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Gayemiz hiç kimsenin 

propagan da$ına 

yaramak değil, 

doğruyu yazmaktır 

Başvekil 

Karsta 
Sarıkamııta aıkeri ve 
ve mülki müe11eıeleri 

ziyaret etti 

Sanlı:a.m&f 1 (A.A.)-Baıvekilimiz 

BU • SAB.&. .. B-KI TELGBAFLAB 

Ruslar Stalingrad cenup batı
sında yeni mevzilere çekildi 

Kafkasya' da Almanlar , yeni bir taarruza 
başladılar, iki meskun yeri daha aldllar 

bu sabah saat 9 da beraberlerinde 
· Almanyada görüp duydukları- n~z düşmanları değil, Almanlar orgeneral Orbay ve Üçilncü umumi 
mı, her şeyd~n fazla doğruya bağ- bıle şaşkın derler. Fakat Alman- müfettiı olduğu halde, Erzuıumdan 
lı kalarak en bitaraf bir dikkatle y~ya, burada peşin edinilmiş fi- hareket etmiıtir. Yolda Haaankale
zaman zaman yazmaya ça:ışıyo- kırlerle gitmeyen, Almanyadan den geçerken halk Baıvekilimizi al
nım. Bu yazılan~dan . ~ır iki ~a hiç ~!r tesir alt~!1da ve sabit luılamıı ve bayan Saracoğlu'ya bir 
cümleyi, dilediği. ~bl evırıp çe~- fıkirle donmiyen, Tu~k .~!taraflı- buket verilmiştir. Sayın Başvekil, 
ren, bazı basit fıkırler~ i~tedıgi ğmı her dostluktaı: ustu~ tutan burada halkla konuşmuş, onların ih" 
derin manayı veren Huseyın Ca- bir gazeteci sıfatıle soylemek tiyaçlarından malumat edinmiştir. Londra 2 {A.A,) - Ruı cephe- Rus harb gemileri tarafından bu te-
hit Yalçın arkadaşımız, çok usta- mecburiyetindeyim ki meselA. Al- Buradan ıonra yollarına devam sinden gelen •on haberlero 1ıöre, N • k• şebbüaleri akim bıraktmlmııktadı.r. 
lıklı olmayan bir tarzda bana. be- manyacla bütün hastanelerin do- eden Saracoğlu, saat 14 te ıehrimize Stalingrad etrafında şiddetli muha- 0Vr0SIS } Rua bahriye ailiı.hendazlan, Alman-
nlm olmayan görüş ve düşünüş- lup taştığını görmedik, çünkü gelmiştir. Şehrin dışında askeri ve rebeler devam etmektedir. Stalin· lann işgalinde bulunan sahillere 
Jeri söyletmişti Bu bir tarafiı yalnız bir tek askeıi hastane g~ müllci erkanla halk kendisini karşı- gradın şimal batısında Alman ilerle-

1
•Sti.kameti•nde akınlar yapmaktadır. Rus bahriye.at. 

prooag8!lldacılık marifetine o rüp gezdik. Sokaklarda da savı- lamı' ve askeri kıta tarafından se• !Yi,i durdurulmu~a ben~iyorıa da ce· lahendazlan bu akınlardan birinde 
vakit ehemmiyet vennemi.ştim. sız topal, kör ve kolsuza hiç bir lamlanmıştır. nubu garbide Stalingrad için tehlike • 1200 Rumen askerini öldürmüşfer-
Yamldı~ırnı anlıyorum, çünkü .şehirde raslamadık. Acınacak de- Halkın alk11lan ıınuında yürüyen belirmiıtir. dir. 
cıDaily Mailıı in İstanbul muhabi- recede perişan kadınlarm saat- Başvekilimiz istirahatleri için hazır- Dün gece Moıkovada netredilen Müstahkem bir Ruı Merkez cephesinde. Rjev bölgo-
ri de gazetesine şunları yazmış: lerce ekmek ve tereyağı bekledik- lanan ortaokula gitmişler ve Beledi- resmi Rus tebliğindo, sadece cStalin- ıehri daha ele geçirildi sinde Rua taarruzu devam ediyor. 
ccAlmanyadan dönen Türk gaze- terini gördüğümüzü sanmıyorum, ye tarafından hazırlanan öğle yeme- gradwı ıimal ve cenubu garbiainde Bir köy ge.rl alınmış, birçok Almllft 
tecilerl Almanvanın her yerinde <'Ünkü bunu görebll!;1ek için hiç ğinde bulunmuşlardır. Bilahare şehri muharebeler vukuundan• bahset-- --• mukabil hücumlan püskürtülmüt-
hamanelerin dolup taştığını, 50- birw.sokak başında dort. beş sa~t gezmişler, bu meyanda aaker1 ve mektedir. ~us tebliğinde ilk defa Vichy 2 (A.A.) _ Mibver tür.:. 
kaklarda savısız sakat ve yaralı- degıl. beş dakika blle dun~p no- mülki müesseseleri ve hastaneyi gör- olarak Stalıngradın cenubu garbiıin- kuvvetleri Anapa'nın ifgalinden Kafkaıyada Alman 
ıara raslandığını. bir kaç gram bet bekleyenlert seyretmedık. müşierdir Ba,vekilimiı saat t 6 30 deki muharebelerden bahsedilmek- sonra bu ,ehrin p.rkında kain taarruzu 
ekmek ve vağ alabilmek icln acı- · Alm~n nıil~etintn çektiği sıkın- da Kars'~ hareket etmişlerdir. ' tedir. olan fevkalade müstahkem Kraa-
nacak halde perisan kadınların tıy:ı, e:ostcrdlgi feragati ben .. yaz- Sovyet ilave tebliğinde, Stalin- noviıtardara'yı da zaptebniıler- bt:.'0~~:T~~r~A·~~;çc!:~te;u~: 
saatlerce dükkftnlnr önünde .!;ıra dım. Topyekfrn harbin bugunkvü M } d grad etrafındaki muharebeler hak- dir. Alman kuvvetleri timdi No· 1 · 
beklediklerini. mekteplerin bo.ş milletlere yüklediği !edakarlıgı emur ara yar ım kında şu tafsilat verilmektedir: vorosiski'nin 40 kilometre tar· ~ük~~ts!~:·d~~!~~:~ ~~Ü~ 
olduğunu vazıvorlar ... n bu harbin en büyük dersi diye j?;e- cAlmanlar bu kesimde mühim kında bulunuyor. yısına geçmişler ve beş köyü gerl e.ı-

Yazıyı kısaltmak için daha bu- ne ben anlattım. Alman mUleU- K kk b kuvvetler toplamışlar ve büşük tank Vıchy 2 ( A.A.) - Stalingrad m~lradır. Mare,şal Von Bock bu ke-
na benzer bın cümleleri hiç al- nfn, yıllardır ancak k~rnını do- uma§ ve aya · a 1 tc~killerile taarruza geçmişler, hat- etrafında Alman taarruzu mu- stme takviye ku>Vet.lerl ıtönderlyoi', 
madık. . vurı:rcak ~adar yediğini, fakat yerine bedellerinin lanmızda bir rahne açmışlardır. vaff&kıyetle relifmekteclir. Ro- Batı Kalkasya'da Almanlar yeni btı 

Muhabir bu yazılan nereden h.lc ~imsenın ac kalmadığını.: dl- verilmesi düşünülüyor Mevzilerimize giren düşmanla çarpı· madan gelen haberlere göre tnarruza başlamışlardır. Alınan kuv-
almıs bllrnivoruz. fakat her hal- sıolın ve teskilftt kudretine o:nek şan kuvvetlerimiz yeni müdafaa hat>- Ataiı Volga'nın mansabına hi· vetıert Novoroslsk ve TuaP.seye do~ru 
de. en basit se'."' hat müsahedele- olarak. havranlıkla anlattığ"JtU 1 k'I . l d' o·w b' k •-un· t-elerde muharebeler ce- blr yol açmak için gayret ~rtet-- .• ~ k lt 70 an.na çe ı mış er ır. ıger ır e- m: -.. mektedi le Alm--' lzd ... 
f • 1 ;.. b. hatırlıyorum. An ara 1 - As maaslan . d k ti . . ld le! ·r reyan etmelı:tedir. r r. wuar den en na ... -r nı zor avın ı.qe varar ır propa- rr b b be lf k d 1 ' 1 aım e ·uvve erımız, a 1 an cmı llyat yapmıya ça'·"ıYor. 

ganda Va,,ıta"'ı ya"'manın ıınah- E .• er u veyo. una nzer va- raya a ar o an memurlara e - .. . . .1 .1 . le- Moskova vaziyetin vahame· uoı • " .~ '-' hi .... 1 b' l'k uzerıne yenı mevzı ere geu emıı .- , R ] 
zurı;u., oldulhmn inanmışa benzi- zılardan. Almanvanın c goru - ıse ı kuma, ve ayakkabı veri- d. tini itiraf eylemekte ve Rm kuv- us ara göre Almanların 

t bl 1 memic;. isltilmemlş sefaletine de- Ieceği yazılmıştı. Memleket thti- ır.,. .. . vetler: .. :n enı· mevzilere e'-il- ı · 
yor. Haber verelim k bu z.m 111 cıkarılmak istenirse lngiliz yacını karşılamak üzere azamı Kletskaya bolgesınde hail tutu- • .... Y • • ç K. tayyare zayıab 
IDPTllleketin ddet.i değlldir. · ' · . nan Ru" kuvv tleri Al ·· k llUf olduklannı ıtıraf etmektedır. M k 2 (AA ) T · muhabirin propogandacılık kabi- gayret sarfeden mllli fabnkalan " e . • . man mun~ a- ı _J oı ova · . - ass aJıın• 

Almanvavı bitik göstermenin. livetine RClmak rnzım gelir. Zira, memurlara aynı desende kumaş- le hatlarını tehdıdedı!.orlar. Alman- ~ Sl bildiriyor: Geçen ay içinde Al· 
hf'r İngutz gaze•eclsl bakımından Almanvada sokaklarda bir bi- tar dokumaya geçerek faaliyetle- lar ve İtalyanlar bu ... bolged.c t~arruz~ mesk\ın yeri işgal etmişler, fakııt Rus manlar 1788 tayyare kaybetmişler
çok favdası olabilir. Bu vazlfev' taraf insanın koln.vlıklo. görebile- rinden alıkoymamak mnksndile kal~ış~u,lar~ıt dıt ıtgır zayıat ıle gen mukavemeti lcar,ısında gerilemi~ler- dir. Sovyctlcrin kayıbı 93S tayyare
yanmak kin blnblr dereden su cel?:i en basit sev1erl başkalarına hükılmet, memurlara kumaş ve çekılmı,lcrdır. . . . . dir. Almanlar Km~dan getir.ttik~eri dir. E~ eiddetli hava faaliyeti cenup 
frE'tlrmek de 'mümkündür. Fakat, vüklemek, düşman memleket ayakkabı yerine hunların tuta- Alm~nl~, Karadenız ntıkametın- kuvvetle;l Karadenız Rus aalullerıne cephesınde olmuş, günde 15 _ 20 
bitaraflığı. bllha.~ı:a valnn yazma naklanda en koyu btr habersizlik nnı para olarak -vermek içln bir de yenı hır taarruza b şlamı~lıı.r, tkl çıkarmaga tc~bbi.lı etmekte, fakat hava muharebesi cereyan etmi,tir. 
rnavı ~lar hilen Türk matbuatına, alfımetldlr. formül aramaktadır. Başvekfllet-
yazmadı~ı sevlcri atfetm{:!k ne ~e- Eğer, baska ~azetecller, İngiliz te kurulan bir komisyon bu hal 

. r.ece az vakışık alan bir usul ıse. muhabiri gibi hareket etmek is- şeklini tesblte çalışmaktadır. 
herhangi bir nropagandavı blta· teseıer. ne gilzeı tahrif ve teviller R u syaya 
raf blr. memleket matbuatı ağzın- varat.abilirlerdl. Meseli\, Dleppc j H • • 
d:m. sövlemek de o derec~ 87. de- dönOsUnde varalılan bekleven apOD arJCiye 1 bu g"" d 
~erlı bir n:ı~slek e:avre~ldır. İste~- Kızılhac trenlerinin <;okluğunu N k·ıd· 1 ay 
dık kl inı.rıliz muha~ıı·. vazdıgı Londrn telgrafları tasvir etmiş- 3Zlfl Çe 1 l --•-
ş~.vlerl. her gazetenın adını VP ıerdi. Bunlara bakarak, Dieppe Kanadadan deniz 
c~mlelerlnl aynen alarak blldlr hareketinden dönen yaralıların l H • . yolı.le çok bug"day 
sın. İngfltereve sığmadığını yazmak- mparator, arıcıye 

Almanva. ölüm dirim harbin ta vahut gene Landradan gelen Nezaretini de Başvekile gönderildi 
dedir. fakat orada hic sı~mtı yok- k~dmlann çoran. erkeklerln sap- . verdi --
tur, herkes her istedığini bol ka giyemivPceğlni bildiren habe- Londra 2 (A.A.) - Kanada 
bol alıyor. vivor iciyor demek re davanıp İngilizlerin yoksulluk- . . .. w Ticaret Vekilinin yaptığı be-
mümk-iin mtidür? Almanva üç tan artık sokaklarda çırılcıplak . ~~ra ~ (A.':-· ~ - Şımdı ogre- yanatta.n anlltiıldığına göre 
yıldır boğuşuvor. fakat hastane- ~ezdiklerini söylemekle, İngiliz nıldıgın.e. gorc. ıstıf&; ede~. Japo? ı Kanadadan Rusyayo. denlz 
ler bombos. hiç bir aile'llln hiç blr muhablıin mübalağa ve muga- ~aş,·ekılı genera~ Toıo degıl, Harı- 1 yolile mi.ihim miktarda bu~-
erkeği eksilmemiştir. diye yazana latası arasında hiç fark yoktur. cıye Nazırı Togo dur. t dan gönderllmlştlr. Xen1 sev-
ne denir? Almanyayı, pek az gördük, ve To~yo .2 (A.A.) .-. mp:;:::~ klyat :içln müzakereler cere-

Almanva hiç ~üphesiz sıkıntı- bu kısa z,amanda, resmt bir davet saat ~ı.rmıde ~a.şvekılı kab~I e . . yan etmektedir. 
dadır. Alman milletinin ne bil- havası içinde gör<lilklerlmizl - k~ndısıne f-:Iarıcı~c. Nezarett vazıfesı- 1 ~----------...;.J 
yük fedakA.rlıklara katlandığını, kendi hesabıma - ivlye yahut nı de tevdı etmıştır. 
bugün bile Fiihrerlerl tarafmdan, kötüye götiirmekte Türkiye da- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

kendl~indf'n daha fazla fedak~r- vası bakımından hiç bir fayda 
~ık istendiğini herkes blllyor. bu1mıynrak, do~ruya en vakm 
i\lmanyayı, velev üç hafta, çok şekilde vazmaktan başka blr ga
lkram gönnüş davetll olarak da- ye gütmüyoruz. Onun tein, leh 
tıı dolaşıp, her tarafım gül gülüs- veya aleyhe tevil canımm sıkar. 
tan gibi gösteren gazeteciye yal- Necmtddin Sadak 

Belediye, he:i maim fiatini 
t es bit ve ilan edecek 

İaşe işleri Belediyeye devrolun- en lüzumlu gıda maddelerinin 
C!uktan sanra halkın başlıca ihtl- maliyet fiatlerlnl katl şekilde tes
yacını te~!til . _cd~n ekmek lşin1, bit ve Ticaret Vek!letlnin evvelce 
halletmegı bırıncı vazife telftkkl tebliğ etti~l k~r nisbetlerinl de 
etmiş ve bütün faaliyetini bu işin ilave ettikten sonra her gıda 
tanzimi etrafınd.a teksif etmiştir. maddesinin Azamı kaç kuruşa sa.
Son alınan tedbırlerle ekmek da- tılablleceğinl HAn edecektir. Bu 
ğıtma lşl normal bir şekil almış- ilAn, bir narh mahlyetlnde olrnı-
tır. yacak, ancak meşru kAr ni~betinl 

Belediye, şimdi diğer gıda mad- gösterecektir. tıAn edllecek nls
aelerlnln sebepsiz olarak yüksel- betlerl tecavüz ederek miltema
meslne mani olmak üzere alına- diyen fiatıerl yükseltenler ihtikA
cak tedbirlerl kararlaştırmıştır. ra saptıkları tahakkuk edecektir. 
Bu arada bilhassa gıda maddele- Bunlar, derhal Milli Korunma 
rlnln maliyeti ile kAr nispetleri- kamrnwıa göre mahkemeye ve-
nin tesblti işine başlanacaktır. rileccklerd!r. 

· TicaJet Vekaleti, her malın Bu kararların tatbik edilip edll-
maliyet flatine göre kAr nisbetıe- medlğl daim! surette kontrol edi
rfni tcsbit ederek arn.kadarlara lecek ve bu suretle ffatıerln mü
tebliğ etmişti. Şimdl belediye temadlyen yilkseltilmeslne mcy
kendi müfettiş ve murakiplerile dan verllmiyecektf r. 

Muhtekir ıahcı - Buyuı•unlar bayı~ 
ta.tıılarımız ferbe)ttlr ı ... A• iatiyortanıs verelim. 

Batı çölünde harp 
devam ediyor 

Mihverciler, lngilizlerin merkez cep· 
hesine karşı yeni bir hucüm yaptılar 
Lmıdra 2 CA,A.) - MlSlr çölUnde, 

El!lemeynln cenubımda ·muharebe
lere · devam edllmektedlr. Resml blr 
beyanat olmadığından bu muharebe-

Yeni Gine' de 
~:ğl~;~~mda btr şey s0rıemek kooıı Japon taarruzu 
cenupttı, İnglllz mevzllerine karşı 

llerllyen Alman zırhlı kuvvet.Jert, ağır 
Ingiliz tanklarının hlicumla.nndan 
çekindikleri için yava., yavaş UerUe
mlşlerdlr. Merkezde, İngUlı hatıa.n
nı yarmağa matur bir tank çarpıt
ması olınuş, takat bu teşebbtl.s aklm 

Japonlar Moresby 
limanını ele geçirmek 

istiyorlar 
kalmıştır. Dün ö~leden sonra mer-
kezde düşmnnın yeni blr h11cumu ol- Loncfra 2 {A.A.) - Avustraly_. 
mamı.ştır. nİn ıimalinde Yeni Gine• de Japonl~ 

İnglllz hava kuvvetleri Mersa Mat- Stanley dağ ailailesini atarak Moree
ruh ıle Sollwn arasında dtlşman mü- by limanına vannağa çalışmakta ve 
na.kale hatlarına hileumlannı şld- Kokoda da yollannı kapayan Au..
detlentllrmişlerdlr. tralya kuvvetlerine ıiddetll hücum.-

Bir gece evvel donanma. tayyare- larda bulunmaktadır. Kuvvetle.rim~ 
!erinden yardım göre müttefik hava düımana oiddetle mukabele ediyo~ 
kuvvetleri, düşmanın bl.rçok tafıtla- lar. Tayyarelerimiz, düıman mevzle 
pnı tahrlbetımlşler, Eddaba mey- terini ~e münakalatını oiddeltc l:lom-ı 
danlle, Mersa Matruh arasındaki bardıman eylemiılerdir. Milne k6.ro 
mevcut mihver tayyarelerine hücum- fez.indeki ormanlarda eto muhare
larda bulunmuşlardır. b ı · d ç ·· 

Amerlkalılann Totcyonun bombar- es nevıt1 en çarpıımalar cer9all 
dımanı esnasmda. kullandı.klan h&.- etmektedir. 
tıt ve hızlı ll<llç&l t&yyar&lert ilk defa ...................................... . 
o1arak Mısır cephesinde faaliyete D i. .kJ1..& a ~ I e --:ı 
geçmişlerdir. 

Ked~ye ciğeri İngiliz tayyaro!erl, adetçe az olma
sına rağmen 60 avcının hlmayeslnde 
bulunan 40 pike bombardıman t.ay-
yaresinl hava rnuharebestnde rlcatc Bir gazetenin yazdıtma göre pirİnf 
icbar eyleml.şlerdtr. natleri üzerinde ihtikir yapılınasmt 
A~denizde torpU uçaklanmız bir önliyecek komisyona ha seçilmee9 

petrol gemisini havaya uçurmuştur. teklif edilen bir tacirin ihtikar suçun• 
Kahire 2 CA.A.) - Reut.er ajansı dan hakkında takibat yapıl~ 

b~~dlrlyor: Batı çölllnde Elhnmamln olduğu anlaşılmıı. 
bolgeslnde çarpışmalar olınuş, ıner- lbtikan tüccara kontrol etti= 
kezde yeni bir hücum ynpılmanuştır. ı·· d r . Ç" 
Dünkü çarpışmalar daha ziyade tank usu un ~n .. vaz geçme ıyı.z. 
savaşla.nna inhisar etmlşttr. Bu mu- mu.'ıte~ tuc~ &ayısı o kadar u.ı 
harebe1erln çetin oldu(tu &:ı.nılıyor tıyor kı komısyonlara naad oba <>™ 
Müttefik hava. kuvvetleri ellerinde~ lardan birini seçmek zorunda kala• 
geleni yapmışlar ve sayıoa Alman caiıa ve o mrna..;ı halimiz tıpkı ~ 
hava teşklllertnın üstunlU~llne ra~- diyo ciğer teslim eden adanun ~ 
men zaferler kazanmlftır. dönecek. 
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SöZON 6EliŞi 
Ekmek 

) .,.~. 
<. 

Çin - Japon harbi 
nasıl bitecek? 

Ş lş1iane yoım,mıun hqmda bir ihtiyar koltuğunun altın· 
dak1 ekmefl yere düştirdU. Ekmek yuvarlanıp p!erken OD 

ıncl~nnda bir kilçilk kız arkasından koştu. Ekmeği yerden aldı. 
Optü, başına götardU ve getirip hftrmetle, pek saygı değer bir 
emaneti teslim eder gibt sahlbtne ft!'dl. 

Mihver galip gelirse Japonya, Anglo
Saksonlar zaferi kazanırlarsa Çin 

Doğu Asya'ya hakim olacak 
Tramvayın geçerken gHrdüğUmttz bu mamara, lrilçUk kmn 

ekmeği öpüp başına götilril~, a9 bir dön.yanın en refahlı Ute
tfnde ekmeğe knrşı gösterilen saygı, minnet ve ~ek"IrUr n :kMar 
hoşumuza ırlttl ~t kilçilk kızın harekctlnJ bir mernsim seyreder 
gibi seyrettik. Çin .. Japon harbi l>eı ıenedenbcrl iıo aririıımeği ihmal etmedi ve baro-

Biz TUrkler ekmeğin kadril kıymetini bllenlerdenb. Onun devam ediyor. Fakat Japonlarm keto eeçti. 
gözümüzde kudsl blr mahiyeti vardır. Çocukken ekmek Jnmı:tmna Çlno karıı taamızlaiı, Caba evvel Japonya, hiç ıüp1ıe yoktur ki, 
bnsacağız diye ödilm~ kopardı. BilyiJk annekrlmlı ib:wırsak ba§lıımıgtır. 193' 1enealnde Çin top- b~ ıenedenberl Çinde uxayıp giden 
çnrpılacni:'lmızı 8y1erl rdi. Yemekten sonra ekmek kıhntılnn ih· raklanna ayak basan bir Japon or· l>u harbde, blr çok muvaffakıyetler 
timamla toplanır. çöplüğe ~tmcmesJne dikknt edilir, yerde bl· duau, ukl Çin payıtahtı Pekinin kazanmı§, Çinin bütiln limanlarını 
ınamalari, füerlerlnn basılmaması tçln tavuklara, 'im lara serp!· (tlmdlkl adı Pel • Piııa•dtr) kapıla· İ§gal etmiş, Çank • Kay - .Şek'in or· 
lirdi. Soknğn na..ql~ düşmüş bir kuru ekmek parçasını gören b!ç nna dayanmıştı. O ~ mare§al dulannı, dahlle ıUrmÜ§tGr. Fakat bu 
IJir genç, hic Mr 'h'fi~nr onu oradıt bmıkmaz, eğilir, alır, Hper ve işi Çnnk. Kay - Şek, alyül mehareti sa· muvaffakıyetlerden hiç biri, katt 
ne Jmdar ace1e nlııı-..Jl <'!sun onu bir duvar deliğine yerleştirmek yeafnde Japon istüA tehlikesini mu· mahiyette olmamı§, Çbı mukavemeti 
fçin ]azım olan 7.amanı erlrgemezdJ. Yeni ~ocukltınn da ekmeğe vakkat bir zaman ı,1n 8nlemi§, Ja- bir türlU kınlamamı~r. ;1939 ıene· 
karşı ayni hürmetle bağlı olduklarını g8rmek insanı sevindiriyor. poı:ilarla bir mütareke aktetmi~tl. sinin ıonunda, 30 aylık muharcbe-

fmdi lnsan'lllnn ckm"'k JormtLc;ma hasret kaldıklan bir Fakat Japonlar, Çin topraklarından lerdo iki tarafın mün~ebat billnç~ 
düny:lda yaşıyuru". C1eÇt!nletde bir yerde dJnleınlşUm. Yunanfs. çekümemf~er, Pekinin civannda su ıu idi: Japonlar, 250,000, Çinliler 
tandan nasılsa memlCketJmtu g,.1mlş bir ihtiyar kendlSlne ek· da.imt bil' garnizon bırakmış1ardı. do 1 milyon telefat vcrmlılerdi. En 
mek u7.ntılıncn evvela gözlerine inanamamış, ayağa kalkmQ, ek· Çin hilkfuneti, Japon ıllngUlerinin zengin Çin topraklannın tlçte biri, 
meğl Jkl elile tutmuş ve diz çö"kerek dakilmlarca öpüp koklamış, tehdit ve uzyikindon kurtu1mak için Japonlıınn eline dü~UştU. Mare~l 
röz!erlne dürmUş. Bu manzarnyı seyredenler ağlamışlar. daha evvel merkezini Pekin ıehrin· Çank - Kay - Şek de hükumet mer· 

Ekmeğe olan aruınevt hilmıetlmb; eksilmesin! Çocuklanmızn den daha cenupta Nankin ıcbrine kezini Hankeou'dan Çung • Klng 
•ynl terbiyeyi venneğe devmn etmeliyiz. nakletrn~ti. §ehrine nakletmeğe mecbur olmuıtu. 

Şevket Rado Arada aktedilcn miltarekeye rağ- Japonlar, Çin mukavemetini kıra· 
!:=:~:;:;;:=:;::;;:;::;::=;::=:~~~=;:~~~~~~~~E~:_ men Japonlar, Çine ıaldırmalc için mayınca, bir çok defalar ıulh akdine 

li!~-
( ~ tşm jfj' D bir bahane kolluyorlardı. Bu bahane teoebbüs etmişlerdir. Fakat bu te• 

• ., ~ ~ de zuhur etmekte gecikmedi. Jayotn· §Cbbüslerl de reddedilince, Nankin-
~Y 'ti ....:-;.-~ A:!i- t ~ ~~ Jar, 7-8 temmuz 1937 areccşl Pddn de Dr. Vang • Cing- Wein riyasetin• 

T k 
• f d civannda ordugah kunnu~ olan Ja· de bir kukla hükUmct kurdwar. Çin, 

U •• r 1 Y. e er Al pon garnizonuna, maneVTa yaparken mukavemetini İngiltere, Rusya ve 
_ muntazam Çin askerlerinin ateı aç- Amerikadan aldığı malzeme sayesin-

tıklarını iddia etml~lerdir. Bu iddia- de idame ediyordu. Fakat 1941 ıe· 

atıetı~zm bı•rı•ncı•ıı•kıerı• nın doAru olup olmadığı bir türlü nesinde Japonlar, Hindiçiniye ayak 
meydana çıkanJmamı§tır. Japon fi- bashktan ve ) 9.of2 senesinde Bir-
loau bu tecavüzU bahane ittihaz ede- manya~ı :ı:aptcttiktcn sonra mare,al 
rek ansızın Şanghay limanının 8nü- Çang • Kay - Şek"in Binnanya yolu 

Müsabakalar heyecanlı ve güzel oldu. 
iki Türkiye rekoru kırıldı 

ne eeJdi ..,. karaya asker çıkardı. ile muvasalan kesildi ·n o tarikle 
İki bliyUk ~a devleti arasmda ar· harb malzemesi alma imkanlan 
tıK harl) muhakkak görülüyordu. kalktı. 
Mamafih aradan bir ay daha geçti. Japonlar, Birmanyayı aldıktan ve 
9 ağustoa 193 7 seneıindc patlak ve- muvasala yolu kesildikten sonra 
ren 7eni bir hadise, arbk harbi, bir Çung - Klng hükOmetine karDı kati 

Atletızm federa.syonu taratmdnn 
terttbedllen ve pazar gQntı bavnrun 
,atışlı olması yii2t\nden yapılamıyıın 
Tftrklye ter<D atletizm blrtnc1Illt1Pr1 
dtir. sa:ıt 17 de Fenerbah~e .stndmdn 
eldukça btıyük bir kalabalık Onünde 
J8pılmıştır. 

Muntatam ve heyeeıuılı geçen mil
abaktı.larda plı;tin Jatmurlar dola-
11stle atdalnşmış olmasına rqmen 
iyi dereceler elde edll~ n 800 x 4 
De kızlar ıoo metro ml1.sabakasında 
Türkiye rekorları kırılmı§tır. 

Mürobakalar:ı. at.ıeUerin geçit res
mi ııe baş!annu.ş, 1stlklaı marşmı 
müteakip Beden Terbiyesi umum mll
dürü general Cemn Taner rMaarif 
Vekm namına müsabnkalnrı açıyo

rum. Hepinize ba.şan.lar dilerim• di
yerek müsabnkalıı.n nç~'ır. 
Alınan teknik neticeler şunlardır: 
100 metre b:ı.ynnlıır: 1 - Suzan 

13.7 (yeni Türkiye rekoru), 2 - Jl:l
hamPt, 3 - İnci. 

Gülle atmn t-nyanlar: l - Me!tı· 
hat. 9.32, 2 - Nennin, 3 - Marlka. 

Yüksek bayanlar: ı - MelO.hat 
1.30, 2 - Mnrlka, 3 - Sııffet. 

ıoo: ı - Cezmi ll, 2 - Muzaffer, 
il - S:ıml. 

200: l - Cezmi. 22.9. 2 - Muzaf
fer. 3 - Doğan. 

400: ı - o ... man ~2.8, 2 - :Muzaf
fer. 3 - Recep. 

l!OO: ı - Recep, 2.01.8, 2 - Ke
mal, 3 - Osman. 

1500: 1 - Rıza 4.141, 2 - Raif, 
S - Mustafa. 

&000: ı - Eşref 15.51.4, 2 - Beh-

zat. 3 _ Hftseytn. enuivw ıeltline koydu. JapÇiondya bir taamı.Dl. girifccekl_e_~nl i ve Çin 
ııo mlnJah: ı _ 'Faıt ı&.04. ı _ resmen barb ilin ebncbinn, "n e meselesini tasfiye edece& erini rcs-

Rllm1, 3 _ Billıa. askeri bareUta bqladı. Şanghay men ilan ettiler, fakat bu tasavvur-
400 mAnlalı: ı - Turan 80.03, ,chri ıokaklan, pek kanlı çarp~ma- lannı tatbik mevküne koyamadıktan 

2 - Muzatrer, a - KAmll. Lue aahne oldu. bqka, Çine karoı taarruzlarını da 
4 X 800 bayrak: l - Adnan, Ah- işte, be~ ıenedenberi Çin ile Ja- gev§etliler. Bugün Çin kuvvetlerinin 

met, Eşref, Rıa 8.~.15 (yenl TO.rkJye ponya arasında devam etmdtte olan taarruz, Japonlann da mildafaa vazi
rekorn). amansız harbin :ıahirf aebebl budur. yetinde buJunduklannı görüyoruz. 

Glllle: l - Atıf 12.SS, 2 - Meh· Fakat harbin h"kikt eebeplcri bft~ Beı 11enedenberi uzayıp giden 
m~rı't .-1 Ha~. nI 

42 11 
M kadır: Mar~al Çank • ){ey - Şek Çin - Japon harbinin ne ıuretle bite

lth 3 ..:_ Fııat em M. • - e- Çinde yeni bir rejim kurmtl§. büyük ceği oimdipen keatirilemez. Fakat 
Cekiç: ı _.Balcı 40 M 2 _ İlyıııı ıslahat yapmnğa baılarnı~. bu asır- şurası muhakkaktır ki. Çinin akibeti, 

3 _ Aslan. · • ' dide bilyiik imparatorluğu gençle~- bugünkü dilnya harbinin neticesine 
Disk: ı _ Atıf 37.60, ! _ Hayr!, tirmcğe teşebbüs etmişti. Japonya bağlıdır. Şayet mihver devletleri gn· 

3 - Yavru. ise Çinde başlıyan bu inkılap ve te- lip gclirlcrae Doğu Asyanın idnreai 
Yüksek: 1 - Pulat IJ!O, 2 - ceddüt hareketini, kendi menfaatine Jnponlann eline geçecek, Anklo • 

lertı, 1 - Sinan. muzır görüyordu. Binaenaleyh bu Sııksonlar 7.aferi kazanırlarsa Çin, 
U~: 1 - Muzaffer ~.86, ! - Me- hareketi daha kökleşmeden boğmak do~u Asya nizamında h&.kim ve mil• 

~'\. S - Oüner. lazımdı. Japonya da ilk fırsatta, bu tcfevvık bir rol oynıyacaktır. 
uç adım: ı - Ömer 14.09. 2 -

O!iner. 3 - Yavnı. 
sırıt: ı - Muhiddin !.60, 2 - B. Roosevelt'in mümes· Maden kömürü amelesi 

m:;; 3mn=.~an sonra. 0 ;1mplyat sili cumaya Ankaraya 3 saat fazla çalı§acak 
usulll mükAfat tevzii ynpıJmııs ve tlç geliyor Ankara 1 Koordinasyon heye--
baynn tarafından derco kazananlara Ankara f _ Orta Şarkı ve Rus• tinin karımna göre, maden kömürü 
dAynefn~a. d~ın~ dtnç1ar g!ydirllm4Fo.itlklr. ynyı ziyarete memur edilen Birle§İk ve linyit foletmelerinddti lşçber, 

n y erece yapnn e A "k d 1 I • • . B R günde 3 saat fazla rAlı .. tırılacaktır. CezmJye Şeref madal •nsı erllın.lşUr merı a ev et en reuıı . ooııe· ..- • 
T .. ki b • "ki • nltin tahsi mümessili B. Wilkie cu· Fazla çalışma İçin kendilerine hı ka· 

ur ye iSi et ma gilnü oehrimİl'e gelecektir. Mu- nunu mucibince munzam ücret veri· 
müsabakasİ maileyh Ue maiyetinin oturması için lecektir. 

A4apasarı 1 (Akşam) - Ttl:rldye Ankarapaluta odalar tutu!mu~tur. 
bisiklet blrfncDJ ine lştlrAt: eden 40 
ttşlllt gurup diin şehrimize gelml~ 
ve Adapazar gençliğinin bir gece ml
s:ıflr1 olduktan sonra ~ehrlm!?.d~ 
İz.mite hareket etmlşlef'dtr. 

Türk gazetecileri 
Londraya vardılar 

Bakkallara un veriliyor 
Fırınlarda daima ekmek bulundu

rulacağını yazmııtık. Keyfiyetten 
dün bir tamimle kaymakamlar ha.-
berdar edilmiştir. 

Piyasada çekilmiı Be,ediyede müfettif!ik 
kahve yok imtihanları 

Ankara 1 (A.A.) - fngiltereyi 
ziyaret edecek. olan beo Twlc gazete
cisi bugün Londraya gelmi~lerdir. 
İngiherede ikametleri eanal!lndaki 
progrnmlarinı bizzat kendileri tan
zim edecekler, istedikleri yerleri g~ 
zeceklerdir. 

Toprak mahııulleri ofiai aynca 
pazartesi gününden itibaren bakkal
lara un tevzi edecektir. O günkü 
ekmeğini ıı.lmak istemiyenler karne
lerini bakkala bırakmak suretile mu
kabilinde un alabilecektir. 

İnhisarlar idaresi .knhve •;e çay Belediye tefti; heyetinde münhal 
ı:ıtışını k'!ndl b.\yllerine tllhsls etm"k olan on bir müfettişlik için açılan im-
1ç:n tetklkaUıı meşgul olmr:?~tndır. Bu tihana 21 Jci~inin talip olduğunu ve 
tct,~J~nt. yüz~c!en kuru kahvecller- bunlardan beş gencin kazandığını 
de c~ıu.m'-' knhve buluncımıyor. in- yazmıştık. fmtihııııda kazanan genç· 
bl.sarlnr idaresinin bu tetk1klcrlni ler unlardır: 
11Z.."ltmamasını ve bir an evvel piyasa- 1 
ra halkın ihtiyacını tenun edecek B. Sırn Dedeoğlu (Hukuk fo.külte
mtktnrda öğütillmil§ kahve çıkarma. ııinden mezun ve Sümerbank mc
IJnı dllertz. murlanndan), B. Bayezit Bük.te (İk· 

tisat fakühe.i mezunlanndan ve ilk-

Pastacı un almamiı 
Tan börek ve pasta fırıncısı, fırıncı 

Hamit'ten beş çuval un .atın alma· 
dığını matbaamıza bildirmiştir. 

Hastanelerdeki veremli· 
lere 450 gram ekmek 

verilecek 

okul b~uallimlerinden), B. Ab- Memlekete ithal edilen 
dülkadir Tükaavul (iktisat fakültesi kamyonların tahsis 

Ankara 1 - Prevantoryom ve 
La.tanelerde yatan veremlilere gün· 
41e verilecelı: ekmek miktan Koordi
DUyon heyetinin karan mucibince 
4.SO grama ~ıkanlmı~r. 

Bebek· İatİnye yolu 

mezunlarından ve yol müdürlüğün· • 
de mümeyyiz), 8. İsmet Tamtürk yerlerı 
(Hukuk fakültesi mczunlanndaıı), Ankara 1 - Koordinasyon heye-
B. Baha Cnl (Hukuk fakültesi me• 
zunlanndan). 

İmtihan gayet ağır sualleri ihtiva 
etmek üzere hem yazılı, hem de aöz· 
lü ıyapılm11, imtihan evrakının kime 
ait olduğunun anlaşılmamam için im· 
tihan evrekı üzerindeki ismi ıve hü-

tinin verdiği yeni bir karara göre 
memlekete ithal edilip hükumetçe 
bedeli mukabilinde ıatın alınacak 
kamyonların tnhsi3 edileceği yerleriıı 
tayini salahiyeti '.ficaret Vekaletine 
verilmiştir. 

Bebck • !atin.ye yolunun inp.sına viyeti gösteren !)"er, zamklanmak su· 
41evam edilmektedir. İatanbul rıafia re tile kapatılmııtır. imtihanda biriD- .1 O bin elemek karnesi 
mildilrlüiü yolun biran tamamlan· elliği Hukuk ve Roberkollej mezun· d ha ld • 
muı lçln büyüle bir gayret aarfet· lanndan B. lmıet Tamtürk knznn- a ge 1 

m.Jc.tedir. Yol üzerine tetadüf eden mışttr. lstanbuln Anknradan gönderilmi§ 
~aların istiml&.ki de tamamlanmak olan 900,000 ekmek kameti tama-
taoredir. Ancak t.enüz istimlak mu- Parti" Genel S kr t • • mile tükendiği için Ankaradan 1 O 

telesi netlceleruniyen Hisar ve e e erının bin kame daha gelmiştir. 900,000 
frsAnda üç bina daha vardır. Bu tetkik seyahati karnenin yetmemesi, taşradan 1s-
alarm da iatimlak muameleleri Şehrimizde bulunan Parti genel tanbula fnzla misafir gelmiıt olmasın· 

takında fntaç edilecektir. Mamafih sekreteri B. Memduh Şevket Esendal dan ileri gelmiştir. 
h\ binaların İ•timlak muamelelerinin bu akıamld trenle Anwnya gide- İstanbul köylerine evvelce dağıtıl
•ticelenmcm~i. yol inıraatına m!lni cek, oradan da tark ve cenup vill· mış olan ekmek karnelerinin geri 
İltkil etmemektedir. Yolun iıııaatı yctlerinde bir buçuk ay kadar ıüre- alınması için Ticaret Vekaletinden 
btıın .. vv .. I hitir;J.,.,..ı,t:.. -A1• ı.:. •A•l• 1. ••• 1.-··- • 1 •• -'·• -

Dün kaymakamlara yazılan bir 
tezkere ile un sattınlacak btıkka11a
nn listeleri istenmiştir. Bakka11ara 
ilk olarak birer miktar avans un ve· 
rilecek ve bu suretle her müracaat 
edenin un alabilmesi tem.in edilmi§ 
olacaktır. 

Kadıköy kumıallıği 
Kadıköy iskelesi cinnndaki genlt 

kumsallık evvelce belediyeye teTke· 
dilmiş ve belediye bu lı:um1allıktan 
bir kısmını bahçee haline getirerek 
Kadıköy iskelesi civannı tanzim et
tiği halde kumeallıktan bir kısmını 
da l!atmııtı. 

t:"akat kumsallığın büyük bir liıs
mı bugün boş bir halde bulunm~
tadır. Bazı kimseler kumsallığın bir 
kısmını satın almak için belediyeye 
müracnııt etmiılcrdi. Halbuki Kadı· 
köy imar plii.nının bu havaliye ait 
kısmı tasdik edilmi:ıtir. Kumsallıktn 
yeni yapılacak binalar, Kadıköy is
kelesi ve civarının güzelliğini ve pıı· 
noramik vaziyetini bozmıyncak §e• 
kilde inşa edileceklerinden belediye 
bu mütemadi istekler karaısh,dıı 
kumsnllıktan bir kısmını satılığa 
çıkanp çıkarmamak huıusundn ya
kında knti bir karar verecektir. Bu 
takdirde kumsallığ& ~eni bir kıyµıet 

' 

ı r;yıru 1942 

HARB DURUMU 

Karadenizde Anapa 
limanı zaptolundu 

Almanlar Stalingrad fatikametinde mühim bir 
tepeyi aldılar. Mısır'da Mihver taarruzu başladı 

Almanlarin J(afkasyada taar
ruz bareketJ, Karadeniz aahillerl 
latikametindo yeni bir aeliomo 
kaydetmiş ve ilk Rua limanı iş
gal edilmiştir. Alman tebliğine 
g8re, Almnn mı Rumen kuYvet
leri, A§ağı Kullan'ın cenubundm 
uğradıkları tiddetll mukave• 
mete rağmen Rus mevzilerini 
yannıılar ve Rumen kuvvetleri 
Anapa limanını İ§gal etmiolerdir. 
Aııaptı, Novorosiıki'nin şimali 
oarktsinde k&.in olup, Mihver 
kuvvetlerinin eline düşen ilk Rus 
limanıdır. 

Londra radyosu dün öğleden 
ıonraki yayımında Pravda gaze
tesinin ıyazdığına atfen AJmanla
nn Kafkas 1ahl1lerine do a.sker 
çıkarmakta bulunduklannı ha· 
her verml~tir. Bu asker çıkarmasi 
Anapanın i;galinden sonra Kaf
kas ıahil~de Alman llerl hare
ketinin deha bUyük bir ıUratie 
geli~eal ve Novoroslski'nln de 
bu günlCTde düomeıi beklene· 
bilir. 

Staligrnd çevresindeki meydan 
muharebcşine gelince, bu çevrede 
Alman hücumlannın fasılasız bir 
surette devam ettiği gelen haber· 
lerden anla~lmaktadır. Alman· 
lar, ardı arası kesilmiyen dalga· 
lar halinde Rus mevzilerine hU
cur11 ediyorlar. Alman tebliğine 
göre Stalingradın cenubunda Al· 
manlar Rus hatlanndaki yarmayı 
geni,letmlşler ve ıiddetli mu1'ıa· 
rehelerden ııonra ıehir istikame
tinde mühim bir tepeyi zaptet
mlılcr, bir zırhlı trenİlll imha et
ml~lerdir. 

------ --- ~· 
Hava akınları 
İngilizler 377, Almanlar 

24 7 uçak kaybettiler 

Dün öğleyin ne§?edilen resmi 
Rus tebliği, dün gece Doğu cep
hesinde mühim bir. değişiklik ol· 
madığını bildirmiş, yalnız tebl"ğe 
yapılan ilavede Stalingradın btıtı 
elmalinde şiddetli bir muhnrebe
nin devam ettiğini zikretmiştir. 
Bu kesimde üç Mihver taarruzu 
püskürtülmüştür. 

Pletskayn bölgesinde 30 Al
mnc tnnkı tahrip edilmig, diğe.r
leri geri çekilmiştir. Yukarıki ma
lumatı veren So,,vet ek tebliği 
Kotelnikoıronun doğu şimaliı::ıde 

Rus tanklarının Alman tankla
nnı püskiirterek iki Alman bö· 
lüğüniJ Jmha ettiğini ve diğer ke
ıimlerinde 400 Almanın öldiirül
düğünil bildiriyor, Krasnodar" dn 
meskun bir yerin geri alındığını 
ve Prohladaajn bölgesinde Al
manların bir nehri geçmek husu-
1Undaki teşebbüslerinin de akim 
bmıkıldığını ilave ediyor. 

Mısır cephesinde: 

Jki aydanberi batı çölünde 
devam eden durgunluk mareşnl 
Rommelin pazartesi ııabnhı co
nupta Kattara bataklıklarının 
kenarında İngiliz sol connhınn 
tarruzn geçmesi ile ııona ermiş· 

tir. Bu bölgede mıdıarebeler de· 
vam etmektedir. lngiliz tebliğine 
göre düşmanın merkezde yaptığı 
bir kaç hücum, geri pü!kürtül
müıtür. Mareşal Rommelin umu
mi bir taarruza geçip geçmediii
nl anlamak için bir iki gün daha 
l>eklemek lcabeder. 

Alpullu 
fabrikası 

Zafer bayramından 
itibaren teker imaline 

Lonclra 2 CA.A.) - Alman ve Al-

1 
başladı 

man işgali altındak.1 yer!ere yapılan . 
mütemadi hnv:ı. akınları netlccsindc 1 Edime (Akşam) - Al pullu gcker 
ağustos ayında 877 İngUlz tayyaresi fabrikası nihaıyet 30 ağustos 942 
kaybedllmlştlr. Aynı zaman zarfın- Zafer bayramma ıaslıyan pazar gü
da 247 mihver uçağı dilşUrillmtlştftr. nUnden itibaren §eker imali çalışma• 

Dleppe baskınında lk1 taraf ta ağır ]arına başlamıştır. 
zayiata uıtramıştır Almanlar 93, Brl- Bu mUnascbetle fabrika bölgeler· 
tanyalı.J.ar 98 uçat kaybetmişlerdir. deki bütün kantarlarını 23 ağustosta 
İngiltereye 'dün geceki aı;mu~ ve idrak edilen pancar mah• 

akinlar ıullerini mübayaayn b~lamıştır. 
Londra 2 (AA) _ DUşman uçak- Kantar memurluklannca yapılan 

fan dün gece :inğuterenln ı;lmall tar- mubay~~ bir ~~rnftan fabrikaym 
kisinde uçmuş ve bazı yerlere bom- sevkedılırkcn dıger taraftan ham· 
balar atmışlardır. Çıkan yangınlıı.r retle devam edilmektedir. 
derhal kontrol altına nlıllllll§tır. zn- Yakın mıntakalardaki pımçar müs
yiat ciddi değildir. tahsilleri ise mahsullerini bizzat ken• 
İngllterenin şimali prklslndekl bir di rvuıtalarile fabrikaya götürmcktc

yerde hafif hasar olmuş, birkaç kişi dirler. 
ö!müştür. Gerek bu ıeneki yeni mahsulden 

ve gerekse pancarlann fabrikaca te-

Dcnl• •alh harbı· sellümünde gösterilen kolaylık ve 
64 fabrika direktörü bay Hulki Beltta• 

ıin kendilerile çok yakın alakalann• 
dan müstahsil ıon derece memnun-

Almanl ar 3 senede dur. 

20 küsur milyon ton k l l 
gemi batirmiılar y alova ap ıca a-

Berlin "2 - Müttefiklerin 1942 ı rında zafer hayra• 
yılındaki gemi kayıbı 5.600.000 mı müsameresi 
tondur. Bu suretle harbin ba~ndan
beri müttefik gemi k.ayıbı 20300000 
tona çıkımı bulunmaktadır. 

Japonyada yeni bir 
nezaret 

Londra 2 (A.A.) - Japon.yanin, 
fethedilen yeni topraklardan daha 
geniı mikyasta lstifade edebilmeıl 
için Japon kabinesinde yeni bir Ne
zaret lhdaa edilmlıtir. Bu Nezaret 
elo geçirilen yeni topraklann idaresi· 
le me~gul olacaktır. 

Sofya ve Bern 
elçiliklerimiz 

Ankara ı - Sofya -elçill(tinc Bem 
elçisinin ve Bem elçUlğlne de B. 
Yakup Kadrinin getlrileceCl söy'len· 
mektedir. 

Yalova 31 - Zafer bayran~ı Ynlova 
kaphcalannruı. parlak surette kutlan
mıştır. Kaplıcalar umum müdüril. 
doktor cemal ve dündCI!berı Temıal 
otelini idare etmekte olan eski mü
dür B. Halldln 1ştlrfıklerlle bir heyet 
pazar akşamı lçln otelin salon1arm• 
da büyük bir mu.sn.mera tertip et
miştir. Müsamereye İstıklAl nınrşi;ı 
başlanmış. ayakta dlnlcr;ıcn bu nıcırşı 
On yıl marşı taklbctmlştır. Bundan 
.sonra. bayan Mefharet Bir ve bayan 
Nacı taraflarından muhtelll p:ırça• 
lar s6y1enmit. çolq alkişlanllll§t.11'. 
MUteaktben İzmir tüecanndan baJ 
Danon'un kızı bayan Danoıı, birçok 
artistlere taş çıkartacak meharetlı 
İspanyol ve ArJantln dansl:uı yap
mış, genç kız pek ~ok 11.lkı§lanmıştır. 

Bunlan Zeybek oyunu tnklbctınlş, 
dans edilmiş, nllıayct sım piyangoya. 
gelmlştlr. Bu büyük cün münasebetllo 
Hava. Kurumu menfaatine her birl 
bir liralık bin numaralı bir plyanyo 
tertlbedilm~tlr. Piyangoya. knplıcn.. 

Adliye Vekili lnrda bulnnn herkes blr ~Y ·hcdlyO 
:Adliye Vekili B. Hasan Met.ne- ctmlştı. Bayan Nüveyre Seti'. b:ı.yan: 

mencioğlu, şehrimizden Ankara- Kozmeto ve bay Leon Fnracl biletle. 
ya dönmüştür. rln tamamen satılmasını temin et. 

- • - mlşlerdlr Plyo.ııgonun çeklllşl çoK 
neşeli olmuş, herkes hcdlyeslnl a.:ı:. 
mıştır. İnönü gezisi 

Taksimdeki İnönü gezisinin açılıt . . Musamere geç vakte kadar ve bil! 

\ 
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& A. B B R L B R I :JA'11a1..-.~·--·~~ __ ~-------~-·~-·------~----•m•--~-~-'-· Vazgeçtik! 
:Aldailm bir mektupt• •Ö

11
• ya- ithalat eşyası J ~- AS R 1 DO G ON .. Petrol ofisi 11 

tw ;B.._ a~ olcluia gibi_ bl· Bir toplantıda buma enlıı.ı-lli bir 
k:m ceabett• de ecnebilerle bdin9 A A d A ger.ç kadm gördüm. Hem de dallı, 

~:~~.ı;-.:;;:~ ... ~=~ ~!!ri,;~:tid srı zer e, asrı ~:;ı:;;~:~td:!i!:e· ·;·~!:'.::::~::d::: .. ~tt.: 
etmek JUııünd• ıenltlepu.lf, iddialar tetkik eCliHyor bildirildi loda yapı.lan Lir mUsabnka:fa ,ık ri· 

ttl .,.ı.nnu,çuma 19PJ'eai - hlf h kk · b yimnek müsabakasını yine bir bu-
-.ıhtYıllt .hnıtbr. Ben ld huatm Ja• o a az.. ma entarili bayan kazanm1'tı. Ukia 

irktan. dinden. a.Dden v• idil- Mınta.k& Ticaret mttdO.rUltil 1tha.!&~ Petrol oS.in dünden itibaren IAğv- bu benim gördüğüm genç kadın, ,a. 
en bir lnaes somu bir .pı. e.aumuı nakliye ma.sraflannı tetk:Ut edildlif al&kadarlara teblii edilmlt- yet o müsabakaya gİnniş olsaydı 

viyonmı. •• IUı. •• N• C!eninb?> etmektedir. Yapıkn tetkiklere gl)r6 J k rp•nJ b J k t t ) ? tlr. muhakkak birincil;k kendisine doiru 
••". Avrupa harbinden evvel 1t.haIA.t eş- S 8 1 e 8 1 U U Uf mU •• Dün DördüncU Vakıf haııında kayardı. Çünkü o tcadar ,ık, o dece· 

Bir l9Y demeJ'İp sadece iki mlaa1 yasının deniz yoWe naklfye masrafı_ toplanan Belediye İktiaat iıleri mü· ce zarif bir kıyafette idi. 
llikredeceiim. 

kam yolu nakliyat muratından altı Hi K MET FERi DUN ES il dü il '- u ---- r ve mınta11:a ·man reisi dün aa- Kadınlanmız ·-·mda b .. sma a• .• 
defa daha azdı. Şlmdl ise kara yolu '- _ ı. ı b ... .. ... Tamdıiuıl i,t bir Türk alleemm ile eşya nakli, deniz yolundı>.n ild bu• Be d l 1 b-'-1 k 1 d • . oantan ti aren baılıyan tevzi iıle- tık cBulunmadık Hint kumaıııt gibi 

pğlu Awupad• tahsile sitmltti. Da· çuk defa daha. ucuza malolmaktadır. n avu zuma ıes ~er en, ha de pll&VS1% zer .ae bir 6kaüzliik rini konuşmuılardır. raibette, gözde bir meta haline ıir· 
•ü!lüncle ecnebi bir gelin gelinli. Burpz limanından İstanbul güm• eon zamanlarda lıtanbulda. 1cı~ndura ııöze çarpİyor. Sanayi müesseaclerine yapılacak dL Balolarda bile yapJan zarafet 

' Ana, baba çok genİf diitiinc.U İD· rüklerlne kadar ton be.sına 70 Ura boyacıJanna kadar herlceıin agzında Yanımda bir ihtiyar adam oturu- petrol, bmzin ve mazot tevziatının ~bakalannd:ı «basma» ipekliyi 
~lar olduiu lçlnı masraf edilmektedir. Sivllengrad • dol~ıan Arjantlna adındakl dana ha.- yor. Eline tutuıturulan zerde taba· mıntaka İktisat müdilrlüğü tarafını- golgede baakıyor, ikinci plana atı· 

_ Geçinecek olm bls &feiilist İstanbul kara yolunda eşyanın tonu- va11 beni tA kapıda lcarııladı. Hem ğının üstündeki Hindistan cevizi t0oı dan deruhte edlleceğini yazmıştık. yor ... Daha düne kadar sadue «hh
Jcendisldir. Mademki oilmnus be4 na. 22 Ura yol ma3ratı alınma.kOO.dır, de bu havanın aynı iaimdeki filimde zunu küçük kaııkla bir kenara aı,yu- flctfJat Vekaleti, petrol, benzin ve metçiı. entarileri için satın alınan ve 
'lendi. 

0 
kız hizim de Javnunm sa· Türk hududu ile Strkecl arasındaki aöylenildiit gibl, alızlardan ıaptrtı• dı. Sonra bana hiç değilse ıu kadar- mazot iıleri Ticaret Vekaleti tarafın- ancak uahretlikıt terin vücut1armı 

~ır! • dediler. ithallt eşyası~ın tonu 15 llraya geti- lar çıkanlarak... cık olsun fısıldadı: dan deruhte edildiğinden mıntaka saran basma için bu az uz muvaffa. 
Evlerini açtılar, kucaldanniaçblar, tllmektedir. Ben( kapıları açılıp birleştirilmiı ·-Nerede eski ıüınnet düğünleri .• İktiaat müdürlüğünün bu i,lerle meş- kıyet midir? 

•önüllerini ve blianli niyetlerini ala· Allkadar taclrlerln nakliye mas- ikl salondan birine ıoktular; evvela Nerede L gul olmamasını hildirmi•tir. • raflarının "Oklu~-d&n alt..Ayet et k ı_ ı_ 1 ı_ v Lakin gördüğüm Ve pek begw endi· 
J,ildiğine açtılar. " & ... • _... - bir ö,ede-.l 11:aryo asında inceci11: Biraz deşsem, belki de altını, ıu Motörlü kara nakil vasıtalarına • erb" I meler! llzerlne nakllyecllerle konuşul- vi • ki' ö t•• .. ü lt d t k' d Jk• le ğİm basma entarllün kaça rıktı<:mı 

Gelin de t ıyeli bir feY· ~ m~tur. Nakliyecller Liman idaresi- ma "ıpe ' r uıu~ ? • .. ın a ya an a ar sene evve ı endi düğününü ve sanayi müesseselerine bu madde· öğrenince hayretten dona kaldın: 
jlen her türlü nezaketi gösteriyor. nln fa.ıla. para aldığından bahsederek çocugun yanına got~rdu.~er:. Karyo- h'allandıra ballandıra anlatacak .•• ler Belediye İktisat iıleri müdürlüğü 
Jlatti. söylediiiniz R1Öi. muhterem ücretlerin fırlamış olduğunu tıerl lanın etrafında, yatagın ustunde bu- Lakin son zamanlarda muharrirler tarafandan, motörlü deniz nakliye O dallı basmanın yalnız di!dti için 
a. • ..::_ kendı' .. ~---X!-t- ·ayı· t --•. surm-no11erdir. Mınta"ft Ticare• mil- günün •erefine kendisi i""in getirilmi• arasında çocukluk .,,u''nlerı·nden hah- t 1 d k Li 25 lir1a verilmişti. Ye boynu:ıdaki ~ .... ., .uo-... ~- anu ~ ""' " ~-1 h d' 1 d,, d "' k l • vasıı a arına a mınta a 'man reisı· dantel yaka ile, kollardaki dantel 
tarını da ailenin hayab içine ka- dllrlllli1 keyflyett blr kere da Ltman oyuncaıı, ar, e tye er uruyor u. aetme • sene erce evvelki zamanlan liği tarafından verileceğinden tevzi- k 
fıarak. herkes tarafından beğenilen ~etmes1 umum mlldllrlü~ünden sor- Yatağın bemen yanıhaşında bir anlatmak öylesine moda oldu ki ben ata dünden tiharen başlanmıştır. olluklar takım olarak hazır alı:ımtl, 
,,ir takım yenilikler meydana getir· mnştur. iskemleye oturtuldum. Öteki salon- yanımdaki ihtiyarı deşmeğe ceMret Petrol ofi.t tevziat cedvellerini bunlar İçin de 25 lira gözden ç<kuıl· 
Jnedi değil Sağdan soldan mqallah· Al~kiaclarların, Burgaz limanında da yer yerinden oynuyor. Rumba ~demedim... Belediyeye göndermiştir. Yeni mü- mqh. Artık geri kalın tat"afı.nı ve 
1 __ yax..p duruyor. bekllyen mallan @tlrmck tçln vasıta w" tün• rumba!... Çünku" hu.,u"nku" A "'h kk 1 B 1 basma en•aı-inio kaça çıktığım tasav· ....- •. .. ., srı o b racaat er, e ediye ve Liman reisliği 

Fakat ~ulamadıklarından şlk!yet etmeleı1 genç kız ve bugünkü delikanlı için a az.. tarafından ta9dilc edildikten IOl'lra vur edebilirsiniz. 
••• uıerlne bu hususta Mıntaka. Ticaret l t b'I kl4 ·k 1 F k b w k Dallı ba.s • • • ı ,,_ Bir kandil giinüydü. Bahai geçen müdürlüğü, Devlet dentzyollan idare- va s ve .. ango ı ~ ası. oper~ ar a at una ragmen, san i sünnet benzin şirketlerine gidilerek mal çe- nu cn.;.r mr. :cçn Ç.K· 

~i!eyi ziyarete giderken yağlı suNlmb restle temasa geçmiştir. Burgazda kadar agır addedılen hır ıeydır... düğününün muayyen ve klişelenmiş kilmektedir. ltğını gö~teı·en hesaln1 kıı-:tmn-
/lfe ııusamsız bir düzine kadar simit Tllrklyeye getirilmek üzere binlerce Ve onlar yalnız rumba çaldırıyorlar, bir programı varmı, gibi kmdi ken- da gayet tabii olarak bü:; ük bir 
l>aP.lntıp götürdürr. ton mal beklemektedir Ticaret ve- yalnız rumba oynuyorlar. Hocanın dime soruyordum. Bu asri sünnet Z hayrete düştüm. 

Evcek beni severler. Çoluk çocukı klUetl, en kısa zamand~ bu mallan dediği gibi «Yakışıyor haspalarn ... dü~ünil ne biçim §ey>... Nerede eytinyağcılar zam Vakıa tu stralarda ağu ve pahalı 
_ Safa geldin, ağabey... Bak Türkiyeye getirterek plyasaya çıkar- Rumba hareketin, canlılığın, gençli- hokkabaz>. .• Nerede Yeni dünya) .. İstemekte ısrar ediyorlar kum&flar )'erine basma gi•:Ncna 

1'andil olduğunu da hatırlayıp bize mak ve piyasadaki darltğı kaldırmak ğin ve hayatın oyuınudur. Halbuki Fakat biraz evvel yediğimiz asri Dün Ticaret odasında tnplanan güzel ve zamana uygun brr İ4 o:ıiı:-
lllınit de getirmif.,, Ananeye de pek üzere alO.kıı.dar makamlarla temasa biz onu deli saçması, çılgınlara mah- zerde gibi asri hokkabaz da mey- zeytinyağı tÜcC3rları, fiat yükselme- ğunu anlatıp duruyoruz. Ba!o

0

erd 
J>aiHı imiJıiniz ... _ lt'İbi gönül alıcı geçm~tır. su• bir danı diye kötüler dururuz. dana çıktı ... Bunun bizim eski sün- !eri ve stok vaziyeL etrafında konut- bu tarzda giyir..m~. ,ıl:, zara [.ndm-

. ıaözler söylediler. 942 deki insan artık kadril oynıya- net ~üğü~lerindekiw Portakalcı oğul- muşlardır. Yağcılar, sade yağ fiat- lııra mükafat ,,eriyoruz. 
Tabii, kandilden, simitten haberi Sade yagv maz ya... l~n ıl~ .. Limoncu ogullan ve ~aire ile leri yükseldiğinden zeytinyağı fiat- Fakat bizim istediğüniz "b20_ım:ı en-

l>lmadıtı İçin Relin hanım bu muha- .. Yeni gelen misafirler evvela çocu- hıç ala~ası yoktu. Sırtında hır fırak ferine de zam yapılmasını istiyorlar. tari» bu değil ki... Daha d~ğruı:ı 
~erelere uzak kaldı. Kenduile de ne- t,run karyolasınn yaklaşıyorlar, onu vardı. \ e genç, yakı,ıklı bir çocuktu. Toptan satışlarda yüzde on kôr alın- mesele basmada d .. il t . • • 
aaketeın: F" ti .d b. tebrik makamında öpüyorlar. Biraz Seyrede ede her halde Zati Sungur· masını v- perakende aıı.tı•larda Tı'-juunda a... eg .•• ~tnl ul. lZ .. U• 

ıa er yenı en ır 11 k" "k .. d k ld k " b u ., ,., ••• ....mayı eıt p3.ıa 1 erzıye 
- Koman sa va madam? • tarzın- sonra .zava ~ uçu ·. yan~~ın a a- an aptıgı azı numaraları tek ba- caret \' ekaletiniıı fıatlere on kuruş götürüp, ona 25 liralık }'aKll ve el 'l· 

"'• bayati bir muhavereye giriftik. miktar daha yükseldi lan ruJlan bır mendılle sılıyor. ,ına ve şık kadınlann ortasında yap- zam yapma,ını ilcr' sürmektedirler ı tel koyarak b·ı k r 1 
Sofraya oturulunca sordu·. Bir sünnet dügwününe t" ·ı h .. 1 d • 

1 
mem aç ırııva ma 

d
. 1 b k B' ~e ırı en e- maBga bça l§kıyor u. B " " l İ etmek komik bir teydir. Dııllı bı.-.s· 

- Bu gatolar önce var yemek Sade yağ fiatleri yeniden yüksel- ıye er~ a ıyorum. ızı~ zamanı- r ıça yut~. e~ gumu~ rayı stanbul yüzü ·· ı • ma bile uğrunda öze nlınn b k . 
ra sonra var yemek? mektedir. Dün borsada Siverek yağ- mızdakılere nazaran hakıkaten pek ortadan kayhettı. Sonra bunu davet- ~u erı dar af L:ahk \ l J ." u a 

- Önce var yemek! - denildi. lannın kilosu 380 • 385 kuruşa sa- büyük bir değişiklik var: Karyola· !ilerden birinin kulağından çıkarmak Adanaya gıtti . Br:ın~r a w• • ~ a ara g.ıler ... 
Fakat, ya Rabbi, bu ufacık mese4 tılmııttır. ]ki gün içinde kilo başında nın yanında küçük bir sinema maki· istedi. Fakat çıkaramadı. Pek utan· Cumartesi ve pazar günleri Ada- dil ız gıye<:egı~ızı ucu"!a~ıııl" i~!e· 

leden dolayı. araya nasıl bir cbiribi· 1 O kuruı bir yükselme vardır, Ar- nesi duruyor, şiltenin üstünde kanat- dı. Bunu telafi etmek için şişman bir nada yapılacak olan Türkiye yüzme b '· Ortaya d hır «hasma :r.u:_ıu:lı,.~~· 
tinden uzaklık uçurumu» açtlrıut bu· dahan yağlarındaki fiat yükselişi ki- lan kırmızı bir tayyare var ... Ya.-' bayanı Zati Sungur eibi orta yerin.- birinciliklerine iştirak edecek lstan- ı « • ~ma mo ?51» çı~h. Ve ıstedıgı· 
1 rd loda 20 _ 25 kuruştur. tıcın yanında kalın ciltli bir «Pul den kesmeğe kalktı. Davetli bayan bul yüzme takımı su sporları ajanlı- ~n tamamıle aksı oldu .. ~n ucu:ı 
unuyo u... •n y8ğ fiatlerinin yükselmekte olma- rehberi:. göze çarpıyor. bu tecrübeye katiycn yana,madı. ğ:mn riyasetinde bu sabah 12 kişilik ıe~ı e:ı p~h~~yn c;ıkannak gıbı taMa· 
İkinci misalı 

81 
müstahsilin ucuz mal •atmama.sın- Halbuki eskiden süınnet olan çocu- Başkalarını tavsiye etti. kafile h!il!nde Adanaya hareket et- mı~~-:; 1' k'ır .Y0~~ sapttk. 

Bir Türk vaplD'İle Londra nhhmı· dan ileri geldiği ileri sürülmektedir. ğa ne münasebetsi:: hediyeler getirir- Maalesef hiç kims~ ortasından ke- miştir. İstanbul takımı kuvve•li bir şa·· alr -ı .. 'ır;1 bı.: • 
lla Ylln&fıyorduk. İskelede bekliyen· Bir kar gündeııberi piyasaya Urfa lerdi. Mesela bana üzeri mor kadi· silmeğe razı olamadı. Herkes bu iş kadro ile seyahat etmektedir. Müsa- ;; d°.Y e .~~e ır b_asır.;ı enlar.r:t 

" f ı· b' k tu t' · ı d' H t • · hb ı · · d bak l Ad 11~ • A k yo~... ıye uzalenler bale vr.r l er arasında. çırpınan kalb kadar be· yağı çık!lrılmamışttr. Sade yağ fiat- . e. ı. ır u ge armış er ı. eyecan a ıçın a ap annı, eıını, ostunu nllm· a ann ana, ınersın, n ara ve .. • . • 
yecanlı Lir kadın gördük. Susıyan leri üzerindeki yükseli, ve 'st'h l ıçını açıp bakmıştım ki aman yal zet gösteriyordu. Asri hokkabaz letanbul yfö:ücüleri arasında sıkı bir Böyle bn· bz.ıma entau GO - 70 li-
Lir çöl yolcusunun pınara kavuşması mıntakalarındaki fiatler et:afı da Rabbi! •.. Zarfları ile beraber altı ta- kimseyi kesemediği için müteessir ı;eki,me halinde devam edeceği mu· taya 5ı~ac!'1'sa bu İ$ten vazgeçbk. 
l»u derece tehalüklü olamazdı. Ticaret odası yağcılarla teman ı;eç~ n.e kahve fir.canı 1 ... Bir çocuk kahve bir kenara çekilirken yeniden danı 'hakkaktır. peklı arıys:nler... . . 

Nihayet geldi. Soluk soluğa ara· :niştir. fıncanını neylesin) .. Öyle canım aı- başladı. Hık met F emlun F.s 

Ö 
kılmıştı ki... Sonra o mor kadife ku- Ayaklar arasında dola"an bir alay İstanbul bo'"lge ••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••·••• 

fnıza kanttı. irendik ki, meğer, .. 
tnütareke zamanında bir ecnebi ile Vapurda bir kadın ikiz tuyu «zıpzıp kutusu> olarak kullan- kız çocuğu var.·· Düğünlere götürü- Gümrüklere gelen mı~tım. len çocuklara adeta üniforma gibi şampİ}"'onluğu 
evlenerek ailesini, memleketini bı· d "' d y b s 1 il ogur U ine ba,ka bir kutu içinde çatal ir entari giydiriliyor: Or<>antinden u apor an ajanlığı tarafından teı- ma ar 
rakmıt. O zamandanl>eri buraday- b k k .. b' d l 1 B lnr• Evvelki ak.,am Ayvalıktan limanı- ıça getirmişlerdi: Fena halde kız- abarık etekli havai mavi, pembe, ıt e i en programa göre stanbul anka mümeıuilleri ve nakliyat 

mıza gelen Ülgen v:ıpuru yolcuların- mı~tım, yahut beyaz entariler ... Çocuklar bu yelken şampiyonluğu müsabakaları şiıketi müdürleri dün mıntaka Tıca· 
Yüzümüze bakıyor. konutınamm dan 25 yaşında Fatma adında bir biribirinin aynı Juyafetlerle etrafta 4, 5, 6 eylül cuma, cumartesi ve pa- ret nıüdürlüg~ ünde topl nnuRlıırdır. 

llHiyor, büngiir hünaür ailıyordu. kadın biri kız, diğeri erkek iki çocuk Büfeli sünnet düğünü cirit oynuyorlar. zar günleri Moda koyunda yapılar- Toplaotıda, gümrüklere gele~ mal· 
Tanıdıia bir bayan •asıtuile sor· doğurmuş~ur. Eskiden ıünnet düğünü denilince Gündüzden gelen mi3afirlerin bir caktır. Müsabahlar kıdemli ve ların teıbiti etrafında konuşulmuştur. 

ilu,.dum: KUçfikkuyu iskelesinden \'apura akla czerde pilav. gelirdi. Ve düğün kısmı geceye alıkoyuluyor. Ev sahibi kıdemsizler olmak üzere iki ıınıf Bankalar kendilerine gel .. n konşu-
Kocas 1-end' • • --'- L _.ı binen bayan Fatma, do~urmak uz-e".e :ı_ d · 1 l b' 1 k b lk ı· d · d 1 ' t 1 d k ı· - ı a ıauıı çua mu oeu• ı> çoroaısın an etıne, tat ısına, tuz usu· ır ara ı ana: ye en ı arasın a ıcra e i ecea:tir. men o ar an mınta a icnret mü-

t.aht ebnit? memJeketl olan Babakaleye gidi- na kadar mükellef yemek ziyafetleri - Asri hokkabaz gibi asri bir Müsabakalar cumartesi günü ı 6 da, dürlüğünü haberdar edecek. her 
yordu. Vapurda sancısı tutmuş ve va.. k·ı· d K h f - Hayır ... Bilüia ••• Pek iyi adam· çe ı ır i. aragöz de seyredersiniz .•• Geceye cumartesi ve pazar günleri saat 14 a ta muntazaman bunları Tı:: ret 
purun doktoru bay Neşterle yo!cu- k ı · d ı w bıq ... Onunla saadeti son derecedey• !ardan hastabakıcı bir be.yanın yar- Halbuki bulunduğumuz salonun a ınız ... dedi. de başhyacaktır. Cuma günil saat 

1
mu ür ügüne bildirecektir. Banka-

tni5... dımlle doğum ynpılmıştır. bir kö~esine csoğuk büfe> yapmış- Hakikaten çocuğun yattığı karyo- 1 O dan itibaren Kalamıı' da bütün ar, nakliyat şirketleriniın ınurscaat· 
Hani mükemmel meyvalar olur. İkiz çocuk anası, Çanııkkaleye çı- la~···. Pilav zerd~ rerine buradan lanın tam karşısına kurulan perdede yelkeın tekneleri ölçülecektir. Üç !arından günü gününe mıntak.a Ti-

f akat bir taranan çürüktür, Bu aşkın karılmış ve Memleket hastaneı>lne ya- m~saf~rlere bu~I~ ıçkıler, kekler ve asri Karagöz oyunlım ıeyrettik. gün devam edecek olan ıampiyona- caret müdürlüğünü haberdar cde-
~deti de öyleydi qte... tınlmıştır. Vapur yolcuları araların saıreA ı~ram. edılıyor... Bu asri Karagözden size bir sah- da Demirspo:-, Galatasaray, Deniz cektir, 

•"'• da 25 lira parn toplayıp ikiz çocuk- Lakın bır aralık zerde de ortaya neyi aynen alıyorum. k!Jlübü tekneleri ara1mda sıkı bir ==============' 
!ara hedl,re etmlııler, erke!!'e ü1cen, çıktı. Hem de pek garip bir tarzda... Perdede Karagözle karısı şöyle çekişme olacaktır. Mll!i kütiıphanemizln ve hcrt~esıı. 

Muhterem kariim 1 Bu iki mİialle - "' 1 K k be!kediğl bir eser nihayet Cİ "ll'd u: 
1
. • kıza da Bahriye ismi konmuştur ocaman büyük ve kapaklı, porse- ·onuşuyorlar: .......... . .......................... ... ~ 

tua ınıze cevap •enniJ, sizi tahnin K s E ~lmİş oluyor muyum? len üç çorba kasesinin içinde ve buz aragözün karısı - Aman ... Be- ile deni:: kenarıııda ne yapacak)... v o A 
Daru"laczede su··nnet gibi soğutulmuı bir halde •.. İsteyen- nim mantar iskarpinimin teki nerede B • k Türk kanunlan Türk ferdine her 1 d t1 - au tutacakmış balık!. .. 

L 
-'-'- d .. ... ere tatlı makamında ikram ediliyor- a os ar) ..• Nerede benim canım _ A ·-ol ı'skarp'ınle balı,_ tutulur 

tediği ile evlenmek hıuuı;;ıru vennİf· ugünü d B d 1 b d h k •w · lJ' 1 1 k ' 'V .. 

l
• . F-._ t L-- • 1 d ._ullanıl D "l" d bak l b 1 u. uz o a ın aı . enüz çı mıı ve cıgkerım, e ı ira ı İ3karpinimin bir mu) ... Sen aklını mı kaçırdın Kara· 
ır Jterçı. llK& ucu;ı lf er e ııı; • Aru aceze e ı ıp üyütü en üzerine rendelenmiı Hindistan cevizi te i~ •.• Ayol Karagöz öyle aptal ap· - ~ 

rnak hususunda ecnebilerle evlenen· kimsesiz çocuklardan kırkının sünnet serpilmiı zerdeler küçük komposto tal ne duruyorsun) ... Söylesene e. •• go~. A l • k · l bal k l 
ler vatandatlık hakkını kaybediyor• edilmeleri kararla~mıı l\"C hu mak- tabaklan içiınde ve küçük gümüı ka- İskarpin imin tekini gördün mü) Kad . 

8k ıs .a~pı? ~ ~ ~utu ur ;j' 
..... itte bu ciheti de göz önünde tul• satla yann bir ıünnet düğünii yapı· şıklarla misafirlere sunuluyor. O ka- - Onu bizim oilan alıp d;~iz I nla 1~~r"kaaldrpıınmeı!ınç en k aı ~ yker e 
inak lbımdır. Diler taraftan doğa· lacaktır. Bu münasebetle Darülace- da v k k. d d v·ı d k • · • ~ ocu ıenın un· ~ r sogu ı zer e egı zerde on• enanna gıttıl... duranla olta m k> A" ) 

• çocuiun terbiyesi ciheti pek mü· zede merasim yapılacak ve bu kim- ~urm~sı ... Hele bu züppeleşmiı ha· . - Deniz kenanna mı) ... fskarpi· Ô·ıle bir ıe" İcttı yapaca 1 mı 
9üm... ıeaiz yavruların ıevindirilmeleri t"4 lıle pıla H' d' · · nunl t k' · b b h ~ " ır e .. ·• 

(v 
·ı , d vbasız, ın ıstan cevazı tozu h n e ı •. e era er a) ••• Vay V<. aaire ve eaire ... 

a - Nu) min edilecektir. · ı e zer e na bir tuhaf geldi. .. Her ınzır ıyumurcak, annesinin isıkarpini • H ikmet Feridun Es • 

Bay Amcaya göre ... 

Yazan: TUR,\N AZi'l HESU~.r. 
Tercüme eserlere tercıh edılccck 

yegO.:ıe roman. 
İ!liKILAP Kiı',\BE\'i 
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__ ..._ .. _ -
R.ıtıffc 4 

Bugünkü progrnm 
12,30 Progrnm, 12,33 Müzık (Pl.), 

12,45 Ajans haberleri, 13 Hicazk:lr 
ve Mtzlnfı.k makn.mlan, 18,03 Fa511 
saıı, 18,45 Darıs orke-tra.,, 19 30 Ajans 
hnbrrlcrl, 19 45 Yurttnn sesler, 20,u; 
Radyo Gll7et" ı, 20 45 Bir hnlk t ilr
küsu ôl?rcnlyoruz, 21 Ev'n ~Ll, 21,l:i 
M[cik. 21,'l.'.l Tem.-!1 • 21.50 Rlyasetı

cümhur b :ıdosu, ~ 30 Ajans ha
bcr'erl >e bo ~r. 

Yaru1 sah:ıhkJ program 
7.3J Prog: m 'i .32 Vil::udumuzu ç:ı

lıştırnl m, 7 ,40 Ajans haberleri, 8,30 
Karışık prorram <Pi.). 

l\IİLl.İYETİN FELSEFESİ 

l/9/94.:! flatlerl 

Londra üzerıne ı sterlin 
N'cvvork Qzertne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
tsvıc;rc trangı 

Mndrld ilzerıne 100 pC2eta 
Stokholm ftzerlne 100 kuron 

EshJlm ve tıı.hvıllit: 
% '7l 933 Türk boteu tranş I 
Aslan ç'mento 

11,22 
130,70 

beöell 
1970,85 
4295,00 

2600,00 
30.~65 
12,89 
31,16 4235,00 

23,35 
9,90 

1 Bulmaca 1 
1 2 1 ' 5 8 7 8 9 10 Rize C. M. umumiliğin den: 

Karnesiz ekmek sat.tııtı tddlas!le suçlu Rlzenln Ekmekçtler M. den 325 do
ğumlu Hamit oğlu Sabit ŞerU hakkında R\ze Asliye Ceza mahkemesiı1de 
yapılan açık duru,..~a sonunda: 

2 EyW~ ,,.,,, 

Devlet Orm;.n İşletmesi Karabük P.ev:r 
amirliğinden: 

Satılık Köknar gemi serenleri 
Mikdan Beher M3 Fi Teminatı 

:..P.;:artı=.;:.N.:..;:o;.:. • ...;A:;;o::.·e:..;t:........:.;M3~__;D.;:.3_L_ı_ra_K_u_-u ...... ş Lira Kıı n - Bu1undıırh! w- __. 
ı 60 66 !i34 189 65 u racumn BU r . Uln• 

yayl:ı nrnb:ı m~ ce 
.2 50 65 091 185 53 ll D ll 

3 50 68 080 194 G5 ıı ıı ıı 
ı -· · 3/8/942 tarihinde muvnkkat lhalcsı icra kılınarak verUcn l"v!:.11 

Jtıyık görü!memlş olan Karnbt!k D~let Orman İş'etme 1 Rcdr Anı ı ıne 
bo.ğ!ı ovacuma bölgesi emva..1nden uıuyayl.:ı arba merkezinde me cı' yu
knrdn. cins ve mlkdan yazılı köknar gem! serenleri yc;ıldcn açık artia ·ınn 
suretlle s2.tilır,a. çıkanlllll§!.u-. 

2 - Açık arttırma 9/9/942 tnrlb:ne rastlayan çarş:uııb:ı günü s:ıat 1 ı de 
Karabük Devlet Orman İşletmesi Revir lunırllği binasında top! mıcnk ol.:ın 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

s - İşbu emvalin beher mEtrc mlkabına konul::ın muhammen b":icl ile 
temlıınt akçeleri her parttnın hizasında. nyrı ayn gösterilmiştir. 

su,.lunun suçu şahillerln ırnc\eıerile sabit olduğundan hııreketlne uyn. n 
Gt!nç muharrırlerden İ.zzeddln Mete .., , .. 1 ı dd ı tkl ı b d - - - -. M. K,•kanummun 21 1nc.1 maddesi dew. eti e 55 lncl ma en n • ne en ınc 

.tmııyetın felse!esl ve Türklerde - - ~- 1 t:ı.tbiken sı•ç!udan yirmi beş lira o.ğn parn r.ezası alınm::ısımı. ve mezkur kanu-

4 - Bu 1şe alt açlk arttırma şartnamesi Anl:ara Onnan Umum l\I•ı 1fir
lüğü ne Zonguldak Orman Çevlrge Müdürlüğünde ve Ke.rnbük Revir "'mlr
llğlnde gö:iilebllJr. 

5 - · istckl!lerln ycvml mezktrda temlnnt akçelerile birlikte ıcvh nmlt· 
llğlne müracaat etmeleri !Uzumu 1lan olunur. ~9377 • 

11lusnl inanç, islmll blr kltap neşret- 4 nnn 63 tıncn maddesine tcvrtknn hüküm k~tıyct kesbettlğinde hüküm hala-
nı (tir. Mllllyctçil1ğl bir Türk gö:ıl- 5 --- ill'!I - - - s-asının masrnfı suçluya alt o:mak üzere Ak!:am gnzetemıe ne~ne ve harç Vilayetinden. le lmt bakımdan lncellyen bu ki- - ~ - '• - - tarifesi kanununun 50'352 ne\ maddelerll"e göre suçludan 200 Jı:nruş hnrç 
tnpt.ı muhıı.rrlrln uzun blr mukad- 6 • il __ I I _ a1ın:nasına, e:<mek'lerln müş~"rfs1 Rızaya lades1neC.M.U.M. Vehbi Dra.naz hu 

Kütahya 
demerl ve yirmi altı Türk muhnr- r.I - • - -ı \ • zurlle SU"lunun vtcahındn. 'l temmuz 942 günii karar verilerek usulen tefhim 
tirlnln bu m"~t Uzerlndc mfital~a- .. 

-- - --- kı1ındı 
lnrı vardır. f J N;zkür knr:ır katlyPt ı:e.~betmlş oldu{tundan gerc~lnln infazı 1cJn ynzıl-

VJlftyet merkezlndekl memleket hastahanesi için Haç ve alalı t•bblye 
a 'ınac:ıktır. 

1 - ilfıçl:ınn muhammen bedel.l 3800 Ura ve muv:ıkknt. tc:ninıt 285 
llradır, 

PlillDE ve SAHNE o - - - - - _ .--,, nuştır. (0459) 
ı r de ve s hne mecmuasının ey~Ul 1 ~ ~ l 

ııt fil~ birçok saUl.hlyet!I yanlar ve 1 _ Belgrad Devlet Orman şletmesi . 
2 - Alatı tıbbiyenin muhammen bedell 1966,5 lira \'e nıu\•:tl\kat :emı

natt 147,5 lirnd!r, 
3 - Ek~iltme 18/9/942 tnrlhll cuma günii saat 15 de V!lflyet daimi en

cümeni hnzunında l'tıpı!acaktır n reslm
1
e,..le ç•kmı::iır. Tawsi}C revir amirliğinden: 

Soldan sağa ve yukan:lan :ı.ş:ıgı: 4 - mtı- ve a!Atı tıbbiyenin cins ve mJktannı gösteren fütel!'rl ile 
şartnamesi Istanbul Vll!'ıyctt uhhat ve içtimaı muavenet miidurlu üne 
gbnderiJdlğinden lstek!llcrln mt-zkOr müdilrlüğe müracaatla gtircbllecctıerl 

1 - BUYÜk deniz:er. 
F b'h Aslcerük Şubesind~: 2 - Hasta bakılan yer - Fasıla. 

! - Cesur delikanlı - Tersi kitap 
'şuğıda adları ynzılı subayların bastırandır. 

( <' < ncele şubemize müracaatlnrı ve 4 _ Bir nevı kum:ış boyası. 
gr 1 rnedikleYİ takdirde haklarında tn- ş =- Terd b1r emlrdlr - Tersi bilyü~ 
kıl tı kanuniye yapılncnğı ilan olu- tonü. 
nur. 6 - Tersi kuyunun bl§ldır - İkl 

P. Teğın. Tevfik oğ. Faruk 987, 1 harf - Manen kafaya vurma nidası. 

ı - tşırtmı:ımlzfn KurtkcmPrl bö!gesl dopommda nıevcut 12 mı. 20 mPtre 
uzunluğunda ve muhtellf c-baddn. 120 metreküp dört kÖ<'C meşe kerestesi açık 
arttırmaya cıkanlmıştır. 

2 - Beh,.r metreküpünün muhammen fiy:ıtı ss Urr.dır. 
3 - Aı"ı.tırma 2219 '942 '3lı glir.ü &o.at 15 te Büyükdere Belgıat Oı·man 

lş?etmesı Rcvlr fım!rllğl!"dedlr. , 
4 - Mnv,lı:kat temlnnt 765 liradır 
15 - Bu rat:ışn. clt ş:.ırtn:ıme j~•nnbul Orman Çevh"r.e mi.\dürlill:l\nd~ ve: 

İsletn:e merkrz!nde, Jr..r• este1cr Kurt.kemer deposunda gôrüleblllr, 193791 

gibi vll!ıyet. daim! encümen kalemindeki dosyasında görülrblllr. (0330) 

Eskişehir nafia müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konan ış: Eskişehir vllayetinde Lmet pa'":t n14h1y. nde 

yaptırılacak hiikfunet konağı inşaatı olup keşif lltdcli u .OG:l5ı lira t.5 ku
ru~tur. 

B. ı.çekapı Yerli mallar pazı:m mu- '7 - Namaz kılma. lstanbıd Nafia müdürlüğUnden: 
ha~l'he memuru. P Teğm Emin oğ. 8 - Fcnnl tetk!nkt yeri. . 

2 - İşbu işe nlt şsrtnanıe ve evrnk şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - · Mukavele projesi 

K d" 441 7 3 v · ·ı · D · ı _ Tahnrr1 eden - Terst evin b!r 10/9/942 per~embe günü E.:tat 15 te I..cıtanb•ı1d:ı. Nafia müdilrlü~ü eksiltme 

fn ıdr' S k 10 Ncznedcı er crumf' ·~k .... -ıdır · komisyonu odasında (!l96.q,89l ilrn keşif bede'li Yak:ıcıkt"!. yenlden yr.pılacnl: C - Bayındırlık i§lE'rl genel ş:ırtnnmest 
c en ı o o n oturan ızı AJ-'>U1 • 1 tı ı. 

1 
· _. . . · • -1: • 10 _ Tersl olmnmış üzünı füruht jandarma kıı.rnkol binası ınc-.aa. ~çı,.. eks ltmeye konuamu .... ur. 

muallamı Kl.'bn.aş ısesı. eder 1 Mıtkav<.>1e. eksiltme b!l.yındu-1 t işleri genel, hususi ve fenni şnrtn:ımeleı!, 
D - Yapı işleri umumt ve fcnnt şnrtnnmesı 
E - Husus1 şartname 

• Geçen bulmac:ın:ız proje ke-.1! hu1tıs:ıs1le buna mfite!errl diğer e''n'k dnlresinde görü'ec~kUr. 
KADIN TERZİSİ Muvakkat temtnnt 7~7 lira 67 kuruş•ur, 

J - Mf'traj, keşi.t hllH\s:ısl, plan vaziyet krokisi fost:eptlk. sıhhi te ~~t 
ve lfyat bordrosu 

Cemal Bürün Soldan sata ve yukarıdan nşatı: istekUJerln en az bir ıeabhüttP 5000 liralık bu ı~ benzer ı., ynpt.ıjpna d..'\-
3 - Ekclltme 14/91942 tarihine mtisadlr p:ızarte~I günü s:ı:ıt 13 cı Es

kişe!ılr Nafıa müdürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından )r.pı
lacaktır. ' 1 - İbadeteden. 2 - Btk!ır.u:an1, lr !darelerlndcn almış olduğu venkaıarn istinaden İstanbul vilt\yctıne muı:ı.-

3 - Ak. Verlmll, 4 - Davet.eyler, enat.h eksiltme tarihinden tnuı günleri hıırlç 3 gün evvel nlınmış ehUyct ve 4 - Eksiltme kapalı zart usu!lle yapılacn.Jttır. 
5 - Eksııtmeye girebilmek için ısteklllerln P'-r~cmbe gününden itibaren ten- s - Eret Ağa. a - Tarcşah, 7 - 942 Yllınn alt T!cnrt"t oclası veslkı!larly1e gelmeleri. (9031 l 

Elli\llı model s:ıtışlanna ba~lanacak- Edly, Hap.şu, 8 - Damın. Pars, 9 
tır. Emlegışrıı.k, 10 - tra. Uska. 

lstanbul Jandarma Satın alma kom:sv•)nu~~.? ... n: 
Bir adrdlnt 130 kuru;, rtat tahmln edJlen c2400• adet nftmune ve şart

namcslııc UYff\tn tımar fırçası 14.9.942 pazartesi güntı sn.at ıs de İstanbul 
Tnkslm J. Sn. Al, Ko numuzda açık eksiltme lle alınacaktır. 

Muvakkat te.mlnnt a23·h liradır. Ntimunc 'lı:omtsyımumuzda görülllr. 
Şartnam(lsi parasız alınır. İst.eklflerln veslka ve teminat mektup veva mnk
bttz'arlle bJrllkte eksiltme giln Ye rnaUnde komisyonumuza gelmr.Jerl. 

• 19262. 

Gayri menkul satış ilanı 
lstanlıul Emniyet &ndığı müdürlüğünden: 

Bay Vehbı, Münlp, Atat ve Kemal 14832 hesap numarnsue Sandığımızdan 
nldıkfan (e111 dört bin) Uraya karşı Beyoğlunda Hüscylnağa mnhnllesinde 
Cadde!kelJlr ve Tiyatro .solmğmda eski 190, ı llı\ 25, ı llft. 6, 1 llı\ 6, ı t!a 6, ce
dit Caddell:eblrdcıı 170., 172, 174, 176. 4, 6, 8, 16 No. lı mna od=ı ve dekfık!n 
ve mağazal:ı.n müştemll HırMaki namı diğer Site dö Pera nrunlle arif ha.nııı 
sckscı hlssrde otuz altı hissesini birinci derecede ipotek etmış:crdlr, 

Dosyada mevcut. tapu kayıt suretinde merhun gayrunenkulün CBeyo!;
lund:ı. Hüse,;!ı.nğa mııbal csının İstlkUl.I caddesinde ve Sahne soka(tmda eskl 
l90, 1 lltı 25. l, 6, l, 6, ~eni 170, 176, 2, 16: S; ~ kapı, 333 nda, 3 parsel No.lı 
ş:ırı.-ıın dükkl 2, şim::ılım dilkki'ı.n 4 kfibı 5, gnrb!!n yol cenuben yol Uc 
çevrili maa rn ~emlHit Site dö Pera nnmıPıdakt hanın s~ksende dckuza..'"dan 
otı:z :ı. tı hl ,. l) oldul\u beya:ı edl.lmlşt1r. 
İk zıı ~as ul n muhammin raporu mucibince rcezkQr gaynmenlru!U.-ı umum 
rne hnsı El'rı''den 2306 an:ın murobbaı olur bundan 11)30 arşın murabbaı 
miktarının t na zemini oldu!Ju ve me7:kt\r gr.yrlmenku.ün ı>a.nJ ma:t dük
kan 'ar 3 l ıs m apartımanlan mfi~emll Site dö Pera, Hırlstaki ham oldut;"tt, 
A - Isarctı.e gö.5ter!len npart•man kısmında 7 daire meycut olup bu daıre.. 
lcrtn her b..rinde birer mer.haı dorder od~ birer salon ve blrer ko
ndor ve b•rer mutfak birer hela ve birer banyo, B - ı~etiıe gös'..er'Jen 
np:ırtım:ın ı·ı mında 6 daire mevcut olup her birinde birer methal altışar 
ocla blrcı r..-ı'o l birer korlc!or bırer mutfak birer helı\ birer banyo Ye C -
lş:ırctlle go tPrllen a.partıman kısmında. 7 dnlre mevcut olup her blrlnd~ 
birer tn( tbal altışar oda birer salon birer koridor blrer mutfak birrr he!~ bi
rer t:ınyo \oe üçunün de taraçalnnnda her dnlrc için birer hizmetçi odası ve 
hclı\ ve çam şıı·lıkları bulu"lduğu ve elektrik ve terkos suyu ,.e hava gazı 
tc~-i atı ve ~rıııç \"e kuyuyu muhtevi olduğu gösterilmlş"t!r, 

Vadcsindt' borcun verilmemesine mebni yapılan taktp üzerine 3202 nu
mauıh kam nun 46 ncı mndde.-.Jnln mntufu 40 ıncı ınaddeslne gore satılması 
1cab eden yııJı:anda ynzılı uma oda ve dükkı\nlar ve nuı.~azalnr ve apartı
maulnn mtıştcmll Hırlstal:I mııru dJğert Site dö Pero namlle manıf maa 
mu~eınllfıt k!ırglr h::ının 80 hlssedc 36 hissesi bir buçul: ay müddetle açık 
r.rtLırmaya konulmuştur. Gayrimenkulün sııtışı tnpu slcll kaydın:ı göre yn
pıJmaktat.l.r, İsteyenler m::ıhnlllnd~ meztfır gayrlmenkulfm bugiinkü vazl
Yct.lnl görüp tetJôk edeblllrie.-. Arttırmaya glmıck Jstıyenler (19687) lira pey 
nkı;esl verecektJr. MH!i b:ınkalar.mıro an blnnln teminat mektubu da kabul 

olunur. Birikmiş bütün ver.ıilr.r Belediye resimleri Te telJtıllye rüsumu borç 
lu)a aittir. Gayrimenkulün nkfJyet veya rnfilkJyetı hakkında hisscdnrlar 
lle Evkaf idaresı arasındaki dava bAlen mahkemede tetkik edilmektedir va. 
kıt lcaresı ve taviz t.utan borçlulara alt olmak üzere arttırma ~dcl!nd~ çı
kanlıp dava neticesinde gaymnenkulün vak.fiyetl tahakkuk ettiği tatdırde 
Vakıf Jdarcslne verDecek nıülktyetı sablt olduğu halde de borçlulıı.r hesabma 
gcçlrilccekllr. Bu vaziyetin milşterller hukukuna bir g(ınıı tesiri yoktur 
Arttırma 1:ırtnames1 31/8/942 tarihinden itıbaen tetkık etmek 1ste.1enıere 
Sandık Hukuk işleri servtsınde açık bulundurulacnkbr. Tapu sicil kaydı 'e 
mir luzumlu maJQmat da §ll!tnaınede "Ye takip dosyasında vardır. Arttırma
ya glrm.lf olıuılnr, bunları tetkJk ~t-ret satılığa çıkarılan gayrimenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş c.d ve telAkkl olunur. Birinci arttırma 26/10/942 ta
rihine müsatl1! (Pazartesi) günQ Gağaloğlundıı. kAln Sandığımızd:ı sıat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır.Muvakkat ihale ynpılabllmesl için teklif ~dllecok 
bedelin tcrcıhan alınması Jca'1 eden gayrimenkul milkelle!lyetı ile Sandık 
alnc~ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı takdire son arttıranın ıa
ahhtdıı baki kalmak şartile 11/ll t !l42tarihlne nıfısadlf (Çarşambaı günü ay
nı mahalde vl:' aynı saatte son arttırması yapılacaktır. <Bu arttırmndngayrı-

menkul ençok arttırr.nm ilstünde bıratılacaktır)haklan tapu stcll!erııe sabit 
olmıyan nla"ad!ı.rlar rn lrtl!:ılc hakkı Eahlp!erinln bu haklnnnı ve husus:ıe 
faiz ve mnsarHe dair iddlalarmı ilan tarihinden ltlbaren 20 gün lçlnc?c ev
rnkı ınusbltf'!rrlle beraber Daı.remize blldlrmelerl JAzımdır. Bu curetie hak
Janm blldlrmfmlş olanlarla h::tkları tapu s!cillerlle sabit olmıyanlar satış 
bedel nln p ... ylacmnsınd n hnrlç kaiırlar. Daba !azla malümat almak lst1yen
Jer.r. D38t3G4 dosya numarns"e Sandığımız Hu:tuk Jşleri .servislne müracaat 
ctn cJcrt ,l.'h vlunur. 

DfKKAT 

I .l.NİYl:."J' SANDlÖI: Saııdıktan alman gayrlmenkııHl lpotet göstemıek 

Diyarbakır Vilayet D~iıni Encümeninden 
D. Bakır - Sllvan yolunun 30 + 500 kilometresindeki 2 X 10,00 lık Kuru

cay köpı üsünün Jltmnli lnşantne 4P 860 mcı kilometresr.deltl 4 x l!l.00 hık 
Pamuk çr,yı köprüsü bzton enrıP fa.bllycslle lmlô.sı knp:ılı zarf usulü ı!c ek~ 
slltmeye konulmuştur. Ke~i! bedeli 24835.18 lira. olup llk teminat 1862 lira 
12 kuruştur. İhale 9/9/ 942 rHşnmb~ gilnü saat 10 da Vll~yet Dn\mt Encü
meninde yapılac:ı'kbr. Kcş\t ve ~ıtnamelerı Enrnmen kaleminde gör\llebl
llr. T:ıllpl~rln ihaleden üç gün evvel na!ind:ın <'hllyet vl'i~knsı o~mnlan ve 
teklf! mektuplarının Jhaleden blr saat evvel encümene getirilmesi şarttır. 

c9198t 

Çanakkale elediye Reisli?inden: 
ı - E!Pktrlk sant1rnlmın altı aylık lhtıyncı o1an 145 ton mangal kömlirü 

btr ay müddetle VP. knp:ı.Jı zart nsu'fle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bl'her ton kömüriln muhammen bedell 80 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 7ı liradır. 
4 - İhalesi 10/9/942 perşembt' günfi saat 15 de Çannkkale be1r.c\:yeslnde 

mtiteşekkll encümen huzunınd:ı yapılacnktır. 
5 - TaUp o1ıınlann mezkur ttiir. ve saatte belcd!ycde hazır bulnnm!l.lan 

A - 3726 lira 38 kuruş muvakkat teminat vermesi 
B - En az elll bin llralılı: bir yapı işini başarmış olduğun!!. e::ı1r b'r t;.•n. 

servis ve bu ı~l ldnre cdObllecek mali lktld:ın haiz oldu~umı rnl! · .. bit 
hanka referansı ile ekslltmenln yapılaca~ı günden en az üç giin evvrl bir 
lstJda ile Eskl~ehlr Nafıa m!lclürlüğüne müracaat ederek nlaca~ı bu ek:lit· 
meye lştlrak ves!kas1nı ibraz etmesi şarttır. 

c - · Tekli! mektuplan yukarda fiçilncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvellne kadar Nafıa müdür'üıtilne makbuz muknb111nde verlleeektlı·. 

Posta ile gônderllı:ceı.:. mektupların nihayet üçüncü nıadd<'de ):tıulı 

saate lı:ad::ır gelm~ olması ve dı~ zarfın mühür mumu ile iyice knpatıiını~ 
olması lazımdır. Postada o?acak gecikmeler kabul edilmez. tD327ı 

is tanbul mahrukat ofisinden: 
1 - İki Stütbeker kamyonu için Karas5r ynptırıl:ıcnkt.ır. 

2 - Beherinin muhammen flyntı 1200 llr:ıdır. Şartn:ınıes\ Ofis mulı:ı c
beslndedir. 

3 - İhalesi 2/9/942 çarşamba günll saat 11 de y:ı.pılnca~ından talip 
olanların teminat akçe!erlle mezkQr s:ıı:tten e\'vel müracaatı:ı.11. 

t - Bu sa:ıtten sonra. vuku bulacak müracaatlar kabul ohınmaz. llHS2\ 

ve dnh.ı e~eı bu hususta izahat nJmnk üzere belediye muhasebesine müra-

1

1\1aden tetkik ve arama Enstitüsü Genel 
cart.lan llun olunur. t.9215• d" 1_ •• ]"...,.. d 
_ . ıreıdor ugun en: 

il Devlet Derniryolları ve Limanları !,Ietme il mek~~~1ın'~ir~~~T~!~~t19~·~n~~ıa::;1~;~~!~ı~~~~~;n1~i:;1~~~~1:r;:~:=~~!~ 
Umum idaresi ilanları talebe aıır.oc:ıktır. 

Bu teknik mektebin biri naznrt, diğeri ameli olnırk tizere iki scmı• tre 
Muhat'l111 en bedeıı 1474 ıb!n dCJrt ~üz yetmiş dört) llra 56 (el!i nltı) Kr. cynJmış dört seneilk tnhsllı vardır. 

olan 92l6 M3 rıuht<'l!f ebatta kara"ğaç kalas '15 Eylül 1942) salı gı.1nü snr,t Maarif Vok~leUnce tasvip ve k:ıbul edlldir;! üzere, bu me:kt.c"'ı> rn rz ort:ı. 
(15) on beşUı Haydarp::ı.ş:ıda gar b:nnsı dahilindekl komisyon t.r.rnfmdan oh"'tıl tnhsılinl bitirmiş olı:mlar clındığına. ye mektebin t:ıh'lll miıc!d tı " :-t. 

yıl oldu~tına göre mezunları 8656 snyılı kanunun 3 f'ncrı macldı:ıs1n1 'l D açık eksi1t't1C 'IL.""U1Ue s:ıtın ruınncaktır. ı k' 
Bu işe girmek ıstc}·cnlcrin ııo Cyüz onl nrn 60 cnıtm•ş kuruşlut rnuvn:ı:- fıl-.rası hükmfınden lstffad:? edecek derecede tah':il r,örmüş ca:;ı nca .:ır ve 

knt t m ııat ve kanunlln tnyt'l euıı-.ı ves:ılklc birlikte cıırsntme günü sa:ıtl- lise mczunlnnndan bir sene fazla okuyanlnrm haklarına sa.bip 01 cı.cnkl .. r lır, 
ne kadar kr:ımi!:yona mıi,.:ıc"atlon l"ızınıdır. ~~d:ıkl şartlan h:ı.lz olan ıstek1!lerln nihayet 23 Eylfü 1942 cık no 

Bu i~-c nlt şnrtnnm ler komi.'>yondan parasız oinrak dn~tılmaktndır. ~dar Zon~u!~aktaki sözfi ı;eçen mektep ınüdür!üğtlne \'l' ıknlnı ile b. -lt 
19393) 1 mürncantl:ı.n lüzumu mm olunur. 

---------------------------- 1 - Tütk!yc Cümhurlyctl tebnasından ve Tlirk ırkından olmak, 
İstanbul 1 No. h Örfi İdare Mahkemesinden: 2 - Do~rııluk kAğldı göst<'rmek ıHl41 - 19421 c~ers yılı mewnlarmdan 

1 k d Ilf t rlhlc de 1 k ld ~ bu belge aranmaz. 
Mahkemem zce hn. kın n muht.e a r cc pnnme çı an ıgı 3 - Bulaşıcı h:ıstnlıklr.rla mnlfrl olmamak. bünycsl madC'n ocaklaıınıia 

halde iş ve lknmetg!\h ndreslndı: tuıunamadığından dolaJı celpname ile ameli ahşınnğa müsait bulunmak .sağlık muayenesi zongu!dnkLn yapt':ı.-
davet edilemeyen J{esklnll 325 doğumlu Nr.kşl ol!lu Siıleymnn Eı·kanlının kt ç 
18/D/942 gunfıne kndar bchemallal mahken:eml:e 1:1ürncaatı, ~ızn.k mo.- ca ~r:: En az, liseye girme hakkını veren ve orta ır.ektep ynhııt ortn cter.:
halde lse lknmctg!'lh ndre~inln hemen blld rilme.: l, nk..ı halde ru:ıwrı mıı.h- cedc sanat mektebi diploma veya vesikası göstermek. 
keme usuHi kanununun koyduğu cezayi nhkfımın tatbik ed!Jeceği UfLn 5 -· 18 ynşına girmiş ve 25 ynşını geçmemiş bulunmak. 
olunur. 'ı5oı50a> 6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek, 

İstanbul sıhhi ınüeueseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Şfşll Çocuk hastahanesinin fiO kalem ilacı açık ckroltmeye konulmuttur. 
1 - l!."lwl!tme 4/9/942 Cuma günü saat 14.30 dn Ca~alo~lunda Sıhhat ve 

İçtimaı Mı:nyenet Müdiirlüı!il binwnda kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat 1245 llrıı 58 kunış, muvakkat teminat !l3 lira 42 

kuruştur. 
3 - İst{'k!Uer prtnn.me~lnl çatısına günlerinde komisyonda görebll!rler. 
4 - istP1'Jller 1942 yıJı 'rlcnrtt oda.sı veslkaslle 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar le t-u 1fe yeter teminat makbuz veya Banka mektubu ile bJrjJtte 
belll gün •:e s:ıatte koml~ona gelmeleri. 18943l 

Bu ş!lrfüın haiz oıan istekliler 25 Eylül de lıe.;ap, hemle.!:e, cebir ·ıe 
Türkçeder. yazılı lmUlınna tfibl tutulacnklnr ve mu v:.ıftnk ohnl:ır m ~k-
tebe kaytt ve kabul ecllleceklerdlr. oı6B8h e9ı,50• 

Askeri F nbrikalar umum müdürlüğü ticaret 
şubesi müdürlüğündena 

100 kilo 18 No. makine lpllll 
150 , el işi ipliği 
110 11 Ağaç kundura çlvls~ No. 4 
ııo 11 A~aç kundura. çivisi No. 5 
J ıo ıı Ağaç kundura çlvis\ No. ll 
300 11 Bakır kundura çivisi No. 18 

Ticaret ve sanayi odasından ]~~ : ~~1:~~11~·lsi No. 
24 

.nümuneye göre. 

ı 100 11 ÇJrlt 
T optan ve yarım toptan peynir satışlarında atan· 10 OOOçift Nalça eçıvısı ııe bernber11 nümuneye göre 

b 1 T • t • d "' k 700 000 adet Kaban çMsl ınünnıneye görh u . ıcare ve sanayı o ası umumı ararı 44 000 11 adet erkekli dlşill kapsül ctorek• nümuneye ~öre 
Birıncı rr.ndde - Gerek peynir imalcileri \'e gerek toptan ve y:ırım top- 1 000 Tabaka zınıparn kflğıdı nlimuneye göre 

tancılan tnrdından yapıla.cak toptan ve yarım toptan peynir ı-:atışlar.nd:ı. Er !kmıdnrası ımalf\tında kullanılmak üzere yukarda mlktn\' ve cinsi ya-
alıcının talebUe malın heyeti umumıyeslnln % 10 u ntsbetlnde teneke açıla- zıh 13 'kale 1 malzeme satın alınac:ı.ktır Kalem k:>Jem teklif yapılab!Ilr. ts
rak s:ılam1urnlan bo§altıııp on dakika müddeUe sii?.üldfikten ve her teneke ı'eklllcrln t:k!lCJerlnl '7/9/942 pazartesi İünü akşammn tadııl' ticaret şubcsl• 
1.çln bir ki.o dara tndlrlldlkt.en sonm tartılarat buhmacat mlktann vasatı~i ne verml'lerl m•m olunur. 
üzer!ndeıı m:ılın umumi sık·ctl tesb1t ve hesap edllecekt.ır. j Bu malzemenin nümuneıerı her gtln tıcaret şubesinde görüleblllr. 

lkJncl mrdde - Perakendecilere yapılacck 10 tenekeye kadar elan ı.a- l9247) 
tıeıtardalO tenl'Jrenln hcps1 .ıçılarak birinci maddedeki esasa göre tartılıp bu-
llmacak hakiki miktarın taraflarca aynen kabulü mecburidir. Per:ıkendecllere 
10 tenekeden fazla. olarak yapılacnksatışlar birinci maddedeki toptan ve ya- Ankara Belediye Reisliğinden : 
nm toptnn ~tış f&l'fJarına tabidir. l _ Ankara utobiis garajında yaptınlacak kalorifer te~lsntı iş\ en be~ 

ÜçüneU madde - Peynir Amilleri ve toptan peynir tac!rlerı 1943 ser.esi gün müddei.le ve knpnlı zarf usume eksiltmeye konulmuştur. 
ıstıhsal mevsiminden ltlbare;ı imal ve ~atışa arnedllccek teneke!er fizerine 2 _ Muhammen bedeli f18li8Z• lira rDOıı kuruştur. 
firma veya müseccel marlro!annı ve malın nev'ini yazmaya meci.mı<lur;ar. 3 _ 'feıntnatı ıl40h Ura .2211 kuruştur, 
Bu 11nret1c lmnlô.thane markası ve nev'i yazılı bulunmıyı:ı.n tenekelerin şch- 4 _ Bunun t 1/!>/942 cum:ı günil saat ıı de talibine ihalesi mukarrer 
rlnılzde toptan ve pearkende satışı yapılamaz. bulunduğundan şartname ve keşif l:etveli ile pro}csinl görmek ı~t.:?ycııılerin 

Dördüncü madde - İfbu umumi karar neşri tarlhlnden muteberdir. her gün encümen kalemine mürncruıtları "e isteklilerin de 2490 nııma~a!ı 
BPşlncl madde - İşbu umum! karara muhalif hareket edenJer hakkın-' 



BEB 'l'ELDEll 
r-

Jigolo 
• A vu_stralya kıta~• Rakıva düş~ün şahit 

Orta çn~ nçılgm eflenccler tle~~indlr. Dilnyamn o uma: Zengı·n fakat nu··fusu pek az bir kıtadır, lngı·liz Cf bir Hem hayatima, h"em nmda sefahrt, r:evk, eğlence açın ÇllV~arl~ p~ra akmış 
tır \'e bu çağın insanları, başta şövalyeler, dehler gıbl ~~lenmlş1':1', •• • ) k k J} J keseme kastettiğimi 
lr.mişler. diinynnm safnsım ıııon tlamlasına katlar sumu~k içın zamanlar burasını sürgun yerı o ara ll anmış ar biliyorum, fakat ne 
ellcıimlen ~elcni arkalnnna.bırak!;lnmıJlnrc.lır.. . v • yapayım elimde deg"' il 

Mamafih buna balnp ılk ca~n eglenccsız hır devir oldu~ 
nu zannetmcylnl7.. Unyır ... Bilakıs!... Onun da zevk, 11efahet n Müttefiklerin batı ve cenubi milyon hektarı tnrla ,.e bn.hçe ve Avustralya her sene altmış Şah't Z"Ifk 

24 1 
d luIC 

p;;.Jenoe dopdolu bir tarihi vardır. Pasifikte Japonların fstndsı al- kalanı çayırdır. mflyon İngilfz llralık yün ve ya- b u'· u ıtr 1' y.aş ~~m d ah~o I 
e Ve bu t.arlhi!l ·apraklnnm çevirirken orada e~!~ncc, ZC\'k, tında buİunnn adalara karşı ta- Zer1ynt yapılan araziden 1936 pağı ve on milyon İngiliz liralık oe~ .. ~ zayı' .çe ımt~k 1) \ anı" 

•afa, sefeh,..t y{. '" inden basına semavt afetler gelaı~d.en bah· a,...,,.,.... geçmeleri bütün dilnva- senesinde kırlt üç milyon ~ri koyun eti ihraç eder. A ~'~ ~'~~ t~mız, a:> a hkap arı. doya 1• 0

• b Jd ı el nz • • ...-.. • i ..,.n,. kil Iık AvustraJ ad besi k .l"'\.llJlye ı.;:ııcı ceza ma emesın c ıa-r:cdilcn şeMrlere '\'llnlınış harnp olmuş e e ere rasg } • · • nm dikkat nazarlarını. beşinci kı:ntar (yan 'w;,,..,....,.,0tıgramB mlktany a. e'llen oyun- hitlik yapmak üzer~ koridorda 11ra 
Bugilnkü dÜnvayn kadar yeryüzii pek gilzel egleı~ştır. kıta diye anılan Avustralya üze- mıkyas) buğday au.. ... ~ r. u ların yüz milyon Ue yüz bekliyor. Kapının yanındaki kanape-

ner sehrin mazisine bakınız. Sayısız eshi dlence ve mesıre ~- ıine çekmektedir. Japonların el- miktar bütün tngilteJ:edeld bir yi~ dbeş mbii1yon arasındadır. de otururken bütün vücudu titriyor, 
ferin~ rasgelirsiniz. Bunlann hepsi bugün ölmüş, yatnıı dille e lerine fırsat geçerse, tstll§. etmek senelik mahsule muadıldir. Dünya a hiç r memleket koyun koridordan aeçenlerin kendisine 
hika"·eleri kalmıştır. ~ d ğl istedikleri bu kıtanın hususiyet- Şu kadar var ki Avustralyada cihetinden. Avustralya kadar zen· ba1'tılclanm farkedince utanarak 

Shncliki insan için böyle çılgınca. ef.sanevı bir tarz ~ e en· !eri hakkında okuyucularımıza bir hektar araziden 8,3 kantar gin değUdir. ayağa .kalkıyor: fakat bütün gayret-
mck ·ne münasebet? .. -Ostelik o ecdadı gıbl midesini de bır tara· rnaltimat vereceğiz: buğday alrndığ'ı halde İngiltere- Madencilik cihetinden de Avus- lerine rağmecı, vücudunun titremesi-
fa bırakmıstır. Eki çağlara nazaran cıinsan» denilen mahl(\k pek Küremizin kıtalan arasında de 22 kantar alınmaktadır. Avus- tralya çok zengindir. Şark! Aus- ne mani olamıyor. 
tiy2dt boğ'aı~dan düşmüştitr. vl t bovazlanna ve· ~ Avustralyanrn hususiyeti milnn- tralvanın buğday hastılatının tralyada Yeni Gal hükılmeti da- Sarhoıluk yüzünden ç1kan bir ya-

oE~kilr.r eJJcrine geçen paralan eg ence ere ve g kalat yollarının müsaadesizllğl- anc~ yansı mahaııt ihtiyaca hillnde ilk altın madeni 1851 se- rnlama vak~ında bulunmu~ ve ıa-
J'İyorl:mlı» diyelim. Kazanıyorlardı ve çıtır çıtır bze:k içinde yl· dlr. Yolların k~fi olmamasından sarfedllmekte olduğundan kalan nesinde keşfcdllmlştır. 1862 se- hit olarak mahkemeye çağırmışlar. 
l'Orlardı Bugilnkii insan parasını ne yapıyor aca a._... bu kıtanın mebzul tnbil kaynak- rarısı baska memleketlere ihraç nesinde de garbt Avustralyada Mübaşir ıeslcndi: 
• Omm eski devirlerde olduğu gibi ne çılgınca eglenceleri var· ıarından cliğer kıtalar lflyıkile is- edilmektedir. zengin altın madenleri işletilme- - Şahit Zülfikaaar ... 
dır, ne asın bir mide zevki,_ ne de başka ~lr çarçunı ... llflh tıfade edemiyorlar. Avustrnlyarun Buğdaydan başka Avustralya- ğe başlanmıştır. Zülfikar e1Ierini oğuştunıp dizleri-

0 halde paralan kim yıyor? .. Kim yl~ecck?. Harb ı... mesahası Rusva hariç bütün Av- da vu1af patates ve arpa druıt 1900 senesinde Avustralya dün- ni bükerek mahkeme salonuna girdi. 

narh ilfıhı bugünkü dünyanın jigolosudur. - H. 
-==~=================ı=--=-==-ı===-=ıı::::mmm::ıı:ıı-=ı=-

nıpaya muadildir. Halbuki nüfu- külİiyetll miktarda yetiştirilmek- yanın en çok altın yetiştiren Hak~m hü:i~etini ıorarken o müte
su kıyas kabul etmez derecede tedir. Şimal k15mında çok sıcak memleketleri sırasına gcçmlı\r. mndıy~n tıtrıyor, muntnzam cevap 
azdır. memleketlere mahsus meyvalar Umumt har.bden evvel bütün dun- veremıyordu. 

Bütün :4vustra1yada yaşayan ve Tasmanva adasında Avnıpaya ya lstihsalatmdan Avustralyanın Reis rnrdu: 
nüfusun yck(lnu İngilterenln pa- mahrus yemişler yetiştfrilmekte- hissesine isabet eden nispetler - Oğlum! Niçin ıitriyoraun? 
yıtahtı Londra sekenesinln m~c- dfr. şunlardır: Altın yüzde 10, kalay Has~~ !nısın? . 

Gördüklerim, duyduklarım 

Kuyruklu yıldız muuna bile yetışmcmektedır. Sima!! sarklsinde ı..··üllfyetlt yüzde 6, bakır yilzde 5, kurşun ve Zulfikar kekelıye~ek zorlukla: 
Avustralynnın umumt nüfusu 6 miktarda şeker kamışı yetişir. çinko yüzde 20 dir. Sonralan al- cEveb vce~·~bını verd~ ve nyakt~ du
milyon 800 bin kişi olduğu halde Şeker l:amışı mahsulü senevt or- tın istihsali tedenni ederek 1936 ramadı~ ıçı~. oturdugu. yerde. ıfode 
Londranın sekmesi 9 milyon ki- ta hec:apla kırk m11yon Aşaı1 kan- seneslndeki istihsali ancak dün- ;·ermesme ldusaSde tdılcre~1 ıskem· 

32 sene evvel Halley kuyruklu 
yıldızının gelişi 

şi:vl bulmaktadır. tarı bulur Bu itibarla kamı, şe- ya altın hasılatının yü1.de 3,3 kıs. eye otu;tku u. oruk abn su:ı were cc
1
-

• · · tmi t" vap '\'erır .en Earsa aşı snga so a 
Avustralya ilk defa 1605 sene- kert yetiştirmekte Felemenk Hın- mmı teşkil e Ş ır. çarpılı:ror ellc•ini oğııcıı...ıruyor ke· 

sinde Avrupalılar tarafından dtstanı, Küba ve Portoriko a~a- Avustralyadakl kömür maden- limeleri z'orlukla tamaın~ıyord:. Ni
keşfedilmiştir. Buranın sahilleri- larından sonra Avustralya dor- !erinin hasılatı mahalll thtlyacn hayet hakimin tekrar sorı.ıası üzeri
ne gelen Hollandalı gemiciler ye- düncü sırayı işgal eder. Çalışacak kAfl geldikten başka ._senevi bir ne Zülfikann hastalığının iı; yüzü an
nl bir kıta bulduklarını anla- fazla kol oısa bu mahsuller bir milvcm ton harice gonderilmek- laşıldı. Donuk bakışlı gözlerini yere 
mışlar ve bu yE!Ill memle.l<ete ken· kat daha arttınlabillr. Fakat tedir. dikerek yutkuna yutkuna mırıldnndı: 

Kuyruklu yıldıza dedelerimizden geçecek. Eğer kuyruğu bu uzunlukta dl vatanlarına izafetle «Yeni Avustralyanın sekenesl İngilizler Melboume civnnndald !ellgin _ Hastayım bay hakim. Çünkü 
Lazıları, asıl Arapça karşılığı olarak, ise içine dalacağız! ... ) . Hollandaıı adını vermişlerdi. buraya başka ırktan muhacir gel- linyit madenleri hasıla.tının beşte bu ıabah kahvaltı yapmadım. Bu 
(Necmi zu ı.eneb), bazılan da per- Böyle ötüp ~ururk~n b~~~em Fakat Cnva, Sumatra ve Bor- mesine şiddetle muaıızdırlar. üçü elektrik kuvveti istihsalinde yüzden ne yaptığımı bilmi> orum. 
çemli yıldız manasına (Necmi zu hangi bilgiç taslagımn çıinedı~ı sa.· neo gibi çok zengin ve halkı çok Avustraıyanın z1rat maddeler- sarfedllmektedlr. Şark! Avustral- - Açlıktan mı titriyorsun) 
züwabe) veya (Necmi geysudar) lnz ortalığı karman ço~an ett~.: .. başka adaları ele geçirmiş old~- den sonra en büytlk servet kay- yada dahi gayet zengin linyit ma- - Açlık değil, bay hakim. Be-
dcyip durmuılar. Kuyruğunda zehlrlenn en muth!~ı lanndan pek çıplak ve kısır gor- nağı ylrml iki milyon hektar tu- de!'nlerl keşfedilmiştir. Elektrik nim kahvaltım yemek değildir, 

içlerinde ancak onda biri gözle, olan kiyano• gazı varrruı .. Yer yu- dükleri bu adaya ehemmiyet ver- tan ormanlarıdır. Bunların çoğu kuvveti cihetinden Avustralya rakıdır. Yirmi dört yaşındayım. 
öbürleri teleskopln görülebilinniı. zünde, karıncadan tut, fıle kadar, memfşlerdir. garptadır. Bu ormanlardan on dünyanın birinci memleketlerin- Dokuz on ıenedenberi rakı içerim. 
Fen, göktckilerini üçe bölüyor: canlı ı:nahlu~ .1tah1!eyacak~ıı: 0 gazı DJ~er Avrupalılar dahi bura- mUyon hekt.an muntazam sureti den sayılıyor, Kurşun V~ çinko Hem nasıl içmek) Geceli gündüzlü. 
Başları, başlıınnı çevreleyen pber· te~effüı ettiiı Anıye hepu alecek- sını pek mühlmsememlşlerdir. An- te işlet.ilmektedir. Her sene bir Jstlhaslf cihetlnd.en . dünyanın Sabah~yin uyanır uyanmaz ilk iıim 
emleri, milyonlarca kilometre o- mıı .. · eak altmış beş sene sonra meşhur mUvon iki yüz bin metre mlkMn ikinci memleketıdır. Bırlncl!!i şl- bir ıi~e rakı içmektir. Yüziime tü-~undnlci kuyruklan... Şunu da araya ~ı~ıştıralım: O ta· İngilfz Mşlfi kaptan James Coot kereste istihsal olunur. Avustral- tnalt Amerka müttehit hükfimet- küraeniz hakkınız var. Fakat ne ya-

Eski zamanlar halkı gökte kuy- rihte gaz maskesımn daha ne adı bu adavı ziyaret etmiş ve bura- yanın but Un dünyada meşhur en lerldir. Gecen umumt harbden payım) Elimde değil. Alışmışım bir 
ruklu yıldız.ı görünce onu zelzele, var, na aanı: no de medet umucu- sının fstlkball parlak bir memle- mühim servet menbru koyunları !Onra cenubt Avustralyada demir defa. Bu rakı yüzünden girmediğim 
aalgın hastalık, kıtlık. harb, büyük- ları. . . . ket olacağını keştetımlştlr. ve bundan çıkarılan yün ve ya- cevheri bulunmuştur. Şimdi bela kalmadı. İşte, bu defa da gene 
1erdoo birinin ölümü gibi bir afet ve Şakası yok; herkeı fıtı.lı aldı; tıç LAkin bu keşfine bir türlü !n- .pağıdır. Kıtanın ıkllmt küJUyetıt Avustralya kendt çelik ihtiyacını rakı eğlcntiainde kavga oldu, tab!i 
felaket alameti sayarlar, korkudan buçuk atmala başladı. Bütün kkokc~j m.ı tere de"lettnin dikkatini celb koyun yetiştırmeğe çok müsait- k5.mllen dahill istihsal fle temin ben de orada bulundum. ve şahıt 
t. 1• • 1 . kanlarda, kadınlarda, teve u çu • edi l k hk ld D_ k t ır ır tıtrer ermış. l k ll l d tın ~ ffak olamamt tır. tir. yor. o ar~ ma emeye ge ım. vere e 

Hatta benim çocukluğumda bile babına sığınmı~ sac; 1 ıa a 1 ar a, e Cıse muva t it \ il versın ki, kavgaya karışıp ıuçlular 
ekct"ri yaşlılar 0 kafadaydı. Derlerdi hattı hayli okumuı yazmışl~rd~, ~ setkliz se

1
ne sorra ~mı e~e ~. -~:S ~~mı veya yaralılar arasında bulunmadım. 

ki: korkudan kekeleye kekeleye bır ıu- .l\ume . azı ı cank ve b ~ sur- • o ~!~~~ ~ O.t üste birkaç tıkanık solumadan 
- Menhus. şu kadar yıl evvel gö- rü laf: mek içın en uza ve ya a mem- ~~ 4 

0 
. o o sonra devam etti· 

:ı:üktii; çok cec;meden büyük kolera - Duydr1nuzc~· ~ıy:°:Jet k~pa- leket Avustralya olacağ'ına hük- ~ .r'il)p~ _ _ O - BugÜn phi; olarak mahkcme-
çıkıp İstanbuldıı kurban etmediği ~lı:mı{d "Yd.:· k Y z n ln . ~ mederek 17~~ senesinde ~.uraya • • • • • • • • ye geleceğim için dabahleyin rakı 
adam bırnkmadı. Ardından Hoca- bır yı iZ UJeCe .~ rerçem en h o- 7~0 caniyi gondenniştir. Mueb~t Amerıkanın Ars en Lupenı o ldu içmedim. Tabii, İçtikten sonra b:l-
pll"ft• yangını nice seınıleri, mah. aile- ğazlar~ dolanıp cı.:m e &lemi li za- kurek mahkt'\mu olan bu can1 'e 

1 
k' '- k 1 a B da Al 

,... - k Amerika'nın Arsen Lüpen'i adı dolar kıymetinde elmas anm aşır- ım .urşısına çı 1 m z. ura -
leri kavurup kül etti. On, on ikı sene da bogaca mışl... katiller şimdi Avu~tralyanın e'.n verllen Nöel Scaffa. adında biri masıdır. Scaffa bu işte 

0 
kadar Iaha yemin de edeceğiz. ).,t~. içme-

11onnı bir daha peyda oldu, Mo~kof - Hayır öyle d~~il, ~~?gadak mSyadmnuevr'lşnehbtrıllunvedulığmuaBonıtbanulyWlkö~rn- Filt\.defilya şehı·I hastanesi•nde öl- meharetıe hareket etmiştir kt tev- ~~nk g.eldiğdim._. için böylle tithriyoıbu .. m. mulınrebesi patlayıp dereler gibi kan dünyamıza çarpıp dort böluk e~e: "" _ 
aktı: Rumelindeki ümmeti Muham- cekmiıı, içeriden dı~arıya kor gı~~ fe7ine~knraya çıkarılmıştır. müştür. Scaffa ufak tefek hırsız- kif edildiği halde mahk~mede le i~ ıçme ıgım zaman ar ep oy· 
m"ı 8 ,.riJ •cfıl hicret ettiler, perişan ateşler. alevler fı~kmp herke, dırı ek A t. 1 lıklara iltifat etmiyen, yalnız beraet kazanmıştır. Bir müddet YH·k·. 

k ı k Tam s sen sP.ne vus ıa ya i l ·in l 1 sonra bu elmn"'lan bulmağı ken- a ım: olılul:ır .. diri avru nca mııı... miinha.<'ıran sürgiln "eri ve men- zeng n eı kıymetli e mas anna ht t.., i 65 bl d 1 - Bak dedi. genç yn~ta hu hale 
Ç 1 ğ r · ~ dı E dis:l denı e e m ş ve n o ar . . • •• • . . . Gel zaınoo eit zaman, ilim adam- o uğunu çocu unu etrn ına top- fa yurdu olarak kullanılmıştır. musallat. olan bir hırsız . n ücret mukabilfnde elmasları snhl- gclmı;sm. Hala da ıç~ıye devam edı-

hm bu köhne znnnın bt> luğunu ispat !ayıp, yüzlerine melül mahzun balta Bn müddet zarfında İngilte:reden emniyctlı yerlere yerleştlrilrnlş bt t sU t iştir yorsu1'1. Bö:>le, kendı hayntına kas-
etmi !l"T; e nıeri H.·rscri dolaşır snnı· baka: (~e. ço.r~, ömrümüz bu kadar- ve lngiliz imparatorluğunun olan bu elmaslaıı bulup nşmrdı. ~~35e dem ~~am · Bell'in çok det~e~in se?ebi .~ı;di~_? ... w w 

lan bu yıldı:ı:lann hım·ketlerini ince:, mış ve la.kın .?1
z >:~ş yaş.ad ık.' bu ma- muhtelif yerlerind<!n A vustrnlva- Yapılan hesaplara göre çaldığı kıvmetll elmasları aşırılmış, Zulfıkar.'. ışl~d'.gı guna~ın- agır~gı 

lemışlcr; mıhanilri bir kanuna tabı sumlar luç gun gormcdı) dıye aızln- ya crurülenlcrin yekt1mı 200.900 elma!=:Jarm kıymeti 10 milyon do- Sca!fa bunları da 100 bin dolar altınd? ezı.!ır gıbı ~~~ını .. onune cge
old..ıklnrır.ı mu.ıyyen vnkitlerde yon sızlnynna... ki!=:iye balig olmuştur. Bu mü.d- !ardı. ücret mukabilinde sahibine tevdi rek bır m~ddct dl·tundr:tc-~ ~onra 
diin}amJ?a vakalaşıp semalarımızdn Alay tarahndak:ler, (ehlen gelen det zarfında kendi ihtlyanle Scaffa"nın en büyük hırsızlığı, etmiştir. Amerika'nın Arsen Lil- mahçuSp bbırb.t_.aVlrlaB mırı anb bı.. . . 
görüidüklerini, hiç de uğursuz olma· düğün bayram) diyenler de çoktu. Avustrnlvaya hiç bir muhacir 1925 de Amerika'da bUyUk Uca- pen'i bir müddettcnberl işten çe- -b. ele ır ... k unun ~)~w e ı,dıylı 
dıklarııı bıldirmişleı. Onlarda da: w• .. .. .. lm · t' ter ıye a amama , sersen ıge a -

L'luilıereli meşhur Newton ( 164 3. - 19 mayıs yarın degıl, o burgun. ge emış ır. rethaneler sahibi Woolworth'un kllm!ştt, bir kenarda münzevi mnktır bay hu kim ı y nptığımın kö-
1727), gökteki büıun cisimlerin Şunda 48 saat ömrüm ka.Idı .. Yarın Bundan sonra dn Avustralva kızı madam Donahuc'nın 685 bin havat yapyordu. tülüğü~ü. hem hayatıma, hem kese-

'- d 1 1 b pek batı olarak Avrupalı muha- k d ·~· · k · · b·ı· (umumi cazibe) tesirile gayet mun· aru aş arı top ayıp, genıı ır ıan- . 1 . 1 i i lb t4nişti y . telefon cihazı mc as ettıgımı ı;o ıyı ı ıyorum. 
ta7.am münhaniler çizdiğini ortaya dal tutup, dolmalı, helvalı, çalgılı, cır erın ~eves n ce e r. en 1 Fakat, artık iş işten geçmiştir. Bunun 
koyduktan !!Onra bu kanunuı:ı kuy-1 çay haneli bir Kağıthane ıafası yapa- 1ta81°0. ~"n~.sfındte ~~~~a·n A umt~~ Alman postalan milst~arı Ber- elli şehrin yazılı bulunduğu tnb- önüne geçilemez. Böyle içmeğe de-
rul·.llı yıldızlera sümulli oldugvu fikri 'ca1"m. Cebimde ne var ne yok hep- Hırı nu USa n VUS ıa l' ı· Gisen k f ttiğl bfr telefon d J d"ğm ••am edecevim ve günün birinde ıil-

. 1 o· 'l·adakf muhacirlerin mlktaıı an- ın ı ' eş e lo ay ın anır ve gene u e, ·.. . .. ~ .. w· z tüı<'miş. Heyet alim:, Oxford üniver- sini harcayacağım. Bir kenara aak- J k 5000 k·~· idi Otuz sene !=:Onra cihazını Vaymar posta merkez!- döndürülerek konuşmak istedi- rune silr.une olecegım. aten mem-
ıitesi profesörlcri~dcn E. Halley ladığım beş on kuruşumu Halley ca ı.,ı · · • ne vermiştir Yeni keşfedilen te- ~ . . irin lekete hır faydam olmuyor. Şu kav
( t 656. ı 742) bu mesele ile uP,raşa efendi hnzretlerinc mi miras bıraka- yani 13~0 ela yapılan tahrirde bu lef n dün~ i lu hal- giniz şehrın üzerine get ce O galann gürültülerin. cinayetlerin se-
tığraşa şu kanaate varmış: y~~ Avrupa, ~merı'ka bankerleri- kıtanın Avrupalı nüfu5ıı 70000 ° ' b S a. eşs z o P şehirde istediğiniz telefon nuına- bebi d~ hep bu mürdar rakı değil 

Baska b~ .. ka zar.nedı'Icn kuyruklu nın ko.salarındakı ona yeter. kisive baltğ olmuştur kın ser esçe lstı!adesfne tahsis . i konuı:abillrsiniz .... 
· .. . dilmiştir Yeni tel t n husu rasını çevır P Y • mı' ... yıldızların çoğu ayni yıldızdır. Dö- . . Kırk sene ~onra yani 1870 ~f' e. . · . e 0 un - Cihazda her §ehrln üzerinde bu- Zülfikar, wallere zorlukla cevap 

nüp dolaşıp muayyen zamanlarda O ana baba gecesı bırkaçtUndan yapılan tahnrde Avustralya nü· sıyetı şudur. d n kadar vererek. ifadeaini bitirdikten ıonra 
görünürler. . arkad&f, Cöztepedeki evimizin üat fusu bir buçuk milyona baliğ ol- Tıpkı radyo makinelerinde ol- ~unan bir otomatik e e bitkin bir inde hutaın ıünepeliiile 

Bu iddiada ıara. ederc:k, Alman- kat balkonununa toplanmı~. gözleri- muştur. Fakat bu tarihten sonra duğu gibi, üzerinde 50 muhtelif zaman kcmuştuğunuzu ve öd.eye· muhakeme ..tonundan çıktı. 
yalı Kepler' in bah.ettiği kuyruklu- mi~ gökte, merak ve heyecanla ~ek- A vustralyanın nüfusu her on se- şehrin ismi ya7Jlıdır. Radyo- ceğiniz konuşma ücrettnı göste
nun 1758 veya 1759 ıenesinde tek- leyap duruyorduk. Kambur Sadı de ne bir milyon artmıştır. 1930 da dakl gibi bir düğmeye basılınca rlr. 
rar geleceğini ıöylemiş. aramızda, Avustralvamn umumt nüfusu • rt 1 

Filhakika ölümünden 17 •ene Rahmetli, dünyaya metelik veren- 6,630,000 kişi olarak tesblt edil- Yağmura ' karşı sıgo a 
IOnra dediği aynı ayn1na çıkıyor. Bu !erden deiil. Gene her zamanki ten· mistir. t 

14 
d si rta edilmesi Jlzım-

keşfi ıebebile yıldım Halley adı veri- liği. neşesi üstünde: hattl fazlasile. L~in Avustralvanın mndent Havalaıın çok bozuk gitmesi saa e go yağarsa si· 
Jiyor. Tuhaf tuhaf fıkraları. taklitleri tut- servet ve inbat ku.vveti artık tvi- yüzünden Danimarkada, yağmu- mış. 10 m. m. yağmu~ bedelini 

15 31, 160 i', 1662, 1 759, 1830 turdu. ce takdir edflme~e başlanmıştır. ra karşı sigorta cemlyetleri, şlm- gorta şirketleri sigo bunn 
iUı lla da vasati olarak 76 sc- Saatler geçedursun, dört y111ıı ko- Bu kıtanın vüz milyon nüfusu fe- dilik bu işten vageçerek yağmu- tamamile ödemeğe ı::1ec n1n .;::.· 
nede~ir ~~!ip' giden, 191 O daki •on laçan kolaçan, Hail ey nam alamet· rah ferah · besliyeceği yolunda ra karşı halkı sigorta etmez ol- ihtilAf halinde, rasa ane -
teşrifinde yirminci asır ba,langıcı ten e•er yok. C~e yanıı.?l.~u. ııabah tahmtn1er yapılmıştır. LA.kin en muşlardır. Danimarkada bu ga- va tebliğleri her 1ki tara!ca na
lnaanlannı, orta çağlarda yaşayanlar ~k1.•tll, etraf agardı: ıorunmez de cfoğru tahmin AvuS'tralyanın alt- rip sigorta, ya bir gün için, yahut zan dikkate alınıyormuş. 
gibi korkudan allak bullak eden goArünmbaez; w mış mllyoo nüfusu rahatça besli- yalnız öğleden sonraları ve ya- - llR RI il ·-- 1111 -

. • b H )) 'd" ca ıı:uyrugu aanyor mu gaı.la- V• d i la dır Arazinin 1 muzıp, ıtte u a t'Y ır. t 1 w b.. .. d" b, 1 yecegıne ar o nı · hut günün yalnız bir kaç saati Bayezit'teki nkılap 
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BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 54 Yazan: (Vi • Nu) 

. - Aleyflnde dooruin). •• Kula- ı mi oeyden hotanacakti da sana v• 
iını aça•ın eyi dinliyeain ... Ben onun racktı, değil mi~ ••• 
ilen senden da~.* öncele içli dı~h o}· _ Varacağıdı da alacaiıd1ml 
muşum .•• Bu .. donme dolabın bar ag· _Kedi yeti,emiyeceii ciğere pİI 
zı olaa dam soyleae... dermiı. 

- Yakışmaz. yakııma. ayvaz; l.tepan, bir 11tavruz çıliar<li: ıöz-
ağa ... Bize, bir gözümüzü kör, bir lerini teatek.erlek açıp, asabiyetle: 
kulağımızı sağır etmek düşer... -A.f .. çarpun kim almaz idim.,. 

- Atiye olmasaydı aen de benim Neler edooor ••• Biloooruz ... Alıp da 
gibi diyeceğidin... böylem olacağıdım); 

- Niçin> • • • Parmaldarile boynuz ipreti yapti. 
- Ç ünküm sen de üreğinde lw- Rıza, filozof filozof: 

kaııçlık duyacağıaın... - Canım, onlar zengin inaanlar ••• 
- Haydi, haydi, saçmalama... Hem de ne zenginlik . .. O söylediğin 

K üçük hanımefendi bu ... Geçerken kaideler bizler içindir ••• Bedriye ba
~~na da yan bakıp bir kere gülmüı ,nimefendi, ırolunu bulmuı keyif ça-
Öı.>:e c iddiye alıp kıskançlık davası... tıyor. 

1 
Jstepan, hırsla soludu: lstepan isyan ediyordu: 

Gördüklerim, duyduklarım 
nüzüle uğnyanlan cfoymuştult. 

Vapur Haydnrpaşa iakelcs~e ya· 
naşmadan kayıplara kanşmı,U. 

I~ 

Hiç unutmam, o geco k'arıdı:! 
komşumuzun bir lô.zı oldu: · admı 
Necnüye koydular. l.tanbul içinde 
~aalleri çok. Bunlara Necmi, Nee• 
meddin, Necmünniaa., Ahter, Zülfü· 
yar, Geyau, Ha.le a.dhm takılmışhr. 
Otuzluklar içinde bu üimlerden biri-
ni tqİyan, 24, 25 in<ien yuk'arı çık· 
mıyan her hangi bir bayaına hiç çe
kinmeden yqını söyleyin v~ kesip 
abn: 

- Doğum tarihirı l 91 O mayısının 
yirminci gecesidir. 

Senned Muhtar AJus 

Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama ensti.,. 
tüsü genel direktörlüğünden: 

ı - Madenciliğe ait muhtelif ihtisastan tahsil etmek 
ve Yüksek mühendis yetiştirilmek üzere Zonguldak Maden 
Teknisiyen Mektebinin hususi sınıfına müsabaka ile 25 tale· 
be alınacaktır. 

2 - imtihanda kazananlar Zonguldak Maden ocak· 
lan dahilinde en az dokuz ay çalıştmlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve do· 
kuz ayın hitamında ameli çalışmadan muvafık not alanlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yüksek Tahsil için Avrupaya gönderilecektir. 

4 - Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dile· 
diği yerde iknmct ~ebilccek ancak, fevkalade istidatları gö
rülen ve fakir olduklan anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar arzu et
tikleri takdirde leyli ve meccani olan Zonguldak Maden 
Teknisyen l\lekt~binin ikinci sınıfına imtihansız alınar~k 
nyıu ders senesi sonunda iki sınıfın imtihanını birden venp 
dördüncii sınıfa terfi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile «Ma

den Teknisyeni ı) ünvanile mektepten mezun olanlar, Dev-
let bareminde cı30 •ı lira asıl maaşla işe başlattınlncakhırdır. 

6 - l\liis::ıbnka imtih:tnına girecek talebe aşağıdaki 
şartlan haiz clmalıdır. 

A - Tüı·kiye Cümhuriyeti tebaa.cnndan ve Türk ırkın· 
dan bulunmak 

n - 18 ya.'?tnl l>itinniş.25 yaşmı g~memiş olmak, 
C - İyi hal ve ahlak sahibi olmak «1941 - 1942 ders 

yıJmda m ektep m üdavimi ohnayanlar do~rruluk kiiğıdı ib
raz edecelderdir.n 

D - Bulaşıcı hastalıklarla malfıl olmamak, ~ihhati 
tam olmak. bünyesi madenciliğe ve maden ocaklannda ça
lışmağa müsait bulunmak, 

E - Lise o1ıttınluk diplomac;ını ibra:r etmek yahut bu 
derecede tnhsil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik e4i1mek, 

F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört atlet vesika fotoğ. 
rah vermek. 

7 - Avnıpaya gönderilecek talebe, avdet1erinde tah
sillerinin iki misli müddetle İktisat Vekaleti emrinde hizmet 
edeceklerine veya tahsil masraflanıu defaten ödeyecekleri
ne dair müteselsil kefilli bir taahhUtname vereceklerdir. 

8 - 30/ 9/ 1942 akşamma kadar istida ve evrakı müs
bitelerini Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge· 
nel Direktörlüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 
13/10/1942 gününde Ankarada sıhhi muayeneleri ve 15/10/ 
1942 de yine Ankarada aşağıdaki derslerden yazılı müsaba
ka imtihanlan yapılacaktır. 

A - Cebir 
B - Hendese 
C - Fizik 
D - Kinıya 
E - Ecnebi dit 

girmez şöyle konu~mağa başla
dılar: 

- imkanı yok .• 
- Evet kabil değil ... 
- Derh3.l ayrılmalıyız .• 
- Bugünden tezi yok .• 

«5880• cı 8068o 
F - Nazari hesap 
G - Mü eııesaı 
il - Mihanik 
i - Jeotiil 

Dönüp baktım... Yine onlar! .. 
Bu otomobil vakasından son

ra aylar geçti. Kendilerine sık 
sık rasgellyorum, hep beraber 
görüyorum ... 

Hikmet F eridun F.s . 

2 Eylfil I!fft 

YEDİKULE ZiNDANLARINDA 
Tefrika No. 3 

- Ne• demek istiyorsun. ceyl~ 
ağa? Sözlerinden bir şey anlıyama

dım. 
- Bir lkJ gündür böyle bir dedlko

du var da.. 
- Yalan. Yunus re1s b11lla göz koy

saydı, beni saraya getiı1r m iydi? 
- o halde bun.ID.n Z ühal uyduru-

... 
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

ya.tıp.m da tehlikeye. dtı.ştU~tı an
lamıştı. 

••• 
Gözdeler araain(iaki 

kıskançlıklar 
A.süman, Ocyl§.nı eld& etnı~m. 
CeylA.n haremağa.larının en akıllı& 

ve en lrurnar.ı idi. 
yo:_ o zaten benl çeke.ınlyor, Her Ceyl1n: •Kendini Zfıh:ılden koru 
gün a.ıeyblmde bulunuyor. ve onunla konuşmalı• deoiğl günden-

- Söyl'ed.lği sÖ'ller pnd.Lphın kula.- t:.erl. ASümı:u1 bu mesele üzerinde 
ğına kadar gitınlş te. Bu sa.b:ı.h efen- duruyor , Zühal lle temas e'lımiyordu. 
dlm1z b:ı.na bu işi gizlice soruştur- Zühale gelince, bu kıskanç kadm, 
mamı ferman buyurdular. Asümanı padlş!J.hın gözünden düşü-

- Va.1.lıı.hl yalan bunların h epsi, r ebllmek için, birkaç tuzak birden 
Ben masum ve suçsuz bir 10zım. Ba.- hazırlamıştı. Yaptığı dedikodular t.e
bamın eato.sunda da çok kapalı ya- sirsiz kalınca, Yunus reisle A.<ıüman 
sa.mıştım. Nasılsa blr k~re denize arasında gi7h tir münasebet varmLŞ 
babamla. blrllkto çıkt.mı. Ve Türk de- gibi, uydurma bir mc-ktup ha~ırl;ıt,a
nlzcilerinln eline düştüm. rak. bu m~kLubu Sultan Mumda 

_ Efendltniz, baba.ndl\n da bahset- ul~tınn:ı.k çarcl~rlni an10rdu. 
tiler. Acaba gerçekten denizde bo- Kösem Sultnn, Asümanı n.z çok hl-
ituldu mu? Yoksa kurtulup k{lçtı nu? maye ediyor ve: 

- Deniz ortasında. ve göz!.ımüzün - İşte, benim yetL,tırdi~im kız1ar 
ününde b:ı.t.'l.n gemiden ku.rtulnnlan dalma. oğluma sadai·nt go t.erırlo!r. 
Türk gemisine aldılar. B::>.bam bun- Lukreçya benim terb•yemi aımadı~ı 
lar arasında yok tu. Denizde bol'fu- için padişah:ı ıhnnet etti ve ~::ı-;tı. 
lanlar arasında bulundu\Nna şüp- Fakat, A.sfunan onun yaptıEmı ynı:
hem yoktur. mıyacaic ve o{!lwnıı. ölüncc~·e ktıunr 

_ Dündcnberl, İst:ınlıula gelen S..'\dakat gosterccekLlr. dlyorciu. 
Avrupalı elçiler yeni Baıtdat :Ca.U- Bu imanla Asümnnı hım:ıyc edı:n 
hl (1 J ni ziyaret ve tebrike geliyor- Kösem Sultan, Züh:ı.lln çevlı mek is
Iar. Padişah bu a ra.da yeni venedik tcdiği dolap!:ırdan haberdar de ~i!dl. 
elçl3Ue görüştü. Yenl elçi. Akdeniz- Veziriazam I<:ura Mustafa paşa, 
de boğulan Antonyodan bahsetti ve Lukreçya h11.diseslnden 5o:un po.dl. a
kızının Tiir k10r taratınean esfr alın- h a blr iki kere: 
dığını söyledl. Divan kAtlbi böyle er- Içimlzc bu!ldan s"nro. yab mcı 
bir şey yoktur , dedt. s enin ismini ve soknuyahm, şevketlim! Onlnı di:ln bl
buraya gird1ğinl elçiden sa.kfadılar. ze daima zamr gelir.• 
Gerçi pr.ıdt.şah cıbentm s:ı.myımda;.. Dcme:C fırsatını b•ılmuş hu surct1e 
dır.• deseydi ne olacaktı? Elçl '!cnl genç hükümdarı uy::.nöırınaıt iste· 
zorla buradan alacak değild i ya.. mişti, 

- Padişahın beni s:ı.k!D.mnsının Sultan Muro.t zaten uyanılt ve ,1 '1.ll 

manası nedir? ğı görür bır padişahtı, Biihas .a 
- Seni sevdlı;ine işa~tUr. Seni I Bağdat seferi genç hükumdarın tcc

candnrt sevmeseydi, böyle bir esir ca- rübcsinl arttırmıştı. Murat geceleri 
rtye vardır. derdi ve elç.ly1 başından j yatak odusmda hl; bir kndınl:ı uyu
s:ı.vardı. Efendimiz, senin hfıvlyellnl l mnzdı. Uykusu geld.~I z<ıman yanın
S!ıklıımakln. sana knrşı zn.arını ve dnki k:adına lzın verir: eHaydi clt, 
muhabbetlrtl gösterml§ oldu. yat!ıı derdi, Knrn Mustafa pnş:mın 

- O h:ı.1de hu hMlseden haklı ola- ikazından "Onra Dörduncu Murat dl'.-
rak sevlneblilrm. de~ıı mi? ha uyantk bu!unm:ığa, hcrkc.;~n 

- Şüphesfıı. şüpheleneğc, her esen ruzgirdnn nem 
Harema~a.-n. Asumanın yanın<lan knpnıağa b:ı..sııı.mıştı, 

I ayrılırken, yavaşça şu sözlen ilave o. önüne selen co.rlye.;inln ellnd.:a 
etti : şerbet bile içmez, yly.p içme >ınc t"Ok 

- Her şey iyi, güzel anıma .. Zühnl dikkat ederdi. Padişah c':ıiml gıLrıiin 
denilen bu !c~tan kadının hıı.ı·,.ketıe- b lrinti.c zehirlenme lhtlnıa 'lı: ı dilljii 
rinl beğenmiyorum, Kendini ondan nür ve lhtlyaLlı bulunur. !::.lınscye ıtl-
korumnlısınl mat etmezdi. 

- Nasıl koruya.bilirim? Ve o, bana 
ne yapabilir? 

- Çok şey yapablllr. Ben bu sa
rayın eski emekt.'\rlarındanun.. §U 

gözlerim neler gördü. ltulaklarım 
neler L.c:ıittl . Zühal günün birinde se
n i tuzağa düşürebilmek için kimbL
lir neler düşünüyor. neler hatırlıyor. 
Ilk yapncaj:fın " · onunla tcmııs et
memektir. Zira o, seni zehlrleyeblllr. 

- Ne dedin, a~acığun •• beni zehir
leyebilir mı? 

- Evet. Son zamnnda. sarayda tki 
kişi zehirlendi. ~n onct:ın şüphele
niyorum. 

- Bu şüphenl pndişah:ı arzcttin 
mi? 

- Bayır. Elimde bir ipucu yok
tu.. cesaret edemedim :ı.n ıma onun 
yaptığına imanım var. 

- O halde bu cok korkunç bir 
kadmdır. Beni zehlrlemeğe teşebbüs 
edebili rse, yarın padi.şalu zehklemck
ten de çekinmez. 

- Şüphesiz. Efendimizin hııyatı. 
daima tehlikededır. Bun11 Valide 
sultana. da söyledlın, Falta.t , kulr.k 
vermedi. aZühal bu işleri yapabilece~ 
bir kadın değildir.• dedi,. lıi!ı ağmın-
da bıraktı. Ben de fazla ı sr:ı.r etme
d im &mma, içimi çoktanbi!rl bir kurt 
gibi yiyen bu şüpheden bir tilrlü 
kurtulamıyorum. 

Asüman dtişünmeğe başladı ve ha
rema~asından ayrıldıktan sonra. od:ı
sıııa. döndü. Asüman o gün kendi hı:ı -

* Zühal kısknnçlı(:mdnn t~tlıyoı dn. 
Padişah sı:.: sık Asum:ınln tonuş

tukça. ve 011\1 her cün y:ınıııa r;ağır
dıkçn Zühal t.lddetlnden ne yaIY.1ca
ğın1 bilmiyordu. Hezırl:ı.dığı tuzak
lara Asümaıu kolayca dti~ıemiyor 
ve böylece cünler geçiyordu. 

Zühal bir glin diğer göweleıJ ba
şına to11la-<1': 

- Kızlar! rlt'Clı, şu Venedık aşiflP.
si bizim pabucumuzu dama ntt:rdı. 
Eğer biz el ve dil birliği ynıı:ırsnıc onu 
padl~hın gözünden pc!~ çalılık dıi
şürürüz. 

Kızlar hep birden .:ordular: 
- Pekala.. ne yapalım? A•üm~n

dan biz de şlkiıyct,çiylz nmrr.:ı elimiz
de k.llr şey Yok.· 

(Ark.hı var) 

ClJ Bağdat esasen Knnunt Sul2y. 
nıan tarafından ret.tıedllmiştl. Dıı 
ünvan ona a itti. Fakat Bnj!dat, bir 
m üddet sonra tekrar I rnnilerln ell
ne geçmişti. 1047 de Dördüad iı Mu
rat tarafındo.n ikinci defa fethedll· 
mtş ve bütün müverrıh!cı· bund'.\n 
sonra cBağdat fatihi. ünvnnını Dor
dünciı Murada vennlşlcrdlr. Ingı!ız 
ve Alman tarihçileri b llc ıBnğdat 
fatihi Dördüncü Mu~t .. dlve kayJı.ı
dllnıiştir. Bence, Murada O'.ikl:1cı Dn~
dat fatihi. demek daha ciottru o.~r. 
Bu, o devi r şairlcrlniıı padi~aha hoş 
görünmek için yazdıkları medh!~t::
lerden alınmış bir Unvan olsa geıek •• 

gi<l~ektir... Bavul çık.taktan ıonra, ak a~a. öte- ' Balmumu gibi sapsarı lcesilmiı b ir 
- Amma, dönme dolap alemlerin- kilere: genç kadınıın içeride, baygın bir hal-

de döndürdüğün dolaplar iyiydi... - Ba, ağanın işi bugün amma da de yattığı, köşenin ve cidarların loş-
0 zaman aleyhinde bulunmuyor- uzun ıürdü, küçük hanımefendinin lulc basıl etmesine rağmen vazıh şe-

mizin başında bıı.hsetmi~tik. Şiındiyo 
kadar, a rada b ir fark hasıl olmuştu. 
Dö~emenin rengi değişmişti. Bn1Jtan 
aşağı samani İpek ... 

. dun ... Haspaya yakıııyordu, Haydi gönderdiği yerden dönemedi bir kilde görünüyordu. 
gevezeliği bırak, lstepan 1 Dinlendik.- tilrlü •.• - dedi. Dadı kalfa : 
se dinlendik., konuıtuksa konuştuk... Ve, Atiyeye alayci bir göz kirptı. - Allah ıslah clı~İn ... ~ümlemizi ı .. 
Çal fU dönme dolabın zilini dört ke· Her halde İsmi geçen bu ağa, ba.vul lah et.9in ... Ah, bu işlerden dolayı 
re ... ,Öyle kavilleşmiştik, değil mi) •. münascbetile buııünlük uzak' bir ye- günün birinde baıımıza bir felak.et 
Dört kere... Celıinler, alsınlar 9u re a.tlatılmıı olacaktı. gelmese ... - diye söylendi. 
bavulu ... Bu İfİn eararmı da ~ bil- - •.. İ9te ben dönme dolabi gene - Fazla dırlanma dadı. . . lslah 
diğimiz yok a. •• iyice kilitliyorum . .. Ha.rem dairesine olacağız da bir fayda mı temin ede-

Zili çaldılar. habersizce bir ,ey eokulma•ın ... Zira c~ğiz) ... Böyle daha iyi değil mi~ 
Öte taraftant bu kOllalcta erkek kuı uçmaz, dişi ol, Hiç olmazsa diğer insanlara benze-
- Koyunuz .•• Vermiz! ... - diye mıyan kannca gezmez .. . Sa, ağa ge- miyoruz ... 

bir 9e9 geldi. lince anahtan kendi•ine teslim edo- Evvelce orada bir etajerin üzerin-
Dadı kalfanın aeeiydi bu. rim ••• Emaneti alın bakalım, Küçük de hazırladığı şiıelerden, Köse Emin, 
Koca bavul raflari ltaldınlmq banunefendinin daire.ine .•• Aldıkta- eandıktald kadına bazı ruhlar kok-

koca dönme dolaba erv:vellci tembihat nmızı beğenecekler mi)... la.ttı. Namzını dinledi. Sonra bir de 
üzere, ih.tiyatla yerleftirildi. Sonra Kafile. böyl~e. koridorlardan enjeksiyon yaptı. 
bir gacırtı duyuldu. Dolap döndü. geçti. En büyük modem apartıman- Kapağını kapadı. Kilitledi. Bavu• 

Homurdanan ayvaz!~ ona biraz lardaıı pek daha gesıiş olan Bedriye- lun üzerine güzel bir hint kuma~ı Ört4 

da biyık albndan gülen ve : cOh ol• nin hususi bölüğüne girdi. Burada türdü. Üstüne b ir iki vazo koydu. Bi· 
sun kart herifi Gül gibi Bedriye ha-- bavul ya.tak odasmsı itinalı bir ye- raz evvel ayvazla Rıznnın getirdiği 
nim sana tapuyla verilmemişti rine bırakıldı. yük, şimdi, Bed tiye hanımefendinin 
ya .. ·> diyo .kız.an Rıza bu tarafta Harem ağalan çekilir çekilmez, odasında b ir mobilye haline gelmi~· 
kaldı. Köse, Atiyeye: ti. 

Bedriye bnnımef endi bu ... Zeynela
bidin paşanın nazlı, nazenin ve ne 
İstediğini bilmez kerimei iffetvesi
meleri bu .. . Aynı şoyin devamına 
razı olabilir mi) O sefer onu arz11 
buyurmuş, bu •efer de, kumaıtlar 
daha eskimeden: 

- Değiıtirin r -emrini veımis.
Samani olsun .. . 

Sultanları çatır çatır çatlatmak 
ıçın ... 

Köse Emin, parmağile bir : cSu
sun!• işareti yaptı. Ve Atiyeye göz 
kırparak , ıyarı alaycı: 

- Bedriye hanım efeı:tdiyi kri:r: 
tutuyor gene galib a .. . Aman Alla-
hım .. . Vah vah vah ... Bu hallerden 
nasıl kurtulacaklar b ilmem ki ... 

Sütnenin kızı, manalı manalo 
- Öyle! 
Dadı knlfa, hu komediye inan• 

mıyarak, mahut tekerlemesini tek· 
rarlndı : 

- Hmhf .. . Geçer iken yan baliıp - Yaptıklari keftir>' ••• 
Lir ke-rek gülmü~ imiş .. . Şaka edoor- olooorl ••• 

Gelen esrarengiz yülcü k"arıilam~ - ihtiyaten, kilitle ıu kapıyı! • Bu odadan, zemini mücevher lcu· 
Çok üzere, öte yanda adeta bir heyet du- emrini verdi. tusu içi gibi ipek kaplı bir buduara 

lruyordu: İki Zenci harem ağası, dadi Sonr~ kendi, yeleğinin cehineCln geçilir. Haneda anmensup 

- Allah ıslah etsin. 
Buduarıın öbür kapısından hirsa• 

lonn çıkılırdı ki, orada n da damadın •un Hıza ... Bilmez gibi doorsun~ ... Sandığı ırösterereli: kalfa, Ative. bunlann da hı1111n~11 hir """'f.ıt11r rılnırtfı R,...,,,1,. ,.,..; l tann l.if,. t • • 
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1 - iŞ ARIY ANCAR 

l\IUJIASiP - Tfirkçe, FranSJZCa, 
İnglllzce mu.ııa;bj!rat ve daktllo.ıa va
kıf bir muhıı.slp ~ .nrıyor. Gllndn Z..3 
aant !çln de çnlışl?'. Akşam muhasip 
rt1muznna müracaat. - 1 

l\IUUHASİP - Yabancı Usan!ara 
vnkıf ço'K tecrübeli blr muluı.sfp gün
d.e.,.blrk.a.ç saatte deftı'•rl rinlzl kıınun
larn uygun hmmlar. •KMlP• rumu-
2:1Ie Ak,am'a m rneı:ı. ~ t. - Ş 

MOBb..YECi ABANUOR - Ltiksl 8ATILDt - Motörlll kilçük balık-, 60.GOO LİRAYA KADAR - Rumeli 
mobllye lflerinden anıaıı ~ ~ oı teknesi, QA.bşna.ya lııdnll. tkıncı sahlllnde depoluk yalı mtın e.ıı..,a
lhtıya.ç. vardır. Sanayi mektebi me- Vakıf hanında Zektye mll.racaat - ı cnktır. _ Fel'dt. Selek Türk EmlAk ve 
zunu tcrcnı. edlıtr. Aoodolumm lyi SATILIK ALI\IAN PİYANOSU - İIA.n Burosıı ömerabit han 2/23 oa.-
bh- yerinde falıŞacaktır. Aqam'da Fatih İskenderps.şn mnhancsı Fey- lata Tel: 42368 -
'SA.E) rtımuzuna mektupla müra~ zulla'b Efendi .ııoknk No. 23 bayan 70,000 • 250.000 L:IRAYA. KADAR -
caıı.t. - Nezihe. Pazar günleri 3 ten sonra.. 'I'nks1mden Şlşll vo Maçkayn. kadar 
YA~I.I BOYA İLE - Yam yamna- SATILIK AJ'",IA.V PİYANOSU _ tramvay yo1u fizerln<le satın;- a.p:ı.rt.. 

&llll blllr bir çocuğa. ihtiyaç vardır. Her ün 13 _ 16 arasında Kızıltoprak man aranıyor. Bizzat .sn~.plen."lln 
Net 50 lira verllC'cekt1r. Akşam'da Ham~ı bey sokn.k No 11 0 müracaat mürncaatı. Ferdi .EtlC'lt Türk Etn-
SAE rümuzuna mektupl-a müaeant. · • llik ve İlfi.n Bllrosu ömemblt han 2123 

- ı ACELE SATJLm: nuz DOLAIH - Galatn Telefon 42368 

----------------------------1\ttJ HENDİ S - FF.N MEMURU ıu.t- Kelvhıütör marka 4 ayak gayet te- !IUlITEJ,fF YERLERDE - Fabrika 
ış ARIYOR - il uncu sınıftın klılı· "MAR ARANIYOR _ Büyilk işlerde .ınlz ktıllruulmJi buz dolnbı ace1e sa- inşM"ına elverişli blnn ve binasız 

ıeslz.: Dnitll:> ve muhae.."he ~lcrlnde çntışmış idnro edebllccek kıı.blllyette tılıktır. Enılnonil meydanı No. 22 ye arsalar Ferdi Selek Tilrk Emlftk ve 
tecrübeli her ttirlQ şartlar. altında olnn ve Anadolunun tyl blr ye.."inde mfiraeruıt. - 1 İllin -Bllrosu ömerabit hnn Galnta 

:e:zı: ~m~e~~ e~~:~ çalışacaktır. Akş.nm'dn SAE rümuzu- DEVRRF.N SATILJK EL KESKİSİ_ 2/23 Telefon 42368 
(İŞGn ..... nJ rernzin" mfirncant. nn. mektupla mürncnnt. El zımpnsı ve tıpa mnklnest 57X82 

uLuu" ·- SA'l'JLJK ARSA - Göztepe clvnn 
yn.pılnbllecek ve eski hurufat ve mektep kn.rŞ1S1I1dıı. 1883 metrelik bir DİPLOl\IALI ECZACI - Mesal mü

dllrlük ımyor. Şehzadebaşı L<ıma.ll 
Hakkı eczah:ınesine İ. H. veya Bnh
çekapı Galip Ecza D posuna. 

l!.İ~Çİ ARANITOR - Üç klşl
llk hlr a.ne Sçln yemek ve ev işlerini 
lyl bllen d1lr1lst orta. yaşlı ve kimse
siz kefil göster<!n tcmlz bir bay~ 
ar:ı.nısor. Şebremlnl - Çapa trrun
vay caddcsl 31. okul karşısınd:ı. (3CSJ 
eve akg.ımları 17-19 n. kadıı.t müra
caat. - ı 

ERKEJC AHÇI - Alafranga, ala
turka yemek plşlrmt>slni bHir. Büyük 
müesseselerden bonservi.slm vardıt. 
otellerde. r,a7.lno büfel'?rlnde, evlerde 
Jer anyorum. Ak§am'da (S. N. A) 
tftmuzunn. - 1 

BiR DOI\.TOR - Önümii2deki ey-
161~ llkteşrln nyları için, resmi, hu
aı.si müessese veyn hastanede iş 
aram k.tadır. Aqam gazetesi, &A.k.:a 
rümuzuna mektupla blldJrllmesl 

Vç NVFUSJiU BiB EVİN - Hiz
metlerine bakmak 6zere kırk yaşın -
dan yukarı Rum veya Ermeni bir 
b:urnn amnın::ı;ktadrr. Arzu edenlerin 
İsta.nbul posta kutw.ı.ı 465 te N. T. 
rumuzuna müracaat.lan. - 2 

rn.ntb:ı::ı. takımı olan1o.r veyn devre.a arsa sntıhktır. Şaşkın Bakkalda, b:ık
mntban sntncnklnnn makine resim- kal bay Ktinmn mfirncnnt.. _ ı 
lerlle blrillı:te Akşam'da SAE rümu-
zu.na mektupla milnı.cnat. SATILIK EV ARANIYOU - Bo~nz-

lçlnln Rumeli ciheUnde üç vey:ı dört 
odalı b'.lhçell den!ze nazır ı.~keleyp 
yakın VJ! ynhut Kınn1ında veyn Bur
gaz adasında nynı evsn..tı hnvı satılık 
evi olanl:ı.nn İstanbul J>OSttl kutus:l 
407 mufassal mnlftmnt, lle müracant-

ARANIYOR - Mnzot, gaz veyn 
ben:rln!e çalışan yenl ve müstamel 
her marka traktılr ve tcferru:ıtı 'iC 

ha~nla çekllir mibzer 7e ornk mn 
klnest alınacak, satmak lstlyenlrrin 
mektup vey:ı şifahen Ank~ rnda De
nlzcller caddec;I Çakır npartımanın
da Burhan Çnkıra mill-acantlıın. 

-1 

lo.rı. - 1 

l\JOBİLYALI APARTL'\IAN ARANI· 
YOR - Ayazpaşn, Mnçka, Hnrblyc 
ve Taksim clvarındn 6-7 odn temiz 
mobilynlı ve tam konforlu bir apartı

ıl 

TOPKAPI lUALTEPESİNDE - Os
man Beyin Nümune ba~ lske.mıe ma
sa ve !nlre ile bember kiralıktır. İs
te-klllerJn bağa müracaatı. - ı 

SATILIK ARSA - Bostancı İç.. 
erenköy ns.taıtı ilstftnde kolayca lfra
zn müsait dönümü üç yfiz elli llr,.nyn, 
otuz dönümlük bnyü.k t.ıır arsa. satı
lık"tır .-440971 - 2 

OSlf.ı\NBEYDE - Husust garajı, 
çamaşırlık. sı~mak, a~:ıçlı bahçe her 
türlü konforu hnlz 6 oda. 2 hol bjr ev 
k1.rtılıktır. 19 dao, 20 ye kadar rreıet. 
52.816 . - 2 

ANADOl,UNUN - Birkaç yerinde 
fııbrlkal:ı.rı bulunan ve İstanbuXia ku
rulmakta olan büyük bir snnnyl ve ti
caret şirketin .seıma.yeclnrlanndan ve 
aynı zamanda umumi müdürü olan bir 
zat İstnnbulda kald11P hart.ımın mu
ayyen birkaç gfinü için ve yn.hut da
imi olarak lyl bir nlle yanında S - 4 
odalı pansiyon kalmak istiyor. Şera
lt1erin Akşamda CS A E) rumuzuna. 

-ı 

SATILIK EV - Aksaray, İğnebGy 
mahallesinde. Tiryaki Hasan Pş. so. 
knğında 43 numaralı hane satılıktır. 
Mezkfu- hane 12 odn, su tertibatı ve 
kendine yeter bir bahçeyi lhtlvn et
mektedir. Kem:ıl Pş. caddesine çok 
yakındır. Talip olnnlann nıal sahibi. 
ne müracaat etmeleri 11ca olunur. 

8ahite 7 - • 

5 - MÜTEFERRiK 
' İYİ VE K ir..LI BİR iş iÇİN SER., 

MAYEDAR ARA!\IYOR - İstckme-c 
rhı Akşam'da (H KJ rumuzuna mck .. 
tupla miir:ıcaatlan. - 2 

BİR AL.'l\IAN BAYAN ÖÖRET .. 
MEN - Talebelere, biiyıiklerc grnmc~ 
ve muhn'berc ders eri VJrlr. Kolny 
metodla. altı ay zarfında Almanca 
~etır Her yere gider. Mue~sclcr
de memurlar ve m=ığazalırd:ı talışan
lara stenografı ve mektup yru:m:ı. o~
retır. ~·cıa: P. s. K. - 3 

BlR İNGİLİZ CAYI - Ehven tic
retıe mükemmel lngillz Usan der~leri 
verecekt.ir. Çok kolny ve seri mctod 
cLessonS» rümuzuna mı:ktupla mfı
racaat. 

SERMAYEDAR ARı\NlYOR - R::ı.
klbl olma.yan ve 15 sene mUddetlo 
işletme hakkı bulunan ve günde v~
saU 400 lira meşru ve makbul bir. 
kfır temin eden günün en mübrem 
ihtiyacına alt bir san'at Jşlnin tesısl 
için 10,000 llra sermaye koyacak şe
rik aranmaktadır. Fatth - Posta Jcu
tusu No. 28. - 4 

l~RANSIWA DİPLOMAL1 n TEC
&'UBELi MflRERBİYE - Klbar nlle
dcn bir ynhut iki çocuk Öğretmek 
~onlarla meşgul olmak üzere iş an
Jor. İsUyenlcrln Akş:ım gazeteatnc 
1>. N. rlimuzuno. müracaat. - ı 

TEMİ7.Ltx fŞLEKİNDE KUI.L,\
Nl.LlUAK tl.7.ERE - Dlr bayana ve 
a.yt>Jc hizmet.inde kullanılmak ii:z.ere 
de 15 - 16 yaşlarında okur yazar blı
çocuğa ihtiyaç varclır. Tal!pletin Ak
şam matbaası yanında Kenan Ba
Bımevt n Kllşe fn.brltası miirlürlü
ğüne miiracaııtlan. - ı 

PUJ, SATJN ALIYORUM - Yeni 
eskl, damgalı damgasız. ~eri veya pc.. 
rıı.kende veya kollekı;lyon halinde 
posta pulu satın alıyorum. Görmek 
iÇJn blldirllccek adrese r;ellrlm. İs
tanbul: Posta kutusu 384. - 2 

-1 
man klşlık veya senellk olarak aran- -------------
mnktadır. Bıı evsafta apartımanı BEYOCLUNDA - Senelik geliri 
olup ta kiraya vermek isteyenlerin 5500 lira, büyük ve yenl blr apa.:-tı-

Al.J\IANCA nı:RSLlmi - Usulü 
tedrisi mükemmel olan blr Almnn 
öğretmen! Almnnca deı'S!cri vermek
tedir. Bu llsandn lkmııJc kalmıq taıe-. 
beyi lnıtlhantı. hazırlnr. Pazardan 
maadn her gün sao.t 4 ten 'l ye kndaı: 
İstiklal cad<lesl 133 No. Basan bey 
epartman 2 ncl merdiven 1 lncl kat 
6 No. ya müraacnat. - 6 

istn.nbul 260 postn kutusuna acele man .satılıktır. Mutavassıt kabul edil-
müracnet etmeleri. mez. Her gün 11-12 arnsmda tele-

RiR SENE ADLİYEDE - za.bıt kfı- fKi BAYANA İKİ F.RKEK ÇOCU-
tipllğı yaphm. Vnzl!emden :lstUaen ÖA - İhtiyaç var. Bahçekapı Hü
ayrıldım bonservisim Tar iyi dak- dndad loknnbası. - l 
tıoo blllJQrUm. Aqarn'da CA.:E.1 rn-
llluzıma mektupla müracaat. JUZ.ıttETÇi ARANIYOR - İki k14i-

Jfk alle lçln ,.emek, ~3.,.-ır, orta 1§-
TtJCCAB YANLARINDA ÇAL~A- ler1 JllJl&cak. İstanbul Bah~ka.pı 

Biı,tR - Bir Türk bnynn dnktllo mü- Liman han asma kat 63 müracaat. 
:nasip ~ ncyor. Ak§lllll'da CMS) ril- _ 3 
nıuzıınn mektupla mfirncaat. ----------------

MATBAA iŞÇİSi ARA'NJYOR -
YENi, Jo;sKi - Türk-;e. Fransız- Bir matbaada. miicelllt.ılJı:, müretUp

ca ve daktilo bilen tecrübeli bir ba.- ilk ve makinlsUlkten anlar ve ileride 
T<tn muayyen günlerde defterlerfnlz1 ortnk ta olabilecek ve idare edebilen 
tanuna uygun hazırlar. Akşant'da biri aranmaktadır. Akşam'dn CSAE) 
ıt. 8. 28 - 2 rümnzuna mektupla müracaat. 

EVLATLIK ARIYANUR.o\! - Altı OTOMOBfL TAMİRCİSİ ARAilı"I-
aylıJı: gürbüz yctiştirlhnlş blr lcız ço. YOR -:- Bir garnJı idare Cdc-bllecck. 
eu~n fnsan•yet munınn takmak is- takımı olanlar tercih edl!ecektlr. 
t1yeılner ş:r.ıu Meçutlyct mruıaııcsı Anad.olur.un iyi bir yerine gidecektir. 
»..att:ıJyon sok:lk No. 54. Hatice Eli- .Akşam'da. SAE rümuzunn mektupla 
IUnıı mürncn.:ıt. - 1 müracaat. 

n:cntJBELt BİR DADI ts AEl
l'OR - İstekliler Kadıköy Moda cad
dem Zuhal sokıık 5 No. Dctnci ıı:aı:ı. 

-1 

2- tşçt ARIY ANLAR 

İZMİRDE - İti kişilik alle lçln 
Yemek ve C'V işlerine hakltllc vakıf 
temiz, dürüst bir kadın aranıyor. 
htedlkleri aylık mJktan fle t.ısa hn
linı bildiren mettup!ıı İzmlr P. K. 
~ ndrcsJne mürncnnt. · 

MUltEBBİYE ARANIYOR - Yedi 
1qında bir erkek çocuıtu için tecrü
beli Jy1 referanslı Usan bilir. (Te.rc.1-
han İnglllzce) blr mürebbiye aranı-
10r. Bilyiikada Nizam caddesi 82 nu
lnara saat 5 ile ti anı.sında 56:118 nu-
lllaraya telefon edllmesı. - 2 

_.._;._ _____________ _ 
ŞOFÖR ARANll'.OR - 5000 llrıı ke

fnletı nakdt verebilecek bir şirketin 
otomobilinde talşıcnk e-1b!sesl, ya. 
tacak yeı1, yemesi temin edilmek §U

tlle Anadolunnn tyı bir yerln<le çalı
şacaktır. Akşlm'da 8.AE rlitnuzuna 
mektupla. müracaat. - ı 

ANADOLUNUX - İyi bir şehrinde 
hayat çok ucuz tek:ıfıt olmak şartl
le 3 arkadaşa ihtiyaç vru:dır. Resim 
ve tercüme! hol De blrllktG .Akşam'da 
SAE rliınuzuna mektupln müracaat. 

-1 

iSTANBULDA - Kunılrunkta olan 
büyük bir flrket ıcın Bayan daktilo, 
santral, kapıcı. gece bekçisi ve Eğe 
mmtalmsından olmak ilzere yüksek 
ta.bs1l talebeleri llzımdır. Akşamda 
(S A E> rumuzuna. mektupla müra-
caat. - r 

DAKTİLODAN ANLAR - Bir gen
ce ihtiyacımız vardır. Kız da olabi
lir. Adliye i~Jııden anlıyanlar tercih 
edilir. Postahane karşısında Büyük 
Kınacıyan Han No. 39 a müracaat. 

200 1.İRAY,\ ACELE SATILIK Pİ
YANO - D:ınılr ezrçeveu çok sağln:n 
mükemmel halde. Nlş:ıntaş Şair Nl
gflr sokak No. 47 

2700 LİRAYA - Ösküdar. Fıstıkn~acı 
Yeni Mektep civarında. Çifte Çınar 
ve Köşk sokağı. 11 ve tG No. ltı, 22 
lira kJra, 6 odalı, 20 senelik vakfı ve
rflmiş, terkos ve elektrlkll. mnn7.ara
lı ev satılıktır. İskeleye ve tnı.m-
vaya 6-7 dnklka. - 2 

il'.i VAZh'l.'TTE - Pek az kulh
nılmış General Elektrik marka ev 
buz dolabı satılıktır. Müracaat: S:ıla-
cak Öğdftl soknk 35. SATJLIK El\JSALSİZ "fALI - Ru-

SATJLIK -- Yüz elll beygtrllk b~- mellhlsar • Akıntıburnuncla 13 - 15 
har makinesi ve bir adet bull:ır :t:ı- numaralı bin beş yüz metre arsa, 
zam.. İstlyenler - İzmir Gazi Bıılvan ktrk metre rıhtımı Ud daireye kablll 
1335 No. ıu ıııokalt a mun:ırada .A7Jz taksim .. otuz cdnlı konforlu yıı.lıdtr. 
Arscve müracaat edebllJrler vasıt.asız otuz bin Jlrnyıı. sat.ılıktır. ------------· ---ı Gezmek, görmek lçln 1çmdeklloere 

SATILJK 6ALVANİ1.Li SAÇ - 132 ı mürnca:ıt 60813 telefon g:ıyet güzel, 
metre murabbnı sathı kaplayan gn.l eşyası da aynca satılıktır. - 4 
vnnl.zll llivhnlar s:ı.tılıktır: Kadıköy 
Kuşdili Gnzl Osman Pap Sok. No. 27 DF.V~ı:::v Sı\'J'lLIK - 1'Ütünc\i ve 
mürncant _ 2 .sucu dükkAnı. Bebelı:, Beşllı:taş, Ort.o.-

• köy tramvayları dnmk yerinde her 
Sı\TJLIK YJ::Ni BİSİKLET - :Hiç teşkiU\tı tamam müşt<>rlsl hazır ı.,lck 

kullanılmnın,ı§ Bnuer markıı. lüks, bl- blr vaziyette üzerinde gnyet büyük 
sJklet acele eatılıktır. Kadıl:üy n::uş- ardiye veyn depo ohc:ı.kyer de ,ar. 
dili Gazl Osm::m Paşa Sok. No. 27 ye. Karnköy Necatı Bey cnddcsi 48 - 50 

- 2 No. mürocant. - 3 ----------------
SATILIK AKORDİYON - Cau,ulln 

marka yeni, mn.hfaznlı bir nkordlyon 
acele satılıktır. Kadıltöy Kuşdili Gazı 
Osman Paşa Sok_ No. 27 Günsele mfi
mcaat. - 2 

4 - Kiralık • Satılık 

HER SEl\lTrE - 0.500 - 6,000) 
liray:ı ahşnp evler S3hlıktır. Karoköy 
Melek han No. 8 Emlakservls'c mü
racaat. - 4 

HER SJL'i'.!TTE - <5.0GO - 3,000) 
liraya kıigl.r evler satılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 Enılftservls'e mü
racaat. - 4 

ATİKAI,İPAŞADA - Geniş nem 
retu, deniz görür, kAglr, bah~cli ev 
(5,000) llraya satılıktır. Kam.köy ~e
lek han No. 8 Emlfıkservıs•e mür.ı
caat. - 2 

EŞYASİLE DEVREDİLECEK l'.AZJ
HANE - Sirkeci Muhzırbn.şı sokak 
Güzel Han asma kat 2 No. lu yazıh:ı.
ne devren kiralanacak eşyası satılık
tır. İçlndekllerle konuşulması. - 1 

HASmcıLAR - Dnlıkp::ızarı Tü
tün Gümrüğii Zlndankapı ve clvnr
larında dükkan veya mağuza h::ı.\•a 
paraslle devretmek isteyenler İstan
bul postıı kutusu 145 e mektupla 
müracaat etsmler. - 1 

FIRSAT - Ösküdnrda Kilı;ük Çam
J;cada 90 dönümlük arsa ve içerisin
de 7 odalı bir köşt 400 kök armut 
ağacı ve saire ağaçlnr da çok. Akde
n1z ve Mnmıraaya bakar. lçeriSfnde 
çamlıklar Kndıköyfınden BQyük 
çamlıcaya yapılan yeni yol kenarın
dadır. Görmek ve görüşmek lst.lyen
lerln: Ö"skndardn Atınmataşında Şile 
otelinin yanında bakimi Şevket Bay
raktar'a müracaat. - 2 

nEYol';ur - .Aynalıç~~me Sü
ruri Çeşmede l>f-clr ev 4 oda ı mı.&t 

fon: 24629. - 3 
TUNA DERSEVİNDE - Muktedir 

5000 LiRADAN 550,000 LİRAYA _ lise munlllmlerı tamfından orta ve 
Kadar s:ıtılık enılflki olanlann bizznt lise talebelerine riyaziye - fizik .. 
mürac~atilnrı. ömernblt ban 212~ kimya ve lisan dersleri verilmektedir, 
Galatn Tel: 42368 Aksaray Atatllrk Bulvan No. 88 - 8 

40,000 LİRAYA - Pangaltı Haltıs- MEKTUPLARINIZJ AI,DIRINIZ 
kar Gazi cad. No. 167 - 169, altında Gazetemiz !dnrehnneslnl ndres 
dükkanı olan dört katlı yent bir ııpar- olarak göstermiş olan kntllerl
tımnn satılıktır. Beyoıtlu İstiklal cad. ın1zden 
No. 46 her gün saat 5 - 7 arası mü- 8 N - N K - A F A - Evliid -
racnat. Telefon: ~483. - 6 Oka7 - A ö - T K n - inı;a-

at - Ba111n - B İ K - Ciddi -
tlSKÜDARDA - Ayazma. mahn.!1€- Lessons - D N - s N " - Mü-

slnde Tulumba sokağında 38 numa- hencUs - İşgiizaı· - B s 
ralı ha.ne sa\ıhktır. Alınak ve görmek namlarına gelen mektuplan ıcıa
lsteyelner Nuruosmaniye cnddestnde rehanemlıden aldırmalan rica 
öıtürk Mllli piyango glşcstne. müra- lııiiioıiiluiiıiniıitliıiı!'ıiıı. __________ _. 
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Kızılay hastabakıcı hemşire!er 
Okuluna Yatılı T alebealınacaktır 

Tnhsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, aynca liarçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhııl Devlet hastanelerinde şerefli va
zifelerine tayin edilirler ve ayrıca hemşireler yurduna lızıı olur
lar, ipiz kaldıkları ve1a tekaüt oldukları zaman yurdda iaşe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul oartlannı haiz olanlarin memleketlerinden lstnpbula ka
dar yol paraları Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul şartlan: 
1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Yaşı 18 den apğı ve 25 ten yufari olmama1i. 
4 - İffetli ve iyi ahlük .ahibi olmıık, 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili pitirmiş olduğunu gös
terir vesikası olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu tcrkettiği veya beş senelik mecburi hizmeti ifa etme
diği takdirde, okulun taluil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
istekliler lüzumlu mahlmatı ve müracaat evrakını, Aınknrada 
Ycnişehirde KıZJlay Umumi merkezinden, lstanbulda Aksaıay
da Kız.:lay Hastabnkıcı He:n~ireler Mektebinden ve diğer vila-

. yet1erde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

1 - Bini ECZACI VEYA Kİ!\IYA
IO.'R - Biri lise tahsili yapmış 2 baya
lla ihtiyaç vardır. Telefonla M,45 ten 
randevu alınmn.sı, 2 - Bir marangoz 
~ bir ambar memuru lle cam ve ş!§~ 
fabnknsmda çalışml§ bir ustaba~ı 
alınncaktır. Telefonln 54,45 ten ran-
devu nlınmnsı. - 2 
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BAYAN - KAtlbl husu.si nrnnıyor. 

UAKIRKÖY - KADIKÖY - lmEN
KÖYDE - Balıçell evler satılıktır. 
Knraköy Melek han No. 8 Emlak.>cr 
vls'e nıürncant. - 4 

f1lk ve çamnşırhane tnro";a elektrik ~~aimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiim~~aiiii~;i~ 
terkosu No. 2. 23257 telefona müra- t<: 

USTA VE KAPICI ARANIYOR -
Bina tn.mlrntındn dalın! çalışmak 
üzere duvarcılık marnn~ozluk ve saır 
itler elinden gelen aylıklı bir usta ve 
demircilik, kurşun kaynağı ve elek
trikten ruılıyan tılr J§Çl ve ı;u apartı
ınan kapıcısı aranıyor. Rumeıı ha
!!!J'ld3 14 nıımarnya mfiracant. 

.BİR BAYIN EVİNİN İDARESi 
İÇJN - Ev idaresini bilen bir kadın 
alınacnktır. Adres: Kadıköy Ferdi 15 
J>ostrestnn 

Kız İŞÇİ ARANIYOR - TrfJı:otaJ 
konfeksiyonunda çalı§mı§ veya ~alış. 
llıat Jstlyen dik~ Slnger blllr 1§.ç!ye 
ihtiyaç nrdır. Overlot bilen tercih 
olunur. Müracaat: Mnhınutpa~ Ya
rını han No. 45/49 

1rrtJCELLIT - ~erlnde çalışmak 
ıçın kız 4çlrc Jhtıyaç vardır. Tahto.
kaıe Uzunçnrc;ı başı Ya.vaşça Şalıln 
IOknk No. 11 ÇJzglcı ve Müceı.:.ıt Emin. 

TESVİYECİ ARA1''IYOlt - Makl
lıelerden nnlay:ın tecrübeli bir tesvl
Yecıye ihtiyaç vardır. İstekl!lerin, 
Cankurtaran, Ahırkapı caddesinde 
'l'enıız İş fabrlkasınn müracaaUnn. 
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Bir şirketin §ahsi ve resmi işlerinde 
c;alıştırılncnk §lrket müdürlle bir
likte seyahat edecek Fransızca bılir, 
iyi blr aile terblycsJ görmüş 25 - 35 
y~ a.rn.sında ol:ı.n1Ar tercih edlllr 
Daktllo bilir. Net 100 lira ver1Iecelı::Ur: 
A.tşnm'da. SAE rü.muzun.a mektupla 
müracaat. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

ERENKÖYDE - Tramyny dura
ğında emsalsiz b::.hçell konforlu, ka
gir köşk (30,000) llmyn satılıktır. Kıı
raköy Melek han No. 8 Emlakservls'e 
müracaat. - 4 

FABRİKA - DEPO - !UATDAA -
Yapmağa elverişli Ucir binalar srı
tılıktır. Knraköy Melek han No. 8 
EmlakServls'e müracaat. - 4 

BOÖAZİÇİNDE - fbğlam rıh
SAm,m GALVANizıJ OLUKLU tımlı, hnvuı1u, depo ars:ıı:ı ile taglr 

SAÇ - Yüzlerce t.on ağırlıga ·daya- yalı antıbttır. · Kanıköy Melek han 
nır. yüzlerce yıl topnı,k altında kalsa No. B Emlakservls'e ınürocant. _ 4 
çtırü.nıez, paslanmaz ve bozulır.az, çivi IlEYOGLtrNDA _ Çok satın.m ge
tullnnmadan çatı ve duvnr olar.ılı: niş nezaretli balkonlu blr n]Xlrlınıan 
kllllanılır ve icabında hatta bir kt.<d •25,000ı liraya •tılıktır. Karaköy 
tarafından kurulup sökülebilir. Mü-
racaat· 0 ,_...... Melek han No. B Emlatservls'e mü:. 

• v ........ vede Cevat Pnşa sokak racaat 4 
No. 21 de Nurettin Saygun. - 2 • -

30.000 LİRA - Cabl caddesinde ev 
DER DİLDE ESKİ - Gazete, Mec- 40.000 liraya Feriköy clVC\rllldO. 4 dnl

mua tnkıınlan eski hartıerıc eski rell 5 şer odalı npartman. 75.000 li
ld~plnr, yazma eserler, reslnı, fotog- raya Vezneciler clvnrında 6 dilkkün, 
.rru ve !ll:ınlert, camları, kupurler, 75000 liraya Cihangirde 972 M2 ar
notıar, lıntıra.lar. vetnt e~ zevatın sa, 45.000 llrayn Sundlyede çok gü
metrük kütfi~hane1er1 satın nlınır. zeı yapılı 3000 llra frnUı vil!i satılık
Mektupln murncaat edenlere fazla t1r. Ferdi Selek Türk Eml:tk ve İlfm 
izahat verilir. Mürcataat: İstanbul - Bürosu. ömernblt han 2123 Gnlata 
Ankara cnddesl No •. 36 Türkiye Ya- T. 42368 
yıne\·f. Telefon: 23714 - 2 --------------

.ı\flÇJ veyıı 1\11.TRDOTEL - Evde SA'rILlIC - 25 tonluk yclkeııll ve 
•eyn SCY"hat!erd .. yrınım12"'a l>uh:na- 45 beygirlik benzin motılrü tekne. Bü 
bilecek; §llı Llc.rl!e Ak.am d:ı S.A,E. tfin lcvnzımı tamamdır. <tdncı Va-

3. 4. 5. 6. 7 ODALI - Kiralık kalo
riferli ıı.p:ı.rtmnnlnr aranıyor. Acele 
mürnc::.nt Ferdi Srlek Türk Enl.lt\k ve 
İlAn Bürosu. Ömrrablt h,an ;l/..23 Ga-

caaı. - 3 
1 

cAi';Aı.oöLuNoA SATIUlt tKi 
APı\P.Tl\'IAN - Biri Nuruosmanlye 1 
caddesinde 5 kat 40,000 llrayn, blri 

1 

Hlmnyel Ettnı sokal!uıd:ı 4 ıaıt 30,000 
llraya. Telefon 36.3 Hüseyin Pek.ta.fa 
müracaat. - 6 

SATil,tK EV Ösküdarda Sell-
mlye civarında elektrik, su. bahçe ve 
kuyusu bulunan tramvaya. iki dakika 
mesafede 8 odalı iki dalrôye de tak
sıme elverışıı dört yol ıııtzındn küıla
,nışh bir ev satılıktır. tTs1.-1'idnr teb
hlrhane b1tlşlğindc '14 No. ya. bay 
İbrahim Olrgbı'e. -

Bartm llmnnına. ~ .2!l rüsum k.nluk SİNOP mowrunüıı son 
Buıgaz se!t>rln<kn nvdetınde geçirdiği. dcnlz k~ neticesinde bu mo
töre yardım edip batmaktan kurtardığını iddia ederek kuı tnma Uc
retl talep eden Şile llnıanınıı. bağlı 29 tonluk Yılmı:.zmot.oru .sahibi ve 
kaptanı !le Sinop motôriı kaptanı aralarında \eha.ddtls edrıı kurtar-
ma ücretne garnm!! pıı.y::ı::ınm tefriki 1htUfifımn Iıalll mınt~a J,!ınan 
rels muav!ni Hayrettin Kc.rno.s!an. kaptan ve amıatör Kamil Ö:ı3lit 
ve avukat Emrullah Ü1tnydan mürekkep hnkem ve dlspaççı:::ı.r hl'y'c 

• tine tey1l edilmiş oldu~undruı yükle al&kndar olanlann 14/ Eylül/1942 
pazartesi günü saat ıı de oıı.ıatada Mertebanı sokağı Kefeli Hiın·lyet 
Hanı 6 - 7 numnrah :VlZJhnnede yn.pılacak Wtkllrotta hazır bııluıuna-

1 
lan yük acentesi Umd.'ll ve gemı müsteciri Doy~levantc Llnyeyc teb
liğ edildikten b:llb üçüncü şahisl:ır hakkındn te.bll~ mal:aınınn kaılll 
olmak üzere 11An olwıur. 31/8/l!H:Z 

Dak~ııı 11akem llnkcın 
Siimil önröt ııayreUuı Karaaslan Eınrullotlı t1Hay 

KELEPİR ACELE SA'nı.tK DAN 
ODALılRI - Uç odanın tamamı ve 
Jld odanın yan hl~lerl .iyi bir mev
kide satılıktır. Emlnönü meydanı 
No. 22 müteahhit Şerif Doğu'ya mü- •••••••11 
raca.at. GÖZ T .4.BiBi 
KELEPİR ARSA - Büyükdere ve 

Arnavutköy asfatların:ı. yüzü olan 
Mecldlycköyünün en :1y1 blr yerinde 
Boğaza Mklm on dönüm blr arsa cc
l'Ck tamamen veyn kısmcıı .sa.Wıktır. 
Her akşam 7-8 n.rnsı Beşik.taş Hasfı
nn caddesl No. 38 e mfirocnat. 

l'EŞİLKÖYDE - İstanbul cndde
sfndc 9 odalı bahçeli altında 2 dük
kanı dcn!.zc yakın içinde sarnıcı elek
triği ofan 61 N'o lu ev aatıııktır. İçlu-

Dr. Nazmi Aziz Selcen 
HASEKi HASTANESi GÖZ MtlTEHASSISI 

Her gÜn saat 14 ten 18 e kadat Bayezittc Çarşıkapıdn Tramvay 
durak knrfı!:pda 99 rumaralı mc~~~n-hanesinde hastalarını kabu?.. 

Yüksek Mühendis Mektebi müdürlüğünClen 
ı - İkmal lmtlhanla.n 14 eylülde başlayıp 26 eylülde sona erecektir. "' 
2 - Mektebe clrlş için kayıt murunelesı ı eylülde açılacak ve 4 blrlnd 

teşrin pazar fiinü nkş::.mınn k.ndr.r devnmedect>kt.lıl. 
3 - Giı· 
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:Türk ticaret ve aanayi aleminde yeni 
C:loğan etsiz bir yildiz --=~ :~~·u~un--ı 

ÖZTORK-ÇANK YA, EGE 

' .. 

Y E N.1 P U. D R A ,. 

Re-nkled 
Ö.NÜNDB 

Kallınların 

HAYRETi 
*-----.. 

i.Ba-Padralar,. 
..,.- ~ .a. •- .... 

4 
Sihlrlt b~i:C~lo!İD1etrique,, 
'makin~ ilO'LJstllısal .edilm.laıir. 

··-------...a: 
;imklnı,,. blsll~ '-Olmtlftur 

~-Plldnı.reu· 
('lnneı J~ı 

TENiM I - ., :._ ~-=-
C0ZELLtGtNf: '~:--!r:::~J::n~ 

!' • 1 · · ... ON MlSLf- ~it kala"," En acak bl 
1 enıa ze en u11aa ' dam~,~ salonunda l • bıt 
~Jecek pudnnıa tam AR1TIRIR , burnun parlamaaına ma 
ve hakiki renıi.ni ve- ------- >nı olur.(.,) Terunıı • tu 
ren . ~eni bir "Colotimetrique,":" nennln ve-1evtmll olur~Yenl Toka 
makJne icat edilmiştir.; lon pudra,uu· buı<ln lecrt.lbe~edln 

ve hemen daha ıen~~ıörtınOnQz..,. 
Bu aa7«le, tlrndlye., kadar ıörill~\ Tokalon ~ p11dnsı ı J kllllanmakla • 
aıemiı derecede emsalsiı ci.i%elllkte, netlceler\;;aıacıtumQteıninatlldU' 
yeni pudra renkleri laUhıar edilmesi~ ~l takdirde paranız 1lade:oıun11r 

EV- iŞ 
Bugün çtkh. 

Çok güzel n renkli bir kapak 
içinde çıkan bu 61 cil sayıdaki 
işler: 

Şık bir Llz6z, btr Jile, yazlık beyaz 
ceket, Brodert Lşlerl. sa'>ahlıklar va 
tç c;amaşırlan, Rlşelyö tıl lld örta, 
Fuıyiıar, çay takımı, Limonata ta
kımı, çocuk elbiseleri. 

Makale ve yazılar: 

Moda tenkidi, boyun gllzelll~. boy 

'

uzatan Jimnastikler. meşhur kadınlardan Katerinler, düğün!erlmiz, bir 
davet.e gldl.ş, hikAye, okurlara cevap, her şeyden bir parça ve saire ... 
Renkli sahifeler, mütenevvl yazılar, blr örnek paftası, 20 k~ 
Turkiye Yayınevi, Ankara Cad. No. 36 İstanbul: 

Meşhuı5İ n gerı 
SAA TLERiNiN 

Çok aranılan iki yeni modeli gelmiıtir. 
iki kapaklı aiimÜf cep aaati Lira 45 

» » altın kaplama :t » 50 
SINGER saatinin kalitesi yüksek, mübayaa 
~eraiti faydalıdır. Bu fırsattan istifade et
mek İstiyen taıra müıterilerimiz bedeliyle 
birlikte peşinen posta masrafı olarak bir 

Lira ilave olunur. 
S 1 N G E R saatlerinin her türlü tamirab 

15 sene zarfında meccanen yapılır. 

Singer Saatleri mağazası 
fstanbul • Eminönü No. 8 ıubemiz yoktur. P------·iLK -ORTA - LİSE ·--··----· 

E~:" ıstlkl61 Lisesi 
'tatısaz 

Talebe kaydı için her gün mUracaat edllebUlr 
Eski talebe kayıdlannın yenilenmesıne ıo eylule kadar deva'm.edUecektlr. 

1-----iiF.iiRiiZAiiDEBAŞI, POLİS KARAKOLU ARJtASI 
- -Telefon: %%53' •••••••••• 

il 1 
UTOlV~CI 

nL. 22561 · iSrAHBuL · CAWOGLU voı<u~ u • ~ 3 5 

. 
Kayıtıı:ıra. ba§lıuımıştır. Te!efon: 20019 

Italyan Lisesi ve Ticaret Okulu 
TOM TOM SOKAK -BEY~LU - Telr 4ı301 

Puardan maada Lergün IAAt 1 O • .1 3 aruında kayit muamelen 

Bahçeli kagir kötkler 
Çengelköyllnde, Hı:ıvuzbaoı cad

desinde ve Ha.vuzbaşı mevlcıl
tnde dört ta.ra.fı sokak. bir ada 
tçinde tamamı 2245 metre mu
rabbaı llç ta.rafı taJ duvarlı 4 
köflt. . 

2 No. lı kÖ4k Uct katlı maa 
bahçe '115 Mr. 

S No. lt kötk no katlı maa 
ba.hÇe 488 Mr. 

t No. lı kötk ilet kattı maa 
bahçe 868 Mr. 

5 No. lı kÖfk lkt katlı maa 
bahçe S74 Mr. 
Tamamı ve yahut ayn ayn 

olarak satılıktır. Flatıannı ve 
sair tefsUAtını öğrenmek tste
yenlerln, Gala.tada, Unyon hA
nında, İttihadı MUli Sigorta şir
ketine milracaatlan. 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİ4İNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA ı<. 22B 

Her akşam TAKSiM KRiSTAL'da 
RADYO YILDIZI 

V~A 
Dr. IHSAN SAMI 

1 Gonokok aşısı 
Belsoğukıuğu ve lhtllltlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
Sultanmahmud türbesi No. 113 

Lahuti ıesini, lstanbulun en büyük 

SAZ HEYE Ti refakatinde dinleyiniz. 
Yer bulmak için lutfen erken geliniz, Masalarınızı evvelden teda· 

rik edehilirsinz. Telefon: 40099 
otş TABİBİ ı 'ıt 

B~K~~~l 1-------------------------Saat 9.30 dan 20 ye kadar hasta 111r.4llll•------- Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi 
._kah.ut ~~~be:e~~~~~~n~:=:. Ş 1 Ş L D T E R A K K 1 L 1 S E S 1 

ZAYl - 31/4263 No. lı H:amet cüz- Ana, b.k, Ortan U..- Yatdı. Yatıaa - Kız. Erkek . 
danınu zayi ettim, Yenisini cıkara·· Talebe kayıt işlerine hergün 9 da.n 17 ye kadar bakılır. Talebemize den autlerine ilaveten llcret.aiz 
cağımdan esklslnln hükmü yoklur. yabancı dil kurlan açılacaktır. 

Lô.'e!ide: K.Jskadıı. Me.:ılhpaşıı. sl- ••••••••••••••••• TELEFON: 80547 ••••••••••••••• .. 
kJk No. 65/ 67: Hüseyin Yekto.ne 

zayi _ İ'>tanbul emniyet müdürlü- ,JIJA••----- SARACHANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi -------1~ 
ğii dördllncU şubeden aldı~ım lknmet 1 H A y R • y E L •ı s E L E R •ı tezkeresini kaybettim. Yenisini a!a- Kız • Erkek ı 
cağımdı:ın eskts:nın hükmü yoktur. Anc • llk 

Yatah - Yabam 
Orta. u.. 

Beyoğlu Hamalbaşı Yenlyol Şerbe~ 
Talt'be tardına. devam edilmektedir, Eskt talebenin taksltlerlnt yatırarak kayıtlarını yenllemelert lA.zımdır. 

z.ı. Yİ - Çerkesköy llk okulundan 
şahadetnameml zayi ettim. YenlslrJ 
alacağtmdan esklsttıin hükmü yok· 
tur. 

Müracaat: Her gl\n 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi llsanı ilk sınıflardan başlar. OilndUzlU talebe mektebin 
\p hu:;ust v~alttle nakledilir, Telefon: 20530 

Ha~n oğlü Fethi Sürek 

2 işçi kız ve 
1 daktilo aranıyor .. 

Tecrübeli bir daktilo bayACı ile 
iki İşçi kıza ihtiyaç vardır. Ace

e milr~caatlaıı. Tahtalıt.ale Şeyh 

Davut Han No. 3 de Kadir 
Tunca. 

Safıhk otomobil 

FEVKA DF. ARAZI SATIŞI 
Sanı:ıtorlum ve otel ve sair me

ba.nl inşasına ve mestre ma· 
halli ittihazına elver!ıli ve Kı
sıklı istasyonuna pek yakuı Kı
sıklıdii serasker Rıza paşa ko· 
rusu namlle marur ve Bo~azlar
Ia Hallç, Mnrmara, Adalar ve 
Yakacığa kadar şehrin her ta
rafına fevkalade ıt.ezaret.l bu
lunan lçlnde çok miktarda 
ağaçlan ve kuyuları bulunan 
koru Küçük Çamlıca tepe>! de 
dahli olduğu halde şuyuun Jza-
lesi sureUle tt~küdar Sulh 
Mahkemeleri Baş kAtlpll~ce 

38 Model Taksi Fiat bir otomo· 
bil acele satılıktır. Müracaat Koca
mustafa paşada şoför Osman. 

parça parça 4 Eylülde satıla
cı:ıktır. Harltastıe diğer evrakı 
görmek ve fazla. malumat al
mak lstlyenlerln mahkeme Baş 
katibine mürı:ıcaatıarı llıln olu-

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevka!Me 
lyl gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenllenmesine hizmet e,ier. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

nur. 

Z.\Yİ - Amasya orta mekteblnln 
ikinci sınıfından 340 seneslude aldı
ğım tasdiknameyi z:ı.y1 ettim, Yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin. hükmU 
yoktur. - Mahm•ıtpaşa Tarak~ılar No. 16 

Tevfik oğlu Zeki O~uz 

1 

Sümer Bank Bursa Merinos 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

A.) Fabrikamızın aantral ıerviııinin muhtelif kısımları için aşs· 
ğıda evsaf ve miktarı yazılı usta ve mütehassıs işçi alınacaktır. 

B.) Fabrikada yapılacak imtihanda gösteril ecel: liyakata göre, 
asgari 20 ve azami 40 kuru, saat ücreti verilecektir. 

C.) T~iplerin bizzat veya {sarih adresi havi) yazılı bir hal V:r
cümesi kağıdı ile fabrika müdürlüği,inc müracaatları. 

Ki~i: 

2 
2 
2 
2 .. 
2 
3 
ı 
3 

O.) San' at okulu mezunları tercih edilir. 

Buhar türbinlerinde . çalıımlf, türbin idarcısinden anlar maftTc\ist. 
Buhar türbin pompacm. 
Tesviyeci - Tamirci. 
Elektrikçi - Bobinör. 

:t - Motör anza ve tamiratından anıar usta . 
:t - Otomatik telefon ve akkümülatör usta9ı. 
:t - Elektrik t~viyecisi ve tamircisi. 

Boru, b.lorifer iılerinden anlar usta. 
Buhar kazanlannda çalıfmı,, yüksek tazyikli kazan idaresinden 
anlar, kazancı ve kazan tamircisi Usta. 

ayanlar ak saçlarınzıdan 
kurtulunuz 

Ders ücreti ilk ve ıon olmak üzere 3 liradir 
Senlerce Avrupa.da &&Q profesörlerinden aldığım dersle~ ve t'crll

belerlm üzerlen kolay, ucuz bir metotla 45 dakikada beyaz ııa.çlannızı 
kend.l kendinize ıstedlğlnt:ıı renge boyamaaı. ve saçlann sıhhaLlne 

dikkat etmeııt ~ğretıyorum. 
Bu metodu öğrenmek için 427 numaralı lst. Posta Kutusuna ad

resinizi, saçınızdan bir parçayı ve lstediğlntz rengi yazarak Ucretlle 
beraber göndertrsenlı; Slze göndereceğim formfil ve öğUt.lerl öğrene
rek. dalma tatbl:klnde muvaffak olur, genç ve güzel kalırsınız. Taşra 
He de muhabere edlllr. 

Acele bir Depo ara.nıyor 
~ 

Sirkeci, Galata ve Hallç'Jn Köprüye yakın semtlerinde, denize ya.kı:n 
mazbut blr depo aranmaktadır. 

Yemlı vapur tSkelesf karşısında Sllmer Bank Sellüloz SanayU mues-
.seaeal Sa · ele · 2 ı 9 

61DA · MADDELERİ ALINACAK 
İşletmemizin ihtiyaci olan afafida cins ve miktarlari yazılı gıda 

maddelerini eatmaia istekli olanlar nihayet 10 Eylul 942 akpmına 
kadar fiat tekliflerini mektup yeya telgrafla ı 

ETİ BANK SARK KROMLARI iŞLETMESi MADEN • GULEMAN 
adresine göndermit olmaları lazımdır, 

Bu maddelerin yalnız birisine fla{ !eklif eclilecefi aibl, bir mad· 
denin bir kısmı için fiat teklif olunabilir, 

T cklifler İçerisinde fiatlari en müsait ve tealim müddeti derhal 
veya kısa zamanda olanlar tercih edilecektir. 

Sade yai 60000 ~. Mercimek (Yetil) 
Bulgur t 2000 • • ( larnua) 
Pirinç 15000 • Patates 
Nobut 8200 » Soian 
Kt.ll'll fasulye 10200 » Salça 

Ekmeklik a;ufdar 

7200 JCı. 
1000 • 

20000 • 
4600 • 

460 • 
130 Ton 

Not: Fiatlar Maden lı1taıı.yon te~limi teklif edilecektir. 

Nafia Vekaleti·nden: 
Eksiltmeye konulan ıt: 
1 - S!l işleri sektzlncl şube mUdUrlü~ü bölgesi tçlnde Çarşamba batak· 

lık:arı hl!h ~lerinden Kirazlı - Turgutlu dereleri arasındaki bataklıttuı 
kurutulması ve derelerln tslAhı işleri. · 

Tahmin edılen keşır bedeli fiyat vahidi esası üzerinden '1793441• Ura 
t 07• kuruştur, 

2 - Ekslltme 16/ 9/ 942 tarihine raslayan çarşamba gllnll sa:ıt el!h de 
Aııkarada Su İşlerı reisliği binası içinde toplanan su eksııtme komisyonu 
odasında kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - tstek!llcr Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık l§lert 
ger.el şartnamesi, umumt su işleri rennt şartnamesi Ue hususi ve reıınt şart· 
nameleri ve projeleri ıSOı llra karşılı~ında su lşlerl relsli~inden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1stekltlertn a67553ı lira c23ı kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eklsltmenin yapılacağı günden en az Uç gün 
evvel bir dilekçe Uc Nafia Vek~leLlne mllracaat ederek bu lfe mnhsuıı olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeler! ıarttır. Bu mUddet içinde 
vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İsteklllerln teklif mektuplarını ikincl maddede yazılı ııaatten bir 
saat öncesine kadar su işleri reisllğlne makbuz karıılığında vermeıcrt lA· 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez, c6750• c8892e 

Kütahya Vilayetindenı 
Emet - Emirler yolunun ıs + 888 - 22 + 568 neı kllometrelert arasın· 

dald !IOS8 inşaatı k:\palı zart usullle eksiltmeye konulmUf ve talip çıkma· 
ması .sebeblk bir ay zarfında pazarlıltla ihalesine karar verllmlftl, Ahiren 
şartnamesindeki bazı kayıt ve şartlann talip çıkmamasına sebep teşkil et,.. 
tlğl anlaş1lm:ı.sı üzerine şartnamede llzım gelen tadllAt yapılmış olduıtun
dan yeni şerait dairesinde mezkür şosa. lnşaatı yeniden kapalı zarf usulllt 
ek8lltrneye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 56811 Ura S kuruştur, 
2 - Muvakkat teminatı ~.281 liradır. , 
S - Ekslltme 15/9/ 942 tarihine müsadlt salı gtlntl aat ıs d& KtltahJ& 

Vl!Ayetı makamında toplanacak Dalmt Encümende yapılacaktır. 
4 - isteklilerin teklif mektubunu ihale saatinden blr saat evvel yani 

saat 15 de Da1ınt Encümen Riyasetine vermlf bulunmatan prtıır. Biı saat· 
ten sonra teklif mektubu kabul edllmiyeceğl gibl postadt. vakl olacak p 
clkmeler de nazarı itibara alınnuyacaktır, 

5 - Eksiltmeye ginnek lçin ekslltme ve ihale g!lnllnden en u tı9 g1bı 
evvıe VilAye~ Natla Müdürlüğüne mürac!aatıa alacaklan ehliyet veslkasuu 
v~ Ticaret odasında kayıtlı o!duklanna dair vesikayı ve muvakkat teminat 
mektubunu tekllt mektubuna koymalan ve tekllf mektuplannı lhallt ka· 
nunu ahktlmın:ı. tevfikan tanzim etmelerı mecburldlr, 

6 - Fazln malılmat almak ve keşif dosyasını görmek lste~-enler her glln 
Kütahya VJ!Ayetı Dalnıt Encümen kalemine mllracant edebilirler. «9318• 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü ticaret 
şubesi müdürlüğündens 

11 Ton pençellk kösele aOrapon veya Kanat. 
7 • Vaketa ~ 

. Er k\!.ndurası tmalMı için yukarda mlktarlan yazılı k!)sele ve vaketa 
satın Q.lınacaktır. Ellerinde bu işe eıvertş.li kösele ve vaketası buhınnnlann 
nümuncve eysa!lan te.sblt edilmek ve sonı·a satın alınmaıc \\zere 7/ 9/942 
pszartesl ıünii akiam.uıa kad&( Ticaret fubeii,Dı mllracaat etmeı 11 lllA 


