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BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

namzetlerinin isimlerini 
neşrediyoruz Ankara 29 - Cumhurreisi 

İsmet İnönii'nUn doiumlarının 
yıldönilmU milnuebetile lngiltere 

de her an artan, faydalı ve ardı ke- ve Danimarka kırallan Cumhurrei
sllnıes meaaldlr, 

Belediye scçlmlne alt blltün hazır
hklr bltmlştır. Yarından itibaren in
tihap hakkını haiz olunlr her kaza
daki intihap sandıklannın b~a 
giderek reylerln1 k:ullıınacaklardır. 
Belediye seçlmlne lşt.lrçk etmek lçln 
kanunen y1rm.l üç yaşını tamamla
nıak ltızıriidır. İntihap sandıklannın 
konaca~ mahaller bayraklarla süsle
necek. seçimin devam ettiği. müddet
çe şehir donnnacaktır. 

Sayın Valilik ve BeledJyenln bütün simize birer tebrik telgrafı çekmiı. 

Stalingrad'ın en büyük 
fabrikası zaptedildi 

Alman hücum kıtaları şehrin amele mahal· 
lelerine derinlemesine nüfuz ettiler 

mesuı lnsanlannın bu ~eri daha. tyi- Cumhurrelsimlz de bu telgraflara 
Ye ve llerlye götllrmek için ne güç birer teıekkilr telgrafı ile mukabelo
şartıar içinde n. kadar çalıftıklartm de bulunmuılardır. 

Seçim mfinasebetUe Cumhurlyet 
Hnlk Partisi namzetıerlnl tesbit et
miştir. Bundan evvelki mecliste 
- mulhakat hariç olarak - yalnız 
oehirdcn 62 ~za vardı. Şehrtn nüfusu 
art~mdan, Aza sa.yun 67 ye çıkmış
tır. 
İntihap milnasebeUie dün gazete

cllerı kabul eden Partl İdare heyeU 
reisi B. Suat Hayri ttrgüplü şu beya
natta bulunmuştur: 

- İstanbul Umumi meclisi 4 üncU 
bıtlhap devresi Azalıklan lçln Partı 
namzetıertmız İstanbul ha.Ikına ilA.n 
edilmiştir. 

İstanbul vllı'l.yetlnt temsil glbl ~e
rem bir vazifeyi kazan011' olan bu 
arkadaŞların dört yıllık çallfDla dev
restnde mesul icra makamla.nna :ya
pacaklan kurucu, koruyucu ve bulu
cu yardımlarla VllA.yetln her gün ar
tan dertlerine çareler bulacaklarına 
eminim. 

Yenl meclis artadaş'lanmtrzdan 
Partinin bekledlğl; yalnu toplantı 
esnamndakl daç faal.ly~ münhasır 
kalınıyan ve bugünün ana dertlerini 
teşkil eden ı~. pahalılık, mahrukat 
ınünakale, temizlik, sallık gibi f.tler~ 

görüyoruz. 
Bu feragatli arkadaflara en mtıes

sir yardımı yapmak baff;e. İstanbulun 
aziz halkı olmak üzere onlannm mn
messlllcrlnln ana vazi!elerldlr. 

Burada bu ~erefü vazifeyi seneler
ce yapnuf olan ve yerlerlnı gene Par
tlnbı kı,ymctll Azaama devretnıış bu
lunan eski arkadaştan aa.nı ne ana
nz. 

Yeni mecUs, kuandılı 20 genç, 
enerjik, olgun, bllgi ... ı.,ua yüksek 
tecrübell artadaf1arla ya.pılac&k S1kı 
temaslar, yapacaklan seçimlerde ve 
çalışmalarda gösterecekleri f{lphes1z 
olan dikkat ve alllta., Parti ve halkın 
müşterek müzaheretlle ahenkli bir 
birleşmeye ulaşıncıı. yenllml,.ecek d!
va görmüyoruz. 

Qe§ltU halk dbalannı da.im& uya. 
nık ve yurda batlı enerJLtlle takip ve 
tetlc1k aahasına getiren deQtrli mat
bua tın a:vnı yolda artan yardımların
dan asla mUstatnı detlllz. Blldlrtcl 
çalıfDl&ları arumda }"Udımcı bir 
ruhla g&terecetıert tedbir ne kadar 
kıymetu olacaıttu-. 

En a~ harb nztyetleıt tçhıde sullı 
gartlarmı ldame ettınnentn muclze
slnl gösteren epts şefbnlzın emrinde 
ve etrafında tam blrUk halinde yapı. 
lan tyt n ara.mı oalıl?ll& hl!1blr gün 
heder olmamıştır ve olmıyaca.ktır.• 

(Devamı aalıile •. aUtım t de) 

Zeytinyağı fiatleri 
neden yükseliyor? 

Zeytinyağı tacirlerinin söyledikleri .. 
Senelik istihsal ve sarfiyat miktarı 

.. zeytinyağı fiatlerlnln gittikçe Senelik yağ istıhJAktmtz 20 
yuk~~ldiğini yaznuştık. Fiat te- milyon kilodur. Her sene istih
reffuü muhtelif sebeplerden doğ- salln yüzde otuzu ihraç edilirdi. 
maktadır. Bu hususta zeytinyağı Bu sene ihracat yapılmamış. 40 
tüccarlarından bazıları bize şu mllyon kiloluk rekolte tamamen 
izahatı verdiler: istlhlA.ke hasredilınlştir. Rekol-

«- Mülga iaşe müdürlüğü 23 tenin yüzde doksa:n beşl on ay 
martta zeytinyağına yerinde 83 zarfında sarfolun.muştur. Bugün 
kuruşla 103 kuruş arasında flat istihsal ıruntakalannda ancak 
koymuştu. Bu fiatıere kilo başın- 2, 2,~ mtıyon kilo yağ kalmıştır 
da yirmi kuruş nakliye masrafı ki bunun da yansı sabunluktur. 
ve tüccar hakkı ilAve olundu. İstihlA.k piyasalarında stok yok
İstihllk mıntakalarrnda bu yol- tur. Gelen yağlar derhal satın 
da satış yapıldı. Satış flatıerl alınıp, sarfolunrnağa hasred.Ul

(Devamı aebiie 2. aütwa 8 da) 

Vichy 30 (A.A.) - Doğu cep- dn. şiddetli muharebeler de>am edl• 

he:ıinde Almanlar yeni terakkiler B. Hı•tJer'ı•n yor. Hava. teşklllertnden yardım g~ 
ka:> deylemişlerdir. Stalingradın c&- ren d~-ınan tank ve piyade kuvv~ 
nup ve rnencez.inde ilerledikten son- lerl, Stallngradm şimal batı mahal• 

Arjantin de 
• • 

gırıyor ra şehrin şimalinde bulunan amele bı·r nutku lelert clvannda.ld mevzllerlmiz.e ardı 
mahallelerine, tufiyebane!er ve de- "al'Ciına hücumlarda bulwımuşlardı.r. 

• mir fabrikalarına derinlemesine nü· Bütün bu hlictunlar ptlskürtülm~ 

harbe 
-- _ •--- kıtalarımız, tuttuklan mevzilerde 

fuz eylemişlerdir. Stalingradın en kalmıştır. 29 tnnk tahrip. 1500 dQf. 
Mebusan meclisi, bii,yük harb fabrikası olan Oktobr Nihai zafere ve Alman man subay ve erlnl ım11a ettık. 

Mihver'le siyasi fnbı:J...nsı hücumla z.aptedilmiştir. d • Almanlar, bilhas.sa bir tepenin yan-
s 1 h b · k f or usuna emnıyet ve mu"nasebatın ta ingrad mu are eıı artı ıon sa - lannda yapılan muharebede bU~ 
hasına girmiştir. Moskovada Stalin· itimadını belirtti zayiata uğramışlardır. Tepenbı önl~ 

kesilmesine karar verdi grad müdafilerinin vaziyetinin pek • rinde takriben 700 düşman cesedi sa,. 
- -•-- \ahim olduğu itiraf edilmektedir. yılmıştır. 3 uçak düşürdük. 8 tanlı 

Şehrin en bUyUk kısmı Almanlann Berlin 3 (Radyo) - B. Hit- ve 28 kamyon ve otomobil tehrlbettl.lc. 
Londra 30 (A.A.) - Bu sa- elinde bulunuyor. Jer. yeni aubaylara hitaben ira- Volga filomuza mensup harb gemi• 

bah erkenden buraya gelen Londra 30 (A.A.) _ Stalin- dettiği ınutukta. Alınan ordusu- Ierl top ateşUe 1k1 tabura yakın düt-
btr telgrafnameye go"'re Ar man piyadesini dağıttılar ve kısmen 

• P,rad ~ehrlnin vaziyeti gittikçe clddiı- nun büyilk ananesini ve dünya- Jmha ettiler. 
jantın mebusan meclisi, IUih- k 'b d Al 1 ı_ • nm en bü...::1- ordusuna lnanan-

d 1 ti rll si t una.. yet es e iyor. man ar, ıoır an da ed rualman Stallngradın '"''"al batısında faal \'er ev e e e yas m • l n . ,_ 2 • • erı A aubaylanmn 9""' 

beti in k il ..a_ k evve !:.ede erıno varrnaıt ıçın mil- hareket!~rdo bulunm~lnr. nç günd• 
ırıe er es me:5me arar d' tak · ı · k dahna b ı ananelere aadık kal- ,. 
vermiştir. Blrleşiıt Amerika t~ma ıye~ ~ıye er getırtme t.e- 49 tank. ıs top, 23 havan topu, 41 
Bahriye Nazın albay Knox dır. En oı.ddetlı mu.hare.beler. hıl- dıJdannı ve ınihat zafer İçin Al- mitralyöz tahrip ve 2 blne yakın dtlş• 

h St l d l bt man savat kuvvetlerine büyük man kuvvetini imha ettik. Brezilyanın merkezi Rlyo de a l a ıngra ın şıma ı gar ma- emniyet ve itimadım belirtrnit-
Janeyro şehrine varmış Ame- hallelerindo olmaktadır. Sovyet ,. . Mozdok mıntnkas.ında öncUlcrlmlJlı 
rika kıtasmm Atlantikteld 1 tebliği, Almanların taze 30 ~in pzya- birkaç düşman hücumunu pll.sklirttü• 
müdafaa üslerinin vaziyetin- de k~~tl ve 150 tank ılo Ru• B. Bitlerin bu nutkuna cevap ler. Diğer bir kesimde küçük gurup. 

d l ğu .. mevzılenne :yaptıkları taarruzun veren mar•l Coering, Alman lar, üstiln düşman kuvvctıeı·lnln taa. 
en memnun o du nu soyle· k" b k ld ... b"ld" · 1 d. ıubaylarile askerlerinin Führer- yıkı karşısında bidayette gerl çckll· mi ti a ım ıra ı ıgını ı ırmıı er ır. 

ş r. Moskova radyosuna göre, bazı lerine büyük bir sadakatle bağh ~ıellre~ dme uksoabnllradtaaa~ ... ~:~Uhg!,.~: ._ ___________ _, l R l .ı S 1" d üd olduklannı ıöylemi~tir. ,, •........ ~!> ,.,. 
- yaş ı us ar <la ta ıngra ın m a- Almanlan çıkıt noktalanna atmış-

Bir Amerikan 

tümeni batırıldı 
Berlin 30 (Radyo) - Atlantik

te uker naklederken batırılan üç 
büytk Anglosakson vapurunda harb 
rralzemeıile lbera'ber, 13,000 kadar 
Amerikan askeri de vardı. Binaen
aleyh bl,. Amerikan tümeni h:ltırıl
mıı oluyo~ demektir. 

Profesör Za verbrug 
Ankara 80 - Hariciye VekUI B. 

Numan Menemencl~luna. ameliyat 
yapan profesör Zaverbrug bir iki 
güne kadar İstanbula gidecek, profe
sör, !sfanbuldan tekrar buraya ge. 
Iecek ve blr hafta sonra Berllne dö
necektir. 

İzmir vapurundan 
denize dütenler 

f3a muharehclerino lıtir&k eylemek- ._.,..._ ______ , ___ _, ıardır. 
tedir. Halkın bir kıımı da Almanla-

NovoroSUk"lii cenup do~usund& 
rın mayn koyduklan yerleri belUye- akim bırakmııtır. bir Rumen dat ltiimenl, mevzJerlmi· 
relc Ruslara bildirmektedir. Voro.-ıez"de Ruslar, yen( mevziler ze hücum etmtştır. Bahrly~lllerl• 

Sovyet Karadeniz filosu, Alman· geri almışlardır. mız. düşmanı püskürtmüşler ve ken• 
l&rın iki asker çıkarma teşebbüaünU l\toskova 30 (Radyo) - Stallngrad- dlsine SOO zayiat verdlnnlşler<ilr. 

Atinada bir 
patlama 

Bir çok İtalyan askerleri 
infilaktan öldü, 2 bin 

kiti tevkif edildi 

Londra 30 (A.A.) - Yunaniata-

Yeni Giııe'de ıııti1ıtefikleriıı 
taarruzu inkişaf ediyor 

Japonlar, Moresby'nin şinialindeki 

dağlardan atıldılar ve şimale çekildiler 
nın merkezi Atina ıehrinde bir na:ıi Londra 30 (A.A.) - Ymi Cine- dır. Japonlar, birçok malzeme bıraıo 
toplantıaı yapıldığı esnada bir patla- de müttefiklerin Japonlara lcar11 bat- karak ıimale çeldlmiılerdir. Japon-

! hl k ı 1 ,_ 1 rl la~lJdan taarruz hareketi müaait bir lar, müttefiklerin ilerlemesine mani 
ma o m-;ış, rço ta yan asıter e 1 al • • 11 .ı bi k • J _ .. . surette terakki ediyor. Bu eabah co- o m · ıçın yo araa rço mama at 
olmuıtilr b ·ı_ 1 ü d · • 1 dL . · . . . nubu rrarhl Pasifik .kararglhı tarafın- ve arır.at ar v cu a getınnıı er 

İzmir SO (Akfam) - İzmir vapuru Mıhvercıler zecrt tedbırler almıf" dan ne~wedilen reımt teblii hunu te- .l\:utttJfillerin ileri hareketi devana 
Çanakkale açklarında yol alırken blr [usa da mesullerf bulamamıılardır. yidc;:liyo~. Teblife iÖre Japonlar, ediyor. Yeni Gine.do Japon hava 
yoleu denize düşınü~Ur. Bunu gören Evvele~ alınmıı olan 3 rehine kurıu- MorC8by'nln oimalinde Stlnley dağ- meydaı.lari ve Buna'daki Usleri de 
baıka bir yolcu, düşeni kurtarmak k d·ı 1 d y b u il d ı 1 ff ,_ l 1 
1 1 d h 1 d ,__ ti t V na dizilmlı 2000 ldol de teıv lf e ı - ann a urn au N n en atı mıı ar- nı\lva aıtıyet e bomba anmııtır. ç n er e. enu.v a amıı r. apur • 
durmuş, !kist de kurtarılmıştır. r:...iştir. 

milstahsill ve tüccarı dinlemek 
suretile tesbit edilmediğinden 
zararlı oluyordu. . ....................................................................................................................... . 

Churchill' e kamarada 
sorulan sualler 

Zeytinin kilosu 70, 80 kwuş
tur. Beş kilo zeytinden bir kilo 
zeytinyağı elde edilir. Bu hesaba 
göre yağın kilosuna 170 - 180 ku-
ruş istemek neden haksız olsun? 
Müstahsil yağı satacak ve fiatıe
rl alabildiğtne yükselen diğer 
maddeleri tedarik edecektir. 

Zeytinyağı flatıerinin yüksel
mesine bazı kimselerin ihtiyaç
larından !azla maı toplamağa 
kalkışmaları sebep olarak göste
rilebllirse de en mühim Amil 
yağlı bezurat maddelerinin hü
kumetçe ihracına müsaade edil
mesidir. Yüksek fiat verildiğin
den köylü, susamını, ayçiçeği·ni, 
ketentohumwıu satarak yağ ih
tiyacını zeytinyağını almak su
retlle gidermektedir. Ayçiçeği 
yağı, susamyağı, h~aşyağı ih
raç flatl 210 kuruş, ketentohu
munun ise 2.60 kuruştur. Bu 
maddelerin fiatlerl bu kadar 
yüksek olurken zeytinyağının 
125, 130 kuruşa satılmak isten
mesi biraz haksız olur sanırız. 
İhracat başlamadan önce pa
muk, slsam, ayçiçeği ve haşhaş 
yağlan dahilde istlhtak edilir, 
bu sebeple zeytinyağının sarfi
yatı az olurdu. Bugün hem bu 
a~lann hem de sadeyağlarm 

Kısa gün ün karı t 

Londra 30 (A. A.) - Avam ıima!indelti elektrik eantral!arina 
Kamarasında Lavalin ihaneti karp- lıenilz taarruz cdilmemiıtlr.) demi,. 
ıında B. Churchill' den blr denıcçt. tir. 
bulunup bulunmıyacatı ıorulmut. lngili.,; Baıvekili ikinci cephe halt• 
BaJVekil deı kında ıorulan ıuale cevap olar~ 

c Yeni bir şey ıöylemlyeceiim.> ıu ıözlerl ıöylemiıtir ı 
cevabını verrniıtir. cBirleımiı milletlerin ne uma" 

Lavalin Baıvekil tarafından tak- taarruza geçeceklerini ıöyliyemeıQ. . 
•bih edilmesinde ıarar cdilmcal Uz&- Dilşmana malumat vermeme& ıı .. 
rir..e B. Churchill, l'ülerek, ıu ıözle- yatt örıem[ haizdir.> 
ri eöyl.::rniıtirı Avam Kamarasında CeDubt 

cKorkanm lr..l. bu huauata timdi- Amerikadan Yunanlıtana eilt t~ 
ye kac.1 ~r lisa.nımız.ın bUtUn kaynak- gönderilı .. eaino müaaade edilip e~ 
lannı tüketmıı oluyorum.) mediği ballında1d ıuale. lktlaad..t 

B. Churchill, Roma ıehrinin <lo harb Nezaretinin parllmento müst:. 
nıçiı. bombardıman edilmedii{ hak- ft... ı şu ceıval>ı vermfıtirı 
kındald suale deı cCeınubt Amerik.ada glinderileııt 

. cEvvelce söyledikle.rbne katacak cek süt yoktur. İngiltereye de böyl4 
bır şey tyoktur.> derniıtlr. B. Otur- bir mürcaatta lbulunulmamııtır. Yu
chill, Kahire ile At.ina ıehirleri bom- nanistaı • ..!a 100 bin çocuğun öldüftl 
bardıman edildiği takdirde, Romar hakkındaki haberin doiruluğund 
nın da misilleme tedbiri olarak bilmiyorum. Yalnız. Atina vo Pire
b~~bardıman edileceğini ilave et- de çocuklar arasında yüksek nispet• 
mııtır. lerde vefiyat olduğu doğrudur. 811 

D. Churchill, aözUno devamla 1 da· ıilt VO yağ kıtlıiından ileri aeli-
cŞimdi;ye kadar J ~· 104 yor. H -=n evvel .-ı~"ıtlliıı. 



Sahife 2 AK!ŞAM 80 EylO.I 1942 

.Kafkas dışında &us 
petrol membaları 

D=DARB DURUMU 

! Almanlar Leningrad'a hücuma Eski şairlerimizin divanlarını 
kimler topluyor ? 

E ki müellifierlmize ait tarihi veya edebi kıymeti haiz ve el 
yazması tek nüsha eserlerin memleketimizden nasılsa ka

çmhp glttfğfnJ, onlnnn Berlinde, Pcştede, Parlste bilmem hangi 

Bu mıntakalarda 1937 senesi için tanzim edilen 
istihsal miktarı 5,300,000 tondu ~ hazırlanıyorlarmış 

! Stallngrad'ın şlmal mahallelerln-
1 de muharebeler devam ediyor. 

mUZe veya kiitüpbanede bulunduğunu sık sık duyarız. tarih Bon gelen ha.herler, Alman taarru- lan keşfedllmiştır. 
veya edeblynt fakiiltelerimizln tnlebelerl, hatta profesörleri onla- zuııun DoAu Kn'!kasyada Orozni pet- Milstakll KomJ mıntakasında Ukta 
nn ancak sahif elerinln resimlerini göR!bllinJşlcr; ta onlann aya- :rol Gruyul:ın ısUkrunetınde gclişt1~1nJ ırmağı Uzerlnde ve ayaklo.nnda ya.
ltna kadnr giden meraklılar ormuşsa kendilerine bize alt olan o bUdlrlyor. • pıJan araştırmalarda. da 1,8832 ke-

l hl •· terll mJş ah t ..,u ı··kl öste' rilmf · k Senede 2 milyon ton petrol çıkaran satetinde ağtr neft dam.arlan bulun-
escr er ya .ç gos me • Y u 6uÇ u e g ş, anca Malkop kuyulnn Almanların ellne m.,utur. Bunun içinde eter, asfalt ve 
beş on dakika kanştırmalanna müsaade edilmiştir. düştükten BQnrn. senelik istdhsaU e nıadenl yağlar vardır. 

Kafkas cephesinde Almanlar 
bir miktar ilerlediler 

Çoğu kargaşalık ıamanlannd.a, çoğu dn Ugtslzliğiıniz yüzün- mllyon tonu tecavüz eden Oroznl pet- Bu mıntakada. nmcllyat, henüz ka-
den, kıymetleri farkedilmeksJzin hudutıannmdan çıkmış olan rol kuyulıın da gOrünüşe göre yn- zı aafhasında olup, ha'ldkl blr sınat 
bu tnm mnnasile milli hnzlnelerl tekrar ele geçirmek artık bir kında aynı a:ıubcye u~yncaı.-ıır. ıstlhsalden bah.sedllemez. 1 
biilyndır. Bari bundan sonra elimizden gitmelerine mey~an ver- Buna bakılırsa Almanlar, kış mev- Perm mıntakası petrolleri 1

1 

mesck. .s!mlnden ° lstlkamette de ta- Perm mıntakasında vaziyet, b~- 1 
Hayatını tarihi araştınnalara bağlanuş değerli Alhnlcrl· arnızlnnnı takip ve inkJşaf ettl- dır, Perm'ln yakınlo.rında Volganın 

• • . . rlrlerse, Katkns bölgesinde Ru.<ı- tıı ki d bl ı • 
nuzclen bır :mt dün kendıslle konuştuğwnuz sırada Divan Ede- lıırın ellndo yalnız Bak.O petrol k:ı- en kuvve aya ann a.n r o.an 
biyatı şairlerine aft olup sayılan ~ mahdut olan divanlan yuları kalacak fakat bu mıntakantn Kama ırmağına Cusavo.ya ınnağı at.. 
bundan sonra tedarik etmenin kabil olamıyacağuu söylilyordu. Ya- dl~er Rus m;rkezlerlle kıı.radnn ır- maktadır, Perm'ln 73 kilometre do-

sah 6 tusunda potns tuzlan ara;tırmalan 
b:ıncı memleketler sefaretlerlne mensup kimseler aflan ve tıtbatı kesildiği için bunlardan kolay- yaptlırken 

0 
civarda benzin ve ma-

diğer c.skf kitap sahiplerini dolaşarak mevcut dlvanlan kaç pa- lıkla Jstlfade edllemlyocekttr. dent yağlarla karışık bir petrol da
ra istenirse vennek suretile satın alıp memleketlerine, ihtimal Temps rn.zetesı, Rusya.mn Karkas mı:ırı keşfedilmiştir. Bu petroller, 
mini ktüphnnelcrlne, enstitülerine, üniversitelerine gönderiyor- mıntakası harlclnde petrol memba- 1928 senesinden beri lşletllmektedlr, 
Jannış. Iannı tetkik için uzun bir makale Bu hususta elimizde mevcut olan ye-

Bugün bizde tam bir divan kolelm!yonuruı rnallk olan pek az neşretmlştlr. Bu makalenin en mil- gAne rakam 1920 senesinde 2300 ame-
. him kı.sımlnnnı tercüme edlyonız: ı I.! • 57• t t ı ·'"A d. ki htsan vardır. Umumi kütüphanelerlmlzde bile tam koleksiyonlar .Rusyanın Kaf~sya dışında muh- en n '" " on pe ro ç ...... r ı ann- ı 

yoktur. Bunlann hepsfnl tetkik etmek istlyen ancak kiltilph.ane- te1tf yerlerde petrol knynaklan vnr- dan ibarettir. Bu 1st1hsalAt mahallt 
den kUUlphnneye gitmek surctile tetkikatını tamrunlıyabllırler. dır. Fakat bmılar Katkn~ndalt.1ler 1stlhl~kata sarfedUmekterl,r. Kra.s-

k tte u~ nokanosk m.ıntakasından be.şka pet-
$1mdl yabancılar dlvanJan topluyorlar ve memle e n çıkan- gibi bol verimli değildir. rol damarlan b'Ulmat ıçtn ar~tır-
yorlarsa umumi kütüphanelerimizde gelecek nesiller için tnm bir Kazkistan petrolleri malar yapılmaktadır. 
divan koleksiyonu bulundurmak artık kabil olıımıyacak demek- Bu kaynaklann en müh!mmi, Baıkır petrolleri 
tfr. Urnı - Emb::- havzasında, KnznkJstan kı Perm'ln f.50 kilometre cenubunda, 

Fazla paraya hizmet edenler bu arada JdmbWr daha ne Y· denllen mtntakıı.da bulunuyor. Bu Sterlltamak şehri mınta.ka.sında 
metli eserleri ebediyen kaybetmemke sebep oluyorlar. Du alış ve- kuyular, zenginlik bakmıından Baku petrol a~alnrı yapılmaktadır. 
rtş. Uzerfnde ehemmiyetle dunılması Jhlm gelen bir meseledir. ve Oımnı lruyulannda.n sonra ilçün- Bu mınta.kada petrol bulundullu es. 

Şevket Rado ctı derecey:t işgal ediyor. Bu mınte- kldenberl belll idi. Bu mıntakadan 
-====-:-'::'"'::==============-=========- kanın işletme idaresi Hazer derilzl- 1932 aeneslndenberı petrol çılcanl· 

nin elmal tıyısındn. ve Ural nehrinin maktadır. Bu mıntaka, Ural petrol it- , 
mansabı yalanında Our1ev'de bulu- ıetmeıslne ba~lıdır. 1930 seneslnden
nuyor. bert, Ural'ın iklncl bir Baku olaca-Beledive Meclisi 

r• 

seçimi başlıyor 
Ralrnşa namında .tilçtlk petrol 11- ğından İşlmbayevo'da zenrfn dı:ımar

manı, daha do~ıd.a ve Ural lle Emba ıann meydana çıtanld.ığında.n 
neh1rlerlnln denize dökfildüklert yer- bahsedl!mlştl. Bu teştlyatın nettcesl 
den aynı mesafede bulunuyor. ne olduRunu aarlh aurette bllmtyo-

Doiu cephesinde ı 

.Stallngrad' da ıehrln plnız 
şimal kısmında muharebeler olu· 
yor. Dünkü Alman tehli~n• 
göre, Almanlar burada taarru
za devam ederek llerlemltleıdir. 
Ruıla~ mukabil hUcumlari bU• 
yük kayıplar verc:Urllerek tarde-
dilmfııtir. 

Reutcr ajansının Moıltova 
muhabiri, çektiği bir telgrafta 
diyor lciı cStalitl1ıradda durum 
hiçbir zaman bu kadar Talılm 
olmam1ftır. Almanlar kontrotla· 
larmı ıenl~lctiyorlar. Tımoçen
lco'nun ıchrin batı ıhnallnclekl 
taarruzu duraklamııtır.> 

Moskovadan ıolcn başka bir 
telgrafta da fabrikalarda, Vol· 
ga boyundaki terunclercle mu• 
harebelere devam edildi~, AI .. 
manlanh karada .... havada a .. 
tUnlüfU muh:ı!aza ettikleri ı>n
dfriHyor. Moskoıva, taama eden 
Almanlann bUytık kayiplara 
ulradıldarını UAve etmektedir. 

Kafkasyadakl harekete •elin· 
ce, Almanlar Terek ne1ul bo
yunda ve Karadeniz aaLJliıU:t• 
hfr miktar ilerlernlılerdlr. AJ. 
man td:ıli~ Terek nehrlnlri ee
nu hunda Ruılann kuvvetU mev-

ıiJerinln zapt, T uapse' nin bom
J>ardıman edildiğini bildiriyor. 

Almanlar, doğu cephesinin ıi
ll'UlÜnde Sinavino'da kar§ı hu
cuma geçmiılerdir. Stokholm'
clan New-York Timcs gazetcsi
O• çekilen bir telgrafa göre, Al
man orduları ıimal gurupu ku
mandanı mareıal Leh bu vazi
foclen alınm1§, yerine mareşal 
KUchler t!yin edilmiJtir. Yeni 
kumar.danın Lenlngard'a kar~ı 
taarruza hazırlandıklannı gÖs· 
ren bazı alametler olduğu ..bildi· 
ıllmektedir. 

Mısırda: 

Hava akınları ve topçu faa
Jfyeti olmuştur. E.sae cephecle 
~cıtlf kolları hareketinden ba,ka 
mUtim bir ıey yoktur. 

Uzak Doğuda: 

• &lornon adalarında Japonla-
~n bfr taarruzu tardedilmiıtir. 
Anıerikan kuvvetleri rnevkilerir
nJ tahkim ehnişlerdir. Yeni Ci
ne',.:. Amerikan ıve Avustralya 
~L'ı. .~ :, : Owcn Stanley'deki 
Japon kUTVetlcrine taarruz et· 
mişler ve mevkiler.ini lcuvvet
l~J:nnişlerdir. Japonlara ae
varrılı bava hücumlan yapılıyor. 

Petrol ihracatı, iki kesimde yapılı- nız. Mamafih 1939 senesinde komü- ' 
yor, Blrl Dos - Sor'da.dır ve Raku.şt\ nlst parU.sl kor.areslnde komi.ser Ka- ~~~~~~!!!!!!!!!!!lf!!!!!!"!!'!!!!!!!!"!!!'!!!'ı'!!"'!'l9!!!"!_~-~--""'- ....,.,.,.,,,..~~"'!!"'....,.~"'!""''!!P 

'(Bat tarafı ı inci ıahifed•) Ytıce.oy, (2 - Kent Ahmet Bevenall, limanına 85 kilometrelik btr boru ganovtç, bu mıntatarun petrol ser- Ko·. mu·. rd en z t. v 
3 - Recep HaTlUCU, 4 - Atıf Ödül hattlle ve Ourlev'e de dar bir demir- vetı hakkında beslenen t\mltlerin ey ınyagı 

Parti n~mzetleri umumi meclls lza.lanl, ~V&kıf Çak- Yolu 116 bağlıdır. Dos - Sor'dan çık!ı- mübaltığalı olru~nu söylemL%1. 
hrtl namıetlerlnln isimleri fUDlar· mur (Emnlvet Ba.ndıR\ mMllr mua- nlan petrollln kes:ı.fetl az olduğu için SterUtamak havınsına gollnce lDSO tasarruf fı•atlerı• 
dır vtni), 8 - Zeki Sayar (mimar), 7 - muhtelif ya~lar tmalinde pek mak- senesinde işletilmekte olan 3 Jmyu. 

~Al.AB KAZA.Sİı Dr. sanye Erol (felsefe doktoru), 8 - bulİkldür.l t l lstlh l k I I bl dan 5,578 ton petrol oıtanhnı,t.ı, 0 (»-- •--ır.. l lncı' ıahifede) 
Aalt lza: l - Avni Yağız Umuml Badi Bekter (Merkez Bankası mil- ne pe ro sa es m ' raz tarihte kullanılan işçi mlktnn 2400 _,. .....-au 
mecııs basıl d11rlll. da.ha ıımalde Makat'tn bulunuyor. olduğuna göre !.$!etmenin MlA tazı Son seferler saat 22 de yor. Anadolu eskiden zeytanyağı4 

Yedek Aza: ı - Muhlddln önde- Yedek &zal:ır: 1 - BeltLnıl Bedes Buradnkl kuyulardan petrol ve yağ aa!hasmd:ı bulunduğ"u tstıdldl edile- nı az kullanırken bu sene en çok 
(muharrir). 2 - Llhlka MD.nyns bakımından zengin aıtır petroller çı- bUl 1 ak l'f An d 

JOtlu (Emekll deniz b\nba§lSll. CRauft Manyu ... l) 3 _ Muhshı Er- karılıyor. Dos - sor kestnlndekt pet- r. yapı ac ya&ı a olu şehirleri çekiyor. 
BAKIBKÖY KAZASI: ""Y • t t 1930 senesinden sonra Ural ve ya- Yenı sene rekoltesi 25 milyan 
Asli Azalar: ı - Mehmet Sipahi- g1n (KuınkD.pı nahiye re.isi>, 4 - rol tabakası 160 - 225 Vtf Maka , aki hut Başkır petrol hD.vza.'1, dnha bü- kilo kadar talımi edili M l 

otıu, 2 _ Hilmi NaW Barlo (Umumi Dr. th.san SnmJ Oamn (kimyager), takaba. da 120 • 150 metre derinlikte yük bir ehemmiyet kazanm~ır KömUr tasarrufunu temin etmek n yor. al• 
meclis ~an>. 3- Tevfik Uraz (Be· fJ - Yeıttq Ragıp öven <muharrir>. bu1unuyor. 1938 - 1942 senclerlnıs alt ftçtıncÜ makıadile bazı tedbirler almdı~ıni sulü bol seneden az mahsullü 
ledtye Te~ heyetl re1allğlnde), 4 - 6 - Mustafa. Ragıp Esatlı Cmuhar- Ural - Emba petrol havmsı haki- beş senelik p!ft.ndn, lstUısaldtın çok yazmı§tık. Vekiller Heyetinin bu seneye girlllrken bir mlktnr stok 
lelim Bllol (Umumt meclis tızası>. rlr), 7 - şevt:t SUngur Cemekll aı.. katte daha genlş olup, ıstıhsalft.tının gen~ bir mikyasta arttıt'1lm.ıı.sı düşü- husustaki karan l:iugünlerdo tehffg bırakılırdı. Fazla istihlak karşı4 

Yedek n.znlar: 1 - Abdiilkı:ıdlr Er- bay), 8 - Dr. Orhan Tahsin (dok- gen!şletUmesl mükarrerdlr. Bunu ıs- nillmliş ve 1938 dn bu mıntakadan edileceltth. Haber aldı~mıza g6re mnda bulunulduğund8tll bu sene 
~N'. C kat) 2 Şükı1f Ek1tl tor>. bat eden elbet, Dos. Bor vf! Makat'- çıkarılını.ş olnn 1,IS mıı-- ton yeri- '-"m. Ur ta-•rrufunu temin etmek buna da imkA'n yoktur. Yeni vuı;lln avu ' - e er .EY(}p KAZASlı tan bıışiıyan petrol borulan hat.tının J..... ıtu - mahsul 
<avukat), 8 - Hayrı Hclvacıoğlu Aall Azalar: 1 - Nurl Dağdelen do.hlle doğru mühbn btr mtınıı.kalc ne 7 mllYon ton çıkanlacnıtı tnhm1n Uzero ak,amlan aaat l 9 da ka~anan piyasaya blrinclkA!ıun 
(matb:ı.ncı}, 4 - Abdullah Ecemen 2 - Lt\tfl otua., ı _ Rtfkı Tongs1r, ka.vuşak merkezi olan Orsk'a doğnı edUmlştl. mağazaların ıaat 18 de, saat 2 l de ayında geleceğinden önümüzdeki 
(avukat>. 4 - KAzmı Şlna.st Dersan. uzatılrruş olıno.sıdır Hokand • F ergana hpanan hakkalarla lınnlann eaat 1k1 aylık daha sıkıntımız vardır.» 
BEŞİKTAŞ KAZASI: Yedek Azalar: 1 - Mesut Nıı.zlkı Emba nehrlnhı mansabına yakın petrolleri 20 de, ti,..atro ve tlnemala~ da sadeyağlar 
Asli 11.ıalar: 1 - Ahmet Arif İyicil (Aanansaray Un fabr1ltası müdürü), yerlerde daha başka petrol kuyuları Özbektstanda mevcut petrol tay- ıaat 21 de kapanmuı muvafık g8- Diyarbakır yağlan dün toptan 

1 - Ferit Babur, 3- Abdlllkadlr Ka- 2 -Şaban ÖZba.lçık (Eyüpte Tuğla işletilecek ve borular lle Orsk'a bağ- naklannın 1st1.hsalft.tı ha.kkıııda ra- rlllmUıtUr. 425 - 430, Siverek yağlan 435 • 
ramürsel, 4 - İhsan Namık Poroy fabrikası mhlbl), 3 - Ari! Beşer lanacnktır. kama dayanır malQmat yoktur, :e:o- Vapur, tren, tramvay ıefcrlerl de 440, Ardahan yağlan 405 • 415 
<umumi meclls ft.znlan>. (Eyftpte eczacı), 4 - Kemal ttçer Ural - Emba mıntnkasının son se- kandın pek yakınlanndll. (Könru) ve buna göre tertibedllecek, ıece ıe- kunıştan satılmıştr. Eski iyl ci'ns 

Yedek tlzalnr: l - Yusuf Ziya Dra- (Eyüpte diş doktoru), nelere aJt petrol 1st4.hsa1Mı rakam- (S !roko) d 22 d kat ~ 
aıan (avuknt), 2 _ Fahrettln Fehmi FATİll KAZASI: lan gtzll tutulduRu lçtn ancak 1923 _ e a ve Fergnna clvarındP ferleri ıaat en sonraya mıya· Urfa yağlarından piyasada bul .. 

) ., 0 petrol damarlarının mevcudlyetı f~- cnktır. mak güçtür. 
Belen (çocuk doktoru • ., - ursun Asli Azalar: l - Cevdt İlkray, 1930 a a.ıt bazı rakamlar söyliyebt- bit edil ı t ala 
Akbnr (tUccıı.r>. 4 - Sllleyman Re- 2 _ Bican BaQ'cıO:lu, ıı _ Zlya Emin liriz: m ş ve arnş ırm ra g:rlşmek Tüccarlar, Ana.dolu pazarların-

""""" ıı.ı < l ...... •~ içtn mühim m. dller a~ştı. Memurlara kömür dan köuJü elinden eritilmemiu eep .. ""l'ııo., u eczacı • .wa.nkur, 4 - Sami Sönmez. 11 - .1.510lhsal edilen S h 1 d d .1 "' 

BEYKOZ KAZASI: Cemaleddln Fazıl Erten, 6 - Hnlll Sene İtç1 mlktan Petrol tonu a a ın a asın a Ticaret' Vek!letinden VilAyete ya~ toplamaktadır. Talep karşı-
Asli ft.zalar: 1 - Mehmet Ali Gök- Hl1m1 Uyguner, 'l - Tevfik Ortaç, 1925 4,000 193,000 Asyanın §arkındn, Bahalln ada- gelen bir emJrde Etibank - e:;rlGl mıda köylü erlt1lmemiş yağ fiat-

9en 2 - Ferit Erlnel <umum! 8 - MeJihıı. Avni Sözen, il - Ahmet 1928 4,830 250,000 sında lşletllmekte olan petrol kuyu- sonuna kadar mUracaat etmek oa~ lertnl de arttınmştır. Bugünlerde 
meclis ı\ıruan>. 3 - Abdullah Vahdi Halit Yaşaroğlu 10 - Zahlt Oml 1930 8,000 841,000 lan adanın §imalinde bulımuyor. Bu tile - yaİnız Devlet memurlarllo İstan}julun günlük ihtiyaClllJ 
(Kunduracılar cemlyetl reisi). (umumi mecll.! l'ı.zalnn), 11 - Vasti Bu rakamlarda rörıe çarpan nok- ~=:\1~~~~tro. ~~ıuta.tura: İatanbulda bulunan subaylara f:ıfr karşılayabilecek miktarda yağ 

Yedek ft.zalıı.r: 1 - Atıf TlryakloR· Akt1n (tliccnr) • 12 - Hamdl Banal ta, kulln.nılan l.şçl &dedlııln çok!$- tonu geçmemek ıuretlle kok k~mU.- gelmektedir, Yağla meşgul olmı· 
lu (maliyeden mütekait), 2 - İbra- <eczacı), dur. Me.selA Grozntde on m.lsll da· yulardan b~nun imtiyazı Japon rl1 vero~tfr. Memurlann lhtfyaci yanlar piyasadan mal toplama• 
hbn Ann (A, Hlsar Ha.la.t fabrikası Yedek llıznlar: l - Sım Enver Ba- ha tazlıı. :lstlhsalAt için ancak 8 ooo guruplan taratmdan alınmıştır. Bft.. kar•ılancLktan ıonra -.JOI .onuna mış olsalar piyasadan en aşağı 
aıı.hlplertnden), S - Hüseyhı Kök- tur (Tlbbt müstahzarat evi 63.hibl), ~1 vardır Bak1ida seksen ~ tfuı kuyular, adanın şimalinde Nu- " -J 

türk (Beykoz merkez nı-.blyesl reisi), 2 _ İbrn1\Lın Olütnn Cttıceat), s _ dııJıa fazla' ıstihsallt için kullanılan tovo, Pllçuk ve Eknbl'de bulunuyor. kadar \>oynname nren hıı.lka ela on beş günlük ihtiyacı karşılıya.. 
BE'YOliLU KAZASI: Sudi Odyıı.knıaz Ca!terl tekaüt>, 4 _ l§çi mlktan, anca.it .ekJz mlsll daha 1928 .senesinde istihsal pek mahdut k8mUr nrUecektir. cak kadar sadeyağ bulunablle-
Asll Azalar: ı - Ekrem Tur, 2 _ Abdullah Tekta.o (Yedlkule hava.gazı yük.sektir İşçi adedinin çokluğu ve 17,620 tondan ibaret olup Japon- • .::l. I" ) cektır. 

Tevfik Tilregün, s - Ha.kkıye Emin fabrlkası mtıdtırül, 11 - Rıza Parel toprağın 'sert olma.sındı:ın ve 1.stlh~ yaya ihraç edllirdt. İk1nc1 b&ş sene- Kuru tizüm ,.~ıe ıyor Her hafta iki defa Karadenlz-
Koral, 4: - Hasan Hulki Ozan, 11 - <hesap milteha&mıl. 8 - Mllçtd>a ıaal.Atto. ası ~ llk plAnın 10n senesı olan 1937 sene- fzmfr ao CAlqam) - t'züxn vt hclr den limanımıza vapurla SOO ne 
Mltnt Nemli, 6 - Faide Esendal, Or (Şlrketlhıı.yrlye muha.sebe mil· gelmekte:ır. anan zo~ uk:lardan Uerl sinde istihsal mlktan 484,000 ton ıatı.şlan çok hararetlenmlotlr, O\\ım 500 teneke arasında yağ geliyor. 
'I - Murat Fortun, 8 - Mustafa. Fa.lk dür mua.v1n1), 7 - HulQ.51 Çato.lcalı Meselft. BakMa 1926 senesinde tamının edllmlştı, Kamçatka ranm- ftatıerlnde bazı nu.maralard~ kjYJ Trenle gelen . yağlann yekt\ntl 
Aşkın, 9 - Mustafn Şevket Yunt, (Çorap fabrikıı.sı müdftrü), 8 - Ha- 235,000 metre kazılmış, faknt seksen adasında yapılmakta olan petrol b~ına bir buçuk kuruş yilk!ellt oldu. bir haftada 1500 tenekeden iba· 
ıo - Nıızlf K~m Ernt (umumi mec- san Mnzhar Oürd11 <Şehremlnl Hal.- mtsll daha çok petrol ~ı.Jronlınıştır arnştırmalannı da ılkretmek lAzım.- ttztınılln en yüksek tınti 47, lncii'ln rettir lmlhsal mıntakalannda 
Us Aznlan), ıı - Salt özsoy (emekll kevl relsl). 9 - Cela.lettın Feyyaz T" km • t t il· . dır. 78 kunı§tur. resmı· eller tarafından vasi mik· 
lali), 12 - Hayrı Akyüz (na.kllyecll, (avukat), ıo - Mehmet Çetin cemek- ur enıs an pe ro erı Rusyanm başlıca petrol merkezi 
13 - Ro.gıp ocvres (mühend.Js. mü- ıı ba.hrlye yarbayı, ıı - .Reşıt Çı:ı.v- Çele1.--en adası havzasında, Baki\- Kafkasya. hariç olmak ilzere )'tıkan· lzmirde Belediye yasta mübayaat yapılmadığı tak-
teahhlt>. 14 - Dr. Suat oız (dok- dar (Emniyet Sandığı müdürü), 12....,. nun kar§lSUldo. vo Hnzer denlzlnln da 1.s1mler1İı1 a:ıydıi?ımız bu tAU pet- • "h b tirde İstanbula daha çok yağ 
tor>. 15 - Dr. semtrnmıs Tezel (dok- Mehmet Emin CFener'de tnccnr). ate sahlllnde Neft datuıdo. petrol çı- rol kaynaklatınm mı llk ver1mı ne- ınti a atı getirilecektir. 
tor>. 16 - Hüseyin Bektaş <Robert KADIKÖY KAUSI: k.a.rılınaktadır. Fnkat bU lstlhsalo.t d.Jr? Mfilallot tnratında.n neŞredll. İmılr 80 (Aq:ım) - Belediye mec- -----
KolleJ müdllrlerlnden), 17 _ Meh- Asil A2ahır: 1 _ Nacı Ali Moraiı. hakkında. ıarlh rakamlar mevcut de- mi:, olan rakamlara IÖI'9 1936 sene- ll.!1ne 218 rerlne fhndi 89 lz3. .eçile- Galatasaray takimi 
met All Tlney (Zinı.nt Bankası mil- 2 - Reşat Başkaya, ıı - Ha,ydar uztı:, Rlldlr, Bununla. beraber btlhsalAt Binde bu kaynakların ,.nelik verim cektir. Ank . . 
dürli>, 18 - İsmet Somer <eczacı>. 4 - cemıı Cem <umumi meclla &za.- mllhlnıce olmak rerelttlr, Qeleken tahminleri ıudur: · E b l • • b ki ara'ya gıdıyor 
ııı - Halls Kaynar ctş Bankası mO.- lanl, adası, Haz.er denlzlıid• takriben 600 Ton ge Ö gesmın u ıene Anka!"'.ı. 29 CA.A.l - Haber a.?dı~-
dfirü>. Yedek Aza.Iar: l - Kemal Erel kilometre murabbaında ve Datca ya.. ttitün rekoltesi ınıza göre, İsta.nbuJun Oalatas:ını1 

Yedek Azalar: l - Nall Soydam (bakkal), 2 - Muammer Ş~ rımadasırun cenuı> ~dadır. Kazakistan .. Emba 172,000 hmJr 80 (~m) _ Ep b&ies1nln ti.tmu cuımlrtesl ve pazar rtmlert 
<eczacı>, 2 - ceıa.ı saıt Bcker (avu- CemlAk ıahtbl), S - Halll F1kr1 Tolon Deniz yo!Ue Krasnovodsk'tan 80 ki-~ - Sterlltamak 406,000 btı 18ne)J-ttıtün r&kolı-1 )'9(\l ~n birer m~ yapmak tızere şehrt~ 
tat), 3 - Pertev Et1ll (Em.niyet (em.ekil albay), 4- Rebıt Retık Oor· lonıetre uzaktır, Uzak Dolu • ı!lahaUn 189,000 kilo 1'1ta. S!IO,OOO tondur, 1>11188.da eelecottlr, 
landığı mühnsebe mtıdürtı>, 4 - sır- bon Cmtmar>. Krasnovodsk, Hazer dentzlnd• a.s- Orta asya, l"ergann-ÇeleJten 4gs,ooo tütOn ainba.tlJında ve naklinde Jfu1.. Bu maçlar, Demtrspor ve Gençler .. 
n Tulpar <tüccar), I! - saın.ııatttn SARIYER KAZAII: keı1 blr Uman olup TO.ı'klstana. rtd.en lam.tan kanaviçe yoktur. birlltı takımlan Ue yapıla.cakt>t. 
Pulat CB:ıker şll'ketl memurin mMU- Asın balar: l - Dr, All Tur- dem.lryolu buradan bqlar. Ull!,000 
rtı), 6 - Neaet Halil Atay cuıus ga.. han, 2 - 8a.d1 öıden, a - Terllk Neft daf da o otvarda, ıatat ta- Bu mmtakalar tçtn 1~3'7 ısenest Elaziğda üniversite 
..ıesı İstanbul muhablrl), 7 - Emt Amca., 4 - Ferit Hamal. rada vı küçüt balkan dağları denllen zarfında tanztnı td.Uen ~ p1Al}ı _ 
Cemal Paker Cemekll ha11clye me- Yedek tzaıa.r: 1 - AıU eaylan lilsyenln başlangıo noktasında bu· l!,300,000 ton ofarak ~it edllml§tl. haftası 
muru), 8 - Mustafa Ha.ltkı Naloacı <müteahhlt, Y. mimar), a - Yı,ısuf lunuror. Görülüyor ti· 1.rtıo nılktan mWılmdl. EZA~ 19 (A.A.) - 0Chr1mlzde 23 
(kimyager), g - Edip ÖZkaynak: Mardin CKoileJ kAttb1 um~>. ~ - MıhAUo!u.n sOzle~ 1naıım.&k ıa... Mamafih bu ta.hmlnler Qzcrlrie da- eyf1Ude açılan 11n1ve;stf.e haftQ.81 de· 
(emekli ıcra memuru), 10 - Oeıııe :t&mıı.u Hakki Cantürk C&m.ekll au- zım gellr.se, buradaki petrol fııkıyeJe- yanarak tst!hsalAt hakkında btı bir vam etmektedir, Her rtm Halkevl 
İ'tkret Onuralp (Bayan), 11 - Ali bay), 4 - Nimet Günaydın (Ô, H, P. r1 ı>ek k'uvvetll olup, gtbıdo 13t.1MaIM hllkilm vermek doğru de#Udlr. QUn ... Balonunda !Pro!eslSrl~ /ta.rofındıı.n 
Mazhar Pnnıtr (doktar), 12 _ Ni- EmhırgCon ocağı t. H. !zan). 10,000 tonu ioçnıekte imi.o. Mamafih 1kü Stetlltruna.k mıntakasmda petrol konfei'all3lnr verllınt-ktedlr. Bu arıı.· 

E
zı Y1lceı <enıekll evkaf müdnttıı. tJSJith>AR KAZASI: bu şözlert ihtiyatla kar§llamak ge- 1s'"..lh.s&ll 1926 ıeneS1nden itibaren da, m~flrlerlmlz Tunçeli ve vlldye-
- Feyzi 01n <eczacı), H - Ma.h.u Asl1 kılar: l - Faruk Dtrell ı:ı - !ektlr. sa.bit bir mJJrtara ul~ ve 1038 ee- timiz kozalarında tetklklerde bulun-

ygen (Bayan), 15 - Suat Ka.raos- Meclt Zekeriya Oktar 8 - Muharrem. Peço t k ., nesinde 1,S50,ooo ton olarak yütütül- muşlardır. 
tn&n Ctilccar), 16 - Fatma Akyol Nalll Akd~. ' - R:amıı Na.ymaıı ra mı1 n a ası m~. tahmin hllO.fına olarak nncak Hafta, 110 eylfilde rektör ceınJı BU-
(Bayan), 17 - Hayri Çavdar (Moda. <umumı mecııs Azalan>. petro leri bir mJJyon tona varnuştı, sel'in bir nutku Ue kı:ıpannc:ıktır, 

E
thanesı 61lhlbl), 18 - Hüsnü Qllr- Yed&k Azaları 1 - Vahdet Pekel Peçora nehri A}1[ıı.njel8k lle Ural - -
Cemekll posta mUdilrü). 19 - Cmilteabhit). 2 - Oel&ı KQQMr fo\r\t .. <ta~la~ ortasında. e.ımaı Buz deni- İzmir' de muhtekirler 

nü Olçny CemPkll vnm. kat), a - &ı.dr1 Seven (e:nekll • tııne dökUllntktedlr. İzmir so <A.A,) ~ RA'kı 1ht1kô.rı 
Eminönü ka7.a ı: avJ 4 - thir a a_rı 1k1 ib~ i ı.e muhtekir üç fırın-

Nafia Vekiliı Konya'da 
Konya 29 (A.A.) - Nafia Veldll 

general Al1 P'Uo.t CCbesoy dün - BM.t 
1ri te ıehrlmlze gel~lr. 

Motörde yangİn 
İzmir SO (Akş.:ım) - Aldığı yük e 

Çeşme llmanmdı:ın hareket eden 28 
tonluk bir motörde rı:ıngın çıkmış, 
1ç1ndek1 eşya yanmış, motör hıuııyn. 
oturtulmuştur. 

Alman sefareti 

• 
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z d ~-~------~~-ım=--~---~-----~~--~ 1 Awç~~~ 
Alıbap:::l:ir ::~·iki ay Vatman 100 kiloluklar Mülhakatın aynaya bakmıyorL 

kadar evvel İstanbula gelip bir bulunamıyor d k k d d. t 
otele indi, sonra bir akrabaya mi- ne ı· yo rl ar ft. e m e " er 1 nsanlar yeni bir hastalığa tU. 
safir oldu ve ev aradı, durdu. -, t~Jd?lar. Korkunç, berbat, tah-
HA]i Ş ti •-- npkar bir met ... Az zamanda Ja. 

da bulamıyor. ar an gç Vatmanlar maktu t d kı 
her şekle uyar cinsten: · Belediyeler buğday 8 an taya geçen, Okyanustan 

- Tünelden Şişliye, yahut vergiye tabi olmak En İyi "pehlivan aıdası,, nedir? _ tedarikile meıgul oluyor ~ ~~:u;~~= ~~;ka~ b:a~t 
!\laçkaya, hatti Cihangire kadar istiyorlar 6 F kat 
her hangi bir semette .•• HattA K d. agı"' r ·kı t k . h f"f ş a onun ne tıp kitaplannda 
Kadıköyde, r\-lodada .•• ttç odadan en 1 Si e , arneSI 8 I •• ile, Kartal, Çatalca, Silivri halla, adına rasgelebllirsiniz. Ne etra-

T ld i d Li t eylClun·· ..nrm:•ı'nden'berı· e'-me'- te- fında tetkikler yapılm••tır N d beş altı odaya kadar .. , Kaloriferli ramvay arca n e& rva man ve ı. - & & •• .., • e e 
olursa, hele odalanndan birinde biletçilerin birer birer çekilmek •~ Dün h ta f da in darild husuıunda eıkın.tılı vaziyete şimdiye kadar bu dert hakkında 

t·1 "d · ·· '-··1 ı_ • ı yanın er ra ın san- ta:rda uyudun mu?.. Kendine, dütmü•tüı. Bu sıkıntının ,-ı_e,_,. ,•u- bir tek konferans verilmi•tir. soba deliği_ varsa ne Ati amma re l. 1 arenın na muşı;;u oır vaz - ı fil 1 Müte d dur: y C'O u ır .,, 
_ ıu .... ....., d" .. v.. .. '- ar zayı yor ar. ma iyen vücuduna alt işleri, dlnlenmele- Yepyeni bir hastalıktır. Ve •-

bo··,,.ıe fant--ı"lere sap'"-·'-•• de- yete uıtugunu yazmııtı.._ kil k b dl 1 F ar 
J .... ll"4U.U•~ 0 1 ... _ b" 1 o ay e yor ar. ran.sadaki rint, çalışmalarını, yemeni, iç- H<ikömet t fı d ·ı mine de sat ı hastab~ ~ldir: Varsın hava-... bile bu- n ıene 1& ır vatmanın e ine ge- h lOO kil lukl k 1. ara n an ven en son « ına ma o•• 

6" a-.... ·· d 292 k B meş ur <ı o ar u tibfüı meni dakikası dakikasına intiza- karara göre Toprak oO.f bu kaza· diyebilirsiniz. 
Junmasın! Lif mabeyniınizde, ÇeG'l para gun e uruıtur. u· A h h i niza 

·· d · · b · . azasının emen eps mna- ma koydun mu? .. Me.selenin ya- la.ra mürettep olan bu;;dayı azalta- Bu bir kriz halindedır" ... Ha-'-. kontrat harici elden dahi gell· nun yuz e yırmı eoa vergı parası· k bi i te l • ;na 
nir... dır. Tram".~ idareıi, ıoförler, ka- meye ay ın r vaz ye ge mlş- rısını hallettin demektir. Ben pek rak vermiıti:. Ayın yirmi.inden yir- lığın bütün tezahürü satınalmak 

~ . . yıkçılar ~tbi vatmanların da bir !erdir. Yani 100 kilodan aşağı az ekmek yerim. Daha ziyade mi . -~ıine kadar yüzde yirmi beı, şeklinde bqlar... Satınalmak! ... 
Fakat bukadar elasti!'ıyetli ev• meılek erbab. addedilerek maktu düştükleri için Azalık hakkını tatlısı olan şeyleri, meyvalan yirmi be;ıinden eylul ıonuna kadar Ne olursa olsun satınalmak •.. 

sara razı olmalan~a ragmen baş· vergiye t&bi olmasını iıtemiı. fakat kaybetmişlerdir. Bu suretle ku- seçerim. Kışın da kuru gebzeler da yüzde elli noksanile buğday ve- Biitün insanlar bu hastalığa 
lanru sokacak dehk bulamıyor- Maliye Vekaleti bu müracaati kabul lüp de kendi kendine kapanmış- ve bilhassa fasulye .. sofrada uzun rilm • :eci;:. t~tulduklan Jçln bütün dünyada 
Jar_ Ve haftalar, aylar geçiyor... etmemi~tir tır. Harble beraber "Milletler zaman kalırım. Ve tyt çiğnerim. Bi:incit~şrin ayından iu'baren bu- hır satmalmadır gidiyor... TabU 

Şehrimizde bir mesken buhranı o·v ' f Cemiyeti» gibi «Şişmanlar lmlü· Midenin intizamına, rahatlığı- ralarda ·arne uıulü kalkacagvından s:ıtınalma kudreti olanlardan 
ld v t k ••t ·· b' h ıger tara tan tramvay vatman- b" d tar"h k t "kk b o ugu ar ı su go urmez ır a- 1 d t 1 - b' 'h . un e ı e arışmış ır. na pek dı at ederim. halk kendi t:kmeklilc buğdayını ma- ahsediyorum... Böyleleri, her-

kikattir. Nüfusun çoğalması, ah· t~· a v~ man ıgın ır ı. tı~•. me9- Kilo muhafaza etmek, bugün- U.f arasında sözümüz pehll- b..Jli B~lediyeler va.sıtasile kendisi şeyi, her gördüklerinl satın ah-
şap mahallelerin eskimesi, inşaa· ~.gı oldugunu ve k~ndılermın ıo- kü şartlar içinde mümkün oldu.. ğ te•lariL edece'-tı"r. 1 Tuh f 
tın durması buna sebep .... Nakli- forlerden .far.lcsız vazıyette bulun- ö-n kadar az zavıflamak bu"' tun·· vanlı a döküldü. Dempsey gibi -. ıı: yor ar... a mı söyliyeyim mJ? 

d Jel ı ·· k k ,..~ 10 sene şampiyonluğu eli'nde tu- Eylulün yirmiıinden tibaren Top- Kitap bile satılıyor ... Hem de ka· 
yat güçlüğü ve pahalılığı yüzün- .~ ~rı_nı 1 en ıure_r~ ma ~u vergi- dmıyayı düşündüren meseleler. tan Tekirdağlı· rak m.:!: .ılleri ofisi mürettep mik- pışıla kapışıla ... Şiir satılıyor, 
den merkezlere tehacümü de he- ~· tabı tu~ulı~ak ıçın _Yekalet nez- den biridir. Gazetelerde en merak.. İ · ki b 1 t . ı azaltınca bu kazalar halkından evet şiir! •. Felsefe kitabı satılıyor! 
saha katınız. lliilasa e\.' yok. ınde YeG'll hır te§ebbuate buluna- Jı okunan yazıların başlıklarına. - nsanın ra p u amaması bir k13m; mesela Kartalda olanlar Roman satılıyor! Hikaye satıh· 

caldau:lır. . d k 1 b 1 k 1 k f çok fena şey ... Hani bir oyunu ly1 
Bunun aksülamelini elbet ya- en zıya e a a a 1 0 a~. on e- ovnars.ın da karŞllaşacak kimse KadılCöyüne gelerek ekmek tedari- yor! .. Şaşılacak şey!.. Ve muhak· 

Tramva} idaresinden istifa eden r l la na 1 bi k kında görece;;.ıT. Elbette n el· ~ns arın mevzu n şoy e r çıkmaz. Bir türlü zevkli bir oyun ine kalkmış~ar. bu suretle Kadıköy kak ki insanların tutulduktan 
e- vatmanların yekunu gün geçtikçe a,...,., diri iz 1 te bir kar t bette yapı malzemesi sıkıntısı ya· '"'"" gez n - ş v ane- cıkaramazsın İşte ben d b ve civo.rının da ekmek miharını mü- satınalma hastaJıX.nın en hayırb artıyor. Günün birinde bu vaziyet ..ı. B"r J k ile iki lokma! k · e unun s• 

kında kalmı,,·acaktar, 7Jra muha· :>ı. 1 o. ma ı gı~ icin coktanberi mindere çıkamı- te .:asir etmişlerdir. Bu kazalardaki tarafı da budur. 
J tramvay ederlerini durduracaktır. d 1 llan Gay t i 

riplerin biribirlerine hele bu de- Maliye Vekaleti, vatmanların bu a akma:
1
nm yok 

1 
· e az

11 
Y

1
- yorum. Sonra her şeyin flatl f.rın sahipleri buğday istihsal mer- Neler alınıyorlar?.. HattA ço-

rece bol miktarda demir yaudır- vere ş şman amanın usu er· vu"kseldiğı· halde bu güreşlen·n kezlerine, bJ arada Konya ve nava- cuğu olmı.van beşik satın ah.vor •.. 
"' müracı-atini kabul ederae hem bun- E 1 f l malan cbcdivete kadar süriip n ucuz ve en az şeye, en az a fı"ati oldux.ı.• yerde du M _ l:siı.e gitmişler. fakat buraların Be- Sonı~·orsunuz. Bilgiç bir tavırla: 

J ların d 'Tdine bir çare bulunacak, g d } 1 i f.U ruyor. e l 
g idemez. 1939 • 19-12 harbi, bütün ı a anm. 0 .. nın çare er··· seJA sizi filAnca vı"lAyete ragıv rı- iyeleri fırıncılara buğday verme- - Ehhh, diyor. bulunsun! . 

hem de tr,ln.vay mİ.İll&kalatının sek- V büt b 1 t f d "' ı:ı n " • -toprakaJtı madenlerini dünva ,.ü. e un un ann. c ra ın a "Orlar. Gldiyorsunıız. 30 lira ve- ıniştir. .?in:di mahalli Belediyeler, Altmışını g-eçmiş ihtiyar bir be· 
J J teye uğramasına meydan verilmiye- ki h 1 1 k t t ' k ı kt:. ziine çıkarmıştır. Cümlesi, şimdi cektir. a a ve ava e ge mıyece avs ~ rivorlar ve avnı günde üst" t enC:i u_ .. Jarının ihtiyacını karşıla- <ıra rasgeliyorsunuz, eczane-den 

yıkıcı rolii oynuyor, ilerde ümran yelerde buluna:nlar var.. . . tamam 6 pehlivanla birden u;u~ yt.::ak buğday tedarikile meşgul- yarım düzüne, lastikten yalancı 
için kuUanılacaktır. Seri halinde Adalar hattı Bir zamanlar sokakl~rda ıM~I- restiriyorıar. Düşünün bir güreş c\ir:~r. . çocuk memesi alıp sardınyor! 
muazzam fabrikasyonlarla karşı- yoner olmanın usullerııı. cı~ıl be~ liraya geliyor. Masraflarınız Şıl~ Bı:ledıyesi. kısmen buğday Hayretle: 
la aca~z. ikinci genel harb sonu- v~nlar kazanmanın vollar111 ~ıye da caba .. 10 yıl Türkiye başpeh- m~bayu.sına muvaffak olmuştur. - Bu ne? .. diyorsunuz. 
mm damningleri bundan evvel mınlmini kitaplar satılırdı. Sı_m- llvanlıı?ı eden insanın · da beş ll- Dıger 1:1 ::alar henüz muvaffak ola- Şöyle bir hikmet savuruyon 
~ördü~imüze parmak ıı;;ırtacak. Yarından itibaren kıt dl insan merakının rotası n;ıde ra için soyunup yağlanmasına mamışlardır. - Sakla samanı! •. 
1935 - 36 yıllannda alay ederdik: tarifesi tatbik edilecek ve boğaz isi·ne doğru cevrıldt dPğmez İşte yeryüzünü saran büyük 
cıTünele doğru giderken Talimha- «Bir lokma ile lkl lokmalık f!tdtı. c . ., M h Sog"' uk hava hastalığın bir kaç karakteristik 
nede bir apartımanın temeli atıl- almanın voııanıı serll\vhası . bu- # 

0 an e met ve misali .. lUuhakkak ki <ıtababett 
dıl:'ını ~örmiiştüın: Şişliye döner- Yarından itibaren adalar için kış günkU insanları rıMilvoner ol- mide işi... nıhh·en mütehassısları bu hasta-
ken bir ne ne bakayım. birinci t .. rifesi tatbik edilecektir. Kömür manın usulleri,. kitabı kadar il- Coban Mehmet de daima yü- depoları lığa ·da bir isim vereceklerdir. 
kat yapılmış bile ... n İktisadi ne- sıkıntısı çekdiğimiz bir zamanda gllendlrivor. . zün üstünde duran kilosunu r.akin diinyanın derdi de lJu. 
kahet haslar başlamaz, şimdiye teşrinlerden ıonra yaz tarifesinin ıcBlr lokma ile ıki lokmahk gramı g-ramına muhafaza et- r:ıda galiba... Çoeui;u olmıyan 
kailar bildiklerimize taş cıkara- devamını iıtemek muvafık değilse jı?lda almanın usullerlıı arkasın- mektcdir Diyor ki. Bunların kapatılmasi hesik satın almab kalktığı için· 
cak bir geJisme olac:tktır . ihtiyaç de ~&val~rın çok iyi gitmesinden dan. tek

1 
lokma ile üç lokmalık _ Kiİo muhafa.za etmek icln dir ki çocuğu olan adam, y,anl 

''c imltiın öyle hüyiiktiir ki, Fuzfı- saJyfıfele~ın an.:8~ ~ayramdan ıonra gıda aımanın vollanıı derkel' asın derecede vemek yediğimi hakkında belediyenin hakiki baba besik bnlamıvor ... 
linin şu be}1ini hatırlatan bir b?şalacagı~ı goz?~unde tutarak De- 4, 5, 6, 7 lokmalık gıdalanmak~ .• z~nnedenler aldanırlar. Ben bt- • düşüncesi Bereket versin ki satan alınacak 
yanıJısJa karşılaşacağız: nızyoll:ın ıdarcsı.nın ?azı kolaylık- Ve nihavet belki de t ek lokma ıle- la k" .. üt•• d 1 eşya kalmadılh için bu hastalık 

Eğerçi gu"' lbüne gabi h azandan lan csırgememesı yerınde olur. kann dovurmak çareleri düşünü- k' ıs, yuz onun s ~n e 
0 a~ ta ltendi kendine dumr eibl oldtL 

afet var Kış tarifesinde, ıeferler tabii çok lecek. .. Evvelce «Vahide irca~ ıl~ma nazaran, pe az yeme Bir refikimiz, soğuk hava depo- Yeryüzünde her mal. miişterl hul0 

Tedarik evler ana afiyet nesimi azaltıldığı gibi eskiden Heybeli ile denilen bir usul vardı. Onun gi· ve m. lc.rında saklanmasınd&n dolayı yi- dueu halde yalnız birşeye rağbet 
- bahar Büyükadanın köprüye ayrı ayn doğ- bl bir şey_.. W• - .~ek karnen ağlrdır de- yecek maddelerinin fiatlerinin mü- dehşetli a7.almış ... 

. ru postaları olduğu halde timdi Acaba Fransada 100 kiloluk- e;ıl mı... temadiyen arttığı ve depoların ka- A\Tupada ı»vna satJŞ1 harbden 
It:ıştan sonra bahar gelecektır. Heybeli ve Büyükada halkı aynı lar kulübü dağılırken, blzdPkl Ağır sıklet şampiyonu gülüm- patılmasını tavsiye ediyordu. e\.-velkine nazaran viizde 89 nls-

İlerki mevsime hazırlanış yalnız vapurla seyahat edeceklerdir. Eski 100 klloluklar ne füemde!er?. He- sedi : Bu tavsi) e Belediye tarafından petinde durmuş_ .. Hatta avnacı-
köylüniin tohumu elekten geçir- 8,50 doğru postıuı yerine Büyük- le mesel§. pehlivanlar gibl k ilo- - Bil~kis hafif ... Hem d e en alaka ile karşılanmış ve bu mevzu lar, eski a malann sırlanm SJyt· 
mesinc. yahut şehirlinin odunla- adadan 9.15 de kalkacak vapur sunu daima aynı kararda tut- hafiften!.. etrafında tetkikler yapılmıştır. Bize np bunları knlın vitrin camı 
nnı bodruma istif ettirmesine bütün adaların halkını taşıyacaktır. mak zorunda olanlar nasıl bir - Ne gibi şeyler yeyip içiyor- verilen malumata göre depolarda olarak kullnnı •orlamuş •.. 
miinhasır değildir: sulhta harb Bundan so.,ra ancak 13, 15 de bir ı·C'Hm yapıyorlar?.. sun? saklanan malları ikiye ayırmak la- iki senedenberl hcrsey kapışıla 
ihtiınnline göre nasıl hareket eili· vapur olduğuna göre bu 9. 15 posta- B · d k. 100 k ·ı 1 ki arla - Bol bol domates yiyorum. zımdır. Birisi çabuk bozulacak mal· kapışıla c:ahld•ğı halde aynanın 
lirse. böyle sıkıntılı safiıalarcla da sının fevkalade kalabalık olacağı ız e 1 ı o u Sabahleyin kahvaltıda bile dilim lar, diğeri de uzun müddet bozul· yiizüne hile bakan yokmuş!.. 
ileriki feY7İ ve bereket giinlcrini ~imdiden kolaylıkla tahmin edilebi- bir konuşma... dilim domates .. domates çok vi- rr.adan dayRnabilenlerdir. Peynir, nen buna nek şaşmadım ... 
hesaplamalı , onn göre davran- lir. Bu vnziye! karş11ında idarenin Bunu evvela. on sene ıcTürkiye tamlnll ve mükemmel bir gıda ... yağ, sucuk gibi mallann soğuk hava Çiinkü Avrupalıda aynaya baka· 
mnh. birleştirilen · bu seferler için büyük başpehlivanın ismini muhafaza Sonra başka Ş"'ylere bakılırsa dep1Jlarına konması lazımdır. Aksi cak yüz mü kal<lı? ... zazallı SU• 

l\luhakkak ki hummali bir yapı vapurlar tahsiı; etmesi çok isabetli etmiş olan Tekirdağlı Hüseyin ucuz da.. iki domatesle yapılan tekdirde bunlar bozulur. Bu itibarla rntını l!Örüt> t-e nıiiteessir olma. 
furyası b:ışhyncak. \'ai:•murdan olacakt•:-. Aksi takdirde perşembe- pehlivana sordum: bir salata en nefis ve en besle- bu maddeler için soğuk hava depo- mak ir.ln ayna almıyorlar<lır ... 
sonra ormanda mantarların be· den sonra adalar halkı için büyük _ Kilonu muhafaza ediyor vicl yaz yemeği... Kuvvetli kal- ların. lüzum görülmektedir. Fakat A\.TUpada panavır yerlerinde 
lirmesi farzında aparhmanfar. bir sıkıntı devresi başlıyacnktır. musun pehlivan? Yilzun üstün- mak, zayıflamamak için yemek- diğer maddelerin soğuk hava depo- in anlan olduğundan lrl veya şif 
şimdiki ahşan evler bölı:elerini d esin değil mi? ten başka yapılacak şeyler de larına konmasına lüzum yoktur. So- suratlı g-öc;teren aynalar ,·ardır. 
k:ıphyncak. Cümlemiz küplere! r· t Od ı - Evet .. Her zamanki gibi..: var . .. İyi ve açık havada durmak, ğuk hava depoları kapatılan ev mah- Ak-ıllı bir is adamı çıksa da ~imdi 
binecefiz: JCare a arJ Yüzün yukarısında... sinirlenmemek bunlann en ba- zenlerinin birer depo haline konu· insanları şişman, etucanlı göste-

- \'ah \•ah!... Keşke bunlar Derin bir nefes aldım. Yeryü- sındadır.. . Bence en iyi <tpehli- la ·.ağı muh.,.kkak görülüyor. ren aynalar yapsa az 7.aman<la 
bnhçeli yaııılsaydı ... Keşke bu zünde hal! yüz kllonun yukarı- van gıdasııı bunlardır. lst?nbu~a .g~len malların J?İya~~~a zenı:in olur... Bu teselli verici, 
kadarcık ılar arsalar üzerine lce- Hazırlanan kanun sında kimselerle karşılaşmak in- Doktor Flechter'in çı.~abıhnes~ ıçın ba,ka t~dbır duşu- müşfik aynalan hangi Avrupa 
silmis ııa ta <lilimleri halinde siv- projesi Vekalete sanın içine bayağı ferahlık veri- • I . d l r.ulmektedır: Şehre hançten gelen almaz ki? ... 
rikoz ya1nlmasaydı ... Keşke so- yor Sişmanlar h enüz dünya- tavsıye erın en evve ••• mallar.o hangi eller~ geçtiğini w ve Hikmet Feridun Es 
koklar bunaltıcı bir yeknasaklık- gönderiliyor da i·efahın kaybolmadığını gös- (1.Bir lokma ile iki lokmalık en ~on olarak hangı elde k&ldı~ını ....................................... . 
tn olma aydı da arada meydan- teren birer ~bide gibi dolaşıyor- gıda almak usullerlıı, doktor tesbır e,trr.ek. B~ son el~ malı p•ya- Bomba balık neslini 
cıklar bırakılsaydı mı T · d 1 ·ı . h" 1 Flechter adında bir Allmin tav- srı.ya çııcarmadıgı takdırde mesul 

' ..• ıcaret o a an e tıcaret ve za ıre ar. idi K d' l di ki. edilaelidir. Belediye ancak b s - kurutuyor 
Faknt: borsalarının piyasa üzerindeki vazi- ·- Peki, kilonu ve kuvvetini siyelerİn r. 

1 
enlüıs yodr , f. 1 retle p'ıya•aya •r d.l ı_ ull u 

" T san ar zumun an az a - .. ze ı ece& ma arın Balık azlı~ının muhtelif ıebeplerl 
- '"c çare... - denecektir. fe ve ıalahiyetlerini genişletmek muhafaza etmek için ne yeyip - f' ı · · d '" ·· b"l V• • d" ·· ·· .. (Netekiın evvelce de denilmiş- k d'I T. V k•l . f . i ? yemek yiyorlar. Fakat lokmaları ıat erıru uşure ı ecegına u'unu- arasında bombanın yaptığı tahriba-

. .. . ma sa ı e ıcaret e a etı tara ın- ıç yorsun... . . i w emeden ttukları 1 in yor ta mühim bir yer ayırmak icabeder. 
tır.) - Ona J!ore nızam hazırlan- dan kanun projeleri hazırlanmakta M if t d almaktan ıyıce ç gn yu ç . b 
madı Bahceli bahcesiz sivri ld .. ' ı A k 1 • - ar e gı ayı yediklerinin yansı hazmedileml- Gelecek mallann miktarile piya· Bir çok defalar (Alcıam) da un-
ya ·v~n fçi fer~h. yahut 'aydın: l tautu {i-~ mı~tı. d l ar~, zi:ır hv~ ziyade, vücuttaki. stoklanları iyllmu- yor. Ve bu şekilde vücuttan Çl· s~ çıkanlıp çıkarılmadığını teşbit dan bahsederek ilgili makamların 
İık he;kt'S kendi arsasına diledi- s t:Jc.? d .. •:are 1 °. ~ ann an ~ u hafaza etmektedır. Y a ~et kıp gidiyor. Hem vücudu yorma- edebilmek üzere oimdikl iktisat mü· tedbir al:nasıru diledik. Haber aldı· 
0-i~i "'aptırabili,,·or slus ık u!~ndce erınl ıria'!"ta.yn. azlır- ğın gıdayı lyt ve ldaöreU satı:. elü mak hem de yiyecek maddeleri- dürli.:ğü kadrosu kafi görülmemek- ğımıza göre ıon zamanlarda adalar 

• ,. J J ••• ıyara gon erme e ı.a enmı1, s- meğe bakacaksın... yle ur ' tedir civarında bombacıhk alabildiiin• 
Aynı hal ilerde de olmamah.: tanbuldaki toplantılara bir müddet· türlü suUstimallerle türlU türlü nl israf etmemek için lokmaları · devam etmekte ve normal ıekilde 
ÖnümÜ7.de zaman bulundugu- tenberi ba,lanmııtı. Mütehassıs ko- heyecanlarla türlü türlü yorgun· iyice çiğnemek kA.fidir. K b f" ti • balıkçılık edenlere ı1 kalmamakta-

na ,öre bundan sonraki devirde misyon işini bitirdiğinden proje bir luklarla ne kadar gıda alsan na- Bu suretle doktor Flechter bir uru ·~ Z~ .. I~ er~ .. dır. Adalar mıntakaaında atkı bir 
birdenhire alıp yürüyecek inşaa· iki ~ne kadar Ticaret Vekaletine filedir Vücuda. attığın gıda çok tecrübeler yapmış ve lyt çiği- Ku.ru ıebze fıatlcrı uzerı?dekı yuk.- kontrol yapılırsa bu yasak iıe cüret 
t:n, yine eskisi gibi sakil, bahçe- göndeı ·:e~ektir. kuvvetlııı dirhem dirhem harcıya- nemek şartile alınan gıdaların seklik devam etmekte~~r. Battal edenlerin yakayı ele verecekleri 
sız, .daracık, sıkışık olmam~sı_nı ~er ıkı proje ellişer maddeliktir. caksın ... Gıda para gibidir. Ka- yarısile bile sıhhati bozmadan Erzurum ı;al~ faıu~~elennın 80 ku- ıüpheıizdir. Ancak biran '!lvvel cid
temın .~ecek hazırlıklara gırış· E.!ka .boraul~r kanunu oo üç madde- zanmaktan ziyade harcamayı bll- yaşanmanın tmk!nı olduğunu ruıtan ~- .dıgını dım yuınııtık .. Fak diyetle bu kontroliı tesis etmek ll-
nıcmehyı~. .. .. .. den ıbarettı. Vekalet, eıki kanunun mek IA.zımdır. ispat etmiştir. LA.kin doktor ı~y~e~ so~.ra no~u! ve mer~ım~ zımdır. 

Gazi konnısunu unutmamalı: bugünkü ihtiyacı gideremediğini Aklıma yine Eminönü Halkevin- Flechter'in bulduğu iy1 çiğneme- fı~tle~ le yukıel~~ıtır. Beledıyenın 
iki ya!'ında.yollar yo_k, köprü v3!- nazarı itibara alarak yeni projelerin de az yiyerek şişman kalmarun nin faydalarını bizim anneler, dunkil ra.~oru?a ııore .t.panya n°: * Şehrimizdeki lükı lokantalarin 
dır. Cıhang~~ semtının çarpık jhş- hazırlanmasına karar vermiştir. Pro- yollan adındaki konferansı veren anneanneler ve belki de onlann hutlan dun pıyuaya ;::~ .60 ~~ sahipleri dün Belediye iktisat iıled 
lcrle dolu ~u'Zel dudaklı bir agıza je:ler Ticarl!t Vekaleti tarafından g-enç ·!Hm geldi Demek profe- anneleri çok daha evvel keşfet- 1 · ,;ta.. çıka.rılmııtır; k rıİ~e ır müdüril B. Saffet E.ten"in yanında 
benzetildi~>ini de unutmamalı. tetkiL. edildikten ıonra kanun ha· sörün oldukça h~kkı varmış!.. mislerd.lr. nl.iktar {.f11 7~rcı~~ k ge mıı vt toplanarak tabldot ıekli ve fiatlerl 

O imtihanda sı!'ıfı geçememiş- l~ne girmesi için Büyüle Millet Mec- Pehlivan devam etti: İstanbullu Uıtlyar kadınlann toptan 1 osu - uruşa •atı - ctr-fında konuşmuılardır. Konur 
tik. Bari bu tabi 7.amanından lısine ıevlcedilecektir En tyt gıda vücut için en ağzında dalına şöyle bir çiğneme mıştır. malarda ; ~tediye Daimi encümen . .,. . h . - • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .-... 
istifade c<lelım. l'~nı .sınava, a- Ticaret odaları kanunu projesin· ivi kuvvet muntazam hayattır. hesabı vardır: Et lokması 35, a _~, nr dan bir kal(ı da bulunmur 
zırlanmış olarak gırelım. ~· de odı.lann aalahiyetini arttıracak Uykunu zamanında ve kMl mik· ekmek lokması 30, sebze lokma- ŞAKA'nın tur. 

(Va - Nu) mad'der bulunmaktadır. Şimdiye ·· sı 25 kere çiğnenmek ister. yÜzÜnCÜ SBylSI * Trakya;:ıın bir çok yerlerine 
.......... ............................. kadar Ticaret odalan yalnız piyasayı Daha bitmedi. Hesabın sonun- uzun müddetten heri yağmur düşme-

te-tkik eder ve hazırlayacağı raporu sa.da Tice.ret Vekaleti adına haro-- da da şunlar gelmektedir. Bir :Uz haftadanberi birihirinden mi~tir. Çifçi yağmur beklemektedir. 

Tilla mınt:ıka Ticaret müdürlüğü kanalı ket edecektir. Tetkikler yapılacak. bardak soğulC suyu yazın 12, kı- gilze: aayılıu neıreden Şaka bugün * Lüleburgazda çıkan Öz Dilek 
ile \ 'ekalt:te gönderirdi. Tetkikler muhtekirler oCla mecliıine ıevkedi- şın 8 yudumda. içmell... fevkalld. bir yüzüncU eayı çıkardı. gazel~ kazada bir çok tütün cin .. 

TeproLaşındz.ki şık ve sevimli esna·~r.dr ih!ikar hadiselerine raa- h.rck cezalandınlacalc ve fırsatçı ve Doktor Flechter eski Türk ka· Sanatı.:::" Necmi Riza, Salih, Orhan 1 · !bulunmadığsu, bazı lcimselerlri 

T·ıı· Ç Sal 1 B" . . T · p ı. ııdıgı takdırde evvelce iaşe mü- muhtekir, odalar tarafından ilelebet dınlanrun ŞU hesaplarım gör- Ural"ın güzel karikatiirlerl ve Server ıigi.lfalan toplıyarak el altın.dan pa-
1 a ay onu ırıncı eşrın d '. l" • .. · d ' B 1 d' lk · · · il 1- T ,,. Isa dı kim blll e derece Bed"'i '- ·· l k al il • •. .• • ur ugune şım ı e e ıye tısat ış- tıcaretten mcned' ece&tir. üccara m...., O Y r n ı n ço& ori1ına fı r ar· e dolu halı aattıldarını yazıyor. 1 J lik kö~ 

yarınlcı Perşembe gunu yenıden açıı- ı~ri müdürlüğüne bildirilmektedir. doğrudan doğruya vo en aiir cezayı memnun kalırdı. olan Lu ıa,y'lyı okuyuculamnıza h~ IU •iı:Jaı-.!o.n 15 kuruşa ntılmakta 
lııcaia haber alınmı~tar. Yeni proje ile Ticaret odalan, piya- ticaret oClalari ıverebilecekt.ir. Blkmet Feridun El rar~t1e tavsiye ederiz. lf:iı . - · 



eantre 4 .. , .. 
1 Günlük Borsa r .--------su AKŞAM 
-----19/9/90-ftatlert- TEPEBA$1 BELEDiYE BAHÇESIN.DE 
t.ondra tmtlne ı at.erlln 6,12 

:ıv:::::e11:dolar ~~~ ALABANDA Revtlsfinln 
Madrld llıerlne 100 pezetn. 12,89 
Stokholm llzerlne 100 kuron 31,16 

F.lhanı n Tahvflit 
ikramlyell 3 5 938 
Aslan Qlnıento 

19,00 
9,80 

99 cu 1M mnatınt':l'n 80N OBO&Sİ 
mün~t11e veda galası çok zengtQ b1i ,roi'Wnııa kU'18naoald1r. Nefonc ueeo 

Bu Akıam M E L E K Sfnemuında .. 

Mı~~E~~~Y'ln 
--' 

AllDY HARDY ve KATiBESi 
N'1ll ~ome,sll filmi 1'Mim tıelil..-ktir. 
~ ~. l.&WIS S?ONE - PAY HOLDEN 
._ Amerika einemaodılının yeni bir ,Jdızı 

NKUON EDDY'nia .. IOD p ....... 

CATHERYNE GRAYSON 
aon tarkıluSıda 

10 ByUll 1942 

ÇEIBERLiTA$ SiNEMASINDA 
~ matfnel•dem ib'baren 

BECK STREET 
~ BOYIR - MARGARET SULI.AVAN 

•art.al Pençesi 
t.Ym.. • ~ • ROBERT 

Anmtrona 

6Jmfl•-•eu Cama stlnU Mathıelerde,ı ltlbareu ____ _., 

TA K S 1 M Sinemasında 
~eera Te lerıbelt KM.-nn)amun c-.ıı eeeuna 

H A R R Y P I E L' i 
Yahtl ve t.a.•'111 orman'.arda cereyan eden 

TARZAN DiYARINDA Feride Mutia ile 
Nedim Da.doğra 

nlendller. 
28.9.9'3 1Bulmaca1 N8ımnJa lroltaldvm eıkenden aLLnlmuı rica olunur. Telı 408el Har.ketli n kırf'Vetll ~ "H "-rikullde fllmde ıörmeie n 

~ .................................. ., ~ ........... ıa•Jöf~u~ma•~~ ........... ~ 
Kecblcö:r IWlrni 180 hldn .M 

,..... .....,.... hatlada 
Kadıkay Ha1ke'ri 80qal 7Udım 

kolu bazırlıklarmı ikmal ederek 150 
fakire aıcak yemek nnnekteclir. 
Dün alı:pm ilk dela l»u tema dQ
plu ite bqlannı&fbr. Kadık6y bal
bım Halkevi aoqal 1ardım koluna 
PPtıiı yardımlara PartinJn de d ... 
t.k olmuile bqlayllO bu it Yaırat 
pvq ıenltletilecekdr. Bb daima 
lakirpenerlikte .. ande olmak 1at .. 
ren K.adılı:öy ve mulıltl lıallonm .... 
ıemeyecekleri prdmu De bu hayırlı 
ilin dalıa faydalı ve 'bUyO;reoellni 
pımaktayız. 

e--.H.a..w•ı 
1 fiktefrln 19.f 2 tarihinde l>atb

pcak olan Belediye eeçiml mttna
eebetile 30.9.19.f2 tarihine mUaadlf 
prpmha cünfi aaat 20.30 da Evi
miz konferaM aloaunda kaza idare 
la.yeti relalmlz bay Z&btü Çubuk
fUOilu tarafından cBeledl,ye ve Be
lediye 8eÇimi> mevzulu bir konfe
rane, konferansı mUtealdp Ar kolu
muz geng amat8rlerl tarafmc:laa bir 
litara konecri verll«ektir. Herke9 
celebilir, kapılar tam ıaat J 1. 'o da 
••panacak.tır. 

1 1 1 ' 1 • ' 1 • 11 

........... 71lbn1aa ...ııı 

1 - eetılr lllerln• büluı daire. 
1 - Bars .. TIDll. 
• - l.leedln eehadetaaıu llauf. 
• - Timi ılldar - lıDad. 
• - Klıı - Din para, 
8 - Terat blr nevi t6;Qk ~ 
'I - Yftldba batı - TlnA 1mn&ttuı 

imli - YlmUI. 
1 - Teni '*1 olmı1&n burçtur. 
• - En ~ nllm1f - llida. 
10 - ın.. - Ka911. 

GEÇEN JIUUrUOAIUZ 
leldan ..,. ,. ~ af&lıı 
ı ~ ı --; Aatn•ı•, • - z.,,....... t - Bık. ... 

Şehzadebaıı Gedikpaıa 

~TURAN AZAK 
Buailn matinelerden itibaren 2 Sin<.:Jllada aynı uaıaııda 

1-YAŞASIN SAADET 
T ebeuiimU. net• •İ ve MTimliliil ile latanbql halkını eub n ._.,, 
ea TAti knç(lk debuı 1iQyUk artiat Deanna Durbln'in reıb• rakibi 

GLORIA JEAN'm 
Son vevirdiil urafet '\ harik:ılar filmi 

- SOYGUNCULAR DiY 
Sevimli artist OIARl..E.S ST ARET ın en aon çevirdill 

~--- maceralarla dolu Amerikan Kowboy filmi----

ŞARK Sinemaamm REKORLARI 
1940 da: ARABACININ KIZI 
1941 de: BALIKÇININ KARiSi 
1942 de : (B U C U M A) 

KISMET 
ı - Raf, u .. ı - LPMntam, , - I R G E) 

Merhum Reca.iaade Celil BtOin Asar, Gitar, ı - MamalAt. tır. ı - .._ __ Iİ(•ffllliıiBIİNiıılllRmiı•Cllmff--G•E-0 _______ ., 
L__ rh y'. ___ 1. " ~ ~...,._.J.J1- B Alq, Nalme, IO - Kazanırken. "' 

Öl Um 

&JZJ, me um uı1w oan&tKa~ e- -•••••••n-•••••••••••••••••- ------------------------

1 latanbal Belediyesi ll&nlari 1 
JluQ1 Ye BeJıotlu bastaiwıelerfyie Zeynep 

dolum m " J'4lmebpı 8lbhat merttezbı1n ~ 
t17'&cı lçJn aliDaeU (Sft8) t1lo beyaz ye (159) kUo ka.. 

.., peynlr1. ' 
111'1'1,10 118,0I Onnlııılp, r• ve ZQbıe'1 lıaslalıtlar hao-

1ılıb&ne1'"11e Qmıı dolum evi, Edlrnekapı Bıh• 
ta&t merkell ~ Qocuk batım evtnın yıllık lhtl• 
jaoı SOtn ı!me• k.u tlstlm. kayısı ueyanl erlk. 

1881,12 nt,30 ()errahpqlı yt ~ haltahanelertyle Zeynep KAmll 
dolum "1, ~~lıhhat merked, Te tTatftdar Qo;, 
tak batım ..snııı lhtlyacı için alınacak (976) adet 
iman ft <•182) JUIDUI'ta. 

11,a 114,10 Ollnlıpqa, Jllletl, ~u Tt Ztlbrevt baltalıklar hast~ 
haneleriyle ze,nep fcf.mıı dolum evi Te Bdlrnekapı Sıh• 
hat merteslnbı J1lhk nıtıracı lçbı &lmacak 1192 kilo reçel. 

1821.00 •• llMlti bM&elwı>eat SObı alınacak 1600 kilo ldrotll pamuk. 
tel.00 T2,80 JD"'•bbe ~ratann tecrübe bayvanlannm :yıllık. lh· 

ttıacı tçtıı ahmcak 4800 k1lo lthana, 4800 kilo pancar vı 
IOO adet marul • 

uno.oo ıe,11 ~ ~. ye Beyotlu hastahanelerlyle Edlr-
Debpı 81ıbhat meıkeıdnlıı :yıllık Dıtl')'acı için alınacak 395 
t1lo ı.re,aıt. 

6T71,'IO IG7,88 Buetı, cerrahpqa, BeJotlu, Zührevi baatalıklar hasta-
lwıelerl71e ıt)'neı> K&mll dotum evı, Bdlmekapı Sıhhat 
~esı •• t>'ak&dar Qocuk batım tvhıhı ;yıllık lhtlyacı 
lolıı alınaoü pytln, seytlnyatı ye aabun. 

'ftluDln bedelltdie llk teminat mlktai'lan yu.tarıd& yazılı lfler ayrı ayn 
~ tbl11meye mnlllmupgr. tartnamelert Zabıt ve MuamelAt mlldürlüiü 
1m1eızamde ~. Dıa.ıeterl 9/10/942 euma gtlntı .saat 14 te Dalnıl Encü
m..s. J911''• ı , w. ~ Dk temtna• makbuz veya mektuplan ve ka· 
nunen ibralı llzmı selen dfler "'9slkalutyte !hale ~ü muayyen saatte Da-
1mJ enc1hnende bulunmalart. (264) 

* Jİn zevceei. Malatya mebuau Mihri d 
Pektapn annni la.AL TAUJ clnn Teşekkür Sıvu Vil&yet Daimi Enctimenln en Şeldr Tiyatron Komedi kl.mlı b11te n p.rdrobu D42-943 yılı tıı.aııyet 
nıhmeti rahmana bnınuqhır. C... ı K&p&Jı Drf muıtı• ~ Jmnulan tt· dtmlll loln ~,. nrllmet lleN ~arttırmaya toııu?muttur. 
uzai bugün ÇifteMınızlud.ld ka,-~ Ma~~::; .;;. meı"t"Wnı51 VDl.7" matt>eaa btııwıım tin k>•ına 1'IPllaeak olan tur Kira bedell ml'IMmment <•n Uran llk teminatı (40) Ura (60) kurllf-

kflnden lı:aJdınlarak namaza iilncll- "'*htıanm !tvıhne aıneliJIJ;lı. h'lllU&t idare blDaa l:nfl&tad!r. B1l Sf!D btlf bedell 11831 Ura IO bruetat. • earımme Zabıt .,.. Muamtllt mtkUlrlQtl kaleminde ıöıiileblllr İhale 
den aonra Gaztepe camiinde kılma- Jla1eJ9 munffak olan 11111 Olta Yur.. 1 - Dllltme lllO/H2 ~ mtadlt P8rweml>e rtıııtı A&t 11 de lrfu D/10/Ht nma sQııtl aat H te MUU Korunma bmmuna tevfikan ~uham
e. k -.. &hraytcediddeki aile m~ du ..ıııp " GPtrat6rtl doktor Ba1 ~~- blnuı Sclnd• VlllJet Da1ml ıı:ncGmenhıde Japılaclidır. .men bedeli kabul edenler arasında kur'a tefldesı suretlle Dalnı! enclimende 
arlığına defnedilecektir. Jlumı ~ bClttlıı h~ S - B1l ite alt 9'r&t fQlllardır: Klflt hallsuı, tıat bordt'on, proJt, Ta.pı :vaps1lcattır 

p&eıdltled .eıu.t n lbtlınamd•n teıert mnumı femıl lf,f'tn&mell, B&ymdır1* İflert Genel eartnamlll Yf mu.- TaJılplerln Ut tıemınat matbm yeya mektuplan ve kanWlen fbrazı JA-
bt.antıuı Belediyesi dııı1afı ~bir bcq bl11ı1m.. taveıı proJe61dlr. blıeyenter bu nrüı her eün Nafia Mtıd1lrl01Qnde tettıt mm pten diler Tedralarlle ihale glbıtl muayyen saatte Daimi encümende 
~ MATltOLABI Kamb.pı beledJJe d<tiaırıl edeıt>Wrltr. bulunmaları. <268) 

l 
Saat uo da Dram tı.smı Kecatt Atuaıan 4 - BUlltmeyı strebllmek tein tallplertn 1823 l1ra2ık muvübt temıııatı * 

& 11 11 A 1 .& L ı Snu Bu.sua! Muhuet>e Temethıt yatlrdıtlarma datr maldnmmu Ter& bu IUlm mbat 'lıltU,roiıu blnumın tamlr1 açık eksiltmeye konulmQftur. 
A-L •-•~ı- m1kd&rda f&)'&Dl bbu1 mektubunu " MI yılma alt 'ncaııet Ttllkull• KttU bede1I (9990) Ura (10) turuf Tt Ut teminatı (749) Ura (63) ınıruştur. 

Yasan: w. ShakeçeaN ~ le§elUUU' eblltme gthıtınden en u tlo rtm nvel sına Valllll1n• mtJmulll lflert mu- Ke11f n f1U1mme Zabıt Tt Muamelit mtldllrlütn kaleminde görülebl• 
'l'thqe81: Meth&re& Enln 9"ıili .. ...ı.imis SADIK r.ıJ. n.tfatı,.et.ıe blfUdJk1arma dair rettranllarll• blrlltte mtlnoutta &lacat· ıır. İhale t/10/942 euma ıtıııtl IU.t H te D&1m1 enctimende yapılacaktır. 

Komedi kımıl - YALAMCl. Yum: YF$L'in Hl...,..an dola - lan •hBJet •..,h.,,, teklU mektubu a.rtııe blrllktıe dit zarta. toımalan " Talipler1ıı nt temınat matbuJ1 Ttya mektuplan, !hale tarihinden Qç gün ev-
Carlo OOldonl. 'l'tlrqell: 8, lıfoıaJ --... Pllr' 1P•lr ıw-da baJmen kflll.f dosJM&rmı tıea:1k ••imla etm1t bulunmalan IAsmıdır. Tel \'Uf.Jet Na.tıa. mMOrlQtlne mtlracaatla alacaktan rennt ehllyet ve ta.. 

....... " ...._ derin tefek· ı - TetlU 1!1ftiap1arma alt to Tt dıf sarf1arm n naWaı dlJrdlhıctl nunen ibrazı lAlım seıen dıter yeaft&l&rt11e lhale güntı muayyen saatt4 Osmanlı Bankası .. leıbıW -. maddfl htlktlmlenne •• tanunl tarlflen unun bulunm&ll JAmndıf. Postada Dalm! IDOtlmende buJnnmaıan. (282 

• IJ141 1942 u.ruıtnde hllde tdllen Eti " Çocvlslan ntı lflOlkmeler bbal edllmes. Tahmin Dl te- * 
ıAİLB BANDIOh ~un ı - ı.t.etllıertn tetUf mettuplvmı ı mel maddede )'Ul1ı tarihte aat 

net&Jlct H e tadar Eııctlmen Relallltn• matt>us mutabWndı tevdi ttmtlert l1ln bedeU mlnatıı 
1 adet T.L. 1.ooo.- ilk a.raınl7e _ Wamer 8rotMn - u......ı . olunur. d01'1• 108'1.00 11,aı 

t.&anbul mtttern.ı1mlzden blrlııe; KolmııMe - R. K. O. • Repllb-
l'b1r 1'1atrolu için alınacü Kontrpllt u.bta ve talu 
(Tallpler ctna Wbal:Oe trrı ayn tıat tekllf edebilirler> 
BeJotiu butaban• lıg1n abnacak SOO kilo ldrofll pamuk. 
Ztlltırnt but•htıar hutabanelerlyle Zeynep KAmll do
lum evi, JDdlmekapı &hbaıt merkezi ve Öskildar Çocut 
bakım evinin Jl].bk thtt)'l.cı fçtn alınaca.t 8350 lltre çıt sOt 
n IOO Jdlo Nlırt ('l'altpier mtınakasa IUbartyle ayn ayn 
ıetııtte Whmabtllrler.> 

4 adet T.L. 250.- lık lkramlJe - lilı sibl Amerikamn 1 WlJlk 
.Ankara ye İstanbul m11fterllerlmlze; Film Şii...._ .. beyec:.nh, 

e adet T.L. 100.- hk 1kr1m1J9 - .......ı. " a...--
Akfehir, İ.lt&nbul n tmıır mtlşterlle- elcle ebuel• lllllftfl. 
ltmise; ,. ... 

• adet T.L. IO.- llll lkramlye - A L K A z A R 
Ankara, Antalya, Aldm. Bdrtadt, ı.-
tanbal, İzmir, Ka,.ert, Menıln " 
8aml1Jn mtlttıerllerbnlle; 

IO adet T .L. 26.- 1- 1traml7e -
.Antara, Aydm, Banduma, M1flıblr, 
t.&anbul, &mır, Ka,.ert. M&1&Qa. 
ima " 7.onguldat ml§tertıertmlle, 

AKŞAM 

Abone bedeli 

eeneut 
8 Aylık 
S Aybt 
l Aylık 

TlrMJe l!!enebt 

1400 lcaru.t 2'100 Jmrae 
'1SO • 1ao • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ı&Uhadına dah1l olmıyan 
ecnebi DHtrnletetıer: 8enellll: 
seoo. altı ayblı ıDOO, tıo aJblı 

1080 turqtur. 

Telelonlannus BqmııaJaaırlrı 1'585 
Yan ltler'I: 117• - fclan: I0881 

Hicllrı lt48'I 

Ramaan 19 - llım 141 
8 tnı. Otl. Öl bı. Alt. Ya 
E. 10,22 12,00 1,()1 9,29 12,00 1,31 
V, 5,17 8,68 13,CK 11,23 18,M IO#I 

tdarehan! BUılU elvan 
Acımuslulı: sotat No ti 

Basnn matinelerden itibaren 
942 - , .. , ..... mnllmJne 

2 .,..,... nmı. hatbyor .•. 
-t-

KatU .&ram,.or 

(BRUCE CABAT) 
Bir ıanpterle oilunuıı heıre
oanlı. hı..t ~ eeq(lz8ftini 
~ bata ,,Imaz bir MAJet. 
bnh macenılarla dolu bUyilk 

be:reoanlı fllml 

ÇETE PEŞiNDE 
~ w~aNt·1n ~ a 
...... Kqfto;yJann - IOll ............ 

Canlı model aranıyor 
Güzel Sanatlar akademisi müdürlilğiindenı 

'118,00 
2957,50 

1'41 - lMI den 1111es1nde Akademi atölyelerinde ealıflllat llere Jı:adın 
.modebn llmacatbf. 1123.IO 

Tallplertn Ptndıt1Jda1ı1 Otlse1 8aıı atlar &tademı.tne mtıwıran. (111) 

16,70 
Dl,81 

hta1ye matlııelerbıbı tamirinde tulla.n~ tnıere ah. 
mcak I8 b1tm mallemt (Talipler ctna Wbartyte ayn ay• 
n ft&t teıdlflndı b'llhmabmder.) 

....... ! .................................................................................................... ] .. .... 

...... nııııııııı!!~!.~!!! ... ,!~.~!!~~111!?.!.~~!'.!~~!.'!.~111!!~~!!!~11111111111 11111• 

• Tapu 1181ledlnd*1 
Pal!l8l ı.at&an 

ıo ıı.eo tt 
1 
M 

Muvakkat 
teminatı 
L!. K. 
ıs 17 

Muhammen 
bede11 

Lt. K. 
'75 53 

Y1*and& ~ 1Ulh ..,. ıe sGa m6ddetıe at* utta1DaJ1ı flbnlDllfU. Dıaleııııı ıe tetrtnJevvel Hl pe qembe gilnO saat 15 te Beyoğlund:\ 
hnnMbpıda VlltıtJal ~ ,çdıcaktır. t.tetHıtrta m11TU:bt ttJD1D1t -..ıeıtJıe tmillr*e meatr mtldtlı1tlt mtlraeaaua-. (218) 



BBB 'l'BLDB• 

Istanbul havaf'azı 
ve 

Emil Zola Denizaltı harbinin 
muvaffakiyet ihtimalleri 

Muharrirler 
Jübilesi 

1Ui f~ neerlftd-.ı 10 Fıl 
o~ snıbaıırirler itin 9uın 
~ mmtaka.inın l>lr fil· 

l:t e terjlblm liararlaıtırdılını yu-
&~ali -.ı.n. ... ı., .._ >dmela ~~!,.. .,.ı. to!'W ~ !i!lt. ~ _..... ~ reüt B. Hakkı Tank 
~ a ~ 410..,.. tart- altın. llanten ifô~ d ....... R.,..,. rmn• ~ew fOli'l u. tbaci1JJJk 61 lalın tublt •tinJıtir. 
hi.MI. 8iWt cttrtlbaemft .. ~e na t~ÖIJ etJa:dt Tt h p ~ ~~lıfiııoırd~da .... JDı ,,_I_,. .a., • raoilo lolmled 
fal'PlflDMIDdan tiolu merali •e h .. mf kendi -.uet.ı; ~U& Bua en ~ ~ 7Ul)'oru:zı 
reeanl• JUIDda deatzde1d faali- ettlreoelfnl b ... pl ... _ .,., Alm9 t~oiLı ~ '°' .ş.Jr AWflliaak Himidhı km ku-
r«ier •e l.aı fMI eluna •J.m. ,....._ bqUn telanll· A~ ._. ol ....,_. idNI eda· 4efi .,_,,.. Abdallıak MibrflmıJaa 
zMtl...t ..._ u WaJ edl)-or. ~ nelerine v~etıaalt Mı ~da ~ _.-...eabor ld .. ,.oW. ~ TNban, .. "cazade Hallı, tAan 
lana ._ .-ı teWlilerln anııma en aa bin duıbaltı ~ 'OICluia fi: npur saJlatı m6lm Wr ,......_ Fedai. Halit Zlza UtakJıcO. Omwı 
Teıdikleıt w..ler de olmua, At- kabul edilebilir. h-Ma 41abaltı cılmdtar. Bu numlmde ba ~ 1'fYfik )'alman, Nuuhlzade Aaim, 
lantlklerde, Paalflkl.ıde neler eer.. l.;ln l&mm olan aa1b•ll ••....ı lcal>.. ibda ~ JUua mıaınd~ ~ ..lı ~ auın ve malt eeerler 
ran etdli adeta meclaal kuek. dene diler hadi ••• .,..... tilr IUDUfU Dfilen.ln ..tın en ,..... r- a.a.ına -Ahclllrrahman, Ebubekir 
Halbakl denizlerin karanlık derin- bma SQrf ful .,....,_ tolmlarM çerek ft.u. IJmanlarma thulden ~ .. ~ AbdurıWııan Adil, Ahmet 
liklerbıdtdd cananr hofapnalanm temla edileblllr. ÇUDkO. Alm&a balı- kine lıieb~eebıl mamktln iılmakta iL.an Tolıids. latanbul Darullunu• 

-----------------------• &'ISlaede bırakacak facialar htltüa rlyui aeçen haıbd• 400 denJzaltı iM de Ja,İn. kafile buzlardan k'orun- ııur n • n ,.dıi miitun mUderril 

• Bflmı 
pddetile Olrpnmlarm u.tünde de- için mUrettebat bahna71 mllm]dha ınak m.eoburlyetile aahll• yabl HY· Ferit Kam, Dacarte•in Fıtnabnı 

~~ 1 vam edip gidf7or. Bir tarafıa eep- 1'8rdtıiilne DQal'8D., tlmdild doııan- redeoeitnden. denbalh hUcımüarlna tercUme eden İbrahim ~em, Namık 
a. 

6 

O 4 ~ L Jı : ~- belere uker ve malzeme tapma ma kuvveti umumi baıbe nispetle daha d)oade maruz kalarak .,latın Ozcaren, Cemll Sait, Ahmet Retlt 
.v l!!&ı!ll!!!!':ı _ ~ = - : _ pyred, BbUr taraftan buna m&n.i daıtte bhe lnmit .,..._tt• iken o nllpette artma.. l>eklenlr. (H. Nuim), Mehmet Ali Ayni, 

olmak azmlle karplapyor. Tor- 1000 denizaltı ıemlll için. milıklll Hul&aaı denizaltı harbinde benh emekli pneral Pertev Demirhan, 
Kadınlar şehirleri pillenen semilerden d&kUlen kim olmaama raimen. mllr.Unaa temin mtltteflkler lelılne bir .atalı sSrOl· !mıail Hallı Eldem, İzmirli All 

~ hı; fellketnde denizci fU an- edebilir. Kaldı ld huafln denlzalbcı memektedlr. Açık denlzlerdeld MlV'" Şefik. SUle,yman Faik Emre, Mehmet 
Amertkada bdınlara malıs1u 1 kadınlar a.rasında yüzde 20 Jken, da o.tiinde BIUm riizcln eaen eala- yetlttirmek için A1manrada 90k rUMfer yollarıiıa Almanların n 0.- NGzbet Ortanca, doktor Şükrü Kl

llJa yapılan bazı fehirler vardır. eT)e!lnNan'f 18 • 40 18f aruında,. ra, c:lalplara kapılımt, halla tlmidi pratik cihazlar lcaQeclihnlt Ye talim tü koraan pmilerl 70Jlamafa 16- mil, Hüae)'in Rahmi Gürpınar, TeVı
Bu §eblrlerde kadın nntusu, er- kiler de yQlde dok•na çıtmat .. beklb-or. Ü9 ham 1Jhnda mflttefik· Ye teıbiye m8ddeti MPrlye indiril- ium FSrmemeleri denlsaJb adeCfhıln fik Bilge, Mehmet Cemil Pekyahti. 
keklere nispetle, çok futadrr. tadır. Yani bu JBflarda beklr bir )erin deni:zıcl kayıba albnlf bini bul- mittir. Şu balde bqUnkG denbaltı oolaldılma.,.. bu alllha ltlmadeclll- Ahmet Ziya Senuzan, Şevket Gn
Sokaklarda hemen her tarafta erteğe hemenı hemen Dd kadın mUf. Kartı tarafın k&1bı da heeaba meYCUCliyetile mUttefik d.m ıaaldl- dilin• bir al&met .. 1'1lablllr. Geçen el Özdanmez, Mehmet En.i.i, Yuıuf 
kadmlar göze çarpar, erkekler düşüyor. hblarak deimlerin fimdiye kadar yabtn •rmut olan dealzalb ftloea Umumi harh~e den1za1tı1uuı tebik Cemil Dilmen, Salih Saim Alnar, 
bunların anuı:ında kaybolurlar. Kadınlarm çola1masa st.ok· yuvarlak beaap yUz bin lr.iıiyi yuttu- tbndildnbı lbbl tlt mllU kunetle •e etrateJIJı: lialamdan pyrl ma.att Ahmet Madt, doktor Celal Muhtar 
Bele fabrlkalann paydos saman- bolm Beledtyellne alır yftkler tuna alikcec:lilir. Bunlann çoiu d'e- faally.te seçtiil takdirde Atlantlk duru.ada aferl lr.uanmalanna ra- Özden, AIJ Faik Oıtünidman, 
lannda her taraf kadınlarla do- yOk•lmemelrte, içtimai n.rdmı nizaltıların kurbanıdır. Su albnda lh.,.dan muharebeafnln ae tekil ala• ır..alı kaJmı, oldufu dflt(hıalllne Huan Can, Abdülgani Sem Yurd
Jar. Onun fçln bu fehlrlere •X. 1flerlne senede 8 milyon koron slnm ahıai dolatan bu aillh 'bir ~ caiı kolayca tae&TYUI' edilebilir. bu baı4:>de milaalt olan durumu de man, O..U.n Senai Erdemci!, Halil 
ibnlar şehrt11 adı nrfllr. Bqlıca tah.118 edJlmektedir. Belediye bu l'Ufta yUz}orce hıaanı boimakta, bin- Alman t.blii)erlnde i>lldiıllen bu ell&hın muvaffakıyet ihtimali ço- Rllttll Akır, Kirkor Kömürciyan, 
dtadınlar §ehfrlerbt Nevyork ya,. alır yOkten turtuımak SE.A~ lerce tonluk malzemeyi yoketmek- u..Uttefik vapur :zayab kqdı lhtl- iabnaktadır. A. 8. bli!emin Mahmut Kemal, lıtepan 
tınmda kanbfnezorı, kadın ça- h1rde fazla erkek çabfw.ı.- ted.lr. Bu badirede kendileri de sa- Hilmi Curdikyan, Riza Tevfik, O.-

maşın yapılan yerlerdtr. Bu d- fabrtkalar Jmrmalı d0f0n0.JOI". yW.ta duçar olmaktadır. 1 TAR.HTEI SAHiFELER 1 man Faiz Gihldoidu. Seyhan me-ftl'da erkekler fçfn gömlek, pt.. Stokholm'de kadınlann fazla Angloeakaon llemlnbı alWyetli ı buau c~ekli aeneral Naci Eldeniz. 

~bir~ :.~~ı;; ~ :=.:: :!.""!~.ıo...::ı.....: o :::~~ vz: ~~ı.:::· ~~~:.: 
tuahalar erkeklen çamq:ır ye- lere tur. yapmaıa b"flamıf)ar- dıklanm ic:ldia etmekt., Mihver pro- t 

8 1 
Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yal-

tfştirdiğl halde lfçDerln ytızde dır. Son haftalar Dl'fmda Syl· papndaa 1eo batmlan semilerln rer- y e r c e n n e 1 çln, Kızım Uz, Tevfik Amir Koca· doksanı kadındır, blnaenaleytı Tia starson adında bir kız Ol- lerl doldmulamıyacalım Ye nakli- • maz, Muatafa Hayrullah Diker, Bur-
burada da sokaklarda hemen mer Brlcklon adında bir eı~ yat buhranının batlecbimı marla • mebuau Halil Menteı, Hatim 
raJım kadmlar g&1llilr. baştan çJkardılı lç1n deliJrımJı- pymaktachr. Ba propacuc:lalar Süleyman Tandoğdu, temyizden 

Avrupa'da fimdlye kadar ta- mn alJesl mabtemeye b8f 'f'Ul'- içinde hakikati bulup çıkamaya Hieıt bqind urın aronW... dol- mut.afal Almuıtuı tahrdıı kalenin emekli Mustafa Nazmi Atlan. lbra-
dınlar şehri yoktu. İsveç'te yapı- mllftur. Mahkemede anlatıldılJ: Littal>I hnkarı ~oktur. Fakat serek nı Babntlerin batma seven Huan bakimi oldu. (H. 483. 1090) hhn A,kt Aklan, ~i K&mi ... Akyüz, 
lan son bfr niltu.s tahrlrlne bakı- na göre Sylvta, henüz 

20 
Y8flll İn&'l1terede n prek Amerikada Sabbah H 4'8 • 106' eene.lnde Bu anda yirmi bet ,...Jannda Ahme,t Cndet Ögretmenoglu, ta-

brsa bu hükt'.\metln merkezi olan da bulunan dellkanhlunn dik- en aal&hiyettar hOkOmet adamlan- 1 R · elırinde doftnuttu. Yer idi. rlhçi Efdaleddin Tek.iner. 
Stokholm şehrl kadınlar şehri katinf çekmek fçfn penceresine nın bir taraftan ltçilere semi lnpa- :ı:d '!'ıt!nat kurmut olan Htm· Ahaliye (Ali beyte - Penam· Jübile gelecek ay içinde üniversi· 
halini almağa bqlamıştır. Buna ufak ufak tqlar atmağa ~ tının hayati ehemmiyetini her fır. yeri h:_;b ama menaublyet iddia 1ber ıUlllesine - edilen zuHlmleri, te konferana aalonunda yapılacaktır. 
sebep bfr çok kadınlann bu şeh- mıştır. Fakat Olmer buna tsız. aatta anlatmaya çalıpnalan ve on- ederdL Saöbalı onun altmcı ı&bek- g8sterilen adaveti) izah ediyor, H • h ) 
re gelerek yerleşmeleri, hafif iş yıt kalmıştır. Syl~u ~yı rak lardan daha bUyük pyretler lateme- te ceddinin ad; ıdl Babuı Ali, Rey kalblerl intikam hlalerile dolduru- 8p15 ane er 
görülen fabrikalarda kendilerine 1ık kaqımıda = -4~1....t'!1"8- leri Ye diier taraftan "Vapur yapma rilW tara~ rafd ye IJbat ile it- yordu. ' 
birer 1f buJmalandJr. delfkanlmm &•u-.~m ~ Mklanda .k ilk IMJ ı atta Gam edlQrordü. Bu ttbema kup o Ancak davetini kendi namma de-

Stokholıiı*On nüfusu &00 bin- Mahkeme SJ!Tla'JI, bef 2o ~ lflmm psnnelerl her hal- da oiJa Huam Nila!Nr'da cEhll 10 pil bJdılım. fakat bir liln Bir aene içinde kaç kiti 
d1r. Bu nüfusta flmdlllk kadın- lsttrahattnf bomıak cftrmlle ce- de vapur Dl'iatmm sittfkçe arttıp eOnnetln mıaktedalannc:lan bnam m~ana cıbcaimı Oeri eUrdlliG bir • • ıkı 
Jar erkeklerden '18 bin fazladır. gün hapse Ye 

20 
koron para nı ıa.tennektec:Ur. Bundan bqka Muvaffak·m derelne 81Sndermlt. hu bnam namına icra edb-ordu. gırıp ç yor 

Fazlalık 20 - 2~ Y8f arasında zasına mahktlm etmtşttr. eon zamanlarda a3ze çartıiı Uzere auretle rahdtlik. t6bmetlnden teberri Hasan Sabbatı tarafdarlannin (bel- v d ___ .ı_1_! h · ı. __ 1 
fkl rln k d" ---L k la M f- 1 ı ur um~ apıarnme ere ae-

mGtte ı t: .en ı ~ aYJP n eıtmek iatemlftl Bu imam . uva detUlikbal) dedikleri Almut kalelln· nede kaç kadm ve kaç erkek girip 
Köpek etinden kavurma hakkında hakikate UY'1";1'1 haber lak ... pkirtlerinin devlet 'ye ikbale de tamamen yerleıtikten aonra bal- çıkbiım öirenmek iater miainiz) o 

venne!erine mukabil semı nyfa~ nail olduktan .aylenlrdL ka aCSrllnmemeii. halvetı.aaeeinde balde latatiatik umum müdürlüğü-
P'ransada Augu.stln Barbler P~ a.nlaplmıftır. çok cizll tatmaya itina etmelerinın Huan Sabbab Niaabur'da met- oturmalı itiyat eylemifti. Vefatına nün (bapiahaneler harekib) hak· adında bir kır bekç!.st yakalan- Barbler"nln evinde ya= ve dOpan h.ber)erlnJ hemen teJt.. bur falı Te baldm Ömer Jian-am Te kadar yalnız iki defa MIJfe tmtJiı kında hazırJadıiı iatatistiği gözden 

mıştır. tş1 Parls'e yakınlnin Etamkx- karqtı~= ~kestımtı zibe 11:1~al~n~'bebl ~~hu- Selçukllerin b~ dnlet adamı Ni- Te b\r defa da evinden halka sörün· l'eçirelim. Bu istatistikte mevkuf 
pes'te olan bu bekç ev v- avurma .,- R!ıta. ~ n m e .. .., .. bnın ma- zamlllmlllk De den ıerlld olduiu ve milt olduiu methurdur. kadın n erkeklerle mahkum kadın 
peklerlnf çalarak bunları kesip lld köpek bulunmuştur. maaı ıçın plaa gerektir. . UçllnUn aralarmda banaW dnlet n 1 Bu liıziva içinde 

0 
bazı aklc:lelerl• ve erkekler ayn ayrı tasnif edilmiı· 

Filhakika harbin muk.adderatile ikbale nail oluna diiulerinl de itti- n1 •·dll et.ıx.: (lamallive) mezhebi- tir. Harbden sonra yapılacak otomobiller :
1-=u olan dmizalb badmıd iltt -tedilr. - .._. ' 

"il• bakım d m ı..~ r&k ettirmeie ahtO pqman -Öm • nln etUlanna ıöre kitaplar tollfile 19 33 d=ı. 19 3 7 e kadar msv kuf 
.fiklerin mndafaa ın an --.. leri rivayet edilir. Bu rtv.ır"et . er ufrapyordu. olarak bapi.tıaneye giren ve çıkan 

nasıl olacak? vurdukJan bqlıca çare mllmkan ol• Hqyam hakkında dofru olabilırM r .ııd"•" e tabi oJanlann mJktan erkek aa;yJll 48210 ile 35062 r.,. 
' duiu kadar fazla dHpnan denizalbll de Haaan Salıbahtan • u kırk l tikç -~r bunlarla lruula hlr bnu arumda oynamakta ikea bu 

Amerfkada otomobil fabrika- cek, bir otomobil atırhl'ı '100-1000 babrmak ve biltlln pyretlerOe ,-eni bet 7aı büyük olan NiumUlmUlkUn lr ~ ı:ı j rl 
1 
• ceçlriyordu. BUtOn .. YI 1938 den ıonra azalmıı ve 

lan fimdl tayyare ve orduya kam- kik> olacaktır. Dam yerine, havayı gemi ·r.pabna hız '"'~ektir. Y~- bu lklai i1e dente terik olJDM1Da im- t~&m U:.:ıtek:tlerine pml1 olmak 1938 den 1940 yılına kadar üç ae
JOn yapmakla mefguldür, oto- gnsterebllen bir madde koDecak- mz Amerikan teraanelennde denız: Un yoktur. , üzere brduiu bir (latllıbarat teber ne içinde mnkuf olarak hapiabane
mobll b:nall durm'Oftur. J'akat tır. altılara karJI kullanılmak U:zere bin Nizamlibnfllk. Ömer Hanem a koei) TU1tallle kendlalnln Ye tarika· Y• giren .,.. çıkan erkek aayın 
mOhendJaler harbden sonra yapı- Yeni otomobUler Dç dört yOz lcrce l'e~ yapılmk ~I ta oltulj~ tahaleat bailatmıt Ye arazi •ermlttl. taun al~yhlne buluııanlan haber ah- 401 71 ile 29814 e kadar dUtmüt-
Jacak arabalar için hazırlık yap- d lara maıo11---- Harbde o Te on bm tOlllu fi ep te ne eruun Bu --1erde Huan ~ rlyazl- d ttır Erkekfer arannda böyle bir 

..1WA o ııa.caawı. 1 O c! ikmal ec:lild1Jt:-d baha IJ'll'" ...., yor u • maktadır. Bu hazırlıklara &,_.. k sarfedllecek, her- rin L ~au en. e- yat, ilmi nilcum, elblr'" ealr prlp ·. mahvetmek IAnmclıl mlıı ıöze çarpmakta ile de kadın-
harbden aonrak1 otomoblller ha- kadar c;o ~1r rgl verecektir diliyor. Bu olaylara itiraz ~dilemez. ilimlerle uğrapyorduı a<lıttı takvuı ı: .•as.,,.,_ yapblı ...... de lar uuında böyle bariz bir fark 
ftf daha küçük çok ucuz ola- kes o tadar~ ve LJJdn mal6mdur ki semilerln bu· da pek kuvvetli alSrlnU7ordu. Sul- B ~rl faal, untuMn llendlalnln yoktur. 1933 den 1937 e kadar 

kcaktıklr._~ Pet az benzin~ ld Amerlka1.~~~ ~~ lacfinnkUb~ını ':,aiti ~de pi~~~- .tan Meliktah Niıaabur'da. iken Ha- herb:.Jo ...mı:.ne itaat, eder feda• he, aene içinde mevkuf olarak ha
aca IU uu. • tamir ·~ ye • .,. .. 1 l&ll Sahbab NizamUlmGUi de saıo,. Ur bir aoqal heyet haline ptlrdl. plahaneye giren ve çıkan kadın ... 
Karo9erf madenden deA'll, elAs- ntn otomobil alamıyacalt tana&- mllrettebata ve IKl:re Uıtiyaç glSıte- tU. Vezir bu mU.tak pncl lıtikllm- Ke • (---'di it yıaa 1770 U. J 890 rakamı aruuı· 

Uld smıl bir maddeden yapıla- ttndedfr. rir. En kflçflk bir vapurun milrette- d takdim ettL n1..dlll. ...,,. na, re ' fOY" ela OO'DUlllf iM de 1938 den 1940 
eaktır Buna sebep harb aenele- ....................................... batı en b(ly(lk bir tayyarenin mllret- ara n SaY>ah. Selçuki . .Wtanuı hlllcebel) denlltyordu. _ aeneaine kadar hapı.haneye giren 
rinde· çok maden ııarfecUlmesl, tebabnclaıı fula.c:lır. Harbedecek ~ lcl1L Yeni b&e!p pek zeki Kendilerine mubalif, battl ~ •• cabn kadm mrıvkuf aayıa 193J 
dfier taraftan smıl maddelerden ~a A.........., olcunlukta dmmcl L~~~dbir ch&cib ~hu. ftU (;arçat,ak Melllc· cı olaıalara bqı kba Te aefna ....... den 1937 e kadar seçen müddet 
mtlhlm stoklar tatacalmm mu• p ER •ı T_. etmtlr! memleketin ticareti vaıuvcıuu en •• 1879 zfl sirdı. NlamGlmllldln mek. mllatait n alim adamlardaa l~a fazla olarak 227S ile 
balrkak bulunm•mdır. Arabalar· temin olunacaima göre aulb zam .. ~lr~ t~raatmıtenldd de a19"" faal haıdimlet aeçmek, k•dl ta1bnat- 1 JSS aıumda tohalllf etmiftir. 
dan büyük lAaWc tekerlekler kal- K11D411nlmt Dmda ticareti bahıVe kadroea ~ binde hnktimdara n.._ liahmma- ı..n..ı w meflııarelerlal ~ l..r MahkUmlar 
tacakttr. Tekerlekler pek IDCele- ala olmayan devletler elinde De b- bafladılı l;ln Tedr O. araJari tlrltl eoqal durumlarla ye cllal. D· Erkek mahkemlar a&)'W de f8yle • 

Yeni bir CoğrafYa Serisi 
dar 90k vap~~:"~~ :.dı. z~ tUvUIDQa rf:ra7a ham- mi nazarf7elerle ~-~:- teeblt ıedilmelrtedirı 19-'' de 60235 bunların bir Amlllllll b L-'-~lar Jedlldflinl, katline irade almala ~ilkle ..... :almerü ~~ • ..: mahkGm Uplllıaneye alrmlt 56963 
lamak mecburb'etlnde ..ıu · Jıtdchlmı haber aıq "-8 ...,... ,_.nmak, ciO..-nJan haıa~1e, .-.ı- maMdbn a pbuftn. Bu müddet 
Hube siımuden enel Ameriluıo epqce tetıılkeler atlatait* ... ili- ı. a&dttnnek bu l»a-1 t.ekllthmn • arfvada U.,l.haneye siren kadm 
ticareti l>almyeeinin kuvvetli s8rUn• ,..ı.tm<le M.ira W... ~ mtlblaı .....ı.n klıt ~ 5229, çıkan kadın mal-r 
mqen bdroeu Qnl samanda tor- Mlllrc:la F.qnt ~ M~ :"" .laller ktlgflk f~daa iti- kanı da 5115 clir. Bu rakamlann 
pUlenerelr. liataıı Yapuılarü &len H · ~ ~ Mİ 1iıaJeD d.n.m n...ı..tı.d .lamda 1956 eeneehıden aonra arttıiı g6-
denizci M.7Jafle h.,.Jı zayıflaımt oJ. ~ L:na kendi ~ tana- ~· ~lerctL ~ ~ !Cllmektedir. Artıt nlapetl 19•0 11-
duiundan reni yapılan npurlara mala Clant. memur .. .. 4-tlm ...P n.a.ı.m.t ıeaa lina kadar dnam etmektedir. 
Amerikac:la mGrett.bat bulmak • Hasan. lqtam ~ ~ it._... ..,.,.lı Hea.kl.d, 1Mi IQ'~e 1940 9ell~l ele alalım 

1 
1940 

önemli hh m-;te =~ 4 n,., Etc-n, ~ e~· t~.k ta 73827 erkek mahkGm da 
Bilbwa .,.ıa.-!L faal" &.te .. ı - rua, ..... .... unl•ri çıbü,tır. 1937, 38, ,9 aenele-

ntzaltılanpm lllll'U7U&~ i)'et S I"" tenlaımı = ~ rinde sfrip pkan kadın mahldim 
meel q bu .Olhl.rin Pllt ...,._,. .. artmJf t.. de 1940 ta azal• 
ı.Wn#l•lihnif1~.~ ~~bir ~.,_ 4'- ~vi~-~-e_ıocı~~ sn:. Ş8ı,le ld 1940 ta H03 ka-
d..ı,.Jtı t.d>l '9111 laaıirlıldarmı .... trdit (~) ~..........,...,...lif" dm mahkGnı bapiahaneye cirmif. 
klm8I "etıtiımft oldqja lranMtbal le,. ta1iftı ....... 1..:-1.~•;4!tt• ~2'6 kadın mahk6m da çıkmıftır. 
•ennCt.dlf. ~- !ndt~ .... . a ~ ~ Bu ııı-w-• ..-ı-. Şimdi 1940 11lırıda mahkılm . ve 
bUllb d. AJa.alum 1-' ~..-b f11 ~ · J;M..inde ..,. eu ~ ,_. mnkuf olarali hapishaneye gıren 
~ ..ıaaı.n.. tadJib baft.y.. LıılTha ~ L- ıa,.le;, tel&J.ler de tesJin .dJ}(nletJ. Jr:adm Ye erkek yekununu kaydede
~Ar ...... nnaektedJr. :Y«l.,tl.Mnklaıı.-~-,,.. z.utitlnle domtahn11 pek kır Uma 11H2S kişi girrnlı 103701 
!r_ .ltmilakt• · memlelleelerdea mth ~:.;-.:~~: ~.~ ~.eli ~ lran ~adle d&ıell ldıl de çıkmıttır. Girenle 

0çıkan ara• 
- !""'">' ft ft .. odnl d...;ı. -=, ~....., ~ ~ olba, ctlmllt mndold farla 1940 haplohane ,.... 

top ... "....... ~ Mim- ·; telrlliten t Mner nanl nhmdurulurdu. cudu olarak :zikretmek lbnngelir-__ .. ~''" mıımmt...-~ ~ ._:.... ı.l*lerek "(Deınmi.....,. e .._ a .. > .. • fark 11624 dar. 
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:::~: 1 DOLAP ) Tarihten sahifeler 
IJ'IBlmlllilffS~:::::::::::::11t•5ll11Z1•mıc:::::::EÇSd§iiim~'?C'B:1::::::::::::::::EZ2::!2Zli~ 

rı YEDİKULE ZilDANLARIHDA 
** aAe * c&tıarafa s ıncı sahifede> tı.yan elçiye dönerek: 

Trende mütemadiyen Rıdvanın a.şkl sini anlat.59. •.• Ben onun lçlnde neler . . - Git, dendine söylet Becıim 
tıikayelerlni dinledim durdum. Bent çektim. ne terler döktüm, ne kadar ~e.hçenın _ye~il tarhlan ara~ında h~- böyle bir iça:retle hayatını feda ede
bu gece zorla kendJsine m.isafl.r et- titredim, ne kadar korktum... Bu fif ve zarif lıbaslarla en guzel can- cek yaıu:nda yirmi bin kişi var. Ce
m.ek ıstetniştl, Evvela. bir lokantada dolabın içinde ölümümü bekledim!_ yeler ve gut'amlar dolaşır, temaşa vap yazacak değilim. Gördükleri\\ 

~azan: İskender F. SERTELLİ 1 Tefrika No. 19 

'---=======---,====---·=====·--~ 
oturup yemek yem~ ve biraz çene - İçinde mi? .• Ne mün~et?.. ede..-ıleri naz ve işvelerile meshur cevabımdır( 
çıı.lrnıştık. Rıdvan dn.ha. lokanta.da - Sorma.... Somuı.... Içinde Y"a... edeTlerdi, Almut kalesinde şarap 

_._ft,ft Ba~ nl t Deyip hükümdarin memurunu 
iken başından geçen aşk v,__...nnı ... a a ayım... imal edilmez ve içilmezdi. Hatta 
anlatmağa ~lamış, vapurda ve Dolabın karşısllla otU:duk. Arka- Ha.san Sa:bhah iki oğlunun şarap İçe- savar. 
ıtrende de bWllara devam etmt..cni. daşım hizmetçi kıza l.1kör t;a'kıımım rek zina ettiklerini öğrenmesi üzeri- , lnsanlarin ruhlan üzerinde hü-
Söylediklcrine bakılırsa. o haklld b1r getınneslnl söyledl. Biraz sonra ~ ~ h" ___ L haddı .,..r'"ı al ... nda ıtüır.ran olmak gaıyesini talcibed611. 

V"n-~ :--•- 11'-" ._A_.,,,.._. e"-.. a.nla'"-e- n~ ıç acımıyAnlX r- L( H S-Li!_ -h kiJA f d ·ı . Kazanova idi, Ylrm.1nci asır ~o- ÇUA. ıo..ur ............ uı J.J..UUC ı.uu11S ... ··td" - ..::ı asan a.u.-;ı,o\ teş atı ve e a.ı erı 
ba.Şlan. o unnuş.... ·ı v d .- " ahL kal . . 

~a31.. - Ylnni. ya"•rnda. idim. ...... ft,__.,e- Şarabın bu memnuİyetİne mukabil ı e sıgın ıgı must .ıı;.em e ıçm-
Nhayet tren onun oturduğu sa.yfi- ~ ~ d ı.··tün · 1.:1- d' d !h. ..... 

yenin .istD.syonunda durdu. İn.dik. mi7.de, hakkında birQok dedikodular esrar kullanılırdı. en ..,u; 
18 iiUı~ ıyanna. e ~ 

Köşkü biraz uzakça olduğu için ay dönen genç bir kadın vardı. Evvell Hasan Sa"M>ab bir fedaisine bu sala~ garip bir saltanat tesis . etti. 
ışığı ile nğaçlnnn tentene halinde onu bir kapı arahğında.n gördüm. yer cenneti nimetlerinden nasip ver- Batnil~ h.~.. tarafta yol kesıyor, 
go-ı~eled"·'erı· yollarda yurum-.. ~e ....,.,_ Soııra blz:tm eve ......ıdJM zaman mer- ... k. t . .,..frasına ,..,.gıv nrdı. adam olduruyor, mal gasıp ve ga-

"6 ..,... .,5 .,.,... &"~ 5~ r .. - ıs eymce onu...... r- d.i I rd a· k. ib"-..!:L .. 
l:ı.dık. Bütün gün y:ı.ğan yağmur, dlven başında. ka.tşı ka.:rşıya geldik. Münasip bir anda fedaiye esrar iç._ ret e yora 1• ır ço ıqu.. ume-
e.,,~m üstü blrdenblre durduğundan Gülen ve içinde garip mA.nalar titre- i)-:...d· B~.. hale g~lince fedai rıt bunlann ellerile katlediliyordu. ,,...... ...A ... r o4 

1• w .. ş M-1L- 1'fl · .. l · d h 1 nefis bir toprak kokusu 8.deta bur- şen kara, lhtira.slı gözlerle bana .,..,.,,.. b'ahçelerden birine naklolunındu. ~a.u e~ uzer enn e zır o ma.-
numuzun ucunu ok.§uyor gıbl kil. tı. Daha sonra onu öç geee sıra ile Burada lc.endisıe gelip gözünü açar, dan evlermd~ dışanya çıkmağa 
. Rıcı.van yolda~ rüyamda gördüm. Ve nlbayet ona. bu c.:r.net nimetleri arasında uğradı- cesaret e.demıyorlardı. 

- Göreceksin ya azizim ... Evim bir A.şık oldum. Yirm.l yaşında.ti a.d.am. ha Sel--L! ı ük" d rl B iJ J 
qk müzesi halindedir. Ha.yatımda- zaten aşka. çanak tutar. Ben de öyle ğı şa~nhkla bir zevk ve neşe ya4 k ~ 1• um anı: ~n erk 
.... b .. ··k kl h 1 i~ı- 0 zamA-•-- -'-•, .. ,..._,,.. -·ler- tı g-irir..l: Zamani' gelim~e yine ee- ço ugrqtı ar ve o a §l pe ..... uyu aş ann ve eyec::m ı m.ace- ........ .._ ~ ,..,.,._, -....-... "• -,,... ..._ dd tlı d .J ı Al kal 
;raların hemen bütün hatıralarını le dolu bl.r mahallede otııreyorduk. rar iç.irtileuık kendinden bilıa'ber şi e avranuı ar. mut e-
topladım, oraya yerleıjtlrdlm, Şimdi Biz.im evhı üst katında/ki 100 numa- halde şe~ h~- yanına göti.iriilürdü. si de muhasara edildi. Mahsurlar 
evimin, odamın hangi köşesine bak- ranın küçücük penceresinden Şayes- Bahçede geçirdiği. elemler fedai Şeyhülce'belin kendilerine günde 
sam göıünmün önünde bir sevgilinin tenin tahtaboşu görünüyordu... O için bir saadet rüyası hükmüne ge- vercl:ği bir çörek ve üç ceviz ile 
hayali canlanır. Kah tatlı bir esme- tahta.boşa. bir şey asmağa. çıkar ümi- çerdi. kanaat ediyor, ölüm dere~sine 
rt, kah cana yakın bir sarışını, kfıh cl1 ile bentm a.ya.Jı:lanmda nalınlar Bu sınıfa da'hil olanlar böyle bir gdseler daıyaımyorlardı. Ne !hucum, 
sıska bir kum~lı hatırlnrım. Her 100 numararun penceresi önünde eaadeto e."di olarak naili[yet iç.in ne de açhlt tehdidile kalenin alına
şey bana - hem de kendime alt ol- nöbet bek1er dururdum. Bir kereshı- Şeyhülcel>elin en ufak iradesini körü miyac:ağı anl~-~lmca .ve devlet için 
mak "artile eski bir "-"k masalını de nalınlar mermerin üstünde kavdı 1 k b f · zuh d d - il l d buna 

" - .....,, J körüne itaat edi ece ir ennan gı- ur ..: en ıger ga e er e 
anlatır. Bazan senelerin arkasında da az daha düşüp kafamı gözümü · · d' h d bi telakki ederlerdi. ı1121mam e ınce mu asaTa an vaz-
kalmış bir geceyi bütün tcferruatUe parçalıyac::ı.k.tım. k ı H Sab-

, .. r.ş· te bu suretle hel" penceresile Su rvakıa bu merhutiyetin derece- geçme zaruri o muştu. asan ' 
kafamın içinde tekrar yaşatının. Oy- ~ 
le bir gece kl: cSabah olacak, şafak tahtaboş arasında. bir 1.şaret1eşme sini gösterir: Selçuki hükümdan bah nizaın.\;lmülkü derviş kıyafe-
sökeceko diye heyecan duymuşum- faslı başladı. Düşünün bir 100 nu- Melikşa'h Hasan 5abbah'a ibir elçi tinde bir genç fedaisi marifeıtile 
dur. Öyle bir gece ki onun bütUn öm- mara pencerest. bl.r aşk dekoru için göndererek kendisine itaat lüzumunu öldürttü ( 48.5 H - 1092) 
rüm boyunca uzayıp gitmesini k-te- ne kadar komiktıir değil ml? •• Fa.kat bildirmişti. Hasan kudretinin dere- ~deli:;.r-Jun zehir!' ölmesi de ona 
mlşımdir. o yaşta bunun kom.1k1lğlni gören cesini göst~rmek emelile yanıııda a• folundu. 

Yahut öyle bir kış günü gözümün kim? •• Baza.n benim ayak yolunda. <:!c .ı adamlarına elçi .. .urunda: Şeyh:ilcebel kendisini tazyik eden 
önüne gelir ki dışarıda lapa lapa kar saatlerce kaldıktan sonra heyecan - Bir ~ için sizi mevlanıza gön- sultan Sencerin sarayında bir cari
yağarken mini mini, sıcacık bir oda.- içinde dışarıya çıktığınu gören ev dereceğim. Hanginiz bu işi uhdesin• yeyi elle ederek bu vasıta ile hü
da ılık bakışlı bir genç kadınla halkıNseorraedrdıe i:dJn a NV>uk? •• Saatlerce alrr ;> diye sorar. Hepsi hizmeti ka- lc.ümdarın yatak odası döşemesine 
saadetin yedi kat sema.!anna yüksel- -..~ b lJ ed ı 

.. dl ortada yoksun! .• derlerdi. Bütün bun- u erini arz er er. bir :.anç.er saplatb ve (eğer mu-
m~~~e ~~İzim, hep bütün bunları ba- lar kulağıma blle girmezdi, MJikıahın memuru getirdiği habbetinizi kalbimde ıtaşımasay-
na hatırlatan aşk müzesindeki, ynni Nihayet işaretleşme, mektuplaşma mektuba bunlardan birinin cevap dun l>:mi aynı bıçağı göğsünüze 
evlıııdckl o bir süı-ü eşya, 0 klymet11 !ilan derken Şayeste tle ahbap ol- götürmeğe memur edileceğini zan- sarlatmak yere saplatmaktan güç 
hatıralardır .... Göreceksiniz ya .•• Iç- duk. neder. Hasan Sabbah gençlerden bi- değildi) tehdidinde bulundu. Sen-
lerinde neler vnr. neler!.. Fakat müthiş bl.r uıtı.li.keden son nne: c• .ka:-ak bir daha Hasan Sabbah 

Ay ışığında gölgelerimizin peşin- derecede korkuyorduk. Şa.yestenin - Kendini öldür! _ aley'hinde bir tegehbüse girişmedi. 
de bir müddeti daha yürüdukten son- son derece güçlü kuvvetli, dev gibi Emrini Yerir. Genç adam bıçağını Sünotlerin mela.hideden saydık-
ra arkadaşım bir köşkün önünde t:ıl.r babası vardı. O zamanlar gü- çdcip boğazu.:i saplıyarak nefsini ları bir tarikatin bu kanlı şeyhi de 
Ourdu, Cebinden anahtarlarını çıka- müş mecidiyeyi parnıaklan arasında · ı·f ~ k 
ruken: bükecek derecede kuvvetli bir in.san ıt a e r. endisinin ihdas ettiği yer cenne-

azmanı idi. Bütün mahalle ondan Ha.san lir diğerine: tinde be~lediği fedailerle islam 
- Mamafih bu uzun bekarlık ha.. 

yatından da şikayetçi de;'.;ilim dersem 
ya hın soylemiş olurum! .. Bir hizmet
çi kadının ellne kaldım birader! .. 

Boyle söyliyerek kapıyı açtı. İçeri 
girdik, Rıdvanın hizmetçiM bizi ye
mek odasının <>nünde kıı.rşıladı, Genç 
ve güzel bir kndındı. Bilhassa pek 
c:ı:nlı görünüyordu. Vücudu insana 
tnrllı kitaplarındaki e.ı;kl kadın hey
kellerini hatırlatıyordu. 

Rıd\•an ona k:ırşı pek ahbapça 
dnnanıyordu. Bana genç hizmetçi 
hakkında şu izah:ı.tı verdi: 

ürkeroi, :İşte bizi fena halde korku- - Kendini kaleden aşağı aıtl alemirıde görülmemiş böyle bir 
tan bu idi. De:r. Herif emri infazda biran te- tethiş siyasetini T 124 tarihinde elli 

Lak.in aşk gözlerlmizl 0 derecede reddüt etmez; parçalanır, gider. 1 c. kuz yaşında ölümüne kadar otuz 
bürümüştü ki hiç bir şeyi görecek Bundan sonra Hasan Sabhah halin d:irt sene fasılası:;: idame etti! 
vaziyette değildl.kı, Gece mahallede dehşeti karşıs•nda kalbini korku kap- Süleyman Kimi frtem 
el ayak çekildikten sonra ben Şa.
yestenin açık bırakiııih bahçe kapı
sından içeriye giriyordum. Ağ~lann 
altında dünyanın en mesut an1annı 
geçiriyorduk. 

Kıym·etli inci Gerdanhk ı 
Emsall görülmemiş gayet kıymettar ve düzgün hepsi bir renk Tek 

sıra 242 incili 262 kırat sikletinde bir gerdanlık satılıktır. İstJyenler!n 
Sultanha.m.am Mesadet Hanında Ketene müracaatJarı. 

- Ya. haya.t, Ya. ölüm... 
Diyen bir adamdı. O, ha.yatla ölüm 

'ru:&Sınd.a. yaşa.maktan h()l}lanmaz ve: 
- bmıa. ya.şa.mak değil, sürünmek 
derler, derd!. 

Antonyos İstanbula. gellnce, Türk.
leıin eline pek çabuk dü.ştüğfm.e ve 
bir iş göremediğlne şaşıyordu. ona 
venedikte: 

c- Tilrkler 1~ dövü.şmeslni bilirler 
amma, casusluktan anlamazlar.,, 

Demlşrerdi. Oy-sa kl, Anton~ is
tanbula gellnce Türkieri çoıt a.çı.kgÖZ 
bulmuştu. Türklerin da.ima uyanık 
bulunduğuna kendisinden daha gü
zel ve canlı bir örnek o1ab111r miydi? 

••• 
Antonyos kendini 
öldürmek istiyor 

Günler geçtikçe An tonyooun ıztı.rap 
ve ümit.s1zl.lği artıyordu. 

venedik şövalyesi bir gün ~ek 
getiren nöbet.çiye sordu: 

- Dünya. yerinde duruyor mu? 
Nöbetçi hayretle şövalyenin yüzü

ne baktı: 
- Herşey olduğu gibi yerli yerinde 

duruyor. Yerinde durmıyan birşey 
var ... 

- Nedlr o.f 
- insan .• 
- Haltık.ın var.. Biz de h'erkes gibi 

bu dünya.dan gelip geçeceğiz. Bana 
gelince, ben herkesten daha önce 
göçmeııc ni;retindeyim. Ba.na bir yol 
göstermez misiniz 

Nöbet.çl gülmeğe başladı: 
- Ne o .. Ölmek mi ıstlyorsım? 
- Öyle ya., Bunu istemek hakkını 

değil m.l? Burada inlemektense ölüp 
kurtulmak e1bette daya iyi olur. 

- Ölüp kurtulmak .. Çok iyi amma, 
Azrail in~m iStedlği zaman gelmi
yor. 

- o, benim davet ettiğim zaman 
gelebilir'. 

- Ben vaktlle denizlerde çok do-
13.§tun. Venedik111erin dlllerlni de, 
dinlerini de çok 1y1 bilirim. Onların 
canı tatlıdır... Şimdiye kadar Azrail 
ile dostluğu olan bl.r kimseye rasla
madını. 

- Böyle bi.{1 yeme lnsa.na ondan 
başka kim dost olı.ı.billr? 

- Haydi. gevezeliği bırak. Çıkmı
yan canda ümit vardır. Belki blr gün 
affedilirsin ! 

- Padişah beni çoktan unutmuş
tur Ondan tıaşk.a beni kim atfedebi-
lir? 

- Allah .. 
Antonyos güldü: 
, Buradaki Q,!1varl:a.r o kadar knlm 

kl, sesimi o bile duymuYor. Hepsin
den ümidimi kestiırt. Şimdi senden 
yardım umuyorum. 

- Ben ömrümde bir kedinin canını 
bile a1madım. Bu iş elimden gelmez .. 

- Iyl kadındır, Sonra çok temiz
dir ... Efendim bu zıı.vaUıy1 köyünde 
bir ihtiyar adnma vermişler, •. Altnuş 
beşlik damat evlendiğinin ertesi gü
nü genç karı::ıının koynunda ölü b•ı
lunınuş! .. Kalb durmasından git
miş! .. Ondan sonra yalnız blr gece 
kocalı kalan bu zavallı kadınca~ız 
Istnnbula gelmiş ... Ben kencilslnl ya
nıma aldım... Ne ise b ın!nn bıraka
l•ın da 5nna ask hiitırnlannı birer 
b rcr göste:-eyl:n ... Burnda gördüğün 
her şey bir rısk romanı mevzuu sal\
lnmaktndır. Hrm.glslnin hikfı.yes;!ni 
dinlersen bir aşk tefrikas! yazabilir
sin ... 

Sıcak bir yaz gecesi fdl. Havada 
büyük bir sıkıntı vardı. Ayın etra
fında kocama bulutla.r dolaşıyordu. 
Birdenbire şiddetıı bir yağmur baş
layınca ne yapacağımızı şaşırdık. Ve 
eve girdik. Hala gözümün önünde
dir, Şayeste bir mum yaktı. Odanın 
penceresi açıktı. Ve yağmur sun de
rece ş1.ddetıemnı.~ı. Mumun yanın
da lrnlı.nca ciltıli bir kitap duruyordu. 
Sevgilimle kanapenln üstüne iliştik. 
Nefeslerimiz kesilecek derecede he
yecanlı idik... Neler konuştuk, birbi
rimize neler söyledik ..• Şimdi bunla
rı pek hatırlamıyorum. DışarıclaJtl 

Y~z yağmuru birdenbire durmuştu. 
Şımdl get:enin sessizliği Adeta. açık 
pencereden içeriye do1uyor gibi idi. 
Bu bize büsbütün heye~n veriyordu 
Birdenbire dl.şanda, merdivenler~ 

GöZ TABiBi 
t-

••••••••• - Ban::ı. bir bıçak getiremez mlshı? 

1 - Bıçak mı dedin .•. 

Blrdenblre akhna mühim bir şey 
gelmiş g!bi: 

- Dur en milhimmini göstere
Yiın... En heyecanlı hatıra saklıya. 
nını .... 

Boyle söyliyerck Rıdvan beni . bir 
odaya soktu. Bura.da kocaman bir 
tahta dolap duruyordu: 

-Gorüyor musun şu dolabı? •• 
- Evet, görüyorum... Ltudn çok 

büyü~. bir hatıra değil mi? •• 
- Oyle ... Fakat dolabın a~zı dlll 

olsa da sana heyecanlı bJr yaz gece-

bir gürültü oldu. sevgilim: 
- Eyvah ba!bamı .. diyerek bembe.. 

yaz kesildi. Sonra bir an ~inde ıca.
rarını verdl. Romanlarda, h.lkAyeler
de olduğu gibi bana dolabı göstere
rek: 

- Şuraya, şu dolaba gir ... Hemen!. 
dedi. Beni üzerinde bir anahtar du
ran dolaba soktu. Birkaç saniye son
ra da dolabın içinden Şa.yeste Ue 
babasının şöyle konuştuklarını işit
meğe başladım: 

Dr. Nazmi Az l z Selcen - Evet. Bir küçük bıçağa ihtiya.-

HASEKi HASTANESi GÖZ MO'rEHASSISI 
Her gün saat 15 ten 18 e kadar Bayezitte Çarşıkapıda Tramvay 
durağı karınsında 99 numaralı muayenehanesinde hastalarım kabul 

eder. 
1 

cım var. Bu hizmetinin karşılığım 
ödeyeceg!mden emln olabilirsin! 

- Ben korkanın.. Sana bıçak de
ğil. bir iğne bile getiremem. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

- Ne arıyon.-un Şayeste burada? •• 
- Uykum kaçtı. Aşağı indlın. Mu-

mu yaktım. Roman okuyorum. 
- o k1'l.m ciltli kitap rom.an ını? 
- Roman! .• 
- Kızım_. Gece yarılanna kadar 

roman okunur mtı hlç? •• Glt yat 
sen .•• Benim di.şfm. tuttu. Bilirsin ya. •• 
Böyle olımca uyuyamam. .• 

- Ben de senln.le bekliycyim. •. 
- Hayır, sen yat... Ben burada 

otura.cağım..,. Yatakta. çırp~-
sa. .• ıııı 

Ve azizim ben dolabın içinde tam 
dört saat kaldım. Nihayet herif yn.
tınca oradan çı.kablldlm. Ne sıkın
tılar!,. Ne korku! •• Hele dolabın için
deki çiviler... Bir tara.fa dayana
mam... Sonra. bu dolabı sevgilimin 
mezada çı:ka.rılan eşyası ar.asından 

a1dım. Bak sana dola'bın içhıdekl çi
vileri göstereyim .. 
Rıdvan böyle söyliyerek kalktı. Do

labı açtı. Fakat lkim.lz de sonsuz bir 
hayrete düştük, Çünkü dolabın için
de, ba.şıncla. kasket\ köylü klya!etln
de bir delllta.nlı. vardı. 

Ka.pandakl farenin !korlrulu gözle
ri Ue bize bakıyordu. Rıdvan bağı
rarak sordu: 

- Ne anyorsun burada?.. Kimsin 
sen •• • 

Köylü delikanlı tıtriyerek cevap 
verdi: 

- Ben mı efendim? .• Şey... Sizin 
hl:zımetç1 Güıl&ümün ki:1yündenlın,_ 

istanbula iş bulmağa gelmiştim.. Ha
ni bl.r yol memleketllıne uğnya.yun 
dedim de •• .> 

Hikmet Feridun F.s 

Şövalye koynund:ın iki Venedik 
altını çıkardı: 

-- Bunları al .. Bıı.n:ı. istediğim bıça
ğı getir. Sann şu boynumdaki haçı d:ı 
hruiye edeceğim. Biliyorum, sen 
müslümansm; bu hnç işine yaramaz 
amma, halis altındır, satars:ın beş 
venedik lirıı..<;ı tutar. 

Nöbetçinin gözleri ~damab baş
ladı. 

İki f!orin peşin, Beş de sonra. alır
sa, yedl lira .. 

Nöbetçinin çoktanberl ıı.ltın yüzü 
gördüğü Yoktu. 

İki lirayı peşin aldı: 
- Peki. Mademki ısrar ediyorsun •• 

,Yarın gelirken getiririm. Fak.at, sa.na 
acıyonun. Canına kıyma! 

- Canıma ortak değilsln ya.. Ona 
benden başka kimse karışmaz. Sen 
benim dediğimi yaparsan memnun 
olurum. ötesine karışma! .• 

(Kanlı kuyu) da ölen 
sahtekar tüccar •• 

Nöbetçi o giin Yedl.kuleden a 
madı. 
Şövalyeye söz vermlşt1,.. Dışarıya 

kar çık.mas ona bir küçük bıçu alıj 
getirecekti. 

o gün Hamza. bey Yedlkule sur 
m dola.şzy'ordu. 

Hamza. bütün höc~ler.1 
gömen geçiriyordu. 

Bunun sebebi neydi.? 
Hamza. kimi anYordtıı? 

Biraz sonra bu faaliyetin ı 
anlaşıldı. 

Dört beş ay önce zindana at 
b1r lncl taciri alfedJlmlşti. Fakat. b 
adam meydanda yoktu. 
Adalı bir Rum olan 'l'odorl 

günlere kadar on beş ylım1 k.işln' 
bir arada yattığı büyük bir koğ 
b'ulun ı.ıyordu. 

TOdorl sahte inci satmak suçun.da 
zindana atıtlmıştı., Sultan Murat 
nat' ve tüccar tarafından halkın al 
datılmasma. tahammül edımı 
Bımun önüne geçmek için çok şl.d 
deıtll cezalar verirdl. Tlca.ret Alemin 
de1c1 doğruluk Türklyede olduğu k.a 
dar hiç bir mem1ekette göm 
mazdı. Sultan Murat bunu orfi ha 
reketile çok kısa zamanda. temin 
mlştl. Müşteriler her a1dığı şeyde 
emin olabllirdl. Hiç kimse bir b 
kasını alış verişte aldatmağa. cesa.re 
edemezdi, 

Todori sahte incileri, hakikl ine 
gibi, saf bir adama. sa.tarken yak 
lanmış, mesele padişaha aksetın.Lş, 
Dördüncü Murat: 

- Atm keratayı zindana._ 
Demiş, ve padişahın irades1le 

dori Yedlkule zindanına atılmıştı. 
Todoribıin dıQl,rda.kl ın.kıraba& 

gündenberl kenctislni kurtarmak iç' 
başvurmadık. yer bırakmnmış, niha~ 
yet Valide Sultanın şefaatile cezası 

k11.1'i görüler€'k aft'eclilmiştl. 
Todort o gün zindandan tahliye 

edilecekti. 
Padişahın a.r fermanı zindan mu 

hafızlına tebliğ edilince, Hamza. ko
ğuşlara inmiş, fa.kat Todoriyl bula
mayınca hayrete düşmüştü. 
Koğuşta yatan mahkumlar: 
- o bizim araml2dan ayrıla.lı üç 

gün oldu. 
Dcdller. Hamza nöbetçileri ve zin

dan bekçilerini çağırdı: 
- Bu herif benim haıbertm. olm~ 

dan nereye gidebilir? 
Zindan bekçilerinden birt: 
- Ben size hakikati anlatayım, 

dedi. Geçen giin onu koğuştan çı-
1.mrdun. Arkadaşlarile kavga etmiş
ti, Karşıki koğuşa götürüyordum. Ko
ridordan geçerken, birdenbire (Kanlı 

kuyu) ya doğru koşmağ:ı. ~ll:l.dı.. 
11Ne yapıyorsun .• sen çıldırd.ın mı?• 
diyerek peşinden koştum. Fak:ı.t ya
kalıyamadun. 

H:nnza gözlerini açarak bağırdı: 
- Ey, sonra ne o1du? 
Zindan bekçisi önüne bakarak illi.· 

ve etti: 
- Sonrasını sen tahmlıı edersin, 

a.>lnnım! Kendini kuyuya attı .. 
Hamza birocnblre hiddetlendi ve 

bekçinin ÜZ{'rine yürildü: 
- Neden haber vermedin bana? 
- Beni azarlıyacaktın.. döğccek· 

tın diye korktum. Zaten nasıl olsa 
ömrü burada geçecek.. padişah böy
le sahtekarları affetmez, dedını ve 
size haber vermedim. 

Todorinln <Kanlı kuyu) d:ı. öldüği\ 
anlaşılınca, Hnmza.nın durumu güç
leşti. 

- Şimdi saraya. ne cevap vereceı. 

ğlm?I 

- Gayet kolay.. neden üzülüyor
sun, aslanım? Öldü dershı .• biter gi
der. 

(Arka.•n var) 

• .A. • 

BiLLUR ŞiŞE 
caktır. O ~dirde, sakla samani. la samanı. gelir zamarul> demişti ... l lık halinde mU'Vafık bulmadı. Miza- garidir... Kapıyı kendiniz aç.arak 
gelir zamanı ... > Demek bundan bir istifade temin cındaki utangaçlık buna mani oldu. al:nızl... 

&ılta . Hamid.in kalın sesi. bala edilebilecek .. , O istifadeyi sana bı- Gölgede kalarak yine yapacağım Geraç kız. babasından bahsedil-
Cü~in kulaklarında çınlıyorou. Ve rakmıyacağun ... > Parşömenin varisi Y-pmağı düşündü. diğini duyunca, hemen aşağıya kor 
cSakla sanıanı, gelir zamanı!> diye, !:"!andE.n<lır ... ~~ınu ona gö~ec.e- Onun için, bir çocuk elbisesi giy- tu. Kapıyı kendi açb: 
§U pa.r§Ömeni gösterirken, parmağı,- g~~ .. • V erecegun." Babas~nı~ ya- di. Kı.:a. pantalon, ve bahriye ceketi _ Gel içeri çocuğum ... Sen kim-
nı uzatışmdald o heybetli bali gözü- ~an olarak aaldamasını soylıyece- ile, başında da beyaz çocuk başlığı sin bakayım ... 
nün önünden gitmiyordu. Bu lavha- gmı ... > _ • • _ • . _ ile onu kimse tanıyamaz<4 Akşam · · l B I 

la d Ve kıymetli ,_ - ~'- b l''-t K- k - _çc.n ge emem... unu a ın ..• Tefrika No. 81 Yazan: (Vi • Nft) 

AŞK VE MACERA ROMANI 

yı as unutmamı•tı., gene e unut- . . . . &.agıu.a ır 11': e, oııe arachgıw nda Esircizade Bilallerin E ·z1· b' ak! " &n fir ,__u_,._ __ ,_ n gı ı ır ıyere s ayın ... Bunu 
Hem çalışıyor, hem de şöyle Cli-,Cüce Ruhi bunu tanıdı. Bir tahlanin muyordu. ın.ııı..s:h,ı v-...uıgı odadan I- oturduklan evin kapısını kolladı. sizi seven biri gönderiyol'... Bu 

yordu: ici:-.ıd · söndü.rülmiif hir sürü sigara İ-e, bunun içindir k:i. Yıldız sarar- ~tı. • 
0 

ugun& rağmen. bay.i Te11adüf ona yardım etmiş.ti. ,:Saraylı parşömen, Sultan Hamit tarafından 
c- - lşte bu meseleyi çabucak izQ!a.ridi. De6ter~ tam önünde de yİ;nda alıfb.ğı ~ik.acılığı nefsinde :j:ır.:;!;~ d~~mlfh. Kendi- lıanmı.ıp cikıp komşuya gittiğini haıbanıza verilmiştir ... 

hallet•:- ... ş;...eJerı' gene ••1-' yerle- bir koltuk. yenemiye.rek. Otuz bir mart hadise- .. .. .. an aynı par- ı:;-ördü. 1 ...... ..... ...... ıu enlerden L --•·- t..ı!ı~tl d - Pe1-: dur, aiılat baka ım ... 
b --'- 1 d · D ek. '- l · d b" "ddet b" ak şom 0~ .a...nv• ar a var- Kapıyı· --1--ak saklaudı. -... 

rine ınu.tım... çlerinre e, mayı «- -'ID doerif buraya Otur• erın -~ ır mi \le .J soznra. ı!~.d.in- dı. Bunlardan biriııi katlııyarak, or&- ~ - Söyliyecelderim bu kadar ... 
nispeti gene eskisi gibi... Fakat bir muş, uzwı uza ıya okumu1 ••• Aca- şanı SACnoı o up aa. eyue avı a • i.rakmı Öyl , K" Evden müzik sesı aksediyor: 
fr..ı-kla: Tesir başka türlü olacak ... ba içinde neler yazılı)... Fakat ... papnıo konağında eak.lı :yqıyan ka· Y 

1 
... .ri ~ara.ru: fc\1şayet 0~ Handan içerde... Ve tıpkı bir çocuk çevikliği ile 

.Gö:ıtercceğim Köseye... Can düş- İşte şu açık. gizli çekmede beınim ~ yoldqı Köae Eminin odaşına qyte·'~k,-· :_" _ _ıik Y_~--ikla~: -f :~ ŞaY" . münasebetsiz biri açarsa k.:.çıp gitmişti. 
• · d•V• ı. __ ...__ d ,_ uu e1lll.CCI çe - ~ ıgın ar.1t1· 1 ld m:mıma ... > parşömen de görünüyor ... Beyhude gır ıgı. eşyasını ......... 19uı•P a QU pıuı- armlyacaJm. ıgörünır.iyecek, tecrübesini tekra:r- şte, Handana talip o uğu gün. 

Atik Lir hareketle basama.klardatı o kadar zahmetlere katlannuşım... şömeni ele geçirdiği zaman., mutadı na v. Sana • . . ha layacaktı. Köse Eminin çekmeceyi açınca kar-
inmeden evıvel bir kere daha döne- Sultan Hamidin ma~etinde çalışır- olaın r~mantik har:eketlerle küçücük. biat~ d' T oyun oyiıadım, - Fakat kemanın sesi kesildiğini, şısına mahut parşö~en~n . çıkman 
rek sevgilisine baktı: ken. bu parşömenin Handanın baı- yumrugunu ıallamlfb: ...... 1!'or u. ~- ;-- • pence:renb kalktığım duydu. Han- ıböyle bir macera netıceşıydL 

c- Senin içi.ı dünyanın en hari- başı Baale padişah tarafından ehem- c- Ah alçakr Ah e.lçalc-.• , v· O ~. ~aha fazla sarh1>1lu.IC et:tı: danm başı uzarunıJb. Şimdi, Cüce Ruhi, masanın t>a· 
kulad~ islerini yapabilirim, Han- miyetle verildiğini biliyordum. Hün- Bunu sen ele geçiTdin, öyle mi~ ... = "';.ı~ ka~. Ancak e.rt~~ Genç kız, içeri doğru dönerek şına kurulmuş defteri okuyor. Sev
<'...ın ... - diye söylendi. - Hatta kann söylediklerini kulağımla duy- Belki de Bilalin katilisin ... - de- v _a 1

1
• aş olarak. elini a'.·~etliğe seslendi: gilisinin genç kızlık hislerini öğren

ıııenin uğrunda vallahi ölebilirim .. .> muştum: «Herkesten ziya.de sana mlşti. - Ben seni polise teslim et- yastıgınm 8 
tma attı. _ Kims.: yok... Kimse yok ... di. Bir Uzak Şark itikadına sapl~ 

Marketri masaya doğru yürüdü: eminim Bilal 1 - demişti. - Bana meliyim amma, mertliğime yakıştı- RÜG'a görmem.İşti Hakikaten bir Açmağa na.file gitme... narak niçin kendine işkence ve Kö-
<- Buradaki esrar da neym~ sadakatle hizmet edecek.sin ..• Ver- ramryorum ... Hem ikimizin de mi- İt b:ışr..n:nıftı. Ve karan karardı! se Emine vardıg"'ını da öğrendi. Par-

b k 1 "' dı'gvun· b 'f · ba ~ l) l d "' z Z I"bid' Götürüp kıymetli kag"'ıdı eev-=1isine Cunun üzerine. Cüce. eaklandığı a a ımr ... > u vaz.ı eyı şaramazsan, aanr u un ugumu eyne a m ~.. şümenin verildiği gün ne garip hia-
Ma.sanın üzerinde, lıatırat defteri emareti bana derhal t~slim edemez- paıa konağının şerefi var... Ona tesli .xlecek... y..:rden çıkarak: !ere kapıldığını da anladı. 

açılını~ duruyordu. üzerinde, Köse- ~ .... bu, her halde bu senin aui hi- dua et ... Lakin Sultan Hamit, bu Ancak, genç kizm karşısma bir - •:-fa .... ım abla ... Size bir ema-
nin gümüş kakmalı fil diıi ağızlığı! yet.inden değil. ar~ hilafında f)la- P.!.1'§~ .:~•!Col'~ !!Hale: ~- ~raman ~ujJe çı~aiı. ~ ayık- ne! var ... Merhum ba'baruzın yadi- (Arkası var) 
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SO EyHll UM2 ABiŞAll .., 8ahl!e "I 

1 - iŞ ARIY ANIAR 

BAYAN DAKTiLo - Eski ~çe
J1 de bilen bir dakUlo iş anYor. Ak
tam'da N. Ç. D. rilmuzuna mektupla 
mftracaa t, 

ACELE SATILD[ - cerrah! ve beY-
1'119 lletlert. .tı:m edenler her gthı 
~e tadar Kadıköy ~ C1-
hanscrasker ııo'katt 59 No. 11. mtlra
caatıan. - 1 

EHVEN :riATLA SATILIK .&a&&.
LAR - ÇtttehavuzJarda denin tok 
)'&kın yirmJ altı metıı:ıa cephe b1ıı beş 
1ftz altım§ metre mu.ra.bbaı tet:ız b1n 
lira. - 2 

KA.DIK:ÖYVNtlN iYİ BİR YımiN
DB - AP. ~ tT ~- fAkp.m 
d& Ev) rumilztma. mektupla mira
ca.at. - 1 

SATO.IK l\lltKF.llMEL E'f' VB 4B-
8A - Teşvtklye mahallem Fınn ao
lı:ak .No: ıı. ı od&h ey ~e. 
k1 230 metre ntsa k~ başı arsa -.e 
ey m11.ituan S5000 Ura.dır. t~detı
lere mürnca.at. 

Yabancı memleketlere 
TALEBE 6öNOERiLECEK 

iktisat Vekaletinden: 
Maden, izabe, inakine, elektrik ve kimya Yüksek Mühendisi 

yetfştlrilmek ft bunlardan btJ' kısmına mensucat ve kağıt ihti
SUI yaptınlmak mere müsabaka imtihAııı ile yabnncı memle
keOere 60 erkek talebe ıfinderilecekt.ir. 

YVKSEK EVLERDE - (Odal:ar te
ın.lsliği hariç) lillaı sofracı ı., arıyor. 
Tecrilbell göste~ll orta ya~ TaZl.te
atne meraklı ~m'da cLAlb rem
s!De mektupla müraea.at. - 1 

YVKSEK MlM.l.R - Talebesi uy
gun bir iş anunn.ktadır. C&.ıraçbane
b&fı Bursalı Tahlr Bey sok. No. 5/1 
de Asım) ad.reslne müracaat. 

H YAŞINDA - Orta derecede tıı.h
ıaiDi bir genç faal ayak işlerinde ça-
1.ı.şmak üzere 1§ anyor, xeru verebi
lir. Akşam'da <Tekcan) rümuzuna 
mektupla mü~a.at. - 2 

BtJYtJK ÇİFJ'LİK - otel, gazino 
müdürü iş anyor, Uzun tecrübeli 
ldareat tuvvetll gösterişli, vazifesine 
meraklı ..Ertuğnıl• rümuzuna Akşam 
p.zetcs\ne mektupla mürnca.at. - 2 

BİR BAYAN - Bir bayın ev 1.ş.leri
lll görmek fizıere cece ve gtindüz ta
Jablllt. Atşı.m'da sarih adresleme 
cc. Y. E- rümuzunn mektupla mtira
eaat,, - % 

tş ARIYOR - Orta mektep mezunu 
daktilo blllr defter tutabnır bir Tilrk 
cencl münasip ış anyor. A.kşam'da 
<G. N> r\lmuzuna. mektup!a müra.
ca.a.t. - 1 

2- iŞÇi ARIY ANLAR 

ALAFRANGA VB ALATURKA -
Yemek ya.pma8UU bilen iyi bir ahçı 
tadın 40 - 45 yaş arasında olması. 
Aqam'da B. H. rümuzuna mektupla 
J11Grac:ıat. - 2 

BEŞ AYLlK - Bir çocuğa bakabl
lecet blr Türk bayanına ihtiyaç var 
dır. Va.kıt matbaası veznedarı Beh
nm U21C&na milracaatlan. - 1 

SATJLIK - Btr demir tulumba çifte 
ıdllndlrll -.e motörll ne ~bor. M~ 
raeaat: 61rkee1 Hoca.~ hama.mı, 

hay Hakkı. - S 

SATRJK DENİZ l\fOTÖ&t1 - Hall 
faaltyette olup her bir llAtı seyrtye
sl mevcut 9 rft.sum tıo:nluk mv.otla. 
miltehanik deniz motörft mtılıktır. 
Müracaat: Galata Femı.enecner ead
d~ &9 No da teni Anastas Le.lis. 

KULLANILMAMIŞ - Yepyen!AEG 
ma.rka elelttrlk ırilptlrge, btt- klitftP
hane lcitaplar!le s:ı.tıbktır, Milracaat: 
Telefon 81135. - 4 

DOKTORJ.ARA EJ,VERtŞl.t 
cWalter. mam. Qç hastaya birlikte 
tatbik edflebUen az tullnnılmış Dl
atermi cihazı tetemıatfle beraber 
sat.ılıktır. Müracant: Tel~fon 81135. 
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'78 - 80 l\IETRI: JtADAR - Meşe
den yapılmış çok temiz vaziyette par
ke ne 1nşaa~ 1çtn kala.! ve su tesı
aa.tma alt muhtellf demlr borular 
aatıııkt.ır, 6lpelılocaıtı karşı&mda 251 
numaraya müracaat. Telefon 81333, 

40 SENE EVVEL - Haydarpaşa 11-
manı :ln4a edilirken çeid.bnJş tot.og
ratıar ve limanm tnşaatmda.n evvel
ki Ba.ydnrpaşa ıskelemnnı resl.mlerl, 
~nan blrer liraya alınır. 
Saat 18 - 21 8l"Ml 60894 No. ya tele
fon edilmesi, .. - 4 

DOKTORLARA FllU3AT - Batılık 
Pantosta mıı.1dnesl 'f'6 A.E.G Vampir 
muaJ makinesi. Çok az k:nlla.nılmış 
natıer ehvendir, Müracaat: CUma. ve 
par.ardan maada hergiln cU.ş tabibi 
MuhlddJn Mazlfun Akg(ln. Muvakkit
hane ca&telSi Telefon <Hergün) 

{80210) -1 

BATARYA iLE iŞLİYEN - Her 
radyoyu ıeblt cereyan1le iş.letebllecelı: 
bk clhaz 45 ııraya aa.tılıktıı:. Aqam
da (8, B> rDmuzuna mektupla mü
racaat. Tel,: 20'75, - 2 

AYASPAŞADA - Denize cephesi. on. 
aeklz buçUk metre dört yQz altınış ye
di metre murabbaı oo bin ııra. Mtı.
racıı.nt Yeni Valde ban '74 - '5 tele
fon: 24618. - 2 

KİRALIK EV - Boğazlçlddıe 'Vanl

köy caddesinde 36 No. h dört odalı 5 _ MÜTEFERRİK 
bir yalı gelecek mayıs sonuna kadar 
Jdrniık:tır. Mobllyalıdır. tçtndekllere 
milracaat. Telefon: 42942. Bhl AU\IAN BAYAN ÖGRET-

MEN - Talebelere, büyüklere gmmer 
TAKSiımE- Tallmhanede lmlorl- ve muhabere der3Ierl vertr. Kola1 

terli 6 daireli 5 er 8 şar odalı apartı- metod.la altı ay sarfında Almanca 
man satılıktır. Taksim Abide karşı- öğretlt. Her yere gider, Müesseseler
sı EmH'ık han EmlA.k. Yurdu Tel. de memurlar ve mağazalarda çalı.şan-
44439. lara stenogratı ve mektup yazma öC-

ACELE SATILIK HAN•: - Çarşam. _re_Ur_._A_kşnm __ 'd_a_P_._s_.K_. ____ _ 

ba BeycCC'iz Mehmet dede sokak No, fyj T(IRKÇE: VE FRANSIZCA 
1 Dört oda bahçe kuyu elektrik 20 Bilen bir baya.p 5 _ 10 yaşındn.kl. c;o
ı.ıttndeldlere mürncao.t. - 1 cuklara ders vermek için günde 2-3 

SATILIK HANE _ Türbe ve Sul- saat müsandes.l vardır. Arzı.ı edenler 
tann.ı,met duraklanno. be;:er dn.ltlka Yeşllköy 18 - 54 e telefon edeblllrler. 

mesafede 8 oda 2 hol hava.gazı, ter- ------------
kos, elektrik, banyo. s:ımıçı ,bahçesi SATD,JK AHSA - Göztepede mek
bulunan kft.gir hn.nc satılıktır. Marn. tep karşısında cadde üzerinde ka.
caat: Çcmbcrlltaş karşısında Merkez dastroca müfrez 1833 metre arsa sa
bakkallyesı s:ı'hlbi bny Şerif. - 4 tıııktır. Gazetemiz idare müdürHiğii-

ne müracaat. 
%000 LİRAYA - Küçük Mustafa - --------- - - -

Paşa Aşn: pş, mahallesi Tckye So. 
No. 1, 4 adalı ev nceJe satıltktır. Sü
mer Bank Defterdar fabrikası, mü
fettiş Muzarter Soysallıya müracaat. 
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AVRUPADA TAilSİL GÖltl\ttJŞ -
Tecrübeli bir ba.yan lise talebesi.ne ve 
büyüklere Almanca, Fransızcn ve pı,.. 
yano dersleri vermektedir. Akşamda 
CT E R) n1muzuna mektupla milra
racaat. - 1 BVYU'KADADA - 5000 liraya acele 

satılık ev. İkl kat 3 oda bir taşlı.it _TE.l_l\_U __ Z-B-İR_A_İ_LE-~--N-E_Z_D_İNl_>_E_ 
mutfak tulumba ve .saire. Büyıikada 
Oltacı sokak. No. 19. _ 2 Almancası mükemmel, Fransızca ve 

Türkçeye vakıf tecrübeli bir bayan 
%5000 LİRAYA SATJl,IK AP.~RTI- üçten yukan QOCUklıı.rın Usan. temt

MAN. - Bugün .senede 1600 lir.ı.lık ye derslerlle meşgul olur. Mektupla 
lrad getiren ortaköyde tramvay ıs.. müraco.at: Bay Muzatrer , Muhtarpa-
tıa.syonunda altı daireli üç dükkfuılı şa sokağı No. 16, 'Feneryolu. - 5 

kagir apartnnnn acele satılıktır. Ta- .--------·------. 
llp olanlar sa.at 13 14 arasında. 80039 
No, ya telefon edebilirler. 

SATILIK - Kadıltöyünde 2 dönüm 
bahçe içinde boyalı, tam konforlu, 
ayda 120 llrn ıratlı kö.,k. saat 12-13 

MEKTUPI,ARINIZı ALDffilNIZ 
Gazetemiz tcbrehanesını adres 

olarak göstermiş olan knrilerl
ml.zden 

l.) Müsabllka hntfhanına girecclderln aşağıdaki prtlan 
hak olmalan lizundır: 

a) Türkiye Oümburiyeti vatand~c;ı ve Türk ırkından bu
lmımak, 

b) 1'7 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
• c) İyi hal ve alıJAk sahibi olmak (1941 - 1942 ders yılında 

mektep müdavimi olmayanlar doğruluk kağıdı ibraz edecek
. lerdir.) 

d) Bulaşıcı hastalıklarla mAIOJ olmamak, sıhhati tam ol
mak, bünyem mühendislik yapmağa ve madene tefrik cdile<'clc
ler için ocaklnrdn çalışmağa müsait bulunmak, 

e) Lise o0Jgunluk diplomasını. ibraz etmek veya bu dcrcceclc 
tahsil gördüğü Maarif Vekilliğince tasdik edilmek. 

%.) Birinci maddede yanlı evsafı haiz olan taliplerin Ankn
rada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne ve İstanbul'da 
Sümerbank İstanbul Şubesine bir istida De 21/10/1942 aksa
nıma kadar müracaat etmiş olmaları lizımdu'. İstidada yuka
nda yazılı tahsil kollanndan hangisinin takip edilmek istenil
diği tasrih edilecektir. 

3.) fstidaya nşağıda yazılı vesaik bağl:ınacaktır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mektep diplomuı veya vesikası 
c) İyi hal kAğub 
d) 4 adet 6X9 ebadında fotol'raf 
f.) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada M. T. A Ensti

tüsil Genel Direktörlüğünde ve fstanbulda Sümerbank İstanbul 
Şubesinde yapıla<-..aktn'. 

5.) İmtihana girmek prtlannı hAis olup vesaiki tam ola
rak vermiş buJunanJarm 23/J 0/1942 tarnıhıde sıhhi muayene
leri icra f'Clileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankarada M. T. 
A Enstitüsü Genel Dlrektörlüğiinde ft İstanbulda Sümerbank 
İstanbul Şubesinde bulunmalan )arttır. 

6.) İmtihan aşağıcla yazdı derslerden J.Nlılacaktır. 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
c.) Aritmetik, 
d.) Trigonometri, 
e.) Fizik, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dil (Bilgfler:fne gire: Fransnca, Almanca, İngi

lizce) DİK.il BiLEN - İ.tç1 aranıyor. Be
JIOIJu Qalatuaray Emlnnevrus aotalt 
JO numaralı Panatya apartunanmda 
Yloıla .kndın terzllıa.neslne nıftruaa.t 
edllmesl, - 2 

SATILIK FIRIN 1'1AKiNEst - 'Oç de 22566 ya telefonla. - 3 
yfb kfloluktur, İBtl.yen Bultanhamam 

S N - N K - A F A - F.evlrut -
Okay - A Ö - inşaat - B t K -
M S - Miihendis - lşıtii:ıar -

'7. ) imtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı 
tahsı1 kollanna aynlacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyeti
nin satihiyeti dahilinde olup bu tefrik taliplerin istedikleri 
kol1arda mümkün mertebe ruuan itibara alınmak suretlle im
tihanda gösterecekleri muvaff aldyete ve sıhhi muayenelerinin 
verdiği neticeye göre yapılacaktır. 

USTA ÇÖZGtJctt ARAJlnYOR -
.&m.dolumm 1)'1 bir yerinde pamuk~u 
mmncat ıatırikuındA talıştınlma.lt 
.... m&a ~filere 1ht1ya.ç var
eır. ima 7 ıo-tıı ı...a1N1 Merkez pos
~ caddesi Yenı Valde hanında 
'8 Mo, hı JUJ,ba.ne,.e mtiracaatlan. 

Xatırcıo~u Han ikinci katta 6 nu- 1 • 10,000 - Fatih İtfaiye ctva.nnda 
maraya müracaat. _ 3 ı Imam Niyazi sokağında 11 No. lı beş 

C 29 H - N. Ç, D -1.cssomı -
P S K - 176 - D N - N D -0

fn~Jlzce - S. n· - Emin'er 
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SATILIK PARKE - iyt ve kuru 
lOO metre murabbaı kadar satılık: 
parke ~rdır 412159 Telıefona müra
caat. - 2 

SATIUK BttONİYER - 375 Utre
lfk elektrik motörlü bir betoniyer s:ı.
tıııktır. 41359 telefonda bay Cellle 
müracaat. -2 

4 - Kiralık • Satılık 

oda, elektrik, :hava.gazı, Terk08 tesi
satlı, baMcll targir ev .&ı.tılıktır, 
İçlnde:kllere müracaat • 

5000 LİRADAN 1,000.000 LİRAYA 

namlarına gelen mektuplan lda
rehanemızctcn aicfırmalnn rica 
olunur. 

KADAR - Her yerde her cins emlil.k ____________ __. 

almak ve satmak arzu edenlerin : m•••••••••llliil•lll 
Ferdi Selek Türk Emlt\k Büro~ına 
mürncaatıan. Galata ö merablt han Adanada satılık arazi 
ka.t 2 No. 23. Telefon : 42368, - 1 Vilayet merkezine on bc.ş kllo· 

metre m e.s&fede Büyük Diklli 
İYİ BİR FIRSAT - Devren fatılık mcvkllnde nrasındnn sulama ta-

dü.kkl'm: Galat.nda Necatıbey cadde- nalı, inşasına başlanan asfalt 

Heyetin vereceği karan kabul etmeyenler göndcrilmiyc
cektir. 

8 ) Maden MiihendlsHğf için tefrı'k edilenler tahsillerini 
l\f. T_ A Enstitüsü nezareti altında yapacaklardıT. Bunlar: 

a) F,cnebi memlekete gönderilmeden evvel Zongulclnk ma
den ocakları dahllincle en az 9 ay çahştmfacak ve yeYmiye ı ı::o 
1..-anış alacaklardır. BEŞ NttFusLU BİR AiLE l\'EZDİN

m - Dolgun maaşla yemek ve ev 
bı.met1 :yapmasını bllen Tün ~ 
..,rndır. :rahtıakale caddesmde 93 
amnarah kundura bo}'a 1ma.!lthane
llD.e aa.ı t - 1% J'e kadar müca.caat
lım. TeJıelon ııı 47. - 6 

sinde 90 No. lı 1şlel dükkan satılık- ıose, olınendl!cr battı. nym za-
DEVREN SATJLIK BERRER DUK- tır. İçindekine mürncaat. - 3 

KANI - Masıatı gayet az geliri fev- manda 1çlnde istasyonu bulunan 

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

c) Staj devresinde t.alebe km:ancı ile geçinecek, dilediği yer
de ikamet edeblleeek ve ancak fevkalade fstiıfatları görmen ve 
falrir olduklan anJaşılanlnra aynca her ay on liraya kndar 
nakdi yardım ynpılacaktır. 

ldB KADIN ARANIYOR - Fener
flDlmlda iç ldPHk b1r ane yanında 
~ ve orta.ıııı: ~rlle m~ ols.
aık tım..1eslıl blr kadına. lhtJ.yaç var
Cll:r, İstanbul Tüt1ln gümrüğünde Za
llr ~ fabrlkasında. bay Büseyi-

JcalMe elektrik havagazı. terkosu hep ŞiŞI.İDE - Modem bir vlll! 5 oda limon, portakal b:ıhçclcıine ve 
her türlü tlırfnnda sebZ(' yetlş-

otomatlk dışanya azimet dolay:ısile 1 hol, möblesile kiralık. Müracaat Ş~- tlnneğe ve pamuk z1rnııthıe çok 
acele satılıktır, S:ı.hlbine müracaat. ll lstnsyonunda Tütüncü Katlnaya, m~it birlblrlne muttasıl de-
B~lu Taks!m Sırnsclvl No. 18 Ha- - 1 recede yakın beş parçada sekiz 
san. ------~~-~-----

d) Stajda ve llsanda muvaffak olaınıyanlar arzu ettikleri 
takdirde yntılı ve parasız olan 7Anguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders senesi 
sonunda ikinci ve üçüncii suuflann lmtihanlnnnı birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler ve bu sırufı da ikmal ile 
cıl\laden Teknisycnlı) iinvanı ile mektepten mezun olanlar, 
Devlet bareminde 30 lira asli maaşla işe ahnabilcceklerdir. 

M mtlracaa.t etsınler. - 6 KİRALIK APARTMAN - Talim
hane Aydede caddesinde Hatay 

İl'İ BDl İŞTE ÇALIŞMAK iSTt- a.partunanı S numaralı da.lre mobll
~LEK - Rıza.paşa yokuşu Nastı- yalı olara.lt tiralıktır. Banyo sıcak 
bfye IOt8k No. sı e müracaat. Freze su kalorifer vardır. Her gün saa:; 
• ~ ~JŞmlf ola.nlar tercih 10 dan 11,1/2 kadar içindekilere mü-
auıır. - 2 raca.at. 

n - 18 Y.&ŞLARINDA - Bakkaliye ıee.eoo LiRADAN !50JIOO LİRAYA 
ant1asl sah1re mnpzasında ealı4a- KADAR - İstanbul, Galata ve Bey
lıllecek bir QOC~ fhtıyaç vardlr. otlu clvnnnda satılık han ve apa.rtı
BbıdanJcapı ~ular caddest Havuz- manlar aranıyor. İyi prtlarla sa.t
bqı BOkak 28 Tele!0n 22657. ma.k lsteyenlerın selek Tfirk Ernlft.k 

Bürosuna ömerablt ban V23. Mü-
ıJSE VE SAN'AT OKULU MEZU- raca.atılan. Tel&fon: 42368. - 2 

Jro OLUP - Anadoluda hartta. j,şle-
tfhde c;ah§bnlmak fizere gençler a.lı- BEYOÖLU SEMTİNDE - Müstakil 
nacaktır, iateklllerin hal tercümele- veya erkeksiz tyt blt A.lle nez.dinde bir 
tını talep edecekleri son ve net :ma.aş.. iki odah konforlu bir yer aranıyor. 
lannı Nazllll posta kutusu \g No, ya Yemekli de olablllr, Tel. 20006 - 3 
bfld1nneleri. 

17 BiN UR.AYA - Fat1h Fevzi p!t.-
BAYAN TERZİ ARANIYOR - fa cddestnde senelik ceih1 1080 llrn 

Kant.o ve elbisede t:unetll ve tecrft- olan apartım.an sntılıktlr Dlvanyolu 
bel1 1§ıçl aram:yor, Acele İstıfklAl cad- caddesi No. 9. Tel. 2180'7 
deal Karlmnn matar.ası yanında. ~---:--:--:------::=-:::::=::::====== 
Tem ve KQrlcçü bayan Saadet'e mü- H BİN LİRAYA - Fatih Kıztaşın-
ıacaatıan. Tel: o&HS12, da senelik geıırt 960 lira olan apartı

ınan satılıktır. Dlvan:yoııt cad.dest No. 
ECZACI KALFASI İSTtYORUZ - 9, Tel, 2180'7 

:iıa.nulda oahpcaıc biıı ba,ya lbU-
11'9 vardır. Diplomalı da olabilir. Ya- 6'00 BİN Lİ&AYA - P11erloU ea.4-
• ne İAlltanbal '15'1 posıa tutU1Dl8. destnde eeneıtk geH.rt eeo tıra. olan 
adlracaaıt. _ 2 kilc;iik aparbman aatılıktır, Dlvnnyo-

zt .._,. t • ~ ~ 1tı c. No, g :re1. 21807 
'l'ER DuuŞÇ ~ıM - Eli ~-

118: dJ.ti§9l ba.nDn tıa ih~ ntcbr. J[İRAr,m SEBZE BAllÇESt- Top
~ caddesinde Maa.r11 tialpha- kapı haricinde Mlt.ııa.t.pafa ~ seb
Mlln.e m1i.racaat. - 2 se bahçesi. ,euı dönüm vuls1, mo

t&il, eagl:nan, met:AnlaHle kira.lıkt1r. 
Balı 'Ye ça.rwamba g{knlen ıııaat • - 15 
Lbnan hanında 25 num:ını.ya müra-

15000 LİRAYA SATILIK K!RGin yüz dönüm araz! satılıktır. Her 
Ö · nevi icar getiren emlO.k ve a:knr-

K ŞK - Ikl katlı yedi oda tatlı kuyu la da mübadele edUeblUc. İsta.n-
suyu m 9yva n~çlan olan ve tramvay:ı buld:ı İstanbul mebusu bay Sn 
bir dn.ldka mesa..fede 'ttsküdar Zeyneb dettln Uraz'a c:36,255o teJcfon-
KAmn hastnncsmln civanndn Klapı la, Adnnnd:ı N. D. Arıkoğlu kar-
ağası Hasan bey sokak No. 25 - 4 deşlere müro.eruıt ediniz. 

BEŞİKTAŞTA SATILIK EV - Or- 1 ------------· tabııhçe camg~ ııokak No. 18 de dört Dl••••••••D•• .. 
odalı elektrfğ't ve ter!rosu olan gayet 
ikullanış1ı bir CT. görüşmek lçln De- 1 

şiktaş BarbA.!"Ol'!I meydanı mahkeme 
çıkmazı No. 2 ilst kata. müracaat- ı 

Gö1. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 

9.) Madenden başka mühendislikler için tefrik edilecekler 
doğrudan doi:rruya yabancı memle'ketlcrc gönderilecekler ve 
Sümerbankın tayin edeceği program dahilinde ve Siimerbank 
hesabına tahsil edeceklerdir. 

10.) TalebeJer avdetlerinde tahsilerinin iki nıisli mfüMetıe 
hizmet edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflannı fnid ile 
defaten ödyecek1erine dair miiteselsil kefilli bir taahhütname 

KİRAl,JK APARTll\IAN - Bebekte 
rıhtım önünde knloriter, sıcak su ve 
tekmil konforu havi yedi odıı.h man
zaralı blr apartınıan dnircsı mobll
yeli veya mobllyesl.z klra.lıktı. Tele
fon: (60439) - 4 

Cağaloğlu Nuruosmaniye verecekleJ'dir. 
caddesi Osman Şerefeddin 11.) Ankara ve lstanbula diğer yerlerden imtihan için ge-

l 
apartımanı N. 5 len1erden imtihanda muvaffak olanlara geliş ve döni'ş yol pa-

- raları verilecektir. Haatnlannı pa;ardan başka 
heı gün aaet ikiden altıya ka· 12.) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı mem-
dar kabul eder. Telefon: 22566 leketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yap:l:ın ilfını 

BEŞfKTAŞTA - Denize ve t:nı.m- işbu ilfuıla birleştirilmiş olduğnndan burndokilerine nykın 
vay caddesine ynJan gnr.ıja ve depo- ZAYi _ Niifus tezkeremi ve Fatih Ş!ll'tlan hükümsüzdür. 
Yn .. elverişli 400 M2 ars:ı. klralıktır. As, Şubesindeki terhis knydmı kaza- iilıil!llm•••••••••n•••mmmıı•ı11mı;;ı:cii3::ılml!ll 
Murncaat: ~ktaş diş tabibi P epo en zayt ettim. Yen1slni aıaca~ımdan İstanbul üniversitesi rektörlüğünden: • 
Hayon. - 1 hükmü yoktur. Yabancı dlller okulu ikmal 1mtihıı.nl:ı.rı 7/10/ 942 Çarşamba günü saat 

1200 LİRAYA ACELE 287 :&1,2 SATI- 327 doğumlu Yusuf o~lu Halll Çevıx 13,30 da başlayıp 9/10/942Cuma günü bitecektir. imtlhan gün ve :ı;crlnl 
LIK ARSA - Çapa tramvay durnğı- Enılrğfın Muvakkithane en.et. 90 <5ğrenmek üzere Dglll talebenin Okul idaresine müraca.ntıarı. C21G) na ı dakika, Fattlı Pevz1 paf&. cadde- ---------------..: _____ _..;. __________________ _ 

sı No. 
78 ö~. - Maçkada satılık arazi 

SATILIK DthatAN - Çar§lkapıdıı. M k d O h • 156 10 M~hfazacılar ıçınde 'Tokatllyan diye aç a a tramvay caddesi üzerinde 110.2 metre cep esı • metre 
marur dükkA.n satılıktır. Yepyeni, iki derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane binası olarak yapısı ta
tatıı, 1iç odalıdır. Ayda 100 Ura mamlanamamı• bü·.::.ı_ ka" gı·r bı·r bina ve ayrıca iki ufak binası olan mahal gellrt Tardır, Batın alma.k ir..eyenle- :ı- 'un. 
rtn: Ankara cadde.'1, Adalet han No. satılıktır. 
18 - 1'1 e mürncaatlan. Tel. 20673 - · 

Emlak ve Eytam Bankasindan: 
BEYOÖLUNDA - İk1 11ç odalı Jtıymetl 

müstakil konforlu apartlma.n da1:re.sl l!'Bas No. Ycrt Ltra 
Revl Mesa.ha.sı Diiişçt KVCELLtr LAzDI -

ım çabuk dik1fc;l kız ve eı'k.6k müceı
~ tlıU~ vardır. Ankara caddedn
"' Maarif ldtaphanestne müracaat. 

eaa.t. - 4 
l'e yahud erkeksiz aUc nezdinde blr 2775 Beşiktaş Vlşnez:ı.de mahal- 1.190.438 
oda ~lr .salon yemekli yemeksiz ldrıı.- Jes.i Maçka ve T~ye 
la.nacaktır. Telefon: 20096 - 2 caddeleri 2 milkerretı nu

Arsa ve üzerinde nata
mam :t:lrg1t bfi'yfilc bina 
Qe nynca. 1k1 ufak 'bina. 

15342,50 lııl 2 

Temtntaı 
Um 

119.944 

-1 

3 - SATILIK EŞYA 

KELEPİR BATILIK BOSTAN -
Yedlknlede mahalle araaa ev yapıla.
blllr b1r ~ ya.nm hissesi mtı
lık:tır. Slr.l.."CC1de Meacz eczruıes:ı.nc 
mtiracS!l t. 

!2000 LiRAYA SATILIK - KArgir 
bir apartımn.n, Müracaat Küçük Be
bek 12 numa.rnya, - ı 

maralı p:ı.!tn 66, ada '11>3, 
parsel 4. 

İmhatı yukand:ı. ynzıh gayri m enkuller peşin para De ve kap:ılı zarf :nsulll~ satılacaktır. Knpalı znrfla1' 
11/101942 çarş:ımba gftnü saat 14: t.e bankamız İstanbul vabesl satış koml.syonu huzuru ile nçılncak ve en yük
sek teklll m erkeze b lldlrl!ecok ve haddi .ınyık gôr:fil.dftğii takdirde Mıı.llye Vekfüetinden 1sUzan ecnıcı·ek m uva
fakat cevabı nlmdlktruı sonra kn.ti lhe.lesl yap;J.acaktır. 

SATILIK BUHAR KAZANI - 8 at- KADIKÖ:Y ...... rrim.DAR - ._...... FINDIKLIDA - İki cepheli fev-
masfetllk 12 motrc mumbbaı ·sat.hı ı.u.unun -'=""~ JralA.de manzaı-....ıı ah~ap ev arsası n: 
narlı ate,, tx>ruıu blr ı:e.maver ta.zan bey .sokağında '700 metro crsa !le Bo.- atine sn.tıııktır, Görmek '" görilş
lllacaslle b:lrllkte acele ı;a.t.ılılttır, Mü- ğa.zlçhıde Ana.dolu taratmda. tevkaJA- mek için Ollı.nngtr camisi kar§ısındn 
rııcaat: Balat Iske.c C"..ddesi 153/ 55 nu- de ma.nz:ı.rah ~ 1ç1n IS odalı köşk Kumrulu .sokakta ıe nnnınrnlı apa.r
--.raya .Abdülkadir. l_1Clc ton: 23'192. ea.tılıktnr. aaı_ata altmcı l'8ID1 haıı 33 tımanm (8) cı dairesine her cım 

- ı ID.~ JllUracaa.t. ~ 1 tı> 1Q ~ ~ olunmaa - a 

İstekll olanların Anknrn. merkm ne İstanbul. :tzmir, Bursa §Ubole~dcn birer lltn mukrlhillndc bl~ 
l&rlnnme edinerek bu gartnrune ahkft.mı dniresinde ta:ızim edeceklerı t eklif maldm:run.u t:ıyln edill'll 21/10/, 
94.2 ç:ırşamb:ı. günu saat 14 e kadar İstanbul §tl.bemiz miidür!üıı:üne tevdi etmeleri l~zımdır. S tL, bedellnin 
ödenmesinde alıcıya bina ve a.r: nm ipote~ mtıkablllndc ko'ayhk göstertktllir, [azla J.zahat ~ mıı. t yenlc-
dn ıstanbul 1Ubemız Emlak atıYJQne ıniıracaat4ln 1~ ~ UC25Ql 



Sahite 8 SO EylOI 19~ 

lil 

a 1 r 
Vücut için vitamlnln ne kadar !Azım olduğunu herke& bWr. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli kreml tsttmaı 

etme~e başlamışlar ve güzel neticeler elde etmlşlerdlr, Clltlerlnl beslemek ve gayri tabUllklerlnl ve entekslyonlannı gidermek yolundaki gayelertnJn tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
müthlt bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün mü.!tahzaratı Alem.şurnul bir mahiyet alan ecmcı Hasan'ın enerjik mesaisile istihzar ed.llebllmtş ve Hasan Vitamin kremleri na.mile piyasaya 
çıkanlmıştır. Yüzdeki stvilcelerle ergenllkler ve buruşuklukları izale eden, ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelleştiren bu kremleri derhıµ ve bUA.tereddüt istlmal ediniz. Hasan Deposu ve şubele-
rinde tüp 8!5. Kavanoz dört m1sll büyük 150 kuruştur. \ 

Baş, diş, nezle, grip, romatlzm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kaşe alınabilir. 
GUZELLIK 

: : • • r : • • • • " ,• : ' ' • , - , .,:-t . :.: '. : •. ~ _ . ~ ' • •, ;;. · .• , w .... ~~~ -~ •• ·:,. 
I\fefhumunu değiştirmiştir! .. 

CliPS 
övaliye 

Plak iğne 
VE 

VE 

PIRLANTALI 

Eminönü 
caddesi No. 8 

İstanbul 
Satışınuz peşindir. Veresiye 
muamelemiz yoktur. 

Tek blr hattın zarafett çehre
de kuvvetu bir cazibe y:ırata.b!Ur. 
En sevimli çehrede bile düzele
cek bir hat bulunmaz mı? 

Bilj1lk bir dlkknt ve ıht1sasla 
hazırlnnnn G Ö z E N Oilzel-

llk müstahzaratı güzelll~ln yar
dımcısı ve cidden memm.ınlyetle 
kullanılacak müstnlızn.rnttıı·. 

BAŞLICALARI: 

GÖZEN' Gt'ZELTJK SOTtJ 
Yn~h 

GÖZEN KREM Yağsız _____ .._....._-...--1_ Acı badem 

---ö ----- • 4 boy G ZF.N PUDRA 
_ 12 renk 

GÖZEN Urivantin (4 CİnS 

1_G_öz_E_N_A_ı_,ı,_ıli_ı--!l 7 renk 
GÖZEN LOSYOl\'LARI 

GÖZEN KOLOm'ASI 
GÖZES Dudaktan kalbe p::ırtümil 

ITRİYAT depolan ve GÖZEN mii
esscsesl: Biiyük postane cad. N. 5 -..,________________.J 

Bayram şekerJerinizi 
Dlvanyolunda AL! BAYRAK

DAR'ın 31 No. h şekerci dllkkl-
~·-mı----- SARACHANEBASI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi nına uğramadan almakta acele 

Kız - Erkek 
Anı: - tik 

H A y R i v E L i s E L E R i y~ •• ib":" 1 :r,n,.,~~~~.~·n. badem -

Talebe kaydına devnm edilmektedir, Eski talebenin taksitlerini yatırarak kayıtlarını yenllemeıerı l!zımdır. .._ ANAPlYOJEN ~ 
Mürncnnt: Her gün 10 d:ın 17 ye kadardır, Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar. Gündüzlü taleb? mektebin 1 Dr. İHSAN SA!\ft 

_ husust vc-saıtııe nakledll!r, Telefon: 20530 •••'••••••••" j ~~:ııc~ko:~ıı. İ!l~f~1~s~~=~n:fe~~ 
yaptığı çıban. yara akınb ve 

~--••mı• KIZ ve ERKEK KlSIMLARI ------~ l•l!!!!!ll!!!l!l!llll!l!!!lllllJ!!!l!! .. "9111111!!!• .. , clld hastnlıldanna karşı çok B o gv a z i ç i L i s e 1 e r i A ,._...tesirli taze aşıdır. -

Salonu müdürü Baynn E v A, Ha mal A or 
ANA SINIFl - iLK - ORTA - LiSE Avrupa seyahatinden avdetle ge.. 1 ranty · 

Bütün kısımlarda derslera likteşrlnin ı inci perşembe gilnü başlanacaktır. ,ird~i en son moda ve zengin Emlnönündekl Hasan D:ıposu lçln 
Yatılı ve yatısız tnlebe kaydına ve eski talebenin kaydının tapka modellert kollekslfonunu 1 çok ça!J§kan ve sadık ve kuvvetli bir 

yenilenmesine l>aılanmıştır. Blrinclteşrlnden itibaren ziya- 1 hamala ihtiyaç vardır, 
ARNA VUTKÖY ÇİFTESARA YLAR - Telefonı 36 • 210 • rete snYın müşternertnı davet 

----- NURUOSMANİYE caddesinde hcsusi ••••• 

Yeni Nesil ilk Okulu 
YUVA - iLK KIZ - ERKEK 

Türkçe - Fransızca öğretim. Yuvada yenilik. Her gün saat 9-17 
arasında kayıt Mektep ac;ılmıstır. 

e 
Ve Gazinoya Müsait 

K ö Ş K ve B A H Ç E 

eder. Zı\Yİ - 3431 numaralı kamyonun 

ZAYİ !\IAKBUZLAR 

Eminönü Malmüduırlü@ndcn al 

2 numaralı bemln karnesini kaybet
tim. Ycnlsinı alacağlmdan eskisinin 
hilkmil yoktur. 

Simon Harut otla 
akta olduğum harç pulu beylye:erı- -------------

ne alt zayi eylediğim 4904, 4964, 2056. FRA~SIZCA DHRSLERt 
5143, 5240, 5345, 5397, 5496, 5567, 5759, Ü'skUdar Ha.lkevlnden: 
5897, 6007, 6072, 6157, 6338, 5462 nu- Evlmlz salonunda mualllın Rauf 
maralı makbuz1nnn yen!.stııl alaca- Evg1n tıuııfından verilmekte olan 
ğımdnn eskilerinin hükmü olm 1 Fransızca. dersleri pazartesl ve per-
IIAn olunur. ı şcmbe günleri saat 17 de den 19 a 

Istanbul Birine! Noteri kndar devam etmektedir, Talebeler 
Eşrer Akman Jçln kayıtlar a~ıktır. 

YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
Müdilrlilğünden: Derslere 1/ x /194 2 perşembe günü başlanaca~dan 
engele kalmış olanların bu sınavlanm en son 7/X/1942 tarihine lmdnr 
bitirmeleri gerektir, Engelli öğrencllerlmlzin günlerini (Strenmek üzere 
hemen okula gelmelidirler. 

--OQ ayda S1Qk1 ve Dtkıe-... 
Tesı., tarlhl: ı930, M!direal: ınenl ÇORBACIOÖLU, En son ve kolay 
bir usulle Frarunz ltiks metodla az b1len bayanlara U9 ayda, hl9 bllm.1-
yen bayanlara a1tı ayda biçki ve dikiş 6ğretU1r, Bayanlara tayyör, tu
valet, rob hl9 provasız japone ve reğlan ve en son modellerin met.od 
ilzere şeklllert ôğretulr. Erkek kostümü, l"eğlnn, pardesü, pijama, beyaz 
çamaşır, dcrs1ert bayanlara verllir, Yurddan çıkanlara Kültür Baknn
Jığı.ndan tasdlkll şehadetname verlllr, 1905 senestndenbert ~imdiye ka
dar yetl§tl.rdlğl san'atkAr!ar her tarafta takdir ve tahsinle karşılanın~ ve 
bir çoğu makastar olmağa. ve yurd açmağa muvaffak olmuşlardır, Yeni 
devre kaydı başladı. KayJd günleri: Pazartesi, perşembe, cumartesidir, 
Derslere blrlnclteşrlndP. ba$1nnacaktır, Adres: Kumkag Kadlrga cad-

desi No, 93, 

Istanbul Halk Sandığı 
Türk Anonim Şirketinden: 

1 Birinci Teşrin 1942 perşembe gününden ıtıba.ren, Glşelerlmlz 
aşa~ıda göstcrlldlğl saatlerde açık bulunacağını sayın müşter1ler1mlze 
bildiririz, 

SABAH: 9,30 dan 12.- kadar, Akşam: 14,- den 16,- kadar 
CUMARTESİ: 9.30 dnn 11,30 a kadar -inşaat malzemesi altnacaktlr 

SüMERBANK BAKIRKöY BEZ 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

ı - Fabrikamızın ta.mir işlerinde kullanılmak Uzere aşağıda cıns 
ve mllctan yazılı malı;eme S/10/942 tarihine rastlayan Cumartesi ıtU
nU saat 10 da açıl: eksutme suretue satln alınacaktır. 

1 - 100 M 3 kum 
2 - Muvakkat temklnat akçası ~ 7,5 hesablle 502,50 liradır. 

2 - 20 ton kireç 
3 - 500 Kg, muhtellf renk badana boyası 
4 - 50 M 3 ı;:akıl 

5 - 50 M, T, içi sırlı künk 30Cm, 

6 - 40 M 3 çıralı çam tşlerunl.ş kereste Cmuhtellt) 
7 - 4000 adet Marsllya tip! kiremit 
3 - Malzeme va.sınan ve satınalma şartları Fabrika İnş.:ıat B::ı.kım 

$efll~inden ~renlleblllr. 

MUHASEBECi ARANIYOR 
Şantiyelerde çalışmış tecrübeli bir muhasebeciye ihtiyaç var

dır. Dolgun maaş verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 posta 
kutusu adresine <Muhasebeci) rumuzlle müracaatları. 

PETROL OFiSiNDEN 
Çubuklu Depomuzda mevcut tahminen dört ton mlktanndakt 

TENEKE KIRPINTILARI 
mli:ıay~e ile satılacc.ğından aH'ıkadarlıı.rın 5 Blrlnclteşrln Cumn günü 
saat on birde orislmlze müracııatlan l!An olunur. 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Cinsi mile tan Fi ah Çoğu tutarı 

azı çağu Kr. S. Lira Kr, 
Gömlek 5000 8000 12 960 
Fanila 5000 6000 s 400 
Don sooo 6000 5 400 
Tek çorap 9000 10000 2 200 
Mendil 9000 10000 2 200 
Yaka 5000 8000 5 4000 
Pijama 700 1000 20 200 
Şapka beyazı 700 1000 6 60 
yü:ı havlusu 2SOO 3000 3 90 
Hamam havlusu 3SO 400 5 20 
Bornoz 250 300 10 30 
Pantaloıt 900 1000 15 150 
Caket 900 1000 l s 150 
Tulum 400 500 25 ,125 
Kazak 150 200 10 20 
Atlet 400 500 5 25 
Önlük 400 500 7 35 
Softa örtüıU 400 soo 10 50 
Yastık kılıfı 1soo 2000 3 60 
Peçete 2500 3000 3 90 
Yatak kılıfı 1600 1700 10 170 
Yatak çarşah 1500 2000 8 160 

• 

Perde 3S so tô 5 temiııat 

Yekun 4000 300 
- Okulumuzun 942 ıyılına ait müfredata ile nevileri yukarıda 

yazılı 23 kalem çamaşırların yık.attırılması için açık eksiltmenin 16/ı 
10/ 942 cuma günü Mat 1 S de okul binasında toplanacak komisyonda 
icra olunacaktır. • Aynca icara verilecek su altında arazi 

lyt su ve havaslyle ve dört tararım saran yeşil orınanlarlyle meş
hur bulunan Beykoz'un eski Arnavut ve yeni Mahmut Şevket Pa.şa 
nııhlyesı merkezinde ka.in yazlık Otel olarak inşa. edil~ renkll çam
larla. süslerun~ alt katında altmış metre murabbaına ynkın gen~ikte 
bir gazinosu ve ayrı kapıdnn t.şler antre üzerinde bir kabul odası, 
bir kUer, bir odunluk ve kömürlük, blr mutbak, bir musluk ve apte3-
hnnesl, Ust katında. geniş bir sa!Qn 6 odası ve 1k1 balkonu, Uçllncil 
katında. 25.5 metre murabbn.ında bir cihannüma salonu ve önü.-ıde blr 
balkonu havi tamir edllınlş bir köşk ve yanında ayn bir avlu üze
rinde altı asrı ahın ve Ust katında blr nntre ile üç odası. blr musluk 
ve apteshanes1 bulunan ve han olarak kullanılmış olan diğer bir nane 
lle envaı ~it meyva ağaçlan ve sebze bahçesini hnvı 1k1 dönüm bah
çesUie gayet ucuz flıı.tle satılmakta. ve çok hayvan beslemtye müsait 
arazl ve 2S dönüm su altında sebze bahçesi, ortaklığn. ve yahut icara 
verllmektecUr. Tn.Ilplertn aynı köşkte mukim Fntma Münevvere mü

raeaatlan. 

S d il h Ak Ş•• k A 2 - İstekliler şartnameyi okul muhast:besindcı görebilirler, a u a tar ve ure ası - 3 - 300 liralık teminat makbuzu ve diğer veaaikle ırazılı gÜll 

Hayriyeden : 
Mekteplerin 1/10/942 de açılmasi dolayısile 

tarifede yapılan değişikliği gösterir cetvellerin 
vapur ve iskelelere asıldığı sayın yolcularımıza 
ilin olunur. 

Mahrukat deposundanı ve saatte komisyona mUracaatlan. (Teminat yükeık mektepler mu-

1 -haaobeciliğine yatırılır.) ( 226) 
Kömür satış ve Tevzi müeuesesinden t>s.yllere k~mtlr vert!mlyece-

ğ~ tebliğ edilerek tevdi ettiğimiz beyannameler tade edllmlştır, Bizde ı 11 il .. İ 1 
beyannamesi olan muhterem müşterilerlmlz1n depomuza mUracaatla Devlet Demiryo arı ve limanlari tletme 

;:bevn::n:n:am=eı:eı1=nı=a1m:a:l9.:n:rl:ca:o:lu:n:u:r:. ============ Umum idaresi ilanları 

iNGiliZCE KiTAP 
MERAKLILARA MÜJDE 

En yeni İngilizce romanlar, Çocuk hlkAyelert ve romanlan, kllçUlt 
hlkAyeler, mUkAfat kazanmış eserler kira ııe ver111r. Şerait gayet eı
verlşllcUr. 

Açılış günü 2 blrlncıtcşrin 1942 
Anglo Amerikan Kütüphanesinin ü.<n. katı 
Tepeb:ısı l\Jrmıtlvct cadde l No. 63 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlü2-ü ilanları 

İşletmemiz Sıhhat servW için bir aene müddetle heri gün saı:ı.t 14 ten 
17 ye .kndar serviste kalmak ~artlle ve mablye 210 llraı muhammen bedelle 
bir kamyonetin kiralanması 1şlnltı lS/10/942 perşembe günü snnt 11 de Sir
kecide 9. 1şletma blnaruıda. A, E. Komisyonu tarafından açık ekslltme..t 
yapılacaktır. 

Tnllplertn 189 Ura muvakkat teminat ile aynı gün ve saatte Slıkecidt 
9, İşletme binasında A. E. Komisyonuna müracaattan, 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilir, (224) 

lnhisar.lar U. Müdürlüğünden: 

İstanbul bira. fabrikasında elde edilecek yaş küspedcn 100 knznnı, ihıı.lt 
tarihinden itibaren haftnd9. iki gün hariç olmak üzere diğer günlerde çıka• 
cak kilspelert 3 - 4 ay zarfında almak şnrtlle pazarlıkla arttırmaya konul. 
muştur. 

Po.znrlık 6/ 10/ 942 salı ~ünll saat ıo da Kabatıaşta Levazım tubeslndekl 
Merkez satış komisyonunda yapılacaktır. 

İstektUerln pazarlık !çln tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
flat üzerınden 3 15 teminn.t ~ı:asly!4 blrllkte mezkür komisyona mUraca.-


