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Sene 25 - No. 8593 - Fiati her yerde 5 kuruş 

Sovyet Karadeniz 

donanmasının akıbeti 

bir Boğazlar meselesi 

ortaya çıkarabilir mi? 
Almanların Karkasyaya doğrn ortaya atıyormuş. Çünkü <cDally 

ilerlemeleri, Karadenlzdekl Rus Telegraphıı gazetesi K.aradeniz
tlonanmasırun a.kıbeti kaygısını deki Sovyct harb gemilerinin Bo
me}•da.na çıkardı. stvastopol ve ğ.azla.:da~ gcç!llesl meselesini ile
Novorosisk gibi başlıca üslerinden rı .. surmuş. Ingilfz ~azetesinln 
yoksun kalan Sovyet filosu, şlm- boyle bir yazısından bızim habe
dilik Kafkas Joyılarında Sohum, rimlz yok. Fakat bu gazete ya
Batum gibi birkaç küçük Uma- zıyormu.ş ki Montreux Boğazlar 
na sığınıyor. anlaşmasına göre harbde olan 

Kafkasya harbtnde deniz yo- bir devletin harb gemileri bağlı 
lundan istifade etmeleri taşıma oldu.klan limanlardan ayrılmış 
işlerini çok kolayla.§tıracağı için, olmadıkça Boğazlardan geçemez
~Imanlann Sovyet donanmasını ler. Halbuki, gene bu İngiliz ga
yoketmeye çalışacakları ve Sta- zetesine bakılırsa, Almanların 
llngraddan sonra hızla Batuma işgal ettikleri limanlardan aynl
kadar ilerlemek isteyecekleri sa- mış olan Sovyet filosunu, bağlı 
nılıvor. bulunduğu limanlardan ilgisi 

Bütün Karadeniz lima·nıan kesilmiş bir donanma diye ele al
l\.lmanyanın eline geçerse Sovyet mak ve VilAdlvostok, Kronştat 
donanması ne yapacak? limanlarına bağlı ve oralara gt-

Sovyetıerin Karadeniz filosu decek gemiler gibi saymak gerek
-bizim bildiğimiz- yirmi üç btn tir. 
tonluk bir dritnotla. iki veya üc Almanlar bu görilş tarzını ka
kruvazör, yedi torpido muhribi bul etmiyorlar ve Montreux ve
ve virmi kadar denizaltı gemi- sikasının tefsiri hakkrnı Türkl
stnden ibarettir. Yeni ve bugün- yeye bırakıyorlarml§. 
kü harbe göre pek ehemmiyetli 1936 Montreux Boğazlar kon
çapta olmamasına rağmen düş- fera.nsında Türkiye Delegesi ola
man eline geçmesi herhalde Is- rak muahedenln konuşulma ve 
tenmlyecek olan bu donanma. ya yazılmasında bulunduğumuz lçln 
Ruslar tararından batırılır, ya- bu meselede terslre muhtaç bir 
hut mtlletlerarası )tanunlara uy- nokta olmadığı fikrtndeyiz. Esa
gun sonuclara katlanarak ya- sen vesikanın yazılışındaki açıklık 
ba·ncı bir Umana sıltımr. her türlü duraksamaya engeldir. 

Bu ihtimaller dısında üçiincü Montreux mukavelesinin on do-
l>lr imkAn düşünüldüğilnü«Jour· kuzuncu maddesJııe göre, harb 
nal de Oen~ven ln blr yazısın- olduğu vakit, harbe girmiş devlet
aan öğrendik. Bu lsvicre gazete- lerln harb gemileri Boğazlardan 
aln~ Berlindeın göndertlmls olan geçemez. Ancak harbe girmiş, Ka
~lr Ne.zıya göre, Karadeniz Rus radenlzdekl veya dışındaki devlet-
<'.onanmaınnın aonu, Montreux Necmeddin Sadak 
B<-x,· .. ınr anlaşmasını yeniden (l>eYanu sahife 2 • .._ S te) 

Yiyecek maddeleri 
Bundan sonra bütün satışların bor
sadan geçirilmesine karar verildi 

ka yiyecek maddelerine olan yan~
ma azalacak, piyasadaki flat tcreffüü 
haflrilyecektlr. 

Her bakkal dllkkll.nında bakla, fa
sulye, nohut, leblebi unu çuvallarına 
bol miktarda raslanmaktadır. 

Eski plrlnQ unu değlrmenlerlnde 
öğütülerek satılan fasulye, nohut, 
bakla ve cmsaıı madde Wllannm 
sıhhl olup olmadığı tetkik edllmı.,tır. 
Tetkiklerde deıttnnenlerden bir ço
ğunun nohut, bakla ve buna mfima
sll maddeleri elekten geçirmeden ve 
içindeki ecnebi maddelerl temizle
meden öğüttükleri tesblt edllml.ştlr, 
Değirmenler dalml mllraka.be altın
da bulundurularak t&4 ve toprakla
nn öğütülmesine mlni olunacaktır. 
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Tramvay 
işçileri 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

Ücretin azlığı yüzünden 
istifalar çoğalıyor 

Tramvay idaresi blr zamanlar 
bandaj bulmak hususwıdıı. sıkuıtı 
çeklyord.u. Bu lhtlyaç temin cdllmlş
tır. Fakat şlmdl de işçi azıır.ı ile kar
şılaşmıştır. Sene başından 1 eylüle 
kad:ır 850 Lşçlden 375 ı is!Jtıı etmiş. 
69 klŞ'I. de idarece işten çıkarılmıştu·. 
Bu suretle 441 kl~I kadrodan aynl
mıştır. Bunlann yerine ancak 265 
kişi ahnabllm~tır. Bu yüzden kon-

Almanlar, Stalingrad'ın 
içinden Volga'ya vardılar 
Birçok binalar ve belediye dairesi işgal edildi, 
şimal batısında da Alman mukabil taarruzları 

şehrin 

oluyor 
trolörlerden blr kısmı vatmanlık Vicby 26 (A.A.) - Almanlar, 
yapmaktadır. . Stalingrad ıehri içinde ıiddctli mu-

Tra.mvay idaresinin bugünkü ser- y ı •- ı 
vısı idare tçln vasati olarak 850 iş- 'harebelcrde~ .ıonr8: o ga. ıuyı an-
çiye ihtiyacı vardır. Ağustosta 59 kl- na varmışl.udır. ~ırço~ bına ~lok
şl noksandı Eyl\klde noksnn 77 kişi- luı ve cskı Beledıye bınası da ımal 
ye çıkmıştır: edilmiştir. Ruslar Gepeu'nun kışla-

İşçllerin aynlmaları işin a~rlııtm- larında mukavemete çalışıyorlar. 
dan ve geçinme zorlu~undan ilen Kafkasyt..da Tuapse ve Grozni'ye 
gellyor. Tramvaylar çok kalabahk ol- karşı teMike artmıştır. Almanlar, 
duğundan bu kalabalıkta gfuld& 9 Kafkasyanın merkezindeki dağ ıil
saat çalışmak blletçlleri ve vatman- sile:.inir. 4000 metrelik zirvelerini 
lan çok yormaktadır, Ş!rket zama- a mı larchr. Moskova, No-vorosisk'in 
nında biletçilere 126,5, vatmanlara § f .. d 'd Al 

,. 
Mısır'da yeni 

harekat 
- --·---

ln~izlerin yakında 
taarruza geçecekleri 

bildiriliyor 

lan ı teşi ac;;tı, kıtalarımız, Almanla· 
nn anul. ne mukavemetini kırdık
tan sonra elverişli bir mevzi i gal 
et.tiler, iki bine yakın duşman subay 
\•e c rini yokettiler, 1 O kamyon, 24 
naklıye arabası ve bir cephane de
posunu tahribettiler. 

S•al;ngradır. şimal batı ında kıta
al mız fa~l muharebe hareketlerin
de bulundular. Bu kesime Alman
lar, ç ..lucak yeni ihtiyatlar getirmek
tt" ve multabil hücumlara geçmek
tedir. 

149 k U d ıUc h 1 l 
cenup dogur.un a yenı en man 

unı.ş g n e ve er sene ç n d ğ b'l · ( A ) Mı 
5 kuruş kıdem zammı veriliyordu. taarru unun b· ıla 1 ını 1 dırmek· Vatincton 26 A. • - • Bir birliğimiz, bir günde 3 dü'°' 

tc ~ ıır .. ölünde tn...:ı.w-:.. Calo Ayrıca da 3 sınır Uzerine 20. 23, 26 ::ı • " ... ~..... man hücumunu · püskürttü, 1 500 
k t rlml rll kte. ldl E R ı s vab&lôana yaptıkları akan. mütte· unı,ş sını p ve me . v- Londra 26 (A.A,) - us ar talin- düşman subay ve erini imha etti, 
velce 126 kurut gündelik alan işçi grad şehri içinde Aman llerlleytflnl faderin müdafaada kalmak ni- 12 tank, 20 top, 20 makineli tüfek. 
•lmdl 140 kunıt almaktadır. İdare 1§- durdt1mıakla k.a.lmamlj!Jlar, Alman yetinde bulunmadıklaruu söıte· ı o .iİper havanı tahrihetıi. G::ıni-
çllere gllnde. bir kap sıcak yemek te komutanlığını ltunetlerlnl flmal.l gar- rir. Mısırdaki nziyet olduğu mede.· ,.c esirler aldık. Baıtka bir ke-
veriyor. Yemek idareye evvelce 10 biye göndenneğe de icbar et.mlşler- ribi duramaz. M.sn L:-Ok ,_,_.. ı 18 -... •İmde 5 zırhlı otomobil, 4 top, 2 s.i-
kuruş& maw.ıuulu halde ıimd dlr. Berlln sözcüleri, a~~ de~lşt.lre- Amerikan asker ve uçait VU'· 
kuruşa çıkmaktadır. rek Stallngrad sahasında stratejik mak üzeredir. per bataryası tahrip ve bir bölükten 
Maaş ve ücretlere yapılan lı:anunl hedeflerine vardıklanndan dernvur- fula düımau piyadC$ini imha ettik. 

zamdan son zamanda LlçUer de istl- makta ve Alman efkln umumlyeslnl!l Mozdok mıntakıısında düşmanın 
fade ettırllml.f!erdlr. Fakat bütün dikkatini Sba.llngraddan batk& COP- Stalingrad. Mozdok ve Sinavino şiddetli hücumları tardedildi. Dört 
bunlara ratmen 15 senelik bir ifçlnln belere, Kafkaslara çevlrmete çalış- m1ntakalannda düşmanla ıiddctli günde dü~manın bir tahur piyade-
eline, yergi keclldlktıen aonra zıg ku- maktadırlar. mulu.rcheler yapmıılardır. Cephe- si imha, 12 tank, 4 zırhlı otomobil. 

~en ...,ans a r - nin digv er kesimlerinde ehcmm~etli 6 kar!lyon, 7 mı'tralyo··z ve dı'gVer •e,•-ruş geçtl.linden ifçller geçinemem~- ,.A, • • h be terine göre Ka1' 
te ve çeklknektedlr. Çekllenıe en ka da M zd,.._ takaıuı da Oroz • ~ sya 0 ~ .. mın 1 

- bir değişiklik olmanu~tır. l.,·atı tahribedildi. Oi<•er b'ır kes'ım• 
birçoğu seyyar satıcılık ve saire glbl nt petrol mıntakasına doğru Alman .. 
işlerle hayatlarını kazanıyorlar, Uerileytşl aklın bırakılmıştır. Alman- Tebliğe yapılan ilavede şöyle de- de 60 (adar Alman yokedildi. 

İnhisarlar Vekili 
Ankara 25 - lnhiaarlar Vekili 

B. Raif Karadeniz, Karadeniz aabi
llnde bir tetkik seyahati yapmak 
için bugün SamsÜna hareket et
miştir. 

lar bu mmtakada dar bir kesimde 35 niliyor: 24 eylul günü haıva kuvvet- Novoroh~isk'in ıimal doğusunda 
tank ve bUyük bk piyade kuvvetUe ledmiz. ask.er bindir&lmit ve levazım 3 günde ;ki albay da dahil olmak 
baarruza. geçmltlerdlr, Tanklardan yüklü 45 kamyon ve otomobil. üzere 2000 c yakın dü,man subay 
20 si tahrip veya hasa.ra Uğratılınca 6 sahra bataryası 6 ıiper havan ba- ve eri imhr. edilmiştir. 
llk mevzilere çekllmlşlerdlr B~a 17 'k ·· · 
bir kesimde, bir d~an gu~pu blr teryası. uça savar mcvzıını Siı.avino bölgesinde du,maı:ı bir-
kıskaca dilşmüştiir. · sustur:nuşlar, 4 de.~~~ ha- kaç rnuk~bi' hücumda bulunarak 

D
.. k• So bl'" • vaya uçurmuşlar, 5 boluga yakın büyük zayiat pahasına b'r kıta 
un gece 1 vyet te ıgı d~şman. piyade kuvvetini imha et- hatlanna girmeğe muvaffak :;~~~ 

Amerika sefiri mezuniyet 
ile memleketine gidiyor 

Moakova 26 (Radyo) - Dün mışlerdtr. Düşmt.nm ilerleyişi durduruldu: bu 
gece yansı neşredilen resmi tebliğ: Düşman Stalingradda savaş ni- dü:?man gurupunu imha için muha.-

25 eylu~ günü kuvvetlerimiz. zamlarımıza topçu ve ıiper havan- rebelcr devam ediyor. 
Ankara 25 - Blrleşlk Amerlka. bü

yük elçisi B. Stelnhard bu gece me
zuniyetle memleketine gitmek iç1n 
Toro.'I elc.<ıpreslle hareket etml.ştlr. 

----.:..---~--~---------.... ·----------------------

Şeker paraıile hastane 
yapılacak 

Ankara 25 - Şeker rıatıerlne zam 

Hindistanda 
kargaşahk 

yapıldığı zaman fakirlere bedava şc- Bombay 25 (AA.) - Birleşik 
ker dağıtmak için Sıhhiye Vek.11.teti- 1 1 A. • • • • 

nin bütçesine 3,5 milyon Uro.lık bir eya et erde kaın Alı.garh ıstaay~un-
ta.hslsat kcmmuştu, Fakat yapılan da nürrayi,,.çiler tarafından atılan 
tetkikler bu tevzlln zorluklarını gös- bir bombanın patlamasile jki kişi 
terdlğlnden şeker teV'Zlinden vnzge- "1 .. 'k k' • ı 
çllerek bu paranın fakir halkın lhtL- o muı ve l ııl yara anmıifıtır. 
yaç!annı karşıhyacak hastane ne Cebir hareketlerini yeniliycn 
sıhhi müessescıerıkurulınası ve mev- Hintlilerden mürekkep küçük gu
cutlanmn ıslah ve tekemmüfündc ruplar Bombay'ın ıimal mahallele
kullanılması uygun görülmliştür, Bu 
para icabında Kızılay cemlyetlne de rinden geçerek fcnelrcri haribcb-
verllebllecekttr. ı:.işler ve otobüılcro taı atmıılardll'. 

İngiliz uçakları 0slo 
şehrini bombaladılar 
Londra 26 (A.A.> - İngiliz uçakla

n dün Norveçin merkezi olan Oslo 
şehrlndekl hedeflere günclüzün taar
ruz etmişlerdir. Hücum, Kulsllng le
hinde blr parti tezahürü ynpıldı~ı 
esnada nnsızın icra edllmtştır. 

İngiliz uçaklnn, görünmeden şeh
rin üzerine gelnılş!crdlr. Bombalar 
patlamağo. ve infll!klar olmağa baş
ladığı zaman tehlike lşareti verll .. 

mlştır. 
KulSling tarnftarlan, finlvc:'Slte bi

nasında toplanmış ve bombalar pat
lamağa başlayınca mahzenlere kaç.. 
mo.ğa mecbur kalmıştır. Toplantı
dan sonra yapılm!\Sl mukarrer olan 
geçlt resmi de suya duşmuçtfır. İn
gll.lz tayyarelerl bu tanrruzu yapmak 
için 6,000 kilometre katetmişler ve 
hepsi de salimen dönmüşlerdir, 

Japon nakliye gemilerine hücum 

Yiyecek mnddelertnden mühim bir 
kısmının satışları tlcaret ve zahire 
borsasından geçlrllmektedlr. Yalnız 
beş çuvala ve beş tenekeye kadar olan 
satışlar serbestir. Fırsatçı tacirler 
bu karardan istifade ederek It'.allnnnı 
ik.l.şer üçer teneke veya çuval halin
de piyasaya çıkararak satışlardan 

ticaret ve z:ıhlre borsasını haberdar 
etmiyor. ve bu yıizd:?n de kendUerl
ne hiç bir mesullyct yükletllmlyor. 
Piyasanın kontro! işlerinde güç!ü~e 
tes:ıdur edildiğinden ve flatlerin dai
mi mürakabe altında bulundurul
ması imkanı kalmo.dığındnn ticaret 
odası meclisi tarafından bundan 
eônra borsaya dahli gıda maddeleri 
tızerlnde bütün alış verişlerin borsa
dan geçlrllmeslne tarar verll.m.lşt!r, ........................................................................................................................ 

Londra 26 (A,A.) - Cenup Pasifik
teki müttefik karargıl.hmın tebliği
ne göre Yeni Olnede Moresby llnıa
nına varmıı;ta çalışan J'apon öncüle
ri Stanley dn~ltınndan geri çekllme
ıte icbar edllnılşlerdlr, Bu mınta.ıca
da ş!ddetı11 ya1t1nurlar başlamıştır. 
Tayyarelerimiz Vayrapl köprfisüne 
ilç tam isabet kaydederek köprünün 
bir başını tahrlbetm~lerdlr. Sala
muanın cenubu garblsinde mütte
fikler mul.'tı.bU taamı1la Japonları 

geri atmışlardır. Orta hacimde blr 
dü.şruan şilebine lsabet olm~Lur. 

Yeni kararla muhtcldrl bulmak 
daha kolay olacaktır. Tcft1~ heyetıe
l'1. satışına raslıyacaklan her malın 
borsa satış kağıdını ıstıyecek, flat
lerde lhtikll.r olup olmadığı bu su
tetle meydana çıkanlabllecektlr. 

Zeytinyağı satlfları da borsada 
7apılmaktadır. Halbuki istihsal mın
takasından gelen yağlardan bir bu
çuk asltlllerl dün toptan 180 kuruşa 
satılmlftır. Bu sat.ışlan yağ tellll.lla
rı dukkAn dükklln, mağaza mağaza 
dolaşarak yapıyor ve flatıerı borsa
ya geçlnniyor. 

Yeni kararın tatbikinden sonra d9. 
zeytinyağı tia'tlerlnde nlsbl bir ucuz
aama görülmezse yat· satışında ıuc
çarın ziyadesi Ue istifadesine yarı
yan simsarlık teşkilatı ticaret bor
sasına lntlkal ettlrllecektlr. 

Kuru sebzeler 
Fasulye, bakla, nohut ve emsali yı_ 

yecek maddelerlntn gittikçe flatlan
dığı malQmdur. Alil.kadar tacirlerin 
dfade1ertne bakılacak olursa fiatıer 
ıe:ecek aylarda da dii.5ilrülemiye-
11ektlr. 

Resmi makamlar tarafından yapı
lan kabataslak b!.r 1staUst'1ğe göre 
tvine blr ekmek alan bir şahu dört 
ekmeklik te noput, bakla, fasulye 
unundan tedarik etmek istemekte
dir. Bu ise tabil olarak kuru yiyecek 
llladdelerinln flatlnl yükseltmekte-
4lr. 

Allkadar makamlarca plya.sanm 
tetldldnden 10nra edlnllen kanaate 
.-. ııaım '*'*° etmeıc ,tıadaritl 

Bu harbin •onunda: 9 
Uçan kaleler ŞCtland adası a~ık

lannda büyük bir Japon naklife ge
misi kafilesine taarruz etmt.ş!er vt 
üç tam lsa.bet kaydetmişlerdir. 

Bu kafilenin Salomon adasındaki 
Japonlara takviye gbtünnekte oldu
ğu zannedilmektedir. 

Guadal Kanal adasında kuvvcUe
rlmlZ. d~ıntk Japon kuvvetlerine kar4 
şı taarruzlarına devam etrulşlCrdlr, 

Yon Papen'e suikast maznun
larının Temyizde muhakemesi 

Temyiz ceza dairesi, duruşmanın evrak 
üzerinde yapılmasına karar verdi 

Ankara 26 (Telefonla) - Tem- tiği t.:bliğ edilmiş olmasına rağmen. 
yiz birinci ceza dairesi bu sabah aa- iki suçlunun şifahi beyanatlarının 
at 9, 1 S te Von Pepcn' e suikast maz- dinlenmesinde ısrar ettikleri ve At,. 
nunlarının mürnfaasına başladı. Ri- dürrahmanın müdafii avukat Zakir 
ya•ct makamıı.ı Halil Özgörck, Ziya da Ankara barosundan çıkarıl
milddeiumumi makamınt da baımua- mıı olduğu cihetle, müddeiumumi
vin lbrahim Nafiz Çağlayan iıgal edi- nin bu hususta mütalaasım sordu. 

yordu. Celae açılınca reia, usulün Müddeiumumi muavini, uıulün 

316 inci maddeıine tevfikan ıuçlu 316 inci maddesi ıarih olduğundan 
Pavlofla KomiloFa. kendilerinin bi:m- duruımasız tetkikata devam cdilmc-

t ahk im l · k t ıini beyan et.ti. Mahkeme heyeti 
sa m emeye ıe e er~ne 'al n~n müzakereden ıosıra durutm•nın ev-

-.endi erme Tak ~de ....,.. kfl! 
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SÖZÜN OELiŞi 
Dil bayramı 

B ugün yurdun her köşesinde dil bayramı kutlanıyor. Yüz 
yıllann ve gmlş fmparatorhık kaynaşmalannm teMJe 

yabancı dillerden gelen kelime ve hatta kurallarla sarılıp çcv· 
rilerck öz varlığı sisler içinde kalan güzel dillmizln ilmi bir hı
eeleme sonunda bütün panlttlarile ycnldcn ortaya korunası fikrl 
on sene evvel bugün toplanan kunıltayda sağlanmıştı. 

ı)iıtliJAIMJ#it~~tft 
Lig maçla~ı 

Galatasaray bu hafta da oynamıyor. 
1. Spor - Vefa karşılaşması sıkı olacak ' 

Doğu cephesincte 
muharebe kızıştı 

Türk dilinin başka diller ve dil gruplarilc karşılaştınlması, 
dilin ve hele Tfuk dilinin tarihten öncesi ve tarihi, lengüistik, 
filoloji, etimoloji incelemeleri, mukayeseli gramer ve tarihi gra
mer arnştırmalan ilk dil kurultayının Türk Dil Kurumuna ver
diği ödevlerin birinci bölümünü; dil üzerlnae inJ..,liipçı ruhlle 
çalışma ise ikinci bölümünü teşkil ediyordu. Bu bölümde Türk 
lehçesi başta olarak Tiirk lehçelerindeki sözlerin clerlenmesi, dili· 
mizdc, hele yazımızda kullanılan yabancı sözlerin öz- Türkçe 
karşılıkları bulunması, terimlerin Türkçeleştirilmesi, biitiin bu 
araştırnıalnrdan alınacak sonuçlara göre Türk lehçeler sözJüğii, 
yeni Türk sözlüğü, Türk ana grameri yapılması işleri vardır. 

Lig maçlarının üçüncü hafta. kar- vermeden kapatılablllrdl, Fakat ol
§1].ı:ışmıılarma yarm Fenerbahçe ve madı. Her 1kl taraf dl~erlnln iddia
Şeref stadlnrında. devnm edllrcekt!r. sını blöf zannetti ve netice llg m.nç
Ajnnlık tarafından tesb!t edilen lnnnın sönük knlmıısma mfuıcer 
programa göre Fenerbahçe sta.dında oldu. 

Cephenin merkez ve şimal kısmın ... 
da da mühim .. çarpışmalar oluyor 

On sene gibi lnsa bir zaman içinde bu büyük ve dallı bu· 
daklı işin sona erdirilmiş olması elbette ki beklenemezdi. Fakat 
Türk Dil Kurumunun bütün dil bilginlerimizin katışmasile 
başhyan sürekli çalışnınlannın on senelik tablosu epey dolgun· 
dur. Kurultayca verilen öde\·lerin her kolunda bir kaç sağlam • 
adım atılmış, bir kaç değerli eser meydana konmu tur. Granıe
rlmi7Jn nna hatları sağlanmış bulunuyor. Halk ağzından söz 
derleme işleri, dilimizdeki yabancı sözlerin Türkçe karşılıktan· 
nın aranması, terimlerin Türkçeleştirilmesi yolunda çalışmalar 
yeni Tiirk sözlüğünün, kurulacak hu biiyük anıtın temelini teş· 
kil eden çalışmalardır. 

Hele dilimizin temizlenmesi için sarfedilen gn)Tet bir çok 
yabancı kelimeleri şimdidt>n dilimizin sınırlan dışına çıkarmış 
ve bizi hiç yadırgamadığımız Türk köklü yeni kelimelere ka-
vuşturmuştur. • 

Türkliiğc benliğini tanıtan Ebf'di Şef Atatürk'ün lşaretile 
başlıyan dil çahşmalan Milli Şefimizin sürekli ilgiq ve teşvikiledir 
ki hızım bir kat daha arttırmış bulunuyor. Dilimi% üzerinde bu 
kadar geniş bir çalışmaya haşl::ıngıç olan kurultayın ilk toplanış 
giinünii DH Bayramı olarak kutlamamızın sebepleri işte bunlar· 
dır. Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Hal iskelesinde korsanhk 

Süleym:ın1* - Tn.ksim, İstanbul- ••• spor - Vera, Galatasaray - Fener- Galatnsarny - Fene.ıt>ahçe m~ı ya-
bahçe, Şeref stadında dıı Kasımp:ı- pılmadığına göre haftanın ycgfıne 

şa - Davutpa.şa, Beşiktaş - Beykoz mfıhlm karşılaşması Fenerbahçe sta- ( 
maçlan yapılacaktır. dında yapılacak olan İstnnbajspor - \ 

Galııta.saralyılann mııa hlsses:l Vefa maçıdır. Bu lki kulüp seneler-
1ht1Hifı yüzünden geçen baftn Beşik- denberl İstanbul dördflncllUiğü içln 
taşa t.a.kım çıkarmasıklnn malüın- çeldşınektedlrler. Bu sene ınllll kü- , 
dur. Bugüne kadar bu ihtllAfın halle- me mevzuu bahis o1duğu lçln bu mü
dllnıesl yolunda her lm.ngl bir te- cadelenin daha sıkı olaca~ muhak
şebbüs yapılmadığı elbet.le yarınki kaktır. Mevsim başında. bulundu~- ' 
Galatasaray Fenerbahçe maçının dn mnz cihetle her lkl takını hakkında 
oynanmıyacağı tablldJr. katt blr hükilm yürOtmek !mkanın- 1 

Nitck.lm futbol ajanlığının gazete- dan mnlınım bulunuyoruz. Tnkımla- ı 
lere göndermiş oMucı.ı haftalık llg nn ~ki formundan çok şeyler 
mnçJan tebllğlnde Gnlatnsıımy - kaybetuğlni blhnekle beraber ook ın
Fenet'bahçe maçı mm edllm.enıl§tlr. kı ve çetin olacağını tahmlıl ettlğl
Buntbn Galatasaraylılann saha.ya :nı1z bu karşıl:ı.~manın daha fazla 
çılmuımakta uırar ettikler! anlaşıl. Asabına Mklm olan tarafçnknzmııl
maktadır. ması beklenir. Her lkl t:ı.rafın şan-

Son zamanlarda eski heyecanını sını müsavi görmekteyiz. 
knybetUğhıi ve g0n geçtikçe seviyesi Günün ikinci derecedeki mühim 
düşmekte olduğunu ileri sürdilğ{imiiz maçı K:ısımpaşa l!e Davutpaşa arn
Türk futbolunun bu son hMlse yü- sında olnca.ktlr. Thlncl k\lmeden bl
zünden bir hayli snrsıntı geçlrcceği r!ncıye ,geçen Dnvutpnşalı.hır geçen 
mulıakkaktır. zaten şehrlmiz lig hatta Beykozu ma~lQp ederek bütün 
maçlan ötedenbert Gnlatasaray, Fe- nazarlan il.zerlerine çektiler. Bu haf
neriıahçe ve Beşiktaş kulüplerinin ta. ötedcnberl tyı oyunlanna şa .. h1t 
bll"tılrlerl!e yaptıklan maçlar yüzün- olduğumuz Ko.sunpaşa karşısında 
den a!!ı.ka toplamakta ve ancak bu alacakları netice merak uyandıracak 
karşılaşmalarda elde edilen kabarık mahiyettedir, 
yckOnlu hasılatlar yüzünden llgle- Beşiktaş - Beykoz nrıı.sı.ndak! kar- 1 

Doğu cephesi: 

~l.igrad •oknklarında kanlı 
çarpışmalar olurken Knfkasya
da ıve cephenin merkez ve §İmal 
kısımlarında dahi muharebe 
şiddetlenmiııtir. Almanlar bu 
kesimlerde de ııiddetli taarruz
larda bulunuyorlar. Kafluı.. ta· 
arruzu muayyen bir planın tat
bik.idir. Merkezde ve cephenin 
ıimal kısmındaki taarruzlara ge
lince, bunların Rusların kuvvet 
çekerek Stalingrada göndenno
Jerine miini olmnk mAkBadile 
yapıldığı tahmin edilebilir. 

Berli:ı yarı resmt mahfilleri 
Stalingradda neticenin yaklaş
makta olduğunu bildiriyor. Bu 
mahfillerin kanaati ııudur: cRua 
mukavemeti yavaş ynvll§ zayıf
lamaktadır. Ruslar ellerinde ~ 
kadar kuvvet vnrsa ileri sürü· 
yorlar. Bu yüzden kayıpları bü
yüktür. Almanlar ise fazla kayıp 
vermemek ~in ihtiyatlı hareket 
ediyorlar. Şehrin içinde muhare
bı.;nin uzaması bundan ileri go-
liyor.> 

Dünkü A1man resmi tebliği 
Stalingradda hücum kıtalannın, 
tahkim edilerek istinat noktası 
haline gotirilmit ev bloklannı ele 
geçirdiğini bildirmektedir. Rus
ların wehrin §imal bmunda yap-

kzyu,ında bulunan Snratov Al
man havn kuvvetleri tarafından 
ıiddetle bombardıman edilmiş
tir. Saratoy· dn birçok yangınlar 
çıkmıştır. Saratov mühim bir Rus 
ikmal üssüdür. 

Moskovadan gelen haberler 
Sovyetlerin mukavemetinden 
bahsetmekte ve şehrin şimalin ... 
de Almanlar üzeri."lde eiddetli 
bir tazyik yapıldığı bildirilmek
tedir. 

Kafkas mıntakasındn Alman-
' lar ilerlemişler 'Ve eski ismi vıa

dikafkas olnn Ordzonnikidze 
ıchrine yaklnşrnışlardır. Bir kol 
da Hazer denizine yaklaşmışbr. 
Alman tebliği Kafkaslarda ta· 
a.-ruzun devam ettiğini ve bir 
bir miktar mevzilerin ele geçiril· 
diğini bildiriyor. Romadan iO
len haberler Almanların bir ç~ 
virrne hareketi yapmakta olduk· 
lannı haber veriyor. 

Ruslar Voronez mıntakasında 
birçok hücumlnrda bulunmut
lardır. A1man tebl1ği bu hücum
ların büyük kayıplar verdirilerek 
pÜ3kürtüldüğünü bildiriyor. 

Mısırda: 

Mısırda yalnız topçu ve hava 
muh:ırebeleri olmuştur. 

Uzalı Doğuda: 

ı1n diğer kulüpleri para alabllmek- şılaşrnayı bn sene liglere çok tyi 
te idiler Bu üç kulübün haricinde b~adığını İzmir nıaçlanndtı. ispat 
yapılan ~çüırda elde edllen hası- eden B~lktnşlılnnn kazanması tab!l
latlar çok sönük olmakta ve hakem dJr. Fakat Fencrba.hçe 1le nralnnn
tazmlnatlan lle stnd kapılannda da yaptıklan anlıı.şma mucibbıce 
kullanılan memurl:ınn ycvmiyelerlnl aynı saatte Fener .stadında, Fener-
bUe karşılaynmamaktn ldJ bahçeye karşı diğer bir takını çıkn-

• racaklarınd:ı.n Beykoz mnçına n1s-
tığı hafifletme taarruzları tar· .S.,Jomon adalarında ve Yeni 

Suçlu "Haberim yok, iftiradır" diyor Şlmdl bu iş yaln~ Fcnerbahçe ııe pet.en zayıf blr ta.kmtla lştlrllk1crl 
Beşlktaşm sırtına yüklendlğl fç1n ge- llıtlnın1 dnhUlndedlr 

dedilmiştir. Bu mıntakadaki Gine' de mühim bir hareket yok-
tayyare üsleri ve daha ıimalde, tur. İki taraf da hava akınlarına 

oen hafta bu 1kJ kulfip arasında YR- Beşlkta§Ul kuma'z 1darccllerinden Voronez'in doğusuırıda, Volia devam ediyor. 
~ov~ - - - - nftn ... .-.r=r rftz Maznun Şerafeddin yirmi beş üzere kayığın başaltına girdiler. pılan maçın hasılatı bölgeye tesl1m b5yle blr hnta beklemek do~ru ol

yaşlannda, geni§ omuzlu, kalın Ben de dışarıda kerestlerln üze- edildi. Ve yann aynı stadda bu mn- mama.kla beraber kendller1ne, Bey
kemikli, tam manasile bir genç rinde oturup beklemeğe başla- çın revanşı oynanacak ve bunun ha- koılulılnn hiç ümit edllmedlk anıar
ınsl. Hırsızlık ve adam yarala- dım Geç vakit uyku bastırdı sılntı dn bölge~·e bıra!oJacaktır. Fn- da bül'ilk takımlara sllrprlz yaptağı
mak suçlannda:n yakalanmış, farkİna varmadan ben de uyku~ :n;bo~uı: bu ıı:edakarlıklar Türk nı hatırlnt.mak ırı.zımdır, Futbolda 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza va dalmışım. Bir aralık gürültü n':n ö~üne ~~nd~ ~betme3t- her hangi bir ihmalin fena netıce
mahkemesinde sorgusu yapılı- ile uyandım. Hüseyin ile Ali üze- zannetmlya g 0c~ ta r?. Hlç ıer dQCurduğu müteaddit kereler 
yor. Tahkikat evrakında vaka rime atıldılar; sen bizim kayığı- nerbahçe rer:i:;un~ ado~r;"Jı$ı :: sabit olniu~tur. Onun 1çln Beşlktnş
şöyle anlatılıyor: Hüseyin ve Ali mızda ne arıyorsun? Paramızı yecanlı havadan Beşiktaş _ oaı:ıta- hl'cra kuV\etll .Fencrbahçe Jle yapa
adlannda iki kişiye alt kereste ça.J.nuşsın, cl1ye ikisi birden beni sara.yırı iddialı çekişmesinden bu &e- Bca,!l~rı lhl usus! ma~~ değll, kuvve~lz 
k w hAl i k 1 · . ~.,"'"oz e ynp:ıca~an maça - çün-

• -=<----:::= ~ ---- - -~-~ - ç - -

ayıgı u s e esme y~aşmış. dövıneğe b~ladılar. Derdiınl an- ne lçln mahrum kaldık. Ve bu malı- kil llg şamplyonl~u mevzuu bahis-

Sovyet Karadeniz 
donanmasının akı
beti bir Boğazlar 
meselesi ortaya 
çıkarabilir mi ? Gece Alt He Hilseyin kayıgın baş latamıyordum. Çakımı çıkanp rumiyet neticesinin tutbolmmızn. zn.- tıır _ en kuvvetli ekip~rlle çıkıruı-

tarafmdaki boş yerde uykuya kendllerinl korkutmak ve canımı ran olaca~ nşlkdrdır. ıannı tavsiye ederiz (~ tuafı 1 inci sahifede) 
dalmışlar. Şerafeddin karanlıkta kurtarmak istedim .. Fnkat klm- Bu hndlsede şu veya bu haklıdır Fener stadın.da 'yapıla.cak Süley- !erin, bağlı oldukları limanlardan 
sahile yaklaşıp yavaşça kayığa seye vurmadım. Bekçiler de gel- iddiasında. bulunacak ditlliz. Knnaa- mr.nlyc - Tnksim nuı•çmın kuvvetler ayrılmış bulunan gemileri liman
atıamış. Etrafta kimse olup ol- dller. beni bağladılar. üzerimde t1mtree her 1k1 tarafın bu lşte 1'iraz arasuıdı:ı. müsavat olduğu cihetle ço- lanna dönmek için Boğazlardan 
madığını araştırırken hfıl bekçi- bulunan para benimdir. Onların fwn tltırllk göstermesi ~e her han- Un geçeceği tnhmln edlleblllr. Bü- geçebilirler. 
s1 kendisini görmüş, orada ne paralarını ben çalmadım. Her g1 blr fedakô.rlığa yann§l'llamnsı hlç Ieyman!yelller tecrübe bakımından Bu demektir ki mesel!, Kara
aradığını sormuş. Şerafeddin halde ben de uykuya daldıktan yoktan bu meseleyi ortaya çıka.rmış- Tnks!me tefevvuk etmekte oldukla- denizden bir Sovyet harb gemisl 
derhal bir yalan uydurmuş: sonra başka blrl kayığa girip tır. Her t:eyde olduğu gibi spor ida-1 nndan ufak b1r farkla bu nınçı ka.- bir Ege limanında iken harb pat-

. . . .. . reelleri bu çapmpt 4e de blr hal zanmalan normaldir be trnı• 
- Kerestelerı boşaltmak ıçın H~eyinln ceketini kesmiştir. çaresi bulnbWrler ve hadise patlak · 6azl Tc-tcan lar ve Sovyet Rusya har g ış 

yevmiye ile burada hamallık ya- Hilseyinln kollanndakl yaralar bulunursa, bu gemi, yasağa ı·ağ-
pıyorum. Ynnn sabah işe başlı- da jilet yarasıdır. Bende jilet men Boğazlardan geçerek Kara. 
yacağız. Mal sahibi; bu gece ka- yoktu. Bana iftira ediyorlar. Abanozda ru·· rk - lngı·ıı·z deniz Rus limanlarına gidebilir .. 
yıkta yat da keresteleri bekle, Dedi. Mevcut dellllere daya- Yahut, harb Ufuı edildiği vakit bir 
dedi. Burada bekçillk yapıyorum. nılarak Şerafeddin tevkif edildi • İngillz harb gemisi Karadenizde 

Diye h!l bekçJsinl savmış. Et- ve şahltıertn dinlenmesi için CJDayef ticaretı• bulunm~ olursa, bu gemi İngil-
rartan el ayak tamamile çekil- muhakeme başka güne bırakıldı. terenin harbdc olmasına rağmen 

Yabancı dil imtihanları 
Ankara 2~ (A,A.) - Maarif Vekll

llğ1nden: ı - Devlet meınurlaılle 

banlmlnr ve devlet müesseseleri me
murlarının 3656 ve 3659 sayılı ka-
nunlara. göre, yapılan yabancı dll 
imtlhanlanna glımek ls~cyenlerln 

mensup bulunduklnrı daire ve mrıcs
sesclere blrlncitcşrln ayı içinde mü
rac:ı:ıt etmelc,rı lizımdır. 

2 - Bu lmtUı:ına ıstekll olanlar için 
10/ 10/ 942 tarih ve 2/ 14517 sayılı ve-
klller Heyeti kar:ı.rnamesindekl for
müle göre, hazırlanacak belgelerin 
Vekllllğimlze gönderilmek üzere en 
geç 7 iklncitcşrln 1942 tarihinde pos-
taya verllml,ş olması l!ı.zımdır. 

3 - İklncl~rln 1942 devresinde 
yalnız bir yabancı dl!den imtihana 
glrecekler 1çln 24 1klncıteşrln ynzılı, 

27 .lklnclt.eşrln sözlü; ikl yabancı dil
den imtihana girecekler lçln 24 ve 25 
lklnclteşrln yazılı, 27 ve 28 lklncl
teşrln sözlü imtihan günleri o!:ırak 

tesblt edilmL,tlr. dikten sonra Şerafeddin kayığın Boğazlardan Akdenlze geçebilir. 

başaltı denilen yerine girmiş, Dı·ı bayramı Azime, dostu Niyaziyi Timea bu-.::ı. geliımeye Bu fıkranın maddeye konma- 4 - İmtihanlar Ankara'da dil ve 
orada Ali ile Hüseyinin derin b . ki .. ld'• d.. yua. sının sebebi, Sovyetıerin Sivasto- Tarih - Cogrn!yn fnkültcslnde, ist:m-
uykuya daldıklarını görünce ya- ıça a 0 ur u dair bir makale neıretti pol Ue Vlladlv~tok donanmaları- bul'da üniversitede yapılacaktır. Im-
vaşça yanlarına yaklaşmış. Ali- run bu fkl limana gidip gelmesine tlhanlara sabahları snnt 9 dn başla-
nın ceplerini karıştırmış, bir şey Bugün Ankara' da • Dün akşam Abanozda Güler aota- Londra 25 (AA ) _ Ti müsaade etmek olmadığını göste- nacaktır. 
bulamamış. Fakat Hüseytnln iç l k • Rmda fecl bir ~ayet ~lemnl§tlr. zeteai hapnak 1 ·. ·. T~rk mık~ ren başlıca nokta ttKaradenize sa-
cebinin kabarık durmasından, yapı aca meraaım Bu sokaktaki umumi evlerdcaı btrln- tica~inin •. t ::~~; b~ık-. k. fı hlll ola:n veya. olmayan devletle- A 
orada para cüzdanı bulunduğu- de .sermaye oıa.n Azime sabıkalılar- . gos .er. ıg .uru m ıJa rln harb gemilerin d.lye teşmil merikada buğday 
nu anlamış Hüseyin yatarken Ankara 2' (A.A.) - Tilr'k Dil dan Galat.alı Nlyazl lle sevi§mekted!r. ~lıle ~asretrnışhr. Unıted KJnodon edilmesidir Harb halinde Boğaz- her seneden fazla 
ceketinin yiı.kasını iliklediği için Kurumu Gmel sekreterlig"'indcn bil- Bu ~e yüzünden Nlyazt, Arlme- . mercuı.I Co':Poration tarafın~an Yardan geç.ecek gemllerln kendi ) 

• _w ' nln çal~ıAı eve sık &ık gitmektedir. unzalanan yenı mukavelelere Kore, ö 1 ' Vqington 25 (A.A. - Ameri-
chzdn;ıı çıkarmak üzere dugme- dirilmiotir. . . Dün de N1yaz1 ınat 14,30 da gene lngiltere bu •ene lurkiyden geçen ııma:ııanna.. d neb lmeleri gaye kada bu sene buğday mahsulü o ka-
Ieri çozerken uyanmasından kor- On~cu Dıl ~ayramı dolayısı!~ dostunun evine gitmiş, rakı 1JOfnı.sı seneden faz.la muhsul almağa karar olduguna g?re, Karadenizde sa- dar bereketlidir ki Ziraat Nazırlığı 
kan Şerafeddin bunun kolayım yannkı cumartesı g{lnU TUılr. Dil kurulmuş ve ak~a kadar 1çllm1şt1r. vermiştir. hill olmayan bir devletin gemi- c;if çil ere 194 3 yılında keten, şeker 
bulmuş. Hemen ceb~nden çakısı- Kurumu mensupları, bqta Kwum Nlyazln1n bnı:t alır s&ıerlılden nıı- T .. . lerf, Karadeniz dışında da liman- pnncan, fasulye, bezelye be kendir 
ru çıkarıp Hüseyinin ceketinin ba§k.anı olduğa halde aaat 10,30 nan Azime, masanın üzerinde bulu- ımes: yazısında ıoyle dıyorı lan olan Rus flloları vaziyetin- gibi maddelerin daha fazla ekilme-
göğsünü kesmiş ve cüzdanı aşır- da Ebedi Şef Atatürkün muvakkat nan sofrn. bıçağını kaptı~ gibi dört . .Yun.anısta.nla Adalar denizi üze- de değildir. Eğer bu fıkra sadece sini tavsiye etml'ktedir. 
mış. Tam çıkacağı sırada heye- kabrini ziyaret ederek Kurum adına c!e!n dostuna saplıı.mış, evln kapı- rmdclcı ~unan adalarının Mihver Rus gemilerine, Baltık yahut 
carundan farkına vanmyarak bir çelenk koyacaklardır. &mdan da dlfan atmıştır. Niyazi.. et- devletlerı tarafından lıgali, Türkiye- Uzak Şark llmanlarile Karade-
Hüseyinfn bacağına çarpmış. Bu Kutlama ziyaretlerini kabul lçbı raftan ye~'len r.abıta memurlal'ı ta- Y• müteIMdiyen daha fazla ?ngiliz ruz arasında gidip gelme hakkı Profesör Saunerbrkch'un 
çarpmadan uyanan Hüseyin, bir o gün ıaat 1',,0 dan 18,30 a kadar ntmdan ~ ha.stanesbıe tal- malı 8Öndcrilme•ine mArıl olama- tanımak için yazılsaydı <cKara- konferansı 
adamın koşarak çıktığmı görün- Kurum açık bulundurulacaktıl'. m.:e ıs:~:z = mm:ını:-;_ ~ıtu. Türkiye, İngiltere ve Amc- denlze sahili olmayan devletıereıı Ankara 25 - Hnrlclyc-Vcklll Nu-
ce yerinden fırlamış ve arkadaşı Ak,am aaat 19,4' te Kurum adı· tıyen poİlslertn ftzeı\ne ta= bal'- ~dan b~ demir mamulatı ltr de teşmil olunmazdı. man Menemerıclo~Ju'ya ameliyat 
Aliye de seslenerek Şerafedcllnln na .Ankar;'\ radyosunda bir ıöylev d&k eıın. ne geçmlf 1ae atmıt,' odada halıni. ~rttıracagını Umldetmektedir. Karadenizden çıkmak i.steye- yapmak üzere Ankara'ya gelmiş bu
arkasından koşmuşlardır. İki ar- venlecektır. atacak b1r rey kalmaymea slnlrlerl .. ln~ılız m~otla.n Tü.rk.Jer üzerinde cek Rus donanmasının Boğ'azlar- lunan profesör doktor Saunc.rtı:ırkch, 
lı:adaş kereste yığınlarının üze- Tilrk Dil Kurumu onuncu Dil bay- 7at.ı.şarak tesUm oım~. 1)'1 'hır tealr bırakmıttır. Tıcart mü- dan çıkınca karşılaşacağ1' te?li- bugün saat 16 da Nümunc hnstane-
rlnde Şerafeddlnf yakalamışlar n.mının bütUn yurttqla.ra kutlu 0 1- naaebelterin kuvvetlenmesi eıkı ve keler bir tarafa bırakılsa bugün- si .konferans salonunda .ıııırb cer-
ve aralarında boğuşma baş~. rnumı candan, yürekten diler. M•b ) k l . namu~Ju ittifalmnızın muhafazasın- kü açık durumda, cıJournal de rahlıQ-1• hakkında çok eııtcrcsnn blr 
Şerafeddin yakayı kurtarmak ı ver mem e et erm- da itlç şfiphesiz Amil olmuıtur.> Gen~veıı 1n blr Alman mütehas- ko~:;e~~n~~1':~~n. Nıinıun<' has-
lçln elindeki bıçakla Rüseyinln Suikast davasi temyiz de yiyecek geçen seneden sısrn düşüncesine dayanarak 11e- tanesl kiltüpruı.nesi salonlarında pro-
Dd kolunu cl1rsek1erlne kadar mahkemeaı·nde fazla Mac . t d b. lu - r1 sürdüğü yeni ve bilinmedik bir tesör s:ıuncr'brucıı §ertlne bir çay 
parçalamış. Gürültüyü duyan anı an a ır raız Boğazlar meselesini meydana çı- ziyafeti verilmiştir. 
bekçiler de yetişmişler, iskelede Ankara 26 - Almanya büyUk VaPnaion 25 (A.A.) - İ-!i ~w~- idama mahkum oldu karacak hiç bir illşlk noktası --
korsanlığa kalla.şan Şerafedcllni, elçisi Ven Papen'e yapılan wilast her alan blı: kaynaktan &ğrenildıgı· Badapeıfe 25 (AA.) - l§lkla- görmüyoruz. w M"ll... ··d f · ·k 
ellnde bıçakln yakalamışlar. Hilse- d!vasi dosyasının mUrafatuı bu sa- ne gBre, Mihver memleketlerfle iş- nn söndürülmüo olduğu aırada 70 Türklyenln dürüst bitaraflıgı 1 1 m~ a aa ıstı ~azı 
y1n1n cebinden çaldığı elll beş 11- b'ah Temyiz lblrlncl ceza dniresiııde gal albnda bulunan AVYupa mem- kilo patates ve elbise çalan 61 yaşın· ve her zaman içln sımsıkı bağlı Ankara 2° CA.AJ - Bugun de 
ra da Sernfeddintn üzerinde bu- h&§lıyncaktır. kketlerl geçen •enenin hiçbir mcv- da ibir işci o· hatb t f d kaldığımız Montreux mukavelesi muhtzllf. ye:_ıerden aldığ ır·ı tel;;rı.ıf-
Iunmuş siminde dde edemedikleri kadar idama ma'hl·Q ıva':;·ı . f ara ın an namı şimdiye kadar bir çok an- lar Ml!lı Mud:'f::a istlkr .. t~hv. l"rl 

Mahk.emede Şerafeddin bu id- fazla ıylyecek maddelerine sahip bu· • m e ı mııı ır. laş.,..,""lıklann doğma~a engel s:ıldtışmın hararetle dl'vr m eyle:ı1ckte 
Çı

0

fçı
0

lere tohuml--1.: ı -,_ d l M'h • 1ı: t k u,...... i o uıtunu bildlm:cı.ted!r. dlalan kabul etmiyor· uıı. unmwtta ır (l.r. 1 venn ışm açı G di h ? olduysa şimdiden sonrn da h Ç 
- Bunların aslı y~ktur bay dağıblıyor çekeceği zannedilirse cldanılacağı an a ta mı• bir fırsatta kimsenin lehine veva 

hAkim' Ben hamallık yapıyorum.. Ankara 25 - Ziraat Vekaleti da ilAve lunuyor. Saint J,ouls 26 <A.AJ - Berlln aleyhine eğilmiyecek olan bu 
· . • . mdyosu Hint llderl Onndln1n nıtır . · .. b 1 

Akşam t\zeri Hüseyin beni ça- ou sene muhtaç çifçilere tohumluk .., surette hasta oldub'Unu bCdinnl Ur düzgtln politikamız dunyanın u 
~ırdı; yann bu keresteleri iske· olarak 2.5.000 ton b\lğday ve .5,000 Konyada kavun bollugu Bu, beJkl bil' propagnndn haberidir~ kücük parçasın.da ol~un sul~~ 
leye çıkar, bu gece de kayıkta ton arpa tcvzllne karar 'V'errnlJtlr. Konya (Akşam) - Konyada Fakat onndl ansızın ölccelt olursn. bu yaramakta -· gücümuz ycttık
bekle, kere~ lert kimse çalmasın, Tevziat mevsim .ıcçmedecı tamam- knvun pek çoktur. En iyi kavunun F. tıııerln İngilizlerden 1ntlkam .aı- çe - devam edecektir. 

U<!r.ıazan 15 - H. ır 1 t 
S. İm. Gu. Ölt Ikl Ak. 
E. 10 ır 11,50 ti 1M "7 1"/)0 
Vn. 5,12 -5.51 1~ 5 16 7 19 Ol 

• • • • • • • • ._ ... • & .. ~ 1 • . ' -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Roman tekniği 

' Pek çok litif miitabedeleri oldu· 
ta=:.-:. ıifalıi tekilde daima ispat 
edell bir dostum roman yumak ar-

Buğday, un 
ZUldDUN ..:~~!.mbir-,. h · 1 Kal sahi· Amerikalılarla bir anlat· 

e •- eves em ld "" b"Jd" ·ı· bi olmak yalnız profesyonellere bu ma o ugu 1 ın ıyor 

iR LERi ) 
q .s 
Tiyatro mevsimi başlarken 

TelAffuz meselesi 
Talebe yurdu 

Bu defa da inıaya 
istekli çıkmadı 

olaayda. matbuat pek mahdut bir 
~ ~linde kalırdı. Halbuki İstabul belediye hudutları ha- - Bir temenni - Şehzadebaşında yapılacak Talebe 
doatum gıDi,, bayatlannda tek satır· ricinde kalan Çatalca ve Silivri . . . yurdu için Halk Partis.lnin açtığı 

sahife S' 

nn;,r ., ............ , 
, ;> 

Kapanan kepenkler! .. 

Ne kadar da rahatlarına düş
kün olmuşlar!.. Meğer canlan 
ne kadar da tatlıymış! •. Ve din· 
leruneğe ne derece ihtiyaçtan 
varmış! .• 
Kurduğu yeni ev için öteberi 

almağa niyetlenen. bir arkada· 
şım dün tramvayda bana rica 
etti: 

lan pzeteye. kitaba buılmamlf mü· kazaları halla müstahsil addedil- Bugün Dil Bayrami. Türkçemizin edeu t~laffuzu .tesbıt ~~~~)[ ~amım mür.akasaya talip çıkmadığı için in· 
nevverler de ~ızdan belirirse, ih- diklerinden toprak mahsulleri türkçeleşmesinl kutlarken, tela.Hu- etmektır. Maarıf Vekillıgı ~il Ku· şaat fiatleri arttınlrnış ve keşif bedeli - Sen de biırada in de .•• Ala· 
timal Idık cıumasmdan «Rüzgar ofisi bu kazalara ay başından iti- zumuzun da güzelleımeaine çalışma- rumu ile elele vererek bu _ışı !?ek bir mi!yon iki yüz altmış bin liraya ca=gı~i:gımı~~ ~zöra .. in!edianın" ·. kapa· 
gibi ıreçtİ» • cGarp cephesinde yeni baren un tevzi etmtyecekttr. Kay- mız lazım geldiğini. hatta bu hu· güzel başarabilir kanaatındeyım. , çıkarılarak yeni bir münakasa açıl· 
bir te)' yok» tarzında eserlerin mü· makamlar köylü ile temasa geçe· susta l>iraz gecikmi, bile oduğumu· Tesbit edilecek bu telaffuzu yaymak mışh. Fakat bu ikinci defa açılan smı kapah bulduk. Camın arka· 
elliflerine benzer «nagebzubuu rek buğday miktarını tesbitet- zu hatırlatmayı bir borç sayarak, kolaydır. Evvela radyo bqlar. Hat- münakas.?.ya da çıkan talipler, mü• sına ŞU Jivha asılmıştı: «Mağa· 
edibler doğabilir. Zira. maliim ya, mişler ve hazırlıklarını tamam- lbu yazımı telaffuz meselesine hasre· ta dere verebilir. Tiyatrolarımız, ha· nakasa şartlanni ağır ve keıif bede- zamız her gün 12 den 14 buçuğa 
milyo~ basılan bu .ki~!plan ."!•· Iamışlardır. deeeğim. ~ tiplerimiz buna ittiba ederler. Okul· lini de r.oksan gördüklerinden ihale kadar kapahdır.ı> 
zanlar, eskiden muharnrliği tecrube Mahalll ihtiyaçlar için beledi- 1Yazımda resmi, nim resmı veya larda Türkçe öğretmenler~ bazıları yapılamaml§tır. Arkadaşım her gün kullanıl-
etmemitken (meseli, uzun müddei yelerin kendi hesaplarına buğday hususi olsun baıta radyo olmak önce kendi te~lf~lann~an ~~ı~ı- Parti idare heyeti reisliği. yapılan mak için çatal. bıçak gibi sofra 
hastalanıp yatakta oyalanmak için mübayaa edecekleri ve bu arada üzere her hangi bir tiyatro teşekkü· yarak, talebenınkmı .tas~e gU:ı~ır- y~ni keşfe, hatta inşaat sırasında e§Yası almak istiyordu. Madem 
bir kal~. tec:rübesine ~; ve) İstanbul belediyesinin de çok lünii istihd.af e~iyorum. Çü~kü on- ler. B.~ suret~e. kısa ~ır mud~~t ıçın- müteahhit. hesabına yüzde on bir ki burası kapahydı, başkalanna 
muv .ıfiakiyeün son buamagma çık· miktarda buğday toplıyacağı ya- lann hepsı ellennden gelenı yap· ~e Turkçemızın telaffuzu duzelme- fiat · zammı yapılmasına imkan veril- gidebilirdik. Nitekim de öyle yap
mıtlardır. zılmıştı. Bu husustaki tetkikler mağa çalışıyorlar. Ve yapıyorlar. ge baş!ar. . .. . ciiği halde inşaatın ihalesine imkan tık. Fakat aynı livba her gitti• 

O güzel arzuyu izhar eden ark•· devam ediyor. Toprak mahsulleri Maksadım mevzuu mücerret olarak Telaffuz meselesı uzerınde durur- b 1 d v p t' l .. krete..... ğimiz yerde bizi k .. -.ıactı. 
d b . -1- d ---'- k k T l f l' l d" u unama ıgını ar ı gene .. e .- su.9uı 

atama •1' meatup gön ererea ez· ofisi köylünün elindeki buğday muha eme etme tir. e a fuzda ken unutulmaması azım ge en ı· rv· b"ld. k t l" t . t ...... Yeni evli ar1r .. .1 ..... - bir ka~ 
cümle dedim ki: miktarının tesbitl ve bunların umumi olarak yaptığımız hatalar ğer bir ınoktaya da temas edeyim: ıgıne ı ırere a una 

18 emı~.ır. gün sonra Mersin~;ket ed; 
••• muayyen yerlere sevkleri etrafın· elbette cnlann da hatalarıdır. He- İaşat meselesi. Bu da başlı başına cekti. Bunlan her halde alın&SI 

«Sana qağıki öğütleri, kendi daki faaliyetini ilerletmiştir pimizin bu hatalarda hissemiz, gü- bir tetkik mevzuudur. Bilhassa şiir Çok pis bir sokak lizımdı. Saat de ikiyi geçiyordu. 
de roman yazmıt bir muharrir tııfatİ· Hakiki mahsul miktarı tesbit nahımız varclır. Kardeş payı yap- okunurken daha ziyade göze çar- .'.;: .:hrin a.ıa caddele.rüe meydan· Dükk8ıılann açılmasmı bekliye-
le verecek - dei!lim· .. Ancak ve an· edildikten sonra yeniden bazı rr.ayı kabul edelim. Kolayca anlaşı- par. İnşat sahnenin, temsilin çok ların temizliğine elden geldiği kadar bilirdik. Zaten uğranacak bir çok 
cak, kırkını ııeçıp dunyanm muhte- yerlerde v---:1.a usuıu··nün kaldın- rr! . kudretli bir yardımcısıdır. Fakat ya· yer daha vardı. Tamam ı'ki bu-

J · t::::ıll\. T k ı;:-.yrE:t ecliıdiği balde iç sokaklar, 
lif mesel. en bakk!nda fikirleri du· iacağı ve bu arada İstanbul, iz. G~zel !.ürkçeı;nizi~ telaf !u~u ya- zık ki o da bugün ür yemiz için çukta dükkinın önüne geldik ki 
nalmut bır hemten olarak konutu· mir ve Ankarada vesika usulü- zık kı henuz tesbıt edılmemıştır. Pek kafi bir varlık değildir. inşat saye- arka caddelerden mühim bir kısmı 
yorum. Bu itibarla roman tekniğine nü bir kısım tabakaya inhisar iyi hatırlıyorum. Ahmet Rasim sinde elde edilebilecek muvaffakı- bugün bir mezbelelik haline gelmiş- ~~:;:~arih •• :~ ç~~r. 1: 
dair dii4üncelerim ,unlardır: ettirerek buralarda da ekmek merhum bir kitabında yumurta sa-- yetleri bsaca anlatmak emeliyle 1 ·:c::_·. Hele bazı skaklardan iğren- reketlerinde en küçük bir acele 

«Ekser yazıcılarmm gıni. sen de satışının gerbes bırakılacağı ya- tanların bu kelimeyi kaç türlü te- size parlak bir misal vereyim. Co- meden, tiksinmede:ı geçmek kabil görünmüyordu. Yavaş yavaş 
bir takım dekorlar, tipler ve bayat zılmıştı. Ticaret Vekili Ankaraya laffuz ettiklerini kaydeder: Yumur- medie Franc;;aise'in en ince sanat- olamıyor. Ehınlardan biri Beyoğlu Ga anahtarlanm çıkardı. Aheste 
b :lla:ı a::lc..byonun. . dönmüştür. Buğday satışı ve un t~ -,yumitrta •• yUınurta - yımırta • karlanndan biri olan Georges Berr'- latasa:cAy ha.namı yanındaki Çapan- aheste kapıyı açtı. İçeri girdiği· 

«- itte mevzuum bu! • dıyor· tevzii hakkında yeni direktifler yıır.ırta - yumırta - yummurta. den Ağutsos Böceği ile Kannca hi- oğlu sokağıdır. Hamam binasına bi- miz zaman üçe on iki vardı. 
aun. beklenmektedir. Mübalağo zannetmeyiniz. Dil kayeııir i diftlemiştim. Değerli ko- tişik bir s-.kakta küme küme süprün· Oradan başka bir mağazaya 

«Bir S~espeare tasavvur et ki, Buraya gelen haberlere göre müteh:-ssıslarına müracaat ederse- medyen iptida şiiri hepimizin bildiği tüler, iK"renç pislikler buraya çöpçü ,Pttik. Burada aradığımız mal 
Otbello'ıunu yumağı yeni tasavvur buğday ve diğer ihtiyacımız olan n . bu yumurta satıcılannın nereli gibi okt -lu. Salonu ağzına kadar u;,:., _.-ır ~ Pına, bir süpürge vurulma- yoktu amma hemen gelecekti. 
ediyor: maddelerin ithali etrafında Ame- olduklarını bile size söylerler. Daha dolduran seyirciler, hepimiz tabia- dığina <telildir. Hamam duvarlann- Arkadaşım sordu: 

c- Saray hayatmı, prens tipleri· rikalılarla tam bir anlaşmaya va- basit bir misal olarak istikbal sigası· tile karıncaya hak ıverdik. Onu al· dan sızan sular da bu eıcak gu'"nler- .. .. 
• b. k ı k 1 d k - Meseli yann ugnyayım nı, ır umandanm kabramanhğmı rılmıştır. Nakliyatın ne tazrda ~·un te affuzunu seçiyorum. cGöre- ış a 1 • • • de b:rikmiş süprüntülerin üzerine 

;iten senç bir asilzade kmn ona ve hangi yoldan yapılacağ~ da ce~~m> yerine cgöreeiim>, «gide- Alk~!l~r. '-esılınce Georges -~verr: dökülüyor ve pis, tahammül edilmez mı? .• 
atik olmanm, ilh, anlatac:aimJ. •• » tesblt edilmiştir Haber aldıgımı- cegım> yerine cgidecaam> nevin· cBu şun sıze bpkı mektepte ogen· b;r koku, bütün sokağı kaplıyor. Dükkancı cevap verdi: 
diyor. za göre Amerikarlan 150 bin ton den telaffuzlan hepimiz her gün diğim gibi okudum. Likin hayat - Yann kapalıyız! •. 

cŞ~beser ~e_nüz taslak halinde bi- buğday ithal edilecektir. İki taraf duymt.kta~. !. Fakat kelimesini hafif tec~übesi ba~ bu~~n , h.er z~_man 1 l-41kın sıhhatini korumak için iç - Neden? .• 
le belirmemittir. ithalatın biran evvel b~laması okumak lazım gelirken en !arının dogru olmadıg1nı gosterdı. Musaa• sokaklann da temizliğine biraz gay• - Matemlm var... Şimdi ha· 

cHalbaki lellİn hUU"Liuı itte ~ ic;in faaliyet göstermektedir_ üzerinde ısrarla durarak bunu kalın- denizle 1: · r daha okuy~cağım dedi ret _ditmelidir. her aldık. Akrabadan biri öf. 
lraclar... Ve ekser ro~ · şt .tr ları işitmekteyiz. Misalleri ve okudu. Bu defa da yıne koca sa- müş .• : 
kitaplanm ...... m .. dıldan ve ..... ı h 1 d·ı k 1 çoğ?..!tn a :ı lüzum var mı) ıonu dolduran biz seyirciler. bir is- Palamut mevsı·mı· - Öbür gün? 
tırclıldan vakit bile bulutlan ancak t a e 1 en umaş ar Bu telaffuz meselesi üzerinde tir.:-sı7 ağustos böceğine hak verdik. - Öbür gün bizim hayramı-
bu ~dara dinbisar. ediyor. bilci ed İthal edilen manifatura eıyasından °jdh.~elif ;an;.~~erin çarpışmakta Ve. ~.lnatk~nn bu büy'!ı İnş~ kud- mız! •• 

ba
c o~ı a, pıyeste,k d Y .. •• e' yan:J n• atışı malı ithal edene hıra- o .. ugT~~uk a. ıkıy~~um1 •• fMf esel-.bu- r~tdını a

1
vuk c;;1 adnakmızı par ar erece- Mazot azlığı yüzünden Böyle konuşurken anhyorsu-

tlan ._..ayıp sona a ar surup kd y 1 t tk"kl r göre· it· gun ur çeıraın at ı te a uzu tesbit sın e a ış a . _ nuz ki bugün mağaza sahibi, 
Kiden bu gibi dekorvari vaziyetleri , 1ı:_ııştır. apı ak .. e 

1 ~ ek l "t edilmemiı olduğunu öne sürerek lştt' telaffuzla beraber yapılması çok balık tutulamıyor dükkAnmı açmağı ldeta bir lü· 
. f._ .. za L· .• (!:!-- haz) dı·ye u· ım· len- ıhıal~tçıya - ~adtma ll~~ere ıra ı ank ı - kitaba en yakın telaffuzun ekseriyet 18.zım gelen bir himmet te budur. tuf teı•kki edi V ka 

1;_ ...-ı a atın y.ız ~ e ısı tamamen ara ]"ff w H . 1 . . ah . b b kl" a yor. e onu pa-
di.-v.ek onun yanında bir de (Kar· b . "kal . ·ı · t" D h·ı· te a uzuna en yalcın olacagını ileri atıp erımız, s nemız unu e ı· Palamut mevsimi gelip çattıgıv mak için her vesileden istifade 

• • • orsa}a ı.ıtı ettırı mış ır. a ı ı l B .. k" k d k 1 1 İş 
~ b1'::) ~.r de (Mavı bu) lazım. f ı. k· t . k k • atan ar ıvar. Yılnız unutmamalıdır yor. u ote ı a ar o ay o masa halde henüz fiatıer ucuzlamamış- ediyor. te senelerce Belediyenin 

-"--- -'--'•v• L-- Othello' aurı ... ar pıyasaya uma~ çı arma k' b ·· ·· IC l k l"ff k kt" F k t · t· d e tatbik ettır• emedigıv. o··gvle tatiU 
-~~ -~--- •--. cl..klarand411Q ithal edilen kumaşlar ı, . u~r. oır•nfefu o aca ·ıte .a uz e • kr.ere 1 ır... Taka azmdın. e ın eMn n.f tır. Dün Palamut'un çifti balık- w • • 

- ... -: ~: ~ - - ihtiy.cı hfJJ]amaktan uzaktır. Nor- 11enyetın. te a .. zu deiı dır. .Ma- urt~ 'f!.r. e r~r e eyım: aarı hanede 40. 50 kuruş arasında kış yaklaştıgı halde gıttikçe ya• 
kanç bD' tırkegm malum tarzda ka· mal ka·la iktifa etmeyen tacirler, ba~et güzel !e!affuz etmek. kelıme- ".t>k.lhgı il~ . Dil Kurumu elele ve- satılmıştır. yılıyor. işte ikinci, üçüncü sanıl 
r1Sını vunnası. l 1 v d . t"f d d k k lenn he elerını yutmadan güzel ko· rırlene bu ışı de muvaffakıyetle ha~ bayramlardan bile istifade ede-

«Mavi dediğim baz küçük küçük ma 1 az ıgıkn anb ısı a et el ere . t n1..ış1tbilmek.tir. Yalnız sözüne okur şaracak.larından eminolabilitiz. Te- Mazot tedarikinde güçlük çe- rek dükkinlar kapanıyor 
• maş arını ara orsa sa ış arına ın ı· b' b' d k . 1 b d ''\ H · · kildiğinden balıkçı motörleri · latif entrikalann birbirini takibetme- k l . k b"" .. k . ff d .. .. E,1 ı ır e a verme değildir Hepi- nıennı yanız en en mır epımız· «Dudığınm dızdığııı nevinden 

ir: L~ -ndil meselesi gibi. y:r ettırme te uyu ıs ı a e goru- mizin en güzel telaffuz olduğ~nu ka· den. Himmet onlardan. ~e~t: ~f.lıkt ~vlıy~mışo~la~.v .~e- bir akraba, mesell dayısının ka· 
«İ,te bu san, kırmızı ve .mavinin Su.tı .. lar serbes bırakılmadan ma· bulde ittifak ettiğimiz güzel lstan· Selim Nüzhet Gerçek m ·· Y tısaed " li.ş.lekn mudturtlulgunbine nsınm. amcasının oğlunun bal· 

b'"'" • ah v •b 1 T .. ·k . . l"ffu k.. uracaa ı ere mazo a e - dm "im" d ~· • ., G" 
ulun pıyes, Y ~t • ro~ uzunlu- nifatun. birliği az çok her esnafa u B ~~ ys~nı te a z. etme .. tır. * Beyoğlu Ha1kevinden: 27 / 9/ 942 de bulunulmuş ise de esasen be- 0 uş .!~.. mı·· urrrrr 

!'1°.~~~ b~'? tertipli bar ~ ıaç ·ual te•. -: etm ~kteydi. Yeni karardan laff~gu~tti~ nbulda bıle guzel te- pazar akşamı saat 21 de Halkevlml· lediye de mazot tedarikinde zor- kepenkler aş~ .... 
orguau gıbı kolan tetkil etmesı ıcab- s\)nr. a>iyasadan elbiselik kumaş bul- . g çe azalmaktadır. Bunucı zin Tepebaşındald merkez binasında luk kt·-· d b tal be ÜS- Maksat istirahat, matem, baf• 
edf'r, Teknik dedikleri de budur. mak iır.k:. azalmı•tır seLebıne gelince izah için biraz ge• bir toplantı yapılacaktır b t çe ıgın eiln u tire m ram değil, mümkün olduğu ka· 

V il"' d . · · · .., · ·ı "t k ı· d · e cevap ver ememiş d 1 t kt ld « e ıa, roman a teknik olmak İti.ali.tın geriye kalan yüzde elli- rı ere gı me azım ır. Program: ı - Büyük Türk deniz- • ar az ma sa ma ır. Malı e e 
föyle dursun, eser roman bile sa)'ll· sin ~· ..::ın o:. beşi lzmir it'halat şirketi~ Erkiden lstanbula gelenler telaf- cisl Barbaros bııı':kında konferana, Bir kaç sene evyeı tatbik edi- bekletip fiat' yükselmelerinden 
ma-ı. ne onu İstanbul manifatura şirketi· fularını düzeltmek için samimi bir 2 - Konser, 3 - Halkevimiz Azaları- len yeni şekil sayesınde açıklarda istifade etmektir. 

«Tabiatile, bu, umwni tarif ••• Her ne' ve yirmi be i de Sümerbanka tev· gayret sarfederlerdi. Bu yüzden kı- nın ve arzu edenlerin teşriflerini ri- ve derinliklerde }?alık avlanabil- Bu uğurda ne orjinal buhışlan 
&.. Jeı istisnası var... Ve her zi <- liliyor. " sa .bir müddet socıra o_nl;8r da. aşağı ca ederiz. mesi ~bil olmuş, I~lya başta ol- ~ var!.: Ortaklar b~~~e~ 
eserde, aynen Othello pİyeainde oJ. M":Jayyen gelirli şahısların elbise ) .:C\n İstanbullular _gıbı tela~fuza mak . ~e.re Bulgarıstan, Ro~.an- dava edıo ~anru mühurl~tı· 
duğu gıÖİ kan kızıl bir kınmzı baz tedarikini temin edecek olan taksit- 'başl •• ·c.:,. Zaman geçtıkc;;e bu telaffuz Q k C U ya, Fılıstın ve Almanya ya kulli- yorlar. İki lırahk şey 50 lira 
beklenmez. Bu renk ki.b erguvani· le veya peşin para ile kumaş tevzii ~elleşirdi bile. Vilayetlerde de uyu ye~li miktarda ba?~ ihraç ~dil- o~.u~c~ «banştık!ıı .de_YİJ! .!,Jlühür 
leıir, ki.b nar ~içeği halini alır. Miza· hakk .. !E..ki kararın yürürlüğe kon· İst. r buldan gelen memurların te· m e ktU p 1 ara mışti. Mazot tedarikinde çekılen sokuluyor. Ve bu ıstifçilige de 
ca ve edebi okula göre... ması bekleniyor. laffuzunu taklide gayret olunurdu. güçlük yüzünden açıklarda balık devleti, hatta hakkın müdam 

t' ~..a daima pek muntazam Telaffuzlarını düzeltmiyenler de • avlanılmasmdan sarfınazar edil· olan adliyeyi ilet etmek istiyor· 
olmuı 1izun gelmeL Parti nahiye kongreleri ·.-ard:. Fransada da höyle değil mi- Bo 1 • k t miş, balıkhanede balığın fiatinl lar! .• 

ıcBu hususta ufak bir hatıramı an· H l'- p t' . ak kö 1 . diı) L'ile de France telaffuzu en fa IDlf aıgara pa e • ucuzlatabilmek kabil olamamış- Mallar gümrüğe geliyor ••. Af· 
1 a ·• ar ısı oc ngre erı ge- · · · dd 1 p · h Ik b erini ne yapıyorsunuz? t tar ekilmi atayım: c;;enlerde yapılmıştı. Nahiye kongre- İ~7Eı a o onur. arıs a ı. u ~e- ır. ca ç fih :ord~ b istifçi 

«1931 senesinde, ismet İnönü, lerİn:! de 1 birirnciteşrin perşembe a u:;ı. e~aJ tkt~r. k~akat telaffuza- --•-- Balıkçılar cemiyeti, İktisat Ve- liv~fama ~ ld w u laşıh• 
diğer bazı meslektatlanm arasında gününden itibaren başlanacak ve Mı .1-z~ tme ımp·amn;. b~lamİyan Piyasada mukavva buhranı ol~ kfiletine müracaat ederek İstan- gm 

1
e;{ ~ .h~ du~. an mah 

lütfen beni de Rmya seyahatine gö- 15 .-inc:teşrine kadar 15 gün müd· d arsı{a ı l veya ırcne ı ınsan ara duğu herkesin malümudur. Ha- bulda ve civarında çalışan ~ç bin ;or. da an ~~ ~T 
türr.!iikleri vakit. Türk muharrirleri· detle <Ievaı.ı edilecektir. Bu hususta al ço · rk"dnır. 1 b ld .. 

1 
rlçten mal ithal etmenin türlü b~lıkçıyı faaliyete geçirebılmek ;nnanın esna , t . ~ ır• 

ni Makıim Gorki evine davet et· bir program tanzim edilmiştir. şte es ı en stan u a guze te· zorluktan da meydanda .•. İzmit- icın balıkçılara mazot tedarik en: c<Mallanm beye meyıp er-
mifti. Ben de metbur edibe cemile laffuz eden büyük bir ekseriyet içi~- teki fabrikamızın yaptığı mukav- edilmesini istemiştir. İktisat Ve- mahzen eyledükleriıı denilmekte-
olıun diye «bazı eserlerini tercüme de dışardan gelenlerin mühim bır vaların mühim bir kısmı İnhisar· k.Aletinden gelecek cevaba kadar dir. Böyle dermahzen eyleyenleri 
ettiğimi ve' bundan iftihar duyduğu- Bir ıokak ıuıuz kaldı kısmı telaffuzlannı kol~lıkla dü- Iar tarafından sigara pakt'tıerı az balık tutulacak ve fiatıer de .o tez elden dermahbes eylememis 
mu» bildinnittim. içlerinde (Kar- .~iı kaç gür.de,?beri Nişantaşın~a zeltirlerdi. imalinde kullanılıyor. Geri kalan nispet te yüksek olacaktır. lazım değil ~?.. . 

flldr •önneye-.ı ••k) isimli kitabı da Guzelbahc;;e ıokagında havagazı ıır- Ankaranın hü1cUınet merkezi ol· kısmı, piyasayı tatmin etmekten Hıkmet Fendun Es 
• ..,. k · b ı d v· · k d' t . çok uzaktır. Buna rağmen günde 

bufondui111111 İfİtİnce: - .. ana oru ~n. ~gıştınne te ır. ması ve J&tanhullu memurların ve yüz binlerce sigara paketler!, otı-
c- Onu bll'akl • diye yüz bu- Du~. ha~~azı ııçılerı, çalııırlark.en balkın bir çoğunun merkeze veya !arak, yakılarak heba ediliyor. 

ruıturda ve elini iatibfaHa salladı. bn ·••.vaıının terkos ana borusunu ~~ier vilayetlere gitmeei dolayısile Bu halde bot pak.tler topla.nttı-
«Beie'nmemesinin sebebi (Fran- patla•mış!ar ve bu dvardaki bütün l.tanbulda güzel telaffuz edenler nlarak. küçült blr tamirle, hattA 

sız teairinde) bir 1 , ... _ sokaklar B2..4tlerc~ susuz kalmıştır. Bu azaldı. Duna mukabil bilhassa yük- bazılan h''" yıpranmadılio.~dan roman o utu:vm-ır· l" • ·1 • d "v . • .... • ... '<:•r. ~ tana) dediji de bahset· arıe .y&tı yapan ışçı .erın ıger teaı- eek tahsil müesseselerinin çokluğu yalnız bandrolu dettştlrllerek tet-
tiiiın ôraünün hiç bir kıl ;...-.,. 8;:-b bozmıyacak ıekıld~ çalış~alan yüzünden vilayetlerden lstanbula rar kullanılmaz mı? 
sın muntazam ••rüJm• ek o.! lazı:ndı:·. Halh:ı sebepsız ve luzum- gelenler çoğaldı. Hariçten bir çok Bunların toplatıtınlması da 

o gayreu. k 1 d v d vil . g·· bir . Hakikaten de. biz Türklerin de te· ~z yer• susuz a muı ogru eg - yena memur da geldi. Bugün onlar uç iş değildir: Inhtnrb.r 
ıirincle kalclıiımız edebi okul bunu d.r. İstanhulda ekseriyeti teşkil etmek- idaresinin, hiç bir müesseseye 
ic:ahettirmiyor mu? Zait tafsilat ver· , ...................................... , tedirler. Artık lstanhulda da güzel nasip olmıyan, geniş ve munta-

ekl H 14 ffu l ı · zam. bir bayi teşkllitı vardır. Bu 
rnern emen hemen her cümle· tercümedir.) te a z mcse esi günüın mese esı bayiler, mesela: Her otuz, kırk 
,.~ hikayenin icabı Yazmak; sonra· «İtte, aziz dostum. umumi kaİ· olmuıtur. tane boş pakete mukabil blr dolu 
Clan haf verecek olan bir bicliaenin desile ve ihtitamlı iatisnalarile ro- Hele yazdaklanni okuyan bir ta- paket sigara vermeğl kabul 3tse. 
hazırlıiw olarak söyl~··· Öyle ki, man tekniğinden kırk yıllık ömrian- kım konferansçılar kulaklarımıza ler; bu iş, hiç masrafsız başarıl-
b.u tarz romanlarda, msanlar, ebe- de anladığımı bir kaç sabr içinde neler çektirmektedirler. Bundan bir nıış olur. SJgara içenlerlm:.Z de, 
rıya insanlıktan çakıyor; «Roman böyle hülisa ediyorum. an ev-. _J kurtulmak, bu işi bir ' ayak yalnız mukabilinde alacaklan biı: 
tekniği» denen cende~e. içi~e kuk-1 «Sen yine bildiğini yap. Eğer önce yoluna koymak zarureti var· Paket sigara için deA'tl, piyasanın 

* Emlnönil Ha.Lkevlnden: 26 eylül 
Dil bayramı münasebetlle Eminönü 
Halkevi genif blr program hazırla
mıştır. 

Prof'. Dr. Sadi Irmak'm Dil devri
mini belirten konteranatnd:m sonra 
eskl ve yeni dlll mukayese tmkAnını 
veren şilr ve. nesirler okunacakt.u •• 

ı - Divan edebiyatı f>arçaJan, 
(Kemal Emin Bara) , 2 - Tanzimat 
edebiyatı parçaları (Adnan . Öğüt, 
Alaeddln ören>, 3 - Ya.kın zaman 
edebiyatı parçalan (Neriman Kurt
bay, Şevkl Evliyazade), 4 - Halit 
edebiyatından parçalar, 5 - Teınsu 
(Zor nl.kAh ve de~en adam) piyes
lerinden eski ve yeni dlli mukayese 
lmkanuu veren birer perde oynana
caktır. 

••• 
l..lqıyorlar. İşte, Gorkmm begenme· ı Ruı romancılan yalnız Fransızlardan dır. darlığına mani olmaya çalışmak 
difi buydu. Ona göre, Rus romanı, Ö"'endiklerini tatbik ebelerdi Gor· · .Yapılacak şeylerden en kolayı ve gibl milli bir vazife telakki 
reel İnsanı mevzu içinde daha ra· kiler doiına.zdı. Biz ele ya)mz er.. çabuk netice vermesi melhuz ~derek boş paketleri birlktlrlr· Beşiktaş Halıkevlnden: Dil bay-
bat. dab ıerbes bıraktığı için ken· Paul Bourget'lenlen Corki'lerden, olan zannederim buaiin telaffuzu er ve değlştlrirler. Bu sayede ramı münasebetlle Evimizde yapıla-
d• sah md ff k lmu tu Mauı=ham'I dan bellecl!'-' • • • .. ._. utat da olsa milli bir servet cak nıeraslm programı: ı - Dil ın-

1 aa a mava a o t • ar uuer11DJZ1 düzgün olarak tanınmış bazi hatip· heba olmak.tan kurtulur ve ~ft-
( V bun ani b 1 k k-11---'- ·•!-~ T ı t .....,. kıl&bının dönümü ve dillmlz üze-

e u •mı.Yan azı garp. ı- 1 opyaya ~· OrtJuuıı ürk ro- ~rin, ı:tan'bul Türkçesinl en iyi te- men de olsa ptyasada.Jd mu- rindekl tesirleri hakkında kon!e-
lar, Ruı tafıeserlerındtın onar yır-, mancılıiı dogmıyacakbr. laffuz etmekle şöhret almıı bazı la- kana darlılma mani olunmuş 
miıer sahifeler atLyarak tercümeler «Onun için, azizim, bak olan tanbullu~nn, düı:gün Tiirkç.ıeler)ni olur. İnhlsarlar idaresinden bıı ::: ~rih ı~u:~~~u:rr~~= 
J'apmıf. Akıllarınca telmiie uygun I:; ;ı..c br.ni.- : söylediklerim değil, zevkle dinlediğimiz bazı aktörlerin zahmetsiz taran bekllyebillrlz. dan kitara ve- mandolln konseri, 3 _ 
bir hale setirmi.ıer. Faraza cCürümjı:~:.. ku:ihana doiandD'.» seslerini her hangi bir ıekilde zapt Ş. T. Gösterit kolumuz taraf'mdan " cVa-
Ye caa• ma Fnnmçuı böyle biri .(Va • ~u). ve. ~u,al~ ~rbr~ pk~ ._ _________ _, zite~ plyest temsil ~ 

IRADYOI 
Bqiinldi prorram 

11.30 Program, 13.33 Türkçe pllt• 
ıar, 13,45 Ajana haberleri. 14 Riyase
tlcumhur bandosu, 14.30 Ankara son· 
bahar at koşusunun tahminleri, 14,41 
Temsil: «Şu Patavatsızın y:ı.ptı.ğml 
doğru buluyor musunuz?•. 18,03 Dans 
orkestrası, 18,45 Radyo Çocuk Kulll· 
bü, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Ko
nuşma, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,G 
Şarkı ve türküler, 21 Konuşma, 21.15 
Dinleyici istekleri, 21,45 Konuşma. 

22 Salon orkestrası, 22,30 Ajans ha
berleri ve borsalar. 

Yarın sabahki prorram 
8,30 Pıogram, 8,32 Müzik (Pl.), 8,40 

Ajans haberleri, 8,55 Müzik CPl.>,. 

ESKRDI TEŞVİK MttSABAKASI 
İstanbul Eskrim ajanlığından: 
1 - Bölgem.iz blrlnci eskrim teşvtt 

müsabakası 4/10/ 942 tarihinde yapı• 
lacaıktır. 

2 - Bu m«sabakalara lftirlk ede• 
cetıerln 30/9/ 942 ta.rthine kadar 
Datcılık Kulübünde Eskr.lm AJanJI. 
ima mtiracaatılaı'J,, 



A~ŞAM 

Bugün ~nema~nda 
Bir Knhr:ımnnlık ve Macera RQmnnı olan 

KA v~ <®i sn 
Parlak Komedi fllmfnl g(Srmeğe haZırlanınız. 'fabll Renkli 

GENE l'İERNW ve RA.'\1>QI.Pll şcoıı 
~ra.f:uı4* tbdA e~lCbl ~enl.Iı ~ ~t\yük filmi 

Bup;ün .ıınat ı de tenzilatlı matine 

Bu Salı nk§:ımmdan ttlb:n'en 

Si emasın 
A§km k.udretını ••• Lüksün 1h~mın1.,, Heyecanın Zevkini 

toplayan bÖyws Fllm. 

BEŞİKTAŞ BAIIÇESİ.l\'DE 
SAN'ATKAıt 

i G 
Bugün L A. L E Sinemasınd 'Üç\\llct\ ~~de pfOiramı 

m~vntra~e 4evnm ~f2r. u Tamamen yen! tecrübe ve hQnerler arasında 

BARBARA STANWiCK - BENRY FONDA'nııı 
Dünya cennet1nde Yll.R~ ~wınl Mlf. 

Bütün seyredenleri m~eden •n ı ıum~ 
Programa W.ve: :AL DisNEY'ln MİKlSt 

Bir insanın uç'!llasını 
Göstermektedir 

Sayın seylrcllerlmlze bu fırsatı kaçırmamalarını 

•ım•••••bllhassa tavstye ecıertz. Tel: 42900 •••••• 
" , _____ Bugün ~at 1 de tenzllAtl~-Une lllllllllllll!llll•lll!lrf? 

İstanbul Jandarma ıatınalma komisyonundan: 

BugUn T AKSiM Sinemasında 
Milctan Tahmin tın tA 

Adet Clnsı Kuruş 
600 Kayış yular bnşlıAı 460 
300 Tasma. 200 

Teminatı 
Lira K. 
217 ~ 

Yeni ve görülmemi, çok •ilzel l !fm bfrdenı 
Miktarı He cinsi ve bir adedinin flatl ve ilk teminatı )'Ukand:ı. ~azılı 1kl 

taıem hayvan malzemesi 2/10/!>42 cuma günü saat uı te ~bul Tnksimde 
Jandı:ıtma Sa. Al. Komisyonumuzda açık eksiltme ile alınncaktır. Nilinune
ler her gün komlsyonumuzda görülür. Şartname parasız alınır. İsteklilerin 
eksiltme vaktinde kanunen ibrazı lcabeden veslknlıın ve temtno.t mektup 

Parisin Son Günleri Kapb Kaçtı 
Rcx Henüon - Karen Yeme 
tarafmd..ın oynanmış macera ve 

casusluk filmi 

( Hww Cbı:ırlie, Huy) 
Nq'eli °" ıtilllnçli.\ bir tomedi 

filmi. 
veya nuı.kbuz.lntlle komlsyonumuzrı. gelmeleri. Cty06~) 

Bugün ~aat 1 de tenzilft.t.ıı ma.Une Üniversite rektörlüğünden 

RUGUN ELEK 
Sinemasında 

Modern ve esrarlı bir mevzu 

ZORLA 
AHRAMAN 

Teshir eden 
JODN BENNETT 

tarafından yaratılmış olan bir 
şaheser 

Bugün sant 1 de tenzı!Atlı 
matine 

cLa Konga•nm unutulmaz yıldızı 

udy GARLAND'ın 

GEORGE MARPHY 
TC 

CBARLES wTh'NiGER 

U& beraber pek ıxırıat b1r tarz

da yarattıklan, hlss! ve mlle.s:dr 

blr mevzuda 

KUÇUK 
NELLiE 
CAZ-SWiNG 

filminde 

Bu hafta 

RAY 
Sinema seylrcilerlnt 

Gaşy etmektedir. 

Bugün saat 1 de 
tenzilatlı matine 

1 Gün ük Borsa 1 
%5/9/1942 fiatlcd 

% 7,5 033 Türk torcu 1. lL m. 12, 7~ 
ı o 1038 l.kramJyell ao,uı 

Bu yıl üniversiteye kabul edHecek talebeden tıp tnhsm lçln mUracaat 
edenler •600• n, eczacılar e80• nl, dişçiler .so. ı geçtiği takdirde fizik, 
kimya, ve biyolojiden, kimya mühendisliği lçln mnracaat edenler de dOOıı ü 

Tticcardan Suphl Erkin vnlldC'Si sn- ıı.ştııtı htılde fizik, kimya, ve matematikten yazılı imtihana ta.bl tutulacak-
llhntı nl&Vandan lnrdır . 

VEFAT 

BAYAN Lt1 l' ı Y E İs1m.ıer1 1k1 defa ıttlhar ııstes!ne geçmiş olanlar lmtihı:ı.nsız alınacaktır. 
m(iptelA olduğu hastalıktan kurtu- İmtihanlar fen fakültcs1ntie 20/Blrlncl Teşrln/942 t.arlhfnde yapılacaktır. 
Januy.nrak vefat ~tır. ceııaze.s1 İstcklllerln l!I bir.inci teşrin a~ammn kndnr !en fakültesine mılra.caat 
bugün sa.atı ftçte Beylerbeyi Havuz- etmeleri. d0057» 
başı caddeşbıdekl kôşkten knldırı- _ 
tarak Beyle~ camll ıerlflnde na.-· Erzurum Transit yolu mı ntaka müdürlüğünden: 
mazı kılındıktan sonra KWplce me- Trans!~ yolu üzerinde Cnğdariç mevkllndc 27177/68 Ura keşif bodelll 
z:ı.rlığma detnohınacaktır. Mevlı\ ga- nhşnp köprü inşaatı 16/9/942 <!en ıtlbaren blr ny znrfında ve pazarlık su
r1k1 rahmet eyleye. retlle eski llft.nlannda yazılı onrtıar dıılılllnde ihaleye çıkanlm~tır. c10249t 

NiKAH 
:lstanbuı lthnlM gthruili{l mua.ye.. 

no baf memurlarından b8y Bürha
neddln ~an kızı Uman Duru· 
kan ile Vakıf Paralar MndürlüA"U tc
ra memuru a.tkada§lmız Muhiddin 
Pqluk'un n.lkAhlan 24/9/942 per
§C!mbe gilntı Fatih evlenme dairesin
de 1k1 tarafın dost ve yakınlan hu
zurllo ynpılml§tır. Arkad.aşınıııı ve 
sa11n eşlnl tebrik eder, mesut bir yu
n. INnnalannı temennt ederl.I. 

Liaele ralıın sabm komisyonu reisliğinden: 
1 

Mık.darı Mlkdarı 
Cinsi Kiio Cinsi Kilo 

Beyaz peynir 13800 Ekmek G70000 adet 
~....::..::..::..::::...!:...~..:-~~~----~ 

Kaşar peynir 7600 
Badeyağ 

Nohut 
Kuru çalı fasulya. 
Ye31I mercimek 
Kırmızı ıt 

47000 

15200 
32000 
11400 
62{)0 

16500 

P1rlnç 116!100 
Sabun 13800 

Mangtl.1 k0m1lrü 34000 

• 
Kuru bakla. (kabu~ 

~yulmuş) 

TEŞEKKÜR Komisyonumuza ba~lı 8 yatılı llsenln 1942 malt yılı JhUya.çları olan yu-
.,.,___ !ı:ande. c1n.s.."er1 ve mUtdarlan ynzılı yiyecek ve yakacaklarpı ıo, 24/0/942 gün-

~lum .w.ı.ı.w Alganm pek genç ya- ~r!Jlde tapalı zarı usuıııe )'D.J>ıla.n ckalltmelcrlnde talip fubur etmedlllnden 
ftilda ebedJyeı tLlem.lı>e lntlkaU ve 2490 ııayılı kanunun 40 ıncı maddesı mucibince bir a.y pazarlıp bırakılmış. 
anımızdan ayrılması dolayısiyJe ge- tar. ve 29/IX/1942 salı günü saat 15 de piyasa flyatıan göz önünde bulun
re1ı: bizzat Ve gerek telıraf n tele- durularak pazarlıkla yapılacak eblltmealnde uygun fiyat vererilere Uıaleıd 
1• "!~~latan ve ~ ıcra edllC(ektlr. tsteklllerln kanuni veslkalarlle birlikte sözü geçen gün ve 
~Ürik ~ ceıt!ıt ~erıx:t saatte komtsyonumuza. gelmeleri. Şartname Galatasaray 1..lses!ndedlr. (115) 

ıtıtuf ve Wmıttlnde bulunan at:ra.- • d • d • 
ba n doatıarmııza n yıı.munuzun Beledıye sular l aresı n en: 
tıymet11 arbdaflarma ayn ıyn fftk- İdarem1zde açıl:mo ve nçı!acak yerlerde çnlı§tınlmak üzere mü.snbata lle 
ranltı.rımızı t.nttmeao acılanmıı mi· memuı: Alınacaktır. Mllsaba.ka imUhanmda knzruıanlr ara ne memuriyete 
nı oldt$mdaıı kı1uıet1ı cazeten1ıln taJ1n fdlleceklerdlr, İmtl.ban 2/Birinclt~rln/1142 cum.n güntı 9,30 da yapı
ıavusut tiaturma.smı saygıJa.runla IacaRmdt.n ısteklllerln p.rt!an bğrenmet ve adlannı kaydettirmek tız'ere en 
rica ederim. gf9 Blrlncltcşrln H2 peraeını>e ıtınü akşamına. kadar Muamellt dat~l şer-

Albay Hüsnü Algan lf.llne müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. (116) 

C>armstadtlı E. Merek evinin 

Es . A. 1 Arnı 

alAmetı farika-olarak kullanılmakta 

~e Oc; asra yakın bir zamandan beri 

aurmadan devam ·eden yaratıcı ana-
, ı ım tnam.ıyell Ercan! 22,21> • 
1 7 1934 Stva.Emırwn 1 10.95 
ı • 1934 Sına - Eızunmı 2-'l 20,DS 
ı , 1941 DemJ.rfolu 1stllaazı ı ~.05 
> ı ı • • • II 19.70 

A. Dcmtryoıa tnııvnı ı-n 62r 
A. Dem!ryoıu taııvll.l m 11.-
A. Dcmlryolıı mllmessll senet 48.
T. C, Merkez Bankası lU.
T. h bantuı nama. muharrer 14,50 
T. le bantn.sı (luunJle alt ) H, 75 
T. İş banlca.11 mllmeasll b.1.s. 200.-
A. DemlryollAn flrketl {CJ'o 80) J0.15'1 
A. Demlrfollan §lrteu <3 100> 49.50 
Esklhlsnr çimento ıo.-
Kredl Fonslye 1903 103,50 

' • 1911 Q9,-
, • Amott1 152,50 
• • Kupon 1.05 

Lond.ra 11.ze.Hne ı sterlin 5.22 
Nevyork tizertnc 100 dolıır IS0,70 
Cenevre llzerlne 100 80.20 
Madrld 11.zerlne ıoo pezeta 12,89 
Stokholm ilzerlne 100 kuron tı.ıo 

BORSA DIŞIND~ 
TOrk altını 82.05 
Külçe nltm blr gramı 4.M 
Mecidiye 1,92 

,,aye l•arettlr. M ER C K ismi bOtOn 

dOnyada~başarın ve oston vasfın 

tlmsalidlr •. 

t ' • 

.l<J~V.-A ~ A a· R~ 1 K1 A S J 
tt°'A.R M_SLT..A O Tt 

26 Eylul 1942 

Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

OOg 
{ıhndlye kadar resmi dnlrele.rbı UAnlannın neşrine~~ 

sut eden m,efkezl 1stanbulda Erzurum baıundakl (Türk l\faa
iif Ceın.fyetf Resmi İIAn fştcrf Bürosu Limited Şirketi) tru;. 

ftye hallndedlr. 

Ticaret kanununun 282 nc1 maddesi muoibtnce mahke
menin tasvibine 1.kt1ran etNlş b1r şürekft. karan olmadığın

, dan Erzurum hanınClald Ştmetfn muamelA.ta <ıevam1 kabll 
değildir. Bu sebeple il!nlannızı doğrudan do~ruya. 

İstanbul Ankara caddesinde Kaya 
Hanındaki 

Türk Basın BirliQi ve Ortaklan Resmi 
ilanlar Kollektif Sirketine 

gönderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum hanın
daki Şirkete gönderilen llAnlann da Şirketimize tevdi edil
mesinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 

~.TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkincfteşrln Ke
şfdesfne aynlaıı 

UaamJyeler 
1 adet 1000 UraWı 
1 , GOO ı 

z , 250 • 
H ı 100 • 
10 • so 1 

40 ıs 
60 10 
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iç gilveyf 
n~yı tamam1Je kenclbıe mahlruı aoa)1p bir 4ttrbünle 

.eyretmeslni seven yaşlı ha,ıı bir 4ostuıft l'eçeı1 ,un La. 
na şunları anlattı: 

- Bir de «İç güv~~':7!en ballıca..~ 4erls değil mi? .. Blr de 
«İç güvcyfo adını ıverd adama acnıu ıöyle mi.? .• Azfzfm ~
eli .iç ~yllğinln nltm devri detll, inci, pırlanta 4f~.vrlJ 1, _Bu
günkil dünyanın en mesut bısanlarmdan ıblrt de mu.bakkak ld 
'tlu «İç güveyi)) dediğfmfz insandır. 

Evimin karşısmaa hmılardan 'bhi oturuyor. Ara sıra penoe
.nden onu ganıyonım. Emin olun saadetine afmnuı myu aam· 
la damla .akıyor-. Genç komşum elini kolunu ıallafa salla~ 
ilauan dudakları arasında uılıkla dans havalan terenntım ede
rek ve jşaret pamı~ etrafında bir ztnclr çevirerek evine 48-

~ lir'. 

~·· Keki... Ne pirinç düşüncesi 'VU, ne yal düşiin-
4flil •.. Ne aremtiriln ıpeŞinae koşmak, ne mapsa ımataa bardak 
.. rama'k •.• Ne oC1un 'Ofisinin ne-ede olduğunu Hğretunele meebur
'llUJI, ne c1e Etlbanlnn ktimür aatrtma yerlrit... çat nhtl, CMndim 
parm!lımm etndınaa dncirl. eve 'WJrlf et!.. Params bir teyn 
..cktep talebesi kadar rahat ve mesutsun .. 

Bafkalan çırpınırken .en yangd w ftstell1r de ara ma derin 
ilerin ~ 9fken!k: 

- Ne yapalım .. 1lşte iç güveylshıden ballıca!- dJye fikiyet 
4lt!.. 

En ziyade ıtutuldufam da IJ&e tKı IÖıı -ya-. Hani hocanmı 
•Efenaı hazretıerl... Şu "'°'8f ka~fmı ftl', t>lru -cla bilı ölellm .• 'o 
ilemesl hatmma geliyor... · 

Dfinyayı acayip tarafmdan ~ Dıtlyar: dostum: 
- Hani ,eytan diyor 1d git bir yere ıo gttveyt ol... Tam a-

lll81Udll' ..... 

Gülümsedim.: 
- Ba yaştan sonra mı? .• 
Acı acı başını salladı: 

- ~vet ... Burada aa y~ meselesi... Artık heni ne paramz 
1eyft mektebe abrlar .... Ne de iç pveyl olablllrfm! •• Halbold bu 
'IJlmanda ikisi de ne kaclar rabatt. - B 

Şehirler için e muharebe 

lST AN BUL HAYA Ti 

Hadiselerin 

akisleri 

Pirinç ve komite 
PJrinç satışını düzene koyma'.lir 

lhtikAra meydan vermemek için, 
ild ay kadar evvel bir J>lrfnç k~ 
mit~ kurulmuştu. O ıuıman 
konutcnln bir defa toplandığını 

Bir u:ı .. ..ı- bir kale nn-1 daya- duyduk, bir daha fsnıl fşftllmcz 
_..-.ı..u.ı.u. &•"' leri !"indir kl onu o suretle mü- oldu O sıral d ı ı nabll~e"" mlsallnl Madtiı mhda- Yazanı y • ar a P r ncln kilosu 

Bir şehrin, harap olmasını göze alarak 
istihkam haline getirmek mümkündüf 

t d t:ı• ... ~ k dafaa edemediler. 95, 100 kurup alınabiliyordu. 
aasm a veya wwa baş a yerler- M. Şevki yazman Sovyetlere gelince,• onlar top- Sonra flatler birdenbire yüksel-

de de gönnüşt11k amma, bunun 1 tan k muh~em misallerini So etler . azamnağı veya kaybetme~ meğe başladı. Nihayet, iki yüzü 
gösterdiler. vy miyeti olan bir meVZlln müda- düşündükleri için §ehlrlere değil qtı ve ortadan kayboldu. Bu Ana 

Filhaldka bir oeıırın harap ol- taasına yanyacaA'ı veya !tratejik harbin bitmesine ehemmiyet ve- kadar . fmıh:tden, faaliyetinden 
ması göze aldirıldıktan sonra ehemmiyette zaman ve kuvvet riyorlar ve müdafaada lfe yara- bahsed.ilmedıği halde, pirinç plM 
onun "bir o.le gibi dayanma kazandıracağı zaman bu çeşit dığını hlssettlkleri her §ehlrde yasadan çekillnce pirinç komlte.
hassalan bulunduğuna §ilphe bir müdafaaya taha1s olunabilir. aynı usulü tatbik ediyorlar. Bu si yenJden sahneye çıktı. 
yoktur. Bir defa zırhlı kuvvetle- Fransızlar Pa.rls'in bu şekilde takdirde de her §ehir haldkaten blr~ı;:ba;.ı:mlte ile pirinç birl-
rln bir şehre karŞı taarruzlan tahribine muvafakat edemedik- bir kale olab11ir. len 1 .e be eşmekt~n. çekindik ' 
asla müessir olamıyor Binalar ~ çın raber me)dana çıka· · rr mıyorlar. 
ve sağlam duvarlar tanklann B v b 1 

• uerıemestnı durdurur, hareket 8Q ahçe ye ey zı·raatİ ( Muhtekırlerin teıhiri 
yalnız yollar üstünde mümkün- \'" ' ( Bir ajans haberine göre, Kös-
dür. ~ ~~ tence iaşe mürakabe bürotıu mü-

Halbuki dar sokakları tankla- B h ) d k dilril kara borsanın kontrolunda 
ra karşı barikatıamak çok kolay a çe er e ış Süs ağaçlarından vazifesini iyi yapmayıp lhtlkha 
olduğu gibi, yandaki evlerden, ) meydan verdiği lçln ceza olarak 
sağfam duva.rıann üstünden hazır ığı çelik yapınız teşhir direğine bağlanmış, ka-
ta.nklar 11.zerine bombalar, toplu . . dmlı erkekli binlerce halk yüzü· 
infilAk maddeleri yağdırmak çok Sonbaharın ılık günlen bahçeleri Süs ağaçlarınin çoiu tohumla ço- ne tilkünnüş. 
kolay olduğundan tanka karşı kıı için h~rlamak fırsatını veri:· ğaltılına da ekserisi çelik ile arttın- BJz de, uzun zamandanberi 
müdafaa da çok müessir olur. ~o~ra.~ henüz ~o!: 1&lanmıı o!~adıgı lır. Çelikle artırmak zaman kazan- arayıp bir türlü bulamadığımız 
Nihayet yol üzerine yerleştirile- gıbı çıg ve yagmurların tcsırıle de nıak bakımından daha faydalı ol· kara borsacıyı kazaen ele geçir
cek tanksavar toplann hedef sa- az çok tavJıdır, kwu değildir. Kuru duğu gibi, daha da karlı bir lıtir. Çe· sek de, Romanyada olduğu gibi 
hası gayet mahdut olduğundan olmıyan toprakların .lıle~mesi de lik, bir fidanın odunlaımıı olan dal- teşhire kalkışsak; teşhJr direğini 
buralardan tanklann ilerlemesi kolaydır. Bahçelerde ıımdıden kış- larından kesilen aözlü parçalardır. mahalle aralanna dikersek muh· 
maddeten gayri münikün hale ~ık m~h~uUer için :Yer hazırlanırsa Bazı fidanların odunlatmamıı dal- ~n tükürükten boğulacağına 
getirilebilir. Bir kaç tank aldık- ılkteşnnın ıonla~na kadar hatta larından da çelik yapılırsa da, bu- şüphe yok. Fakat, direği bir de 

"f h ti d • 1 b b lan bomba veya top memıisi •o'!teırinin on beşme kadar bakla, rıun için ııcak ıer llzımdır. Açıkta p~yasa yerlerine diksek, acaba 
OZ a O e peynır, reçe , çor a, Se ze neticesinde yol üzerinde yığılıp bezelye ekilmesi kabil olur. Her iki çelik ,apmak için mevsim gelmiotir. tilldirıneğe cesaret edecek kaç 

Silfilı sanayii anında da yukanda arsedllen da madde- kaldı nu, müdafi hesabına bir sebzenin ekilmesinin bu tarihlerd~n Bu ayda ~Herden, ea~a~k cinsin- ağız bulunur? .. 
anayll de son ~b zamanıfnn- lerl .§eklllerinl d~tlrseler de barikat daha meydana gelmiş s~nraya bırakılmaı.ı ... mu:v~fık değ~l- den olan fı~~nlard~n, dıgoıtrum, is- Azami ceza 
da çok il 

1
.,_,

1 
.. tl MU onlar: demektir. Bu sebepten büyük şe- dır. Geçm kı§ oldugu gıbı geç elul- pirea, forsıtıa, gelın ağacı, fulba· A 

askere ko~ ~- kcms!.va ae": bcrzulmuyorlar 'Ve n&kllyatı çok birlerin !çerisinde zırhlı vasıta- mit olan b~la ve bezelyeler soğuk- han, kurt bağra filaria gibi IÜıt ağaç- . dllye ... V~kiletl allkadarJara 
• ' kolay OlUJ'OI'. lann tesiri kalını d ktlr tan dona.bilırler. • lanndan çelik yapılır Karanfilin da- gönderdiği bil' tamimde, mahke· 

ze, çorba hazırlanıyor. Yemekler- <ıHacmi Idlçültmeb yoluna gl- yo~ eme · Kıı hazırlığı yalnız toprağın iı- hi çeliğini bu ayda 
0

ıyapmak daha melerin ihtikar ~çlulanna as· 
de daima !lebze, patates ve et dlldJğ1nden meyva ve sebzelerin Tanklar ortadan çıkınca iş pi- lenmesi değildir. Bahçelerde mev· iyidir. Çelil: için kesilecek dalların garl ceza vennelen milli korun· 

:ıu:=~:r~.~ usarelerlnfn &lınrnaQ usuın de ~=e !~a!i :ı~!ıU:;eh~;· ~~~ cut bütün çiçeklerin tohum vermiş kesilen ucu budaklı olursa daha ko- :-u::a~un c::!~~kaıı: :r: 
'kezalik fabrllralarda tıoz baıtnde tatbik edWyor. Ahnuıyada gıda dafaa için en müsait bir istth- k~~la~, 1e~z~lerd~n ma'heu~~; laır tutar. iyice teWk edllmesi~i ve çbuna 
imal ediliyor. Su ile kanştınlan maddelerinln teklini deA't§tirerek kbı demektir. Münasip mevki- lü i;!.b1'' 0 

al 
5

\ amkd~l 8° KulJanılaca.k en iyi topr8" bir ki- göre cealann daha yüksek had· 
peynir tozu katılaşarak bıçakla haemlnt kU~ten Atman ldmya lere yerleştlrllecek makinelt tü- 1 P k k r~ yapım~ ,T~1 sa ıde l~çı- ıım tatlı .u kumu (dere mili) ve bir de çıkanlmasını bUdirmlş. 
'kesneblllyor. Dilim halinde ke- ve gıda 'Sa!l&ytt t,s cln.s kalitede fekler ve piyade toplan plvade af:, 1 u~~ v~ya ben 1 e ~re k 

0 'r kısım çürümUı yaprak gübresidir. Tedbir güzel amma tatbik ta 
sıımı.. patates de kurutulmuş mugaddi yiyecek maddeleri ye- ilerlemesini tamamen durdura- ru 1 da '· k~zennk 1

11 ! akslı arail& .. 
11 bı~tlı~ - Bu topralı kualara doldurmalı n rafı zor Her .•• .u .. mUİi korunma. 

&q bili ma ı ır ı, o ay ı a ç ruye ı sın- J'kl . b k l _ı I d • "' ..... 
olarak askere gıda teşkil ediyor; tlştJrmeğe çalışıyor. r. Piyade ancak çok zayiat ler çe 1• erı u asa araa yapma 1 ır. mahkemeleri huzuruna çıkan ih· 

pahasına ve evden eve athyarak ·A.. 1 d '-l d"'- Çelik da11111n 2 - 3 gazu toprak lçine tikir mamunlan kırkar para 
11 ı k d k k1 

. gaç ar aq..yapra& annı o&me- · l'd" ç l"kl · b 15 20 ' -

K kt b 
. er eme zorun a alır bu da ye batlayanların hutahkaız olmak gı~e 1 ır. e 1 enn oyu • dan satılmam. JAzımgelen dört 

auçu an enzın çok zaman yer. ,artile yapralr.larinı da toplayarak santımetreden uzun olmamalıdır. tane dikiş iğnesini kırk bfş pa-

llalafa hı•IÇUk ıendiistrisl de bir nevi Yal elde edilme.Jde- Nihayet şehirlere karşı mües- aynı tekilde çürütmelidir. Aiaçların raya, otuz paradan • satılması 
~ tecınllelenkn aonra 1rauçuk dlr X_._...__, .. --"'· *olmak üsere elde topçu ve ha- dallan, gövdesi üzerinde bacek yu- CEV APLARJMJZ: lcabeclen bilmem neyı otuz Ud 
yalmclan 1y1 katttede bensin as- · --Y-A ,,._..._ ılmdi va kuvvetleri vardır. Bunlar va- murta kümeleri sBrillGne kelebek ı paraya satan suçlulardan ibaret. 
tıMal etmeğe muvaffak olmuş- kauçuk JBlı:ndan be!lz1n 18tfh- sıta.slle şehirlerin bütiln evlerini kozalan bulunursa bunla;i toplayıp Kanunda mevcut cezaların ha· 
tur. Bu kauçuk benzlırl, bütün sall için yeni bir fabrika yapıl- yer~e beraber yapmak kablldtr. ezmelidir. Yere d&killmüı ve çürü- At kuyruju çiçek midir? mi haddi bile az gelen asıl m~
clm nakil vasıtaıannda kullanı· maktadır. Bu tabrlta, kauçuktan Yalnız bu da çok cephane, yani meğe baılamıt meyvalan toplayıp KadıkCSy Bahariyede A. B. ye tekir, lflnl kitaba uydurup blsım 
labüecektlr Kauçuk yağından ayda SO bln galon benzin tstlbsal betekrar me.11.eme ve zaman is· yalr.ınalı veya denize dökmelidir. cevapı At kuyruiu bir nebattır. Fa- tedbir perdelerimlsln ardında pi· 
aym sureti~ dtsel motörlerl ~in edebilecektir ter. Bundan başka topçu mermi· Bunların içinde çok defa böcekle· lr.at bu nebatın çiçekleri yoktur. yasayı lstedllt glbl oynatıyor. 

----------· si veya hava kuvvetlerinin bom- rin, kelebeklerin 1Umurta veya tır~ Bahçelerde ,-etiternez Suı.k ve çok Buna b.Aldm ne yapsın? .• 
· balarile. bir şehrin b~tün evlerini tılları bulunur. Bu hayvancıklar rutubetli yerlerde ~taklık kenar- Sona kalan ..• 

yıkmak, bu şehri müdafaa edil- bahçelerin en büyük zararlar veren lannda yetiten bu' nebatın ,ekli abn Etihankın kömür satq bürosu 
mez hale korunak demek değil- dÜflnanlandır. Topraiı teeviye et- k~ğuna benzer. Toprak altında kurulduğu llUDAD, kömür almak Yemek çatalı ne zaman bulunmuş? 

ÇinWer, Japonlar gibi Uzak lının tatbikatı bllbassa §imal <lir. Aksine olarak topçu ve hava mek ıve ekim günline kadar ot bit- bulunan gövdesinden uzanan bir için telif edilmemesi, şehrin ih· 
Şark mınetleri yemeği uçları memleketlerinde muhalefetle kuvvetleri ekseriya evlerin üst memesine dikkat etmek lbımgelir. aa.p Uzerinde baıaiı andıran tekilde tiyacına yetecek kadar kömilrün 
alvri ince çobuklarla yerler. Son karşılannuşbr. Altıncı asrın son- kısmını yıkar. Düşen mermi ve- B .., b spor keseleri .vardır. Bu keıelerin hazır oldufu halka UAn edllmi~· 
şeklini alan yemek ça.taıını ttaı- lannda İngiltere ktrallçesl Ell- Y~ bombailar en yukanki veya ag OZUmU içinden dört kollu ve kürek biçlmin- ti. Buna güvenen bir çok kimse-

l
anlar butm~r. Yani çatal, Si.bet, çata.im, tebaası bulunan nıhayet ik n?f katta intillk ede- de sporlar dökülür. Sporlar tohum ler o zaman kargaşalığa meydan 
taJyan menşehldendlr. Çatal bütün vatandaşlan taratınkian ~ evlerin üst kısmını yıkar, .ze- yaklaşıyor vazifeeini g8rürler. Eaaaen bu nebat vermemek için müracaatta acele 
!ıa!yadan yavaş yavaş di~r lrullamlmasıru tavsiye ettiği için mı~ ve ~rum k~Jarı eksen~~ M 1 k . h af d bil çiçeksiz nebatlar 11nıfından olduğu etmediler, bu işi sonraya bıraktı· 
memleketlere yayılmıştır. kıraliçe aleybtnde bulunanı~ sag aı:n a ır. B alann bu . h eme etın er tar . ın a" ve : için bahçelerde kullanılmaz. Şekli lar. 

Her yeni icat gibi yemek çat.a· çokmuş. kısmındaki yegAne tehlike üst ~':i' cben~lp ve muhtedlıll . bolgellerı- ve bapğı hota gidecek biçimde ol- Bugünkü kömür vaziyetine 
kısımdan yıkılan enkazın gelip mız e ag ann rna su en _top~- makla beraber, bahçelerde ancak bakınca insanın; acaba sona ka-

. bu alt katıann menfezlerini ka- mıı ~~ .toplanm~kt~d.ır. Üzümlerın su birikintlsl olan erlerde ve g ha- lan dona mı kalacak? diyeceği 

Ç ok gençleşmek istemişi pı ve pencerelerini yollan tıka- ekser.1•81 
•• 

1dra~ edıl~ıştır. Yalnız çar- vuzlarda fı ılar i ylrıde ti tıilebi- geli'l'Or. 
masıdır Bodrum katlarında bu dak uzumle.rı henüz tam olarak ke- l. S 1 ç t h ç 1 dy t b 1 J A k l k 

Fransa'lrun La Rochelle :şehrin- mmanda nüfus idaresine ba.şvu- tehlikel~re mftnt olmak içln evle- male gelmemiştir. Her halde bağlar- ır. P.f\:.~ 1° u;ıcu ~r a ~ u;İ r a 
1 •• 

de 47 ync:'lnda bir kadın S4 vsıc:'ln- rarak bu yı:ı__~ göre bir nü.fus cüz- ıin alt katları zemin seviyesin- da mahsıılün on beş yirmi gün aonra mkl~zml .. a 
1 

obarakl !etbışulen mu e 
1 

Bir gazetede okudum: l\Icrsin -:r .J-Y-- -:r- v • k l . , ı ı ı veya auu ıgı unan yer- h lla b d ki esl kd 
da blr gençle sevişmiş ve evlen- danı almak istemiştir. den aşagıda bir taklm yenl men- tan.amen ema e ıelme11 ıle bera- lerden getirmek lbımdır. Bu da ama ~. ura . n nı e aş-
meğe kararı verrnlşlerdir. Genç, F.akat eSkt kütükler karıştın- fezier ve yollarla birbirine bağ- her l~pladnm1 ası da ba§lkıyac.ak ~e pek ııüçtür. ~an;~~dertlderi mekktuı>ta, 
kadım 30 yaşında zannediyordu. lınca 1ş meydana çıkmış, kadın lnnırsa o vakit tıkanıp kalmak sn tur an ... a arın da ldr1l 1 bıter bıt- •• •. en ı ço para . az~~ıı> 
Fllhakfka kadın yaşından çok mahkemeye verllmişttr. Mahke- tehlikesi ortadan kalkıyor. me~ hag bozumu başlıyacaktır. Sumbulteber neden rahat yaşadıklannı bildırmışler 
~ç -göst'eriyordu. Madam, (B.) me, kadının aşk yüzünden yaptı- Daha en harbde imall ~ag bozumun~a yaprakların da te~- İ ek a maz 1 ve, İstanbulda işsiz kalan hamal· 
adındaki bu kadın .30 yaşında ğı bu harekette hafiflet1cl sebep- Fran.sada ~ a dl er erler~e bu rı.cen sarannaga baılıyacağı .t~~ıı- ç ç ç . lan oraya davet etmişler. Anc~, 
:taımal'ı az bulmuş, kocasına da· ıer gl5rmüş ve kend1slni yalnız usul tatbik ~neri bfr ok mes- dir. ::apraklar .~arannca kendılıKın- Bebekte bayan Melıha Gilndiize oralarda arkalık bulllD;ftmadıgı 
ha genç görünmek için 20 yaşın- 100 :frank para cezasına mahküm kfuı mahaller mükeınm~I, daya- den kuru~p dugeceklerdlr. Bu hal- cevap: için, buradan gideceklerın bera-
da olduğunu iddia etmlştlr. Ayrıl etmiştir ıklı bl tahkim t b k s1 h de her duıen yapraiı toplıyarak Sümb .. lteb . v _.-ı. • berlerlnde bir kaç tane de arka· 

---------· _ ~ rer a şe e e a- yakmak en güzel bir usuldür. u erın aoganı ~ ınuçı- bk götürmelerini tavsiye etmiş· 
lıne sokulmuştu. Bundan sonra ,Yapraklann yakılmuı iki türlü dı~. Eğer etra.hndakl yavruları te- ler. 

Yakılmaktan kurtulan 6 kadın yukanda yıkılan enkaz ekse.riya fayda temin eder. Biri, yanan yap- mızleomezs~ çıçek açmaz. Bunun tstanbuJda işsiz hamal bulu· 
bu yeraltı yollannın üstünü ka- raklan k""ll . d h---' 1 '- fenni ıebebı ıudurı Soianm etra· -~· - .. -•yorum Esasen 

nlan dah 
... ~1 n u erın en ..u o an &in'- fı d b 1 1 L::_::L ı----'- na~ ~ · 

Geçen hafta Cenubi Amerika- ymiar. pıyor ve 0 a OG5 am- vetli maddenin topraia bnpnaama n a uau e ge en &~ 90 
MKJ&- bulunmam sor olan teY arkalık 

da 'Va1pareso ttmamna bir yel- Oeçenlerde Wanna Levu adası lqtınyor. Yukarıdaki enkazın ve topraiı tübrelem•lne yardım et- 18:1' toprakta iken k&klenmemifler- delil midir? Sırtım Jmnetll bir 
bnD andal 1ç1nde altı zencl ka.- re!slerbıden blr1 tilmücıı Ye 40 zev .. altında kendlllğtnden blr 1s~- meel. cliieri de yapraklar üzerinde dır. K&klenmeJince topraıktan gJ<la arkalıla dayıyabDen kimse için 
drn 'lltka etultfUr. 1tadınlar Fidj:l cestnbı J91Dlması llmn gelm1ş- kim şebekesi lnldşaf ediyor. Mü- tqekküJ ebnit butal* ınaıı,tarlan- alamazlar. Gıda alabilmek için ana• Jıamal olJnala, Menine ,ıtmeğe 
adahmdan Waıma Levu '&dasın- lir. Bunlardan altısı blr yelkenli nasip yerlerde vücude getirilen nm yanarak erteel MM lçla. o hu- lannın yudımına mubta~!1'1ar. ne Hlsmn ftl'T Her yerde rahat 
C1BJı gel1yorlanh -nıcttrt 4!rt yakıl- sahlbtnı mühim paralarla kandı· siperler ve barikatlar ile de pi- talıiın yeniden bat s8etermemeeinl Anaç solan çiçek vermekten zıyade eder. Mefhur sözdür: Adamın bl· 
nımnak 1çln kaçmışlar& mrak .__ .. ·"a muvaffak olmnq.. yadentn ilerlemesi her nldt dur- temin eyi eeldlr H iki h.Jd d kuvtvetlnl bu ıyavrularmı bellemei• rlnin , ytlırilne tokat vmmuf)ar 

• ~-s•MAf!. ~ dunılablltyor em • er e e tahıla eder Bundan dol&)'l eoian· 
Fldjl adalarında bt\t\ln pyret- lanbr. Yelkeııl1 bttyftk Okyanus- • bGyijk bir menfaat elde eddmlt oha. ıklar bü..n:ı fakat solan 91• ela; ..ay arkam. diye bağırmıı. 

1e1'e ~en btr etırelt bir çok ela btr çok tebllkeler atlattıktan İşte Stallngradm etratındald Buı baicdar •.,a ~1mla• .... c .... ~-er, anaç Cemal Reflk 
kadınla evlen1yor. Xoca mance sonra nihayet Şilt hilldhnetmın tahkimat tebekest yanldıktan ma yaprullınnı. haf rapraklanni, çeğinl açamaz. . .. • ..................................... .. 
bu kadıNe.r da artık Jaıamıyor llırıanlanndan Va1pareso"ya var- 80nra feh1r içerisinde gthılerce daldlldUkten tonıa toplayaıd" diler bdnci ıebep de. tudur: Silmbül- Konyada belediye ekme-
n 'mftnlhı cesedi yanında yakılı- Dll§tır. deftm eden muharebe bu wret- afaç ıyapraklari de 'ber.a;., top~ te:ber kumlu bafıf topraiı .ever. ... • ka ·ı k 

• le mümkün oldUA\ı gtbt LenUı- ta 119t1ldan f'lhrlar9 doldurarak G&lıeclen biç hotlanmaz. Eier •o- gı me 1 e verece 
en• 'rtht! de- gradın ay!ardanberl daJ"!'""M' orada çUrilmefe terkederler. Bu çU.- lan mu bir topraia dikllmiı veya ~ (Akf&IIl~ -;:-. Ekmek ted~-

!!mln&ıii Ha.lttevind i8a .baros .Bay- * ~Mlardakl ajaçlar, Mr tel\• da bu yüııdendtr. Ntteldm :tsJ>anr TUyen yepraklan erteel e yçrak g&Jsell bir yere konulmuı lae ıeli,.. riklnde aıkıntı çekildıııınden Beledı· 
~ tJOylli1 ~flıd .mil-~ ltnafından ~arda _1)a. yol cumhuriyetçlleri de Madrlt- çilrüiü olarak gU'bre r. kuD.,ur- meal ve beleenmesi aUçlqtiğinden, ye tehirde kame .us~lünü tatbik et
rettın ln ölilmtlntin )'ıld dalllL&b dır. Be1Kt,,e l:ftmdan ~ te bu 88.yede be§ ay müdafaada lar. oiçek açamazlar. Buna b1JI bu ae- meie karar vermı~tir. Belediye hu· 
Mliebetfle 2'1/1/1"2 pazar gece saat le bu 1 • 6ahçıvan afb! afao bu'dam.,. blabtlml§lerdl. Fakat dediğimiz Şu tarıda baııellet biç ~olru de- ne artık' yapılacak hiçbir teY kalma- bubat sabn alacak ve maliyet fiat~ 
~!> ele Evmihıde =ıla= da müte'hassie olanlara yaptaracaJi. gibi bir §ehrln bu mretle müda- ~ldlr, Ç&nkU aama rapraklaıınin mıtbr. Bu kıı •olanları çıkardıktan üzerinden ekmek aataca;ur. yb~ 
a pqtam qa -ç • tir. B~ liatlia "1arln 'mQfıteUf faasına karar Ter11dlğ1 zaman o «&erfnele kalabilen butalı" nıantax- sonra • ilkbaharda yavrucuklarını ka~~e us~lü bu ay ıonun a tat 

1 

~etlyelertn Biroaan abnması rica. rerleılne a~ç dilimeli için Bel.diye şehrln tamamen yerle benıber lanı:un sporl-:rı gfibre belflıe seçen ayıklayıp aııacı da gUnetli ve kum- e•d•ı•.e•ce•k•t1.'·--------ııı: 
lir. b"" cgram ı&'azırl~. Bu pıog- olacağlpı da hesaplıyarak onu 9'1rUldUlıı lçln~e ka:lıılar "f'!' !Özalr- lu, 1tun:etH yerlere dikiniz. Yavru . • 1 

Program: l - htıklp marşı, .a - - _ . . göze alıpak lA.zrm~Ur. Yani btr 1-rla 119Uf&B~ asma TO J:ia!lçelerln sofanlan da anaç gı'bi ayrı ayrı di· Emelımız: 
Barbal'OS\m b1L'J9.tı: Dll ve l'.deb!yat ~: 1\ ~e ~~ Cllklleoeli eaftalaf şehir,. sırt ıehrfn muha!ap.sı ba- yeni n taze ,aprak .,. flllderl he· keneniz Ud sene içinde aize bir anaç p E R ı• MEMNUN ETMEK 
pbe81nden Dr. Adnan ÖIU'1 t - _~1'~· . IJJzumla olq ~ f>u ~t :qı~ _edt- .rfne <ltltdl)derl takdirde ayni hasta- kadal' ~uvvetli ve güzel kokulu çi- v 

Konaer: Gençler tarafından. ağaçlar eafu! Alm.Wtıı!l lemez, bend atraeJllt büy(Ui etiem- hia meydana ıetirlrler. çeklerlnl ıvennekten ~ekinmezler. Kundura Maiazand • 1 • 

.. .m ıca.O 
'ldlrll• 
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Bembeyaz saçl1, uzun boylu adamı dınm hançet taşıdığı muhakkak ci- 1 • ~ .ı_· t 
antlkıı eşyo.nın satıldığı çarşıya gir- bldlr... mu••du••rıu••g"'u••nden• Tefnka No. ı6 Yazan: ıskender F. SERTELL 
dl. Ağır ndınilarln. etrafı seyrede ede LlUdn tam bu esnnda sermedin 1 
ilerliyordu. Bu kapalı ve karanlık biraz ilerisinde, ça'rşınlil koyu loş
denllccek de~cde loş yerde asırlar. luğıı içinde bir genç kıt hayali be
dan arta kalan şeyler açıkta, meraklı llrmlştl. Gözleri. taze nisan yaprağı 
gfrzlere serllmlştl. Neler yoktu ki? •• renginde, kuş a~zı gibl küçüCük ve 

Mal sahipleri. bembeyaz saçlı ve yuv::ı.rlak ağızlı bir lkız... Sankt<ge:nç
nncak elli yaşında görünen adama lik tıms:ıll gibi 1dl. SCrmet ona hay
büyük bir saygı gösteriyorlardı. Onun ranlıktan ziyade hnyrctle b::ıkıyor
aliikadar olduğu eski bir şey, mesela du. Bu esld çarşının içinde, bu asır
lllr gümüş ayna, yahut bir açeş.. !ardan kalma eşya arasında ye,şU 
mi bülbül•, bir kılıç en yük.sek yer- gözlü ve kuş ağızlı kız büsbütün 
de bile olsn hemen indlrıllyor, too- gençleşiyor, büsbütün tnze görünü
ları alınıyor ve kendisine gösterlll- yordu. İhtiyar antikalarla. onun ara.
yordu. Belli idi ki nk s:ı.çlı, dimdik sında gnrlp btr teznt hemen göze 
vücutlü, ve haHi yn~ıklı olan bu ç:ı.rpıyordu. 
ad::ı.m, bu çarşmın en iyl miişterisi Genç kız elleri cebinde, llk defa 
ldi. bu acayip yerdeki eski şeyleri büyük 

Sermet, - ıık saçlı ndam - bu tt?pe bir hayretle seyredere?t ilerliyordu. 
pencerelerinden ince bir sütUn ha- Sermedin gözünün önünde nerıs 
Unde içerisine güneş ışığı süzülen blr tablo c;lzllınlş gibi 1di. 
loş çarşıyı çok severdi. Onun eski eş- Eski çarşı, eski cşy:ıl:ır :ırasında 
ya. ne dolu olan kapısından adımını g:ıyet genç bir güzel kız!.. Uikln ya-
1çertye attığı zaman sanki tarlhln nmdakt adam hançeri ona. doğru 
içine giriyormuş gibi olurdu. uzatarak: 

füklden bByıe nntlkn, eski eşya - Çok kıymclll blr şeydir... Ka-
merakı flifın yoktu. D:ıha tatlı, daha çınnayınız erendim!.. deyince sil
heyec:ınlı bir takım meşguliyetleri kindi. Zaten genç kız da çnrşınm 
vnrdı. Hayatından renk renk, çe.şlt loşlut;'ll içinde kaybolmuş ve sola doğ
çeşit birçok kadın geçmişti. ve bu ru ayrılan soknğa sapmıştt. 
sırada tab\i Sennet Kfımll antikaları Sermet onun arkasından bakar-
düşünecek vnklt bulamnmışt1. ken kendi gençliğini, eski pnrbk ve 

H:ılbukl şimdi gönul kaptlannı ar- güneşli günleri hatırlamıştı. 
kasındn.n sımsıkı sürmelemiş. ken- Hançeri satın aldı. Onu ktığıda 
dlslni tamamlle eski eşyaya, sevgili sardırdı. İşte bu sırıı.d::ı. çarşının ile
nntikafa.rına vermiştir. Çok zengin- risinde bir gürültü oldu. Evvel!!. kı
di ve bhu şair ruhlu bir adnmdı nlan blr şeyin çı'k:ırdı~ı ses ... Sonra 
dıı. •.• Her zaman olduğu glbl bugün bir ndamın bnğırmnsı: 
de çarşıda rnflan dolduran, yııhut - Dikkat etseydiniz efendim •.. Ta
öbek öbek asılan öteberiyi dlkkntle mam 350 lira verip nldım ben bu
suzuyor, gördüklerinin etrafında uzun nu .•. Parça parça oldu ••. Derhal. öde
uzun hayaller kuruyordu. İşte şu melisiniz.. yoksa şuradan şuraya 
gümüş kadın kemerı kim bilir kaç g!demezslnlz... Bırakmam sizi .•. 
~·üz sene önce yaşamış genç blr oda- Sermet hiç meraklı bir ıı.dam sa
lığm Jnccclk belini dolı::nuştı. Şu yılamazdı. Fakat 350 Hm kıymetinde 
kesme blllürtu znrır nvi?.c kim bilir qlan ve kırılan şeyi görmek istedi. 
hnnci konakların cenlş rolonlarını Geri döndü. Gürültünün oldu~u ye
aydınlatmıştı. Üzerindeki sayısız re gitti. O zaman gördüğü şey ken
mumların ~ığında belki de aşklar, dlslnl pek şnşırttı. 
cinayetler, kıskançlık ve büyük 1h- Bıraz evvelki genç kız dehşet 1çln
tiras sahneleri geçmişU. Ve muhak- de ay:ıkta duruyor, karşısında kısa 
kak şu Jlerlde duran Venedlk ayna- boylu, kamıakn~k snçlı bir adam 
sında yüzlerce, binlerce hayal beli- yerdeki bir takım kınk porselen par
rip kaybolmuştu. Şu nltın kupalnrın çalannı göstererek: 
kenanna kim blllr ne sıcak dudaklnr - Bunun için tanıam 350 tane gü
değmiş, ondan zevk almış, serinle- müş lirayı kendi c!ceğizimle saydım. 
mt,,ti. Hemen paramı ödemelisiniz •.• Yoksa 

Sennet. loş ve esrnrenglz çehreli şimdi polis çağırncağunl •. diyordu. 
çarşıda ilerlerken e.snnft.:ın bir adam Genç kız utancından ha.rabolmuş 
yolunu kesti: bir halde: 

- Efendim, zatı aliniz lçln pek - Fakat efendlm... Yanımda bu 
enteresan bir şey ayırdım. Lütfen kadar para yok kl!.. diye kekeliyor-
şöyle buyur mazmısmız?.. diyerek du. 
onu kendi eşyasının bulunduğu kıs- sermet onlarn yakl~tı. Ve taze 
ma götürdü. Bir takım öte berinin yaprak rengi gözlü genç kızı şimdi 
içinden küçücük, 1nce bir h::ı.nı;er çı- çok daha ynkındı:ın görüyordu. Onun 
kardı. Gayet sanntkfl.rone yap~ yüzü kıpkırmızı olmuştu. Küçiik. ku
bir şeydi, Sapında yanyana. üç ya- lak memeleri, lkl kırmızı biber ucu 
k 1 1 halini almı.ştı. Yüzünün çlzgilerl ge-

ut., çarşının oş uğu içinde parıl pa- rllmişti. Ağlı.mcnk g ibi idi. Dud"k-
nl yanıyordu. J.. .. 

sermct: !arı büzüldüğü için ağzı büsbütün 
küçülmüştü. Sermet kısa boylu ada

- Guzel hançer •.• Fakat niçin bu ma sordu: 

Yurdumuz bu sene yemekli ve yatılı olarak açılmış ve tale
be kayıt ve kabulüne başlanmıştır. Yurda yazılmak istiyen orta, 
lise ve yüksek okullar talebesinin devam etmekte oldukları okul
ların vesika1arilc birlikte paıardan maada her gün ~at; 9 - 12, 
14 - 17 de yurt müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. 
Fazla malumat almak isteyenler yurt müdürlüğüne müracaat 
etmelidirler. (8276) «10403» 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

l - Eksiltmeye konulan Jş: L-t.:uıbulda Beyazıtta. Zeynep hnnım köşkü 
yerinde yapılacak Fen ve Ede-b:yat Fakilltesi blrlncl kısım ~tıdır. 

Keşif bedeli 845970 lira 60 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2/10/1942 cuma günü saat 15 de Nafia vekfilet.l Yapı ve 

İmar İşleri Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu.llle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnames! ve buna miltı:ıferrl evrak d42.30o kırk iki lira 

c:ıtuz ku~ bedel mukabilinde Ankarada Yapı ve İmnr İşleri Reisliğlnden ve 
Istanbulda Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü d:ılreslnde ~37588.82~ 
otuz yedi bin b~ yüz sek.Sen setJz lira seksen iki kuruşluk muvakkat temi
.n:ıt vermeleri ve Narla Vek5.letlnden bu !ş için alınmış ehliyet vesikası ibraz 
etmeleri lfızımdır. 

Işbu vesikayı nlmak için ıstekl!lerin eksııtme tarihinden en az t:ıtll gün
leri harlç üç gün evvel bir istida 11e Nnfi:ı Vekfıletıne mür.ıcaat et.ımelert ve 
dUek~elerlne en ıız bir kalemde bu işe benzer «400.000t liralık bir ~ y:ıptıı;ına 
d:ılr işi yaptıran idnrclerden alınmı~ vesika rapt etmeleri muktezidl:-. 

5 - IstcklUer teklif me!rtuplnnnı ihale günü olan 2/ 10/ 942 cuın:ı gün!i 
saat 14 e kad:ır makbuz muke.blllnde Eksiltme Komisyonu Reisllı;'hıe ver. 
meleri lfızımdır. 

Post.:ı.da olncak gecikmeler knbul edilmez. ~799h 

Eleşkirt Mal Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulnn J.ş: 
ı - Eleşkirt kaznsında yapılnn hükumet binası ikmali Inşaı.t.ıdır. 
2 - Keşi! bE'deli 33008 llra 89 kuruştur. 
3 - E!f.S!ltme 24/91942 pe.·~cmbr günü ~aat 15 e kadar kap::lı ı:ar! usu

lile yapılacnl:tır. -
4 - Eksiltme şartnamesi Ye buna ınüteferri evrak lira kuruş bedel 

muknblJinde Eleşkirt Maliye Dairesinden alınablllr, Ve A~rı Nafia Müdür
lüğünde görülebilir. 

5 - Eksiltr:.ıeye girmek için isteklilerin 2475 lira 67 kuru, muval•kat te
minat vermeleri ve Ağrı ~ll{ıyctinden bu işe girebileceklerine dair alınmış 
vesika ibraz etmeleri muktl?zidir. Bu vesika için ek.slltmcnfn yapılacağı 
günden en az üç gün evvel blr ü:tidn ile tsteklUerin Acrı Vilayet! mak:ı.mına 
mürııcaatlan ve bu mürac:ıntlarınn şimdiye kadar yaptıkları benzerl in
şaata ait işleri ypat.ınnış :dıırelerden aldıkları veslımlıırı rnptetmclert !A
zı::-:.::;. Bu müddet zarfınd~ ves!ka talebinde bulunmayanlar e:<siıtmeye gi
remeyeceklerdir. 

6 - isteklll<'rin teklll mektuplarını ihale günü olıın 5 'R.lrlncl teşrin 
!142 pazartıesi günü s:ıat 14 e kadar Eleşkirt Mal Müdürlüğü dalreslr.de 
müteşekkil komisyona makbuz mukabUlnde teslim edeceklerdir. Postada 
vuku buiru:nk g\!cllı:mcler kabul edilmlyecektır. «10147• 

İstanbul jandarma ıatin alma komisyonundan: 
Bir kilosuna cl4• kuruş !!yat tahmin edilen 116200:20250• kilo kuru ot 

ile kilosuna 1: 12:0 kuruş fiyat tahmln edilen cl0800:13500• kilo saınan 2819/ 
942 p:ızartesi saat 15 de İstanbul Taksimde J. Sa. Al. Ko. numuzda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bu iki kalE'm malzemenin ayrı ayn isteklller'h! iha
lesi caizdir. Otun ilk teminatı 212 lira 63 kuruş ve samanın teminatı da 121 
llro 50 kuru~ ve her ikisinin birden teminatı 334 lira 13 kuruştur. Şaı-tname 
parasız her gün komisyonumuzdan alını. İsteklilerin knnunen ibrazı icap 
eden vesika ve teminat mektup veyamakbu1Jarile ekslltme gün ve saatinde 
komisyonumuza grlmeleri. 19827• 

Deniz Fabrikaları 
kadar ince ve küçük? •• diye sordu. _Ne oldu? •. 
Malın sahibi izah etti: - Efendim. hnnl dün size g~-ter- Deniz levazım satınalma komisyonundan: 
- Kadın hançeri... Çok eski bir dlğim Çln işi porselen papağan bey

şey ... VC'ncdik ı,,ı .•• Borjlynlar zama- keli yok mu 1dl?. Küçük heykel ••• 
nınd:ı.n kalına bir şey... Malün1 ya Bu bayan ge~rken dirseğile çarptı. 
o zuman birçok kadınlar, hele asil- Papağan düştü, kınklı. Ben de çolulıt 
zade olanlar böyle süslü hnnçerler çocuk sa.htbl adamım paramı 1sti-

1 - Fabrlknlanmız malzeme nnban için 85 - 140 Ura. üc~tll blr "ba_ş 
anbarcı alınncnktır. 

2 - İsteklilerin bu işlerde çnlışmış olduğuna dalr veslkalarlle birlikte 
Gölcük deniz fabrikaları Genr.l müdürlüğüne mürnca:ıtlan. cı99&GD 

taşırlarmış... Hatta bunlardan bazı- yorum .•• versin 350 liraını 11818111 
.. 
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ları hançeı:1eri çorap bağlarının Sermet yanındaki bu ~~ yüzün 
aıasma yerleştırırıermlş ..• İşte bu kii- haline baktı. Ne derin bir teessür 
çucıık hançer onlardan biridir. Sap içinde idi. Sonra dükküneıya döndü: 
tarafına. dikkat ettiniz mi?.. - Dünkü pnpağan del;ll mi bu? •• 

- Ne var?.. Hanı sarı kanatlan var... Fakat siz 
- Bakınız.. onu dün b:ınn 175 liraya bıraktınız 
Adam böyle söyllyerek hançerin ya ..• Ben atmamıştım ••• 

b:ış tarafını burgu glbl döndürmece, Adam bozuldu: 
burmağa başladı. Bu suretle hançe- - Evet amma.. O flat ~t1 allnlze 
rln snpır.ın ucunda bir oyuk mey- idi •• 
dana çıkmıştı. Sermet sordu: - O hnlde p:ı.J)!lğ:ını gene ben alı-

- Nedir o?. yorum! •. 
- Zehir snklnnacak yer... Malüm - Faknt kınldı efendim ..• 

ya o zamanlar Borjiyalann s:ırayı - Zarar yok ••• Ben tamir ettiririm, 
bin bir dalavere, bln blr entrika ile yapıştırtırım. Eskisinden lyl olur. 
dolu bir yer... Aşk yüzünden birbir- Böyle söyllyerek cüzdanını çıkar-
lerlnı zehlrllyenler mi istersiniz, hun- mıştı. Genç kız ona: 
çerliyenler mı?.. Belki de şu gör- - Uikln erendim ••. Nn.cnl olur?,. 
düğünüz hançer me.şhur Lükres Bor- Sermet: 
Jiynya aittir. Çünkü bu ihtiraslı ka- - Pekala olur •• 

- Ben bu haykell kırdım nm:ı ... 
En iyisi siz bana. adreslntzı veriniz. 
Ben size bu p.ıroyı ödiyeylm .. 

- o da olur •.• 
Sermet 175 lir.ayı s:ıyıyordu. Fakat 

170 e gc.Unce yanındaki genç kız 
çantasını açtı: 

- Beş lirasını ben vereceğim ••. 
Yanımda altı llra para vu... dedi. 

Sermet onun izzctıl nefsini kırmn.
mak için gulumsedl, teklifini kabul 
etti: 

- Peki... dedi. 
ve genç kızın beş llrnsını da üstü

ne ekllye,re1t parayı tamamladı. Kı
rılan heykelin snhibine verdi. 

Heykelin kınk p:ırçalan paket edil
di, kıza verildi. 

Çıırşının kapısı Bnünde genç kız: 
- Size şimdi 170 lira borcum var .•• 

Maalesef hepsini birden vcrem!yccc
ğlnı... Her ay maaşımdan 17 lira nyı
rır. gönderirim olmaz mı? .. On ayda 
borcum biter... Bir daha dn o çarşı
dan geçmem ••. 

Böyle söyledikten oonra Sermedin 
ndreslnl aldı, ona. tekrar tekrar tc
şekkiirdcn sonra ayrıldı Beyaz saçlı 
adam genç kızın arkasından baktı: 

- Ah. dedi, bu tesadüf 20 sene ev
vel olsaydı ya ... Ondan smıra yolu.. 
na devam et.ti. 

Bir ay sonra genç kız ilk taksit 
olarak 17 lirayı nk snçh adama kendi 
elile götünnek istedi. l<"akat Serme
din verdiği a.ı;f rcste ht.ç bir ev yoktu. 
o numarnda ııark gibi bir yer var
dı ... Beyaz saçlı adam kendisine yan
lış adres vermişti. 

• llikmeı Feridun Es 

haf ... ilaca rağmen gene güzel kalı- duklan yerde, hırçın hırç-., tepini-

B 1• 
L L u~ R ş ı· ·ş yor, paşalım... - ..• Tabii, çünkü ... Şayet llan-

E Köse, masanın üı:erindeki şişeler- dan çirkinle~miş olsaydı, bu, pek de 
le oynuyordu. intikam sayılmazdı, paşalım ..• 

Alaycı alaycı: Orhan Sami ile biribirlerine denk 
· AŞK VE MACERA ROMANI - Kıskanıyor musunuı: üvey kızı- olmazlardı .•. Halbuki onlar bütün 

nızı yokıa}... dünyada biribirlerini beğendiler. Se-
Tefrika No: 77 Yazaa~ (Va • NQ) - Hmmb ..• Nesini kıskanacak- viştiler. Ve Handan, bu ilaca rağ-

mışım, neden kıskanacakmışım}... n·.en güzel kalıyor... İki sevgili yan 
D 1 · k k lb. J 1 d' d - Neden olacak> ••• cAslan bey- yana geliyorlar ... İkisi de, biribiri 

ozan auu azar verere a ı a ış- mer ıven ekiler de geldi. Konu!J~ den>... için hala arzu edilir vaziyette ... Bi-
tırmalı ..• Ve ana.tinde de ruhlan malan burada da duyuldu: 1 
k ki l - Haydi haydi... ribir erinin mevcudiyetinden haber 

o at1?a ı . .. • • • - Uyumasi mülcemmel, rnaşşal- B' '-- k k b b · ) 1 b'" k Ruhı, yubrıcln t~lnş .ıçınde: lah aslancığım... - ız ııur işiyiz. iri irimizı asa ar, uyü bir saadete kavuşa-
biliriz ... Hem bu kadar içli dışlı ol- caklar ... Fakat İmkan yok... Biz, 

c- Eyvah ... Geliyorlar.·· Nere- - Evet. .. Artık bu işin ustası duk, biribirimizin sırlarını ogreın- aralarına incecik hir perde indirmiş 
ye kaçmalı~··· Sofada saklnnacak olduk l:üşüfam... dik .•• Niçin benıden gizlemeli, kay- bulunuyoruz: O perde, ilaçların, 
yer yok ..• Maymunun odasına gire- - Yüzü de melekler gibi .•. Hah " ' A J 1 H d d 

b b 
nanacıgunt' .•• çı ın açı ın... an nn a yarattığı dumanlı kafa-

mem, ir mWıase etsizlik yapar: hah hah ..• llii,. letafetiııi hiç boz- S 1 h · ki k hk d İ b ·· d ., ar ay ı anım, çın gıra ı a a- ır... ııte u yuz en, yani sırf bizim 
hayvandır .•. Kapalı kafıılan açmak muyor... lıalarından birini a.ttı: sebebimizden anlaııamıyorlar, sevi-
tec.übesine girişemem. htimal reze- - Tabıj bozmaz .•• Çünkü Hint>- Vail 'fı. '- k e · I 
ı k 

a ı xıs anmıyorum .• , ş mıyor ar ... 
er gıcırdar .•• Hem va it yok, hem Iiler, bu ilacı, ag-;.zını aramak, esra- a·ı· k' Ç 1 1 k ··ıd 

1 
ı ıı ıs... ı gın çı gın te rar gu üı 

belki uygunsuz bir yerdir ... yisi mi, n .. w k · t d 'kl · •· d 1 • BiJ•k· nı ogrenme ıs e ı erı goz e en- - a ıs mi), - Az intikam mıL.. / 
gene Handanın yattığı odaya ... ne verirlermiıı... - Tabii... Köse: 
Karyolanın nltma gizlenirim... Şu Dem k "-I b ded'k N' • b .. ,. İ · "- · - e Cru an ey> ı - - ıçın ta ıır. .• - nee ıntuı;am... - <ledi. 
Köseyle cadı kn.ynnnnsının neler ko- leri Orhan Sami bey bu ku··,.u··1ı: hanı- Taı_·· ·· k•· • D ı A 1 :L - • • b ,, - uu, çun u... eme.;. c s nn ·ı;x;yu u derece 
nuştuğunu da o aayede İşitirim ... > mı ~atağında görüyor... Ka~isina Cüce, karyolanın alt~İ:Jan, bu sevdin, kaynana ..• 

Duvarın dibinden bı'r ··ı 'b' otunı buh · f "J· b lı: ·• k •· go ge gı ı P c ranı geçsın > uıye e - uvey ız - uvey ana rekabetinin - Ona kin besliyorum .•• Tıpkı 
kaydı, gitti. liyor ..• Fakat onun eski ıve hakiki facinlaşmİI hikayesini dinlerken, sa- Handana beslediğim gibi, aslancı-

Evvela küçük odaya, oradan da sevgilisi olduğunu aklına bile getir- ra,ylı hanımın aıvaklarina bakıyordu. ğım ... İşte üşküre ..• Buyurun ..• lla
yatak odasına . . . Kedi çevikliKi ile, neyip ..• Zevcesi Bedriye hanım sa· Başparmağınin yanındaki kemikler cin meyanoai geldi ..• Ah, ne de gü
karyolanın altına gizlendi. nıyor ... Şaşılacak §ey... Hah hah ceviz büyüklüğünde dışari uğramıı zel güzel uyuyor maşpllah ..• '.Aslan 
~Bir an orada bekledi. Arkası sıra hah .•. lyi bir ceza ... Faka! pe !Dı- bu &ivri li_uıunlu iskarpin!er, dur- heyin de karf13ında böyle ıru§ıl m~ıl 
Meclu 

Ah ne kookunç bir rüya ldl bn. Allah 
hayırlara tebdil etsin.. Hiç hoşuma 
gitm.edl vallahi. Başunızm gözümü
zün sadakası ola.mk hemen Eyüp 
Sult.:ın hairetıerlne bir koyun ada
dım.. Yarın cuma namazından sonra 
Eyübc ı;lt ve ıı.dadığım koyunu orada 
kesiver oğul! 

Hamza, kendi rüynsından sonra bu 
rüyayı da dlnlcytnce 1rkllcll.. Mane
viyatı sarsıldı. 

- Adam sen de. İnsan her gece 
bir ç~lt rüya. götjyor. 

Diye söylendi. ihtiyar kadın kur
ban parasını verdi: 

- Yann adağımı sakın ihmal et
me, oğul! Başımızda. bir felftk:et· dola
şıyorsa, onu bu adaldn snvu.ştunnuş 
oluruz. 
Ayşe- rüyaya ehemmiyet vermediği 

için, ihtiyar rüyasını anlatırtten, o 
mütemadiyen gülüyordu. 

Hamza büyük annesinin s&ünü 
dinledi. Erte~! günu bir kurl>anlik 
koyun alarak kütürüm büyük anne
sinin adağını yerine getirdi.. E)yüp 
Sultana gitti ve cuma naınnzınd:tn 
sonra koyunu kestirerek, etini !ıka
rıı.ya dağıttı. 

Hamza Eyüpten eve dönerken, hıi.l ii 
bir geee önce rüynsında dar,rdan Ayşe 
ile birlikte nasıl yuvarlandı~nı halır
lıyor ve· tüyleri ürperiyordu. 

Birbirine bağlı olan bu küçük hl
aiseler ve tesadüflerden ronm Ham
zanın Ayşeye olnn ltimndı birdenbire 
sarsılmıştı. Ona karşı daima güler 
yfr.dii görünüyor. faknt içinde gittik
çe derinleşen bir t:ıkım şüpheler be
liriyordu. 

Hamza Yedikuledekl nöbetin! ara
sırn nrkad:ışına bmı.kıırak geceleri 
üsLüste eve glt.meğc ve Ay.şe fle daha 
fazla meşgul olınağ:ı başlamıştı. 

••• 
Papanın bir mektubu 

Hamza. Ayşesile yaşayadursun •. 
o cünlerde dillerde dolaran b!r hfl

dise Hamzanın da kulağma gelmişti. 
Mesele .ı:u idi: Bir gün Haliç lskP.le
slnde toplanan yab:ıncı tacirler ara
sında mühim bir konuşma seç~. 
Saraya ınensup memurlardan biri 
İtalyanca blllyormuş.. Pervasızca. ko
nuşan bu yabancı tacirler! dilemiş. 
Çok miihim bir mcvzua temns etıtlk
lerinl görmüş •. S:ırayn. dönmüş •• Ve
ziriazam Kara Muı;tnCn. paşayr.. duy
duklarını anlatmış: 

c- Devletlim! demiş. İki Venedlk 
t.:ıcirl İst:ı.nbula ticaret ma!r..s:ıdile 
değil, bizim harb kabiUyet!mlzl telk!
ke gelmiş. Bunu konuşınalo.nndan 
ıınlo.dım. Hat.ta. blr tanesi ı;ıoyle dedi: 
cvenedlk elçisinin bura.da uyuduğu
nu görüyorum. İstanbulda meğer 
neler dönüyormuş. El.çl bize bunları 
r.Oden bildlmıiyor? Türkler, yeni bir 
harbe girecek halde mJdlr. yoksa 
fazla mı yıpranmı.ştır? Banu: elçinin 
tahkik dip blid!rmesi liızımdı. Ben 
bu sözleri duyunca işi nbdallı~a vur
dum.. Ve tacirlerin konuşmalo.rını 
sonuna kad:ır dinledim. Bunlar tehli
keli adamlardır.» 

İşte bu hadise üzerine Hnliç kayık 
lskelesine memurlar gönderilmiş .• 
Bir başka gün yine burada toplanıp 
konuşurlarken, ikisini de yaklamış
lar .• Saraya götürmü.şler. Vezlrlazn.ın 
bunlan scırğuya çekmiş.. Ü~rlerini 
nrntmış Birinin koynundan .şu meal
de bir mektu çıkmış: 

cİstanbula glttlC-ln zaman ilk 
yapacnüın iş, padişahın bu :;:l 
içinde sefere çıkmar,rn niyeti olup 
olmadığını nnlamak oıacakt1r. 
Eğer niyeti varsa, böyle bir h-:.
zırlık hissedersen, bu seferin ist!
kametl neresidir? Bu n-:>ktay; 
mutlaka öğrcnmellsin. Her işi elçi 
ye bır:ıkma .•. Onun için fnzln iç
ki düşkünü bir ad::ı.mdır diyorlar. 
Bu ıne">Clelerl o:ı:ı. so:-m:ıdnn tah
kik et, lçyüzünü ögrenmediC;in 
her hnngi bir rncseleyı bann yaz
ma B.'\na sadece ginünle gördü-

ğün ve kulağınla duyduğmı haki
katleri bildh'.• 

Orycn VIII. 
Kara Mustafa pıışa bu mektubun. 

Papa. sekizinci Oryen tarafından ya
zıldığını anlayınca: 
. - İçimize. yurdumuza casus gön

deriyorlar da haberimiz olmuyor. Bu 
ne rezaleti Bu ne gafleti 

Diye bağırarak, üzerinde mektup 
çrkan adamn. rordu: 

- sen ne zaman geldin İstanbula? 
- Bir hn!ta kadar oluyOT. 
- Papa, bizim her zaman hal'.hede-

tıllecet,-im.lzl ve Türkün haı.tıden hlç 
blr zaman yılmaya.cağını bilmiyor 
mu? Senl bura.ya. kadar göndennesl
nln faydası nedir. 

- Efendim. hen casus de{:rilim. 
Gerek Papa hazretleri ,gerekse vene
d!k senato azaları tamnmtıe ve riya
sız Türk dostudurlar. Ancak Avrupa.
da son gUn.lerde bir dedikodu başla
dı: Vuy:ı . Efendimiz Bcı.ğctnt muzaf
!crlyctinden sonra bu ilkbahar mev
siminde Akdenize muazzam bir do
nama gönderecek re bir çok yııbnncı 
sahillerl vurduracnkmışsmız. Papa 
hazretleri buna ihtimnl vermemekle 
beraber. cam ::ı.vlıınm.aktnn da kor
knrak, kulunuza memleketin umumi 
durumunu tahkik etmekligiml emir 
buyurdular. 

- Burada. elçiniz varken, s17.i bura.
ya. göndermesi hiç de dostça btr h1\
reket değildir. 

- Eçlm!z çok sarhoş bir adamdır, 
onu senato reisinin akrabnsı oldu~ 
için değiştL'ıniyorlar, Yoksa memle
ketimize hiç bir zaman faydalı bir 
ad::ı.m de~ıldlr. 

- Bu nrl-"'..ad:ı.şın da oradan bera
ber mi geldi? 

- Hayır. Onunla burad:ı tanıştım. 
Benim eskl dostlnrımd::ı.ndır. Kendi
sinin siyasetle hiç bir alükn ı yı>ktur. 
Buraya kumnş ı,:etırlp satar. 

- Pekfı.lô., Onu scrt>CG hırakıyorun1. 
Sana gelince, mlcıafirlmlz olarak tah
kikat bitinceye kadar burada 

0

kala.. 
cıı.ksınl 

Sinyor Antoniyos, arkadaşı önün
de izaz edildi. Fa.kat, arkadaşı glttik
tıcn sonra., kendislnı o akşam Yedl
kule zlndanlarma gönderip hapsetti
ler. 

İşte bu hadise o gtiıılerde uzun ve 
meraklı dedikodular..ı yol açmış bu
lunuyordu. Herkesin ağıındn: 

o- Yakında hıırb var.• 
«- Venedlklllerle aramız açılmuı.• 
c- Padişah ilkb;ıharda Akctenize 

büyük bir donanma göndereccknıi~. 
Yeni illkeJer zaptedecokmişiz. • 

Glbl heyecanlı sözler dola.şıyurdu. 
Eğer sinyor Antonyosun üzerin

den Papa Sekizinci Adrlyen'in mek
tubu çıkmamış olsaydı, ne bu d diko
dulara meydan verilecekti, ne ae sin
yor Anton:;os hnp.;e atılacaktı. 

İstanbuldakı Vcnedlkliler Aııton
yosıı - tahkikat bitinceye kndar -
sa.rayda mis:ı!ir kal:ıcnk sanıyordu. 
Onun Yed!.kuleyc atıldığmdan hiç bi
rinin ı~eri yoktu. 

Y edikulede hapsedilen 
Antonyos kimdir? 

Garip bir tesadüf eseri olnrak sln
Yor Antonyosu, zindnnd:ı. öldü~ü sa .. 
nılan Asümanın evvelce ynttı[;ı oda.. 
ya. atmışlardı. 

Antonyo:; burada yatıyordu. 
Antonyos, köşede ynnnn lınndtı 7:1-

yası n!Lındn. duvarlardaki bütıiıı ya
zıları okuyordu. 

Bir gün Antonyosun gözüne, du
varda yazılı olan şu satırlar lll.şti: 

aBen bir şövalyenin kızı idim. Ak
denizde Türklerin eline duşerek İs
tanbula geldim. Beni saraya verdi
ler. Padişah göııdesi oldum. Bıı kaı; 
ay sa' tannt sürdükten sonm. blr iftl
rnya uğnyr.ra.k buraya atıldım. Şu 
dört duvarın ar::ı.sında anamın, b~
bamın, memleketimin h::ı.sretınl çeke-
rek inliyorımı .•. • L. 

C.\ı·kası var> 

uyuyor .mu acaba):·: Ne. işk.~ce ... ,rinden bah~et.nişti ... Garip şey ..• 
- Sız tutun §U ılııç kasesını azı- Dur bakalım... Neler öğrenccc

c_ık ..• B.en, nabzını dinliyorum .•• ğız} ... > 
Ala ... Ala ... Ah. kayınva}idel Ka- Köse: 
yınvalidcl. .. Siz bunu işkence sreyı- - Demin, gizli gözü açmıştım. 
yorsunuz ... Faka.ı. karım uyanık ol- Zevcem sor günlerde neler yazdı di
saydı, bütün bu •.ı.zalara memnuni- ye merak ederek bir kısmını oku
yetle katlanacağını size söylerdi ..• dum. Sonra yanda bırakıp aşağı iı,,
Onun «çile doldurmak» nazariyeleri dim ... Malum ya: Çok asabiyim .•• 
malum ya ... Aynı sebeple bana var- Size anlattığım mesele... Billur şite 
dı, aynı sebeple sizin istipdadınıza meselesi ... Bugün, onu tam ele ge
razı oldu ve oluyr, aynı sebeple aş- çireceğim sırada denizin dibine dü· 
kını çiğ.1er, geçer... şürmemiz beni helak etti ... Ah, kör 

Ruhi karyolanın altında: talih ... Cidden tersine dönüyor ga-
«- Çıldırmış mı bunlar>. •• Ne liba ... Ha, ne diyordum} ... Hnnda-

anla§ılmaz laflar ediyorlar ... > diye n:n defterine yazarak gizli göze sak-
düşündü. lııd:ğı tefe' üller... Dinleyin ..• 

Halbuki romanın ha~ tnrafını <lik- Oku7arak: 
katle gözdeı:ı geçiren okeyucuları- c:Gittikçe daha fena bir ömür sü-
mız bu sözlerin manasını anlamakta rüyorum. Nefret c~iğim iki ~asnın 
güçlük çekmemişlerdir. arasındayım: Kocam ve üvcrt• an-

Hndımın ayakları, bir an knryo- nem .•. > 
ladan uzaklaştı. Ruhi. onun nereye - A ... Destur, as!ancığım ... Ne 
gittiğine dikkat etti. Bir masanın lxı- ahli.ıb .! kız... , 
şına oturmuştu. - Görüyorsunuz ki, gönüller 

- Bakın mııı1cetri masanın neler karşılıklı, kaynanam... Bakın daha 
faş ettiğine, kaynana... neler diyorl 

- Gene hatıra.t defterine neler GeQe okuyarak: 
yazmış~ cİnsanlıktan çıkıyorum... Son 

Cüce düşündü: zamanlarda :;•akalandığım garip bir 
«- Handan dCTnin say

0

ıklarken uyku hastalığı ile giinler geçiyor .•• 
marke!ri maaa.dan ve hatırat defte.- (Arka.aı var) 
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1 - iŞ ARIY AN~AR SATILIK EŞYA - Bir adet Ameri- 46300 LİRA - Sürpagop yandan 
kan somye blr adet çocuk karyolası ve tramvay gOrür 2400 Ilra gelirli 4 odalı 
Remlngton az kullanılmış yazı ma- 4 katlı apa.rtllllan. Tnkslm Abdül-

B.U' AN DAKTİLO - Eski Tllftçe- tlnesl Auuı>a hezaran altı adet hakhi'ımlt caddesi 23 Bozkurt EmIA.k 
yt de bllen bir daktllo iş arıyor. Ak- sandalya. Taksim Lft.martın caddesi telefon 43532, 
tam'da N. ç, D. rnmuzuna. mektupla Çelik Palas kapıcısınn. müracaat. - -15-0-00-0-LİR-A-----Şlş_l_i_t_r_am_v-ay_a_tki mllrncnat. - 1 DOKTORLARA ELVERİŞI.t - daklk:ı 190 ıra ıellrll beşer oda 4 kat 

TURKÇE, AL!\IANCA - Stenog- cWalf.er> marka, üç hastaya blr:lkte nıan2'm"alı npartnnan. Takshn Ab
raflye ve daktilo bilen Türk baynn tatbik edllebllen az kullanılmış D1- dülhakhft.mit cac!desı 23 Bozkurt Em
yarım günlük iş arıyor. Akş:ım'tl'l aterml clhazı tefemıatue bernber l~k telefon 43532. 
Emlner'e mektupla müracaat. satılıktır. Müracaat: Telefon 81135. 

_ & 16000 LİRA - Kurtuluş tramvaya 
Yt)KSEK }..'VLERDE - (Qda'.ar te- ------------- blr dnklkn 82 ltra gellrll f: oda üç 

mlzll!li hariç> lüks sofracı lş arıyor. 78 - 80 IETRF. KADAR - Meşe- katlı npartımnn. Taksim Abdlllhak
Tccrübell gosterlşll orta yaşlı vazife- den ynpılmış çok temiz vazlyette ~r- hamlt caddesi 23 Bozkurt Emlak te
slne mernklı Ak.şam'da «LMb rem- ke ııe inşaat için kalns ve su tesl- lefon 43532. 
~e mektupla müracaat. - 2 satın:'\ alt muhtelif demir borular 

s:ıtılıktır. Slpahlocağı karşısında 251 
YUKSEK l\111\tAR - Talebesi uy- nunınmya müracaat. Telefon 81333. 

gun blr iş aramaktadır. <Saraçhane- _ 1 
başı Bursalı Tahir Bey sok. No. 5/1 
de Asım> adr~lne müracaat. - ı 40 SENE EVVEL - Haydarpaşa U-

16000 J.İRA - J{üçükv:ılı Bostııncı 
tren tramvnya 5 daldka b!.r dönüm 
b::ıhçe asfalt üstü yedi oda vllltı. Tak
slm Abdülhakhl'ımlt caddesi ~3 Boz
kurt Em~O.k te!efon 43532. 

15000 LİRAYA SATD..lK ıtlRGİR 
KÖŞK - İk.l tatlı yedi oda tatlı kuru 
8Uyll meyva ağaçlan obn ve tramvaya 
b1r dakika mesa.!edc Üsküdar Zeyneb 
K!mn h~esinin clvannda Knpı 
ağası Hasan bey sokak No. 25 --5 

.BEŞİKTAŞTA SATD..IK EV - Or
tabahçe camgöz sokak No. 18 de dört 
odalı elektriği ve tetkosu olan gayet 
kullanışlı bir ey. g6rlişmek tçln Be· 
şıırtaş BarbaroS meydanı mahkeme 
çıkmazı No. 2 üst kntn müracruıt. -2 

BEŞİKTAŞTA - Denize ve tmrn
vay cıı.ddesine yakın gnraJa ve depo
ya elverişli 400 M2 nrs:ı. kiralıktır. 
Mllracaat: Beşiktaş ~ tabibi Pepo 
Hayon. - 2 

1400 LİRAYA ACELE 287 1\1.2 SA'rl· 
LIK ARSı\ - Çapa trnmvny durn~
na 3 dakika. Fatih Fevzi paşa cadde
si No. 78 Özgüre. - 3 

2 ~ŞÇl ARIY ANLAR 

Al.AFRANGA VE ALATURKA -
Yemek yapmnsmı bllen iyi bir ahçı 
kadın 40 - 45 ~r.ş araSlnda olması. 
Akşıını'c!n S. H. ımtuuna mekİ'Jpla 

manı Inta edlllrken çekllmlş fotog
rafiar ve Umanın inşaatından evvel
ki Hııyd:ırp:ıı;a !skelcsinln resimleri, 
knrtpostallan birer lirnya alınır. 

Saat 18 - 21 arası 60894 No. ya tele
fon ~dllmesJ. - 5 

33!KIOO LİRA - Mecidiyeköy çok iş-
lenmiş tlç buçuk döniim ha~ bahçe SATILm: DtJKKAN - Carşılmpıda 
meyvalık 8 odn vlll!\. Taksim Ab- Mahfazacı~ar içinde Tokntllyan dlye 
dülhakhl.mlt caddesi 23 Bozkurt Em- maruf dükklın satılıktır. Yepyeni, ık! 
lak t"'C'fon 43532 katlı, üç odalıdır. Ayda 100 lira 

mürncr.a r - 3 

HEŞ A l'LIK - Bir ÇOCU~3 bakabi
lecek bir Türk bayanına lhUyaç var 
dır. Va.kıt matbaası veznedım Beh
ram Uzcana miinıcaatlan. - 2 

DOKTORLARA FIRSAT - SaWık 
PANTOSTA maknesı ve VAMPİR 
mnsaJ makinesi. Çok az kullanılmış 
fiaUer ehvendir. Mllracaat: Cuma ye 
paznrdnn mandn hergün d~ tnbibl 
Muhiddin MazHhn Akgün. Muvnkldt
hane cadderl Telefon (Hergün) 

(60210) - 2 

'· gellrt vardır. Satın almnk lstevenle-
DİICKAT - Bruurt Emlfı.kln Bü- 1 rln: Ankara cnddesl. Adalet ban No. 

yfikada:ıın her mcvkllnde Heybell 16 - 17 c mümcıııı.tlan. Tel. 20673 -1 
PlAJda Suadlv.ı asfalt. Taksim bahçe 
karşısı, Cihangir deniz üstü, Şisl\ 
Mııçka rAna caddede çok de~erli 
arsalan sııtıştrıdır. 

2500 LiRA Bayezltte tramvay 

KİRALIK APARTll\tAN - Bebekte 
nhtım önünde kalorl!er, sıcak su \'e 
tekmil konforu havı yedi odalı mnn
z.1rnlı bir npartınıan dairesi mobll
yelt veyn mobllyeslz kiralıktı. 1·e1e
!on: (60439) - 5 DİKiŞ niı.EN - İşçi ar.ın1yor. Be

ro~lu Galatnsnray Emlnncvruz sok.ak 
16 nı.:m:ı.ralı Panniyn np:ırtım.ı.n:nda 
Vloln kadın tcrzlhnnesint- ı:;ürasaat 

edllmrsl. - 3 

OLSl<."N A\'Rt:PA SALO~U - Ka
dın terzihanesi klllfa, çırak, canlı 
mıınkcn arnnmaktadır. M!mken!er 
1.55 ten yuknrı boy, 60 - 63 kllo ola
cak. İstiklal caddesi ıı7l2 

SATJUK FEVKA1.ADE MOBİLYA -
Ağır malzeme ne yııpılınış yeni kuş 
tuyü 1pek divan, bilyük vitrin, ma
vun man seccadeler, saire Akşam'da 
Tank rümuzuna mektupla r.ıfirncaat. 

4 - Kiralık· Satılık 

görilr üç oda mu~mb:ı.lı hruıe. Lfı'eU 
tramvay <lurnğı 247 Bozkurt Emlak. 

161100 LiRA - Bayezıtte Co.rşıkapı 
tramvay görür 70 llrn gelirli 9 od:ı 
apartımana çevrlllr blnn. Ulel! 
tramvay durağı 247 Bozkurt EmlO.Jı::. 

20000 J.iRA - IAleU merkezde 1440 
Ura gelirli 3 oda 4 daireli sevimU 
apıırtıman. LA\f'll tramvay ddrnğı 
247 Bozkurt E."Illnk.. 

REYOÖLUNDA - İkl Uç edalı 
mnstakJl konforlu apartımmı dairesi 
ve yahud erkeksiz aile nezdinde bir 
oda bir s:U.on yemckll yemeksiz kira-ı 
la nacaktır. Telefon: 20096 - 3 

BİR ARAllı\CI ARANIYOR - Ça
tnlcada fnbrlkntör Ali Hayd.ır Gö
rener'e mlirııcnat. 

CSTA ÇÖZGtlCtl ARANI\'OR -
Anndolunun !yt blr yerinde pamnk'u 
mensucat fnbrlkasında çalıştınlmıık 
flzere usta çbz,,"iicü!ere !htlyaç var
dır. isteklilerin İstnnbul Merkez pos
ta.hane cnddcsl Ycnı Valde hanında 

OH LİRA - Tarlab:;.~a iki daki
ka altı oda balıçcll kügir hane, 200 
Ura trunlr ister. Taksim Ab:lülhak
hl\mlt cndesi 23 Bozkurt emlflk. Te
lefo:ı: 43532. 

7500 l.İRA - Taksime tam iki d~
kllra öhz yol, altı oda her katta 
mııntn?~-ı.m mutba.k, hahçell hane. 
Taksim Abdfi hakhO.mlt cııddesı 23 
Bozkurt emU'ık. Teleron: 43532. 

'19 No. lu yazıhaneye mürncııatları. 22000 J,İRA - Tarlabıışına blr da-

--------------3 kika 110 llrn gelirli beşer oda üç katlı 
1211 ı.ir.A UCRETLE _ Ankarada apartımon. Taksim Abdfühakhfimlt 

bir mağazayı idare edebl!ecrk par- caddesi 23 Bozkurt emlak. T?lc.fon: 
fômerl ve tuhııflyc satışmd:ın :ınlar 4_3_5_32 ...... __________ _ 
bir te:z:gfı.htnrn ttt.ıyaç va.r. Cumıı, cu- 2COOO LİRA - Maçka Hacıemln so
mıırtesl &ilnlerl Çlçekpnzan Altı kak 115 llrn gelirli dörder büyUk o&llı 
Pnrnuık hnn No. 20 - 21 e müracaat. üç tatlı apartım:tn. Taksim Abdül-
nEŞ N1.JFUSLU BİR AİLE NEZDİN- hakM.m!t caddesi 23 Bozlrut emlak. 

DE Dolg 1 
Te~efon: 43532 . 

• - un maaşa yemek ve ev ----.------------
hJzmetl ynpmn~nı bilen Türk bayan 29000 LlRA - Beyoğluna müvazl 
IAzımdır. Tahtakale caddesnıde Si>° caddede 143 lira geUrli üçer odalı 
ntımıırnlı kundura boya Jm:ı'uthane- dört katlı dükkı'ınlı npartıman. Tak
shıe sruı.t 9 - 12 ye kndnr mücacaat- sim AbdiilhakMmlt cnddesl 23 Boz-
ları. Telefon 21147. - 7 kurt emlfık. Telefon: 43532. 

KATİP DAl\TİLO ARANIYOR - 29000 LİRA - Şlşll tramvayına iki 
Yazısı düzgfuı hesabı kuvvetli genç dakika 137 lira gellrli üı:er oda 
bir bay veya baynna ihtiyaç vardır. banyo altı daireli apartıman • 
Rcslm ve tercümeihal l?e birlikte tst. Taksim AbdilJhakhfımtt caddesi Boz-
419 numaralı postn kutusuna mek- kurtemlfık tele.fon 43532. 
tup!a mfiracaat. -

3 - SATILIK EŞYA 
.. 

ŞIK BİR PİYANO - Ucuz satılık
br. Taksim Ferldlye caddesi No. 21 

ACELE SATILlK KELEPİR ALl\IAN 
PİYANOSN - Fatih İskender Pa~a 
mahallesi Feyzullah Efendi sokak No. 
23 e cumartesi ve pazar günleri üç
ten sonra. 

VAMPİR - Eletkrik sllpllrgesl, '/5 
lira. SU TULUMBASI - Slhl marka, 
,enı, S faz elektrik, bir parmak, he
men kullanılabilecek teterrllaille. 200 
llra. Sağlık Yordu. telefon 20107, 

ACELE SATU,JK - Cerroht ve bcv
Hye AleUerl. Arzu edenler her gün 
&tleye kadar Kadıköy Mühürdar Ci
hansernaker sokak 59 No. ya müra-

30,000 URA - Sn.kızıığacı 170 lira 
gelirli ile; oda hol beş kntıı dük
kfınlı apartımnn. Taksim Abdülhak
hft.mlt cn.ddesl 23 BozkurtemlAk te
lefon 43532. 

3!'>,000 LİRA - Kurtul~ 2040 lira 
gelirli lk~er odalı banyolu sekiz dai
reli npartunan. Tablm AbdülhakM
mlt caddesı 23 Bozkurt emlfık tele
fon 43532. 

30,000 LİRA - Şaşkınbakkal tren 
hattııe şose arası dört dönüm çam
lık bahçe içinde yedi odalı köşk. 
Tak.sim Abdiilbıı.lthfım1t caddesi 23 
Bozkurt emlü telefon 43532. 

30,000 LİR..4 - Caddebostanı asfalt 
üzerinde bir dönüm bağlık ağaçlık 
Yedi oda vm~ Takslın AbdÜllıakhA.
mlt caddesi 23 BozkurtcmAk telefon 
43532. 

eaatıan. - 2 --------------
3,800 LİRA - Ldnga caddesi 30 llra 

SATJLIK - Blr demir tulumba çifte ldmlı beş oda lltl kat bahçen ahşap 
llllndlrll ve motörü ile beraber. Mü- hane, Lft.lell, tramvay durnıtı 24'1 
ncaat: Slrkccı Hocapaşa hanıamt, Bozkurt emllık. 

llay Hakkı. - 3 18000 LİRA - Ldlell köşe 70 Hra 
SAl iLiK §ÖMİNE - Odun ve kö- gellrll ücer odalı lki katlı apartıman. 

mllr yakar Avnıpa mamulatından Ulell tram:yay durağı 24'1 Bozkurt
mrt.ı C3X80X55 büyüklüAfuıd~dlr. Fa- emlü. 
Uh Jtfaiye cadde.si Güneş npartunnnı -45-0-0-L_İR_A ____ K_um_ka_p_ı_Nl_•_an_ca_-

lfo. 2 ye müracaat. " 

KARA VE DENİZ - itlerine elve
l'lşll 350 devlrU seksen beygir ır.uvve
Unde az tullanılmış gayet sağlam 
Oılamaks marka mazotla işler bir 
motör satılıktır. isteyenler Galatada 
Mahmudiye caddesinde 194 numara
da şenk D1nçolnya mnracantısm. 

SU ISITI\IA(İA MAHSUS - hiç kul
lanılmamış (Junkers) marka banyo 
fOfbeni ve elektrik 1ınnı ncele sn.tılık
tır. Mümcant: Osmrınbey Nlg!'tr n.pt. 
No. 8 

SATIL!K DENİZ l.\IOTÖRU - Hali 
faallyette oltıp her bir Alfltı seyrtye
ıd mevcut 9 rüsum tonluk mıızotıa 
mtıteharrlk deniz motörü satılıktır. 
MUrncaat: On.lata Fcnnenccller cad
desi 59 No dJ. terzi Anastas Lalis. 

mıda. 4 oda yajtlı boyalı mtlşa.mbab 
kuyu samıo bllyilk bahçe kAgir ha
ne. Ulell tramvay dura~ı 247 Boz-
kut Em!Ak. -

30,000 LİRA - Fatihte 1!10 lira ge
lirli lklşer ttçer odalı 4 kallı deniz 
görür ap:ırtıman. LAieli tramvay du-
rnrtı 247 Bozkurt EmlAk. -

14000 J.İRA - Şişli tramvnya üç 
dakika 75 llrn ceııru 4 oda s kat bah
çeli apartunnn. Taksim Abdülhak
hO.mlt c:ıddest 23 Bozkurt Emlak te
lefon 43532. 

37000 J,tRA - Nlşantaşı trnmvnya 
s dakika 180 Ilrn getiril 4 oda. üç bu
çuk katlı apartımnn. Taksim Abdül
hakhfimft caddesi 23 BOZkurt Emllık 
telefon 43532. 

____________ -_ı 37000 LİRA - Tarlabıış caddesi ı~o 

KULLANIL!\l.ı\l.\115 - Yepyen!AEG Ura beşer oda beş kat 3 dükkfmlı 
marka elektrik supurge, bir kütüo- apartıman. Taksim AbdülharJı~t 

60000 LİRA - Fatihte merkez se
nevi 300 Jlra ge~lrll 3, 4 oda:ı 6 katlı 
apartnnnn. :UUell tramvay durağı 
247 B'.lzkurt Emlak. 

15000 URA - Sllivrlkapı 18 dönüm 
bnğ bahçelik 4 octalı nim klı.rcır kcşk. 
Llileli trnmvay dura!l;ı 247 Bozkurt 
Ern!fık. 

Topkapı san:ıyl mıntaknsında ar-
s~ar mevcut. _ 

KİRALIK E\' - Bo~az.lçb~le Vnnl
köy cnddeslnde 36 No. lı dfü't odalı 
bir yalı gelecek mayıs sonuna k..ıdar 
kfralıkt1r. Mobliynlıdır. Iclndekllere 
miir:tcnnt. Tl'l<'fon: 42942 - l 

C'CUZ SATJLIK ı.v - !3Cy()~1u Yc
n~ehlrdc Vlmecı rokaı;nae. 17 No. 
dört oda ve müştenıllat üç katlı k!'ınf:
cv nceıe 1300 liraya satılıktır. Görüş
mek için 18 den l!l a kadar Galata 
Ada han ~511 No. ya müracnnt 

DEVREN SA TILm l"tirttNcU 
DVICKANI - Kndıköyünün m işlek 
blı yer! ol:ın Altıyol ağıı:mda 163 
No. lu dükkan devren sn.tılıktır. Mii
rae:ıt: Knpnlıçarşı Cevahir Bedes
teni 32/33 Mehmf't Hüs<'vin Ka~n. 

DEVRIDı SA'fJLIK BERUEI! DtfK
KAN1 - Masıafı gayet nz Jrellıi fe"V
kaH\de elektrik hnvagazı terkoS\ı hep 
otomatik dışaııya. azimet doJn.yıslle 
ııcele satılıktır. Sahlb!nt? müracnat. 
Beyoğlu 'l'akslm Sırnselvi No. 18 Ha
san. - ı 

KİRALIK AP.ı\RTl\lı\N - Talhr.
hane Aydede c~ddeslnde Hatay 
apartımanı 3 numaralı dnlr'! mobll
yıılı olarak klrıılıktır. B:ı;:yo sıca:t 

su knlorlfer vardır. Her gün saat 
10 dan 11,1/2 kadar içindekilere mü
racaat. - ı 

KmAUK İ!\IALATRANE -- Kur
tuluş Slnemköy Savaş sokalı: tram
vaya y:ırım daklkn mesafede Nevşehir 
apartımanı karşı~ında hrr ttır:ü 
imalathaneye uygun bliyiik bir depo 
kir.ılıktır. 

KİR.ı\Lm AP.DİYE - Beşlktıışta 
Hayreddin lskeleslyle tramvay cadde
si arasında ves:ııti nakllyelerln ha
rekatına elverişli-bir mevkide. Mü
racaat: Beşiktaş Barb:ıros meydanı 
Mahkeme sokak No. 2 üst kat. 

DEYR~ SATILJK Bı\KKAI.iYE -
Maçkari'ın işlek bir yerinde Teşvlklye 
cad. No. 113. Tcşvlklye Pazann:-.. lflil
racaat. 

100.000 LİRADAN 251,000 Lir.AYA 
KADAR - 1sta.nbul, Galata ve Bey
oğlu civarında ı;atılık han ve apartı
manlar aranıyor. İyi ~artlarla &ıt
mak lst.eyenlcrln Selek Tür~ EmlAk 
Bürosuna ömerabıt han '-123. Mü
racıı.atJarı. Telefon: 42368. - 3 

SATILIK iKİ KÖŞK VE BOSTAN -
İskeleye 10 dnkllm mesafede Mesire 
Sular yolu üzerinde bostnn kuyusu 
ve müştemlllı.tıı. Sarıyer Solar cadde
Sl No. 12 b:ı:v Fahrettin. 

5000 LfRADAN ı.ooo.oo:ı LİRAYA 
KADAR - Her yerde heı· cins cmmk 
almak ve satmak arzu edenlerln: 

22000 LİRAYA SATILIK - KO.rglr 1 
bir apartımnn. Müracaat Küçük Be- ı 
bek 12 numarayıı. - 2 , 

KADJKÖYÜN('N jyj niR Yl'miN
DE - Ap. veya ev aranıyor. <Akşam
da E\•) rumüzunn mektupla müra-
caat. - 2 

KİRM.UK MÖBJ.F. APARTIJ\1AN -
Beş oda tam konforlu Nlşanta., yeni 
eşya . telefon. Seneliği peşin ver!lmek 
şarti:e. Akşam'da Tnnt Dlrhnsoy 
rümuzuna mektupla ncelc milracaat. 

SATil,fü l\1l'KDtl\IEL E\' \'E AR
S.ı\ - Teşvlklye mahal!c:.i Fırın so
knk No. 11. 6 odnh ev bitlşiğlnde
kl 230 metre arsa köşe başı arsa ve 
e.v maktunn 35000 llradır. Içindekl
lerc mürneant. - ı 

SENEI.ilii ı·rr;;;iN n:inAl.IK Al'AR
Tl:\IAX /U!ıUi11: OR - İ:i1.9.nbul sem
tinde dört. veyn be~ odalı bir dı:.lre 

aranıyor. Saı.ıt 11-12 ar:ısın:ia 23215 
telefona. 

ACELE s~ıTJLIK İKİ iN - Baklr
köy Reyhan sok. 9 - 11 30 odn mü'
temUl'ıtı bahçeli iki ev ucuz satılık
tır. Bakırköy iskele cad. 6? No. yn 
müracaat. 

FINDIKI.IDA - Iki Cel)Jıe]I :fev
kalade mnnzar&lı ahşap c~ nrsası fl
ntlne satılıktır. Oönnck ve görüş
mek için Cihangir camisi. k:-.rşısmda 
Kumrulu sokdkta 26 numaralı apar
tımanm (6) Cl dairesini! her CÜn 
(2l ye kadar nıfirncnat olunması - 3 

DP.\"REN ~ATll.TK Br\l\KALtn: 
DUKKANI - LA.leli Genı; Tilrk so
kak No. ı. İçinde-kilere mürac-aat. 

5 - MÜTEFERRİK 

1 

BİR ALl\11\N BAl:".ı\N ÖGRET
MEN - Talebelere, büyUkiere gramer 
ve muhabere dersleri verlr. Kolay 
metod!a altı ay zartınd:ı Almanca 
öğretir. Her yere gider, Miles~esele,r
de memurlar ve mnCaznlarda çalışan
lara stenografi ve mektup yazma öğ- ı 
retir. Ak~m'da P.S.K. - 1 

iYi TttRKÇE VE FRANSIZCA -
Bilen bir bayan 5 - 10 ya5ındak1 ço
cuklara ders vermek için gllnde 2-3 
sant müsandes1 vardır. Arzu edenler 
Yeşilköy 18 - 54 e telefon edeblllrler. 

- 1 

BİR İNGILiz BAYI - Ehven üc
retle mlikemmel İngiliz Usan derslerl 
verecek.tır. Çok kolay ve scrı metod 
cLessonst rümuzuna mektupla mü
racaat. 

BİSSEDAR AllJYANLARA - 5 111 
20 bin Ura ile esaslı ve temlnaUı iş
lere l§tirft.k ederim. .Akşam'da Atru 
rumuzuna mektupla mürac:ıat. 

SATD,JK ARSA - Göztepede mek
tep kar§ısında cndde üzertnde ka
dastrocıı mtifrez 1833 metre nrsa sa
tılıktır. Gnzctemlz idare mUdürlüğü
ne müracaat. - ı 

MEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olm'nk gBstcrmlş olan knrilerl
mlzden 

Ferdi Selek Türk Emlflk Bürosuna s N - N K _ A F A - Ee\•lii.d -
müracaatları. Oalntn Ömerabit han Okay - A ö - inşaat - H i K -
kat 2 No. 23, Telefon: 42368. - 2 nı s - l\lühcndis - Jşgüz:ır -
İYİ BİR FffiSAT - Devren satılık Esaslı - C 29 il - E R - N. Ç. 

dükkftn: Oala.tndn Nec:ıtlbey cadde- D - c. N - Atnr - Lcssaııs -
.slnde 90 No. lı işlek dUkk!ın sntılık- P.S.K - 17G - Kfttlp - D.N -
tır. İçlncleklne mfırncaat. - 4 Taşer - Emln'cr - l.şık 

ŞİŞLİDE _ Modern bir vllllı & oda namlarına gelen mektuplan 1da
ı hcl, moblesııe ldralık. Müracaat Şiş- :~hnU:mlzden aldırmaln.rı rica. 

Sahife ' 

Yabancı memleketlere 
TALEBE 6öNDERiLECEK 

iktisat Vekaletf nden: 
Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya Yüksek l\fühcnclisi 

yetiştirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kağıt ihti
sası yaptınlmak üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memle
ketlere 60 erkek talebe gönderilecektir • 

1.) Miisabakn imtihanına gireceklerin nşağıdaki şnrtJaıı 
haiz olmaları lazımdır: 

a) Türkiye Cümhuriyctl mtandnŞl ve Türk ırlnndan bu
lunmak, 

b) 17 yaşını bitinniş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
c) İyi hnl ve nhl!ik sahibi olmak (1941 - 1942 ders yıbnda 

mektep. müda\imi olmayaıılar ftoğruluk kağıdı ibraz edecek
lerdir.) 

d) Bulaşıcı hastnlıkJarJa miillU olmamak, sıhhati tam ol
mak, büııyesi mühendislik yapmağa ve madene tefrik edilecek
ler için ocaklarda çabşmağa müsait bulunmak, 

e) J,ise olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derecede 
tah.c;il gördü~r\i Maarif Vekilliğince tasdik edilmek. 

2.) Birinci ma,ldcde yazılı evsafı hfüz olan talipleriı; Anlm
rnda J\.1. T. A. Enstitiisü Genel Direktörlüğüne ve h1anbul'da 
Sümeı·bank İstanbul Şubesine bir istida ile 21/10/194.2 akşn
ınına kadar müracaat etmiş olma.lan IAzımdır. istidada yukn
nda yazılı tahsil kollarından hangisinin takip edilmek istenil
diği tasrih edilecektir. 

3.) fstidaya aşağıda yazılı vesaik bağlanacaktır: 
a} Nüfus hiiviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mektep diploması veya vesikaq 
c) İyi hal kfiğıdı 
d) 4 adet GX9 ebadında foto~raf 
4_) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada l\J. T. A Ensti

tüsü Genci DirektörHiğünde ve fstanbulda Sümcrbank İstanbul 
Şubesinde yapılacaktır. 

5.) lmtihnna girmek ş:ırtıannı haiz olup vesaiki tnm ola· 
rak vermiş hulunanlann' 23/10/1942 tarihinde sılıhi muayene· 
leri lcra edileceğimlen bu tarihte saat dokuzda Ankarada 1\1. T. 
A Enstitüsü Genel Direktörlüğiinde ve tstanbullln Siimerbank 
İstanbul Şubesinde bulunmaları şarttır. 

6.) İmUhan aşağıda yazılı derslerden yapılacaktır. 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
cJ Aritmetik, 
d.) Tri~onometrl, 
e.) Fizik, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dil (Bilgilerine göre: Fran._c;ızca, Almanca, Jngi

Ji7ce) 
- 7 _) imtihandn muvaffnk olanlar birinci maddede yazılı 
tahsil koJJarına aynl:ıcnklardır. Tefrik hakkı Jnıtihan heyeti· 
nin salahiyeti dahilinde olup bu tefrik taliplerin istecliklcri 
kollarda mümkiin mertebe nazan itibara nbnmal< surctile im
tihanda gösterecf'klcri muvnffakiyete ve sıhhi muayenelerinin 
''erdiği neticeye göre yapılacaktır. 

Heyetin ''ereceği koran kabul etmeyenler gönderilmiye
ccktir. 

8 ) l\Iadcn l\lühendisliği için tefrik edilenler tnhsillerini 
1'1. T_ A Enstitiisü nezareti nıtında yapacaklardır. Bunlar: 

n) Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma
den ocaklan dahilinde en az 9 ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

b) Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın hi
tamında ameli çalışmadan iyi not alanlar yabancı dilden im
tihana tabi tutulacak ve ehliyet gösterenler yüksek tahsil için 
yabancı memleketlere gönderilecektir. 

c) Staj devresinde talebe kazancı ile geçinecek, <liletli~ri yer
de ikamet edebilecek ve aucnk f evknliide istidatlan göriilen ve 
fakir oJduklan anlaşılanlara aynca her ay on liraya kı:ıclnr 
nakdi yartlıın yapılacaktır. 

d) Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri 
takdirde yatıh ve parasız olan Zonguldak l\laden Teknisyen 
:\Iektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders senesi 
sonunda ikinci ve iiçüncü smıflann imtihanlannı birden \•erip 
dördiincii sııııfa terfi edebilecekler ve bu sınıfı da ikmal ile 
<ıl\fadcn Tcknisyenio ünvanı ile mektepten mezun olanlar. 
Devlet barelT'Jnde 30 lira asli maaşla işe alıruıbilecehlerdir. 

9.) ~ladenden başka mühendislikler için tefrik edilecekler 
doğnıdan doğruya yabancı memleketlere gönderilecekler ve 
Sümerbankın tayin edeceği program dahilinde ve Siimcrbanl< 
hesabına t.nh"il edeceklerdir. • 

10 ) Talebeler avdetlerinde tahsilerlnin iki mi 1i müddetle 
hizmet edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflar.m faizi ile 
defaten ödyeceklerine dair miiteselsil kefilli bir taahhiitnnme 
vereceklerdir. 

11.) Ankara ve tstanbula diğer yerlerden imtihan için ı;e
lenlerden imtihanda muvaffak olanlara geliş ve diinüş yol pa-
ralan verilecektir. ı 

12.) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı mcm· 
leketıere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılnn iliim 
işbu ilanla birleştirilmiş olduğundan burndalülerinc aykın 
şartlan hiikümsüzdiir. 

'--~..,,..--------------------------~---------~ 

HOLANTSE BANK- ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEVDANCIK. ALALEMCI HAN .... 
SÜTÜN BANKA MUAMEtELERI· 

K'A ~ A ·l·C AR 1 .... 

1 

1 

f.1ERK ztı.KURASAO ' 
t\Te!LERI 1 AMSTERDAM- AOTTEROAM - BUENOS AIREO. \ 

~CAS.• MARACAIBO-HAJFA-WILLEMSTAO ·•ORANJESTJ!da 
P L~ .ım ka.-0 

ıuo O& .ı&NE~O. &ARTO&.- SAO AU .,,, .blldlrll· 



8ahlfe 8 26 EyHll 1942. 

iL EKTE Doaya zarfı, çaliıma karneıi, nüfua örneği kağidı ve Pratik Muallim Not 
defterlerini Türkiye'de yegane ıatiı merkezi: Muallim Fuat Gücüyener'in 

(Anadolu J"ürli Kitap Depoıu) dur. Yeria "!leni postane kartiainda Meydancik lianinda No. 10•11 • 12 de. Fiatlar, geçen seneki gibidir." Paraıi peşin 
olan t'aıra ıiparlılerl derh"al gönderilir. 

Baş, diş nezle, 
GUZELLIK 
!\lcflıunt'unu değiştimıiştir! .. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Tek bir hattın zarafeti çehre
de kuvvetli bir cazLb<> yaratabll!r, 
En sevimli çehrede blle düzeıe
ceı: bir hat l:ıtılunmnz mı? 

: ~ , '.. ' . ... ... ~ ~ . . .. .... . .,.. . . . ~ . . . . . - . ~ ... 

, , _______ SARACHANEBASI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi --B?:!rmlll!B_, 
Bilyük blr dikkat ve ıhLis:ısla 

h3:ı:ır1anan G ö Z E N Oüzel-

Kız - Erkek 
Anc - İlk H A Y R i Y E L i S E L E R i y~:~~ -_ i:=1 

l Tnlebe ı-:aydına devam edilmektedir. Eakl talebenin taks1t.lerln1 yat1mrak kayıtlarını yenilemeleri lazımdır. 
Mürnco.at: Her gün 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebt llsnnı Uk sınıflardan başlar. Gündüzlü taleM mektebin 

llk müstnh1..aratı güzelllf,ln yar
dımcısı ve c!dden memnunlyet.!e 
kullanılacak müstahzıırattır. husus! vcsaltlle nakledilir. Telefon: 20530 , 

İSTANBUJ, NfŞANTAŞI - K.ARAICOL KARŞISI~'Dı\ -------.. 1 

Ao~T: -_ 
11,~s~ O Ş O K lb Ü ~ E S Ü ~~~.~- ~~~~~z 

BAŞLICALARI: 

GÖZEN GÜZEJ,f,İK sOTtt 

ı--------·.,,I Ynöh 
GÖZEN KREi\I Yağsız KURULUŞ TARİHİ: 1885 • TtffiKİYENİN EN ESKi lllJSUSI LlSESIDİR 

_Acı badem 

Ö 4 boy G ZEN PUDRA 
1---..---.-;.;...~;....~_12 renk 

Emsall arasında şeraiti en ehven ve şah31 menfaat beklem!yen bir lllm mfiesse.>esldlr. Oilılde bir talim he
yetine maliktir. Önümüzdeki ders yılında Lisan tedrisatına bilhassa ehemmiyet vertıeceıc: ders saatten dı
şında husu.si Lisan kurs1an açılace.k müzi~e istidadı olan çocukların bu husustaki gelişimine de önem veri -

lecektıı. Teleton: 80879 

GÖZEN Rrivantiıı [4 cins , _.....ııııı .. ------- Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi ------...... 

GÖZEN ALLIGI ( 7 renk 1 

GÖZEN LOSYONLARI 

ŞDŞLD ii~~AKKü IL.ö~~sn 

GÖZEN KOL01''YASI 

ANA, iLK, ORTA ve ıJs1:; - KIZ, ERKEK - Yi~TILI, YATISIZ 

Kadrolar dolmut aınıflar ıçu yeni tt.: .! kaydına devam ediliyc~. 

GÖZEN Dudaktan kalbe parfümü 

ITRİYAT depolan ve GÖZEN mü
essese.si: Büyük postane cad. N. 5 

OERMOJEN 

Tü.rkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tartht: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Ura.sı Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

Para bfrlktlrtnlere 28,800 Ura ikramiye veriyor, 

Zlmat Bankasında kumbaralı ve ltlbnrsız tıısarrur hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ilt'I aşa~ıdald 

p!Ana göre ıkrnmlye dajptılacnktır. 
4 adet 1.000 liralık f.000 lira 1100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 » 500 • 2.000 D 120 • 40 D 4.800 » 
4 • 250 » 1.000 • 1 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKA1': Hcsaplanndakl paralar btr sene içinde fiO liradan aş:ığı 

dOşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasııe verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUU, 11 blrincikftnun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TEC:.EFON: 80547 -------------· 

Yı&hlı 

caddeainde hususi ••••• 

ilk Okulu 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorıu~u. Me
sane ve Prostat iltihabı, Slstıt ve Koli Ststltlcre. Böbrek rahatsızlıkla
rınn karşı en mükemmel blr llAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lıınnnlar vukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütfin Ec

z:me ve ceza depolarından arayınız. 

SÜMER BANK --... 
Yerli Mallar Pazarları 

Müdüriyetinden! 

iSPARTA MAHSULU 6ül SUYU 
Satışa çıkarıldı 

İsparta Gülyağı Fabrikasının 942. senesl mahsulü halis gül 
sulan Ankara, İstanbul ve İzmir Yerli Mallar Pazarlarında Şi
şeler içlnde satışa çıkarılmıştır. 
250 Gramlık beher şişenin !iatı 50 
500 ,, ,. ,. )) 80 
1000 ,, n » >• 1,20 kuruştur. 

09 ayda BIQkl ve Olklu--
Tcsıs tarlhl: 1930. Müdiresi: Eteni ÇORBACIOÖLU. En son ve kolay 
bir usull-o Fransız lüks metodla az bllen bayanlara ÜQ ayda, hlQ bUml
yen b yo.nlara altı ayda. biçki ve dikiş ö~retll!r. Bayanlara tayyör, tu
valet, rob hlQ provasız Jııpone ve reğlan ve en son modellerin metod 
üzere şekllLert öğrettıtr. Erkek kostümü, reğlan, pıırdesü, pijama, beyaz 
çnma.Qır, ders1erl bayanlara ver1Ur. Yurddan çıkanlara Kültür Bnkan
lığındın tasdikli şehadetname vcrlllr. 1905 senesindcnbert şimdiye ka
dar yetiştirdiği san'atkArlar her tarafta takdir ve tahslnle karŞılanınus ve 
bir çoğu makastar olma~ıı ve yurd a~ma~a muvaffak olmuşlardır. Yeni 
devre kaydı başladı. Kayıcı günleri: Paz::ırtesl, perşembe, cumarte.sLdlr. 
Derslerı> blrlnt'ltesrlndP. bnşlanacaktır. Adre.ıı: Kumkapı Kııdirıı:a cad

• desi No. 93. 

Ri 

-
Dikkat ! 943 MODEL 

Mevsimin eı& 

Ş 1 -K 
ucuz 

SAGLAM 
Radyosunu 

Piyasaya arzetnıekle Orlon lfihar eder. 

Türkiye Umumi Acentası: _ 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Şirketi 
Galata Posta kutusu 1557, Telefon: '4031 

y 
HAYVANAT Bı\HÇESl 

Ba~.:la üzüm satılır. Şehrin eıa • l,i1mtaz caz takımı Pazar gUnleri 
icravi ahenk eder. Müskirat v• .-O°tşrl!J---• ucuzdur. Boğazın en güzel 

ur.zaralı ve eğlenceli olan ~ağı ziyaret eJiniz. 

AÇIK ARTTIRMA FEVKALADE SATIŞ 
942 Eylülün 27 lncl pazar sabahl saat 10 da. Maçkada Maçka Pala

sın 2 ncl kapısının 7 No. lu dairesinde mevcut ve gayet maruf bir 
alleye alt Biblo, Vazo, Tablo ve salt 1ı4yalar açık arttırmA Ue satılacak
tır. Blrl İngiliz diğeri Fransız ma.mulft.tı CStylıe Dlrectolre) her blrl blr 
kanape ve 2 koltukdan mürekkep haklkl marokenden ve ~f ma.
vundan mamul 2 adet fevkalAde kanape takımları. Ha.klld hlgtllz ma
mul:Mı <Ma.pples> maslt mavundan mamul İngUlz yemek masası ve 
maroken kaplı 6 sandalyesi. Hakiki Frnnı;ız mamultıtı <Styla Louls XVI
maslf (clreı cevizden mamul ve O sandalyalı - cemau 12 parça, Min
yon bir yemek oda takımı. Asrl komple yatak takımı, asri divan, 2 
koltuk ve saire. Tekmil mavun ve bl7.0te kristal güzel blr Fransız vit
rini. Stil Emplr fevkal~de ayna ve konsol. CLoııLs Serre, sculpteur ete. 
imzalı bronz heykeller, Portukcz Blö - Blan, Japon ve sair bllyük ve 
küçük varolıır ve duvar tabaklan. 60 parçada.n mürekkep haklkl kris
tal Bakara Su takınu, Krıston ve sair meşhur tepsiler, çatal tııçak ve 
sair~. Gümüş zartlar ve Fransız mamulAtı giimüş bıı.llk tabaklan. 84 
parçalı komplo tabak takımı ve diğer tabaklar ve saire. En meşhur Türk 
ve ecnebi ressamların - Salt Bey, Halil Paşa, Zeki paşa, Cherublnt ve 
saire emsalsiz yağlı boya tablolar. Stil v~ asrt avizeler. Mf"şhur Al
man Kaps marka blr kuyruklu plano. Kirman, Keşan, Tebriz, aparta 
ve diğer halılar. Aga. Baltık marka gil2lel bir Radyo. Pey sürenlerden 

100 de ~ teminat alınır. Satuı peşindir. 

A iL iRiN 
GRİP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ACRILARI 

Soğuk algınlığına kar§ı tesiri kat'idir. 
2 lik zari ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayin'i 

yoktur. Şıpr, Fujer Bahar, Leylak, Yaıemin, Menelqe, Revdor, Suvar de Paria, Skandal, Arpej, Loıyon, Lavantalarının 

,. 


