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BU SABAHKİ 

Batı cölünde muharebe • 
Bu cOmle Magtnot hattı tstlh- Magtnot'nun. daha g9rldeld 

tetkiklerine devam ediyor 

bütün cepheye yayıldı ltArnlanrun betonları üstünde ya- ChMol.s kalesi, 75 llk toplarlle . . 
ıtılıdır. Bu kaleler, Alman ordusu mukabele ediyordu. La F6rt6'y1 Trabzon 4 - Baıvelcil B. Şilkrll 
tarafından arkadan çevrillp alın- çevirmek fstlyen Alınan piyadesi ~acoilunun bur~ ıre~moaf bek-
'Ölği lçtn, enkaz altında gömülü kuvvetli keşif kollan saldırmaya lenıyor. Halk bllyU~. istikbal hazır
kalmak müdafilerden bir çoğuna başlamıştı. 16 - 17 mayıa gecesi lıklan. yapmqtır ..... ŞukrU Saraeoilu. 
nasibolmamıştır. birçok renkli fişekler, ve ziyalı GUınüıhaneyo ugradı.ktan ıonra ea· Ruveyzat cenubundan faaliyete geçen lngiliz 

.kuvvetlerinin hirekitı batıya sirayet etti 
; İki istisnası var. mennller arasında. büyük çapta a~ 1.5 te oradan Trabzona 1nUteve~ 

Biri, Maginot'nun tam şarkın- b1r taamız başladı. 1k1. kazmatın cıhen hare~et etmlttlr. 
~ Hochwald kalesi, öteki de müdafileri sarıldıklarını görünce Mahrnudıye .5 (Akıam) - Tl
:t.faginot'nun garbında, bu hattın yerletlnf. '(biraz çabuk!) bırakıp caret ve Zirat Vekllletl Polatlı • 
bittiği yerde, Sedan'a yakın La kaçmışlar, ve yirmi dört saat Sivri1;tiıar yolile ç;iftelor haraeına 
Ferte tabyasıdır. sonra ordu komutanının emrlle gelmııler vo geceyı harada ıreçir- Londra ' (A.A.) - Batı çöllln· daa 39 u mUtte(iklar tarafından ta- Kahire 5 (A.A.)- Reuter ajan-

Hochwald kalesini blr defa, kazmatlan tekrar ~gal etmek ts- ~itler, h~r-:ıın hayvanlan~ı ve te- den ıreleıı haberlere ıHre. Batı ç6- mamile tahribedilmiitir. 1UUn Batı çölünde a~imd ordu 
11940 da, bir de bu seferki Alman- tediklerl zaman oralara yerleşmiş ıısatı~ı ~ördükten knra kö{ edtl· lünde blltUn cephede mO.tt•fik Amerika tanldan çal muhareb .. nezdindekl muhabirine göre miltto-
18. seyahatimizde gördüm. Fran- olan Almanların ateşile karşılaş- tU.U
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tyaret etme Ozere ura an kuvvetleri muhare'beye tututmur ledne lıtirlk etmlıler ve iki Alman filder Rommelin yaphiı ıon taar-

sızlar elinde iken bize de Magi- ...... , ... 1ardır ayn mlı ardır. tur Ruveyzat cenubunda mUttefik- d k •. 
n t' b1 d 1 1 .. "'j'A ' Sıvaa 5 (Akşam) - Milnaltallt l · 'h k tlnl batı t t ·ıı tankını tahrlbeylemlılerdir. Ç&lde ruz a ullanılmaz bir hale ıreurılen 
1 odfnuntt . rdma adyasını veGermişl- 17 mayıs şafakla. beraber, Al- HJdll amiral Fahri Enaln ıehrlmiz• eri arej e b be l.,.t •draye __ ~ttıl mUttefik tayyareler dllfman& aiır 39 tankını tamamile tahribctmlt-
er . zerın e sa ece: cı ç - manlann 210 ve 260 çaplık to~ ge en a an• a r er n en aıuaıı - ' 1 d' H .

1 
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mez» kelimesi yazılıydı. Oeçilmi- 1 La F 6 tt\ ' lstthkA.mına yağ- ırelmiı ve cer atelyeılnl ziyaret et- maktadır. Mihver kuvvetleri, oark darbeler indinneie Clevam etınlıln er ır. umeymat 1 e . uveyzat ara-
yeceğine o zaman ben de inan- ~~ya b!l{ıl~. Çelik kubbeler et- ":'''· Pqa !ııhri~uında ıerefine ve- lıtikametlnde taarruzlannı tekrarla- ve düıı_nana l;>Uyült huarat verdir- •anda aıkıımıı olan Mı~verl~ baıla
~ıştım. Kalenin, ar~a kap~nın rafındaki kayalar demet demet rılen kır ZJıY~fetınde bulunmuı •. St· mamıılardar. mlılerdır. Glrıt. açıkl~nnda ~~- ca asker topluluklan müttefıklcr ta
da müstahkem oldugunu gorün- havaya uçuyor, fakat beton da- vaı kongresınln 23 Undl yıldönU- Elhumeymat ile Ruveyzat araaın- ita tayyareleri ık.l. Mihver ıemısıne raf111dan mütemadiyen hırpalan• 
ce Kumandana sormuştum. «Dllş- yanıyordu. Yüzb~ı Bourgulgnon, ~~ne raelı>:an 4 eyl!1l bayram.ına da müttefik kuvvetlerin yapbklan isabetler kaydetmıttlr. maktadır. Şimdi ifta edildiğine göre 
nıan bizi çevirse de teslim olına- Cllbıols kalesine telefonla duru- lfhr~t etm1t ve ~alatyayİ müte- tazyik neticeılnde Mihvercller gerl Çöl harekatında lrııill&ler yalniz müttefik kuvvetler ılmal kesiminde 
yız. İçeri gfremezı> "cevabını ver- mu blldfrdl ve düşman ateşln1n ve~en '5 rlın(A~ en )ayrı mıi~r: çekilince, harap olmuı bir ı;ok Al- 13 tayyare lcaybetmtılerdlr. Beılnin birçok noktalarda düımanla tem .. 
ınlş~l. Bu hnrbde, sozünde duran iyl tanzim edilmed.lğlnl, obüslerin V lc'll a
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ıamlcö -lir L tıaat man tanklan bulunmuıtur. Bunlar- pilotu kurtanlmıehr. 1a geçmiılerdir. 

nadır Fransız kumandanların- e ı · ım ay m navza-
<!an biri idi. Filhakika, Kolonel NecmeddJn Sadak aında tetkiklerde buluninali Ozere 
Schwarz, mütareke imzalandık- (Dvaını sahile 2, aütun 1 de) Zongulda~a harelr.et etmiftlr. 
tan sonra dahi kaleyi Almanlara 
teslim etmemiştir. Teslim olması 
tekllfine «Buradayım, burada ka
lo.cağım t ,, cevabım verdiğini Al
man generaU bize anlattı. Ancak 
general Weygand'ın emri iizer1-
ne kaleyi bırakan Hochwald mü
öafiteri, kenclllerlne selAm duran 
~ma.n askerleri önünden, sUAh
la.ril~ birlikte «Marseyezn l söy
ltyerek çıkmışlar, esir edilmemiş
lerdir. 

Maginot hnttırun garp ucunda
ki son istllıkAmı olan La Fertk'
ntn Aklbetl daha az şanlı değfl, 
fakat çok daha hazin olmuştur. 
Çünkü bu )cüçük müstahkem yer 
Sed~n istikametinden gelen düş
manın şiddetli hücumuna uğra
nıış, sözünü tutmuştur. 

La Fcrte tabycsinl, parçalan
mış betonları. bükülmüş celllde
rııc, bu sefer gezdik. Gezdik de
mek doğru olamaz. çünkü zaten 
küçük olan bu istihkft.mın içi, 
türlü enkaz ile dolmuştu. Bu en
kaz altında <ctesıtm olmaktansa 
orada gömülü kalmayı tercih 

lnönü gezisi parlak 
bir törenle açıldı 

Vali, heyecanlı ve güzel bir nutukla 
lstanbulun Milli Şefe bağlılığını belirtti 

··---- _._. -- ....... ·~ - -

eden., müdafiler yatıyordu. La .. 
Ferte. Chlers ırmağının kıvrılıp 41-, 
aktığı ye.şll bir vd.di ortasında. . 
yanıp yıkılmış Fransız köylerine Vali açılı§ nutkunu .Uylllyor, Maarif Vekili kurdeleyi kesıyor 

bekcllik ederken can vermiş çelik İstanbul halkının Mllll ~enmı.zeı ve harlkullde phs1yeU etrafında 
~lblsell bir şövalye gibi yatıyordu. şükran V't baıtııhk n.1p.ne11 olan kunet.ıenlp perçinlendi n dtlnyanın 
BE\Şka blr yazımda, bu istlhkınt- ıtnönn gezW. nln açılm.J. ~~nl dlln içinde kıvrandığı aon at.et. ölllm vt
dan kısaca bahsederken, bir yan- saat 17.30 da parlak bil' surette ya- ıstırap yıllannda Türle yurdunun 
hşlık yahut eksiklik yaptığımı pılnuştır, Davetıller arasında MaarU au1h ve sülttn lle .sanlı. tel~ketıerden 
.sonradan öğrendim. Burasının veklll B, Hasa.n Aıı Yllcel, İnhlaarlar uzak ve .satıam. bir emniyet lçlnd• 
şeklz Almnn ne!erl tarafından Vt>klll B. Raif Karadenls, örft idare ka.labllmesl haıbl yapan kwn~ndn
bomba ne ele geçlrild.lğlnl yaz- komutanı general Sabit Noyon, İs- nm aulhQ muhatua etmeyı de bll
mıştım Bir Fransız dostum tembul komutanı B, Asım Tınaztepe, n:ılf olmasındadır. V• tesllm buyu-
Jea~ Labusquil!re'in bu harb Parti reut B. Suat Hayrı t}'rgüplt1, (Denrnı aahlte 2, .Utun 5 te) 

~1m.1zde bulunnn mebmlar, ilni
hakkında, yeni çıkmıs küçük bir versltt profesörleri umum! meclla 
kita~?11 g~?-derdi. İçinde ccLa Azalan, vlllyet, bel~ye. Parti erki,.. Wilkie'nin ziyareti 
Ferte nln mudafnasıı> kısmını he- nı, gazetecllerden bqka halttan d& 
yecanla okudum. Bu kale rnuha- binlerce ~ı bu güzel törenda haıır 
rebeslnl. all\ka \'e hayranlık bulunmuşlardır. A •k .. ·ı· • 
uyandıracağından emin olarak Şehir bandosunun çaldılı .t&tiklAl merı _an mumesaı ının 
kısaca nakletmek isterim. marşından sonra kllrıüye çıkan vall yarın Ankaraya 

La Ferte, diğerlerine nisbetJe ve belediye :-eısı doktor Ltlttı Kırdar gelmesi muhtemeldir 
ehemmlyetl çok az bir kaledir. sık sık alkış.anan çok snzeı Ye heye
~çlnde dört subay ve altmış er canlı bir nutuk s6yleml§ ve ezcümle 
bulunuyordu. Burada, gezdiğimiz deml.ftlr k.l: • Ankara S (Telefonla)- Wilkie-
(lfX-er büyük alt hl 1 n - Aıts ve muhterem dlnleylcUerı nın kati olarak ne zaman geleceği 

o yer ı zır ı a Türk mUletlnln en kara. glinlertn- h .. b ııı ı _ 1_ 

gibi kilometrelerce uzayan deh- de Ebedl Şeflmls ve BUyl1k Kurta- enu~ .e . o mamı:uLla beraber ~·-
llzlcr, asansörler, demlryollan, ncımııı: Atatflrk ,ereru kurtulu§ sa- zar ~nil öllede~ sonra t&JYare ıle 
mahzenler ve makineler yoktu. vaşına glrdJ.#1 zaman ve bu sava.,ın §e~nmlze gelmeaı mulıtemeldir. Bu 
La Fel"M sadece 1kt bloktan b!ltUn devanu mllddettnce yanında munaıebetle latanbuldakl Amerl-
1barettl, ve bu lkl blok arasında, ismet İn0nü'yl1 bulmuştu, kan koloniıinden bir lc.ısmı cumar
yer altından yüz metrelik bir yol İstlklll ve lstlhlA.s harbl ne kaza- teıl akJamlcl ekıpreıle Ankaraya 
\'ardı. Bloklardaki silahlar da nılan muazzam ve tarlht kıymeti, hareket edecektir. 8. Wilkie An• 
sadece mitralyöz ve tanka karşı Lozan'da dünya devtetıerlntn kabul karapalaıta huırlanan dairede ka· 
toplardan ibaretti. Uzak müdafaa ve tasdUd ile tarlh sahnes.lne asır- lacak ve azami ilci 8'iln lcala
fçln toplan yoktu. Düşman taar- lann nadir gördOQ"tı siyası blr mu- caktır. B. Wilkle Anhradan •onra 
tuzu karşısında o sahadaki plya- vattakıyet hallnde nakletmete mu- tayyare ile Tahrana, oradan da 

Ruslar .Stalingrad'ın cenubunda 
·Almanlan durdurduk diyorlar 
Batı Kafkasy' da Almanlar yeniden ilerlediler 

Rjev' de şiddetli muharebeler oluyor 
Londra ı CA.A.> - Alnıan!arm 

Stallngrada kar;ı ya.pmakt& bulun
dukları muazzam. saldtrlf cenup k&
ııadında durdurulmuştur, Bu haberi 
veren ve dün gece yana Moa
kovada ne,redllen resnıt Rıu tebltği 
ş5yle diyor: 

Peşte' ye 
hava akını 

ıKıtaatıınız dün Staılngraduı ce- • 
nubu gnrbtslnde düşmanla gayretli 
savaşlar yııpmıştır. DtL,man reurı.u- Şehre bombalar atıldı 
ğl taze yedek kuvvetleri muharebeye tayyarelerin Rus mu, 
silmıUştür, Yeni Alman Uer1leyl.şl 1 
durdurulmuştur. Kıtaatımız, faal ha- ngiliz mi olduğu 
rt>ketıerıe du.,mam yıprattnaktadır. anlaşılamadı 

Kletskaya b'i~es1nde kıta.atımız l't-

nilfuı eylemlı}lerdlr .... 
Lontlra. 5 (A.A.) - Mo~kl)ı·a radyo

suna gBre Ka!kasyanuı da~ dağ ııe-
9lterlnde tlddetll muharebeler ol
maktadır. 

Vlch:r ıs (A.A.) - Dlr Ber!ln ha.be· 
rlne göre, Rus kuvvetlerinin bılyüt 
bir kısmının Mookova dolayla'rındıı 
toplandığı sanılmaktadır. 

Vlch:r 5 (A •• '1,) - Almnn!nr, Rus
ların şiddetli mul:avemetlne ra~men 
Stallngradın ~lınal ve cenubunda 
1.!crlemeğe devam etmişlerdir. Ru.s.. 
lann bUt!ln mukn.bll taarruzlnn :ıkliıı 
kalmıştır, · 

nlden teşebbüse geçmlf menUerlnl -•--
sağla.mla§t.lrırtuftır, Londra IS (A.A.) - Dün c p •f•k 

Kıtaatımı.z, St.e.11.ngradın ılmall gar- akşam Alman Tran.socean CDUp 3Sl 1 te 
blslnde dÜftlıanın hücwnlarını plls- ajansı tarafından verilen ve 
kUrtmekle kalrnam.ıf, dllfınana ağır henüz yeyit edilmeyen bir 
darbeler de 1ndlrın!ft1r.• 

.Fakab batı Kafkasya.da vaı;cyet habere göre Macarlstamn Salomon adalarında 
temizleme harekatı 

devam ediyor 
Ruslar için aynı deR'tldlr. Bu çevrede merkezi Peşte şehri dün gece 
Ruslar, yeniden ııerı çekUmeğe mec- bir ha.va akHuna uğramış, 
bur kalmıtlar, takat sahUde bir şehre bir kaç bomba atılmıt-
keslmde Rus dents sUO.hendaılannuı tır. Bombalardan blrl . büyük --
ye harb gemııertnın de yardımllt mil- bir lnfillka sebebiyet vennlş- Londra 5 (A.A.) _ Amcrikatı. 
esslr hare'.kAtd. geçmiflenUr, tir. Akın 2 saat sürmüştür. lar Salomon adalarında karaya ça-

Almanlar, merketl Kattasyada Akım yapan tayyarelerin lcanlmıı olan Japon kuvvetlerine 
Oro?.nl tatlkametlnde bir nehrı ııe9- Rus mu, lngiliz mi olduğu le · ı h k ı · d 
mlş, takat Ruslar tarafından ırert ani ıl tı arıa te~ız emo a_rc et erme &-
atılıruşla.rdır aş amamış r. vam edıyor. Amerıkan tayyareleri 

Rus tebliği RJevde flddetııı 08.I'Pl.f- kara hai_!=kltına deateklemekte ve 
malardan ba.hsedlyor vt cephenın l\loskova 5 <A.A > _ Alma Ia.r 1 karaya çıkarılan Japon kuvvetlerinl 
dllter ke.'llmlerlnde Onemll blr delf- Stallngrad& 25 t~en ve ıooo nde~ ıhimaye eden tıarb gemilerine hil· 
şlk.llk olmamıştır, dlror. fazla. tayyare ne aram hO.cum edi- cum eylemektedirler. 
Alınnn maltlmat& gOrt RJente blr yorlar. Almanlar, şehrin fimal batı-

Alman tümeni yenllmlf v• t1lmen .'Jlnda blrkag yerde llerllem~ler, ce- Londradaki Türk 
kumandanının maktul dtl§ttıtt llAn nup batıda da Ru. Ut mO.dataa hat- gazetecileri 
edllm~tır. Baltık deni.zinde Ruslar lannı yannışlardır. Qıırtamba gUnll _ , 
36,000 ton hacminde dört dllşma.n 200 tank Ue Rwı batıanııa hllcwn Londra :ı (A.A.> - Turk gazc.ect-
nakllye ıeımla1nt batıl'mlflardır, eylemltler ve derinliğine bu hatlara !eri, dün Dowre ve Folkestond.ıkt. ----------------------=-·-- müdafaa. tesislerini gezmlşler snh\19 

57 bin çeki odun 
Ofisin odunla yüklü daha 700 

vagonu istasyonlarda hazır bekliyor 

yan~nk Is~lyen bir Almnn tayya.. 
resine uçaksavar bataryal::ı.:-!n açtı. 
Qt ateşt görmüşlerdir. Tayyare bom
ba atmadan uzaklaşmıştır. ----
Almanyaya aylık hava 

akınları 

<!e kuvvetleri de geri çekildikleri ;~ra~A~;~n gellnletı odur. Dev!etlml- Moskovaya gidecektir .. 
! l d k1 iki top . ....,,, m e mlzln ku:-tarıcısı, Mahnikat olid, lıtanbula tlmdiye Memurlardan sonra hnlka da 
ç n, La Fcrt6, clvann a Cüınhurreıstmlz Atatllrk'lin &aglığın- ... .a ,._ ·- - 4. I - rı kadar 5 7 bin çeki odun getirterek odun ıatı§ına ba~lanacaktır. Hava-

Loııdra 5 (A.A.) -Ağu~.,03 ayı 
zarfında İngiliz bomba tayyare
leri Alman yada 26 hedefe gece
leyin 12 ve gündüzün 5 ağır l>:>m
bardıman yapmışlardır. 

kazmatının vardımile, Maglnot da on.un yanıb~ında senelerce hll- x ~ ....._ _ ., ~ · ·f 
,.hattının bittiği verde tek basına kllmct reısı olarak blltün lyt ve llerl ısti etmlotl. Bundan ba§ka lstaayon· lar ıoğumadan ve sobalar yanma· İzmirde peynire 10 kuru§ 
kalmış llerl bir karakol \'azlfesl hnrekctıerde,_ ~dun başUınbnra de- K l - - larda 700 lcadar vagon daha odun dan ev\'e) bu tcvziata başlanacaktır. 
görliyordu. Knleve. yüzbaşı Bour- mlryollarlle örülmesi lçln emek sıı:rte- anun arımız 1lddetll Mile L !,~k'klü fi?Iia~ak dbe~~em~!~dbir. Bununla beraber ofia. elindeki zanımedildi 

k dlllrken fabrikalar k ı olsaydı· anr .. at o ı nıo te anA; ettıısı u ı h · · · d' · İzmir 5 (Telefonla) - İstan. gulgnon, munvini Sermone ·u- • unı ur, ~nnyi- ••• d 1 11 t. b 
1 

d . 'hla ma ın epsını ~ım ıden satmak ıste-
manda ediyorlardı leşme hnrekctl genişler ve meınleke- -·- ko. ~nar e tanı u d"?ı o. un) astık - memektediı. Kışın en ıiddetli za- buldan bazı taclrlcrin fiatll ı:l-

Bel lkad g 1 · k S d , tın refah, saadet ve tnnllsl yolunda ının yansı tem n e ı mıı o aCll tır. d b . parişlerl kaı·şısında burad" ld 
c an e ere e an 1 ya- mütcmndlyen ve mOstemtrren çnlı- Kalemimiz mWalt, ihtik&rla mU· Ofia yakinda memurlara ve sabit mamn a ser eı pıyasada fiatler hal- peynir fimillerl Belediyeye müı a,. 

;;;n A:!;~ l~uv;e~let~ l5 :re ıı şılırken Başvekil İsmet İnönü'nün cadele uğn.ında m.1_ şiddetli yazılan belir aahiple.rlne odun verme~o baı- kıı~ ale~hind~ olarak yüks.eldiği !":k: caat ederek fiat!erln yük'3eltil
m:J1s r1 e.~lno 1 a mm f ~~ hizmet ve gayretini Türk tarlhl her ya~d:· ~n ağır hucumlan yapıyor, lıyacalctır. Verlleeek odun miktarı, tir o elındekı malın mütebakısını 4 mesine nıüsande edllme<'in1 ts•e
k V ~ 1 V"r en >U soı; ;rı t<: ~ 1~ znmnn ş~kran ve mın.~etle hntırlıya- m t ın utandı:maya çal1!~yon.m. her memurun yakb~ sobaya göre tedrici ~ur~tt~ :>İ)'asaya eürec~k ve mtş~eıdlr. Bu vazı et k;;sısm"ıa 
lıcm. u unu. vani I.a F('r e kfll Si cnktır. Eşsiz Atatürk un fani haya- Fakat ke,ke ihtikarla mucadele olacaktır. Memurlara verilecek odu- serbes '!<itlerı.1 yükselmesine mey- B led ·e topdan :e erak. e 

€' rıvanmhkf. Jkl fop knzmt:1•ım ta r,ozlttinl kapamasından • · 



SÖZÜN &ELIŞI 
Kolay bir it 

P ek saym 4o.tumus lellın ~ IMr _.. '8 Jm ~ 
nm pek ete mr bJr ~ ~ ~--· J'lkit 

muharrlrlerin1 görüyorum, 4lyor, aaıan .,.. w; memıı aemı.. 
:reni yok. Halbuki nftlc!m bir takma mftSQıu haDrldımt ti
•bu en fazla bir saatlik lftlr. Ondan.,_,. auhantr Wı .. 
hazırlamak lçtn bol bol aman!' lllhlp demektir.» 

Futbol mevsimi yarın· 
·merasimle açılıyor 

Eski Milli takım oyunculan ve lstanbul ~ 
muhtelit takımları karşılaşacaklar 

Sonra bir hAtırasmı naklettlı VaktUe KolleJcl• lbn her •· 
bah talebe ile muhtelif menularda on ·bet dıMbhlı: bir ):on~ 
ma yapmak usuldenmJş. atık zamanlarda çok llkmtı çektbn, 4l• 
yor, amma ıonra, evvelden mevzular hamJac!ılım fçfn bu ~ 
gayet kolayca yapıyorum. Hmı dfişOnUn Jd tonferanscmm "ta- ı.zıw futl>ql ,....e1m1 JUin caii bir futbol maçile bpa.nmakta
slyetl mubanirln nz.lyett ıfbl de c!elflctlr. Karpnısdakfnb:a eme- F.n•1'-h~ ıtacbnda bfl7Gk ~lr dır. ·Yen! futbol m....bt mUnue
diğinf, uyuduğunu görürsenfz sliz ..urllklenmm bir JQk haline merubDlt açılaeaktır. C•n tene l:Jotile bUttln kulUplerlnılze muvaf· 
geliverir. Hnlbuld muharrir kime hltabcttlğ1nl bilmedi~, onlan oldutu ıEhl bu MM de cadp hlr falayetler temenni ederla. Yannkl 
görmedJğl :lçJn kAfıtlan doldurdu mu işini bit~ 4emektlr.» iram haıarlanmıt•·-- Yalım hu merubne a!t ıemıt proframi af&lı-

Sayın mulıat.ab"!'-1 tastik etttm. QUnld1 bu s&iler bl.r yan- !:e atıl t8r.nlnla huıl•tı 7erlnde ya derccdiyo:ruzı 
ya mevzu olmak kabıllyetlnl taşımakta idiler. ~ karar'f. .por Jrunda ~atlan- laat 1 S kulUplerin ıeçlt reaml, 

Her gün bir yazı yazmamn sahlden kolay bir re'! olclufu ıwı mUh!m );lr kımimı l.da eden nat 1',30 uld millt takım 01'1J\CU• 
flllldnn da belUdlr: Keııdlsile kısa bir mman ahbap oldu~ bfıı n aramızdan ebedb'en aşnlmit bu- lan arasında bir fut'bol ma~ tut 

r.nt mesleğimin her gün bir yazı yazmaktan ibaret olduğunu luna.n iki .dl aporeu afa'be)'Jm!zfn 16,30 l.hınhul muiıtclttlerl karıılaı· 
lğrenlnce ycryüzilnde bu kadar kolay işler de olablleceftne haJ· merbı.ım latubul bals•i baılı:anı muı. 
ret etmf~ ve bulunduğu memuriyetten kati .urette 10pmuştu. Fethi Bapran De W.ruyon rclal Futobl aJanlılındanı 
Artık hep şliylc konusuyordu: «Mecburl hizmetimin dolma~a Sedat Rlzanm mezarlarının lnıa.11na 6 eylülde lalmlerl yuılı oyuncu
IU kadar sene kaldı. Bitirince tekaüt ölur bir k~ye çckllliim. tahıla edllmı,tfr. Bu .uretle latanbul lann spor levaxımatile aut 1-4 t• 
Bir gazeteye de her gün yazılar yunr gUJ gibi geçtnırlın. Mev- b&lgeal mlldUrlUt« iı(\y{Sk blr. kadir- Fenerba.hçe m.dında bulunma.lan 
sulnnmı §imdiden hazırlıyonım. G<Sreceksbıtı, neler yazacn~!:I ıfnulık r8ıtenniı oluyor. rfcıa elunur. 
Artık zor fil ynpmakt.n~ı usandım. Birnz ela dlnleneylm.n Yann yeni ıcnenln futbol mev- Galata.aaraydanı O.man, Salim, 

O zamnn ben kendı~J hep tasffir ederdim. ÇUnlril bu SÖ'I· simine merulmle alrceelix. Ve s~ Faruk. Enver, Mustafa. Arif, GUn
Jertn de gilnün bhinde bir mevzu olaca~"l aklımdan geç~nll. Jecek baltadan ltı'baren ele Fener- dlb, Gazanfer. 
8ayın üstadımız Sellm Nilzhetln hakkı vardır, Bfs mnzulan bahçe ye Şc.ref .ıadlannda 941-943 Betılkta tanı Mehmet Ali, H<lmtı, 
hazır111nuyon:ız da !adec,. hatırlıyoruz. AklımlZlft bl9 bir ıey gel· lig maçlarına bUfill bqlanacakbr. lb ah~lm şHU. 

1 
Hakkı RlJa.t. 

medlğl gUn bu 1J bhe çolr zormuş gibi geUyor. Yan~I proğramın en caıdp tarafı Sabri, ieref, E~:f. ŞUii(l. ' 
Şevket Rado .:.ki mlllt takun •lmıaiılannın kcn- Fenerbalıçeden ı C!Mt, Murat, 

·-======-===-=ı-=======-=-===---===:=ı:::::=ııı=ıı=ı:ıı di aralarında 7apa.caklan bir kısa M "'~ Öm F"ık t N.-•• T J • maçla .. ki futbol tarfhbnizl ı&zll- d uM:,f llir, ı:..-t, er, re ' 
e S - m 0 ) m 8 k t 8 D S 8 mUz 8nUnde canlandıracakladır. ' · 

Bu maçtan 8nce latanbuldakl ku- latanbulspordan: Kadir, Mllke.,. 

k 1 •• •• J k lüpler bir geçit reıml yapacaklardır. rem Tank. en az a tına gomu me ,, Proiramın en ıon lwmı da latan· V.:fadanı Envıer, Hakkı. Mubte-

(Bat tQ1'11fı t inci aahüede) kıldığını haber verdi. Düşman, 
etrafa düştüğünü söyledl. Aldan- şimdi ikJnct bloku tahı1be çalı~· 
mıştı, çünkü bu isabetsiz ı::aru1an yor. 
ateşin gayesi her t.op blokunun Saat 22 den 23 buçuğa kadar 
.trafına derin huniler açmak ve bir .sessizlik oldu; sonra ateş tek· 
buralara gizlenip sığınarak istih- rar ~ladt. Kötü haberler birblrt 
lima saldırmaktı. arkasına geliyor: Silah çanlann-

buldan ıeçllmlı Ikl muhtelltin yapar eem. 

Bu hafta i t ya ışlarmda 
favoriler hany·=eridir 

Bombardımnn bütün gün bil- dan blrl daha tahı1bed1ldl, üç 
yük bir şiddetle devam ettJ. Saat kişi cğır yaralandı. Ial&.h encümeni tarafından latan- Arap erkek ve di~i taylan araaında 
ytnnlye doğru, clvardakt kazmat- Gece yansı, b~taVUŞ Casan- bul için tertip edilen aeklz haftalık 1200 metrede yapılacaktır. Bu ko
lann ı1catını gl5ren La F~r~ ko- dranın y(lzü pnrça1andı. 'l1op at yanılan seçen par.ar ..UnU auya Hızır, Dab~ Rint. Ş.:lıln, Ve
mutam, dikenlt tel ve ray tertiba- nteşl sıklaşıyor. 72 saattır, dakt- ıllrprizlerle aona erdi. Havanm yağ- clze yazılmı~lardır. Bb kooanun Hı
tının tamamen tahrlbedlld1ğinl knda 30 mermi atılıyor. murlu oluıu bu ıUrprizlere yardım zır tarafından kazanılacağını tahmin 
Te tnarruzun yakın göründüğünü Sabn.hın bir buçu~nda komu- etti BAhsi mUıterek.Jerln fazla ita- ediyoruz. 
blldtrdt. Biraz sonra, yer e.ltmda- tan Bourgulgnon, bl\tUn garni- -..n·ç temin •tın .. lnden latif.de ÜçUncü koıuı Üç .... 

1
• daha ~ 

ki te efon tellerl de bozulmuş, zonun ark b oku içine sığındığı- edenler memnun oldular. Fakat ya- ıraıtaki yerli eafkan nııfllz at .,. 
:işlemiyordu Komutan radyo va-ı nı haber verdi Fakat yangın .. d k k 't • 1 kımıldan araıında 1800 metre Uzo· 

. . ~a yaıımur an or ·up gı mıyen er f d l k B ,_ ı in ııtasHe, Ch~nois kalesinin Alınan- dumanının insanı boğ'maya baş· de ü hesiz n&dim oldular. TUrkün r n en yapı aca tır. u KOVU ç . 
lam do~ru baraj ateşini şiddetlen- 'ı ladı~ını söylüyordu Lfunbalar ' ~i 1 t 1 h yazılan Demet, Karo.biber, Heybclı, 
dtnneslnl fstedt. Gece yansından ka.m.rnııs, maske ~!tındaki as- ecı ~ ıporu ~an a Y~§ :u1b1~ • Davalacirodaıı favori olarak Demeti 
birkaç dakika evvel Şll haberi kerln gözü glSrmez olmuştu. İn- rlmize artık yüzllnll çevırmıı u u- g8stermck lcabeder 
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Almanlar Stalingrad'ın batı 
varoşuna girdiler 

Grozni'ye karşı yeni bir taarruz 
başladı, bati çölUnde Mihver 
kuvvetlerl biraz geri çekildi 

l>oiu cephesinde ı 

OUn doiı,t cephesinden aelcn 
en ıaliın hııber, Alman kuvvet
lerinin Stalingradın batı ıvaro§· 
lanna 'Yardıklanna ait olanıdır. 
Bu IUJ'etle bir aydanberi Stalin
ır•d cephe.inde oereyan et• 
melde olan kanlı muharebeler, 
ıchrin içine intikal etmio oluyor. 

Alman tebliğinde bu hu· 
ıuıta ıöyle denilmektodirı cStar 
]lngrada yapılan taıırruzda kuv
vetlerimiz, ıehrin batı varoala
nna 'Varmıılardır. Şehrin ıima~ 
llndc Volgada bulunan ordu
muz, düomanın Uç ailllhlı ııemi· 
aini. l mooitörllnU, 6 yelkenli· 
aini ve bir çok kilçlik deııU ta
ııtını batınnJJlaıdır.> Londra 
radyosu da Staliftirad muhıuc
heıılni, bu harbin en l:orkuno ve 
en büyü} taarrunı olarak tavılf 
eylemektedir. Kıalyıldız gaze
tuine atfen Almanlann 25 tü· 
men, 1 000 den fr.zla tayyare 
U. karadNl ve havadan ıehre 
aaldınnakta bulunduklarını na
.... eylemektedir. Doğu cephe· 
ainin cenup keaimindekl Alman 
taarl'11%Una alt ikind enteresan 
haber de Alman ve Rumen kuv· 
vetlcrinin l eylalde Kmmdo.n, 
Kerç boğazını ııeçcrek Taman 
yanmadasına çıktıklanna deir 
olanıdır. Berlinfn Temıt tebliği
ne g&rc Mihver kuvvetleri bu 
çıkarma hareketinde deniz ve 
hava kuvvetlerinden de yardım 
görmllılcr ve aahll Ruı mUdafa
asını yararak evvelki r<ln, do
luda harekette bulunan Rumen 
kuvvetlerilcs b!rleomiılerdir. Ta· 
man yanmaduındaki Rua ırup• 
larlle muharebeler devam et
nıektedir. Bu yarımadada \ıall 
l>ulunan Ruı kuvvetleri için 
mnhfv veya tesllnı olmaktan 

kıka bir kurtulu, çaresi kalma· 
mıştır. 

Alnınnlnnn Novorosiski is
tikametindeki hamlesi de yeni 
bir inkişaf knydctml§ ve Alman 
reami tebliğine göre, bu Sovyet 
deniz üssünün ıimali ııarblsinde 
birkaç müstahkem tepe ele ge
çirilmiştir. Ruslar, bu mıntak.a
da geri çekildiklerini ınklnmı
yorlar. Londrn rad.J osu Doğu 
Kafkasyada Grozniye doğru ye
ni bir Alman taarruzunun baı· 
.tadığını hııber veriyor. 

Alman hücumbotları Batı Kn
radctıizde Rus gemilerin& tnnr
ruzlanna devnın etmişler ve biri 
petrol gemisi olmak Uzre 8.500 
tonluk 3 vapur batırmışlardır. 
Alman denizfiştii kuvvetleri, 
kendi tebliğlerine ttörc, Kafkas 
taarruzu başladığındanbc.ri 35 
bin 400 tonluk Sovyct gemisi 
bntırmışlnrdır. 

Merkez cephesinde, Knluga
nın cenubu garbisinde, Medin'in 
ıimali garbiıinde ve Rjcv böl
gesinde Rus taarruıdan püııkür
tülmüştür. 

Mısır ccphesmdc ı 

Batı çölUnde, mihver kuvvet
leri İngiliz mevzilerine dün ye
ni 'bir taarruzda bulunmamışlar
dır. Ozta Şark fngiliz tebliğine 
g6re, dün müttefik kuvvetler 
HUmcymat b6lgesindekl Mihver 
kuvvetlerine kal'Şl tazyiklannı 
arttırmışlardır. Mihver kuvvei 
klllliyeai hafif eurelte bahya çe
kilmiştir. lngiliz ve Amerikan 
tayyareleri Batı çBlünde Mihve
re karşı altınlanm rekor tcgltil 
edecek dercede artbrmıılar va 
hiçbir zayiata uğramamışlardır. 
Üc; mihver tayyare.si dUıUrUl
mÜ§, 'VC dUn hiçbir mihver pike 
bomba tayyaresi g8rlilmemfgtir. 

'Yerdi: «Taaruz başladı.» Gerçek- fil~lann hava ta.zyıkından eşya nuyor. Yann ve celecek .pazara ya- Dördünct koşu: Üç ve daha yu
te, yalnız sıksık ve cesaretli ke.şlf parça parça oluyor, yolu kapayan dpılacak iki ldar~ hua°:ııy~·{7oın- kan y~takl yerli yarunkan İngiliz 
kollan hücumu oluyordu. Al· 40 kiloluk 88.D.dtklar her darbede an ıonra 0 temı& ve e 1 0 uııuz at ve kısralclannın 2000 metre me.
nuınlar, obüs deliklerine gizlene- birkaç metreye fırlıyordu. heyecanı tam gelecek yaza .kadar aafede yapacnğı bu koıuya Suat 
rek etrafı keşfediyorlardı. Saat dört buçuk. La F~. Uı'nln duyamı>:acağı:... Muhakkak kı bun- Kara Osmanın MemİJ Ye Tiryakili 

18 mnyıs sabahı oldu. Top ateşi üstünde kesif bir kara duman gö- dan bizim .. Ribı. bUt_iln latanbullular ile AlceylAn ve Acar yazılmı~lardır. (D-- tarafı ı lncl Nhifode) hayatta ve sıhatte olması Türk mme. 
arttı. Bu sefer Almanlar bahriye rüldü da fü~gUndur. Şimdı bu haftaki ya· Ko:unun favorili Mem!ıtlr. ._. tının, refah, san.det ve terakki yc>o 
toplan ve uçaksavar bataryaları 1 Sabrıllın beş buçu~da tele· nt poğramına ~karak. mera_klılara Be§lnci koıu: Dört ve daha yu- rununu 1d İsm.n hıcıoa Ttlrk ~; lundA olması demektır 

lnönü gezisi _parlak 
bir törenle açıldı 

lru11nnıyorlo.rdı. Müthiş bir sürat-1 fon yeniden çaldı Ağır zor lşitl- k.oı~nuu favorilerini vermego ça- kan yo.ştoki aafkan Arap at n kıs- ~~ln.ıe~ezb1r ~~~U:a':"ir ve m~:i::11f:ıd~:J.:~U::e ~:rıl~~ 
le gelen mermncr çeU~e vurdukça len blr ses gellv~rdu: 'Maskeler lıoa ım: raklarının 2200 metrede 7apacaiı mn.steana bir l~ttudur. Yurdumuz, B, Hasan Alt Yücel tarafından kcs11-
kıvılcım1ar ve alevler fırlıyor- herkesi boğuyordu aşathdan :;ıı· Birlnci ko~u: lki Y•11ndnki'ıa.fkan bu koşuya Bora, Tarmn, Kıımet, Mllll şefin dlhlyane idaresi altında, ml§ ve geziye glrllmlştJr 
du. İstihMm, tamir edilen tele- kan çıkmak ıstty~rlardı, fakat İngiliz erkek ve di~I taylarının 1200 Kuru~. Sidibarrani, Tarhan 7a· emnlyet ve aulh ve ıü:kQ.n içinde her B. LtUtt Kırdar. davetlllere gezinin 
fonla, bombardımanın daima art- kudretleri kalınnmıştı... Ses ke- metrede yapaca~ı ilk yan~ meal- :zıhnıolardır. Bu k.oıunun faıYOrlıl gl\n yenl bir ilerleme adımı atıyor muhteııt ,Yerlerlnt gezdlrm~ ve Gllzel 
tığını birkaç kere btıdlrdl. Saat !ildi 1.e F~~·run son haberi bu esef ild tay yazılmıştı. Yıldınm ve Sidibarrani ile Tar7nndır. Te atacaktır. Sanatlar akademisinde ynpılan Mllll 
on yediye doğru millflzım Ser- 1 ld' · Güraoy. Koou aonunda •atışa çıka- Yannki 1toıularda ikili bııhia 2, Dilnya.nın içinde bocaladı~ fev- Şeflmlzln heykellnln dlkllecetu yed 
morie, bir tarassut kulec;inln ağır 1 Gün ağ'anrken, Chmols kale- nlması gereken bu lcoıu için birinci 3, 4, .5 inci ko§Ular üzerinden, çi~e kal!de TUiyet bizi elbette her uman gOsterml§tlr 
hasara uğradığını ve 1çerd~ ?ir 1 binin gözcüleri, La F&M üzerin- olarak Yıldırım mevzuubahi!tir. ~is ?e 2-3, _._, fnd ko§Ular Oze- tedbirli, tetik ?e llıt1:ratlı bulunmaca Gezi gay~ güzel bir surette tan-
tüç~ subayla iki askerin ölcıü·. de Alman askerlerinin karaltısını ikinci koıu: iki yqındııki sarkan rıdr-ndır. mecbur etmektedlr. Faka~ mllll em- z1m edilmiş, cldden ince blr snnat' 
tünü, beş kişinin de yaralandıih-ı ördül r ve ateş ~tılar n1yetlml:z için 1Azım olan heJ tttrlü e3erldir. tıertde burada gUzel bir ha.-
ni Ch&ı~is lstihkAmına bfldir~l. g .a. ... 1 .. e .. tlıyor ki evvelce. bahsetti- • • J tedb!r n ihtiyat alındıktan IODra TUZ yapılacak. gezıntn muhtelif yer-
Saat sekızde. anlaşılamıyan bır Jıl.fmlz~bombalar 1~-)n"' top ku- Ih racına ızın zmı·rde ı·kı· lçerde yurdumuzun f{lzellllinl, te- rert heykellerle süslenecekUr. 

be l At.. bl k ı; ' ıuı.J ..... mlzllğlnt, rahatlıRmt temin etmek ,o- Davetılllcr hazırlanan büfede ızu ııe P e, sllwılı garp 
0 

unun 1 sı ~dan garnizon aşağı ka- lundald ~ardan da tlbet.te edllmlılerdlr, 
bozulduğunu haber verdi .. ~t ı:. ... ~ dıX.. z~man atılmıştı. verilen maddeler cı·nayet sert ltalmıyacağız. ------
on dokuzda bu blokun hüsbutün <llf:>•n 6

' Bundan 
800

ra B, Ltıtf1 Kırdar, ts-
yıkıldı~nu söyledi. Çelik kubbe- Fakat günlerce, . Almanlar ve tanbulun iman mesele.sinden bahse- Bakkallarda şeker yok 
den kopan top ve rnitralvözler, Fransızlar. bu lstıhkftmın içine Her partinin ihracından Bir cani, karı kocayi derek birkaç yıldanbert oehrl 1nıar Bakkallarda iki gündenheri ıeker 
sahanlığa fırlamıştı. Başka bir girememişler, geceleri keşfe gel:n etmek y0lund~kt htzmetlne dalma yoktur. Şeker §irketi müdtirü, b~ 
çelik can altında kınlan demirler, lk1 taraflı kollar, altmış fedakar evvel Vekaletten öldürdü, karı yüzünden ynrdımı dokunan İstanbl!l belediye hali ıöyle izah etmiştir: 
tçerdekl askerleri ezmiştf. Yanın askere m~zar olan bu çelik ve müsaade alınacak ikinci bir cinayet işlendi meclisine ~ekkür etmiş ve Şehir _ Bakkallnrdn iki gündenberi 
mıat sonra, garp blokunun muat- beton yı~?ını etrafında blrblrlerl- __ mecllsin!.n l\illll Şefimiz İsmet İnö- k b 

1 
Eıık' h. k 

•ftı kaldıx..nı ve içeri atılan infi- le boğu.,cmıuşlar, hiç b1ı1sl 1çerl nüne Gehr1n büyük ııo,ygı ve b:ı.ğlılı- §fen_ e:k u udnamaykışı, kılşe ırk§e. :r 
ı.u "'' "" ~ t1 tzmır e (Telefonla) - Ticaret ve. lznılr 6 (Telefonla) - Urladn Bn- ~ .. 1 blr k-e An'l.n gxstemıek 1çln aon asın a. n oc. er na e. tme _ıçın J•k maddr-lcrinln, 0 "ax.. katlarda &,remenı ş · ki e kit d ı ... _, ölll .... ~ "' d J d "I rl 
n - ~ ı:.ı 8 l az1r 1940 UleU, pirina ya~ı. tlftlk, pnlıımut lı ıovn m v n e eş ne az ·~anan blı1 Taksim meydanında Mllll Şe!bı vago~ .temı~. e ı cmem:sın en l e 
C!unnayı fmkfuısız kıldı~nı yüz. Mütareke... 2 l an · hulll.sası, pamtık dllltüntftsO, küçük çok fecl bir cbıayet J§lenmlatlr. Nuri namını l,aflyacak btr gezi vücuda ge. gelmı,tır. Dun yalnız bu vııuon şe-
ba.şı Bourgul{!J10n, Ch6nois kalesi· Gaına haçlı bir tayyare Fransız ba• hnyvruı derller1 ve bnzı ya~lı Erku~ adında blrl, aynı mevkide blr k !d' ş k kl" · · b' k 
ne haber Verdi Ve müdafile-'ın ""'"erall Huntzinger'i mlitareke v baıoı. kulesinde oturnn Mehmet Çavu• ttnnek, dl~"8rl de bu gezide Mllll Şe- c~ ge ı. e e.r na .ı ıçın ıze e -

• 
11 

b-& tohumların eerbes dövltle fürtcına & " tın heylrellnl dJlanek içln ver.ı:ntş ol- senya marşandız venlmektedir. Es-
fer altı yolundan şark blokuna §ehri olan Wiesbaden'c götilrü- müsaade et.ml§tlr. Buraya yıı.ptlnn ile kansı Hu.'1yey1 btçaklr:ı. muhtellt duğu iki karan ııatırlatmı§ ve sl>ztlne ki,chir ile lstanbul amsındaki sekiz r,:llmeleri fcabctttğfnf, fakat yor. Hava. yolu La F~rte'niJ?. üs- tebllğata glire. her partinin kntl ıın- yerlerinden Jnra.lamaıc 1Uretlle öl- devamla demlftlr kl~ ıaatlik yolu, mar ... ndiz trenleri ikl 

ı k tünd g "' T"'yy"~;ıcki Al t d ı v .. a, tın f '--U dürmliş. eonra. da karı kocnnm ce- ~~ küçük subayla be.ş klclnın a- en eyo.yor. "" a.ıvu - ışın an evı.·e e_,e muvn n...... - İstanbul beledlye mec&lntn te- günde alıyor. Mamafih bugün 8 va• 
Alnı b U t i t ederek alı kt setıertnı kulede çalı çırpı ıle örterek pıyı tutmak üzere gl5nilllü olduk- an SU ayı P 0 a şare naca • ır. yakmak ısteml§tlr. Nurı. kuleyi ate§- h1r halkını tenullen lttlfakln ve f.1- ıron aeker gelecek ve piyasa bolla-

larını ve itfaiyeci neferin, motör· tayyareyi alçaktan uçuruyor ........................................ !edikten sonra lzınıre kaçm14 1se de kışlıırıa verdlği bu taran oldukça nacaktır. 
fer vanından ftynlmamakta Inat General Huntzlnger a:yağa kal- ıi:ıllvon esire karşı yalnız yüz bin bumda yaknlannııt-tlr. Katti 1tad~- uzun ve yorucu mesaiden .an?a tat- İzmir 5 (Telefonla) - İki gün• 
ettlltinl de ~yledl. karak pa.rmn~lle gösteriyor: kurban vermiştir. Lehte olmayan stnde. ~öyle d;mekted1r: . ~:; sa~~~:y~~y~::ı::k :::ı~ .::: aen'berl b_i~dc ~ker bulunma~ 

Sonra, telefonu eline alan mü- Obüslerin dellk deşik ettiği top- bu nispet görünüşünün hakiki Bır katil vakaaı daha Huzurunuzda İnönll ıe'Llslnln açılı.o maktadır. Vılayet, pıyasaya şeker 
IAzım Sermone, bizzat komutanla raklar ortıı:sında, Jonk top kule· mdnasını ancak tarih meydana İzmir 5 (Telefonla) _ Urla yolun- meraslınlnl yapmak fırsatını kazan- gönderilmesi hususunda fabrika eavinin, yedek yiyecek sandık- leri görünüyor. Bunlardan biri- çıkarncaktır. da da bir cinayet lflenmlştJr. Kü- dığım tçlıı kencllml mesut addedlY<>- nezdinde teoebbüsata giri~mi,tir. 

le, yer altı yolunda bir mania nin kenarında, bombalnnn içler 1
1 Fransız ordusunu müdafaa çükkn.yn köytlnden Al1 İlhan an:ıca.sı nım. Fakat aziz ve muhterem dtnıe-

rmaya l'Alı....,,,.1annı fa.kat in- atııdıx.. ge"''" yank iyice sez 1 - M t t ö ı·ı •1du ıo. yı ı; .,_ --• bü ilk d Ka.,anç ve muamele m ... kl r-t ri:ı~ "'- ' d ec1 yor b' Gen~;:lln gözlerinden iki etmek için yazılmış olan o kitap- us n n. ze u rmeı;e urar c er hayaWlüın tı.O)U y ana e- ... 
a ann a ıe m6uıaz erec e ... , ta, Mareşal P~talnin Harbiye vcmılş, yol l\stüne pusu kurorak mnk- tını !sta.nbul §ehlt meclls1n1u ve~ vergileri 

l1 olduğunu, eşyanın tutuş- damla yaş akıyor. nazırlığını yapan müellif eBvle mıdma nnll o!muştur, Mustafa, a1- olduğu ııctncl mühim, ıere!U ve ta. . 
ya bqlndığını, intilAk mad- General Huntzlnger 1941 de bir diyor- w dığı t:ı.banca kurşunlannın yanıs1le rlhl karan tatbik sahasına koyma Ank~ ? • (Telefonla) - Malıy• 
rinden çıkan dumanın gitgi- tayyare kazMlllda öldü. Yukarı- · derh:ıl ölmüştür. Bu clnayetın kadın yolundak.l teşebbüsümüz tarnamlruıdı- V~aletı VJlnyetlcre. ~aptığı bir ta.-

daha bo~cu olduğı.ınu ve as· dakt tafsilA.tı aldı~rnız kitabın cıAskcrleri itham etmemeli, yUzfind~n 1şlendlf;I anlaşılmıştır. Ka- ~ gün hissedeceğim, Z?ı.~dc lcnzrmç vergısı tahakkuk e_t• 
sinirlerinde tahammül kal- muharriri de beraberdi. sadece altın ve betonla kazanıla- Ul Ali Ilhan yaka'anml§tır, T:ı.hkika- Heykll ihale edllmJşUr. uzon etüt- tmluken. m~Maf~ar z:neyanında mil-

madığını bildirdi. Hiç şüphe yok ki Ln Ferte'nin cağı sanılan bir müdafaa harbi· ta. devr.m ediliyor. ıer yapılmıştır, mUleUer arnsı şöh- k.~1.le.flerın ödcdıklen muame~e v_cr-
ChmoJ kal sindek .. 1 aıtm bek isi kahremnnca can n!n kolaylık ve tevekkül havası İ . ret .sahibi bir sanatkı1r Türıı: sanat- gısının masrııf olarak knydedücbıle-

b h sbe 1 ~ aldıkl muşah t rn:ış 1 -di~ Maginot hattımn 1çinde bezmiş vatanda tan, önce- nhısarlarda satılacak kfır1arlle beraber çnlı§maktn.dr. Bu ceğini bildirmi~tir. 
u ıı.. a r ~ La ~a, gecen n ~e b ş f1 

·al b 1 d den kaybolmus bir harbe sürük- maddeler ehemmlyetu snnat eseri tamamlanıp 
an~l'ôllklçklnbebelerlnFd~ btatbya- uFrr w anhy bni ızh ,.lund ar :ü.'k"' lcyen efendilerin! itham etmeli- .Ankara 5 (Tele'onla) lnbi- burara konulduğu gün İstanbul eıı Tı:ı.biiyetimziden çıkarıldi 

)'e u en, r ce- • ansa ar nı-. an a um d'- • - kıymctll tı.bldelerınden birini ka.?.an. A-'-
5 

(Td f 
1 

) y 
em §ehrayint gibi, kızıl alev- venne?t bize düşmt'Z. Bur;ün, he· u .» .. . • sarlnr idnresinin buz, gazoz. ıodn. mış o!acaktır, .CJ'Oara v c on a -. opı• 

mor Jovılcımlnr fışkırdığını nüıı; kimseye düsmeı. HA.dise çok Biz, henuz hiç klmsemn kim- malt hulan.aı ve .nsitkarbonik ve ko- bnlııi bu ~eztye VC'nnck suıetre lnn ı~tarn. r:ıı_;mcn, yabancı bır de":-
«örüyorlardı. muazzam, pek yenidir. Onu iyice seyl ltluı.m edecek vnziyct1c ol- lonya yapıp inhisar dı:iında satma- cnnda..'1 minnet \C b:ığlılığıınız gos- lct ~ız~etın~_ ıfoda ~eva_m eden Adıl 
Bombardıman deva_m rclivor. o'frnıek fl"ln znman me!m.fcsindc madığ'mn lnnnıyorul'. sına izin ~erilmesi Heyeti Vekilece termck fırsat•nı b~lduğıımuz Mılti Scmker ın T~rk to.~ııvetınden 1:ıkanl· 
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AKSAMDAN AKŞAMA 

Aileyi ucuza 
yaşatmak için a:t~-J! .. !- • •- •e 0 =- ••• ==1~11~;::ü~::·z~~j 

Yiyecek 1942- t943 tiyatro mevsıını başlamadan evveı Su fabrikasının· B üyilk, gilZel ve sevkli me:r· 

( 
ı danlar şehirlerin çehrel&-l~~=Y~e~: İl:!!.ı=ı!: fiatleri Tı.YATROYU KORUYALIM kömür eri ~~d~~r~:r.mühirn hususiyeti Uf-

- .. dllldorial ...,...ıı,...ı.r .• c.pı..- nınydan, ıehrin simasında ltaı, 
i-:r ·"1le --•-··,kaleler böJie. sap- d ·· ~ b 

0

bidir M~-•.& 
"" ,. .. u.u•..,. • .;ı. 25 000 ton ko··mur en goz, agu, urun gı • aıcu1 

tedilmlt• clbetmden f--, IDllLDI S - .. b b.. k 1 Ô •• .., d .., •} t "' J J ' Nevyork denilince aklımıza gel~ 
!lsilmdken lçtlmat t~t olu,.or. ahtı ser eı ıra 1 

an ldurmege egı yaşa maga ça ışa •mı geri kalanı bir, iki ayda ilk yerlerden bfrl de muhakkak ~ topysldln bsrlılD yiyecek madde flatle- nakledilecek ki n..... "'Ju""' o.ıwılakl ıenlıı 
- demek oldujunu, ıödlyle a6ren ı 1 k eıl d ı d . izi 1 f ~ da ..ıı.-
bir milfahit aafatile anlatırken. çocuk ki 1---.:ıı ..... r n n mu ayeı Tiyatro yo!Uulluklar ve imklnıi> devam • eae en e.rın er n ıore-1 mey nuu. 
d -----'•- J••ta A'---'--- Rn• top- laklar f,.lnde kurulmuı ve yaıamıı billrlz. B I d' l i_ı_ · · t k Artık kıraat tap-.ı;uJOa b.U. ~ ..,. "'~ - " BuııUnkU vaziyete mi.l,.hhu bir ~' e ıyo ~u ar ~.roaırun er oa Londradan bahs ... uu-ken Dk u......ıı raklarmda rünet albnda nuaJ ça- Satitı eerl:İeı l>ırakılan yiyecoli olmaıına ra~men çok terakki etmft . l k k.utiylo Şehir Tlyat- I fabrııca.ının ıılemesını temin etmek ..:'rill isi fu!7 d = 
htbldaruu bikiye ediJ«ı dBrt kU- maddel••lnln fioderl ı...kk•nda bir aü••I oanat eubele•Unlzden hı.idi .. m~a nınn:lalmu ümo ı•ti•teceği yirmi beı bin ton •u en m gar me~':ı.. 
çiik çocuğu olmazaa. ırenıbı .uı.ıe- iıtatlata~ vUouda getlrilml,tir. İlu Hele eakiden olduiu gibi fakat rosunu e 0 • • Ş h' Ti kömürden pek azının nak.ledilebil-ı dır. HattA bu iki lslm o 
rİn bile hizmetçi kullanmak baldan· iltitlııtikto yeni fiatlor, sattı ıerbP. baık.~ b~ka tebeplerle buaUn blle, Belediye 

1 
bUtçeamın ti J)~OO '~7r~ diğini yazmııtık. Bununla beraher I meşhur OlmUflardır ki Nevyork'a 

dan mahrum buhmduiunu anlab- tlıi baılamadan öncedeki kara bor· bir taraftan onu korumayı, bir tar~f- ~osuna 194 dd muavefuıd Qclı'r Tı:- alınan tedbirler neticeainde ıimdl- ve Londraya gitmeye~er dahi 
yord.a. ıa flatlerlle mukayeae edllmoltte- tan da onu yıkm931 hedef tutan ild ıdi. Bu mU et d~ a "' 1 ik • don fa.brik.anın üç aylık k&mliril t.. onlan lşltmişlerd.lr. 

Elld kıraat kitaplanncla bir m. dL Bu mu~ayueye g~r• iyi ctn. zıt kuvvet aratında çırpındığı halde yatroıun~ ver 111 
0 

Yel' m r1 min edilmi,tir. Ayrıca bir vapur da İstanbul gerek tabiaı ve gerell 
iin her parçuaıdaq nual istifade Trabzon yaılan ovvelkı gUn bo~ tiyatromuzun bir varlık gösterebil- 312 7.3 lfl~t ~tin llf~mb. yapd an Zonguldakt&n k.8mür yükliyerok mimarl Abid eler bakımından ha-
edildiiini anlatırlard.ıı SütU, derisi, seda 300 k.uruıtan ıatılmııtır. ET- meai bize bu hakikati bir defa daha yardım 1 e rr yar ım Karahunma 1ıarek.et etmiftir. Ka- kikaten güzel bir ıehirdir. LAJda 
,Ubreli maliim. boynuzlan tarak ... V'Olc:e bu yatlar kara bonada .380 göaterlr ve elde edilen terakkinin oldu. . . , • radenizde ıiddetli fırbnala.r batla· ötedenberl bu fdırln «.meydam 
aayiinde patikt .. i de tutkal fatih· kuruıtu. Olyarbalm yağlan bir lkl kıymetini biraz daha meydana Ç"" Bugün . tıyatrolann . ödediiı vergi madan evvel mütebaki kömüril.Q bakımından talil yoktu. 
aalinde kwlanılıyor! denircll. cTop· giindonberl yeniden yUluelmlıtir. kam. oıiktan yUzde elli kU.uru buluyor. n&kli için daha iki aylık bir zaman Son zamanlan şehrin lrna.rı 
yekan harbıt mefhumu da milletleri Diln bu yağlann kll?ıu boraada 360 Bugün Ankarada Devlet alile ku· Evet yanlıı yazmad~. Yüzde e~~I .vardır. Bu ilci ay içinde mütebaki düştinfililiken meydan denilen 
• d' b hale ıtetirmittir. Neredeyse kuruıa ıatılmııtır kı bu flat 1atıılar .rulmuı olan ve ilk mezunlanru ver: v• kilı~. Geri kalan yilzde lmk ku- lr.amürün nakledilebilmoti için ha· şeye de bliyilk ehemmiyet verll::ı 'd:imut çoculdann ı-,.ıı.n ..,ı;., bualulmadon 5ncek; Wa miı bulunan Devlet Konmvatuvsn ourun •çlndo """' olanlon hlm bl· valu mü .. it 1;ımeue o zaman k>· dl. Aşağı yukan İstanbulun gO

motörleri harekete reçinnek için boraa fiatinin aynıdır. Ardahan yal- Tiyatro Şuhoal Cumhuriyet hükö- rer 111111~.a~t~n utanıyorum. t~h· ıın İstanbul limanından kamyon- ze görünen bUtiln büyük me1" 
enerjiye çevriloc:eklt lannın fiatleri do a~ağı yukan kara melimlzin tiyatronun kadrini tam min edebıl~rıınız, 0 kadar çok kı ... larla fabrikaya k8müriln nakli la- danlannda faaliyet başladı. Da 

Dünya bu haldeyken ıulh içinde horsa fiatlerino yaldaJmııtır. mlnaaile takdir ettiğinin ve onu Bu tartlar dahilinde yenl bir ti· zırngeleeektir. Buna rn~an vcir- arada şehrin en büyük kazantı 
YaplJ&n Tilrlriyeoln d~ kabiliyetli Ekmeklerde karne usulU baıladık- kurmak ve korumak için hJçbir fe- ratro kurulabilir mi~ Kurulmuı ti- meme1t üzere sular idaresi, elinde- da $ilpheslz ki Takmm meydanı 
bir tAkım unsurlaruu fayda verici tan ve kahve flatleri arttıktan ıonra dak&rhktan çekinmed,iğinln parlak yatrolar er geç lnhil&le mahkO.m do- ki vapurla nakliyata devam otmeğe ve fnönü gezisi oldu ... 
bir bale sokması lazım stelmez mi? nohuda rağbet çoğalmııtır. Dün bor- bir delilidir. _ ğil midir) Bu lnhilll net!ceti lrfan ve kıoa lca.dar k3ır.ürün mütebaki lstanbulun büyük lhtlyaçlan 

Cahiller köyüne gelen değirmenci aada nohudun kilosu eski kara bor• Ankara Devlet Konıervatuvarı ale:nimizde duyulacak boıluğu te- miktannı temin etmeğe çalışacak- arasında iki şey her zaman Iüm-
aonnu,: aa aatıilarındaki fiat Uzerinden 55 bütçe.sinin 1 71000 lira olduğun~ ]afi için ne yapılabilir) Hiçbir ıey tır. munu hissettiriyordu. BunJardan 

_Bu ıu böyle akar? !.mruotı..~ aatılmiıtır. AIA.kadarların kaydedenek iıin ne de~~ce ciddı- yapılamaz. Bundan baıka, ıehrimizde yeni bf.rl geniş bir konferans salonu-
- Akar! söylediklerine nazaran bu fiat daha yetle tutulduğunuun delılınl de ver· Şehir Tiyatrosu 1941 _ 1942 yapılan binalara ıu vermek mecbu- dur. Yanan Fen fakültesinin ya-
- Ve siz böyle bakar? da yükselecektir. mit oluruz. tiyatro mevsiminde dram kıımı 190 riyetin<le olan ıular idareai, elindeld nmdakl salaş salon her zaman. 
_ Bakar! Pirincin toptan .atışı 120 kuru~ Tiyatr~ kurmak yolun.daki gay· temsil verr;ıiı ve bu temsillerde ma~z~me i!e anca~ oebeke~in takvi- her toplantıda fstnnbuUulara 
Biz de, cemiyetimizin busrünkü tur. Eskiden kara borsadan da pirinç retlerin hırı de Halkevlerı ısahnele- 8 63 l 2 aeyırd hazır bulunmu,tur. yesını temın edebılmektedır. Tedcot kAfl gelmemiştir. Çünkü bizde bu 

İş bölümünde llfağı yukari aynı va- bu fiat üzerinderı alınırdı. On heı ri~ir... ~Sahneıinde vazif.e almanın Kome<li kısmında da 162 temsil 1Ula.r idaresi, §İrketten ~evir alın?ık- gibi salonlar konferanstan ziya· 
ziyetleyiz. Hele mektep ııörmüt ka· yirmi gün aonra yeni mal gelmeğe hır kuraüde konuşmak, hır mektep- • 'l iı ve bu temsillerde 99972 se- tah sonra Jstanbulun hıç su tesıaah de kapalı bir toplantı ve merasim 
dınlanmızın bof geçen saatlerine başlıyacağından fiatle.rln düşmesi te deu vermek kadar ulvi ve aziz '~rı. ~azır bu1unmugtur. bulunmıynrı bir çok semtlerine mev- yeri olarak kullaıulıyor. 
acımamak kabil değildir. beklenmektedir. bir şey olduğu kadın erkek bütün yırKC: d'l . ih h' ğl aut şebedc.eyi uzatmıştır. Bu ıuretlo K"'"a şehrin ikinci ihtiyacı da, 

• Fasulye ıatı•ları durgun olmakla T'" k t d 1 °tt'' d ha en 1 enne nez ır e ence )* E · ·1 k ..,._ 
Geçen gün Üç beş aile bir mua- ,, • ~r va an kl\ş arınca1 gı Hı;cçlek al 1 bulmak için tiyatroya koşan bu ıe· ~ese " yüp ve cıvarına ~~- verı mle büyiik ve sayılı, günlerde geçit 

firlikte toplanmq bulunuyorduk. beraber k re. horsa fiatinin aynıdır. ıyı anlaşılma tu o ması a ev er . . b'l t f' ti . 
1 

t ımk&n~ haaıl olmuıtu. Faıı:at tu a.r 
1 

. p lacak bir yerl olmama-
Yeni evli bjr kan kocaı Fasulye, dün borıada 40 kuruş üze- temsil kollarına inkiıaf imkanlan yırc~.~yıdının 1 elk'ıa erın n ~r n:i- idaresinin elinde yeni boru olmadı- r~I 'k"ayıezlt meydanı buna hlf H

• • •..!- - lb" rinden muamele görmUştür. vermekte ve faaliyetleri bu sayede sı yu
1
z n en etvve Ufı ıedneyelc nupe 0 Xından hiç su tesisatı bulunmayan ds :.salt değildi Hele sokak Ol'• - ızmetçı, ev uuı, e ıse ve B k d b • . , (' t .. ik k d az 0 maaına eeu e ece ve onu 15 • k ,_ b'I l e mu . 

kalacak eşya hariç, bir ay zarfında ir aç gün en erı mercımei< ıa • gun geçt ·çe artma ta ır. 
1
• f' k d yerlere su tes1&atı yapma .ıı:a ı o - tası d tahtadan rıtadan yan. 1 . 'd f 1 • D" • 1 . 2921 te a ıye çare arıyaca yer e onu k d S l "d • ı· d '-1 n a ' ,.. r iki kişiye 150 lira ıarftettikf • dedi. en y.ını en ır amııtır. un mercı- 1941 ıene.sl Halkev erı tem- . d mahrum bırakma'}'\ göze mama ta ır. u ar ı areaı. e ın eıı. mağa mecbur olduğumuz tribün· 

_ Allah imdat eylesin ... Nasıl ge- meğin kilosu 50 kuruşa aatılmııtır ail vermişlerdir. Bu mUddet zarfın- tıratk c1:~ olur mu) mahdut miktarda boru ile ancak Ier bayram yeri salıncaklannı 
çineceğiz ... Hem de YA• aylannda· ki kara borsada da bu fiat üzerin· da Halkevleri tiyatro salonlarını a mlak' w] 1 . . mevcut ıebekenin tamirini temin et• andıran thtadan setler işin cld· 
yız... den aatıı yapılırdı. dolduran aeyircilerin aaym 918 hin .. !: 1

, satand eg endceh yer erıl vergL- mektedir. diyetini kökünden abp götürll· 
ı 04 li b 1 t sının t1cYatro an a a as o masınl - Evinizde batka İnıan yok .. u muı ur. . 

1 
• • I hangi akıl kabul eder} yordu. 

mu? Gu··mru··ktekı· ·eşya Bugun H~lkevlerı aahne.erın~ do - ~ehir Tiyatrosu Anadoluda yap- Hilekar fırıncılar fnönü gezisi bu ihtiyaca tam 
- Bir hizmetçimiz var. Öğleye. duran temııl kollan amatörlerı ara- ~.,, • t b ver"iler yU- bir cevap vermiştir Dansı kon-

d b tk' k" · tıgı turneyı ar an u .. • 
kadar kalıyor. Yemek yedikten •ın a e 1 yarın ~ 1 tiyatr,o.muza. f!r~· .. den arı bırakarak dönmeğe ferans salonuna ... 
ıonra .. jdiyor. Çek·ıımı'yen mallar zı·raat feııyonel sanatkar olaoılecek ıstı- zun ly d '\ B . b M hk 1 e ·ıecek 

.. - d 1 d d B b 1 mecbur oma 1 mır u mevsım u- a eme ere v n , h H" . . L" f. Al 
••• '? '} k atta genç er e var ır. u ıe epe ,_ y · b ·t • • l . d A met aaımın ve ut ı - ışve"'mızı bankasına verı ere H lk 1 · h ı · b .. k d' rada ne }'apacu.) ıne u ıvergı er ekmek Plftrme erme e ~ 

- O yapıyor! 1 ~ dev e~ı kıla ne ~rtaı, ug~ln crnmeı· yüzündeın kimbiHr ne kadar açık .. d d•l • ek Kırdarın merdivenleri İh b k satılacak erın en ue enenı mama e ve • le muıaa e e ı mıyec dl tİ}·ru-lardan iri. genç ocaya aeler bile her halde kıymetli birer verece . . . • G ezinln merdiven ... mer ven 
Öğüt \'erdi: , - • kaynalc sayılabilirler. Yeter ki ça- Halbukı ttyatroyu ezen bu verg.. Toprak mahaullerl ofiainin değir- olması sebepsiz degildlr. BU· 

- Oğlum ... Kendin yap Ülfveri-
1 93

1
7 

teve 
9
h
38 o.zsenehstnlpdl!rı gt~~~t~~~ lışmaları daha ıistemli bir ıelcle gir· nin bl Utç~r•1 . olanı ,-aUrdımll~ b.he.I~P menlerde öğütüp fınnlara verdiği rası aynı zamanda büyük ve ta. 

• • d d' p· d .. ne gel P en sa '"' . eden er soy üyor ar, y ..: e ı ın ıra '- • 1 . la tını ... - e ı. • ıyasa • 
0 

gwı çekllnılyen mallann gümrüklerden 1ın . d • • F d l' 150000 ekmeklik uı:ıc1an bir Kısmının ~ rıh günlerin kutlama yerı o • 
bolsa, ne ucuzsa ve ne iyi İse ondan alınması lç1n al~kadar taclrlere ve· Tiyatroyu kurmalc yolundaki gay- tuta.r1ın abı~ıkş. ~:~e bel lml' l n lap geri kalanına fasulye, bakla unu caktır. Anrt şekli vermek zarurl-l 1 B .. lelikle L-Lıettı'X.:- 1 L M .f v k''l'"' . deg"ı do it ar T ... z n ıra o su . h '-'- d b •Lı1 ıa ın a ırstn... oy 114'11 g•n r1len mühlet bugün bltti~lnden mın- ret ere gereıt aarı c ıı ıgının, .. "k b' • 'f d . . karı~tırıldığı aıuı:tn a azı tıır.llyet• dlr. 
150 lira 100 e. belki daha ua dU. taka ticaret mUdilrlUğünden ~trlk gerek Cümhuriyet Halk Partisinin ~u kadar ku~u ır ıs~ a e 1Jın ler yapılmııtır. Vakıa Belediye Reisimizin ıner-
ıer... edilen blr memur dün İstanbUJ. gilm- yaptığı piye• neşriyatı ilave edile- tıyatroyu, .. hıma.ye edece yer e, Şehrimize gelen buğdaylar, Top· diven denilen şeyin güzelliğini 

Delikanlı boynunu büktü: rtık ba.şmUdUrlfi~üne giderek bu lş- bilir. Maarif Vekilliği hl• son seneler yıkmak dogru mu) . rıılc mah.ulleri ofisi tarafından te- çok Jyf kavradığına şüphe etml• 
_Vaktim mU.ait delil ... Vazif• Ierle me:;guı olmuştur. Dün , ak'!ma içinde D~~a, Edebiyatın~an t~rcü- Om:t ederim ki. alakadar me~~ı- ıellüm edildikten ıonra d_oğrudan yonn. Yerinde olmak şartile mer

min ne tekilde olduğunu blliyonu- kadar malını ı;ekınt7 olanlarıa ,ek- ~eler serıwıde 11 . ltl&aık ~!yea, fer bu rakamlan bır defa daha ~oz- doğruya. değirmenlere venlmek~o- dlven, hele mermer merdiven ha· 
nuz. .. Tabü karun da zembili yük- mlyeUmnle~ tesblt edUmtşlmtlr. Konıervatuvar neşrıyatı ıensındo den geçirerek., tiyatronun feci vazıye- dir Ekmeklik hububat un halıne klkaten güzel bir şeydir O ka· •--! d l ak d v•ı G rüklerden çek1 iyen mallar ıo d . t . . b' d f d-L - k d 8 k . 'k T -L -'- l • 
. ~p ÇArfı pazar o ~a.c egı ... t k ti et mUdU lllğü taratın- mo ern pıyçs netre mıf ve tınl ır e a ana ıya ın an g rero getirildı ten ıonra oprıu. mansu - dar ki Ahmet Hlşim merdiveni Baktık: dnun azla tcaBr kası a rbll,{trllecektlr Cümhuri,yet Halk Partisinin Halk- acil bir çare bulmağa çalıtırlar. Bu leri ofiainln memurlı(n 111.rafından .,;;ire sokmnc:tur. 

· an raa an n " · l · • · v • 'yatı b' ·· h • .. 1 · idi Y k1a d ld 1 'h 1 '- .,,. -:: Son moda delikli ayakkabılan zı at Bankası bu malları alarak sa- ev erı ıçın yaptıgı pıyeı neırı ır cum urıyet reıım lf r. o • çuvallara o uru up mli ilr enmu.· Merdiven mimarinin güzellik 
.,umdan ıonmen a ped&ürlil ıa:• ve paralarım sahiplerine me· da 25; bulmutıu.. ko•konm günün b;,inde ~meddın •edi•. Bu itibo,Ja deilnnenle•de mahemesl lçlndo en başta ııeJen 
ayaldarile hakikaten de buna İm· cekfü. Bu te,ebbüalerden ceaaret alan Hoca gibi bir de artistler~fzl .yok- unların tağıiı edilme1ino imkan ııö- bir ~ydJr. HattA yalnız mimar 
kin 7okm11t gibiydi. GümrUkler,cle _ ve gti.mr!ıklerlmize bazı tabirler de, daha evvelki sene- ıulluğa alııtıklarını zannettığlmız ıı- rülemt:mektc vo hilenin fuınlarda defll, yalnız şair değil, filozof 

Fakat sonra. Beyoğlu Balıkpaza- gelmek üzere ha.rlç Uman ve 1ske1e- lerde yapılan teşebhUıler muvaffa· rada baıka me1leklere kaptıracağız yapıldığı anla~ılmaktadır. Belediye, bile hazan me.rdlvenle uğraşmq
rmın hali e.klıma geldir Şehrimizde !erde bekllyen malların ihtiyacı ön- k.ıyctU olmadığından, ıimdiy~ ka.: ve elimi~deki kıy~etlerden de mah· fırınlara ve.rilen unların hile yapıl- tır. Hayatı ekseriya merdivene 
yapyan urtahalli, hatta yükıek iç· temek Uzerc bir an evvel plyas:ı.ya dar piyea ne~rinden çekindı~lerı rum kalacağız: tıyatro haaretl çek· mıyarak tr.mamile ekmek imaline benzetmeder mi?.. , 
timai mevkili bütün ecnebi aile lı:a- çıkarılması 1çln büyUk hassasiyet halde ılmdi tek tük te olu pıyeı meğe mahkam olacartız. sarfedilmeai için fırınları ciddi bir Evet Ahmet HAşlm merdiveni 
dınlnrı, kendi al11veriı!erini kendi- gösterllmektedlr, Şehrimizde tetkik- neorine ba,lamı,lardır. Bunlar da Selim Nüzhet Gerceli ıurette kontrola baılamııtır. Hile· :sr LÖtfl Kırdar da merdiveni 
leri yaomazlar nu7 ler yapmak~ olan Ollmrfik ve İnhl- oldukça kab!lrılc bir yekun tutmak· ye teveaaUl eden fınncılar derhal tsı:::.bula ve şehfttillğimiH 

b'u'tun- sa.:ıar" Veklll B, Ratt Karaden1z1n tadır. Notı lıtanbulun ilk kUtUphane- mahlccmey& veriloce'.lder, aynı za- kt 
Bu da bütün Avrupada, gumruklcrdeld bll§lıca meşıtullyetln1 . 'k' leri hakkında cÜlku, mecmuaıında d b 1 ·ı iyerek so u. Amerik~da böyle değil midir? bu iş teşkU ctmekt~dlr. Vekil, Burgaz İnkılap zamanlarında yenı fı ır- :1' man a .. un ara. un v;:; m u.. Alvarı·o Grı•ttı•'nı"n Şayet yalnız Greta Garbo ve pedi· limanında bekllyen mallann llmıın- !erin halk araıında revaç bulmaıı· çıkan blr yazısını ten ld etti~lm ek.mek !'ışırmelerıne me: an ver 

kür modası değil de, fU alı~v .. ..;• lanmıza getlrllmesl 1.şl lle de meşgul na ıç ır uvvet güze eanat ar ~- m · h• b' k l l k profesör Dr. SUheyl Ünver. kendi- ıycekttr 
" -.... d d d H Ik kü 1 l ı ıini müdafaa için, o yazının cilmb modası da tatbik edilse yeni kurv- olmaktadır. Münak1ı\t Vekrtlet,ı ile a.r yar ım e emez. a t e er • 

• f'k' 1 • d' k · · en olmadıX..nı itiraf ediyor. Bu kimin lan ailecik sade bundan ayda 50 temas edllere:C hariçteki malların blr ne yenı ı ır erı ıev ırme ıçın .,., 
lira taıarruf edebilecek! Diier «Jf. e an e\•vel getlrllme.iliıe çalışılacaktır. ziyade istifade edilebilecek vasıta- aklına 'gelirdi> D 

1 h d h 1. Okuyucularımdan profesör r. yaramak,. modalarına dörteUe aa· arın aşın a 1a ne ge ır. 
1 · d Süheyl Ünver'in o yazısını ci mh nlınak iktisadi refaha dox.-.. ciddi Esnafın dı.leklerı· Bu bÖıYle olduğu halde bız e k h 
1 il' u ı sayarak tenkid etme zU u ümU adımlar ataru. umumiyetle tiyatro ancak bir vorg 

Dün Öğleden evvel ticaret odo.~ ~- mevzuu olarak akla ııeliyor. irfanı· mazur g8rmelerini dilerim. Bunun İçin, cıdört çocuklu olmı- !onunda mıntaka. ticaret mUdilrrü- .. h' 1 r S. N. G. 
yan ailelerin hizmetçi kullanmalan nün relallğl altında ve esnaf cemi- mıza Y~,Pa~ııı ızmet unu!u. uy~ Ü-
yasaktırB tarzında tezri kanunlann yetleıin relslerl · ııe umumt kAUplerl- Vaktııe bır ıefahet vergısı dilş 1 
çıkmasını beklemek Jizım mıdır? nln ışttrükl ııe bir toplantı yapıl- nülmü, ve tiyatrolardan yüzde on Günlük Borsa 
Sarf fertlerin dütüncesile, izanile mıştır. Toplantıda cemiyet mUmess.11- esef ah et vergisi;, ( 1) alınmağa kal-
buna doğru gidemez miyiz? lerl, cemlyetıertntn Ultlyaçlarını bU- kışılmamış mıydı) Daha dilne ka-

dlrmiş1erdlr. dar İstanbul Belediyesi elindeki ti· 
(Va - Nu) Sandalcılar cemlyctJ, bübün san- yatroyu bir e~lcnce öezlrganınıı ihale 4/9/94:& cuma flaUer:I 

o/o 7,5 933 'rfirk borcu l . Il. Ill, 23,65 

Bayeziddeki inkılap .. . 
muzeıı 

Bayezitteki lnkıli\p mllzetl avlu
ıunuıı tanzim( için bir pl&n ha.zırlan
nu~tır. Avlunun cümle kapıaından 
müze binasına kadar uzanan 1Yolun 
zemini ya beton, yahut da eıkl TUrk 
eserlerinde olduğu gibi renk.il tat
lardan olacaktır. Avlunun etrafında 
gUzel bir bahçe ile genft bir Yeıitlik 
vUcuda getirilecek. bundan ha§lca 
duvarın taşları da temizlenecektir. -""""""w"""'""'"'"'"'""""'"1111111111ııı11ıuıııııuu dalcılaro. a~ır lşçl karnesi verllıne&l.- etmiyor mu; ıonra da kazancının 

Şişlideki . evlerin nı garsonlar cemiyeti. lokantacılara yarısı nispetinde kira 'Verdirerek 
demir parmalrlıkları ~erlldl~l glb1 garsonlara da g~mlek- ş:hrin biricik ti,yatro takımının tem• 

• 5 1938 ikramiyeli 19,90 YF.Nİ !1.'EŞRİYAT: 
11 ıı 1933 lkramtyeU ıı:rganı 21.95 AYJN BİBLİYOGRAFYASI 

,.. llk tevzi edilmesini, balık~ılar, mo- siller verebilmesini temine çalı,mı-60 •. ktu"' ru··ıecek törJerlne mazot tedarik olmnıasını. d .. 
slmltçller cenıtyett, simit ve börek yor muy u' 

ı 7 1934 Slvııs-Erzurum 1 19,90 Her ay ~ıknn escrlel'e dair mnlt1mat 

gar ayı .•. 

lstanbulun en güzel köşe

lerinden olan Taksimin 
uzun zaman biz sevkini süreme
mlşlz. 

Bu civarda dikkatle Alvar:t. 
Gitti ismindeki satın meşhur .,. 
rayı varmış. HattA Venedlk b& 
yozu olan Alvar:lo Grlttl'ye yazı. 
lan mektuplan kendisi hakkınclıa 
aBevoğluıı l!kabı lrullarulmnış ... 

<ıBeyoğıu.. Alvarlo Grltti bit 
zamanlar hemen hemen tek ba
şına buralann sarasını çıkanr
nuş. ~ 

Biraz da şehrin en sevlmll kB, 
şelerlnden olan Taksimden millet 
istifade etsin .. 

Hikmet Feridun Es Şişlide Osmanbey ile son tramvay imaline bir an evvel başlanmıı.suıı, Yine dUn Belediye c?ine geçecek 
istasyonu arasındaki caddenin her tmnciln.r cemiyeti, ekmek tintıeıine toplu bir paraya makul bir ıarf ça-

ı • 1934 Sıvas - Erzurum 2~7 20.- veren ve bunlardan nıühlmlert bak
• • 1941 Demlryolu 1stlkrazı. I 20.- kmd" sal''hl••etll kalemler tarafm-

II 1970 ~ " ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • • • • • •• • dan yazılmış krltlkler neşreden Ayın 
A. Demlryolu tahvllı I-II 62.- Blbltyogratyası dergıstntn altıncı sa.. 

iki taraiındaki binaların önleri vak- ?.am yapılmBsın! lstcm!şlerdlr. resi olarak bir hastane ve bir tiyat-
tile etrafı parmaklıklarla çevrilerek ro yaptırma~ı dUıUndUğUnll, bir oeh-
bahçe hali.,e getirilmi~ti. Halbuki İ t b I .f 'I . h b b rin hastalarının maddi ııhhatl ka· 
bu yerler, bina sahiplerine ait olma:. 1 an u çı çı erı u u at dar, hasta olmayanların manevi ııh-
dıktan başka yaya kaldırımının mU.. borçlarını ödediler 'batini korumak lüzumunu duydu-
him bir kısmını i~gal ediyordu. Be- Vilayet hududu içindeki müstah- ğunu ilan ettiği zaman bunun adeta 
lediyenin te~ebbüsih bu parmaklık· sillcrden hükö.me~ tarafından satın hayati blr mesele olduğunu unutan
la.r söktürülmüı ve İ§gal edilen yer- alınacak hububat miktarı, vil&yet lar olmadık dedikodulara saparak 
ler yaya kaldınma ilave edilmişti. ziraat müdürlüğü tarafından tesel- hu lıi haltalamağa ~alıımıyorlar 

Ancak henüz parmaklıklarını sök- lüm edilmio ver he- kazada tutulan mıydı~ 
meyen binaların mevcut olduğu an- ambarlara İ!tif edilmi,tir. Vilayet, Tiyatro.yu yıkm!lyı hedef tutan 
laıılmı~tır. Bunlara da kısa bir müh- bu kazaların ihtiyacını bu ambarlar- bu gibi cereyanları birer birer ıay
let verilecektir. Bu mühlet içinde dalci buğdayı kendilerine vermek malc iıterıek uzun bir liıte tertip 
IÖgülmiyen parmaklıkları Belediye ıuretile terr.in edecektir. Bu suretle edebiliriz. Fakat değmez. Çünkil 
ıöktClrecek ve maarafını da bina sa- ikinci bir nakil zaruret ve müıkülltı bugünka vaziyeti blraır yakından in· 
.!liplorlnden tahı:I edecektir. bertaraf edilecektir. eelemekle bu ~ılıli 41cozeyan~ 

A. Demtryolu tahvlli m 61,- yın zengln m!1nderecııt4a. tnt~ et-
A. Demtryolu mümessil senet 48.- mlştır, 
T. o. Merkez Bankuı 153.- AYL"l BiRLİYOGRAFl'ASI 
T. t, bankası nama muharrer 1!·: ünlverslte Kltapevt tarafından 
T. İt bankuı (hamlle att > 1 • neşrolunan ve yenl çıka.n ktta.plardan 
T. 1' bankası mUmesstı h.ls. JOO.- bahseden bu mecmuanın e ııa.yıJı ha· 
A. Demlryollan otrkett <% 60) 1IO.IJO ziran nüshası çıkmıştır Okuyuculan.-
A. Demlryolları otrketı <~ ıoo> 49·150 mıza tavsiye ederiz · 
EskUı.tsar çlmento 9.aa GİTANJAıJ 
Kredi Fonatye 1903 103,50 Büyük Hlnt ... trl Rallmdrana.tJı'm 

• • 1911 98.150 Y"' . 

, • Amorti 63 _ «Oltanjall. ls1m11 esert kıymeW mu-
• • Kupon Üs harrtr arkada§lllll9 B. İbt'ahJ.m Hoyt 

taratmdan TU~eye çnrllnılf ve 

Türkıye Sağır, Dll.m ve KOrler ı.. 
ım.nüt cemiyetinden: 

tÇTbu.A DAVET 
önOm<!Mek1 M>/94.2 ~ d:nl 

aabah uat 10 da Emtnônl\ Balbvtn. 
de bazı meseleleri Jronutmalc ,. 
ihalletımeııt üzere cemlyetımlzlıı fey. 
kalAde bir 19t.lmaı yapılacaktır. As..
la.nn tefrltlerı llAn. olunur. 

Turan Aziz Beler 
SEVDA BORSA DJŞINDA Remzi Kltapevt tarafından netrecID- ' 

TllrJı: altını 13.20 ml.ştlr. T&rnla Tllrkçe.slle zevkle otu- 1 Romaru çıkmıştır. 
Killoe altuı blc lfaua& . f,80 n1.ea~l<la4 emin oı1dulumus bu ın.., ==-l!l!!!l!i!İNKILAP!liıı!!!!!!!ıı!!!!!!!Ktr!!!!!l!•A•PEVl!!f'!!!!!!!!!!!!!!!!!lıl .. 
MecldlJ't ı.oo bur esert karller1mlle &antp ecı--. o: 



Sahife 4 &Bf&ll 1 RyJ61 1942 

Teşekkür fRAovOI 
.•. ·~. 

B11!s1at "+-ı_•m Wlöna ın!Jde1 
Bütiiıı Dil!Q'aDİo takdlr ettfli tpfs Türk SanatkAri 

.. .... n----------=---====-==--==========~ 
Devlet Demiryollari ve Limanları lıletme - ·ın Sevgili ~lm, annemiz 

ZEHltA SOYOAM Prof 1 z A T i s u N G u R Busbk6 PNS"m 
m bizden ebedlyen aynıı,ı mlıııase
betlle son mera.sıma iştlrAk eden, 
te raf, te1efon, mektup ve bilhassa 
bizi t.escllll e geı.erek tazllo"ette bulu. 
nnn klymetll dost ve akrabn.Ianınıza 
ayrı, ayn t ekkilre teessürUmz lınkAn 
bırakmadığından guzetenlnn tavas
sutunu rica ederiz. 

13,30 Pr~, 1!,33 Tttrkçe pllk- .,_lA, ak d ıar, lS,U Ajllll hı.btrlerl, 14 R1yase- 7 ....,-1u.1 Pazart.t wanun an ı itiDutn 

tlcümhul' band~. H~O İstanbul at B EŞİ K TA Ş B AH Ç E SİN D E 
y~annm tahm1nler1, 14.40 Ttm.-
sll: ıŞu Patavatsızın 11.Ptıtuu dolru ft:µıtlllwin• ba,lıyor, Teınalller, tam saat 9,,0 d~ l)ql.,, J,ıdlhama 
buluyor muunuz?•, 18,03 Dana or- marua kalmamanız fçln l>lletlerlnlrl .UndUzden almı•. '.felı :i2900. 

Merbumenlıı eş! kestrası, 18,46 Radyo Qocuk Kulübü, feımllden 10nraı her tarafa .nakD vas.ıwı verdır. 
1e.:ıo AJam ııaberiert, 19.M KUıa tamı laı1D1amm:ım•mmm~oısmmmm:Jaıımmmaamm~~· 'ru 
programı, ıo,11 Radyo Gazetesi, 20,'5 

Klmya.,.er Nft.11 Soydam 
Kızlan : Zerin, Rük!ı:an, Soydam 

Bakırköy Halkevl relslltfnden: 
Sosyal Yardım menfaatine ıı Eylül 

M2 cumartesi gilnü akşa.m.1 aaat 
22 de Marmara Bahçeslnde, bava bo
suk oldu~ takdlrde Balkevi ııalon
Jarında tertibtdllen ejtlenceye sayın 
halkımızın ~r1fler1 rıca olunur. 

Şarkı ve t~er, il Konu§mll., 21,115 
Dl.nl•yicl ~er.ı. ll,4ti Konuşına, 
22 Salon orkestmsı, 22.!0 Ajana ha
berJert ve bor1alar, 

Yann u.bafıkl t.!Oıram 
8,BO Profıram, 8,SI Mt\sik <Pi.), 1,40 

Ajana ha.berltri, BM M1tsllc <Pl.>. 

Orman Koruma Genel K. Sabnalma 
Komisyonundan 

1 - 14.000 çıtt yün çorap kapalı zatı u.sulllt euııtmesi 11/11/942 ouma 
gtinü nat 1!5 de Yenffehlrde orman koroma cenel K. blnaSU}da 7a.pılacaktn'. 

2 - Muhammen bedeli 11200 Ura olup muvakka.t tem.lnatı 840 Hradır. 
3 - Şnrtnameslle nümuneaı kom1syonda MI ctın ıı>r11lebU1r. 
i - İsteklilerin 1hale sat.tinden bit 111.at evvtUnt kad.a.r teklll mektup.. 

Jarını kanun! veattalarlle birlikte komityona venn.ı.n llA.n olwıur. 
«Dl21b «7060ıı 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
İmtihanla Memuralınacaktır 

1 - Teşkllltınıızdaki mtın.hal memuttyetler 191n 11/11/~ tarlhlnt mil-
1&.dlf pnzartc.sl günü cLlae 've Orta mektep mezunlan ara.sndaıı !ııta.nbuld& 
Ankara, Adana. samsun ve İzmlr Bqmt1dürtyeUtrlnde bir lmtlhan yapıla
caktır. 

2 - Llse mezunlannm ögleden evvel v• Orta mektep mezunlarının ~-
1Me.a sonra lmtlhanlan yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar blr dilekçe, evra.kı mfis1:>lte Tt lld fototrafla birlikte 
İstanbulda Zıitlşlerl §UbemlZe ve Ankara, Adana, Bamsun ve İmnird• bu 
mahaller Başmüdürtyetlerlne müraca.a• etmel!d1r. 

4 - İmtihana girmek isteyenlerin ~1da yamJı vasıf ve oartlan hallı 
olm.nlan Jlmmdır. 

A - Lıte veya. orta mektep mezunu olmak 
B - 18 yaşını bltlrm~ olmak ve ti Jaşuı.dan JU)Ean olmamak 
C - Vazife ifasına. m.anl bir hall bulunmamak 
D - A.skerHğinl yapını~ olmak veya·mueccel buhınmak n b1ıUıasaa her 

lkl h:ı.lde de son yoklamalannı cüzdanlarına ka.)'dettJ.rml. olm&k. 
5 - İmtihanda kazananların muvattala.yet vt ts.h$1l n.zl7etlerlne &öre 

BarPı:ndekl dereceler ıızertnden ticretlert tesb1t edllereıı: sırasil• taylı:ı.lert ya.. 
pılır • 

6 - Müracaatlar 19/9/942 cumartesi günft aaat 13 e tadar kabul edt-
ıeccktlr, c9814ıı 

Nişantaı Kız Enstitüsü Müdürlilğtinden ı 
Nev'i Vasfı -

Dövme bakır tencere 22. 8. kutru 
, • , 24. 8. , 
• • , 28. s. • 
• • • 36, s. • 

Yuvarlak tl.'psl 30. s. ıı 
Kesme bakır tepsi müstatll 24x30x5 
Dövr.ıc bakır çukur sahan 20. s kutru 

ı - Yukarda mlkdar va vasıflan 
konulmuştur. 

M1kdan 

80 
30 
30 
30 
CIO 
30 

180 
yazılı oazır bplıı.r açık ekstıtmeye 

2 - İhale 16 Eyl(ll 1942 çarı:amba g\in\1 sa&\ H de Yükaek Mektepler 
Mulıasebecm~ binaaında toplanacak olan komJgycm. tarafından yapıJaeakttr. 

3 - .Muhammen bedel 1580 muvakkat teminatı 119 liradır. 
4 - Şartname okul idaresinde görilleblJlr, 
5 - İstPklllerin ehliyet temlnat makbuzu ve Ttcaret oda.sının y~ni yıl 

leslkası ile birlikte belll gün ve .saatte tomısyona gelmelerl. (~43) 

Dikkati SARAY Sineması 
)' ~ Sinema mevaiminl 

10 Eyl61 aııiimlbdeld ~ alqami ~or. ~111 proııtamı: 

SAADET GECESi 
Türkçe •özlü pheeerleridir. Bat Rollerd':ı 

CBARLES BOYER ve JEAN ARTHUR ___ ,_, 

SÜMER SiNEMASI 
Yeni sinema mevsimi 

Parlak nUkteli ve çok güzel 

KOCAMI ARIYORUM 
Şaheserle 8 Eylöl Salı akıamı açıyor. 

S.. Rollerd• ı 

JOAN BLONDEL - MEL VYN DOUGLAS 

İstanbul Jandarma aatınalma Komisyonundan: 
Bir tuoauna t.68• kurWJ flat tahmin edilen on bln HA. on beo bin kösele 

kı:rpıntl.s. 7 ıgı942 pazartesi günü saat 115 de İstanbul Taksimde komlsyo
numuzwı bulunduğu mahaldo .kapa.11 zarf arttırmaslle satılacaktır. Mu
vakkat temlnatı 760 liradır, Nilmunesl. komisyonumuzda ve kırpmtüann 
hepsi de Kasımpaşada oenıı Dlkiı:nevinde eörülebutr. Şartname parasız 
alınır. bteklllertn kapalı zarf tekli! mektuplannı arttırma gftn{l 1aat 14 de 
kndar komtsyonumusa vernıeıerl. c8968• 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yaşı 32 den fazla olmamak üzere yedek subaylardan kabul imtihanında 

muvaf!a.k olanlardan yirmL!l denlz ordusu içın hesap ve muamele memuru 
ye~tlrllmek üzere &lmaca.ktır. 24 Eyltll 942 ta.r1h1ne kadar m~oaat ed.11-
mesl lb1mdır. 1steltlllerln kayıt ve kabul §artlan hakkında. maltımat almak 
üzere komuUınlıR"ımıza. mtıracaatları. .. (9321) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
İtletme Umum Müdürlüğünden: 

Akçaabat .Pulatbaneıı, Ak.çay, Alanya, Amasra, Antalya, Ayancık, Ban
duma, Bartın, Bodrum, Bozcaada. Burhaniye, Cide, Çanakkale, Dtklll, Ecea
bat, Erdek, Fat.m, J.l'ethlye, Flnlke, Gelfüolu, Geml1k, Gerze, O!resun, Göko
va, Görele. Hopa. hnroz, İzmit, Karaıbiga, Karamürsel, Kupdası, Llp.sek.l, 
Marmara. Ereğlls1, Marmaris, Mersin , ?düdanya, Mllrefte, Of, Ordu, Payas, 
Pazat, Ri%e, Stuvrl, Sinop, Sürmene. ŞarköY, Taşuou, Teldrds.lt, Tirebolu, 
'ttnye ,Zonguldak, Ayvalık, İskelelerl mUrurlye tarltelert bu kere tadll ed11-
mlft1r, 

İşbu tarife hükUmlerinln ı ~~rlnlevvel 1142 ta.rth\nden. ltıbaren ta.11>1.k 
olunacağı IIM olunur. (9608) 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Şose ve Köprüler lıtanbul Mıntaka Vakıflar Umum Müdürlüğündenı - ı - Ankarada Atattırk Bulvarı nzerınde Osmıı.nlı Banb8ı bltlOiR'fnde 

Müdürlüğünden: olup Et1 Bankın kirası altında bulunan Vakıf blnanm ıı.,tftn• 1 kat Ulve 
no.ooo> lira muhammen bedell1 200 • 250 lltrell.lt lçl dlfl gaJva.nlzU edllecektlr, Kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

1 1/2 - 2 mm, saç kalınlı~mda %00 lltrellltler 40 - te Kı. 260 ııtrell.kler 44-515 2 - Bu lnl}aatm ke.,tf bedeli 70334,29 yetmiş b1n Uç yüz otu& dört. llra 
Kg. sıkletlııde demlr çemberU 100 adet ye:nt bidon pazarlıkla eksiltıneye ko- yirml dokll3 kuruştur. 
nulmşutur B - Bu l~aata alt tenni evrak şunlardır: 

Eksiltme 7/9/942 pazartesi Baat 18,30 da Gal&ta Karaköy Perçemll IO- a.ıı Fenni ve eksiltme şarlna.melert 
kak cemaat hanında Şose ve köpriller tst. Mıntab mfldürltıR'ft, etsııtme to- bt Projeler ve keşif varakası 
nmyonımda yapılacaktır. cıı Mukavelename ' 

tsteklllerln (750) lira muvakkat tem.inatla beraber 2490 sayılı kanunun 4 - 3 t\neft maddede gosterllen evrak Va.kınar Umum mftdOrlilR'Q tn-
tayln ettl~l vesikalan hamilen muayyen ıtın ve ... ~ komisyon& gelmt'lerl, §aat mtıdl'ırlyE'Unden 306 t\ç Jllı altı kurUŞ muka.b1llnde vermr, 

şartname paraSlZ olarak datresJnden tedarik edlleblltr. (9662) 8 - Eksiltme 2119/942 tarlh!ne rastlayan pazartesi gi).nU. saat 18 de 
Vaklflar Umum müdürlüğü İnşaat müdüriyetinde toplanacak ihale tomls-

~ elmik Okulu sabn alma komisyonu 
Baıkan lığından ı 

CINSİ 

İspanak 
Pırasa 
LAhnna 
Havuç 
Kcrcvlz. kok 
Domates do malık 
Bezelye tnıı:e 

Taze bakla 
Çalı fasulyesi 
Fasulye ayşe 
Fasulye barbunya. 
Biber dolmalık 
Taze yaprak 
Yer elması 
Taze bamya 
Semizotu 
Tııze kabak 
Karnı bahar 
Marul 
Patlıcan bnş 
Yeşil salata 
Enginar bat 
Hıyar 

Ltmon 
Dereotu 
Taze .soğan 
Maydanoz 
Yaprak salamuta 
Ballmbatı 
Nane 
Barmusak kuru 
Ebegümeci 

Mlktan Azı 
Kur~ 

600:) kilo ıs 
10000 ı 12 
5000 • 18 
2500 • 10 
2000 , 16 
5000 • l'l 

1500 , 18 
2000 • 22 
1000 • 25 
201)0 , 32 
3000 , 28 
1000 , 20 
.00 • 20 
1500 , 18 
ıoo , '° 

4()00 • 10 
3000 , 18 
1000 > 20 
6000 adet. 15 
20000 , 6 
10000 • 3 
8000 , 10 
3000 • 4 

25000 • 5 
5000 • 2 

20000 demet 3 
15000 • 3 
1000 kilo 30 
1000 ... ıa 

lOOO adet 3 
200 kllo 65 
600 , 20 

Cotu 
kurtıf 

215 
24 
20 
ao 
21S 
25 
19 
~ 
25 
315 
35 
25 
25 
22 
41 
18 
20 
25 
e 
8 
3 

10 
il 
9 
1 
3 
3 

40 
20 
s 

70 
211 

Azı Mu 
l'ahmln Tahmin 

Bedetı Bedeli 
Tutan Tutarı 
L, Kr. L. Kr, 

900 00 1250 00 
1200 00 2400 00 

900 00 JOOO OC 
2so oo noo oo 
820 00 1500 00 
8110 00 l 250 00 
90 00 95 00 

(40 00 500 00 
250 00 250 00 
IS40 00 700 00 
840 00 1050 00 
100 00 250 00 
80 00 100 00 
80 00 110 00 

200 00 2215 00 
400 00 720 00 
540 00 800 00 
200 00 250 00 
250 00 300 00 

1200 00 1600 00 
800 00 300 00 
800 00 600 00 
120 oo ıım oo 
12~0 00 22!50 00 
100 00 100 00 
300 00 300 00 
4!50 00 4!50 00 
300 00 40() 00 
160 00 200 00 

60 00 60 00 
130 00 140 00 
100 00 125 00 
~ 

yonu marifetlle yapılacaktır. 
Tekllf mektuplan kararl~tırılan saatten blr saat evvellne kadar mak· 

buz mukablllnde komisyon reisliğine verllm~ olaca.kt1r. Posta gecikmeleri 
kabule şayan değildir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 4766.71 dört bln yedl yüz &lt.mış altı l!ra 
71 kuru~ muvakkat teminat vermeleri ve aşağıda yazılı ves1ka.lan haiz ol
malan şarttıı·. BU veslkalan ibraz edemiyenlere 3 0.ncll maddede yazılı ev
rak verlJcmez. 

aıı 1942 yılma alt Tlcaret odasından alınmış vesika 
b• Nafia vekA.letınden alınmış müteahhitl!k vesikası 
c" En az 70000 yetmiş bin liralık benzeri inşaatı uygun bJr ,ek.ilde lkmal 

eylediglne dnlr llglll makamdan tasdikli btr v!!slka. lbrazı 
d• İsteklilerin mlruar veya mühendis olınası. 
7 - Eksi!tmeye &h"'t'ceklerln kapalı v.artm hazırlanmasında ve teklif 

mektuplarının y:ızıhşınd:ı ve bu zarfların tevdllnde ve PQSta. lle gönderll
meslnde 2490 rn.yılı kanunun 32, 33 ve 34 üncll maddelerine harllyen riayet 
edilmesl !bur.dır. 

8 - İşbu inşaatın bedcU vahld flat esası üzednden Mnecektlr. c982h 

Münakalat Vekaleti Devlet Denizyolları 
Umum müdürlüğünden: 

İzmir tube muhasebecinde 120 Ura. aylık tıcretll blr memurluk açıktır. 
Mubasete t~ertnde çalı~~ ve barem derecen uygun ve a.skerlllde 

il~lğl kalmamı~ tallplerln res1kalarlle birlikte Denlzyollan Zatı iılert mn-
dtır}i}ğüne milrncaatlan. (9568) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığındanı 
Fakillter.11z kız talebesinden bazılan sene içinde askerl1k derslerine 

devam. etmediklerinden tabur komutanlı~ca. lslm Ye No. lan faldllteye 
gönderilmiştır. Sınıf geçebllmcıerı için 14 Ey!Ul 942 pazartem ctlntl Bayezltta 
tabur mer>ı:ez blnaaında saat 14 de açılarak 2 hafta .ıo del'I 11tntb devam 
edecek olan telA.fl turslanna .1.ftirak etmeler! lbımdır. İsim ve No. lan fa-
kültede lltm <.>diJm!ştır. aH\knde.rlann mUracaatlnn. (91583) 

l\1aliye Vekaletinden ı 
B'ş1ktaşdn. Mallye kırtasiye deposunda teraktım eden '184 adet bOyük 

çuval toptan sntılmak üzere açık arttırmaya konulm~tur. 1stekll1er!n 100 
llra teminat paraslle blrllkte ihale günü olan 111 eylül 942 aaJı günü aaat 
H de depoda hazır bulunmalan. (87115) 

13700 oo 1872~ 00 Ankara Belediyesindenı 
Yıldızda b\llunan Teknik Okulurıun 1942 malt yılı ihtiyacı olup yukanda 1 - Knle önünde yaptırılacak su deposu işi on bil§ gün nıt1ddeL!e ve kA-

cins ve mlkdarlnrlle tahmin bedeli yazılı 32 !::o.lem fR1 sebze şartnamesine palı 7,arf usuUle eksiltmeye konulmuştur. 
göre 2419 94~ perşembe günü sant 14 de GUmüşsuyUJıda. Yüksek Miıhcndls 2 - Muhn.ınnıen bedell d5818ı Ura cr55ıı kuruştur. 
Mekt bi M ha ebes1ı1de toplanacak komtsyonda ihalesi yapılmnk üzere k:ı.- 3 - Teınlnntı d 1861 lira t.39• kuruştur. 
p • ı zarf u u• le ek lltmeye koırnlmuştur Ilk teminat 1404 liradır. İ!rtcklile- 4 - Bunun 22/9/942 aülı günll saat 11 de ta11blne 1ha.lest mukarrer bu-
rln 1 n Dl g rmck v ılk tı>m!natı yatırmak üzere bir gün evvelbıe. lunduı;ıu1dru1 şart.name ve keşif cedvell ne krok!stnt görmek lsteyen!crln 
k • Y:I ız ' 1 c.kı !um. ı v..; eksiltme giinU Gtımüşsuyundakl Yüksekj her gün Encl\men kalemine mUrnenatlan. Ve tsteklllerJn de ihale gUntl olnn 
ı. ı• dı l>'.t bl Muh ·s ne eımclerı. 22/0/012 salı gt.inll saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 82 net nıadde-

1 1 rı tıı <'den b r ana• vvellne ka.anr makbuz muka- Bf sarahati vcçlillıe tanzım edeceklert teklif melttuplannı Beledlyt dair&s'ln-
b il mdn. Po tada vnkl gec kmeler tabut edllme?:, (956'1) l de miite~ekkll Eneli.mene vermelerl. • c'ltSOOt cD828ı 

Umum idaresi ilanları 11 
Muhammen bedeli 1474 Cbin dört yüz yetmtş dört) lira 156 Celll altı) Kr. 

OlNı t.116 M3 muhtelif ebatta. karaa~a9 kalas '15 Eylül 1942) sah gilnü saat 
<lM on beşte Hayd&rpl\f1lda gar binası dahlllndekl komls}"on tarafından 
Açık eblltme usulile ıııtın alınacaktır. 

Bu 1§e jirm&k ~yenlerin 110 (yüz on) Ura. 1!0 <ıı.ltxruş k'UI'UŞluk muvn.lt-
4t teminat ve kanunun ta.ylg. ettı~ VOB&ikle blrllkte ek.slltme rünil snatı
no ~dar kom.ts.vonn müracaa.tlan .lUımdır, 

Bu ~e alı §9.rtnamele:t komisyondan parasız olarak dnA"ıtılıruı.ktndır: 
(9393) 

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak 
Mallye meslek mektebine lllnacaıt taıet>enm seçUmesl için Wnci blr 

defa daha ya.zıh vt .&zltı m\W.baka ~. Mtınbakaya gtrmtıt u,ın 
lf ... H yaşmda olmak en ~faRı orta mektep talı.sl.Hni bltırmlş bulunmak, 
askerUk çağınd& olanlar !çln askerlltınt yapmıf veya aa1r sebeplerle &l~ka· 
aını ktsmlf olmak p.rttır, cTeclllller alınınu,ıı Yasılı mllıabaka imtihan. 
lan An.karada. mallyı mesl&.11: ınektebinde, İstanbul, Beyb&n. İJllntr, Sıva.!, 
,Sam.sun, Bursa, Amuya, Zonguldak, Tokat, Ordu. Erzhıoan, Bilec.lk, Çan
lan, Kırşehir, Çanakk.ale, Tek1rdall.. Kırklareli. Bolu defterdarlıklarmda. 
10 ;llylıll 942 taı1hlnde yapılacaktır. 

Tal1p olanların lnıtlhan rOnüne kadar Ankarada Mal1ye meslek mekte
bine v• vııa.yet1erde 1a1mlert sayılan 4efterdarl1klara. mUracaatlo.h IAzımdır. 
Ankara.da !crıı.c;ı kararlııştınla!l !özlt\ tmtıhan günü l!S Eylül 942 den 20 Ey· 
101 942 yo ehn~ır. 

Mektectn tahsll mUddeti lk1 yıldır. Talebe mektepte yatar. Ayrıca la~e· 
lerlne mukabil otta mektep meEUn1anna ayda. keslnUstz '° ve Use mezun
larma @ 11m verll1r, Mektebi muva!fakıyetl& blt.lrenlerden orta mekteı> 
mezunlan 20 Ura llse mezunları 215 Un. m&aJ]ı memuriyetlere tayin olwıur-
le.r, •'1288• c9405• 

Nafia Vekaletinden 
Eblltmeye oknulan iş: 

1 - Su ~ert beşlnci oube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan D~rme nM 
kanalının temdidi Ut hatrtyd ve sınıı.l ımallt ln§aatı. 

T&hmln edilen keşif bedel! flat vahldl esası üzerinden (424,155) llra •32) 
kuruftur 

2 - Eksiltme 18/ 9/942 tarihine rastlayan Cuma günU. saat l~ te Ank:a
rada. Su iflerı relsllııt binası içlnde toplanan Su ek.<dltme komisyonu odasın
da. kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler ekslltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırhk işlerl 
genel oartnames1, umumı !U işleri fennt oartna.mesl ile hususı ve fennt 
prtnameleri ve projeleri (21) lira (21) kuntş tarşılıftında eu işleri relsll
ltlnden ala.blllrler. 

4 - Eksiltmeye gimek lçln ısteklllerln (20716) lira (21) kuruşluk mu
vakkat t&mlııa.t vennu ve eblltmenın yapılacağı g{lnden en az üç g\in ev
Tel bll' dlletı;e llt Nafia vekllstıne müracaat ederek bu 1§e mahsu~ olmak 
tlzere ve.stka alma.lan ve bu vesikayı göstermelert 41Uttır. Bu mUddet tçınct" 
vesika taleblnde bulunma.yanlar ekslltmaye gtreme?Jer. 

5 - İsteklilerin ~Uf mektuplannı lldncl maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Bu 1şlert relsllltine makbuz karşılıRında vermeleri 'ü
zımdır. 

Postada olan geclk.meler kabul edilmez. ('7004) '(9121) ----------------------------
Eskişehir nafia mUdiirlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan }f: Eskl,ehlr vUO.yettnde İsmet ıııı.şa nahiyesındo 

yıı.ptınıacak htlkftmet konaıı Sn§lll.atı olup keşif bedeli •49685• Ura 05 kıı 
tıı§tur. 

2 - İşbu işe aıt şartname ve evrak euıılardır. 
A - Eksiltme p.rtnamesl 
B - Mu'kaveıe proJesi 
O - Bayındır.llk işleri genel şartnamesi 
D - Yapı ışlert umuml ve !ennt oartnamesı 
E - Htl1'us1 oartname 
J - Metraj, keşif hült\s:lS>, p!An vazıyet kroklsi fosseptik, sıhhi testsat 

ve fi.ya\ bordrosu 
3 - Eltı:lltme 14/9/ 942 tarihine mtlsadlt pazarteı:l günü saat ıs de ı:s. 

kf4eh1r Nafıa mfidQrlt\Ril blnuında toplanacak koın1syon tarafından ynpı
la.caktır. 

t - Eksiltme tapalı zart usu11le yapılacaktır. 
il - Eksiltmeye girebilmek için 1stek1Uerln 
A - 3726 lira 38 k.Ur\lf muvakkat teminat vermesi 
B - En az elll bln liralık btr yapı tşint başarmış olduğuna dair blr bon

servis ve bu tı:i ldare edebnecek malt 1ktıdan hatz olduj!unu mü~'lr bir 
banka referansı ne eksiltmenin yapılacaRJ günden en H 69 gün evvel ·bir 
t~!da. ne Eskl,ehlr Nafıa. mlldilrltt~üne müracnat ederek alaca~ı bu eksilt
meye Jşttrttk vesikasını ibraz etmesı oaittır. 

O - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvellne kadar Nafıa mtıdllr~tıR"üne makbuz ·mukablllnde verllecektlr. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı 
aaatıe tadıır gelml.ş olması 'f• dış zarfın mühür mumu lle iyice kapatılınıı 
olması 1A.zımd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. t9327> 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
17/9/942 perşembe gtlnft saat 115 de lıtanbulda. Nafia MüdUrlü~tı Ek

siltme komisyonu odasına (307386.92) Ura. keşif bedelll Gurebadaki eski 
kuduz pavyonunun dalı111 hasta.Iıklar kliniğine tahvlU lle aynca yapılnca.k 
otopsi binası inşaat ve tesisat lşleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-
m~ur. • 

:Mukavele. eksiltme Bayındırlık işlerl genel hususl ve fenni ıaı tna
melert, proje keşif htllAsaslle buna müteferrı diğer evrak 05.37) lll'a 
mukab!ltnde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat <18045) Ura (48l kuru§tur. 
İstekHlerin teklif mektuplan ve en az biı:' teahhütte (150,000) liralık 

bu ı~ benzer ıı yaptığına dair idarelerinden almış olduğu ve.slkalnnı is
tinaden İstanbul vll!\yetıne müracaatla eksiltme tarlhlnden tatil günleri 
harlo 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına alt ticaret odası veslktı.· 
Jannı havı kapalı zarfları 17/9/ 942 perşembe günü saat 14 e kadar Na.-
na mtıdilrlüğüne vermeleri. (9030) 

Kütahya Vilayetinden 
Vlllyet merkemndekl memleket butahanesı tçln llAç ve alA.tı tıbbiye 

a!ınacattır. 
1 - ilAçl:ınn muhammen bedeli 8800 ııra ve muvakkat teminatı 285 

liradır. 
2 - AIA.tı tıbblyentn muhammen bedeli 1968,IS l1ra ve muvakkat teml· 

natı 167,ô liradır. • 
8 - Eksiltme 18/9/942 tarlhll cuma gtlnü saat 111 de Vlllyet da.lmi en

c1lmen1 huzurunda. yapllacaktır 
t - İlA.ı; ve a.IAtı tıbbiyenin cins ve mık.tarını ııseteren llstelerl ııe 

oartnamesj İstanbul VllA.yetı aıbhat ve içtimaı muavenet müdürlUgüne 
gönderJldiginden l.ıteklller!n medı:ür müdürlüğe müracaatla göreblleceklerl 
glbl vilAyet daim! encümen ka.lemtndekt dosyasında görtlleblllr, (9380) 

Arkeoloji müzeleri arthrma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden: 

Muhammen dikiş Muvakkat teminat 
bedcll mlktan 

İşin clnsl Miktarı LI. Kr. IJ Kr. 
~.....;;:_:;_.:._;__~~--~_..;,,ı_;~...,._ 

Elblse dikişi 66 Utkım 680 00 51 00 
Ekslltmenln hangi gün ve ıaatte ve nerede yapılacağı: 
Ek81ltme: 14/IX/942 pazaıtest gUnU snat 15 de Yüksek mektepler ıı1u• 

hascbecU1~lı1c!e yapılacak. 
İstanbuı arkeo!ojl mliY.ı:I,.rl umum müctüı liğüne ba~lı milze ve mües

seseıcrdekı müstahdemlnln melbmıat ilıtiyacı için diklırllecek olan 20 t::ı!mıı. 
ye?ekll ve 40. takım co.ket!tırı ka.Pah elbl onln dikiş !şçlllği açık eks!lt,mc>,·9 
konmuştuı. lst&kllleıin şar~ımme V(' €lbise nümunolerinl gcimıek iizere 
Umum mtldürlüğe, eksıltmeyo girecek olunllrın da nıa:e günütıde ve ·aıkl 
l~zıme ve teminat mak.buzla.rlle komisyon riyasetine müraclilat ctr.1o'c 1. 

' 



BE& TELDEN 

Esrarengiz pasta ar .• 

Boğu:ım biraz {ula c~ bir <lostum geçenler c beni 
pastalarile şöhret salmış bir dükkina soktu. Buzlu p~"ta· 

lar tabaklar içinde elimlzc \•cdlöi. O sırnda blilın gıôI nyakta 
atıştıran bir lındm gurupunun öyle mn nnı L~ttlm: 

- Zcnnederlm bu pasta fasuly~ unundan yapılmı ... 
- Ilalbuld n bayağı una benzettim ... 
- Hnyır ..• Ne münn t? .. lktnizin dediği de değil... Bu 

pastayı fındık ve badem unundan yapmışlar ••. 
OnJnr böyle konuşurken beıı de aynı pasU:yı yedl~ı için 

mernkln arknd~'\lllln sordum: 
- Sen ne dersin? •. Acnba ycdlğlmlz u pasta neden yapıl-

mış? •• 
Arlmdasım dudağını hüırtfü 
- Ora nı kullnr bilmez... Allah btllr ... 
l"anımııclak1 kadınlar gurupunda aym pasta ettatmda talı· 

minler gırla gidiyordu. Fasulye unu, irmik. badem, fındık, hat. 
ti kestane diyenler vanb. 

Bunlnn dinlerken esrarengiz bJr ıey yiyormuşum gib! ıel· 
di. Evet. .• Buglln hlr çok vltrlnlcrl süsleyen bu tıesrarengh pas
taıı lar acaba neden yapılıyor? 

IST ANBUL HAYA Ti 

Bizde tütün ve i~ki 
sarfiyatı ---

Mcnılekettc sigOJ"a fiarliyatı 
yüzde altmış nlsbetind artı~ 
Kütı.i haber... llalbuJd bir ıınV 
ay evvel içki ırc sigarn !lııtled 

Mü~ yaz sıcaklarına rağmen Ynznn: Bu dalıa. ziyade bir gösteriş ha· ~ttınlırken, Devlet gelirinin ço. 
mühim ink1şa!lnr gösterdikten reketi 'Olabllir. Eğer biglltzıer her g:ı1masUe bernber, bu ke)if veri· 
sonra Elfilemeyn mevzllnde du- ~. Şevki ~azman hangi bir vazi}etl müsait görerek cı maddclerlıı lstilıIWni azaıt-
raııyan §tınan Afrika hnrekt..tı mukabil harekete geçerlerse mak gny de güdUtmii5tü. De.-
on gün ka6ar evvel İnglllzlerln ..... h ., .... A_.. çok muhtemeldir kl muharebe mek ki maksadın birincisi fı zla· 
merkezden ya.ptıklan b1r keşif Bu :sebepledir ır..ı. er .. ,~ b·ııa.Ll.04 o ıvBklt kızışacak ve ild tam.t kar- sile basıl oldu. Fnkııt ilrlnclsi ak-
taarnızu 1le bomldu ve bmıu b1r da ye~nde duramamu.rua em- §Lmldald mtııı k:Uvvetıerde mü- si netice verdi. 
hafta sonra Almanların cenupta = ken~erl ~dan rpı~a- hhn ~ler e.çmaya. ç~ak Hiç ştlphe yok ki, içki anrfiya. 
girlşt.iltler.1 barüA.t takibettt ve b yUk za,. .. a mucıp 0 a- ve üstünlüğü bu oldan sağla- tındaki tmlalık da tütündeıı gV. 
Gölgede 55 - 60 derece sıcaklığın ca.k taarruzlarla da sükdnettn maya u)ra.şacaktır. Y Yoltsa rf kalmaz. Çünkü bhdc içki vt 
ne demek olduğunu bilenler bozulmasını pek ıst.em.tyor. Karşı :n'lş tahkim edllmlş mevillere ~ tdgara, eğlence, ~ev t.eıntntnden 
ağustos ayındaki durgunluğun taratın .eweıA taarruza geçerek bUyiik tesirleri gfüillen tank mD.- ziyade. kedere, üziln«tyc kal'§J 
pek tabll olduğunu ve bunun hiç yıpre.nmasım re ıancak ondan nllert ve tarik savar toplara lca ltfr pantelılr olarak Jrollanıhr. 
değilse blr ay daha devam etınesı sonra yüklenmeyi dÜJÜnüyor. Bir direkt bir hareket her iki t~ Ufak blr üzüntü karşısında he· 
lcabettığin1 hesaplıyabllitle}'Se d.e t.aknn tuTlll1 ha~d ;:,erle kar- iç.tn de pek ümltll :göriinmüyor. men sigaraya snnlınz. Kullan-

Yoksa bwılann esrnnm ç<iımek için Şeilok Holmcs 
Nat Phıkerton olm k mı lbım?. - H 

yent tutulan .mevzlin her 1k1 ~ §Isındald d(lşmanı n eı.a. taanıı- nuynn dostlnmıa da sıınntılı u-
veya raf lçln de pek müsait olmıyan m tahrik etmeğe uğraşıyor. Nispeten az k'Uvvetıe yapılan nuı.nlannda sigara tın iye eden 

va.zlyeti bu .st1k11nu bozmaya zor- Mareşal Rommel'in son hare- çöl hareketlerinde büyük adedt ıer 'Ve hö lelikle Wtün~ ah nl ; 
-===========-ııı:::m:ı==---=-====-==-=-=:a:s::::m::a ~amaktadır. keti de bu dtışünceyl teyit edl- üsto.nlükler temin edtlemlyor. ıpek çoktur. 

Filhakika EIAlemeyn mevzii yor. Hak1k1 taarruz hiç bir ema- Her ild taraf ıda manevradan Akşam üzeri nıc haııc t sfilı· 

Okuma çağına ge enler, müessesece 
mekteplere gönderilerek tahsillerine 

itina gösteriliyor 

İskenderlyeye pek yakın ıoldu- re gösteınıede.n v~ Anl olarak ve stratejik hilelerden lstuadeye lnnııuı "nüne Sırnlnnnıı!al'n dUt
~ndan ve Mihver kuvvetlerinin düşman üzerine atılmakla baş- çllh§ıyor. Rommel'in şimdiye ka- kat ediniz; el<SCrfs1nde kaşlar 
bir muvaffukıy ıti takdirinde ilk lar. Ralbukl son hareketlerde dar olan muvaffakıyetler! de çatık, yüzler somurtgnndır. tç
hamlede 'tskenderlyenin ve dola- Alman kollnrmın hareket istika.- buna dayanıyordu. Amma bu -se- nı in sebebini rsanız çoğun
yıstle Mısırın en nınmur kısım- met.ıel1n1 bUton uzunlu~ile g6s- fer :tngJ.Uzte:r1n bu çeşit hilelere dan stac:ığ'tmz ccwıp şuöur: 
lannın dQşman eline düşmesi terdiklert anlaşılıyor. dü~leri pek 6mtl. edilemez. - t ler aksi gidi~ or. Faıln ef. 
tehlikcsl bulunduğundan lnglllz- lkArllanliım, bir ksç ı r.ilelı ntıp 
ler lçln müsait d~lldir. Mihver B v b h gönlil fernhhndın onım. 
için de uzun ve çetin bir ikmal · a Ç ve ev ziraatiJ Yfthut: 
yolundan sonra bir yanı çölde 9 . - Hayatın 2e\ kini tncl .. nuyo· 
ve dayanaksız btr mevzide tutun- mm. Bari beynimi 11ymrt11rayım 
mak ve daimt surette mevzi har- L" h k b S d da ınırabım hafiflesin. 
bl yapmak lfıtlf blr şey Olamaz. a ana, ama 8- 0ll turf an 8 l\Ieyhaneyc en 1\Z giren şey 
Az kuvvetle 1dame ettirllen çöl diki kalıkahadır. Orada tek tük du· 
harbi bu çeşit yıpratıcı mevzl har . . mi sebzeler yolan neşe seslerinin nmimiyett 
muharebelerine dökillilrsl1 ma- ı de, içki mnsıı5lnda lrurulan dost-
nevradan beklenen tavdalar or- Patlıcan ,ıt.arlalanna lkleın arala- Son turfandıı ıebze olarak f~l- luk kndnr zayıftır. Zira, boynu-
tadan kalkar. nııa J&hana ve karnabahar .dikilebJ• re. Akız kabağı, anhıtahk yctbtirılc- nn nrzu zinciri geçirilmiş esir bir 

Şimdiye kadar mareşal Rom- lir. Aynca !Ahana ve karnabaharlar bUir. Bunlardan iher ilçU de artık imde mabsulüd\ir. «1\testanelerln 
mel kendisine büyük muvnffakı- tarla :vaziyetinde" de yetlJtfrflir. Tar- ddlmiı veya dildlmlf bulunmakta· blr'birine anı hulfisu, çingune
yetıer kazandıran liareketleı1n1 la halinde mahsul yetlıtinnek lç1n dir. Son tttrttnda aebzc!er ıonbaha· Jerln şüpheli imanına fx>nzcr.ıı 
20,000 ile 40,000 arasında tahm!n mevalm ıelmi§tİr. Patlıean tarlaaına nn 1lk donlanna !kadar yqıyabllirler. sözfi meşhurdur. İçld ftlemleriııin 
edilen ve değişen esas Alman daha evvel <IWlınfı olan bu cin1 Eğer bunlar Uk clonlann bt.ı\11.ngıc:l ekseriya kınlı kavgalarla netice· 
kuvvetlerile yapıyordu. Devamlı fidanlann çapalanm1111 ve ısusux hı· umanma bdar meyvata.nnı voıebi· Jendiğinf ·do her giin göriiyoruz. 
bir mevzi hnrbl ise bu kadar ralulmamıw lhımdır. ÇUnlrlı, patlı· lirlern ne lll, akd halde donar ve Şu halı'!e, harb bulıronı devam 
kuvveti bir kaç haftada yıprat- ean tarla.aında bu iki aebze atı1nz Jta. bozulurlar. Bayle bir vaziyet oluraa edip hnynt §nrtlan ağırlaştıkça 

En"t'lld gün Darii!Acezede ırllnnet edilen ~ardan bir gnıp maya, hatta yoketmeğc yeter. lırlana aıcaklann telirile ııkı~ h1r mWulil kurtarmak için tarladaki fi· tOtün ve fspiı:_toln içki fstihlaki-
DarOlacczede lmk çoculun ınn-lmlldUrll Or. B. Bekir Zafir. illi Kaldı k1 1skendeı1vey~ bu kadar halde kAJııla~ ve IAhana veya lcarna- dan!ann Uzerini don t ir etmfyecek nln de arl.n<-.agı R_?lılşıby'?"· • 

aet edildiklerini yaznnıtık. Oarlill· tahl!İinl bltlrOD bu 7avru1arın c.e• yaklaştıktan ve bütün Mısıra bahar verebıle:elt ~~ tomurou~ §ckilde .ha.sırlar ıveya camlı çerçeve· ra !Ju kndnr rngbct önn<:'nıe 
eeze, yalnız. malOl, akraba •tre aile- mqote aaba ha)'irli bir uzuv olma· hdldmiyet ümldi bu kadar art- lar dumura ugnyabllir. B~ .halde 1erle örtmek lazım gelir. O zaman gın~ slgnralnnn1;1n.n, d~~~
f.ten mahrum ihtiyarlan c!eiı1 ana lanni temba etmek Gae.r• ı)iunlann tıktan sonra beklemek de güç- lahana ve karnabaharlar blitün bJr mahsul eritıinciycı kadar ıof\ıktnn mck şöyle dursun, gıtitkçe lwhı-
...:_b k 1 ..r.zı L d orta tahıUl -.pmalamu da temin tür. Hüld.sa. yeni mevzi her iki mevııim içinde l&y:ıb v&Çbile beslen.- --'--I aı' •·-- al 1 fld leşmcsine ne bUJTulur? .. Dünva-
ua a yo su u .I"' erce çocu... a ,_ ta f 1 1 d h t d ıı.ııdt Han -.x. ff k f k , ... 1_,,k rııwıa aza ........ ınmıo o an an- h tanı! cİ f ı·ı .. h 
flneııinde barındıran bir tefkti't etmiftlr. glrtaa Cf n e ra fafakıeıs•t ür. ldlnJ. ~~ı" el muMv~ ,_ a l . o a~ıya.rbal "'kl""lu ı lann kaklerinin üzerini do ılık tut· runt bulcr • ın n. il:~ ~.se ı c o • 

ıd• p b ....ı: il ii C en ilk ~ .. ı__ııını yapan ra •' muva ye m ıuı. ır ar. ~•u ün ·•.1• r ıe ae _,_3: ,_,_ .. b !ı c _,_ re an Tilrk tütunu - işlen· 
mllcsscs ır. eııcm e 6 .. n a n- eçen ı o uılUlll .. l lrf Si d hal ""'"klenece1'1 . mwr; n .auaz. taze cu re .uo vıtm°' 'nin ğ .... 
acıtleri yapıldığını yazdığınm kırk çocuklardan onu Şloll ve Niaanta .. §c nep:~izd~r e A~a ~ı~dl bu kat1 gclı_şmiı oblmtl~s~ .. an~.,_ foltıı: gıcakl~- Ee.rd olur. Fasulyıcler kabak ve mcsıl f ı~cndina~ı 1 )nlnıckzunUd~ -d 
---·4.. d daki rta kte ~ r verlbnlatlr · ":I nnın rutu e ı ım aıcu: arak tesır L l maa ese .e ıneı c mrı. e 
~...... mUeue!eye ıneme §111 o me •. P e o • muvaffakıyet ümidi hangi taraf g3atumesine b&ğlıdır M hsul göz- nıyar ardan daha mukavemetlidir· a~ tadile içilecek halde <lcğit-
•en alınarak bOy{ltülilp yetlıtirll· Bunlar ,~er &rila mdu~~ln otobU- için varlttır. Bu mesele araştır- lcırfni 1~ t kkUI ·d b"l 1 f-'- lcr. En.en ıonbahar <lonlan topra· dlr. T.fitilncil dükkanlnnıun \'it-

i 1 d' aile me.debe cZSn IITTllll&&te ve ye- n ". eee e e ı mea ,..... ğı d.J Uzıerfnd daha k tesirlJ -
Dl§ er ır. eki i d ek lain a d il maya değer: rutubetJi •ıcalr. llzımdır Bi.rdo diki- n - • ço rfnlerl allı morlu n an hcdhe· 

Mile cıede bulunan 1 toO mcv· m er. e m t•~. e 1. n er - Mareşal Rommel'ln boyuna len fidelerin iyi eeçilmi; dns fideler lolduiu içfn dallan ve yapraklan ya• lerln<ten daha ı:-ü.lii ç~it ~r. it 
cudiln 170 i bir g{lr.lükten 7 yafln& mektedır. illi tııhj1ll_nl ~ltiren bu takviye aldığından VC taarnıın olmasına itina ıcbnellclir. Her fideyi ttık olan fidanlar kolaylıkta mlltees- slgarn kutularile dolu. F kut, ~ 
hClar çocuktur. Bunlar anamda on çocUk, tahsil e:ın• rd~laı_n d •t· geçeceğinden son zamanlaTda ıık aık kontrol etmeli ve nıerinde •lr olurlar. Şa~t kökler Uzcrine biraz ktUll)·etU m.esrnf ve idille li iti
alicacsenin kzqhıde bakılan 40 reek arzusunu göate enn en sik sık bahsed\ldl. Mısırdakl Mlh- aiyalı eya ltahveren'kto brtılların gllibre konulacak ve toprağa 7ak1n nalnrla me dana gelip olduhça 

· JMme çocuğu vardır. ~~eae~~;:1~dbi~~· ~:a~ ver ordulannın ikmal işlerini iç ~asına mani olmalıdır. Bu tır- ol~n g8vdc ve )'aprnk kuımlan 6r- yUbek flatle sstalan bu cicili b!· 
Müeuese, bu kimseai& ~ocuklan ~ hlın alnl • ek ıylat i- hatlar üzerinden ,yapmaları do- bilar bahçelerde göıdüğlinUz l:>eyu tlllerek muhafaza edilecek oluraa fa· efil kutulann bütün metlyett rü-

Tedi yatına kadar en fennt prtlar TO;. Bu:!:.ı. bcı-:1~~ DarUl&::o layısll~ daha iyi vaziyette oldı: kelebeklerin yumurta1annı ıneyda- ıulyelerln fkincikAnuna kadar mah- zflndedlr. Kapağın! açınca lnsnn 
içinde bUyüttülctm ıonra yedi ya- cüııdeo eline çok teklrnlil eden bir lan da söyleru1!;kHak1klll altend ufol na getirir. Ttrtıiları toplayıp 6ldür- •ul verebUcceklerl tecrübe ile anla- hayal sukutuna ugrnr. İçlmlcld 

ul ,_ 1 mavnalar ve ya en er e e sa L._ b -'- • ._ ı h sigarftlann tütünleri ya m ln 
pnda l«;'Ylt ·ya ı ~u.tep ue ver- mlleAeto o1muma raimen ~ Akdenlzi aşmak, İngiltereden ve- meıı;=n a, ... a m6enır çaYc YOKtur. Dl DUJ r. doldurulup kurşun .kaiemı kadnr 
mektedır. llk tahaillnı tamamlıyan lerbnW.ı bu tefkat mfleae1edne da· ya Amcrlkadan kalkıp Umitbur- İ !crtıtŞtirilmfş yahut rUtubcU<!n 
~cuklar: maa~foe Darilllceı:eyc h~ yakın daha maddt bir .alika nunu dolaşnnık Süveyşe v~-. Kabak ve patlican- stanbulda fındık bomlmuştur. 'tçer en dudak yo-
ıade edılmektedır. Fakat mGeaeso gösterme1erlnl bekleriz. maktan daha kolaydır. Bütün b f tfk tir ii t·· . 
1111111111111111111111111111n1111111111111111111111nnn1111111111111111111111 bunlara rağmen Aimanlann bu dan tohum yetişir mi? ::r~=~n:u~h lrlr. ' ~ u :;) ~~~~~ ~t~l!21 sevkıyat ile ancak şimdiye ka- . . Hele, en çok rfo1unan ign· ~ '4 darkl kayıplaıını telMl edecekle- Tohumluk .akız .kabaklan kopa· Kaı.denı& fındık1amdan alvn ralann hali pek fecidir. Bir Z!l· 
~~ D O ~ r1 ve yeni ikmal ve stok 1ht1- nlclıkt~ıı •onra hunlan bahçenin -en ci~lcr. badem fın~ığı.. ıaahillerde mnnlnr, halk arasında cıonb~lik& 

., yaçlannı gldereblleceklerl ka- bol e{inq gören bir 1arafına veya yetııcn tombut çqıtlerı btanbuhın lsmOc şöhret bulup imdi "lnnl 
Dünyanın en gürültülü ve en sakin yeri bul edllcblUrse de tnamız için <lam. balkon gibi rlitubeı.iz KUrıeıll Bo§ıızlçl eablllerile Beykoz. Ömer- lrnruş.'t çıkaıı ve hftld l ismi 

vaziyetlerini tamamen değiştire- yerlere aennclidir. Ktbaklar 'IÜDCJt'e li. Çamlıca, TeTkos &8lüne kadar ağu:lardnn lbıra'kılamı an bfrinct 
Fizik, bütün !adalan, kuvvet- müsavi addedllmektedlr. cek btr takviye alacnklan kolay- yavq ~ava, aararmağa ve kununaia Rumeli kuımlaıında kolaylıkla )"e- nevi Sigara pek rağbet~ t o 

lerlne göre «haflf», o:orta,, ve Bu 80kQnet, :nzık tecrübeleri lıkla tahmin edllemez. Zira her başlarlar. lYice aararmıı e kuromuo t1ftlrilir. QckmecclCJ', Bakırköy mü&· r.nman Jrtıtusn aa b~ıuktu, için· 
cyükb'ekı> diye üçe ayımııştır. 1ç1n elıemdir. IAbcnııtuvann du- şeyden evvel Alman ordusunun olan kabaklar ya olduğu aibl ekiliı tC$na olarak. Anadolu kısmında !ç- aekt sfgarol r• tfa. Fnknt ucuz· 
Dünyanın en gürültülü yer1 Ni- varlannm 1çerlsl ~ ve havasız- şlındl Sovyet Rusyndn glıisti~ mevsimine ite.dar muhaf~ olunur roelcrden Tütün çüliğine kade.r olan luğu yfizüııd<'.Jl sarfiyatı rtw"r
yagara §eltıles1 sayılmaktadır. dır. Böylellkle, hava zerreleri va- muazzam mücadele hiç değUse ve yahut parçalanarak çlkanlan çc- tretıi~ .abada fındık yeriftirilmcai dL Sonradan. fiatinin yül lıne 
Nlyngnnının bu gürilltüsü 100 ıntaslle sadanın intişarına :m!nt eyl01 sonlanna kadar bu çeşit kirdekler bu torba f,inde n rüta· mtlmktmdilr. Kadık5yden Pendiğc ''c gcçtm darlığının nrtmna ytl· 
rakamlle göstertlirse Nevyork so- olunmuştur Bmıdan ba§ka lA.- bir takvl eye mü.salt değtıdir. betııix bir yerde muhafua edilir. kadar o1an kıamın arami fmdlk Y~ zünden bir çok keseler bunu nln· 
taklarının gürültüsü 70 e mü- · ' 

1 
MeselA. bir zırhlı ve bir mottsrlü Patlıcnndan tohum almak •ıwln patlı- ti,tirme~o milsait ise do buralarda nuyacnk hale geldi. 

a.vidlr. ~ra;;ıvar ~ ü~lan A.ç tilmenle bazı bindirilmiş piyade canlıırın iyice gcli§mit ve renklen geniı arazi ve bahçeler bulunmııdt- Şimdi onbirliğin yerlni 11tHnTh» 
Hollandada Ukeht üniversitesi- ra nn sa anın n na m - kuvvetlerinden ibaret sanılan şl- yavq yaı.'aı aç1lm11.~a ve nnlaıma- iı için fındık bahçesi te1mn lktba· gam tattu Bu(,\in en f zla 

nin yeraltında ~ ett~ oldu- nl bir madde ile de örtülmüştür. mali Afrlkadakl Alınan kuvvetle- ğa baılamıı olrna.eı llzımdır. Patlı- den imkln yoktur. Adalarda ancak sntıbm stgam ·budur'. tık pmnn
fu flztklA.boratuvannda h1ô. bir Bu sebeple burası da dünyanın rlne yent blr veya lkl zırhlı tü- canlar tunç rengine v~·a bronzlaoma aU. maksadilc fındık ıyetiotirilebilir. ınr içllcbilecck halcleycli. Son 
gQrUltü duyulmamakta ve sıfıra en sakin yeri Bayılmaktadır. menin katılmnsına bu s:ıralarda ğa baıl~'lDCA 'bunlan kopıwp evvela latanbulcla en çok milaait iındık ye- f{irilerde bu da, tnhi.snr t<lar~· 

pek lnıkdn g6rlllemcz. Bu lmk~ bir 1ld gün aölgedc tutmalı ve ıonra ~timıe aahaaı Anadolu Fenerinden ntn dalma rağbet bulnn şeyJed 
70 defa yıkanan f pek Q-o raplar olın olsa ttalyıın ordusunca m~v- g(lnefO çıkıırarak iki Uo ıUn gUneılet- Şii~ kadar U7.&n&D .ahO. mıntaka- köt:Üıeştlmıdt lt1yadına kurban 

cut ise de mareşal Rommel in tikteıı ıonra bunlan bir teneke içine allo bu mıntakanın Ömc.rlıye kadar oldu. 
Alman 1 O. Farbenindustrlsi- dan bozulmaz, deği§mez, elAstild- iqe ve bcnztn 1kmall mese1e&n- doldurmalı vo 8ylece çllrUmealnl uzanaıı bir derinlikle ortaya çı\acak Raik sigarasının, yazılan oku· 

ntn, k&nür, kireç ve sudan mü- yet1n1 da kaybetme2. Perlona dal- deki mı1uktan dolayı ekseriya bıtklemelidir. Patlıcanlar l,y1ce ~ geıllJ eahadır. Kezalik fçme1erden namı racnk katlaT bcrb:ıt, soluk 
rekkep olarak keşfettiğ'! Perlon dınldıktan sonra yapılan !pek ço- 1.kincl derecedeki işlerde kullan- ]andıktan aonra bunların 1'1nden to- ftlharea Ttıtftn ,ifflline -ve Kandıra- boyalı, A4I kAlrttan yapılmış pa• 
maddesi giyimde haldkt inkllAp raplar 70 defa yıkaı:W'ak giyile- dı~ bu tümenler için büyük 81'· humlan çlkanlmalıdır. Çıkanlan to· ya kadar ııunah derlnHktekt taba- ketler içine konulmasını, tt~ltZa 
7apacaktır. Perlon'un ipek el- bllir, esldmesıer. Ayni suretle zu göstermedtğl anlaşılıyor. O humlar hl; )'ıkanmadao bir tahta da cok s(lul fındık ,-etl§tlrecek maıetm.ck ~n bir mccbunyet 
yatını aağla.mlaftı:rması heyret Perlondan mamfil kadm ve erkek halde biz Rommel ordusunda üzerine •o.rilme.li ve ı5laede kuıutul- toprak bhillyetl 'Ve ıklim miı.aııde· olarak !kabul edelim. Faknt, on 
Terlcid1r. Tabil lpek elyafında elbiseleri, mup.mbalar, ,em.siye- esas taarruz kuvvetını teşkil malıdır. Kurumuı to1ıuınlan dalma ktrltiı mevcuttur. Cllrt lruruP satılan bu paketlerin 
ağlamlık nmpetl yüzde ellJdir. bezleri, mayolar çok dayanıklı eden Alman tümenlerlhin SOvyet blr bu torba içinde ve rUtubetsb: ....................................... , hangi5tnt açmnrz. lçbıd bir 
Perlon ile ıslatılan elyaf. san.re.- olurlar. Rusyadald muharebe tamamen yerde muhafaza etmelic:l1r. oldulu için kolay kolaT cm haline kaç tane yansı kopmuş, ortasın· ••••••••••••••••••••••••Almanlar lehine dönmeden veya p .-ttrllemez. Bunun lçln patatulerl dan yanhmş, yarı yanya boş sl-

uç .. K ADAM mevsim dolayıslle blr tavsame. atat es unu fınnda iyi kurutmalı TO lı:urudUktan garatu çılı:ı}'or. Toz tUtünl •rle 

K U NE OLDU SANA• meydana gelmeden esaslı surette lQftfa elle a6nen UP nya kahve do• doldurulup lçlleıntyecek k!ld~ 
f f arttınlacaklannı zannetmiyoruz. Patateaten oldukça makbııl biz ifnnenlbde çebnelJ. fnee ipek elek· kaskatı olanlar da caba. Büthıı 

Yazan: DANS PALLAD.l Qevimı: NUJlt AıtBVN Bu kuvvetler eski hallerinde kal- un ırapıhr. Paı..tc:a onu daha .dyade ten reçireiek mantardan lbare.t olan bu lrusarlan yettşmtyonnuş gibi, 
Bu tttab, romaruan yalnız Almannda 1.000;000 atıınn en tunetll dıldanna g&'e de artık çok tak· tıl,aatadan ibarettir. Ekmekten al· kahufuna -1~p çıkarmalıdır. ara 111'8 piyasada da bul~maz. 

romancının en :ırud.retll esertd1r. v1ye edllınlş ElAlemeyn mevzile- pde nJ,aata Ue ppılan hamur ltfe· !lanınlt olan bu un yine ylb:dc Bu hallerin 5ebebl nedir aca· 
Ktlçftk Adam, tilçtlk b1r ctıssen1n ~. ceznıret ~lnde eıı btl71lk r1n1 bir hamlede sökttınnele.rl rinde Ye tatlılarda kUllanılır. Yarı ' • 6 At.petlndc rutubet! havidir. iba? Ucum fennlaştınp pnluılının 

mücadeleler'9 onu mecbur eden çetın bir va.rjyetın 18n.bollldtır. bıaana. ~ mümkün ola.D18Z. :ran7• buid&7 una ile ,.,_ bh kı- ButdOJ": unundan daha onl>uk: pozu- satışını arttuınak l!c, bu çolt 
ve onun 10 ha.yatında.kl btıyük tudreto 1nanan ııan. hllnda, bu fQ.h~ tngWzler ise yine mühim tak· ıun buiday "nu. )>tr bam muır lur ve acılaıır. Bunun lçln oez tor· yanlış blı yol. Hnlk için çalı tr 
~e. mücadılı 1evgı " sa.adetin b1r 1nclllnl JUmlltır. v1yeler abnalarına rağmen her unu '" bir knım patates unu llo bö- d ld ~ ~mm unutmıyalım. «lln!.kll n b • 

Tarihi hıızırlıran haldir. Almanraıım bu ıllnftntı lıuıı'lıyan 4a. hangi bir taarrwı hareketue bil- rek hamuru açıldı4i c(bt muhtelif ~;re-kunıo uru;\ bu'ı~f ~ o~du§u ım dnha fhtfnuun g()st('l"elbn. 
llANS FAl.LADA'nın eserindeki hft.d.lse!er n Olm• i!plerclJ.r. Bu kitaır hassa 11thlı kuvvetlerlnden mü- tatlılar dahi yapılabilir. Ekmek 7&P- t;KI ve ru u etaut &Kat .ı~va- Cemal Rcfık 
dA dtbl(i d~U, her hl\ngl milcerret bir h!dlıentn ~ d• d•tll• him kayıplar verirlerse o vakit mak lçtn ancak ytlaıde altmıı ut.be- dar yerlerde muhafaın etmchdlr. 
bugtlııU hazırhyan aebel)ler1 bulacakmUZ. bugünkü muvazme boWlmuş tind .. hulday vnu n J(lsde kı.rk Patat .. ununu buiday unu Oe yal- " 

· DVNl'A !IUBARRfRLERiNDEN TERCtJl\lELEB ıERtsl 8S • 8' olacağından vaziyetleri tehlikeye nbilietlnde patatu 'HU kullanmak na hamur yapılacağı zaman kans·ıı 1 Y l l .$ Ç l L l Kı 
320 aabtle 2 c11d 100 kurut dü§ebtlir. Bu düşünce ne onlar llz:ımdır. bnnalıdır. Her iki unu kanşık ole- PER Kundurdan 

Iİll118all-mlıt:m REMZi KiT ABEVi ------- da teenni ne hareket etmek zo- Patatcıton un clk.annalC blru ralt ıiulundurmnk 9abuk bozulma-,
1 

I.,tiklru ee.ddesi 205 
rundadırlar. ırUçtUr. ÇllrlkU patatet tok rutu.betll lanna eebebolur. m .. ımnıımn•~~l!!il~-



Sahife 8 

Şiş Yüzlü Kadın 
Elile kumları kanştırarak bl- ı hat edenlerin ara.sında iki de ka

mz ileride denize doğru koşan lın dudaklı Zenci artist vardı. 
mavi mayolu genç bir kacfuıa Bunlar gayet nefis şarkılar bll). 
l)aktl. Ve son.m arka.daş.lanna yorlardı. 
döndü, a.nlatmağla başladı: Daha şimdiden yolculuğumu-

- Hiç siz «yataklı otobüs,) ile gun çok güzel geçeceğ\ anlaşıb
aeyaha.t ettiniz mi?. Çok eğlen- yar... Kendi kendime: «Ah ya.
eell bir şoydir. Tavsiye ederim, nundaki iskemlede oturan kadın 
mılh olu.nca hemen tecrübe edi- biraz daha genç olsa.ydıl .. ıt dl-
lllz. yordum. 

«Yataklı otobüsn te seyahat ne Ara sıra otobüsümüz, yol W!J. 
tren, ne de vapur yolculuğuna. tündeki şehirlerde duruyordu. O 
ı>eru;er. zaten gayet meşhur bir zaman arkadaşım Mecdtye eğili
şeydir: Seyahat insanları biribir- yor: 
lerile pek çabuk ahbap, dost eder. - Bak o suratı davul gibi şiş 
IAkin yataklı otobüs yolculuğun- kadınla burun buruna seyahat 
öaki samimiyeti ne tren ve ne de edecek ne var?.. Doğru söyle be
,vapur seyahatlerinde bulabilirsi- nim yerimi kapmak için kaç Ura 
niz. verirsin? .. 

Bunun da sebebi şudur: Oto- Diyor; onunla alay ediyordum. 
büs tren ve vapura nazaran çok Fakat Mecdi şöyle cevap veri
güçtür. Ve bir otobüsün yolcu- yordu: 
lan bazan 5 - 6 gün dizdize seya.- - Azizim, ben yerimden çok 
hat ederler. memnunum ve senin yerlnle de-

Bunun için çok defa yataklı ğişmek işine üstelik para versen 
otobüse biribirine tarnamile ya- de yarıaşmam. 
bancı olarak binen yolcular 4-5 - Öyleyse davul suratlı sevgi
günltik bir seyahatten sonra bu linle sana hayırlı yolculuklar te-
nak.il vasıtasından inerleırken menni ederim. 
sanki aralarında bir akrabalık - Sen davul suratlıyı görür
bağı kurulmuş glbl son derece sün... Akıllı bir erkek insandan 
de samimidMer. Biribirlerlni kü- anlar. Bir müddet sonra ona 
<;ük isimlerile çağırırlar. Hattil «davul suratlın demekle ne kadar 
ayrılırlarken öpüşenler bUe var- hata ettiğini anlıyacaksın... Aca
dır. ba benim sevgilim senin hamin
. Ayr.ı çatı içinde, günlerce omuz ne yaşına yaklaşmış acuze yol 

omuza seyahat kendilerini biri- arkadaşınla mukayese edilir mi 
blrlcıine bu kadar yaklaştırmış. ki? ... 
onlan yuğurup sanki aynı hamur - Ne haminnesi? ... Tam olgun 
haline getirmiştir. kadın!. Genç bir çirkine biraz 
Dunyanın her tarafında bu yaşlı fakat güzell her zam.an ter

çeşit otobüsler. harpden önse pek cih ederim. 
ziyade pığbet görüyordU:: ~lhas~ - Bir yahut ild gün geçsin. .• 
sa bekarlar ve ma~era duşkünlerı Genç çirkin için yanıp tutuşur
bunlerla yolculuga can atıyor- sun amma para etmez .•. 

Ordu Hastabakici ve Hem ireler Okuluna ait bazı 
izaliat ve oliula kayit ve kabul §8.J"tlarİ 

ı - Okulumuza haötabakıcı ve heJn§!N ~et1şt1rmek iizerc Ankarada 
M. M. v. tara.fındo.n 1939 sene.slnde a.çıl.ını§ olan hastab:lkıcı ve hemşire 
okulunna bu sene do 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler 
bulunduklan mahallln valllt(:lne 11'9 t:aymakanılıl?'ına veya a.c;:tcrllk §Ube
ıertne. dUekçe ne müracaat edecek.lerdlr. 

2 - 3433 sa.yılı kanun mucibince bu okuldıuı mezun o1acaklar. memlll' 
olup tekandiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlaraltı senelik mecburi hl2metlerinl ordu hastabe..
nelerlnd• yapacalclo.r ondan soııra arzu ederıenıe memlekett'Oki btitftn 
B1bhl teşekkfiller ıccndllertne açık olacaktır. 

4 - Tahsll mftddetl üç sene oluı> bu müddff lçlııde okurlara aydıJ, beş 
Ura harç1ıJc verueceı:, iaşe ve llbaalan tamamen okula aü olacaktır. 

5 - Okuldan merun olanlar barem kanununa göre 20 Ura ul1 maa§
tan başlamalı: iizre maaş alacakla?, ..e bu m1kdar g1"1lcçe çolala.caktır. 
Bu zaman. d3hl 1a'9 giydlnne, ve bannmıa ordu.f& alt olacakbr. 

6 - Okul 15 Eyldl 942 de "tedrisata ba§layacaktll'. 
'1 - Olcula kayıt Te kabul şartlan ~ardır: 
A - Ttlrklye Cllmhurlyeti tebaasından olmak, ve Tiirlc ırkından bu

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak •e durumu her iklimde vuUe gönn.eğe 

müsaU bulun.m.a.k. cbunu her hanll b1r ruı.stane sıhhi heyeti raportıe 
tesbi\ ettirmek ve evraka ba!lam.alı: llzımdır.• ' 

o - oturuıı talebe ~ 18 dan 8.§atı 22 den yutan olm.&yacaktır. 
D - Kendlst ana TO bab& iffet ehlinden olmak, ıba ndyet pottaoe 

tevsik ettirilerek evraka baltlanaca.ktır.• 
ıı: - En u orta okul tahslllnl biUrmif oımK. celeme lm.tUıanlannda 

muvaffak olmak şarttır.• veya bu derecede tahl1l gördQt6ntl l.sba\ et-
meb tasdllmame veya bwıun tasdikli btr .sureti. Mtıam.etetı frf1'6kma ek
lenecettlr.• 

F' - RTll veya nişanlı bulunmamak, evvelce evlenip t>oşananlArla ko
cası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna atı medeni halt blldlrlr mft.sbtt ev
rak keza eklenecekUr. 

o - Okur sıhhi sebepler dışında okula kendiliğinden terkettlğl, eT
lenme ~tne veya dl~er lnzlba.tt sebeplerle okuldan çıkanldıtı. altı ae~ 
nelik mec6uı1 hizmetini yapmadıRı veya tamamıamadılı veyahut aıhhl 
sebepler dışında çıkanldıRı taktirde tahakkuk ettlrlleeelı: mektep masraf
lannı tamamen Mey~eğıne V• gooteı.'dl~ Tesitalann tamamen dotnı 
oldu~a dair noterlikten tudlkll V9 kertll1 bir taahhtıtname verecektir. 

8 - Yukandald şcraltl ha.1% otanokur okula lmtthan.aıs olarak kabul 
edUecekUr. 

9 - Yukandakl maddeler mucibince evmkuun. muameles.lnl bltlren
lerden vllı\yet veya kaza merkezlerinde oturanlar ba makamlar veya as
kerllk şubeleri vasıtastıe evralclannı d~rudan doğruya Ankara ordu has
tabakıcı h~ler okulu mlldürUl~tıne cöndereccklerdlr. 

10 - Müracaatların a~stos 1942nlhayetlne kadar sona erdirilmesi 
llzımdır. 

11 - Okurlann k.nbul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri 
aym makamlar tarafından kendilerine blldlrllecektlr. 

12 - Kabul edlleceklerln okulun bulundu~ Ankaraya tadar gelmek 
ve okulda tekrar yapılacak sıhht muayene neticesi hastnlıklan tebeyyl1n 
edenlerin memleketine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendi~ 
!erine alt olacaktır. <54' - 7802> 

lardı . _ Arkadaşımın şiş suratlı genç 
938 yılında bu otobuslerle altı kadını bu derece müdafaa etme- Ankara Belediye Reisliğinden 

~ünliık uzun bir seyahat yapma- si pek tuhafıma gitmişti. ı _ Ankara Dcledlyesl 1çln alınacak olan aşağıda cin& ve miktar ve 
ga mecbur ol.dum. Ve asıl akıl erdiremedlğim bir bedeller! yazılı on Ikl kalem eşya cı45• gün müddetle ve kapalı zarf usullle 
Yanımda bır arkadaşım vardı. nokta da şuydu Bu çirkin yüzlü etsntmeyl' konulmuştur. 

Bu •. haya~nı . b~""tan başa mace- kadını ntifatta~ boğuyordu. 2 - c1000• metre yangın hortomu muhammen bedeU e.20,000• Ura te-
ra ıle t?eçırmış kırk .yaşına ka- Ertesi gün oldu. Fakat bir ara- minatı d500o liradır. 
d~r vakışı!clı bir erkekti. Hamdi- 1ık Mecdinin yanındaki kadına rh adet cankurt:ı.ran manlknsı muhammen bedeli ,500. lira teminatı 
Yl, ~o.h~ . lstanbuldan tanırdım. baktlm. Yüzü iyice inmişti. Çeh- c37,50a llradır. 
Bırıbfrımızle kafalanmız pek resinin çirkinliği korkunç ifadesi ah adet yansın köpük clhazlı araz& muhammen bedeli c4,000-. llrodır. 

d~n~w ~~iy~rdu ... Y~Iıuz otobüse ı1deta kaybolmu.ş°tu. Te.n~~!ı a~~·Rı:,:· arazöz yedek parçası muhammen bedeli c3669.50• lira 
gırdı~imız ılk ~unu adeta hayal Ertesi gu .. nü şış' adam akıllı teminatı ot2'75,2h liradır. 
sukutuna uğramış.tık. Çünkü . '. . . . 
yolcuların hemen hemen hepsi a~Idı. Ve Mecdı.nın ~evgilisı çır- .ı. adet seyyar portatır 
erk<:>l"ti. Halbuki biz iki bekfır ar- k.ı.n, korkunç bır karun olm.ak.

1 
natı c56.25• liradır, 

merdiven muhammen bCdell c750• Ura teml-

ı d Ad ta güz"'lleşt «2• ndet motopomp muhammen bedcıt c4000• lira teminatı 11300-. Uradır. 
kndnş bu otoh1~ ~ yolculul""'ından şoy e. ur. S'U!1· u. e .. e. il 000 .. ""' 6l k t - km ğ d cı. adet otomobll uzertnde otomatik merdiven muhammen bede dO. ~ 
nel"r bek[ivorduk, neler! .. ~~~~ı a 1 uzcrıne çe e e lira temlnntı •3000• liradır. 

Tam hareket edeceğ\mlze beş 'O .. ncü günll ona baktığım er.<>- tı.d yan ın ~mert muho.mmcn bedell .:tOOlh llra temlna~-ı .c'75• 
dakika kala. ellerinde voı çantn- cu k1 liradır. 
ıan olduğu halde iki karon yolcu zaman şaşı~ kaldım. San 1150• parç.ı Mersedcs Benz arazöz ve kamyon yedek parçalan muhammen 
geldi. Bunlardan biri ~fü:eldJ. bir kadın ~tmlş. yerine tamami- bedeli d653• lira teminatı c123.tı8 .. liradır. 
Fakat gelgelelim yası ilerlemişti. le başka ~ırl gelmişti. Bu hart- eh adet otovtdaJ m:ıklnesl muhammen bedeli dl,000. Ura teminatı 
öt ki k ti f k t yüzünün kulft.de guzel, dehşetli alımlı bir c825• liradır. 
tk.e t pef. genq ' a a tte 1 ti kadındı. Yüzündeki şişlerden eser t ı. adet çöp 'Sıkı~tırma ve istif tertıbatlı çöp kamyontt muhammen be-

1 nra. ı acayıp sure ş ş · k 1 t v · ... tabli hali- deli c9000ıı lira teminatı c615• liradır H t:ta - .. . t b. .. a mamış :ı e suna."6 • 
. ~ .. sag yan~~~ın ~ş ır ~ nl alınca ·şaşılacak derecedeki 1135• kalem yedek parçalan mub.ammen bede-11 c2o,ooo~ llra teminatı 

zunu adeta küçüıtmuştü. Göz .. ırğ· t ·ı d ık- cl5()(), llradır. 
etlerin iclne gömülmiiş ıtibi idi.» guz~ 1 ~-~~ ~~y ~~gınm-·ç. 3 - Bunlnrın 13/ 10/ 942 salı günü sıı.nt ıı de talibine ihalesi mukarrer 

Bu hiknyevi anlatan İrfan bil' rnış. · . uzun .~ ~~ 1 bulunduğundo.n şartnamesint görmek isteyenlerin her gün encümen kalemle 
ayaihnı gömülü olduğu kumlann hikayesını.g~ği~l A.m- müracaatları ve ı.steklllerln de lhnle günü olan 13/10/942 salı günü saat ona 
içinden çıkararak doğruldu. Bi- casının çı n en an kadar 2490 numaralı kanunun 32 nel maddesi &a!'ahatl veçhlle tanzim ede-
t"a7. evvel denize giren genç ka- sokmuş!u. . ceklerı !ekllf mektuplarını belediye dairesinde mtiteşekkll encümene verme-
0," c;imdJ ıslak mayosu vücudü- Otobuste bır kaç hayranı oldu- leri. a709911 c9128-. 
ne yapışmış sudan cıklyordu. lr- ğu hlade Mecdinln yanı ba.,mdan 
fan onun yürüyüşi.ine omuzla- ayrılmıvordu. Hatta blr kere ona.: 
nnda pınldivan su da~alanna - Siz insanın fena günlerinin 
uzun uzun ·baktıktan sonra de- dostusunuz. Kimse yüzüme ba.k
vam etti: rnazken benimle ne kadar alaka-

- Tabii ben otobüste geçkin dar oldunuz. bana ne büyük bir 
fakat güzel kadının yanına otur- nezaket g~sterdiniz. Halbuki .o 
<ıum. Arkadasım Mecdinln bu işe zaman yüzü davul gibi ı:ılşnuş 
itiraz edeceğini sanmıştım. Fakat çirkin bir kadındım. 

Çanakkale Belediye Reisliğinden: 
ı - .ElPktrllc santıralınuı altı aylık ihtiyacı o1aıı ı45 ton man.:aı kömürü 

btr ay müddetle ve kapalı zarf usullle ekSlltmeye 9ıkanlmıftıt1. 
2 - Bı>her ton kömüriin muhammen bedeli 80 liradır. 
S - Muvakkat teminat 7• llradır. 
4 - Ihalesl 10/9/ 942 perşembe günü saat 15 de Çanakkale b"1"ı1iyeslnde 

müteşek.kll mcümen huzurunda yapılacaktır. 
~ - Talip olnnlarm mezkör gün ve saatte bel~ytıde hazır bulunmaları 

ve daha evvel bu hususta izahat almak üzere belediye muhasebesine mtira-
caatlan llı1n olwıur. •9215• 

nı•••··········································································· 
hiç sesini çıkarmadı ve şiş yüzlü Dediğini işitmiştim. Benim ya
genc kadının yanındaki kanape- nırndaki kadın ise Mecdinin sev-
ye :verle.ştl. glisinin yanında, hakikaten onun zamanda mükemmel bir «insan güzel kadının yanındak1 yeri 

ka:ptın. ..• 
irfan hikfı.yesinl bitirdikten 
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YEDİKULE ZiND 
Tefrika No. 8 Yazan: İskender F. SERTELU 

' - ŞevkeWm! Bunlarm h~ UU- kalmnmı§W'. Yunus bunu duyunca 
radı.t •• Yalandır •• tJ7durmD.dır .• Astı.- ldmhlllt' ne kadar öziilecckttr. 
manı ı:ekemlyen carlyeol.er onun aley- Kara Çelebi. zade, ~ubaşı ile to
binda bulunuyorlar. Kulumı::ı: bunun nu.şurken. A8üman da. mdanü.cld 
!arkınd&ymı, Bana ge~, .sız veli- odasına gOtürWm.~ 
nlmet1me nasıl olur da fenahlt yap&- O gilıı. ıı;arayda korkunç bir ASSl9-
nm? Canımı sizin uğrunUZda h6J:! an llk vardı. 
fedaya hazınm. Beş ay var-ki. aa.ra.y- Haremdeki ~ blr ~•Y• .sınmış, 
dan dı~ çıkmadım. Ne Venedik hat'em $lan koı:tmk bir tavırla. blr
elçtsinl taxıınm, mı de Asllma.n bana bitlerine yatıa.pra.k.: 
böyle birşey teklif etti. - Padişah bu g~ Ç()k &CıYi-

İyt amma. Mustafa Paf& bn kızın yor saru,vorduk.. Demek k1 atdanmı-
te-hllkeH oldu#unu aö7lQJor. om. Bundan sonra Pe.d1şa.lı sevgtstn• 

- Şimdiye kadaı' bitşeJ' görmedl.k, b:ıa.nmıyalmı. 
şevket.Um! Bundan sonm, ne yapa.- D"1e aöyleniyorıa.ıı.. Biihıwıa. C&y-
tatmı ancak ADah blllr. lh. ağanm. ce!lA.dm elbıdıen lı:uriui

- Kan. Must.&!a paşanın dedlkl... ması butitn aaray halkını hayrete dü.-
rlnl de yabana atmamalı. §Ülm~il. Zira 8Wtan Murat o ıl-

- &zerinde bu kadar fÜPbeler top- ne kadar h1ç bir ~desln.l ,cr1 alm.a.
lanan blr kızdan gerçt* koı'kulur. ınıott ceylln bunu dtı.,andük.çe: 
Dün)'ada kadın lcıtlıtı JOlt Ja. ...,_ - Ben dlbıyanın en tallhll adamıyım.. 
teıtHml Böyle §llphell mahlCWara n ... diye seviniyordu. 
den lazla iltl!aı etmeli ?I ••• 

- Onu mademki zlndana at.tık. 
Şimdi daha lyl tarassut edeil1rlz. Eger 
yabancılarla muhaberesi varsa. ora-
d& çabuk meydana çıltal'. Zlnıdan mu
hafızına glzllce söylemeli V9 Asümanı 
çıoı'k sıkı g(m ha~e almalı. Yattılı 
odada'!\ hl~ blr yere çıkarmamalı 

* 

Asuman, zindanda 
duvarlarla görüıüyor 
- sız. şlmdlye kadar tıenlm gtbl 

güzel bit müşteri gördünüz mü? Ben 
buraya saraydan. Padişahın yanın
dan geliyorum. 

Ceylm ağa, Kara Musta!.a paşanm 
ıı en si - Neden. cevap vennlyonnınuz? Dl-şefaat e k e nt cellı\dm bal tasın~ ,._ ,_ k? F .__t ini ki bent 

dan kurtardıktan sonra Aailma.na acı- '""'ıu. mi JO n~ • em m 
müla beraber, bir daha onunla görüyorsunuz! Benim sesiml dUY.tJYOr
m~l olmadı •• HattA admı blle a~- sunuzı Benim suçsuz blr ln.san oldu
zına almadı. Ve kend.lslne bu ~e- tumu ö1;re:ndlntz, denn mi? 

yt vuran, bu iftirayı atan kimseyi 
aramap koyuldu. 

A.'JÜ'man zindana at.ılırken, CcylA.n 
a~ dünyaya yeniden d~mu., glbl 
seviniyordu. 

- HD.kkınız varı Sıwuyonrunuz .• 
Kl.mhlllr kaç 'llsırdan.beri a(!zınız ki
litli gibi konU§llluyorsunuz! Fakat 
benim sözlerim s1z1 rahatsız etmlyOl'. 
değll mi? Rahatsız etse de, ben s1.
zinlc buradan kurtuluncaya kadar 
konuşacağım, Aranızdoa, koynunuzda 
ya§aınaCn m:ı.hkfım bir f;'C'nÇ kadın 
konuşmadan durabUir ml? Benl P&
dlşah affetmedi. Uk1n siz her halde 
ondan Adil ve ondan ins:ı.!lısınIBdır, 
değil ml? 

Sult.nn Murat, bunlan kendisine 
ooyliyen Zühalhı lsmlnl 'V&rmeml..c.ıti. 
Bu sebeple Ceylln ağa te~nln Zll
halden geldiğini bilmiyordu amma., 
nralarında geçen bir kavga doln.yıslle 
bWlu on<itın bekllyeblllrd.1. Zaten ha
remde tki cambaz bir ipte oynıım.ata 
çalLŞlyorlardı. İkl.slnden blı1nln mut-
laka dtı.,mcsı muhak'\taktı. Asünuı.n penceresiz yüksek duvn:rlı 

Şimdilik ikisi de ayakta duruyordu. bir zeınln odasında yere sı•rllnılf ha.
Fakat. ceylan ağa. llk fırsatta Zühall sır üstünde uzanmıştı. Arndnn üç gün 
yerP vurmayı düşünüyordu. geçtiği halde kcndlslnl arayan soran 

yoktu. 
- Bu fettan ve k:ı.sk!L'lç m neı-e- O her dA.ltlka zindnnuı ktllın du· 

deyse benim başımı yiyecekti. Bunun varlarlle konu~uyor ve taşlardan ynr
acısını çıkarmalıyım. Ona. meydanı dım umuyor tesclll bekliyordu. 
~ bırakırsam. yann başka iftira ile Kendlslne •SOn dilCi:lıı nedir"!• 
yine tehlikeye 1.IüıJebllirlm. 

Diyordu. Padişnha gelince. Murt\. diye sorduk.lan z:ıman şu cevabı ver-
dm en büyük zaafı, .samlınlyl't per- mtştl : 
desi altında söy!enen sözlere k•ılak • - Arkadaşlık edeceğim eşyanın 
vermesi idi. Bereket versin ki, yanın- yüzünü ve rengini göreb!.Jrrıem için, 
da ccllı.dct ve ce.saret.ıle tanmmı.ş b\r zindanın bir köşesine ufa:C blr kandil 
vezir vardı. Sultnn Murat ona güve- yakımz! Başka bir dileğim Yok.• 
ntyordu. Ceylıi.na. eski lttma.dı kalma- dem~tı. 
mışsa da, emektarhğını götı nfuıde Padişahın lrndeslle - yalnız ona 
tutarak: mahsus olarak - bir kandll ya.kını~-

- Belki bir gün tevk.al1de işime !ardı. HeJ' akşam z.l.ndanm demir ka-
ye.rayabilir. pısından bir somun, btr destl su, bi.r 

Diyor ve bir türlü yanından azat kap yem~ ile bir taa dolusu kandil 
edemiyordu. yağı veriyorlardı . 

Zühale gelince, Padişahın haremde Pa.dlşn.hın gözdesi kandilini kendi 
böyle kadınlara ihtıye.cn Ya.?dı. An- ellle yakıyor, yağını koyuyor ve güu
nesl KÔ5em Sultanla arası biraz şe- de iki kere yemek yiyordu. 
ker renktl. Haremde ve anneslnln Asüman zindana nasıl a!ışaca~ını 
dalreslnde olup bltenlert vaktinde düşünürken, eskiden uzun müddet 
duyması. öğrenmesi gerektl. İşte Zü- mahbes hayatı yaşamış ~lbı, zindanın 
hale bundan öt.ürü yüz veriyor ve onu bu J.SSlZ ve kara.olık odasını fazla ya.
sık sık taıtlt etmekten, te.knlr se-vip dırgamaınış görünüyordu. 
okşamaktan gerl durmuyordu. Zindan muhafızı Hamza bey o ır:i-* ne kadar z.lndana atılnn kimseler :ara.-

Kara Ç\?lebi zade Mahmut niıkte- sında Asünıan gibi metin, muhake
dnn ve zarif bir adamdı. O gün blr 14 mcstne sahip blr mnhktim görme
ıı:ın saraya gelnı1$l. K~ubaşınm ml~t.i, 
od!lsında bu hAdL,eyt duyunca: Hamza bey bir akşam 7.lndan nö-

- Yazık, dedi, bizim. Yunua relsln betçlsile beraber geldi. Nöbetçi A<ııl
kadmdan yana hiç talihi yokmuş. Şu manın yemeğini verirken, Hamza. 
Venedlk şövalye.sinin kızına iy'.ce tu- adtada duruyordu. 
tul.muştu. Asüınan Pt.dişalıa cw.cı.~ Asüınan yattığı yerden kalktı. ve 
olunca, Yunus da kalbine blr k.l.L11. kendisine getirilen yiyeceği aldı.. 
vurdu •. Sustu. Ve onun adını btle an- Hamzayı gördii, gülümsedi. 
mndı. Fa.kat, bana gl.zl!ce: cGünün Hamza sordu: 
birin~ Padişahın gÖ'ıÜnden dllşerse, - Başka bir şeye ihtıyacuı var mt? Yola koyulduk. Böyle otobüs annesi gibi kalınıştı. Arkada..cm:n sarrafı• dır. O şiş yüzün astuu 

seyahatlerinin hepsinde olduğu otobüs yolculuğunu pek revkll, görür görmez anladım. Ve iştıe 
gibi, yolcular hep birden şarla- pek tath geçirdi. Bana mntema- keşfimde yanılmadığım da mey
!Ar söylemeğe başladılar. Derken diyen: dana çıktı... Halbuki sen mal 
ortava bir akordeon cıktı. Seya- - Tecrübeli bir bekir aynı bulmuş nuğnbı gibi yaşlı fakat 

onu Valide suıtruıda.n lstlyeccğim..• A.süman sıcnk blr 9eSle cevap verdi: 
soı;ra ~ardan kalktı. denize demi§tl. Şimdi Asüman :zindana. 11.tıl- - Evet. Fakat, onu ba.na verın ğe 
dogru yurudil. dı. Bu şekilde gömen d(lşen tehllkell muktedir değllslnl 

Hikmet Feridun Es 1 bir kadma artık kavuşmak. 1htlmal1 

- Benimle bö.yle konuıulmasın· --Ooo ••. İstol ... lstol ... Çok ainir- yayı gibi arka.ya doğru gerildi. Bo-
daıı boılanmam. •• Bilmiyor mu- lenmipin... Vah yavrum vah... ğazından bir hınltı çıktı. 
sun) Ne yar, yahu, ne oluyor}... Duraana. kendi elimle bir likör rk- - AhhMı . .. 

Bıçak kemiğe dayaaıooor ram edeyim .•. Sen ~el... Hele gel... Ve balılann üzerine yuvarlandı. 
da... Otur §Ura.ya... Yooolt... Bale, ol- Bir çırpınıt daha... Sonra aü-

Bedriye, gözlerini bir an kıstı. maz i.tmıem böyle şeyler... Hem kun .. . 
- Hmm ... - dedi. bundan. ıonra hep aeniwı istediğin Rıza. tüyleri diken d.iken kabar-
Pek bsa bir düşünceye vardı. gibi hareket edeceğim.. . mı§, dehşet içinde bu manzarayı 

Sonra tavrım derhal değiştirerek: Rıza, ta.biatini bildiği hanımından seyndip : 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA };!OMANI 

Tefrika No. 57 Yazan: (Vıl - NO) 

- latol h!ddet §iddet beklerken biç bekle- - Ne oluyor)... Bu.na. ne olu--
Borjtya Melahat, yumu§ak min-ı çekirdeği kırdığını farketmiycyim Ayvaz, acaba dönme dolap önün- mediği bu yumupk başlılık karşı- yorL .. - diye kekelerken, Ilorjiya 

(terlerin bi.rine yayılmış, oturmu~tu. mi> ... Hele ounu bir korkutayım deki muhaverenin tesirinde miyai, sında ildetn §aııırdı. cKart herif> di- MelAhat, liikabını taşıdığı kadının 
Hem böyle konuşuyor, hem de kar- dedim ... MerdiV"Cni alıp dayadım ... yokaa, genç bdının Rızayı süzüşü- ye vasıflandırdığı ayvazın böyle il- soğukkıınlılığile duruyor ıve bakı-
oısında terbiyeli terbiyeli el pençe - Derken mesele deği§t,i.... Bo- nü (a.rkelmiş !büsbütün mü sinirlen- tifntn konmasını çekemedi. yordu. 
~ivan durnn Rızaya bakıyordu. yuna sarnıç ea(ası .• • Bereket versin mişti. lki elini arkasında kavuştur- - Müsaadenizle... Dolabı lben O esnada, ka,yıkh:ıne ta rafının 

c-- Hiç de fena değilmi§ .•• Boy- marifetinizi başkruı duymadı da ben mu§, duvara dayannuş, öyle duru- açayun ... Siz niçin zahmet edecek- : kapısı açılını~ Köse Eınin de içeri 
numm kalınlığı hoşuma gitti ... Du- işittim... yordu. Esmer euratında kemikli mi~i~ :hanımefendimiz). •• Likö- girmişti. 
daklan da etli etli ... Bugüne kadar - l ııittiğinizi duyunca kızacaJw- burnu, dudak.lan üzerine sarkmış ••• rü ben veririm ..•• dedi. Hayretle ordu: 
nasıl olup da dikkat etmemiştim.> ruz Cliye lı::orktum amma, İşte aarniç - cİato> diyorum aana... Gel - Hayır,. hayır ..• Kendim ••. Ya- - Ne yaptınızl ... Bedriye ha-
diye düşünüyor, tesadüfen parmağı da böyle işe yaradı efendim .•• B~ bura.yal. •• Yanıma! .•• Otur! pncağım... nm1efendi? 
biza ma gelen bir yastık pü.skülilc racla bu kadar Xışaat yaptık, içeri Güzel ellerile yumuşak minderin Arkruıı iki erk.eğe dönük, lcade!ı- Borjiya Melahat, ıükfuıunu boı.-
oynlJ'Yordu. bunca e§Ya tnşidık, ağalu. !ıarem bir kenanm göaterdi. lere içki boşaltti. Sonra bir gümüş makaızın, sol elini uzattı. Kocaman 
Muhatabı ise, belki onuncu defa ağalan hiç farketmedi... Bir de göz- Ay:WlJ:. çok ahştığı bu IUtufkar tepsi içinde getirdi: tnıılı yüzliğünü gösterdi. Taş yerin-

o!ı.rak aynı hikilyeyi tekrarlıyor. leri açıkmış! Övünürler... Bir beıa çağırışın ıibrine artık dayanamadı. - Sarısı benim, kırmızısı ıenin den oymya.rak bir l>oşluk hasıl ol-
- Olacı.Jc işte. efendim. Kahya biliyorum, bir de ayvaz lstepan... - latemooorum amma ayakla- İsto ..• Bu renııin mAnasını anlarsın. muştu: 

efendi, kayıkhanenin tamirini bana Borjiya, iş,..eli işveliı mn kendiliğinden gidooorl - dedi. değil mi} ... Şerefine... - Senin bir Hintlin varmış ha.-
havale etmişti. Duvar göçünce bir - fstepanl • dedi. Ve. yürüdü. Erlı:dt, laeıyccan.uwı tesirile kal- ni ... Zehirlerinden bir miktar hedi-
de baktım, sarnıca giriliyor ... Susuz Öbürü, aomurtllk eomı.trhdif Tam odanın orwma ıelmitken. dırıp bir yudumda içti. Fak.at İçme- ye etmişti... Tesir derecesini ıu 
mahzende yürüdüm. . . Haremdeki - ... l>irdenhire coprak: sile be.nııber, evvel& gırtlağını, ıon- küstah adam üzerinde tecrübe et-
kapağın altına kadar geldim .. . Bi- - Ne o> .••• Bumu.odan dilıen - Altıli dayanamooorum ... Da- ra mide11ini 1"0 kalbini avuçladı. tim . .. 
%İm Atiyenin orada oturup yalnız hin parça. yanamooorum ... Anloooreun> ... Bir Gözleri JUT&lanndan uğradı. Vü• Ve gayet tabü bir eda ileı 
ba,ına şarkı söyliye söyliye kayısı - Hio. ivanel~ edecejim • .., cudu, atılmak i~ ııC!Ümil bir ok - Hiç de f~ deirilmiı .•• 

(&ricası var) 

- Peki ıimdi bu ceset"> ..• Ne ya• 
pacağız bunu) 

- Adam aen de .•• Bu kadar ba• 
sit bir ıualin cevabını benden m1 
bekliyoraunuz) ... 

Artık lüzumu olmıyan bir tepsi
nin odndan gitmesini emredercesi
ne Rızaya, ayvazın ölüsünü gö~ 
terdi: 

- Kaldır . . . 
Ve, o, kapıdan çıkarken, ioitme

sini iatiyerek, Köse Emine arılath: 
- Teveccühü suii timal edenlere 

karşı, başka ne yapa'bilirim ki... De
ğil miL .. 

Yalnız kaldıkları zaman, KöM 
Emin, hayret ve hııyranlıkla: 

- Okuduğumuz romanlann kah
ramanları nizin 'Yanınızda hiç ka
lır ..• 

- Daha doğrusu, bu gece ge
çi.receğimz macera karıısında fU an
da'ki hadisecik solda sıfırdır ... 

Köse, gözlerini fal taşı gibi ~ 
rak: 

- Aman, fazla bir taşkınlık yap
mMBC'lız, güzelim .•• 

Melahat, dudaklarını büktü. 
Şu anda, maaum, zavallı. acın .. 

cak bir hal alnnşh: 
- Elimde mi} . .. 

• (Arkaai .,...., 



5 F.y101 1942 
ı:.::: -

Diler markalım olan üstünlüğünü daiına mühafua td• 
POKER Tırq bıçaklan fabrikall 

Memleketimize bUl faaıla mal a8nderecek 
ve hiç bir vakit ıtokluz bırakmıyaca1tttr. 

A"ŞAM 

Karar hulaaaaidır Karar hulasaııdir 
Ceza 42/H80/14&l tlıtlkAr 9(2/1~7 
Mllll korunma kanununa muhale. ımıt ln~ bı.nununa muhııle

feıtten Y'tm1§ Tumular han Ata eo- 1letten suçlu ~ocamustata~ Me
:tak J numarndıı bü:bl ticuetllt teıı :Mesçıt 8. a numarada b&ttallık 
me§gul YoJ:'il o~lu Brodonas TO Ya- tıcaretııe m~ Şııklr o~ıu Yahya. 
paop ~ıu Koço haklnrında ista.n- Edip oğlu Omınn haklD.?ınc.!a İstan
bul nımı koııınma nW1Dmeslndt ~uı ızı11U toıımma mahktmesindt , ... 
~ tden muhakemesi net10eruı- i'8yan eden muhakemesi netlceSlnde 
dt ıuçhmun nnı ee.b!t old~dan ıuçlunun fWl abtt o1duıundan mıııı 
mllll toııınına kanununun b. A f9/& tonmma kanununun 31/~, e9!'.3, 
maddolert muoSbl.nce be~ J.1n. A. tq '91•. eı tmcü maddclert muclbtnci 
~ otuz ~, alır ~ra ceruı Me- b•r Ura atır para eeznsı &demeıe. 
ıncstne Ta 7ed1 gftıı ınilddet'e d(Wd... r1nt n 1'd1 ıi1n mQddetıe dUkkAn· 
nının tapatınn.rumıa.. Te hrurt\m btt- Jannın bpatılrnaaına. ve b1lküm 
ı~ıtınde 11ctet1 IS'llgluyn att o1mü bt~§ti~de tlcrett wçluya a}t ol
diere tan.r hdl~uı Akfam p- mnk Ozere karar lırJAsa.cmıın ~:lQl 
metısmcı. n~~o 18121942 ta- ruetcı1nde nqred\!ln.esl.ne H/8~42 
r1htnde tarar verlld1. c9M4ı tarlhlnde tarnr verlldi •9!1~9ı 

Karar hulasasıdır 
İhtlkar 042/401 
Mllll korunma Wıununn muhale.. 

retten Ta.htakale Tekneciler cad-
4~ 48 numarada çinko tturet.ıle 
me~gu:t Davtt O#Ju Malı: Fresko hnt
tında İste.nbul mnıt korunma mah· 
:teme.stndo cereyıın eden muhakeme
si nctlct$1nde ıuçlunun 11111 ~b1t 
olduRundan mllıt korunma kanunu
nun 8112, 89/S m.nddelerl mucibince 
~ llra aA'ır para cezası Odemed.111 
vo yedi gün mOddetJe de dükkft.nınm 
kn.patılınn.sınn v• büküm knt'1:eıt1-
11nde ttc.retı suç!uya alt olmak üzere 
Jmrnr hu!Maaının A~IUll gazcte:;tn
de n~redllmesine 8/8/042 t~rlhtnde 
ka.ra~ vcr11m1ştlr, t9538ı 

Karar hulas idır 
İhtlklr 942/1894 
MJlU korunma. 1ı:ımununa muhale. 

fetten Te.rlaba~ caMcm O numatt.
da bakkallık tıearetlle meşgul Prod· 
:romos o~lu Kostı ha.ktında İ.rtıınbul 
milll k"onıntn!\ mnhkeme3indc cere
yan eden muhnkemw n~tıcl'!stnde 
suçlunun tını sabit oldu~dnn mWl 
tonmma kn.nununun 3112, 69/S, 4.83 
mnddelerl mucibince ~5 Ura aıtır pn
rn cezası Memesine ve yedi gün 
mliddetıe de dükMnınm kapntılnın
sına ve htlkilm kfıt'll~tnde tıcretı 
suçluyıı tı!t ohnnk üzere karar hulO.-

rorun Akıı'"m gnzeteslnde nccıredll
mes4ne 23/~/942 tarihinde lrerar ve-
rlldl. ..ssso. 

Karar hulasası dır K&rar hul" s sıdır 
İlıtlkAr 942/259 İlıtiklır 942/396 
Mllıt korunmn kımunwuı muhale- MUll :tonınma kanununa muhnl~ 

fetten Onlata Necatl bey caddesinde :fettcn oa.Tnta Arnpcıımll Mııhmudl· 
37 nıunamda elbise Ucaretııe me .. gul ye caddesi 138 numarada e.hcı tıc -
Bohur <>C"lu YMef D:ınon hnklanc.Ia retue meşgul Cemfıl o~:u Rt1stem 

11 İstanbul mmı korunmn mahkemesin- J.ktuğ h~klonda fc;tanbul mıııt ko
ers ücreti ilk ve son olmak üzere 3 liradır ı de cereynn eden muhnkemesı n"'tl- nmma melıtemeslnde cereynn eden 
s nlerce Avrupadn taç proft.!:ürlertnden aldıitım dersltt Tt Mcrtl- ! ceslnde Blltlunun flUl rabıt oldu- muhnkl'.'mcsl netlcPslnde suçlunun 

b "'r!m O r "n Jtolcy. ucuz bir metotla 4~ dııklkada beyaz a:ıçlarınm ğundan mUll korunmn kruıununun flll1 s:ıblt oldun-tından mım korunme. 
t dı C' 11n1ze 1::tedl~nl:ıı renge boyama~ ve oçlarm 11hh&thıe 32/A, 59/S, 4, 83, ISIS maddeleri mucl- kanununun 21, ~S/2. C.K. 59.79 ma.d-

SahJte f 

dlk•:::ı.t ctm l Mrctlyorunı. blnce döl't lira on kuru, e.ğır para deleri muc1blnco on &Jtı Ura ıı.ltmış 
• B:ı me•odu ~nmc. tçbı 427 numarah :t.st. :Pos+..a Kutusunıı. ad- c.."'Zn.._q ödemestne ve yedi gtln müd- kuru~ nğır pnro cezacı ôdemcs:ne ve f!IZiliili•ıır3m•mmm1••rm:m:n~Dlll.'!:3l!E:D~mfDDl!!!!~C4I 

re::in'z!, s:ı.rınızd:ı.n bir p:ı.ıv.ıl'l ve tstedlğlntz rengi 711.zarat iü:retlle detıe de dl\kk~ının knpntılmnsına hftkUm katllc{tljljtnde 1lcre~ı mıçluyn 
beraber r;ondcrlrs"n s'..ze göndereceğim formlll ve M"ütıert ~rene- ve htıkllm ka~1!cştlg-'.nde ücret1 suç- alt olmak üzere knrar hüldra n 
rck ds m tntblkl .. de muvn.t!ak olur, ceno ~e f{lzel kalırsıru%. Tqra Juya alt olmıık firere karar hu1ı'ls:m- Alr.{am cnzıete"!.nde rı~rcdUmestne 
,•r d ır.·ıJın r ,. ~i ıır. 1 nın Akşam gazeteMdc ne~rcclllmesi- 1/8/942 tru'illlnd" kıırnr vcrUdl. a056b 
:.xa~z;::;;a~~~~;:sz;;a::::::z!=oEbiil:Z!Ciii!alEllDllJl:~a'-'Zl!!i'!ll!i:~ ne 2/6 'P42 tariMnde knrn.r ~rildl. 

3ir adet komple Lokomobil- Altel
natör grubu satın alınacaktır. 

P.ankamız Garp Linyitleri lı'c tmcııi için 120 • 1 SO efektif bey~ 
gir kuvveti nurmı ! takııtlı, ymi veya az kullanılmıı bir adet Lo
komobil • Alternntör gurubu tahıı alınacaktır. 

Gerek Lokomobil, gerck.ae altema~8rUn bUtnn aksamının tem 
o!m:ıııı ve mükemmel çait,a.bilecek vuiyette bulunmuı l&nmdır. 
Altem türe \İt tevzi tnbl()ŞU ile kontrol ve meealıa Aletlerinin de 
t,am olma"ı ıı:ırttır • 

Lokomobılin linyit yakabilecek vaziyette bulunmaıı tercih 
olunur. 

Altertıntöti.m üç f zlı ve 400/231 voltluk olmaaı llzundır. 
EJindt bu cvsaf te lokomobil - Alternatör runıbu bulunanlann 

rnakinnlıı.rın butün teknik evşaf ve teferruatını bildiren teklif 
mektuplarım cEti Bank - Ankaru adrC3ine ı8ndermeleri Tlca 
v,. il4n olunur. 

KIZILJ)aV C E·M i YE Ti 
Umumi merkezinden: 

ATEBRiN SATIŞI 
lsıanbul' d Depomuzda satılmakta olan Atebrlnlerin anballj 

killcrilı fiat!en aıağıda göıterllmiıtlr. 
Ura Kr. 

O, 1 O K 15 Atebrin Komprimeai ti.fesi 1 10 
o. ı o x 300 " 1) " • 21 

lnhit~arlar Umum Müdürlüğünden: 
İnhisarlar mamulMı şişeli ve tıçılı her nevi ~arabm beher 

1'ilosunn 10 kuruş zam yapılmıştır. Bütün satıcılar ellerinde 
mevcut şarabın ş!şc hacmı üzerinden m:ıktannı g6stertr, birer 
beyanname Ue (5 Eylill) bugiln saat 13 e kadar en yakın 1nh1-

... nrlar idaresine blJdirmelerl 11An olunur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi As .. 

,9537, Bursa Sulh Hukuk 
Karar hu}agası:dır /Iahkeme ·nden: 

Sulh 942/1826 042/51 
Milli konınma kanunı:n'l mubale

fetU?n Beyo~lu Ağa.hamamı sokak 
'78 nwnnrnda k~np Ucııretllo meşgul 
lllrlsto ~u Flllp Vas1lyn hakkında 
İstanbul milli korunmn mahkeme
sinde cereynn eden muhnkemesı ne
ticesinde suçlunun flfll ıabit <>ldu
ğundnn milli korunm:ı knnununun 

Bursanın Altıparmak mabnlle!!ln
de Çömlr.kç1 aralı~ı aoka~ndn kMn 
b!r tnrntı H p:ırscl ve b1r t:ırntı 16 
p:ın:cI No. evler ve bir tarafı Çömlek 
aro.'lı~ı ve bir tarafı Pannrı'k Kutusu 
sol'..a.ğı ile çevril! daire 25 paftn. 296 
ada 715 pa~el J! No. ve (133) metre 

59/3 8312 ncl maddeleri mucibince murabbaı ve Or~ıın tl\%1 vak1ındnn 
25 Hm anır pom cezası ödl'meslne ve fevkani bir oda b1r .sofa ve tnhtnn1 
yed! gf}n müddetle de dOk tı.nınırt 1k1 oda hlr sofa '-e diger blnnda blr 
ka1>3tılma.ırınıı ve htıktım katlleşU- oda b~r mutfak Te aralıın bahçeyi 
Rinde ücreti suçluya alt olmak üzere ha.vl ve (860) Ura klymcU muham
karar hUlAsasmın Akşam gazetesinde meneıı bir bap ev 48 hisse 1tlbarlle 
neşredilmesine 28/ 8/942 ta.rihlnde !1 payı Mehmet ve 1'7 payı Şefll:nnın 
karar verlldl. e95~6ı uhdelerinde olduğundan şuyuun 1za-

Karar hulasasıdır 
İhtlkAr 42/333 
Milli korunnıa. kanununıı muhale

fetten Kurtulu_, Yeni İstasyon cadde
si Sırmalı soknk 6 No. dn oturur ev
velce Tahtaka.ltı A.mıaaltı caddesi 
39 numarada atUırlye mnrtazasındn 
müstahdem Todori ~u Hlrlsto hnk
kında İsto.nbul mım T.onınmn mah
k:ımeslnde cercya eden muhr..kemcsı 
neticesinde suçlunun fllll ııııb!t ol
dtığundnn mım korunma kanunun\l!l 
31/2, 69/3, ~9/4. 63 T. o. K. llıl mad
deleri mucibince 4 Ura 10 kurUf ıııtır 
parn. ce-rosı ödemesine ve yed! gün 
mftddetıe dOkkAnuım. ka.pntılma.sJna 
tt hüküm tat1leştığ1nde t\cretı suç
luya. aıt olmak tızere karar htudsa
ıının AJqam ga1,etestnde neeredUme.. 
s1ne 19/ll/Oil tllrihlndc knrn.r ve-
rildi, c9542ı 

Zari - Kadıköy ntlfll$ memurlu
lundnn &lml§ olduğum nllfus tczke
remı zayi ettim. Y~l alııcalun
dan hOkmü yoktur. 

Kadıköy Moda caddesi 10 No. da 
Znharyn. ~ıu Fotı 

les1 ıcın ~ık arttırma. 11e 29/9/942 
tarihinde .snat 15 t~n 16 yn kad.'lr 
Bursa tklneı au1h hukuk mahkeme
alııde satış memurluğuncn 1hnle ya
pılaca.~ndan almak isteyenlerin kıy
meti muhnmmenes1nln yUzde yedi 
buçuğu ntsbet.lnde pey akçcslle gelme
leri ve arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yet.m!§ be~lnl bul
m.adıRı takdirde en farla arttıronın 
tanhhüdU b:ıkl kalınnt üzere 9/10/ 
P42 tarlhJnde taat ı 5 ten ı~ ya Jı::ndar 
tekraı: müzayede olunarak tn ı:ot 
arttırana ihale edllc::Cği ve ~artn::me 
tarlhi 1ha!ede:ı ltıbnren mezk'Or 
ms.lıkemcdc herkese açık bulundu~ 
Te ırtıtak hakkı olanlar ve lpotck 
ıahlplert alacaklarla dlo"'er alAka
dArlann rarrt menkul 11zerlndekt 
baklan ve hu.wslle faiz ve mnsrnfa 
dair 1dd1a.lannı mtlst>ıt evroklannı 
lll ıün 1ç1nde ııı:tı.o mcmut1yctıne bll
d.lmıelerl ve aksi takdirde haklan 
tapu sJclllerlle .ablt olmadıkça atış 
bedellııhı payla~nn~udan hariç ka
ı..ea:tıan ve belediyeye alt dellrulye 
resmt ııe lbnle karar pulu ve tezkJre 
ve ferağ harcı ve Wkn!B alt tam be
deli alıcıya alt olduğu 1lAn olunur. 

TELEFONCU BAY AN ARANIYOR 
Bir mUesse enin husust telefon ıantralım idare edecek k dc.r 

tecrUbe aahibi ve Franaızca bilen bir Tilrk bayan:\ ihtiyaç '\: ıdır. 
Taliplerin T clcfon !deresinden muıaddak e'hliyetnnme} i hAmil 
bulunma!ı lazımdır. Mürl\caatı Posta kutuıu 1505 Galata. 

İkramiye İkrnm1ye 
Mikdarı tıltan 

Ura l.Jra ---
1 Z,,000 2,,CO!> 

• 10,000 IO.OGO 
IS e.ooo 2~.coo 

20 2.000 •0.000 
eo 1.000 110.000 

120 roo 60.000 
800 100 80.-000 
800 &O f0.000 

2,000 20 80.000 
8.000 JO 80.000 

80.000 1 240.000 

Pl,809 Ye.kfin '120.000 

İstanbul Nişanta§ında Karakol karşısında 

DŞIK lblS~Sü 
Ana, ilk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatı'1z - Kız, Erkek 

TESls T ARIHt 1885 

Tür ki yenin en eski hususi lisesidir. 
E.kl talebenin l S Eylül ~ününe kadar k.aydının yenilenmesi liwmchr. 

Kayıt i in her ~ün müracaııt. olunabilir. Tsrifname iste 'niz. 
Tele fon: 806 79 

keri kısmının kayıt ve kabul şartları: 
ı _ Ankarn Yüksek zırant Enstitüsü Veter1ner fa.kWtesı As'kcı:t kımnı- f11•111!1•1H• .. ------~-mmlim•~IBIE:BBm:ı•~~ !~IDIZl:imm••m!fLK- ORl'A - LİSE 

na bu yıl sMl tnm devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan Te 1 n g ,. , ,. z K 1 z orta oku 1 u Kız R le & G 00' o ~ o n n es! ta\. ta. ô l'ıdıh 1 
l'atıs~ olgunluk Jml!hanlannı vermiş olmak şartııe tnlebe kabul edilecektir. Erkek U eJ Uı:a U ~ ~ 6 i3J \S' i!3J 

Lteklller!n aşnlr.dakl şa.rt.!an hıılz olınası ldzımdır: (ENGLISH HfGH SCHOOL FOR GIRL'S) 
A - Türkiye Cllmhuriyetı tebaasından bulunmak, 
B - Ynşı 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) Kayıt muamelesi 7 /9/942 tarihinden ltibaren Pa:uı.rteal ve Per-
C - Beden teşekkülleri ve ııhhatl orduda. ve her ikllmdo fa&l hlzmete ~mbe gUnleri ua. ı O dan 12 ye kadar yapılır. · 

111nsntt olmnk. <Dil rekll.ketı olnnlar alınmıız). ikmal lmtihanJaını 
D - Tavır ve harekeU, ahltı.kı kusursuz ve ~ciyesl aaıııam olmak. 
E - Allcslnln hiçbir fena hnl ve töhretı olmnmak. <Bunun loln de.,_ Orta okul ıon ıınıf imtihan!an 7/9/1942 aut 10 da. 

lbta vesikası ibraz etmek). Türkçe lmtihanlan 2'/9/942 eaat 14 de. 
2 - İstekUlerln müracaat l!tldalanna ıu ves1ko.lan ballo.malan Jl.. lnılH.zce lmtihanlari 2119/942 n 22/9/942 aaat 9 da. 

llmdır : • Okul 24/9 942 Pe embe ü a lacaktır. 
E - Nüfus clizdanı veya musad <lak sureti, 
n - Slhhntı hakkında tıım te§ekkfiUQ asker! hastahane raporu n qı 

Uğıdı. 
c - Lise mezuniyet ve olgunluk §ahadetruımest nya tucUtll ıuret.1, 

D - Okula alındığı takdirde nskerı kanun, nizam n tallmatıan tabul 
9Wğ1 hakkında vellslnln ve ke.ndlslnln noterlikten ta5d1kll taahh11t ıonedl. 
Talebe okuldan ıstıfa etmek isterse okulca tahakkuk ettırllecck masra.tıan 
ldrden verir ve bu da tnn.hbUt senedine kaydedUlr. 

E _ &r'nlı, uyurken gezme. sldlk.U, b:ıyılmn ve çırpınmnya müptell!. ol
Jr.9.dıQl hnkkında velllerlnln noterlllrten tasdikli taahhtıtnameıerı . 

.Bu slbl hnstalıklArcb.n b1rl ııe okula girmezden evvel innıtU old~an 
80lll'adan nnlP~anlar okuldnıı" çıkartılır ve okul mll.!raflnn veıııertne Me
twr.ı 

3 - 1stckll1cr bulunduklan mıı.hallerdekl A!. Ş. lerine istida. Ue mllrn
uat edecelker ve şubelcrtnce lklncl maddede blldirllen evrakı lkmıll ettikten 
IOnrn Anknroda Yilks k 7.Jrnnt Enstitüsü Veteriner fakllltes1 Askert talebe 
f.mirliğtne göndertıecektır. Müracaat müC!dtl eylfüün 25 1ne ltadnrdır. Bu 
tarihten sonrn mürncant kabul edtlm ez. 

4 - Okula kayıt ve kabu şehadetname d r c 1 ılnc ve mllrP.cnnt sım
ana gllredlr. istekli ndrdl tamrun olunca kayıt l~lerl Jmpanır n kabul ed1-

Talebe :tnydı ıcın her gün mUr.ıc:ınt cdllebll!r. 
&ki talebe knyıdlnrının yenilenmesine 10 eyHUe kı:ıdıır devam edıh:cckUr. 

SEH7.ADEBAŞI, POLİS KARAK,OıiııL·U-A·RK-A.Sll!ll!I ___ .. 
lll•m•mmım•mDI Teltlon: 22534 -

ANTALYA UMUMi NAKLIY AT 
11.)RK ANONiM ŞİRKETiNDEN ı 

Üç Muhasebe Memuru Alınacak 
Şirketimizin Merkez mubaacbesi için aıaiıda yanlı ıerait dahi-

linde n imtihan llo Uç muhasebe memuru alınacakhr. , 
KABUL 8ARTLARJ ı 
1 - Ticaret ıı.~lnden mezun bulunmak, veya muhasebe l~lcrin-

cfc vUkufu olmak. 
2 - Askerlik ile al!ka.sı bulunmamak, 
S - Türk olmak, 
-i - Nüfus tezkeresi yeya euretl, mektçp ıehadctnames~ hU.nU. 

ha! kl§ıdı r.-e ııeçmlş hlıınctler var14 bwıl&.ra tlt Te!i~alar -i X 6 
eb'admda iki adet fotograf. Bu ıcraftl bala olan ta11plerin 5 E.y\aı 9d 
tnrihlno kader Şlıkete mUraçaatlan. 

Edebiyat Fakültesi Dekanlı~mdanı 
P'akilltemızın muhtel!! ~umreleı1nde doktora kısımlarına bf1Uı bulu

ıınn talebenin tallmntnnma hükümlerine ~öre verecekler! ~nl>:ıncı dil tc~ 
1mtıbanlan J J:yl~ 19fa PN&rtıaı ıtıntı -...~ ıo .da 7apııacaktır. 1ısıuı .. 



.. 

Sahife 1 

Alman Halk Radyoları Gelmiştir 
4 yeni U aeri llmbalari olan bu RaClyolarin randımanlarini 7. Limbali 

Makinelerle Mukayese Etmeniz lçlnı 

NiHAT IŞIK 
SATIŞ MAGAZASINA TEŞRiF. EDINlZ. SiRKECi, No. 37 

Türkiye Umumi MGmeııilHilı Sadettin S3nmez ve N. Zofotetı. _., 

Her akşam 

M A K S i M'de 
sanatklılan tarafından 

60 ldtilik Biiyük revU 

200 kostüm - ZcnPı mizansen. Yazan: Mahmut Yesari - Beatcleycnı Kapoçelli- Reji.sör: S. Atilıi 
- Bale ıeff: Miıe - Tenör Zarma')'l, Aynca 24 kiıilik memleketimizin güzide ıaı: heyeti. Telı 42633 

Pek ,..kında Pazar matinelerimlz ltatlıyacakhr. 

Haklld güzellik kremi -GOZENPUD 
en ince tutan pudra Yeni renkler -

G~z~n Brivantlni 
Kr1staıtze ve likit 

Yağlı - Yağsız -Güzellik Sütü - Cildi genç~eştirir. Kadife 
gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLIGI cazip renkler Lavanta Çiçeği 

YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkallde 
lyi gelir. Derinin tazeleruneslne 

ve yenUenmestne hizmet erter, 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

REFİK FENMEN'in -
Yeni çıkan kitapları 1 

1 - PRATİK YÜKSEK . 
MATEMATIK 130 kr. 

2 - Şoförün Kitabı 80 • 
3 - Yeni El*trikçilik 
Ehliyetnameye hazırlar 
3 cild 290 • 

4 - Elekb'oteknik 1/1 
ve 1/2 130 • 
CiM il: 140 Kr. Cild m 200 • 
5 - Yeni Makinacılık 
3 Cild 190 » 
Ankarada Akba ve her 

8 Eyllll 1942 

liktlr 
No. 82- D. Elma.slı •• 11 pırlantalı 800 Ura 

No. 82 - o. Elmulı Tt ortadaki bQyftt o1ma.t ilzere 11 pırlantalı 700 Ura 
No. a - •. Elmulı n ortadatı ll• tenarlanndakl bllyüt olmat Ozere 11 pırlantalı 800 Ura 

No. 82 • H. Elmulı Te ortadatl Ue kenanndakl daha bftyQk olmak ttzere 11 pirlantah D80 lira 
EMSALLERt GİBİ 15 SENE GARANTtLtDtR. 

Dikkat: Slnger saatıerı. İstanbulda yalnız EmlnOntl merkezindeki mataze.mızda satılır - İstanbulda fU'bemls 
yoktur. Adres: SiNOER SAAT Mataıası btanbul Emln6ntl. Ne, 1, 

Kömür alam ve satımında rasladığınız zorlukları haber veriniz .. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müıpet vakıalı ıikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve lstanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

Kız. Erkek 
Ana - ilk 

Yatılı - Y atum 
Orta. u.. 

Taleb~ kaydına. devam edllmektedlr, E.:ıkl talebenin taksitlerini yatırarak kayıtlarım yenllemelert l~zımdır. 
Müracaat: Her gün 10 dan 17 ye kadardır, Ecnebl lisanı lMc .sınıflardan ba~lar. OUndilzltı talebe mektebin 
~ .................... hu.sust vooattlle nakledilir, T•lefon: 20030 

GÖZEN'ln dört kokulu losyonları 

SEV BENİ 
OYA 
ESMER 
Dt1LYA 

.. k.i.tajoicıjdma ................ i il Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi -------~ 
ŞIŞLD TERAKKi LiSESi 

GOZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 
(triyat depolan Cözen müeuesesiBüyük Postane caddeıi No. 8 

UMUM MODORLOGONDEN: 
Şlşe hacnu 1 Şişenin satış flatı 

CL. Kuruş. S. 

Sofra ıarabi 35 43.50 1 

• • 70 67 

• • 200 160 

• • 340 244 
Misket • 70 87 

,. ,. 200 200 

5 Eylül 942 den itibaren İdaremlz mamulAtı Şarapların yeni 
satış fiatıan yukanda, gösterilmiştir. Bu flatlara müdaraa ver
gisi ve şişe depozitosu dahlldlr. 

1 

1 

ı 

t\1emur aranıyor 

Mutena sayfiye mahallinde: 3600 Lira gelirli 

ı Taksim 

Bir villa (50) bin lira. 
Abdülhak Hamit caddesi No. 23. Telefon: 43532 

I' 

1 !~!~~] Venn KoBeJ I~ 
Ilk - Orta - Llse Taksimde Sıraserv!Jer 88 

Husu.;.lyetıerı : Yabancı diller öğret.imine ehemmiyet vermek, tale
Mslnln sıhhat ve inzlbaUlc yakından llgllenmektlr. ~l: 41159 ---

ilbetcn Ucret.alz 

Oyun KAğıtlarl'nm 
62 ilk bir destesi 230 kuruşa 

satllmaktadır
BIRiNCI LiSTE: 

Beyoğlu 
> 
> 
> 

Şiıl\ 
Şiıll 

Ma~ka 

Galata 

Sirkeci 

> 
Beyazıt 

ı Hüseyin Zekeriya - Büyük Parmakhpı No. 60/82 
ı Anııeüdll • latiklal caddesi No. 229 
ı Ha.yık - Seray Sinemaeı karouında No. l 7S 
ı Mithat Sargın - Ta.rlabaşı Cad. No. 26 
ı Hasan Şahin • Pangaltı • Ergecıek.on Cad. No. 123/1 
ı Zekeriya Üzel - Halaıklr Cazl Cad. No. 3 71 
t Ali Uzun - Teıvikiye Cad. No. 92/5 
ı Hilmi E.ğewen - Köprübatt No. 3 7 
ı lımail Akkaya - Bahçekapı Tramva.v dura~ yeri 

No. 49/l 
1 Haydar Karaca - Ankara Cad. No. 1 38 

ı K&zım Adamo~lu - Evkaf sokağı köşe.si No, 
2 5 Çemberlitaı • 

Zayi - Emirgii.n orta okulunun lklncı ı Toprak mahsulleri ofisi 
sınıfından 10/l 1/941 tarihinde aldı- J 
lttm tasdiknamemi zayt ettiğimden ıtanbul ıube 

İdrar yollan Utıhabı. yenı ve esk1 BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorlu~. Me
sane va Prostat lltlhabı, sıstıt f8 Koll Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla

nna karşı en mükemmel bir llAQ BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar vukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Blltlln Ec

zane ve ecza depolarından arayınız, 

> 
> 
> 

Fatih 

ı Hacı Zülfiklr - Çarşıkapı Y eniçe.ri Cad. No. 68 
ı Hasan Ballı - lı Banka11 yanı No. 143 
ı KAzım Şar - Sultanahmet Pa.rkı kar,mnda 
ı Haydar Kılıç - Tramvay Cad. No. 5 

yenislnl aıacaıtun cihe~ıı esktsintn müdürlüğünden: 
hüklimsüz olduğu Uö.n o.unur. Of • • ·h · • • d K dllll Perakende sokak 22 ısımız ı tıyacı ıçın otuz a et 

an Salih Aıt.uner kam>'.on kariserisi karıılıklı pazarlık 
•••••ııiİiiİIİİİiiiiiiİiil••l suretılo yaptuılacaktır. Pazarlık 1 

eylOJ 942 pazarteai günü ıaat ı 4" de 
Liman Hanındaki Ofia binasında 
yapılacağından talip olanla.nn mez· 
kur gUn Ye saatte ıubemizde hazır 
bulunmalan ve ıartnameyi görmek 
isteyenlerin pazarlılt ııUnUnden ev
vel Ofise mliracaatlan illn olunur. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaııisı 
DiY.nyolo 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her aU. 2.5 - 5 Telı 22398 

(9564) 

Emsalsiz bir gece 

··~ müntahab eserler ve en yeni ıarkılarla 
eüslenmi11 fevkal&de zengin programla 

Kum kapı 

Aksaray 

Beıiktaı 

Ortaköy 

Bakırköy 

ı Fatma Ergentek • istasyon Cad. No. 2 

ı Ali Aksay - Uleli Cad. No. 248/250 

Avni Akçebol - Tramvay Ctt.d. No. 71. 
: İdris Akean • Uncu sokak No. 21 
ı Ali Hoıbaı - istasyon Cad. No. 61 

Balat ı Saim CUndüz - Haliç Feaeri Mürsel Paıa Cad. 
Tarabya ı Hiristo Taliurit - Tarabya Cad. No. 96 
Kadık8y ~ Mehmet Sabri Yeneriz • Pazarırolu No. 66 

Zayt - Mat'af tstlklA.l lllc okulun- ~ Müstesna bir gece 
Zayi - K.asımpa§a nü!u.s menıur- dan alm14 olduğum t.a.sdiknamenıl 
' 

Haydarpafll ı Şükrll Üçer - Haydarpap Can İçindo 
Erenköy ı Ak.ile Uygune.r - Şaşlcın Bakhl No. 3/365 
Burgaz Ada ı Yanko Tütüncü 

lkincl ve Tam Liste Yakmda Ayrır.a llau Edilecektir. 

luğundan aldığım nüfus teü.eromı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan Aynca: 12 KİŞlLtK KÜME FASIL ve SAZ HEYE11 
ve beraberinde Kasımpa.şa 4 Uncll ilk eslds!ntn hükmü kalmadığını Uft.n ••-•••••••Telefon: 42900 1 1 
okuldan verilen şehadetnameyi ederim ------------------------ İstanbul Belediyesi ilanlari 
kaybettlın. Yenilerini alacağımdan • ' C • • h · t • ._ ______________________ _. 
e kUerlntn hükmil yoktur. Slllvrl Fatih mahallesinde Hamam um unye Aparbman aranıyor Hnsekt, Cerrahp:ı.şa, Beyoıtlu ve Zührevi Hastalıklnr Hastahanelcrııe 

474 No. da Mukayyet sokağında <22> No. hanede Kertm Halk Partisi Zeynep K!Lmll Doğumevi, Edlmikapı Sıhhan.~erkezt ve 1İS!tüdar Cocuk Ba-
Yunus oğlu Osman Pekçe oğlu Abdilrrahman Karagöz Taksim. .Ayaspıış:ı, N~ıntaş 

Kadıköy kazası merkez nahlyesin- ve Maçka semtlerinde 3 u1 5 kını.evinin yılhk ihtiyacı için alınacak 11265 kilo patates ve 3275' kl'o soır.ut 
den: odalı möblell veya möblesiz _ te- kapalı zar! usuıue eksiltmeye konulmuştur, Patatesin beher klloswıun mu-

619/042 pazar günü carerağa Oca- lefonlu.su mUreecahtır _ bir do.- hıı.nunen bedell 40 kuruş ve soğanın beher kilosunun muhammen bedcll 22 

1 

ğı saat 10 da, O.mıanağa 11 de Ra- ıre bir sene müddetle aracızyor. kuruş oiup mecmuunun Uk tcm!nntı 391 lira 99 kuruştur. ihnı.e 16/9/042 
sim Paşa 11 de, Hüsnü Paşa 10 d:ı Kiralamak iste;ıenlerln saat cuma günU saat 15 de Dnlml EncUnıcnde yapılacaktır. Taliplerin llk t.cml-
kongrelerl aktedlleceğlnden mezld}r 9 dan 18 e kadar 24152 numara- nat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 11\zım gc!en diğer \'eslkala-

1 gO.n ve saatte Part1ll arkadqlann a mQracaatıan. j rll~ 2490 No. ıu kanunun ıarltatı çevre .. inde hazırlayacakları teklif mck-
"'"' &NrNr7 n~fRtNt nF.RHAI. GöRORsO~~NO~z~.~~~~oc~akl~~arına tetrtned rlca olunur. ..mııııiiıiiiıilillıiiiıiiiııiil••••rl t.uoıarını lhaie ünü saat 14 e kadar Dalml Encümene vemıelecl, (94451 


