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Refik Saydam büyük Yeni kabine dün ilk 
merasimle defnedildi toplantısını yaptı 

Milli Şef ismet lnönü cenaze 
merasiminde hazır bulundular 

:'.Milli Şef ismet İnönU, merhum Refik Saydamın cenazesl 
önünden geçerken 

A ra lO (A.A.} - Baivekil 
Or. Refik Saydam' ın cenaze töreni 
Öugün öğleden evvel büyiık mera
iml yapılmıştır. 

Cenaze ile refakat eden zevatı 
t.aşıyan hususi tren saat tam 9da An
kara garın::ı girmiş ve B. M. Mecli-
i rcl i Abdülhalik Renda, Baıvek.il 
Şukru Sarncoğlu. Genelkurmay 
baıkanı m reş 1 Fevzi Çakmak, Ve
killer, Meclis reis vekilleri. Grup Teis 
vekilleri. Parti genel sekreteri, Riya
aet icümbur başyaveri Celal Öner v e 
Y\\Ver Ulvi Tekcş, Grup idare heyeti 

anlan, Müataka grup reis ...ekili. 
Ankara Vali ve Belediye reiai, Gar· 
nizon ve Merkez komutanlan, Emıni· 
yet direktörü tarafından karşılan
mıştır. Tabutun bulunduğu vagon 
bayraklarla örtülmü~tü. Tabut. bay· 
rağıt. sanlmııı bir halde, askerin elleri 
üstünde cenau otomobiline konul
muş ve tikibeden otomobillerle B. 
M. Meclisi ve C. H. Partisi yolundan 
B ıveldi.let meydanına getirilerek 
burada top rabasına naklolunmut· 
tur. 

(Devanu ııhife 2 sütun 6 da) 

Küçükpazarda 24 ev, 
1 dükkan yandı 

6 ev de ateşten hasara 

Dünya matbuatı, Şükrü Saraçoğlunun 
Başvekilliğini memnuniyetle karşıladı 

Başvekil C. Ş;il{rü Saraço ğlunun son resimleTinden biri 

• 
BU SABABB.I 

Almanlar 
doğuda 

ilerliyorlar 
Mchver taarruzu cenup 

istikametinde gün 
geçtikçe inkişaf ediyor 

TELGBAPLAB. 

Elalemeyn'de 
muharebe 

yine başladı 
Bir kaç gündenberi bu 
cephede hüküm süren 
durgunluk sona erdi 

L ndr:ı. 11 {A.A.) - B.B.C .. Doğu Londra 1 1 (A. A. ) - B. B. C.ı 
c~phe~lnde mihver tnarnızu ~l.'ııup is- I Balı çölünden bugun buray gelen 
tıka.metinde . g nl.şlemekt..edır. Hnr- ajans t lgrnflarına göre, Elalcmey.o 
kofwı 220 kılometre c nubu ş:ırklsln- civannda hüküm aürriılcte olan dur
de Ll icansk't.o. h::ı. rekfıt ink .µf et · gunluk şimalde muh!lrebelerin bs~ 
mektedı.r Alm.ınlar bır :ly evvel 1 .1 . . 
Izumu z~ptedl'Ud~nb~tt b u b ı'C de ama31 ~.sona emw•hr .. 
100 kllom.:!tre nerleml.şlel"clir. Bu bol -.ede çok çetın çnrpı~mol r 

Almanlar Voronezi zaptett klert olmaktadır. 
iddia mı d~n cr'ce yentıemlşH~rse cte Britische United Pre s muh~birine 
Mo,,kova, bo~uıpnonın şehrin garbın- gore. mütte.ik havd. kuvve leri, bü
dıı cereyan ett.ıği \'C bu şrhrin 170 yük baş;mlarln faaliyette bu!unm k
kih>m.,trc cenubunda bulunan Rosos 1 tadır. Tobrukta hü) ük ya xılar çı• 
şehrinin tnhltye edıldi •ini bildil'mtş-1 k nlmıııtır, Yangın nle\ leri ) 1 O kilo
tır Rosos clvıınnd:ı ç:ırpışm:ılıır de- metre uzaktan görulüyordu. M hve
nm edıyor. rın tank tamir atölyc,,inde de büyük 

Mıh,~?rcl~er., nnudıuıe çarp~malar 'bir yangın çıkarılmış ve muazzam 
lle dah a musaıt mevziler etle elmeğe 1 1 "'k Jd'W' •• •• ı •• - s· 
çalışmaktadırlar. a .ev er yu se ıgı g~1:1. mu~tur. ır 
Ruslar, Kndijenga clv:ınnda çarpış- pıfot, bunun kadar buyuk bır yangın 

malar olduğunu da knydetmkte ve görmediğini söylemiştir. Müttefik 
Don nehrinin orta kısmında vaziyetin hav kuvvetleri. şafaktan güneş ba
naı.ik bir aa fhnya glrdiğlnl ilave et- tıncıya kadar faaliyetlerine d ev m 
mektedlr. Almanlar, nehri lkl n okt.a- etmekte, Alman \ ' C ltnlyan tanklıı.n-
dan geçmişlerdir. na salclırmaktndırlnr. 
Kızıl Yıldız gazetesi. bu keslmdı?kl ___ . _ __ _ 

muhnrcbenın Voronezln nkıbettııe te
sir edeceğini yazmaktadır. Prnvda 
gnzetcsı ise, Almanların n ehrin garp 
sahilinde ve Voronczin karşısında 
btiyUk tank ve plyade l:uvvetıerl yığ

dıtJarnu beyan ediyor 
Alma n havıı kuvvetleri, gen~ mik

yasta harekntı desteklemekte ve kit
le hnllnde akınlar blrb\rlnl t!ıklbet
mektedlr. Nchrın başlıca. geçit yer
lerinde 1:nrpışmalar gittikçe şiddetle-

Şam.Bağdat 

şosesi yapıldı 

Bu osa 920 kilometre 
uzunluğundadır 

niyor. , Londr 11 (A.A.) - B. B. C.ı 
Alınanlar. şark lstıkn.metlnde neh- Ç .. ld ş B w d t · nn vollannı zorlamışlardır. Yuz Al- .0 eın geçen am : n~ a o3 e ı

mlll\ tankı ısmt b\ldlrUmtyen bır nın y kında nçılış t~ rcnı yapılac:ak
köye yürümüsler fo.k:ıt mukabil ta- tır. Bu şose 920 kılometTe uzunlu
arru.,.ıa cıum~ruTuıuşlıı.rCfır. ğund olup J rtSı S uriyeden, diğer 

Almnnlnr, nehrin sol .s1hU.tnc ge - ynrısı d Iraktan geçmektedir. fngil. 
çen küçü~ kuvveUerinl tutturmak için teıe hükumeti şosenin Suriyedeki M
mütemadlyen takviye kuvvetleri gon- mını kendisi yııpmı~tır. 
derlyorlar. -

Kalininde, muharebeler ŞLddetlenl- Malta'da düşürülen 
yor Rusl!lr, Alman nrhlı kuvvetleri- M"h t l • 
nin hücumunu kırmışlnrdır. 1 ver ayyare erı 

502 nüfus 
uğradı, 

açıkta kaldı 

Ankara 1 t (Telefonla) - 'Ka· 
bine. dün ö!?leden sonra Başvekil 
B. Silkrü Saraçoğh.rnun riyase
tinde ilk toplantısını yapmıştır. 
Yeni T!caret Vckill B. Behçet 1 
Uz, bugün trenle İzmirden An
karaya gelecek ve vazifesine baş
lıyacaktır. Yeni Ziraat Vekill B. 
Sevket Ra.sid Hatipoğlu, dün se
lefi B. Muhlls Erkıncnle bera· 
ber, Ziraat Vekftletine ı;derek 
VekfHet erkanite tan~mış ve 

Vichy ll (A.A.) - Almanlar doğu
da genlş bir cephe boyunca llerle

"t'l!!IOl;~"','91'-' mektedlrler. Moskova.daiı alınan tcl

l.ondra 11 (A,AJ - B.B.C.: DUn 
Malta üzl"rinde 4 Alman ve 3 İtalyan 
tayyaresi di\şürülmüştür. Harbhı bl
dııyetindenbul Mnltıı üzerinde dü
şürülen mlbver tnyynrelerı 700 den 
iııdndır. 

tebrikleri kabul ederek vazifesi- Yeni Ticaret 
ne başlamı'?tır. Vekili Dr. 

İzmir 10 (A.A.) - Gazeteler Behçet U:r: 

Yeni Ziraat 
Vekili B. Şev1'el 

Hatip oğlu 
yeni hükumetin Sarnçoğlu tara- .. 
fından kurulmasını müttehiden ingılız dostluk ve ittifak paktı· 
alkışlamakta.. Başvekilin temiz, nın hazırlan.masrnda çok büyük 
dürüst, çalışkan ve daima yurt rol oynamış bir Devlet adamı-
hizmetinde ön safta yer almış bir dır.ıı . 
vatan evl!idı olduğunu kavde- Ame~ıkalılar da şunu söylc-
derken onu <'yaratıcı , teşkilat<:_ı: mişlerd.ır; 
halkı seven ve halkın sevdigı . «Tanhın bu korkunç devre-

... ... ~ J Başvekilu diye tavsif etmek~dir. sı.nde .. Türk hükümetin~. 1d~resi· 
Küçükpazarda.kl Ylll\gtndan bir sahne Ankara 10 (Radyo gazetesı) - nı e~ne alm1ş olan B. Şükı·u Sa· 

Y~On sa t 15,17 de Küçültpazal."da. 3 saat devam eden yangın netice- Başvekilimiz B. Şükrü Saraçoğ- raçogluna Ameri~alılar büyük 
vul3lnan mahallesinde Arapçeş.. sinde 24 ey, ı dükkAn tamamen, 6 lu hakkmdaı Ingiliz rady06U muvaffakıyetler dıler.ıı 

!1~ sokağında İnebolulu Hasanın ev d~ k.Lmıen yanmıştır. Evlerl yan- şunlan demiştir: • . Berlin 10 (A.A.) D.N.B: 
~ dç~~nguı çtknuştır. Gerek yan- dığl için 502 kL1l ıı..çıkta kalnu.ştır. «Yeni Başvekil Şükrü Saraç- a1ansı bildiriyor: Hariciye Vekili 
karşısınd evin gerekse yanında ve zabıta, açıkta. kalanlnn muhtelit oğlu 1939 da imzalanan Türk •• (Devanu aahife 2. sütün S de) 
ınıun .. a bulunan evlerin ahşap ol- yerlere yerle9tırmıı,, bazı aileler de o 
nılşt.ıZüZilnden a.teş süratle genl.Qie- civarda bulunan yakın akraba n ta.-

Uç da.kıta nıdıklannın evlerine geçmişlerdir. 
ti.şen F'atlh ~~ra Yanguı yerine ye- Yangının. Ha.sanın Jta.rısı Cemlle-
:ret.fue ntme al.vestnin bütün ga1-
ruun Ynrıt~ dl~er ltfaly& grupla- nlı:ı. talaşlarla yaktığı at.et üzerinde 
Birnz aonra gele ihUya.ç görülm.il.ştil.r. patlıcan lazartırken tavadaki ya~n 
lcö7 ltfat,ye cru n Beyoğlu ve Bakır- parlaması. üzertne çıktığı söylenmekte 
faaliyete geçu ... ~~ın t.,blrllğL ue ise de zabıt& ve adliye tahkikata de
nl.flctneaintn ~~ ..,.e de Yt\ngtnın ge- vaı:n etmektedir 

Merhum Refik Saydaın'ın 
hayırmüesseselerineteberrüü 
İki evinden birini vefatından evvel Darüıtafakaya 

diğerini de Kızılay cemiyetine verdi 
ateş evvel! ka ne ceçııemern1.ş ve Yangın e.sna.<nnda evleri yananların 
lk>nra da Leblcb?ı v:~~ evte1-e, telO.Ş ye daJgınlıklanndan ıstllade ne 
lca~ındald evlere '""""tslI'filen ao- eşya çalmağa kalkışan 7 klşl ~:~ 
nuıhaUeyt kaplanuş~;;,ereıc koca. bir tarafından yakalanmışt.ır. BunlardM Ankara J O (Telefonla) _ Mer- Baııvekil Dr. Refik Saydam tarafın-
1••••••••-=====~~b~h~iç~oc:ukt;u~r·~------~~ hum Baıvekil Dr. Refik Saydamın en dan Daıüşşafakaya hediye edilen 
1 i}'akınlarından birinin söylediğine evin İatinyede bir yalı olduğunu 

Bil LOR ŞiŞE 
göre, Refik Saydamın mülkü, ailesi söyledikten sonra demiştir ki: 
tarafından kendisine bırakılan bir c Bu yalının Darüıışafakaya hedi· 
evle Atatürkün hediye ettiği Anka· yesi muamelesi bir sene evvel ~apıl· 
radaki diğC1' bir evden ibarettir. ınıştır. Merhum, yalının bütün mas• 

Aşk Ve Merhum, eağlığında bu evlerden ls- raflarını, vergi borçlarıını ve ferağ 
macera romanı tanbuldakini Darüşşafakaya, Anka- harcını kendisi vermiştir. Yalı, Da-

Yazan: (Va - NU:) radakini de Kızılayn vermiş ve bu rüşşafakanın akaretleri arasıııa katıl-
Bu • • evlerin ferağ muamele.sini yaptumış- mıştır. Yalının Darüşşafakaya temin 
. g~nden itibaren altlncı tır. ettiği varidat senede 400 - 500 lira 
sahıf . ..H arasındadır. o zaman merhum Bar 

~======~~e~m==='=Z=d=~e~;O~k~u~y~u;.~n~u:.:z~.~· __ J Bir muharririmi-ı: bugün Darüşşafa- vekil, bu yalının Darünafakaya be-• jka .. m~dürü B. Hasan Fehmi ile göriif· diye eldildiğinin yazılr:naauıı arzu et-
muştur. B. Hasan Fehmi merhum memitlerdi.>. 

gmtlıır vaziyetin vahnmetınJ bellrt
mekt.edir. . ............................................................................. .. 

11111111 

llllllllllllllll~~!~~ 
[Devlet Konscrvııtuanıun IStnnbulda.kl t.emsllleri devam 
ediyor] - . Gazetelerden -

- Tepemizde öten bu kuıı da ne kuau çocuklar~ ... 
- Devlet ku,u devleti •• 

' 
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Dün B 
*'fi ........ 

Mısır cephesin- j 

de sükônet 
Tarihin 

en büyük 
muharebesi 

HA__...R_IB3~d, ....... ci_...u ......... RU M iJ"' Almanlar J 

O 
Rosoş 1 

on nehrinin iki tarafmda 'şeh& ·n~ a'dllarl 

Refik -..; aycıam 
büyük merasimle 

defnedildi 
de~am ediyor 

Mihver luıvvetleri 
Elafomeyn civa:rında bir 

noktadan geri abldılar 

... 

b U .. y u" k mu h ~ r b 1 "u . - --- Sabahın eri n sac.tinden itibaren 
Almanlar pek ç<?k tank a 0 e e ~ y 0 f Bu ke:i nde de vaziyet merasime iştirak edecek a keri kıta· 

ve tayyare ku Ian~yorlar T" 1_ d I lar yerlerini almış, bütun resmi ıve 
ıznoçenlli:O O?' U arı İçİn huswi müesseseler bayraklarını yarı-

'"' Mısırda durgunluk devanı eciiyor. İki taraf da ciddidir ya indirmi~lcrdi. Cenazenin geçeceği 

(Baş tarafı l inci snhircdc) 

. Londra 1 O (A.A.) - Mosko- caddelerde de intizamı temin için 
Lon ra 10 (A. A.) _ Reu•c::r vadaki Reuter hususi muhahfrin- takviye kıtafa.n almaktadır -·---- iki taraflı polis ve jandarmalar yer 

ajun nın askeri muharnrınin aldığı den: Voronez batısında Don kıyı- ..s M'.oşkun 10 (A.A.) - Rcuter aJan- almışlardı. Kesif bir halk kütlesi de 
1 d h·ı .h • d" k • nıuHuAı.ısıc sının hu.,usi m11"n.bhi blldlnyor: b k 1. T k 1 k bar h bere göre, du" n Mısır cephcsin- arın a a en tarı tc şun ıye a- • - ~· u ıymet 1 Ür ev ıidına arşı son d · h" l Voronez'dçn Rosoş'a kadar uzayan ih 

de sükunet hiıkum ııurmuşti.ır. ar eşı ıç görü meyen en şiddetli TAM BOV • 250 kilometre bOYlJllda az çok fn.sıal- . tiram resmini yapmak üzere mera-
Fa-aliyet Gattara münhat arazisinin çarpıimalardan birj cereynn et- ~·°'"•"'İ ~Tcwı(Hivo sız bir cephe fızcrmde ccrcy:m eden simin yapılacağı meydanı çevrele-

timalinden başlıyan düşman hatları- me.ktedir. Nazilerin bütün iddiala- '&&.w -...., eıuANAll > kıyasıya meydan muharebesine bir miş, caddeleri iki taraflı doldurmuı-
nın cenup kısmına inhisar etmiştir. rına rağmen, Sovyetler Voronez'i milyona yakın asker iştirak etmiştir. tu. Saat 9 buçuğa doğru B. M. Mec-
lngıll.zler burada tank bı"rlik.lerı" da- el' an ellerinde bulundurmaktadır- \uRfiM VO,AONE:ı )isi reisi, Başvekil, Genelkurmay ba-

l Al l k k . k b k h •eoRısoc;uısK Von Kleist'ln kumandasındaki k V '" 
ili! olmak üzere düşman koll~rına ta- ar. man ar ço üçü ir uıv- •JIJr 0,Jo • Bo81o~PAvo•ı1110 4 üncü Almnn ordusunun külli kısmı anı, ekiller, mebuslar, büyük elçi· 
arruz ederek bunları gerile1flek zo- vetten başka hiç bir kıtalarını şim- Don nehrinin batısında zaptedllmiş ler ve elçilikler erkanı ile komutan· 
runda bırakmışlardır. diy~ kada~ Do.n nehrinin ötesine bulunmakla beraber Almanlar şimdi lar, Vekaletler ileri gelenleri Baıve· 

Hakikatte chat> tabirini Jimdıki g~çırememışlerdır. Pek az sayıda 1!J~~ .A' ~SOK nehrin doğu kıyısında bir muharebe kalet meydanında kendilerine ayn· 
nz.iyet hakkında kullanmak d~ğru '~~r ~ank gurupu ~efaka~ind.e motör· t;İl.ıı'f/Jı verebilmek için Voronez bölgesinde lan mevkileri almış bulunuyorlardı. 
değildir. Çölde ileriye doğru' uiainış lu pıyad~. ve hafıf makinelı lrnvv~t- \. Don'un sol sahillnde kAfl miktarda Merasime b"§lamadan az önce de 
bir sıra· noktalardan bahsetinek ha- lerle mucehhez aakerler oldugu HıARKO • 'Wf'~n.s~ tııcuuNS asker bulWldurmaktadırlar. Şimdi Rei.icümhur ve Milli Şef lımet J.ıö-
kikate daha uygundur. Bunlarfn 1$ir- ~ide nehrin öte _fakuına geçme- \ şiddetle devam eden sava~. Vorcnez'in nü gelmi§lerdi. . 
kaçı iyice tahkim edilmi§tİr. Diğerleri ge muvaffak olmupa ?a. durdurul- akıbetini tayin edecektir. Tören tam saat 1 O da baelamıt ve 
salip bir ihtimalle tarassut iÇ~n kul- muı ve kıamen yokedıldıktmı son- \ Almanların zorla geçit tem.ini için alay, Riyaseticümhur bandosunun 
lanılmaktadır ra. n_ehrin doğu yalcasına ulaşabil- " 0 "co."" yaptıklan tunetll hücumlara ratmen matem havasiyle yürüyüıe geçmiıtir. 

El 1 ·· d · ·h mışhr. eıı••EPRo,nooıc e""ORlov~- Tlmoçenko Don nehri hattını 5 dil Önde bir ıüvari bölü.ı:.ü, aancakla-a emeyn mevzun en men mı - . . . .. .. ~,. t t ..+ "' 
Yer aıra noktalannın teşkil ettiği za- . ~mdı g~n kalaı;ı duşman askerle- · \ . ~ u mu'l.ur. rile_bir piyade alayı, Riyaseticümhur 
Tİyenin cenubundaki noktalar geri rının talcvıye J.:ıtaları gelmeden ve SlAUNO• \SCNAC:'• G Don nehrinin batısında Kursic ile bandosu ve batta Reiaicürnhurun ıve 
ahnmıftır. burada b- ltöprübaşı kurmak te- wovol'<.HUKAS" • i;İİNkO Voronez arasındaki çevrede Alman. diğer devlet ve hükumet reislerinin 

Kahire 1 O (A.A.) _ Orta Şark !e1J:üsle~ini t~ha~kuk ettir~eden lar, birkaç kesimde Sovyct müdafaa olmak üzere 150 ye yakın çelenk bu-
.lıngiliz kara ve hava kuvvetleri umu· ım edılmclerı lazımdır. Bınden MARIUPOL hattına bktaç noktadan geçmlfler ise lunuyordu. Muhterem ölünün tabu· 

f z1a Al t k d"" h de uçlarını esaslı surette genişlete- tu b k mi karargahının mü~terek tebliği: ~. man aın ı uvman cep e· memlşlerdir. nu taşıyan top ara asının ar asın-
Cenup kesimind . sey)'ar kuvvet- sının en son uç noktasını teşkil et- Doğu cephesinin cenup klsmında bugiinkii durumu da da Bavvekalet hususi kalem mü· 

lerimiz düşman luvvetlerine ve tank· mekte ve burada uçak topluluklan gas!erir harita Rosoş yakmmda durunı, Timoçenko düriyle Başvekalet yaveri ellerinde 
d ı · b l _ı. d D w L--!-d h · k ··h· R irin de ciddidir. Ruslar, sayı bak1- L • h b" k ·· · larına hücum etmi .. ler ve bunlan ,.i- ok.i ere .. ceye. ge mıı u. unm..,..ta ır ogu cep- e: ne rıne varma ve mu ım ua mer.,.wnun ~ııya ır yastJ uzerıne 

" ,.. h l b h 1_ k k ı · · · k · B k mından üstün kuvvetlerle karşılac. k l ·k1·1 d 1 mal istikametinde çekilmek zorunda , muta .. ıt er. azcn ır tanıu .. o- uvvet erını çevırme lir. ir aç " onmu§ stı a ma a yasını taşııyor-
ak b k k - D h · d h b . d 1 mı.şiar ve .§ehrl terketmek .suretile Al- ı d B h k bal bırakmı~lardır. Diğer ke~imlerde ~m ıçın ır uça ullanıldıgını oğu cep eıın e mu are e git- gün ıçin e a 111acak haberler bu manlann M~ova _ Rostot demir- ar ı. unu mer umun a ra arı, 

normal bir tpçu faaliyeti olmu,tur. ı~dia edecek kadar ileri gitmişler- tikçe tiddetini arttınyor. lngiliz- hedefe ne derece vasıl olduklarını yolunu kesmeJerlne imkan verml.ş- Hariciye Protokol umum müdürü, 

1 Bomba \ e av uçaklarımız düşman dırD. .. ler, cephenin cenup kHmındaki gösterecektir. lerdir. Reisicümhur ve Milli Şef lımet lnö-
taşıtlarını bombalamışlardır. 50 den u~a.n hat_larına dev~mlı ola- çarpıımalar için ctarihte misli gö- Cephenin şimalinde Rjev'in ce- AJ bJ• nü ve maiyetlerini teşkil eden başya-
fa 1 k h b d l D rak mühım miktarda takv ye kıta rülmemi• muharebeler> diyorlar. man te ıği ver Celal Öner, Huauıi kalem müdü. z a amyon ta ri e i miştir. üş- .. . 1 

- ., ı1Ubunda çember içine alınmıı olan 
manın hava faaliyeti mahdut bir öl- laları gonderılmekte ve bunların ha- Bu muharebelerin hedefi, şimdi- Rus kuvvetlerinin çemberi yar- Bertin 10 (A.A.) - Alman orduları rü Süreyya Anperiman ve diğer ya• 
,.u-de olmu•tur zı nnıa cenup cephesinden gelen ye kadar bir kaç defa bahsettiği- başkumandanlığuun tebllğl: verlerle orgeneral Salih Omurtak., 
'Y "' I 1 ma teşehbüıü neticesiz kalmııtır. 1 

Akd 
• d "ki M"b 1 tümen er o duğu anlaşılmı§ bulun- miz gıÖi, Rwı merkez ve cenup Şark cephesinin. cenup kesiminde Ankara ve ıtaınbul Vali 'Ve Belediye 

enız e ı ı ver k Voronez'in şimal do:;uaunda ve ·· ma tadır. ordalannı bin"birinden ayırmak, • Alman ve muttefik kuvvetleri geni§ reiıleri, Ankara garnizon komutanı, 
b t ıd . Orel'm 1imalinde bazı taarruzlar- bi h d k ·· gemuu a ır! ı Hava hereketlerı" Kafkas yolunu kesmek ve Don d 1 • r cep e e. açan du~ınanı tatlp Emniyet ve Matbuat umum müdür-

h b d k 1 a bu unmuşsa da bunlar tarde- etmektedirler. Mevzii mukavemetıer ) · k d d B M M ı· · Lcmclra 1 O ( ~:A.) - Amirallık Berlin 1 O (A.A.) _ Askeri bir ne rinin gar in e a mı, olar.ı dilmiştir. kırılmıştır. erı, az ar a an a . . ec ısı 
makamının teblıgı: ! membadan bildiriliyor: Kara denizin büyült Ruı kuvvetlerini, hu nehri Masırda: reisi, Başvekil, Genelkurmay başka· 

Denizaltılarımız Altdenizde düş- sahil bölgesinde Alman "bomba ~ geçmelerine meydan vermiyerek Voronez'ln şimali garbisinde düş- nı, ve az geriden de Vekiller, kor-
manın wmuvasala hatlanna zararlar tayyareleri Kafkasya sahilinde bu- yoketmektir. Almanlar, bu hedef- manıo tanklartn himayesinde yaptığı. diplomatik, mebuslar, komutanlar, 
Term'-'ge devam etmektedırlb. lunan Tuapse J" t . J • )erine varmaia çaİıfıyorlar. Dünkü M111rda aüldine: devam ediıvor. =~.f~r .atır kayıplarla ceri PÜS- Vekaletler ileri adenleri cenazeyi 

Te;;men Mack.enzie'n.in kutnaacl.!l- taarruz etmitler~:an~ı:n P:::ıeT~n; Alınan tebtıil dUpnanm takibine Mihver kavvetleri ı~ kazmak- . u mu~ur. Kunetll hava teşkil. yaya olarak takibediyorlardı. 
d b 1 b d 1 L.ib- .. daLa g·n· b' h - · d ta, ln°ilizler de mevk1°lerı·nı0 tah- lerı harekatı desteklemişler, geri çc- Al UI d A ·· '- b l 

aın a .u unan ır :n~za ~ı~ız mm ciddi hasara uğratılmış, daha n "' ı~ ır cep e uzerın e kilmekte olan ve tahrip edilen ge- ay us mey anı - talur11. u -
yaya gıtmekte olan ıkı duşmım ge- küçük tonajda bir ticaret vapuruı:ı- devam edildiğini bildiriyordu. kim etmektedirler. iki taraf dı çitlerin önündJ birUterı Sovyet kol- varını talt.iben Sıbh.t ve içtimai Mu-
rnis9.,i tnhribetmi1tir. da yangın çılcanlmışhr. Ba,ka bom- Don nehrini geçmiş olan Al- müteml? ;yen takviye kıtalan alı- lannı büytik bir muvaffakıyetle bom- avenet Vekaleti önüne gelmiş ve bu· 

ha tayyareleri Karadenizin sahil man kuvvetleririin hareketi hak-· vor. Mihvea Tobruk -ve Mersa balamışıardır. rada merasime ıon verilmiıtir. 
R ") J 1 '-ad d"" 1·-d 1. 1. - l Matruh Hmanlan vasıt~ı"le ••vk-- T b t t-L b usya ı e aponya ara- hölcelerinde lıakimiyı;ti temin et- an a une &a ar naoer ge me- ..., -. .- Orei'in şimali garblslnde ~üşman a u ıc&rar cenaze . ara ası~a 
sında harb olmıyacak meltte idiler. mi~ti. Dün Lonara radyosu bu yat yapmaktadır. büyük piyade ve zırhlı tuvvelıer tut- konulduktan ıonra Asrı mezarlıga 

kuvvetlerin mühim harekete ba§- fngilizler, Mihver0 in siper kaz- lanmak suretlle taarruzlarını tek- götürülerek orada hazırlanan ebedi 
Şaqhay l I (AA) - Rus - Ja· - --- ladıklarını ve şarka doğru hare- mağa ve tahkimat yapmağa bar rarlamıştır. Bu taarruzlar çetin mu- İstirahatgahına tevdi edilmiştir. Rah-

pon mün~ebatı iyileşm~te~ir. Ka- Ro~el kuvvetlerinden ketlf"rini genişlettiklerinlbildirmiş· laması taarruzdan yaqeçtiğine harebelerden sonra geri püskürıül- metlinin akrabaları, B. M. Meclisi 
naat, Dogu ~Asyada ~em ~ır harb hır kıta çevrilmiş tir Bu kuvvetlerin hedefi Volga ctelalet etmediğini söylüyorlar. müştür. Btı hareklt neUcestnde tah- reisi, Başvekil, Vekiller, mebuslar 
patlamıyacagı merkezındedır. Londra 10 (A.A.) _ Ellilemeyn 

1 
~ n c u .....J :~ş~dllen tanklann sayı.it 390 ı bul-

1
ve diier pek çok zevat otomohiller-

mevzilnin en cenup noktasının M b• d • AJ ur e cenaze arabasın1 Asri mezarlığa 
Devlet. ~onserva~~? alt kısmında ~yıdan kilometre- anşta Jr enız man tenisçileri RJew'in eenubu garbi.sinde çem- kadar takibetmek wretile rahmetliye 
heyetını11 son temsılı ~erce uzakta çolde Rommel kuv- öer içinde bulunan Sovyet kıtaları- en son hürmet vazifelerini ifa etm~ 
Geçen hafta içinde şehrimize vetıerfne mensup bir kıtanın top h b • ~~~m =~~~ bir çıt~ te§ebbiiSü lerdir. R .... mb 

gelen Devlet Konservatuvan ti- taşı~ V8:Sit~l~!1 Ve bütün malze- mu ~re esJ Dün tehrimizde ilk Dihı 'avcılarımız ha b eısıcu urun 
yatro heyeti, varın aon temsilini mestle Ingılızler tarafından çev- maçlarım kazandılar lan 71 8ovyet ıa~resıv~~~ • teıekkürleri 
•ermektedir. Bugün Güzel San- rilıniş bul~ğµ s~ylenmekte- lki Alman mayn gemisi . ~rdir. Beş Alman tanareat d5nme- .. Ankara 10 ~A.A:> .~ ru,..eu-
atlar akademisinin 60 ncı yıl dö- dir. Se~incı ordu duşm~ kuv- b ld •••• d ha Türk.iyeye gelen Alman teni& ... ~. cümJıur Umumı Ubpl.iiindeer 
nilmü münasebetlle ~pılması vetleri üzerinde devamlı bır bas- abn ı, uçu e sara, şampiyonları du··n Taksimde Dag~ Reiücümbur J.met lnöaü, Dr. Re-
brarlaştırılan merasim<ıen vaz- la yapmakta ve seyyar kuvvetle- .. ld · y '- fik 511!Ycl • t ı · · '"lii-
geçlldiğinden Devlet Ttyatresu rin1n çokluğu nispettnde uçak ugrah ı cılık kulübü kortlannda, tstan- enİ Kabine iJk .. .. amm ~n ve e em vencı 9 

lm ..... -ın burada temsil ~-e- lrulla:nmaJctad. Erw>y zaman- 'bul tenisçilerile karşılaşmışlar- mu ma~e?1e yurdun her .tar•.~ 
ıı;u .. _., .. ~ I"'"" d t 1 b b dan gelen taziyetlere tetekkürlennm 

cektfl'.. daılberi taze yiyecek maddelerin- Londra ıı (A.AJ - İngiliz amiral- ır. .. op an SIDI yap 'Ye ywttatJ w1~ dilekle. . ib-
den, ~ııdan mahrum kalan ve ıs- ııtınm teblittne ı6tt Manf denlzin- Musabakalara başlanmadan ev- v A udalaag' ruua et · .• nızı ı ~tın l B Refik . Jiima na o u a1ananı memur -Sıcak günlerde·· tirahat etmiyen Alman kıtalan de Inı:;.. ere -" Alman sahil ve · Saydam için bır da- ca.. tanıfl t iılci n•if..ıe) i.fle d" 

memurlar. cakei .. ;z yorgunluk alAmetıeri göstermeğe müdafaa gemileri arasında şiddetli kika süküt edilmiş ve bundan m r ır. 

1 bil ki 
~"'ll"ı başlaıpışlardır. Gece fugillz dev- bir ~uharebe olmuştur. İki lnglltz sonra maçlara başla:nmıştır. B. Şükrü &lraçoğlunun Jenl ka- Reisicümbura gelen 

ça ifa ece eEı· . riyeleri. ant baskınlar yal'WYltııkta gem!sı, 6 Alman gem~slne raslamıı· Teknik nf!ticel'er . şunlardı.!'. biney1 teşkile memur edlld1if tazİve tel-afları 
._ k . ..:~- .., •• _ lar ve derhal onlara hucum etmlfJtr- Tek erk hakkında Türkiye Cümhurrelsf ~ •• 
.aazın sıca gtinleıu.-n; ine- Ye dilşmanm mühimmat su ve dlr. Muharebe çok yakın bir mesa- ekler: . tarafından a ılan tebll t Ber Anbra 10 (A.A.) - Baıvekil 

murlann vazifeleri başında ca- yiytc"k depolarını tahrtbetmek- feden olmuş, lkl Alman mayın gemi- Hoh, Hasana 6/~, 6/3; .Egge~t, lin azeteı/· ) ga : Dr. Refik Saydamın vefatı dola)'lsi· 
ketsiz oturarak çalışacaklan tedlr. n bntırdmış. üçü da ciddi hasara uğ- Sua~ 6/2, 6/1 galıp gelmışlerdır. mi [ .. ~ n allkasını .~~ le, Bulgar ltna1ı, Romaıvya Devlet 
hakkında vilayet tarafından aIA- I ratılmıştır. Bizim kayıbımız yoktur. Çıft erkekler: y ş. ır. Buit~n ~~~t~Ierf ~ğrrkı- reisi ve Şarki Ürdün emiri tarafların-
kadarlara tcbliğat yapılmıştır. İtalyan kayıplan -- Fehmi, Hasan cifti Nişan, Me- enın yen . ~şv . ın n Ow a- dan Reisicümhur lımet lnönüye ta-

--- Roma 10 (AA) - ltalyan or- lih çiftinf" 6/ 3 • 3/6, 6/3; Koh, fını neşretmışıerdır. ziyet telgrafları gönderilmiıtir. 
l k d d f · Kerç'te Rus ihraç rt D tsch Al" • en erun a ecı dalan B~kumandaalıiı haziran Egge cifti Suad, Enes çiftine eu e ıgemeine Zeitung Ankata 10 (A.A.) - Baıvekil 

bir kaza içiade l•alyan ka)'lplarile bundan hareketi akim kaldı yirmi bes dakika gibi kısa bir za- gazetesi Saraçoğlunwı siyasi faa.- Dr. Refik Saydamın vefab dolayıai-
......... (Akşam) _.. Bısik- ev.elki listelerde 'bildirilmemif olan Berlin 11 (A.A.) - Ruelar ge- manda 6/1, 6/0 galip gelmişler- liyetini belirtmekte 've geçen se- le ftalya hükumet reisi, Portekiz Bat-

lede ıezrnekte olan Mecit isminde kayıplana Y«:nİ bir listesini nqret- milerle Kerç yarımadasına uker çı• dir. Müsabakalara bugün de de- ne aktedilen Türk - Alman dost- vekıli ıve Hariciye Nazırı, Irak. Bar 
bir ıeaç ıiiratle gelmekte olan bir miftirı Onla ve gönüllü milisi ka- karmağa tctebbüs etmiflerdir. Bu yam edilecektir. luk paktının onun tara.fındanı vekili, Mısır Baıvekili ve Hariciye 
ka~on• ÇarpmJI ve kamyonun al- yıplan: ŞinW Afrikada: 849 ölü, hareket Alman aaM muhafızları ta· imzaJ.anmış olduğunu hatırlat- Nazırı ve Romanya Hariciye Nazın 
1ma )'lWarlanmışhr Muhtelif yerle- 1399 -Pı:-Jı ve 868 kayıp. Rusyada: rafından görülmüş ve akim buakıl- Vali ve Belediye Reisi maktadır. tarafından Hariciye Vekili Şükre 
rinden JUaluan zavaDı Mecit der- 9 unca l•te olarak: 60 ölü ve 186 m1Şhr. salı •• •• J k Berliner Lokal .knzei~r gaze- S.racoğluya taziye telgraAan çeldl-
hal bayata sözlerini k~flu. Şo- yaralı. Balkanlardat 466 ölü, 496 Merhum ~:r g:e:e Sayda- test de Alm~ .- ~rk dostluk mi,1tir. • •• 
för tevkif eclilerek evrakile birlikte yaralı. Çinliler bir tehri geri mm cenaıesile Anknı:aya giden muah:edestnde Şükrü Saraçoğlu- Bulganatanda teeuur 
müddeiumumiliğe ınkedilmiftir. Bahriye kayıpları •• euıetle he- aldılar Vali ve Bel ..... '-e Re•...a doktor mm ımzası. bulunduğuna işaret Sofya 10 (A.A.) _Bulgar ajllft-

• sabedilmektedir: • 30 ölii, 24S ya- çUıy 161 ed k Til k B .._.11 .... 
Val_ arabacı' .... ril .... _ 1 ı Londra 10 (A.A.) - Dü"n gece I.Jütfl Kırdann nA'ZAr•--..ı nihayet ere yem r M\'eAı -ra- il bildiriyor: Türkiye Baıvekili Dr. 1.. .. e uama • ra ı ve 826 kayıp. Han ~yıp)an ,._..~. f d t kibedl'-''• 1 si h b b Jar zam İstİ•orlar da tunlardar: 3S ölü, 66 yarala Çunking'de neşredilen bir Çin teb- salı günü şehrimize dönmegi bek- ~n an a .... ~ o an yase- Refik Saydamın vefa~ a eri ütün 

ı n ıcnmcktedir. B. Lt1tfi Kırdar, bu tin,. uzağı goren bir po!ltlkanm gazetelerde neırediJmı§ ve umumi 
Şeluim}zdelı:j yÜlı: arabacılarile 178 kay:ıp. 1liiir.e ~löreı ~i!'l~crd Kid·yangs'~~ dbir müddet içi'nde şehrin ':ia~e ve dl- biltün vasıflartnı ~ıdığ'mı yaz- bir teessür uyandırm1ttır. Batvekil 

hamallar belediyeye müracaat • apon 1 er eY•fJnı ur urmu~r ır. -:t maktadır F"I f T .. k" B kT Ş .. k ·· Sa 
f'derek tarifenin değiştirilerek üc- 14 Rus denızaltısı Reuter ajansı Çinlilerin Kiyangs'm ğer ihtiyaçları etrafında yeni Ti- . ı ~ • ı;:. ıy~ • a§ve lı ı fıu r~. dra• 

tı _._ ba&..-ld ~ima imde mühim Fançang L11ehrini 1 caret Vekili doktor Behçet Uzla co.g ?YaA ır tazıy·eı t~1gra5 gon er-
rP e&..aıı arttınlmasmı istemişler- u..-ı ı . ld ki b"ld' . trmas ed"C"ktir Ruaya'ya giden kafile mı§tır. ynı vesı e ı e aray nazın 
d!!· Aff:bacılar, yem fiatleri~n Helainki ı O (A.A ) _ Rusya grrı " 

1 annı 1 ırıyor. " __ ._ _ Pomenay ve Protokol ıefi de Türkl-

yuksekliğlni ve haJ.~t ~ihalılıgı- den'.~lhları, manialan aşarak Balt·' 1 ~enub; A.frii.-ada 1 Bhr av~kahu ismi Ankara son gemisine kadar ye ~~ahat~üzar~n~ gide.r~ k~ra~1n 
IU, hamallar da bugunkü kazanç- deruzıne girmese te;ebbü etm: lı.-r- batırıldı ve hukumetın tazıyet1erını bıldır-
~e" gcr·_n"m'2()iklerlni· ileriye se de bunlardan pek azı bu t ı.-b- aui~ast1ar · . b~ro J~vhas ndan r.ilindi Berlin ı ı (A.A.) _ Yarı resmi ıni~l~r.dir1 • 

'".ırmu lerdır. Gerek hamalların, büslerinde muvaffak olmu rdır. YGh'llın bo.... 10 (A. A.) ı'nkıira 10 f'I' ıefonln) Rtılka•t b" "ka kt :ı.·ıd· ·ı· B ı· b --
k le 1 

..,. 11 a l ıa d Atd • ır yna an m ırı ıyor: er ın a· k . 
g;..re yük arabacılarının tarl. - 7 Rus denizaltıSl batırılmı , 5 t ne i Dün al ş ı .. rh ·n bı: .. ınuhtclif ı.;- •

1
.-,.vamn·l suçu r an at·ııırıınnn s Şi l B d · · d R f.ran&ız hükumet iner ezı k . h bd b . h" l W•.,jo• ·1 • Saymanın vekili 'olan avukat Ş{ıklr ı_nı ma uz enızm .e . ~ .. yaya . . p . ar ~. erı ıç C('oı~ır~ 1JY'-1de ağır hasara uğratılmıştır. 8)1a..ı·-ınem ..,,da yan~m bntı:ıJ;ı,alaQ,l bu- Ziyanın l.nknra barosunda kayıtlı ol- gıtmekte olan vapur kafılesının son Berlin 10 (A.A.) - -Fransız 

mıstı. Bu ıtıbarla bu tru'ıf-e.erde. randan beri 14 Rus denizaltısı iıatı- ı lunmuştur. Yalnız sinema salonları- m:ıkla b~rabcr ya?thanc açmadı~ı gemisine kadar batırıldığı hakkında- merkezinin Patise f!!lkli hakkında 
mürc rnatcıl;tnn l h ndl' bazı <le- nJmış, 12 tanesi de ağır hasara nın koltukları hasara uğramıştır. anlaşıldığından ismi baro levhıı.sın- ki resmi teb.liği belirtmekte ve bunun burada malumat yo.J'ıt~r. Yalnız bir 
fistklikler yapılınrua, düşünül- uğramı tır. Bunların da batmıı ol· Şimdiye kadar hiç küıue tutulma- dan ık:uıl tc fiyet müddeiumu- Anglosaksonlar için ağır bir darbe 

1 
kaç dairenin tek~i~ ~~?.e~ler yüzün• 
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Aklı olan, bahçeli evler.el 

Hayatunda en üzüldüğüm, sıkd· 
Clığım memleket Pariatir. • Hem de 
•imdiki gibi ııkmb, sefalet, azap 
içinde olan diyar değa. Bolluk, re• 
fah, saadet içinde olan Paria ! 

Parisl C' eıt une bloodel 
prkısınm memleketi. •• 

Kömür nakliyesi J 

Yarin belediyede bir 
toplanti yapilacalC 

Yunan Trajedisi 

AN'TiGONE 
Namaz kılarken 

Ceketinin cebindeki 560 
lira aşirıldi 

Sebebine gelince: Sezar'mkine 
IMınzer bir ruhi balet... Hani «Şa Kok ve maden kömürlerinin :O.~vıet Konservatuvarı tarafından verUen temsU dolayısUıt Ferikoyünde bir evin alt it.atında 
köyde biriİıci olmaiı Romada ikinci depolardan evlere kadar nakil Tiyatronun _ gerek trajedi, ge- lulini müteakip Şehit Tiya.troiıı'n• oturan Ömer admda ihtiyar bir 
olmağa tercih ederim!» demit. ücretleri geçen sene beledivece rek komedi_ ~ki Yunanistanda inkıllp etti. Onun bu ıeldile de ya• adam sokak üzerindeki pencereyi 

Ben de FranslZ hül'1imet merlıı:e- tespı't edı'lmlştı·. ı ... · · '- k · · ,_ 
d

. baıladığı, Sophokles'in ıahsında te· ıayabi eceg1t1e ıtımat etmeyenler açara.- ce etını çı.-anp pencere y-a-
zinde mütema ıyen «il<İncililn his. Yakacak ı'htlyacı tedarı· ı,.inin H"I" d • d k ' k ı · .. ·· k rd • - " kamüle eri~tiği ötedenberi münakaşa çoktu. a a a onun aayiini istihfa{ nın a ı aryo anın üıtuıne oymuı 
ae~İp du um. zamanı geldl~i'nden yarın kam- edilemiyecok bir hakikat olduğu edenler var. Halbuki Şehir Tiyatroıu ve kendisi aynı odada namaz kıl-

ıstanbulda olsun, o yıllar yaşadı· yoncularl~ dl~e~ nakliye .. v~ıta- halde, Selçukilerde tiyatronun meıv- da elbette Türk 'Tiyatrosunu kurma· mllğa batlamıştır. O sııada lcarşıda
ğun diğer memleketlerde olsun, keo· lan beledıye ıktısat müdurü nez.- cut olduğu iddia.•u gibi, günün birin- ya çah,ıyor ve çalış&caktır. Fakat ki arsada dole.~an meçhul bir hırsız 
::rıt~~e c::~~eZ~ :::::ı.;~~: dinde bir toplantı yapacaklardır. de, Abbe Driotton adlı biri çıkmış. kannca kaderince.. . lsmi üstünde. ya va~ pencereye tırmanmı~ ve ev 

Bu toplantıda bu sene kok ve Mmrlılara ait bir piyea bulunduğunu O bir şehir tiyatrosudyr. sahibl Ömer secdeye kapandığı aı-
kitap nef~ sahasında çalışıyordum. maden kömürlerinin mesafelere iddia etmişti. Bilahara yapıle-n tet· Bitaraf kalmak için Şehir Tiyatro· rada süratle İçeriye girip ceketinin 
Hayatta bır baı~?1ayd~m. A!~~ göre ·nakliye ücretleri tesblt edi- kikler bunun bir piyes değil, bir mo· su hakkında Falih Rıfkı Atay'ın bir cebinden 560 lirayı çalmıotır. Ayak 
para. pek çok değilse bile - gonlum Iecektir. Kok kömürü 23,5 lira noloğ olduğunu meydana çıkardı. ecnebi diplomattan naklen kaydetti· tıkırtılarını duyan Ömer secdeden 
çektikçe - her. ~aba~ayunn yapt~- fiatle satıldığına göre nakliye ÜC· Tiyatronun menşei olmak şerefi yine ği ıJU st>zleri tekrarlıyacağım : 'cBen doğrularak ceketme baktığı zaman 
ğmı yapm~ğ~ ~~ ~e~~yordu. Haki· retleri de yüzde yirmiyi geçmiye- eski Yunanistanda kaldı. İstanbul Şehir Tiyatrosunun bazı parasının çalındığını anlamı~ ve za
katen de, ıyı dlqunul~!e• ort":d!'n cektir. Toplantıda verilen karar- Ha.zır bu bahü üzerinde iken temsillerine gittim. Kanaatim şudur: bıtay haber vermi tir. Meçhul hır
yukan kazancı olan btt ansan bmm dan sonra fiat murakabe komis- Victor Berard'm da Homer zama· Bir tiyatronuz var. Yalnız devlet sız aranm ktadır. 
memlekette neden mahrum ~ahr? yonu yeni nakil iicretıerini tesbit nında bir tiyatronun mevcut oldu· takviyesi ister.:. 1 
O z~an uc~z!uktu da ••• Tabu ha- edecektir. ğuna dair iddiasını h;ıtırlatayım. Bu sözlerin ortaya koyduğu hal.:i-
yatı surmek ıçın çok masraf olmu· •• .• •• h' Uç hırsız Kok komuru Sat•a.•n"" Berard' göre Homer"in <>İİrleıin uıl- kat tiyatronun ımayesiz beka bula· yordu. Ben de bu sayede en zen· "'('"' ·;ıı. s ld 

b 1 d lo.rı daha ziyade bir muhavere mahi- mıyacağı o uğuna göre bugün 
cinlerin gittiği sayfiyeye gidebilmit. af an ı . d . . O l k l h cDevlet takviyesi:. ile de:;,·1 cDev-
kulüplere aza olabilmittim. Parlak İstanbul Eti Bank kömür sa- yetın e ımış. narı o uyana mu a- ~ 
b alı b' . tap olanlar birbirlerine cevap verir- let elile> kuruhn tiyatromuzdan ar- 3 dükkan bir apartıman 

soymuflar 
~c ır m"!u yınni dört saa~~e tışı şubesi diin sabahtan itibaren Jermi,. Şiirlerin bu muhavere mahi- tık. her şey bekleyebiliriz. 

kıralıyarak eşı doıtu davet etmııüm. kok kömüıii beyannameleıinl t. • ı ı 'o.k olmayınca me.,'- olm z d,..r-
( K' 30 lir d ) B' d·-· ye ı ıse zaman a unutu mu,. ~~ ,..ıı; __ 

ırası ay ı . ın ıgun oto- istiyenlere ·vermeğe başlamıştır. B h. • 1 d ter. Bu sözün do~ruluğunda herkeJ 
mobil gerçi taksi idi amma içinde B 1 . d ld • d t u ma ıyetıaı asır ar an sonra, 

• evanname en o urup ıa e e - f t d' • b. h d müttehittir. Bir kumpanya kurarak şehrin 
radyosu bile vardı ve kira arabaları· mek k~fl oldu~undan dlin satış ıya.~onun .. ınbı lır rnem. aban· ve Bugüne kadar tiyatromuzu ya .. a- muhtelif semtlerinde hıraızlıkla:c 
nın böylesi otomobil ıanayü bulu- in .-ı ki . yenı en vucut u masını ıca ettıre· k b ,, mlek 1 d bil k 1-1..: &. ubeler den 15ır çok mseleıe cek bir şekilde unutulmuş olm!l'Jını tanlar hep ör ir a,lıJa onu even yapan on dokuz ya~lannda Ahmed, 
~n me ah let er be .ebyol tu. .._.,. kömür satıldığı görülmüştür. herhangi bir izine rasgelinmem~ini. a,ıklar oldu. Tiyatmnun, :tamo;ın ica· Yakup ve Mustafa o.dlarında üç 
mi n?enDp da uını angı ar ar ıatar• Her aileye en fazla ikl ton kömür herhan"'i bir suretle meydana çıkma~ bı, nank.örlüğü onlan yıldnmadı. hırsızın muhak.emelerine aaliye ye-
ar a anmasını sevmem amma, ·ll kt .. ~· .,, O 1 h .. 1 d hk d b le 'd bil' d' veı mc o;;uır. masını izah güçtür Tek çare ciddi- nar er ıeye ragmen uğraştı ar, inci ceza ma emesin e a ılmır-
gı e ı ır un. . • 1 1 k d'I . l Y 1 -Lk k b HUiasa yok yok. Bütün imkan yetinden ve eamimiyetiı.'lden şüphe ça ı~tı ar, en 1 erı mahrumiyet er tır. apı an tan i ata nazaran u 
kapıları açık. Kendimi 1:efendiı bİ.I· * Kozyatağ• civarında bir evde edilemiyeceği için, Berard' ın hara· içinde ölüme bile katlanarak onu ya· üç hırsıı: Cihtvtgirde geceleyin Hu· 
ıederdim. misafir bulunan Kemalin 1 O yaşın· linin kuvvetine inanmaktır. ıatmak İstediler. Yatattılar ve ~ata· r~enin diıkkii.nının kilidini kırarak 

Ve bu, benim için kafiydi. daki kızı Sevim bahçede dut ağacı· Tiyatro, ta. Sophokles zamanın· tıyorlar. çekmecedeld paraııını ve sigara pa-
Vaktaki, söylediğim gı"bi. Pame na çıkmı,, dal kırılarak dütmüştür. danb;r_i. ~Üze!. sanatların bü~ün ıu- Bundan böyle tiyatroyu meşk· ketlerini, Pangaltıda Yaninin dük

gidip oturdum• bir bunalma duy- Ağır surette yaralanan Sevim Nü- belerını hızmetınde kullanmaga baş· edenler yaptı;ınlıır. Tiyatro sanatını kanının yine kapı kilidini kırmak 
dum. Öyle ıe.,..;et farktan ki imkanı mune hastanesine kaldırılmıpır. lamış olmakla, ne büyük bir varlık noksansız olarak elde etmek için suretile parasını ve eşyullll. Tak-
yok fU diflek lngiliz veled~in, fU ~lduğunu hakkıyle ispat etmiı çok me~kederek, hu uğurda her türlü simde Oıtmanın tütüncü dükkanın-
aarsak Amerikalı ihtiyann, tu müh· ınce. çok zor sanattır. inzibata, her türlü emeğe katlana- dan 150 lira parası ile dört yüz li-
ınel giyitli piabıyık Fransız sanayici· OkUyUCU Sıra gözetmeden sayıyorum: Yal· rak. durmadan meşkederek, yılma- rahle sigara ve rakısını, Dolmabahçe 
sinin, fU mütekebbir İspanyol asıl- mektupları nız fik.ir, hak.ikat, mantık, fİİr, hayal. dan meşkederek, en güç hareketleri camiinin muvakkithanesinin kubbe-
zadesinin yaptıldannı bir eece dahi hatta zeka gibi mMıevi kıymetlerin seyircilere yapabilecekleri zehabını sinden ele 600 kilo kurşun çalmı,.. 
yapamazsm. Onlann kullandıldan --0-- değil; mimai, resim. renk, musiki. verecek kadar kolay göstermek kud· !ardır. 
marlıı:a otomobillerde livreli toförle· Şehirlerden uzak olan- rakıı ı;ibi maddi denilebilecek kıy- rctini buluncaya kadar me~kederek Bunlardan Yakup aynca Dolap-
re bahtit verebilirsen ne mutlu 1 On· metlerin tiyatroya bütün kudretini yaşat ınlar. dere civarmdıı bir apartım nda otu-
lann milyon kaybettikten ıonra kah· lar patiska ve pirinçten kazandırmMı bunun delilidir. Buse· T;yatronun ilk "şıkları imkansız- ran Hırant'ın dairesine ak~sm üzeri 
kaha atarak çıktıkları kulüplerin ka· mahrum bırakılmamalı beptendir ki tiyatronun güzel sanat- fıktan kafi derecede me.qkedemiyor· girerek 150 lira. yüzlük bir paket 

!er:... e ·· I' et afi ·ı· 1 d B ·· t. t · t' d '- mebus sigaraııı ve ufak paralar ç"l-pmna bile uğrayamazsm. Onların --- ... n guze '· en r ısı, en ası ı ar ı. ugun ıya roya ın ısap e ereıı; .. 
metrealerint.: hediye ettikleri broftan Nahiyelere bağlı bulunan köy olduğunda umumiyetle ittihat edil- meşketmek imanını bulanlar, eski mak suçundan maznundur. Suçlular 
bir t&4 d~se bir yıllık çalqmana kar· yerlerinde biz~ mevdu vazifelerl-. mektedir. kör aşkın yerini şuurlu bir heyecanla ubıtadaki ifadelerinde suçlarını iti-

lzl kt B 1 d 1\. A 1 F S h d ld k · k" d b ld kl raf etmislerse de adliyede tamamen fılık yerine koydurtamazsm. m yapma ayız, u un U&Unl nato e rance: anat ayatın o urma ım anını a u u a· • 
l,te bu imkamızlık ortasmdaki yer Çatalağııı (Cuma.yamı ko- güzel olduğunu hatırlatır. Sanat ol· rından, meşklerinin semeresini de inkarda bulunmuıılardır. 

aciz, insanı bedbaht ediyor. Ve Se- yüdür. 10 kilometre uz.ağımızda masa bundan ,üphe ederdik.> der. elde edeceklerindeın emin ola.bilir- Son hırsızlık suçunun munakeme-
zar gibi düşünüyorsunuz: bulunan Zonguldakta va·lıfelJ olan İıte Antigone meydanda. Anlltole ler. Göriilüyor ki bütün gençler se· .sinde Hır nttn kamı Takuhi ~hit 

B d .k. meslek arkadaşlarımız. diğer bit- Fr noe'ın ne le d r h lrlı oldul;.urıı.ı verele ralı l"Orlar, mesleklerinin ati- olarak dinlenmİ:ftir. Tak.uhi vunlan - ura a ı ınci olmağı iste- ·· k 1 d , 1 1 • "' 1 

yu yer er e o.ur.ın arımız P - ispata yeter. sinden emin oll\rak çalışıyorlar. Bu nlatmıştır: 
mern ... 

Amma, yine de cıtak tehrİ» ain 
cazipliğine diyecek yoktur. Gelinin: 
o: Ağlıya ağlıya giderim lıt dediği ıribi 
oraya gidilirdi. Apacı bir zevk 1 
B-.ka mesele. 

••* 
• Sözü tuna getirmek istiyorum: 
Halkımmn · 1:Taksim'e henslen· 

meai» ne ••• 
Ahbaplardan biri anlatıyordu. 

Talllfhiı birine aormut: 
- Nerede oturuyorsunuz 7 
- Fatihte l - dememit de ne yu. 

rnurtlaıa beğeninin iz: 
- ÖAümüzdeki mevaim Ayaspa· 

ta7a latın•caiızl E' anyoruzl ·de
tnq. 

Gözler o tarafta. 
Bunu, kötü bi: moda ••yarak. 

batka bir yazımda da tenkid ettimdi. 
••• 

Fizikte «merkeze doinı» Te 
«merkezden beriı diye iki türlü ba· 
r~ket vardır. Su devirde bize bangi
s1ı uyar? Nı yönden mütalaa etseniz: 
kincisi! 

Her ihtimale kartı dağınık otur· 
~alı. İktisadi darlık bakımından 
Y~e: Dağılmalı, yayılmalı. Eline 
~z: ~i )'Üı. liradan apğı para seçen 

e ışı B~yoğlunda olmıyu vatanda· 
tm taluiın civannda oturmağa be· 

ıvea enrneai nedir? Sinemaysa filim· 
er l, •• L_ 

D·~ ;-- Yerlerde de oyoaruyor. 
•ger rant il . 

aeı ez erse bu pahalıhkta ke-
er elnrmez. Tıpla benim yaktile 

rin~. basma ve diğer levazımı Yirmi üç asırdanberi medeni şartlar altında elbette muvaffak ola- - Akş m tızerr evde misafirler 
tedarik edecek ve_.;ikıı ve vasıta 1 d d · ·ı · 1 · caklardır. Derhal ilave edeyim: vardı. Ben arka taraftaki balkonlu bulablllyorlar. Bi'T. vilı\yete müra- a em e vücu a getırı e11 pıyes erın 
caat ediyoruz, ..slz Klllmll ne.hl- bugün kaçı seyrettiğimiz Antigone Muvaffak oluyorlar da. odaya girerken içeriden ayak sesleri 
yeslne merbut.sunu:ı: oraya gldl- gibi bu btuubadelmevt aırnna nail Antigone temsilinde ben her şey- duydum ve kapıyı açınca odada bir 

1lz• diyorlar. Nahiyeye gidiyoruz: olabilir} Evet Antigone a.sırların den ziyade bunu ııördüm. Göğsümü yabancının dolaıtığını gördüm. Bu, 
•Daha vesikalar gelmedi• diyor- mihengine vurulan, ayarının yüksek· kabartan en mühim nokta bu oldu: minyon tipli, ufak tefok bir adamdı. 
lar. )iği tereddütaüz kabul edilmi, olan Temsilin bütün unsurlan hep yaphk- Maznunlardan Yalrnba benziyordu. 

L J lclasik eserlerin en güzellerinden bi· !arını anlıyan, ona inanan, onu iyi Odada onu gorunce birdenbire 
P • d d _ h• l k ıl ridir. Kurulan tiyatromuzun, burada, yapmağa çalıoan gençlerdi. Hepsin· korktum ve bağır.arak dü,üp ba,ıl-

8;Nt• uy upm 11 et'e ap ıyor· I onun temailile haıladığını görmekli~ de bu gayret, hepsinde bu heyecan. dım. Bu esnada hırsız da balkondan 
lardır. Alem y~pıyor da ben yapa·) ğimizin bence remzi bir kıymeti de hepsinde yarın İçin tam bir iman atlayıp kaçmıf. Bunun Y akup oldu· 
mıyorum haaedmef... • vardır; Bugün tiyatromuz bir elini vardı, Hepsinin gözlerinde muvaffa- ğunu kati olarak keatiremem . • 

Halbuki lstanbul bır «bahçe te- asırların ötesine tiyatronun en par- kıyet parlıyordu. Yakup bu ifadev> de reddetmlf· 
b. d' Yi d .. l 1max.- .. • • .,. 
ır. 1

• ~e e oy e 0 •• ~t. lak eserlerinden birine uzatıyor, di· Gençlerimize bu ruhu verdiği için ve sucu inkar etmiıtir. 
~~r köteamde, '"!cağında kendıne ğer eliyle de bugün yetişecek müel- Tiyatro melctehinin banisi Cari Müddeiumumi iddianamesini oku
gore ne letafetl~n var. Hem de liflerimizin eserlerini tutmaya ha'Zır· Ebert ne lcadar iftihar etse yeridir. yarak maznunların dört &11Çlan aa
~~· _Yahut bedava, hatta para ge- larııyor demektir. Çünkü unutmaya- ilk temsil gecesi. halkın heyecanile bit olduğundan ceza kanunınun 491 
tırarAcnudtenl d• olı: • lım ki bugün teessüs ettiğini gör· sahneye sürüklendiği 1:aman Ebert ve 493 Üncü maddelerine göro ce-

na 0 u a ç kimseye soranı· mekle iftihar etti~imiz mücerret ti4 kendini tutamadı. karşısında duran zalandırılmalannı ancak Hırantın 
nız: yatrodur. Yarının Türk tiyatrosu da genç bir talebesiniııı alnından öptü. evini auyduğu hakkında kati delll 

- Neyle geçinirsiniz? elbette bu tiyatronun yarattığı hav Bu, Hyatronun, Türk tiyatrosunun olamadığmdsn bu ıuçtan dolayı 
- Eh, evimin bahçeıi de var ... içinde kurulacaktır. alnından öpülecek kadar tekamül Yekubun beraetini iıtemiştir. Maz-

Medar oluyor... Bu düşüncemi kaybederken bizde edebileCf!ği kanaatinin en veciz bir nunlann müdafaalarıını hazırlarnala-
Yahut: tiyatronun ilk kuruluşu tarihi olan ifadesi idi. Alnı öpülen gencin hoca· rı için muhakeme batlca güne hıra-
- Bir sayfiye tuttum. Bağından, 75 sene evvelki ve diinkü vaziyet aının eliıni öpmeğe çalışması da bu kılmıştır. 

bostanından kir ettim ... Kendi bui· gözümün önünde canlandı. Yüz ae- ilk temsile çok manalı bir eon oldu. 
dayımı çıkardıktan, lüzuma derece- ne evvel b~tlıyan tiyatro hakkıyle Artık açıkça itiraf edebiliriz. Biz
de yemiti kurutup sakladıktan ıonra, bizim değildi. Onu Türk eserleri ta- de sönmeğe yüz tutmuş olan tiyatro 
bir miktarını da ıattun çok tükür. kiheıti. Bu 131Yede bir Tiirk tiyatro- a,lcı muhakkak yeniden p rlıyacak-

* Kısılı:lıdrı bir yapıda çalıtan 
Şakir adında bir i~i üst kattakl ı.
keleden düşerek yaralanmııtır. 

Elime fU kadar yüz lira geçti. su canlanmıya başladı. Fakat canı tır. Tiyatro mektebi. bütün mektep-
Biz de ayni yolu tutmalıyız. çıkı\Bllar onu beşiğinde boğdular. ler gibi, sade bir ihtiyacı karşılamak r.n.n.nu• .. ~udhhnn•nh•ıhiii 
Sak1tık, hkıtık mahallelerin bo· Otuz ıene kadar ovvel tiyatromuz İçin değil, o ihtiyacı yaratmak için 

ğuntu aparbmıımlanndan bağlı bah· ikinci bir defa olarak teşekkül etti. de kurulmuştur. 
çeli ikametgahlara... latanbul bun· Darülbedayl kuruldu. Onun.çok ya· Türk gençliği için Devlet Koruer
larla dolduydu. Onları yeniden ihya kın olan mlzlıini tekrarlamaya lü- vatuvarını kuran, bütUn güzel aanat-
etmemizi mantık icabettiriyor. zum var mı) ları ve bilhaua tiyatroyu ıahahet 

(Vl • Nil) Darülhedayi bilmem kaçıncı inhi- eden Cümhuriyetimizin, "endlıinde 

Bay Amcaya göre ... 

sahneye meyil duyan Tilrk gençli
ğinden, bugün henüz ıeyrelt olan 
safları 111claıtırmasını, boı kalan yer
leri doldurmıuını beklemek hakla~ 
dır. 

Selim Nibbet Gerçek 

Hn•r ~·--P'·~·~J 
Mantardan beter .•• 

Bir muharrir arkadll;? dünkü 
yazısında dilencilerden bnhsedı

yor ve onları hir t kım :.mıflıır 
ayınyor. 

Halbuki bir dilen<"i sınıfı 
vardır ki bunların ha• alları 
son dcreced~ meraölıdır., he:rn 
unnederlnı bu ~ınıfın y~~yış V..! 

çalışma tarzl::ın hakkında hiQ 
khnsenin bilgisi yoktur. Ren d~ 
onlara dair bildiklerimi. htan
bulda dilenci mesele. ile uğraş n
lardan öğrendim. 

Muharrir rkadaşın yapbğ1 d i
lenciler hakkındaki etüdün eksik 
kalınanınsı için onlara dair hll
clilderiıni ynzaymL •. 

Bundan bir müddet evvel t · 
tanbuldıı bir dilenci yakalanıy r. 
Vstünde de bir mektup çıkıy r. 
Ru mektup b~ka bir vilayetten 
gelmiştir. Ve içinde de <t buranm 
mevsimi geldi. Dilencilere bol bol 
para veriyorlar. Durma gelıı d • 
nilmektedir. Bunun üzerine ya
pılan bir inceleme ile nihayet ga
rip bir hakikat meydana çıkıyor: 
Dilenciler iki kısımdır: Biri 
yerlerinde daima kalan dilen
ciler, öteki de bütün mem
lekette turne yapanlar... Evet, 
seyyar tiyatro arfüUeri gİ· 
bi. cambaz kumpanyalan 
gibi dilencilerin mühim bir kts
mımn turneye çıkttklan, ş~hir 
şehir dol~tıkları anlaşılmakta
dır. 

Bunlar falanca yerde mah ,ul 
alındı yahut pazar. panayır lru
nıldu, veya buna bem:er bir itt
tlsacU, zirai faaliyet ba~ladı d • 
fil mi? •. Hemen oraya koşarlı:ı.r
nuş... Gittikleri yerde ııölü me.
slm başlayınca haydi başka tara· 
fa ... 

Ba7ılan da kışın cenup vW • 
yetlerine, sıcak yerlere, ya'lın d · 
nb kıyılarına akın ederler, lın· 
yatın zevkini çıkanrlamuş ... 
Bunlann arasında tı1>k1 spordıt, 
tiyatroda, inemada olduğu ~ibi 
organizatörler, menecerler v r
nuş. Bunlardan biri me ela t · 
tanbuldnki dilencilerin faoıla ka
zandığını g(irdiı mü?.. Civardil, 
Bursa vesairedeki tanıdığı dilen" 
ellere haber göndertir, onl rr 
getirtirmi~ ... · 

Teşkilatı görüyor mu,unuz'! 
Mamafih bizde dilencilik asır

lardan~ri u~ra.~ılıın bir dert h:.t· 
lindedir. 

1560 - 1570 enelerinde İ:..tan
bulda dünyanın en e-arip dilenct
leri yaşamakta idi. Bu dilenciler 
llObklarda ellerine, kollannn ko
caman zincirler vurulmuş bir U.
Jam kimselerle dolaşırlardı. Ara
llra bu zincirli adanılan göste
rip: 

- Bunlar borçludur. Paraları
m veremiyorlar... Borçlannı 
Meri.erse 7.incirlerden kurtula
caklar!.. Haydi bakalım bir kao 
para verin de borçlan ödensin! •. 
diye dilenlrlemıiş ... 
Ukln halk ne kadar para verirM 

nnln yalancı borçlular koll:ınn
dmt ıincirleri çıkam1azlar. ay· 
lılrca öyle şangır şungur dola.,.-m'
larmış ... 

Bir kere de tstanbuldaki tek
mil dileı1ciler toı•tattınlnıı~; hepsi 
soda kayıklara bindirilmiş, doğ

nı lzmire! .. Orada bir çok btledl
ye işlerinde ~alıştınlırnıış ... Fa
kat bil' de bakmışlar ki lzmiro 
gönderilen .dilenciler yerine, tı1-
tım'bulda bu meslekten 10 misU 
tnsan tilremtş ... Dilenci. mantar· 
dan beterdir. 

Hikmet Feridun El 
....................................... 
* Halk elinde bulunan nikel beı. 

on .-o yirmi paralıklar bu ayın sonu• 
na kadar tünelde ve tramvaylard• 
~tir. Fa.kat halka verilmiye
cektk. 

- ~~ikada barb bıÜırlıı&.. - 1 l mıt yurum ha 1P u· ••. T ezclhl•claa 
Uf T Amca.,. bir uç.it.,. ...... dal ... Seki&~ Wr--' ;akiw....-1 ... Şimdi .. Wk...' e1Wtk1 fulal ··· $,l•cliiiao ıire rua maklio~· : . - Doirudurl .. Sav-.çıJara 

...,.. · raa aaklaoled , ... ...,CKmtq.., aOll «le me>dera laan ilııtlywıçianil'" · en bunca meaaj1 elto yu-
clannuıf.. • ~ mı çıkar! .• 
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SA TıŞ TÖRENİ 
S .. mcrbank Yerli M llar pazar 

larının İstanbulda, Aksaray şube
sinin açılıs töreni diin sabah tntidür 
mu"'\ ını B.1 Ziya Arif Si el ve 
umum -atış fi Ba) Sadi Altay·ın 
huzurile icr:ı ed;lmi .. tir. 

Znvl - K dıköy laŞı:' btirosuntlan 
aJı.lıgımız 4 btiyuk ekmek kamesi:nl 
kaybettim l n· ·ni alaı:ağımdan es
kisin n h' kmu yoktur. 

:mıdıköy R mpaşa Süngeı aş 

AXiŞA?ı4 11 Temmuz 1942 

5i":t!SBP*,,.., BUGÜN 

~ A R A V Sinemasında 
Mevsimin 2 büyük ve muvaffakıyetli filmile müstesna program: 

ARJ&NTil\T& 
VE 

H A L L O 1.. B R O O W A Y 1. .. 

Devlet Deıniryollari ve Limanları İ§letme umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryollari Eskiıehir işletmesi satın almakomisyonu reisliğinden: 

• 
Gurup Cinsi Miktan 

1 Plrins; 11379 Kgr. 
Bulgur 6922 :t 

Toz şeker 10826 :t 
Kesme şeker 1200 :t 

Muhammen 
Fiatı 

Krş, Sn. 

50 00 
21 00 
93 00 

115 00 

Tutan 
Ll. Kr. 

5689 50 
1453 62 

10068 18 
1380 00 

Teminatı 

Lira Kuruş 
İhale 

Gün ve saaU 

sokak 12 No. da Rcyna. Levi K d k.. o p E RA s· d 
Zayi - Eyüp Sumer Bank dokuma,.-- a 1 oy ınemasın a-

Çay 173 :t 1550 00 2681 50 
Kuru fasulye 14146 :t 23 00 3253 58 
Barbımya '1915 :t 23 00 1820 45 
Nohut '1479 18 00 1348 22 

lıı.brika<ından aldığım a~r işçi ek- R 
mek karnemi kaybettim. Yenisini z ATı• su N G u 
alacağımdan eskisinin ı:::ı ~~~~· 

.. 
Çekilmiş kahve 6 • 670 00 33 50 --

27726 55 2079 50 13/7Jıl'42 14,SO da 

2 Kuru üzüm 2463 :t 80 00 
Kuru vLşne '100 :t 80 00 

Beyoğlu yerll askerlik şubeslriden · Tem!>illeri muvaffakıyetle devam ediyor. Her akşam seanslar 
Yedek piyade teğmen Mes'ut oğlu 9 3 d b 1 y 1 · · • b t--~ ik ed" • T 1 608"1 

1970 40 
560 00 

Kuru erik 1302 , 60 00 
Sirke 716 25 00 

Kemal 09495) in acele ~ubeınlze"Dli.i-. saat . O a as ar. er ermızı emen ı."U.ar · ınız. e : ~ 
racaatı. (9793> \, Yarın saat 16 da matine , 

'781 20 
179 00 

* Yedek piyade asteğmen Necatı Fin-
cinin !30701) acele şubemize müra· 
eaatı. <9844) 

Zayi - samanta nüfus memurlu
fundan aldığım nüfus tezkeremi -ve 
beraberinde Aksaray askerlık ŞUbe
aindcn verilen askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 
315 doğumlu Ahmet oğlu Hasan KaskJ 

Karar hü1uasıdır 
İhtikar 42/ 1 71 
Mılli korunma kanununa muha

Jifeten Galatada Necatibey cadde
sinde 301 numarada kasaplık tica
rdile meşgul Andirya oğlu Koço 
hakkında lstanbul birinci milli ko
runma mahkemesir.de cereyan eden 
mahkemeşi neticesinde suçlunun 
fiili sabit olduğundan milli korun· 
ma kanununun 31 - 59 uncu mad
deleri mucibince beş lira para ce
zası ödemesine ve yedi gün rnüd· 
detle dükkanının kapatılmasına ve 
lıüküm k .. tileştiğinde ücreti suçluya 
ait olmak üzere karar hülasasınm 
Akşam gazetesinde neşredilmesine 
r /6/942 tarihinde karar verildi. 

(7465) 

Aydın kSliye hulrok mabkemesindell 
Aydın Uzunkum köyündt;.ıı mu• 

Jıacir Apti oğlu Latif Aykanat ta· 
rafından o köyden Recep kızı Üm
mühan aleyhint açılan boşanma da· 
vasmın yapılmak ta olan muhake
mesmde: Müddeaaleyh Ümmüha
tnn ilanen vaki tebligat üzerine gel
memesi ve ikametgahının meçhul 
olması hasebile ilanen gıyap karan 
tebliğine ve muhakemenin 9/9/942 l 
çarşamba günü saat 9 za talikine 
knrar verilmiş olduğundan ÜmmÜ· \ 
hanın mezkur gün ve saatte mahke· 
meye gelme•ı veya kanuni bir Vf'!kil 
gfirıdermesi aksi taktirde mulıak~· 
menin gıyahmda devam ve rüyet 
ol·.ınacağı teb!i• yerine geçmek Ü~ 
re ılan olunur. ( 7~ 75 

Milli korunma 

İhtikar 42/ ı 72 
Milli korunma kanununa muh-a1e.

fctten lstanbul Lalelide Odru cad;: 
desinde 281 numarada sütçü ve y~ 
ğurtçuluk ticaretile meşgul Y-o\EP 

• oğlu lstavri hakkında İ<1tanba j 
rinci milli korunma mahkemesind 

"cereyan eden mahkemesi netic · 
tle suçlunun fiili sabit oldu~da 
miJJi korunma kanununa 31-59 c 
maddeleri mucibince beş liı• 
e.ezası ödemesine ve yedi gün 
dctle dükkanının kapatı1masıM v 
Lükmü katileştiğinde ücreti suçluya 
ait olmak üzere karar hülasasının 
Akşam gazetesinde neşredilmesine 
30/5/942 tarihinde karar verildi. 

(7467) 

Bulunmaz bir fırsat 
Küçük Çamlıcada satılık hüY.ük arsa 
Küçük çamhca yolu üzerinde 
fevkalade manzarah marmarayı 
görür ifraza müsait büyük bir 

arsa satlhyor 
Emlak ve Eytam bankasından: 

EsasNo. Kıymeti 

T.L. 
69 Üsküdar Bulgurlu mah. Kü-22208.

çük Çamlıca caddesi No. es-

Yeri 

ki 1, yeni 13 taj 6/13 

Cinsi Mesahası Teminatı 
T.L. 

Arazi 55520 M2 2221.-

Yukarda tafsllll.tı yazılı arazi peşin para ile ve açık arttırma usulilc 
satılacaktır. 

İhale 2317/942 perşembe gunii saat 10 dadır. 
Müzayede sırasında verilen bedelmukadder kıymeti geçtiği takdirde 

teminat akçesi derhal arttırılmayarak ihale kimin ühdesıne icra edilirse 
aradaki far,k ondan tahsil edilecekt:r. 

İsteklilerin nüfus tezkeresi teminat akçesi ve üç kıta fotoğrafla blr
lfkte !>ildlıilen giın ve sn.ate kadar şubemiz emhik servisin~ gelmeleri. 

1'701\5 

1
1 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 ._ _________ _ 
Atatürk Bulvarının Atatürk köprüsünden itibaren Şehzaclebaşına ka

dar olan kısmınuı ikmal insaatlle Mozayik parke kaldırım imalatı kaJ 
pah zar! usulile eksiltmeye konul:nu~tur. Keşif bedeli 165090 lira 98 kuru-? 
ve ilk teminatı 9504 lira 55 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, Nafia. işleri umumi, hususi ve fenni şartnameler: 
proje keşlf hulasaslle buna müLc!erri diğer evrak 825 Inıruş mukabilinde 
belediye Fen Işleri Müdürlilgünden veı·iler.ektir. 

lhnle 2217/942 ~arşamba günü Mat 15 de dn.imi encümende yapıla
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarıhlnclen ~8» 
gün evvel Belediye Fen Işleri Müdürlüğüne muracaatıa alacakları fennı 
ehliyet imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrazı lizım gelen diğf'r ve
sikalarlle birlikte 2490 numaralı kn.nunun ror!fntı cevreslndc hahıl ya
caklan teklif mektuplnıını ih~le glinii ı;ant l4 e kadar Daimi Encunıenc 
VE:rml"leri lazımdır. (7204l 

* Kar ıığac l\tüc nsatı için alınacak boya mnlzem i açık . eksilt~eye 

3 

4 

5 

6 

Badem içi 
Fındık lçi 
Şam fıstığı 

Karışık turşu 
Kuru kayısı 
Kara biber 
Kınnızı biber 
Ceviz tçi 
Tarçın 

Baharat 
Kuru lnclr 
Kus üııümü 

Amasya bamyası 
Kırmızı mercimek 
Siyah mercimek 
Pirinç unu 

Reçel 
Tahıo 

Tahın helvası 

Pekmez 

DomatC'S salçası 

Patates 
Yumurta 
7.<'ytin tanesi 
Kuru sanmsak 

il ~oğan 

Knşar peyniri 
Tuz 
Sofra tuzu 

İstanbul Belediye 
!Tur Yağı) 
Trl'f' yağı 
?:cytin yağı 
Beyaz pey11iı: 

:t 

l47 :t 

358 • 
124 JI 

2582 :t 
1152 :t 

8 .. 
8 :t 

517 .. 
!! l) 

6 :t 
\ 1213 :t 

79 :t 

::130 Kg. 
604 JI 

398!) • 
865 • 

!21 Kg. 
250 :t 

1630 .. 
250 :t 

1516 .. 
28815 :t 
86012 JI 

2038 :t 

258 > 
11653 D 

1336 • 
3208 • 
119 .. 

10567 .. 
989 • 

~214 • 
4'139 • 

200 00 
200 00 
220 00 

.(() 00 
60 ()0 

200 00 
70 00 

120 00 
05 00 
10 00 
50 00 

130 00 

soo 00 
27 00 
18 00 
70 oO 

100 00 
100 00 
102 00 

60 00 

80 00 
30 00 
03 60 
70 O!l 
60 00 
25 00 

200 00 
08 25' 
11 50 

175 00 
260 00 
126 00 
100 00 

494 00 
716 00 
272 80 

1032 80 
691 20 

1ti 00 
5 60 

620 40 
45 
60 

606 50 
94 80 

8041 75 13/7/94~ 

·1008 00 
163 Ö8 
'718 02 
605 50 

.......-- -
2494 60 187 10 13/7/942 15.30 da 

'121 00 
250 00 

1662 60 
150 00 

2783 60 208 80 13/'1/942 16 da 

1212 80 
8644 50 
3010 42 
1426 ıx> 
154 80 

2313 25 
2672 00 

264 66 
13 6S 

19812 71 1480 00 13/7/942 16.30 da 

18492 25 
2571 40 
4049 64 
4730 oo 
---
29852 29 2239 00 13/8/942 17 de 

konulmu•tur. Tahmin bedelı t12'79) Ura ve llk te'minatı <95) lıra <93) ku
ruştur. şartname Zabıt vr: Muameliit MtldıirlUb'll kaleminde görülebilir. 

Ihaıe 22 7/942 ça~~mba. aünü .saat 14 d Daimi Encunıen<le yapıl:ı

caktır. 
Taliplerin ilk te'minat makbuz veya mekt\ıplan ve kllnuncn ıbıazı 

J.aztm gelen diğer veslk::ılnriyle ihale günü muayyen &!!.at.le Daimi Encu-

l - Es. İdare hastanesi, Talebe Pansiyonu ve Sanat Okulunun yukarıda muhammen bedeli muvakkaL te
miruıtı, cins ve ınlkiarları yazılı 6 guruptan ınlite kkJl gıda maddeleri ayrı ayrı ihale edilınek' uzere 29/G/942 
tarihinde kapalı zarf ve arık eksiltmeye çıkarılmış ise de talip çıkmamasından keza. yukarıda yazılı g\ln ve 
saatlerde 5000 liradan dun olan partller için açık eksiltme ve diğer partiler ise pazarlık surntile Eski~cblrde 
i,."1etmc binasında toplanan komisyon tarafından satın alınacaktır. 

2 - Mtitcahlflıerln teahhüt edecekleri bir ve n.ltıncı gunıpln.rda yazılı erzaklarla, zeytin yağı ile Tur 
yağıtıın kap, pul, verr i ve teminat .mekt11bu ve mukavele gibi masrafiarın :idarece aynca tediye edilecektir. 

mcndc bulunmal::ı.rı (733'» 

Müfettiş alınacak 3 - Bu işe girr. ek: l.~teycnıerin 942 mali yılı belgelerlle birliRto müracaat etmeleri l~ıındır. 
4 - Birinci nırn Jun C39J, 5 inci gunıbun 100 ~e 6 ncı gurdbun 150 kuruş bedel muk:ıbilinde ve diger 

guruplal'ın s:ırtnameleri parasız olarak Eski~ehirdeki komisyonöan, Ankara, Haydaıpaş::ı. ve Sirkeci Iclnrı• Çucuk Esirgeme Kurumu umumi merkezinden: 
Kurumumuz tcşkllatfntia ç!llışmak. iizere mevcuda 1.l:ive olarak bir 

müfettiş alınacaktır. isteklilerln- yuksek t~hsilli olması, YUJJı kırktan yu
veznelerinden a labilirier. • 

karı 1maması ve askC'rlikle alaka ı bulunmaması, idare ve hesap te~Uşl~- Açık arttırma ıile fevkalade satış 
rinde tecrifue ve beheresi olma.kın beraber konferanr>larcla k11vvetıı ı;o? 94 2 T enımuzun 1 2 nci Pazar 
su,ylemek istidadı ve çocuk dıi.vnsile teşkilatında alakalı. bıılunm~sı ııc:.ek-j sabahı saat ı O da Maçka Teşviki
tir, IsLekliletin dilekce ve ,referanslarile kurum umumı merkezıne. mura- ye .camişi civan Kağıthane caddc-
caatJan. <7350l sinde 7 7 No. lı Keskin apartıma-

N f • M d l "'•• d nın 2 No. lı dairesinde mevcut ve 
Konya a ıa ü ür ügun en: İstanbul üniver.sitesi profesörlerin-

1 - Cihanbeyli kaza mcrkezmdc yaptırılmakta olan 11k okulım ikinci den Prof. Dr. E.d.. Parejas'a ait 
kısım inşaatı kap:ı.Iı zarf usulılc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - :Eksiltme 27/Temıvuzı942 tarihine müsadit pa14qrtesi günü saat hususi aurette Avrupada yapılmış 
15 de 'Vilayet 1ctalmi encümeninde yapılacaktır. eşyalar vesaire açık arttırma sure-

~ - işbu inşaatın keşı! bedeli 30.00<t lira 29 kuruş ve muvakkat te- tile satılacağı ilan olunur. Masif 
minatı c2250o liradır. kiraz ağacından yapılmış hakiki 

4 - Bu işe aicl evrak: «Bcaune» Stil ve t:Şevrior Pomel» 
A - Projeler imzalı amsalsiz Epok yemek oda 
B - Keşif cetveli takımı, Mas'f ceviz Avrupa malı 
C - .Silsi)el !iyat cetveli modern sekiz parçadan mürekkep 
D - Hususi şartname Drektuar komple yatak oda ta-
E - Bayındırlık işleri genel şcıtnamcst kum 135 parçalı halis kri.9tal Ba-
F - Yapı işleri umumı. fenni ı;a!'tnamesi ık d'd k k J 
G - Eksiltme sartnamesi ara na J e usursuz omp e su ta-
H - Mukavele örneğinden ibaret olup tsteyer:.ler bu evrakı her gün kımı, gümüş pasta takımları, 100 

Konya Nafta müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. parçadan ibaret gümüş çatal takı-
5 - Eksiltmeye girebilmek Jçin S üncü maddede yazılı muvakkat tc- mı, gümüş yaldız beyaz maden 

mınatın hususı muhasebe veznesine yatırıldığına dair makbuz veya bı.ı tepsi, bisküilik ve şekerlikler, Sax 
miktar şayanı kabul banka tenılna.t mektubu JJe eksiltme taıfüinden en ve J. P. iki kasa R.C.A. marka l O 
ıaz üç gün eVVill «tatiller harlç.11 müm~sm inşaatı muvaffakıyetle b~r- lambalı soıı model bir Radio Per
dıklaruıa dair referanslarile birlikte Konya vilayetine müracaatla alına- petuum) marka yeni halde möbli 
cak ehliyet ~ikasının ve 1942 yılına aid ticaret vesikasının dış zarfa pikap, bir Parti kitap, Avrupa 
konulma<>ı ve 4 üncü maddede yazılı evrakın görülüp imza edilmiş bu- malı garantili hasır iki koltuk ve 
lunması. ~azundır. masa, kristal kadehler, Feı-forje 

ti - I..<tt; klllcrln 5 inci maddede yazılı evrakı. ve ~ekUf mektuplarını lambalar, Oniks taş saat ıve şam· 
24901 sayılı kanunun tariflerile urombolarak '~bnlzllnımd edi~ı· 2 tindei m_adde?.e chnlar, hakiki Çin Japon ve Ma-
yazı l tarihte .saat 14 e kadar mak uz muıu'l e VJ aye a!mı encu- o1·ı. c-L'- 1 B k k . · . . . 1 y ıa. ııvazo vo...-ee er a ara rıs-men reısliğınc tevdı etmeleri ve postada vakı gec kmelerln kabul ohm a- 1 k k ' f .. .. 

11- •ı · 1 7372 ta şarap ta ımı, eten so ra ortu-
yaca~ı , an o unıır. « • .. A h 1.ı~ • h . . . * . .. .. .. .... .. su, vrupa :na rnın-.tT yazı ane 
Yüksek Denız Tıcaretı mektebı mudurlugunden Ve koltuk, kıtap etajerler, yeni hal

Mektebimi.z füc birir.ci 'allııfına 1/8/942 gününden Hibaren namzet de ayaklı Singer dikiş makinası. 
alebc kaydına başlanacnk kayıt işi 28/8/ 942 gününe kadar devam cFrijideu marlca çok işler halde 

edecektir. otomatik buz dolabı. Tanılmış 
Şartlar: Orta okul mezumı olmak ve yahut liSe sekizinci sınıfı ikmal ressamların iınzalı tablo ve Akua

clmls biS'lanm:ı.ıc-- ;ve yaşı on Jten kü~k ve dokuzdan büyük elma- relleri Criatofl yemi,likler, Biblo
mak lazımdır. Orta okulu gcr,en s~e bı~l.9f, arada ı;rçcn bir sene zar- lar, Eskimo marka beyaz emaye 
fında ne ile m~ okiukljUI.Qı tcvsık edec~~· . bir havagazı fırınlı ocak. Divan, 

AşaA. ... a ynzılJ vesikala.rla nıckl!'be muracuat edccC'k istrklıler, sıhh d . k 1 Ad' d 1 tlurumı:h den ~liğe lverl~ olup olmac!Ji1 anlaşılmak üzere mektepçe emır arıyo ~· a ı . 0 ap ve ma
boş mu::.yene k!i~~ı. ıille K:ı.sımpa§:ıda De lz hastahanesine gönderilecek- salar, kom0odın vesaıre .. Pey 
le d. ]erden 1 O de 25 temınat 

r ~;hhi durum'. rı elverl r oJ.dutu ~~1la.., ıı&I ve Sa_t_ış_p_e_ş_in_d_i_r_. _________ .... 
ınuvartak olarak me tebe almm"'"ma karar vrr1Je 
tibarı nm~:ıddak servet "ahib b r kefil veya u 

ijl bütc aas ~v~ iıcı:: 11\al.ı:Jı 

* . Muhammen bedeli 12400 ('ln iki bin dört yüz) lira olan 20 ton klorn 
tutya 2217/1942 çarşamba glinti saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka: a'
da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komsiyonca '!ıatın almncaktır. 

Bu i.şe girmek'. isteyenlerin 930 (dokuz yüz otuz.) liralık muvaICRat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gıin saat 
14 e kadar adı geÇen komüYon .:reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para.sız ;Olıifrak Ankara'da Malzeme dairesindC'n. Haydar-
PMa'da Tesellüm ve sevk Ş.efliğlnden temin olunur. (7280) 

Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin m'libtellf servislerinde ı_:alıştmlmak üzere münhal va

zifelere imtihanla lise veya orta mektep mezunu erkek memur alına· 
caktır. ' 

2 - İmtihan 21/7/942 çarşamba günü Galatadakt Umum Müdürlük 
binasında yapılacaktır. · 

3 - Taliplerin en geç 17/7/942 pazartesi akşamn1a kadar beşinci 
maddede yazılı vesikaların lli~k bulunacağı dilekçe ile Un111m Müdürlüğe 
müracaat etmeleri 18.zımdır. 

4 - İmtihana girebilmek için: 
a.. - Türk olmak ve en az orta mektep mezunu bulunmak 
b - Mahkumiyeti bulunmamak 
c - İyi ahlaklı olmak 
d - Sari veya vazife gönneğe manl hastalıklarla müptela olm:-mak 
e - Ecn<'bi ne evli olmamak 
f - Askerlikle alakası buhmmamak 
g - Yaşı otuzdan fazla olınama.k. şarttır. 
5 - Dilekçeye bağla.nacak vesikalar: 
a - Nüfus hüviyet cüzdanı 
b - Tahsil vesi.kası 
c - İyt ahlak sahibi olduğuna ve mahkfimjyetı bulunmadıiına dair 

yeslka 
d - A.ı:ıkerlik vesikası 
e - Sağlık raporu, 

Eczacı aran ıyor 
Maarif Vekilliğine bağlı Prevantoryum ve Sanatoryumun 40 lira •it 

ma~lı eczatııı~ı münhaldir. i.it.eklilerin müessese müdürlüğüne mür:ıcaıı.t. 
etmeleri. c'l446ıı 

emiryollari Adana 6 ncı lıletme arttırma, 
eksiltme komisyonu reisliğinden. 

Muhammen bedeli 34.000 lira tntan ve 1942 mali yılı içerisinde Adana 
deposuna gelecek olan 40.000 ton maden kömtirtlnftn tahmil VE tahliye 
isine matlup evsaflı tallp zuhur etmediğinden eksiltme 1'7 ~mmuz 9~2 
cuma giinü saat 16 da kapalı za!'f usulile Adanada 6 ncı Iş1etmc Mu-
dürlüğü binasında icra edilecektir. . , . 

Bu işe girmek isteyenlerin 25511 llralık muvakkat ten:ınat 31'ÇClcrı._e 
nü!us cüzdanları. kanuni ikametgah v<'.Slkaları. iyi Jrny kağıtları, •e Tı-

o&a l vcsik:ıl:ırilc aber bu glbl tahmil xe t liye iŞ'lerindc hu-
i!'ı:uvı- Ifakıyetıe aijiiı'bike ~ı in ~ bin ch-

atin ir ::.t ctvf'l 



Can kurtaran şamandıralar! 
Denize düşen pilotların kurtulma· 

lan için Almanlar deniz üzerinde 
yüzen bir takım şamandıralar yap· 
mışlardır. Üzerlerinde kırmızı renk· 
ten saç bulunan bu '.kurtarıcı şaman· 
dıralara uzun ipler bağlanmıştır. Şa· 
mandıralar yüzerken bu ipler de de· 
niz yüzünde sürüklenmektedir. De· 
11ize düşen pilot, bunlardan birini 
yakalıyarak şamandıraya ulaşır, Pi· 
lot, halezuni bir merdivenden şa· 
mandıranın içine İner. 

Dört kişi alan şamandıranın içeri· 

sinde, pılotlara ilk yardım olarak 
her şey bulunur: Yünlü örtünecek 
şeyler, elbiseler, ayakkabı, içecek su, 
yiyecek, ecza, siganı, oyun kağıdı 
ve saire. Kendilerin şamandırada 
bulunduklarını haber vermek için 
durnan salıcı aletle raket de vardır. 
Can kurtaran şamandıralar, her gün 
ziyaret edilerek içerilerinde tükenen 
levazım tekrar yerine konulur. 

Denizde yüzen bu şamandıralar, 
çok pilotların hayatını kurtarmı~lar
dır. 

ne 
Sivastopolun düşmesi kara harekatı üzerinde direkt 

bir tesirden ziyade ikmal işleri ve Kafkasyaya 
karşı harekat bakımından mühimdir 

Son haftalar zarfında Franaanın 
cenubunda Nice (Nis) havalisinde 
bir tetkik gczintısi y~an bir guzete
ci, görduklerine dair dikkate şayan 
birkaç mektup göndermiştir. Bu 
mektuplann bazı parçalarını tercü
me ediyoruz: 

«Nice eski güzelliğini muhafaza 
ediyor. Fakat burada ya~ama şart-

Sekiz aylık muhasaradan ve Yazan: Akdenizde İtalya yarmadasile ları çok güçleşmiştir. Yiyecek bul-
bir aylık §iddetli muharebeden Sicilyanın ~kil ettikleri çıkıntı- mak dünyanın her tarafından güç-
sonra Sivastopol kalesi düştü. M. Şevki Yazman dan istifade cdeı-ck deniz kuv- tür. Bu da pek tabiidir. Çünkü Nice'-
Büyük hareketler başlamadan vetıerinde üstünlüğe sahip olma- te yalnız çiçek yeti§ir. Bu mıntakada 
evvel Almanların büyük feda- Halen bu iş imkan dahiline dıklan l1alde bu denize hakim bütün bir ısenede yetişen buğdayı 
karlıklar ve mühim miktarda girmiş Kırım adasi~e buraya ya- olmaya çalışıyorlar. Sivastopol t~plasak halkın bir gü~lük. ihtiyacına 
topçu cephanesi ve bomba sarfe- krn Kafkas sahillerınde bazı R\ıs da aşağı yuka11 buna benzer bir bıle yetn:~z. Halka bır kılo patates 
derek düşürdükleri bu kale ken- gemilerini batırarak Almanlar çıkıntıdır. Burada da aynı işi <Vermek ıçın bunları taşımak üzere, 
di!erinc ne gibl fayda temin ede- hesabına ilk meyvalarını da veD- yapmıya savaşıyorlar. Her iki 60 vagon lazımdır. Halbuki yakacak 
bilir? Ve hangi maksatlar için miş görünüyor. Sivastopol'un denizde de ellerinde büyük filo- kıt~ığından :':akliyat i~i ~ittikçe güç-
işe yarar? Bu . hususu • bilmek 1 düşmesine' kad~r Karadenizin lar değil ufak hücumbotları ve 1~ıyor. Dı:-ıyanın ~ıç~ır tarafında 

daha bundan sonrakı harek.at bakıJ garbi ne de hakım o~an Sovyet- hava silahı vaı dır. Garibi şurası ) 1} ccek m~~a~ala~ı onunde sıral~~-
mından ehemmiyetlidir. J ler buranın düşrnesıle Kafkas ki Akdenizde hakim olduklannı mış halk Nıce- tekı kadar çok degıl-

Yiyecek madde~erin bozulmasına 
sebep olanlara ağır ceza 

F ransada neşrdilen yeni l>ir karar· j bozulmasına sebebolanlara 
nameye göre, yiy~cek maddelerinin ağır ceza verilecektir. 

Sivastopol kalesi kara muha-ı sahillerine ve ~at~a bunun da iddia eden İtalyanlar olduğu hal- dir. bozulmasına sebebolanlar alb a)•dan ı H . d ba k ı 00 b' 
h · h apıs cezasın ar ~ a ın on seneye kadar apıs cezasına ma • 

lum edileceklerdir. Hükumet me-ı franktan 5 milyon franga kadar da 
murlanndan yiyecek maddelerinin para cezası verilecektir. 

Bir kahveci 

l'e-beleri için direkt olarak mese- cenubu şarki koşesıne çekilmek l de bu denizde iş görmeğe çalışan 1 Halk bu yoksuzluğa rağmen vaka
la Kerç yarımadası ve şehri ka- zorunda kalacak.lardır ki ikmal Alman hücumbotlandır. Karade-

1 
rını bozmadan çalışıyor. Her tarafta 

dar dahi müessir değildir. Yani 1 ve Kafkas. hare~.at.~ b~kımından ı nizde harekatı yapan Almanla-, büyük bir faaliyet göze çarpıyor. 
bu kale düstüktcn sonra ne şi- Almanlar ıçin buyük hır kazanç-

1 
nn emrinde halyan hücumbot-lYnlnız sokaklarda eski otomobil bol-

KÜÇÜK HABERLER maideki Alman taarruzu daha tır. . . y lan iş görmektedir. Acaba bu luğundan eser yoktur. Atlı arabalat 
'kolay duruma girmiş ne de Sov- Denizlerin ıçıne dogru büyük hal denizdeki düşmatıı.lann tas-ı da azdır. Bir zamanlar-0tomobillerin 

Parasına tamaan 
yolda öldürüldü 

* Şark motörü Eyüp civannda 1 yet'leıin durumu güçleşmiştir. çıkıntılar teşkil eden karalar de- nifinden ve buna göre iş göre- seferlerini idare etmekte güçliik çe
~~hanc iskeles~c yarı~ırkc:" mo· Sovyetıerin buraya dayanarak •niz strateji~ balamından çok ceklerin aynlmasından mı ileri ~en .. i .~ret memurları ~imdı ral\~\tça 

1

' 

tor kaptanı. Hasan elındekı u~~n Alman cenup kanadına karşı ehemmiyeth oluyor. Almanlar geliyor'? Pek kolay anlaşılmıyor. ış "'oruyorlar. 
knn.ca~!. ~e~ıze da.ldıra'?'~ sahılın tehlikeli vaziyet almalan da pek Şehirde birçok n:.ağaz.a kapalıdır. 
derınlıgını olçmek atemıştır. Bu Si· varit olamazdı. Uzun deniz mu- ~-ıatrn.. _l~-~ ffjfft· _· Kimisi kepenklerine «Mevsim' mü-

Osküdarda Doğancılar civarında ;rada motörün mukinesi işlemiş ve vasalası ve buraların Alman ha- ~1.. ~Ti naAebetile kapalıdır>, kimisi .daha 
()turan ve Y cniçeşme civarında kah· kaptanın elindeki kanca pervaneye va kuvvetleri kontrolü altında do~ru söyliyerek: <Mnl kaim dığın-
'Vecilik ynpan 63 yaşlarında Kemal ı;arparak pnrçalıınmı!tı~. WOradan bulunması buna manidi. o hal- At ı b 1 dan kapanmıştır> diye yazmı,tır. 
Ak ün adında biri evvelki gece hızla sıçrayan ucu demırlı aga~. ~~r- de kara muharebeleri bakımm- yarış arı aş ıyor iyi bir lokantada öğle yemeği ye• 

g çası kaptan Hasanın sol gozune d k b'' ··k ·· · h i l d' B·· ·· k d · k geç vakte kadar evine dönmemiştir. ı k 1 y 1 c an pe uyu onemı a z o mı- ım. ulun yeme . or ovr ma ·a· 
Ailesi etrafı ara tırırken Hüsıüpnşa saahp ,anatah yara a_mı§tkır. ld arla 1 er- yacak ve düşmesile şimaldeki mında bir domatesten kesilmiş bir· 

. k I r pasa. asta.nesıne a ırı mıştır. h kAt ·· . d b' te · •• ki d k ) k d'I' d 90 •rsruıı cıvarından seçme te o an * B" k .. . , ı o k"d d are •• ı uzenn e ır sır ya}Y Bahsi muştere er e muhtelif deg"' işiklikler aç yuvar a ı ım en, gran'lı 
mahalle bekçisi bir inilti duymuş 1 Me.h ırd. açd.~kukn. e\ 'de sk u ar a mıyacaktır. Ancak ikmal ve Kaf- •• , geçmiyen bir parça etle ynnında 

. , me ın u anın an çı an yan· · · 1 ak J 1 • b h" k Jd 1 k • 1
-· '- b l d 12 k' 'Ye arsaya yaklaaınca kahvecı Ke· d b a··kk" Ü k'' kas sahıllerme karşı yapı ac yapı mış ve uç u a ıs a ırı ara yerıne oır Kaç tane eze ye en ve ·ıraz-

1 k 1 .. d gın a eş u ar. yanmı§tı. s u· d . k h . k• t b k d 'b . Y k k h f'f . [ malin bn!lından yara ı an ar ıçın e d "dd . Tw• f d enız ve ara aıe a ı a ı- h l 'k'J' b h" an ı arettı. eme· pc a ı tı, a-
yattığını ~görmüştür. Kemal derhal ar I mtu hk~kıumumıMıgıh tadr~ ınd .. akn mından indirekt büyük tesiri

1 
er yarış a 1 11 a lS konmuştur kat çiçek boldu. Yemek yerken mü· 

.. .. yapı ru:ı a ı atta e rne ın u - , kt el' · k 1 ı· · otomobile alınarak hastaneye gotu- k" d k' d" t .. 1. k 
1
• d k' o.aca ır. ı - -~·- tema ıyen çıçe · satıcı arı ge ıp gı-·r d ·anın n ·ı or yuz ırn ıyme ın e ı ı I d' d 

rülmck ist~?il"::i~~ de yolda ı a e eşyanın 1 ŞOO liraya sigortalı clduğu A!man sıklet mm kezinin cep- ~feraklıl.ann sabırsızlıkla bek-ı tilmcn koşul •• ı ına büyük. birer ı ıyor ul ... 
veremeden olmu tu~. . . anlaşılmıstır. Sigorta parasına ta- henın cenup kısmında bulundu· ledıkleri lstanbul at yaıışlan·na kupa koyarak bu kabil binicile- 1ice havalisinin rıüfusıt 620 b::ıi 
~sküdar ~~d~eıumumı mua~ın- maan y.angın çıkarmak suçundan ğu artık bir sır değildir. Sonra 

1 

yann Veliefendi koşu mahallin- rin memleketimizde artması yo- buluyor.Bu halkı beslemek için sebz~ 
lerındcı., B. Husnu .Tupknç tahkıka- maznunen Mehmed hakkında taki- asıl hedefin d(' Kafkasya ile ~- de saat 15,30 da başlanacaktıı·.1 ıunda ilk adımı atmıştır. yctiştirilm-si mümkün olan her yere 
'- başlamı tır. Adlıye dokto~u tar~- bata girişilmiştir. maldeki ordu aıa~ma girerek '12 hafta bila fasıla devam edt'- 1 Ko ulara i tirak edecek mem- sebze dikilmistir. Belediye p:ı.rkl:ı.
~ndan y~pılnn !11~ayenede Ke_?Ialın * Belediye, bugün bütün eğ- Volgaya varmak olduğu meydan-' cek olan bu f;eneki koşular için 

1 ıekcti~izi'n e~ meşhur atlan şeh- nndn büyük pnl:niyclerin altında 
b
a!llna bır demı~ ~11 e ~lurud .. ~~ugu b''.e len('e yerlerini umumi bir kont- dadır. Ancak bu ~uretle Kızılor- 1 halkımızın göst€rdiği geniş alfi.- riınize gelıniş ve idmanlarına lahanalar göz,. ça.rpnr. 
u ,yarnnın tesırı e o ugu tes ıt ld . kt· B . . du e h' pet, 1 k marn l ık . .. d l tul . k ge ·ek d'I . . ro an geçıreee ır. . unun ırın n mu mı ıo~ a~ . '"""''1 • a gozonun .c u arn 1 başlamışlardır. Veliefendi koşu • 1ice, yi:> c:cek hususunda, Frnnsa-

e ymı~~~~ ilk tahkiknttn 
0 

ün Kc- icabedrn tedb~ılcr lmmı .tır. dan m2lırıım kalacag1 gıbı -Yol• yanş ;ma~allınde ve gerekse bah-ı mah:ılllne atların idmanlanm nın bü•ün sehirlerinden fena duru~
m r P b' .. te 'den l SO li;~ ald ~ı Kontrolda belcdıycce reddcdılen ga boyunca ilerliyecek AIU:an sı muşteıcklerd~ muhtelif yenf- gormek 'c bahsi mü tereklerde da olmasına rağmen, bura:ra her 
~ ınl ır mu B rı 1 d b' ı vüzde on garson ücreti alınıp ordU"'U tarafından Ktzıroıdu likler ~pılmıstıı. Koşulaıın ko- ona göre oynamak üzere sabah- gün birçok kimseler geliyor Bunun 

~nlaşı OU! tır. u pKnra al~ a ce m e alınmadığı temizliğe riayet edi- saıktan tN'rid tehlikesine maruz laylıkla taldbini temin için mev-1 Jan büyu .. k bir kalabalık toplan sebebi basittir· Ciı:ıeş den.izin gü-
u unnmı-mıştır. ema ın parasına l' · w k l k e .. · şimali Rus cut tribüne ilaveler yapılmış bil ' - · • ' tamaacı ~olu beklenerek öldürüldü- ıp ~dil.mediı:;.~, .ücret. tarifelerinin • a n<'a • v~ g ·ısını .· : .. t . . - maktadır. Karilerimi:ze bu sene- z~lliği in~ana sabır 'e ümit veri} or. 

ğü tahmin edilmektedir. Muddeiu- tac:dıklı ve gorülecek ycıre asılıp • anın venı.ı ıı stcpkı me dava hassa ~ah~ muş. e~ek gıseleı nın ki kosularda iyi tahmin ve güzel Bırçok kımueler balık tut ağa çalı-
ınumilik muhtelıf i7Jer üz:.crinde a:nıma?;~. aı ~ m.eze veıilip ve- mıs bulun~c~ktu. Artan. Sovyet aaetıe'"ı 31r .. ~~slı ar~bnla~~k şanslar dileriz. "yor. Fakat b!lrnda b 'ık. da nzdır 
tahkikntını geni letmeketdir. I r lmedıgı. tetkik edılec-.ektir. ınulrnvcm"ti !l;nrşı'ilnda bı~. an~a ı kargar_alıgın o:ıunc g Ç imi tıı. ŞAZİ Tezcan ve ~ehrin 300 bin nufusuna kafi gc-

--~·-
1 
* Beledıve. buz naklini blr mü- Uı::ıUara kadar ':aı:m;:ık mumkun :ıvınıum oldugu .uzere ~CÇEn se- leeck derecede tutulamıyor. 

Emniyet amirleri 
1 
teahhide ihale emek istemiş. fa- olı mavmca bu suretle ve kısa ne tahmin edilmıyen bır scyırcl Et d b d b' k'I 

daki d 
.., .. kl.k kat taıip çıkmamış l .BU'nun üze-

1
bir me -are dahilinde muvarrak 1 kalabalıb'lnın yaıış yerine hücu- Deniz bayramı t a s~ akna J' n ır kl 0 ~~-

arasın egışı 1 rine belediye buzu kendi vasıta- olarak Kıızılorduyu fena durum .. mu bir çok zol'luklar doğurmuş- n ıy~r. bu . P~. ~21 ır, çoct ar yır 
Emniyet amirleri arasında yapılan lan ile taşımağa b~amı.ştır Fa- da beklemeğe mecbur etrneıtJ tu Bilhassa bahsi müşterek gi- l sene en cııı· ııut u n.~ıy~r "r .. 1 u-

t~yin "e terfiler hakkındaki karar- kat bütün yaz müddetince b~zun ..\,imanlar için en çıka·~ l o1a-1şeİeri fazla tehacünie ldfayet . yarlŞ arı n:~~tnya g~ ıncc,.k\~sı. ~ 1
; i'~o Oo~ 

n~ıne çıkmıştır. Bu kararnameye nakledilmesi kabil olmadığından lj&k düşilnüleblUr. 1 edecek miktarda olmadığından ----
61

• zı:n ge en mı t r ~çın ' . ' . 
&ore lst~bul emniyet komiserle;in- belediye yeniden bu işi bir mü- İşte bu takdirde cephe §imdiki büyük müsküJatlrula )rnrşılaşlı- Mevsimin en büyük au kılo laumdır .. flalbukı 480 .hın kılo 
~~ r:-:w~bahet Kant İstanbul. emnı~et teahhide ihle edecektir. gibi şimalden cenuba değil adeta lllıştı. vardır. Y~nı. 6, 720,000 kıl? a~k: 
antırlıgıne, İstanbul ha1komıserleIJn- * Milli nrm<ttörfer hir1i~ini ıl· ·kt h ·b d ıw,, b' Bu sene memnuniyetle ögwı·en- sporları müsabakalari Şu halde Nıce te omlet ve s:ıre gıbı den Ha di Ö d . S .. l . g n Y . ~1 a ~a1 a On•v. uzayan ır . . yumurtalı şeyler bulunmadıgını tak-
0. .. mi z emır ~e ~ CY_~,~-n lık kongresı 23 temmuz perşembe vaziyet alacaktlr. Böyle bir cep-ıdlk kı organizasyon heyetı bu varın Moda koyun<la d' d . . B ·- .. 1 d tuner stanbul cmnıyet amır.ım- .. .. 15 d 1 k .. "·" Jleri t m "'" tad ır e ersır.ız. erel\Ct son gun er e 
le.· I . 1 . d Ad !!unu saat e top anaca tır. he tarzında ise Alman sağ kana· mtıŞKU a amGI• \'.>r an b' 'kt k k b 1 

'ne, 11tanbul komıser erın en • 

1 
dı .· i . K ad . teşkil lcaldırmak için her türlü tedbir- yapılıyor '.r mı ar ~a ama, _uru se ze ge -

tan Oktay Jzmir emniyet ami!liğicıe, G •• ı ·•k B dnıın g~~ n~ .. :U- be~~ , • ]ere baş vurmuştur Trenlerin _ ı dı de halk hır parça yıyecek buldu. 
ta~bul başkomiserlerinden Ali Al- UD U Orsa e r ve ı ~I ışın ~al~~ a:ı yaJkoşu mahallinde gidlş ve gelişte . .. .. Nice'in kahveleri milli kahve içi1-

~dılek Zonguldak emniyet amir- pı ması ger.ru r. .. va.s . te . . . Havanın muhalefetı yuzunden rneJine müsaade edilen saatlerde, 
liğin~, İstanbuldan Sabri Meriç Kırk· 1017/942 fia.tleri topol denız üssu ~?~ctlerınl d~:U~~~rde mı~. edılmışl 8:~ca l temmuzda yapılamıyan deniz yani öğle yemeğind~ aonra çok ka-
larelı emniyet amirliğine tüyin ediT- % 7.5 933 'l'ilrk tıorr.u ı. n. ııı 23 83 elinde bulwıdukça bu us ıle Ro·ı 0 · · t•. n . ır s~rv ~ 1 as bayramı yarışları yarın Moda !abalık oluyor. Fakat bu kahvenin 
rnişlerdir. > 5 1938 ikramiyeli 20:40 manya limanları arasındaki saha t{'~dı.lmış .. 11

.: ~eyıd rciletrı~ ıst 1~~a: koyunda yapılacaktır. Saat şekeri yoktur. Sakarin de kalmamıı-
• - , 5 1933 ikramiyell Ergani 22.80 en az Sovyet denizaltı gemileri· 1~.ın ~ozonun e ~':1 u ması sı 14.30 da başlıyacak olan bu mü- tır. Bütün eczanl'lerin camekünla-

T ek tip ayakkabı ı • '1 lll34 Sivas-Erzurum I 19.RO inin ve bunUh şarkındaki mmtn· mu7te~ ekl~r~e d:gı~:klik ':apma-: sabakalar saat 19 da nihayet nnda cSakarinimiz tiikenrni:ıtin 
Bkzı gazetelçr, hazırlanan tek tip I • > 1934 Sıvas - Enurum 2-7 l!l.!lO ka ise Sovyet deniz üstü gemile- r 1

1
ca et~ımiş, uçlu I bahıs kal-1 bulacak ve seyirciler yanşları la:vhaaı göze çarpar. 

~a ~abı nümunelerini İktisat Ve- • • 1941 Demlryolu istikrazı 19.90 rlni'n kontrol ve tesiri altında bu- 1!°1 ~ıs,. una. mukab 1 her yaıış ı Halkevleri tarafından tevzi cdi-
le.tıne. arzedecek ayakkabıcılar j • • > • 11 " D 19.50 Iunduğundan Karadenizden ik· i_çın .1k.ilı bahıs komn~ştur. Ay-, len davetiyelerle yanş sahasına * mvutpap Genelik kul-bü baş-

c~mıyetı heyetinin Ankaraya gittiği-· A. Demlryolu tahvili ı-n 52.50 mal işleri için istifadeye imkan nca ıkı adet çifte bahıs vardır. de-Lliyecek vapurlardan ta:ki- "~ lı~ .. d . K l'..a..:- ::...r._ u elik 
nı yaz l v 1 A. Demlryolları tahvili IlI 53 25 B d . mu ..... n 6 ... an. u uuumu,.wı sen 
devild'mıı arsa da bu haber dogru I A. Dcmlryolu mümellllll senet · yoktu. • _ un ~n ~~el ba~setmış oldu-1 b{'deceklerdir. Mevsimin en par- toplantısı 12/7/942 p~zar gfuıü saııt 

g h ır. Heyet bugün veya yarın Kupon kesik 47•75 Bundan b~.ka Kının adasının g~m.~z r.ı:gıhz Derbı koşulannın 1 lak yaıışlannı teşkil eden ve bü- (10;30) da Samaty:ı.da C.H.P, nahiye 
:;;: n~reket e~e.~ ve. Ankaraya 4 T. c. Merke~ Bankası 152 __ en miihim rolü olan Kafkasyaya b~: ?~eği olm~k .. üzere alınması;! tün su sporlan şubelerini bir kura~nda yapılacalindan .sayın üye-

• munc _!~rccektır. T. fş bankası nama muharrer H.as en kısa yoldan varmak f~ydası d_uşünulen ve bütun yarışlar im-J ara~ t-0plıyan bu müsabakalar lerln gelmeleri rlca olunur. 
Mılli OyUn} f . 1• T. 14 bankası <baıulle ,.ıt ) 15.25 da yine Sivastopolu düşurerek tıdadm.ca devam edecek olan on-1 dolavısile Moda koyunun yarın .. u 

EminönU •! eatıva ı T. h bankası mümessil btş, 205.- Kınm yanmadasınm şark kıyı- ıu bahısten de bazı mahzurlar büyÜk bir kalabalık to lı aca -1 * Beykoz Geııçllk kulubu b~şkan-
lolu me f ~all:evı sosyal yardım A.. Demlryollan şirket.ı c~ ~O) 30 50 larile Kafkas sahilleri arasındakl dolayıSile vazgeçUmişttr. muhakkakt r p y g lığından: X:ultlbömüzun seneHıt kon-
tehrinrizdea~ne ?lmak üzere bu yaz A. Demiryolla:rı !Jlrketı (% 100) .49:5o muıtakay,ı kontrol ve hatta Bahsi mü tereklere bavanlann .. ı • . . . gıW 19 temmus 942 pazar günü saat 
lertibedilrni tir mıllf ?Y11nlar festivali EsJdhlsar çimento 9'.95 mfunki~ hakimiyet altına al- ela iştiraktnf temin mhsadlle Bu musabakala.~ ıçın Istanbul (10) da c. H. P. Beykoz kaza me.rk~· 
me1: üz re' · Feııttvale iştirak et- Sigortalı Kredi Fonslye 19e3 100.- malda elde edilebilir Mihverin yalnız ba l hsus bir ,.,:;_ su sporlan ajanlıgı tarafından zinde yapılacaktır. Müessis 'Ve .mu-

e Ytırdur, her ta fı cı 1911 97 50 • yan ara ma ı:.• ı hazırlanan program «udur· sccceı ~arın teşrifleri rica olunur 
milli oyımlar ekiJ>leri .. ;a . n a~ • > A • rti fiB. elindeki hücumbotlan geniş sa- ;e ~ılmıştır ki bundan evvelki ı r • • 
için müracaatlarda buta'!:ı~ erılm91 : : ır'::.;,n 1·os hala.rl hfı.kimiy~tıcri altında tut- yarışlarda heyecan duymak icinl 1 - Tek çifte kulilpler, 2 • ı R A D y Q 1 

Hazırlana? P.rograma ~::ıt~·119 LOndra iJtetıne 1 sterlin 1:2D maya müsait ıd~lse de kısa 11;1e· oroamak i~teyen fakat gişeler<;te-1 Yüzme yarışlan, .. 3 - Tek $(ifte 
oyunlar kstıvalı l 4 ağustosta ba _ M~rk fizerlne 100 dolar JS0.7D safelerde ve .sahillerde bol mık· ki kalabalıgı, görerek bu hevesın-ı bayanlar, 4 - Su u~erI.nde ka~_ak 
Lyacak, 22 ağustosta bitecektir. ' Cenevre tlzerlne ıoo tarda üslendirili).'lerse kara. top- dE"n vazgeçmek mecburiyetinde müsabakası, ? - :fkı çıfte k~~up- ._ ____________ _ 
* 'l'ü ki .f:svıçre trankı 30,365 çusu•nwı ve .ha.va kuvvetlerinin kalan at meraklısı bayanlarıını- ler, 6 - Beş çıfte m~tep :fılıka- BagünkÜ 'J>roıram 

XDnlan ~~ ,s~~t mc~tep~. ınc. Madnd üzerine ıoo pezcta 12.84 yardımile dar sa.halan temizliye· zm bu hareketten çok memnun lan, 7 - İki çifte bayanlar, 8 - 13•30 Program, ı3 .a3 Türkçe plttk-
&anbuı sa )le kateşkanbl dığınkı . Is- StokhoJm üzerine ıoo kuron 30.72 bilirler 'Ve eğer Almanlar Doneç kı.ılacaklan muhakkaktır Bayan Denizyolları, Devlet limanları fi. ıar, 13,45 Ajans haberleri, 14,00 'Rtya-

nny me n e rk sene- BORSA DIŞINDA · J'k anşlan 9 Tal'll' . seticümhur bandosu, 18,03 Dans or-
denberı muallımlik ecıerek on binler. Türk alt mıntak~~da ilerliyerek Rostofu Fikı·et A~yı bu buluşundan do- 1 a !. . .' - .. ısıyc yanş kestrnsı, 18,45 Radyo Çocuk Kutubu, 
ee sanatkür ve teknisyen ycti§tlren Külce aı: b 32.1~ ele geçınr veya abloka ederek layı tcbnk etmek 18.zımdır. ve gösterıle11, 10 - Dort tek ba· 19,30 Ajans haberleri, 19,55 ıncesg_z 
<ce1ıu Arkunl Ş"'Jc!lne cemlyetım!z Mecidiye lr ır.amı •.3s cenuba sarkarlarsa ovakit Kerç Sehrtmiırleld, yanşlann idare· yanlar, ll, Yelken yanşlan şar- :faslı, 20.15 Radyo gazetesi. 20,45 m-
!:'ratından bir jiıbUe tertip edilmiş- l"ENİ l,80 boğazından şarka doğru yapıla- sini üzerinde bulunduran ve bü- piler arasında, l 2 - Su üzerinde cazl:fır ınnkammruın şarkılar, 21.00 

r. 11 T~muz 1942 cumartesi giinfi NEŞRİYAT: cak harekat için sahillerde ol- yük fedakarlıklardan sonra se- ski müsabakalan, 18 - Dört tek Konu•mn CAn:ı e erler>\ 2115 Dın-
:aı 17 den ltlbattn Bultanahmette- ~~ sun bu kontrol laEimdır kt bu dft batı sayesindedir ki İstanbul ya· kulüpler, 14 - Alamana yarışlan. leyle! lstrj{}erl, 21Jj} ~?~"ma, 22, 00 

lan nnat okulu '1~~ •e ett1 mesMfii- ııhl$ i.wı,şıı ~~l etli ancak Sivastopqlun düşmeMl ~ nŞJanhm ~actrsini teıninbedenffi'Her mügabakanın niha.ye1ıi.nde Salou orke:. trası, ~_lJ.lY151ıa?Jcr .. e-
rh1ı.~vn~~~:ı~~~~r:lmlzl. büyfikle- f • le dllJmize ~1 mi a~~lf' Mntvef· tı~'llM.te""' i :8.~cA.rlf-ı>ft seneki k~law birinci e ikineiliği 1lıasa ı;l ve lio~ı~ır. al, n, 
lerinı kabul ne şcrc'r ~c~e~~~~:rrı:; zi~d~ nı~ 'hl meşli\ii sd.Jn n t~c enizaltı gemisinin Kırım ad!. a,_ım ~tlıthfftıt ~eni btı lriplere ku~ Y9'~ak IMik m ~ ~ 8 
~r çay 2iynfetı verecektir. ~ ç:~~inu~bevl tarafmdan sa- nın 1şark sah1Uertne geçirilmesile tf:ışebbilste daha bulunmuş ve fatla11 ve balıkçı alamanalanna Ajans haberleri. a,55 Müzik <PÜ'. 9,20 

· kab l olacaktı. amatör binicileri teşvik için cen- da nakdi mükafat verilecektir. Evin saau. 



Sahife 9 Jıl Temmuz 194.t 

f SiN6APUR KORSAtf LARI f Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü 

Tefrika No. 137 Yazan: İSKENDER F. SERTELU 
Muhiddin bembeyaz saçlarını par-ı Hele bir Türk kahveai İçmeği o ka

nıaklarile geriye doğru itti. Yaşlı dar istiyorum. ki ... 
fak.at çok güzel bir adamdı. Bilbusa Birdenbire a.lclıma geldi : 1 
tdt. ve zarifti. Sözlerine ıöyle devanı . -:-:- Size Tür~ kahnsi ikram ecle--
ettı: bilınm 1... dedım. j 

Neşriyatı 
Beden temiyesl Umum mü.dürlilttü ta.rafından neşredilen kitaplar

dan aşajtıdakiler k:.e.rşıla.rındıı.k.1 bedellerle satışa çıkafifhruftır. İstlyen
Ier: Aııkarada : Akba Kitatıevin.ı:len İstanbulda. Muallim Ahmet Halit 
İnkılılp ve Çığır Kitap evlerinden, Kars'ta: Mehmet Türkel'den, ~ 
lu'da: Zaf~r Kitabevinden. Ankaı'a, İstanbul, İzmir, .D1yaıt>akır, Al
YoD.. Kon,.a. Antalya, Adana, Antakya, Sıva.s, Eız-urum. Trabzon, Sam-

Aradan aylar geı;in.ce, Ti - Piae nfi~ 
fuz eden Ça.ıt - Fo ya.vaş yavaş sa... 
rayı uşak, cariye ve dalıka.vuklarla 
dold11mıağ'a başladı. Tl - Piy~ sa.ray
da boyun eğenler ve dalk.a.vukluk ya
panlar çoğaldı. Ti - Pi bu yalt&klık
lardan çok memnundur. 

- Ne olurııa. olşun. halla. kelldlılô 
veıcen blr kuıvvet. Baıc:tuı oıı>laklatll 
elinde en büyült. en kudretli bir • 
llh. Ben bu s.UAba malUt olsaydrm.. 
nelet~ .. 

- Ben bilmediğim. bir şehre gi- - Naaı[ ~ ... 
(lince hemen hemen heT zaman ayni - Biliyorsunu:r; ya ben kah~e tir-
tarzda hareket ederim. Evveli ote- yakisiyimdir. Bunun için daima 
limde bir ytkanırım. Sonra bir buçuk yanımda cezve, fincan ve fazla kav
saat kadar uyur, yorgunluğumu biraz rulmuş, ince çekilmiş k.a.hıve gezidi
gideririm. Nihayet giyinir ve dışarı tirim. Bu sefer işi daha asr.ileıtirdim. 
fırlarun. , İstanbuldan bir elektrikli cezve al-

Jşte o günü de öyle •yapmıştım. dım. Şimdi otele gidince bununla 
Yalnız bu seferki yolculuğum pek eize mükemmel bir Türk kalivesi 
sıcak aylara rasgelmişti. İlk defa pişirebilirim. tyi ki hatırıma getirdi
gördüğüm bu şehir cayır cayır yanı- niz. Beın de bugün kahve içmedim. 
yordu. Halbuki ben bilmediğim şe- !.terseniz buyurunuz gidelim. Ote
hirleri yaya dolaşmasına b.eyılırım. lim öteki caddede ... 
Hatta bazan kaybolurum. Sonra yi- - Rahatsız etmiş olm•yaytml. . • 
ne otelimi bulurum. Bunda bile ayn - Bilakis . .. Bilakis .. . 
bir zevk vardır. Vitrinleri seyrede- Öteki caddeye döndük. Otelimin 
rim. Beğendiğim binaların önünde ismini söyleyince güzel arkadaşım 
~rurum. Köprülerden geçerim. Ne şaşırdı . O da ayni yerde kalıyordu. 
otomobil, ne araba, ne .de başka bir Otele girince : 
nakil vasıtası yabancı bir şehri yaya - Elbise değiştirip geleyim ... 
gezmek kadar insana zevk vermez. dedi. Kend• oduına gitti. 
Lakin o günkü sıcak böyle uzun Ben de dairemde onu beklemeğe 
uzı.ıo:ı yaya gezmeme fırsat vermiye- başladım. Epeyce sonra evvelk.in
cekti. Bunun İçin otelden iıktıktan den daha şık, daha zarif ve daha giı
soma biraz dolaştım. Şehrin en bü- zel bir halde döndü. Biraz geç kal
i)'iik meydanına bakan gazinolardan mıştı amma galiba banyo yapmıştı. 
birine girdim, oturdum. Buradan Çünkü -;açları nemli idi ve boyasını 
geleni geçeni, her tarafı seyredebili- tazelemişti. 
yordum. Daha bir iki gün vaktım ol- Kendini bir koltu~a atarken : 
dl'i~u İçan şehri gezip görebilirdim. - Gelsin bakalım Türk kahvele-
Ll,kin akşama doğra tatlı bir serinlik ri ... dedi. 
çıktı. Caddelerdeki lambalar yanar- Zaten ben de hususi, minimini bir 
ken ben d<. şöyle etrafı büyük mtk- ambalaj halinde gezdirdiğim kahve 
yasta kolaçan etmeğe karar verdim. takımım açmıştım. Bülbül ağzı gibi 

Bazı _şehirlerin gece halleri gün- küçücük, kulplu fmcanları ·çıkardım. 
dü.zden çok daha güzel, çok daha O bu e9nada pencereye yaklaşmış, 
çekicidir. Bazıları da aksine gündüz dışarıya, elı-ktriklerle ışıl ışıl yanan 
güzeldirler ... Dikkat ettim. Kendi- sokağa bakıyordu 
lerinde yalnız tabiatin güzelliği olan Bir aııalık : 
şehirler gündüzleri göz alıyorlar. - Odanız çok güzel... Yalnız: 
;Tabiat güzelliği değil de, elektrik biraz gürültülü olacak ..• Cadde ta
ve medeniyet güzelliğane sahip olan rafında çünkü ... Maamafih çok ıYU
şeh.irler de geceleri gözleri kamaş- karı katt&. olduğu için gürültü cpey-
tınyorlar. ce hafifler zannederim!. .. 

Benim gittiğim yerin ise gündüzü Ona biran evvel kahve ikram et-
gecesinden, gecesi de gündüzden mele istiyordum. Elektrikli cezveye 
güzeldi. Çünkü onda tabiatla, rnede- biraz su ve şeker attım. Sonra cez-
niyet güzelliği koyun koyuna idi. venin kordonunu prize soktum! .. . 

Bunun için nefis bir kayısı don- F alc.at sen misin bunu yapan? .. . 
durması yer gibi akşam serinliğini Biran içinde otelin elektriklerinin 
içime çek~ çeke kalabalık caddeler- ziy!Uı şöyle göz kırpar gibi titredi. 
aen, ışıklar içindeki kaldırımlardan, Sonra her taraf zifiri karanlık!. .. 
tiyatroların, sinemaların önlerinden Aman 1 •.• 
geçiyordum. En küçük teferruatına Dışarda telaşlı konu<jmalar .. . 
kadar bu u2ak şehirdeki hayatın, in- - Ne oldu~ . . . Elektriklere ne 
sanların, herşeyir. yabancısı idim. oldu) ... 
'({ alnız birşey dikkatime çarpmışU. - Bütün sigortalar bir anda yan-
Burada kadınlar pek güzeldi. Onla- mışl. . . 
rın aşırı derecede güzelliklerini gör- Odamın kapısını açarak dışariya 
dükçe yalınızlı~ımı bii8bütün hissedi- baktım. Koca otel kapkaranlık ke
yordum. sılmişti. Tekrar içeriye döndüm. 

Bir köşeyi döudüğüm zaman genç Kapıyı kapattım. 
bir kadınla karşı karşıya geldim. Bir- Karanlıkta arkadaşıma: 
aenbire şiddetle yüreğim çarptı. Ben - Merak edilecek birşey ıvok ... 
b~ kadını gayet iyi tanıyordum. Ne- dedim, talihsizlik İşte ... Tam kahve
tekim o da durmuş, büyük bir hay- yi pişireceğim sırada elektrik kesil-
retle yüzüme bakıyordu. Nihayet di ... . 
gayet çetrefil bir tarzda: - $imdi tamir ederler, cereyan 

- Muhiddinf... dedi. gelir ... 
Benim şaşkınlığım bi.O'üktü. Bu Karaınltkta yanyana oturup cere-

ya.hancı kadını lstanbu1da tanımış- yanm gelmesini bekledik. Lakin uza
tım. Lakin iki ı1ene evvel o memle- dıkça uzadı. Maamafih biz bundan 
ketine gitmişti. Şimdi bure.da karşı- memnunduk. 
ma çıkıyordu. Koluma girdi: Pencereden süzülen soka.lı: ışığın-

- Aman ne harikulade karşıla,- daki bu odada lstanbulda geçirdi
ma bu?... Ben de yalm.1 seyahat ğinıiz güzel günleTin hatualarını hiP 
ediyordum ... Pek memnun oldum!.. birimiuı mınldanıyorduk. 
aiyordu. Nihayet cereyan geldi ve birden-

Bu ctatlı geveze> cinsinden bir bire ampuller yaı:ıdı. 
kadındı. O gün de neşesi pek wtünde - Ehhh, Artılt kahveyi pişirebi-
tdi. liriz 1 ... 

- Vakıa 3 - 4 ay kadar kaldım Böyle söyllyerek bir daha kordo-
amma lstanbulun hasretini içimde . nu prize soktum ... 
biasediyorum. Ne güzel, ne rüya gibi ı Etraf yine karanlık olunca o za
bH- şehirl. .. Sonra sizin memleketin man kafama danketti. İstanbul elek
kadınlan ve erkekleri çok cana Y:•-1 triğinin voltuna göre yapılan cezve
kın İnt.aınlar... Biliyor musunuz Is- I nin kordonu prize girince sigort:alar 
tanbula ait hemen herşeyi anyorum. yanıyor ve elektrikleri söndürü-

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 1 Yazan: (Va - Nu) 

sun Ma.arlf Vekllliğ't Yayınev~rlnd.en satın alabllirleı:.. ı'72G2ıt 
Kw-uş 

50 AUetızm el kltabl 
40 Fult>ol hakem kla.vuzu 
50 Beynelmilel fuf,bol kP.ıdeled 
50 Futbol klavuzıı 
20 Köy spor sabalan hakkında öğütler 

125 Eski Türk Sporlan il.7.erinde araştınnalar 
75 Modem atletizm, 
50 Balkan kır koşustl' 
50 Balkan güre.şlcri 

150 Greko - Rumen güreı; oyunlatı. 
150 Tenis 
75Kayak sporu. 
Bu k:ita bevlerinde 

1 
Beden Terbiyesi ve Spor mecmuaı;ı da bulunur. 

ıı7262ıı 

Karabük Devlet Orman işletmesi- revir 
amirliğinden: 

800 metre mikap çam azmanlarının 
nakil işi 

1 - Karabuk devlet orman ışletmesl revir amirli~iııe bağlı Kelt;epe 
bölge.$inlıı. Belen yaylası mıntakasının mubt;elif rampe.lannd.a imal edil
.lllJ.4 ve edilmekte olan tahminen sekiz yüz metre mikl\p çam azmanlarının 
bulwldu.kları yerlerden Rev!r ıim.irliği tarafından Karabüir.t;e gösterile
ceklen mahallere nakil işi eylul/942 sonuna kadar ifa edilmek şartue 
açık eltsiltmeye konmuştur. • 

2 - Açık eksiltme 16/TeillDluz/ 942 tarihine rastlayan pe~ giinü 
saat M de Karabük devlet ı>rman işi.etmesi. revir ~mirli~ binasında. top
lanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - L~u emvalin metre mlkabına. muha.mmen bedel on iki lira 
olup teminat 3.kçe-81 % 7.S hesabile 630 liradır. 

4 - Bu işe a.id açık eksiltme şartnamesi Ank9.rada orman umum mü
dıirlüitü ile Zonguldak orman çevirge müdürlüğiinde ve Karabllk revir 
amirliğinde görülebllir. 

5 - İsteklUerin lhale gününde teminat akçelerlle birlikte Karabük 
revir amirlığine müracaat etmeleri lüzumu 116.n olunur. ı'7S04• 

~-lm!ll SAT 1 L l'K 
Mükemmel blr halde Alman marka seyyar e~iiv bir rontgen cihazı, 

üç diyatemu, lki üıtraviyulet satılıktır. 
.hıtiyacl olanlar bunları Ş!şll Marmara ltllni(;inde her gün sa

.. •-••••••• bahlan görebilirler. ••••••••• .. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askeri UseJere, Konya askeri orta okulwıa ve gecllkll hazırlama 

orta olrulJanna talebe alınıyor. · 
1 - 1 Eylfil 942 de başlıyacak yeni ders devresi için Konyada Ku

leli, Akşehlrde Maltepe ve Bursa askerl Usclerile Konya asked orta 
okulunun ve Kayseri gedikli erbaş hazttlama orta okulunun her üç 
sınıfına, Merzifon gedikll okulunun blrJnci, ildnci, üçüncü sınıflanna, 
Kınkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedlkll okulunun yalnız bl
rlııel sınıllarına Maarif liselerinden, Maarif e>rta okullarından ve ilk 
otu~ mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması, ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla oldutıı taktirde ya.

pıle.cak seçme sınavında kazanması şarttır. 
3 - Tahsili terk edenl~r. her ne sebeple olursa ı>lsun yaşını bü

yü.tmü.t veya küçillmi'ış olanlar, buiun duklan okulların son sınavların~ 
da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve a~ırhk
lan aslcert Useler tallmatındakl hadlere uygun olmıyanlar kabul olun
mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullarına bir 11:1 üç sene 
tahsl.ll terketmtş olanlar allna.billr. 

.4 - Bu .,artları taşıyan ı.stcttllertn bulundu.iti.arı yerlerin ask:erlllc 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlannı ötrenmeleri ve okullarca 
.fstekiller hakkında yapılmakta oia.n tn-hldkat netlceterlnln seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak isteklilerin bu sınavlara glrebilmele
l'irl temin için 15 Mayıs 942 den itibaren birer dllekçe ile ve açık ika
met adreslerini ve nüfusa kayJtlı bulundukları yerleri dilekçelerinde 
göstermek: üzere derhal girmek istedikleri okul müdürlüklerine müra
caat etmeler! ve Maarif okullarında Rınıf geçme sınavları bittikten 
sonra da d1ğer kaydı kabul JtAğıtlannı hazırlıyarak askerlik şubeleri 
yolu ile en geq 10 Ağustos 942 · tarihlne kadar okul müdürlüklerine 
göndermeleri llAn olunur. (3267 - 5538) 

yordu. inin pişirilecek bir fincan kalwe ol-
Odanıo kapısında bir ses: duğunu hatırlayınca, elimde olma-
- Ne oluyor ... Bu otelde bugün dan güldüm ... 

fevkalade hadiseler oluyor... 1 Simdi her kahve içiııimde bunu 
Diyordu ... Bu «fevkalade hadise• hatırlıyorum. Hikmet Feridun Es 

* 
Ti - Pinin guvendlğl bir adam var-

dı: Sama. 
Bu adam Japonyanın en ıneşbur 

pohlivanlarından blı1 idi. Bilhassa 
Osakada sırtını ~ kimse yere geti
rememişti. Çan - Fo onu da manen 
yendi; yanma verdiği güzel bir cariye 
ile sırtını yere geti(lf;ti. a,im:ı son 
günlerde memleket işlerile me~ı 
olmuyor,. yenl cariyesi. Çitanın koy
nundan çıkmıyor .. bunu gören saray 
muhafızları: 

- Güvendiğimiz bir adam vardı. 
Şeytan onu da tğf&l etti. O da ye
nildi demektir, diyorlardı. 
Samanın da Ti - Pl gibi kadına 

düşkiiıtlük göstermesi şehir içinde de
dilrodular uyandırdı ve müstebit si
yogonlann yfw;lnü güldürdii. 

* Şehir içinde halk neler söylüyor? 

Bır çayhanede koouşan yerlileri 
dinli yelim: 

- Eski valinin mezarını çi~kler
le donatalım.. ve arkasından dua. 
edelim, ruhu şad olsun . 

- N~in.? .. O da. zalimın blriydı. 
- Ne de olıft bugünküler ka.da.1' 

zalim değildi. Adamları vıı.sııasne is
tediğimizi yaptırabillyordtık. Halbuki 
şimdi .. 

- Şimdi de iki kadına istediğimizi 
ya.pt1rablllrlz. 

- Ktm1len bahsetmek isti.yorsun? 
- Qa.n - Fo ile Çita.dan .. 
- Başmııza bir şeytan musallat 

olmuştu. İkincisi nereden türedt? 
- İkincisi birincisinden daha ma

rifetli çıktı. . Sama gibi btr pt!hllv-anı 
yendi. 

* Japonların milli sporlarından sa.yı
lan o:No ayun U• ı>ynıyaolar aı·asında: 

- Bundan sonra Samayı da yene
bilece!!'iz. 

- o dev cüsseli adamın sırtı yere 
gelir mi sanıyorsun? 

- Dünyada sırtı yere gelmiyen 
klmse yı>ktur. Getirmesini bilmeli. 

- Sama hlç bir zaman yenllmez .. 
- Hem de o kadar kola.y yenildi 

ki .. onu genç blr kadın yendi 
- Öyleyse Japonya yenildi de

mektir. çünkü Sama milli bir kahra
mandı; onun yenilmesl dü~manın 
yüzünü gilldtireeek. 
d~o ı>yunu .. nu en kuvvetli gençler 

oynuyor.. ve görülüyor ki. bütün 
~ençlcr Samayı seviyor .. fakat, Sa
ma, halkın ltendlsl 1çln n,eler düşiin
dü~ünün farkında de~il. Zaten inkı
lapçılıırın ve ihtilalcilerin en büyük 
gafleti buradan başlamaz mı? 

* Derobeyleri arasında : 
- Blr memlekette lbtilfil çıkar

maktan daha kolay oo var? 
- Ne demek .istiyorsun? 
- Şunu ~ek istiyorum ki, birkaç 

baldın çıplağın öna:YQlı: olarak çı
kardığı bu ihtilllin eıonu gelmlyecek:. 
cHürriyet ~şıkla.n. makhur ve peri
şan olacak:.. siyogonlar saltanatı hiç 
bir zaman yıkılınıyacak • 

- Güzel bir dilet.. rakat, yanlış 
bir görüş. 

- Nelec yapardın? 
- Hürriyet ıstıYenlerln hepeinl bir 

araya toplar. ate!e vertr, telef eder
dim. 

- O zaman C>.\ıakada tek kalırdın .• 
- Niçin? 
- Çünkii senden başka herk.es 

hürriyet IstiyQr. Bu kadar halkı ha.n
gl kuvvete dayanarak yakıp imha 
edebiUlldln? 

- Demek ki, sen de hürriyet A.şı.ta
&ın, ôyle mi? Halb'U'ki ben, sana ve 
kanma güveniyordum~ 

* Gayşaların toplandığı bir evde: 
- Dünkü erkekler eğlenceye çolr: 

d i':kündüler .. çok ' para sarfederlcrdi. 
- Bugünküler de kadın kıymetini 

biliyorlar. ıı:Çite.ı1 yı görmüyor mıı
sun? Sama gibi blr pehlivan, onu in
citmeden, üzmeden sevip kokluyor. 

- Bize de hürriyet Yt>rirlerse, blı: 
de .çita .. gibi, istediğimiz eıkcğin 

peşine to.kılıp gezebilin:>e\c, o zaman 
chürrlyet• iyi bir şeyctlr derim. 

* Saray bodrumfarında : 
- Sanki dıürriyet ... düşmanları 5'9.

de biz imişiz gibı, aylardanbert bu 
zindanlarda inliyoruz. Bızi kurtara
cıtk bir halaskar yı>k mu'> 

- Sen saltanat sürerken, burada 
bir takım masumlar inliyordu. Eğer 
o zaman onların iniltisini duysaydın, 
şimdi senin de .sesini duyan olurdu! 
Sarayın blr başka zindanında: 
- Babam bana bir gün : 11Ta.1'a~o! 

Sen me.şıhur bir kadın olacaksın! Ja
ponlar senin adını benden ziyade ve 
hürmetle anacaklar.• demişti. Hal
buki ben, Osakaya geldiğim günden
beri. elleri ve kollan bağlı olarak bu 
zindanda yatıyorwn. Bütün meşhur 
insanların sonu böyle zindan köşele-
cinde inlemek midir? 

••• 
Müstebit Dereheylerinin 

bir toplantısı 
Şimdi, Osaka şehrinin d!.Şında ve 

şehre en yakın bir köydeyiz. Dört beş 
odalı bir ev. Genl.ş ve etratı <luvarh 
çevrilmiş bir bahçe. Eyde kala.balık .. 
bahçede nObetçi.. kalblerde korku ve 
heyecan var. 

Yamamoto, Oııakaya yıı.kın eyalet
lerden birinin dere-bayi. Zulfım ve ls
tibda.dın, adaletsizligiu timsali bir 
adam. 

Yamamoto'nun buraya kadar so
kulmasının sebepleri var: Yamamoto, 
eski valinin gözdesi Çan - Fonun 
aşıklarındandır. Hem onu Osaka sa
rayından kaçırtmak. Hem de gizli 
teşkila t yaparak Ti • Piyi öldürtmek 
ve Osakayı zaptetmck Lt;tlyor. 

Yamamoto birçok derebeyierine şu 
mealde meıktuplar göndel'iyor: 

cYamada. gibi bir deniz korsanı 
k<>Skoca memleketin huzur Vl' rahatı
m kaçırdı; bütün idareyi eline al
ma.~ çalışıyor. Eğer kellelerinizin 
uçurulmasını v~ ıiıltanıt.tızın yıkıl
masını istemiyorsanız birl('.ş!uiz. . ~ 
bana yardımcı kuvvetler gönderini7-. 
H6'pinlzden fazla cesaret göstererk, 
tele: başıma ileriye atıldım. Osaka cl
varmdaıkl (Sarı Tarla) larda. gönde
receğiniz kuvvetleri bekliyeceğim.• 

- Niçhı? İıııtllcbaldeo. emin değil Yamamotonun mektubuna llltönce 
misin? Han - Şa.ng cevap veriyor. İlkönce. 

- Emlnlm, faka!i onlar hesabına.. Han _ Şan.g ldmcfü. Onu tanıtalım: 
· - Bu, bir korko.klıttır .. uı;:ıgı gö- Bu adam Çinli bir aileye mensupken, 

rememektir. vaktfle ecdadı blr Japon kad.ını ne 
- <Hürriyet) in ne kadar cazip evlen~ı..,.. Japonyada yerle§oml<ı. Ja-

bir kuvvet olduğunu nutuyorsun! ponyada çok nüfuzlu bir adam olan 
- Onun ikinci bir çehresi. daha Han - Şane- tamaml.le Japonla.şmıştır. 

v.ard.ır.. tıpkı ate~ten yapılmış bir Han - Şang, Tokyo civarında bir 
ll!'.a.h.lüka benzer ve _ken~tne bakan kasa.ba.nın bA:klınldir. oradan Yam:ı
gozlerl bir anda söndurUr, ya.kar. motoye. şöyle bir cevap yazıyor : 
Ate~le oynıyan ve ateşe hasret çe- I 
kenlerln akibeti fecidir. {Arkası var> 

bu elim başlangıcını aklıına getirince. kaç aylık . .. On yaşındasın amma. j - Bak, sanki sen büyük adam- cadeyi. topluyor, Paltosunu gıyıyor. 
tepeden tırnağa. kadar titredi ... Şim- zekisin... Sana güvenirim... Şayet mışsın gibi konuııuyorum ... Amma, Yakasını kaldmyor. Muskalı kur'anı 
di, teyze elinde kalmıştı ... Muakah bana birt1ey olursa her ikisi de 6ana aldanmıyorum, değil mi). •• Bu söy- İçceb~e. bili.ur ıişeyi yeleğinin cebi
kur'an, yine yerinden indiğine göre. emanet... lediklerimin manasını kavrayor mu- ne itina ile yerleştirdikten sonra, oğ• 
acaba onları naaıl akibet bekliyor) - Pekı amma, sen nereye gidi· sun) lunu öpüyor. Kim bilir hangi ayeti 

- Baba ... - diye inledi. yorsun. baba? Bir daba gelmiyecek· Yaıvrucak, ciddi ciddi: okuyor? . . . Evine üflüyor. 
Hacı Mehmet, aeccadesinin başın- mişsin gibi konuıuyorsun. - Evet ... - diye ha11nı .alladL Osmanı kolundan tutarak, teyze-

da namaza hazırlanırken, evladwıın - Gelirim inpllah ... Fa.kat pek Hacı Mehmet, oğluna gülümsedi. &İne teslim etti. Çocuk, yüreğinde 
bu baykırlŞl üzerine duraladı.. tehlikeli yerlere gidiyorum. Namaza dordu. acı bir hie, dinliyor. 

- Ne var, yavnım) - Niçin)... Burada bizimle be· İçerden, Orhaınıo ağlaması dtqu- Kabuslar içinde, kah dalıyor, kah 
Hacı Mehmet, yatsıyı bitirip ~ec-ı cYa hürriyet, ya ölümh~ yazılı. İıte - Yatsıyı kıldındı ya... Bu ne raıber otursan olmaz mı) Bak, tü- luyordu. ihtiyar teyze, beşiğini aal- uyamyor, kesik kesik ıö,yle dü~nii-

cadesini katladıktan sonra, daıma şimdi de, tek tük cndahtlar arasında naın.a.u} fekler de atılıyor... lıyor; ninni söylüyor. ıror: 
aaraya getirip götürdüğü çantadan duyulan bu yaylım ateş, iki tal'afın - Nafile namAzı ... llti rekat kılıp - Olmaz, çocuğum ... Seoel~rdir Dandini da.11dlni de.stana,.. c: _ lıte babam kapıyı kapadı 
minimini billur bir şiıe çıkardı. Onu çarpışması neticeıi olacak. gideceğim, Osmancığım. •• bir efendinin ekmeğini yedim ... Ben 1 Dışard~n,. t~k tük eAiWılar .. iııitil~- Çıktı ••• Bahçede ayak aealeri. Gi,: 
masasının üstüne koydu. Sonra ela. Hele, evin bulunduğu yer, Beşik- _ Nereye}... n~~U8kar~ne çalıştım ... Amma efen- yor, Bogazıçmden naralar yuk.selı- diyor ..• Muskalı kur' anı da beraber 
duvardan küçük muskalı mwshafi in- taş semti. Yıldız; sar~ımn cavan. ~ Mühim itim. vaf... dımız doı::ru yoldaın aynlmıı, ay~ıl- yo.rdu. H~r balde, balıkçılar~.n olını- götüıiiyor ... Annemin hqına felaket 
dirıcli. Şişenin yanlll.a bıraktı. Kısa Otuz hir Mart vakasının e,ı be- Bir yaylım atet dab:..... rnamıı; hak.kında söylenenler dogru yacak. Zira bu heyeeanlt gunlerde, gelirken 0 muska yerinden inmİfti .•• 
müddet dütünceye vardı. Derken yecanh saatlerini yaşıyoruz. Oğlan: imio, değilmi§ . . . Kendi 'bair ... cHer bütün lat~n.bul, itini gücünü terket- Şimdi de babanı Acaba fite ney-
&JeCcadesini yeniden yaydı. Küçük Osmanın kalbi titredi. _ Böyle, gece yanai mır - 'diye koyun kendi bacağından asılır!• mi11tir. Yine asiler, yahut Hareket dH ... Billıir ıişe . .'.'. Yine bir silah 
Oğlu Osman, ancak on. on bir Silah atıldığı için değil, hayır ... itiraz edecek oldu. Derler ki doğrudur... Hünkar en ordusu askerleri haykmyord~r. . .. atıldı... Bu sefer pek yakından ... 

ya.şlannda bir çocuktur. Babası mushafi duvardan indirdi Erkdc, kaşlarını ça.tarM:: ~kışık bir ~nda beni tyanına . . ça- .. ~~kat .. küçük, bunla~~81\ bıç bıruu (Ansızın silkinip uyanarak:) Biri 
Kocaman gözlerini testckerlek aç- diye. - Büyüklerin işine kitçükler k.a~ gırdı: cSeru lc.aragün dostu bılıyo- duıtunmuyor .. Ürkek urkek mue.kalı haykırdı ... Bu kimin sesi) ... Koşut" 

mış. Babasının bu hareketlerini he- Zira, ailenin ancak en felaketli rışmaz... rum .. . Bana yardım et ... > dedi. Bir mu&haıfa ve tııeye bakıyor. Ne de malar oldu ... Bir kaç el silah birden 
yecanla takibediyor. günlerinde mukaddes kitap yerinden Fakat. beliti. de oğlunun kalbini İf ~,;ı:ale etti. Eğer c:olmaz.•. dersem gü~el şişe bu.·· K.~s~e bi~l~r .. · Ka- atıldı. .. Aman Yarabbi ... Baıhçemi-

Dışardan bir yaylım ateş duyuldu. oynamışbr. Mesela, babası Hacı böy{e bir anda kırmaktan çekinmiı yedıgım ekmek gözüme dı:ume du- pagı. pembe ve suslu . . · lçmde de, zin ne kadar yakıımndan (Uzun 
Fakat, evin içinde buna aldınş Mehmet, Hünkarın sadık beındele- olacak. Çocuğu, minimini kolundan nır dQr--e korktum ... Fermanım ye- baba.sının bağda kullandığı gÖztaş- uzun, dehıetle dinleyerek.') Köpek-

eden yok. Zira, kaç gündür bu, tinden olduğu halde. chaindir• diye yakaladı. Kendine doğr11 çekti. Bağ- r.in~ get~cce.ğim: ... F?at söylediğim lanna benzer mavi mavi birşeyler ler uluıyor ... Anneciğim ölürken de 
böyle: Her tarafta silahlar atılıp du- jurnal edildiği ve sürgüne gitme5ine nna bastı. A ~~ ~~ltkela bır ııt?' bu... Onun var· ·· . . . . baykuş ötmüş, yine köpekler, pek 
ruyor. l•tanbtd k.arga,alı.k içinde. ramak kaldığı gün, bir... lkinciıi - Osman ... • derken adeta hı~ tQtn, iki rekat da nafile namazı lı:.ılı- .. O k~dar dik~•tlı baktı ki. ııteyle yakınımızda böyle ulumuştu.. . Ge
Padişaha Adak kıtalu Hürriyetçilere de, zavallı anneciği, küçük Orbant lı.:myordu. - Sen beaim bü,~ or yorum... ı •çındeluler beynı~ -~llp ~aldı. celeyia ayak .aeleri duyulmuıtu ... 
~ isyan etti, Selinikten keçe itti:- doiurarak kendi ölüm yataltna ırat- lum911n ... Te~ift akit l>irtere ... ~ ~~ ~ !Mflaa Gk- s.~. bu ~~. nafile namazı- ( .. ..._ __ ..... ) 
llYı ukeder aeldi. AluJanada bia vakıt .•• Osman. öhüı:lüğüllüa mez ... ~~MM.._..~ ,.daı •da ~tirrnit. eelU. YeırİJ'or. SeO- ~ 
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- lŞ ARIY ANLAR 

GENÇ, OKUR 'AZAR - Bi.r Turk 
bayanı tıir VC' yahut iki kl~nln ev 
td re lnl deruhte cd r ve yahut ya71-
han"' rdl' t ıer n 1 !erile dC' me gul 
<ıl. bilir. I illC' rore iyi bir ücı·ct lste-

kt d r, A n •E inde tNKD 

rumuzun ı m ktupla m rıı.caat. - 2 

t~L"J AHÇI t" ARIYOR - Ala
tra>ıgn al tt· a yemek p rirme:tte 
f vkn · de lhtı a ı ola'l b.ı.rinci s-.. mr 
atıçı ııcr ycl'f' r 'lierU"cek ışe göre 
ilcr t ister. Akıiat:ı gazetesı ilan mc
ınurlu• una miır ... cnrıt. 

JNGILIZCE ,Bİi.EN - Kolej tale
b<'sl rnz t&t11 nde ç:ılı.,mak fiz<:re 
mıın "1P bir iş arıyor. Akşnm'da tK.L» 
rumllZuıın mek.tupla mürncn.ııt. 

El\IElil,İ DİR SL'BAY - .Muh:ıse~e, 
daktilo bilen ve e :k1 yeni harfleri 
okur yazar mim ~ıp b r !ş nrıyor. Ak
§am'da ö. P :rwnuzun::ı mektupla 
mür.ıcaat.. 

MÜKAFAT - Tecrübeli yüksek 
clcktnk ve makine mühendisi kcndl
ııin" iş bulana muknfat "eriyor. Ha
i'itn l~lerlnden de anlar. Akşam'dn 
•B.A.L• rümuzuna muracaat. - 1 

'11.tRKÇE, ALl\'IANCA, İNGILİZCE, 
FRANSIZCA - Dört lisana b'hnkklıı 
'Ytıkıf tecrübeli mütercim, muhabere 
memuru muhasip vazife aramakta
dır. Müro.c~nt: Akşam gnzetcsı ·Mil
lf'rclın» - 5 

- 1ŞÇ1 ARIY~NLAR 

l' AZIN IIBYilELİADADA - KL'}'D 

lrt:ınbulda birisi iki yaşında, direrl 
bir yaııında iki cocıığa murcbblye ve 
d:ıdıJık vnzlfes!nl deruhte edecek 
khn elerin cum rtcsı, pazs.r müc;tes
na, her "Un !"aat 14 ten .JG ya kadar 
Galata Karamu tara paşn ~oknk Li
man ı:. hrc Han ikinci k2.ta müracaat 
etmeleri mercudur. - ı 

isçi ARANl\"Or. - Gayet seri ola
rak tele mal dizebllen birknç 1' ç y 
lhtlynç vardır. Ç::ırşıknp1 Bile~lcller 
ı;okak 27 nur.ınr:ıya muıncantları. 

-4 

BİR Ttlr,.U: BAYAı.'IJ ARANIYOR -
Sıhhi bir mfiessesedc ~nıek, .süpür
rıek gibi temizlik işlerinde ve otta 
hizmetinde çalışmak üzere 40 - 45 
yaşlarında ciddi, h~arnt bir bayan 
aranmııktadır. 40 lira ucret verlle
ccktlr. Isteklllerln Ş 11 20 No. lu Po3-
ta kutusuna ynzı ile muracnn.tı::ırı. 

-3 

MC EBBİl'.E ARANIYOR - Altı 
)'ılnnda eıl ek çocuk için iyi Alm:ın
<.'a J..."'On~an mürebbiye nrr.mh or. 
Kadıköy Mühürdar cndd<.' i 133 3 
No. yn murac:ıat edilmesi tc1efon 
GOP.95. 

3 - SATILIK EŞYA 

ANTİKA - Tablo, halı. Biblo - eş
ya - hususi olarak satın nlımr. Va.ota 
kn.bul edilmez. Mektupla ne:ro~lu pos
tl\ kutusu 2163. - 1 

SATILIK - Buzla soğutma dolabı 
satılıktır. Her gün saat 1-3 nras,nd.:ı 
Pangaltı Cumhuriyet caddesi 207 No. 
eve müracaat olunnrısı. - 2 

SA1'1LIK KO~SER PİYANO - Al· 
man Hofmann marka kruaze quatre
anfer. Beyoğlu, T:lkslm, 1'~rldlye 

Aşıklar No. 6. Hnncıyan. - ı 

SATILIK BUZ DOI.ABI - GenE'rnl 
Elektrik mnrko.lı altı gözlü dondur. 
mn dolabı mükemmel l~cr vnzJyette 
satılıktır. Ş!ııli Halt\.s}tftr Oazl caddesi 
No. 329/1. 

8700 LİRA - Tak ·me . 3 daklkn 
mc atede .50 Ura gelirli 7 oda mun
tazam k5.rgir hnnE>. Tııkt m Abdül
hakhfı.mit cnddesl 23 Bozkurt Eml"k 
telefon 43532. 

4670 J,iRA - Taksime 3 dakika me
safede Caylak solmk 35 lıra gelirli 
4 oda muntazam kfı.rglr hane. Tak
sim Abdfühak~:tmit cadde~i 23 Boz
kurt Emlük telefon 43532. 

12000 t.İRA - Zincitlikuyu Tarab
ya şqı:;esl üzerinde· oğ:ıclı V<' zeriyıı.ta 
elverişli 70 dönüm çiftlik Taksim Ab
diilhakhfımlt caddesi 23 Bozkurt Em
lak tel-'fon 43532. 

3200 LİRA - 'Eô<ıtancı Kıl:ı.vuz. -ç11-
yırı nsfaltnıa 2 dakika mesafede 20 
cephe 83 derinlik 1ki yol üzerinde dP
nlze nazır 16G7 met ı c arsa acele s:'!
tıhkiır. Takslm Abdülhnkhflmit cad
desi 23 Bozkurt Emlalt telefon 43532. 

K...\I>l'{O"T.'DE - Moda. cadck ine 
ynkın D od~lı b:ı.hceli tam ko !orlu 
kfı ır rv (11 OOOl liraya satılıktır. 
Kare}'öy Melek hnn No. S EmHi.k!:er
vJs'e mürnc"llt. - 1 

ıazn TOPRAltTA - Bai"rlı, bah
çeli ahşap k~ki.fr. ars-ılar ı ıo COO) 
ııraya Jmdar. Karaköy Melek han 
No. s Emlaks"rvi•"c müraca:ı.t. - ı 

Kl':·TJL.\PJOA - Denld g=il'iir, lyı 
im tıı lltl J..,sımlı elverişli k! gir ev 
{10,0ôOl liraya rntıhktır. K:ır:ıko:r 
Melek han ;No. 8 Emlflk en 1<;'~ mü-
raca?t. - 1 

ANAUOIA.ıllİSAl'INOA Geni~ 

ı:t ÜKADADA - Üç dul.kan \C 

bnhçC' (10 000) liral n s:ıtılıktlr. Kar(:.
koy M:elek han No. 8 Emllr.ı;crvi ,'e 

müracr.nt. - l ı Y. ı :CHFNUl<i TAJ,l':B t - M k-
. Us teblnln g r:.'$ lmU "n!,ı.rı, olg nluğa 

ACEL:E bTILIK .- Gozt<'PC po hazırlar. Türkçe ' ya Fı ıı!.!Zca cln-
knrnkolu nrkaınnd~i Ç<l}:rd:ı tn;n is- rak matemntik, ! lk. kim.ya, pratık 
ta..~onunn iki d:-ltika dert. oda ı ikı • Frnıısızc:ı o[\Tctır. Ak ım'do. A.L. ye 
kAgir h:>nr>. Içindekllere muracaat. mt"irn<'nat _ 2 

-2 . 
--------------- ORTA OKt:L TAU:&Ei,EF.rnE -

SATILIK JCÖŞK - Meyva ve s:ıi:: Fizik, kimya, t.nbiiye ve In llizcc 
uğnçları ha\i 1 l donüm bahçe içe- derslf'ri evlerinde cS o.ti 50 kuruştanı> 
rL<:tı~de 7 odalı ahşap k.ö. k satılıktır. \Crilnr. A"kµm'da M.S.S m i<tUplo. 
su, elektrik, hav:ı;;nzı, kuy11su mc'- l mür:ıcaat - 1 

cut ve gayet a~_ık manzarrı.hdır. Gdz- ı HİR J\.L!\tAN UAY~N öt.RET
tepe istasyonundan i~ d~k\ka mesa- ~ EN - Talebelere, )Jüyıiklt-re gramer 
fct'lc-dir. Telefon: <25 .... Y. - 4 \'<l muhnbere dersleri verir. Ko1ay 

BULUNMAZ llİit 1-'IRS,\T - Km:- mctodla nltı ay zarfında Alffi.ruı<'a 
guncukta Frenk tepesinde 25 Öğretir. 'Her y<?ıe gider. Müesse .. cler
numaralı, 5 odalı koşk envaı çe-ı de merri.urltır ve mnğt\zalardn çalışan

KtlÇtlHLANGAOA _: 450 M?. balı- şit meyva ağaçları bulunan lkl lara stenografi ve mektup yazma 
çeli D odalı konforl11 iki boliıklü, saii;- dönüm bahçesi ile beraber ehven bir öğretir. Akşn.mcla P. S. K. - 1 

nezar~tli tıüyilk bahçeli nhşl\p evm 
yıı rı hissesi (7,500) liraya satılıktır. 
Knra:köy Melek han No. 8 Emlakser
vis'e müracaat. - 1 

ınm n hşap ev < G 500) Urnya satılıktır. fiatlc accıe snWıktır. - 21 -
!!5000 J.İl?.A - Lfüell tramvay ead- Kl.'lraköy Melrı, han No. 8 Emln'~er- S:\'f.'ILIK BAG vı; l'FAIC KAGİH F~ANSIZCA OLA~~AK - Riyazl-

dPSI 4030 lira ı~rllrli dörder odalı 5 vls'c mür:ıcnat. - 1 DİP. Ilı\?..:%: - Üsküdnrcia ÇnmlıcacLı. ı) e, fizl~. ltlmya. tabuy~ \'C l~<:nn acrs-
k:ı.th dükkfınlnn hnvı np::ntm:-11. Uı- . • d hisl. ö e L. tfi ıeri verJllı;. Evlere t•idılır. r'ı::ıtlrr -ch-
Jell tramvay durar:ı 247 Bozkurt Em- \'EZNECil,EIWI~ - 6 odalı ıağlam Bulguılu a ~ey am .m r ~ _ vendiı:. A)tşam g_azetcslnöe ı.u. rü-

1500 LİRAYA SATiLIK İHTİRA Jiik. :-lı~ap ev t5,000) liraya acele sntılık- efendinin arnzL<1nde m~nur Şeke.- muzunn mektupla müracnat .._ 2 
B&RATI _ Rndyo ma"'!dnelerlnde ye- . tır. ı<:atakÖY M<'lrl~ han No. 8 Em- kny:ı. ~uyunn muttasıl yeni usul A~C- ----.- - , . .. 
nlllk, on SC'ne iktisat IJekfı.lcUnce !ISCOO URA - Uıtelldc merk-.-zde 1 liık"ervls'e müracaat. _ ı rlko.n çubu~undan }Ctiştlrilmlş dort AI_ CA ınmsumı - Usn~u 
tescil cdllmlstlr. Beyazıt Sabuncu 15!.140 llrn gC'lirli bel'er odalı 6 katlı ka- - . -~ --- s"nclik on b1r dônum arazi dahilinde tedrısl mük<:mnıel of.an bir Alm:ın O!r .. 
lian çıkmazı No. 7. Ömer Tnlmaç'a lörlferll :nartmnn. L!ıleli tram\•ay KAnGI.R A.P l!TMAN ARANI- iki bin ku'"ur kiJo üzümü mevcut olan 

1 

retmcni Almanca dersleri verrrırkt<'-
müracaat _ l dur:'ğı numara 247 Bc-'LlrnrL Errlıiık. YOlt - Iki üç katlı üç dert odau b .. • ve h&nc 3500 llrn.} :ı satılıktır. dlr. Du lisanda lkmalt' k.&lmı.; tn.le-

. , - tr:mıvaya yakın iyl bir yerel satılık j Üıtlaidı:ı.rda k,ii:ıpcı S:ı.b::l Cemale mü- beyi lnıUhnna hazırlar. P. ı:ırdan 
SATlLlli T-ORNA TEZGAHI - apa:tına"ları ol:ınlnrııı lstedıklcri rııeant telcfcn G'.1576 2

1 

~aad;t qcr gün snnt 4 ten 7 ye kadar 
21 mPlre boyı.mdo. mükemmel ve l!OCGO L!P.A Akr;,;.rny merkezde son fıy:ıt ve tnfsil.ıth mekLup~aı Uc T'"R" ""YA B= . t' 1•• N iisUklil caddesi 133 No. Hu!1mbay 

"ll 11 1 il ı- d d lı ft d ! · k k ..... ·u.- - .,.~ur ,en so...agı 0 · 2 1 dl l i k t iyi isler blr halde Torna tezı;ahı sa- 52 O ra ce.!r c Ol' ~r o n çı rı - G:ı.lata 'Blllur so ·a Tapt.as har, 
72 

:öf 1 k 5 dal k cJ ktrikli :ıpartımr.n ne ın r ven ne a 
tılıktır. İstlyenlertn Rlla ?aşn yokı .. ı- reli apartmmı. Laleli tramvay durağı Asım Yo: "":1 mektupla mi .'.?.cnutlnrı.ı bir :v ~~~t~~nı~ooo ~ıra~~ sntıJıl·tır. c No '\n mür~c:ırt - 4 

d N ltl k t N 31 num:ırn 247 B"Zkllrt Eml!'ık. .., " 1 ~' şun a asu ye so ·a o. c mu- - - .. İçlndekil<'rr miirncaat. - 4 ' çou: l'fiCRuEELJ - Ll.A! profe~ö-
rncaaUan. r.r. coo LiRA - Fatihte mt'rkezde SA'l'II ır "'l!SAP 1W - M k 1' S •ru • ZEYTİNi IK - 800 :w.r ni, Inglllzce, Fı:ınsızca d:!r.F.lE'r verir. 

, \ .; . ne a e A • . . ~&.. Mektep talebelend Utmal ln1Ul:..nnı-
ELEltTilOl\IOTÖR ARANil.'QR ve srPcvi 3l\On lırn ı;cJlrli S-4 odalı hü' lik Beşiktaş arasında guzel bır nıe.vkidc zEyt nllk, t.Rrlnlnn havı ~.oo donumu na hazırlar Her eı c !der Şartlar 

s. 'i'ILJl0 0lt - o beygirlik 110/ 190 bn11rcll 2 katlı apnrtıman. Uılcll BoTJnıa nazır ,hail hnzırda a:.d1 25 iyi hava \e suyu \t> guzel verimi - it 
1 

Ak , Y R i · 
volt He lrlcr bir nıotör nımncaktır. ı trnmvny rluıaı;.ı 247 No. Ec.,imrt Em- Hıa kira eetire•ı bir ev 4!i00 liraya sn- ve rnanzarasilc meshur bulunan gün- musa t r. şnm da · nııırnzıma. 
250 500 volt ile f{ıler Banvver marl:ruı lak. tılıktır. Yerine uç katlı ~üıel b r doğdu (Fıldar) karyesinde ikl oda - 3 

9 bcycırHk az kullanılml§ 1400 devırll I . , apartman yapılnbilir, gorınck için ve mustcmilfıtıı mek:in1le. Bursa. Mu- nu ıŞTE ıuns.qc:ı \'E JMTiYAZI 
bir motör satılıkttr. Görmek istiyen SGnılfi l.!J.A - Aks~ra~ trannny Beş!kta.c; İcadlye m:ıhallesl yeni Ş:ı.ıt· radlye müme.ss,Ji Süleym.121 Goç- 01.!..N - Bir mue •• sc cok k rlı bir 
ve yahut satmak i.5tiyenlerin 23183 caddesi 2.520 lira gcllrlı dorder Ola., nazım sokak 17-10 (eski Bil 'ne! Yeni m"ne ve lstanbul G~lata Büyük MU- inşaat ısı :çin s"rmnyed~r şnrlk ::.ınıı-

Bin TVmi l>ı\l'.AN Aıtı•Nll'Oll- numaraya telefon etmeleri ll!ın olu- 3 daireli dükkanlı npartm n. Uı.lell sokak) num;raya her ~ün :nü acn:ıt. let hnn No. 26. - 2 m"'kladır, işe girmek için ıcrp e:tcn te-
Mc.,lck _abibl y:ılnız bir bayın ev iş- nur. tErman1 !~ .. ay clurnğı nmııar:ı. 217 Bozkurt Sa.tıs için Galata po,ta kutusu minot t{'m!n cdilmi .. tir. Tül!plcrin go-
lerlne batacak ve \c:ı.bmda se"ahn- .., ııro ı " S!ıTILl:U: EY - Bebeğin havadar 1 " Mf:RAltLILARA MtlJDE - Yen~ ., Ye yazı ması. - "' bir ycrindn tramvaya beş d:ı.kika me- rü .. , .ek i.l"Lere gazckniz va ıt.1r.Jc 
t nae refakat edel;1Jccek 30-4U yaşla- "5000 J 1·n.. k 1 r f _, k'-'k (ln~:ı.at) rümuzunn s:ınh :ı.dı<' ıertnı ve fevknlade güz.el "On sl.siem ve rad- .. • ,. - A 's .• ray tr.ımvn~ BİR r.ı;Knr.. SAYFİYE AUITOR - sa côe çok guzeı n anzauuı, c.~ "'' , rında bir Türk bayan aranıyor. Arzu blldihnc!erl 2 

Yoyn bcnziyen ,.ift zemberekli Sahi- caddesi 19~11 Ura ı;~llı:ll be"er odnlı 5 KuruçC' medcn Rıim ıthf nnna k:ıdnr te.koıı. 1.:anyo ve rııukenımcl tc ki- · -edenlerln Şişli po.,tn tutusu No. 15 c " 
muvıızzah adresini l: l•'ıren ufak bir. binin Sesi bir salon "ramofofüı satı- katlı modern upartmnn. L.llcli o:ıım- Jkl odalık ve s:ıyr yelik b~r ev veyn litUı muııtazanı bnlıç"silc beş odr.lı AYUA ASGAltı lı Uz I.IRA _ Ca-
tcrcümeih:ılll mektup ve bir foto;;.- lıktar. Akşam gazetesi İUm meınurlu- vay durnGı numara 247 Bozkmt Em- pansiyon aranıyor. Ga.zctemlzde tay blr ev sr.tılıktır. Te.Ieforr 24037. - 1 rantill ço~ karlı blr işe <30001 lira. • 
rafla mürncantlan. - 7 ğıına şifahen mürncnnt. - 2 lak. Ragıb'a blldlrllmen.. - 1 , SATILIK KAGİR HANE - Gedik- sermayeli ,şerik aranıyor. İstcyenlt'r 

SATILIK BUZ DO!.,ABI - Dort Z500fl J,İRA - Lfı.lell merkezde 1740 FATİH, LAI..ELİ, CA(iAl:OGLU - paşa Snrn.ylçl sokal: 54 No. 11 oda (Ciddi) rj.imuziyl:\ gazetenize a-:ııc 
1'ESVİ F.Cl ARANIYOR - Tecrü

beli tesviyeci ustasına 1htAyaç vard,r. 
ıstekJlkrin Can Kurtaran Ahırkapı 
caddesinde Temiz İş boya fabrikası 
ustdb!>şısına müracaatları. 

aynklı az ve temiz kullanılmıştır. En lira gelirli dörder odalı 5 katlı apart- Semtlerinde psgari beş odalı ve kon- hamamlı köşe ba..t.ı den\ze nazır iradı adreslerini mektupln blldlr$lnler. -
Yüksek markadır. 23468 No y:ı tele- mnn. Laleli tr(lmvay durnğı nuınn- forlu tılr apnrlıman aramakt.ayıın. 840 lira ol::ın bina satılıktrr. Müracaat 1 ıı . 

USULU MUZAAF ÜZERi: - Ticari 
~crter tutacak baynn veyn bay bir 
k5.Ube ihtiyaç vardır. Tam leya ya
rım gün çalışmak iizere istenen iıcret 
ne bir fotoğrafı hav1 mektupların 
•Kfıtip" rumuzu ne P. K. 1155 İsoon
bnı adresine gönderilmesi. 

:fonla müracaat. ra 247 Bozkurt Emlnk. Aylık 70 lla 90 lira klrn vcrııecektır. ~~l~~: ıi~~~dapcrşcmbe ve paz:ır

1
1 de~~rSa s-ıılh lıukult mn 

1 f'ı;~ı~; 
TUHAFİYE \'E Sı\İRE EŞYA TESHİ- 2"'000 ı ı·ı·A Ak t Her gün Aııknra c~ddç~i No. 127 Şark: r. Bursanm Narell matınllesinde Çıft.o 

. • "" • • - saray r:ımva) Kl!.3phaneslne n111racnnl edilmesi. rnciDİYE Ki>Ytl:SDE Satılık Fırın So. ı No. dn Ahmet Yaşarda: 
Ri iÇİN - 220 X 1,65 ebadında lüks caddesi 1680 lira gelirli dorder odalı 
bir vJtrln ucuz fiatle satılıktır. Gül- 4 katlı modern npartnı:ı.n. L.'ı.tell SATILIK J•'ARRİKA- Madeni yağ- arsalar ve evler isteyen "s:ıbah 12 - . 1, Posta idaresi ile aıawzd.& ccrt'ya:ı eden 
nih:ıl Bor kn~sındıı müracaat. tramvay dura~ numaro 247 Bozkurt lar halitası ,.c sabun fabrik:ısı t:ım akşam 5 dl'Jl rnnra Sirkeci Büyük Is- gıyabınızda ynpılan açık duru.,ına scr-

Emla. k. .mail Paşa · han No. 6 )a müracaat. nund:ı. Rlfi/942 günü 778 kuruşun olan bütün tcfernıalile satılıktır Ak- '!J' 
MUKAVVA KUTU ATÖLYESİNDE şamd.a F. B. K. rumuzuna m"ktup·ıa Tel: 23486. yuzde b~§ faiz ve yüzde ycdı ucrct\ 

ÇALIŞMAK tJZERE - 18 - 20 y:L§Ja- 2ooee ı,iRA _ Laleli ıncri:ezde lH!> miirac:ıat . vekalet ile 977 kuruş nınhl~cme mns-
rında. 2 - 3 kıza. ihtiyaç vardır. İste- lirn gelirli üçer lki~er odalı 4 dalrell llEVltF..N SAl'ILIK FAURlKA -ı rafının da sizden tahsiline temyizi 
yenlerin postane karşısında Erzurıını sevimli npnrtmnn. Utlell trnmvay SARI YERDEN İSKU,ıa r:: ' r, DA- Tuvalet, trn.ş ve t~rzi sabunlarllc d~- knbil olma'k üzere ka.nır vcrılınlş ol-
han 31 numar-.ıyn mürncantlan. - l durağı numara 247 Bozkurt Emlak. KİKA - Meyvalı, iki kuyu, müced- f,.rc.r tuvalet eşyası ,.e am~nyak: 1ınalı- duğundart 1-ş!>u hi'tkme karşı lhbamn

Mtfnbı BİR FJRMA - Yanm gün 
l::tıhd?.m edilmek üzere UUnıanca
dan Türkçeye ve Türkçeden Alman
ca.ya), bir mütercim aramnaktadu'. 
Ak~mda <MÜT) rumuzuna rnürnca
at. 

LABORATUAR A BALAJ İŞLERiN
l>P. ÇALIŞACAK Rı\ YAN ARANl
'YOU. - Her gün saat 12 den 13 e kn
dar . Gal~ ta Perşembepazrır caddesi 
Bcteketocıu Hı.ln No; 12. - 2 

SATn.m: nuz nor.Anı v.s. - 8,5 
aynk Frijider. San Corclyo teraı'.i ve 
vantil!i.tör ve te~fi.hlnr. T~l: 24386. 

SATU,JK SEMAVER BUDAR KA
ZANI VE SA Ft.!J - Her ikisi de 
muntn1lUII ve çalışır bir hafl'd"dir. 
Görm<'k için: Yedikule Buco.lr Bat'l 
No 16. Görüemek içln: Sirkeci Güzel 
hnn No. 4. Tele: 23466. - ı 

l\lOTOPOl\IP - Miltcnhhit ve zl-
BA YAN AR • • rnatçl.Ierln nazarı dikkatine: BER-

k f ANIYOR - Her tursü NARD m:ırka tuhunba ile akupie bcn-
ft:'°ı·k obnıl hatz bir npnrtıma• da iki ki- zin motöru B"tılıktır G;lata Mum 
9' ı r aııenın • l" ini yan k ... · • ;
orta. )'n{lı tr>nıı ev • ,r aca lıane caddeı;inctcı (25) .num..~da Fa!k 
Dol % b!r bayan arnnıyot. I T~k Er-me muracant -

gun ma_a., verilecektir. Thliplerln · 
~~ı;ı~:rile t tercümeibnllerlni İs- KELVİNATÖR MARKA - Dört 
le~ u pos a kutusuna cönderme-, nyıılth gayet az kullanılmıs hiı; bir 

· . 3 noksanı o?mıyan buz d:>lnbı ne le n-
BİR DADI İLi~ İR tllıktır. Talip olaJllar Emlı1önü mcy-

iHTİl!AÇ VARDIR_ 15 BAIHÇJ\'ANA danı, meydan karr;ıWıda Yeni Moda 
cuga bnkmnkla bernbr.r c ayı\ bir ço- Kundura mafn:zası yanında 22 no. lı 
"ar~ım edecektir Bnhçıvv .. ş erine de dükkana müracaat edilmesi - 1 
" · ... nın Eren- · 
l:öyünde <ıturanı tercih Cdllir Ca- S!\TIUK BUZ DOI.ADI - " araklı 
ğ:ı.loğlu <;Umhuriyetr matbaası 

0

kar~- Kelvinntör 938 ımodcl sekiz ayaklı 
Blllda 1/3 numaraya Q!aede1l sonra Norç marltn iki !buz dolabı satılıktır. 
'nıürncnnt. - Snraçbanebaşı Bah~eli mnhal!cblcl. 

BİR Kı\PICI ARANIVOR - Ca
ibJoğlu AkŞ!\m mntbansı clvn.rına:ı 
keııan B:ısımevlnc rnüra<.'.natlan. -

llADımru ARA.~IYOR - Blr mü-
ese için hademe nlınncaktır. Okur 

Yazar olması kefil göstermesi lll.zım
dır. Yazı ile İstanbul 757 posta k"Utt:
tuna murncant. - 2 

KATJp AltANll:"OR Yazıhanem 
için iyi bir kti.t be Ihtlyaç vardır. Ya
%1 puı.ktnesiıı lyi kullanma~ı erkı \'C 
~n~. h:ıraerı layıldlc okuyup yazması 

nru t ve haluk olma ı sarttır Bu 

Tel: 21G07. - 4 

ALMAN (l\IBRSEDES 17fl TIP> - A7. 
rnüstamcı tenezzüh ot<1moblll sntıhk
tır. Miiracant: Galata Ma mudiye 
No. 85 Kc[!aın. - 4 

4 - Kiralık - Sablık 

30030 LİRA - BC'yoğlunda mer
ke; de 143 llrn gelirli dfü'd"r odalı 
banyolu dtirt katlı dilkkftnlı apart
man. Takc:im Abdülhnkhiımlt caddesi 
23 Bozkurt Emlik T<'l"fon 43582. -

9000 LİRA - Laleli tramvay er.d
desi sen<'vl 720 Ura gelirli 5 odalı 
ma.-ı. miiştemllfıt manzaralı k{\rglr 
haue. Lfı.lell tramvay durağı numara 
247 Bozkurt Emlak. 

7000 LiRA - Aksaray caddesi sc~ 
ncvl 540 Jira gelirll dert odalı maa 
muştcmıli\t biiyiık bnhccll hane. ı,.'ı
le.U tramvay durağı numara 247 Boz
kurt Emlak, 

DİKKAT - Sayfiye m:ı.hal!cri lie 
Br~·o~Iunda yüzlerce r.:ıhlık ar.,::ıları
mız için Taksimde Abdiılhaıth:ımlt 
cnddcsı 23 numaraya Bay zlt, LaJcıı, 
I"'<:tlh, Aksarayda 2000 liradan 10000 
lirnya ~. dar hane ve ars::ı.lannuz için 
de Uılcli trnmwy clursğı numn.ra 
247 ye müracaat Bozlmrt Ernclik Tl!
kfon (3532. 

.cıcwo URA - llııeıı rnna cnddede 
2160 lira gelirll beşer odalı 5 katlı 
lüks apartman. 'Lfılell tramvny d1.1-
rn{;ı numara 247 Bozkurt Emaak -

UOGAZİÇİldN - En güzel ~v
kl!,ndc geniş b:ıhçeli mükemmel ki>n
forJu kfıgJr yalı C130,GOOJ llr:ıyn sa
tılıktır. K:ıraköy Melek han .No. 8 
Emlfıkservls'e mürac:ı.nt. - 1 

EMEKl'El\IEZDE - Kapanın~?. ne
ı:aretli f,yi ıra tıı, 513 odo.lı, 4 dükk.ünlı 
Jı:ıiglr apartıman :(]20,000) liraya Ea
tılıktır. Knmköy Melek han No. 8 
Emlakservls'c mürncaat. - ı 

Sİ J,i - Rwncll c~ddesinde mü
kemml'l konforlu, bahcell iki ıı:. fTir 
ev <70,000) liraya satılıktır. Kare.köy 
Melek han No. B Emla.Jrservl.S-e mü
racaat. - ı 

det blr oda ve miiştemUütı, c;lört rlö- ne mahsus, elektrikle muteharrlk te- menin tebliği tarihinden itibarerı bir 
nüm miktarında arnzı kü"Ük bir bos- ~isnt.ı havldir. Tütü!l Gümrük Kam- hafa lçlndc temyiz etmedlii,inlz tak
tan maktu:ın (2500) liraya satılıktır. kol soknk No. 5 Ibrahlm Soykan'a dlrde hükmü mezl-.iırun k:ıt'1leşmlş 
MiirrırMt: Büyükdcre Piya~a c:ıdClcsl müracaat. - S nddolunacağı llanrn tebliğ olunur. 

59 No. ya. . DEVREN SATILIK DtJKlcAN - Kııdıkiiv ikinci sulh hukuk 1ı:.1:iın -
" I~nde Frijider marka havuzl\l buı ı·ı.· "' : 

REYO\Jıl,UNDA - Yaz icin kiralık d ı b t~t.. b .. il ı ı.,ın'"""· 
ap~rtıman: üc oda mooıe' telefon ° :ı 1 "~ u un. una m4mas C§}'tl- Kadıkoyiuıde sem ker sokngıtıda 
bütün konforlu. Her gfiri 10 dn~ sile devredilecektir. Aksaray Kemal- 22 No lu evde mukim iken 20/6 942 
20 ye kadaı· müracaat. Tel. 40886. pasa caddesi No. 

15
· -

1 tnriblıı.dc olen fırıncı Kosti Ko.1-
-. ı ~E~·otLUNDA, ŞIŞJ,IDE. BAKIR- tinin Beyof;lu &üncü noterliğinde 

___________ ....._._.:.;.;.....:._ liOH}NDE - Ev apartımaıı Bayezit- tnnziın cttird!Yl vru:Jyet .sene,d! 11 8/. 
SATU.:m - Ankarnda plyasanın te Ort.ıılcöydc arsa Ar1badenıdc kö.;ık D42 salı ı;ünü saat 10 d:ı açılncaktır. 

işlek mahallinde çok gelirll bir apar- Çf.nllıc~d:ı t.'U'ln satılıktır Mıirucaat: 1 Alü.kadar nrın mezkiır tanhde rruıh-
tımrın ile Yeni Meclls blnnsma yakın Ş~li posta Jrutusu 47. • - ı kcmemlzde bu.1unınn:ı:ın Han blunur. 
bir bağ, mutavns.'Dt kabul edll.mez. 
S at 14 ten sonra. Dördüncü Vakıf 
Hau birinci kat 35 ~o. ya mur:ıcaat. 

Al"l'O 'KAR IİSARI - Yul~arı 
Paz:ır. MlUet hnmanıı .61rasındn (49) 
No. h ev elektrik. su teçhlzatııe, pa
zarlık sureUlc zatılıktır. Talip~erin 
kirncı bay Şükrüyr müracaatları . 

ÇAMLICADA - Bulgurlunun I.Jbn
dc caddesinde 6 odali, 2 sofalı, 2 helA, 
bir mutfa(;ı, zemin katında ikl göz 
kömür ve o<lunluğu ''e bir arn.b:iliklıı. 
bir ahır, 5 dönüm mcyva bahçesi, bir 
miktar ba~ı. tntlı su kuyusu, emsalsiz 
man7.arası olan 13/15 No. Jı kfışk eh
ven flatıe acele s:ıtılıktır. Üsk.üdnrda 
Dağlarb:mncla Hro.ntm kahvesimte 
emekli bmbaşı Cudiye müracaat. 

iKi KATI l APARTl!\IAN - Acele 
15 gün ?.nrflnda s..".t.ılacnk. 45 lira. icar 
getirir. Vakfı yoktur. Kurtuluş: Bacı 
Ahmet mah:ıllesi Ermeydnru No. 37. 

SADLIK KÖŞK - Çamlıcadn Bul
gurluda geniş arnzi ve mnm:aruh h:ı.~ 
ve m..nyvalılt «Fıstıklı bnıı."· meııb::ı. 
suyu "ulunan 8 oda, ahır ve mtişte
milfıtl!.. .rl.\~\iftü KÖ.5klh satılıktır. 
İç1ndckl1erden sorunuz. - ı 

21/2 metre boytındn mükemmel ve iyi işler bir halde bir tornn 
tezgahı satılıktır. Jstiycnlerin İstanbul Rıı;npB;şıt yoku§Unda Nasıihıyc 
sokak No . .3 t e müracaatleri. 

İstanbul Telefon müdürlüğijntten: 
İdaremiz blnnlarmın cnm temzlllk i ... J~rln~ 1stihdam edilmek üzere 

ru::kediklc lllşi.ğl olmıyan tamüssıbha bir 'işçiye ihtiyaç m.rdır. Tnliple1·ın 
nü"fus hiıvlyet cüı:dıını, husnühnl ilmühaberi vı; bir diletçe U 2Xl 1'eınmuz 
942 akşamına kndar müclürfyetc müraraatıarı. (7512) 

Maarif Vekilliğinden: . 
nu )'11 'bOlll"c sannt okullar1lc Y p1 ust.c. okul.ınr.ına alın k paran?. yatılı 

talebenin mtisabnkıı lmtihanlaıı 20 ağustc""t.'l vllny!'t m!.'tl:czle.rlndc. yn
pılacnJ .. -t1r. Bu 1mtihanl:ını. ,ı;imıek isteyenlerlİl ~·utları of,>Tenruek üzere 
m:ıarlf mftdıirlül:lerine murecaat etme!eri 1lt~.ımdır. t'142h 

İstanbul Verem müesseseleri cemiyetinden: 
Unkapanı cl'r:rmda knrn ve deniL. vesait.ine yakın bir mahtıde işlek bir 

caddP tizcıindc dlsp:ınscr ye.pılma~a müsait ~11 ·.wt arsa 'c!'ia binaya lbtl
)a~ v.ı.rdır. Istek.11 ol.mlann M~l daııcık Yeni Vnlde hım No. f5 deki 
cemiyetimiz mcrkc7.lnc .ac le mur-ac:ı.-tlan. . (7452> 

Ortaköyde Yüksek Qcniz : . i~ı.~ Mektebi 
üdtirlüğünd n~ . =· .. " ol 

l' e}rteb'mlz.e em lira. a lık uc etle Cp!ob lı L:r ' erkek' "h:i: ab. ' ı evsafto. olanl:ır temC'lll o~r:ık aiı:ıa- 29000 IJRA - Ş li trnmvayına 2 l\IARMUTPASADA - F.:Ggir triko-
~ ve IYf iter t verıleceL.-tir. I tekli- d.:ıklkn 137 lira rrlirll üçer oda bnn- taJ fabrJka ı bin. ı 4 dukkfın, bir IHKI KÖY - S~ni;:ıcı Hum.dam 

1 rln ESktşeh r hükf met caddı><ıindc yo 6 daireli npartm:ın. Taksim Ab- ev ( 40 OOOl lirny~ tılıktır. Karııkl\y soka{;'lnda 6 odalı. bahçeli ve sar-
21 No. da avııkat Te fik :Ustun y:ı- dülhn!thfımlt cnddesı 23 Bozkurt F,m-,M· l<'k h ıı No. 8 E!wukscrvis'e rnti- ıuçlı 26 No hı ev satılıktır. Miı~caat: 

alınac:ıktır. l\6:ıtlilp Mi afı haız <:1 nl'I 'l :ı ğıdrtid 'kUhth ~tl•• ~ 
müdiirlyele müraC'aatları. 

D let.çe :nu!u, l'ıt nı. ı. ı h. ı ı... ıı, ı.ıpl • , 
plıştıkl :rcroen .. rtmı~ tıh. n"s'r." mü ac:ı:ı.tıarı. - ı j ıak tt>lefcıı 42532. ı~nt. - l j Y~llkos Is"..aı1bul yolu No. sı. - 1 



GÜZELLiK SÜTÜ 

EVZAT 
AKAY'ı 

11 Temmuz 1942 

62 inci Sayısı Cildi temizler - Gerer -
Besler - Çilleri izale eder. 

Gözen. 
Görmek ve lahuti seJiııİ yakından dinlemek için sa· 
'>ırstzlamyordu. Şimdi bu büyük fırsat elinizdedir. BU&UN ÇIKTI 

Herkes Taksim'de 
1 a Tanburi Salahaddin 

Pınar 

. KOŞUYOR Krem - Pudra - Allık -
Briyantin Kt"istatiıe -

l\layi briyantinı ,~ Yer bulmak için lutfen erken ~eliniz. mıualannm telefonla evvelden tedarik edebilirsiniz. Tel: 40099 

Bıı sayıdakı işler: Ajurlu, çlııglll 
plover .. Çocuklara yün rop ve bluz. 
Erkek Jllesl.. Genç kız ve çocuklar 
için modeller... İki güzel yastık ... 
el çantası... Önlukler. Yazılar: 
Ayak bilekleri nasıl inceıtııır... sı
vileeler ... Jimnastik ... Terbiyede ff
rat ... Helen Keller (Meşhur kadın
lardan}... Adabı mu.ııeret (Sine-

osyon - Sal kolonya HER PAZAR saattsdent9akadar SARAYBURNU Park Gazinosunrla 

GÖZ 
' Tekmil Programla ICKlStz AiLE MATİNESİ 

eıı be~enilen güzellik müs- Sünnet dıiğıinlerıne ve e~ıencder" 

!~h'Znratmı ynılılrt K R A G Ô Z 
G O Z E N in 'ı Rı\\"ALi 1'lAH'.\-IUT AKÇ\Y 

l'.ASSI ~IŞEDE Halı! Telefon: 22443. 10-15 giin 
, °" Adres: Aksaray cd. B:ı.k:.al Ömer 1 

dört kokulu h bıraknn .. <'v;elden hahcr verilmelidir. -
los-yonu 

1 i HAŞiYELi 

YA 
J ve i Z A H L 1 

Türk 

ME 
OY 

ve DUDAKTAN ICALBE 
losyonu \'e p~rfumleri 

---0 -

Her ıtriyat mağaza ve 
deposunda bulunur. 

GÖZEN müc:;se~e=-i. Büyük 
~ostanc cad. No. 5. Tel: 41378 

WSta; 

Assommoir 
(Asornuar) 

Fmnımnuı en buyük romııncı
lıı rmdrı.n Emil Zola'nın en meş
hur bir e~rl olan bu romnn pek 
büyük bir muvnffukıyetle Ti.ırk
çeye terciııne olunmuştur. Mü
tercimi merhum i.:.ıruıu Muştnk 

Mayakon'dur. Tercume o kadur 
sade, o kadar giızeldlr ld sanki 
Tlirkcede yazılmış bir ş;ı heser
dlr. Kitap herke,ı a.l1i.kadJ.r der. 
Bilb!l sa bUtün işçileri, fabrika 
ameıeıerlnl. patronlarını d:ıha 

ziyade aHk:ılandınr. Seve seve 
okunacak en mfihlm bir eserdir. 
is hayatında g~çtmml temin ederı 
bütun kızlara ve kadınlara da 
tavs\\·c olunur. 
Fi;atı 125 kurustur. 

HİLt\lt KİTAUl-.Vİ 

ANU U MEDE iSi 
Ya:ıan : Halis Sungur 

400 Rüyuk sahife 
Fiatt .rnu Kr. • 

Satış yeri· Ankaracı .ı H et ve 
Akba, Ist::ı.nbul'd:ı. Hl 't 

Kitnbevlerı 

Fevkalade bir ars-ı 
sah~ıktır 

IhlıımurlJ Kalamı-? ar ısında 
Ba~dn.t caddesi ve tramvay yolu 
ı.izerinde, Moda koyuna bakan. 
ağaçlıktı ve merkezi vaziyeti iti
b'.lrlle e~siz bir ar,,,1 satılıktır. 
Emnivet c;andığı merkez s::ı.tış sa
lonımıı ve Kadıköy şubes!nc 

lfı:ıılilı••'•4 mriracau t. 

Kadıkoy ikinci 
sulh hukuk ha
ldmlt~lııden: 

94'.l/l() 
K:ıdıkoyuncte 

C:ı.fern~ı:ı. mahal
le lnd~ Şevki bey 
,,okağmda 33 No. 
Iu vd1> hl 'met-
çılik yapmnkta 
ıken olen ve fo
toı;ra.fı ynn ta.
rafta bulunan Hiı~cyırı kı.zı Anenln 
mirasçılarının tarihi IH'ındun itibaren 
üç ay içinde veslkalarilc birlikte Jıfı
kimllğlnü?e mliraacaat etmeleri. 

2 - Ölüye ait eşyanın 13171942 pa
zartesi günü s:ıat 14 de aç~k arttırma 1 
surctlle mahalllnde satılacai;\ı ilün 
olunur. 

!!11••- Di~ TABIRt z• ı 
... _______ ,_1:111,,,, İs~~. ~l~kec~~~a:teıı 11 

vımmdıt l\1(). ?,!J 

Saç bakımı C{Üzclliğin en 
birinci p.rtu:hr 

PETROL iZAM 
Heı- eczanede sııtılır. 

Rur,:ı .;ulh huktak nıabkeme .. in-
den: 9'121!}11 

I~ta.nbuld:ı. Maltep~ Harun sok:ı.k 
10 No. da Şehikaya: Meliha ile ara.
nıuh cereyan edip gıy::ı bmı:ı:da yapı
lan açık duruşma sonunda ll/619421 
güniı 95 liranın t:ıhsillnc (1895l ku
ruş mahkeme ma3rafının da sizden 
tah5illne temyizi kabil olmak üzerl? 
karar verilmiş olduğundan işbu hük
me karşı ihbarnamenin tebliği tnrl-' 
hinden itibaren bir haft:ı içinde tem
ylz etmediğiniz takdirde hükmü m:.?z-ı 

1 
k.fırun knt'lleşmtş addolun::ıcağı ın-
nen tebliğ olunur. 1 

KENDiR ve KETEN SANAYii 
Türk Anonim Şirketinden: 

9/1 /942 den itibaren mer'i Fabrikada teslim 

·FiAT LiSTESi 
K!lrda Kur~ Kendir ipleri ve kat-

N. 1/2 218 ranlı ve katransız 
3 '4 .. 222 HALATLAR 
' 230 
f. J I ~ 232 Kendir İpİ 4 - 5 m/m 235 Kr. 
1.1 /l 237 >~ 6 - .., m/m 228 )) 
l 269 » 8 - ı.o m/m 222 » 
2. 112 302 

11 - M m/m 216 » 3 315 
)) 

4 365 Kartanlı ve katransız 
~ 393 kendir halat 2 l 6 kuruş 

UZUN ELYAF 
200 gr&md~n fazla (Krovaze 
çıkrıkhrna) bobinler, çileler ve 

alelumum dokuma S:lıl"\ayiinde 

mü:>tamel 

Sohin, çile ve Turalıır: 

200 gram ve 200 gramdan 
noksan (Krovaze çıkrıklama) 
Bobinler ve çileler ve 200 gram
d·ın fazla olup da bölümlere 

ayrılmı~ olan 

Çileler ve Turala&: 

BOBiN VE ÇİLE HALİNDE REFE KUNDU
RACI İPLiCl YU1\1AKLARI ve CİLASIZ 

KINNAPLAR 

3ınayide İstimal edilenleı) 
N~. Kuruş 

* 403 
'j 437 
1) 456 
7 504 
3 524 

12 834 

1 '* 890 

SANA YJ HARİCİ iSTİMAL 
EDİLENLER) 

No. Kuruş 

4 454 
5 483 
6 510 
7 554 
8 583 

iNGiliZ SiCiMi 
No. Kuru~ No. Kuruı 

1 333 4 ~417 
1.1 /4 338 5 ""445 l.1/2 347 

6 473 2 360 
2.1/2 375 8 545 

3 389 lG 601 

NOT: Siparişin kabul edilebilmesi İçin: 
1 - Kunduracı ipliği ve Sanayide müstamel iplikler ve lngiliz 

ıiciıni için asgari 400 kilo. 
2 - Alelumun. kınnap ve halatlar 2000 kilodan aşağı olmaması 

şarttır. Bunların dunundaki siparişler için füzuli müracaat yapıl
mama31. 

ma.da... Hara. görücü. Anahtar !Iik:aye. 
Okurlara cevap ... Her şeyden bir parça.... Güzel, dört renklı bir 

kapak içıncle renkli sahifeler, o.yrı bir Lı paftası, 20 kuruş. 
iım••l'.llllB TÜltKİYE YAYINEVİ, Ankau {'a.t, N'o. 36. mmm•mi 

l
ı--'"*•"'"--:,.ü:;.r .. EYA•z PARK~' 

e~l:?ne!im 

Bayan S E M 1 H A 
Kemani SAt.M: - Plyaıust YORGO 

\" ıı rk ıdaşla.rı 

SAZ-CAZ-VARYETE 
Temlt h,ıva. rJhtü koltuk, ucu.: M~şrı.bJt, tyı bir sn. guzel bir S3ı; 
dinlemek: Açık havad::ı. dans, yuzın havuzl1rm'i::ı. senn1emek, deniz 
e ,lene"lerını kahkuhalarlı ~a~lp 1çl ı R E Y ~ z P A R K' n. gldinlz. 

Müjde: her a şam TA SiM 
HALK GAZiNOSUNDA 

~'4 MÜZEtYEi~t'ERGi 
~ . 

ve kıymetli saz ıırkada1ıarı kemani J S M A 1 L ı 
ı imra_ 

Bı>şiktaşlı E D ı P ve arkadaşları birlikte 
Temi.:G han - Temiz Meze - Eyi ServL~ 

ı·"in ;ağıam irad getiren dükkcin 
satın· almalc isteyenlere 

istanbulda Büyük Çar~ufa Kalpakçılar caddesinde haffafiye 
dükkam şuyuun izalesi dolayısile Sultanahmet Sulh mahke
mesi tarafmd:ın l"I temmuz 942 tarihinde cuma günü sabah
lcvin saat 10 - 12 arasında satıla.{'.aı.tır. 

AA' t!WIHVWAMSI W*&+EM MMSSEW 9 7 tW 

. En sağlam irad getiren 
\ ma - aza almak isteyenlere 
1 İstanbul eski Keresteciler caddesinde Çimento künk emsali 
j insaat Jevazmıı mağazası üstündeki odalarla birlikte Sultan
i al;met Sulh mahkeme.si brafmdan şuyuun izalesi dolayısilc 
j .. lı t:;:,!r sah günü saat 10 - 12 arasında satılacaktır. 

1 .... Udi HRANT'ın 
t F.N l;;ON Tı\ K"iMf.F.U.İNİN 

C LUMBI 

j 

.... nıc ltOTH Pl~~klarmd-ı 

--;_17745 NEVA HİCAZ - Ud ile 
ÇİFTETELLİ - Keman He -, 

Bütjin şık ve kibarlar, Aperitifleriniı 
istiklal Caddesi 451, Stadyum üstü 

• 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkestra, 
okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitarist 

Hristo Kontis 

Saman ve Ot ahnacak 
Zonguldak Ereğli kömürleri 

işletmesinden: 
İ~letme ihtiyacı için 1000 tOll Saman ile 600 ton Ot kapalı zarf

la satın alınacaktır. 

1 
Demir - Toprak Anonim Şirketi 

Müessisleri heyetinden: 

Saat 18 den itibaren açıktır. Sipariş üzerine hususi akşam
yemekleri. Sofralannızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 
Her pazartesi akşamı MASAR~ ve arkada.şlannın iştirikile 

• - Husuıı Suare 

Eksiltme 24 Temmuz 942 Cuma günü saat 11 de Zonguldakta 
·,!etme binıuındaki Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 

Yalnız mezkur saate kadar gelen teklifler nuarı itibara alınır. 
Şartname ve mukavele projeleri Ankarada Eti Bıınk Umum müdür
lüğü Ticaret müdürlüğünden, latanbulda Yeni Valde Hanında Eti 
Bank Bürosundan ve Zonguldak ta Ticaret müdürlüğünden alınabi-

linir Taliplerin tekliflerile birlikte teklif edecekleri bedel üzerinden' 
% 7,5 nisbetinde temirıat akçeıi veya muteber banka teminat mek-

tubu tevdi etmeleri me~ruttur. 

GALATANIN iNCiSiNi EN SAGLAM iRAO 
Getiren Binasını Almak isteyenlere 

Galatada, Rıhtımda Kefeli Hüseyin hanına bitişik ve üstünde 6 bab 
odnlan lle birllkte Bakkal dükkanı şuyuun izalesi dolayı~iyle Beyo~lu 
Sulh Mnhkemesı t.arnfından 21 Temmuz 942 tarihinde salı giinü saat 
14 - 15 arasında sntııacaktır. 

Emvaıt ı;aytl menkule üzerine tkrazat ve ipotek muamelatı ile her 
nevi emvali gayrt menkule alım ve satımı ve inşa ve işletme ve idaresi 
ile Türkiye Cümhurlyetl Devleti istikraz Tahviller!, Hazine Tahvil ve 
Bonol!lrı ve bilumum mali, sınai, ticari ve zirai işlerle lştiğal eden şir
ketlerin esham ve tahvllitını mübayaa ve balada. tasrih olunan mevzuu ile 
alakalı şlrketıerl kıırmak ve 100 sene müddetle devam etmek üzere, be- E M L A K S E R V 1' S 
heri 500 lira kıymetinde ve hamiline muharrer 1000 hisseye münkasem , 
cem'an 500,000 Ura sermayeli 

A Karaköy Melek Han No. 8 
Demir .. Toprak nonim Şirketi Eml§.klnlzi acele satmak veya. emlA.k almak, tA.mir ettimıek, bo-

adı ile bir Anonim Şirketi teşkil ile 20/6i942 tarih ve 4577 sayılı vesika vatmak, hissenizi ayırtmak, her türlU lşlerlnlzi takip ettirmek istediğiniz 

ne mezuniyet istihsal edllıniş olduğu ve bu şirketin hasılatı safiycsinden !!ml••••••z•a•m•a•n•s•er•v•is•im•lz•e•m•r•lniz•'•e•Am•~•ded•i•r.1•••••• .. % 15 ı ihtiyat akçesi te!rlk edildikten sonra, bakiyenin % 33 nun Meclisi 
İdare a.zalarlle müdürlere ve şirkette çalıır.ınlara ve % 70 nln de hisse
darlara muhassas bulunduğu ve Tesis Umumi heyetinin sernıayell şirke
tin tamamının teahhüt ve % 25 nln ~ediyeslnden sonra 10 gün zal'fmda 
gazetelerle usulen yapılacak ilanda gö,,teı-ilecek gün ve saatte İstanbul, 1 

Bahçekapı, Ta" hanın 3 ncü katında toplanacağı ve bu içtimada serma- 'ı l 
" şletmemizin maden hastanesi için Kızılay Cemiyeti Hemşire yenin l.lakal nısfı temsil edilmedikçe müzakerelere başlanamıyacağı ve 

her hisse sahibinin bir reye sahip ve ancak bir şahsın hisse miktarı ne 1 Mektebinden diplomalı ve Ameliyathanelerde çalışmış tecrübeli bir 

Hemşire aranıyor 
olursa olsun baınl ıo reye malik olacağı ve kararların mevcut hissedar- hemşireye ihtiyaç vardır. Hastanede ikamet etmes! meşrut bulun-
lann ço~unluğile verlleceğl ve serrnayei şirkete iştirak arzusunda olan- duğundan iaşe ve ibatesi hastane tarafından 'temin edilecek ve kea-
Iarın 1517/942 tarihli çarşamba gününden itibaren 20/7/942 tarihli pazar- disine 100 liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 
test günü akşamına kadnr İstanbuida, Aşır Efendi caddesinde 35 ııuma- tercümelerile birlikte diploma sureti huy vesikası ve evvelce çalı~-

~-----~~M~~~~~M~M~~~~~~~~~·~~~-L~~~a Tuillp İ~r Be~~a~~u~2n~~~Urakh~W~~~ ~~~rlmd~~~ş~d~~rıbon~~~~~~~fu~~~. 
·---------~~----.lfA-t.lliLtuııı.t.ıeU~~.mııu.a.rıru1a.:..1..1L-~-.:..~.--ı-~_._,.__:_~-.ı_.....:.....LJ~~ı;_ı...~~:..._..l__J 


