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iÇKiSiZ SAZ 
Meclis, örft idarenin alb ay 
daha uzablmaıı hakkı <laki 

1 

~tlALOOW ÇlFJ'ESARA YLARBahçesinde 
Ber puar saat 1' ten 19 a kadar 

MÜZEYYEN SENAR 
Başvekalet tezkeresıni Ye ... atklr kemani «Necati TokJaJ» ldaresba

atkt !O ldflllk mauıam küme su hmtlnl 
dJnlem.ek fınatmı bçırma71Dn. tasvibetti 
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Londrada 
imzalanan 

lngiliz - Sovyet 
anlaşması 

tngiltere ile Amerikanın Ud 
istekleri, Sovyet Rusyanın da iki 
zoru vardı. 

Harkof'ta 
Alman , 

taarruzu 
gelişiyor 

Almanlar milyonlarca 
asker ve yüzlerce uçak 

kullaniyorlar 

Moskova 12 (A.A.) - Uxıited Press: 

Reisicümhur Hukuk BU 84.BABKİ 

fakültesi imtihanında Sivastopol'da 
vaziyet pek Uzun müddet imtilianlari takip buyuran lamet 

ltıanü, fakülteye tekrar geleceklerini vadettiler vahimi 
Harkof cephesinde Al
man taarruzu devam 

ediyor, Ruslar mukabil 
taarruzlar yapıyorlar 

'l'ELGBAl'LA.B 

Japonlar yeni 
bir ihraç 

hareketi yaptılar' 
Amerikalılar, Aleou

tiennes adalanna çıkan 
Japonlara karşi harekata 

giriştiler 

Müttefiklerin arzulan, Sovyet 
Rusyamn bezmeden ve yılmadan 
harbe devam etmesi, harbden 
sonra da A vıııpada, yayılma ve 
genişleme emelleri gütmeden 
bar~ ve düzen işbirliğine gir
mesi. 

Sovyet Rusyanın bilinci zoru, 
İngiltere ile Ameıikanın. sadece 
mlah göndererek yahut hava 
akrnlan yaparak değil, karaya 
çıkıp ikinci cephe açarak kendi
sine yardım etmeleri, ikinci kay
grnı da Almanya yenildikten son
ra kendi sınırlan içine elleri 
bomboş dönmemesi idi. 

I-Iarkot cephesindeki yen! A1nul.n ta
arruzu muazzam bir şeklide gellşmek
tedlr, Bu taarruza rollyonlarea as
ker ve yüzlerce uçak iştlnılc etme~ 
dlr, Sovyetlerln mukavemeti altı 
günden.bert devam etm.ektedlr. Mü
dafaa hatları hiçbir yerde yanlma.
mıştır. Ruslar mevzilerini sıkı bir 
surette tutuyorlar. 

Ankara 12 (Telefonla) - Reiaicü.mhur Lanet lıı6n0. bu eal>ah _.. 
at 10,.30 da Hukuk Fakülteainl şereflendirerek talebenbl lmtilıanlannı 
taklp huyurmuılardır. Rislcilmhur, Fakültede Ma.artf Vekili Hasan Alı 
Yücel. Yüksek Ö§Te.tim MlldürU Şeıruıecldln Tfl profea8rlerle btr Jcı.. 
sım talebe tarahndan hararetla ka.rşılanmııhr. lamet lnann, o sırada de
vam etmekte olan profesör Sabri Şakir.in Huluda: Uaul11 Muhakemeleri 
ve Baha Kantar'm Ceza Muhakemeleri UsulU deralerlnln lmtihaillanna 
girmişler ve uzun milddet takip buyurmuşlardır. 

. ln8nll bundan sonra Fakültenin üst katmdakl okuma ıalonunu geZ- Londra 13 (A.A.) _ Sivasto-
mııler ve profeıörlet" odasında profesörlerle haabı\ıalde hulunmuşlardır. lda vaziyet pek ıvahimdir Mos-
• _ ReisicUmhUT, ıaat 12,30 da talebenin aJlatlan arasında Fakülte- ~:vadan alınan haberler di~er bir
ôe.n aynlmı17lardrr. İsmet lnönii Fakülteden ayn1ırken, yakında tekrar ka kesimde de vaziyetin buhranlı 
geleceklerini vadetmitlerdir. olJuğunu göstermektedir. 

Amerikan uçakları Sivastopol' da bir kaç 
yeni istihkam alındı 

Londra 13 CA.A.) - B.B.C.: Ame
rikan Bahri.ye Nez:o:rethıln neşret.tıll 
resm1 tebliğ, Ja.ponlann Ala.skanm 
ş1mal1 gar.btstndo Aleoutıennes ada.
lamı.dan baın.sınıı. asker çıknrdıklan
nı teyit ediyor, Japonlar Atto o.dam~ 
na. az miktarda asker ç~ıar. 
gemllert da Sıçan ada.lan gurupuna. 
da.hll Klska. ndası limanına g1mılr 

lerdir. 
100,000 den fazla Alın.an askeri pek 

dar bil' ~he üzerinde dö~şüyor. Vieh7 ıs (A.A.> - Slvutopol kesi
minde general M.annelstetn ordula... 
n ~nlden blrkaç mevzll lışgal etm!ş
lerdir. Hava. kuvvetleri 11manı bom
bala.makta kara. kuvvetlerln.e yardım
da. bulunmaktadırlar. 

Amerikan kara. ve hava kuvvetıeıi 
Japonlan meskfin yerlerden çıekllıne
ğe icbar etım.ışlerdtr. HarekAt devam 

Uçaklarımız bunlan devamlı şekilde A k li - • A • ~· • -
ve muvaffaklyetıe bombalıyorlar. D\lıı n ara ava meydanına ınen 3 ve rnıye cıvarına 
bazı tepeler blıb.ç defa. elden ele inen 1 tayyare ile içindekiler göz aiti edildiler 
geçmiş fakat akşam üzerl d~num ediyor,------ --
eskl menllerlne atıl.ımştır. 

Bu suretle, İngiltere - Am.erl
tca ile Sovyet Rusya arasmda 
'.Almanyaya karşı dövüş bakı

mından anlaşma yarını, gelecek 
sulh politikasında işbirliği bakı
mından anlaşma ise sıfırdı. 

Berlln 12 CA.A.) _ D.N.B. ajansı., Ankara 12 (AA.) - Aym 1 2 lııci cuma s\lnU öğleden evvel llç 
Doğu cephesinin cenup kesim1nde Al- Amerik'an tayyaresi Ankara hava meydanına "" hlr diğer '.Amerikan 
man savaş ve Stuka uçaklannın dlln tayyaresi Arifi.ye clTanna cebri init yapmıılardu. Devletler hukuku ka.-
Sov etle tarafından •lddetle müd&- idesine ,..,.,...,n olarali hu 4 tavvare ile mürett&ti giSr;alb edilmişlerdir. 

Hark.of kesiminde general Von 
Boek orduları muva.ttaklyeW. taarruz_ 
larda bulunmuştur. 

Libya' da 
büyük bir 

savaş oluyor 
Y r " - ..... - .,...- Londra 13 (A.A.) - B.B.C.: Slvas-

fa.a edilmekte olan bazı mevkilere tıe-
slı:U surette hücumlar ya.ptıklannı K •• •• f e 1 e topolda müthiş muharebeler devam 

haber veriyor. Alman bomb& uçak- omur ıat erıne zam =:=~=k~ı!:~ıe:nb= 
lan, asker v& hat'b malzemesi yilkltl ya. mal oluyor. 

Alman taarruzunun başlıya
cağı bugünlerde, rngiltere ile 
'.Amerika, Sovyet Rusyayı her 
bakımdan hoşnut etmek, Sovyet 
Rusya da Alman saldırışına tam 
g"öğils germeden önce bugünü ve 
yarını güven altına almak için 
buluştular, konuştular ve a:nla.ş
tılar . 

müteaddit otomobil kollannı bomba.- ı k Ruslar, mukabil süngü hikumlarly-
lamak suretlle Sovyetlerln mtlnakale- yapı mıyaca tır 16 bazı yerlerde Almanlan gerl at-
lerlni hl.s9edllir nispette sekteye tıl.. mışlardır. Fakat Almanlar, taze as-
ratmakta 1dller. ker, tank ve tıayyare kuvvetleri gön-

Savaı, timdi mayn 
tarlasının doğu ucunda 

vukubuluyor 

Yardım bahsinde İngilteıre ve 
'Amerika ikinci cephe Ktırmak 
ödevini açıktan açığa kabul edi
yorlar. Bunun yeri belli değildir. 
Zamanı da 1942 yılıdır. Bu su
retle Müttefikler. Almanya Rus
ya içerlerinde ilerlediği. yahut 
'.Almanya taarruzu başaramayıp 

gerilediği, yani en uygun ve elve
rişli gördükleri vakit işe girişmek 
serbesliğini ellcri'nde tutuyorlar. 

En güç olan politika anlaş
ması, sekiz maddelik ve yirmi 
yı:llık bir yardım ve işbirliği and
laşmasının imza.sile elde edil
miştir. Londrada imzalanan bu 
vesikaya göre İngiltere ile Sov
yet Rusya, bu harb içinde, bu 
harbden sonraki sulh devrinde, 
ve şayet sulhten sonra yeni te
cavüz olursa birbirlerine yardım 
etmeyi yükleniyorlar. 
I..ondra anlaşmasının iki ehem

miyetli hedefi var: Birisi, Al
manya. yahut Mihver devletle
rinden herhangi birlle ayn ayn 
konuşup, mütareke ve sulh yap
maya engel olmak; ötekisi de 
harbd~n sonra, sulh için alına
cak tedbirlerde işbir1iğini kabul 
etmektir. Bu maksatla İngiltere 
gibi Sovyet Rusya da toprak ge
ni§letmcmeyi. ve başkalarının iç 
idaresine karışmamayı şimôiden 
kabul ediyorlar. Bu madde, bir 
taraftan komfü.ı.ist propaganda
sına set cekerek İngiliz efkft.nnı 
tatmin ediyor. öbür yandan han
gi tarih teki sınırlara göre toprak 
genlşletilmiyeceğini açı.K ve ke
sin yazmamak suretile Sovyet 
Rusya.ya «emniyet tedbirh ola
rak bazı genişlikler imkAnı b~
rakıyor. Anlaşmada, Almanya 
yanındaki devletlerle diğerleri 
arasında hep fark: gözetilmesi ve 
İngiltere - Amerikanın sulh ya
sası olan Atıantik beyanname
sinden hoşnut olmayan Sovyet 
Rusyanın bu yeni anlaşma ile 
tatmin eClilmiş görünmesi için, 
mahdut · olsa da, böyle bir imka
nı zarurt görüyoruz. 

Bu anlaşma. bugünkü duru
ma yeni bir um:ur katmıyor. A1-
ınan11ava karş.1 birlikte dövüı;ıen 

Nccmt"•1dh1 

Ruaların İşgal ettikleri dererek mlldafller üzerinde müthiş 
yerlerı lstanbulda 1 temmuzdan itibaren bır tazyJ:k yapmaktadır. 

k · · • • t • • b 1 kt Slva.stopolun A.laıbeti bu ezlc1 kuv-
Stokholm 12 (A.A.) - Ha.vas aja.n- OmUr eVZllne aş 8nBC8 lr vetlere müdafilerin gösterecekleri da._ 

sının husust muhabiri bildlrlyor: yanıklı~a ba~Iıdır. Durum Y8h1m ıse Londn. 13 CA.A.) - B.B.C,: İngl1bl 
So ....... t kaynaklanndan gelen ha. 5 6 zı.ıfulı kuvvetleri, Ha.mı.atın şarkın.da . .,~ - Evlerı"n 1°htı0yacı- ı"çı"n halka kok ve ao··mikok, de hücum eden Alman kunetıerlnln berlere göre, Ruslar Volkof cephesln- ~ ida.r b1 ff k et kaza: dık JlerUyen dü~an kuvvetlerinin yo-

de müteaddit yerleri ve bUha..cm Le- kaloriferli aparbmanlara da kriple maden r1 n 4anre~ ~~~e~edlr n - lunu keserek muharebeye ıcbar "" 
n1ngradın 90 kilometre cenup do~- .. ·• •• • • arına ~ . mtştlr, Mayın tarlasının doıtu ucun-
sunda Rtblnske giden demiryolu üze- komuru verılecektir .Alm.a.nlar Slv~ıa kartı ıo pl- da, BUrülhak.lmin ı;a.ı1c ve şimalln.-
rlndeki ostrovlıı iki k~ zaptet- ya.de ve 8 zırhlı tilmen kullanıyorlar. de 1k1 tarar kuvveUeri arasında. bUr.-
mtşıeroır: Ral ve ş:.Ja.k.sJlno. ..~ 12 (Telefo.nla) A -. Taıı Yin~ bu hramame hükmüoe g&- Londra 13 CAA) _BBC: Dün yilk bir muharebe cereyan etmek.\&-

BWldan başka. KalJnln kesiminde komurünlin teTzl ve ı•tihlakıni tan- re. Mıllt Korunma kanununun 21 gece yansa M~· · · dil dlt. 
Ruslar bir şehre glrdiklerlni blldlrt- zim maksadile Vekiller Heyetince inci maddNfne i.tinaden lkti.at Ve- remnl Rus tebliği: nefre en General Rommcl, 110,000 kişlll.k bir 
yorlar. Bu şehirde şlmdl sokak sa.- bir kararname hazırlanmışbr. Neşre- kaletinin taıdikl ile kömilr istihlaki- Dün lotaatımız, Harirot kesbntllde mihwr kuvvetlnt hararı.ta. iştlrA.k et
vaşlan oluyor, Bu şehrin Rjefln 20 dilmek üzere olan bu kararnameye ni tahdit • .,.. bilvuıta latihlakta taarruz eden düşman piyade Te tank tlrmektedir. 
kilometre kadar doğusunda.ki Sub?.Of göre tq kömürU ve kokun muhtelif tasarruf temin edecek tedbirler alı- kuvvetlerine karşı müdafaada bulun- Rommel yeni bir 
şehri olması muhtemeldh\ şehir, kasa~~ ve köy~ere ~an~. niı- nacaktır. muşlar ve muka'bll saldınmlarda. bu- gedik mi açh? 

betler dahilınde tevzı edılecegı lk- Aldığım ınalQmata göre iktisat lunmu.şlardır. Vaşington ıs (AA ) _ Libya. cep-

Alman'lar tisat Vekaletince teabit ve Başveka- Vekaletine• vil&yeilere verilecek Sivastx>polda anudane çarpışna.lar heslnde Rommel ~rdularının Elgaza
letçe tasdik edilecektir. kömürün mik.tan tesblt edilmekte- devam ediyor. Slvastopol clvannda. 1& ve Tobrok arasında btr gedik &O-

s t l 
'd Tat kömilrU, linyit gibi maden dir Eıvle in ihti • in halita kok 5o düşman tankı tahrl.p, 11 lll h&sa.ra ttklıı.n söylenmektedir. 

1 Va S O PO a kömürlerile kok ve sairenin k&ff ' .. ,,~ ._ yac! ıçl' uğratılmış, 10 düşman ~. S 
'k d . 1 b'ld'"l 1 ve somı.&:011., kalonfer ı apar.tıman· piyade alayı ve blı' süvart bölütfi 1m- Bı"ı"rı" Hakı"mde esı•r 

mı tar a temın o una ı ıg yer er- 1 1 k k 

k 
d k l k dd l h k t ara ya mz rlp]e maden 3mUril vo- ha edllmtşttr. l d 

Yer azanlyor e ya.ıac~, ma ecr ma ru a rilecektir. Halkın daha kolaylık.la a ınına l 
kanunile tayın cdilmiıti. Kararname kömü ·· U 1 i d k Alman kayıplari. va .. in....ıon 13 CA.A.) _ R~' + _ _._ 
Üe bu maddelerin temin olunabilen b tru-'~. 

1 
• mda•ın1ı tem n e eee -r .,.. ";:;ııu .uıg• 'k 'h . , l d azı caoır er e a ınmııtır. Vaşington 13 (A,A,) - Aldı~ız llz mah!lllerL. Blirülhakim.de 2,000 

K l Jd t • mı tan 1 tıyaca yetııımeyen yer er e ha.'berlere göre, Almanlar Blvastopol estrı alındığına dair mihver ha.berl9-
ızı yı iZ gaze esı başka maddelerin yakılmasına İkti- Kömür fiatlerine her hangi bir kesiminde ehemmiyetsiz birkaç ileri rlni yalanlamaktadır. 

burada durumun aat Vek&letince izin verilecektir. zam yapılmıyacakhr. latanbulda k6- hareketinde bulunmuşlardır. Bllrülhaldm garnizonu karanlık ba.-
fenalaıtığıni söylüyor Eşhıu ve müesseselere ihtiyaçlan- mür tevnabna 1 temmuzdan itiba- 3 gün lçlndıe uRTadıklan D.yıpla.r sar basmaz mevzUerlnden çekllmJt 

na karşılık olarak veTilecek kömür- ren tekrar 'bqlanacaktır. şunlardır: bulunuyordu. 

8 
lin 

12 
(A A ) _ Alman orduları ~~rin Millt Korunma kanununun 14 Şehrimizde bulunan kömür u.tıf 15,000 ölft., 50 tank ve 60 ttça.k,. 

başı:mandanl;~m tebllli: uncü maddesine istinaden başkal~- ve tevzi müesa4'aeleri İstanbul mil- Sinop'tan top 
sesleri işitiliyor 

Bıvastopol'da lstlhkAmlar etrafında nna de~ri veya satılması menedil- dürü Zekeriya bir iki güııe kadar t .. 
yapılan şl.ddetll savaşlar sonunda ye- mcktcdır. tanbula danecektir, 
nlden toprak kazanı.lm~r. DÜŞ!Ilanm 11111111111111111111111•111111 .. 1111uıııınıı1111111111111111111111111111111111 

muhtell! karşılık taarruzlan kırılmış 
ve Sovyctıer ağır kayıplara u~raml4-
lardır. Sa.vaş uçaklan teşldllert dur
madan çok büyük derlnllkte yapılmış 
düşman tahkimatına taarruz etmiş
lerdir, 

Sinop t 2 ( A.A.) - Karadeniz
de Sinobun şimal taraflanndan, Si
vastopol istikamotlerindoa ve çok 
engiınlerden sürekli top seeleri ve 
bomba iniltileri gelmekte ye gecele
ri şehrimizde sarsıntılar yapmakta
dır. 

Kati netice 
1943 senesinde 

Bir Japon mebusuna 
göre askeri hareket 

gelecek sene duracakmit Doğu cephesinin başka tarafiann
da Alman taam.ızlan başarı ile bltı
rllmlştlr. Taarruzlar Harkof doğusun
da. ha.yll geniş blr ölçüde yapılm.ıştır. 
Volkof cephesinde Sovyet taarruzla.
n akim kalnu§tır. 

Tokyo 12 <A.A.) - Uçlü paktta.il 1 kinci cephe bahseden mebus Ta.şyo Şirnorl, kati. 
neticenin 1943 de alınacağı mütalA-

Sivastopolda durum 
Vaşinrton 12 (A.A.) - Sıvastopol 

cephesinde çarpışamalar şehre hll.k.1m 
tepelerde cereyan etmektedir. Alman
lar ehemmiyetsiz ileri hareketlerde 
bulunmuşlardır. Kızıl YıldJz gazete
sinin yazdığına göre, Sıvastopol mü
datllerln!n va~lyetı gitgide kötület
mektedlr. 

Moskova 12 (A,AJ - Moskova. rad
yosu bu sabah şunlan blldlrm.lştlr: 

Almanlar Sıvastopol cephesinde 
arasız hücumlarda bulunuyorlar. Fa
kat birliklerimiz bütün düşman te -
şebbüsirlnl püskürtmekte hatta hazan 
karşı hücuma da geçmektedirler. 

1\foskova 12 (A.AJ - Sıvastopol ö
nünde pek çok süngü harbi olmuş
tur Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: 

«Alman taarruzunun şiddetine ra~
men , Rus müdafaası kuvvetli olmak
ta. devaf ediyor ve mevziler hemen 
her tarafta muhafaza edilmektedir. 
Birçok tepeler, defalarca elde? ele 
geçmiştir. Düşman, Karadenızdcki 
donanmaya mensup a~cı~~r~.:~rşı sa
vı bnkımından hava ustunlu.,une sa
İıip ıse de havalarda hfı 1dı1:1 eti ele 
geçirememektedir. . . 

Srwvct. basını Ti ırk 1f , 'Jl1rsı~1dekı 
a!silat vermı1or.• 

- Bana sorsalar, kadın 1skarplnler1nln 
pılmasım tavsiye ederimi .. 

- Daha çok mu dayanıyor'! .. 
- ııayıı amma d.aha. ;vumu~alt 9luyo,ı ... 

tahta. yerine 

Karadan, yoksa havadan 
taarruzla mı açılacak? 

asında. bulunmuştur. Mebusa. göre iMi 
tarlhte İngiltere yıkılacak, asketf ha.
rekAt tuıen duracak. harb tamamen 
ideolojik blr mahiyet alacak ve esti 
düııyarun son mukavemetıı yalnız A-
merika Blrle4lk devletlerinde mevzü-

Vaşington 13 (A,A.) - Uxıited Pres. Ieşm!f kala~tttır, 
blldlrlyor: İkinci bir ceptı. açı.ıma.sı 
anlaşması büyük bir a.l~ka ft heyecan 
uyandırmıetır. Herkes. ba cephenin 
bir kara., yoksa bir ha.va taarruz:IYl& 
mi ~ılıp ~ıl.mıyacağml eoruşturu
yorlar. KongN üyeleri, deklArasyon.
da derıhal bir kara tıı.arruzu. yapıl
ması hakkında biç bir va.it bulllll
ma.dığını belirtmekte, 60llbaı'dl.a. dolt
ru Fransaya bir lhrao hareketi ya.
pılınası 1htima.lln1 ileri sllrme.k.te ve 
tamam1yle hazırlanılmadan bir ihraç 
yapılmamasında mnttefl.k bulunmak
tadırlar. 

Japonlarin Midvay'da 
kayıpları 

Vaşington 13 (A.A.) Denizci 
mahfillere göre, Midvay deniz mu· 

mant.a.xda..o. ya- harebesinde 4 Japon uçak gemisi 
batırılmıştır. Takriben Japonların 
10,000 ölil verdikleri söylenmekte-

~ -

18 Çek kurıuna dizildi 
Londra ıs (A.A.) _ B.B.a.= p 

da: 18 Çek daha. idam 
He1drloh'e su1kast yapılalJd 
62 s1 kadın olmak t1rzıeıre 358 C* 4 
şuna. d1"~tlr. 

Sovyet - Kanada aiyul 
münasebati 

Londra 13 CA.AJ - Sovy....,. 
Kana.da. arnsındıı. siyas1 mtbı~ 
ıen kuran bir anlaşma dlln Lolı.drl.
da hnznlanmıştır. 

Sekiz vapur Yunanist~ 
yiyecek götürecek 

Çupİİng 12 (A.A.) - Dagena 
Nyheter gazetesi, sekiz İsveç şile'bi
nin Yunanistana yiyecek nukletmek 
için lı:iralandığıw yazmaktadır. 



Geceki ve Bu Sab&hki 

Harb tebliğleri 

Alman tebliği 

Birihakimde 2000 
alındi 

esir 

Afrika . / Kadınlardan da yol 
m~har~besı- vergisi alınacaktır 
nın manası 

Alman askeri mümesail
Berlin 12 <A.AJ _ Alman ordulan leri bu hususta ne diyor 1 

Yeni layilla ile lRı vergi, kazanç ve lrad aahibi 
bilumum hakiki ve hükmi tabulara tetmll 

edilmektedir 
baskumn.ndanlığının tebliği: 

Şımn.l Mrlkad B1rl.hakim kalesi et- Berlın. 12 <A.AJ _ D.N.B. ajmısı- Ankara 12 {Telefonla) - N~fia lediyece nakil vaaıtalanndan ahn· 
rafında yap lan Eavaşlar sırasında iki nm askerl mubarrirl yazıyor: Vek!leti §oseler ve k&prüler kanu· makta olan resme, yol paraaı olarak 
bln esir alınmıştır. Bunların büyük şlınal Aft.ikası muharebesi Berlln1n nanda tadilat yapan projeyi alakalı bir miktar zam yapılmaktadır. 
tısmı General de Ga.ulle tarn.ftarla- aIAk.alı ma.b.t1Uet.lnde başlıca. konuşma Vek!Ietlerin tetklkhıe arzetmiotir. :Yine ou J&yiha hilJcUınlerlne göre 
nndan miirekek-ptir. Burada buyiik mevzuu olııra.k ltahna.ktadır. Blhnssa. Yeni proje il• yapılacak yollar her vilAyet mıııtaliasma isabet eden 
sayıd:ı. top, blrçok motörlü ~abalar ~imal Afrikadakl a.skerl d~ bak- (Devlet yollan) ve (Vilayet yol- yol vergi$ hasılab hususi lda.ro bis
alınmış veya. yokedllmlştı~. '.?iişmanın kında D.N.B. nin l:ılrkas; gün enel lan) adile iki kısma aynlmakta. yol aeai ayrıldıktan sonra kalan ınlktaıın 
uğradığı kayıplar hayli büyuktifr'. kullanmış olduRu «Afrika.da. askerl ~ ve tamir fıleıi yaıi eaaslAra ot. 50 i ait olduğu Yilıyetin lkind 

Bir A1mait denizaltısı doğu Akde- kudrete sahip oımaJr. ıa.blrf: tizerlnde ıa s . • . 
izde F111stln kıyılan açığında dört. d c:lurulın:akt.& Berlh:rln ummni- bağlanmaktadır. smıf yolJaruıa tabsJa edileceli mUte· 

:hı tonBılto tutarında iki yük geml6t 1!ue mütalA.uı .,;dur k1 bu ta~r bir l...l;rihanm bir maddesile balen 18 baki % 50 ıi Nafia Vcklletl bUtçe· 
'fe aynca b~ bir Ucaret yelkenli aıikert d~rt Uade • "Ye bu Y8JIB.dan. 60 :raıma kadar erke:ltlere ahıe alınarak birinci Iİnıf yollarla 
batırmıştır. Diğer büyük bir gemi düşünce de umum! harekata. dahil- m.ahsuı 0 1an yol vergisi milkellefi~ Devlet y0llanna ve k3prUler intuı-
torpllle hasara uğratılmıştır. Alman dlr, yeti kazanç ve irat uhibi bUUınum na aarfedilecektir. 
dentzaıtılan tarafından kuvvetl.e hl- Suallerlmlııe ceva.p veten asker! bakik.t ve hümnl p}uajara tepil Vilayet Nafia. memurları da bu ü,. 
maye edilen bfr kanieye karşı yapılan şaııstretıer demqletdir ki: edilmektedir. Bu hlJkme kadınlar yiha il" Nafia Veklleti liadroeuna 
taarruzlar sırasında d~u Al:deııbde Almanya lle İtalya 1çln bahis meT- da dahildir. Diğer bir madde ile be- aluımaktadır. 
yol alan bu kafllenm eıvveice de 11 zuu olan n fbnal Atı.i1ı:aıda J8lru:ı 
hazfran .Alma.n tebliğinde blldtrildiği ımvvetıı buluttmô yani tedafüi bir 
g!bt altı bhı tonlli\to tutannda büyttk mevzi tutmak değll fakat daıha ziyade 
bir yiik gemlsl batırılmış bullınma.k- .Afr1b. Tt Arabıaıtan mmet. Te.: lcaıbl-
tadır, leleri önünde Avrupanııı Ken~ mlllet-

Mün!erit hırpalama uçuşlan yapan ler:tnde ya.şayan adalet azmfnl beırrt
İ:ngillz bomba uçakları, Alman. Dan!- mekttr. 
marka ve Hollanda tızerinde uçmuş- :Berlln mahtmer1 Rommel'in g1rlıj
Jardır. Bunlardan il.çü diin gece dil- Utt hareltltm dikkate değ-er muvaf
tfiriilmüştür. fak!yetlerle nettcetend11tnl beHrtmek-

Millet Meclisinde 
Dün, bir çok liyihanin birinci müzakereleri 
yapaldı. Köy ka.ııununa ek ka1U1n teklifi dahiliye 

encümenine verildi Muhasara toplan bataryasile des- te Te bunun yalnız son gilnlerde de-
tekl yüzbaşı ı.orenzen komu- tu bu aenek:l harelı:~tm ta başından • 

1 
,: 

enen ve bl .ı de taburu bert yeni b!r tip mhlı tank kullanıl- Ankara 12 (A.A.) - Büyük nın tezyit ve teadüJüne daır o an &a· 
tasında bulunan r p .. ya . M l' . b . R f C ' d 1 b-LL daki 4088 l Sıvastopol önündeki taarruzlar sıra- ma.!1 saye-..~de başarılmış olduğunu Millet ec: ,!8' ugüıı. e et anıtez - nunun ta i .. i 11.K.ıtın . • • sayı ı 
smda göst~r~i büyük. cesaretle bU- Ilft.ve etmekted1t. Yen! tanklarda, in başkanLiında toplan°?:'ştır.. kanuna baglı cetvelde deği§ildik y~· 
hassa tema.yüz ctm1.ştir. Gedl.kll erbaş ~ acat.. havalarda blle ara.balamı Celsenm açılmasmı muteakip son pılmasma, baııkalar n Devlet mü· 
Stelnbatz Doğu cephesinde 95 inci ve lçinl 11Jğııtabllecek tartJl:ıat bulun- yapılan intihapta mebus aeçilen easeseleri memurlan aylıklarının tez• 
te~Pn Manseilles şimal Afrlkada '18, malı;ta.dır~ Do.ktor Hüseyin Hiıilki Cura (İz- yit ıve teadiilüne dir kanunun 14 
'r9, 80 ve ıu inci: bava za.ferlerlnt elde Bu tertibat ııayesl.nde yeni zırhlı mir), Cevat Durmnoğlu {Kars), üncü maddesinin son fıkra8'b1Jll ta· 
etml.şlerdrr. tankların mürettebatı harlcl hareket- Doktor Hayrullah dikel' (Kastamo- diline, Baıvekalete bağlı Matbuat 

k tas d ki ten mütees:dr olmıaksızın en büyük ) G _ 1 A- Atl {K'' h ) ''d" 1...... kiJ"'t 'f Teğmen Heidtmann omu ın a sıcak1aı:d bile he tm'.ın h kat nu , enerıu ~ır ı uta ya umum mu ur ugu teş a ve yazı e-
den_lza.ltm ~ Akdenlzde düşman yapmap aıımtied.tr ~ulunuyorı.a8:.: ve Ahmet Kudsi Tecer (Seyhan) a leTine da~ kanuna ~ madd~ler 
kafilesi~e karşı yapıı&: taarruz esna- y . b. h be ait intihap mazbatalan okunarak ka· eklenmesı hakkındaki kanuıı l&yrha~ 
ırıncfa büyük yararlık gös1ıemıiştlr. ent Jr mU are bul edilmit Ve yem mebuslaT biribi· lannın birinci müzakereleri yapıJmı~· 

Gizli seyahat 
Londrada halk, Moloto

fun kim olduğunu 
bilemedi 

haıladı rini takiben kürsl!iye gelerek ımt iç· tır. 
Kalın 12 (A.AJ - Orta Şark tetı- mişlerdir. Meclisin bugünkü toplanhsmda 

Hği: Zırhlı Icırrretler1m.1z diln Har- Bundan sonra ruznamelere geçi· köy kanuıiuna ek kanun teklifi ilze
ma.tm dotasmıda: dü..,man mrhlı Jm:ır- lerek bazı dairelerin hesabı kati- rinde geçen müzakerele{dcn sonra 
vetlerlni :ımıharebeye meclı~ etmış- lerine daiıt kanun layihalariyle 1938 Dahiliye encümenine verilmiştir. 
tir.. Bu muharU>eye att ben.uz ta.rst- ı· ~ı. h 1:it katil!' 't kanun l 
lA.t Yoktur. Bqk:a. kesimlerde bildi- ~a. 1 ~'" esa ı~e a.ı . . Meclis pazar.tesi günü top lll)a• 
til ek bir 1~ layıhası okunarak tasvıp eclılmıştır. caktır. 
~l.gh~:ın 8 k:ll~tre tfmal Ceza Mahkemeleri Usulü kanunu• M 

1
• • ·ı• b" 

batısında bulunan Hı:ı.r.m.a.t, General nun 35 15 sayılı kanunla değiştirilen ec ısın yaz ta ti l ıraz 
Rftchte tarafından geçen hafta ro- 66 ncı maddesinin tadiline, Devlet gecikecek 

Londra 12. <A.A.) - Ak.~ gazete- nunda zaptedfunfştfr. memurlan aylıldannın tezyit ve tea.· 
lert, Molotofun İngilteredeki ikameti K•hlre 12 (A.A.) _ Alman zırhlı dülüne dair olan kanuna ek kanuna Ank&·a 12 (Telefonla) - Büyük 
arasında nasıl vakit geçirdiğlnl gös- lmvvetlerl tlç ımvvetll ltol halinde bağlı 1 sayılı cetv~lde değişiklik. ya· Millet Meclisinde, çabuli çıkması 18.
teren fotoğraflan neşrctmektedir. dOfn tstfirametmde ileri harekete de- pılmaama Hatay vilayet hududu zım gelen bir çok. kanun IA.yihası 
Molotof Rusyaya gitmek için hare~etl vam e~erdlr. Almanlar Harmat ve dahilinde' Hatayın ühakından evvel vardır. Bunun için bir aylık yu ta· 
sırasında, muahedeyi imzalamak üze- Birlh~m araıımda llerlemtş_ler ve ta- altılı il:ıerinc yapılan borçların tar· tiline ancak ou ay ıonunda veya 
re Ba.,vekil Clnırchlll tarafından arruz ettikten sonra şimale ve ml't.- da' k b" dd kl temmuz 15 de karar verileceği ıöy
teııdine hediye edilen dolma kalemi tea.tJben bfr gece eTVel ~malann zına. ır anana ır ma e e en· 
da blr hAtıra olarak biı"llkte götür- yapıldıtı Rarmat d~a. dönmftş- mes.::ın:.:e:.:.•...::D:..:.e:v:..:l..:..et,;_m_em_u_r_la_r_ı _a.;,,y1-ık_I_a_n_-.ı.e.nm_e_k.te .. d-ir_. ______ _ 
mtiştür. lerdtr. • 

Molotofun İnguterede bulunuşu çok --------
glzll tutulmuştur. Whftehall•de ismi ru·· rk •ran 
hiç söylenmemiş, kcndJsin~n bahse- - r Başvekil örfi idare 
dilmek ıcabettlği vak.it hüviyetini gtz-

Vaşington' da 
neler 

görüşüldU? 

Londrada 
imzalanan 

lngiliz - Sovyet 
anlaşması 

.:Türkiye, Boğazlara (Baş tarafı ı inci sahifede) 

taallwc e~en me:s?lel::'rCle 1k1 devlet, birbirlerine zaten yap· 
mUza1'ere edilmış tıklan ye ellerinden geldiği kar 

- • • dar yapmak istecllklerl yardımı, 
Londra. 12 (A.A.) - Tim.es ga:1.ete- bir mecburiyet olarak imza altı

atnfn Vaşington mullab1ı1 V~n na alıyorlar düşmanla tek baş-
görtışmeleri ha.~da ~le diy<ır: ' 

..t942 dıe Av~ ilı:tnct bir cep- lanna anlaşmamak yükümüne 
henin tealsfn& alt btitthı a.alı:ert mes~ giriyorlar. 
leler Beıyaz sarayda milnakqa. edil- Harbden sonraki devreyi Ugi-
mlşt.if Qiinıktt a1J11 za.mımıda PuW11 
ph~ d meTCUttur. Blyr, sı mese- leııditt.tt karştlıklı yardım, sulh 

~ere geıt:ce, bunla1'1n arasında. hür- için işbirliği tea.blıütlerine gelin
rt~tinden mahram edtlmif mllletleı- ce, bunlann değeri, askeri anı.aş.. 
r1n barış "R emniyetlerinin mu.hata.- maya Qaha güç görünen siya.al 
zası vardır PoJonra v-& :e.ıtık mem-
ıetetıert ~ ı:neı:nıeteterdelı.dlr. 1411- uyuşmamn da katılması, Sovyet-
Mkereler:lın Ttlıld1eye, Bolazlara. ta.. terin Atlantik beyannamesi çer
alluıt eden ~leıie b8'b mesele- çevesf içinde bir Avrupa sulhü
Jere de teşmil edlld!Rinde tftlııh• YQk- ne razı olmuş görünmeleri gibi 

tur.• sttxekll bir beraberllk havası ya:-
İkinci cephe meaeleai ratma~ncladır. Harbin sonu ve 
Vaşington 12 CA.AJ - M. Roosevel- sulhün şekli belli olmadıkça 

tın 1942 de 11ılnc1 blr cephe~ bunlar hakkında .,;....,rllden fikir 
hattındaki ~Jı txmgrede tasvlbıe 'i"'"' .......... 

ıaa~. Bqtm. tafll'Mcıla.r. da yürütmek boş zahmettir. 
memnuntyetı-ertnt Dliar. ~rdtr Bu anlaşma, Sovyetlerin har-

Y ni anlaşmanın in.asi be devam kararı, ve İngilterenin 
e • ' herhangi bir konuşma ve uzlaş-

neymış • · · k t hhüd" b Hels.inki 12 (A.AJ _ Hel.slııki'de maya gırışmeme ea u a-
çıkan sa.b:ıh gazeteleri, Molotorun kımından hem iki taraf irin bir 
Va§lngtona ve Londra.Ya. yaptığı zı- muvaffakıyet, hem de barbln 
ynretleı1 ve İngillz - Sovyct yenı ıttı- gidişi üzerine aydınlık serpen 
!akını bab1s mevzuu ediyor, cHelsin-
gtn Samoma.b gazetesi, FlnlAndlyanın bit Tesikadır. . 
bolşev1zrne karşı yapılmakta olan sa- N.ecmcddin Sadak 
vaşta hususi bir durum muhafazasına 
devam ettlltlıtl, çünkü bo~lzrnln 
yegA.ne Fin düşmanı oldu~unu bellrt- Fevkalade bal 
mektedir. Bu gazete dlYQr ki: Ankara t 2 {Telefonla) - Meclis 

cFlnlAndlya, bolşevi.k tebl~in adliye encümeni tarafından fcvka
artı.t mevcudlyıetl k.almıytııcalt ana ilde. hallerin teshit ve. tarifi hakkın
ka.daı" bu mücadeleye devam edecek- da hazırlanan layiha yuznameye alın
tır. Onun için mtlttetiklerln münt'c- mıştır. 
rit bit sulh elde etmek gayeslle yap- Buna göre ceza hükümlerini ihti
tıkları gayre~~~~~dıra üz.erinde va eden kanunlarda yazılı fevkalads 
hlçbtr tesir w.ıAJW.ı~- .ı> 1 M·w K 
uıısu suom1 ıra.zetcsi, Amerika.ya haller, baş angıcı v: sonu ı 1 ı . o· 

l\4olotofun seyalıa.tlnden maksat, runma kanununa or:e lcr . \ elci}~e
açıkça JUdur: cSovyetler Bir~ rl Heyeti tarahndan te b t ve ılan 
durumu bu yaz daJıa clddlleşmiştir. edilmiş olan hallerdir. 
Binaenaleyh tes1rll bir müzaherete 
A.cn ihtiyacı vardır. Müttefiklerin Ekmek karnesi cal n kız 
yeni anlaşmaları Baltık memleketle- Beşikıaş clvarınd:ı b :.kk<>l lk yap n 
rinln gömülmesinden ve Finlandiya Ziya adınd:ı. biri bh'.kaç güı ıbed 
ne Besambyanın parçalanarak, bol- di.ikkAnından. sat.tığı r.knıek karll::ın
~vbımln eline bı:ta.kılma.mu:ıan ba§ka mn çalındığını farkederek polise ha.
bir §ey değlldlt. J'1nlAndlya, bu hA- !ber. verml.Ş'tir. 
dlseyi idrak etmelldlr. Dttn o civanla oturan Mualla adın-

• ı.:. • ı:. · na on iıç ya.ıiarınra bir kız çocuğu 
B. Edenm Dlr cevauı ZJyanın dükkanının önünde şüpheli 

Londra 12 (A.A.) - Hariciye Na- bir vaziyette dolaşırlren polisler ken
mn B, Eden, Avam k.aıma.ramıda bir dls1nJ. ya~lardır. Mnıı.lla b~ 
soquya cevaben Rusya Ue &ıılaşııa kaba.batı olınadığlnı söylemiş üzc
metnlıı1n tamamen neşredlldJll, g1zll rinde de. bir şey bulunamaml§tır. F'tl.· 
bir taahhüt bulumnadığuu M)ylemiş- 1aı.t ayağındruı lsıkn.rpinl çıkarılıp 1yı
t1r. ce bakılınca 1skarplnln ökçe51nde1d 

lelDl'lt lç!n yalnız «Ziyaretçi. veyahut dosUugv u Meclis, aiti ay dalia Dün 3 veki.lete giderek 
~an reıen M. Smitru denllm~ uzatılmasini kabul etti o vekaletler itlerile Bulgar radyosu ne diyor? 
-.. Ankara 12 (Ra4,vo gazetıe.111.) - Bul-

aetıınn altı:nda ~a tane günlük ekmek 
kartı bulunmuştur. Mualla mllli ko· 
runnıa. mahkemesine verilmiştir. 

Buna. rağmen Molotof halk tara- me§gW oldu gar radyosu, İngllIZ' - Sovyet a.nlaş-
fıadan ~defalar göıiilmüş. fakat İran radyosu, "dostuz Te Anllua 12 (A.A.) _ Büyük masınm her tarafta. u~ uıuva!- Tramvay bandajlan 
ldm olduğu: bllinmeı:nittir. dost geçineceğiz diyor Millet MeclisinLı liugtinkli toplantı· Aakua 12 (Aktam) _ Sayın tak:lyetafz:Uklerln unuturmuı Jçin ~ Blektr:lk ve traniva.y idaresinin Ro-
İnglltereye geldll!'l ve Blrle~k Ame- " amda İstanbul Edirne Kırklareli ,_.li . D k R fili c1-. d manevra oldutnnu. btı ımla4manm ma.nyaya. siparlf ettiği ıoo tramyay 

rlkaya gittikten sonra tekrar Rusya- Tekirdai Çan~kkale v'e Kocaeli vi: Başve.ıci ·mu: . ~ tor e .;,ıa>y am. bltbtr kıymeti bulımmadılzaı ili'!~ bandajının ihracına. Rumen hükQme-
Ja .. dö_?meır ~in bindiği uçak dört Ankara 12 (Radyo raz,etesi) - İran !Ayetlerin.de 23 tetrlniaani 1940 ta- bu ıabah Dahılı:e, _Mı11t Müdafaa ıtyerek cbu anl"4fI'a. Amerib. sıugil- tınce müsaade edildiği lçln eleıktrilr 
motörlu, miirettriıatı t~mlle Rus radyosu bqt\Dkil n~tmda. Tllr- rihinde bir ay mUddetle ilAn edilen ve Sıhhat ve lçtımaı muavenet Ve- zeşf;91lerln1, kol'sau İıDgllJslerl, ~ 14areelnden yarın bir mmeurı Raman-
olan Stratosfer altı servıslne men- kiye - İran hududunun llapandığ.ı 

119911209 
__ ,_ tc__ Iarl U ı_~l ti . . d k. V killürJ ait eı yahudllerl ve bo1'8'Vlk eaııll8r1 bir YBoJa giderek bu banda.jlan tesel!i.im 

sup '°k büyük bir Rus uçağıdır. halı:Jc:uıda eaı.ebl ~aklar tarafın - ve. 18XıA ıuu:ar a çer &a e enne gı ere e ere ara.ra setırmeMan ba.§ka.. bir S.. ya.- edecektir. İleride Roman.yadan daha 
dan verilen haberleri yalanlamış, n 1249 /1262 sayılı kararla da al- itler üzerinde menul olmu9lardır. ramıyacaktır.• dcyıor. 300 bandaj gelecektir. Bandajlarla 

Türk - Bulgar 
Pasaport ve gÜmrük 

anlaşmaları yapılacak 

Türır. - İtan dG.1tlnitunun me:ı:ınunl- tışa~ ay müddetle uzatılm11 olan ör· daha bir kısım arabanın tekerleklert 
yet verici bir f8]tllde geJJ,ımekte oldu- fi idarenin bitimi tarihinden itiba- E , KOÇOK HABERLER tamtr ve ıslah edllece~Jnden bir. kaç 
ğmıa te.nuıs ettikten sonra da İranda- ren 6 ay daha uzatılmaaına müaaade Cocuk sırneme gündenberl Yedlkule Ue Bayezit ara.-
ki isyanı bastırmak 1ç1n Türkiyeden edilmesi hakkındaki Ba§Vekalet tez- H sında :l§liyeu arabalann Eminönüne 
asker gönderlldlğfne daJr yine ecnebi keresi okunmU§ ve kabul edilmiştir. k • * Kandırada. bir .ırlinnet cetm1ye- kadar gidebilmeleri tıemin edılecel{· 
radyolar tarafından b!r ha.her ya.yıl- kurumu ongresı tinde sünnet edilen 9 ya.şında. driSle tir. 
dığnu söyl~, bu haberi de yalnn- 8 yaşında Ahmet, fazla kan kaybede- Amerikan fııbr.ika.lannda yapılıp clft 
ladıktan ronm is.yanın Sovyet ordn- TU k Al l'e'k mm.ü.şle.rdlr .. İfc müddeiumumillk Yola. çıkllnlan 25 otobüs arııh:wnm 

-- lannm da yardımı ile bastır:ıldığını r . man el koymtı.1f:ur Tahkikat devam edl· bir kısmı, Taksim - Eminönü run-
Anbra ı ı (Telefonla} _ Öğ- cıöylem! ve sazıertnı ~le bttirml§- Gelecek yıl toplanılmak Yor. . _ ınnda işletilecektir. Dört araba da 

ıendiğime göre, Türkiye - BulgaTİs· t!r: t• t 1 üzere çalı§rnaya aon * Kadıköy vapuru Koprilş'e ~- Sarıyer ile Takı!im arasında. yol~ 
hm arasında pasaport vizesi ve giim• cTürklye ve İran dostturlar, dost ıcare an a Qmas 1 ")di tığı nra.da. Ahın« ad!ıı.~,~f~ vapur tafıyaca.k, blr kısım arabalar. da yl:ııa 

g~ineceklerdlr.ı Y Verı Jolculanndan b1riD4n e~ para Taksimden b~la.yarnk Gazi köptüstt, 
dil muamelesi haklcmda ilci llllll~ cilııldamnı çaımıf*ır. Cbian abibi Qv.i bulvan Aksaray veya. :Fatih • 
ma yapılacaktıT. Bu husustaki pToje farkm& va.mwJ ve Ahmet kqmaJı: 111-~ı yolunu ııeçmek p.rtllf 
Cümrük, İnhisarlar ve Dahiliye Ve.- Pahalılık .. ammı Fiatlere d.air bir a.nlaıma Ankara 12 (Telefonla) -Çocuk t.erken yakala~. ÇaJdtlı eQıııdan Sultıtna.hmNe:- Irada ge~eırtlr 
klletlerince tetkik edilmektedir. Bu .. dün ımza edıldi Esirgeme Kurumu umum! konpsi 11-.rmde bultınımlfttır. Bu 

25 
ot.obttsthı ~ a.ya. ~ l'llJ.-

yeni anlaşmaların bir iki güne k.adaı bugün taa.t onda Trabzon meb11111 * AJuarayda. blf 1çk1 Ht.Ltlınde !!im~ ııelmesl beoklenmektıedlr. 
imzalanacağı habeT verilmektedir. Hasan Saka'nın ra.Jiiinde lkiaci Muzaffer adında. blrbıl b &'6l- .--------------... Diğer taraftan buraya gelen ma· ücretleri maaraf tertibin- A.ı1.ma l l {AA.) - Bugün Ha- umumt toplantısını yapıruıbr. idare stıncreıı yaralamttan mazn ~ 
IUmata göre, Traky.Ja ~ olunan den verilenlere de rieiye VeUletlode, Vek&Iet Umu· ..-ebUtçe encümenleri raporları okun- Zekeriya, kız ka.rdefl ~Uceııtn mev- Ke •ameli, 
kÖpıi:ler teuibe edilmM, Ye iyi neti- il ek mi Katibi .Bti7'k Elçi Numan Me· mut ve biitçe cmcimeiıi raporu ay• tuf~, 'laJauw:ı, -~ «fıtltl eırln. 
ce alınmıfhr. Bu itibarla Anupa ver ec DemAlllcioilu ile Almanya Bayük El- nen kabul edilmiştir. Doium. itleri ııalı~1 Buphlnfıı ~ ~11~ ~ Bir latıh;m Jr-·tA'J 
hattının pazartesi olmazııa sahya be- ~Ld Von Papen ara1Jnda, 9 teoriniev- üzerinde :Mraretli m~ereler cere- la~ muha.kleme~ as]J1e U'f • 
hemeha} açılacağı söyleniyor. Her Aabra 12 (Telefonliı) - Üc· vel 1941 tarihli Tllrk ·Alman tica- yan etmiştir. Rapordaki teklifler ikinci ee-za ma.tıhmalııde mı~ ~ 
gün biri Sofyaya kadar, diğeri de retleri masraf tertibinden verilmeli• ret 'H tedi.Je anlatmalarına ek ola- Kurum eaaa niamnametine taall6k tır. 

1 
Gazetelerde 

1
ayle \ir ~ 

Edimeye kadar İstanhuldan iki yol- te olan muvakkat memurlara paha• rak. ltl>u anlaşmalar tatbikatını fiat eden maddeleri ihtiva ettl~nden ~~d~ ~:n~ ha gardiikı cBir ha1rttn cfüftfi:• 
cu treni ile lüzumu kadar marşandiz hl.k zammı verilmiyOTdu. Vekiller bakımmdan tanzime mütedair bir umwnt merkez heyetinin ve eneü- ~A. ~~ = ceı:ı:a. ~em'f- DU§ündük: 
hareket edecektir. Heyetince h.anrlanan bir kanma- ani~ imza ~r. menin esas nizamnamede teklif et- sı~J!esi herlcln~ gOra.'lereıt agii Aca.ha haııııi bakim dflttCU-. 

me ile bu memurlara da pabalılılr. tiği tadilleri Kurumun geoiıleyen oeza. maıhkemeshıe wrllme:t bere ev- Ve nereden düıtiH .. 
Muhtaç rifçiye makine zammı verilecektir. Kararname ya· Amerikan hava kuvvetle- faaliyet eahası ilo lhtiyaçlannı karııı· rak m1ldde1umumlllğe. lade edllm1şt1l". Halbuki düşen Afrikada cBHrl 

" kında çıkacaktır. ri kum dan ldü" layacali ıekilde hazırlayıp bir proje * Gillen man1!atura tfYa.mıdan hakim> istihkamları imi§ ... 
ve alet an 1 Ö halinde mUzakereye lcoyınak flzere ter.ıllere alt olaınlarmm dQlıtılması.- cBir hakim> teklinde frenk 

Ankara f ı (Telefonla) _ Muh· Ceza evlerinin kadroları V&§İngtoa 12 (A.A.) - Hawai umumi kongyenin .fevkalade olarak na dün b~lanmlfb,r. Manifatura ıt- kırması bir tuzda değil, tam 
taç çifçiye ucuz fiatle satılacak zira- Ankara 12 (Telefonla} - Ceza· adalanndaki Amerikan hava kuv- gelecek yıl mayıs ıçinde tekrar An- h&lAt blrUğl, terztlere numara da- hakkını 'Vererek cBüTihakim> 
at malr.ina ve aletleri karşılığı ola- evleri hekim ve müdürlük kadrola- vetleri kumandam geneal Clarence k~rada toplanmasına 1'araT k ve:;ı- jtıtmııtı. Terziler elle.rlndekl numa- oekliode yazmalı ve bilhaaa bu 
rak Ziraat Vekaleti ~ıAZfoe verilen rınrn tevsii maksadile adliye tqkl- Tlnk .. M'd h b . d ml§tir. Kurumun umumt mer ez e- r& sırasma göre tacirleroen ııstlhkadt.- kabilden iltiba.sı uyandıracak 
t.S milyon lira 2,250,000 liTaya çı- latı kanununda yapılan deiifiklilc- . e~ ıa ~ way mu a.re eaın e yeti lzalarile yeôelC halan "Ye mu· lan oı.ı :malzemeyi alacaklardır. noktalara dikkat etmeli .. 
lanlmışbr. Bu husustaki Koordicıas- ler kanuna b~ Rotml~ ildüiü Harbıye Nezaretin~ ~r teb- rakıplar seçiminden eon!ft_topıre Tevziat, 15 ~ lıadat devam •-. . . . 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

<cErkekler Robert Tay
lor'u niçin sevmezler?» 

Bir difçinin bekleme odasındn Elektriğe zam! 

AKŞAM 

ti' •p&P -

Eski eğlencelerimizden Fi rya ajı 

Sahife ... 

Sulhten sonra 
Dünya ve 

boz Eşek! •. uPerd ve Sahneıt ınecmuasının 1 • 
bütün koleksiyonu masa üzerinde M k l b b d v 1 Kur'a Ömer Lu" tfı· duruyordu. Sahifelerini kanıtırdım a u se e e ayanma· 
ve memlekctinıiuleki neviyat ara· yan bu isteğin reddedile- adındaki mütaahhide cSulbtan sonraki düny ! ..•• cGo-
sında bunu çok m~he 18Yı!' buldum. c~<rı ümit olunuyor i abet etti lecek sulh nasıl olacak? •• », cheıi-
Türlü türlü, malumat verıcl ve hoı -o• Güzel aöz söylemek kabiliyetimiz le geçinen bir takım zevat daha var- deki ıulh günlerinde insanlar ne gibi 
vekıt geçirici yazılar... sönüyor, gil%el a8z söylemekle ta- dır ki onlar burada ao.dedin haricin• bir düzen içinde hayatlarını kura.-

Sonuncu fasileden bir serlavha Elektrik idaresi, mMhlfın arttığını nınm.ış olanlanmu: parmakla sayıla- de kalırlar. Çünkü onlar ibu İ§in lde· Belediye, F1orya plf4,Jını yeniden caldar? •• :t, «Bu barb bitine İnsaQ. 
gözüme ilişti: tııesap ederek elektrik kllovatı &re- bilecek kadar azalıyor. Eskiden ta bir profesyoneli olmuolardır. Ma.k- k1.rnlamak üzere ft9 tnllp nro.sındn. lar birbirlerile nasd bağdapcald • 

«Erkekler Robcrt Taylor'u niçin Un.1 3 kuruş arttı~ dilşilnmekte- meddahlann gördüğü rağbet güzel sadun ve bu yazıda hatırlatmak. i... kura çelanlş ve ömer Lftt.n !smlnde diinyamn manzarası nasıl olacak? .... 
sevmezler?» dlr. Ba hususta. h:ızırlıma.n bir pro· söz söylemek meziyetinin o devir· tediğim kanti hiçbir 001' yapmadan biıı müteahhide kura isabet otuğln- Daha böyle bir k ··z1cr 

_ Nirin ••vmes!.-'-r? - diye dil· Je yakında Nafia V~et!M gönde- lerde ne derecede takdir edildiğini tabiatile giizel aöz aöyliyenlerL an- den bu znUa üç senelik kontmt 1m.- 1939 yılm.da ç~ &o • .J:·· 'lk 
"T""" - ıa&e ""''ec..._..• zala-·..+ır a - vrup. llQ.ll 

1 top 
fÜnerek metn göz gezdirdim& ~ .. El~ 1d:ı.remn1n bu zam kara.n i~pat etti~ ehgı"bi, 1b~g~d m1~,_dahd ye· mnk.tır. Mustafa paşanın, ıerefine B::ı~veleye göre Florya pllJ ve P tladığı zamand-_n_bera barb kadaıt 

• . . • •. .. .• . .• • • . . .... . . . • .. • .. .. . •• . .. .._1~ ıttrıızl ....,,....... , __ ktır Fll- ti§ttlemffı s ep ennı e l:Al1 e er. Helva Sohbeti tertibettiği Şekerci gazinosu ilç .. n .... mllddetıe 81 b1n. 11_ 5Ullıten d. e bahsedibyor. Harb ı. 
· · -'- •~---d u .., •vv... ::ı.ra. .......,....., o~ıı: • Cil l - - • .1 ,_ k • · Salih ib" .....," d ddetl d ed__. __ _ c .•• Şunu ıtiraf etme&. UMoKü ır ..... hak1ka. bunun ıçtn makul sebep yok- . ze aoz so,,aemeı;ten. astımın gı ı. radan klrala.nmı.ştır. Mukaveleye g~ .~• §1 •••• e evam ~ b6-

lbix erkekler, çoğumuz imafaız kim· tur. İdare kömürll aynı flaUe satm bıtabet olmadığını derhal ılivc ede- O halde güzel söz söylemek için re otelde blr de caz bulunncnkbt. tiiıı yer yüzünde, ımelerdenberi d .. 
aeleriz. Eter bir bqkası bmfen da· nlıyol'. Nakllye ve amele ücretleri bir fim. Her hangi bir mevzu iizerinde ne yapmak) Yazık ki yapacak hiç Plfıjla gazino bl.nru;ı haricinde beledi- nm eden bu ıulh likırdılannm ru
ba yakışıklı, daha göstenpi iae ve parça. yükselmiş olsa. bllc scncde mil- çok gUzel eöz eöyliyen hatiplerin bir eey yok. Tekrara lilzum. var mı} yenin halka mahsus açacağı umumt hi sebebini diiJündünüz mü? .. 
Lnduılann bizden daha fazla h()funa yon1a.r knznnan blr Omme 

0

hizmetı mevcudiyetini karilerim kadar ben Güzel söz söylemenin mektebi olma· ptttjm ~ıetUmeslne mfttenhhit mruıı Bmıu bir hı1taye ile anlatayımt 
gidecek bir yaradılışta ise, hemen müessesesi bu kdrdan blr parça. feda- de biliyorum. dığı S?ibi, hocası da yok. Güze) söz olmıyncattır. Vaktile bir oduncmıun yetiımiJ bir 
ona dü~mnn kesiliriz ve onun bak- kArlık etmelidir. Aksi ta.kdirde elek- Bu yazıda maksadım ancak Helva söyliycbilmek fıtri bir kabiliyet. Yal- Pll'ljı bundan evvel kinı. ile tutan kızı vartll1'· Bir türlü ba kızcağıza 
kmd ağzımıza geleni eöylemekten, trlk idare.sinin sadece (t1 ali btr mil- Sohbetleri hakkında edindiğim ma- nız bütlin kııbiliyctler gibi inki~fı müstecirlerden 1kLs1 de vefat et.mtştl münasip bir kısmet çdano.xmış. Bir-
tecavüzümilıü luıklı göstermek için ~se) olduğunu kn.bul etmek l~zım- lumatı smılamnk, eskilerin her hangi için bir muhit )Azım. Bunlann yatırdı.klan teminat ak.çesl- gün babası: 
elimizden gelen) yapmaktan çekin· dır. bir mecliste, o meclisin seviyesine Eskiler böyle bir muhit temin n1n vnrisler1ne Yerlllp verllmlycceğl - Kmm. SMa neden kısmet çık· 

• B" J" t "b' 1-- Qel'çl elektrik idnrcsi her sene ~ göre güzel SÖZ söylemek kabi\ıy" tİ• maksadile olacak güzel SÖZ aöyliyen- belediye hukuk işleri mfid{lTlftğtı ta- bili ? Ç • • ..:L 
rneyı.z. ır mec ıs c ır - 1YI açıp ödemekte ise de borç çıktıkta.n sonra . . . e rafından tetkik edllmektedlr. mı>:o~ yor ~usun •· eyızın y--. 
içeri gir~inizde kadınların yürek]~- da kasasına kfilllyctJl m!ktnrd:ı. para ~ı an~ak ve bu kabılıyeti nasıl işlet- ler arasında ndetii müsabakalar ter· çeyuuz... Benun topu topu oduna 
rini hoplatacak bir kudrete aahıp kol'.lllaktadıt tiklen hakkında bazı malumat ver- tibederlermi~. On altıncı asra nit gitmek İçin bir boz ~eğim var-
ol bilm-* için tntlı hayatlanmızdan Aynı ftatl~ ve aynı şn.rltarla. kömll- mektir. çok kıymettar bir eser olan e hum Eğer bir cğİm dnha obaydı avare 
on uzun aene feda edecekler maal· rtinü temin eden ve na.klJye ış~1nde iptida meddahların güzel aöz aöy· cHünemame> de Kanuni narının bi- dolaıan gençlerden biri mutlaka a& 

eaef mevcut bulunmaktadır. lıte er- de daha. ztyad& ~lü'ldere uğrayan lemek kabiliyetlerine dair bir iki nieilik, atıcılık, nişancılık gibi hü- s l ""h dd• E • ninlo evlenirdi... Ah u bizim bos 
kekler, Robeıt To.ylor'u bu cihetten su idaresi flntlere zam ynpnıağı dü- misal vereyim. Şekerci Salih adında nerleri sırasmdo bu tarzda bir ma- a a a )fi DJS etek bir doğursa o znm n sen aya-
yanzı talihli olduğu için sevmezler .•• > şfinmeZken elektrik 1dnres1nln bu ta.- bir meddah Üçüncü Ahmet zama- lumat ıvar: ğma gelecek kumetleri gör .•• Ah fll 

............... . ..................... leblntn Nafla V~let1noe reddodUe- nında Kaptan Muatafa pa§anın evin· cVe badettaam mübnheseye ağaz 
0

.. . ha . boz eşek doğursa!.. 
Malüm nazariye... ceğlnl kuvvetle 1hntt ediyoruz. de tertibedilen bir Helva Sohbetin· olunup ve halli fübehat ve keşfi mu- un cenazesı zın Artık genç kız ıu tarzda rüyalsr 
Bir izah göre, Amerikada beyaz- de Damat İbrahim pa§a, Seyit Veb· fascalat için ikişer ikişer apğı paye- merasimle defnedildi görmeğe başlamış: Boz eşeğin kana 

lann zencilere ka.l'fl besledikleri H 1 • 1 bi, Küçük Çelebi Zade Asım, Şair den yukarıya dek mukabelei haz- burnuna geliyor. nihayet kendi gı'bl 
kin de, bu ukm cimi balamdan. . emsensını sovmus Nedim gibi zevatın huzurunda hiki\- rette döşenen seccade üzere vanhp Vakitsiz ölümUe edebiyat V(l nınt- boz r~ sevimliA b~ yavru dünya-
daha kuvvetli. kudretli Ct'kdder ye- ler aöylemiı; hattll o Helva Sohbeti meddi nazar ve §Uaı baaar idrak et· buat aleminde cidden büy(llt b1r boş- ya getiriyor... l.1ıkin en sonunda 
ti~tinncainden ileri geliyomnq. hu meddah şerefine tertibedilmiş tiği hdar yerden tembidi mukad- ltık bıra.lauı muharrir ru1tadaşımız heyecanlar arasında uyanma .• , 

Bir Rus tain: Mahmekede suçunu ve mf'Cliste lı:imbilir daha kimler var· demat ederlerdi. Ve kiynsntı celiy- merhum Ball'lbad<lln En.lsln cenaze Gündüzleri de lfC1\Ç luzın en ba-
E:r güzellik! Korkunç kuvveti... İnkar ediyor mış. Zevlci, belagati. fasahati, şüri yeden n~~layici kelimat zuhurka gel

1
ip merasimi, dlln SCV'dlkler1n1n. dostla- yük rnenuliyeti. komşusu Seniye 

bütün mlinasilc temsil eden bu ze- ve utedi~ eri üzere mutabı ı ha li rınm ellert üstünde cag&loğlundnkl hatunla birlikte boz etekten bahset-
Der._ -- vat huzurunda ağız açan meddahın sual olan cevaba kanaat edip ve sc- lkametgUıındnn kaldınlm_J§tır. mele oluyormUf. •. Bir i i bitirir bl-
Bo silaha ip olabilmek. elbette Adam yaralamak ve soygunculuk ne kudrette olması lazım geldi- lnmlayıp taorn çıkarlardı. Ta ki ke- Cenaze meraslmhıde Bnsın Birliği tinnez hemen koıtl$Unun önüne di-

büyük·bİr nimet... Hele dörtba§ı B\lçlanndnp. nıamun Must.a.fa adında. ğini takdir pek kolaydır. ruhiler ol bezm-efruzc raskedüp be- telsi B. Hattı Tıınk Us baştn olduğu kiJir: 
mamur insanlaı vardır. Yalnız ya- 19 yn.şmd.11. bl.ri blrlncl ağır ceza. mah· Piç Emin ve Kız Ahmet isminde ni ademin şerefiyetini ilmü marifet halde memumun eski, yeni birçok - Ehh .•• Di bakalım Seniye ba-
kıııklı değil. sevimlidirler. Zeki, sıh· kemesi.ne vcrllmişttr. iki meşhur meddahın hangisinin da· ile idüğin tahkik bildiler.> mesl~, den1zyollnr ummn mil- tun. •• Bizim boz eıek doğurursa ne 
lıatli, iradeli. içtimai bakımdan da To.hldknt evrakına naza.ren. Mus- ha usta olduğunu tayin de zamanın· Eskiden glizel söz: söyliyenlerin dürlO.ğO. erltD.nı hazır bulunmuşlar- olacak? •• 

ihl. AllA'- h-11-- -L tafn. bir: gün Ana.doludan İstanbul& d b" el 1 B h ıı· · 1 • le. 1 ı dır • t • a... auo - ıwuu m"'fa&ur 1 Kemal ddtn dmda.kl h a ır mea e o muş. unu a ıçın saray ara musalup olarn a ınma an Cenazeye bir Jnndannn mü.frezesi O J!aman Seniye hatun baılantufı 
tabiri üzere - onlan «özene bezene ~en Ktısım"""c ... ,.., :ır ~l ti em~:;!: Keçeci Zade lzz:et Mollar dıt bakınız da mutatmı~ Önceleri muaahiplerin de allAhlan ...... ,.. olduı.u hnlde hflr- - Yavrusu büyüyecek-. Süttea 

t Felek d baht'-- .... ..,....,......... - en ye gouu. di • ·· 'f b"l V k ·· ' - -· 6 k il -'- K ha la--•-yara m11.». e. Ulrlllm r-· receğtnt söylemtş. gece 1ld3l beral:ıer ne yor. um orması ı e vamnı. c a ayu a...ç- meten refakat ediyordu Tabut, hflr- es ece.:... oca yvan o ~ 
hmı. d!"111a bayır . t~ doi!'! Yılmnzdere mezarlığı denilen yerden Ba~ü tem!i2'İ iki .meddahın tai!i. Enderun> son ~evir musahip- metkA.rlanmn el!ert ftstttnde Cô,pl- Sonra odun için ormana gidece:k.-
çevmntf. Mevcudjyetlen en ıyt geçerlerken Mustafa birdenbll'e bıça- Etti efsaneı bezmı mümtet lermın cbaolarma adi pa~ kavuk- o~lu, B:ı.bıA.ll caddeslle Slıkeclye 1n· Gell( kız ısrarla: 
maddi ve manevi malırome ile yoğ- ıtını çekerek Kemııleddlnl ağır yara- Dedi nrı.geh ürefadan birisi lar giyip arkalarına ancak aamur dlrlldl. Tabut, yıllnrca çalıştıR'l ca.- - Sonra. sonra? •• 
nılmU§ bu bahtiyarlardan olmaiı layıp yero yuvarlndıktn.n sonra clb1- Piç Emini doğurur Kız Ahmet kuntuo giyerek muayede eyledik· z~ idarehnnelerlntn önfuıde birer - Sonra?.. Sonra baban ...._ 
~İm istemezdi? Bunlan kıskanmak sesini OO}'IIlUI ve cebindeki kırk lirayı Güzel söz söylemek, sözlerinde leri> ııi yazmelı:ta; ve bunlardan dakika durdurulm.n.k ıruretJle merhu- onu ~eyiz diye verecek, evlenecelı::-
de il, ccbılkatın en gijze! eser nil· dn alıp kaçm,ıştır. Kema!Cddlnin ha.- nükteler sarfctmek, fırsat düıtükçe Derviı İsmail Efendi, Hatif Efendi. ma son veda merns1mt yapılmıştır. sin ..• 
muneleri» diye, hpkı bir çiçek, bir ğırmnsını duyn? bekçiler yet.1.§erek cinas yapmak, sözlerine renk ver- Tanburi Zeki Ağa, Hayali Snit Efen- C~e Sirkecide otomobile kondu, Yarım saat geçince genç ku tek· 
çınar, bir gÜvercin, bir kartal, bir yaralı ve don gömlekle mezarlnr_ ara.- mek üzere zemin ve 7.amana müna• di, Abdi Bey hakkında da bazı ma· ~~:r;!\~~~:öyğo~~~~~.e =i= rar Seniye kadını bulur. başl~~!., 
gazal, bir asi~ karşısında d~du- ~'f;da bulup ho.staneye götürmüşler- sip hikayeler anlatmak, hatta söz llımat vermektedir. klye canılhıde cen=ıuı namazı kılın- - Eeee, anlat bakalım ~u,,-
i_omuz tahııuüsle v~ huıula &eyD"~ Vakayı müteakip Mustafa cilne ge- ~~ylerken .'~erilc~il~eck hükümler Bugün güzel aöz aöylcmck knbi- diktan sonra merhumun n~. Fcrlkl!y hahm ••. Boz eşek doğunmca ne ya-
nne d lmak, en zıyade akıl k çlrdlği b~kns:ına alt bit nüfus kA~ıdı ıçın A~? sözunden ıstıfodectmek; kı·ıliyetimizin aznlmıı.sı adbepleri araştı- meznrlığın:ı götıırillmftf ve blrknç ay pncağız? • 
olur ııe zonguldn~ gttmı,,, oradan isken- saca sozle hnreket yaratmak med- rılaeak olursa basta poker ve briç evvel ölen ~rhum bab:ı.sının kııA-1 lıte senelerdcnben sulhtan babd-

Zira, boy ölçüJiilemiyecek c:kor- deruna ge.çmlş ''C nihayet AnW;yada dahlnrda ve bütün güzel söz söyli- gibi oyunlann bulduğu revncı nkret- yruıma gömfüm~Or. dilmesi de «Söyle Seniye hatun-
kunç kuvvetlCT» in en başına. ugü- bir kahvede garsonluk yaparken ya- yenlerde bulunması lazımgelen fıtri mek liızım gelir. Ho.lbuki eskideı:ı Defin merns1ml, pek hnz.ln olın113- Boz sek doğurunca ne yapacağız. ... 
zellik• i getirmek icabeder. Hani knlıuın.rak İstanbula gönderllmt.ştir, ve çok güç bir kabiliyettir. Herhan• böyle knğıt oynamak yüz.ünden aus· tur. Merhum Salihaddhı Ents, ah- cümlesini hatırlabyor... İnsana ba-
sirk'lerde yaman pehlivnnlar olur. Dfuı blrlncl n!P.r ceza. mahkemesin.- gi bir çalı~a ile- elde edilemez. Yal- mak mecburiyetine katlanmak oöyle l~kt tazlletın emsalsiz bir nllmuncsi ~ zevk veriyor ••• 
Palyaço 0 ı nn hünerlerini taklide de muhak.cmeslnc başlanan Mustafa. nız bu kabiliyet mevcut olduğu tak· dursun helva yemek güzel sı>zler ~ d~ğun= ~ başında. hazin Hikmet Feridun Ea 
lrolka da "'lün kesilir Güzeli ge- suçunu 1nkfır ederek: dirde tenmiyc edilebilir. dinlemek üzere topl~nmnk adetmiıı az n ~ d lg fa§lnnnı z:ı.ptedemt- ••••••••••••••n•••••••••••••••••••-•• . ' c · . .. . . B . . _ . .. · ;ven ar.,.n aş nnnı kederlere bıraka-
ç mıyerek onunln nıık atanın halı - Bunu ben yapmadım. Kcmalcd- cAçık sozler yasak, açık fıkırler u ~detın bütun ananden tcessus rnk ebediyete intikal ctml.ştlr Sıcaklar devamediyor 
de budur. Fakat tavusun a:gakb de· d1n rrala.nıp soyuldU!tu tarihlerde memnu., duygulnr hapiste, dü~ünce· etmış. Kendlstne Allnhm rahmettnİ dller-
mesindeki sekaleti de unubnamalı. benDemstnl tnlrbuKldna de,:-UcUm, n.ht " ler kafeste> olduğu devirlerde güzel Helva Sohbetleri ya harifane ya· ken mf'Slektnşlanna ve atleslne tazı- Şlddetll .sıcaklttr devrun cdiYor. Terı-
G

•• • h"" • • d ı-.: b • kinlik ş . çm ... smın ve s e n .. - ·· ·· r l lAk -' f h .. tl mometre dün de 32 dtteec 1dl. üzelm uvıyetın eı.u azı çır • tus tezkeresi kullnnmas 5e'bebl soz soy ıycn er a ıroı sırasını ge ı· ut munavebe ile yapılırmış. Müna- ye erimizi aun:ı.nz. 
Ier ~adar: m~e~. bo$kafal~ ma· rulunca da: ının so- rerek mutlaka bir Atalar sözü sarfe- vebe ile yapılnn toplantıların mas• TEŞEKKÜR 

vı nıezıyetaizJıgı kadar yürekler - Evvele Kemnleddlnl b d d~r ve bu euretle \:olayca, hem de rafı münhıuııran sırası gelen zata ZevcJnı salfıhaddln Enl.s!n vem.-
acısı b~ey tasa~ edilemez. Bu gezıdlğl.m1z1 ~renlcr olm~. K'::ıa~ h~~ kork~ııuz,. dinleyicilerin bu~almıg aitmiı. Harifone yapılan Helva tı nıO.nasebet.lle gerek tnzıyede bulu
t! onun b tsızlıgıdır. leddlntn başından. geçen vako.yı Mus- yureklerıne bıraz su ec.rperlermı§. Bu Solibetinde ise iotirak edeceklerin narnk. gerekse cenaze memslmlne 

Ve onıı kartılık, çirkinin önünde Wa Kemalpaşa. kazasında doydum. da güzel söz söylemek kudretine bir aralarında topladıkları para sarfo- iştirak ederek derln acunızı pa.yla§
bir talih uflat açıktır: Şayet. ıüsle- Belki Kemaleddin bnna ıttıra. ed~k misal tcıkil etmez mi) lunurmll§. Ekseriya tatil gecelerine mnk Ifıt.tunu gösteren zevatn ~ay
nip, pi.islenip kendinde asla hasıl bu suçu bentm llzertme atar dlye Malumdur ki eskidenberi halk, rasgctirilir; nkır n ve emsal bir yer- n teşekkftre hn'kAn bulnmadığımız
olanuyacak hasletlerle gözleri teshir lrorktunl, kaçtım. O zn.man teU\şlm.- herhangi bir vaziyet karıısında mü- de toplanarak. bilhaasa kı§In u:wn dan bu hususta muhterem cnzcte:n!
maskarnlığma lrolloşmazsa; şayet dan yanlışlıkla yeğ'enhntn nilftt! kA- tehayyir kaldığı zaman düşüncesine gecelerini eğlence ile geçirınk im- tin t&vaMtJtta. bulunmasını rica ede-

.. --'-~t· l b ~dın1 .,, ... ,...,... • l b"l k ,_. A 1 '"zü ka t • d"l" • B l r1z. Zeveeat Saııt mütevazı ~me razı o ur, unu ı;• <UAU."i..... cc'I: ap o a ı ece ·oır ta ar eo . nı emın e ı ırmış. u aurc.t e mu· ..................................... .. 
mümkün mertebe ıslaha kalktıktan Dem!ştır. Şa.bltıertn dlnlcnmeısl lçln duyacak oluna onu bu mcseleyı taddan üç beş snnt ziyade oturmak bul olunnnnut 
sonra. kendinden beklenmeyen «cdİ· muhakeme baş1-.-a güne bırakılımştır. halle yanyacak m&nevi bir ihtar .~e: ~a~reti sabaha kareı biraz yiyecek Kaptda ev sahıôi gelenleri karşı-
nilmiı meziyetJu,, 1 birer birer ve ....................................... , lakki eder. Halk için Atnlar sozu ıhtıyacır.ı doğurmu§. Yapılan yiye- lar ve hep birlikte gülü§Cl'ek nk.a-
nıahviyetle ortaya çıkarırsa ifte o ğını duyarız cedlerin torunlannın kulaklarına fı- cck ise umumiyetle cgazi helvası> !aşarak yukarı çıkılır rvc herk~\en· 
zaman feleğin gadrine vakar -ve Böyle olabilmek için. tatlı hayat- ınldadığı bir hatif nida81 gibidir. Eıı- veya cirm.ik helvası> olduğundan dl akranına uygun olan odada yer 
haysiyetle klll'$1 koymuş sayılır. tan on sene feda etmek bile tazım- kiden güzel söz söylemek i5tidadın- bu ~op.lantılnra cHclva Sohbeti> adı alırml.§. 

N fesörler ne dOklorlar, ne aelınez. On seneyi bir ideal uğrunda da olanlar clinleyicilerinin ho§una venlml§. Y~zık. ki bugUn meddah Şekerci 
muhe '!~ ne• siyasiler tanırız: sarfetmck çoğumuzu bir gayeye ulat- gideceğini bildil:lerinden e.lbe1te bu !oplanb bnngi gece ve kimin Salihln nnaıl hikuye söylediğini ve 
Ufa:;cl ktMer kara kunıdurlar, cclJ lırabilir. gı"bi çarelere bn§VUrmayı ıhmal et- evınde iae mahalleliler, yauı nama- ne aöylediğini bilmek kabil olmadığı 
~ .... t" ~er Kıİ. kemik. adale. deri. Ve böyle bir adam, Robert Tay- mezlerdi. ı:ından sonra, knhvedo toplanır ve gibi bu Helva Sohbetlerinin anane
oh:1~tnbiaı kendilerine ne v~- lor'dan ziyade gı~ta uraooıncı ol- ~ugü_:ı. bu gibi ~relere ~a.~vur- cemaat h_ali~c: o eve giderlerm" lerini tnmamile öğrenmek kabil 
se h sini csirgemİI, dördü.ocu sınıf duğu halde. ne hilanettir, öyle ola· magıı luzum olmadıgı, her du~unce- Mahallenın İhtiyarlan ve muteber değil. 

• eı:., DA reva gÖ~ Fakat bilmek için nablannm bütün kuvve- mizi nÇlkçn aöyliyebildiğimiz halde adamlan bir odaya, gençleri de dl· Esasen görüyorum ki sözilm fazla ;-md~ nurlu ve iyi ifade. he- tile ~anlar. Taylor'luğa saçma meddah İsmetin oğlu Kadrklen bıı -ı~er bir odaya ayrılır, hikayeler söy .. uzadı bile. cCöz iki, l."Ulak iki. ağız 
. .er. h"'rmetle. adeta pereslİJe sapan heveslenenler kadar çok ka meddahımız yok gibi. Güzel söz lıyerek, taklit )"aparak, türlü tilrlil tek. Çok görüp, çok dinleyip az 

p=er.uOnlar içeri girince de, .ka- değil. • aöyliycoler!m~ de he~~n azalıyor. eğle~celer ieo.dederek vakıt geçirir- söylemek> nasihatine, biraz geç 
Clınlı. erkekli. cünılemk. kalblerimi· Bcşenn b&yle dalaletleri varl Buraya l!titrat knbilmden olarak ler~ı,. Bu toplMhlara davetli da- kalmakla beraber. uyup artık sus-
dn muhabbeti~ hatta aıkla çarpb• (Vl - Nıl) ilave edeyim ki .güzel söz söylemek- vctsız mahallenin her aıruf balb ka· aam gerek, Seliın Nüzhet Gerçek 

Bay Amcaya göre ... 

Okuyucu 
mektupları 

Şirketi Hayriye 
vapurları geç kalıyor 

Vaniköyfuıde otunın okuyucula
rımız, sam'hl n 7.55 te Vanlkö
yüiıden Köj>rüye ha.roket cdon 
vapurun geclktl(;lnden ştkAyet. 
ediyorlar. 

Bu vn.pur, Köpıilye 8,40 t3 var
ması Itızım gelirken, 16 - 20 dııJd.~ 
lal. teehhür etımektc ve bn vn.pur-

ln 1alertne ctden memurlar. 
vaktli zamanında vazlfclerlne ye
tlşememektedlrleı-. 

Şirketi Hayriye 1da.rcs1nln bu 
gecikmenin scbC!btn1 nmşt.ırması. 
ve bu toolıhür vnpunın nz 6llrn.tll 
bulunmasından llert geliyorsa, ye
rlne da.ha. sert blr vıı.pur ka;ym&
sını bekleriz. 

- Bütün kabahati yeni yeri~en-ı 
lerde buluyorlar pay Amca ••• 

... Şöı.4~ ~yüic §NBI•• • 

1 
... Küçüğe meıbamct nedir bil-ı ... Halbuki btiyilkler l~lnde n•ı ... Saçuıa. aak.aluın ~ lkl-l B. J\. - Ayıplama Öeyım. aon 

mezlcrmiıloe keııdinl bilmezlcır var. Meaell ku- de bir kıxınl!'t ~t de gtlnapn bir ip çorap .ı ' 
oıki evde oturan pt ifa~],., ı:onın olaa öyle )"llpamnl .. 



Sahife 4 

J!l••ll Gözlere yaş ... Gönüllere istirap ... Kalplere en büyük ..... llııı. 

en büyük zevki veren en güzel 2 Aşk Romanı 
A 

BugUn l Al E sinemasında 
iLK DEFA 

1 - Hasret Sarkısı 
LAURA ADANl 

••••••••BuııUn ıaat 

2 
TAMAMEN RENKLi 

- VAHŞi AŞK 
RAY MILAND - P. MO
RİSSON - AKİM TAMİROF 

de tenzilAtlı matine •••••••' 

AKŞAM 

l_G_Jün_li_.'ık_B_o_rsa_I, I" R A OY O 1 
İstanbUI Borsasının 12/6/194! Flatıerl 13 Haziran Clumartesl ille ye akşam 

ıs.ao Program, ıa.33 Tttrkçe pWc
% 'l,11 933 Türk gorcu 1. Il. Ill. 23,80 lar, 13.45 Ajans haberleri, 14.00 Rlya-

{Kupon kesik) setfcüm.hur bandosu, H.SO Anka.r& tık 
11 5 1938 ikramiyeli 21,10 bahar at k()fUlannın ta.hmlnlerl. 18.46 
11 ıı 1933 ikramiyen Erganı 22.95 Radyo çocuk kulübü, 19.80 Aja.ns ha-
• '1 1934 Sivas-Erzurum I 19.80 berleri, l9.l!!J Şarkı ve türküler, 20.111 
11 11 1934 Bıvas - Enurum 2-7 19,90 Radyo gazetesi, 20.45 tnce saz faslı, 
11 11 1941 Demiryolu istikrazı 19.95 21.00 Konuşma, 21.lll Dinleyici istek-
• 11 ıı 11 11 " II 19.55 lerl, 21.4!! Konuşma, 12.00 Balon or-

18 Haziran 1942 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
A.$•rl ııeeıer., Konya aakert orta okuluna. n gedlkl1 hazırlama 

orta oku.1ıs.nna talebe ahmyor, 
ı - 1 Eyltll g42 de ba§}ıyaca.t yeni ders devrem için Konyada Ku

ıen, Aqehl:rde Maltepe 'H nursa Uktrl llselerlle Konya askert orta 
okulunun ve Kayseri gedlltll trba., hazırlama. orta okulunun her ftç 
mutına, Mek'zl!on gedlltl1 okulunun birinci, ikinci, üçüncü sınınanna, 
Kinkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yalnız bi
rinci amıflanna. Maarif liselerinden, Maarif orta olrullanndan ve ilk 
okul mezunlarmdan talebe alınacaktır. 

A. Demlryolu tahvili I-Il 62.25 kestrası, 22 M Ajanııı haberleri ve 

Bunun TAK S 1• M sı·nomasında A. Demlryolları tahvll1 nı 53,- borsalar. . u .. , A. Demiryolu mümessil senet 51,75 --------------
! T. c . .Merkez Bankası 169.- T kku·. r 

Bu sene Beyoilunda en çok rağbet gören T tş bankası nama muharrer 15.- eşe 

ı - Alınaca.k tal&bentn Türk ll'kınde.n olması, sıhhl muayenede 
sa.tlam çıkması, ve !$tekli adedi ihtiyaçtan fazla oldu~ taktirde yn·· 

pıle.cak ııeçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahslli terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bü
yütmüş veya küçtumüş olanlar, bulundukları okulların son sınnvların

da mııtta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve aıtırlık
lan askeri llseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-

M e ta l1 n n .&. /F-!!. nan n o e e:::a 1 T. İş bankası Chamlle alt ) 15.t>O Ölümü ile bizleri kederler içersin-
eJ ~ lb ~ ~ U T. İs bankası mümessn his. 205.- de bırakmış olan a1le re1s1miz BOGOS 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI A. Demiryollan şirketi <% 110) 30.- VIRTANESYAN'ın cenaze merasi-
Şa k o EN A. Demlryo!lan şirketi C% 100 40.- m!ne lştirAk etmlş veya taziyet lüt-

mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullarına bir llA. üç sene 
tahsm terketmlş olanlar alınabillr. K:lııu ABD L ~EHAP'ın ŞAH~~~l E'sklhisar cimento 12,85 funda bulunmuş olan btıclimle akra

Slgortalı Kredi Fonsiye 1903 121.- bh. ve dostıanmıza ayn ayrı teşekktl-
16 kısımlık tekmil film birden. ı•mmmmm# 11 , 1911 116,- re !:('es~ürilınllz m!ni bulunduğun-

,4 - Bl! şartlan taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik 
~ubelorinden diğer kaydı kabul ıartlannı öğrenmeleri ve okullarca 
istekliler hakkında yapılmakta olan tahkikat neticelerinin seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak 1stekJUerln bu sınavlara glrebilmele
rlrl "temin için 15 Mayıs 942 d~n itibaren biN!r dilekçe Ue ve açık ika
met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulundukları yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal girmek istedikleri okul müd!irlüklerine müra-

••••••lllİılsugün aaat 1 de tenzilltlı matine • 11 Amorti 63.50 dan en samimi teşe1tkürlerlmlz1n lbl~_ 

SÜMER 
BUGÜN 

SINEMASl:,,DA 

BEY AZ 
2lLAHEe gilze)ı~iIYOZLO CANAVAR 

Orman' da bir Aık macerası Korku ve dehşet Filmi 
İSA MİRANDA BORİS KARLOFF 

tarafından tarafından 
•••••liııiiliiii Bugün saat 1 de t&nzllA.tlı matine ••mm.ıw•••• 

Bugün SARAY sinemasında·-, 
1 - Dr. KILDAR'ın 2 .. E a L EN C E 1 

iLK AŞKI KADINI 
Herkesin görmek Jstlyecejti gilzel Şayanı hayret bir şaheser. Eğlen -J 

bir aşk fllml dirici OOk güzel blr :mm 
L E W A Y R E S TYRONE POWER _ LİNDA DARNE 

, ______ Bugün ııad ı de tenzllltlı matine , 

Fransızca' dan 
İK.U&LE KALAN TALEBEYİ 

Muvaffakıyetle hazırlarız. Müşterek 
derslerin aylığı 6 11.radır. Hususi ders
ler dahi verJllr. U.n mütehassısı 
Prot. Albert Anjel. B&hçekapı Tram
vay C. SelA.met Han. 

TAKSiM 
BELEDİYE gazinosu 

BAHÇEDE 

Bugün iPEK'te 
2 Büyük Film 

1 - Korkusuz Süv~ri 
Bq Rollerde: 

ÇİSKO Kil> ve SHEILARYAN 

2 - Senenin en çok beğenilen 
phcseri 

REBEKA 

ıı 11 Kupon 1.27 ğma gazeten1z1n tavassutunu rica 
Londra iiıerlne ı sterlin 5.24 ederiz. Ailesi 
Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 ın1111111uıuıınınmmmnmmmmnıuıııı11111111111111111111Hıı 

Cenevre i\zerlne 100 30.3G3 
İsviçre fr:> nkı 
Madrld tiz~r!·w 100 przet.a 
Stokholm i;~,.,··lnr 10'\ kıırrın 

BORSA DIŞINDA 

12,0375 
~1.16 

Zayi - 9441 numaralı şoför ehliyet
nnmcml k:ıybettim, yenisini çık:ıra
cağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını iliı.n ederim, i 

caat etı:11.eler1 ve Maarif okullarında sınıf geçme sınavları bittikten 
sonra da diğer kaydı kabul ktı~tıannı hazırlıyarak askerlik şubeleri 
yolu lle en g-eç 10 Ağustos 042 tarihine kadar okul mı.idüıfüklerine 
göndermeler1 urın olunur. {3267 - 5538) 

Türıt altını 

Külce altın b!r gramı 
Mecidiye 

32 80 
4.M 
1.43 

LAleli Gümrükeminl sokağı numa-
ra 14/ 1 Akman apartıman kat 2 Kadıköy sulh mahkemesi baş katipliğinden: 

Emin Türkekö'e Müddei Emine Servet vekili ve hissedar lstanbulda Bahçekapıda 

yanı jşleri i' anı 
Nafia Vekaletinden : 

ı ... Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gençlik parkında.ki su tesisatının 
1kmal1 ış1d1r. 

Keşlf be<leU d8654-o Ura o6h kuruştur. 
2 - Eks!ltme 26/6/ 942 cuma günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı ve İmar 

İşleri Ekslltme komisyonu odasında kapalı zarf u~ume yapılacaktır. 
3 - Eksııtme şartnamesi ve buna müteferri evrak t4711 kırk yedi kuruş 

bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri re!sli!!;inden alınab!Ur. 
4 - Eksiltmeye g!rcbllmek lçln i~tekJUerin usulil dalresl.nde d399.10ıı bin 

1 üç yüz doksan dokuz lira on kunışluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafia 
1 Vek~letin~ bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeler! ıa.zımdır. 

1 
İşbu vesikayı almak !çin isteklilerin ek:;Utme tarihinden .. tatıl günleri 

hariç» en az Uç gün evvel bir istida lle Nafta Vekalcltne müracaat etmeleri ve 
\ istldalanna. en az bir ka~mrle bu \.şe benzer «151J00n llrahk bir Işı yaptıklarına 

1 dair işi yaptıran idareden alınmıı;: veı;lka. rapt etmeleri muktez!dlr. 
1 ~ - isteklilerin tekllt mektuplarını ihale günü olan 2616/942 cuma gil-
nü saat 14 e kadar Eksiltme komisyonu reisllğlnc makbuz mukabilinde 
vemı.eleri lA.zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4136ıı 1627611 

.t\nndolu hanında J 6 N. da avukat Vasfi Aziz ile müddeialeyhler Eren
köyünde Eşref Ef. sokağında 7. N. lu köşkte mukim ölü Miralay Halit 
ve hem§iresi Hatice ve varisleri halit kızlan Musavver, Muammer, Mü
zehher ve Münevver ile mahalli mezk'1rda oturmakta iken bilahare 
Manastırda (Be.tolya) Timoçka sokağında 17 sayılı evde bulunduğu 
ve oradan İstanbulda olduğu bildirilen ve halen nerede oturduğu ma· 
lum olmaması hasebiyle mahkemece kendisine ilanen tebligat icrası su
retiyle muhakemesi cereyan etmiş bulunan Manastır eski Tahrirat Mü
dÜTü mütekait ölU Şakir kansı Şevketin §ayian ve müştereken muta
snnf olduklan Erenköyünde E~ref Ef. aokağında Mihrimah vakfından 
şarkan, garban ve cenuben tarik ve Veli bağı ve şimalen mukaddema 
Vehbi elyevm Mehmet Hilmi bağı ile mahdut ve (6925) altıbin do· 
kuzyüz yirmibeş lira kıymeti muhammineli ve tapu kaycJ...qıa nazaran 5 
dönüm ve 500 zira miktannda ve eski l 2, 13 ve yeni 7. N. lu erazi 
dahilinde ve üç tarafı divarla mahdut köşkün birinci katı kargir olup ka
pıdan girildikte bir antire ve bir sofa ve karşısında bir ıalon ve mermer 
döşeli bir oda ve diğer bir oda ve kırmızı çini döşeli bir oda ve diğer 
bir antire ve iki tarafında iki oda bir hela ve bir koridor ve yanıııda ca
mekanlı bir limonluk ve bir oda ve bir matbah ve bir hela ve ikinci 
katta bir sofa üzerinde dört oda bir salon ve mermer taşlı bir hela ve üst 
katta bir tavan arası bulunan ve kısmen muhtacı tamir olan bir bab köşk 
ile bahçede üzerinde bir Amerikan tulumbası bulunan bir kuyu ve kar

Beden Terbiyesi Umum müd.iirlüğü Satınalma gir bir matba1ı ve bahçe dahilirıde yıkık u~ak odaları ve kırktan fazla 
büyük ve küçük kıymetli çam ve meyve ağaçlan ve havuz ve bostan ku-

Komİsyonundan: yusu bulunan maa bahçe köşk ile yanında ayrıca eski l 1 yeni 7/ 1 N. lu 
1 - Dağcılık Federasyonu için beher çifti 30 llra ve tamamı •36000• ve 1200 lira krymeti muhamınineli şarkan yol garben mukaddema Adile 

Ura muhammen bedell! 1200 ~lft komple kayak kapalı zarf usullle satın ve İbrahim ve halen sahibi ıcnetlerin diğer bağı ve şimalen sahibi senet
almacaktır. 

Her gUn f 8 de mUzilı: 

Cumartesi· Pazar 

2 _ Parasız olarak vertıecek olan kayakların ~rtnamesinJ görmek ve !erin köşk bahçsi ve cenuben tarik ile mahdut ve iki döınüm bir evlek mik-
almak isteyenler kend!lerl t:.ı.rafından hazırlanacak bir nlimune ile birlikte tarında bağ mahalli ve yine eski 5 ve yeni 25 N. lu ve 1250 lira kıy~ 

~====:ı:~~~====: her gün komisyona. müracaat edebilirler. meti muhammineli ıve Salim vereseleri ve Mehmet Baki ve İsmail ve Fat• 
.4111 Bugiin \. S - İhale 19/6/942 cuma gilni'i saat 15 de Umum Müdürlük binasında ma tarlaları ve Bağdat caddesine giden yol ve Eoref Ef. caddesi ve Kir-

Bugün ıaat 1 de tenzilatlı 
matine 

Varyeteli matineler ve 

methur ıarkı~ 

ELHAMRA' d Satmalma komisyonu huzurunda icra edilecektir. kor ağa ve elyevm Agavni bağı ile mahdut iki dönüm iki evlek tarla 
a • - Teklif zarflarının ihaJe saatinden bir saat evveline kadar usulü kadıköy birinci sulh hukuk mahkemesinin ilamına müsteniden izalei şil-

EMiL TiLL 
p E n_ İ K 1 z 1 veçhlle mühUrlenmtş ve imzalanmış olarak komisyon reısıı~ne vernmesl ! · · K d kö lh ahk . B k"t' l'~ · d 6 7 942 t 'h' .r: rtt yuu ıçın a t y au m emesı aş a ıp ıgın e - • arı ıne 

§8. ;r_ M vakkat teminat 1:2700» liradır (4047) (6234) tesadüf eden Pazartesi günü aaat ondan onikiye kadar açık arttıma ile 

Konsomnsyorı Kr,. 75 

Yazllk Pavivonda 
Fevkalade caz 

Konaomasyon Krı. 2SO 
Lokantada her gün öğle 

yemekleri 

(Türkçe sözlü şarkılı) 
Büyük Film 

SAFO (Fransızca) Paris 
Komedi Franıız artiatlerinin 

nefis eseri. Bugün saat 1 de 
tenzilatlı matine , 

lf!IA•••• Bugün ••••Ilı.. Sinema ve Tiyatro.unda 

MELEK'te 
2 Büyük Film 

1-MACERA AOAMI 1 
Baş Rollerde: 

ROBERT MONGOMERY 
CONSTANS COMMING1S 

2 - AŞK RüYASI 
Baış Rollerde: 

LF.SLY HOWARD 
INGRID BERGMAN 

Bugün saat 1 de tenzilltlı 
matine 

ZATi SUNGUR 
Son harikalarını kaçırmayınız 

Her gece aaat 21 de, cıumarteai 
Pazar günleri matine aaat 16 da 

Kayıp aramyor 
mı.tin Göydün köyünden Mardiros 

oğlu Müşkünaz bundan ylrmı &ene 

evvel kayıptır. İnsaniyet namına. kar
d~l Kadıköyünde ÇarkçıhQfı maJıal
leai Arayıcı Batı !IOkak 87 No. lı ha
nede ıa'kl.n Mardiros oıtıu Naza.ret 
Çıplakyana haber venne:ıerı rloa olu
nur. 

i ş ç i ARANIYOR 
İstanbul elektrik, tramvay, tünel fıletmeleri umum 
müdürlüğünden: 

~tmelerlın!z Şi§J.l tıs.mlrhanesı için lmtuıanda ıöeterecetı ~te 

ION saatte 35 kuruta tadar llcret verilmek wretUe ıs teniyeci, ıı boyacı, 
bobinôr, e elektrllt tesvıyec.ls11le 12 ınaranaoza lhttrao Tardır. 

Askerllkle ala.tası olnuyan ı.steklllerin nüfus htlv111tt c1ır.danı, htı.ıı.nil 
hal tARJ,dı, 4 adet v881.ka fotolratı ve fimdiye kadar çalll1Jlll oldukları 
mü~eaelerden aimmıo ıyı hJzmet vesl.kala1'Jle blrllkte lll/G/H2 ıüntı aat 
1' den 17 Jıe kadar idarenin Metro han lenı1n katımdaki Zat İflert n eı-
oll Mtidftrlütilııe müracaatları lllsumu bildJr1llr. 88'111) 

1 İstanbul Belediyesi il&nlari 1 
Keşjf B. İlk T. Şa.rtna.m.e vualre 
~4,M 811,84,114 Mezbaha. _ SUA.lıte.rap yolunun Sünnet .,.. 8Jllhtar

a.la. köprüleri aruı esaslı tosa tamıratı. 
10568,80 792,66,53 ,ııs Göztepe - Kl.)'lfdalı :yoiunmı eıwılı t&mıra.tı. 

Keşi! bedellerlle llk temlnai miktarlan )'Ukanda yasılı yol Mm1r S§lerl 
ıı.yn ayrı :tapalı zarf usuIUe t:ıuııtmoye konulmuştur, M\ıkavele, eltsllt· 
me, nafia !§lert umumt, busust ve fenni p.rtnamelen: proje t~f hulf.
asllo buna müteferrt diğer enak yukanda haalannda ıöst&rllcı bedeller 
&erinden VUA.yet Nafia Müdftrltlğünden alınacaktır. İhaleleri lll/8/~ 
oarşnmba ırünü saat 111 de Da.tmı Encümende yapıl.ac&ktır, Tallplerlın JJk 
temınat makbuz veya. mektuplan, ihale tarı.hlnden 09 gi.ln .-net VUAyet 
Na.tın Müdürlil~e müracaatla alacaklan fenni 8bliyet Gü 7Jlma alt 'rl
~~t U4aA1. vesumıarı, lmzah tartn.ame WBaire ve kanunen ibraEı IAmn 
selen diğer vesaik ile 2490 No 1u. kanunun tartfa.tı oettesinde lıuırla.ya~ 
oı..klan teklif m:ektupla.nnı ihale sü.nü saat 14 • tadar Da.imi lııoümen• 

u · satılacaktır. Yevmi mezkurda satı~ kıymeti muhamminelerin yüzde yet

Bandırma Belediyesi Elektrik ve Su İşletme İda· 
resinden: 

Lira. Kr. Mlktan Fi. Cinsi 

miş betini tutmadı~ı takdirde en son arttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzere müzayedenin on gün temdidi ile 16 - 7 - 942 tarihine tesadüf edm 
Perşemb günü aynı aaatte en çok arttırana ihalei katiyesi icra kılınacak
tır. Satış, tarihi ilandan itibaren dairede açık bulundurulan aatış tartna
mt.sinde yazılı şerait dairesinde ve peşiın para ve satış tarihine kadar mü-

20000 00 
3000 00 

100,000 
4,000 

20 
75 

Motorln terakim bina ve ~vkaf ve belediye ve vergi borçlan ile rüeumu tellaliye 
Dizel stılndir V'fl Dizel yaRJ, ve yüzde bir satış harcı reamiei hissedarlarına ve evkaf 20 ıenelik tavis 

23000 00 
Yukarda miktan gösterilen motorin ve yağ hizalarında yazılı muhammen 

bedeller üzerinden alınacaktır. Fennt ve mali şartname idareden verilir. 
Eks!ltmv 26/6/942 cuma günü ısaat 16 da belediye meümeninde lcra ve ka.
palı zarf wıuıııe yapılacn.ktU'. 

Muvakkat t.emlnat bedell 1725 liradır. İhaleye \§tlr!k edecekler 2490 sa
yılı ihale kanununun S eli maddesinde yazıh vesikaları Ue dep<l'Lito makbuzu 

ve tekllt mektuplan 26/ 6/ 942 gUnü saat lll ,e kadar encümene verllecektlr. 
Ke:vtiYt't jstekl!lere UAn olunur. 1624311 

D. D. Yolları 9 İ§letme müdürlüğündenı 
Yed.Hrule Cer atelyesi için tesviyeci, tornacı, dökümcü, demirci ve 

1r~ciye ihtiyaç vardır. Yedikule atelyesinde yapılacak imtihan netıce
s:lnde en a.şağ-ı B. 2 ~i derecesinde ehllyet gösterenler ~e alınacak tar. Te. -
llplerln bir dllekçe He Sirkecide İşlet1™! Müdilrlüğll.ne müracaatları U!n 
olunur. {8460) 

Belediye sular idaresindens 
Terko.s fabrikasından gelen esas ana. borularından biri kırılmıştır. Bo

l1llıun degi.ştırtımesı için gereken ameliyata. ba~lanmıştır, Bu ameliyat 
dolayı.slle 13/6/942 ırünü şehre verilecek ıu miktarının üçte bir nisbetinde 
azalması Jhtlmall vardır. Ertesı günü su tevziatının tabu vaziyeti alaca-
lı aayın abonelerlın1zln ıttılaına sunulur. (6469) 

Tıp fakültesi dekanlığından: 
Tıµ fa.ktlltes1 kllnlklerinln birinde müdire ve ba.şheınşıre vazifesini ya.

Pllca.k blr bayana JhtlyB.Q vardır, IAzım geleµ oa.rtları he.iz olanların 20 
Haziran ~ cumartesi gününe kadar Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaat-
lel'l. Ul443) 

AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALADE SATIŞ 
K2 H~ 14 üncü pazar sabahı saat ıo da. Kadı.köy - Moda. 

hattın KONAKLAR Jstasyonunda 262 No. Jı Ironata ta.§ınınıt p.yet ma
ruf bir fah!& ait nadide eşya, biblo, TUO vesaire a9ık arttırma. sure
tıle •tılact.tı nın. olunur. Bft;vüit bir büfe, 24 ki§llit e tahtalı bir ma
•• 1 drecnıar, 1J .aı:ıdalya vt 2 koltuktan mürekkep ma.s1f mavundan 
m&m.ul emMl.s1z tng.ll1z yemek oda ta.tımı, Loub-aez 1still:nd& altın 
yalduı 9 ~dan m11l'ekk.-..p nadide salon ta.tı.m.ı Lyon 1pekll perdele
rlle, a "11l&1ı dolap, ~ klfillt karyola, tuvalet vesaireyi han beyaz 11-
:te ı.am..kem S'G*l bir yatak oda ta:t:mu, 3 ta.pılı dolap, ı karyola 
tuvalet, flfonm .,.treden ttıaret m&\'Ull ta.plama. uyeı stızeı asrı 
ırataıt oda '8.tlmı, itıaıya (i'loranten) emsa.la12 10 parçalı bUyUk bir •a
lon tabnı, Amph' o:vmaiı m6bl ve aynuı. Avırtrls. Ma.11 - Teııez d&v
rhıo &!.t ormalı .,...lsl!!!! bir Tit.rln kütftphane, .om ma.vun bl1yüit bir 
be$1 mı~ ~ g{lztl Boult ~yazıhane - tlfonyer, 18 hı.el asra 
ait .,. ınertep derlehl~ ajurlu na.dide bir Q&ı 1Am.1:>ası., muhtelif 
baJıçe bey'Jııell&rl vt bahqe ~ lf(lzel btr mermer masa, el lf:I. işlemeler 
Tt IU'mah ıı>etlı Batdat mqlahla:ı, Abdullah H11.m1nm el yazılı Kuranı 
n Seloutııer amenma alt diler el 7U11ı bir Kuran, Manutır ışı gü
möt memlik ve dJler g1bn11f qna vtıraıre, emaalai!ı eski Saksonya. bir 
lehen tbrik, Bımı, kanton, Bobtm, Po:ttukez, S:aJrur, İtan, U.llk. Gaile 
veııa!r bqll eal:1 v. ,mıı l'UOlar ve tıatıe.klar, ha.k1tt Dreaden n SaJta 
na.rgil$, bardak, tuf beybll ft&aire, Büik1 Par11 iti ıül ate.omdan 
mamul '" bromhı bııı sandık, ~ ba,ya tablol.U. 

ı.mc&d®' KA.FS znana nadide bir pyruklu Alman piyano,,u, gayet 
2lfl Kel M dolabı_ Anadol ve Acem halıla.rı, Pe sürenlerden 

bedeli ile ihale pulu müşterisine ait olmak üzere ıatılacaktır. Tal iplerin 
yüzde yedibuçuk pey akçesi vermeleri lazımdır. İcra ve İflas kanununun 
126 ıncı maddesi mucibince ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarla• 
rm gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialar1111 evrakı milsbiteleriyle 20 gün içinde daireye bildirmeleri ve ak· 
si halde hakları tapu sicilleriyle aabit olmadıkça aatış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak isteyenlerin daire
mizin 936/ 543 N. lu dosyasına müracaat etmeleri 'Ve ikametgahı meçhul 
bulurran Şakir kansı Şevkete tebliğ makamına kaim olmak Uzere ilh 
olunur. (3243) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü
fettiş muavinliği müsabaka imtihanı 

MUnhn.I bulunıuı ,35)) Ura maaşlı müfettiş muav!nliklerl için yazılı Ytl 
sözlü bir mfuı:'.tbaka imtihanı açılmıştır. ı 

ı - Müsaba~a l:mtihanının ya.zıh kısmına. 3/ 8/ 942 pazarte.sl giinü ııaa.t 
9 da Ankara ve rstanbulda başlanacak ve 5/ 8/ 1942 çarşamba gtlnü ~ 
n111ayet verilecektir. 

Aşağıdaki vası!ları ho.iz isteklilerin 1817/ 1942 tarihine k.ada.r dUOlı;oe 111 
Vekalet teftiş hey'etı reisli~lne müracaat edıerek oradan verlleoek bal ı.z
cümesı. beyannamesin.1 eklerlle birlikte doldur<luktan aonra. bunlarm en eti 
24/ 7/ 1942 cuma günü akşamına kadar Teftiş Hey'etl Reislitlne g&ıdeımllı 
bulur.malan lft.zımdır. 

2 - Müsabakaya glı""eceklerde aşağıdaki vasıflar aranır: 
A- Memurln kanununun dördüncü maddesin<Wld. f3,ltlan hal% olmall 
B - Müsabaka tarihlnde yaşı t301) dan yukan olmamak 
o - HukUk ve !ktis<ıt faki.iltelerl, siyasal bllgUer okulu, Yü.tselt bc\J.

sat ve Ticaret okulu ile bunlara. muadil aynı derecedeki yabancı memleket 
okullarından mezun bulunmak, ecYabancı memleket okullarından alınan 
diplomalahn Maarl! Vekllllğlnce muadeletlerı tasdik edl1m1ş olmak llzım
dır.11 

Q - Mürettı.şl.lk meslei.tinln lst!lıam ettiği vekA.r ve cl.ddlyetıe a.ykul 
blı hali bulunına.ınak. 

D - Sıhhatçe Tür.k1yenln her tarafında vaz11e görm.eğe ve ~ 
le~ yapına~ müsait bulmıduğu tam teşekk.fülü t'f'sm1 b:lr ha.stalıanedıen th8 
nacak raporla tevsik edllmek, 

8 - Vek'Aletçe aranan vasıfları haiz olduklan yapılan tahk.l.k.&t ııt 
anlaşılanlar, Ankara ve :tstanbulda evvelA yaz1lı ve bunu mtttı&aldp ya1nJi 
Ankarada IJÖZIÜ bir .imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Münhallere müsabakada kazanılan not derecesine göre ta;ym 1'ır 
pılacak ve müsabnika. bundan sonra açılo.cakmüfettfş muavlnıtlrlert ıoııı brl 
hak te§tll etmıyecektır. 

15 - İsteklilerin imtihan programını Teftiş Heyeti Relsllğ'lnden almala• 
n veya mektupla istemeleri Hl.zımdır. (3917 - 6053) 

lnhisarla.r U. Miidürlüeiinden: 

1 - Şa.rtnamesı mucib'nce 100 bin metre 1hl mur çubuğu pazarlık!& 
satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 19/6/ 942 cuma gunü sr t 10,5r:J de Kabata ta le a 
beslndelô Merkez Alını Kom yon m a l ( ) 1 c t 

8 - Şartname her g\n s ıü e dr 
4 - Istekl11er1n pazarlık J n t 

lert ııat ti.zerinden% 7,5 gıv~nme p. 

m ~u-



tST ANBUL HAYATI SÖZÜN BELIŞi -------- Çileklerin niilu kafüli/ 

Hayalden hakikate Hilia ,..,.m .. ...ıald motörl.den 
.. tıbnlan Mi afakla. _...... ,..a 

V akit lfle, baft o* llOÜtl. Çllhftıpmm od•DJD Botaa lır:llWı lııWerce MPet ... ...,.. 
be.lam pawnl&fnl ardma bdar •911111 'ftl _.. JGI· duLia ~or. AW.•, labca· 

ilen kaleme mnlmAJI loSl win bir rtBrlnn sbmeslni 'bmlk· lu tatlı clemh.una .._ karacalar 
ımttıt. OlbU. _.. balU1111yonla w herlr.fJll ....,.._ ...,qm Pbi ~ti etraı.. aaıvorlar. 

ftl'dlll Nhaftt ~e IRDdalyelere "1& koltaMara 9eltlmlfU. ~ ~ ~~= 

Şark cephesinde Alman 
temizleme hareketleri öteclm, bel'l4en 16ylen.en teld etbnleler mbdaşlammrıdan lar kad• arif kirular, y..,.,,._n 

ltlrlne on BeDe enet Akdenlsde Pramaya bc1u yaptllı seya- allıkla çileld. sülUıımlTor. Her ... 
haU hatırlattı. Tatlı tath anJatayor. oturduğumm yerde bht bir petİn batma Hkia on klfilik sraplar Haftatarclanberidir Alman ve 1 y 1 balk ela Alman iıltilaaile baıma ııel 
hayal llemlnde gerdfriyorda. .ılldenmf'e, harbshl dünyamn 0 en toplanıyor. Arblarma ela ya)mapk, ~acar rami. tebliileri Şark c.e~b~ M ~ ki y' oeklert aalum,tn. Binaenaleyh ce 
-''-•I d isi d ~--.ı..:ır..- lskel blmaaı Bir ..........__ 'blıt•kabak, bal.,ık :rtblü çocuklar ıınde ve Mihnr cepheei cenıınde _ • 'JlelJ azman hede Kml•du elinden ıeldiği k 
A---: en n e U5a...--.ıp••-- e • 8.l--17amu laalkalanqor. Oatübata kirlere, ça· SoyYet çetelerinin kuphldığından 1 dar aalduu Teya direnirken cep 
Vezüv ft Etna Ymsardaflan hakkmdüt bflttln merabm g1. marlara balannut aarluk bayıldı bir ve temizlendijinden babaediyorlar. t~rlü v---1ann artJmt hlunmam priahadekl lıa1k da Almanl 
derdi. StromboH Yananlalmm hemen altındHI köyde fftphelt Mlaın rutabetlenea barnunu ancu- Geçen kıı yalmz Sovyet tebliğlerin· eaklaomaa kabil obm7u kGçOk AT- elinden ••l• aorluklan çlkannak 
ldr gilrtlltfl tlserlne kayıklara atlayıp bçmafa huır bir hayat -.n içiyle oiufturup elini pantalo- de bahsedilen 1tu çete faal?etinin rupa memleketlerinde balkı .lattı·. dır. Ba ftd;rette t.arb hlo de ko 
ırtlftJl klyl(Uerln oturacak 'bllşka J'I' bulaman.Janna plftık. aanun dizincle temia:leclikten IOIU1l ıon zamanlarda Alman teblığlerin- nyor. Mtlteaddlt barbler dol.,.Ue deilldir. Beklenen taarruzun bati 
lmanıann doğduklan yerlere baifıhklan özstncle ftldl'ter ...n. 7ere diz çöldlyor, belini biraz ,eriye d~ de .yer al~ ve ıık ak ha~ bu ballan bu çqit bir mub1MledeD mamumCla ..,.a ıedkmealnde 

J.. h&kerk kucaima aldaiı çilek eepetİ· dılmeaı ehemnuyet ve kuvvetlennm bıkmıo olmaaı da ~ bir meeele. nan da ita~ 'bir roJO o1d 
rtlttflk. llİ yaV&f yavat yan yatmyor. Ba İfİ arthğına, gittikçe daha mllhlm lıler Halbuki Ruqa eok bo,ilktnr •• ıtlphe yoktu. 

Rehberlmlz Napollde mehtaplı bir recede Veri.v Yanardağı- yaparken lı:ollannı öyle uıtalıldı bir gördüklerine en bGyük delildir. Hele 
mn kmDığı bulutlara vurmuşken ışıklarla dolu denhde Napoll tulutu var ki. ~pelten dökülüp ıö- Macar kuvvetlerinden bUylik bir 
prlnlan !';(;ylenere'k yapılan sandal gedntllerfnde bizi de hazır beğinden ıutlaiuun albna kadar ya- kısmınr. yaln17. cephe ıeriaine gir-

1mlundunlu. Bu gezinti bizi «Napollyt gtir ve öJ,, söziintln doğru :rdan çileklerden bir tane bile yere meğe ve ı:arkmaya mu.vaffak olan 
1 b'J.......JC.lne inandırdı diifmüyor. Alttaki çilekler de ıörül- bu çetelerle uğrattığı yıne bu teb· 0 8 1 '"·~· · dükten soma adam ajv ağır dofru· liğlerden anlaıılıyor. Filhakika cep-

Odaya henüz 9erln bir rflsglr girmemiş, biz de Napoliden larak kucaimdakileri tekrar aepete henin çok genit olması, A1man cep
ahni bırakmaksızın Fransaya dofru yola çıkmıştık ki kapt dolduruyor, hesi gerisine nüfuz için her vakıt 
mrul<lu. Koltuğunda dosyalarla biri içeri gtnll. Kendisinin Üzeri ~ralık iri çileklerle tiia- imkan verdiği bu cephe gerisindeki 

( ... l icra memuru olduiunu slyledl. idare müdftrtlmüztl lenen sepetlerin alt lmm:ı böyle mu- halkın Rus olmaaı d• bu çeıit 
IOl'du. Ciddi bir memur 8e9fle: aye.ıe ediliyor. hareketler içi·n· en elveriıli durumu 

19!9 eslnd kalma bir 1 _..... Sepetler açılırken kazaen diifen meydana getınr 
- sen en muame e .".5 .... dedi. fazla nild'v• • • aalu'b' tarafın ·v 1 . ·ı 
- Na!!!l olur! Biz dört ı.- 9eDe evvel bau.a- h ~-- "'Y• 111 ıçm • •.. : Dıger tarafta1ı da çete er ~tı acı 

"""l UMUi esaplAla t,e.. dan atılan çilekleri eerçe alirüsi gı'bı düımanın can damarlan, yanı mu· 
mhlemtstik. etrafta bekliyen çocuklar kaplflYOI'- vasale yollan üzerinde it gördükte-

- Belki de bir yanJışhk! lar. Bu da söriilecek !Dl!DU'L .. Yere Tinden hakikaten tehlikeli, yorucu 
- Evet! Defterleri tetkik edelim. aik bir çilek tanesi diiter dlpnez ve bıkhncı bireT unsurdurlar. Yine 

1942 su sporları 
mevsimi yarın açılıyo~ 
En bUytik denizcimiz Barbaro.'un ttlrbeıi 8ntln 

meraıim ve Betiktat aalıillDde de ldirek 
ve yelken Yarıtlan yapılacak 

Onlar aşalı kata 111dt. Herkes yerine geçip kaleme anldı lekiz on çocuk birden Uzerine atılı· cephenin geniı olması, Kmlordu ile 
BJz tam hayallta daldıfmm arada hakikat b _.._ rtl. Jor, altl--.la büabitiln ezilip yam• kolayca irtibat temin edilebilmeli 19-42 ,..ıı lat.abul au IPOrlan celi .latikllt martile baılayacak 

pıyı ~· • Pllı olan çİlel'i bpabll.. çocuk yüzilndeo aillb ve cephane ikmali de ıuvaiml yamı meraaimle ~ bayrak çeldlmNlııl müteakip lat 
yayı dannadafmık etmlştt. ,.;ndm1 ~ blııara ~or, kolaylıkla yapdabUir, ltaklerinin .ita- ._ 7apıla.eM kBrek n ,..ıu. ~ b.I baJaeei. Be,iktq Halkevi. Y 

Şevket Rado ldlfür 1aw arluıdatJarmm Dr: zınıp tamame.ı ortadan kaldınlma· lan ile deafz faalfyedae .-c:Oeeeltdr. aelt Denis deareti mektebi ve kul" -======-----=====-=-==--====--=----==-- .-nda ~ teb il P •.Lırle çileli lan da hemen imklnıızdır. Öyle an- Bu mlinuebetle • aıporlan a,fanlıiı in .Barbaroe tGrbeaine birer çel 
aimna alıyor, kemik iliii eıbnr 11'bi laşılıyo: ki ilkbaharla beraber Al- tarafından zengin bir proiram ha· koyarak bflı7ü)t denizcinin örıiinde 
.ne eme yutuyor, manlann kaıtılattıklan güçlükler- zırlanmıftl1'. Merulme 8eflktqta tfram clmutU yapacaklardır. 1942 

Sepetlttin muayeneeinden aoara den birisi de budur. en büyük Türk denizcili Barbaroeun h eu sporlan mevıimi Vali ve Bele 
~· ~ bafhyor. RakamLu:' ~- laıe ve ikmal yollan geridedir, ttirbeai hilnde aaat 14 de batlana- ye reiai doktor l.Atfi Kırdarın iP 
...... PUU. bık el ~lan. apli te- karargah ve kumandanlıklar geride- cak ve bunu müteakip Dolmabahçe culara hitabesile açılacak ve Be 
nziler, aok~da .. maan tartıp boy dir. Her gün bir baskın, bergün bir earayı lle YlkaelL Deniz ticareti mek- tat Halkevi ile b&lııe namına ------------------=-----=---==- llçen portatif buküller burada çilek çarpıpna ihtimalile karıı kaıııya bu- tebi önUndeki ..hada kilrek Ye yel- aporcu autuk ı6yliyecekler ve 

J ki pkayet nan ı.alkı yarıp yolculan birer tmitsanda kullanılıyor, lunan gerideki bu yoUar ve müeaee- ken yantlan icra edilecektir. içme meruimi ile Barbaroı tü 
Dünkü pzetelerden birinde, oD birer teftipen seçinneai tramvay aelerin çalışmuının ne .Uç ve ran- ~rimizcleki blltiin denizci kulilp· &nllndeld merutm nihayet bulac 

pdenberi auauzluk çeken bir rabatmzhiını ,.Ozde elli arttıran Sepetlenn •rumda d~• dımanının ne kadar dü,Uk olabile- -.:"'"". br. 
eemt balkının plyeti var. ııebeplerden biridir. Bu i1ti de ~...t.:lketll. d:d ~ b~tT.dam ceğini düoünme-.lc güç deii}dir. Bu lenn ııtirak edeceil bu merulm ~ Bund. eonra yine tabur halin 

Ayni tarihli baıka bir gazetede fevkalade ahval icababna uydur- me uyan .. ıue me- sebebledir ki .AJmanlar aon günler- hazırlanan propam tudurı Denlu:ı mektel>e aftet edilecek ve deniz 
İle, ,ehrin bir ıemtindeki terkoe mak. daha kolay bir tekd bulmak ~- kendimini sö~ Sabt ,.. de en bü:vük gayreti bu temizliie kulüpler ktlrek ve yelken vuıtalarl~e .rtalannm pçlt reami ile mllsa 
cetmeainin lüzumlu lüzumıuz alu- l&zımdır. rinde ~~u on aelriz ~l'Uf~ al· sarfetmektedirler. birlikte aaat il de Ytlbek Denız kalara lııa,Janacakbr. Yanılar 
blıp israf edildiğine dair bir bat- Sanat galerin ~~ ikı ~ .. sepet Eni~ çileli ile Almanların temizlik meaelesi yal- ticareti mektebi &nünde toplaawak- atadı ile YUbek Deniz ticareti 
ka tikayet var. • b dort :~ ~ 00. aepetı kacald~· nız bu rctelerl~ bitmiyor... Bir de lar ve tekneler karaya çekilecektir. tehi nhtımmdan takibedilece 

- ı.stan ulda açılan sanat ser- yıp ha] ark tarahnd tenha bar " 
Yani, bir hemıehri ıu yoklu· ..:ı.-ı ço'- Lere. La--- '~Lta 00.... -~~"1.ı! aC k •• ~L strateji ve taktik icabı temizlik 11- Merasime lttiru edecek kafile denls Müıabakalaı için hazırlanan pr 

x..._ ....__ b' '- --Lri Lı ......... , ıı; ıı; ıı; rıuum • .. yere ceauu.ı. e etini ..-anp yere 1. b d L-~- .ı ........ _ d b' 'ft b 1 b' ..... aa.n, ır nemru MI ço.ua- kırpmata 'bensl7or. Koakoca teh- ...U. lııii7iik aepetlenleki ~ zım ge ıyor: ~n OIUllUD • arıLaRDU& mu__. .. ram a ır ç.ı ~ ayan ar, . ı~ 
~yna~ ~~~çir.~-lenen bu ilr.l rfn bir k3f9Ciliade uyanan 'bir ...... dalda. Soma ...._. Js"8k Kerç yanmadwı etinde tutaa bar tabur halinde• sporlan ı..Iuım- erkeld•, iki çifte bayanlar, ıln 

...... ı• aanat hareketi, bllyllk bir tehir -...dere .... im ec1.- bira irWe- Sovyetler Alman uf 7anı için clal- leri. Ylbek ı>.ais tloareti ..-teM edteklel', MI 9i/te mektep filika 
dertten fU •laıılıyor ki, bir aem- çokluiunun dikkatine çarpmadan rlai ayınp &aerlerine dizdi. üstlerini mi bir tehlike idi. Bu temizlendL talebeleri. al&Juaclu blBp iclueeilerl. dart tek edlekler, dört tek baya 
tin bu llC&kta on gGn ıuauz bl- geçip gidiyor. yapraldela kapadı. Şimdi dr o kadar fazla bir tehlike kulüplerin deniz spol'C1llan, tnmvq nıı 7*ftllan .udır. Müaabakalaı 
maaı su azlıimdan değıı, belki, - Sebep) .• Gazetelerin kayıt- Elinde aepet)erle bilin kap....dan te,kil etmemekle beraber Sivuto- yolunu takiben Betiktattald Baıba· llODl'll derecelta_zan~nlara. muh 
kontrol azlığındandır!.. 91zla1J mı L caddey, Çlkar çalonu hay)ormaia pol' da Alnıan ıai yanı İçin boı bir roı türbe.ine gideceklerdir. Mera· mok&latlar tem eclilecektır. De 

Kontrol - Hayır!.. ....._.1• teY değildir. Onu da temizlenmeai- alnı, dmb 'bandoeanan placalı v• kullplerbnin yeni menimde 
Sözümüz ckontrob a gelmir - S.nat aevmezlik mi).. - H~ Anuıvutkoyüniin çileeek. ne ufratılıyor. Sonra eol yandaki çorcularm hep 'birden 5ttfrak ede- "Y&ffakıJet)• dileriz. 

ken biraz da tramn7lardaki kon• - Hayır! .. Sebep, bir ıuino- GD'h ~ Arnavatkoyü yoemalan Leningrad da ıtrateji bakamından 
trola dokunalım. Hani fU, tram• au, bir gezi 79rl ve bir kaç plljı pb ~.. bu vaziyett.? kalmaaı muTafık değil• 
vay yoleulannı allak ballak eden olan ,ebrin bir 1anat galerisi ol- Bira:- il.-ide ardmdmı yetifip aor· dir. Belki AllllNllar onun temizlen-
bilet kontrolunal.. ma:rlfldır. Her aergi açılıtta acı dum: meıini İlterler amma, buruı için bn-

Tramvaylarda bilet kontrolu, acı duyul• ba yokluk, geçenler- - Çileklerin iyi mi?... yük fedakarlıktan göz.e almak ic:a~ 
tramvaylann ta eaki, bol ve ten• de Beyoğlu Halkevinin açhğı bir - Halia Arnavutköyii malı. Elimle edecek Şimdilt; durumda A1manla-
ba devirlerinden kalma bir ıiatem aergide, baıta eayın Valimiz ol- birer birer topladım. Bal gı'bi çilek· nn böyle bir ~ye tqebbüsleri İM 
ol1a gerektir. Yolun bir yerinde dula halde, ber eanat .ever tara· ler. şüpheli. Şimdilik orta keaimde ve 
tramvaya atlayan kontrol memu• fmdan yine duyuldu. - Bunlar Amavutköyü çileli de- kışın çok İçeri girmiş ve ıivri köıe-

Merhum Şeref 
Bugün mezan bqmda 
bir ihtifal yapılıyor 

Galatasaraylılar deni 
mevsimini açıyorlar 

Calata1aray Kulübü deniz m 

minin açılmuı münasebetile b 
eaat 16 da Bebekteki Denizcilik 
beııinde bir tören yapacakhr. 

ru, yerli yerinde, rabat rahat otu- - Çare?.. iı1 ki... ler teşkil etnıit noktalann temizlen· Bugün merhum Şerefin öldüğü 
rup giden yolculann biletlerini İ9- - Çare baait: Şehrin en itlek, - Kim d~ onu?... mesi1e iktifa ediyorlar. Tekmil bu sünün dokuzuncu yald6nüm0dilr. Be- l.tanbW Atletizm Ajanlı&m< 
ter, ve bir dalavera olmasın diye en eöze gÖTÜnilr bir yerinde, 1an· - Ben e8ylüyorum. Sen bllde hareka.tta iae birşey nazarı dikkati ıikt.af kulU'bilmüziln bucilnktl varlı• 1 Ataiıda ilimleri yazılı ol1ı11 ha 
numaralarını gözden ıeçirir, kim· atklrlar İçin daimi bir galeri kur· Ereili çileiini hu sepetlere doldurup celbe~ıyor: Her yerde, her ..hada iında blbilk bir hJaeeei olan Şeref, arkadqlann 14/ 6/ 942 pazar 
aeyi itip kakmadan, usulca çıkar, maki pktm, ve bızzat kutatılıp ıanldıklan yer- tab'an tefkllltçı ve cemiyetçi olarak aaat 16 da Fenerhahçe ıtadında 
giderdi. - Mesela nerede?... Hiddetle kaflanm eatb: lerde dahi Sovyetler ıonuna kadar yaradıhmt, zeki, hldiaeleri tahlilde l al . l ur Baya M .. 

Aradan zamao ıeçti. Arabalar - Mesel& Tahimdel .. Güz.el- - Efencli. lt'it ifjne... Çileklerin çarpıpnadan yerlerini bırakmıyor- kuvvetli s6riit aalıibl bir inaanda. c:ınm Ba anuıca o T hı ·ı n D u 
azaldı. yolcular çoiaJdı. Üç ara- Jiğine fevkallde itina edilen gen alfua kiiıdma mı bahtm da aöylÜ· l~r. Bu çe,it bir harb taaruz için O.manlı darUlfünununun edebiyat Al: Ayt nVh' ~~ :og 0; N. 
banın yolcuaunu bir araba ile ta- yerinin tram'Y&y caddeli tarafın· yon? Sen çİlekten anJamı:roa. alma· cıdden yıpratıcıdır. Almanların bü- tubeainden mezun •• iyi bir tarih . 1 ar, a ı Y y, ' 
pmalt zoru ortaya çıkb. Ve ola- dald duvarında ıenitÇe ve derin- ya da ıüyetin yob. Bari beni yohun· yük te~nni ve teehhürle harekete hocası olarak memleketimize binler· tin Savcı, O. Ja~e, Cemal. \ 
Lnüatü ahva1; diyerek arabalar- ce Wr ~.L --ak suretilef.. y,_ d- a?ık- geçmeaınden de bunu anlıyoruz. tal b ~-ti' • '--' r· ~ Nadoı.ky, Nenman Tekil, 
•• vı .... ..,,... ... -ı- ce e • ye~ l'DUf VUJUn&n me n _ _,_ K--'- Sak lak Ce 
daki kanapelerin yuuı kaldınlıp lın her sünUnde açık duracak olan Ve, baiırarak uzaklatb... Bu ~· Sonra Alman cepheai serisinde hum Şeref, Unlvenlte hayabnda bi· Dt191111 ~· • ar ' . zm 
ayakta yolcu taıımaia batlandı. böyle bir galeri. yalnız eanat ... •bet sahtekarlığı. Cemal Refık harekette bulunan bu muhtelif kUT- le tqldlltçı bir ...,; olarak tanm• bin Clr&J', ~ Tllfekçı, A 

Güzeli .. Fakat kontrol itinin verleri' tatmin etmekle kalmıya- vetlerin hepsini Kızılordu tarafın- IDJfh. Umumi barb ve terblaint mti- yan, Sudi Aziz. Musa Kazım, 
bala bolluk günlerindeki teklile cak, kendini ı&atennek için bir Tüccar toplama birlikle· dan tertibed~ip gönderilmit kabul teakip latanbulda karalan cama li- Sül9JJMl1 Dirv~na. Ali. Rıza 
.Orüp gitmeıi garip. menfez arayan bir çok 1anat ka- etmek de doııru değildir, Jıgal ordu- ğine k&l'fl pazar Jiiinl teei. ederek alp, Y. S1dndna, Cemil Uzun 

Kontrol memurlannın - H.le biliyetinin parlayıp tanılmaaına rİ çabuk kurulacak aunun .iııtila. edilmiı yerlerde göa- Beıiktq kulObilnUn de dalıD bulun- Melih, Şaldr Koral, Fikret Ko 
fİfmanlannın - binôirine :rula· yardım edecektir. Kuııılmumdaıı YUpÇUen toplama termeaı, tabıt olan fena muameleler, duğu bu Jile reWlk .anı, " Da bir kir, A. Klopetok, HalCik S1ı11 , Ö 

.... , .. ~,.,.,11u1111nnııı••n1111111111111na111Hı1111HHIHHHHH11111111 otıal :rfttne toccar kJplama blrlltlerl anlqamam~zl~klar, açlık ve ıefa- :ıı:aman folnde B.,ıktat futbol timini 
' tefklll b.rarlaftınl.auttı. Tıcaret ve- Jetten bezgınlikler de DU mıntaka- ok kuvntli bir hale tirmitttr K d Al" dd" . ~M~ ~~131 Wetl, alüadarlara ıı&ıderdllt emir- daki halkın çeteler teıkil dip vur- ç p . onya a aa 

O 4 de bu blrUklerln stlntle kunı)m&mU guncuiuğa bqlamaaına ıeb la- Türkiye idman cemiyetleri ittifa. tepesi 
~ 0 ~ ~ blldlrmlştlr. Tüecar t.oplam& birlik- bilir. Elverir ki bunun İçin ek 

0 kının kunıhquna ralJID'Ut. mGtead- AL-- ) Al1 
-------------·---------- lerl, yent mahsulll mtl9t.ah.sllden dev· Dİf ve imkanlar mevcut 1.. ~e- dit defalar lataırbUJ fathol beretl re- IColııra (~m - da a 

Du .. nyanın en sıcak ve en soğuk yerlen· ıet hesabına alacak, Te m.,ı tlr IUZ bucaksız Rua t 1 • ~ IUb . ..:. laliğinde, futbol hderuyonu umu· tepeel, tehrin tam o~n :'L 
bldlert nrtıdlkten ııonra Toprak h L 1 . • 1 epen u ...... . ,_ ı:Jr.:~ b-ı tarala MJlll', Mıderce aıı;uya-. 
Mahsulleri otıabHt dnredecektir. are~et ~r . ı~ en mllaait yerlerdir. mı d,tip .. auue aıUDJDUf ve onu ta• rile ldlla, tarihi bir 7erdir. 

St k' J üuiveniteei prof..arle- yiik.likte dailann ortwncla .big Sovyet ıhtilllınden ıonra açlık n nı:yanlann hltırumdan .atnm'rctlr S. eep«k yıl Turk 
ıtnd:n n~atroem .. aelerce alrar hava almayan bu ~ide ~ık ı&l- * BetU*f Balb9tnden: ıMt Jılı ~ale~n tes~ile mey1darıa vıkan ıoy- ~ilt~mmcZ !J:r~; bııw ~D ya~ılan k 
tlktan aon.ra. yer yBzün6n en .ak gede '8 derecedir. En aoiuk Y• cleııt1eııa menbn1nln aoıJıt mıerukn1 lan cu jn ~& mbaem 1ek~~ yaptık· ~!_; 1928 L_ p-.. ..... da hllha_. !.d ft Selçuk Türkl 

__ L.L ktalannı buhııUftUr· _..ı. ,s.'1..:-•c1a y k k'd H hM:1n{ı puar slnil aat ıuo da le')' er hr arua 7qanıakr ..... r. •-. • - .tt ~ ~etil Yeaik.alar 
'ft en • .ugu.. DO d de pu•I ıuuı• er olanı ır. Baıt>anıe &ıtbıde yapı'lıleak ,. mera- tadır. Binaenalqlı yine ~i halin milaabakuuıı fnbllcle bir Takuf.. S. ~ tur T 'hl ~ 
Bu iki nokta da Aay~ır. ,arkı Burada aofukluk afırdan qaiı 76 .ımı m~ ~ Ut Ortat6y tekenür etmemaine bir aebep yok- la idare etmesi Prac ..-.ıerlad• ~ ~ 1>arlz İn 'bu e 

.J~ ~~İü ded' ~oö~' metre dereceyi bulmuttar. aruında kllrelı: J'Uiflan yapdaeat- tur. Kaldı ki buna lbım olan alllb bakkmda alt&7i1k'r ~ı:~.t sin habm91a bir Wd:du te 
a ç n ar. tır. '('it' cephane cephenin atemden Deri-- ne bir vealle tetkd etmlt"" _,_ • mtad 1....-- h 'fasla 

Y&.r1f)an ırörmet ~ ~ln ıinden tedarik edilebDeceii Pi>' milel hakemler ıu;ranmda 79 al- et ~;ı ~ da a 
ZaJC'ııreb'de cam 1 Şeref NdlJle Beflktat 1 ot ıı:. orta Sovyetlerin çekilmeai aıraanda tura· mııtı. Ömrilntl. !98nm, TOia- Be- m 

l::1 olcuI ve 11 aneu llkotulun dent. kıyı- da ve burada kalan, aldanan mal- fiktq lı:ulübUntbı ytihelmealne b... 
yeni Hınat hiikGmeti tefekkül len aaııat pa.v~oDu ~ami haline çav· 11 açl'lı: bahındunılacaltbr. zeme de bu çetelerin itine yaraya· redep Şeni bu muhitte kuTVetll ~ Konyada yaimurl 

ettfkt B Henek de rilmfttir. Şimdı pavıyonun etrahnda bi1ir. Nihayet uphe ıerialndeki vur- reciler yatiftirmek ..,.. Befiktq takı- 1CoaJa (Akpm) _Şehir v 
.~n aonra o91la ve 3 minare yap.lmaktadır. . Devlet IC.onaervatuan tenı.lilJetj 1 ~.:.;ıiarda baakınlarda da bir çok mını kemale ıetirdlii 'bir aırada vali.alna ludalarla 7Rlmur ya 

Jji.a huktimot•e bağlan~1!b.r'. Bu ~~ Hırvat hüktlmetinin merkezı olan cAnt~~~7" TegTi Po~J. Carl Ebert ~1?1an ıilah ve cephaneli elde ede· amanıız bir aarkom hastalıPıın tifa tadır. 
l'etle Hırvatiltanın ~tı!J tiM M&iU· '7-Leh ıehri hududa ancak ~O kl•1 Milzık: Şef Fent Alnar bılırler kabul etmiyen pençeıi alhnda ve 

• • k LAVI' K • • k"l ]a -----uo• ıuı• .. nı11111111111 illan tebaaaı bulunuyor. Yenı hU u· Jometre mesafede olduğundan m;r- oronun ıftira ı e E.ki harblerde iatil&cılara lc.arıı onu seven binlerce insanın gÖey&f - • . • 

met müsluman tebaaıına cemile ola· kezin 1iuradan Bosna ve Hersek te Bılctler 50 kuruıtan baılar. her yerde tatbil olunllft bu yıprabcı n arasında 13 haziran 1933 .de ha· dm kadırıınaa Bcşıkt~şlılan 
ıak Zağreb ıehrinde bir cami yap• B ia Luka tehrine nakledilcceğin· 15 /6/942 den itibaren Ses sinema- hareketler küçük Avrupa memle- yata gözlerini kapamı tı. B ~? me eder '"!erhum~n t m z ruhu v 

Eak. · dan b h dTyor Bania Luka 25 bin ıında yalnız 4 tenuil. Gite her gı..in ketleri d artık tatbik edılemiyor. z rı ba ında onun hır kh ı eılınm zımez b hr ı on nde hürmekl 
bnnag karar vermıttiı. 1 ıerg~- en a se 

1 ı • 4. 18 e kadar açıkhr. Tel: 49369 Silah te ·r erinin ve s ·ratl r' 'h, mo- b !arı y•d ve b'r · f 1 ter. e- li "z. 
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NEZLE l 
cNeclA İstanbula gelecek. blr lıa.ftıı ı mes1n~ de iki gön kaklı. Boo geçlre

calJp gldecettf. Bunu dtl§Ünmet blle cck ~t yok. •• Hemen ~m çare
ıana b~ b1r 'heyecan "Yeriyordu. sine, nezle oıma.ta bakmalı .•. 
Jütün btr hafta NeclA Ut başba.,a. o gilnil terli terll 1t1 açık pencere.. 
:alabllmekl Bu aylardanber1 &ledJ.- n1n önfuıe :van geldim. Sigaramı yak
;un. rQya~ gördllğiim b1r saa- tını. Gömleğimt rO.gt\rda lcunıttum ••• 
ıettı cEbh artık tamamdır. Alk ulrundıl 
Baİ haf&asınm - balayı yerine, bal 'bar.1 zatllrıie olmasam 11 dfyordum. .. 

ıa.ttası diyorum - progranmıı daha Böyle terll tıerll oereyaoa oturmalı: 
lmdlden yaptnl4tun. oenız kıyısında, hayatımda 1lk yaptığım şeydl •.• I>ot
rayet teDha bir o\ele çekilecektUc.. rueu g&ftm. lrorkmtt§hı. Dalla o ak
.>algala.n. .... masma.Ti göte batan vam yata.P, d~lml ~tun. 
ılr 00.- tamam yedi gön belki Ben ÖJlıe alır bıt hastalık deR'll, he.
\~ iskarpin bile sı:vmeden m b1r burun .n.ez1es1 1$Uyordum k1 
ıJz bbıe kalacaktık. Henüz ıiJınlerce sevgilimle geçecek gQzel günlerhnlze 
'VVel bu dalgalara be.kan odada ge- mAnı olmasını .. 
·lreceğlmlız anlara alt hayaller turu- ,Aqam eve gtdince hararetime ball
'Orduın. HattA etserıya g&zıer1m1 l'U- bm ... Derecem normal ..• MDUata P
nuyor ve öyle dllşQniıyordtım.• ce yanana dolru ateş ç*acaık.tı. ,.._ 

Vasfi kendisine uzatılan slgai"ayı ~ ~ U1Udum. Ertea aabaJı 
'll'kttktan sonra denm etti: ~ız derece daha koydum. otu alla 

- Yalnra mühim bir m ... ıe vanlı. b~kl.. Göı:nletfm sırtımda terden 
3lmn müdürden blr ba.ft& 1f1n 1z1n ya.pUjDll.f olduğu halde lld pencere 
lmak öyle pek Jııola.y blr f8Y değildi. ara.sına. oturmak ta v:ız &-elmJıtl.. Ga
llr hafta defil, imana yanın günil r1p §e7l •. Meler ben ne ıBtıam ı. 
ıUe çok görürdil. Yalmz lııerktllln ol- r1fmlflml •. HaU>ukt aevgillm yann 
luğıı glbl müdürüm\biln de •Ylf blr gell:yor... Ne yapıp yapıp yarma D
arafı vardı ..• Kendisi belk.t dfinyanın dar mutlaka nezle ç_lmalıyım... Yolc
n cesur insanı idi. Fakat bir ~Y- sa dünyada ınildtlr bana. 17'J.n ver
en şiddetle korkardı. nezleden!.. mez... Onilmde 1npu topu 24 ııııa&t 
Bundan bahl.ıı açıldı~ zaman dl- vanh ... 

ektör: Kendl kendime: cHaydl bakalım 
- 1nk1r et.mem. .• Nezleden ödilm va.srı göster kendlnl ..• Yahu sen ki 

ıat.ıar ... Napoleon'mı blle en ko~tu- her zaman bir dakikada neZle olur-
:u şey yahu ı .. derdi. sun ••• • diyordum. 

Maiyetinde nezle olan memurlara. o günü ter 1çlD4e dondurmacıya 
ıemen · glrdlm... Getir blr cllekll... Arkasın-

- Git yat. .. Sana tam blr halta dan get.lt btr kaymaklı ••• Bir bardü 
an ... Hl~ dıpnya çıtma. .•• bt ol, öy- ta buzla sa. .. Amma bus llbl olsun •.• 
e gel ... Blzl de ml.kroplamal .. derdl. Oooooh ..• KekA. ... Amma da. quk

E\et, tramvay bilet! gibt, nezle.1~1ıı muş hal .. Bir hardalı:: daha... lD9 
·erilen izin de muayyendl: Blr 11a.t- ollna7.SIL yanna 1cada.r aeslml Ja.sıJc. bir 
a•.. half- .-ı>llabu.m de mlk!lhden ~ 
Llkln direktör adeta blı .nezle mil- kaparaMll... Dondurmacıdan Çlktmı.,.. 

ehassısı idi. Korktutu bu hastalık Blı1caç adım attım. DebşeUl ter baa
takkında birçok klta.plar okumuş- tı. Temmuz .sıca#ı •• Adnnlanmı sık-

'.AKŞAM 

ıı. Yalancıktan nezle olınuı gibi gö- la§tırdım. Köprüye ya~tımı. Bat-------------------------
ünüp ondan lzfıı kopo.nnanın lmk~- tım. Gene a~ b&stı ••• Gözüme blr 
ı yoktu. HattA bazı arkada§lar ken- feıbetç11llft1. Yak18fll> sordum: ~--••••••••••••••••••••••-• 
lslnl kandırınağa kalkmışlardı. IA- - Çok qut. mu?. 

:in mildll.r bunlann hlç blrtnı yut- Adam cevap \'erdi: 
'lamıştı. O hak.lkt nezleli ne, yalan- - Diflertni çatlatmaaa pan. J'Qlt.. 
ı nezlellyt llk balatta anlardı. Mtl- - Doldur bir bardaki •• 
llrden izin koparmak için haklkateıı ~. bir dab&... Arta 1flm taı-
ezle olmamdan hafta çanı J'Oktaa. mamdı Nede pedıılnl mntıab pep-
Bmıu da göse almışıtun. Hec1A ile. me t.akacaklım. Gece e.e llW1ll. Be 

ılr h~fta batbafa. kaıabllınet. ıçın sefer bütün pencereler açık yattım. 
akikı bir nezleye razı ldlm. Çünktl Erte.st günQ sevgUlm gelecekti ea
qka türlü müdürün bana lzln ver- bahleyfn kalktım Jd Aman rİarabt 
'lesine lmkAn olmadıltmı blltyordum. Pellket De1*t! ··· Yazıkl&r ~ 
feclarun gelmesine blı1caç gthı kala sun- ~ gtbl,urı:· a.s1a.n gtblJim! 
emen kendimi nezle yapacaktım. Ne ~"1.e ne baŞiı:a bir şeyi Ne 
lelki de yeryüzünde 1111 defa kendi haltederl~ ben elmdi? •. 
ıteğ!yle n~leye tutulan insan ben Mruna.flh daha ~ nstüne ka-
lacaktım. dar vaktim vardı. Yapmadı~ bı-
Benlm için nezleye tutulmanın gUç ralanadım. İmkln1 yok ..• Nesle UA.hı 
lmıyacn~ını tahmin -ediyordum. semtlm4! blle uğramıyor. 1 
'unkü pek nazik bir bünyem vn.r<lır. Nlha~t sevgilim geldi. Benim Jzin 
la.şka zamanlar o kadar 1t.1na ctU- alıı.mndığı.nuı. fena halde canı sıkıl- ı 
im halde hemen so~uk alırım. Onun mı.ştı. 
:?in ~r zaman ba vurduınım ted- - sabret canım... diyordum, her 
lrlerl hayatımdan kaldırmam apşı- halde bugün yann nezle tamn:mdır •.. 
ıp. ö ünn me ve nezle olmama klıfl Yann ôğle paydosunda. ko§a ~ gt
:IJ. dip terli terli denl.2ıe gireceğim .•• Bak 

Nihayet sevdi im k dının İstnnbu- nezle olur muyum olmaz m.ıyun?,. 
' gelecc ' l tnrlh pek yaklnşt.ı. Ken- Neclrı: 
· ı kendime: - Aman ... O laı.da.r çılgınlık ta ıs-

- Haydi b:ı.kalım vasrı ... Necla 3 remez... diyordu. 
un sonra burada... Sen o zamana Fn.kat ben dedlğim.1 yaptım. Terll 
·ad:ır ımcak nezle olnbillrs:ln... 1,e terli buz gibi denize glrolm. Hem de 
a.~a.. Amma ileri gltmıe zatürrleye karpuz kabuğu suya dllşıneden ... 
'lan tut ırsun halin haraptır ... • Ertesi. günü Ncclt\ 1le merak lçln-
Bu su tle Neclfının gelmesine iki de !ilk. Acaba nezle olur muyum?., 

un kala nezle olmamak Jçlıı öteden- Bir ol3am ••• Arkasından bir haftalık 
>eri aldığım tedbirleri kaldırdım. ızını .. Sevgilim heyecanla bana soru-

TtlrkiJ'• Otl•hııriJ'eU 

Z i RAA T B A NKASI 
Kurulq tarihl: 1888 - sermayesi: 100,000.000 Tll.rlt Uruı Şube" 

aJana adedi: 265 
Zirai n ticarf her nevi banlra muamelelerl 

• Para blrlktireTilere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesapla.ntida en 
u 60 llrası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile qatıdakl 

pl!na göre ikrnmlye dn{l;ıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 
' • 500 » 2.000 • 
' • 2so • 1.000· • 

-10 • 100 • 4.000 • 

100 aclct 50 liralık 5.000 lira 
120 • 40 • 4.800 » 
160 • 20 » 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplannda.kl paralnr blr sene i~de 50 llradan atalı 
düşmlyenlere ikramiye çıktı!n takdirde % 20 fıı.zlaslle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birlncikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecekti!'. 

<:endl kendime : yordu: 
- Ak.şama ANUruklar ba§lar... - Nasıl burnunun ucu tuln kaşı- zannederim o teslrln1 g~cek- çabuk neı.le olurdun •.• Artık beni eev-

ıendil hazırla.malı •• dlJordum... Ter- DIJ'Or mu1,. tlr ••. • mlyorsun ..• 
"meğe, rüzgO.rda durmağa ftlAn. aldı- - Galiba.. hafif blı: kafllltı hJ.ue- Ne yazık ld nezle olmadığun 1çln - Vallahi bllnıem k1 ~.. O 
at etmiyordum. Aqam eve geldlm. der gibl oluyorum.... Haydı tnoallahl. her sOn sabahtan akşama kadar dal- kadar da ~tıtım halde ..• AbUlt 

"t.k blr şeyim yok. •• İçimden: ..xara- LAt1n bilt.nn bunlar eera.ı»ı. EY- reJ• gtdlyordum. Şöyle haP§UrUr gl- işet .•. Apşt\h, apşQh, apşOOl.... Öbb.6 
nanın koyunu sonra çıkar oyunu ..• hamdı. Bumumd& kafmtı nıın Yok- bl ollam biz l:t:l aevglll derin blr he- öhhö öhhö .•• A~. eyvahlar oı
reıe bir yarın sabah olswı. .• Klm bl- tu ve nezle benden çok uzaktı... yeca.na tapılı.yorduk, sun,. bana ne oldu? •• 8a§ım da çat-
ır ne BPttıruklar..... diyonlum. Her karşıla.ştıtımıa zaman Necl1 Ne çare, bUttm bir hafta ı;alışma.- lıyor... gözlerlnıcıe yqlar •.. t"9 ttm-
0 gece ilk defa da pencereyi açık bana. soruyordu: ma ralmen nezle olamadım. '?e S%1n dl nezle oldum... Rem de nuıll .. 
ıraktım. Ertesi gthıtı kalkt.a ki p - Nuıl? .. Oluyor musun? •. APfll- alamadım. Tren de gidbw •.. Ollle g11le Hecllcı-
lp fley ••• Demir gl>lylm ••• Hayatını- ruk fllln?.. Artık &eTglllm gkilyordu. Nıecllyı ~... BIJ: daha belld de 8llll ~-
la hiç bir. gün kendJm.1 bu kadar Dertli dertH ba§UIU .sallıyordum: trene blndlrl,.ı>rdum. Bana: mıyecc~lm ... insanlann tialllı1 b67ltı-
llnç ve zinde htssetmemlşthn ... LA.kin - Henüz lMr IJ&1 yok ••. HenUz b1r - ÖJle Uzüldlm kl •.• Çok ~rlk- dlr işte ..• İstedlklen saman olmJ18,D 
ıanl blzlm nezle, hanı blZlm apşu- şe, ~k-. Mamatllı bir tecrllbe da.- sbalıı ••• Hayatta. blı nezle blle ola- 19yler istemedikleri aman Pllr ••• 
·tıklar, öksfirükler? .•. NcclAıun gel- ha yapacatun.. . MühJm b1r şey •. , madm. •• Halbut1 eskiden ne kadar Hikmet Ferl4aıı • 
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Tefrika. No. 116 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Mu.ha.fıs korsanlar 'n - PiJ'8 sada.- tetmek Jstedlklerlnl anla.ttı. 
'katlerlnl g(ıstermlllerdl. Akıncıar mt.en Oeaıka ka.pıarın<ia 

- Alçak uoama. Dr.e Uıaı* etti. döriipnep ve dönnmnete ant ~ 
Diyorlardı. T1 - P1: lerdl. ' 

Her tp:ye ln81lll:dım ammA, Uta- - Blz, Ti - Pi gibi korblt blr adam-
ma.n.ın bana fenalık yapacatım. inan- la döTI\pnekteıı yılmayız; kunmm 
mawhm d&mele hazmJI 

Diye baaınıı ve yüzüne tlikU.ııdll. DiJerek sllAhlanna sa.rıldıla.ı: ve b&-
Takakoya gellnıce. o da b1l b&d1se- tı kapısına atıldllar. Buruı. ~ m 

den çok müteesıdrdl. Tabko ııfbJ ınert zayıf kapısıydı t:t:L dmnl:r Jmııadı her 
n <*Ur bir 1radmv) ~ yaka- De kadar ar••umd•n ocluıı ~ 
lanmasl bll'Çdt dıedia>dlllara meydan larla. sUrmeJenmlı ı. de. AbdulllıllJn 
ve~tf . .Taponla.r kahramanla:nnm dıp.ndan vurmata hafl•d&IJ blm 
kilçOldü..öilnd g&met ~ onla- önlerle mrlanmaRa bqla.1JDC&, oa. 
ra. birer mlbut 19>1 tapmala. a1*ın bir b1ılar tellp. dt1fmtlftö.. 
m!lkW, Tataı.koya: .Taponla.t mrlardan ok~ 

- Meğer o da yerlerde silrü.nen bar bir y&nda.n da. akıncılara lca71uunıı • 
örümcekten başta. bJr ffll1 detnm1f1 d&1l7orlardı.. 

Dtyorlaı- ve acıJQdardl. Hamdun btr tedbir diiliodQ; saıt. 
Tl - Pi, korsanın kızını tekrar zln.el- ra merdivenle ı;ıkmaP, ~ etıU. 

re vurdurup maluıen. at.tırdı. Bun- tııc hamlede blr m1kta.r telefat verdi. 
dan sonra hlddetını ,.enemtdl. ıu.IYe- falkat bu teşebbüs Osablıla.n yüdırdı. 
tine ve hallca kal'§t ktrnetJI ~rftnmek ınırlan terlrederek kaçışıma~ bqladı
mecburlyetlnl du:Ytla: ccllldmt ça.- lar. 
~ırdı · Hamdun bundan isUfa.de ederek icar-

- Yo.rın sabah Uşama'nın ba5ını pıyı oorlamakta devam etU. 
kopnnp surdan öte yana atacakaın ! ı\kıncıla.rm Stlrlara çıkJoı. '11 - Pinin 

Bundan sonra adamlarmdan birtne adamlarııun manevlyatını kırıruftı. 
şu emrt verdi: Uzaktan aesler duyuldu: 

- Sen de boru Ue surltırdcuı dilt- «- Ham.dun çok kuvvetıı •• ark.asuı
mana şunlan IOyle:meyt unutma: da bflyO.Jt b1r ordu vac.ı 
cSana kafasını sC)nderdltım bu edam, Bu .!&!erin çarçabuk Qsalca.ya ~ 
benim sadık bir k6petlm4l Şeyta.na yıldJtında filphe yoktu. 
uydu, Takakoyu dndandan kaçırma.k Surlar& çıka.n akıncıla.r derhal sıcak 
isterken yat.alandı. Eter OısKa ta.- su döken ve ok atanlan kılıçtan P
pılarını bttakıp gttmemen, Talı:ako- çlrdller ve kapının burçlarına hA.ldm. 
nım da k:a.famıı Jı:ıoıparacatım ve s&n& oldular. 
hediye edıec~ I • Şimdi ba.b. kapısmm açılma.sı beL-* leınl,Jordu. öç bm akmcının birden Jca,... 

oeııa.t. o sabah eır'kendeo. Upmanm pJya h11cumu, öğleden sonra yQz ıtıı,-
başını keıst1 ve suıiara gGUlrdl. dtirllctı neticeler verdi. Kapının aı--

Kesı.t bafl bJr •Paııla Hamdunun ka payangalan lı::mlmıPı. Fanı. ba 
kam.rgAhma fırla.ttı.la.r. sırada alan.cılan arkadan tetel edea 

Ve surların ~ dolaş.n M- Fillptnll Abdullahın sesi yüaeldl: 
betçllerden blrl bonı ue dtışmana n - - Hamdunl onmat et, a.rbdMl 
Pinin .t!!mlerlnl tıekrat1adı. kulelerden blrinde saçlarından ası1mlt 

••• blr kadın görünüyor. 
u _ _ ..ıun '-esı"k L - .. -

1 
Bamdun bunu görünce t.ltııredl. 

n&IDU • ~ - Eyvah! Tl _ pt nllıayK dedlll-
•• •• ni ,, .. "tı. ..... _,_ dalia fMla 90&'.l&mak 

gorunıce.- ,,_ ........,. .. 
Osatayı sa.raıı Hamdunun tdaml&n Takakoyu IHdflreceıt. 

kesik. bqı aldılar, H&mdunun ~ - O halde ne yapalım? 
göbllrdiller V8 boru ne ~ylenen ~ - Takllııoyu kuleden kur~ 
Hamcfnı>& Q'llC anl.U.Jar. için oraya h6cum edellm, 

Hamdoa o gQa bati tı.....- hiicum - Ya öldilrüree? •• 
edecdt ft dlm.lr lrapJı lnftNla tlllb- - Z&1metmem.. Tl - Pi. '1'lııtÜ'OJ9 
bOıl edeceldl Keııdk baf1 aftrDoce ta- öldtlrecek Jııadar ceear. detydlr, 
nıdı: · Hamdunun arbıda4l bwçl&ra tar--

- Uşama. Yao;ıadanı-o sadık adam- mıuıacap matla, kulenin ~den 
ııınndandı. Onun burada ne fil vardı? a'tıncılara o01le blr mektup atıldı: 

Hamdun Uşamaya çok 1'Cımt,ftı cOrdunuzu çekip gldıeraenlz. Ta 
Hamd.un~ adamlan: • ka.koyu ölümden atfeder ve ~ 
- n - Plnln teiıdlUerlııe kulak ver- tesllm. eylerim.• 

meylnl _ dedller _o, mrblm biri- Bamdun bu mektubu aluıea d1ıflln-
dlr. B1z U~mıınm lntllramını alaca.- dil: 
tnz. - Durwı baknlım, çocukları Şlmdl 

Bu Md.be, Hamdımun adamlarını ı., değişti. Hele bir kere Tıı.ktılt07Q 
harekete getirdi. Heıites sll~hına sarı- kurtaralım. Ondnn sonra tekrar btl· 
larnk: cuma geçeriz. 

- Haydi, <>sakaya girelim... Hamdun ÇOk güç bir durum lçlnd• 
Dlye·baJıınıtllar. HamdunlDl topla.. bocalnmağa başlam$. 

dığı adnmlann pek ~ styogonlann Geri dönse arkada.şlannm manen
zulmünden ~ köylillerdl, Ham- ya.tı kırılacak, hücumda ısrac g~
duna gökten ınmı, blr ballltjrD.r glbl se Takaltoyu k:ıybedecektl. 
tapıyorlar, o ne deme, ne ıstc:rse Hamdun arkadıı.şlartıe milzakez'9.. 
- karşı gelmeden - yapıyorlardı. ye geçU. 
Osakalıların d>a.ldırı çıplaklart decllğ1 
bu n.drunlar arasında Ham.dunun gtı- Bu konu.pnalar birkaç gün uzadı. 
vendlği ynmen fazla mtısuıma.n. da Bu mtıddet içinde Taka1ro surlarda 
vaıdı; Bunlar ell sUD.h tıut.an ~il sa.çlarmdan batlı olarak knldı. 
kimselerdi. Hamdunun kunett ne; bln ••• 

k~tden fazlaydı. Hıımdun Oabyı Bu sırada surlarda 
ele geçlnnekteıı ~ TataJmyu kur-
tarmak a.zmlle tal!lctı ve ordwrunun olup bitenler 
başına geçU. T1 - Pl bir sabah surlara &eldi. 

1870 Japon lhWlllnde ~ defa adı o.ta halkı te1lt ve heyecan ...._ 
geçeıı F11lplnl1 Abdullah da Hamduna de tltrefip duruyordu. 
1ltllıak etmı.,u. 

:rnlptnll AbdullaJı mUthlf bir adam- Tt _ Pi ut&ıee J19rlll•ri )'a~ 
dı. Gayet gQı: 8l!lr:l vardı. Kunetll blr ta çalıf&I: 
hatlptl Hamdım: - Blrk&çı baldın ç1plıığı.n deDce 

- Haydi Abdullalı. dedi. flmdl lten- saldın§la.n.ndan niçin ~us? 
d1n1 g&ter ye o.1m11 alacak aslan.- Kor81Ullanmm surlaıd& tebıi lı:lıll
lanınm C()ftur beh'"" ramanca.. müıda.faa eder'ken.. .._ 

Abdullah, yOUlll ldr yere ~: rln tellp. dftomenmde l)lo blt .., 
- 09ıtbnm meahu.r hu1nelerı btzl yoktur. B1ru aıra onlarm nuı1 

bekll.Ydt. arkııı.dıoJtr. 11erL. 1ıtl9 yQEQne dlıınd.Dklcrhıl göreceat-
Dtye haykırdı. Soo.r& etraıma.. tıop- nlzl 

lanan akıncıla.ıa. Qsab.yı neden rap- (Arkası var) 

P E R I• L ,. K o NA K vel ıöylediiim gibi, bir takım tah- caniyi ölü veya diri yakalıyacaiız. nu ııöylemiıtiniz deill mi) Delikanlı, yalnız Holme•in ı,.. 
min n zanlardan ibarettir. Halbuki Bundan biran bile ıOpben olmatuı. - Evet. Fakat yalnız .ır Henry gajıız -re e,yuız. çifliğe geldiğini 
hakimler için bunlar kafi değildir. Holmea, IÖZÜn8 burada kutl. ye- delil, ben de c:lavetl'71m- gZSrünce, g6zlerinl hayretle açb. Ha
Onlar, maddt, katt, sarih dediller i.- nidM dütUnceierine daldı. Halı - Bir mazeret ileri sürerek bu flyenln böyle sipıivri çıkıp ıelmeahle 

Tefrika No. 88 Çevtren: AlmlET ııtLALt terler. Bu delilJer lae. henüz elimizde adımlarla yürüyorduk. Mehtap JllP davete aitnd1ecebbı) bir dtrlil mlna "1'omi7orda. 
yoktur. alhn<ia Baakervil konaimm kan. ~ - Niçia) Sir Henıy"nin bu.da da hakka 

Çünkü köpek. sahibini darağacına aektai yüzÜJldea çoktan ölıiıUıtü. - Bu delilleri na.sıl elde edece- keletini görüyorduk. Nihayet kona- - Sebebini bana sorma. ı)'alıu yok deiildi. 
~ötünl'ek için kanaat verici bir ..Dep BWüa bu noktalan birer birer tespit iiz"> Fikrimce ltfn uuunaia tabanı- im kap111 önüae ıeldik. a<;yled.iiim ııibi hareket edecekMal O ııeco. beD1a eir Hoa17 ŞIMclc>d 
eıkil etmiyor. Köpeğin ona ait ol- etmeie mecbwuz. Fakat ıimdi bu· mlllll yoktur. Bu defa aözo ben baoladım '" - Sir Henry1i, caninin nine ıft- Holmee' e. neye ihtiyacı vana p..-
l~ğunu. naaıl isbat edeceğiz) ~~ nu yapabilecek bir vaziyo.tt• bulun- _ Bu delilleri,, Staplc.to,ı'un met- Hoıaı.."e aordumı meıl• yalmz au bırakacaJız) drobu.rmızd• ÇIUnp ..-erc:h& n ma-
.;ın ihtayatlı hareket etmek, mucn- nıvonu. real Mia Laura'nm yardınılyle ele - Konaia airecek miünbr). - Eveti Bu davete yalmz alr tat aaatten pek çok bir zaman tre9" 
-Üyelini isbat edea kati. delille? -. Y• bu geceki faciaya ne diye- geçirecefiz. Stapleton·un evli oldu- - Niçin ainnb-•.Yim. Artık..&· Henry sitmeli. Senin sitmem• iGJ• .tiktea eoua lmnılma :J'emek eofran-
.PIAmAlı, ronra onu tevkıf etmda- cekaınız) . . ğwuı .,.. kendiaini aldattığını s<Syle- lawnam için biç hlr .. ı;.p k-Jm.ch. bir bahane 1.17d11racaiız. Şimdi ko· nm etra&ı.k omruak kanumm a6-
ız. . - Bu da maddeteıı iabat edile- yince Miae Laura muhakkak. bize S. bo&kırda D.alaadaiumu ~ naea 1ıireliın de air Henry' d• bize zolce doyurduk. Yemek eenaancla 
_- Sir CluuJ~"in. eararenaiz. ölii- mez. Haydut ~den'in 61ümJyle yardam edecek .,.. lılmlzl lcolaylqb• leton'<lan ciz1i tutıuk letb'ordum. sıcak bir çorba hazırlamalannı em· ~ pçen macerana tıaa• 

ıu, kanaat vencı bu delil tcıkil et- bozkırda gecelen araaıra dolaıan racakbr. Halbuki. o, burada &ıhuıdniamu retmeolnl rica edelim. Bu ceeo yo- mıza gelen lcmmlanra delikanlya ... 
Üyor mu) köpek araaındalci münueberi naaıl - Bu dllıllncenlz ço~ c!olru. ılSrdU. Binaenale,L meYcucli7etlml nılduk. ve lifildük. lnnmak .,.. rahat lattık. 

- Sir Charle-s'in cesedinde !)'apa- isbat edece~iz) Haydudwa lSlümüne Ben bunu akıl otmemlttim. gizli tutmak için artık b19 bir Utzum 'bir uykuya fiddetle ibtiyacmuz var. Daha evvel Barıymoor .ae ~ 
ilD otop'~ yara bCTe namına hiç bir sebebiyet vercıı köpeği glSzlerlmlzle - Ben '1mdlden hareket pllnla- kalmadı. Yann hem çok ve hem de ~olı: zorlu ama,, Seldea'U. feci ölümünll haber 
ey meydana ç.ıkarmadı. Yalnız iki- glSrdük mll) nmı buırladmı bde. Wataonl Aklıma se1mltken sana iflerlmiz olacak verdim. 
tiz, apansız bir korkunun ölüme - Hayırl - Bari biran eTVel harekete eecı- aöyliyeyiını Kapcıkten .,.. Selden"ln ••• Bu f,aber. sir Henry"nin uıağuu 
bebiyet verdiğini biliyoruz. Fllkat - O halde nuıl iabat edeceifz~ sok... feci ölUmUnden alr Henry";ye lcatlyeıa Kon4'i~ girdiiimiz :zaman eir fevkalade ıevindirdi. Zira zavallı 

u kana ı, 12 ki~lilc ~~rl heyeti •. -:- Köpe~in korkunç ulumalanru - ~ (le o kanaatteyim. Hor baheetıniyecekain. İoabederae ben Hoıuy. benilz uyumamııb. Benim Barrymoor iki aydanberi. kimacye 
zaııına nasıl telkin edeeegız) Kö- 1J1ttik yal... bald. yann mtıhlm hldiaeler Jiarp- .öylerim, Selden"ln lSliımllndeıı ..,.. avdetimi bakliyor ve gecik,tiğimi gör- göroomeden kaymbiraderine muhtaç 
eğin bu ölüme sebebiyet vermi, ol- - Bu da bİ.lfey ifade otmez. IOS- anıda blacalnı:. Maamaflh ,bml k&be~ bu ııec• bozkırda dolqtıim- dUkçe, ba,ıma bir fellket gelmft ol- olduğu oeyleri yetiştirmek lçın akla 
uğnu nasıl iııbat edeceğiz) Cesette peğin haydudu ko-.,.aladıit ne ma- dlSrt --.f geçmeden lcabeden hatan dan fllllcUlik katıyea haberi olma- masa ihtimaline QzUIUyordu. Benlm, karayı aeçmit, kelimenin tam ınl
öpeğin diı izieri var mı? Yok değil lQm) Son-ra k~pek. hayduda alçin delilleri toplamlf ola.calımm im...- mil Jlzundır. Bu aa,yede sinirleri Holmeı ile beraber eve dönd!iğtimü na.ile bir cehennem hayah ya,amıı· 
ıi? Sonra ıu noktayı da unutma- takfbetmit) Bunu h&kimlere makul ntle Omlt edb-onan. pv,emea n yaım seçlrecelf tehlike- K8rünce •on derece sevindi. Fakat tı. Bütün bu zahmetlere ve meıak
ıak lazımdır. Bir köpek ölil bir bir surette izah edebilocel: mbk> - ~ ,.an C1.e Cted111nb a1ııA 11 ao• 1mt1wu, metanet w eolak- Wb'eler kıralnun habersiz. gelme- katlere de Selden'i eevd"~indcn de
damı hiç bir zıaman ıaırmaz. Köpek Hayır <lostum. Stapleton" a karta -- ol.... kaahhkla adam. S... bira; ....,..ı afnden C:lolayı bJv hayrete düıroedi. ğil, çok sevdiği karısının gönlünll 
r Charlea'in yanına vardıiı zaman rih, kati bir ittiham ileri .Ureımeylıl. - Bir-. l"liİllİ Al 7Watıto1al il- • H.ı,-'nlııl 7U1ll ...... bafarat ÇOnkl bir °' ııfindenberl çiflığe kırmamak için ıeısizcd katlanmıtb· 

·• korkunun ıebebiyet verdiif katb Elfmlzdekl b8ttla Cleddlet, ..... ~ • ... rıi .. , •• ,. § ...... p ................ -~ ~ordg. (Arbsa var) 
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.Devlet Demiryollan Te Limanlan itletme umum ldareal lllnlan 

Devlet Demiryollan Eıkitehir itletmeai aabn alma komisyonu reisliğinden 
)lnbammen MllnJLbt, 

l"!Jatı Tutan ..,,.,,atı 

Gurup Clnsl Mıktan Kurut Sn. Ura KUl'llll Ura Kuruo hıaıe rtın .,.. aau 
1 Pirinç 11379 Ki'. IO 00 

Bulgur 8922 JI 21 00 
T<n f!!ker 10826 JI 91 00 
Kesme şeker 1200 JI 111 • Çay 1'13 • 1llO • Kuru faaulJe H141 • il 00 
BarbunJa tuaı,e fttl • • • Nohut '1f'l9 JI 11 00 
Çekilml• bbft a • '"° il 

1 Kura tztlm MaKt. • 00 
Kuru l'işne 'IOO • ao 00 
Kuru erik 1302 JI 80 00 
lllrb '118 JI • 00 
Badem~ 247 • IOO 00 
l'nıdık içi 158 JI 200 00 
(lam fı.st.ılı 124 • 220 00 
kAl'lflk tuqa 2582 • to 00 
Kana bJıa 1\52 • IO 00 
Kara 1dber 8 • - • Kırnma biber 8 • "18 oe 
Cem iÇl 117 • uo 00 
~ ~ • • 00 
Baharat s JI 10 00 
Kuru incir 1213 • IO 00 
g._ il '19 • no IO 

• Amasya bamyuı 331 Kt. IOO 00 
Kınnuıı mereıın. -. 2'l GO 
Siyah merc1mek 1989 • 18 00 
Plrtnç unu 885 • TO 00 

• Reçel ,21 Ki. 100 00 
Tahin •• 100 00 
Ta.tıln heIYUı ıao • 102 00 
Petm 250 • 80 00 

• Dom lçası 1516 Kğ. 80 00 
p ta 28816 • IO • Ywnurta 88012 • • IO 
Ze}'tfn tanesi 2GSI • " 00 
Kuru sanmsak 258. JI 25 00 
Kuru .q n 9653 JI 25 00 
Katar pe h1 1338 JI IOO 00 
Tı z 8208 • 08 25 
8 fra ıu.. 119 • ıı .. 

• İstanbul Beledlye 
fTm Jait> lal • l'll .. 
Tere.Nt -. -.. 
Zeytlnyatı 121• • 128 00 
se,az ~ . .,. • 100 00 

M88 50 •• 
1"36 ela 
ıooes 18 
UIO 00 
lal 50 
12153 58 
ıao 45 
1348 22 

IS GO 

m2e 156 I0'10 IO 

ll'IO 40 
HO 00 
"81 20 
1'11 00 
449 00 
ne 00 
2'12 80 

1032 80 
811 20 
H • • .. ao • 45 

IO 
806 50 

" ao 
llKl ., IOI 11 29/81942 11 de 

10l8 00. 
ıa .. 
718 02 -50 

MM ., 187 10. lt/f/M2 11,30 da 

721 00 ., 00 
1882 60 
150 00 

2'783 60 108 80 29/6/942 16 da 

1212 80 

"" 50 
11111 42 
1421 IO 
104 80 

2413 25 
28'12 00 
264 66 
u • 

mn n ... •1t11a 1uo • ... • 
•ı • .. M 
mtJ 00 

.&IUdiWr OP ' 
Bu deflfnln 127 - 128 el ayılan 

sengJn milndereca.t ve ya.pılmJt bina
lara ait plln ve fot.ograflar ve pro
jeler Ue yapı tekn1Rbıe sanata. aft 
ortgtnal ve tercOme yu.ılar ne Çlk
m]ftır. 

Zayi - Remıl m&af .enedlml (Be
rat tAIJdmu) kQl>eWm, YenSllnl 91· 
taracaRımdan e*\alnln hl'kmil ~-
ıur. Alamet Enlal 

Karar hüliaaaıdır 
bıtlllr 9421118 
M1Ill Korunma Kanununa muhali 

fett.en Bakırköy Yenı ma.hallet'e Fet
hi sokak 71 numarada ekmekçi Ik tl-

muı.&m•••11p4gı.ta 

MUZEYYEN SENAR 
70464No.~====a:~ 

8-te: s..ı.m. ~ -~ •rW-• 
F ASR.. PLAICLARI !ERl9I No. J 

•• .... '\,ÇMAll AÇAMAM 

270468 No. .. .::-' ~~ALIHIM 
S...ı 9efti Bey Merhum 

kuyanları ~:--~~ 
NEZiHE YILMAZ 

270465 No. ~r.'k.--~~ 
oece beqlleı1ne ..mu. kaa.feol .. 1ıftlntn m dakik '" m atıam modelldlr 

Milli ve phst serveti muhafaza etmeliyiz. 
Yangından ve Hıraizılan Sizi Mahalauı Eder 
~ •ttıllnlıl bdr,u.t pcıel9ıt ttm 

kontrol eder? 
Belıçllertn ıemttı aau tını dolr1l ip.ret 

eder? 

8b1 1&rm beqllertn ..... .-n-
dJ'1ftlndeıı "7a U)'UtMclMmdım kim habe!l-

- edert 
- ııeqDerbı anuıuıda 

ftlllfellkıııa ıu,uı..' edaıltd 
t1m bulur 'f8 lbbar edır7 

Bitin ita ftdfelerl 

7alnııı: 

caretıle mc 1 V rtan an oıtıu Kir- S J N G E R 
tor N s hakkı Ista.n ik.l.ncl 
mllll korunma mahk esinde cerey n 
edim tnahJııııımea .aet'a :llDde moıu
•• mit ...... old ........ 111111 Jro
nmma kanununun 21~ met mad
deleri mucibince 7km1 dokuz Ura OD 
kUJ'Uf para ceaa 6demeebıe .,. bi-

KONTROL 
SAATi 

tim taW~de ic~tJ qluya alt lıllkenuael• Ua eder. 
olmak \Dere tarar hu!A•emın Aqun Bemıl da1relere, ııon.ıete. Banka ara. .Depo!ara, Pabrlka Hutane-
pseteatnde nepoedllmeslne 28/4/HI ıere, Otlmrtltlere, Denıs .,. DllldrJollanna, Jı(ateplft'9 ft bUümmn ma-
taıildnde tarar ...mJdt. (1422> r : eleııe feıt'tallde ıtsumıa 1* lantral l18'tdlr • 

Ho. 1ooe llldllı arma olup, bir ııenellk tUıı mineler, e anahtarh " 

Karar hül&saııdır 
----------- metin lı:aplısı ., Jlndar. 

Tqrac1an ....... nlnmada po.ta ......ıı elaralt tfç LiRA bedelUe 
1*aber pefbıea ... ailmellcllr, 

Siqer Saat Majazan - lanhul Eminönü c. 42/1032 
Killi Korunma Kanmuma llMllı&D 

1892 29 -· • tlNN2 1, de 
felten İatanbul ~ sa- ------ kndmi. Bebek_,__ _____ _ 

a~~=s KUÇUKSU PLAJI ı - P.sldfehlr idare ~. Talebe P&Dıllımu n lllllU ~ okul- 1'lbnda 0 ,_,. 
muvakkat temlnat, cln.s 'fe m.ltlarlafı JU11ı ı prupeuı m1t81run p1a maddeleri aın &Jn lıale ~bedel, 
bpalı zarf ve açık etslltme usullle E*Jfehlrde Dk'ff'ı'r lfle&me btnumda tıoıplanaıı t--•- ..___ bere 
~~~ ~~~~, 

2 - Muhammen bedeli IOOO liradan qatı olan J8,l"tller 81* lbmme ..me alm almı•kıar 
3 - Müteahhftlerln taahh1lt edecetıert 1 'fi 6 ncı guruplant& JUlh erl&Marla, .,ıınıaıı 11ıi TtırNmm 
~ pal, vergi, mubvele ve tıem1na.t meöubu llbl :maıın1lall ldal'lle aırıea ....,_ .._ektir 

====~~ AÇILMIŞTIR 
Alflunun tUlt Mlt oldalandan MWI 1 inci mevki •apat ıhlip s.m.. ~ U. 1-ral>er kombine biletleri 
J1iDnmma Kanunun1111 21-65 Snc1 .ı-...1-..1_ --A-'-· 

4 - Bu işe girmek ıstlyenlertn Partiler btaa.mıda JUlh llUIYIM&l ıemtnaı De bllunmı t.ıi.ı .waı. ftllt& 
tıe ıetnnennı aJ111 rtın ets1Itme saathıden bir aaı enel!ne bdar ~ rellJlllne ftrmeleJt •mctı• 

5 - Birinci ıw..,.. ut, ı ine! ıurabmı llO w 1 MI ı•.._ JIO karal IMıdtl m••l!Rnde w dll9I' ...;..,.. 
lann tartnameıert param olarak Kik~ tomJIJondan, Anbra, Ba.ydarpap. .,. 8lıbcl ~ veıııneledn· 

maddeleri mwlıNnee J'bml bit Ura .,., kanıt. Şirketi Hayrty_. her ilk --- ..uur.•••ıl 
pa.ra cesuı 6deme"'ne ..,. hlHdım lı:a-
tllettıtlnde tkretı nıol117& aft oımat Balıkçılarla deniz amatörlerineı 
illere tarar hn!Aamm .&qam sue- •••• A,,llt ABTl'IRMA g ••ontr 

den almabmr. Cmt> 

* Devlet Demir yollan Eakitehir lıletmeıi 
Sabn alma Komiayonundanı 

Muhammen bedeli c88355> lln olan, ...aıcta cins 'H madal'lan 1U1J1 
buhnıan 3 tal m et 2S 8/942 cuma. gtlnil .-..t 11,30 ela bpah art -me ıı:.
~hlr İtletme mtdlrlfttü bbıumda Wplanuı mmtııırm taıafından .mı 

91ınaeaktır 
Muvakkat teminatı (4978) lln (85) tur1ıftur. Tal1plerln kanunun taıln 

e&t ı vesltalarlyle tıetıınerlnl QD1 cOn aat ıuo • tadar kıomJ&70D l'llıt
lllııle vermeleri DAn olunur. 

Şartnameler (333) :turuf mukabU10de ~ ~ AnUıa, 
lll.yc1arpqa ve sırtecl tdare Teznelertnden almablllr. 

Cimi Mftdan 

Kora BU 
Sıtır SU 
Kuzu lı:tt 

M850 JCI. 
llOOO • -. 

Muhasebeci Aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden• 

3659 _,... baa hükümlerine göre &7hk iieıetle bir ~·vı mal.a
eeLeci_ bir gmh""be memuru alınacaklar· lateklileria W ..._ 
lbe8İ Ye referanalamu bildiren bir mektupla 1 /7 /9-42 tarllda• 
"-dar $ıket Mildürlüiüne müracaat etmesi lüuma illsı ohmar. 

SUADIVE 
PLAJ - OTEL ve GAZiNOSU. 

AÇILMIŞTIR 
Buaünclenllil9anla 

POGANV KADIN ORK-ESTRASI 

teehıde Deeredllm81kı• H/2/MI tart• "" __ .. y 
binde arar ttrlld1 <M32> H Bazlran paar dntl aat 11 de Kmahada'd& Allancak 10blm-

11Hu1Hu11Hn11HH11 ............ -•n.............................. da 71/'11 ılo. )a ~ede bulunan '98 mtl bAJ :&tnrd Krelpi'Je aft 
ft Liman da1rMDde - Jlo. Ye (Bam) ilmi lle bJRlı TOaıdOllOP 

• 
HOLANTSE BANK -ONi N. v. 

JBTA~BUL ŞUBESi 

GALATA ı KARAKÖY PAL.AS 

AJANSI 1 'lllVDANCIK. ALALeMcl HA9 .... 
SOTON BANKA MOAME°l:ELERf 

KASA ·iCAR& ..... 
....... Z.11.•D•ASAO .. 

•'11•H•U.ı.ı8m11 ......... -'90n••DA•--- ..... 
c•·•&rllMJIC .... - .... a- WIL.UllftAD • "l•WV• ..... ,_ .... , ......... ~ 

marblı dc*a& beJıllr ....... , • bir ... matarl. denfs allan ... '*' 
Ue •ad•nMn. aat t n ele 

ftPUt. ftl'dır. 

Petrol Ofisi Umum Müdürlüfüoden: 

Mühendis re Kimyager alloacak 
OtJtlmlu 300 llra tıcretll b1r matine mlbendf.d lle • Ura kre b r 
tmı:raıer almacaktır. bııı.a mevtıı olan bu VUlfelere tallp olanla
mı ıa Bazlran 1942 ~ sOn tı mal 10 da bba.t lisamlu eft'l.k. 
JarDe blrDtte umum mldtırıGttımU.. mtıraeaatıan. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
~ ..... Yorpa, ~atak hllarınıtalı: bem tesenı. .._ a 

=eın KUSTUYU YASTll2 • 
••••••••••••l!lll•••••••••••ll-YU&t, Jorp.nlan da pek ucuzdur. Adna! ı.ten'"" ge...._ısr, llUL• ŞERB D '!'AKDi ft VEllA1Tt KAKLtn1Jt _,., OLAJI' ~ IObt. ömeır 81111 ellll K .. ~ l'abdba. ftlefcın: 21m'r. 

saıacak-Kı-kulesı 
PLAJ ve GAZiNOSU 
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Güneıin ve ve denizin aaE ye :vakici aflzelliklerinl ~ildln Clerinliklerlnô niifuzunu ~emin ile aihllat ve llayat fiıkiran tunç gibi esmer, ye cazibi ruh bir 
. renge tahVll. ettirir. HASAN, DEPOSU. ve 'ŞUBELERiNDE ŞiŞESi SO BOYOK 16 llııraı. 

SARI NEHiR 

..ıhııoo mevzuu dan yalnız Çin.İn Sarı nehri 
--'değil, sıcak meml~ketlerde bulunan mü.to

ndd4d ::arı nehirlerdem her hangi biridir. insanlar 
mümkün oldukça ıuya yakın yerleımiıtir. Çünklt 
onl~t içm su hayattır ve bu tabii hiı yüzündendir 
ki bir çok nehirler, mes~ıa. Tiber ve Ganj nehirleri 
hayat ve ölüm hakemi sıfatile ilan olarak tebcil 
edilmişlerc!ir. Bu nehirlerin Ahillerinde oturanlar, 
kendi)C"ıint hayat vereu hu suların ayni zamanda 
ölümü de beraber getirdiğini takdir edemezlerdiı 
çünkü hem kendileri, hem de hayvanları bu sula
rın kolera.. dizanteri, tifo ve diğer hastalıklann 
mik::op!arile kirletmekte idiler. Avrupa ve Ameri
kada bıie sulh medeniyetinin bütün boşluklan 
içinde "lehir ve dere sulan büyük ~ehirlerde yaşa
yan milyonlarca ahalinin hayahnı tehclit etmekte
dir. l\2ikroplu içme sulan ve bulaşmıı yüzme ha
vuzlan vasttasile haştahklar 6algın haline gelebüir. 
Bugim her z&maından daha ziyade bu tehlikeler 
erkd1., kadın ve çocukların ha} atını tehdit . - -

etmektedir, Berel.et versin İngiliz kimyagerleri. 
hilha~ııa suyun tasfiyeci için klor kullanmak sure
tile bunlara karp gelebilecek silahlar bulmuşlardır. 
Klorun bu mabat içh ilk sistematik istimalini Sir 
Aleksander Houston'a medyunuL Mumaileyh 
ipoldoriti 1904 te Liııkoln' da ağır bir tifo aalıgı

nında kullanmıı ve bilahar" İpoklorit mahlulü 
yerini': gaz ıeklinde klor kullanmıya başlanmıştır. 
Bu usul halen daha fazla rağbet görmektedir. Klor 
istimali. bilhasaa sefe.rde olan askerler ve düşman 

tarııfından kirletllen su membalarımn bulunduk

Jan mevkileı için kı}metlidir. İngiliz kimyakerleri 
su membalarının emniyetini muhafaza etmek sure
tile milletin sıhhatini korumağa mahsus usulleri 
islah için dalım surette çalışmaktadır. Dün
yada ilk olarak "ticari mikyasta klor imal etmiş 

olan İngiliz 'kimya sanayii kafi miktarda klor 
\•e 'poklorit imal ve t~Hm ~der.ek mevkidedir. 

~· 
/mperlal Ohemical l ndusrrfes Lzmited ' 

HALİ;:, ECE Müessesesi 
yangın söndürme ve pasif ko
ruma vesaiti. Her nevl söndürme 
eczıılarımız gelm~tir. seyyar 
acentemiz yoktur . . Do~rudan 
müesseseme müracaatınız rlcn. 
olunur. 

Galata, Eskl Gümrük caddesi, 
No. ·:14. Telefon: 41447. 

& -
G 

Dr. İHSAN SAM1 

onokok aşısı 
ğukıuğu ve 1ht11Mlanna karşı 

i pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
Sultnnmalunud türbesi No. 113 

Bu pazar günü 
MODADA YAPILACAK 

BÜYÜK SATIŞ 
Şüphesiz senenin en güzel ve 

en fevkalade .satışı olacaktır. 
Millreınmel, eski ve modern blr 
çok ~rı neflsıe, çok güzel mo
bllyalaı: arasında KAPS marka. 
kuyruklu bir piyano, LOUİS XVI 
yaldızlı bir salon tııkımı ve çok 
güzel aynı cins Ampl.c mobllya.
slyle diğer bir İtalyan salon ta
Iamı, Louls XV Lll.kıe yatak odası 
takımı ve bilhassa. 17 parçadan 
mürekkep çok mükemmel bir İn
giliz yemek odası takımı vardır. 
Fazla tafsilat lçln y:ı.nnkl nüs
hamızdaki büyük ilftrunı ve du· 

- varlardald afişleri okuyunuz 

I' 

. PUDRAN iN TIKADIGI 
.ESAMATI AÇAR' CİLDİ BESLER 

,, CILD NEFES ALINCA SÖRP , 
GENÇ KALIR ... . MEZ 

YENf POSTANE -- -
fTRİ)'AT MAGAZACAD. Nf5- Tfl.4t!18 

VE DEPOLARf 

SÜTNiNE ARANIYOR 

·. 

KAŞELERi 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
Ve bütün ağrilari derhal keser. 

Sıhhlye VeklletınJn ruhsatını h atzdlr. İcabında günde s kate almabfill. 

1izeyyen. Senar 
Maksim Bahçesinde 

Necati Tokyay 
Kemani ı SAİM 
Piyanist ı YORGU 
Ka.mmi ı lsMAlL 
Klarnet ı ŞEREF 

Kemençeci ı PARASKO 
Cünbiit ı ŞEVKET 
Nufiye t NiHAD 
Darbuka ı H. TAHSİN 

Bayanlar 
SEMiHA: 
NEVZAT. 
GÜZİN 
CAN 
SOHEYDA 
SANİYE 
İHSAN 

Okuyucuları • 
YAHYA, ARTAKİ, VAHİT 

San'atklt ve okuyucuf 
Bayan SEMİHA 

İsimleri yazılı muazzam SAZ HEY'ETlNl her ak.tam dinleyiniz. 
DlKKA T: Her hafta pazarteel akıamlan HAIK lsTF.KLERt ~ dir. 

Sayın halkım•zın MÜZEYYEN SENAR' dan isteklerini mUeueaemİH mektupla bildirmeleıt rica 
••••••• İstekler, tasniften sonra ekseriyet kazananlar okunacaktır. Tele 42633•••••• 

TESiR i KAT' i 
TAZE MEYVA.LARDAN tsTlHSAJ..: EDİLMİŞ 

I RİS Müshil 

LİM O'f~A.Lf ASI 
Lezzeti ~lmA ~IKK~9,i_,J ~~Y 

Sthlıat ve içtimai Muavenet Vek&letinln ruhsatını haizCllr. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

KAHVE ve ÇAY 
Kanunu Hükümlerine Göre : 

1 - Çayda bulunan vasıflan taşımayan ve memleket dahilinde yetişen baa otlan fe)dlce 
çaya benzetmek için işlemek, kurutmak ve bu sıaetle viicude getirllmJt taklld çayın tlcarethıl 
yapmak, satmak kasdile taşımak, saklamak, bilerek satın almak veya kabul etmek. 

2 - Nohut, arpa ve emsali yabancı maddelerle karışt~ kahvenin ve yabancı her hangi 
bir nebatla harman edilerek vücude getiril.mlş çayın halile veya pişirilerek satllması veya satı
lığa çıkanlması kaçakcılıktır. 

Bu kaçakçılığı yapanlardan kaçak maddeler müsadere olunmakla beraber kanşık kahvenin 
her bir ldlo veya kü'surundan 10 ve karışık çaylarla çaya benzetilmf§ nebatlann kilom veya 
küsuru için 20 lira ağır para cezası alınır. l\faddeler, kaçakcmm veya kaçakcılıkta birleşmiş o 
kimselerin elinden çıkmış olması dolayısile müsadere olunmazsa aynı ceza iki kat olarak alınır. 

Keyfiyet kahve ve çay satıcılarının ve pişirlcl olan ofel, gazino, pastane, kahvehane ve em
sali müessese sahiplerinin dikkat nazarına ehemmiyetle vazolunur. 

Dünyada. hav~ ve manauraJiYie esi bulunmayan İ9tanhulun cenııetl 

SARAT BURNU 
P A H K GAZiNOSUNDA 


