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BU 8.&BARKİ 'l'ELGBAPL.A.B M. Willkie'nin 

Ankarayı 

ziyareti 

Reisicümhur Edirne' 
den Istanbul' a döndü 

Amerika Birleşik nev1etıert Baıvekil Erzincan' dan geçti 
Cumhurresi M. Rooseveltin dele-

gesi M. Willkie iki gündür Anka-- Anka a' d t edı·yor 
fada bulunuyor. Türkiye, yeni l ya 8V C 

Stalingrad'ın batısında Ruslar 
yeni hatlara çekildiler 

dünyanın bu büyük Demokrasisi- N • k d 
Jıln seçkin politikacısını kendi fstanbul 8 (A.A.)' - Relsl- Menin 8 - MünakalAt Veklll ovorosıs mıntakasın a Alman 
misafiri görmekle bahtiyardır. cümhur Millt Şef 1sm.et İnönü amiral Fahri Engin buraya gel-

refakatlerlnde Maarif Vekili B. m1ş Mermn Uman tşletmesl ve k ti • R · 
Mısırdan memleketimize gelen Hasan Ali Yücel ve gurup reis tahmil ve tahliye işleri hakkında uvve erı US hatlarında b ı·r gedı•k açtılar 

M. Wlllkie, buradan İrana, R~ vekilleri B. Hasan Saka ve B. tetkiki rd bul duktan sonra 
yaya, Çine gidiyor. Bu zamanda. . e e tun , , 
bu kadar uzun ve yorucu bir yol- Hılm1 Uran olduktan halde saat akşam llzert slrenderun a hare- Londra 9 (~A.) - Stalin1r1ad kar

91 
hilcumlar ,·aptıklannı bilditf-

culuğu göze almak için, zahmete 28 de Edime ve Kırklareli seya- ket etmiştir. yakınlarında kaıilı muha.rebeler do- R yorlar. 
cteğer haylı sebepler o1mak gerek- hatıerlnden tsta:nbuıa avdet bu- Ziraat Vekili latanbulda vam ediyor. Şehrin balıall\da bir k.. USiarın Stalingrad'da durum 
ttr. Her Amerikalı gibi, yürek~en yurmuşlardıt ._ • • Ziraat Vekili B. Şevket Raşlt simde A~anlar ~ilylik tayyare 
demokrat ve alçak gönüllü oldu~ Baıvekılın seyahatı Hatipoğlu Kocaeli bölgesinde tet- kuvvetlerinın ırardımılo tarik ve pi- mukavemet·· Moskovt. 9 - Stalingradın batı-
ltu anlaşılan M, Willkle, gazeteci~ Gümüşhane 8 - Ba.şvekll B. klklerde bulunduktan sonra 1s.- yade hücumu yapmıılardır. Bu hü- ilında So\ryet 'ttıta1arı Almanlana 
lerle konuşurken bu sebepleri Saraçoğlu bugün saat 13 de şeh- tanbula gelmiştir. cum neticesinde RU1 kuvvetleri ye- birçok taarruzlannı püskürttükten 
pek basit gösteriyor, ve Cumhur-· rimize gelmiş, öğle yemeğim me- İktisat y eldli Ankara'ya nJ müdafaa hatlarına çekilmeie • sonra yeni mevzilere çekilmek zo-
relsl seçiminde M. Rooseveltln bus B. Hasan Fehmi Otaç'ın d•• dil mecbur olmuılardır. Alrnanlann , runda kalmııtır. Novorosisk cepho-
ö~ürdeşi olarak karşısına çıktığ1 evinde yemiştir. B~vekll saat on . • cenup babda yaptıklan hilcumlar Alman radyoıu sinde Almanlar Sovyet mevzileriı:\de 
halde, bugün onun adamı sıfatı· 15 de Bayburta hareket etmiştir. Ankara 9 (Telefonla) - Bir püskürtülınüı~Ur. . aitayiıle bahsediyor ' bir gedik açmağa muvoffak olmuı· 
la dünyayı dolaşarak, Amerikada Bayburt 8 - Başvekil saat kaç gündenberl Karabük ve. Zon- Novoroıiak t~ Alman tank ve pl- lardır. 
~dlik olmadığını ortaya koymak, 17 de buraya vasıl olmuş, şehrin guldakta tetldkatta bulunan fk .. yade kuvvetlen Rua hatlarında bir --• -- Stalingrad çevresinde Rus muka-
ye uğradığı yerle;de rakamlara medhalfnde karşılanmıştır. Baş- tlsat Vekut B. Sım Day retaka- gedik açmışlardır. Ruslar oiddetle Londra 9 (A.A.) - Dün ge- vemeti artmaktadır. Bu mıntakaya 
dayanarak durumu ve doğruyu vekil Halkevlnde Bay'burtlularla tindeki zevat ile birlikte bu sa,.. mukavemete devam ediyorlar. Şl- ce Alman radyosunda aakeri mühim Rus kuvvetleri gelmi~tir, 
an'ıatmak istediğini söylüyor. görUşmUş ve buradan Kayserlye bahkl tren1e şehrlmlze avdet ey- mali Kafkuyad&;_ Mosdok'ta Ruslar durumu tetkik eden bir aözcU, Baltık kıyılarına asker 

Sayın misafirimizi temin ede- hareket etmiştir. lemlştlr. Abi
1
r neh~l geç~ei~ .. muvaffı1;1t1 olan Ruslarm inalÇI .m*avemetin- çıkarma teıebbüsü 

Um ki Arnerikadn devlet ve mil- man KU~etınc ucum etmı§ er ~e den ıitayifle babıetmlt n do- Moskova 9 (A.A.) - Tass ajan-

letçe tam düşünce birliği olduğu- B. wı·ııkı· e Herı·cı·ye hu kuvveti ağır ltay;p ~~rerek çekil- mittir ki: «Ruıların bu kadar 81 o:ldiriyor: Almanların Baltık k .. 
na Türkiyeyi inandırmak için meğe r:ıeScbur etrnltı ebr 1

1~·ği tiddetli mukavemet gösterme- yıla.rın-t asker çıkarma teşebbü,il 
bukadar yorucu ve tehlikeli yol- ovyet e ı P ınasıl muvaffak olduldannı püskürtülmüıtür. Asker yüklü 4 c~ 
culuğa hacet yoktu. Reis Roose- ı e Looclra 9 (AA) - Cece yarisı anlıyamıyanlar vardır. Fransa mi batırılmıştır. 9 vapura top ve 
veltın Amerika milletinin tam v k • 1 e • o•• •• tu• Moskd\-ada neoredilen Sovyet teb- birkaç hafta içinde diifmüttür. mitralyözlerle hücum edilmiştir. 
sevgi ve güvenine dayandı~ e 1 ımız e g ruş liği: 8 eylulde kuvvetlerimiz Sta• Faka~ Rusyada vaziyet tamami- Go"'gu"""'s go""gu""'"se 
iyjce blliyoruz. Rusya ve Çin gibi, lingradın batı ve cenup batısında. le ba§kadır. Şimdi çarpl§&n u-
çetm bir boğuşma içindeki mil- Novorosiık ve Mosdok bölgelerin- kerler dünyanın en müteassıp muharebeler 
Ietıere gelince, onlann Amerika M •• J" k t 2 t •• d•• B M • de düşmanla çarpıımıslardır. Di- askerleridir. Rusyaya klll"ft ha- Vicby 9 (A.A.) _ Stnlingradın 
birliği hakkında ne düşündükle- u a a saa sur u. • enemencı- ğer mıntakalarda esaslı deği:ıiklik reket. gilçlüjü o zaman ııöriil- batısında ve ,ehrio kenar mah:ıtlo-
rini yakından bilmemekle bera- v ) • f • • • fi • f t d • yoktu:. miyen bir adım olmuth ... • feri yabnında göğüs göğüse çok 
ber, aylardan beri Amerika ha- Og U IDJSa lrlmlZ şere ne zıya e Ver 1 Londra 9 (A.A) - Moskova- şiddetli muharebeler oluyor. Rumen 
ıırlığım dilnyaya dUY1,lran astro- · dan gelen raporlara göre, Stalingrad kuvvetleri birçok mevkileri ele g~ 
nomik l'akamlanıı heybetinden A -«- 6 (AA) ş h . • d l . t t Asım Gündtiz'ü çev.resinde Alman taarruz.lan dur• kada 6 hafta içinde 2000 tank ytp• çirmişlt:rdir. Novorosi.Sk'te Ruslar-
doğac:ak .cz,;;aret ve ümit giQl şey- b l'Ul6l araA ,._·_ ·8 • -1 ,._ edrıml ızt'-e c. reıst otmrg~°.;ra durulmuştur. Kletslcaya mınta'L:asın· ratm1şlardır. Her halde bu mm taka· nn son mukavemet guruplar ile ha~ 

• u unan mor~ ır eıaa ev e ..- ı17are • ıtur. d R ~1 k L I d . •w• 
lerden zıyade, daha. temelll yar- . . . . h • ,__,. 'il B Wen- . a u .. ar artı nUcum yapıyor ar. a ııler Almanlann arzu ettıgı ıe- bediliyo,r. Kafkasyada Almanların 
d 1 t eki rin1 ı dld n reısının oa 11 uıumenı · Ankara 6 (A A.) - Bugiln R a hU ldd ti -'LiJ• Al k'ld · · C ımlar s eyec e Ş m en dell Willkie bu Un ö"leden önce . . . . . . u cumu t e eneu ırH - ı e gıtmıyor. rozni petrol havzaaına ve Hazer 
kestirmek yanlış olmaz sanınz. H . . V k"I ~ d ~ . . V Amerıka hUylik elçilı~ınde M. Wen- man kuvvetleri geri d8nmete mec- Ruslar Novorosisk mıntakasında denizine doğru ıleri hareketi dvam M Witlkle bu uzun yolculuğa .~ncıye e netin ° .anğlcıye o- deli Willkle ıerefine bir kokteyl par- bur olabilirler. Almanlar bu mınta- savaşın devam ettiğini ve Rusların ediyor. 

· ' kılı Numan Menemencıo u tara• tl ve akşam da Marmara kö~künde 
sadece bir propag~nda maksadl- fından kabul edilmi,tir. iki saat d&- Ha . . y kili N M • 
le yalnız kendisi soylemek ve an- .. .. d A 'k rıcıye e uman cnemen 
latmak için değil her halde biraz vb~~.kedel ~ .bdu ghoru~mbe 1° men a cioğlu tarafından bir akşam ziyafe-
"' .. • uyu c çısı e aı.ır u urımu,tur. t' ·ı · t' 
ua ~?rmek, dinlemek ve anlamak Wendell Willkfe, Ame.rik~ bUyUk ı verı mı' ır. 
lstegıle çıkmış olsa gerektir. elçisi ve refakatindeki zevat ile bir- A.Qara 8 - Bu akp.m Marmara 
· M. Willkie'ntn harb hakkında- likte öğle yemeğini Şehir lokanta- kö~kUnde yapılan kabul resminde 
ki fikirleri bize yeni bir şey öğret- sında yernio ve ö~leden sonra saat Amerika, lngilte.re •efirlerl, demok.
mtyor. Pek tabii olarak, Mihverin 16. 30 da Büyük Millet Meclisinde rat de\·lctlerl •efi.rlerl ve zevceleri. 
harbi ' kaybedeceğine emlndlr. reü Abdülhallk Rendayt ziyaret ~ Vekiller bulunmuıtur, Bu esnada B. 
<ıÇünkü, diyor, Almanyanın har- lemi~tir. Willkie bütUn devlet adamlarile gö-
bl kazanması, benim boks şam- Saat 17,30 da Genelkurmay ikin- rüşmüştiit. 
piyonu Joe Loufs'yi yenmem gi-

Amerika-
Fransa 

Amerika, Vichy hükfune
tinin notaaml reddetti 

bi bir şey olur. Mihverin zaferine Lonara g (A.A.> - Amerika hava 

Vurguncular 
--·---

Çalışmaktan menedil
meleri ve mallarının 

müsadere edilmesi 
düşünülüyor --·--tnanmak, yanşı kaybedecek blr B Ch h • ıı d •• b •• kuvvetıertntn işgal altındaki Franısa.'-

atın üzerine bile bile para koy· e urc ) . un U• dakl fabrikalara taarruzunu prote.s- Ankara 6 - Cıda maddel&-
maya benzer.ıı Bu hoş ve Ameri- to eden Vlchy hükömetlnln notasını rile diğer lüzumlu maddelerin 
kanvari mukayeselere delil ola- 1 d Amerika reddctmlştlr. alım satım10ın ıerhe.:s hırahlma-ırak, M. Willkie Amerikanın her yu•• k bı•r nutuk so•• y e ı• Amerika'nın Vichy'dekl masla- aı kararından sonra da ban vur-hatgüzan, B. Laval'e Almanya. 1ç1n 
ay bes bin tayyare yaptığım, ya- tşllyen Fransız fabrlkalannın bom- guncuların barckctlerinc devşm 
kında bu sayının on bine çıka- bnlruunasma istlkbalde de devam cdl- ettikleri görülmüş, bunun Uzerine 
cağını, Amerikanın on milyonluk ıeceğlnl blldlnn~lr. bunlara daha şiddetli ceuı.lar 
bir ordu hazırladığını ileri sürü- Tu·"rk gazetecı·ıerı" Avam Kamarasında Rouen'e yapılan hava verilmesi lazım geldiği anlaşıl-
yor. Milyon ve milyarlan gazete- •ı · mıştır. 
}erde okuya Ok"Uva, Türkiyede za- b tk d• J -d"J akını Haber verildiğincı göre, ka-
tcn bilmeyen kalma~tır. Bu- ll llll 0 10 e 1 er Vichy g (A.A.) - İngUJ:ı; ve Amerl- n:ında değişiklik yapılması, 
mm lçt·ndlr ki M. Willkle'nln ge- kan hava kuvvetıert taratuıdan Şl- vurguncuların her türlil aanat 
ti diğlnden #azla götüreceğine mall Fransa'da Rouen şehıine yapı- 1 k .. b" .. t r .ı. • Loııdra n - B•uv~•-•ı B. Churchlll olmamı .... r. Mısırın müdafaasını bu ı h ve rnes e ·ten mecı t utun ma -i t i • '"'Y «A.L "'"' an nva. akınlannda 140 ölU, 300 1 .. d . d• .. •• "lil chc>mm ve ver yoruz. dün harb vaziyeti hakkında Avam ordu(jan emnlyette beitUyebllhiz. yara~ı vardır. Buraya çok bomba arının musa eresı u,unu yor. 

M. Willkie, umanz ki Türkiye- Kıımarasmda blr nutuk söylemtşttr. Dleppe llmanındakl çarpşııa daha atılmıştır. Birçok meskenler ve tlca- \., _____ . _______ _, 
de bu pek kısa misafirllğlnden Başvek'll aya~a kalkınca alkı~larıa bilyUk ıııırekctıer lçln nıalümn.t top- rethnneler hasara uğramıştır. 
memleketine iyi hatıralar götü- kal"3ılanmıştır. Nutkunda demiştir Jama mahlyetlnde.:ilr. au. bUyük 
recektir. Görecektir kt Türkiyede kl: oTemmuzda Londrada Amerika- mikyasta hareketin başlangıcıdır. Bil· 
Amerikaya karşı eslddenberl bü- dan gelen heyetle mUhim görU171neıer- yllk kuvvetle hareketin ne zaman 

··k bi h ık d T"rk den sonra. Moskova'ya glttlm. B, yu r ayran ı var ır. u - St.nl1n ve Molotof'la görüştUm. Rus- ynptlaca~ını şimdi söyllyem~m.ıı Mısırda 
durum ler Amerikanın bu harbdeki g~y- ıar b1zlın ve Am.rllmWann yaptığı- Ba§Vckll, Akdenlzde son muharebe~ 

retlerini hep takdirle görüyor ar mız yardımın yetınedlğtnl söylediler. lerden, hava taarruzlarmdnn da 
ve biliyorlar ki Amerikanın sulh Buna şaşmadık, Ruslar büyUk blı bahsetmiştir, Reutıer muhnbtı1 dUn
gayelerl, gücü yettikçe ve kudret mücade!eye girlşmlşlerdlr. Alman yil- kü nıUzakerenln BaşvekU tein ı,a.m Rommel'in yeni bir 

Rus Karadeniz 
donanması 

Roma, Batum açıklarında 
dolaıtığını bildiriyor 

ve idare elinde kaldıkça, ancak kUnün a~ırlıA"t karşısında bulunuyor- blr zafer olduğunu söylemektedlr, taarruzu bekleniyor 
adalet. hak ve müsavat prensip- ınr. KcndUcrlne kayıba. bakma.dan H . l . .. l • Roma 8 (A.A.) - Novroslsk'ln 
terine dayanır. elimizden gelen yardımda bulunaca- atıp erın soz erı düşmesinden biraz evvel kaçan 

M. .Willkie Türklyede, dünya ğız. Londra 9 (AA) _ Ba.şvckllden Kabiie 8 (A.A.) - Rommel'ln Karadenb; Rus sıonanması şimdi 
hMiseler~ne serinkanlı bir bakış, Rusya'dakl temastan Ruslann so- sonra muhatere't İtcterı B. aıccnwood Elalemeyn hattının cenup doğu Batum açıklarındaı dolaşmakta
vatan müdafaası, şeref ve istik- nuna kadar mtıerlzmle mücadeleye sö:ı.ı alını., ve demiştir kl: cB:ışvekll yanında b~unan Mihver kuvvet- dır. Çilnkü küçük ve tesisleri az 
lAlin korunması kaygısından azmetmtş olduklarına kanaat gctl..c- çöl savaşl.annın neUce.slnln m mnu- lertntn büyük bir kısmına tam olan Batum ıımanına donanma
başka hiç bir kuvvetin bozamı- dık. Herkes g!bl blz de bu hu3usta niyet verlcl oldu~unu söyle-m~ · o!- bir ricat hareketı yaptırmağa nın bütün gemileri sığamıyor 
yaca~ sulh ve bitaraflık azmi uhdemize düşen vaz1feyt yapacsıtız, saydı daha ziyade memnun olurduk.• teşebbüs ettiği cepheden btldlri- • • • • 
bulacaktır. Bugüne kadar sulhe Nazllerln clnayetled cez:ısız bırakıl- Bn.şvekll bu sözler üzerine gülerek: liyor. Nil sonbahar muharebesi- Y enı hır şımendıfer hattı 
hizmet etmiş olan Türldyenln mıyacak, h"r tarafta mahkemeler •Bunu da söyliyeh!Urlm.• cevabını nin birinci safhası blttl. Rommel J,ondra 9 (A.A.) - İnşası yent bl-

1 

1 

Girid'e 
hava akfnı 

Suda limanında 
yangınlar çıkarıldı 

1 
Londra 9 (A,A.) - Ort:ı Şarkta1cl 

Amerikan hava kuvvet:leri kar:ngnhı
nın diln gece neşrettiği bir te-bllğe 
göre Amerikan hava kuV\"et.lcı ı Girl' 
ad:ı.sında Suda körfezindP.kl heder
lere hücum etmlştlr. Şiddetli infl• 
!Aklar olmu~ iskele boyunca yangın
lar ı;örillmfi~lOr. Bir mfhvcr (:Cnılcıt 
yanmış, blr mihver uçak meydanmda 
yangınlar çıkmıştır, 

Şimali Franıa'ya akın 
ı Londl'a :> CA.A.) - Dün İngL'1ıı 
uçakları Fransa'da Hl\'re ve Cher
bonıg do1tlarma hllcum etmlş. bonı· 
balar atmıst.ır. 

Yeni Amerikan üsleri 
f,ondra 9 (A.A.' - :A.merlıro hüt.ü. 

meti. Ekvat5r hük~mettnln muvafa· 
kı:ı.tıııe Oalapagos adalannda usıeı 
kunnuştur. Bu Usler Pan:ım:ı k:ır.a• 
lının Pactfik taratındakl girişini mü• 
dafaaya yanyacnğı gibi Amerika ne 
Avustralya arasındaki münaktıla hat
larında da mühim btr bağ teşkil ede
cektir. 

Yeni Gine' de 

Japon taarruzu 

Japonlar mühim bir 
geçide 1 O kilometre ' 

yaklattılar 
§imdlden sonra da kendi tsteğtle kurutııcaktır. vermiştir. mağlt1p oldu, fakat bazı emareler ten Beyrut - Hayfa demlryolunda. ilk 
ateşi bu ülkeye sıçratmıyacağına Mısırda orduyu tam memnuniyet Muhafaza.kAr mebuslarJ:ı Kerl Alman generalinin kuvvetli bir tren dün işleml§tlr. Şlmendlfer hattı Londra 9 (A.A.) - Yeni Cine 
emniyet ederek buradan ayrılma- verlci şekilde cörmedlm. Maneviyat batıda muvarfakıyctll bir ih~aç hl\· müdafaa sistemi hazırladığını Beyrut't:m Trablusşam•a doğru uza.. adasında Kokoda'da mühim çarpır 
mnı dilediğimiz M. Wllllde'de milkemmeıso de kum.o.ndıı. heyctt reketl içln JO.zım gelen şart.lan nnlo.t- göstermektedir. tılıyor. Bu ~at' sayesinde Sürlye, Lüb- malar olmuştur. Japonlar bur3d• 
yeni bir dost kazanmış olmaktan matlup vaziyette de~ildi. Bu sebep1e mış, blr ı,,çı mebus: a:Almnııyn hınrn Yakında Mihverin yruılden ta- na~ vestil~ttn dcml!'Yoııı:ı.n blrle.~- adanı!! cenubundaki mühim Moreş.. 
seviniyoruz. ~:9~ı=bi~nia~~'n :~~:!r s::,ı~t~ bombardunnnlartle değll, batıda blr arruza geçmesi beklenmektedir. ~~ ~asıta~~feş k;:ı~~d~zerı~~~ c~~r by limanı ile yüksek dağlar arasın• 
. Geçen yıl Amerikanın, sırf tnarruzta mnğIOp edllcblllre demiştir. Tahmin edildiğine göre Rommel Beyrut'a gitmek mnıtııııvknUn olmrnktan- dak.i hır geçi~in 1 O kilomelTe yakı• 

t• H • •••••••••••••••• 
1 • ••• ••••••••• •• ••••• ••• d bl kul - ff k 1 1 

~ğ:dja~~iu~~~J~e ist:!~!/1~Z:U~i culuğunda bir ild gün mernleke- . Türk gazetecileri nutku ~~~~~ı mr!~ar!:a~~~~ğ: ça: dır ~:~.a 80 
maga mu va n ° muı az-

hlç bir faydasını görmedlj!lmlz tlmfzi de ziyareti tazelemiş bulu- dinlediler lışmaktadır. İngiliz sahili açıklarında 

1 

Vichy 9 (A.A.) _ Ya:ıi Cine-
ırlcar ve iare kanunundan Tür- nuyor. Loudra g (AA) _ hı.glltere'd b _ Londra 9 (A.A.) - . Pazarteıd 1 tayyare düşürüldü de lıngilizlerin durumu güçleşm· tir. 
klvenln istifade etmesin mesele- Değerli misafirimize, uğurlu lunan TUrk g~tecllerl diln :vı:n günil milttefikler bir uçak, Mihver- Lonı1ra z (A,A.l _ DUn sabah İn- Japonlar Moresby limanına do ,ru 

sinin, poJifiknmıı dısında. bir yolr.uluklar ve Ka.marasma gitmlşler B, Chur· ciler ı.e 6 uç.ali kaybetmişlerdir. gllis tnyyarelerl rngııtere'nln b:ıtı ı;a.1 i~e:lıvorlıır. Japonbrın ıJeri h 1 ~ 
o 1 1t l . 
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Snh!fe 2 

SÖZÜN 6ELiŞi 
Harb ne zaman 

bitecek? 
A merlkah muharrir l\Jarc hain gibi.bir miililat tasa"111" 

e41yonım. Ga.ıeteciliğe yenl başlamış biri ~nıyor: 
- L'fttfen sUy!er misiniz, barb ne zamnn bitecek? 
- 1962 senesinin .onunda &amamdır. 
- Demek daha ylnnl 9eDe sftreeek. Hafbuld ba{kalan tinil· 

eıOzdeJd sene bitecek diyorlar. 
- İstcdJ,rlnlze inanmakta se.rbes.slnlz. Bence böyle. 
- hkl amma tlaha yinnJ sene sUreceflnl nertc1en biliyor-

ırmnnl 

- Harla gdecek ~e biteeet dlyeıttr llnmu ııettden ~ğren-
nıl§lerse ben de oradan öğrendim. 

- İnsana gaibdeıı haber ft.l'eD bu memba nedir? 
- Onu lSyleıneırt~ ma~urum. 
- Peki, mjtdem1d bam yirmi 5ene BOnra b!tecek atyorsu-

nuz. SlMeyin bakalım nerede bitecek? 
- Yıldızlann birinde bitecektir. Fakat hangisinde olduğunu 

9(jyliyernem. 
- Neden çekini mrsunm? Söyleytvcrin. 
- Ilıralnn !!imdiden o ;t,ldızın mlıatını kaçınnayahrn. 
- IIarbfn lıavalanla bitf!Ceğlnf !ilyllym olthı amma yıldmar-

t!a tıltecek d"yene Hk defa raslıyonım. 
- Fikirler dalmn ~nyanı hürmettir! 
- Fnkat nasıl olur <'Jn dünya hnrbf yıldıilard:m birinde bite. 

bilir? 
- eyr. s ilt eyım: na,•alarda bit mlyecefi lt1n. 
- Övle'f: ~rde iUottldir. 
- E,·et, utla.Jm -yerd tecektir. 
- • forlnb lrbtrtnt tutmadı galib:ı? 
- B.'lmı da ·vıe ~ivor. 
- Peki. bu harbe ne lsfm vermeli? 
- Birinci KA. t harbi! 
- Vcrdij!inh r.evapbra teşekkür edttfm. 
- Bu cin!! suallere ,·erilen oevnplar.ı, ldmden olursa alının, 
kfir etmeyin. 'Qünkti onlar sahiden hl9 ~ defildlrler. 

· Şevket..Rado 

Parti kongreleri 
Usküdar ocak kongrelel'inde bir 

çok mühim kararlar verildi 

• 

AKŞAM 9 Eyl,Pl 1942 

• 
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1-~=ü?G?CAWı • 

Rusyaııın ellide biri büyüklüğünde 
olan bu ülkenin ahalisi çok 

karışık, iklimi değişiktir 
Almanların, Knradenlzde 6fv~o- KnterJndlr. 1801 de Rusya Çan Blrln· 
ldnn IOUI'& Rmtann en m~hlm el Pnul Otırclst:ın tacını da g1ym1ftlr. 

Clssft <ılan HoYOroSl!tld llnuu11nı dn Azak ve Knradcnl.ıdekJ Rus :sıı.hll
ıaptetmelcı1, yeniden Knrkasya üze- lerl. Rusyanm en mutedll 1kllml1 yer
rlnc dlkkaU çoktyor. Novorostskl'nin ~erini t.eşktı ederler. Kuban'm st~
aıkutundan wura Alman kuvvetleri- lert cenub1 Ru&ya topraklannm bir 
nhı aa:hll bnyunca stıratle llerliyerek '1zanı~ıdır. Burndn aynı kn.m fakat 
Karadentz!n cenup d~usund:ı Rus- az verlmll topraklar, art fakat nğ
la.nn eltnde bulunan d1ğer l!mnnlan ?am ıkllmll yerler g&e çarpıyor. Bn 
do. znptetmelerı btklmıebUlr. Temps bölgede Malkop bilyflk bir petrol mer
pzetesl Ka:ttasyanın Asya 11e Avru- kezi, Novorost"kl mühim bir liman, 
pa arasında mtımtaz ve mllhtm du- Tuapse yer altından seçen petrol 
rumı.ınu bcllrtcn uzun bir makl\le hattınm !OD nottnııdır. 
)'nSmJftır. Bu mntaledtn Şlmal! Kıı.f- Rusları Kaflı:asyay& sev.teden Btı· 
lrnsynya dair ente-esan gllrdtllUl..'lll\z ytlk Kat~rtnnnrn ldyasetı olmuıtur. 
bnzı Josınılnn tereQme ediyoruz: 1872 aeneshıde Rusya.dan bu yerlere 
Katkaşa brızahl RQ.!l'& İmpa- 54 b!n Rus muhacir girerek ycr1e~

ratorll$mun ancak ellldo blrl bU- ml§Ur. 
ytlklil,l\fulc'!e olmnkla beraber. Rus Ştmnl1 Ka!knsynmn doıtu malles!, 
toprnklannm en de~k yerlerinden tamamen A!yat bir llemdlr. Volga
b1rtı:ttr. ~ın beyaz ve tuzlu dan Terek nehrine kadar ı...~ .ıep
itıı'>lerl K nden!!;hı Be'\1yestnden 28 ıer btrıb1rln1 taklbeylemette, kıl a,y
metre aşal?ı o!dutu luı.Jde. tepelerin- lannda hnmret &Cırdan &§il~ 80 de
den hlQ tar eksllm~n ,Ot!tk dne;- receye d~ekte, yazın da llfırdan 
lan d& Anupa Mont Blane'ın1 ~dı- rukıı.n 40 dereceye Jca8ar tırlamakt:ı..
nr. Ormanlnn • sıcak memleket- dır. Ruslar, burada Kalmuk Bovyet 
lerJn onnanlıınna .benzer. Cllmhurlyethıl lcunnuılardır. 

Hazer denk! Att.nı.bn Onllnd• Vc1- :Bn yerler, 74,600 kilometre, JU11 h-

HA~~ 

Almanlar Sta ingrad'da bir kaç 
tepeyi ele geçirdiler 

Londra, vaziyette esaslı bir 
değişiklik olmadığını bildiriyor 

Dqfu cephesinde ı 

Stalingrad etrafında kanlı 
muharebeler devam edlyor. 
Dünkü Alman tebliil. Ruaların 
ıiddctli mUdafaaJanna rağmen 
birkaç mUııtahkcm tepenin ele 
geçirildiğini, hava kuvvetlerinin 
bu harekete çok tcairli turette 
yardım ettiklerini lbildirmektc
dlr. 

Londradaıı gelen haberlere 
göre, Almanlar bu cephede yeo
nklen ıiddetll taarruzda bulu
narak ıehrin bntıaında kUçük bir 
gcdilc açma~a muvaffak olmuı· 
lardır. Fakııt Ruslar ka11ı bir 
taarnızlJı vaüyeti 11lah e.tmi§
Jerdir. Londra raeyosuna göro 
b'urada en tiddetli Alman taz
yikı Stallngradın cenup batısın
dadır. Almnnlar mUtemadiyen 
cepheye taze kuVTetler allrüyor
lar. Mamafih Londrn, Alma~ 
lann hUtiln gayretlerine :ratıJıcn 
katt btr netice elde edemedik
lerlnl bildiriyor. • 

Kafkasyadalti harekAta gelin
ce. Almanlar burada Cro.ınl 

petrol baıvzası lstikamctJnde 
Ueri hareketine devam ~iyor
lar. Dünkil Almnn tcbliiino gö
re, Ruslar bu harekc;tl durdur: 
mak için Terek nehri aahilinde 
100 tankla bir taarruz yapmı§· 
lardır. Taarruz püskürtülmü~. 
69 tank tahribedilmi§tir. 

Alman tebliği Novorosisk et..' 
rafındaki muharebelerde Al
manların 6758 esir, bhçok harb 
malzemesi ele geçirdiklerini, bu 
mıntnkada eahildc ümitsizce 
müdafııe.dn bulunan bazı gurup
larla ç.arpı:malann devam etti
ğini bildirmektedir. 

Mısırda: 

Son muharebelerden eonrn 
Muırda yeniden eU.tl1net ba§la
mıştır. DUn Kahirede neşredilen 
tebliğde, cephenin cenup kıs
m.nda tnm blr ıükôn hüküm 
ıUrdüğü, oimalde ve merkezde · 
ya)ruz ileri müfrezclcrintn faa· 
lJyet: olduğu hildiriliyor. 

Alman tebliği de Şimali Afri
~adn yalnız hn\-a muharebeleri 
oldu~nu lrnydctmcktedir. 

gnnın deni& döldlldl1#11 yerde quı landnya mUJ.d.ll blr ıen!JUkte olduk
Q9 d&-• ay .eondutu hald• Koınruı. lan halde nOlusu &noak ııso.ooo 1 bu- ( 
yay1Asında ıntfuı ve ,pe.nıtık yet.1fttrll- luyor. Ahalls1n1n d!Srtte t\çtı Mongol ı 
mektedlr. JCafk~'a malkı. p karı- ıikındn.ndır. Bu tarafta ıeh1rler yot
f11c olduRu cihet.le lehçeler! .,. dffierl tur. 8ah11 boyuncn ancak \ektQt Ka
de b1rbl.ı1nden ayndır. zak kuHlbe.lcrt vardır. Burada 'YllAyet. 

t~kllltı turuld~ aman, hükOmet M hk l J 
~ Ka.fluusya, oenupta, Ka.tkaa- merkezinin ba nuntata dııındtı bulu- a enıe er e: 

78. dağlannın f!mal ,amaçlartie "Ce- nan Asırakan'd& tunılm.u:ına mecbu
nubt Katltasya.d:ın. ayrılmaktadır. Şl- rtyet rôr6Jmttıtl1. Sontadan bu YllA
malt kıırtu)'ada Kaban \'t Terek, yete me~ez ıtt1haz ~t'k ezen 
Dotu cenupta Stawrcıpol "" Olrbzb- 1P28 tenesinde tıanJ EWlt& ,ehrl tu
tan q&le&.ıerı ~. Don nthrl- rulmnıtur. Bu fthre tıllbıasa Ru.slar, 
nJıı dolU7& dolru ~ etU.11 dlreet., ve t7kı'n1nablar ıaın tdllmı,tercttr. 

Yaman bir dolandırıcı 
8tallncracl'Jn .)'Ubnımıd& Volpııuı 
razt>a dol'ru ~dan ancaJc eo Daha cenupta DaA1*n ctımhurt-

Cii;ı-·huriyct Halk Partin ocek mit\wdir. ıtlalc'ldar ~ ıelen odun k~- kilometre uıakt.a bUlunUJIQr. Jeti nrdır. Bu Clhnhurl~ 04,000 t1-
koııgrde.ri toplantılanna deT&m -et- 1nlrl mdftae!a <la uıctu.. Odldu- Bocra W ınehlr tıtmırlndcn uzat- lomttn pnlflllindtdlr " ntıtusu d& 
mdcte.:liT. Bu arach. Üsküdar ocak lalar, EtiO.nb. ._unda da lııfı depo lafmakta Don nehri Azsk. Vole& da aoo,ooo bda.rdır. De.11at&nda hepsi de 

Altı fakir kadmin paralarini ucuz kömlir vermek 
bahaneıile naaıl dolandırmıt? 

longn:lc:indc ilc.riye aürülen c:Ulek-~ iatiyorlaz. nue~ den1z1ne dötttmektedlr. Bu w Asntı olmak bere 80 muhtelif mllll- Asliye lkinel ceza mahkemesi, Dolandırici Ihsan, aolt~ta ıckef 
le idea lct d O nehr1n a~, burada lı!r üçkenhı te- ,_. menaup lnan1s.f Jqam&kta4ır. İh•n adında blr dolandıncınm mu• satan Bek.ir adında bir çocuğu da: 
L' __ ~i- tiu~~lc:e. e Tir ...... ak~~r lcaiiy~ hal~ı ~uauz olduiundan ı>esint teşkil "ed!yar. MdlrerkeU. Pettovsk, yahut Makukale- hakemeelnl yapryor. Dlvacılar, Me- - Benim babam ıekcr yapar~ 
~ın 1Y.1uTa ea, op._ı, ~ 9CO"l ıK-len xadiy.deld 1: .. ~ • _...._ ..... .. Hl.ia l F t a _ b _,_ d 'L-L-
miye ocııltlnııı:un kocgrderl a 1- E'.l..'h . ~ Daha OD. &lt.uııoı &:arda aua1ar Tıe"k nebrhım J>eıt 'J9lanmda o~ .._._ .nuaıuvvet, n ye, • ına, ~na ir m~tu;> 'Yert"yİm e vaua .. 

mışttr. Kongrelerde ıidare he:etkri sivrWn;;j~ ı-:'acadele pd- awropol - AZOT • Petl'O't'M lıatıın- n! ıehrt nrdır, Buram Qeçenteı1n A.yfO ve J:latfce adlannda alh ha· ma götür, eana ucuz oeker versin • 
.raporları knbul cdilY, idare heyet· }ı llJ'fl c:..-. _J-d da Mktm:lvetlertnı .bır.muş'lardı. Azıı.k merkezi olup petrol sanayü BJ't.slııde yanla Bekir adında bir çocuk... K6rla e:...taraın. 
le . . . 1d k d.i- ma..ı, avagazı aar .. ,..tı aun en 4enızı nhIDerln4ek1 memleketlerle tıık1faf ~leını,tir OrOIZli modtnı tıtr Maznun lhaan bunların bepslnl kan· . .. l" d 

n ~Ç1mı yapı. ı. t~n sonra ;§U -.rttıfmdan avaıuı eaatl~ri- ıtUba.n9ı_ 'ltnsyaya !lhak iden BtlytUc ~bir man'l':&?'Ml ·almaktadır. dınp dolenc?ınnıı. Oıye .kandırmı~. çocuı;un c ın o-
lı kler kabul edılmıştır: n-. dddl ıeuıette kontrol -cdilmest 0 _ M d' h•d' • ., J ki beı lıra ıeker parasını alıp ken• 

D«YBD e ınc ıı ıııeyı foY e an• clis' d b' k li O küdaı da bir hz lisesi açılması, de ciliu <lileltlu <&raaında<lır. M lnbyor: ıne uy urma ır mc tup ver ere 
lhtiyac: karşılanıı;an Üsküdar Hıılk- P.ar..i kaza :reiai vo Belediye nıia • ııA M •• d f t h • ı _ Çeşmede tcnCkelcrlml doldu-- Topkapı civannda bir eczane~ 
evicıin ~eni. e~Umcsi; Baı;lubaşında- muavini B. Ultfı Aksoy kongreler- 1 1 u a aa a VI - nıyordwn. EH 7fizU kamllr tozlan· göndermiş. Bekir mektubu götür· 
ki kabristan etrafa çok 'fena koku de bilhasaa pbcalt ~ti etra• na bUlamwı bir delikanh ıcldi; tey- mil§ ve <Oğlum, biz böyle bir adam 
neşrettiğinden bu mczarliğın başka fmda ;za1ıal -vemıiJ, Oe\üdann 1 k 

1 
zeciğim, birrz mllaaade et de ylizü- bnımıyoruz. Burası eczacıedir. Şe-

hir yer~ atdm1.muı asrarla .is.ten: mahı;ukauız .btrahlamry~cağmı v• erı• satışa çı arı ıyor mil ~ayını. Aeele lılm nr, de· ker aatılmaz. Seni ald~tm11lar. C~t 
mektedıT. lcadıye mahnllesmdekı mahrukat ofıatnden Üııkildara odun di. !,h.d bitirdikten eonra, b8yle lt~ pollae haber ıver> dcmışler. Be~ 
fırınlardan her ikisi <le kapatıldığı getm1difini re8ilenı~tiT. u.ilılere Diçln bulandıiını eordum. i'erlyc dönüp İhsanı ammıpa <Ja 
İçin bu lınvnli halkı ekmek tedarik Muratreie ..koagrainin *>nunda cBenlm 'babam k5mlir tBcearıdır. bittabi bulamamıı ve karakola gi-

ctmck üzete Y? Üı!Cüdara, y~hu~ da a:zadan B. Milmtaz Sayıner ıeçen 15 ey)ôlden 30 eylu" le kadr Sablacak Toptall kömür ıetirtip ucuz fiatle dip h&diseyf anlatm11. Mahkemede 
Ku:r.gıme;ul;a gıtmCk ı:ııec'bunyetinde lkıo fa\h ~alka iki !b:wı !kllo meccanen aa.tı,yoruz. Ben de babamın yanıııda de dô.vasuu böyle anlattı. 
knlmaktııdırlar. Halk, bu fırınlardan ltömDr .ı~r....,lmuın.ll- Murntreia J b h IJ 20 lOO çal~zyorum> dedi, OrtnlıAın pahalı- Ma t1 bu. 'dd. l 
L:- J b' ' ' J ' --sıu U-. o an u t • er 200 500 1 'LQ' ,__ h k" U znun msan, l ıa an tama• ..... o maua ınnın açı masını nte- ocağının inpaında, hutnların teda- . a vı , , , ıpı o ıyorsunuz uay; &. ım. cuz _!1 ln'-" .... d h" 1 • 

1· ,_ • • d LuJ - L ,___ m.uo K.ur ettigın en, oa ıt erın ça-
m ·tccır. • vıslJe hastanelere yabrılmaaında. &amUr elSzUnU ııyunca " ıu; .llUlr" ı._1 • • h L '-- ka -

O · • 100(} ı• aJ kt L- _,,_ d guumuı ıçın mu aıu.:me ·oa§ gu-'idarda muhlm bir yakacak hltlnlık tobMaım aydm1attlması~ ve ı~ ı ır uarttın..: petıuı;ende e aatıyor mu- b le ld 
'lıkmtıZJ rdır. E'tı"ban'k Kadıköyün- da "ft ~ oocUklttnn me\teplere sunuz, dedim. Delikanlı; <Herkese n• __ ır_e_ı _ı·--------
Ac bTr maden \ömüni deposu :açtığı ye~eHJ[ ldtaplannın tedari- Ankara 1 <A.A.) - Biber aldıtı- satmayız amma, ben aana letediğin O Ü 
haM. bnnb hcniiz Oş'kudan kömür kind bü,;ik ~ter s8ste~n B. mın ıısre basılau mnameıı :Mllll lzm ·ır•ı·n kadar k8milr alarmı> dedl Sevin- K Ç K HABERLER 
,aöndermeıı}i:ı ve Üsküdarlılar <!a.11.Mfl ~ ~ tete\kür edil- lmdafu. ~rmı b.rlll&.ma'k <lbn. Delikanlı Mı tcnekelcriml de • 
aa'kliyr vasıtalarının yo'lcluğııadan ırm:91ni teklif -9tJnio 've lnı teklif koıı- ~ !hraç tmlccek olan 1ıllll1 ım- alıp evime kadar ıötGrdU. Evden * Eski eau:tecl ~kadqlıu:~ 
c:lobvı henüz 'küıaür teClarilc "Cdeme· vece a!kıolarla •abu1 .dilnı;,tir. dataa ta.b"1Dert ıs llJ!Mden '° 17lfıle kurtuluşu bQyijk. blr torba aldım. Bu fırsattan dan ve Beledıye mwakıplennd~ 

tadnr ıatlfa, çıkan]acütlr. istifade etsinler diye, yolda lider- Baha Kamil Gözüm terfi cderelt 
Bu a.JıvUler ıUi1l "• ıtrunlyel\ iten l:.oqulanr.ıa da uinıdnn. ha· Belediye mlifetifliğine tayin edilmi,-

Türk gazetecileri 
İstihbarat Nazırı 
tarafından verilen 

ziyafette bulundular 

Anka•a • lzmf r :ı:r~ = ~~~~U ~= • ber nrdfn·. Hepimiz torbalanmızı tir. Hukuk ve edebi)'c.t fakülıt:lcıin-
. .1 . T1llet1n !atzl yom0 ı t1r. hramıyeler Bugün bu.....ıı.1, alıp deliltanlınm peılne dU~tük. den mezun olan arkadaşımıza yeni 

'2çhıde lcırlc b'1n, on l>eı b1n ve bef bm 3 UA Şehr.a.debqı clvannda delikanlı bi• vazifesinde de rnuvaHak.ıyctler di-
~-, +... meraafm)e kut}aruyor u karııdan bir k6mUrcli dükkanını leriz. ' ll>!_'!kl Bal_,__ .u.ıuııJc l>t\Y(Ut ~vardır. u.-

rnaı et yarıpnın ıKe- ?amlye1er aeneae nı aefa ~kller.ektlr. -• ir~~erck: <Babamın mağazMJ * ş k • k • • d k. şek 
air • .Ayvalık merhaleai Hallomır.ın .ı.stamza. eent,, mlkt.nr- o.u:d,r. Fa'kat ,imdi dükkanda ya- d 

1 
v c er §lr c!atı r~~sn ':ık .. ·er 

dn ıştırftlruıl ttmln 1çhı tnlıvillcrln •t ~ 9 (Akp,m) - Bug{lsı hancılar var. Onların yanında pe>- d~r ı~nı ort~. n .kn ı~ ~cro 
mUhlm b1r kısmı 2tl 11mlık kupilr!er umlrin lturtuluı ba)'Anlldır. rakende kömür aatamayız. Siz tor• u npıynSasaya aırkmnlı tar §e L ~~lç.ı }r-

Lonclra B <A.A.> - Türk gazctcc.1- ~ 8 (AA.~ - Anadolu halinde llırac edlleceldlr. 'Bu kupllr- Bütün tehir eayraklada donan- balamıw ve kömfir paralarxu bana m~btır. "L· tıta çı a an,_ ed~ cr~Wen 
lerl diln .de b!r k yer!ert gezmiş- ajansının ynn~ı tSkibeden muhabiri lerden b~ lOO, :200 • .500 ve 1000 11- mı,, 50 hdnr ~ yapdm11tır. • • ıh d ben' bdd • · mu im ,oır &111mı toz ~cıı:cr ır. n 
ie el! 'D•.nl\- ıv.ı. .,.,..,,.r.ı-de •~.... b ld J k B b h H n .. .ı_ı_. Ş vB~"mlZ ve ;::~ ~r 

1
• 

1

1 
. d ledyınu:. .-Jdib·e balckallnra dnğıhlacnktır. r r ...... .,un """" f_.,., .u;w.a- i iriyor: rn ı kupilrler db "\!llJ'du:. u en a ııııı:npınarwuu c- ırnz aonra uaı ıı;;um:ır erı 

0 
urur. o- ,. 

t Nazın B. Br:aruh."l Bracten'in Anknra • lzm.ir bisiklet yarışının Yeni tahvillerln 1hraç tbtı yüzde hitlt:r Abidesine ,elenk korunu:- ~1zi çağınmn> dedi. Kimimiz birer * Ticaret Vclileıi tar fınd hn-
4ıw t.ll$l olnra.k buludukt.an sonnı. Balılceair - Ayvalık merhalesi bugun" g~ tlr. Mese 20 nmbJt blr tnhv1l 19 tur. Bmıdan 90llra hfikauıet ko- '-'-- b k li ı 
Hnrlclye Nazın B, Eden tnrafındnn koıuıml?tltu:r f\.~ ... d _ liraya. s:ıtllac:-Jırtır. Yenl tnhv1!1er nağı 'Ve bıla fSnlinde mcr.uiın lire, llimimlz birer uçu 'ra ver- ıcrlanan Ticaret oda an ve Tıcı:rct 
kabul edilmişlerdir ~ • ~·e yemcgın en aon umuml ve husus! idareler ve beledi- dik. Delikanlı torbalan da alıp borealan kanunu projesini tctkili 
RrrnıJ mnhfll'erln bcllrtUğlne gö- ra yan~. bvranhlamı z.ihılan yelerce ya,ın k artıtı:mın n ~tsllt- ~pılacak. nutuklnr e!5y)enccck gitti. edecek yirmi ~ heyet bugün 

~ P..a.rlt'ty.e ,fl.Zlrl, 1l'ürlt gautet:'!lerf- amaındn ı~hirdcıı ~.rılmı§lar ve Ay- me ve mukavelelerde temlruıt olarak ve hayra\. ~1ecektir. Öğleden İhs6n. altı kadının paralanm al- Ticaret odasında toplanacaktır. Bq 
le ~şt;iğft içm -çok memnun ol- va~ ~ogru yollanııa 4evam et· ve nıını enilfı.k a~nrınaa nt~ be- •onra zafer alayı ıehri dola§a· dıktan aonrn k~mllrcü dük.kflnına toplantıdan eonra Vekalete ynpıla-
muştur. ÇünkQ bu gazctecller B. mi~erdır. Saat 18.15 te Ayvnlığa deli olarak 'fu:erlnde )'nZllı kymetıe cak. Atatllrlc heykeli ~ntinde te- giımif n to.rbalan oraya. l:iıraktık· cak teklifler kararl114tırılacaktır. 
lrden'Jn .plımn dalma bU! tik hlr ltl- 1lk ~aran An'lul:radan Orhan Suda" - b.bul edllecektir. zahünı.tt:.\ bulunulaealthr. tan aonra kadıncağızlara g8rlinme· 
b .r,ösrerdij\l bir mem'lmtten Eel- ya Ayva.'lık Bel~diycai tarafmclaıı Bu tahvillere aıı ta1z ve 1kıam.lye- Ovu kazalardan birçok he- den aa.vu§ll1uş. ~ * Kasaplık haY'·an ~~risi entı~n-
mlş buJunmnktadır. bir "kronometre hediy,e edilm~tir. lerle it.ta bedeYet1 .her iürlQ vugldcn yetler gelmiıtlr. Bayan aözüne ıöyle <levam edi- nnın bonaya alınman ıçuı tetldlder 

İngiliz Harlclye Nazın He Türk ga- KoJUculnrımız ba§ta Ayvıı.Lk key- muaftır. yor: yapılmaktadır. Tetkikler mmı>et 
aetecllerJ :L"'nSlndakl ~e B. ına'.k.am . Parti Ccn~1ik kulübü reis- 'Bu tn'hv'll!er, faraza. 20 l1ralılt1nr - Komür ecleeck diye "kaıc ha- netice verirse aatı~lar borsaya alına-
Eden'e Tdrkl,Ye lltıralı:ırmı yeniden lcri ve Ha1ke;j 'bandaau ve kalaba- 1hrnç 11a'tlttl (ilan 19 liraya :f3lem'l§ dığı.'lea §1mcUyc 1mt1ar çılamlını§ olan 1J1da aaatlerce bckl~~ faltat de· ealctır. 
•nrıölandmnak f\?'Sntını venn!ştir. lık .bir halk kUtlesi tarafından b.t'fl· 'fa1der1. de T:lmtnedllmü Sttretlle '\it! tasar.ruf bonolannı ıaa vereb111rler. libnlı iblr daha prUnmedi. Bunun 

ğleden «JDra liın'a Nazırlığına. 1 ___ • .B •. .. . ,_ "Y!llntt 10 kunJI ktrnl'lsyon mul:ali1- . " .-:..ı· d .,_ K·· ·· fi hd' 
tiden Türk mlsaflrler, inglltz hava -.."""'ı~r. . ugunku .merhnlcrun teıı:- nnae Ziraat 13a:ıikuı ert tara- Yeıl taııvlllerln ibllUln ban!rnl.ar- 6.zcnne ~ükk~ ~puıp eor uk. Dli~- omur sar yatı ta ıt 
bıvvetıertne mensup birçok yüksek nilc ıııcüc.c&i tııdur: :mdan 'her :zanu.n lıaınll!nden :a.tıİl dan tedarlkl knblldir. Halkımızın. k6.ncı bıze: cBırn.ı evvd iblr ddt! edilecek 
~ell trub:tylr..ı1a ıgörnşmtiŞleroır. .ANcauda Orhan Sada 5 an.at :3 ıabnaWecektlr .hasılatı tama.men ordumuuı tnh.s!s kanlı buraya torbalar ı;:etirdi; Dün \'113.yette vali munvini B 
·terk gazetecllert bundan başka her .dakih. H) •ımİyde birinci. ~- Yenı ta!n1llert eatnı elan!aT' • .tste- edilecek olan bu ist1traz:ı.. dc\"leUn bu torbalann aahlpleıi altı ta- Ahmet Kınık'ın :relıdiği altın~ 

E 
Almanyan ve altandaki imden Osman P.ak S ıaaat 33 .daki- dlklcr! takdirde bu ~nıer :mukn· cIJger .l.SUkmzlannda olduğu gibi. btt- ne kadındır. Biraz aoora gelip k8- b1r to ~antı a. lnuştır To lan· 

emleketler1 bombardımana. g~ ta ' lmllyedo iklnci, ~statıbulclan bilinde ruı.Jdt ~erloo amorUsma:: rnn- Y.fik rağbet g&terc~lnden em.tntz. mür alacaklar, d~i va torbalan bı- tıda riamsoJm; elektrlk, lırke-
ve bomba. ~n ~ot.!an :ile d Muuffer Gidici 5 eaat 34 aa\ika nkıp gitti. Kendisini tanımam. Be- ti H l . h ;,_ ınılar ida-
~~. Pllotıar hava hare- 43 eaniyede ~çuneü oimu~larclır. H ,. .d l :1 B '1 • C::..k • H . , nim oğlum değildir. Her halde aizi ayr .~e, ava~azı,. . tevzi 
lcri hllkklilcta v.ııısı ln..tlbalaruu Ayv ı k B • d. • t c_ d ususı ı are erıe eıedi- * .,. .. ·etı ayrıyemn 26 numa· d 1 d d ... ·A '-lım·· resi mumessillen, kömür l Jnt 1 d n ı eıe ıyesı arann nn gece • o an ınnıı> emez mır ~ .... • 

n ~ ıır ır. Şehir kulübünd k~lar 5crcime yelerin yapacağı inıaat r:alı vapuru Büyükdcrede kibrit lao.:. ba~dnn gitti. Hemen torbaları· 1dares1 mümessili bulunmu..c:tur. 
Türk he>etı cuma eünfi Douvres'e bir ak: m "oncgı"' ,,, .. r=ı-i.,.;r~ Ank 8 (Ak ) B d rika_,ı iskelesine ynn~ırken lı:nptan ...... zı düllfındaıı alıp nr.lis karnko- İçtimada naldiyat güçlükleri yü-

'fltmlştır O:ızetedler Fra.,sız s:ıhll ~ ... um .,... • arn şnm - an an ..., r- .. ,.Ö {' fi tı lt-
tert karlı nda1t1 llk İ '!'il "" Ud 'f - -- ewd nbnnn .karnla Be'lcdirder ve kamarasının yanında duran tnyfa- luna gittik. Sonrndan dolanduıcıyı 'ZU'llden h m tr sar .ıyn .. m ,ı;tza. 
iınttım Ut'Zlllltlcr :.r. nTfı;~ ~1 ~fiı~ * Milnhal olnn lstanbu1 ha;ııvnn Hususi id rdcree y~pl!aeak m§aat urdan Şükrü müvazenesini kaybe- yalcalamışlnr. Bize gösterdiler, 'ken· mnk imkanları görü ulmuc:t ar. 
Jer Dou 'de 1:: _ bouasa .umumi lc~tipr-· e Ticaret iç•n Bao~kttcn W.n iıtihca:li usu- derck .iskeleye düşmö,, bn§lndan disini tanıdık.. Tevziat h::ıkkında da lmrarl"~ 'YC• 

m· .. 1> -. )'-t"k.al .. ti rn f~tiflt-rinden B. Hamdiılii i1Mta3 edılmifti. S. .w& kıJclını. ajır yaralanmıotır. ŞUkrü hastaneye Diğe. davacı baynnlar da hadise· ril~tir. Halkın kôrnür sarfıyntı 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yemek lA!ı etme)[. hele yemeli Kışhk odun , ALT 1 N B i LE z i K .• ithalat şirketi 1 Biıiçik, demokrat şehir nakil 
lnkılAbından bahse kalkmak, bir ı vasıta ı olan tramvaydasınıs. 

~~~:.:!1:ev~i~~e:::~ Malirukat oflıi Clepoalr. 1 Bir elbise terziye / Ticaret Vekaleti ~~:!= birGs:ıdı.:::~:u:.e 
ki: açıyor ı ! nizamnamesini hazırladı Ay:ı:.ta dikHd:ğiniz irin 0 kadar 

- Şimdi sırası mı?... Dünya l k 1 1 ? ( tizülmi.ıyorsunuz. Çünkli her i• 
kıtlık içimle! .•• Hal böyleyken . ~ . . aç a o ur · T l k l k tasyona geJdikçe kalabalıgm-rıaikadrud incelme de ne keli- Mahruliat oftelnin getirttıği odun-' a m • ücear sermayesi i e uru aca tramvay arabasına doğru nasıl 
Jllc""""ı .. • lan ıatmak Uzer• hazırlıklara baş- ( millt ithalat ~lrketinin nizamnameal. 

JU&Ajl' b T' \f kAl . f d h akın ettiğini gördükçe i,.eriye Fakat tenkid pek yerinde dex.n. landığını ve odun fiatlerini tes it ı ı ıcaret e a etı tara ın an azır· İl ~ 

d ir: 6 ... ettiğini yazmİfbk. Ofiı Yeoilk8y, d ? , ııanmıştır. Şirketin te~ekkülü ile girebildiğiııize 000 şükrediyor-
- K K T . t• t mı· ı·r k . h .. d b l T· sunuz. Hatta dışanda1dler, u~ İnsanlar bulaıııadıklan şeye Yediku1e, Yanikapı, aaımpap., a- erzı ar ıs . ,m~~ ezı şe rımız e u unan ıcaret b 

karşı harlstirler. Zihlnlerlmlzl, dıköy, ÜıkUdar, Beşikta,, Ayakapı- 1 ofısı umum müdürlüğü mt:~gul ola- rnştıklan halde tramvay ara'ba-
bekA- muhitlerı'nde kadın, harcın da birer ıahı deposu açmıştır. Bu- HiKMET FERiDUN ES --- - lcaktır. Ticaret Vekaleti, bu hususta ına giremiyenler size hasetle, 

ıu al d y n.ik K fi ı· l bı·~ gıpta ile, ccNe mesut adanı. •• dairesinde erkek, züğürtlük za- ralarda y nız o un, e apı, um· o se azım ge en te ıgatı !)'apmıştır. 

manlnda Para bırın• • el derecede kapı ve Kasımpaıa depolarında da Zaman zaman bazı işler, bazı sa- alır. Yani bir takım için pantalon- Şirket milli olacaktır. Hissedar ola- Tramvayın ortasına yan gel-
k 1 '- F-'-- k • ı k 1 k t · ı T. t \' k't ti m' .. ! .. ıt gı·bh·e bakıyorlar. Siz de uğraştrnr. Onun gibi gıda dar· man&ral ömU.rü satı aca~br. IUUlt nıı.tlar, ba:i m~lekler. için bir nevi cuya, ce etçıye, ye e çiye 20 • 21 · ca acır er, ıcare e a e tara- --ı " 

lığında en cazip men~ damak b~ depolar .. ~lfi görü~.mediğindell cAltın çalı• baılar. O işin, 0 sana· li~a?a! .. fa~la verilmez .. Bu, en liikı fından te~bi.t e.?i~~i~~ir. Ticaret ofiei pencereden onlan mesut ba'laf-
zevkioe hitap edendir. ofıa Bakırkoyünde. Üıkudar He.rom tın, 0 meıleğiııı 11ldızt parlar: bun- dıkı~ ıçındır. Buna 25 !ıra malzeme umum mUdUrlu~u ~akında bu tile- larJ:n s:~::::ga~uzy ... ı..ı .. aanJarclaJa 

• •• lekeleelnde, Ortaköyde de bi~r de- ı nn men.suplarının ylizleri gUler, parasıı.ı il!ve ediniz. Bir takım elbi- carları toplıyarak. karar.d~n haber• ~ 
İhtisası cıkulalı:: - burun • bo- po açacaktır. cepleri para. kendileri de herkes ta- s • en pahalı terziye 45 - 46 liraya dar edecek ve hıeselerını bırakmar :!~e~i;~ks~ s::gın~etln110:: g-az., üçkenl içinde bulundux..• Ofla odu.nları kestirmek üzere rafından iltifat aörilr. malolur .... Fakat ekseriya 4S lira.- larinı tenbil. edecektir. Her tüccar, 

6'"' L • f 1 b .. b. ı· k - Canım içeride kıyamet Jca.. 
için, geıılıe ve damağa dair fikir- her deoya bırer ~esme makinesi &re- Bugün bizde altın devri ya,ıyan ya ... Eakıden h~yat ucuzken terzi en aza eş yuz ın ıra verme ıu- dar yer var ..• Bira sıkışsalar da 
Jcrl yabana atılanuyacak olan bir tlrmlı ve .od.unlan kesmeye haıla- i~lerd~ı biri de muhakktk ki terzi- 15 lira Urla hır kostümü dikerdi. retile ıirkete girebilecektir, 
doktor dedi ki: n:ıştır. Bır ik1 iUne kadar sa.tııa liktir. cTerzİ• -:ınün adamı, eski Bu.,ün hay"t çok pahalıdır. 1 S lira Sermayenin dörtte biri toplandık· bb de girsek ... 

b 1 k 5" ..._ • k f 1. . ·ı Fakat araba hareket ediyor w _ Lezzeti ax..ımızla alıyoruz. aş ana<..a tır. Ofis evvel& Belediye tahirle •günün efendisi> dir. k&rla elbise dikmiyorlar. U.n sonra ıır et aa ayete geçırı e-
6.. ~ k · ş· k . 1 1 - h hasetçi kaldınmda kahyor •. 

Faraziye yiiriitmek memnu değil mÜ~t".a&tına, me1ctelere, hastane- Vakıa lisanımızda eline ile kuyu - Evet 45 liraya malolan en iyi ce tır. ır etın me,gu 0 acagı u-
a: ağnmızm içinde, tuzluyu, tat- !ere ve yen: teıekkUl eden memur- kazmak• diye bir tabir vardır. Ve 1 malzeme ile en iyi diki, için SS • suslarla birlikler iştigal edeceğinden Tramvay yoluna koyulurken 
Jıyı, ek~iyi, acıyı a'n ayrı hisse- lar kooperatifine odun verecek, terzi ekseriya iıinden böyle bahse· 1 00 lira istiyorlar... İyi bir terziha- ithalat ve ihracat birliklerinin lağve- hemen yanıbaşınızda oturan sat 

'$ " k 1 k d'I - d f d·t • · ayag-a kalkıyor, iskemlesi ......... -den merkezler bulunduğunu ta· bundan ıonra hal a eatıı yapı aca - der. Halbuki zaman: cİğne ile kuyu ne u.hibi nyda kftç kostüm vereb.i- 1 mesın en sar ınazar e 1 mıştır. byor. ""'Y"'" 

hayyiil ediyorum. Bu da pek ay- ttr. kazmak. sözünü, clğne ile kasa dol- li.)... İthalat e§yası aabıları tstersenız sız buraya mükem-
lon bir zan olmasa gerektir. Bil- <lı.nnab. c:İğne ile apartıman yap- - 60 • 70 kostüm verenler yok İthalat eıwası eatışlan ıerbeı hı· nıel oturabilirsiniz. ÇUnkil bot 
yük oburlara bakınız. Bir tepsi Umumi meclis tırmab şekline ıolı:tu. deiildir... rakıldıktan sonra piyasada. huıl olan yer herkesten evvel size yakın-
baklavayı mideye indirmek iddia- Terzilik ,imdi eakiye na.ı:aran -EO ha~deb):··k 

3 
O karışık vaziyetten Tıcaret Vekaleti dır ... 

sma tutuştuklan vakıt, sofrada • • caltın çağı• n. yaşıyor. n a,agı ır oHümde 5 • 4 haberdar edilmiştir. Vekillet, tedbir Liklıı tam bu sırada arkadan 
bir kiise turşu da bulunduruyor- SeçtmJ Dün Beyoğlunda bir terziye uğ- ı;ra kar düşünerek zihnimde bir he- alınmasını birlikler katipliğinden i.- bir adam uzanıyor, tramvay ts-
Jar. tJç heş parça tathyla bunal- radım. Kendisine ilk. defa gidiyor- sap yapayım dedim. O kadar bil· t~miştir. Bilhassa kargaşalık Uğl.t kenllesinln arkalığını geriye ltt· 
dıktan sonra, bir kaşık <-kşi!... ---- duın, Ve onu bana bir sanatkar ar- yükçe bir rakam çıktı ki cMuhak- ve manifatura satışlannda olmuş- yor. Yani Jskenılenln oturacak 
Bu sa\•ede ağdayla yorulan dil ve Defterler hazırlanarak lcadaşım tavsiye etmi}li. Evvela şu- kak be~ yanlı, yaptım. Zaten - ho- tur. 940 ıenesiden a:>nra alınan un· tarafını, tramvayın gittiği istl-
damak merkezleri dinlenmiş olu- ah l l ld nu da ıı.öyliyeyim ki e3kiden terziyi cam Kırkor Kömürciyanın kulak· rvan tezkeresi ile müracaat edenlere ltanıetln ak~lne çevirerek, kendi 

•yor. Haydi yine tatlıya! m a e ere aıı l mü,ter~e tavsiye ederlerdi. Şimdi !arı çınla..~ın - henbım da zayıftın kağıt verilmemesi alakadar tüccar- tarafına döndürüyor ve yerJcşl-
aistcrseniz kendi iştahınızı da müşteri tavsiye alarak terziye gidi- dedim. Ve vazgeçtim. !ara bildirildiği halde bu karan din· yor. işte bUtUn neşenizi hozan 

tecriihe edin: Peynirli böreği re· Umumi mecliı seçimi ıçın seçi- )oor. - P-I.i ayda 60 - 70 koıtüm için lemiyerek mal satan baz.ı ithalat bir hareket! .. Bu açıkgözlük d~ 
çele bularsanız daha çok miktar- cilerin isimlerini gösteren defterler Zira terzi harb zamanında işleri malzeme bulunu}:or mu) tacirler: bulunduğu anlaşılmı~br. Bu ğil Adeta bir nevi küçük hırsız. 
da yi ·cbilirslniz. 1 hazırlanmış 've dünden it.ibaren 7 ba,ından aşkın bir nazır ktd3r me~· - l,te bundan dolayı terziler tüccarlar tesbit edilerek bundan lık! •. Çünkil bir kere boşalan yer, 

aBeş hissimizden bazıları yük· gün müddetle mahallelere asılmı~tır. guldür. öyle fazla sipan, kabul etmiyorle.r. sonra ithalat yapmalarına manl olu- en yakınında olmalc dotayısile 
sek tahsil ~örmü . artist mizaçlı Defterlerde ismi olmıyanlar, yahut Vakıa o eskidı.:n sizi kapıdan kar- Mumafih para.1ına güvenen malze· nacaktır. size alttJr. Arkadaki adamın, 1• 
kimseler elindedir. Meseli g-özü- yanlış göstrilenler bu müddet için- tılardı. Şimdi pek müstağni bir ta- n•e buluyor. Manifatura e,yasının ~zde ellisi kemleyl tramvayın gittiği ı tika-
ıniiziin zevkini ressamlar. dekor- df. Belediye dairelerindeki mebus ,·:ırla yüzünüze bakmaktadır. Eski bir terzi ol~ muhatabım: esrbes o4'rak astılacak, diğer yüzde metin tersine çevirmeğe ve ba 
<·ular, heykeltraslar, mimarlar intihabı encümenlerine müracaat Gittiğim terzi bana pek hu•usi - Mamaüh bir kostümde 3()..35 elliııi birlik tarafından tevzi edilecek- suretle oturacak yeri sizin yam-
ilh temin eder. Kulağınuzmkinl, ederek itirazda bulunabileceklerdir. bir muamele gösterdi. Ve: lira ka:unmağı terziler fazla bir üo- ti. Serbes satış baılayınca eatın alı- m:r.dan, kendi tarafına çekmele 
musikişinaslar n~ şairler. Halbuki Dün bazı gazeteler geçen intihap - Emin olunuz katiyen iı kabul ret addetmiyorlar. Terzinin tezi ıu· nan kıymetli kumaşlar derhal. p~ya- ne hakkı vardır? .• Bu marifeU 
7.avnlh damağımız, çoğu mektep devreıinde 72 kişiden iba.ret azanınletmiyoruz. Üç aylık siparitimiz ta- dur: cBen aanatkanm... Tüccar sı:dan kalkmış, kara borsaya ıntıkal. yapan zat üstelik arkadaşına ba· 
medrese gönnemi cahil ahçılann bu ıefer 82 kişiye çıkacağını yazı- mamdır. Fak.at aizin hahrınız için değilim ... Tıpkı bir re!'amın tablo- ettirilmi~tir. Dalavereli eatı, yapan kıp: cıNa.!il?. Ne açıkgöuük et. 
elinde zabundur. Onun içindir ki, yordu. Belediye, ıon nüfuı aayımı-l fevkalade bir şey yapacağım... sunu sa.ttığı gibi. ben de diktiğim manifatura ithalatçılarının teabiti ile tim amma! •. n gibi kurnaz kur-
ir~tidai ~usikilerin armonisi~- na göre lstan'bulun nüfuı miktarını I ~Ben, acaba ne .gibi bir fevkala- elbise üzerinde sanatımı ea.t~o~um. birlikler umum~ katipliği, dahildeki naz da gülümser. 
liginden şıkayet('i olmamıza rag- ve bu arada Belediş'e ıeçiminde in- delık yapacak?• dıye durmu1', hay• ı Malzeme şu kadarmış. dıkışçılere &atışlarla da Tıcaret oduı ve Bele- Boşalan yere otunnak nlyetln-
men armoni mefiıumunun. aynen tihap etmek, edilmek hakkını haiz 'rc•n hayran yüzüne bakarken, o aon bu kadar veriyormuşum. Elbise şu diye meşgul olacaktır. de olmasa bile insan böyle htr 
damak cihetinde de mzmnlu bir olanların miktarını tesbit etme!tte-' derece büyük bir fedakarlığı gözüne kadara çıkıyormuş. bu beni alaka-
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• k ler sahnede slnlrleumektcn kendini 

şey ohluğunu akhmn:a bile getir- dir. Dört sene evvelkipe göre inti- almış bir tavırla ve kfthramanca ila· dar etmez. Ben sanatımın inceliği- alamıyor •. 
miyoruz; :zira hu sahaya entelek- hap etmek hakkını haiz olanlann ve etti: ni veri) orum. İatiyen daha ucuz ter· , Mamafih «tramvay sinlrlerl• 
tünli7.m aynk bile basmaınıştar. sayısınııa arttığı teıbit edilirse 0 - Elbisenizi dikeceğim 1... ziyo gitsin... Fiat müraoabe bize toplansa bliyU'k bir cilt haline 
Ekşi, tuzlu. tath. an, midede hep takdirde aza miktan da artacaktır. Ne fedakarlık 1... Ne kahraman- muayyeın ücret koyamaz. Biz aanat• Verilecek yeni şekil konulabilir. 
karnın kanşık buluştuğu halde, Bu ancak, iki giin sonra belli ola- lıkl .•. O kadar ki, booutt ka.rşı.sında kitrız. kararlaştırıldı 
zaiknca en has~as noktamızdan, caktır. mütehassis oldum ve adeta gözle- - lyi amma ... Erkek terziliğinin l\lesell onlardan biri de şudur: 
vnni ab.ıımzdan bunları tek telli rim ya"ardı... Elbisemi dikecek- vatanı olan lngilterede bile şimdi Dah& verimli çalı,abilmeıi iı;;in it- ineceksiniz. Tramvay l~tasyona 
~mı dPrccesinde ayrı ayn geçlriyo- Dr. Rıza Nur mişl 1... O, kelimelere teker teker terziler muayyen sınıflara aynlmıı halat ve ihracat birliklerine verile· tamamile yaklaşmış. Fakat öntl-
ruı. F:v\·elit tuzluvu. sonra biraz hakkını vererek tekrarladı ı ve her sınıfın alacağı dikiı paruı cek ıyeni veçhe teJbit eedilmiı ve nüzdekl ut yerinden ktl kadar 
ekşiyi. derken tatlıyı ylyorm. • - Evet ... l~inizi kabul edece- tesbit olunmuş... Buna ne buyuru- Ticaret Vekaleti tarafından birlikler kımıldamıyor. 
Bu. bir orkestranın kemamnı avn, Vefat etti ğim 1... lur~ ... Lakin belki bizim terzileri· umumi katipliğine bildirilmiştir. - Müsaade eder misiniz?. diye 
vivolonselini ayn. ktlarnet ve da- Acah~ te~ekkürden elini öpme·ımiz kendilerini herkeıten daha üı- Yeni çalışma şekline göre birlik- yol istiyorsunuz. O zaman da 
vt~lunu nvn dinlemekten pelc mi, yoku b:>ynuna sarılıp şıpır şıpır tün sanatkar addediyorlar, O bar ler me:-şe fiatlerini mal sipariş edil· Adeta caru sıkılıyor, kızıyor, sert 
farkh dei!ildir. Her halde ~ünün Merhumun hayab birçok sevinç gözya1lan dökmemi mi bek-,ka ... Bir du işçi buhranından hah· meden önce bilecektir. Tüccar, ıipa- bir eda ile cevap veriyor: 
birinde_ bir. tabahat d~_!ıisl çıka· siyasi hi.diıelerle liyor~u> sediyorlar. riş yapmadan evvel birlik~ere .mür~- - Hep birden in!yoruz efen· 
<-.ak, mıdenın knhul ettıği ve ista- Nihl\yet: 1 Bo terzi yok caat edecek, satın alacagı ıtbalat dlın! •• 
hın da {tursu w~ baklava misa- doludur - Yalnız dedi. sizden da benim . Ş • •• • eşyasının evaaf ve o memleketteki Sanki ondan müsaade l~meo 
Hnde "örlihtii~i gibi) pekala iJtt. bir ricam var .•. ilk provayı eylul- . - İşçı b1:11'ran.ı . bıraz evve1lcıne satış fiatini bildirecek ve müteakibecı mişslnlz de kendisine fena bir 
:fat eöc:terdif:'.>i tuz tat acı n ekşi E k" S hh" \ ' 1r.·1· d k R. den 6onra rica edeceğim nıspeten hafınemıştır. Fakat boıta siparit yapacaktLr Sipariş edilen IAlanh söylemlşslnlz ..• Neden kı· - • .. • .1 d.ği s ı ı ıye e ı ı o tor ıza . · · · bir tek te • kt t • k lf 1 s- · 
melujnin !'>İmdi henuz bı me ı - Nur' un kalb ıektesinden vefat et- . - Yani bir ay sonra~ 1... k.d rz~ yo ur ... Y1 .a a ar e mal Türkiyeye geldikten sonra ibraz ZJyor? .• 
nıiz la tir halitalannı sofralarımı- tiğini teessürle haber aldtk. Merhu· - Evet ... Emin olunuz si.ı:in ha- d~kİn. alma~ ~abayyul bıle ~demk edilecek faturada han&i fia.t yazılır- Hem mademki lneeeksin, biral 
ıa sunacaktır. mun hayatı bir çok siyasi hadise- tırıııız için kabul ettim. Yoku ... 

1
.f1l er:_ Ucret ere, gayet cazıp te ~ sa yazılaın. tüccarın sipariıten evvel hareket et değil mi?.. Hayır ... 

M l • I . • .d ı er ıuırıısında kalıyorlar · ld w f' b 1 k 
Ve ilave etti: !erle doludur. Tıbbiyeden çıktıktnn ese ap kt.e~~~ıs~nı e... V lbi- O· . vermı& o ugl ı~~. ~utk e\ o~~ - Kaya gibi önünüze dikilmiştir. 
_ Kimyevi hikemi reaksiyon· sonra bir müddet tababet hayatın- -:- c ' 1 ıncı prova.·· e e · tır. . . u suret e o vız. ııça. ç~. ıgına Kendisinden müsaade bile iste. 

1u yemeklerin tenevvüünii de he· da bulunmuı. aonra Abdülhamit is· seyı alı~ umanı) .. .. .. •. - Aman bana gel... diyor. Öte- ve ~kı def~ fatura kestımıenın onUne nilmesine tahammül etmez. 
saba katmalı: Ala(rangn taba- tipdadının tazyikine dayanamıya- - Onu .. da ~onra du~unuruz. ki kolu'1da•ı çekiyor, cBana gel ya- g::çılecektır. • . lla1bukl arkanızdaki yolcu da 
hatta <londum1anın üzerine s1cak rak Mısır· a gitmiş, 1906 inkılô.bım - Y ~ ucretı? · · · . . . • hl•!··.>··· Bu::'d!ln b~ş~a. .bırl~kle~e kayı .. tlı mütemadiyen sizi itip kakıştı:r-
~ol::ola dökiilmcsine benzer şey- müteakip memlekete dönmüştür. 1 -: . S:zden a?bapt;a i:ıU' fı~t 1:3tı- Bugün için terzilik kolda hakiki her tuccar, ?~rlıkle~ın çızmış oldugu makta, Adeta tepenize çıkar gibi 
ler... Ve türlii tiirlü tahammür· Meşrutiyeti müteakip yapılan ilk lyecegım ... 85 lıral.. · Artık sıze ?.e bir « !tın bilezik. tir... ç~r~ove .dahılınde tı~et y~pa~ktm bir vaziyet almaktadır. Bu miil• 

1 
. t"h t s· b l k yabancı tarifesi tntbik ede:ek degı· Altın ~ilcxik. gümüş bilezik, ya- Bırliklerın usul ve kaıdelerıııe rıayet rlt aceleci He, 0 inadma vurdum 

er ın ı np a ınop me usu o ara h t 1· . b.l .k N l 1 . k h·t k 1 ki ··· • M . . ·ık I' . b !iz ya u p ..\tın ı ezı .. . e o ursa o - etrnıyere ı eye ·açan, ma aa · ı- d 1 rnsında insanın dell 
Jtoın::ıhlar, bu gih.i şcyl_e.rc _fışınn c!":'tıyetın ~ . mec ı3ı me u~nı-, ... B• h <Sun ... Terziler, kCC"ldilerine büyük yan ve kara borsada mal satan tÜc· l ymnzm a 

imi ler: ~c7.ann yıyecegı z.ıyafet na ıltıhak etnııştı. Doktor Rıza Nur, ır esap.. bir rn wb t .. te ildig~i •u devirlerde t'- • f l . .h .1 olacağı geliyor. 
. . . • . b. "dd İ .h 1 k ı T 'd k '- ki ma g e gos r " carın ıcarı aa ıyebne nı ayet verı - Hıı-- t F ld Es ycmelclennin ıneyanesını ıki sene ır mu et sonra ttı atçı ara arşı I erzı ~ c;ı tı~lan sonra a ı müşte . . N 1 •. Ü ederler onlar· k b' ı·k' 1 ka • 1.w. • u:>.ıuC 'er Wl 

. t• .., b h 1 f . 1· k. b. • . td· T ·ı·~· ler rının gon un • mc ır ı ıer umum .. tıp ıgının evvelmdcn gc ırmegc nşlarlar- mu a e ete geçrrııı ve mec ıste ı l ır ısım ge ı. erz.ı ıgı uzun sene <la ı·· d f ı ka"' · t ·r l . d h·ı· ! B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b k d 1 .1 ('t" . l . L d d ..... . ll b n uzumun an az.:a r ıs emez- vazı e erı a 1 ıne a ınmıştır u va-

mıs azı ar ·a aş an..: r urrıyet ve tı- on ra a ogrcnmı' ve yı arca u ler ·ı .d l k 1 •. 'f I . . . : . 1 M·ıı· K hk 
. .. k .• 1·· b"t" ·. lt.f) fırkasını tesis edenler arasında i !erle me;ıgul ol:nuıı bir tanıdığım l se •• ı. erı e ge ece. <~orma gun- 21 e erı bırlıkler umumt k&tıplıği n- l 1 orunma ma e-

Rugml u < unymun 11 un 111 b 1 
9 er> ıçı."\ g"'n• kendılerı karederler ca't' t VekAI f kt 1 • ·ı } 

mctlerinpcn istifade eden İngiliz- ~ unmu1'tur. Meclisteki muhalefeti, 1 vardı. Ona uğrndım. y k - 1 .• 1 . k e ıı. e 1 namına yapaca ır. me erıne verı en er 
]erin de bir ycmei:oi muhterem bilhaB!a meclisin feshini istiycn meş-

1
' Ve aramızda şöyle konu~tuk: nisa: b l anor'?b~ g~n_. ~rın ~r.ncı Elinde 5378 paket bakLr çivi b~ 

doktorun nnlnttığı 'gibidir: Ta- h~r sndnazıı~ Sait paşaya yaptığı - Kuzum ;sen iğnesinden tires~n~, rir... u utu gı agı ıp J 1 ~ve- QkuyUCU lunduğu 'halde bunları muhtelif nak:. 
lıaj!n evvela pilav konur; iistünc hucu?ılarla şohret ~ulı::ıu!tu. . . astarından _d~~~si?e kadar ~~ ışın • · liyat ambarlanna . bır~karak satıoa 
nyıklnmnıs kruidesler· daha üs- İttıhat ıve Terakkı hukumetı hır he.r cephe3ınl bılırsın. En mukem- ı 1 mektuplan çıkarmamak suretıle pıyasada dar 
tiine de bir kepçe b~harntll ka- cCemiye!i ~af~~> .mesel~si.nde:ı rr.el elbise bir terzrye kaça malo· Günlük Borsa !ık husul~ ~etirrnekten mam~n Ja1i 
kık reçeli' _ Şayet alışmaınazlı- dolayı Rıza Nuru tevkıf etmıştı. Bır lur? ... • adında bırı yakalanarak Mıllt kOI' 
l:rın l'Crdiğİ bir tiksinti hissetmez, mebusun tevkifi muvafık, muhalif Giılüm1edi: . Bakırköy İstasyonu runm müddeiumum'iliğine .... erilmi,. 
lıfümii niyetle :yer~niz bu çok bütün mebusların şiddetle itirazını - Ben de şimdi ~nun bir hc:sa· 8/9/9t2 flatlerl h r 1 tir. 
güzel bir yem~ktir ' ' mucip olmu,, günlerce hararetli bını yaptım. $u ilstünllzdeki elb~e- İsviçre frangı ~.21 bekleme salonunun a 1 Marsel ve Rebelca adlannda i1'J 

... · münakaşalara sebep olmuştu. de malzeme olarak kaç çeşit şey Londra üzertne 1 sterlln 132.20 -•- ki,i tane!i 7S kuruıa eattlması le.al> 
"'" h b ı S b" d"- Nevyork üzerine 100 dolar ed ı. Gerçi yine de bütün bunlar mer um, sonradan Hürriyet ve vardır i ir misiniz}... iz ır ug- Cenevre üzerine 100 30.365 Ba.k.u1töy istasyonunun bekleme en ~ol aaati k~ılannı 1 SO kun19 

önümüzdeki mutlu sulh günlerin: İtila~ ~ır~Mından arynlmıt ve bu me, bHir lbtelka, bir astka~ı. de1rbgeçr~i- Madrtd tlzcrtne 100 pezeta 12,st ve oturma saıonian eecelert blr şe.k satmak 6uçundaı. yakall'!nmıılaft 
de miicndelcsl, miinakaşası yapı- partının. ıç_rüzU etra ında bir de eser niz. a u i bir er e& e ises n e Stokholm üzerine ıoo kuron so,72 takım pls serserllerln ~takhanesl i la~ d~ Mill! korunma mahKerneaint 
Jncak şeyler. Şimdi sısknlaşan neşretmıştı. tamam 1 3 kalem e~ya 'ardır. İpek . Esham ve Ta.hvSl.!t olmuştur. AlAkadarlar .son tren verılmışlerdır. 
fnc:anlan ancak o zaman böyle Milli mücadeleye kadar siyaset- astar olrnak şartile, bir erkek elbl- Ikramlyell % ı 933 Ereanı 11,80 geldikten sonra. oturma. sa!oula- --------------
fştahlnn~t kabarta kaba'.rta to- ten çekilip hayatını tamamile ilme sesine gidecek en lülu malzeme taı Sıva3 - Emırum 1 -'1 20, rını kllltlemckten ve sa.bahleytn Şubeye davet 
sunfastrracağız!! veren merhum, Milli mücadele ba~- çatlasa. 25 liradtr. Kaldı ki şimdi pek 941 DemlyoUan II 19,'10 llk tren gelmeden evvel açmaktan 

lar ba~lamaz faal bir rol oynamı~. az terzi ipekli astar koyuyor. Çoğu İstanbul Su otrket.ı 5,30 üşendikleri 1çln açık bırakmakta., (VA - Ni\) 
tekrar Büyük Millet Meclisine me- daha ucuz ola.ı soft ve mühim bir bu fırsatı kaçırmıyan pis blr ta,.. 

tıınıtuı nuuımuuuıın11nı1t111ınnuımnıunuııunınt1ı .. • b ·ı k S hh k * Ti V-'- 1 ' (n ·~ -...: us seçı ere • ı i)•e Vekaletine kuımı dJ. biraz daha ucuza çı an sa- ıcaret CA.l etın uav..... kun sensetller de oraya. glrtp yat-* C. H. P. EmiınönU Halkevi lı geçmişti. tenle işi hallediyor. Bunun iı;;in mal- üzerin~ Ankaraya gltmlt olan ltha- maktadır, Sabahlan, bu bekleme 
bulma • Kurtarma yurdundan: .z~!~rden tıonra Milli Şefimizin zemenin 25 lirayı geçmeııina lmkA.n lat ve ihracat birlllderl umuml kltl- salonlanna ter ve ayak kokula-

Aşağıdaki işlerde çalışmak iııte- reı&lıg~ altın?a Loza~·~ gide..ı heyt-t- göremi,Yorı.ım. Şimdi gelelim işçile- bi B. Sal!haddfn şehrimize dönmu,. rından glrilenıemektedlr. BLI'kaç 
yenlerin Nuruosmaniye imaret bina· te doktor Rıza Nur, ıkınd murahhas re... Bugün en lüks iş çıkaran ce· tur. defa lstasyon memurlarına. bu va-
emdaki yurda müracaatlan rica olu- olarak bulunmuştu. ketçi bir ceketi 14 • 15 liraya diker. * Son zamanlarda şehrin baıı zlyete nUıayet verecek tedbir al-
nur. 

1 - Fabrika i~çiliği, 2 - Gar
sonluk, 3 - Müessese hamnllığı, 
4 - Kaptan, çarhçı, yağcı, gemici, 
Ateşçi, 6 - Odacı. 

~1erhumun ?ok kıymetli ilm~ eser- Ne kadar i,çi 'b'uhranı olursa o!aun, yerlerine, bilhaasa Sirkeci iskelele.ıi 1 malan söylenmiş, takat aldıran 
lf.rı vardır. Bılhnssa Namık Kemal b·r ceket için 15 liradan fazla dikiş civanna kM'Un, karpuz kabukları olmamıştır. Dokuzınıcu işletme 
hakkındaki etüdü çok kıymetlidir. Pır sı verilmez. En üstat pantalon~ atılıyor. Belediye buna meydan vo-

1 
idaresinin bu ha.le ehemmtyelle 

Kendfaine rahmet diler. ailesine ta· cu bir pautalon içln 4, en iyi yelek- rilmemcsini alakadarlara ~ildirm,i.- dlkkatlnl <;ekertz. 
ziyetlecimizi sunan&. çi Cle bir yeleli {çln 2 • 2 buçuk Ura tir. 

Beşiktaş askerlik oubeslnden: AflW 
ğtda l31mlerl yazılı suba.ylann t& 
saat zarfında. şubeye milracaa.tıan. 

Et.medlklerl takdirde haklann~ 
1071 sayılı kanun maddeı mahsuS!lf> 
sına göre mmunele yapılaeaıtı Hü 
olunur. 

Plyado Tğm. AbdUUcadlr o~. Nadtf 
50054r Tbb, yUı.ba.şı Karabet oR"l* 
İstlpan Ziver 8516, Tbb. yllzbul 
Setra.k Kekllkoğlu 85835. eczacı Tğnı. 
Arşak Ynvruyan 33368, Top Tğnı. 
Hllseyln oğlu Remzi 48297. İstlhk!m 
Tı?m. Abbas oQ'. Uttl 50794. 



BU AKŞAM 

T E p E B A ş 1 Belediye B A H ç E $ i nde. 
Bugilnkü program 

D Evlül l U42 

Gayri menkul sahş ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

12.SO program. 12,33 Müzlk (Pl.), Fei!B!!Sl-
12,43 Ajans habçrlert. ıs ka~1J\ ma
tama ln.rdn.n tarkılar, 18,03 Fasıl he
,.etl 18,45 Dans orkestrnsı, 19,80 AJans 

MEVSiMiN EN BÜYÜK MÜSA -ERESi •'.lllDil!~m'ı Abmet Şakir 10009 hesap numaras lle Sandığımızdan n..ldığı 62000 liraya 
keJ1l Bef<>ğ'lunda ata cs.mıı - Ağa hamamında eekl BahçeU Hamnm yen\ 
P!Jıo!P., JI!mam. n Cadde1 Kebir sokağında tskl 1 n be§ defn müıterrer ı 
Y'Onr 1, a, a. 141. 143, 145, a4, 28, 30 numaralı ~me hanının ve dükkl'uıJnr ve 
han• H Yeni toka'Ha ahır ve arabnlık ve dtıkkAn vo derununda. cart 1kl berlerl, rn,45 Mtizlk, 20,115 Radyo 

pzetesı. 20,<!S Blr ma~ ~~entyoruz, 
21 Evin au. 21,15 Mtlzik CPl.), 21.so 
Terruı!l. 21 50 R1ynsettcümhur bruıdo
au, 22,30 AJaru haberleri ve borsnlnr. 

YF.Nt NY.::;IdYAT: 

KI?llAY MEOMUASI 

Kanunt AHMET YATMAN'ın sanat hayabnın 30 uncu yılı 
BiltOn mllzi.syenlcrin İ§tirl'.ıklerile aaat J • kadar Clev m etmek Uure ktülulanacaktır, 

3.0 ' Ur. me s 
Büyük RevCJ 

heyeti 
Birçok oyunlıır, danslar, varyeteler ve ıUrprizler. Fiatlara z.am yoktur. Telı 42690 

buçuk wsurn suyun ~ yl\a bls!e ıttbarUe a.ltını~ h!Meslntn tam:ı.mUu üç 
yf}%de lcıtk htsses1n1n otwı altı hts.sede ltı hwe.si ve yine Bey~lunda. Hü
.,eyin •Re. mAha.lleshlln C&ddei ICeblr ve QarŞ'I derunu ve Arabacı ve CnmU 
Şerit Oedld Caddei Kebir ve Camll l)er11 ıokğaında eı1d, 1 llA 26, Uo ıl&. 
118, G il l! yeni Bc,88 11A 04 ve • 111 8 numaralı zirde .muharrer hndud Ue 
mA:hdud mezktır numarnlarla murakkam berveçh1 vakfiyet tasarruf olunur, 
teV1U intlkallt aedlkten Art mahal Ue kasap ve çörekçi ve berbet ve bcr
nçhl mtukiyet temellülc olunur. Duhlıanı cedlklcrinden münkallp elyevm 
otuz bnpdilkltAn m ~ kapusnnu mü~temn Rumel1 hanı dcnmt'kle Arif 

Kl.Zllay mocmuasmın e cı sayuı 
ll§e kAaı«h ~rinde renkll b1r ka- ZAYİ - Davutı>a§a om okulundan 

pak içinde oııw: Blr m1on mecmuası ald.ılım 14/11/DU t4r1h1l ve 1111' an.
olan b mecmuada. tanmm!J muhar- 71h tasdllm&meyi Jcaybetthn. Ytnisi
rlrlcrlıı yazılan, birçok resimU s.- n1 alacaıtımdan o.sk.Ls1ntn htıkmtı yok-

11 Eylifl Cuma ııün1i matinelerden itibaren 

TAKSiM s· , E AS 
1 

bl.r b p hanın ancak Hamldlevveı vü.fından olan mezkW- kn~ap dükkunm-
dan madası ol&n muayyen mahallerin Uçe: hisse ıtlbarlle birer hlsselcrl
nl blrlncl derecede ipotek •~tir, 

Dosyada mevcut ta.pu kaydı ıu~t1nde cMezktır rnyrlmenkuilerln aynı 
şemt, mahalle ve ıokakta aynı kapı numaralı ve aynı hl~li olup Alla ha-

blle er, blkAye ve fotoCrnfller v rdır, tur, 221 Muvakar Bole)' 

• 
Devlel Den1iryollari ve Llinanlari İ§letme 

Umum idaresi ilanlaıi 

Muhammen bedeli (8&'>00> Ura olan 8000 adeı t.raversllk m~ k&lns 
12/9/1942 .salı eünil .ı::ınt ıo dt kapalı saH usulD. ne Anta.ra.da İdare Bina
aında toplanan 'Ier ez 9 uncu komJsyonca .atın aımacıı.ktır, 

Bu 1§e glrrr- ~ 1 teyenl~rln (2'700) 11ralıt muvakkat teminat lle kanu
nun tayın etti~ vr. ı1knlıı.n ve tekll!lerlnl nynl g1hı anat 1' e kadar ad.ı 
geçen komhyon relsl'ğ no vermeler! ıtwmdıt. 

Şartnameler p'lras z olıırak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haycınr-
pa.şadıı Tesellüm vr Sevk Şe!llğlnden temin olunur, (9613) 

Erzurum Transit yolu Mıntaka müdürlüğünden 
Transtt yolu Uzer'nden Qıığdarlç mtvkllnde 1'11'1'7 Ura 58 ku~ keşif 

bedelll ah~p köprü in r.apalı mrf usullle elalltmeye konulmuştur. İho.. 
!esi 16/9/942 ~a~onbr. .. ü s:ıat ltl de Tra.n.s1t JO}u Etturum mınt.aka mn
dlirlüğünd~ nıtlteşel:l. l · ıni!yon tarafından yaptla.eUtır. Taliplerin !ha.le 
ınnn ihale saatind n bl wat evvel komisyona ıekllt mektuplarını mnkbuz 
mukabilinde verme· "rl ı ı d.ır. Ekslltmeye glrebUmet için vildyete ti9 gün 
evvel mtlrncaatıa. a.lP.c kl n ehliyet ve ticaret odaaı vestkaııını Te 2038/33 
liralık muvakkat tr!l''n t mcktup1arlle komisyona mllracsatıan la.zuııdır. 
Fazla nıalOmnt nlm"k \'(' ıteşlfleri g5rınek lste:renler her gün Trnnsıt yolu 
l!:rz.urum mmtnka m dUrJliıfllnde g~reb1Urler. Et&Utmeye ı!recek1er1n b1r 
defada 15.000 Unılıl :ıh o k6pril 1.şin1 b1tlrmlş olduklarına da1r veslkala
nnı lbmz etmeleri e .rt•ır. Postada vuku bulacak t.anhhtıt naran tt1bare 
alınmaz. <9413) 

İstanbul Deniz Komutanlığindan: 
Yqı 32 den fazla c 1!'.nmıı.k ü:r:ete )'edek BUbaylardan Ira.bul 1mt1hanında 

muvaffak olanlards.n ~.lnnisl clMtlz ordusu için hesap ve muamele memuru 
yetlşt.ırflmek 1lzel'9 alınaca.1'tır. 24 Eyllll 9'2 tarlhln• ta.dar mnracnat edil
me.si !A7.lmdlr. bteklllerin kayıt v kB!>ul prtlan ha.tkında maltılnııt almak 
lzere komutanhRıınm ml\raeıu:.t!a:1. (9321> 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Gt'~ vı Askerllk dersi devam müddet.ını doldurmaDUŞ kıl talebe için 

14 E'Ylı'll 9'2 d" başlamak llzeı:ıı 1& günltık bir kurs a.çılncaktır. Tallın taburu 
kom 1. lı ı"'n bııo vurulmam. Cll'122) 

Sivas Maarif Müdürlüğündenı 
1 • K palı zatt usum lle ekslltmen konulan t.o: Smıa merkezinde Bölge 

Bar t Okı.11• n a duş dairesi 1n~ao.tıdır, Bu 141.n keo1f bedell 1'1840 O!! ltradır. 
2 fk .. •nıe 21/9/942 tarlhlne mbadi! pazartc.!I gtınil saat lG de hll

tQrn t blnası Jç1nd~ MBarlt MildQrlütQ odasında milteşekkJl Jhnle konııs. 
70nu tr.üarınd .. n yapılacaktır. • • 

3 ı Bu iş~ alt evrak §unlardır : Keşif hulA3ası, ııat bordrosu, proje, ynpı 
le rl umumi !ıınnı prtnrunes1. eksiltme GQrtnnmesl, Bayındırlık 1.§lerl genel 

F r n:ımt> ı ve mukaYele proJos1d1r. İtte-yenler bu evrakı her gt\n Bölge 
S. nnt Okulu .MüdtırlUğtlnde tetkik edebll1ı'ler. 

u Eksı1t:neye girebilmek için taUplerln ıssa ıırr. muvakkat temlnatını 
Sıv:-- ~ m. l•andıg-ına yatırmklarmn dair :makbuzilnu yeya bu m\kdarda p
ram knbul banka mektubunu ve 942 :rıhna nlt ~ oda.sına kayıtlı olduk 
lıırı ı dnt. v~ka lle ekstltme gününden en az ~ atın vvel 8ıvıı.s Vallllttf

Amerika ve 'Avrupada aylarca eöıterilen 

NCEA LET 
(1 AM The LA W) 

• 
Film.ile yeni ainema. mevsimine baılıyor. 

EDWARD C. ROBİNSON - BARBARA O'NEİL 

İstanbul Belediyesi ilanlar\ 

Yıllık kirası İlk ttmlnnt 

120.00 9,00 Kadıköy Hfil binası altında (39) No. lu d1lkkAn, 
Altı aylık klrası 

800.00 4MO Şehlr Tiyatrosu Komedi kısmı Bnre ve Gardrotıu, 
Kira bedeli muhammenlerı lle llk teminat m1kta\'1an yuka.ndıı. yazılı 

lld parça gayrimenkul kiraya. verilmek tııere ~vn ııyn açık atttırmnyn ko
nulmuştur. 

Şatnıımelert Znbıt ve Mu:ı.melfıt Mlldürlfi~ knlemlnd& ıanllebmr. 
İhalelerı 11/9/942 cuma gilılft ı;aat H de Milli Konmma. b.n'lJiluna tev

fikan muhammen bedeli kabul edenler arasında kur'a ile teşldesl f:llrctlle 
Dalnı1 Enc\lmendc ynpılncnktır. Tnllplerln ilk teminat makbuz veya mek
tuplrırı ve kanunen 1brazı lt\z.ım gelen dl,ğer ves\kala.rlle ihale günti muayyen 
aaatte Daimi encfuncnde bulunmaları. (0253) 

* itfaiye mak1neler11çln lilıumu olan m kalemden ibaret gMeı1, san toz 
bezi, sünger. Alıı. sepeti ve yangın hortum borusu o.çık eksiltmeye komılıl\uş
tur, Muhammen tahmin bedc.ll 1280 lira ve llk teminatı OG liradır. ŞD.rtna
me Zabıt ve :MuamelAt mUdfirlUğfi lmlemindo görfilcblllr. İh&le 21/9/942 
pazartesi ctınn ES.at '14 te Dalnıt cnenmende yapılacaktır. 

Tallplertn ilk t~mlnnt mnkbuz veya mektup,arı ve kanunen ibrazı lhım 
ge2en dlger vf'slkalarlle lhnle gilntı muayyen saatte Dbn1 «ncftmende bu· 
lunmnlan, (9620) 

* ot ve saman tJyatJannın 10/8/ll42 t.nrlhlndcn itibaren b1l!.Qn mc\'.sim 
mllddetınce tabı olacağı flyatlar aşa~de. göstertldiil ~eldlde tayin ve tesblt 
olnndutı.ı Tleaı-et Vekfıletl tarafındnn blldlrllmi§tlr, Keyfiyet Daimt encll
menln .20/8/942 tnrlhll kararına tevfikan llt'ın olunur, 

ı - Dfikme halinde iyi clns ve tcmlz kuru çayır otunun tilosu 'I turuı. 
Tel balyalı ıyı c1ruı ~iz ve kuru çayır otunun k11o"u ıo lruruo. 
Bn}yal nmıı ıyı cln ve tem ı; ıHLmımm kilosu 'l ku tı.ır. 

2 - Bn tJyatlar istfhsııl edl1dlkler1 mıntakanın en yakın iskele, l.stasyon 
ve diğer tcs1!m mahnllerhıdek! n!ha.l toptnn .catış tlyatlandır. (9811) 

İstanbul Belediye riya setinden: 
Belct'lye ştibelerlnden tuhsatıan alınmış ve Mlen devam etmekte bu

lunmuş olan lnşaıı.t ve tnmirata IOzumlu çimento lç1n yapı ve tamır cahlp· 
}erinin d~kçelerlne n~tk n fenni mesuUyetı deruhde etmlf mQ.henctls vo
ya mim.ular tarofmdan tan~tm kılınan çimento mlk.t.nrını ~rlr mUfre
de.tlı b1r kellt ne a.ıt ek!ulı:l n nza kaymakam ve Belediye tubelert mlldtır-
Uiklertne müracaat ..,.ıemeıert ın.zumu lltLn olunur. <9812) 

ne mümns!I. ı:ıert muvuffakıyeUe bap.rdıklanna dair eblzyet 'TC&lkas1yle ·---------------------------
blrllkte milrcaatııı. alacaklan vesaıld tetl1f mek\Ubu urıı ne birlikte ~ İstanbul sıhhi müesseseler arthrma ve 
uırra koymA an ve ihaleden b1r aut nvel komisyon reUJi~lne -rermelerl 
ıt.zımdır. eksiltme komisyonundan 

Sı Tekil! mektuplarına nJt. 1ç ve ~ r:nrtlamuıı ve vesı.1tln dördlllıtU 
nındde ht\kümlerlne ve kanunu tarlflere uygun ?munması l~tımdır. Posta- Hnydarpaca. Ntlmune hastanesinin 82 kalem eezayı tıbblyem açık elt.sllt.-

• cra: vaki cclkmeler kabul edllıncz, meye tonulmu:tur, 
cı İste:d!' rln teklif mr.ktuplanm aıncı maddede yazılı ı.arlhte •nt ı - Ek.slltmo 10/9/942 çar~mba ;ünü S3at 11 de Catalolhmde. Sıhhat 

14 • kadr.r tornlsyon re!sJ.Wne tevdi etmeleri utıı olunur. •9'12• Ye İçtlma1 Muavenet MUdftrlllğil binasında toplannn komisyonda yapılıı-

A keri Fabrikalar Umum MildOrlüğU Ticaret 
tubesi Müdürlüğünden: 

Ask-eti fnbrllı:n.lar l1Dlwn mt!dtlrllltü tqkliAtmd& ı.tlhdam •dllmok tıze
re memurin kanunundaki vıısınan balı Ye en u orta te.hnl cT1caret oku
lundtı.11 mttun olanlar tercih tdilir.• Gamıflf memur almncaktır. İateklile
rfıı dilekçe rt iyi durum veslkalan, bq a.det veaıta foto~tı, mektep dlp
lor.uıların Vl <'ğer evve1ce bir yerde çalışmıe ıseıeı bonaerv1.'Slerln1 ve en seç 
J'l e 942 tnrih!nc! kadar Anknnı.dn. A.snrt P'lı.brlkal•r Tlcsret fU;beslna ıön-
• nnl'l"rl :ı~ cıımur. ı96'1b •7638• 

Münakal''t Vekaleti Devlet Limanları 
İşlebne Umum MiidürlllğUnden: 

Kaptan çarhçı, ~o!ör, ya~cı. gemtct. a~ a.hıı&caktır, Matlup oernitı 
hsltz olanların Galatada İdare merkezindeki Bq En.spelr.torıD.Re müracaat-

" IU'ın o,m.or. ~9599• 

u~ . 
2 _ Muhrunıntn flat 12 kalem ec zayi tıbbiye içJn 1363 Jtn. 2& kuru~tur. 

a - Muvak1td tem1natı 102 lira 25 ıruruştur. 
.. - 1.steklller prtname.sini her glln komisyonda aöreblltrler. 
e _ bteklller 1942 yılı ncaret Odl.sı vesllmsne 2{90 myı.l.ı kamında ya.

mh vemıtalar He bu ışe yeter muYnkkat tem1nat makbuz yeya banka mektu-
blle belli rtın vt n.atte k.omlsyona gelmeleri. •9255• 

Maliye Veka etin en 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak 

Çevalye satın alınacak 
Münakalat Vekaleti devlet Hmanlari 

umum müdürlüğünden: 

Mallye meslek mekteblne alınacak talebenin ıeçllınes1 ~in lktncı bir 
defa da.ha ;yt.zılı vt elSzıtı müsabaka açılm~tır. Mtlsabn.b.1& ılrmek için 
11 _ m ra•ında olmak en "P.Rı orta ınek'teP tallslllnl btUrmto bulurunak. 
ukerllk: çalında olanlar ıçın werıı~ı yapnuo veya l&Jr ıebeplerle alb.kıı.
mu lt~ olmak p.rttır. .Teclllller alııunnz., Yanlı mha.baka lmtnıan
lan A.nkarada mallye m e11 mektebinde, :lstanbul, Beyhan, İzmir, Bıvu, 

i•letme Samsun, Bursa, Amuya, Zonguldak, Tokat, Ordu. Erztnean, Bilecik, Qa.n-
~ kın, Kır;ehlr, Çanakb.le, TeklrdaR. Kırklarell. Bolu defterd&rbkla.rmda 

Yıllık !ht.1fa9 olarak 15000 adet .Eretıt 11000 adet tok sooo adet orta pa_,a 
ve 1000 ı:ı.c!et kllçük pasa çevalyesl .atın almoca.ktlr, Tallplerln 16/G/9'2 ak
IMUn& kadar ntbnunelerlle birlikte rt.ene annlmü turtUle takviye edUm~ 
çevalye t kltflet1 terelhan tetkJk edlleoettır. •T9tllfler1ni-1da.re merkezinde-

10 Eyl1ll 042 tar1hfnde yapılacakt.U', 
Talip olanların ımtıha.n d.nüne tadar Ank&rada MallJt me.slek mtkte

bine ve vlltLyetıerde lsimlert sayılan dcrterdarlıkla.ra. mt1racaatıarı JAıımdır. 
Ankarad.a ıcnı."1 kılrarlqbnla!ı a&ın 1mt1bnn günt\ l& E:;lOJ H2 den IG Ey-
10.l 042 ye ılın~. 

Mektetin tah!1l mllddet11k1 )'lldır. Talebe moktepte J&tar, Ayrıca ia.,~-
ltrlne mukabll art.& mektep mezunlanna ayda te;ılntl!iz fO ,. llse mezun-

ki leva:nm ınildllrlll~Q.ne tevdl etmeleri illn olunur. (0703) 

1 t h l D · k t l ği d tıı.nna 4! Ura vtrUır Mektd:ıl muvattıt.ıyetlt bttlrenlerden orta mektep s an u enız omu n ı n an: mC'runlan 20 111'& ıı.e' mmınlAl'l 15 lira ınaaetı memurtyet.ıere tarın olunur-
Dentz ve -Oedltll okuluna. ta.yıt olunan ta.ıobe!ertn geçme ı:uı v- lı.r c'f288t c9405> 

lan 15 ve 16 erl1ll M2 günleri ral)Lac&ttlr. Her Jıan'1 b1r mazeret ytkUnden -·------------------------
relmiyenlerin lmtlhanlıı.n bJı Q11nlerden mnra J'&pıl'OlAZ. Bllttın talebelerin 
bu tarlhlerd& Kasmıpa~ak1 bJ'ıt Ye b.bul komlsyonunda t 8 de bu- Nişan ta Kız EnstltUsU MUdUrlüğUndenı 
ltmmalnu. (9'1'14) Nev'i Vasfı 

K b ta Erkek lisesi hn alm komisyonundan: no:ıne ba~ ten:ere ~. ~. tu:r'1 
otulumcı pansiyonunun 1'1 blemden lbnret !970 uran tu.ruv ınuham- , , J 18. 15. • 

n bcdell1 çnmqır )"ltam& 1Jin1n 25,'g/H:Z cuma rtın1l mat. 1' te Beyoll;lu , > , 86, 6. • 
ll cac!<! İ.ıtanbul Lbelcr M beclll~de eksllt.meJi yapılaca.ktır. Yuvaıiak tepı1 30. a. • 

ıtık ıeının t 2{13 lira 5 kuruştur. f!teklllmn mnracu.ııc.n. <~71~> Kesm• bakır tep:4 m11.sta.tn Hx ox~ 
• Dövme tıaıar outur an 20. tutru 

İstanbul Jandarm s tın alma koınısyonundanı 1 - Yutnrda mikdıı.r'" TUıtıan 

Mlkdan 

80 
!O 
ıo 
so 
80 
80 

180 
fU1li 

Bir ,,. .. ana .c • kuruş flynt tnhmhı cdll~n clCOOO : ~OO<» kilo k~l• konul.m\lf"tur. 
tırpmtı'1 17/9M2 pel'§embe günü nat. 11) te İ.Gtanbul _ T&t&im J. Sa.. At. ı -İhale 18 r,ttll 19'2 farpmba rtlnll t H de YO,k&ek 1:1ektepler 
tonı.ls.Yonımca ~rlılt arttınnasUe \ılaca'ktır. MUTıı.kknt t.emınat. c'765• MuhuobtelllRi b1numda topWlacak olan~ ta:afmd,An p.pllacak.ttr. 
liradır, Kn:pmtı Jıthnunelert komisyonumuzda ve tırpmt1lıır.n heps1 de Ka- t - Muhammen bedel 1a80 m1IT1kkat temı.n&tı ıto i1r&dır. 
llDlp:ıeııdn. n~nı.z d t.1:::1 cvlnd3 her eün ıôrt'lnr. rtnıuncai pa.ra.l1Z olarak ' - oartname otu! 1daresind.& ıôralebWr. 
•hmr. l.stekl crtn k:-mmen lbtnr.ı tubeden ~"s1ka Tt teminat mektup n,a 1 - İateklllertn ehllytt ~at. .~t:;2!J' ~:{ 9dUUWl(D~~ fll 
mnkbuzı:ır ıe p :ı ~ ful \'e sa:ıtlnde t mnuu ~lerl, (ft89) vt.!l'ta!i ne blrit~e belli etin n a.atı.c .....,.u .. a ielm~ ert. . .1 

mamındaki Çlft.e hamam ve mttrteınllAtmın hududu, bir tarafı Nurı MMtlU 
ve Keşti Yazıcı menzili ve bir tarafı Yeni aokak ve bir tarafı Göçe ~lu 
Agop menzm ve tar&teyni tartk ile ve Rumeli hıı.nmın hududu da: Bir ta
nıfı bc.:an Ekme.tçi Agop nrucslnln dlikktuıı bazan Ohannes Llltfilyan 
al"Sa$1 ve bazan Koatantı menz1llerin ve bazan Antuvnn men.zlllerl ve bnzan 
Ağa caın11 lmnmına meşruta Qbır ve Arabalık ve baza.n Arabacı eolmğı ve 
camu Şerif sokaa-t ile mahdud o1duğu blldlrllml§tlr. 
bir tara.tı bazan Cam.11 Şeri! bahçesi d.ıvan ve tarafı rabll Caddeı keblr v• 

Kayıdlnnncia n.tıım.ama.ları ha.kkmdıı. Kadastro mnhkemcslndcn teu
b'rl ihtiyatı karan ve Şa.klr hissesinin bedel11can tescil edllcmlycce~ hak-
klnda meeruhat mevcut lse de tedbtrl 1htıyat1nln Emniyet sandığının huku

kunn mO.essır o!amıyaca~ hv.kkındn Kadastro mahkemest>ıden karar verııc
ne karşı tesiri kalmadığı gibi kira tesellinin memnulyetı hakkmdnld tnydın 
ret tapuya. tebUR cdllm~Jr, Bu rebeple bu tedbirin Sandık ve mn,tcrllerl 
da Sandık ve milşter1ntn hukukuna ~rt yoktur. 

İkra:ra esas olan muhammin raporlnnna gellııcc: Çifte H marn ve mü -
temıırı.tına nit rapor mucibince mezkQ.r gayrlmenkuliln umum mesahası 
480 metre murabbaı ol:ırak bundan 23 metre murabbaı kısmı 2- dükkan 
118- metre murabba'ı kısmı sıcaklık blnM:ı 68- metre murnbb:ı'ı kı..."Dlı 
ıoğukluk binası 170- metre IJUU'(\bba'ı klsnlı garaj ve k:nhve 20- metre mu
rabba'ı kısmı hallaç dükkOlıı SO- metre murnbba'ı kısmı ahşap ev o1du~ı 
ve 4-dllkktmın ve S-katlı evin •- oda 1- helMan ibaret bulundu~u blnalanıi 
kAglr ve ev ve garajın c.hşap ve lçlerlnin kısmen boyalı olduğu ve elektrik 
ve ııu tesisatı bulunduğu beyan edllml,Jt1r. 

Rumeli hanına alt rapor muclbln<:e Jrte2kflr g:ıyrlmenkulün umum me
mbası 1305- metre murn.bba'ı olup bunun 1160- met.re murnbba'ı lm;mı 
bina :r:emlnidlr. Bina kAgtr çatı örtüstı ah~p yedi katlı ve boyalı olup kuyu 
ve elektrik, terkos tesisatı vardır. 

Yedi kntlı mezk1lr gayrlmenkulQ.n 1, 2, S, 4, 5 lnci lc.atJ:ınfida &ekizel'! 
altıncı katında ~ ve yedlncı katında yed! apartman dal.resi vo bodrııın 
vardır. 

Vadesinde borcun V'Crllınemesinden dolayı ynpıJnn takip fü:erlne 3202 
numaralı kıınunun '6 m<ıı maddesinin mnturu ~o cı mnddeslne cısre satıl
mıw 1caoodcn pyrtmenkul hweler1 bir buçuk ay müddetle açık nrtlırma
ya. koııulmşuutr. eatı.ş tapu a1cll kaydınn. göre ynpılmnktn.dıı". Arttırma)a 
girmek isteyen Çitte Hamam ve nıüştemiHitı h1sscsl jçln ll388l ve Rnmc'i 
hıını ~si 1çln de (12500) lira pey akçesi verecektir. Milli Bıınlullnmnız
dan bir.inin tem1nat mektubu da kabul olunur, Birikmiş büt.lin vergiler be
iedlyc res1m1rı1 ve vakıf lc&.re!i vo taviz bedeli ne tcllallyc rüsumu boıç
lnys nlttlr. Arttırma prtnıunes1 8/ 0/942 tarihinden ILlbnrcn tetklk etmek 
isteyenlere Snndılı: Hukuk İ§lerl ıervlsinde açık bulundurulacaktır. Tnpu 
&l.ell kaydı ve sair lüzumlu iın.hat ta prtnnmede ve takip dosynSJnclrı. vnrdtr. 
Arttırmaya. girm\f olanlnr, bnnlru'ı tetkik edrrek sat.ılııta çıkr.nl::ın rayrl· 

menkul hak.kında her feyl öğrenmiş &el ve tel~kkl olunur. Blrtncl nrttırma 
'111/942 tarlhine tesadllf eden (çarşambnl günü Caltnlo~lunda kli1n Saı -
dıltınJJzda saat 10 dan 12 ye kndar yapılacaktır, Muvakknt Jhale ynpılmnı 
IQ!n tekl1t edilecek bedelin tercihan alınması 1ca.bcdcn gayrimenkul mük 
ıcrlyeUie Sr.l"'dık nlacnğını romnmen geçmiş olması ~arttır. Aksi t.nkdırı 
son arttırnnın taahhUdU bıık1 knlmn.k p.rtUo 23/ 11/ll42 t.ı.rıblne mi.is:'." t 
Pe.znrtesı gUnU nynı mahalde vo aynı saatte son arttırması yapıl~cnktır. J J 

ru-ttırmada J;nyrlmenlrui en çok nrttıranın üstfindc bırakılacaktır. Hakl: ı 
tapu s1ctller1le sab1t. olmaytın alMtdarlar Ye irtlfak hakkı sn.hiplerlnln l • 
hnklarmı ve hususlle fa.lz "6 masarlfe dair 1ddlalarmı ilAn tarihinden lt -
baren yirmi gün ıçinde evrakı ml\sb1telerCo bember d:ılremlze blld'rmelctl 
lbımdır. Bu suretle haklarını bllcilrıneınlş olanlarle. hnkları tnpu slclllcrl!e 
sabit olmıynnlar aatt~ bedellnln payl aşmruından hariç kalırlar, Daha razı 
mnlCımat almak ıate~nlerln 40/2194 dooyn. numnr.asile Sandı~ınıız nııı 
İşlert ıervlslne müracaat etmeleri lüzumu lltln olunur. 

- DİKKAT -
DfNİl'ET SANDIÖI: 811.ndıktQn alınan gaynmenkulil ipotek göstermek 

isteyenlere muhamınlnlerlmlı1n koymuı olduğu kıymetin % 40 nı tecavU:z. 
etmemek tııere ihale bedellnln yansına kadar borç vermek suretUe kolaylık 
göstermektedir. (9762) 

Teknik Okulu aabn alma . komisyonu 
Başkan lığından: 

Atı Çoğu 

Tahmin Tnhml.n 
Bcdell Bedtll 

CİNSİ Mllttan A2.1 ~ Tutan Tuwı 

Kuruı lruru1 L. Kr, L. Kr, 
bpanak 15000 kilo 18 25 900 00 1250 00 
Pırasa 10000 > 12 24 1200 00 24.00 00 
Uhana GOIJO , 18 20 900 00 1000 00 
Havuç t500 , 10 20 25C 00 1'100 00 
Kere'lfz ll)k 2000 • lG 23 320 00 600 00 
Domates dolmalık 15000 , 1'1 25 850 00 1250 00 
BC7.el~ taze tlOQ • 18 19 ııo oo 05 00 
Taze bakla 2000 , 22 25 440 00 500 00 
Çalı fasulyesi 1000 • 25 25 250 00 250 00 
Fasnlye ayşe 20ll0 • 32 35 640 00 700 GO 
Fasulye bo.rbuny& 3000 • 28 35 840 00 1050 00 
Biber dolmnlık 1000 • 20 25 200 00 250 0(1 
Taze yaprnk 400 • 20 25 80 00 100 00 
Yer elması 600 , ıe 22 80 00 JJO Cii> 
Tnze baınyn llOO • 40 45 200 00 225 00 
Semizotu r.f()(}O • 10 18 400 00 '120 fıO 

Tar.e kabak . ıooo • 18 20 640 00 600 00 
Kamıb:ıbar • lQOO • %0 25 200 oo 250 00 
Marul 15000 adet 5 6 250 00 300 00 
Patlıcan bat 20000 , 6 8 1200 00 1600 00 
YeŞl anlata 10000 • s s 300 00 soo 00 
Enginar ha§ • 6000 • ıc 10 600 00 eoo oo 
Hıyat 3000 • • l5 120 00 150 00 
Limon 25000 • 5 9 1250 00 2250 00 
Dereotu 5000 • 2 2 100 00 100 00 
Taze soğan ıoooo demet 3 3 300 00 300 00 

Maydnnoz 15000 > 3 3 450 00 450 00 
Yaprak .!nlomura 1000 klJo sa 40 3(10 00 400 GO 
Balknba~ 1000 • 16 20 160 00 200 00 
Nane 2000 adet 3 3 GO 00 60 00 
Sarmusak kuru 200 kilo 65 70 .. ]30 00 140 ('O 

Ebegilmecı &()() • 20 25 100 00 125 00 

13700 00 18'125 00 
Yıldızda bulunt\n Tel'Jılk Okulunun 1942 mnll yılı ihtiyacı olup yukarıda. 

cins ve mtkdnrhr1le tahmin bedell yazılı 32 lmlem y:ı.5 sebze ~:ırtnnmcslne 
göre 24/9/042 perşembe günn ınnt 14 de o.ımüşsuyuncl:ı. Yilks<'k M\ıhcmdls 
Mektcbı Muhoscbeslnde topla.pnc:ık komisyonda !hal 1 yapı mnk ü ere kn
pnlı z:ırf usııllle eksiltmeye tonulmu~tur İlk tem!ıi t 1404 llradU'. J trklılc
rln cnrtnnmcslni görmek ve ilk temlnı:ıtı yatırmak 1\zcre bir gun evvcllne 
lmdnr Yıldız'd:ıhl okulumm:a ve ek~lltme gfınü Oi\muşsuyundakl Yiıksck 
Mllhendls Mcktebl Muhru:ebes1ne gclmcl rl. 

Teklll mektuplan cksUtmcdcn bir &::tat <!V'iCl!ne kadnı mnkb\17. nrnk:ı
bllinde vcrllmesı lft.aımdır. Postada vaki gecn·mrle.r ı· bul cdllme • l' 5 7) 

lst. Lv. amriliğinden: 
'12 Uk Hnrlscm Upl mü,,ccld t veya müstamel çorap m:ıklı e . nlın"cnl;tır. 
Bu mnklne!erl satmak rıu edenlerin mufassal teltuf m tupl.ı'"lnı bir 

hafta zaıfında Toplıanc(IC h. ı.cvazıın l'lnıır. ·ine vcrmc.cıı, eıDG33ı 

• 



• 

BER TELDEN 

Sokağa hürmet!.. 

Ô ntimüze 6Uşen bir paket; kaldırun üzerinde bouı~ gibi 
patladı. \'e bunun içinden mc):'·? ~~buJdnn, şef~li çekir

dekleri misket gibi etrafa sıçrnclı. Gclışı guz~ b~ kağıd.... sanlan 
bu çekirdekler n kabuklar gayet şık ve yenı bır ııpartımanın 
penceresinden ntıhyordu. 

Bir medeni cesaret gösterip de buranın kapısını çalsanız 
\'e bu işi neden yaptıklarını soracak olsanız alacağımı cevap 
fUdur: 

_ Ne çıkar? .. Soknk! •. 
Ne miithlş, ne kol'lronç ve ne fena bir «sokak tclAkklslı> ..• 

Bu tt-Jnkld sokakta her şeyin yapılmaslna cevaz verir. Daha 
tuçilcilk yaşta iken evde yere bir çekirdek veya kabuk atan 
çocuğa: . 

- Ne yapıyorsun? .. Burası sokak mı?. 
Diye bu berbat «Sokak telakkisi» nl ona aşılarız. Ve sokak 

im suretle bir çoklnnnm gözlerinin önüne ddrletilecek bir ye!:> 
aşağı yukan bir mezbele halinde gelir. Sokafı _dainıa hor go
riirüz. Hem yalnız temlzllkten yana nu?. Hayır ... Başka c~ct
lerden de... l'tfeseli filfinca şirket gelir, sokağı bir baştan, öteki 
başına kadar kazar, sonra bir talmn tümsekler. tozlar, toprak
lar içinde onu öylece bırakır gider ... Ne olacak?. Sokak! r.. !Jal
bukl bllmc'ller ki bir şehrin karakterin! teşkil eden şey o begen
mediğlmlz, 0 hor gördU!ümilz, o her türlü pfsli~e IAyık buldu-
fumuz «sokaki> drr.. • 

Zavallı «sokak)) nedir senin insanlar ellnd«m çektiklerin!:· 
Bir fikir inkılabı yapar gibi bu kötü «Sokak teıAkklsiı> ni kö
kiinden yıkalım ve sokağı sevmesini, korumasını bilelim... - ll 

( TARiHTEN SAHiF[LER 1 

Canım hoca 

YL ~- J/ ·~~ 1 IST ANBUJ.. HA y A Ti 

~~-dlfW;· Yürüme r ve 

V olga ve Stalingradın b/rn:u:;~:;~~°i~;,:~1: 
h • • elerse, insan ne iniş dinler, ne 

t yokuş. Ayağuun nltnıdn dağlar, e emmiye ı dereler diimdüz yol olur. Böyle 
yiirüınek dostlar başına... Fakat 
sokald.a gördüğüniiz yiirüycnle-

.Alınanlar nihayet büyUk ka.- kolayca oluvermesini de pek bek- rln hepsini bu, .. ~~htiyP.rlardcıı 
1 1 dak .. rlıklar baham.na Yazan: lememeUdir. sanmayınız. alu~u, )a kulum» yıp ar ve ıe H Ş k• y .. emri her ktila nasıb olan nimet-Staılngradın varoşlarına vardı- M. ev 1 azman Volganın kışın 4 - 6 ay mud- ı d d -·ıa· o . ete 1 

lar. Büyük blr sanayi §ehri ol- 1 detle donması, bunlann Alman- er en egı ır. nıın w eren ~ 
ması ve meselA yalnız bu §ehir- lar için iyi bir müdafaa mevzii d~ima ~nJ~n, s~adetc d~gm. yu-
deki ·tank fabrikasının günde rln garp kenarında kalabilirlerse olmak hususundaki birinci §1kkı rürler. Gıtt~klen yol blzrmkıler-
Sovyet ordusuna 200 tank yet*" şark kıyısına tedricen geçnıeleı1 çilrüt;ebillr. Nite.ıdm geçen sene d~ tnrnanıilc ayndır. Ara sıra 
tirdiğl gözönünde tutulursa bu ve hatta. belki şehri bir k6prüb~- nehir ve batakhklnnn donması bızinl sokaklarımızdan geçmek 
ehrin muha.sar~ veya zaptının şı ~ibi ellerinde tutmaları kabıl dolayıslle Almanlann bu m md- zonmcla Jal!dıkıa~ı ~:aman da 
~üyük ehemmiyeti olmakla be- olabilir. 1:'.akat ~~~ı:a~u çok ıılalanna güvenerek yaptıkları otomobille giderle.z. 
raber fikrimizce Stalingradın ele zayıftır. Çünkü • . şe- ibtr çok mevziler de loşm Sovyet- Bazı .kullar da vardır ki, Al
geçirilmeslnden daha mühim hir karş~sına ha~ll. büyük kuv. Jer tarafından çevrllmiş ve güç L'ıhtan, nSürt, ya kulum!,, emrini 
olan şey Vo1gaya vanlınl§ bulun- vetler yıgmışla:_~ gi'li~~i!ı~lki duruma düşilrillmüştü. Volga almışlardır. Nalçalı kunduralnri
masıdır Çünkü Volgaya varmak Rostofta oldug en mevzii için de bunun varit ola- 1c kaldırım t.:lslanndan lavılcırn
ve bu n.ehıi her hangi bir nokta- tahıip bahasına da ~sa ı:ıtet- cağına şüphe voktur Fakat yi- lar çıkararak sabalıtan nk~ama 
sından kesmek Sovyetle.re ne ka- m~ 1stiyec~erdir. 1 ~ k .rde ne geçen seneki kış harekAtı tct- lın.ilar taban tepede~. Kun~ura
dar bllyilk bir zara.r vedrse Al- müda~i kUV\e.tıer ç vazıyet kik edilirse görülür ki, bizzat bu nın. çifti lmk lil'aya çıktıgı şn 
manlara da o kadar büyük fay- çok güçleşir. Büyük esir v~a za- su m!illialaııua dayanmış mevzi- devırde, adım a.thkça _pabu lan
dalar temin edecektir: yiat ''ermek ihtimali oldugu gibi ıerae dahi Sovyet ilerlemesi hep nın biraz daha aşındıguıı forkc-

1 - Almanlar şarka karşı çok karşı tarafa geçilse c1ahi Vol~a- voUar ve demfrvollar etrafında derck içleri sızlar fakat acıya, 
kolaylıkla ve çok az kuvvetlerle nm havli g~niş olması dola~le olmuştu. Cünh."11 kışın şlddet1 sızı_ n b~kmmlnn yint tab::na 
müdafaa edilebilecek bir mevzi Dönkerkte olduğu gibl bütün bizzat sovyet kıtalanna ve hatta lnnrvct koşarlar. Ayaklarının nl
ele geçireceklerdir. ağır .si1filılanru bırakıp gitmeleri çetelertne dahi yol haı1clne çık· tında asfalt yollar anlıp ltana-

2 - Sovyet Rusyanın cenup-- zorunda kalmalan çok muhte- mak imkArunı vermiyor. Onlar lizns) on çulnırları nçılır, Jmlclı
tan yaptığı sevkıyatta en mühim meldir. Eğer Almanlar buna im- da hareketlerini idame etmek nnıtar sökülüp tnş tepecikleri 
rolil oynıyan bir tevzi şebekesi kAn bulur yani clvarda toplan- için demlryol ve yola ba~h kalı.. yığılır. Otoınobillcl'e ?·ol \'ermek 
kesilmiş bultmacaktır. (Bu nehir mış yanın milyona Yakın Sovyet yorlar. Sovyetlerin 1941/42 kı- için molozlann tepC!dne tum~
üzeıinden Lenlngrad civarlarına ordusunu şu veya bu suretle ken- sında Uerlemelerlnln hep :Rjev, mrlar, tramvay \atmanlanm sı-

Koronlu blr '.l'ilrkün aulbllnden tah- ıel'dJ Donaruiıanın Motoruıan kalkip kadar Rusya 1çerislııe bir senede dilerine zararsız hale sokabilir Viynzına, Jlmen göIO cenubunda nirlendirmemek i\in, «:ad•leleri 
mın edlldltine ıike 1860 - H. 10'11 - Ben.;ııeye rel?m1 on bef ıün uzadı. sevkedilen bemtn nılktan ~n ve stallngradı kısa zamanda ele olmasının btrlctk sebebi budur. kaplı) an çukurlnnn , Im~~ı~.a 
mnes1nde dtınyaya gelm~ olan Meh- Kaptan paoa ıvıotondo.n uzaklaşan mliyon tona yakın tahmin edil- gecirirler~ asıl o vakt şhnale ve Volgayı aşan clemiryollar ise c::.nbazlık ya~r:!nr. \ '\ :rme yu
met ylnnl yaşlarında dbıizclliğıe Ven.edik dona.nınwnı tak1betmem~. mektedlr). cenuba doğru Volga bovuncn mahduttur. Hepsi beş altı ka- ~ır~er, hep yururler. Bısıkl.et gi
lı&fl&.mlf, Vened.Htlilerin Morayı ve ıetek bu hareketinin ierek Benc!;e- 3 - Simale doğru harekete harekat apacak serbes kÜvvete dardlr. Şimdi bu köprübaşları bulırlcr,. ~rfarsn ~e~t('kc:ız kn
l'ıge adalanın ı,,ıt~annda imr~ ye eelmkte teehhunınun havanın müsait olan nehir boyuncn ke- ahl 1! aklanndan düşündük- ğ lıp devrılıvenrler. Brr lol..-ına e_lt-
adasında ellerine esir düvmiif. yedi milsaade~d~ llert gf ldJft~ı Ut- sildikçe garpta kalan Sovyet or- ~eri ~ c:: sağlam vaziyeti temin =~~~~~~uky;;ı1~J°~;: ~v: mek yalmlauıak için .~ii~ ka.u~, 
1tne venedlk gemilerinde çalıftırıl- sar mnkamın a e:ran ey em ş • d 1 1 cenuptan değil yuvarlana dcbclcııe omurlcrı:lın 
mıı sonra yüz duka. altını necnt fld- aerdan ekr6m damat AH p111a bu- u arının ya nız edebllirlcr. vetler de bu yollann dışındaki sonuna kadar vürümeğc malı· 
1esi muknb111nde serbes bırakıl- nu tahkik ett1rd1. Fa.kat tahkikatın ş~rkt~n t ~~lk m~vasal~lannm =:: Stp.lingrad düşmeden evvel Al- steplerde büyük hareketlere gl- ldlmdnrlar. işte,- bö ksine, , üıii
mJlltı. netıcemnde :taptıan paşa ıuçlu görül- s me e es mey ana çı 1 man kıtaınnnın bu şehir şlınn- rlşemlyeceklerlndeıi hep bu ı;ağ- mE'.ğe değil, «Sürtmt-1'» denir. 

Mehmet, hürriyete nail olunca Ce1- medlA't lçtn makamında. bırakıldı. dan dahi Volga gze:~~l Unden Volgaya varmalan bu ba- lam mevzilere gelip çatmaya TabanJan mzlayıp baca1~1nn tut-
saıre g1tmlf, •enclcıc.e korsanlı~ !Ur o.mıanlı ordusu Korfo adasmt. dan ve hatt~ ~ol~ö ~~eri ha- kımdan kendi lehlerine kaydedl- mecbur kabrlar. Volgnnm don- maz hale geldikçe. yeı::n tcs ut 
ede";~ 0

.;:! oc~nı:da - aa7 oıkanlmı~. bu kuvvet karadan, do- m~hdut!~~~i~;:ek ~~retile bu lecek bir başarıdır. Çünkü Sta- madığı zamanlarda ise bııyle blr çareleri olnn. '~Siirt Allah crim
!:.:;ıriuıun u~, ~ıer ~a:mk!. nanma denizden Korto ltnle!1n1 mu- :u.:!1saıa daha şimdiden güçleş- llngradı müdafaa eden kuvvetler teşebbüsle girlşenrlyeceklerl §fm- dir. Kerimin ~uyu ? dl'rimliı"» 
dl ... 1 (Canım noca) ltı.tn.blle ,,~de- hasara ctml§tı. oanım Hoca 1le ordu ti 11 1 b 1 acaktır İlh bu suretle şlmaldekl esa Kızıl- diye kadar olan harekft.ttan an- ter:uıesile kcndıll'Tinı avuturlar. 

a•n 
1 '.ttmıa.ndanı Kara MustD.fa pq:ınm r m S u un ... • tadı y- - · ld ~ •'b' sürt 

derlerdi. e.raıan açıktı Muha~ra muvatta- Bütün bu ihtimaller Alman la- ordudan aynlmış oluyorlar, rl- laşılma.k r. ~ımenın o_ uı,"! gı_ t, -
camm Hoca şaman ve t..ı:ı.b'an es- kıyets1z.111cle n~tıcelendl t 1 V 1 rtrması dol"'- cat. için geniş Volga nehrini geç- HülAm; Alınanların son za- menın de usulu, kaidesı varrlır. 

ld r.nmanlann büyilk korsanlarını Kaptnn pnşa Avustu~a ve Vene- .}:5fı~~ıır:.ıne~ 1!~~~k etmişti~·. mek zorundn kal~ bulunuyor- manlarda tuttuğu t.ez yanl Sov- E&zı ~er ~ii~cs:inı, bazı-
ındmrdı. Trh!ikcll maceralara atıl- dik milttctlk dona.nmnıa.r!lc çarpı~ $imdi asıl mesele Stallmrradı lar. Daha şlıncUdcn Almanlann yet ordusunu .mrar vermeZ» ha- im'! da sudrnesmı b urlcr. 
maktan hiç çekinmez dcıQ!ce bl~:e1- malnrdnn arta k:ılan ve muhnsara- mUdnfaa eden kuvvctle..rln ° O.ki- Stalingıııda karşı yüıilyen kuv- le sokma bahs'1nde Volgarun bü- Yn bunlann ikisini de biln•"-ııaret sahibi idi· hem zal m ve v ..... s · 1 1 ' tlerin'" bü "k kı la 

1 
bu Tr4l); bi lü ardır Bakalım bu • · 

be k ri e' Ali ennptı. kana nı-ı nm rel'J ü.zerlııc askerlere dolduru - betine kalıyor. Eğer bu kuvvetıeı· ve ......... yu sun nn J'" r ro v . yenlere ne drmelı? . Bos tal'latla tnı~ ,!h~tc v dfişkıfndü. ' ' duktan sonra çıknn iıtr fırtınadan bu büyük şehir etrafında Lenin- tarafa l~aydmlıklan zannoiuna- nehlre vannakla. Almanlar bu te- gcziyormu~ gibi c:!dd"lcrin 6a.p-
Kor nnlığın bütün ıcapiarına va., kurtarıln.bllen g<!mllert Koron l!mn- gradın müdafaasında gösterilen bilir. Mamafih Sovyetlcrhı çetin zl ne dereceye kndnr tatbik ede- na soluna diltkat etm elen Juı.lı 

l1f bu hnyntın bUtUn mc(ekkn.tlerı- runa getirmişti. l'!ettnlfltt göstererek ş:tmdntk §eh· müdafaası malQm iken bu 1şln bilecekler? ağır sti:'lr. J;;fıh koşar adun gider-
rıe' rnütthnmmll, muhntııralnnna nl- Muhuaranın knldırılmamıı zaruri ~ ler. Her yerde daima en öne geç-
dırmaz kurn:::z b1r deniz kurdu ol- kılan hataların çoğu kaptan ~aya ™ il mek lcin zorlar r. Ayak iğne-
ınu tu. Lsmı.t edlldl; Canım Hoca hususile Fakat sonra bu haya.tın ela zevku fil- 4 ~!~~~ ~~~ mek, nasır acıtmak. g~ e. kn-
Avlıyacagı gemiler önünde yahut ordu kumandanmn lUzumu gibi yar- sunu bozuldu. ESk1 korsan yeniden O fnya çarpmak onlar i 'n t ii 

tıasmnRa knrar vcrdl~l ıa.hll tnaabn. dım etmemekle itham olunuyordu. canlnndı. l{alb:nde önüne geçilmez \) ~ <I • o o ,-00 h ll d" G 
1 

- m :ıa 
- ._ lrd Serdnn arem damat AU pa(lar.ın blr hareket thtlyacı, mncem hevesi :_..._ n er ır. eçcr ten n ng 1 ları. koy.Er! ... urŞIBlJlda b enbhe • basıp cnmnm yaktıktan sonra gOrnnOr bntımrnk yakcırak eline ge- Avu.aturyt. lle muharebede ıehnde- şlddetlc uyandı. · k (f"l 

Olrdlğl ganimetler' esı.rıcr ile çekllır. tinden IOnra Korlo :ır:aıeaı emrin vü- Malta şövalyelernc anlaşarak on- Nehre batan köyl l5zC?" dilfyecclı:Icz:i~.Y<;dc,, en 'e· 
gtaerdl ' rudundan 119 ılln içinde dQfmez.se ların yardımlle Tunusu zıaptetmek rfn:i rahatsız dtıgmız içın haşla-

• mubaaarnnm ikaldınlmaıma dair nm çevirip hiddetli hiddetli siıl Böyl~e seneler geçirdikten ıoııra gelen emrt gizli tutacak yerde kıı,P- Jçln bir plfm kurdu. Tunustaki Fran- Almanyada 1314 yılında vuku sonra kule tekrar sulara gömül- süzerler • .Ağzınızı açsamz knvga 
detlet h~mctınP. gtrdl.1 Ten:anede tan paşa meydana koymllf, pyntı ~~ ~~~~o~tı~~ı:u~u b~r=h~~:: bulan seylfıp esnasında Elba ~11r. Bundan 110tıra 1G04 ve hnzırdır. tlçü pesi Jwl kola girip 
taiyon hocnlıttından odu. Arada kınlan askeri nrtık kale Oııünde tut- bulda <Patrona) lhtll~ll Uı.Ie dev- nehrinde Reyna köyü ~en 1911 yıllarında ptonun sular büttin )'Olu kaplarlar geliJl ge-
haccn da ııttı. Ocnh:cll1k bl1gls1, mak kabil olamam~tı Bir de mu- batmış ve mlar çek11dtğ'1 halde altından ıruıesl tekrar meydena kT ' 

1 ~ret ı1 ,.e r~~atlle t~fe}ıyuı dedertk harebedt de korsan~a hareketten ~~~:u~~~~tııv~~~·ı. Birine! Sultan evler, artık meydana çıkm8llll§- çıkıp yine batmış. Son olarak da çen;.~;:.n;:~l~l'tp .;:vn~~: 
m~~~ ~:ı~cı g~~~~t1~~~1 ol~~ıın· tarlR olnmıyan Canım Hoc~ donan- Yenı padlph derya kaptanlığı hız.- tır. Aradan rl78 sene geçtikten ağums ayı başında yine glh1ln- ~u:ın ortnsıud~ karşıw :karşıya 

JI f · 1 manm en cesur ta.ptanlanndan Ha- metine .ıtemall mertebe ehllyeLb ve sonra 1893 yılında rReynaı> is- müştür. Bu suretle 1314 yılında 
1 

ene hıl kollannı savurn sa-
• 

1121 
de derya Et l!ri - gem· ııan Hocayı •ren dlre~c uını~. bu ka nlıkta. ırazanmıı oldu~ büyfık minde olan bu ki5yde mevcut battığındanberi klSyfin es.tosu geç P r e 

!!_~n deı'llz çıkış - znmıını gellnce da asker arasında tena ıesır uyan- na:O-ve •öhrct dolayısUe llıı.cı Meh- aAtonun kulesi su üzerinde mey- d6rdüncü defadır su üzerinde vura sohbete dalarlard. Dola. rcl~kn ~ıım Hocn Hııcı Mehmet k&ptnn dJrmıttı v r- parmaklaT'_nm ucun n çevrr ı -
Akdeniz muhata?.amna memur oldu · met pal}anın celbini c.n:u ediyordu. dana çıkmış, f~t bir müddet meydana. çıkıyormuş. Teri zincirin etraftan ge{'~lere 

· Bu aırada eski ithamlar da ıahat- İhtllfılde bilyftk roller oynıyan ve • Dolaşırken bil.Yük bir Cenevlı ke.ly0- tur olundu. oanım Hoca. Hacı Meh- Patrona Hnlll sa~ oldukça. ht1kümete çarpmnsına clıemmıyet vermr.z-
nu~u blrazl s."lvll§tan sontaı zaplctbttı. met ı>aoa asıecıııerek evveli Yedlku- her ıstedlklerlnl yaptıron serden~- 25 yaşında bir Çin generali ler hattA, kahkahalarla nıay ela 
Daua evvc Malta Jtor~an nnnın r lede ha.pscdlldl. Sonra •flolunarat ıı ataları da. ede.rlcr. 1'olcln gidl'.rken gnzete, 
fa:lslnden aldığı e.strlerle birlikte Koron muhaf1%lıtına gOnderlldl Se . Çin ordusunda 25 ~da bir Bu işin rnuvaffaloyetinden ce- mektup okurlar diğer yolcuların 

nbılla avdet etu. tıı rene sonra Hanya nıUhataı ~du~ ~;~ıt J!~:ı ~~~~~ka~~rya kaP- general vardır. Adı Lou • Lang • sa.ret alan delikanlı, e.akert mar§r' kendilerine yol .'~?.~sım i terlr.ı·. 
Camm Hoca ilk defn H, 1126 sene- Bütün LAle devri eenııertndı oa.- f'l.nlığmd.a. buhmmnsı kendllerlnln. Mo'dur. çın ordusunun muzik~ lar yap~, Çin ordusunda. 200 Sigarnlannm kulunu rnsgde ct-

11.nde miri.miran pAyc ne ka.ptıanı nım Hoca İat&nbulu ıröremecu. Bnt4 işlerinde seldmt>tle devamına kuvvet cı başısıdır. Mareşal Şımg - Kav - askert koro hdyet.i de tertip et- rafa ntnrlar. Asfalt kaldırımın 
del")<"& o!du; 801lra uhdesine veznret " tlddetlnden çtktnen damnt İbra- ,.. mesnet oıaearn zu'mllc bu man- ŞE'.k bir emımame fle defnten m1stlr ortnsmn tiikürmek ·onlarcn nyıp, rtltbcsi de verildi. O'ç sene süren bu hlın pa :ı hllkfhneU kendlstnt unut-- ı< • • ..,,, • 

ltaptanııgında Vencdlk111er elinden muı gibi davrandı !tı.btı. getJrUmesmı ı.sted!cr. Bu se- kendisini generallığa yttkseltmış- Lou _ La.ngın bu muvaf!aklye- çlr'km degıldir. 
İatlndll, Quka adalar1le Benef§e ka- o cıa Hanyada 

0

awetten hareket.. beple Ca.rum Hocaya .~ccle ts;anbula Ur. tını öğrenen Çin mareşali kendi- Böylesine, yiiriimck d~ denc-
Jeaını ?.aptn muvattnk oldu. s!zllkWıı .sıkılıyordu Altın~ be.ı Yllf- ge~m~sı 1:rdd:tçt gonde~~ J1

> do General Lou - La.ng • Monun sını nezcllne ça~arak cepheye rnez sürtmelc de ... Sarho senclc-
Elll be~ yaşlo.rında butunduğu bu lanna varmıı l:ıul~duğıı halde Ml! la :.ı ü; u k.a ~ceı;a ~lıin ~re~ hayat tnrthçesı oldukça gnrlptf r. gitmesini ve erlere askeri marc~ Jcnı~ mi demeli bilmem ki. .. 

•mlarda. Akdeniz. gemıcııerlnden esk1 dcnız maceratarmm haaretJnl şma · an e P n li 1 LoU-Lsng-Mo Şa:ngh&yda talebe ·v . 
onun erkAHnı blJmlyen knlmnmış gl. çekiyordu ederek hazlne$1ı1den kalanı, on iki iken bir kltapçırun vitrtnınde lar öğretmesini emretmiştir. Cemal Refık 

ı • klSle ve cariyesini, Oltltll ka.dmı yn- • 
iN bir feydt. Bar.lan ona savq arua Bir gOn otıu trnıaı1 beyin tuman- nıne. aldı Bir gemi ile İstanbul& mQ- Amerikada basılml§ •Musiki hı- Lou-Lang bu vazifeyi memnu- ------
::ınanıaıı arasında }-an harap tekne- da.&nd:ı. bulunan bir tadUl(a Han- teveeclh~ hnrcket ettl, (Qolet.a) 11- ea,nlan birbirine bağ'larD unvanlı niyetle kabul ederek Cepheye git,. 30 agv UStOS piyango 

in llstünde denize. hAklm bir du- yaya ccldl. Canım Hoca bu kadırga manında demirli, kendisi karMa. bu- bir kitap görerek merakı kurca,.. m1ş ve erlere öğrettiği askerl 
rumc1a tarke!rnlılerdJ, .tım1'1 de ga- taytalannı elde ettı. t:ld n.tısız ge- ıundu~ 81rada genç kapatması ıanmış, bu kitabı aat.m alarak bir marşlar sayesinde ordunun mu- ı·hJ•J · llb:ıne setMerıerl esnıuundn yaldızlı mısı de klralıynrnk kadırganın ku- me:ttunu olan genç bir :ıtme llt bir- çok defalar okumuştur. Lou • harebe kudret! tevkalAde artmış- ta 1 1 erı 
:"~ıı:1 u~tünde. çıplnk ve iğne ."e mancfM1J11 eline ııldJ. l'allhlertn1 lqerek taçnıatı kararlaştırdı. Buf.. Lang kitapta gördüğü Amerl- tır. Mareşal Şa.ng - Kay - Şek de Milli PJ.yangonım 

80 
ağustos Znfcr 

d&nlnn, ş 1htı~~!~~:~:!kl~~a~~~~~ kendlslle blrllkte tıcnemek 1stiyen duklan 7ardımcılarla gemiyi ve efen· kan şa.rkılanndan bir kaçını çın- bu himıete mükA!aten Lou - ba-yramı çek1l~1nctek.I tallhUler belli 
u. ka.lyoncutan arasmd eUnde tll adamlannı, köleler1n1, cnrlyeJerlnl, dllerlnln haztne.sinı aptederek <Pa- ceye tercüme etmiş ve arkadq- r ... ang - Moyu 2~ yaşında btr deli- olmuştur. Bu çeklllştn btiybk 1kra
~ kumandanlık: asam ~Idu~ hal- bulnestnı. bit de kaldırdJ#ı OlriLU lermo> Ja kapa~ atmn{ta muvaffak ıarlle beraber, onlan terennüm kanlı olduğu halde bir emtr fle mtyes1nl istanbulda Bnkırköytinde 
de etrafa müstcrlb nnzariar atfeder- genç ve gtlzeJ bir Rum mmı yanı- oldular -,e orada evlcndller. <2J etme~e b~lamıştır. generalllğe yükseltmiştir. bertıer Mahmut Asutay knznnınıştır. 
ken gönnUşlerd.l. na aldı . . Mak.sndı Garp Trablusunu. Canım Hoca hem haz.lnealni, hem Bu talihli vo.tandnş ıtramtye kaz.'\· 

Moton kaleslnJn ı:npt1 U7 ağustos yahut Tunuau uptederok kendi he- kapatmasını kaybettJğlııe 1ptlda fc- A K D E N • z na.n bu blletı çeklllşten blr gün evvel 
1716) nzerine ko.Je kumandanı ve- sabına bir beyllk kurmnktı. na halde kızdı. Kaçııklan W.kibe~ 1 gtıç halle bütün istanbulu mnyıp tn-
nedlkll general Vlnccnt Past:ı, ~- Altmış be§inde böyle bir hülyaya mek at.edl, Tunus Fra.nm Jı: ııo- radıktan sonra nneak Aksarnyd:ı bir 
nntlerJn eline d~erek kaptan pa- kapılmak hayll garipti. Fa.kat Cn- ~osu bu felAkctlnde canım Hocanın ba.yldc bulabUdlöinl .söylemiş ve ta-
tara gctlrlJmlşU, Öldilrmeceğl sırada nım Hoca kim bilir Mlı\ ne genç mtuıeviyntını takviyeye oall§tı. O da. Yazan: PANAtT tsTRATt Qevlren: YAŞAR NABt NAYfR llhtne ~i.lkrctmlştır. Bertıcr Mnhnmt, 
bptaıı ~anm yerinden fırlayıp bir ruh ~ıyordul .sükftnet bularak İstanbul yolunu Romanyah bir an& ile Yunanlı laıçaJı:çı bir babamn otlu olan Pa- kazandı~ par:mm b1r kısmını bM-
Venecllk!!! kumandanı kucakladığı Fllo~ltıstıe Gnrp Trab1usuna yol· tuttu. <H. II.f3). nalt !strati Qe.tdaı Ftanaız edeblya.tında kend1slne y1lksek b1r ınevkl knyıı yntırncağını, bir J...,smııc ev ain-
hayrctıe görüldil. landı, Burada tazı eller peyda et- İ§te Barbarosun mukallldi olmak temin etmll halis bir Balkanlı muhan1rdlr. can-ııu ve blr de mükemmel bert.er 
canım Hoca generali LeDl.l?Uf Ve- mi.o. bunfarla sahlle Yııklll§llUlk için 1st1ycn bu eski korsanın blzlm ta- Dahi\ önce Ya§ar Na.binin blemlle d1llm1z8 çev~ et.an KİRA di.lktCını nçncnğmı flt\vc ctnı!ştlr. 

ııedlkte esareu esnaôlllda bu zatın tıareUer kararla~mı ... tı. O işaret- rthlcrde gllrülmtyen bir macerası! KİRALiNA ve ANOEL DAYI ı.ımıı eserleri, "tftrk oıruyuculnn tara!ından 20 bin llralık ikrnmıycyl Bnndınnn-
tendls1ne yapm~ olduğtı ba!if Jyl- ıerı görmedi; uzakia§t.J. Yakalandığı Süleyman KAnJ 1rtem ll}'lk olduğu alMnı. ile tarşll&nmlf ve müelllfhtl mmılekct!m~ tanıt- da ın_,:tat amelesJ Mfimln Çnlı ''n.."l 
Hklerı hatırlamı~tı b1r !ımnıı. gemner:ını Ttınn.s sahlllne mıştır. Şlmdl ,ene Yqar Nabl ayni muhar?1r1n .A K D EN t Z Wmlt kazanmışt1r. 10 bin liralık 1krnmtyc-

Berd&n ekrcm~ dnmnt Ali paşndan tıttı. Cıı.nım Hoca bundan isttfade en güzel eaertnı d111mJ%ıı OtYirm1f b1llunuyor. AkdcnWn Şark a.hUJe. yl Uluborludn :lıegöp köyünden Ah-
mun hayntlnı kurtarnmk minnet. ııe Tunu..o:a ellwymak fatedJ, Pa.tııt (1) Suphl tnı1hl, r1nde muhtetem bir ta.biat dekoru içinde in.San eefalct vo ıztıraplannı, met Öktencle tnza.nmıştu 
tarlığını l!pa.t etti (1) Bnnun!a da. ehalldcn gördfiğ(l muhalefet ve mu- (2) Une amb:ı.ssado FrnnçaUe en duyan ve duyuran bir kalemle anınta.n muharrir, bu k1tablle beşeı1 sen- Beş bin llra.lık lkrnmlyclerden b:.ri-
blnındı. Oeneraı · Pasta'nın hlzme- kavemet üzerine Oeznlre ç6klldl. Ev- Ortent. fonllertn en ıüzcller1nden blrtn1 ortaya koymuştur. Kısmen Os.m:ınlı nl Ancfuln orman muh::ı.slbı Abdur-
tıne blr kö'e tGhsla ettıtıı glbl diğer velft. kendisine itimatsızlık ıl\ste.ren 1 İmı>arntorluRu topmklannda geçen 'Tnk'a.sı bizim lçln aynca. lılr al~kn rahman ıı:ayrun, dl erlnl Ak eki zı-
ICr Venedik subayla.nna da. elbise ve Cemtr dayısı .onra Bone luısabasın- Mant8l'lız Ayakkabı mevıuudur. rnat Banknm. müdürü Ccm:ıl Dlııç-
P&ra veımek surctlle ne:.-aket ve hı- da oturmasına razı oldu. Daha aaflanıdır. Dllnya muhanfrlcrlnden Tercümeler Serfsl: 6ı knl kazanmıştır. Dl~cr br~ bin ilr:ı.-
-.nlyet eserleri gö!terdl. Canım Hoca bu knsa.bada knpa.t- PERJ" k d J 210 ııahlfe R E M Z J SO kuruş !ık lkrnmlycler Anknrad:ı ~tılmıt a 

Benetwelller knleyl nnca.k kaptan mutle zevtu n.taya. daldı. Bir un ura arı K 1 T A B E v ı da henüz talihliler mnmcnnt ederek 
»qaya tesıım edeccklerlnl blldlrmlf- müddet her ,eyi unutmUf llbl oldu. * lk.rnmlyelerlnl almnmışl:ırdır. 
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HER AKŞAl\I 
BiR HİKAYE IF ö N O 

Ko~eyl dondu. Golgeli yolda llerlle-1 ~iniz için Torpil namına. da 
meğe başladı, Köşklerin sanki uyuk- teşekkürlerimi ka.bııl ediniz. 
lal: glbt görünen Jdmseslz ve sessb Böyıle ~lr!~ Ferpada. •Allah& 
l)a.hçeterl önünden goçlyordu. Ta Ue- ısm.nrladık• dedi. Sonra Torpil 
ı1de çocukların açık bırnkLık':ın çeş- döndü: 1 

menin şanltılnnru dlnliyerek ile~e- - Hcı.y. i bakalım Torpil! .. dedl. 
<il. Işte o uzun boylu, esmer kızn t:mı Fino sevlmll sahibinin artı:nsından 
~radn, biraz neridek:i beyaz köşkün tin tin ncrllecll, 
önünde rnsgclmlştı. İçinden: cıFa- ••• 
tat ne şeker .şeydi!• diye nunldandı. Size WkAyesinl anlaf.tıl:'lill Fer-

Acab:ı ccne onu pamınklıklann hadı ben çok eskiden tanırdım,. 81> 
arkasında, elinde bahçıvn.n ma.kılsı vakadnn üç gün sonrn on.:ı. &VlndeJ\ 
ılle çiçek keserken gorebileccıt mi ı.dl!· çıkarken rasladım. Nereye glttiğlnl 

Ferhat boyle dü1ünerck yurüdu. sordum. 
Beyaz kbşkün tam ônune gelmtştl, Gülumslyeret cevnp verdi: 
Şöyle içeriye bır cöz ntar atmaz deh- - Birisinin sıhhatini sormağa ... 
ıetıı heyecana. kapıldı ... Evet ta ken- Beraber yürüdük. Feı1ıadın elinde 
dlsil.. İşte oradn... Bır lskemlenln bir büyük demet ~ak vardı. Her 
üzerine çıkmış, bodur şeftali ağacının halde bunu sıhhatini SOrm3ğa gittiği 
bol meyvalı d:ıllnrından birini kendi- kimseye götürüYordu. 
sine doğru çek.ınlştl. Uzert pıtırak EvvelA. köyün çarşwna uğradık. 
gibi olgun, kı,pkırrn.w şe!tiıı.lilerle Oradaki blrfcilc şekercln.i.n dükkı\nın
dopdolu dalla bu genç kızın taze yii- dan Feıtıat bir miktar QOker aldı. 
tBÜ ynnyana dururken göı.e ne kadar Sonra da iki tarafında. bilyfık köşk
güzel görünüyordu. ler sıralanan blr yola sa.pLı. Ben 
Feıh~t onu blraz daha ya.kından buradan aynlmak isteyince güldü: 

seyretmek ıçln b:ıhçe kapısının - Kimln sıhhatinl soraca~unı m&-
önünde durdu. rak etmiyor musun? •• 

Fnkat bu sırada teliı.şlı, yaygaracı - Her ha.itle dostl nndan biri ola-
blr kopek sesi işitti. Dönüp baktı. cak .•• 
Siyah blr fino havlıyarak, hırlıyarak - Dost.un mu?.. amma yaptın 
kendisine doğru koşuyordu. ha •.• Ben bir köpeğin sıhha.Unl sor-

Ferhadın köpekten ve kuduw:ı.n mağa gldlyon.ım. Hem de beni ısıran 
gvlü pek yılnııştı. Bunun için te!D.§Çı bir köpeğini •. 
:fınonun kendisine doğru k?şarak Sonra ayak üstünde kısaca mnce--
geldiğinl görünce tepesi attı. Alabll- rasını anlattı: 
eliğine knçma~n b:ışl:ı.dı. Fakat fino - Mamafih bu köpeğin bent ıs:ı.r
ko .ucu bir hayvandı. Daha onu llk masına. çok memnunum .•• Onun ha.. 
adımcl:ı yakalrtdı ve slvrl di.şlerinl tırını. sıhhatini sormak vesile.sile 
Fcrhadın sağ ayağının bHe~IM ge- her gün son derece hoşuma giden. 
girdi... hnkkmda birçok clddl emelJer bes-

Genç adam kanlar aktın b::ı.cn~ına ledlğfm bir genç kızı göreblllyorum. 
dehşet içinde bakıyordu. Şimdi ne Onunla tntlı tatlı lronuşablllyorunı. 
olacnktı? Ya bu hnyva.n kuduzsa? .. Belki de bu ziyaretlrcrln haycı.tımda 
Ya Kendisinin de kudurmak tehll- çok: büyük bir rolil ol!lcak... ve bazı 
kesl varsa r •• Bunla.n düşündükçe re- ciddi kararlar vereceğim. 
na halde sinirleniyordu. Fnkııt cher - Haydi bakalım... Belki evlenir 
felfıketın blr hnyırlı tarafı vnrmış. de, bu ersen hnyntındlln kurtnlur
derler. Kôpel~ kendlslnl ısırdıktan SWl ••• 

s.>nro. Ferhnt biraz evvel bahçede gör- Ferhada böyle cıddi Ciddi ağıil 
düğu esmer gı:?nç kızın telaş içinde başlı nasihatler verdikten sonrıı oor
koştu(tunu :ft.ırket-tl. Dlr taraf!tm dum: 
mendili ile ayak bileğindeki kanları - Bu şeker kime? •• 
sUerken bir ta.raftan da ona bakı- - Beni ısıran sevgili, sevimli ba.y-
yordu. Tuhnt §~Y. acısını yan yn.nya vana... San.det.ime hizmet eden kıy-
:unutmuş 2lbi fdl. metli finoya!. 

Genç kız hem koşuyor. hem d .. : - Ya bu çiçetcler?_ 
- Torpil ... Torpil ... Hınzır Uflr!. Gülümsedi: 

dıye soylenlyordu. «Torpil• her halde - Onl:ır da finonun sahibine• 
kopel;ln ismi olncaktı. Knra fıno Ferhnttan ayrıldım. Ve dtişündfun: 
şimdı sanJF.i Ferhadın ayal:ını ısıran B:ızan hısanlann h:lyatlanndald en 
o det;llmlş gibi ileride bir ağacın mütıim dönüm noktnlnn. en mühim 
golge ine oturmuş, tüyler aramndr..kl karnriar, en büyüle değişiklikler ne 
fıldır fıldır r.özlerıe kendlslnl seyre- garip tesndiWere ba~lı oluyor •.• 
diyordu 1şte şu kopeğin biz: ayak bUeğlnl 

E mer kız .h:rnnda yaklnşınc ~ dişlemesi belki de lk1 ırencl gayetı 
- Af!ederslnlz orcndlın., dedi. bu mesut bh: evliliğe kaıd:ı.r götU

nıiınascbetslz hayvan benimdir. Sizi recektir .•• Ve gene belki de o köpek 
ad::ımakıllı ısırdı galiba.. .. bu il.damı ısırma.ı:nJ.7 olsaydı Ferhat 

F•rhat elindeki mendi~ costerdl: sevglllSI llc katlyen taruşamıya-
- Isırması blr ~Y de(\l! .• Yalnız caktı ••. 

ben biraz evhnmlı ad:mıımdll. Ku
duzdan korkuyorum... Ne yapsan 
acnb:ı.' 

Genç kız boynunu bilktu: 
- Siz blllrsinlz, dedi, mademki sı

zı ısırdı, onu kuduz miiesseseslne 
conderip müşahade altına. aldırmak 
hnkkına mnl!k~inlz... isterseniz ... 

Bunu son dertıce müteessir bir ta
vırla soylemlştl, Ferhat gilllimsl~
rek sordu: 

- Köpeğlntzl çok mu seviyorsu
nuz? •• Onu mü. ahedeye göndermem 
sizi uzecek m1? .. 

- T bli •.• Hem de ne kndar •.• 
Ferhndın gözleri parlndı: 
- o halde ben size bir şey teklir 

edece •ım... Kopek sizde kalsın ... 
Onu kendiniz müşahede altına. koy
muş olursunuz... Muayyen bir müd
deti dot<iuruncaya kadar ben her 
gwı gelir size köpeğin sıhhatini so.. 
rarun. Zaten komşu sayılırız. Eğer 
hayvanda bir gayri tabiıllk görürse
niz bana. söylersiniz... Olmaz mı 
erendim? 

Genç kız bunu gülmnslyerek ka
bul etti· 

- Teşekkur ederim •.• Çok naziksi
niz... Onu müşahedeye göndermedi-

••• 
Bu h dıscden sonra dort ay kndar 

Ferhadı gbrmedi.m.,: En ·S>n karşılaş
mamız geçen gün oldu. Yüzü asıktı. 
Sordum: 

- Ne oldu kop....~ meselası.? Evlen
din ml yoks:ı. kudurdun mu? •• 

- Bırak Allah aşkına •.• Ne evlcn
dun, ne de kudurdum!.. Nerede 
bende o talıh? •• Hep kabahat o veztt 
köpekte... Ne yapsı1 beğ~lz? •• 
Benim gibi blrlsJnJ da.ha. ısırmaz nu?_ 
İşte bu hl\dise saadetimi altüst cttı .•• 

- Peki bundan sa.na ne? •. 
- B:ma mı ne? .. Bana mı ne?. 

Daha ne olsun? İkinci ısınları ada~ 
benden çok yakışıklı, par:ı.sı, pula 
olan bir adnm ••. O da., sevgilimin tnv
slyesi ÜZ'Crlne benim gıbl hareket et
ti. KendlslnJ ısıran köpeği tıer gün 
yokladı. Ve bu ara.da Pa.klze Ue an
laştılar, bu hafta. içinde evlenecek
ler ••. 

Halbuki ben onwtln nl! guzel o.h
bap olmuştum. On blr günlük ziya.. 
retlerden sonra arnt1lızda. lturula.n 
samimiyeti görmeli kUn... Belki de 
evıenecckUk... Fakat köpeğin m~a
hede müddetinin .son gününe doğru 
münasebet lz hnyv n t,cıte o benim 
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YU ksek ziraat' enstitüsüne =tal~be j ıl!Jc=· ~ıa====:~~=:::=ıı~:g====m~~ 
kayft ve kabul şartları ~ YEO.IKULf ZilDANLARllDI Yüksek Zlrtuı.l ~atltüswtün ziraat. orm.a.n, vetıctıner faltiilW!e~ ~ 1 

m: yn~ p_a~ı")'atıb, y:ıtısız talebe alınacaktır. İsteklilerin 80 E;yl(il 00 
~~ıı. kadar enstitü rektörlü~e aşatıd.nki vesikala.r.Jıa. münc!Ul.t eı- l Tefıi.kA No. 8 Yazan: ~~der F. SERTELLİ 
inele?t lll>.ımdır. ... 

ı - Isten.ilen veslka.lar. A - Kendi el yaz.ısUe hangi .taldiıteye, °t:J =====•••-===•••c====ı•••r 
talebe olnrak girmek lstOdiğin1 bildiren bir dilekte. K - Llse bitirme. oı:- B1r saba.b. Asüm.a.n. ~ gece göcdüBd rlıcle ~ edebll'lrtm? ~ 
gunluk diplomaları veya n.aterlikten tasdik.il wretlerl. c - NUfas garip r0ya1.an, :ta.pıdald nöbett;!J'lt zerre knd8.r a!h oln.jldı, baDG ~ 
keresi, D - A.p. kağıdı, E - Örneği enstitüden veya vllAyet ormo.n, veter.l- anıatı.cte:n: nürd.ll. 
ner, 2lraat .müdürluk.l<ırtnden alınacak iyi hal k~dı, G - Altı ~ _ Aoa.ba vaktile bu zindanda. kim- - Ha.remde sa.na ~ ıtth$Yl tım 
4 • .5X6 fotoğrnfdır. Evrakı tam olmıyan vaktinde gelmeyen pulsuz dıtett.- ıer yattı? attı aetibal 
çeler kabul edlhncz. Diyo sordu - Bilmiyorum. 

2 - Parasız yatılı girmek isteyen talebe!Grlıt 25 yaşında.n b~ olr Nöbetçi 
0

cahU bl,t adamdı. Astı- - KlmSCden lfipheıı yo'k JXl.U' 
maması ve seç.im imtihanında muvaffak olması şarttır. Seçim untlhan- manı aydmlat11Cak nuı.lümat ve~ _Bir k:lşlden deRfl, :rant ııer:ıt_. 
lan Ankara Yüksek Ziraat enstitiisünde, İsıanbulda Sultanalunet Yüksek dl. Nöbetçi bu hiidlseyt hLs:U' muha.- tCın şl!pbe edlypnım. 
Ticaret ve iktisat mektebinde ~ıdak.l günlerde yııpılacaktır. tızıru ım.l:atıncn, Hamza derhal Asil- Asfunn.n, b1rden!Jtre ~. ik9--

7/10/042 çnrşamba saat 14,30 da türkço kompozisyon. nuuun yattığı odaya koştu. On.un dırdı: 
8/10/942 perşembe 8.30 ela. mntem!ltik (em.'3Sall ikidir>. bu tarlbt oda.lar hakkında az çok bil- - Neden lnceliyorsıuı bu mesele,W 
8/10/942 perşembe sa.at 14 .. 10 da. yabancı dll dransızc:ı, alml.Ulcl\,, tn- gls1 vardı. A.~ma.na: Şuphem olsa ne olacaık? 

gUlzce dillerinden birb _ Bu odada. Yavuz Sı&ılt.an Beli- - Sana yardan ed.ebilirinl.. de. 
9/10/942 cwna sa.at 8,30 dn biyoloJt. m.in Mısırdan getirdiği. Abbasi Bali- Şöva.1yen.tn kıZl hayretle Bam-.. 
9/10/942 cuma saat 14,30 da fizik. rest cıı yıllarca ma:tıpwr kalmıştır, nm yiizüne baktı: 

10/10/942 cumartesi s:ı.at 8,30 da kimya. • dedi - N& dedin.. bana yardım cdeb!ı. 
2 - Paralı yatılı ve yatı.sız talebeler seçtnı fmtihanml tabi d'etlldtr. ~ gözdesı merakla sorda: lir misin? 
3 - Paralı yatılı talebeden tatllmilddetl har.iq btr Slr.l~ lçln ~ ta.ki- _ Haute nihayet burada. mı öldO.? -Öyle y&. VezlrlAzam ben.1 ı;:ok ee-

aıtt.e 300 lira ücret alınır. (6'1~ (8891) _ Ha.yır. öımeml.f .• Ye.TUZ Sultan ver. On& gider, meseleyi anlatırım. 

Kütaliya Vilayetinden ı 
Emet - Emlder yolunun 111 + 888 - 22 + 5611 ncı kilometreleri arasın

daki şooıe inşaatı tapalı zart usullle eksiltmeye konulmuş ve talip çıkma
ması sebebllc bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişti. Ahiren 
şartnamesindeki bazı kayıt ve çartlann talip çıkmamasına sebep teşk.ll et
tiği anl:ı~lm:ı.sı üzerine şartnamede l!zun gelen tadilAt yapılmış oldui:un
dan yeni şerait dairesinde meıkör şosa inşa.atı yeniden kapalı zarf usu.Ule 
e!atlltmeye konulmuştur. 

ı - Keşif bedeU 56812 lira 3 kuruştur. 
2 - Muvak'kat teminatı 4261 liradır. 
3 - Eksiltme 15/9/g42 tarihine müsadlf salı günil saa.t 111 da Kütahya 

VlW.yetJ makamında. toplanacak Daimi Encümende yapıla~aktır. 
4 - isteklilerin teklif mektubunu ihale snatlnden bir saat evvel yani 

saat 15 de Daimi Encümen Riyasetine vermiş bulunmaları şarttır. Btt saat
ten sonra tıckllt mektubu kabul edllmlyeceğl gibi post.'Ld~ va.ki olacak ge 
clkmeier de nazan IUbarn. alınmıyncaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek !çın eksiltme ve ihale gününden en az üç gün 
evvıe Vilayet ~ana Müdürlüğüne müracaatla o.lııcnklan ehliyet vesikasını 
ve Ticaret od!!sında kayıt.Jı o:duklarına dair vesikayı ve muvakkat tıemJna.t 
mektubunu tekil! mektubuna koymlı.1an ve tekli! mektuplarını lha1At ka

mmu ahkfımma tevfilcan tanzim etmeleri mecl>ur1dlr. 
G - Fazla malüınat alnıak ve keşlt dosyasını göımek lste~lcr her gün 
Kı1tahya Vi!Ayetı Datnı! Encümen kalemine mürncaat edebilirler. 19318• 

Eskişehir nafia müdürlüğünden: 
ı - Eksıttmeye konan ış: Eskişehir vıtayetinde İsmet, paşa nahiyesinde 

yaptınl:ıcak htıkümet kona~ inşaatı olup keştf bedeli 149685• lira 05 ku
ruştur. 

2 - İşbu işe aıt şartname ve evrak şwılardır. 
A - .I!.'k.slltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
o - Yapı işleri umumt ve fenni şartnameııt 
E - Husus1 şartname 

Belim1n vefatından sonra, yerlne ıe- Ve onun yardımile acnı kurtarnbt1l· 
Len Kanunl Sükyman derhal kendi- rlm. 
sln1 tahl~ ve [1520 ~ Mısın. ~ Asüman tımıtsız blr ta.vırla güldü: 
etmiş.. • - Zahmetin ~ gld~r. Beni.na 

- E~ btı odada ölmtıf olsaydı, derdimi dinledin.. teşekkur ederim.. 
onun t'Uhu bent tn.zlp edect"lttı. Fakat, ve-zirlAzamdan benim lçln 

- Bu odada. hiç k.lmsenln ölmedi- yardım beklomek gülünç olur. 
i1n1 ınt sanıyorsun? - Niçin .• ? Kara Mustafa paş.ı. çok 

- Hnyır. Böyle ö8.lUlllyorum. Şüp- merhametli bir vezirdir. Ve tiruıa gil
hesiz ölenler vardır amma bir Ha.tı.. venl vardır. Ben ne dersem yııoar. 
!enln ölmost bent düşündüreıbilirdi. - Ancak bu Lşl yap:ımaz. Çünktl, 
Zlrn. ben bu gece e.nu ruyamda gör- benim aleyhimde bulunaıılardan biri 
düm. Bu zindanda. pek çok hMırası de odur. Sarayda hiç bir yabancı 
olan böyle bir ndanun ruhu beni bu- tadının saltanat sürmesine taraftar 
rada korkutnbilirol. değil. 

- Ruhlardan korkulur ma a gö- - Bunu kim söylocll sana? 
züm? Eğer onlardn.n insana bir zarar - Bl1211t pad~huı ağzından duy-
gelm!.ş olsaydı, bu hisarda herkesten dum. Bir akşam barın: •Kam MUS
önee ben oturamaooım. Burada. ne tara paşa, VenediklUerı hiç sevmez.• 
şehzadeler, ne kırallar, ne elçiler öl- dedi. 
memlştlr Hamza birdenblra müşkül vazıye-

- Bu ·hlsa.r Bizanslılardan kalma te diLşUi, Asüm::ına söyllyecek sös 
imiş, öyle mi? bulam!\dı. 

- Şüphesiz. Bu surlar çok eskidir. - Inşallah yalondııl kurtuluı-sun! 
Kısmen Romalı Büyük KostantLı ta- dCdl Buraya gelenlerin bır ~oğu 
rafından yapılmış. Fakat, imparator idam edil~tlr. Fa.kat. bir çoğu da 
lldncl Teodoo zamanında geıılştetUe- nffedHlp kurtulmuştur. HPr halde 
rek bi.f.Çok Uil.veler yapı:lm.Jştır. f2J Kanlı ltuyu (3) <fan umk bulunuyor

- Çok buyük bir şehirmiş bun.sı sunl Ha.yatından emin olabilirsin. 
vı:ık.tile. Ne imparatorlar, rıe kuman- (ArklLSl var) 
danlar geU.pı geçmişler. Ben Vene
dl.kte ikc.n büyiik ba.booı bnna •Bi
zans tılsmı• ın\ian uzun uzadıya 
bahseder dururdu. Bu. şabrln her 
halde bir tılmmı olsa gerek. 

cıı ttc;üncü Mütevekkil. 

1 - Metraj, keşif hıil&sası. ptıi.n vaziyet kroklst 
ve fiyat lJordrosu 

- Şüphesiz. Böyle esrarengls bir 
şehrin tılsımı olmnz mı? 

fos.çeptlk, mhht tesisat - Nerede bu tı.lsun? 

(21 Ikincl Tcodoıs CM. 447l de Trat:
ynda Hunlar kıralı Atllla'ya mtı~liıp 
olm~tu. Atllla, Çekmeceye kadar 
geldıkten sonra. tam şehre glrecett 
sırada bu blıyük kaleyi blr vergiye 
bağlıynrak om.dan çekılip gıtaııştı., 
Imparator Teodos böyle bir tchiıke
n.ln her zaman mevcut olduğunu dü
~erek Yedlkule surlıı.nmn dışına 
lklncl bir müd:ıfna hattı yaptırmış.. 
tır. Ondan sonra da imparator Tco
dosun şehremınl bubunnn Ko.rt nUn 
Kiros tarafından bu surlann önüne 
derin hende'.der yapılarak, hariçten 
gelecek tehllkeler bu suretle önler,
mlştlr. 

3 - Ek.silt.me 14/9/942 ta.rıhıne mus:ıdif paz:ırtesı gUn.i.ı sa:ıt 13 de Es
k4ehlr Nafıa müdürlü~ü bln:ı.sındn toplanacak komlsyon tar;l!ından Yll\Pl
Iacnktır. 

4 - Eksllt.ıne k.np it zar! usulılc yapılncnkt.ır. 
5 - Eksilt.meye ı;\rcbllmek lç\n ı.ateklllerln 
A - 37:16 lira 38 kuruş muvakkat teminat vermesi 
B - En az elll bin Jfmlık bir yapı işini t>aşal'Dll§ oldu~unıı dafr blr bon

servis ve bu ~l idare edebilecek mali iktidan haiz oldu~unu muş'ir blr 
banka referansı ile eksiltmenin yapıiaca~ günden en az üç gün evvel blr 
istida ile Eskişehir N:ıfın m :jdürlü~üne müracaat ederek alacaıtı bu eksilt
meye f4tlrak vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

C - Teklif mektuplan yukt\rda üçüncu maddede yazılı saatten blr saat 
evveline kadar Nafıa müdür'üğünc makbuz mukabilinde verilecek.tir. 

Posta ile gonderlleccl: nıcktuplnnn mhnyet üçüncii maddede yazılı 
saalie kad:>r gelmiş olmt\sı ve d1' zarfın mü.hür mumu ile lyice ka.patılnuş 
olması lazımdır. Postada. olacak gecikmeler kabul edılmez. (9327• 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Kale önünde yaptırılacak su deposu işi on beş giin müddetle ve ka-

palı zarf 'usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedcll t15818• Ura c55• kuruştur. 
S - Teminatı c1186• lira e.39• kur~tur. 
4 - Bunun 2219/942 salı günü sant 11 de talibine Uıalest mukarrer bu

lundul';undan şart.name ve keşlt cedvell ile krok:Wnı görmek lsteyen1erln 
her gü1\ Encümen kalemine müracMtlnn. Ve isteklilerin de ihale günti olan 
22/9/042 s:ı.lı günü saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl madde
si. sarahati veı;:hUe tanzim edecekleri teklif mektuplannı Belooıye dalres!.n-
de müteşekkil Encümene vennl'lerl. 175001 r9626t 
............................................. , ................................. . 
yakışıklı rakıbiml ısırdı. Pakize bu 1 Goruyarsun ya .. , Şu yezit köpek o 
adama gülerek bent gösterdi· herifi ısırm:ı.m14 olsaydı şimdi Pakize 

- sız de bu bay gibl yapınız eren- ile evlenecek vu mesut blr adam 
dlm .•• dedi. köpeği b:uıa. bırakınız. olacaktım ••• 
Ben sl7ıe sıhhntı hakkında her gün .Ferhnt benden ayrıldı. 
rapor verlrlm... Insannlnn saadet ve felılkeU hak1-

llc.rlt bunu büyük ını.mnwuyeUe katcn pek cnrlp tesadü.flı:re bağlı! •. 
kabul etti. Ondan s?nrosını soyle-
dlm... Hlknıct Fcrhlun Es 

- Ayasorya meydanında. DiklJl ta
şın altında. 

- Sim gömıedlm bu dildll taf\ •• 
- Bu taşı, Bln?.o.nsı llk kuran Ro-

malı luıparntor Kostantin Mısırdan 
get.ıı:trnı,,. Şehri suslemeğo ba.şln.dığı 

zaman, il.könce p:ıyıtahtının tıl.runı
nı kurmuş, Elll nltm~ metre uzun
luğunda olan bu tnşı küçült blr mer
mer kaldC'nln üstiine diktirmiş. Bu 
muazzam tnş şlmdl karpuz gibi ve 
dort 7uvarlak mermerin üstfınde du
ruyor. 

- Elli altını.ş metrelik blr mermer 
sütun. k:ırpııa hacminde dört yuvar
laılc taşın uurlnde nasıl durabUir? 

- Bunu sana anlatmama ve seni 
lnandmnama imklin yoktur. İnşallah 
günün birinde talhllye edilirsin de 
kendi gözlerinle görürsün! 

Asüman bunlan duydukça meraka 
düşiiyor: 

- Allahım. sen beni burada uzun 
:..aınan yatırma! 

Diye yalvarıyordu. 
Hamza bey bu fırsattan ısttfade 

ederek sordu: 
- Senin gerçekten ~ bir suçun 

yok mu? 
- Hnyır •••. 
- Kuru bir irtıra yüzünden ml 

düştün buraya? 
- Evet. Sadece blr iftira •. 
- Veıledik elçlslle glzltce muhabe-

re ediyormuş.sup dediler. Yalnn mı? 
- Elbette yalan •. buna lm~n var 

mı? Etrnfınu bin bir: gözcü sann~. 
Cariyeler blr yandan, haremo.ğaları 
obfir yandan tecessüs ve tarassut. 
edip dururken, ben nnsıl olur da ha.. 

131 Eski müzeler mudürü Halil 
Etem tıey (Yed!kulc His.arlan) adlt 
eserinde e.Knnlı kuyu. dn.n bahsedel"
ken §u malfım:ıtı veriyor: 

cYedikulenin tamamıle karanlık 

olan zemininde bulunan derin ve 
ağzı {?enil} kuyuya bizde <Kanlı kuyu» 
derler. Bu, susuz bir kuyudur. Vak.
tile bütün kulelerin dlbmde su ihti
yacını temin için kazı.lan bu kuyular 
bU hare idamlar için kullanılmış.
tır. Bütün muverrlhlcrin ittifakla 
~ydettiklcrt gibi. zindandaki b~ 
tiin idamlar burada yapılır, faıınt 
cesetler kuyuya atılmazdı. 1tOrıı.c1nn 
denlıe blr clzll yol vardı. Allclerlne 
teslim ed!lmlyen ceaetler tu yoldan 
denize atılırdı. gibi ~ayıtlar dıı bir 
ersaneden ib.ırettlr. o z:ıma.nki idam 
§Cklli: Knyışla. boğulduktan sonra.. 
t>~ı kesilip bir fepsi içinde fdanı 
emrini veren zata. götürulür ve ba 
suretle ld:ı.m hükmiinün tatbik "<!il· 
diğine inanılırdı. Mnktullertp kanı
nın bu kuyuyn n.Jntıldıt;ı pek muhte
meldir. Kuyuya. bundan öturü btı 

adın '-enımesı muhtemeldir .Adet oı .. 
duğu üzere cesetler mutlab aıleıc
rino verUird.l. Kesilen kelleler b~ka 
bltı klrcçll kuyuya gomülürdü.• 

damı akt ranlar arasına Resulü işçi tam bu fırsutta kıst•rrnı~. 1 rir; kal"Şlsında annemi görür. 
• .A. • diye sokmuşlar... Ynni bize naza- <Zenci ile el altından habe.r yol- Kadıncağız, mütebessim: 

B L L U Ş 1 Ş E ran işi tamamile tersine hnlletmir lamı§: c- Safa geldini-z, sevgilimi - di-

c- O cınetten üzülmeyin .•• 
Güçlük çekmezsiniz... Bilt:l.is •.• 

c- Şu 'hazineye bir kere olaua 
bir an e\-Vel bakmak istiyorum ..• 

cCene esmem, penyunrına baııka 
erkekleri çıldırtıcı bir hareket vero
rek ı 

ler: Biz evin altından, onlar üstün· <- Soyulacak .bir hazine var ..• ye İpek penyuanna latif bir edn 
den ... Sırdaşlan bir hnrem ağası 1 Yarısı onun, yansı bizim •.• Kendiııjı- vermeğe cnlışır. 
ıvarmıı... Plan. onun vasıtasile ter· ni dam aktarıcı işçiler arasında tu- c- Hoş bulduk ... Lakin vaktim 

AŞK VE MACERA ROMANI tiplcnmiş ve idare edilmiş. Sonra bu tacağız •.. Birkaç hafta çıraklık ede- dar, hanımefendi... Zaten bütün 

Tefrika No. 60 herif annemu; hanımefendiliği za- rCk bu zenaati baştan savma öğren- gün çatı arasında iki büklüm patla-
Yaza.n: (Va - Nıl) • · o _J 1 k L- -tal manında. bat ağalık snltnnatını sür- sın... runaa ça ı§U en l1All andı- dun ..• Şu işi çabuk bitirelim ... Ne-

~üydü. ğını behane ederek di~er ameleden rede? ... 
İtizar - Dünkü nüshamızda çı-ı teşvik ediyoraa. harem dairesinin cDeviderden, Resulün babası ta• ayrılır. Harem ağası onu sözde dı- c- Pedcrinizin konağındayken 

lian 60 numaralı tefrikamız yani!§ kapılanru da o derece eıkı tutu- rafından kovulduğu devir ... Kendi- şan teşyi eder; fakat hakikatte ha- Pakizelerle, Dürefşanlarla meşguldü. 
olarak dercedilmiştir. 59 nunı~ab yor ... fstanbut içinde el'san• halinde sinde metelik arama... Gözü bir remin çatısında bırakır. Bütün gün. nüz ..• Bütün intizarlamn. ümitlerirn 
tefr:kanın devamını bugün neşredi- bulunan ve hA:ll da devam eden hlHtzlık yapıp vurgun vurmakta... su deposunun arkasında saklarup boşa çıktı ••. Şimdi ibat ba~ bulunu
yoruz.. <horozdan kaçınrcasınu kı.şk.anç- Çocuk.lan. Esircizadenin konağında yatsın ... Geceleyin, benimle paşa- yoruz. .• Cariyenizden gene Ütifatı.-

lığı bu yüzden .. · Konakta doğan ço- düzüne ile idi. 'biliyorsun. Dött ni- nın yatak odamıza, yan taraftaki nızı esirgeyecek misiniz) ••. 
Ak ağanın gözleri faltap gibi cuğun ille konak mahsulü olmasms k.ahlı kadından ve sayısız odalık~ alafranga aptesanenin deliğinden c- Estağfuru11ah efendim .•• 

açıldı: istiyor ... Mürüvvetini görecek. dev.- rıMan tamam kırk bir tane evladı iner. O gece odamda paşa hu.lunmı- Şahsınıza kar§ı hürmetim daiına ha-
_! Sahanız mı), letlim .•. Cahideyi torunu diye gönliı olmuıtu .•• HepıJini ihtiyarın evine ·yacak, ikinci kadm.uı misafiri ola- kidir ... Esasen yengemin hem~ireai 
- Öz babam... rahatile ok§Adıydı ..• Beni de evladı yüz; üstü bırakmış ... Me~mr esirci: cakhr. Fakat kasan ve anahtan değil misiniz? ..• Fakat .•• 
Hadım elini alnına çat çat vuzu.. diye bağrına basını§ ••• Amma. biZ cZ'.arar yok... T~k 0 defolsun ..• .bendedir •.. tçinde de meŞhur 1YBkut c- Fakat? ..• 

ıyordu: ıimdi nıuıl köstebek gibi toprağuı Tdc onıı gözü~ görmeein... Ben takımlarile üç bin altın var ••• Reaul c- Fakat iş İştir ..• Faaliyet za-
- Tevekkeli değil... Tevekkeli altuı.d.an geçerek hedefimize ulap- .hepsini &slerim ... Dünyalığım ki- bey bun(an 90yar, yağmur borusun- manında ciddi olmalı ..• Hem bu-

değıl... Siz Handanla. ana tarafın- yorsa.le", annem de bizim ta~mı.z:da f.adirf:t. dermiş ... Resul b'ey de Be- dan sahile iner ..• Ve hazır bulun• rası benim için tehlikeli bir yer ••• 
dan da. baba tarafından da kardct hareket etmiş... • yo_ğlun<la Frenk metreSlez~e •.. lki- duracağımız sandalla da kaçar... Fazla lrelmak niyetinde değilim ... 
çocukları imişsiniz meğer ••• Benzer- Bilillin katili şaşarak aordn1 &ne. ilçüne de fena hakle ~it... cK.arar, karar. Bitirelim şunu •.• 
lığiniz o sebeple .•. Fakat bu badi.e - Bu sarnıç yolundan mı) Yaman. azgın erkek olduğu için, bil- c.Mutabık kalırlan... c- Acele etmeyiniz .•• Merak bu· 
nasıl ccr~yan e.tmi~) ... Valideniz, - Yok canım •.• O, bizim lteıfi- mukabele ikanların bo!luna gidiyor... cMuvaffakıyetJe de tatbikata gi- yurmayın ... 
Resulü Zeynelabidin paşa konağına mizl ••• Fabt uaul mü ıyok: Klblt Amma, ne de olsa. arzu ettiği fe- rişirler. Hiçbir falso olmo.z. c- Hiç değilse, ka.san1n ıraziye-
nastl almış)... dönme dolaptan olur, yahut künk- kilde hayat yııııyabilmesi için para cVaktaki Resul, elinde maymun- tini göreyiın... Bakalım açmakta 

- Cidden mesele ..• Zira, pa~ ler tariktle, bilemedin su borular91· la?:ttll. cuklnrla, alafranga banyonun !YBtak güçliik çekecek miyiz) 
kadıtılannı ne derece doğurmağa daa brmanarak... Amma onle,a: cRabmeıtli anııern, iıte kendisini odrıs:ıııa aç•lan kapısı ~ğinde bel~ cAnnem işveli i~veliı 

c- Hazine karşınızda, biitüa 
çıplakl.ğile duruyor. 

cRt:Sul -bey bu taarruz karşısında 
geri geri scndelemi§. 

Kösd Enıinı 

- Darılmayın amma. Resulıı ma 
hale 90kmak için ancak o bahsetti
ğiniz kadın olmalı ... 

Borjiya Mclühat, iftiharla: 
- Kimin annesi?... Elbet ••• 

- dedi. - Ve ne gariptir ki. ~ 
kadııuto erkeklere daima bakim ka
rakteri a~le bana da geçmiş .•• 

- Fakat Resul beyin bi-rçolt 
huylarını almaktan da geri kalma
mışsınız ••• 

Yere eğildi. Demin ayvazın cJin.. 
den dü!i'en likör kadehini hal.ı.n 
üzerinden aldı. Tepsinin iç.İne b.
rnktı. 

Fethi reisin metreai, bunu bir tım. 
lür suratinde telakki ctmemelfk heo
r berı 



1 -iŞ ARIYANl:AR llllU__. :•t..,; lıir~ ldr~•:au=;=., ,, ~ ': ~tı=~== =--..~:.=== ~~i~=o=~1:~~ir1!: 
.IOft)& AllıAlll'20B - :llra-D-

1 

%&I ft ........ a _ rn.& AIUJJl'l'OK - z:~ lııafdal tbmth>.UDA - ~ maha.De-, IATILIK ARSA - Bo&talıcı ıtıı 
'*-nd>Uhıde ..,.....,. ......._ ,._.. tada Z • ,. * · ._ *'rlerl. _ ı lı:ıtıe;eJıwr •uromntarıtıe eaddellnde atım dönthnltık btyek bir arsa saı... 

'lllJllUho - •Tlrqe, ITlıDm~..:f .._ tım, ~ tema .. 'mllt .-r- ÇIVAK .l&UOYOB - Ba Oztart. 1ıı1DD pi,anao llşeslne m~ lıktır c44097ı; - 1 
tncumce mubaberat l'e d~ ~ oıc.1'ann Bol'Ulı!ı! Ulılllll Jft- llATILDt OOciilL &KABA.Si - Alı .:ut - 1 LUNU Birk rinde; 

.. •• ........._ lll Mır ,.b:le ph- Jl4ll 
aa•a 

lld 1'111 mabaııtp if arJ1'Dl'. ıOIDde S-1 eelllt wılrMH".,, _ MJ•nılmıt ..,.:ı - ~ arabası • ANADO ~ - +~.:15 ... ~ ku 
_. ~ de ~ .. Al1am • ..... •tdaktlr. ~ Qedjkpa- ıttoo Bl:;y1lbd& uaaı eamı ma.- fabrlt~atı bulunan Te ~wı.ıw a. "· 
dmmUna m~. K&&Btıa &1UNl'l'OS - ı ~ l&dıa 'TaVa ,...a ._ .a.k apaz- !Wlesi c1enı. -.. lltetıon .., mı nılıııakta olan büylit. bir sanaJt ve tıPCl 

.. ~. .. ıı 1 ..... ...... ,,, . 
•l!!pliı•h•·t 

c!ft:dy 

an MAIMJUBIRM - .... '* ;ılldnde 
Mr tm ....ıea ile mesuI * 'tmı.a.n1an tapıcısma mttracaa.tlan. bahçeli. beşer odah bodrum hamam earet §irketln le.rmayednrlnnndan .,. .llUIIB&SİP - Yabaneı -..nlan. ~ Allılmı :adb.._. aaı:m- _ .t w nıftstakil dalreU apartıman Tel. aynı zamanda umumt müdürti olan 1'!t 

llıôıt eot ıecribcli blr muh&ISJ> Sb- ~ ~a ,_.. b- 415'11 - ı at i:stanbuldn ltakliiı baftanm mu;. 

.,., .. -- ..... .ıllmk _._ pda 
19'1 .......................... --.. •elmellllııl'9al*Wkte ..__.da J'Or. 

•birkaç aaa.t.~ denerıertımı kanım- T1t !stımbut lltltestnıe "8Pl1W. BATILIK - Fevkalade bir yemek ayyen bh1taç gtlnü 1çln ve ya}.ijzt &r-
.ma uygun 1laZırlar~ clUıtp. ramu- odası ve ~ .,,._ Clrnluu1yet Z50N - Kwtulut tramQ,Ja :rUm. 1m1 olarak tfl bir afie yanında 1 - C 

US' ı lm.-ıu :maktulll• ırdtraeaa.t. klım 

:111e .Aqam'a .milracaat. - t _ SATILIK EŞYA ca.d. ıe3 Mert.ez ç. •. ı. eaat s den s tapılı ıo oc!ala bayatı 754 mı meyYa odatı pıu:ıstyon :t&lmak ıstıyor. eeraı-
oçı #Jat ...._ 8 • kadar. - 4 ba~ll k!gir ev boş olarak •tılıktır. itlerin Akşamda <S A E) rµmuzuna. 

~ek plfh~1 ::"sl7ft ıLIK GALVANİZLİ OLlJID,IJ JIATILIK OTO!WOB'IL-J!) model Doç Tel. 41571• - l S&TILIK EV - Aba.ray, İlnebeJ. 
ilft'AJılBULD.& - K.maJ&mtıa olıua 3 -- blr pıat ıcs.ı Ba,Jaaı dMtilo, 
~~sece~ "Ki• SAT 

~leoden boDeenUllm .-udıl', - :YIWerce t.oo aJ!ıtlıp daya- markalı stra,peutn.lı taksi otomobili SATILIK ucuz ARSALAR - Şişli mahaneslnde. Tiryaki Hasan Pi. 9(). 

Otellerde. gazino büfelerinde, nlerde y1l2:1erce yıl t.o,pralt a.ltınaa kalsa satılıktır. Müraca:ıt: Bayezit Bakır- &rnmvay durağına ook yakın - Nu- tnğında 43 numaralı he.ne •atılıktır. 
-·tat""'a:mdaa ..olmak .asıere rttaet 
tabS!l talebelfır1 lAzımdı.r. .&qamda 

SAÇ 
nır. 

,er anyonuıı. Akfam•.cla <S. lf. AJ ez. pasla.nmaz ve b<mılmaz, ~h1 cılar cadd. 28 numatnh Berw.tn depo- ruosman!yede - Mula!t Haetosman Mezkfır hane 12 oda, w tert.M>a.tı " 
t'lmwmna. madan c;atı ve dnvar olam.t stmda. - 2 bayırında _ O&ztepede - E.renkö- kendine yeter bir bahçeyi ihtiva et-

C8 A .K> wıına ~ mftra- ,,rnrii.m 
..at. -

Jı:tınan 

.PaANSIZCA DİJ'LOl\tAU n ne- ıhr Ve 1ca.bında hatttı. bir k1§l ŞIK BIK PİYANO - Satılıktır. yünde - Vanlköyünde - Bftylikada- mektedlr. Kemal Pş. caddesine -
St1BEJJ !rt1ıu:ımın _ JObar &ile- !'.ian kurulup sök.fileblllr. Mü- Müracaat: Bey~l'u, Taksim, Tnrlaba-- da - Sütltıcede - ~. Tel. 18kındır. Talip olaıılnnn mal ahibı.. 

DilriuIDAN &XUB - Bir gen- lnill:ı.n 
ee lhttyacmm nnm. Kız da ola.b1- tarafın 

dt:ıı bir yo.hut Jlt1 çocuk 6ğrctmek Göztepecle CCvat Paşa sokak ışı Yağh:ıne sokak No. so _ 2 41571. - ı ne mftrac!lat etmeleri :rlc..'\ olunu~ 
ft onl=ı.rla me~gul olmak tizere :1§ an- de Nuretthı B:ıygun. - 1 F.L K . l50t«I _ Erenkl)yilnde İstasyona BEYOOLUNOA - Sene11k g&lıd 

lir. Adliye ilinden enh)"&nkr terdb ra<ınat: 
edtllr. 'Fo6tahan~ ~ BüylUt No • .2l 

yor. İstlyenlcr1n Ak~.Ill gazetesine oıı.DE ı:sKt _ OBzete.. Mec- SATIL~ eo~b~: - ~aıı- YJ.kın 9 od.-ıh mtthteçeın ~'il'. S:!rl 5500 lira, büylik Te yeni bir apnrtı-
.D. N. rOrouzwıa ınfinıcna.t. takım.lan eski hadlerle eski ::,t~:ı sabah 10 a kad · = b:ığ 21 meyvnlık 4~ dönüm tulumbalı mnn ımt1lıktır. MutaV1U1Stt knbul edil· 

1tnıaciyaıı Han l!lo. • • miiracaat. 1 
RF..R -1 

mua 
YF.Nİ ESKİ _ ~çe P.ra.nslz.. r. yazma eserler, resim. ıotog- oğlu. Trakya garajın. ar _ 2 sarnıç knyulnr, ~ Tel. 41571 mez. Ber g\ln 11-12 arasında tel•; 

• •e d~ btlen tecrübeİı btr m,. !ilmlerJ, canüan. iltu,purler, _ 1 fon: 24829. -
BAl'.AN - K!Ubl husorl ara.nıyor • .lı:Jt:apla 

B1r .§irketin phs2 ye resm1 J§Jerlnde rn! ve 
~ flı'c:et mftdilrlle blrs ,..ı .muaYJ('n gtinlerde defte.rlerlıılz\ lıfıtımfar. vctnt etm~ zevntın 4 - Kiralık - Sablık 40,0CO ı.fR.AYA - Pangaltı Hnlı\8-

bntma uygun hllZlrlar. Ak.şam'da 'ktitt\ph:me'lerl tmtm a'lmır. çOK ACELE SATILIK ARAZi k&.r 01lZ1 ead. No. 1!17 - 169. a.ltındsı 
notlıır, 

Hkte aeyn.hat edecek l"ra!lsıua bJ!ir, metrltk 
iyi bfr ane tıerbtyest görmii:ı 25 - ıs - ..., 1 pln mfu1ı,caat ~enlere fazla • lılecldly~ Zlnctrlıt.uyu Jandarma d1Utkinı olım dört tntlı yeni bir apar-~. B. "

0 

- \'erllir. Miire:ıtaat: istnnbuf - HER sEMTn: - n.500 - G,OOOl karakolu ıt.ttsallndc 12 dönOm arnr.1 tımnn satılıktır. Beyoğlu İstiklal e:ıd. 
EVJ.ATLJK ARlYA~'l.ARAI - Altı en~i'le~ 'No •. "31'1 T!h1t1yc 'Y.a- llr.ıya alı.şap evler s::ıtılıktır. Kara.köy uygun ft:ıtle a~ sat!11ktlr. ~lşll No. 4!1 het giln saat 5 - 7 arası mil,. 

Mektu 
yaş arMUlda olanlar t:ıercih ecillir. h:nbt 

aylık gilrbüz yctJştlrtlmLş bir Jmı ~ Te:ldon: :2S7H - t Melek han No. 8 EmlAkscrvls'e mü- posta kutu.su 47. - 4 rncaat. Telefon: 41483. - IS 
euğuna insnnlyet nıımınn t:nkmak ıs- raca.at. - S zcsoo - Kurtulutı tramvay e:ıdde~ --=-..;..;...~----'"------

l>l\.kWo bilir. Jfet 100 lira verllecektir. Ankara 
.Akşam'da. B6E rtbnGzun.a. mektupla :nneı·t 
miiracaat . -1 

.. ...,,ıner ş•~u MA-utfyet mıı.halles:I LJK - '.25 tonluk yelkenli ~ -'-de beton 3 datrell •n<ırtıman dilk- .2700 LİRAYA - Üsklidar. F'lstıkn.ğneı 
wJ- ..,, ......... HER SEMT'rE - <s .orıo - 8,000) "'u .....,.. Yeni Me ..... ft i nnnda Çıtt Çınu Madalyon sokak No. 54. Hatice Eli- :,ygirlik beniln mot5rü tekne. :Bü 1trave t§.gtr e-Tler atılıktır. Karakby kA.n b&hçe yarldat atı 1000 Ur.l kat """"P e" • e 

HtnfETÇt ARAHIYOK - t)ç ıı:t.,t-
'Si\TI 

45 ~ 

suna mürncant. evawnı tamrundı1'. rt:k1ncl va- , 'Mel~ lıttn No. '8 ~1ft.sen1s'e mft- çıkma.ya elver1fll Ankara. EmlAk ve K~ IOkaft'ı, 11 Ye 18 No. lu, 22 
mndıt ZekH. -· 1 t 

3 
• 1571 _ 1 lira ldra, 8 odalı , 20 sen elik vntrı ve-

n;cRUBELi BİR DADJ İŞ ARI- nıeaa. - rllml.§, terkos ve elektrlkll. mnru:nı·a-

lfk bir aile ı~ ,.emek ve ey 1~1erlni tfın l 
tyt bilen dürüst orta ~h ve kim~- '.kı1 hn 

YOR - İstekliler Kadıköy Moda ca.d- ABAJıHYQlt - M.'ltı0t. gaz •eva Al'iKALil'AŞADA - Geniş neza 
12000 

Osm.a.nbey Arka IOlcaJc önli h ev satılıl..-tır. İskeleye ve trnm-
deel Zuhıı.l soknlı: 5 No. lkhıcl ka.ta. zinJe talıtan ,.eni ~ :rnüttamel refiı. dm.iz görür, tı\gir, bah~ll ey açık cephe 

12 
derinlik Jf ı:ır:ı apartı- vnya 6-7 dakika. - 1 

m tetil gfrstemı 1ıemi't b!r bayan 
aranıyor. Fı:ndMı MoHa Bayın ri.. 
32 Molla Palas S No. &qamlan 19 - 20 be:rı 

ALMANCA - FRANSIZCA - İNGİ- ıtrb traktör re t.eternıatı 'yoe (5,000) liraya. satılıktır. n:arakö:y Me- manlik düz arsa acele satılıktır. An- SATILIK El\ISALSİZ 'l'ALI - Ru-
ıJz la ~t.illr mibzer "'le orak ma lek han No. 8 Emlaltscrvts'e müra-

CE - Ynzıcı, kAtlp, dakWo ve abnaeak, Mtmalt Jst.1ye'llerln kara Enıın.k Te'l. 41571. - 1 mellhls:ır • Akıntıbumunda 11 - 15 

arasnda m11racaat. -1 ı her m. 

ÇIRı\K ARAND'OR - Tütün rakı 
hayY'!tll 

IJ1 tercümeci 1tbnaUı yer anyor. ce- P veyn şHahen An.tamda De- ca::ı.t. - ı "" 'numaralı bin beş yüz metre anıa. 
nbı •Bilgh rümuzu Ue gazeteye bil- eaddeBI Çakır apartuna.nm- BAICffiKÖl" - KADIKÖ:r - ERF.N- %5"0 - Kurtuluş tramvaya Ya.km kırk metre rıhtımı lk1 daireye kabili 

ldnesi 
ım sa.bcıl.t;mdan ~ H ten 19 yaş- melttu 
!arına ibc?ar ,entım.cı bir çırak ll-

dirilmesi rica olunur. Bltt'lwl Ç:aJc.ıra mtırncn:ıtlnn. &ÖYD~ - Bahçeli evler e&tllıktır. 3 dalreU bekin modem ~ apartı- ıakBlm otuz odalı konforlu yş_lıdır 
TECRCRF.Lt BiR KATİP - MiL&-- Karalı::öy Melek han No. 8 Eml~kser man nrldat 1200 Anbra Bm:'Ak t vasıtasız otuz bın llmya s:ıtıJıktır: 

ırıtr;cller 
mmdır. MMf 20 iUr.adan 35 Hrah da 
:kadar ft!'Uıeefıkt.ır. İlııteyen Çemberli-

mele yergisln tAbl ünal~ tu LJK GALVANt7.J,f SAÇ - l32 ~e mtimeaa.t. - S t1kW caddesi B Tel, 41511 - l Oezm.elı:, görmek ~ 1Ç1ndt;k1Iere 
_,.ıteıı. hatlıMla bblıao .aıtııe mttrabba1 ~ lca,PJa111n ~1 EKltNKÖVDE _ Tramvay dm- - 1 mtıracaat IS0813 telefon gayet güzel, 

t8t Mılı!'bar hrfaeu kaıpsm.da k~ SATI 
lıatııBd•tl IU naman.b mezkir düt.- metre 

e1nıeıı !bU :ftatl~ llmnwa•ra .,..._ :b&- lbhalıu sn(ılıktır: KadıkGy tında .emsalsiz bahçeli kooforıu. ld.- l850 _ Taks:tm ~ tc*&Jc ~- .etyası da amca satılıktır. - 1 
..-Jaı'. B. il. ftlamq • P. K. l'N out OsıntUl Paşa Sok. No, %'T p- köşk {30,000) Hraya sat.ılıktır. Jta- g'lr ey d6rt oda atı etettrfk ba.hçe RİR ~'Elli - Tarafından tehir 

'1ılna :m6Nıeıaaiıl - vaniz:ll 

fttwK<'E - ALMı\JlliCA DAK'l"tLo - Kuşdllt 

•. 78 müraeaadar.ı. - ~ a:ıt. - 1 ralı:öy Melek hnn No, 8 EmlAkı.erYtl'el 1 Ankara Eınl!ık A~cami btlklU cad, içinde 1'eY1l elvarınd:ı 6 - 8 odalık Te 
AVR.,..ADl\M - t- "--ukhı .... -• ._ ...... miracaat. - 1 desi 98 Te1. 41571 - ı a.n..tik bir bahçesi olan modem bir 

".- I"'"' ,..._ LJJt YEn.1 n«S.1a.J..-,.L - mç ' ---- ---------- .,.~ aııay1tne alt .mnldne getiren yeya. Imamış Bauer marka lftks, bt- FUIRİKA DEPO AUTU.AA 1 t'V yeya. apnrtunan dairesi arnnma.t-

Bir Mman l!lbalit flnn1Mll A!Mane9 mürac 

'.-e ~~ fttaf, matıne "" hfiro 8ATJ 
1~ tçln b!r 'hytn arıyor. X:ıa hal 

Tft•~flntn bfit1tn ~~c ~ te.. n.cele s:ıtılıktır. Kndıltöy Kq- · - · • - - ı 6000 - Aya?.~:ı.dn flçer bl:ı J1rn- tadır. Akşamdu 170 No. müracaat. 
mın ~ek btr prket aeente!ttc an- 27 Yapmağa elve~U klgir bina.lar ııa- ı ya ~at müs:ıadesl alınmış dc.nfac - ı 

kullanı 
~dmtıt!d 10e fel"lllt ne P • .it. 431 ~ .!lklet mftracaat. -

m.aktartır. AÇun'dn (Şirket> rümu- m O.~n Paşa Sok. No. _1;. ~~~e~a.k~·u::!~~ ban M~. 'j karşı iki apartnnan arsası acele sa- İSTANBULUN. tın Kll'.METLi l'E-
11ana tafs5Ath mektupla ~at. · - 'tılrlttır. Ankara EmUlk İstllt'lll ead. 

TJJ.JK AKORDIYON - e&.ı,ulia BOÖAY.IÇDrDE - 9.ığlıun :rı!ı.- 98 Tel. 41571 - 1 RiNDE SATILIK MAÖAZA - Sul-
BAYAN - ~ " ie7.glhtar. yr.nt, m&hfualı bir akordiyon tunıı, 'havuzlu, depo arsn"ı ne lı:t.ı;lr . • tanhamam Yenlcaml C'-ddt>slnde 11 -

bat,er it .nJOJ'. ff09t tıeleton na- s:ı.hlıktır. Kadıköy Kuşcnn Ga'll yalı satılıktır. Kar:ıköy Melek han. lMA~mANEl."E MtJSAfT KIRA- 13, lı:Öfede 1k1 katlı CSt.ok ?ıtıı,~:ızası) 
mamsına saııt 2 den 5 e kadar ciddi Paşa Bo'k. No. 27 Günsele mü, No. 8 Emlakscrvla'c müracant. _ s i L!K BiNA - Topknpı tramvay cnd- na.mile maruf büyük ve çok kıymetıı 

<ILU G 

.MD.E - BIYae!, bo,acı. amele, 
!ııeıtonca -.ıu_,or. 80 - !00 brrut sa. >e+mf:te fte oahftmlacalrtu'. Alı:~nı·-

mıırlı:a ita <Ete> ~"ltuzuna mektupla mlira.-
acele 

caııt. -1 

tetlltlerln müracn.at.ınn. - l _ 1 d~e Fındikuu:le tra.mvny dura- mo.ğru:anın dörtte blrl satılıktır. Tak-
BEYOl';UTNDA - Çok sağlam gc- ğınth t;ekiz odalı ev kirabttır. Tele- sim meydanında (Uçman berber sn-

Jrilt BAYAN - Hu us1 muayeneha- KİY.ENfN USO:R YERiNDE - nts retli b:ıJk 1 b lr rtıma f 20042 ı lonu) na bl.zznt Cmuta.vıı.ssıtsız) ve. 

Osman 
AYDA YİRMİ LİRA - Mna~lı ,ça- raca.At. 

btr 
nelerde mfır.as1p btr ncrct'e .... 1,..,... -ı'lt ~·· nez:ı. on u aJ)!l n l on: -

-"V'~ ayar ma.1dnes1 ve 'buh:ı.r bz:ı- c25,000> l1my:ı. rotılıktır. ICamköy ·ı 11'3. yazı lle müracaat. - 1 
Jsttyorum. Bu !şlerde llıtlsasnn Tnr- ekJd.rlk d1naroosu bUiwuınlJl, .Melek han No. 8 Em1Mrserv1s'e mü- llEJt CİNS - Her semtte eml!'ık 

h(.aı.n ka.pl('J 1!zımdır. Talip rtın 
olanfarın Teşvlkiyede Bay.ır soknğın-

Eltnde 
-1 

dır. ŞebU :Muhtnr en<'!~ ŞJlo: apar- qamd.'\ atımıneıl rtlınuzunn racruıt. - s ı abm satunı yapar Te mtın alır. sa- SATILIK EV - Fatihte Hııimt.şe-
!'man 9 numnra St~-ın . - 2 pla mürac.ıat. , 1 tılık ve klrnlık apartıman Ye evlerl :rt:r Kadı So. l No. ltı ev s:ı.tılıktır. 

da 80 numaraya mtirocanLları. m ve 
Btll BAYDf BtW!f İDAltESi nn ı\ 

içiN - ~ Jdaıoe&tnt bllen bir kadın mcktu 2- iŞÇi ARIY ANLAR 

1 - BfRt ECZACJ VEYA lÜl\IYA
KER - Blrt liae tabslli PPDUI 2 ha78-
.aa Jbt1yaç vardır. Telctonla H,'5 ten 
randevu alınıruw. 2 - .Bir marangoz 
Ye bir ambıır memunı 11e .cam ve f!.te 
ta:bnta.snda çalışını bit lllıta.ba11 
abnacaktır. Tclefonltı M,46 * nn
deTu ahnması. - 1 

rESl'İYF.Oİ ABANIYOR - Jbkı
nelerden anlayan tecrftbeU btr tesvi
,.ecfJ'e lhtı,s~ Y&rdır. btekuıertn., 
C&nkttrttı.ran, Ahsrbpı caddemnôe 
Temiz İf fabrlta.mıa mara.caatlan. 

-1 

llOBiLYEd AUHl"l'OK - Lükt. 
mobll,.e :lolerinden anla~ bir =ta.ya 
tb&t~ n.rdır. 8ana)11l'lC~bt me. 
nnu ~•lJı •dWf, .Anaıiolunun lyJ 
bir ~rinde· ~ı.c~ır, Aqçı'da 
(BA.E) rOmuzuna ~upJa m~ra
nat. 

'l'AÖLI BOYA 1LE - Yazı 7&Z!na
:amı b1llr bir ~uftn, !htıyaç varaır. 
1kt 50 lira n'rllecekttr. Aqam'.da 
SAE rümuzuna mektupla :mfiac.ı.at. 

HİZMETÇİ ARANIYOR - Üç ki61-
:Hk bfr aflc için yemek ve ev 1şlerln1 
JyI bl!en dfirüst orto. yaşlı ve k1msc
lb ketn gfuteren temJz btr bayan 
•ranıyor. Şt-hremlnJ - Çııpa tram
ny caddesi 31. okul kar§l8Uld~ (309) 
....e •kf:lmları 17-19 a >:ad:ı:r mürn
eaııt. 

ne Nt.JJl'tJSLU Btıt EViN - mz
metlertne bakmak fbere ~ yqm
dan yukan Rum veya •rme:nl bir 
ba)ta.n aranmaktadır. Arsu edeıılertn 
btanbul posta kutusu 4&5 ıe B. T. 
rftı:nuzuna miiracaatlan. - ı 

TEMİZL1Jc İŞLERim>E KlJLLA. 

ahn:ıcaktu. Adres: Xadık6y Perdl lifi 
post.re3tan. -1 

BfR DOKTOR KABiNESİN'E -
Bir. 1t.ı bayan JAzımdir. Bsk1 'Ye ycnJ 
TW%çe, ~ dil, dtı.kt.llo. hula-
bakıcılıtc. bll2p bUm~l, )'afl, lkıı-
metgiıhı. tıaıb.sil derecesi, tofografı, 
terclhneı hali ye tst.lyeeeğf a7lıt. ya-
DWrıal&dır. Akpm pzctesinde CLim) 

-1 

BİK MÖ'l7.RA881S MtJBDBiYE 
ARANIYOR - Blr ~a !>lr çocu-
la babeak &eeriJl>eH Ye atmdlye ta-
dar çalıştıtı ,.erlerden hll.mfthal li-
lıdJJe .sıhhat raponı b1ıtlktto af&.lnda-

mtiracaatı t1 Adreae rlca olunur. 
Heybellnda Akça.koca ,soJta.1c No. 40 

-2 
TEJlfİ ÇIXACAK Bht OAD!"l"E -

İfjn ltızı,p ol,Nı tahrir h~etı ve diler 
l§ıerdc Ç!IJJ§lPıl~ ranııaYIQJ)lı a~ 
d#.§ a~dır. 4~mda CM::ı.tba-
acı) rümuzunn mektupla mlir::ıca.at. 

- 7 

YllKSEK TABAKAYA MF.NSUP. -
23 Ya§lndn Frnns:zca bilen bir baya-
nnı pra~ 1lerlct.mek ~ evde ye-
mekleme aofra h1zrnetını tam mana-
811e y:ıJllllllk ve 1Jd )'aşuıda bir çocu.. 
ı-tı müttb?Jlyellk ynpabOecek bayana. 
ıhtiyaç wr .tkl lisan b1lenler tercih 
edlllr • .Akfrun'dn (8üheyll) rllıııtı2u-
na meJrtupla. mfirneaat. -

:Z3 YAŞINDA - Yüksek bir tabaka-
ya mensup bayanın dam cm şambr-
lı~lnl yapabnecek dlkl§ten anlılr ba-
J'&n& 1h~ :rardır. Akfam'da. <Dam 
d6 tambr rfimuzuna mektupla mil-
ıacaat. -

ALAFRANGA VE AL&TUIUU. -
Y~ ya,pmuını bDen tyı blr ahçı 
kadın 40 - ~ 18§ arasında olması.. 
Ak§a.m'dn e ... H. :rtımuzuna. me-ktuıU 
1ntmıoaat. t 

.KAPICI ARANJYoa - Kalorlter-
dıeılı anilar •hWo mazblıt mü.ket.tel 

ıriR 
radyof 

ADET - lO veya 20 hane!i 
an ve ayrıca 20 gözlil dahili 
l!l.zundır. Altgamda <Mnklne> 

el rtimuzuna mektupla. 

SATILm: EV ARANll'OK - Doğaz- J o!an!ann müracaatıan Adres: Dl- Tra.mvay:ı bir dakikn kö§'ede !k1 k~tlı 
içinin Rumeli cihetinde üç veya dört -vaııyolu Türbe caddest ·No. 188 Meb- elctti1k 4 oda büyük mutf:ık lciiçük 
odnlı bahçeli denize nazır ı~ıteleyt' ı met Ziya Ün Kurtuluş. _ 4 elektrlk 4 oda büyük mutfak ıtüı:ük 
ynkm ve yahut Kmabndn veya Bur bahçe, 18 den 21 e kndar l.çlncl<"kl!ere 
gaz adasında aynı evsafı havı &at:lık FATİH _ İtfaiye civarında tnııun müracaat. - ı 

santrru 
(Makin 

SATJ LJ KPJYANO - Alman mar
lcah az tullanıJmış btr piyano 3 pe

ce le Sl\tılı.ktır. Müracaat :ery
~ı Aanahme.9Clt caddesi 
ktmında. - 2 

evı olanl::ınn İstanbul po,,t.'l kutus·,1 Niya71 sokn~dn ıı numarnlı beş l 
407 mnfass:ı.l mnlümııt 111<? mürncnat- oda, etetctrlk, lınvagazı ye teı1t0tı te- 5 - MÜTEFERR K 
lan. sis.'ltlı bahçe!\ kft.gir ev atföktır. 
S~TJLJ:K ARSA - Oöztcpe cıW~~ İç1ndekilere nıüracant. - 2 

dl\llı a 
otlu T 
45 dük mektep karşısında 1883 mctrellt. bir 

arsa satılıktır. Şaşkın Bakknlda, bak 
NEVİ - Kitap. revti, rcs1mli kal bay 'Klwmn mürncaat. 

evkut gazete gibi telif n ttııt 
cAlıc11> remı:e gazetcntn 'Y8!!12 

ctnıı ve ıtatın bUdlrl.lm4W. 

RF.R 
BOSTANCIDA. - Astnlt Bağdat 

caddesi tızerlnde yeni yapılmış 80n 
sistem kfiblk b1r ev satıııkbr. Boovem 

alınır. 
taslyle 

-2 

JIER TVRLtt - ipek, büküm doktı
:rn, apre ft empı1meye alt ma
e ~ek ıxırç&m olAn yeni. ve 
mel Aqamdt\ <İşadamı) rtı
a mektupla. 

ma,bo 
kine v 
mtbta 
muzun 

BiR 
Marl 

MOTÖKSİKLET ARAN1YOR -
ca mevzuubahts dellildtr. se
olnıası tart. Akfamda motör
riimU'lUna müracnat. - 1 

petlj 
ıılldet 

.EUN DE - İ§ler v:ızlyctte dokumn 
gfthı bulunlnrın Akşamda (Do, 

) rümuzunn mektupln mür.ı· 
el tez 
kumacı 
caat. 

DEVRJ.;H SA'.fJLIK - lfililnc!i n tancıda bay Durşun Kefe oğluna mft
sucn dükkflnı. Bebek, Beşlktnş, Orta- :racaat. 
k6y tramvaylan dumk yerinde her 
tefldl.Atı tamam müşterisi hazır işlek 
bir vaziyette merlnde gayet, btiylik 
ardJye veya depo olıı.eakyer de var 
Kııreköy N'ecatı Bey caddesi 48 - 50 
N<'. müracaat. - 2 . 
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SATii.IK - Siileyman!ye Abfu:ıçeş
mesi sokak 13-15 No. 400 metreltk ar
sa 1111.tılıt:tır. Taltpfertn Te,.Udyede 
Bayır ııolı:ağında 80 numaraya müra
caat.lan. - ı EŞYASH.E D.EVREDİLECJ~K :l'AZI 

HA.NE - SlrkecJ Muhzıı-b~ı sokak 
Güzel Hnn asma kat 2 No. ıu ynzıha- Kir.ALIK APARTIMAN - Maçka 
ne dev.ren ldralanacnk enrnsı satılık cadde. beş oda, tşynsı .sa tın alınmak 
tır. İ.çlndekUeI'le konuşulması. ~rtllc kiralıktır. Galata Mehmet Al! 

ı>a«ı llan 47 No. Abırt::ı. tnbrlrcn mü 
IIASIRCJLAR - Balı1-p:ızan Tü- rncaat. _ 2 

tün Gfunrü~U Zlndnnkapı ve civar 

SA 
k1nalrı 

.brında dükkfın veya mnğnza hnvn SATILIK KAGİR EV - Bot;-azlçln
parnslle devretmek isteyenler İstan- de Kh'eçburnundn yedJ odnlı fevkal
bul post3 kutusu 145 e mektupla Me manzara içhıde daimi memba 

TrLIK - 500 kiloluk hamur ma- müracaat etsınıer. suyu, elektrik. 'Y:u1 bahçe.!1, Fınn: 
nmız vardır. Taksim Sır:ı.sel- -------------- İskele çıma.cısı Ma.hmut'n. _ 2 

ri1er N o. 42 lt. PapulJs - 5 FIXSAT - 1isküt'lnrda Küçfik Ç~m 

SA lıcada 90 dönümlük arsa ve içerisin SUADİYEDE ARSA - Yent.mnhnne 
TILJK - Motörlil küçlik balık- de 7 odalı b!.t köşk 400 kök armut dun$nm donlz tarafında asfnıta ~ telm 

esi, Qalışnaya lztnU. itme! a~acı ve saire a~çlnr da çok. Akde- mütenazır küçük bir arsa satılıktır. 
hanında zekiye mtiracant - 5 nlz ve Mannraaya. bakar. tçcrlslnde ömerı\blt han kat s No. 16 Alı B:ıy
LE SATILIK BUZ DOJ,.\ISI - çamlık!ar Kadıköy{lnden Btlyfik kal. -2 

Vakıf 

Aet: 
Xetnn 
mJz k1I 
tzlıktır. 

at.ör marka t ayak pyet te-- Çarnhcaya. Ja.ptlan yeni. yol kenarın SATILIX ITKIYAT DVKKANI -
ll•nıhaıt baz dolabı acele .a- dadır. Oötmet Te görüfmeıc lstıyen 
Zmln&ıft meydanı o. 22 ye Ierln: -0-stüdarda Atlamatafında Şile Piyasada 1yl hlr mcvvtadedir, 1y1 1§ 

mürac 

PUL 
t oteıının yanında bakkal Şevket Bay- ynpar. Bahlıblnln vefatı sebebiJe ~· 

aa • raktar•a müracaat. _ 1 tııı~a çı:kanlm11tır. Babçekapıdıı 
8ATJN ALIYOKUJI - Yeni Ha.san deposuna mftr::ı.caat. - 2 

eekl, d amgalı damgasız, scrl TeYn pe, BEYOOLU - Aynalıçeşme Bft 
)'akend e veya kollet.s!yon halincte turt Çeşmede ligir ev 4 oda 1 mut GÖZTEPEDE SATILIK KÖŞK -

pulu .satın alıyorum. Görmek fak Ye çamaşırhane taraça elektrik İstuyonl ya.nında.kJ. futbol .ııahas:tın 
~lrllecek adrese gellrlın.. is- t>erkosu No. 2. 23257 telefona miira- nazır 1k1 b5lüğe tn.btıl taksim 13 

posta 
1çln b 
tMlbul: 

İYİ VE KARLI BiR is İÇİN SF.R. 
l\IAYEDAR ARA!lı"IYOR - İstcklllo
rln Akşam'da (H Kl rumuzuna meıc.. 
tupla müracaat.Kırı. - 1 

BfK ALMAN BAYAN ÖGRET
MEN - Talebelere, btlyllklcrc grameıı 
ve muhilbere dersleri verir. Kolay 
metodla altı ay zarfında Almanca 
öATetır Her yere gider. Müesseseler
de memurlar Ya mağauı.la.rdn ça.lışaıı
lara stenogmfi ve mektup ynzma öğ
retir. Akşam'da P. s. K. - .2 

SERMAYEDAR ARANJYOR - Ra• 
kibl olmayan ve ti sene müddetle 
t~letme hakkı bulunan ve sfindc va
sati 400 lira meşru ve makbul b!ı~ 
kAr temin eden günün en mlibrem 
lhtlyacmn alt blr san'at fşinln teslsl 
lç!n 10,000 ltrn sermaye koyacak şe
rik n.r.ınmııktadır. Fatih - Post<ı ku
tusıı No. 28. - - 3 

ALMANCA DERSLERİ - Usum 
tedrls! mlikemmcl ol::tn bir Alman 
öğretmeni Alm"I!cn. derslcrı vermek
tedir. Bu 1139.nda lkm:ı.le kalmış tnlc
beyt imt!hanıı. he.zır'l:ı.r. Pnzardan 
mnada her g'ün Eaa.t 4 ten 7 ye kadar 
1stlklM caddesi 133 No. Hasan bey 
npartmoo 2 ncl merdiven ı ınc! kat 
6 Np. ya müraacaat - 4 

l.'UNA DERSEVİN~E - :M'uktcdir 
lise mualllmlerı tarntından orta ve 
lise talebelerine rlyazlye - ftzlk • 
kimya l'O lisan denlerl verllmettedlr. 
Aksarny At.'ltürk Bulvarı No. 88 - 8 

TE<."'RtlBELi ALl\IANCA ÖGRET
IUl.'Nİ - Almancayı kolay ve ucuz 
öğretirim her yere gldebll!r. AltşnJU
da v. s. rümuzuna. müracıut. - 1 

NJLMAK t'7.ERR - Bir bayana ye 
&,yat. hlzmet.ıncıe klı.JJanılmak Ozere 
de 15 - l!I 18§.lannda okut yazar bir 
~una iht.ıyaç vardır. Taliplerin Ak· 
pm matbaası ,.anmda Kenan Ba
mmevı ye Klişe fabrikası mMarlti-
16ne mfiraeaatıan. 

- Iı:aı-ı koca - !lc1 nftfustan l>aret 
bir alle aranıJ'Or. Yazı .De İstanbul 7rt 
posta kutusuna müracaat 2 

SAT 
Posta kutusu 384. - l caat. - 2 odalı. çam ve mümıır. gayrt mllsınir 

ağaçları. mermer havuzu, eler.trı~ı. 
lLIK Pkı'Aı.VO - Dtrlnci nevi CAl'iALOliLUllı'DA SATH.JK tıd Elmalı " kuyu 8tl tesısatını havı BiLGiLİ BAYAN - İyi pedagog. 

BİZ!\fETÇi A.RANll"OK - İki kişi
lik ıılle 1çln yemcıt, çıun:ı..,-ır, orto. iş
leri yapacak. ht:nibnl Ba.lıçekapı 
..I.bnm han asma kat 13 müracaat. 
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ta:i BAYANA İKf ERKEK ÇOCV

CA - İhtiyac var. Ba.hQClaı.pı Bl-
*'iad Jokanh.la. -

Jş VE İŞÇİ AIUYANL&R _ Oeha-
debaşı eaddes1 227 ınımaraıı BmlAk 
Dfıroım OSz1 Alpan'a her dil mOn-
caat. -2 

HESAP ft DEFTER - t78Ullerlııe 
llhı& bir bayana thtt)'ae} 'TUdır. Ay-
1* IO - IO Dradu'. şelıUdebqı ead-
deııd 22'1 KQ. oazı .6Jpuı'& mtraeaat. 

-ı 

~kaz kullnnılmış ,muzlk muallimle- APARTMAN - Btri Nuruoomanlye tevkal1ide nezarew 12 numn.mh köşk 
tıbek talebelere. barlara. ga.- caddesmde s at 40,000 liraya, bl.rl mutedil tıatıe ıatılıktır. İstaııyon 

Alın:ınca. ders ~eriyor, OC'vabı gnze
teye «M. E.> namında yazılmam rtca 
('(ifll:v<ır. 

re, Y 

yarım 

beyas 
fevıkal 
satıby 
.,kak 

sbıclara elveri§Ii ~ telcml1 demiıtl. Hhnayei zttaı aotalmda 4 kat 30,000 karşlSlllda. bakkaldan alınacak adres
~Praz. lld petalll, parmaltbnş ~. Telefon 36.3 Hüseyin Pektap le her gün akşamlnn '1 de ve ClUWlr- SERMAY.EDAR ARANIYOR -
tllditi ftnel atJa.b. :ftat1 UJ'CUD. mtltacaat. - 4 test, pazar Cilnlerl sabahtan akşama Mcmleketlm12de rekabeti olmıya.ıı ft 
!de ı&te~, elverlş'l1 nn.tın kada hnrb bfüunına kadar itala!. ecıncmı-
or. Adreat: Be70ilu. Jfıuııdya nı:ştı.KömE - İstanbul cadde- r içlndekllere müracaat. - 2 yeceği ve 'piyasada çok sllrümlti oıan 
ll'ra.nsız 111efaretııanem karşısın- sinde 9 odalı bahçeli altında 2 dük- TOPKAPI MALTEPESİNDE _ os- 'bir f§ 1çln 10000 ve yahut 15000 lir& dl\ 2913 
1 "!'trnL 8Plr. ~ mtıra- ~ ~ )'akm lçlnde sarnıcı .,ıet- man Beyin Nümune batı iskemle ma- ile şerik aranıyor. Akşrundn mektup
Çlaqamba Ye cumartes!nden triJ"I olan 61 Mo lu ev &4tılıktır. İçln- sa ve saire Ue bember kiralıktır. is- la Esaslı rümuzunn mlirnc:ıat!:ı.n. eaat. 

maada her IGn ~ bdar. - 2 cleklle.re mtıracaat. - ı tekl1lerln ba~ müracAııtı,. - - 1 
1 



Sahife S 

Kömür alım ve ıatlıninda raıladığıniz zorluklari haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla pa~a vermeyiniz. 
Sarih adres ve müspet vakialı ıikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz İcabi olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve lstanbulda) 

y··rkiye Kö ür Satış ve Tevzi Müessese i 

Dr. IHSAN SAMI -· 
BAKTERİYOLOJi 

LA.BORA nJARI 
Umumt kan tahlllltı, frengi 

noktaı nazanndan CWas.serman 
ve Kahn teamülleri) kan lı:Qrey 
vatı .!81'llına.sı. ruo ve aıtm 
hastalıkları teıhlsl. idrar. ce
rahat. balgam, kazurat ve su 1 
tahlllltı ültra mikroskopl. hu
susi aşılar lstlhzarl, kanda üre, 
şeker, Klorür, Kollesterln mlk
tarlanr.ın taytnt. 

• Dlvanyolu No. ııs. Tel: 209Rl • 

i LAN 

, _______ SARACHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSİ -=-mı:1-llml':!l:lll~ 

Bay Recep Zühtü'ye oit 327 nu• 
maralı bir adet Bankamız müessese 
hisse senedi kaydl üzerinden İstan· 
bul Dördüncü icra memurluğunca 
sablmıştır. Yeni sahibine ikinci nüs
ha verileceğinden O!kisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Kız - Erkek 
Ana • bk 

-------
IHAYRiYE LiSELERi Yatılı - Yahsl7 

Orta • Lise 

Talebe t:ıydı.İıa devam edllmektedlr. Eskl talebenin taksitlerini yatırarak kayıtlarını yenllemelert l!zımdır. 

' Türkiye İt Bankası A. Ş. 

Kayıp annemi arıyorum · 
Müracaat: Her gün 10 d:ın 17 re kadardır. Ecnebi llsanı 11k: sınıtlArdan başlar. O!lnrtüzIO taleM mektebin Bundan otuz .sen~ evvel Kırkkill:;e

den muhaclr olarak İstanbula gcldl
ğlmmlzde Belediye çavuşu B. Mchme
de e\•lltlık olarak veren valtdem ba.-

~--••••••••••hususi v~saltlle nakledlllr. Telefon: 20530 , Nişan taşı, Çınar caddesi, Hususi -----mı--,~ yan Zültiyenln İstanbııla blrllkte gelip 
Izmıtte bay Mehmet Ali lmılnde biri-

@ n ş n R T re=' li5l A ili K o n n te ~ lC!!!. n sile bir buçuk sene evle::t!yor, Bugll-
~ 16 U ~ iN 17'. 16 ;;;;?) u;;;;. i;;;;!) j ne kadar kendlslnln nerede oldu~nu 

bllenler tnsanlyet namına aşağıdaki 
Ana, ilk, Orta ve Lise - Yatılı, Yahsız - Kız, Erkek ~ ndrese mürac:ı.at ed!U~--e memnun 

Tal be kayıt i,lerine hergün 9 dan t7 ye kadar bakılır. Talebemize der:s aaıı.tlerine ilav<!ten Ucretsiz edllecektlr. 
vab ncı dil kurlan açılacaktır•.m11:1m1eJ1•••••s:m::mmıaımd ı Kadırga Kaburga sok k 16 No. 

~-a:wr;•m1cmawmun••••••••••• TELE.FON: 80547 • Nimet ömürlü 

tar k saçl rınzıda 
kurtulunuz 

Ders ücreti ilk ve son olmak üzere 3 liradır 
S"n\erce Avrupıı.d;:ı :ıı,: profc 6rlerlnden aldı!lun derslec ve t"crü

belerım uzerlen kolay. ucuz blr metotl ~ daklkad beyaz saçların~ı 
kendi kendlnlıe tstedlğinfı renge boyamağı ve saçların sıhhatine 

dikkat etmeğl bğretlyoru.n. 
• Bu metodu o~renmek için 427 numaralı İst. Posta Kutusun:ı ad-" 

# KIZ ve ERKEK KISIMLARI il 9 '\ 

Boğaziçi Liseleri 
ANA SINIFI - iLK - ORTA - LlsE 

Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eııki talebenin kaydının 
yenilenmesine başlanmıiitır. 

ARNAVUTKÖY CİFTESARAYLAR - Telefon: 36 - 210 

P••mmlilllm!mB•LK - ORTA - ı.isE 

ü~tök:O~D Lö~®~ö Kız 

Emek 
Ya.lalı 1 
tattcıız 

reslnlzi, S!lÇtnızdan bir p:ırçayı \'B istediğiniz rensı yazarak ücretlle Talebe ı~aych lçln her gUn nıUr:ıcaat edllebillr. 
beraber gönderirseniz size göndereceğim rormnı ve öl'i-ütlerl ö~rene- . . 
rek dalma tntblklnde muvatrak olur, genç \'e güze: kalırsınız. Taşnı Eski t.:ı.lcbe kaytdlannın yen1lenmesine 10 eylU!e kadar.devam edılecektır. 
fle de muhal-ere edlllr. SEH7.ADER~ŞI, POJ.iS KARAKOLU ARKASI 

alliİİliimHıim•ııiılıimıllllİl•------m·--------· t:•a••••m•-- 'l'elefon: 2253d - ---------

ürk Oiştabipler Cemiyetinden : 
1!.:!~~1 Venn K©Oe] IYa!;;-1 ı 

İlk - Orta - Lise Taksimde Sıraservller 86 
HusustyeUerl: Yabancı dıller ö~retlmlne ehemmiyet vermek, tale

besinin sıhhnt ve 1nzlb:ıtlle :ı.·akmdan ll~llenmektlr. Tel: 41159 

Şimdiye ka.-iıır ASRI DIŞ DEPOSUNDAN kauçu1' almıı bulunan 
nı slekt şlıır IKINCl Tl!.VZl olmak üzere yeniden altışar yaprak diı 
k uçuğu verilecektir. lstanbulda olup unvan tezkeresini Cemiyete mü
hurleterek vize muamel~ini yaptırmış olıınlnr, doğruca ASRİ DIŞ 
DEPOSUNDAN yeniden altışar yaprak kauçul. alacaklardır, ANADO
LUDA bulunan ve Cemiyete talepname g&ıderen meslek.taşların ye· 
nid~n müracaat etmeden ndreslerine k uçukl n ASRI olş DEPOSN 11111•••••-
t <afındor. ..... a. göndorilooekti.. 1 

LEYLi ve NEHARi 

F R A N S J Z Erkek Lisesi 

Bir adet komple Lokomobil- Altel
natör grubu satınalınacaktır. 

Bankamız Garp Linyitleri lş!etmcsi için 1 20 - 150 efektif bey· 
gir kuvveti nurnu t takatlı, yeni ve.ra az kullanılmış bir adet Lo
komobil - Alternatör gurubu satnı alınacaktır. 

1 

Sen Benua 
lstrınbul Ga1ata Po.;ta Kutusu 1330 

İlk ve orta mektebi bitirenler İçİJı 
lbuıri Fransızca kunlan vardır. 

. KLASiK ve MODERN TEDRISA T 
Olgunluk imtı1ıanlanna hazırlar. 

Kayıt muamelesi Pazarteli ve Perşembe günleri eaat 9 dan 1 2 ye ka.
Jar yapılır. Okı:i 16 Eylul Çarşamba günü açılacaktır. 

9 Eylul 11;143 

Türk parası kıymetini koruma 
Maliye Vekaletinden: 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındııkl 12 numnrah 
kararnamenin" 8-lncl maddeslnJn tadiline dair olarak İcra Vokll
lerl hey'etince ittiha:ı olunup S/eylftl/912 tarllı ve 5201 sayıb 
Resmi gazete ile neşrolunan 26/8/9i2 tarih ve 2/18669 sayılı ka· 
ramame aşağıda ilin olunur. 

Maade ı - 23/ 11/937 tarih ve 2/7695 ~yılı Türle parası kıymetlnl koru
ma hakkında 12 numaralı kararnamenin 8 lncl maddesi a.şıı.ğtda yazılı .. · 
ltllde degışıır::tmlşttr. 

Madde 8 - Bankalar Türk parası olarak yapılan tevdiatı, müsaadc.sW 
hlç blr suretle ecnebl parasın& tahril edemezler. 

İkametglhı Türkiye dıfınd& bulunan bak.lkl n hUkml p.h.ıslAnn xtırld.ye
dekl mallarının irat.lan n utıt bedellert, terma.ye ve totırlk hl.sselertnln P. 
llrlerl ve Türk parasly1e olan her nevı mevcutları va aJacaklan ve yeril fi 
ecne-bi menkul kıymetlert bloked.Jr. Muayyen btr bankaya. yatırıbnası kanuM 
nen ve kararnameler lktlzasından bulunan meballıt ile Türklyede yapılacü 
masraf ve mllbayaalan Jaı.qılamak llzere haı1çtetı ııönderll&n serbes' d6 • 
vlzlerln satışından mQoohassll pa~lat' blokojdan mllstesnadır. 

Hariçte bulunan ha.ldk1 ve hükmi şahısların Türklyedeld. bloko alacak· 
lannı istifa ve menkul kıymetlertnl tesellüm edecek şahl.81ar k.aml>tyo ,. 
mürakabe mercUertnden mil.!aadt alarak Türk llralannı Lsttra tarlhlndeo. 
ltlbaren bir ay içinde Türkiye Cilm1iurlyet M~ez bıuıb&na ve menkul kı1""' 
metleri tesellüm tarihinden ltıbaren aynı müddet içinde dlledlldert bir ban
kaya tevdle mt>cburdurlar. 

Tilrklyedkl haklkl ve hUkınl şahıslar tarafından Türkl)•e haricinde bu· 
lunan haklkl ve hükml şahıslar lehine Türk llrası Uzerlnden kred1 açılamı• 
yacağı glbl tevdl:ıt de yapılamaz. Ve Türklyede bulunan eenebUere hl9 bir 
suretle 1'ilrk parasile lkrnza.t.ta bulunulamnz. Bazı lstl&nal ve husus! hallercı. 
bu şekilde kredi kiiµdı ve 1kraz yupılması Maliye Vekı\letlntn ve tevd~ 
Jcrası dıı Kambiyo mlirak.abo nıercllerlnln mezunlyetlno bo.ğlıdl.l', Ha.rlçteld 
tirmala.r lehine teminat olarf\k Tilrklyedekl bankalara yapılacak tevdlU 
Kamblyo milral:nbe mercllerlnln müsaadeslne tabidir. 

Bloke para. ve menkul kıymetlerin TUrklye d:ı.hll1nı1 1stlmal şekUlerl 
Maliye VekAletlnce bir taıtmntnamo lle tayJn olunur. 

Bu 11evl parolann hartco çılcanlınası o.şnğıdaltl malJann Uıracı sureWt 
mümkUr.dür. Bloke plralann tanstert h:ıkkındııkl. mukavele vı anla~nıalal 
hlikllmlcrl mahfuzdur. 

ı - Anason 
2 - Sünger 
3 - Yabanl d->mus eU 
4 - Yaş sebze 
:S - Kök boya 
6 - Halı 
7 - r.rue taşı 
8 - TUtün cl!>l7 ve da.ha evvelki senelet' mahsull.b 
9 - Yaf meyva 
10 - Çöven 
11 - Şar-J.p 
12 - Likör 
13 - GUlyaıt 
1'\ - Cehrl 
15 - Mndcn suyu 
ırı Zımpara cevMrt 
17 - Prlna kUspesl 
18 - Kuru Uzilm c19U mııhsulil• 
19 - Fındık d940 ve 1941 yıllarına. alt• 

Yukarıda yaz.ılı mallar thlzalannda husust kayıt bulunanlnr b!l kayıt
larla mukoyyet olm:ık üzere. mUnhasıran ecnebi şahısların tabUyetlnl ta
şıdıkları veya lkamet.gı\hlannın bulunduğu memleketlere v& sermayesl kıa
ıuen veya tamamen eenebl şlrket ve müesseselerln var ısa. ana merkezlerı
ntn, yoksa hlssedarlannın lk.ametglhlarının bulundu~ memleketlere Mir 
llye VekaletlnJn nıilsaadeslle Jlıraç edlleblllr. 

Bu memleketler Klirlngll veya benzerı bir anlaşma ll<e bağlı bulundu
~uın~z memlekc~ıcr olduğu l.a.kdlrde lhra9 edilen mal b~ellerlnln kllrlng, 
t.ıı.ktı.ıı veya knyıt hcırlcl bırakılac:ığına dnlr bu mcmleketlerln e.lAlmdar res.
ml mnesseseıennden müsruu:IG lstlhsa cdllmesı ve bu müsılıdelerle Mallye 
ve~Ietıne milrneaat o lunması Iı\zımdır. 

Ihraç edilecek mnllnrın navlun, slgorta, komisyon glbl lhraç masraftan 
nlll.kadarla:- tnrafmdıı.n bu mall:ann tran.sterlnden elde edllecek dövlzlede 
mevrldde ödenir, 

Her hang1 blr menılekctte husus! taw he.>abımı.zda teraküm etmiş mil· 
h1m miktarda meballğ bulunduğu ve o memleketıtcn 1thah\tın ehemmlytıtJI 
surette güçle~ml~ olduğu 2/15843 sayılt kararnıuncnln 6 ncı maddesi mucl
btnce mütr~ekkll .: tlcarl tedlyelerl tanzim komlte.sı. tarafından tayin vt 
tesblt edlldlğl hallerde yuk:ı.nda yazılı malların ihracına mllsaade edUmey1p 
bu nevı p:ı.rnl:ı.nn o memlekette açılmış husus! tak!ls be.~abımızda mukay
yet meballğden mahsubu surt>tlle transferi yapılır. 

Muvakkat madde - Neroıertade bloke para ve menku,l kıymet bu!wıan 
haklkl ve hükml şahL,la.r bu karama.menin neşrt tarlhlnden itibaren blt ar 
lçlnde Kambiyo mlimkabe mercllerlnden müsaade alarak bloko Tilrk lira· 
tarını Türkiye Cümhul'lyet Mel'kCZ Bankasına ve b1oke menkul kıyınetleıt 
de dUcdiklcrl bir bankaya. t.evctle mecburdurlar. Hilen bankalarda bloke bu• 
ıunan meb:ıJlğln Türkiye CUmhurlyet Merkez bankasına tevdU lçln Kambiyo 
mürakabe mercllerlnden müsaade istllısalfne lüzum yoktur. 

Madde 2 - 23/ 11/ 937 tarih ve 217695 sayılı Türk parası kıymetlnl koru• 
ma hakkındaki 12 numaralı kararnamenin 31 lncl ınnddeslle 23/ 10/ :MO, 
28/ 4/ 941, 1517/ 9.U tnrlh ve 2/ 14573. 2/ 15683, 2/ 16202 sayılı ktl.ramameler 
kaldırılmıştır. (97681 

ithalat ve ihracat şirketi 
için Türkçe daktilo yazan ve Almanca konupbilen bir bayan ara
nıyor. Gala.ta Rıhtım cadde!lnde Tahir Han 13/ 17 nwnaraya 

müracaat. 
Gerek l:.okomobil. gerekse altern :örüı• bütüıı aksamının tam 

olması · ve mükemmel c;; lışabileeek ı·aziyette balunması lazımdır. 
Alteı na töre ait le\•zi tablosu i1c kontrol \•e mesaha illetlerinin de 
tam olması şarttır. 

Lokomobilin linyit yakabilecek vaziyette bulunması tercih 
olunur. 

Alternatörün üç Fazlı ve 400/231 voltluk olması laZtmdır. 
Elinde bu e\•8ftfta lokomobil - Alternatör gurubu bulunanların 

m l;inıılıırın bi..ıtün teknik evsaf ve teferruatını bildiren teklif 
mektuplarını cEti Bank - Ankara:. a:lreJİııe göndermeleri rica 
ve ilan olurıuı. 

l 
1 
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1 m KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖR0RS0N0z. 

!9--::zı:~ill NURUOSMANtYE caddesinde hu:usi m .. m1s:mm:~ 

i NESiL iLK OKULU YE 
YUVA - iLK KIZ - ERKEK 

Turk-;e • Fran91zca öğretim. Yuvada yenilik. Bu yıl orta kısmı da 
açılacaktır. Her 2ün kayıt yapılır. 

almak için 
Müraca:ıt edenlerin birliklerden tasdikli beyannamelerini: 

NECATi PEHL .. VAN 
Kok İmalii.th<? .. ::sine tevdi etmeleri. 

lll•mlll!!ml!Zm-E'.ll!!lil HASKÖY - tsT ANBUL llllil!:'Dlmli-ı:m:zılll!:l .. 

1 

Şl:Jll Bilyilkdere cndde31 Zlnclrllkuyu virajında, 3058 met.re murab
baı arazı, (Betonarme kö~ Oç oda. matbnh. banyo} Garaj, Ahır, Gazi
no, Elektrlk, Su. Kuyu. içinde motör ve üstfuidcı dört t-Onluk su dep,su, 
Bahçe. muhtelk çiçekler ve mliteaddlt akar çeşmeler ve 80 met.re çlçek 
camekAm cephesi 85 met.re asfalt yol üzerinde, heyetlle satılıktır. 
Tafsilat al.ıruık ve cörüşnv.k üzere : 

t t:ınbul t BANKASI knr mnda M nı C"m l Oi e,ın,. mliraraaı. 

UMUMi MERKEZİNDEN 1'.UKSEK \IVBENDiS l\IEKTEBt ve TEKNtK OKULU---• 

1 1 -- Etimesğut anbarlarımızd a mevcut 15 ton miktarında çadır Glnş De-nemelert l'arduncısı 
parçalarile 4530 kilo yün 21/9/942 t.arihine rastlayan Pazartesi Çözülmemiş Geometri Problemleri 
güııil saat ( 5 te kapalı zarf usulü ile Ankara Yenlıehlr' de Umumt Yenl llbeslle çıktı. Flatı 125 kunış 
merkezimiz binasında satılacaktır. Y. M. M. ve Tek. Ok. g;rt., denemelerinde aorulmuş ve bazı mUhhn 

2 - Talip olanlar yapacaktan teklife göre % 1.5 nispetinde problemlerin hnl1er1. Taşra lçln P. kutusu 2322, Geometri.. Prob. 
teminııt vereceklerdir. H A Ş E T : <Beyoğlu) SERGİYADİS (Tünel b~) 

J - Nümuneler Ankarada Umumt merkezimizde ve lstanbul- ı ••m İ K B AL K İ T A B E V İ (Ankara caddesi ts+..anbul) ••mil 
da Yeni Postahane civarında Kızılay hanındaki depomuz müdür-
lüğünde görülebilir. ZAl"t - İstlltlı\l hari>lnde ı~nlrderll••ELtÇABUK SVNNETÇt• • ll 

ml zart ettim. Yentslnl çık.aracağım-
aımış oıduium askert terhis ter!{ ere- Rı· f at Ko·· p"'ru .. ıu·· 

K 1 Z 1 L A Y C E M I• y E T .
1 

dan eskisinin hilkmll yoktur. · 81 -:'- ft t rt 1 ..:ı_ ilk 
Bolu, Gökçesu Karakaya. köyilnden r ....... 6 nne • e ~ liv..ı• ve 

son pansumnn 
Haso.n oğlu Halit Alkan KABİNE: Beyo{tlu Meşrutiyet 

Umumi merkezinden: 
ATEBRiN SATIŞI 
lstanbul' da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin anbalaj 

ıekillerilc fiatleri a§ağıda gösterilmİ§tlr. 
Lira Kr. 

O, 1 O X 15 Ate'brin Komprimesi f~esi 1 10 
O, 1 O X 300 » » » » 21 

caddesi No. 47, Gün~ Apt. 
ZAYt - 1941 - 942•yılında 5:1 ncl EV: Erenköy. Tel: 52,73 

ilkokuldan aldığım 506/ 34 sayılı şa- iimımaıı::zıo•ı:iiıı:ı11·n-e .. vve11ı ııiım11il•rn••ea•a•tiıı .... badetnameınl k:aybettını. Yenlslnt 
alacağımdan eskisinin hükm~ yok
tur. 

Hayrettin oğlu Kftzım Uğuray 
Zayl - Bursa. asker! l1se31nden al· 

dığım tasdlkııameyl. Erzl.ncan fellkeı
tlndo kaybettim yenlslnl alacağım.
dan eskisinin hUkmU yoktur. zayı - İstanbul it Bıı.nkasınd:ı.n 

ıı.ldıfım kumbara dcfterlml ve bem- Muzaffeıı Kızıltan 

Kndıköy Eşrcto~lu So. No. 11 GO Z T ABiBi berinde Fatih nüfus memul'luğunda.n 
verllen nüfus tezkerem. Sultanahmet -------------

0 r. Nazmi Aziz Selcen yabancı askerlfk şubesinde kayıttı ı----
nskerıık tezkerem vo ihraç raponnnu NADiDE 

HASEKi HASTANF.51 GÖZ MÜTEHASSIS( muhtevi evrakımı kaybettım. Yenllc- K E Ş A N H A L 1 S 1 
Her gUn saat 1, ten ı ş • kadar Bayezit~• Çar.,ıkapıda Tramvay rlnl alacağımdan esklslnin hUkınü 4.80 X 293 eb'adındadır. 10/ 9/ 

" yoktur, 942 Sand l Bedesteninde satıla-
dura" ı ka ısında 99 numaralı mUDiYenchanesinde fıaıtalarmı kabul 3"" d~ l Sill ıs.ı kt 
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