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Kadın çorapları 

ve ipeklilerin 

kontrolu 

iktisat Vekaleti kontro
lun şiddetlendirilmesini 

emretti 

Ankııra 15 (Telefonla) - Tica· 
rette tağşişin men'i ve ihTncntın mü· 
'8kabe ve korunması hakkındaki ka· 
nuna dayanarak, evvelce tip ve va· 
ınfları tesbit edilmi: olan kadın ço· 
raplan, ipekli kumnşlar, kaput bez· 
leri, kontrplak, tuğln, çimento, sa· 
bun ve daha bunun gibi bazı mamul· 
le.rin aon icaplar dolayısile vasıflan· 
nın bozulduğu görülmüş ve bunların 
~rnalinde görülen yolsuzluktan orta· 
(lan kaldırmak maksndile ~nkı bir 
ltontrola tabi tutulmaları kararlaştı• 
rılnııştır. 

iktisat Vekilliği bu maksatla ilgi· 
lilere bir tebliğ yapmı!J, fiat ve stan· 
(!ad nizamnamelerinin tatbikatının 
aaha sıkı bir tetkik ve kontrola tabi 
tutulmasını istemiştir. 

Ankaraad ilgili memurlar piyasayı 
Clola~maktn, vasıfları bozuk mallan 
müs!ldere ederek bu gibiler hakkın· 
C:la tökibat yaptırmaktadu. Bunlar· 
<lan bazıları yakalanarak mahkeme
Ye verilmiş ve muhtelif iezalara çarp
tırılmışlardır. Bu suretle bu gibi ma· 
rnullerin mevrut nizamname hüküm
lerine göre ironileri mümkün olacak 
Ve her hangi biT tağ~işin önüne ge
çilmiş olacaktır. 

Maliye Vekaletince tesbit 
edilen liste alakadarlara 

bildirildi 

Ankara 15 (Telefonla) - Mali
Ye V elcalcti alakadarlara yaptığı bir 
tam~rnde kanunusani 194 2 bidaye· 
tinden temmuz 1942 bidayetine ka· 
liar muteber addedilir bir liste ile 
132 numaralı Damga resmi kanunu
nun 1 O uncu maddesi mucibince ec· 
nebi paralarla muharrer damga res· 
rnina tabi evrak ve senedat bedelle
rinin bankalar ve sigorta şirketleri· 
nin ecnebi paralar üzeri:ıden yapılan 
ıı;uatnelelerinin Türk parasına çev• 
tılrnesinde esas olmak üzere ecnebi 
rnealı:ukat fiatlcrinin yeniden tem
muz 1942 tarihinden itibaren alu 
ay müddetle muteber olmak üzere 
ll§ağıdaki fiatleri tesbit 'etmiıtir: 

Bu fiatlere göre: 
Lira Kuruş Para 

5 22 32 
130 07 30 

Bir sterlin 
100 dolar 
100 lsviçre 
frangı 30 35 22 

olarak t b' d'I . . R k lr es ıt e ı mıştır. ayşmar , 
u:~k. liret fiatlerinin bilahare bir 
let~ a teııhit edileceği Maliye Veka· 

ınce bildirilmektedir. 

~ed;; terbiyesi 
ışlerinin tetkiki 

Yiyecek maddeleri 
kontrolü arttırılacak 

BU • 
SAB.a.-a-a:ı TELGBAl"LAB 

Belediye teftiş heyeti genişletilecek, 
heyetin emrine 200 memur verilecek 

1930 senesinde VllA.yetle Bele- tadilA.t yapılacaktır. 
diye birleştirildikten sonra Bele- Şimdilik Belediye teftlş hey
diye zabıtası t.eşkUA.tı da polise etinin emrlne 200 memur verile
verilmlştf. O znmandanberl Be- cek; bunlar, başta ekmek olmak 

Mısır çölünde 
ehemmiyetli bir 

hareket yok 

Sekizinci İngiliz ordusu 
Mihver'in hücumlari'ni 

tardetti 

ledlve suçlarına alt muameleler- üzere bilhassa yiyecek Werinl, Londra 15 (A.A.)' - Mısır çö
le de po1!s1er meşgul oluyor. Fa- pazar1an, esnafı daim! surette lündelci selcizinci lngilir. ordusu, mih· 
kat polisin asıl vazifesi Asayişi ve bir Belecliye milfettis.Jnin ~m- ver taarruzlannı püslcürtmüıtür. Dün 
temin etmek olduğundan Bele- rl altında kontrol edeceklerdir. karada ehemmiyetli bir haTelc.e• ol
dive zabıtasına ait işlere arzu Bundan baska 6 ldşlllk Bel~U- mamıştır. 
edildiği şekilde bakılamıyor. Dl- ye teftiş heyetinin kadrosu oek Kahire 1.5 ~A.A.) - ~laleme!n 
ğer taraftan Belediye Relsile mu- dar olduğunda·n yeni mürettlo:;ler cephesinde, şımal ~ölgesınde mıh
avinlerlnln, teftiş heyetinin ceza müsabaka lmtihanne alınacak- verciler~~ tan~. ve p.yade taa~zl~n 
vermek hususundaki satA.hivetıe- tır. Bundan başka hüktlmet tef- püskürtulmüptur. Cenu~ta muttefık
rl de takyidedilmişttr. Blediye Uş heyet.ine aynca hekimler ta- ler, taarruz hareketlerınde bulun· 
miltettlşinin tanzim ettiği zapta yfn edecektir. Mahkemeler kim- muşlardıT. • . Eld l> • 
göre ceı.a verebilmesi Jçln zaptın vahanenin raporu veyahut Tayyarelerımız1 luJd a çevr~ınde 
kaymakama gitmesi lA.zımdır. doktor imzası bu1unmıyan gıda tank vke taıh 1!_. tot P .ulerd~rnna6 d" cum 

dd 1 ri tt b tl edere ta noe mış ı . uşman 
Halbuki evvelce Beleclive zabıtası ma e e ne a ceza za ı arını ., d" .... 1 .. tür 
miistaktl bir teşekkül olarak ~ok kere kabul etmediklerinden uç~nd:u~ {~.A.·) _ B. B. c.: 
doğrudan doğruya Belediye tef- teftis heyetindeki hekimlerin tu- Batı çölünden gelen en ııon haberle
tfş heyetinin idaresi altında bu- tacaklan zabıtlar bu mahzuru re göre Elalemeyn çevresinin şima· 
htnuyordu. Bugün Beledivenin ortadan kaldınlacaktır. linde ~ihver taarruzlarının tardın
elinde icra vesıta..c:;ı kalmadığın- Yeni müfettişlerle 200 memu- d nra yeniden durgunluk hasıl 
dan bu vaıJyete nihayet varilme- mn ücretleri hilkftmet tar~fın- 0;~u:;ur. Vaziyette esaslı değişik
sl kararlaştırılmıştır. Ancak bu dan temin edilecektir. B.u me- lik ~·oktur. Mihver kuvvetleTi, ıimal-
1.ş blr kanun meselesi olduğun- murlar yakında teyin . edilecek- de İngiliz çıkıntısınr.. kaf'§l yeni bir 
dan Jcabeden kanun! yollarla lerdlr. taarruz teşebbüsünde bulunmamış-

lardır. 

Sene Patlıcan ne• rın~az;;;:!:ı:~l:üb~:bPerr f~:ı~::::; 
,. da iştirak etmışlerdır. Mıhvenn za· ? viatt ağırdır. 

kilo ile satılıyor. iske-n-de-ri-ye-deki 1 
Toptan ve perakende sebze fiatleri 

arasında çok büyük fark var 
Fransız filosu 
Vichy hükiimeti iki 
teklifi de reddetti 

1stanbul'da şimdiye kadar pat;.. Beyoğlu semtinde dükk~nlarda 
lıcan daima tane ile satılırdı. Bu yüzde 50, seyyarda 45, lstanbul Washington 14 <A.A.> - .Ixkenderl
sene ilk defa olarak kilo ile satıl- cihetinde dükkA.nda yüzde 40, yc'de emln blr limanda mu:ı.ttaı du
masına ba.şlamrustır. Bunun se- seyyarda 35 olarak kabul eclll· ran Fransız hnrb gemıı~rtnln devri 

d t için B. Roosevelt tnrn.fmdan yapı-
beblnl araştırdık. Satıcılar. Tar- mlştlr. Halbukt peraken e sa ış- lan lkl teklifin V1Chy hükUınettnce 
sus, Adana ve Mersin mallanm tarda kA.r haddi yüzde 70, hattfl reddedlldtğinl B. weııcs haber ver. 
kilo ile aldıklannı, bu ı:;ebeple yüz oluyor kt bu sıkı bir kontrol 1 tı m ş .r. 
kilo ile Sattıklarını iddia ediyor- bulurunadığlnı göstermeğe ka· B Roose'VOlt, bu tekllfier kabul 
lar. Halbuki maldan anlıyanlar fidir. edilinedlet tn.kdlrde Büylik Brltanya.•-

Midway 
muharebesinin 

• 
bilançosu 

--11---

Amerika bahriye 
nezareti kati listeyi 

neşretti ---Londra 15 (A.A.) - B. B. 
C.: Amerika Bahriye Nezareti, 
geçen ay Pasifikte Midway civn· 
nnda vuku bulan deniz, havn 
muharebesinin kati bil• nçosu· 
nu ne~retmiştir. 

Buna güre, Amerikalılar 1 500 
tonluk bir harb gemisi kaybet· 
mişlerdir. Y orktawn Amerikan 
tayyare gemısı yaralanmıştır. 
Amerikalıların zayiatı 92 subay 
ile 21 O erdir. 

Japonların 27.000 er tonluk 
iki tayyare gemisi, onar bin ton· 
luk iki tayyare gemisi, 8,500 CT 

tonluk ağır kruvazör ile 3 muh· 
ribi batırılmı!lhr. 3 Japon zırhlısı 
4 kruvazör ve birçok muhribi de 
yaralanmış•ır. 2 75 Japon tayya· 
resi tahribedilmiş, 4.000 Japon 
subay ve eri telef olmuştur. 

lngiliz Meclisinde 
harb istihsalatı 
münakaşa!arı 

İngiltere tayyarecilikte 
en hafta bulunuyo.r, 

istihaalat verimi_ iyidir 

Stalingrad 
şehri telılike

ye düştü 
Ruslara göre bir Alman 

kolu V oronez şehrine 
girıneğe muvaffak oldu 

Londra 15 (A.A.) - D '~U cephe
sl::ıde vazlyeL ne:ı:=ıketiııl muh~faz:ı. 

ediyôr. ASkerl mztyeU şo,,..le hutlisl 
edi!ebillr: Almanlar Mo l.nvan·n c~
nubundsn Ka.l!nlnıjen Ut' ere l:.:ıd.Jr 

125 kllom"t'"ellk b!r cı:>pbr-:ie tJarruza 
geçm'ferdır. 

CcnuptA., Bog~çar charında harb 
edlimektedir. Tehlıl\e Sta'lngıM ls
tllmmetınc:!e belırmektedlr. Rusıu 
LlcLşanuın dol;u und::ı. yeni mcvzııe,e 
çekilmişlerdir. 

Vichy 15 (A.A.> - 510 l:Hometıc
llk bir cephe uzcrinde. Von Bock cr
dul:ı.rı çekilmekte olan Tlıncçc ı:o 

ordularını to.ldb"•mekt"cllr. 
Vo!'OnPz l:e h1lndc Ruo; o·d•ı u 

durmnc\'ı.n çettılm"ktedlr. 
Eerun, çekUm"kte olan Ru.<ı l:•ıv

vctlerl,..'lln nn'at•lm:ız b1r boz t.'lltıl·la 
hareket ettik'crlnl b ld'rme';tl ... lr 

Almanlar, Ru hat!annın d"rlnll-
~lne nufuz etmislerdfr. . 

Butün cı:>plı.ede Ru ıar b:>z •un hir 
hald~ çekUo•ektedlrler. 

J/.lnclra 15 CA.A.) - B.B. C.: Ru.<ı
yad:ın g~leıı son haber! •r, Vo.oncz 
ctvnrmda mevtian muhıre1)e 1nln en 
sert b!r S3fh"va glrd:ğ •\i blldlrlyor. 

Gece vansı Moskovııcb neşrcdll"n 
resmi tebliğe göre Alm:lnı"rın Voro
nez keıılmlndekl yam1a hareketinden 
sonra dahi Rus kuvveti rl ~lddetll 
bir muknvcmPt gö termcktedlr. 

Tebliğe nııza.r:ın Rus l:uvvetlert 
Boguc::ır civarında düşman p ya'lc ve 
tllnk reşklIJerlne k!ll'~I ç, tın dl)"'Ü.'· 
m~!e!erlı~e d:-•am etm. .:i r. l p
heoın dl~er k" '1mler!nd"' naddi d<>· 
~~~r 
TcbIIJe'yapıt tr Ui n n 

Voronez'de muharebeler ::ıv..e btiy ılc 
Londra 15 CA.A.l _ Ava.m Kama- blr şl1detle inkişaf ediyor. B r Sov

msı harb ıstlbsalütı müznkere!eıine yet birliğinin cephes1nde Alm=ınla.r 
başle.mıştr.·. İstihsalflt Nazın ıord 10 günde 25,000 :zayiat v"nnl.şlcrdir. 
Llttelton söz alarak demiştir kl: 165 Alman t::ı.nkı t9.hribndl1m!.ştlr. 

H rb t Ilhln hAklın I Bogucnnn cenubunda Ruslar, ü~ 
• a : e _ ~an .unsur 'j Lün bir dUşma:ıa karşı çcWn muha-

taY?'.?'rec!lloln tekAmüludur, Inglllz rebeler yapmışlnr, bir cenah hareketi 
enaustru l bu sa.hada en başta bu-! ne d~lll3nın çembcrk'ılll" t<'Se!lı-bu· 
lunuyor. Tanklanmızın ve toplanmı- sünü aldın bırakmışlar. Hl Alman 
zın Almanlarmklnden daha g~rl ol- tankını tahrlbeylemişlcr. fakat yc
du(tu hakkında. en~~e düı~mette nl Alman kun·ctlerl karşı~ında yenl 
mahal_ yoktur. Bir IngJllz zabltlnln hatlara çekilmişlerdir. 
esir duşe:ı bir Alman zablUle şu mu-
haveresiııl nakledeyim İnglllz za- Moskovadan gelen bir hnıebe gö-
bitl Alman:ı: re, blr Alman kolu Voronez şehrine 

şimdl İzmir malı ve yerlt patlı- Bu gayritabli kAr haddinin ö- nın, gemilerin Süveyş knnı:ı.lmdıın 
can çıktığını söylüyorlar. Bunlar nüne gecilememesinin ıı~c:lıca çıkmasını emretmekte haklı olaca
tane ile satıldığı halde satıcılar sebebi, perakenklecllere Halden ğını ve eğer bu emir yerme ıtetı.rU
daha fazla kft.r etmek için bu fatura verilmemesidir. Fatura ol- mez ise Büyük Brlt.a.nyn'nm bu ge-

mllerl tahribe keza tamamen haklı - Slzln ~ok ly1 t.oplannız var, de-
pathcanlan da kilo ne satıvorlar. mayınca fiatlerl kontrol etmek olacağını Vlchy hliMmeUne lhtar et- ml.ş, Alınan zabltl de: 

glimlş ise de Ruslar n111kavemcte 
devam etmektedir. Diğer bir l:eslmde 
Ruslar mukabil taarrm1a Alınanlan 
gerl püskürtmüşlerdir. Cephete AL
mnn takviye kuvvetleri geımekt"dlr. 

Halin toptan sat~ cetveline imkA.nsızlaşıyor, çünkü peraken- tığ! gene B. wenes tarafından bil- _ SizlnkUerl tercih ederim. c~va-
göre orta mal patlıcanın kilosu deci: dlrilm~tlı'. bını vermlşUr. 
24 kuruştur, fakat perakende - Domate.sl niçin 50 kuruşa sa· Bir Fransız balıkçı gemi· Baş\'ekil!n ~n çok elıemmtyet ver. 
patlıcan 40, 45, hattA. 50 ku~a tıyorsun ? • İ "it k dlğl fen t~IMMlır. İngiltere bu 
satılıyor Jd arada yüzde 80 - 100 Suali karŞJsında: sı ngı ereyc açtı bakımda·' B!l{Weklle minnettar ol-
fark vardır. - 45 kuruşa aldım, 50 ye sa- Londra 14 (A. A.) - Franııız malıdır. 

Bu sene bütün toptan ve pe- tıyorum. Breton balıkçı gemil~rinden biri in· Tanklannuzın sayısı 1941 senesine 
rakende sebze fiatlerl arasında Cevabını veriyor, o satıcının giltereye gelmi~tir. Gemi, Fransa· nI..ı:t>etıe dört mlsll fazladır. En r;Q
tabit savılamıyacak bir yükseliş bu dom atem Halden 30 kurusa dan b~z.ı Alman askerierin! k~çı~mı~ . rotu tayyare!ert yapıyoruz. İstlhsal 
vardır. 13 temmuz pazar günü aldığı tesblt edilemiyor. Bu tak- ve lngılız topraklarına gebrmı~tır. ra..11dımnnımız çok iyidir. 

k H 11 d rta l b dLrd A k d ki 
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mer ez _a n e o ma am- e n ara a se ze a 

Kallnln'de muharebe şlddeUenlyor. 
12 Alman tankı tahrlbedllml.ş ve Aı. 
ma.nlar rlcate icbar edihnlştlr. 

• Alman 
taarruzu 
genişliyor 

vanın kilosu 47 kuruşa satıldığı gözden geçirecek olursak sebze
halde bu bamya perakendeciler nln Ankarada !stanbuldan daha 
tarafından (iyi mal) kaydile Ak- ucuza satıldığını görürüz. Anka· 
saray pazar yerinde 70, Gedikpa.- ra Belediyesi, toptan vasati fiat
şada 65, Tahmis sokağında 60, Ierle nzamt perakende fiatıerlni 
BeyoJ?lu Balıkpazan sokağında her gün gazete ile neşretrnekte 
75 - 80 kuruş arasında satılmış- ve bu fiatlerin altında da paza.r 

"f etkikat I tir. Orta mal Ayşekadın fasul- yerlerinde pazarlıkla alım ve sa-
lar a memur o an- yenin Halde toptan fiati 42 ku- turun serbes olduğunu, ancak 

Bazı Rus mevzileri 
yarıldı, bir Ruı ordu 
kumandan\' esir edildi 

rkaP<>rlarını 3 ağustosa ruş olduğu halde bu da Tahmis nazarlıkta perakende fiatin üs-
a.dar verecekler sokağ'ında 45, Aksaray ve Gedik- tüne çıkılamıyacağ'ını bildinnek-
-- paşada 50, Bevoğlı.rnda 55 kuru- tedir. 

Ve~~~ar~ 15 <Telefonla> _ Maarif şa satılmaktadır. Kır domatesin A'nkarada olduğu gibi burada 
tinde topın~ıasan-Aıı Yücel'in reisli- toptan fiati 30 kunıştur. Fakat da azamt perakende fiatıerl llı\n 
Jn.Udürlüğ!l an Beden Terbiyesi umum perakende 40 • 50 kuruştan aşa- ediltr, sıkı kontrol yapılırsa İ!· 
verdiği ka;:er~ezı istişare hcyctlnln ğıya domates bulmak mümkün tanbulda da halkın zararına olan 
han Felek v: ;erine. fı.zadan Bur- değildir. bu fiat yükselişlerinin önüne ge-
!dazhar Kaza lldan Aşır İstanbul, Muhtelif sebzelerde kAr haddi çilebllir. 
busu llaınz ncı Edirne, Afyon me-
treıerıne gı~:>sman Erkan Bursa böl
ınuşJardır rek tetkiklerde butun-
Öğrendİgı 12 n 

:ve 'Vlldan Arnı e ~ore_. Burhan Felek 
ldarecuerı ıe" r dfin lzmir kulüp ve 
lnlr'e glı~ı 1 teınns etmek üzere iz
ke~ll'·e uı:;./ erdir. Dönüşte de Balı
buluııan l\Z:Yflcakıardır. Tetkiklerde 
toplanacak olaraportannı 3 ağustosta 

n heyete vereceklerdir 
Bir lıve - - . 

ç vapuru daha 
Stokb ı torpillendi 

<Ioğru y:lrrı 1
14 (A.A.)- KalmaT'a 

J a maluıı b ı sveç Yellcenlia k u unan Hanna 
~ . ara •u1an içinde 

Almanya'ya 
hava akını 

B. Göbbels'in 
konferansı 

Ruhr mıntakasındaki Vaziyet iyidir parolamız 
hedeflere bombalar atıldı zaferdir 

Londra 14 (A.A.) - İngiltere 
Hava Nazırlığı tebliği: Dünkü pa· 
zartesi • sah gecesi İngiliz hava kuv
vetlerine mensup bir bomba teşkili 
Rbur havzasındaki sınai hedeflere 
taarruz etmittir. Uçaklarımızın he
def uralannda bir k an-

Bertin 14 (A.A.) - Propaganda 
Nazın C.öbbels, propag nda ofisleTi 
şcfleTinin 1 3 ve 14 temmuz tarihle
rinde yaptaklan konferansta du· 
rumun büyük bir iyimserliği ica
betti.rdiiini aö7lemit ve cNe paha• 

- iki aaattir fU lıtanbul aokaldannda taban tepiyoruz birader!... 
- Bot ev mi arıyonunuz, yoksa aade yağ mı} ... 

Berlin 14 (A.A.) - Almtm or
dulan baekumandalnığının tcbliğiı 
Doğu cephesinin cenup kesiminde 
Alman taarruz cephesi cenuba doğ
ru büyütülmüıtüT. İnatla müdafaa 
edilen düşn'laa mevzileri yanlmı,iır. 
Motörlü kıtalarımız dü:tmanı takibe
derken hareket halrnde bulunan dür 
man kıtalannın içine derinlemesine 
girmiJler ıe geri çekilen her sınıftaıı 
düşman kollarnı yenmişlerdir. Rical 
halinde buhcıan düşmana karşı bava 
kuvvetlerimiz birihirini takibeden 
dalgalar halinde imha edici hücum
larda bulunmuşlardır. Voronez'in P. 
mal batısında zımlı teşkillerimiz 
düşman kuV'w·elterinden mürekkep 
bir grupu seri bir hücumla kuşatmıt
tır. 

• 1 

Cepheair. orta kesiminde dü~ma~ 
nın mevzii birçok hücumları püskür
tülınüı ·ve bazı hücum hazırlıklan 
akamete ı:ğratılmı~tır. Volkof cc1Jin
de yapılan temizleme harekatı esna
amda Sovyet ikinci hücum ordw:11 

·-- _ı __ !_ -
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Gördüklerim, duyduklanm 
1 

n""I Jtnulıklanmdan biri anlattı: Dün küçük bir tamir lçin evine 
Boşuna bir azap Parasız dünya 

gckn usta, işini bitirdikten sonra, hakkı olan ild llrayı 
alsın •il •e kendlc;in(\ tam bir on linıhk lJ'labldığı zam.an bu pa- Bu pazar bir ehliap evlndey<!im. :rı firu%8.ğalardan, Boğazkesen
r:n·ı h~ıamıyac~~m.ı, fakat iki lira yerine, vana bir buçuk lı::flo Başka m!ııafirler de arada, günün lerden K8prllye indim. Haydarpaıa 
pirinci memnuniyetle kabul cdereğinl söylemiş. mevzuu olan cephe cephe harblerin vapınuna atladım. Arka<lagım M. 

F.~k[(lcn eJ;;mek verdiğiniz zaman ki.isPn dilencinbı §imdi ıs- mllthiıliği, bu gidifln nereye varaca- artık beni beklesin dunun ... 
rnrh ekmek istt'diğine bakarsanız, reçenlerde «UlnS» gazetesin- ğı bahsi uzayıp dururken, bizlerden Kızıltoprak Istuyonundan Kuyu
dcki bir lwnno;masmda tista.f. Falih Rıfkı Atay'm dedJği ı:;ibi, bu- ya§ça hayli bi.l(yük, çok aamiml halli, ba§lna gelinciye kadar da boyuna 
j?iin cliiny~•mn nerf'.sinde olursa olsun, herhangi bir gıda madde- pek hoı konu,an bir zat: d8nilp dönilp arkama l>akmadayım: 
sinin tasıclıi:rı kıymetle yanşa çı!tacak bir döviz bulmak imlchısız - Artık Stukadan, tanktan, cep- T!kibeden var mı? 
bir hale gelmiştir. ten. yarmadan ill&llaht .• BqJı:a Jlf Bendeki betbenlzin ıidik, halin bi-

Harlx!en evvel parayı bir değişme vasıtası olmaktan çıkar- yok mu) dedikten sonra bana dön- tikliğini gö~n refikıqa bir sebep 
mak kin cUcrindcn j?elen J!"-:tvretisarfeclen totaliterler, öyle ~ö- dü: • g<Sııtennek llzım. Amcamın yolda 
riiniiyor ki hu salında harbi lmzanmadan muvaffak oldular. Çiin- - Biraz da eski ıUnlerden aça- fena halde h11.11taland1ğıiıı, gelip gi
kii her tir2ret konuşma~, iki tarafın muht:ıç olduğu iki çeşit ~da lım. Ba~ımdan geçmiı bir valtayı, ol· den doktorların hastalığı teıhis ede
m:uldesini hulnınya <fayanıycr. Para. ne kadar bol olursa olsun duğu gibi nakledeceğim. Adımı koy• mediklerinl, kansının, çocuklannın 
rı.rtık ~öı Jı::.1maştırmamakfo.dır. mamak oartile iııtersen (Akoam) da ağlagbklannı söyledim. Herkeste 

yazl.. dedi ve anlatmağa bqladı. vah vahlar, ıi!ası için dualar. 
Rann bir 7.'aman. sırf totaliterlerin para düşmanlıklarile Ben de ağzından çıktığı gibi, aynı O gece yatakta ne azap ... Ccnç-

alav etmek maksadile Fransızlar tarafından çevrilmiş gnyet ko- aynına aşağıya yazıyorum: liğimde vimdiki gibi adam sended 
rnik bir fiHm<lcn bahsetmişlerdi. Anlattı!danna göre bu filimde 1899 yılı. Ahdülhamidin eniatesi değil, sinirli, fazla kunıntululardan
vaka, paranın pfyaı:;aclan kaldınldığı ve darphanelerin art1k para damat Mahmut Celllleddin Paşa. dım. Gelsin düşüncelerin türlüsli: 
bnsmadığı bir memlekette cereyan <'diyonnu!). En piildüren oğlu prens Sabahaddin ve Ultfullah- Hafiyeler ııskıı.yı çoktan yakala
sahneforindcn bJri şu: la beraber Avrupaıya yeni kaçmış. mışlardır. Kayırıpeder dolayısile l:ie-

ı•Eir adam eJinde bir zembille lokantaya geliyor. Zembilini Hünkar küplere biniyor; saray biri- nim de kim olduğumu tanıdılar. İşi 
y3mna bırakarak ycmelderini Jsmarhyor. Afiyetle yedikten sonra birine giriyor; hafiyeler ortalık.ta büyüklerine anlattıktan ıonra doğru 
gıırsondan hesap istiyor. Mi!şterl önüne konan pusulaya bir göz dört dönüyor; ökelirsen Mabeyne köşke gelip heni yaka paça edecek
atınca heme:n yerde duran zembiline davranıp oradan ayaklan curnalları yağdınyorlar. ler. Alt tarah Trablusgarp, Fizan 
b2~ı1:mmır:: c:mh ve iri bir tavnli. cıkararak garsona uzatıyor. Gar· Gencim; Babıalinin ... kalemine çölleıine stirglinlük. • 
tıon - şimdiki mana,.ile bu hfrvük parayı bo'ldurmak üz~rc - devamda ve yeni evliyim. Mev~ü Uyuyamadığımı gören zavallı re
vM:neye gidivor. Biraz sonra elin~le Ü(: J'ilfÇ ve bir tabak içinde epeyce yüksek olan kaympederın fikada da kirpik kaıvu~turma yok. 
aih yummt:ı olduğu halc?e dönüyor. l\liişforl büyiik bir ciddiyetle konağında iç güveyisi bulunuyorum. (AUahtan tımidi ke11me, adamcağızı 
pilideıi ve tabaktan <'!~rt yumurtayı alarak ~cmbiline yerleştir- Bahar girdiği için gene kaynatamın çoluğuna, çocuğuna bağışlar lnşal· 
dikten sonra tabakfa kalan iki yumurtayı ne'Lnketle garsona bı- Kızıl toprakta, Kuyuba~ındalti kö~kü- lah 1) diye tesellide. 
rakıvor: Bah5is olarak!n ne henüz taşmmı~ız... Ertesi sabah (tarassutta mıyız) 

Öyle g?>rllı'ıiiyor ld dünya, bir zaman bu filimde gösterilen Hem kalem, hem çocukluktanbe- Damlayıverecekler mi?) korkusiJe 
komik hayalin hakikat olacağı bit' devre doğru gitmektedir. Hem ri en candan arkadaıım merhum M. penc"erelerden e-trafı kollarken bir de 
<te korkunç bir süratle. Şevket Rado le, bekarlığımda ıeyir yerlerini hiç ne göreyim} Ôniimüzdeki tarlada 

•--============================== kaçırmazdık. Evlendikten ıonra ta- ceviz ağacının altında 'köylü kıya

19 para ikramiye! 
· On yıldanberi günde 6 defa 

Floryaya gidip denize girmiyenler 

bii buna imkan olnmyor, Kağıtha- fetli, iriyarı iki adam. 
n.~· Fen~~~~hçe, Cöhu, 5;ılar gö- Biri çümelmiş, öbiirü bağdaş kur-
zumde tutuyordu. muş sigaraları içe içe bizim köşkten 

Bir giln rahmetli M. ciğim kıı- .. ' y .. J r 
k 

goz ayınnı o. a ... 
ırtb: S 1 • .,yl akl 'k' 

Y Ş - aat er geçtı, og e y aşıyor; ı ı-
- arın cuma. eytanın ayagını . d h4l4 l · d hl h 

d k·ı b' ı_ • • sı e a a yer erın e mı ı; gene ep 
ır, ev e ı ere ır ~ıtır at, mevsırnı .. z1 . b f A t k lA · · 

bitmeden bir Kağıthane piyasası ya- gok erbı ul tara btad'.l': kır ı f tamı. cın;ıı 
S l K l 

y d.. yo , un ar te ı ı ya e e gırrnıı 
palım. on vapur a ızı topraga o- h f El b 1 b ki deler 
nersin !.. a. ıye, e aşı arını e eme , 

. . . evı basıp (evrakı muzırra) arıyacak-
üstelik dönilşte de kilometre başına Canıma mınnet., (Pekı) dedım ve lar sonra da beni önlerine katıp gÖ-
19 para r •.• Akşam üstleri de oclan kararlaştırdık: Öğleden bir saat son- tür.ecekler ... 

~ 

Alman taarruz tam 
gelişme halinde 

Londra vaziyetin çok vahim 
olduğunu bildiriyor 

Doiu cepııesinde ı 

1 .Almanlar, cephenin cenup kıs
{ mında muhtelif istikametlerde 
} ilen hareketine d~am ediyor
~ lal'. Berlinden gelen haberler her 
1 tarafta Rus müdafasın:ıın kınldı
) ğmı ve taarruz hareketinin cenu
} ba doğru geniflediğini bildir
' mektedir. Alman tebliği de 

ları sayesinde bir taraftan diğer 
tarafa kolaylıkla asker naklede
biliyorlar. 

İngiliz mahafili ~imdi zamanın 
Almanlar lehine çalıştığını, Al
manların Moskovayı cepheden 
ayıracak bir harekete de başla
dıkları anlaşıldığım bildfriyor. 

Rusyada Alman taaıruzu tam 
bir gelişme halindedir. Rusların 
ıiddetli mukavemetine rnğmen 
Alm~lar çok büyük muvnffo
kıyetler ve bundan ı-onraki haıe
ketfer için yeni hareket noktaları 
elde etmişlerdir. Yakında cephe
nin şimal kı~mıncln d:ı mühim 
hareketler beklenebilir. 

Voronez'in ıimal doğusunda 
mühim Rus kuvvetlerinin çev
rildiğini de haber veriyor. 
Şimdiye kadar Voronez'in 

düomedinğini iddia eden Sovyet 
tebliği dün Almanların şehre ka
dar bir gedik açmağa muvaffak 
olduklanm bildirmiştir. Mosko
va.' dan gelen diğer haberler de 

M!s.ırda: 

bu mıntakada durumun çok ağır Elalemeıyr'de durumda deği-
olduğunu kabul etmektedir. tiklik yoktur. İngilizlere göre Al-

Londra, eephetıin cenup kıs- manlar cephenin şimal bsmınn 
mmda vaziyetin çok vahim ol- tanklarla bir taarruz yapmışhr-
duğu mütalaasında.dır. Londra ea da taarruz tardedilmiştir. Di-
radyosunun askeri muharriri Al- ğer kısımlarda topçu muhnrcb:!-
manlann Ruı ordularının Kaf- leri ve hava faaliyeti olmuştur. 
ka.S(Ya ile en kısa oimendifer mu- Mihver membahrından gelm 
vasalasını kestiklerini ııöylemiş- haberlere göre i~e İngilizler da-
tir. Filhakika bagka yollar varsa ha müsait mevziler ele geçirmek ( 
da bunlar pek uzun ve dolam- için bir taarruz teşebbüsündeJ 
baçlıdır. Diğer taraftan Alman- bulunmuşlar, fakat bu teşebbüs 
lar ellerindeki ııimeındifer hat- neticesiz kalmıştır. 

,..2LJ!!..J2._-=es Zf --- - - -=·~• ..... ......-.& 31 _llL? __ ._Aı± ...... 

Yeni baş komiserler 
Komiserler arasında 
bazı nakiller yapıldı 

iki ev yıkıldı 
Üç kişilik bir.aile enkaz 

altından çıkarıldı 
Günlerden salı, vr saat 11 olduğu 

halde Florya treni gene hıncahınç 
dolu. Ayakta, hatta sahanlıklarda 
gidiyorlar. Ellerde plaj çantaları ve 
koltuk altlarına sıkıştırılm1v mayolar 

yanını§ scrinlemiıı, memnun alırız. ra Beyoğlunda, (Kanzuk) ecza- El' y b kt y k terler 
· 1 K · · (K R al) d ım ayagım ıra ı; sogu 

Mamafıh yazın yoru uruz... ışın nesının sırasında afe uay e d"k - b 1 d. Vakıa abdiaciz- Emn1yet umum müdürlüğü bell1 Karagümrükte Nureddin telt-
şimendiferciliği ben müdürü umumi- buluşacağız; kira faytonlanndan bir do megke aşa ım. ksa da (Le terli müddetini doldurarak Uya.kat ve kesi sokag~rnda büyük ve eski 
1.y d _. K d'.k .. 1 .. y,. . . b. . l' . KAY h . e evra ı muzırra yo rl 

1 
b 

11 1 b 
ıgöBze çarpıyokr. lb 

1 
y .. d b. . kı~ek egışmkem. Ton t~ tokr ı1ıg~nf. :ı1ev: 'b tem1ı:zıne wınıp ver e ını agıt aneyı Tcımps) la, (L'lndependatıce Belge) ebllyetıerl sicllle ye e 1 o an a.zı ah§ap ev dün akşam çıkan ~id-

litün bu ·a a ııın ıçıın e ır ın- ı ışın çı ar. renın a on er en 

1 

oy ıyacagız. 'h" b. t leri ederden kal- komlserlerl başkomlsertiı;ıe terll et- detll rüzgar .,riizünden yık~lmış 
h h 5 6 k İ · · le T h d O k k"' k d" .. k gı 1 ecne ı gaze e ' P ti m•~ ve bu arada tınzı brı..•lçomiser J' 

san var ki . e_men . et gün - . ere yaoar.
1 

çerısı ~ı?a~ı tır. en ~ .ır . a. şa.n o~ e onuşte, aç tsene- ma Namık Kcmaliıı (ibret), Murat ıe:in~ de yerlerini değl~tirmi§tır. - ve bu evde oturan 70 yij.~rnda 
Floryaya gıdıp gelıyor. Fakat bır ke- da ... ş çok degıldır ... ~unu~_ıçın dıT löl§Talcdl~W•budlunankamdc~~ı;ı ıatkaln- beyin (Mizan), Lastik Sait beyin Yeni başkomlserlerlmizl.n bulun- Bekir ile kn.rısı Abide ve .oğlu 
re olsun plaja girmiyor. O sadece biz yazın yorulur, kışın <lıalenınz. buln ,ge ıgm oo, en ısını yo a- k l I . b l (T 'k) t tı d k l 

1 B . . .. 1 b" 1 10 k . b ·W· d k k ma a e erı u unan arı gaze e- dukJa.n ve verildiklrri yerleri yazıyo- Alaeddin, enkaz al n a a mış-
her gün denizde seriri dalga ar ara- - en sızı §OY e oy e aene- ma ıca ethgın en açara apıyı I . (ıu· . Eb'" • ) k 1 k · I eh 

1 • •• .. R 'k k k I d · k en, ınecmuaı uzzıya o e sı- ruz: ar r. 
11ndaki çıplak insanlaıı uzaktan şöy-ıdenherı bu hatta goruyorum. yaptım. efı ayı uş u an ırmama yonu tomar tomar mevcut. Em U Md den M. Remzi Yaylalı- Bu inhidam karakola, onııJan 
le biı görüyor. Sonra tekrar lstanbu- - 12 sene oldu. Mamafih ben- için tıra§ bile olmadan tuttum iatas- er, Am~syaclan Carullah Arslan u. da itfaiY. ev. e haber verilmistir. 
la do"nu"'yoı. den fazlası var. Mesela Faik Tınaz yonun yolunu. Sonra tetlikeli birçok kitabım da d 11 dl c 

mık K 1. müdürlüğe, Kütahya an am an- Derhal hadise yerine gelen itfat~ 
Hdyatınd<ı bu acayip programı adında bir eııkimiz var ki zannede- Domu:.; sokağındaki perükar Niko- var: Mesela gene Na ema ın oğlu Trabzona, Ordudan ö . Fazıl ye ekibi Bekir ile kansını ve oğ-

d · d"f k 1 
• 20 d f l t 1 d b'l t d kk d l (Vatan yahut Silistre) si, (Evralu ı d «ftllh Ak tatbik e en insan ,ımen ı er on- nm sene en aza ren er e ı e a sine ay ı tıraştan sonra ıaç an- Erdal Iğdıra, Ma.n sa ıı.n °"' - l•" ... U yaı·alı olarak enkaz a1tın-

d k d D 1 d dikk 
1 
k O b h t•· 1 d b · b ı l b ki peri•an) • (Cezmi) si: Mizancı Mu- tun H "~ d M Hicabi Corkun ı.uı ü ·törü ür. ü,ı tren er e at eser. nu u a .<ı sene er en en ma o ogyon, ıyı arıma maşa. ~ ., ç, a.,..y an . "' • d k tı 

ettim. Bu zat hiç değilse 10 yıldan-11 herkes tanır... 2 yaşında çocuklar Tünel meydanında fesimi kalıplat- radın (Tariki umumi) ıi, (Turfanda Ank.aradan Sadrett1n Altıntuğ, Bam- an çı armış · 
1 l d K dük. .. d' yoksa t~fa mı') aı"Haıı""' Feh- sund"'~ M, Remzi Barlas An,.ft~aya, Yıkılan ev B. Şükrüye aittir. beri elimdeki karton bi eti a ır, onu tren e onu c on tor amca> ıye tım, iskarpinlerimi boyattım. Ağır mı, ~ r • ..... u.u ,....... 

bir kcnanndan deldikten sonra ya- 1' ta~mı:ılardır. Sonra b~nlar büyüy~p ezgi, fıstıki makam (Kafe Ruayal) e mi pa~anın. Ali Şehbaz efendinin Anb.radan Cevdet Giray Polis enstl- Bunda:n başka, Aksarayda 1'/Iı~ 
nınıdan uzeklaşır. On sene aramız- gehn olurlar, çocuk.lanle ttene gelir- geldim. (Hukuku düvel) leri. til.süne, Hataydan Niyazi Özalp A~- racı sokağında 21 numaral; ba-
da bu acayip münasebet devam l ler. Bu a~fer ~ü?ükler kondüktö:~ Ark~daşın gelmesiııe daha vakit Ya Türkçe, Frenkçe tarihleri ney- ya, B1ngölden ~usret Yazıcı Blngol e, yan Melfilıate ai~ ahşap bır ev 
eder. Tren hattında oturanlar onu tanır ... lşın en ıyı taraflarından hın ~ar. Bu kenarda kahvemi içerek ge- liyelim: Bunle.r ]kinci Oıımanın öl- Manisa.dan Şakir Karabay Çanllkka- de çökmüştür. Iyi bir tesadüf 

l d d bil B 1 leye, sa~s~dan Cevdet Ozan Bey- eri olarak ev sahibi sayfiyede 
hemen hemen yeryüzünün meşhur e ne ir ." ir ~İsiniz?.. izim yo - çenleri seyrederken caddede koşu~- dürülüşünü, İkinci Mustafa devrinin hana., Oümüşhaneden Ahmet Kork- es v • • ' 

ıİ}•asi adamları kadar tanırlar. ismi- eular, ötekı nakil vasıtalarının yolcu- malar, gürültüler... Edirne vakasını, Patrona Halil, Ka- ma?; Çoruha., tsianbuldan TalM Alp- evin diger sakmlen de bu esna
oi bilirler. Ve mezun gününde sivi) 

1
Ianna katiyen benzemez. Mesela Ne oluyor diye .akağa fırladım. hakçı ihtilallerini u:ıuo uzadıya ya- fer. Kemal Tekin, H. LAml Büyük- da sokakta bulunduklarından 

ıiyinip, çoluğunu çocuğunu yanına tramvay yolculan her gün aynı bilet- Şişliden gelen atlı tramvayın kurada zarlar. Hele De Ja Jonquicre'in (Os- güzel O Fethi Tezcan, R. Sıtkı Aka.- kazadan kurtulmuşlardır. BU 
alarak soka~a çık:sa: çi il~ karşılaıma.z. Halbuki bizim beygirleri kapaklanmış. Seyis kırba- manlı imparatorluğu tarihi) nde Ab- lm ~bu1, İstanbuldan Hu1üsi Öl- evin yarısı ÇÖk\!ÜŞ, yansı da as-

- İşte ... Kor.düktör bay c ... > h~.tt; . yolcu vardır lı:i senelerce aynı cı yerleştrİyor; biletçi, vardacı tek- düla:zizin tahttan indiriliıine, yerine mez Karsa, Bltlisten Etem. Eraltm kıda kalmıstır. 
çocuklarile gezmeie gidiyor... der- 'ı trende, hatta vagonun aynı taıafın- meleri basıyor; hayvanlar yüzük o- Beşinci Muradın çıkıgına, onun da Bitllse, Boludan Cevdet Oğuz Bolu- Her 1ki h~dise etrafında zabı· 
ler ... Şöhreti o derece ilerlemiştir. da oturur. Çünkü bazılan ııol, bazı- yun yerde, kalkmaz da kalkmaz ... al a~ağı edil~ine dair sahifelerce taf- ya, Samsundan Ziya. Telll Zongul- ta tahkikat yapmaktadır. 

Lakin heı gün görmemize rağmen· lan da aağ taraha oturmak meraklı- Halk birikti, diye Mutasarnflığın bü- silat ... Bir an evvel bunlan ortadan dağa, İzmtrden A. Haydar Erez Ay. 

1 

d dma, Rtzeden Ali İnan Edlrneye 
hu adamın. h~yatı ~izim için. ~am~- aı ırlar ".' Bunun için 1 O aene, 15 se- tün kom5serle~i, po!isleri. kanunları yoketmek §aft. MU§tan Hayri can sıva.sa, Dlyartxı-
mile ayn bır alemdır. Bunun ıçın hı- 1 ne aynı ınsanlarla karşılıt§a karşılaşa kalabalıgı dagıtmaga çabaladı. İti hala kanma açmıyorum. Bir kırdan Ha.lll Altına.y Tra.bzcna, Bur-

B. Şükrü Saraçoğluna 
gönderilen tebrikler letimi kestikten ııonra onunla biraz 1 adeta aramızda bir ahbaplık, bir ak- O esnada kolumu biri dürttü: behaoe ile onu a§ağıya eavar ııavmaz mdan Raşi~ Coşkun Mat~, P. En!-

komışmak istedim. Şöyle anlattı: .... lrabalık kurulur... ~ - Vay monterl.. hemen evvela gazeteleri kucaklayıp tıtüsünden Hızır Avnı Yetkin Edime- Ankara 14 (A.AJ - Şükrü Saraç-
- On yıldanberı her yaz gunu ~anır ~ısınız) .. Mese}a yıllardan- Sarışın, albn gözlüklü, ealta kadar alt kattaki hamamın külhanında 80- ye, zonguldaktan Avni Aksoy 1stan- oRlu"nun Ba.şvekilli~l ve Hariciye Vc-

5 - 6 defa Floryaya gidecim. Lakin ~en her g~n 10~5 3 trenıle 1~tanbula ceketli, bumbar gibi pantalostlu 819_ luğu aldım; hepsini ateıe verdim. bula, Muğladan Hayrettin Çandarlı kalet1 Vekilliğini üzerine almış ol• 
f O yıldanberi, bir defa olsun denize ınen .. tanıdı&ım hır yolcuyu bırka.ç Jı:e- ka bir züppe... Sonra, dediğim kitaplan ve daha bir Çanakkaleye, P. Enst.ltüsilnden Tallp ması münasebet1ye İngiltere Harlcl-

B d · •d k d Ergüven" Muğlaya, seyha.ndan Cel~l ye Nazırı mistr Antony Eden, milli girmi" inasn değilimdir... iz enı- re gorme4cm a. e.ta. mera e erım · · · Bir de dikkatle bakayım ki bir çoguv nu da ta•ıyarak, içim yana ya- " İh i 
" H ı d 1 k d 1 ., Erken Kastamonuyı:ı., seyhando.n - çın hükumeti icra. komitesi re '>i ma-zfo ta kıyısına kadar gelir ve döne- og on ar a uı mera c er er aralık mektepte, bizim sınıfta bulun- na ard arda yaktım. h" 

ı M 14 bl dd ı san Dener Gazlatebe, Bltnsten Meh- reşal Şang Kay Şek, Roıruı.nya u-riz ... Bazaıı da cHa bugün, ha yarın ya... ~sc a r mü eıt görmese er mu" olan, hiç ho.,lanmadıuım ııouuk k"- ti isi ı Ant e co Ro 
.. " "' 0 met Besni Burdura, Boludan Faik u.we re maıreşa .on s . - • 

girelim> derker mevsim geçer, sulaı 1 hatınmı:!ı sorarlar. D?ğruım bizim neva ... Başımdan savmak istiyo- " Öğle yemeğinden kalktığımız 11- Örsel tzmıre, Edlmeden Tahir Düzt:l manya Başvekil muavini B. Mihall 
soğur ... Mıınıafih denize girsek de, yolcularla :mımız hakıkaten bal ıe- rum, sırnagık, yakamı bırakmıyor: ra, hizmetçimiz, Anadolulu kadın Urlaya, Edlmerlen Kemal Yulıun Ba- Antonesco ve Irak Başvekil! Nuri pa.
girmesck de i~imi.ı:den memnunuz; fkerdir. Ôtd.i nakil vasıtalarında - Bir yere girelim be§ dakika süklüm püklüm yanaştı. Demez mi hk.1eslre, Burdurdan &ılih Sayın §a El.salt taraflarından gönderilen 
bir kere cFlorya seferleri> başladığı kondüktörlt yolcu arasında hazan kor.uşalım azizim. Havadislerim ki: Beyhana, İst:ı.nbuldan Ömer vecdi Uz tebrik telgraflarına. Bn~vekil ve He.-
zaman biz de herkes gibi cYaz gel- ,hır gür olabilir ... Fakat bizde asla ... çok... _Memleketten kardeşim gelmiş, Kır~ebire. rlclye Veka.Ieti vekU1 Şükrü Saraço~-
dil> diye seviniriz. Sonra Florya ae- 1 Tıpkı 35 - 40 sene beraber yaşadık- Ruayale girdik. Oturur oturmaz bizimki buraya kadar getirmiş, Çe- lu teşekkürlerini telgrafla bildimıek 
ferleri., in kazancımız üzerine de te- ıan hald .. Lıribirlerine tek fena ıöz tutturmaz mı? kindikleri için bahçeye bile girmedi- Demiryolu meslek okulu suretıyıe mu1tabeıe etm1ş1erdtr. 
ıiri olur .. 'ısöylemiyen kan kocalar gibi, biz de - Atlı tramvay Avrupada çok- ler, karşıki tarlada bekliyorlar. izin açılacak . ,. 

- Ne gibi).. 1 O • l 5 yıl, y;ıhut daha fazla zamıın tan tarihe kımştı. Ne geri memleket, verirseniz onlarla gideyim, bu gece Ankara 15 _ Devlet Demir- Madam Atina mahkum 
_ Eeee ... Şimendiferci için tren içinde hiçbir yolcudan kötü bir laf ne berbat idare) Bu ıerait içinde ya- kalır, yann erkenden dönerim 1.. yollan umum müdürlüğü Anka- oldu 

telurl~inin heT dönii•ü bir kardır ..• işitmemişizdir. -namaz. Acınacaı_ haldeyı'zl... Sabah h · hal d k 
.... -v 1 ..- & tan en ecao an ıvra- rada lise derecesinde blr demir- Genç kızlan fuhşa sürükle-çünkü biz kilometre ba .. ına c l 9 pa- Yo cularla memurların en ahbap Do"'rt yanıma bakıyo·rum, ma-- 1ar .. marn '- ak kuc - '-

y ı ~ ru,, a mı yanarsın, &uc -. yolu meslek okulu açmağa karar melde mru:nun madam Atina 
R> ikramiye alırız. 19 para size mü- olduk arı yer trendir ... > - H. dolu·, 1- ım· bı'lı'r ' ~ •ç bafı'ye 'Var' Yu"- et 1 • • ·1· k'tapla·ı 

ıı; .... r gaz elenmın. en eevgı ı ı • - vermiştir. OkuJun bu sene açıl- ne a.rkadArılan hakkında ve--
hiın para değilmi~ gibi goTUnur regyime ıg"'ıl ıg"'ıl iniyor. Ardından, mm kül olu•una mı) 1 -:. 

5 l D h 
" Ç k . .. . 1 ması için hazırlıklara baş anmış- rilıni~ ola:n mahk'Omiyet karan .. amma.·· defa Floryaya gidip ge • M k ld" gu·ya kule.gıy ma, fakat etraftan pekaA - a ası va e tıgım azap arın "' a arna ge ı . r. w· . . tır. Demlryollan umum müdür- nın temyizce bozulması üzerine 

mele. 200 kilometre dere. 6 sefer Piyasamıza bol miktarda ma- la İ§itilebilecek ıeale demez mi ki: hepsı de boşuna d~gıl mi ıınıg'? O lüğünün işgal ettiği bina, bu dün nakzen yeniden muhakeme~ 
yaptın mıL Lira çıkb demektir ... karna gelmiştir. Bunların yakın- - ~~ristecı evvelk~. akp.~ geld~. k.~hıolası et!ka, Parıse adımını atmak okula tahsis edilmiştir. Tahsil lerl görülmüştür. Heyeti hAklme 
Maaşt11n başka... Bunun için biz da dağıtılmasına teşebbüste bu- h~_fta ıçınde gene donecegım. Jon şoyleh df~rslun~ Çderke~ MŞehmdet pbaşa- müddeti üç sene leyıt meccani Atlna lle Katinayı 1,5 sene yir-
FJorya ııeferlerinden memnunuz ... lunulacaktır. Turklerden dostum Ahmet Rıza nın a ıye erın enmış. ura a ura- l ktı . y1 . r 
Zaten ıimendiferci kerıd~ini yürü- ---- beyle, doktor Nazımla çalışıyorum. da dolaşır, önüne gelene o makamda o aca r. mişer gün hapse 83 lıra rınışe 

d d h h t h d o ı 11 v • 1• d k" kuruş para cezasına mahkt'.lın et· yen tren e a a ra a ısse er... M"" 1 k a. •• amat a ve oğlu prens Sabahaddinle çene sa ayıp agız arar, sermaye Mersın _ımanın a 1 . 
1 

A l b 
- Çok kalabalık oluyor değil faşesse~: .. e[.~erzakt Le:zıı de sık sık temastayım. Emin ol mon- edindi mi, hemen pap.sına cumalı k h l nılş, Vasılopulo le maya e-

mi?.. . t ~ ;n~ ur ud... • mdie ep, as- şer pek yakında emellerimize nail dayanr.ış... a ve er raet etmiştir. 
B b . ., C t . ' ane a e yur u, spanser ve 1 - · t · d · Y• 1 Se ....... ed Muhtar Al··~ Mersinde ticaret ofisi•ne ait ------ u ır şey mır.. umar esı, pa- t bl tl 1 f b .k l o acagız; ma1eıı eyı evırecegız.. •u. .... M k l d 

zar günleri vugondan vagona geçe- ak 0 an 
1 
~1an v a_

1 
n a arak er- 0 anda başımdan aşağı kaynar kahvelerin inhisar idaresıne dev- F ransada e tup ar a 

meyiz. Bilet kesmekten parmakla- zha bverm ş ~: en en e~~- şa- su boşandı Sağımdan solumdan mis B k ... 1· • d ri kararlaştmlm1ştır. Kahvelerin sevgi ifadeleri 
nm uyuşur. Kan ter içinde kalırız. ts a~ına yuzer gram pırınç ve gibi duydular; m~hvoICium de- ursa as erı• ıseıın en devri için Mersine bir heyet gi- k 
Floryaya gelince yolcular kendileri- tur yagıdır. seı:-ıe e... diploma alan gençler decektir. bulunmıyaea 
ni plaja atıp sl'rinlerler, biz de ma- K • 1 Ha gayret, kendimi toplar topla- Bursa 14 (A.A.) - Askeri lise 1 • • Paris 14 (A.A') - Paris rarlyo-
novra YllPlP geri döneriı. anavıçe ve çuva maz kahvenin arka kapısından hzy- son sınıf talbe1erİnt mcr.:ısimle dip-ı Dışçılere kauçuk su, mektup ve telgraflarda her türlü 

Kondüktör burada durdu ve gü- dağıtılıyor di dı~arıya. Galatasarny hi\mammın !omaları veri1nıi~tir. C~nçlerimiz Di~ç~Iere. verilecek diş kauçuk-! sc~rgi ifadcl~riyle şiiphel/. olabilecek 
lümsedi ve el ile parn i~areti yapa- Ticaret ofisi, t:etirdiği kanavi- i>ni.inden, dar sokaklardan, tabanları dün Atatürk heyk~line hır Çf'lenk l ları ıçın bır protokol hazırlan- raıı:amların ışgal altında.u F ran;ııında 

____ ..._ ___________ ~_._ ___ _ _,.. _ __."""'-_... _ __._.__.__...__....__ __ ..._ _ _,__,_ ____ _._......._._ __ ı__ _ _..J_ D A-1..- 1...-_ ..... ~f.·,..,,,,.,.., .r.ln'"' A~~u,.(lh."' 'hn ~-~~.,.;:. •o. .. ~~,n~'2n "'"fi • ..... 

' • 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kimler sinirimize 
dokunur 

Her mesleğin mensubundan bua 
vaaflar beklenir. Her mealek men
subu da. halktan kendine göre bir 

Kahvecinin 
1200 lirası 

Geceleyin yubği altin
dan nasıl çalınmiı? 

hürmet ve itibar wnmaktadır. Mea~ .. .. 
li diyelim ki bir difçi... Hatta bir ~u.çükpazarda geceleyin. bir k.ab-
berber •.• Bunlar miitterinin bol bol vecıyı •oyan ve bir adamı l:iıçak.lııvan 
aarnuaaklı cacık yiyerek sanat iakern· Şevket adında birinin muhakeme.si.
lesine oturup kötü kötü solumasını ne Asliye dördüncü ceza mahkeme
İltemezler. Bir otelci. yolcunun. elin- sinde baılanm11hr. Tahkikat evrakı
de türlil türlü zembillerle sepetlerle na nazaran vaka flSyle olmuşturs 
«Yahut Bot yatak var mı?ı. diye k Şevket hlr gün akıam üzeri Küçilk
ridorlarda baykınnasını bot g"' o- pazarda Hll civarında kahveci Mah-
tıb... ormez. mudun kahvehanesine giderek geç 

• •• vakte kadar oturmut ve bir aralık 
Bir doktor da diyor ki 

1 
Mahmut dıoanya çıkhğı sırada Şev-

- Halkın hekimlere karp mua• ket kahvenin ü.at katındaki bot oda
meleainde büyük bir tedenni var. ya girip aaklanmıftır. 
toculduğwnuzu batulıyonun. Bir Gece tahta aralığından gizlice gö
haatamıı: olunca ve eve doktor da- zetli;yen Şevkot, geç vakit Mahmu
vet edilince hemen bir faaliyet bat- dun kahvede yatağını yaparak ce· 
larda. Kapmın önünden itibaren or- binden cüzdan~.nı çıkanp yastığın al
talak temizlenirdi. Hastanın yatak ta· tına koyduğu~u ve yatıp uyuduğu• 
kuru. çamqın. entarisi değiştirilir.Ji. nu görmüıtür. Gizlendiği :rerde bir 
T~z havlu çıkardır, musluk bqı müddet daha bekleyip Mahmut uyu
nızama sokulurdu. Hekim geldiği duktan sonra Şevket yavaoça kahve
vak.it, pek biiyük bir tahsiyet lutfen ye iınmiı ve Ma'hmudun yastığını kal· 
evi tereflendinnit tarzmda ona bir dırarak altındaki bin iki yüz lirayı 
İzzet. bir ikram. bir itibar gösteri· almıştır. 
lirdi. Aile mensuplan. adeta divan Bu İş bittik.ten sonra ortalık ay• 
dururc:aama huzurunda beklerler; dınlanırken, Şevket gene yava~a 
ağzından ne cevher çıkacak diye dik- kapıyı açmış ve sokağa fırlamıştır. 
kat kesilirlerdi. Doktor, vakar ve Fakat o ıırada Mahmudun tanıdık
azamet içinde muayenesini yapar, lanndan Mehmet de sabah çayını 
tembihler. \.:mirler verir; kendisine içip Hfildeki işine gitmek üzere kah· 
zarf İçinde mahcubane ücreti takdim veye gelmiştir. Mehmet, bu ıaatte 
edilirdi. Şimdi ise... yabancı bir adamın kahveden çıktı· 

Bunların hiçbiri yapılmadığını, pa· ğını görünce, §iiphelenmiş ve Şcvke
ranın en eskisi, en L:ötüsü. mümkün te kim olduğımu sormuıtur. Şevkot, 
~ertebe az miktardası. hatti hazan yakalanacağını anlayınca kaçmağa 
da csıfır& rakamını ifade edeni to- kalkıımıJ, Mehmet kendisini yakala
k04turulduiunu ıöylüyor. mak istemiıtir. Bunun üzerine Şev-

Hu1isa. her mesleğin etraftan bek· ket cebinden bıçağını çekerek Meh
(ediii bir nevi hürmet var. Onu bu· medin koluna saplayıp kaçmıştır. 
lamayınca ıinirleniyor. Mehmedin bağırması üzerine yol-

' ••• dan geçenler ve bekçiler yetişerek 
Bız gazetecilere gelince. nelerden Şeıvketi elinde bıçak ve cebinde bin 

bilhassa sinirlendiğimizi ,uractğa sı· iki yüz lira ile yakalamıılardır. 
ralıyacaitun· A ı· d~ d"" ·· hk • . . s ıye or uncu ceza ma eme-

l .- Gazeteyı okuduktan soma, sinde yapılan muhakemede kahveci 
=h~ kabilin~en ~ÜTezzie iade Mahmut ve Mehmet davalarını yu

en e~ ... ! Böyle b1r nt~q, o kanda yazdığımız ıekilde anlatmıı
gaze~enın açınde ka(: ailenin hakkı lardır. Dinlenen tahitler de Şevketin 
41ldugunu ~utuyor .•• ) ilk ifadesinde suçunu tamamile itiraf 

2 - s.ıze raalu raal~ı cE. •• ettiğini •öylemişlerdir. Şevket ise su
Ne haYad11 bakalun? •• ıt dıye aoran· çun bir k11mıns itiraf ederek: 
dan... (Sanki gazetedek.inden fazla Para •- l t M h d L" bil • - sız m;a mıı ım. a mu un 

;:,. fey) aenız yazmıyacakmlflınuı: da paraıı olduğunu biliyordum •. ilk 
11 ~... 

8
. x.ı • d L-- ifademde söylediğim gibi, kahvenin 

d
. , _ _._ ır ev" encefe yd: e.G~IDID üzeriındelci odaıya aalclanıp gece Mah-
ınıeraen: « aJ en ... ene ne t '- · .. ı d 

mevzu arattırıyos ? eli d mu uyur&.en yastıgının a tın an pa-
(Sanki bizler de unutirmie:ak:: ralan aldım. Kapıdan çıkar~en Meb-
haiz deiilmii ibi. ) met karııma çıktı n benı yakala• 

4 Dur uı: Si b;· malt istedi. Ben de kendimi kurtar-
)'1111 - Y .,:'a il' ~ anla~· mak için Mehmedi ittim. Her halde 
L __ ;::,. u.da1c:1..j ne ıüzel~~· ddıye o sırada düımüı, yaralanmııtır. Onu 
.....,..,.p -•a&arca m-. -en en. •• h --'-l d B "f. d' Ve incir çekirdefi duld.acak bir ı~ a vurma ım. ana ı tıra e ı-

IÖz söylemiyenden... yor. 
S - cO güzel Ja.zdannaa bayılı· Demiıtir. 'Şevketin sabıkasının ıo-

l'lrn• diye size Janatbktan IOlll'at rulmaaı için muhakeme baıka güne 
«Sia timdi hangi gueteclesiniz im· hırakılmıı ve kendisi tevkif edilmir 
SUm?:ıt diJe aorandan .•• ve cBen o tir. 
~a:ıeteyi ıöremi)'orum ••• :ıt diyen• 

en... «Eskiden filinca yerde ya· 
aardınız. değil mi?ıt diyenden. •• 
~baki ıiz, o gazeteye ula intiaa· 

emifsinizdir.) 
• ~ - Yirmi senelik bir mubarrir
~aa faraza •.• Her sün de ümanuı: 
~.!.:zetede, ber halta bir iki mec:· 
-a çakar. Diler gazetelerden 
~ hepsi sizden arada sarada 
enlud, takdir veya taka yolile bab· 
~etın1ektedir. Kartınızda bir muhatap 
aı~ oluyor. Gayet ,ık, kelle kulak 

Yerınde Bu""t•• t h ·ı· · T"" k" ed · un a 11 ıru ur ıy e 
Yapnılf. bütün ·· •• •• T .• _._. ecl 

-----
Otomobil li.atiği 

dağıtılacak 
OtomobilJerle kamyonlara verile

cek llstiklerin dağıtılman için Vila
yete emir gelmiıtir Dağıtılacak olan 
lastikler 240 parçadır. Dağıtma iıi 
müracaat sırasına göre yapılacaktır. 
Bu seferki dağıtmadan kimlerin isti· 
fade edebilecekleri hakkındaki liste, 
İaıe müdürlüğü koridorunda aeıla
caktır. Listenin aııldığı tarihten iti
baren 15 gün içinde müracaat et
miyenler, bu sefer lastik almaktan 

re · • • omrunu ur-.ıuy e 
çınnı, hır hemteridir. Münevver =-=~====-======-====="="" 

h'lıeslelderd b. . . ı •••• ı • ı, ı. ı ı ••. ••• •••• •• , •• •• ••. ••••., 

istifadl edemiyecelkerdir. 

Yel" k" cın ınne mensuptur. Dı· 
•11.ımd. 1 doktordur, avukattır. mu· rqınm ..• ,. diyor ••• 
•mır s·. asla •• · ızı tanıştırıyorlar. Adınızı raşınm ••. diyOT ••• 

k, ... _ ışıtmeırı~. Olur a, bir esermize Hiç gazete okunuyan. bunu da 
-uııtsr ııelk" s· . . . k k niyeti d I 1·;· lZı ıstis al etme apaçık söyliycn bir doktor. bir avu· 

Yalıut\~·- htıma) bir ince hissine, kat. bir muallim!... Onun namına 
nuzdur ~!.'1enfaatine dokunmupu· yerin dıöine geçiyorsunuz. •• 
disilc ~ 0~ d.üll~nerek siz de ken· İşte galiba bizim meslektaşlann da 
Cel<ilc: d uar eyı ıle:-letniiyorsunuz.- en ziyade sinirlendikleri insan bu· 

0 sizin! uruy?rsunuz. Fakat bu sefer dur. 
lıyorsu:uaa~.1rn;:etiyor. Neticede an· Ve hakkımız da olsa gerek ••. 
t.flaruuz~an \. ~b.'": üstü meslek· Böyle münevver havsalaya sığar 
LUl'Ufturarak. ıç ll'mı tanımıyor. Yüı: mı 1 
I::::=::..:.. • «Zaten ben gazete (VA • Nu) 

o 

Sahife S 
. 

Kundura meselesi n--·-- ç•rp•.•-11, 
Eski botlar ve şimdiki 
alüminyum iskarpinler .. 

Şehrin 

Sıhhati Apartımana aığdırılan 
orman! •• 

Bu sene bulatici bastalıkj 
pek az Mevsimin insanlan buram buram 

--- kömürünün dağıtılmua iıi •SÜDÜD 
1 ı terleten fU en sıcak zamanında. kıt 

Herkes birbirinin ayagıv na bakıyor Her sene yazın tifo, ishal ve em- mese!esİ• dir. Ve e:Kömür beyanna
sall hastalıklar bir miktar artar, Bu meaİ• hpla medeni nikahtaki cEY. 

.---------------·• sene eıhrin sıhhi durumu nuıldır) lemne bayannameaİ• ııı"bi pek ziya-
~!'!!!!!!!!!!!!!!!!11111 .... l HiKMET FER/DUN ES ilıl!!'I~"----. ......... _ .. ~..,, Bu hu.usta malômat almak üzere de mübimaenerek heyecanla, ubır

Viliyet Sıhhiye müdürü Dr. B. Şu- sazlıkla. cGeç kaldıb diye Usüliip, 

V
_ .... ,_ c'"~"~ b ..... , dücıman a-- le k tanı'"·ıı..- bll"Ük: b'• ayb' e müracat ettik. Doktor, şehrin içlenerek tlkı"bediliyor, ........ """'°" ...,... -r·- ,_.. r en ~ WJ uı kundura · hh' · · · · K"" .. • ·il .. .ıı:-___ , • • 

bakar •• • derler. Fakat artık herkes, mağazası aahlbf bana yeni alümın umumı sı ı vazıyetının memnunı- omur Jf' e .... .,.._ar temm edi-
hattfl en ııevlşenler blle bl.rblrlerinln yum iskarpinleri gösterdi Altları ta: yete ıayan olduğunu söyledikten yorlar: Bu k1' kimse cKara elmas• 
ayaklanna bakıyorlar. Çünkü gUnün mamlle dökme olan bu İst.arplnlertn sonra ıu izahatı verdi: l1Z kalmıyacaknut. Yabuı: :resmt.tbr 
en mühim meselelerinden biri de fiatıertnJ aordum. Ya 53 lira dedi ya , - Her büyük ıehirde olduğu gibi. irelere geçen seneki miktardan :yii> 
kunduradır, Şimdiye kadar ancak 56... Bundan bafka ökÇelert ta~- ıstanbulda da tek tük vakalara inhl:- de 10 ebik kömür verileeelanit. .. 
düşman gözlerine lA.yık gördü~übüz mile mikadan kundura yapılması da sar etmek üzere bazı bulapk hasta• Uk.in bu sene de memurlarm tel&f 
kunduralar btıiUn §lk vitrinlerde, bu- dü.şünülüyormtq... Görüyorsunuz k1 lıklara tesadüf etmekteyiz. Ara ura etmesine: 
runlan havada en hayran ba~arı kundura çeşidi bugünkü hallle de ,ehrin muhtelif semtlerinde bir iki - Soğuktan parmaklannm kalem 
üzerlerlne çekiyorlar. durmıyacak... tifo vakası görülüyor. Üç, dört ayda tutnuyacak!.. Vah vah ... diye üzül. 

Fiatlerl kadar blçlmleri de dikkate Kundura nesilleri hakikaten çok bir de münferit tifüs vakası oluyor. metine de lüzum yoktur, Çünkü za• 
del!er... Öyle zannedlyourm ki kun- enteresandır. Bir Erunanın uzun bot- Fakat bu vakalar, hiçbir zaman aal- ten geçen yıl remıi dairelere yüzde 
dura icat edlldl edllell bugünkü ka- lan Uo bugünün mantar ve aUlmtn- gın bir §ekilde değildir. Son zaman- 10 nisbetinde fazla k.. ·· erilmit
dar çok çeşltll, bu kadar bol biçimU yuKm dınlsklarprıninleorl arasınkda ne fark!.. larda tifo vakaları hemen yok gibi- Bunun için önümüzd~L.~ onlar 
bir met.a haline gelmemişti. a a uzun .onçlu botları d" H A b · d ki nnal ih • ı ... 

Eskiden moda değlkikllltlerl denl- da hakikaten ömürdü s ka~ ı- ır. atta, u mevsım e aıca ann no tiyaç anna karıJık kömür 
lince daha ziyade akla elbise, .,apka dillrken ayak blr lske~_.; d ~ gır ve meyvalarıın tesirile - evvelce sık yikacaklar demektir. 
gelln.11. Kunduranın - ufak -..t efek dakikalarca kanter tçlı;de a~~Ş sık görülen - çocuk ishalleri bile Kömür karadır amma. hayali tat· 
dcğlşlkllklerlne rağmen - dah:ı sa- dur... Bağlar ç_arprazlama çaprazla.- şaoılacak derecede azdır. Bu itibar- lıdır. Daha doğrusu bu ıenelerde 
bit bir vaziyeti vardı. Halbuki şimdi lama şekilde bağlanacak... Erkek la şehrin sıhhi vaziyeti iyidir.> tathlqb. 
moda de~lkllğl bakımından ~undu- kundurnlannın bazılarında bu baf:- --------- Geçen gÜn evimde gazetelerde kö-
ra - hele kadınlarda - elbiseyi de, ların ll~tırllmelert 1çln, delik yerine, KÜÇÜK HABERLER müre dair havadisleri okuya okuya 
şapkayı da geçtı... Acaba ayaklara kunduranın renginde siyah veya san -------------- hafifçe dalmıtun ••. Mezun giinümdi. 
verdlğlmlz rağbet mı fazlalaştı?. minlmlnl kulak gibi kapsüller vardı Rah raba b" --L ı k • bi-

Bugünkü kadın kunduralaruun çe- Bağlar bunların arkasın!\ geçlrlllrdl. T *fi~~leymaniye dcivk~rın~1a A)ot~~~n lird"at 
1 ır .,caer eme estire_ 

.şltlerl hakikaten akla dugunluk ve- Halbuki o dlzkapab ka.da u an · ev gın on ya~ın a ı oıı u acu- ~·: • • 
recek blr hale gelm~Ur. Altı aıü- kadın botlarında ise b::ı~la~ he~ :~ din dün Kumkapı civarında denize .. ~... bD:'denba-e -~ 
minyumdan, mantardan, tahtadan, llklerden geçecek. girmek üzere kale duvarlanna tırma• cguuuuuuur!ıt dıye adeta biiyük bw 
mukavvadan, köseleden tutun da Bunun için esti" kartpostallarda en narak sahile inmek isterken müvaze- yıkıntıyı andıran bir aeale yerimdea 
kauçuğa kadar ne çeşıtıerle, ne şekil- büyük aşk tabloları arasında şöyle bir nesini kaybedip düomüı. baıından sıçradım. Ne oluyordu? •• 
!erle ve ne renklerle karşıla~ırsınız. sahne pek meşhurdu: Kal'!>UZ kollu yaralanmı_ştır. Alaeddin Şiıli Çocuk Pencereye kottmn. 
Adeta ortaya yC'nl bir ııkundura nesıı. elbiseler giymt.ş genç bir kadın uzun hastanesine kaldırılmıotır. Evet hakikaten bir ydnnta, eski ti· 
çıktı. Erkek kunduralarını da ııeskl etekllğ!rJ biraz ~aldıımı.ş, bir ayağını * Kadıköyde oturan Cemal ve birile bir cinhidamıt hadisesi k...
nesll ·ayakkabı., cycnl nesil ayakka- karşısında diz çoken bir adamın dl- R b'" dl d ·k· le' • b" 1 ı_ smda idim' Lakin yıkılan teY bir · d • ş E k e ıı a arın a ı ı ışı lr a aca&. • ••• 
b111 diye ikiye ayırabilirsiniz. Nerede zıne a~amı ··· r eıı: hanı da ha:-ıl 1 . d k • 1 d" ev bır duvar filan değildi Dal ga"bl 
eski, sanki altı ceylan dcrlslnden ya- ~adının botunu bağlamakla meşgul ... Kese edam Renb.. acvgaal' etmhış erd ır. b~ odun kamyonu.. • 
pılmı.ş glbl ince. iddiasız, fakat sağ- Işte hakiki bir 81;-kın tezahlirtt ve avga a e 11

• em 1 aşın an T krar • d': d"' zak 
lam iskarpinler ... Nerede şimdlğt ta- insanuı da yere dl7. çökilp bir ka.cbnın yaralamıştır. Cemal Nümune hasta- e yerune on ~·. U. .taa 
baul:ırı birer karış, manzaraları o bitip tükenmez deliklerle dolu bo- nesine kaldınlmıı Rebii yakalanarak uzata .. ~1~. odun eesl~ı diııllıye-
cüretkAr, küstah insanları hatırlatan tunu baRlamak içln ancak l,şık ol- tahkikata baılanmııtır. rek diifündum. K&11ıdaki aparbma• 
Ad t bl lz ması ıazımdır sanırım * B" B l d' .. nuı kaloriferi -varda. Daha pçenlenl• .. e a ter yes tavırlı ve üzerlerinde k bo 

1
.. ır zat, e e ıyeye muracaat d k.. .. aJ , 1 rd ! Bö I 3 4 

c4S Ura•, cSO Ura• glbt iddialı rak- Aya ta t e de gümüf ederek Tünel idaresine ait ve eski t~ k m ' L d "j :: • 
kamlar taşıyan, sonradan görme zen- çant Tünel şirketi tarafından meydana çı· il' am)'oa o usu una ne 
gin hallt yeni kunduralar! a.. k 1 . . '-- . nd yapacaklardı acaba? •• 

cEskJ nesil kundura• da i,"ır durmuş Hayal meyal hatırladığıma göre bu an mıyaın 3 _mılyon lıra ..... yme!ı .8 cAdam sen de kaloriferli aparb-
otunnU§lut, bir kendin! bUlrlıt, blr botlar zamanında blr de kadınlar me~tu.m e~.lak hulund.u~nu 1~~18 mana alman odula ben megtıl 
erend!llt vardı. Ciddi idi de ... Renk 1 arasında ince baston ve örme gümüş ~tmıştır. Muracaat sahıbı, ken?ıaıl~. olacak, kafamı yoracak dejiliıa 
olarat ikl şey b111rdl: Slyah, san ... çanta taşımak modası ~ıknu~tı. İşt.e ıhbkar halkkınınl tandındığınbua daı~.;.ır yaf •• ıt dedim. Yanda kalan teker-
Halbukl bugünkü kundurada J;>u iki bir vakitler zarafeti ile yürekleri ya. mu ave e yapı ma an em ın lemem tekrar dö ek .. ··zı 
renk belki de en az kullanılanlardan- kan blr şıkın kıyafeti... yerlerini bildirmiyeceğini ileri silr- • • k e d nm uzere ıo .. 
dır.. · Ya düğmeli olanları .. Bunlar giyll- müıtür. nnu apa mı. •• 

o.Yeni kundura nesli• arasına kıın- dl rol, ortalanndan açılır kapa.nır * Üsküdar ve civan fakirlerine • N~ ~.~ bilmiy~:· lkia-
şanlar arasında tahta ökçeli olanlar malma ıekllndekl ~ngei çıka.nlır ... yapılacak yardım için Kadıköy Hal- CI ~ cıuuuuuurl• a.:'1 beni gene 
da var. Bundan beş altı sene evvel; Bunlan evvell fotın!n delltln.e soka- k . 1 " t t 't"b b" .. 1 yerimden sıçrattı. Yeniden penc_.. 
Bayezltten Aksaraya lnen caddedeki caksınız. Sonra düğmeyi gırtlağından evt agus o• a~ ı 1 a~e? ır eg en- ye ıeldim. Evvelkinden daha iri ıa. 
takunya ve nalıncılann acıklı halle- yakalayıp çekesekslnl?: ... Ejter çengel ce progr~mı tertıb~tmııti~. ymula. tekerlekli bir claia andırem 
rlne dalr blr yası yazm14tım Hal- yoksa gels.ln saç firketesl! Be.zan da *Vah ve Beledıye Reisi Dr. Ltlt· ikinci od yildü bir kamyon!. 
buld yeni harb ekoııomlat bu ~snafın böyle uR-raşırken cçıt!• ··blrl top- fi Kır~.ar, dün. Kadıkö>:ilne seçerek O ~e~a. Ve banlar kili geİ-
ekmetine r.ıl .until. Şimdi aabık na- tutu glbl blr taraf& kaçardı. Kadıkoy ve cıvanndalu mahrukat • lılıcak ld kana>-onlara sat--
lıncılara batıYonnn. hepsJ birer u- Kalabalılı: bir aile aotata giderten ihtiyaçlannı tetkik etmlttfr. ıneaa:,; \ ld -- da ~ bir 
rl kunduracı olmuflar. Canılardan bir llemdl. Çocutıann fotlnlertne ,.-.- - - --...-------. ,._L_ ~: 
kara atkılı, hantal tavırlı babayani kadar bazan belkl 100 - ı~ dftlme · araua •vuı1..-... 
nalınlar kaldınlllllf yahut bunların mıcıemf'lc IAzım gelirdi. İsıkarplnler- Okuyucu Hamallar, kapaa, yardancder, 
hepsi modem tahta' tsparplnlere tah- den biraz enel erk~klerde burun hizmetçi ba od..ı.n al1p, aaald.. 
vll edUmtf... tarafı siyah veya san da tistll kur- maktu pi arı ...-.-.. pyet ırüzel oldata ... 
Şimdi vitrinlerde üst üste, hepsl ıuni lruma.ştan yahut hlkl kumaş- --0- t...ı-. balkona istif •orlarcla. 

g!SE alıcı renklerde, mul, al&Y kırını- tan veya podösiletten lkl renkli fo- Ba _,_ bu odanlan ne yapacak-
zw, yeşu, tana17& aa.nsı ta.hta altlı t~er moda olm~u. BtlyQyilp de Memurlara taksitle lan 1-ü adanuılalla ıul etmeie 
iskarpinler.... H&painin o.stil ya tnce, böyle altı b&lka üstü batlı:& renkte be '• • ~ • boyalı deriden Teya renkli kumaş- fotinler gtymett ne kadar ıaterdlm, kömür' dı. Bir 11 ... blorif..H ~ 
tan yapılmıt... ttateut bunlar bo- İskarpin Ut zamanlarda ldet.a mit- ~ çoj1mda odunluk, kömiP 
yu da uzatıyor ve artık t.ımsentn hlm blr ııklık allmetl idi Hattl ---- lük dıye ayn ayn ,..ı. yoldur. Ba..ı 
ucuz naltn yap~aRa vaktl yok. Şlm- Karagös gazetesinde fllA.n. •ıthem Memurl&nn, bllhaau. t.tlçtlk de- lan e-ve ,_ıeflinnek hile milaim bil 
dl tramvayla bu dülı:klnlar~~ bl· ehem ... Aman 1*arpln1ın sıkı7orl..• recede olan meı:nurl&nn geçim mesele! •• Halbuki aclamcaim daire-! 
rlnin önünden geçerken bakıyorum.' diye zamanın şık gençlertıe alaylar vaztyetlnl izaha. lilzum görmtlyo- llne ldeta ckeailmie bir onmll• ıeoı 
içeride ihtiyar takunyacı büyük bir edlllrdl... rum. KLJ dolayı.sile enelti eene.. tirdi. Bir connan:ıt ı uri bir aparbıi 
faaliyet içinde keser: aallıyaralc Is- Bizde kundura ve kunduracılık ler Etl Bank, memur arkadaşla- mana aldırmak Zati Sansur'an billl 
karpın yapıyor ... Evet, keserle Lskar- hakkında eskiden pek dikkate değer rın kömür thtly&çlannı asgari iti delildir. 
pin! .. karar~r 1;~rllmtftlr. MeseIA. 990 yılı dört taksitte ödemek üzere ve Artık hunlan birer csiin ımka-

Halbuki eskiden bu neviden altı ıema ye ınnda çıkan blr 1radede senet mukabtll temin edl.yordu, mmda w· · · ea1on1ara, ••t ye 
tahtalı pabuçtan kasaplar, ciğerciler, stanbul kunduracılannın çllrtlk Bu sene için taksiUe tlmıtır • m ııçme, 0 

e 
taş üstünde çalı.şanlar giyerdi. Şimdi ayakkabı yaptıklan, bu işe !evkalA.- verm.iyeceklertnı Etl Banka va.ki ~ d~t-;~:._~«!;: 
bunları genç kadınlnnn çorapsız de dikkat etmeleri ve sağlam kun- olan müracaattan öğrendtt. Ev- • y~anuuz •• 
ayaklarında görüyoruz dura yapmnlan blldirllmektedlr. Yi- velkl seneler gibi Eti Bankın me- ıinlenn kırlard.. d~~larda. Y....._ 

Bugünkü kundura tİatJerl de knrl- ne aynı sene zarfında kunduralara murlara asgari dört tatsttte Me- oclund~ yapılnut. açmd~ı etY...., 
katürlerln mizahi ya.,.ılann en belli vurulncak nalçalann fiatleri tesblt mek üzere ve senet muta.blll k6- masası, ıskemleai. her ,eyı tamamile 
başlı me~uları uasındadır. ol~nmaktadır. milr lhtlyacınm temlnlni rica ~un «dağ e~leriıt vardw. Artık bi-

Vaktııe sözüne son derece itlma.t Istnnbulda yapılan kadın kundu- ederim. zıın bazı ıurı apartunanlann içl..l 
ettiğim blr 2at bana ıısat~ıı:ın bir rnlan ve t erlikler hakkınd~ İtalyan .J de bu dağ evlerine benziyebilecelı 
çift kunduranın blr teki k!\rdır .. • dl'- edibi Edmondo d& Amlcls in İstan- ._____________ galiba. •• 
miştl Bu hesabı hi9 blr kunduracı- bul seyahatnamesinde pek mernkh ayağı mı kl .. boyu blr zambak, enl Hem timdi oduncular sattıkları 
nın benlnısemedlğinl görmedlm. Lft.- ~t~~:,~ ~~:1~~t 1; 74 ~e Ka.palıçar: bir gül yaprağı ka.da.r ... F.cnebllcrln en malı bir cinsten vermİyorlarmq. M• 
kln hnkika.ten öyle ise ıyı ticaret ~ · n .. ava ar çarşısın çok dolaştıklan yer burasıdır. Bil- .. "dildi olarali 
doğrusu 50 liralık bir çift kundura.- gordilklertni şoyle nnlatıı:: ııHer hassa genç Avrupalı kadınlar görü- ıe. gurgen. csı ~! 
da 25 11~ kAr! Oilnde 20 çift satar- fiatte, her biçimde ve blr kayıkçı Iür, Ellerinde bir İtalyan veya Fran- ~!1"yorlamut. ~ ~ evı.. 
sanız 500 lira ~der!.. kansınınkin~en bir saraylı . ayağı.na sız ayağının kAğıt üzerinde alınDllf de toyle •es!~ de ifit!!el~ihrı. 
E k

• .
1 

d l t kadar her tilrlü kundura .. • ölçüsü, gÖ'llerlnl tut.an blt pabuca - Kız Güldane git ıiclikli m~ 
s ı neıı kun ura ar·•• Ve seyyah kunduralardan, terlik- bu ölçllyil koyduklan zaman pabu- lerin salonundan benim gözlütuml 
En yenı nesil kundura tipler\ ara- terden bahsedeııken de diyor k.1: cun küçük kaldıtmı görünce har- getir ••• Tabakam d ~ aiira'en od ..... 

sında altı alüminyum olanlar va.r. cBunlann lçlne girecek olan ayak retten kendllerlnl alamıYorlar • da kaJnut!. •. 
Bir gUn Oalat.asarayda tramvay bek- nasıl bir şeydir? Bir hurt bir melek Hikmet Fertdu~ Es Hikmet Ferıdun Ee 

Bay Amcaya göre ... • 

- Bızim Mehmed" 
Amca, Kırşeh" 1 .. 

1 t.nnırsın bayi ... Beş senedir bizim kö§k.. k G L • d · · KtLi b" d l"k ır :oylerındcn aslan işlerine bakın· un aya 1 · ·· eçen giln m;apının öniln en 1 ... cMehmet, dcdım, gel sana ou 1 ... Teklıfimdon pek utandı. 
ır e ı anlıdır... ••• ~eçen pantalonlu bir kwn arkuın· pantalonlu fatoılardan bir tane ala- c:Aaah, dedi, istemem, ben bu Fa· 

eh: .. ~aktıiuu ıörUnce d~anama~ lım it. toılan nidecakmı~ım) ···• 

B. A. - Elbette nidecak, onuıa 
köyünde daha ôlaları, §alvarh Fator 
lar \• arı •• 
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Meyvalarda yaz 
budaması 

Elma neden Istan

bulda yetişmez? 
Fransız bahçıvanlarından Loret, 

meyva ağaçlarını yazın budamak Şehrimizin ekser semtlerinde el• 
auretile ertesi senP. iç.in bol meyva ~. ~ğ~cı. iyi ye~~şmem~kt~.dir. Bo
almacağını iddia etmiştir. Bazı mey- gazıçının ıç ve ru~ubeth •. ruzgardan 
Tll mütehassıslan bu iddiayı kabul mnhafazıilı köylerınde bır dereceye 
ehnezler, kışın •onunda budamanın ,kadar elma fyi olur. Fakat Anadlu 
daha muvafık olacağında ıarar eder- yal:uı, Adalar ve lstanbulun kenar 
)er. Her memlekette bu son usul te- kımnlarında elma ağaçları .ya hiç 
amül halini Imı,tır Meyva ağaçları meyva vennez1er veya az mıktArda 
kııın aonundaa bu~. Faket Lo- meyva verdikleri zaman bile mühim 
ıet'nin iddiası da hiç yanlıı değildir bir kumını d&k.erler. Elmanın sapı 
Y llZl budanan ~!ardan biJbaa.a~ kısa ve ince olduğu için kolaylıka 
~lma~ armut, kayısı. zerdali. ayva, koparak d6;!er. ~eykozun • Ak~a~ 
erik ağctçlan yaz bodamuma tabi ve E~alı koylenle o~ekı vadı.sın· 
tutuluna ertm aeııe bol meyva ve- de lyı elma olur. 
rirler. Bu meyvalar daha giizel ve Elma ağaçlan. rüzgardan, sert ha
hüyük olduğu gibi aaplan da kuv• vadaıı, fazla güneşten hJç ho~lanmaz. 
vetü olduğundan, rüzgarlara muka- Elma ağacı biraz gölgeli, rütubetli, 
Temet eder. Yaz budamasının esası fa.kat aıcak nemli yerleri sever. Dağ
diğer budama usulü gibidir. Aradaki lar, bayırlarda ya.şıyamaz. Daima 
fark ~ budamasında yaprak.sız ve vadi ve dere kenarlannı tercih eder. 
istirahat halinde bulunan dallan it.es• Armudun aksi olan bu ıartlar mev"' 
mek, yaz budamasıoda i.ae yaprak· cud olmadıkça elma ağacı meyva 
lanm.Jf ve faaliyet halinde bulunan vermeden y&VB§ yava§ bozulur ve 
dallan kesmektir. kurur. En Jyi elma yeti§tİrmek için 

Fakat yaz budamasında bütün dal· rutubetli yer seçmelidir. Vadiler en 
Jann budanması doğru değildir. Lo- mükemmel elma yatağı olur. 
l'et bunu taıvsiye ediyorsa da, haki- Elma ağacı annut ağacından daha 
katte yaz budaması ancak her dalın daş'al'lıksuzdir. Hem çabuk çürür, 
ucundaki yaprak gözlerinden aünnüt hem de çabuk hastalanır, böcek tu· 
'Ye uzanmıt olan filiz dalının kesilme- tar ve İçi koflaşır. Her ne kadar el
ıinden ibarettir. Bugürı)erde ağaçla- ma ağacının kökleri rütubetten hoş
nnıza göz atınız. Hepsinin dallarının lanırlarsa da, fazla rütubetten 'ko
ucundan 30 • 70 santimetre kadar }aylıkla kök çürüklüğü hastalığıma 
uzamış yeni sürgün uçlan görecek- tutulurlar. Elmanın İstanbur da iyi 
•İniz. işte bu sürgün uçlann başladı- yeti~ememeai toprağın çabuk kuru
ğı yaprak yerinin 1 O - 15 santimet• yup suyunu kaybetmeııindendir. Eğer 
re kadar altından bunlan budayacak yetiştirme J11rtlan takibedilmiyorsa 
olursanız maksat hasıl olur. O za- bu sene de bir meyva pahalılığı kar
man her sürgün dalı beslemek ve şmnda kaLnacaktır. 
gelişmesini temin için ağacın o kısım
lara gönderdiği ö:: suyu (nüsg) her 
dalın alt kısımlannda kalır ve ora• 
daki meyva gözlerini besler, dalı 
kuvvelteııdirir; sonunda da bu dal 
üzerinde meyva gözleri bol ve kuv
vetli olur. 

Kömür tozunun 
faydası? 

Bu ayda ekilen 

çiçekler 
Temmuz aYJllda ekilecek çiçekler 

aonbahanı. kadar çiçek açabilecek 
cimıler değildir. Her çiçeğin en ~a
ğı 5 - 6 aylık bir haya.t devresi var
dır. Bu devTe içinde fidan lüzumu 
kadar gel.İ§ebilir, neslini devam etti-

Mangal kömürünün tozu ve kö- rebilmek için çiçek açar ve tohum 
mür kmntılan toprağı sıkı~ık kal- verir. Nebatlardan ömrü bir sene, 
maktan kurtanr. Killi ve ağır top· /iki aene olanlann ancak bu müddet 
taklarda kum gibi faydal bir vaz.i-liçinde çiçeklenmeleri tabiidir. Yaz 
fe görür. Zamanla kömür parçacık- mevsiminin en sıcak ayı olan tem· 
lan ve kömü.r tozu çürümez. Bu bas- muzda hütüıı nebatların çiçekleri to
eaıııından dolayı da yavaş yavaş top- hum vermek için kurumajla başlar 
rağı çok nemli tutar. Sıcak ıklimli veya tamamen kurumuş olur. Yalnız 
yerlerde bunun faydMı aşikardır. meyvaları etli olan nebatJarın mey
f akat mutedil ve soğuk yerlerde bu- valan ve içindeki tohumlar kemale 
1'un zaran görülebilir. Kömür tozu· gelir. Temmuza kadar tohum vermİ§ 
nu bahçecilikte hare; olarak kullan• olan çiçeklerden Üç tanesinin bu ay
mamalıdır. Kömür tozu yerine ince dan ağusb>M kadar tohumları ekile
dere ltumu veya mili kullanmak da- bilir. Bu çiçeklerin UçU de gelecek 
ha iyidir. sene marttan mayısa kadar çıiçek 
Taş ve maden k:ömiirü tozlannı açarlar. 

hiçbir zaman toprağa. kabştırmama- Her üç çiçek yazı birinciteşrioe 
hd~r. Bahçe topraklanle harç yapıla- kadar açık'.ta geçirebilirler. Fakat bi
cagı zaman oayet dere!~r~e ~~m bu- rinciteşriniıı ilk giinlerinde saksıları 
lunamaua, o uman davulmuş m.an- camekana (sere) almak zaruridir. 
gal ~ö~ü-~~ .. tozu~~an her . saksıya 1 Bunlardan jeneralya ile primüla'lann 
- ~uyüldug~ıoe gore -y hır kahve tohumlan, üçüncüsü olan çanta çi
ke~ıgından. ~ır ço;b~. kaşıgıııa kadar çeğine nazaran daha kolay çimlenir
karıştırılabilir. Komur tozunu daha ler Her üçünü funda toprağına ve
ziyade aulucanlara karşı k.u1lanmah- • k h 1 k 

·· b ı· l d 1 L ya yan ya.nya an~ rı mı§ yapra smız. Rutu et ı yer er e so ucan ço,. •. -v.. fund t .. km r 
olur. Böyle yerlerdt- sakaılan bahçe• çd~Tu hve al ~ tmopragı1?• e ale ı-

- ., ır. o um n or eme ı ve y nız 
ye bıralı:hğınız zaman veya topraga - . b. k al d H Ü ·· • 1 can] · · • 1 \.lZCnne ır cam oym ı ır. er ç 
gomerseoız so u ar ıçıne gırer er. . - . ii d r t 1 
B ~ · ı -'- · · -- '- ıJ ı çıçegm ç e a ıaşı rması yapı ır. 

una manı o mıuı. ıçıo ııa.K:S ann a - H d __ '-' b""-':ı. ,_ - .. • · V __ ,__ er pşırtma a yaprwuann UyUA-
bna ,.omur tozu ıennız. eya ~ı- ı··V·• ...... d tu l Fak t b" · · 
1 k - .. riJ . .. - ugu gozon-.ı e tu ur. a ırıncı 
an omur tozu se mıı topraga go- tın fid ''-] · kl · k 

·· ·• S 1 1 ı... - •• t d IAfll ayı ecuı; erı seyre eıtırme munuz. o ucan ar ,.omur ozun an · • alıd O ·· - t d 
1_ •• ''- __ , _ l . lÇ1ll yapm ır. çuncu şaşır ma a 
s:açarlar. Boylelıs:ler aa&sı ara gıre- h _ı_ b. fid dikm ı· zl er ııı..ıuııya ır an e ı ve ca-
me er. mekanda mtu1arak çiçek açıncıya 

CEVAPLARIMIZ: lkadar .:ameUnı 18 - 20 derece aı
caillta bulundurmalıdır. 

Balmumu çiçeği hastalığı K l ... 
Fatihte SöleJllJ8M SUT1ya cevap: ata pa agaCI 
Balmumu çiçeği üzerinde "devamJı K.atal v •• v l d 

bir surette yqıyan hiçbir hastalık _ el ~t:f b. •u.v agaç B ,,•n 
yoktur. Balmuınıa çiçeğinizin üzerin- guz ve akl b" ~~kagaç:rİb u kf.a: 
de gördüğünüz böcekler koşnjy de- cındınyaprG •:ı uyu .. ve-=-~ lanşe hını 

·ı ı._,,, _ _ Lı dir B L ,,_, tü"" an r. CDlf ve goateıl§ll o u men DOC~et' • un.uıırm uu r- __ ı_ı " k 
1 ~ ·· d H :L!_. d dah • d yapnur.ıar agacın manzarasını c;o 
usu var ır. er uuaı e a ZJya e --ı--'l . . K 1 ğ b"" ·"d'"k 

limon, portakal gibi nareııciye fidan- 15 ...... m eştınr. ata pa 8 acı uy!l u -

la ·· · d 1 ş .vet evinız' çe ve ya§laodıkça seyrek dallar ve-n uzerm e yapr ar. l'J,, - • •• •• y 

de bu ağaçlar vaTA, veya evvelce nr, kuçuk d~cı~an az ol~ugunda~ 
mevcut iken şimdi mevcut deiilse, o_ldukça genıı hır sahayı golgelendı
böceklerin bu fidanlardan geçmiş ol- nr. ~.u -~urumunda~. dolayı ~~talpa
ması ihtimali vardır. Toprağı üzerine lar buyuk parklan ıualemek ıçın kul
taze gübre, inek gübresi koymuş ise- landır vey~. yol ken.a~I:uı~. d_~ilerek 
niz ve bu gübre üzerinde böceğin sokaklar golgelendırılır. Kuçuk bah
yumurtalan varsa, fidanınızı sarmış çeler için o kadar makbul sayılmaz. 
olabilirler. Katalpalar morumsu ren.kte dar bo-

İnek gübresini hiçbir suretle kul- rulara b~nziye~ çiç_ekler ~.erir. Bu çi
lanmayınız. Bu gübreyi su içinde 4-5 ~ekler hır dal uze.~ınd~ ~u?1eler ıek
g6n bırakıp ve süzerek yalmz ıerbe- lınde bulunur, gostenşlıdır. Bol to
tini kullanmalısınız. lıum verirler. Tohumlan da küçük 

Böceklere kartı çare: Sık sık ve ceviz boyunda kapsüller içinde bulu
ber dal, yaprak kenarlarında göre- nur. 
ceğiniz böcekleri ez.ip öldürmektir. Tohumla, dal çeliği veya daldır
Bir gram Arap sabunu alınız, bir ma ile Üretilir. Bu ağacın genç fidan
bardak su içinde eritiniz. )çine bir lan geniş ve büyült yapraklarile, açık 
kahve kaşığı zeytinyağı katarak, iyi- yeşil renk ve morumsu çiçeklerile 
ce karıştırarak bir sünger ile bu ilacı çok gösteri§li olurlar. Çiçekleri ha
böcek veya böceğin izlerini gördü- fifçe kokuludur. İstanbulun her tara
ğünüz yerlere sürünüz. Haftada 2-3 ıfında yetişebilir. Yazın bol sulan
defa tekrarlayınız. Yalnız yaprağın maz.aa kuraktan müteesair olur. Kır 
altına bu ilacı sürmeyiniz. tan korkmaz. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

Soldan .. fa ve ;rukanclan aşalı: 
1 - Btıyük jeb1rlerl ekseriya meş

gul eden bit mesele. 
2 - Pahalı detn - Blr tra.g bıçaıt 

markası. 
3 - Btıyil.lc yerll dolap. 
f - Mlnarede oınmur - Bfiyflkler. 
5 - vncuttakl tişklnllk - Bir pey-

gamber. 

Rados Mehmet Kadriyi 
kaybetti 

Rados 1dadislııde senelerce mu
allimlik etmiş, se
nelerce Maarif 
ba.şkAtipllği va
zifesini l!a eyle
miş, taleb1slnln 
hünnetinl. A.m.iJ:
lerinin takdir ve 
muhab'betinl ka
zanmış olan Moh
met Kadrinin ve
fatını derin bir 
teeırsürle baıber 
aldık. 

Merhum beşeri 
bllgllerin hepsinden nas.lbin1 alınış, 

maltı.matlı, tetebbuu 19Ver, çok zeki, 
mütevazı ve b.llhaısa vatan aşkını her 
türlü d~Uncenbı teninde tutan gü
zide bit arka.d9.fllllJ%dı. 

Radoeta. vaktlle (Afitap) ve IOn 

mm.anlarda da (Sel.Am.) namlarlle 
btrer gazet.e neşrederek yurtda.$an-
nın 1.sti!adeslııe çalı§ıyordu. Tam 
ana yurda, kızına, kardeşine ve ken
dWnl çok seven arkada§lanna kavu-

6 - Büyük ve korkunç yılan 
Köpek. 

7 - 100 ku~ - Melez. 
fi - Tersi yok etmedir - Trapez. 

• p.cağı sırada. ha.yata gözlerin! yum
ması hepimizi yaralamış ve ağlat
mıştır. Matem tçlndeld ailesine en 
derin taziyetlerlmlzt sunar, me>:huına. 
rahmet dileriz. 9 - Şart 00.atı - Tersi ça~ası de

mektir. 
10 - Yen~ seflrlerln hilkfunet rel

.sfne takdim ettlklerl kAğıt. 
Geçen bulmacamız 

Soldan sağa ve yiıkandan aşalı: 
1 - Yavrulamak. 2 - Aç, İdarell, 

3 - Ay, Fikir, 4 - Riyaset, M. L .. 
3 - Ud, Sıtma, 8 - LA.fetmeyln, 
7 - Aritmetik, 8 - Mek. Ayine, 9 -
AIJm, İk:etö, ıo - Kirlen. Öç. 

Düğün 

Açık teşekkür 
Alleme mensup 1k1 k1şln1n ayn ayn 

1k1 ehemm.lyetu amellyatmı da. bü
yük muvaffakıyetle başaran ve en 
kısa zam.anda lstırapsız Aflyetlerlnl 
iade suretııe yüksek hazakatlannı 
gösteren sayın profesör Fuat Fehim 
Cacult'ye sonsuz şilkranlarımı suna-
nın. Korceneraı 

C, Cahtt Toydeml." 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Denizli Mebusu Yusuf Başkaya.nın YENİ NEŞRİYAT: 

~lu gen!( hulrokçu1ardan N~m 
Başkaya He Kimyager Kadrt Onarır- t SL!M ANSİKLOPEDİSİ 
ın kızı Beria Ona.rınn nik!hlan 10 • 
Temmuz 1942 cama günü Beyo~lu Muntazaman her 1k1 ayda biı- çıkan 

İsIAm Anslklopedlslnln 1klnci cildinin 
evlenme dairesinde yapıldıktan son- b 1 1 11 1n 1 cüz·· 1ntl a 
ra 12 Temmuz 1942 Pazar günü de aş angıcı 0 an c u ~ r 
düğünleri Taksim Belediye gazino- etmlştlr. 
.sunda seçkin davetlllerin iştira.kile Maarif Vekllllğl Yayın Evinde ve 
tes'!t edilmiştir. Yusuf Ba.şkaya . ve ~~1:ru:;pçı1arda arayınız. Flatı 
Kadri Onanr aileleri bu kutlu gün- N t. At türk ddes\ h • 
lerlne bizzat, telgra.! ve mektupla iş- 0 • a ma • ususı 
tlrak etmek lfttfunda bulunan muh- ehem.mlyetı dolayıslle onuncu cüzü 
terem zevata derin t~şekkürlerln1 b~~tan başa kaplayacağından, blr 
arzetmektedir muddet sonra satışa ç1kanlacakt1r. 

fstanboJ Asliye l% ci hukuk M
kimliğ'inden: 

942/342 Esas. H~kim Arslanoğlu 
1929. KAtip: Hlkmet Büyükcrhun. 
Davacı: Fnzlı GUI: Eyüp İskele cad
desi 3/29 No da. Davalı: Panayiya: 1 
Namı diğeri Palahıya: Galata Mah
mudiye caddesi Futuhat sokak 9 No. 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Türkiye Ecnebi 

Davacı tarafından davalı aleyhine Benel1k 1400 kurue 2700 ktırWi 
açtığı boşanma davasının davalının 6 Aylık 750 • 1450 • 
1kametgfıhının meçhullyetıne binaen 3 Aylık 4-00 • 800 • 
gıyaben ve ilanen ya.p1lan muhııke- l Aylık 150 • • 
mesl . sonunda K. Medeninin 132,142 .,__Post--a-t_t_tl_h_a_dı_n_a_d_:ı._hll __ o_l_mı_ya-n-.. 
ve 138 inci maddeleri muclblııce Uı- ecnebi meir'Jekctler: Seneliği: 
raflarının boşanma.Iarına ve kaba.. 
hatlı olan c!avahnm bir sene müd- 3600. altı aybğ'J 1900, il<: aylığı 

1000 k:aruşttır. 
detıe evlenmeden memnulyetlne dalr 1------~~~~-----1 
verilen 1/7/ 942 tarlhll ve 942/342 S!\- Telefonlarımız naımubarrlr: 205G5 
yılı hükmün müddeialeyhin ikamet- Yazr işleri: !O'i'GS - idare: 20681 
gahının meçhullyetine binaen 11Anen Mfü!üi: ıol97 
tebligat itasına karar verilerek hü- 1--------------1 
küm fıkrasının bir 3Ul"etJ tebliğ ye- Recep 1 - Bırir '71 
rlne geçmek üzere mahkeme divan-1 8. tm Oü. Öğ tıd. Ak. Ynt. 

~Kadıköy OPERA Sinemasında ... , 
ZATi SUNGUR 

Bu akşamdan itiba,en yeni program 
Her ak~ teanslar saat 9,30 da ba§lar. 

Yerleriıtizi hemen tedarik ediniz. Telefon: 60821 

M. M. Veki.letinden: 
1485 sayılı :tanuna. göre bu sene Harp malfillerlle §ehlt yetımıerine 

.l.aabet eden ikramiye m.lkta.rlan aşağıda gösterllml§tir: Paraların dağıtıllf 
mtıddetı 4 ay olup günlert mahalli ikramiye tevzi komlbyonlarmca ayn
ca ll!n edileceğinden ıstlhk.a.k $8hlplerl tevziat zamanında Crtı.por, :remıl 
senet ve ellerlndeld 1kramlye tevzi cilzdanla.rlle birllkte) llgill olduklan 
lkramiye tevzi komlsyonla.rma milracaatlan, 

Lira Kr. 

ı. el derece subaya 276 GD 1. el derece ere 138 25 
t • • • 248 85 2 • JI • 110 80 
21 • • • 193 55 1 • • > 82 95 

' • • • 165 90 { • • • G5 30 
G • • .. 138 25 1 • .. • 17 65 
e > • • 110 eo s • • • 2"1 65 
<Beher şehit aııesı de sı rer llra aıaca.tıardırJ ( 438 - '7ö'19) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Belediye 111a.bata lhtlyacı için alınacak olan 246 - 306 ton motörlbı 

on beş g1in müddet.le ve kapalı zart usullle eksntmeye konulınuştur. 
2 - Tahmln bede11 70.074 Uradır. 
3 - Teminatı 4753 tra 70 "kuruştur. 
f - 241'7/~2 cuma gün.11 aaat 11 de talibine ihalesi miikarrer bulun

duğundan şartnamesinl görmek isteyenlerin her gün encümen kalemtne 
müraca.atlan ve lsteklllerln de ihale günü olan 24/7/942 cuma günü saat 
10 a kadar 2490 numarah kanunun 32 inci maddesi sa.rahatı veçhlle 
tanzim edecekler! teklif melı::tuplanm beledlye dairesinde müteşekkil en
cüneme müracaatları. (4997 - 7300) 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalari Müesse
sesi Nazilli Basma Fabrikasi Müdürlüğünden: 

1 - Fal>rlkamız sahasında mevcut ve mahzenlerlle Çırçır dairesln
den çıkacak olan pamuk d~tlntülerl bir sene müddetle açık arttırma ııe 
ıratılacaktır. 

Mftzayede 3/ 8/ 942 tarlhlne miisadlf pazartesi günü öğleden sonra saat 
14 de fabrikada yapılacaktır. Taliplerin mo.karrer gilnde fabrikamızda. 
hazır bulunmala.n. 

2 - Satış şartnamesi Muamelat servlslmizden tetiarlk edilebilir. Pos~ 
ta pulu gönderlldl~ takdlıde taliplerin adreslerine de gönderilir. c'757511 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 ._ _____ _ 
Tahmin bedell İlk teminatı 

4550,00 341,25 Tem!zllk arabalanna koşum takınıı y pılmak 
ilzere alınacak 600 kilo sabunlu köse le ve 100 

2100,00 
kilo ince vaketa. 

167,50 Darlace?le miiessesesi için det'aten teslim ed11-
mek şartlyle alınacak 300 kilo zeytin tanesi. 

Tahmin bedelleri ne flk te"minat miktarları yukarıda yazılı t,1er ayrı 
ayn açık etslltmeye konulmuııtur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelA.t MJl
dilrHlğü kaleminde görülebUlr. İhale27/'7/942 pazartesi günü saat 14 de 
Dafrn1 Encümende yapılacaktır. Ta.llplerln ilk temmat makbuz veya mek
tuplan ve kanunen ibrazı ll\.zım gelen diğer vesikalarlyle lhAle günü mu-
ayyen saatte Datmt Encfunende bulun.malan. (7513) 

* Edlrnekapı - Yedikule yolunun .Mevlanekapı • Yedikule kısm•nm şo-
se lnşaatı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşılt bedell 8221~ 
llra 78 kuruş ve Dk temlna.tı 5360 lJra 79 k:u~tw·. Mukavele, eksiltme. 
nafJa. işleri umum!, husuB1 ve fennt prtnameler1, proje, kcşıt hülasacile 
buna müteferri diğer evrak ,4, Ura db kuruş muknbllinde vlliyP.t nana. 
müdürlü~ünden alınacaktır. 

İhaJe 27/7/ 942 pazartefil günü saat 14 de daimi encümende yapıla
caktır. Taliplerin Uk teni1na.t makbuz veya mektuplan ihale tarll1indcn 
._3. giln evvel vlın.yet nafta. mftdürlü!tüiıe müracaatla alaca.klan tennt ch
Uyet, imzalı şartname ve saire ve kanunen fıbrazı lbım gelen diğer ve
slkalarlle 2490 No. lu kanunun tarita tı çevresinde haınrlayacak!nn teklif 
mektuplannı ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lA.-
zımdır. c7367» 

hanesine talik edllm1ş oldu~ndan E. 6,48 9.01 4,39 8,39 12,00 l)'i8 
işbu ı.ıan tarlhindn itibaren on beş Va. 3,28 5,4113,20 1'7,19 20,40 22,S'7 

1 

Mahalleı:ı Sokağı x. N. 
gün., içinde temyiz yoluna müracaat İdarehane Bapıft.ll civarı Yeşllköy Köyiçi Fener Mev. 1-2-3 
edUmediğl takdirde kükmün katile- Acımusluk sokak No. 13_ . Nlsbeti Vergisi L. K. 
şeceğl belli olmak llzere ilan olunur. İllmmmiıiıiıi:Diı!İillım•••m•m 210 95 

Kıymeti 

Cinsi L. K. Mcsahası 
'nlrlıı 21005 00 100.3579 

İti.bar senesi İkametg~b Adresi 
939 Yeşllköy 

Yüksek mühendis mektebi aatınalma komisyo
nundan: 

Mektebin 1942 :mail yılı iaşe 1htlyacı aşağıdaki şekilde eksiltmelere 
konulmuştur. Fazla tafslllit için Oümüşsuyunda yllksek mllhendls mek
tebine müracaat 

Erzakın clnsı Mıktan 

Kuru fasulye 
• barbunya 

Nohut 
Mercimek yeşU 

l) kırmızı 
zeytin yağı 
Sabun 
Beyaz peyni,t 
Kaşar • 
Sa.de yat 
Reçel 
Bulgur 
Süt 
Kase l(olurdu 
BörUice 
zeytin t:ınesı 
Yumµrta 
Soğan 

Patates 

MOO 
800 

2000 
1000 
500 

3000 
1500 
1500 
1500 
5000 
IOOO 
4000 
&000 
!000 
1000 
?.500 

45000 
0000 
8000 

Muhammen 
f1yatı 

24 
15 
27 
21 
25 

120,sD 
'16 

100 
170 
210 
120 

25 
40 
18 
zo 
75 

... 
20 
35 

İlk.teminat 
llrn. Şekli 

Ekslltmenın 

Gtlnft 

165 

357 

304 

788 
189 

'75 

180 

164 

480 

açık 

açık 

açık 

Pazarl1lc 
açık 

aıçı.ıc 

açık 

açık 

pazarlık 

1'1.7.942 

17.7.942 

• 
• 
• 
• 

• 

Saati 

10.00 

10.15 

10.30 

11.00 
11.15 
11.SO 

11.45 

13.15 

13.30 

Teknik Okulu Satınalma komisyonu 
Başkanlığından 

Cinsi Mlktan Tabmhıl Tahmlni 
bedell fiyatı bedeli tuta.n ilk te-

kuruş Lira kuruş mlnat 
L. Kr. 

Sade ya~ cUrfat 3500 kilo 210 7350 00 
Nohut 2000 • 40 800 00 
Beyaz peynir 1600 • 110 1760 00 
Bulgur 2000 • 40 800 00 
Fasulye çalı ckUl'ID 4000 • 85 1400 00 

• barbunya ckunı• 2000 • 35 700 00 
128l0 00 9fı1 

Yıldızda bulunan teknik okulun un 1942 maıt yılı ihtiyacı olup yu
karda clns ve mJktarile tahmhı bede 11 yaZJlı sade yağ vesaire erzakm 

Sa.hllıi 

1/3 .Hl.ssesi Fransız tebaasından Dllonovell Polloi ve 1/3 I:lisse Almn.n ta
b:ıasından Bernhard F1llç ve 1/3 Hissesi Hansvldmer 
İhbarname 

2/9, 2/10, 2/ 11 
Bakırköy Belediye şubesi hududu dahilinde yukarda evsafı yazılı ara

Z1 yeni arazi tahrlrlnde takdir olunan (11) bln llra. kıymete ait olup ta.n
z!m lclınan 68/93, 68/ 98 sayılı 1hbamo.meler 22/2/ 939 tarihinde Mllll Em
lAk MO.dürlli~tlne tebll~ edilmiş oldu~ ve bu araziye ait oldu~u halde 
tahrir cedvelln 1~9 llA 189 tahrir sırasında şagllleri namlarına tahriri 
olunan n parça tarla lle 239 tahrir aırasında Barutçu Başı veresesi na
mına. yazılan 2000 lira. lnymetli t.arlanın yukarda. isimleri yazılı tahıslara. 
ait olduğu Bakırköy Belediye şubesi tadll!t komi:ıyonunun 16/6/ 942 tarih 

ve 7 sayılı knrarlle tayhı ve tesbit olunarak mukadder n bin llra kıy
met 21095 liraya. lblAğ' olunmllf ve yapılan tetkikat ve tahkikatta mü.kelle! 
adreslert me9}lul bulunduğundan teyflyet 3692 sayılı kanununun 10 un
cu maddesi hfilanüne tevfikan 11Antar1h1ne taklbeden (30) gün zarfın-
da mevzu kıymeti itiraz oluna.blleceğl UA.n olunur. {7628) 

Istanbul Vilayeti Manifatura 
perakendecilerine: 

lthalatçi ve, İhracatçı Birlikleri Umumi 
Katipliğinden: 

İstanbul Vlli'&yetlne aynJan rna.nlfaturanın tevzihıe baş1anmUJtır. 
Umum! KAt1pllğ1ınlıe kaydedilerek muameleleri tekemmül etmiş olan 
biltihı. alA.ka.darlarm İsta.nbulda. Aşır Efendi caddeslnde msm.et Hanında. 
21 numarada tevziatı idare etmekteolan manifaturacılar Komitesine 
acele müracaatları. 7640 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara. • Kırşehir yolu Çan kaya. lltlsakı küçük Esat yolunda. 

yapılacak şose ln.şaatınm ihalesi 27/ 7/ 942 tarihine raslayan pazarted 
gQnll saat 15 de yapılmak llzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedell al846h lira «Olıı kuruştur . 
3 - Muvakkat tem.ınatı c1384. lira c58• kuruştur. 
4 - İsteltlllerln teklif mektuplarını muvakkat tem.lnat mektup veyn. 

ma.kbuzlarlle Ticaret Odam. vesikalarını ve Nafia müdürlüğünden bu iş 
için alacakları !ennt ehliyet ves!kal;ırını bimilen yukarda adı geçen 
günde saat 14 de kadar Daimt encümen reisliğine vermeleri. 

6 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Nafi:ı. müdürlüğijnde 
göreblleceklerl. (5056 - '1379) 

D/7/ 942 tarihinde ya.pılan ekslltme:sln e istekli çıkmadığından pazarlığa. ko- -----------------------------
nulmuştur. Pazarlık 20/ 7/942 pazartesı gilnft saat 15 de Gümüşsuyunda 1 L A N 
yüksek milbendls mektebi muhasebt'~lnde toplanacak komisyonda yapıla
caktır. İlk teminatı 961 liradır. İsteklUerin §artnameyi görmek ve Hk te
minatı yatırmak üzere bJr gtln evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve 
eksiltme günü Gümüşsuyunda yükselt mühencils mektebi muhasebesine 
gelmeleri. 7606> 

Bu sene ikinci teşrlnin birinci gününde Anka.rada Harb akndemlsl 
emrlnde açılacak hesap ve muamele memuru okuluna Yd, subaylardan 
100 talebe alınacaktır. İsteklilerin n!bayet Sl Temmuz 942 tarihine kadar 
bulundukları yerdeki askerlik §ubele rine müracaat etmeleri. 491-7611 
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--~---.-ı11Ç:.,,.~~.,.'!Jlll!IJ.~-..u IST ANBUL HAYA Ti 
~~ "h· Mıııı i4 Florya eğlenceleri ................................... 

B • • • • k A 1 Tren yorgun argın soluyarak ağr y abancİ kala kelimenin orada cBağçu da değil u y u m an alır Florya istasyonuna girerken el-
Yurt içinde yabancı ıirketlerin de cBagçe> olarak yazıldığını gö- kri paketli. ıepetli yolcuk.r aabanız-

~rusu öttüğü zamanlarda kulak- receksiniz. Llda bagam•kludan atlamaia ba§lı-

lumuz her haqi bir fal.olu eeai Ba yanlıp bir memurun dikkat- taa r ru z u n u n h e def 
1
• yorlar. Alan halinde istasyondan çı-pdupmazdı. aizliğine vermek bilmeyh ne dere- kan yolcu kalabalığa iki gnapa llJTI• 

_ Elin )'&hanı. derdik, onun ce milmldindUr. Bir cBahçu ke- byor. B.ayo meralddan plajlara ko-
l.ormana da bir sGn ot tıkanır el· lime.ini Türk diline unun ıekll- fQYorlar, ~da latanbul c:ac:l-
1.ette... de yazamıyan el, dikbtalzlikten detine sapıp ufalt yolda l>ilu yii-

Bu günleri de ıördük. Milli kal- ziyade Y1lbancı tirket siluıiTetlnin, En az bir ay geçiktikten sonra ve Kının yanmadası tızerlnden rüdiilrten sonra aol tarafa döniiyor-
bmıa, hepainln pabuçlannı elle- milli varlıiı hiçe aayan kafanın bqlıyan AJma.n büyük taarruzu Kerç boğazımn ortasına geçmek lar. Yolun kenanndalö minimini°"" 
ıiDe verip kapı cbtan ettL Biz bi- elidir. ut hamlede mühim muvaffakı- hareketi b&§lıyabllecektlr. mamn koyu ırölseleri araamcla uhk 

.. kalddr.. Her te7i. her iti kendi Patlıcan ve latanbul yetler kHanm11 görünüyor. Bir- Slvastopol"mı dO§mesl deniz çalaa ~~la elrafa ~ ~ 
aflciimiizle baprdık. btrfni n•laıeden barb tebliğleri cihetinden bu bolazın dmıım~ .... et. ~ ~olmlan tavza --~..-
Hrnsazı tirketinde!'.11 maada Bir patllCUl bzaıtmaa l.tanbu- arasmdan ftZlh olarak görüle- da değtştkllk meydana getfn1111 bsUD delideriııü gıdıklıyor, ..ı-

....ı.ketimizde yahancı tirket lun bir ah,.p eemtlnlClaba kil etti. mtyen bu hareketin . temasını glbl Sivaatopolu dQfüreil ve blr •- ytıkl ...... ,....._.... ........ 
•alm•clı tUkür. Hepai de. millete Her patlıc:aa meniminde J.tan. fÖYlece çtzebfllr: mfiddet istirahat eden ordunun JW. 
tepeden bakıt. halkı hiçe ea711 gi- halan. en ...ıı, bir tahta ta"•nn Ştmdlllk Kurak ne Harkof en yakın Ye en kolay JmUanma Sik aiadann etrafına meaaJar, ia-
lıi kötü ldetlerile heraber tarihe kG1 oldutunu ıördllkç padlCallm arasında bqlıyanı asU taarruzun yeri de buruı olablllr Bunların kemle!• ... 1.....,., sofralar kurul-
ıöçüp ıittller. bir tehrin talihi flzerinde imar ku- hedefi Dan nehrlnf geçmek, Sov- başlamasının veya m~attak ola- !DUf. .. wm erken ~d~ e(· 

Y abancılann yerinde kendi bo- muı kadar rolU olduiuna inan- yetlerln cenup ordular guruplle, bilmesinin Amill, daha -'-'alde ~· ~~ k.~ sahip.. len. 
nunuzun öttüiünü sörüp eevin- m&k llzııiı seliYor. Moskova garbmdaki merkez or- ve Don vAdlslnde lJerlJ~ ...... hare-~ c•ı ::::·.iri aaaç kikı.ia-
mek gerek değil mi) •• Fakat ne Allah tekranndan korusun, fa- duJar gurupunu birbirinden • kAtın gelişme derecesine bağlı- ~~ ~_j'-fp~~':::....~!r. 
•iimkünl... Ara ara, kim bilir kat ııdalanmız aruında patlıcan, ayırmaktır. Sonra Don nehrinin dı _., ....-.. .- -.---. 
hangi dikkataizin elinden çık.an bir evlerimiz aruında tahıla yapı nr- flmal sahili Volgaya doğru takl- BOyük AJman taanımmun r. mıİf. yanlanna blıve ce:rveleri liril-
Pnlıt kelime, bir bozuk eabr, bir ken bu böyle olacak: J.tanhul, bedilerek bir taraftan Don neh- pma• Don harekAtı bütün cenup JDÜI. Maaaiarda rakı. bira, taraP fi· 
aykın llf, bu haklı ıevinci alt Ost her yıl Tanrılara kurban veren in· rtnin şarka doğru yaptııP büyük harekAtmı himayesi altına almış teleri dumıadan boplıp deiifiyor. 
etmeie yetiyor. eanlar gıoi, her yaz bir tahta eenı· k 1 1 ind ki rdul Yuanı blr şemsiye mahtyetinl göster- Ortadaki kocalDUl havuzun berrak 

İtte dumwıı üstünde bir ZSmek: tini patlıcana kurban verecek· n::nJn· ~ :;: o par~~= yazman mektedlr. Bu asıl harekAtın ye- ıuyu minimini bir tel8le ..,,ıtılarile 
Tramvay idaresi bazı duraklara tiri.. malden ve şarktan ~evrilerek Al- M. ŞerJki rtni ve icra tarzını itiraf etmeli- yaadaki sölcüie döküldükçe masa· 

l.irer llvha utı. Son tramvaylann Ancak, Tannya kuıban veren· manlann tAblrile bir «kazan» ---a.-'Lrtır Bir ta ft yiz kl Almanlar her vakit.ki ~1 Jardakilerin ke,ifleri biiehütiin .tt-
kalkı, saatlerini bildiriyor. Şirke- lerin inanıp umduldan, dileyip içerisine alınırken bir taraftan da engel olwrl · fnllerek ~~ strateji bakımından çok güzel yor. Küçük çağlıyanm önünden bia-
tin balkı adam yerine koyup yap- bekledikleri bir eeYler .ardır. asil hedef olan Volga'ya varmaya da bu ordu ge ye ş intihap etmişlerdir. Bakabm ha- balık kümeleri eksilmiyor. Yüzlerini 
ınadığı bir iti yerli idarenin akıl Yağmur beklerler, güne, dilerle- çalışılacaktır. Sovvet orduları ve tınlmaya uğra.şılacaktır. HattA reklt da bu 1ntllıapla mütenasip )'lkayanlar, meaclillerini 111atıp bo-
ehneei luvanılacak ,ey. Gel gele- ler, bereket •eya liikGnet umar· hatta. Sovyet diyan asıl bu tak- bunu müteakip de daha cenupta olarak yürüyebilecek ml? yunlanna saranlar, titelerini~ doldu-
llın bu llvhalann yazısında 3yle lar ... Acaba fıtanbulun beklediği dirde ikiye bölünmüş ve şimal- rup meMlara tat1Janlar ... Agaç del-
l>ir yanlıt var ki ancak yabancı· nedir?.. deki ordu parçası buz steplerine 8 th • k 1 larma ipler aeriliP aalmcaklar lmrulu-
ların hlemine yakı11r. Bu ~Isa ol.. geni, eok~lar: doITTtl atılmış olacaktır. Mu· 1 ş ra am ar yor, niralar, ...-kı ıesleri araanda ço-

Zahrnet olmazea Bahçekapı du· bahçelı, yanmaz evler ... Hıç ol- Hed f b d B hed f de culdanm QUtımılr ietiyen kadmlarm 
r~na asılan llvhaya bir göz atın: mazsa patlıcan kızartmanın daha 1 ekadau ulrd. edu il b'~i ,n: - yamk ainnleri cluyalayor. Seyyar au 
~mize cBahçe> diye geçen bir tehlikesiz bir usulüdür sanınzl.. ~e.c_eyeü d kir egünel e ~. rte. unku heyetleri burayı da bo, bırafmuoyr-

- önüm z e er gos rece - • • • 
-----------~~ tir. Şurası da var ki taarruzun Geçen umumi harb 4 trilyon, lar. Deflı, klametlı, utlu, kemanlı 

• o ~ !~~~ ~~~~I ilk safhası~da Alma:nlann ~~- ~plu masadan masaya dola$l}'or· 
~ - ~ o 0 0 o de ettiklerı muvaffakıyet mu- 500 ı·lyar f 1 ) ştu lar. 

• . hlmdir. Bir hafta zarfında . m ranga ma o mu - Çal lıir Lia ha'YPSI bakahm. •• 

G • • · k 1 ğ 50 ·ı j Harkof'la Kursk arasında ilk Keman cızırtılarile baflıyan oynak 
~neşın sıca ı ı mı yon müdafaayı kırmak, 200. 2so kt- Bu· defakf muharebenin masrafı bir Karacleais tiirküeü ...... ~ 

senede bltmlyecek lometre kadar şarka. do~rn iler- .., otwwıdan ,.,~ ..... ~ 
Dü __ , - d eld'". b 1 ld x... b' im t lemek, Don nehri gibi büyük bir havsalaya SIQ mayacak laoplatubl. aa.ki .... c1 .. .p bir 

n,yarun naau vucu a g ıgı .. ın yan lf o Ugu .. ıt • Uf ur. mAnfamn sarkına ek ve prk iniltileri yiilaeli:yor 
nazariyesi timdi esasından delil- Cüneıi tqkil eden maddelerle M k il ·Kafkasy~asında- . bir dereceyi buldu mm • • • 
•elt!edir. Buaun sebebi yıldızlar yeı,yflztinde bulunan baceri ıemavi- os ova~ d mi olu muvasa- Yandalci eldn ~~· km:m~n-
llterındeki tetkiklerin verdiii ne- lerl terkibeden maddeler aynı oldu- ki en m e rv • doyuran lrai ıuru?en ıerinJilrte 
tİcelerdir. iu sibi, bunlann hepsi .. dedir. Bu tasını kesmek küçük görülemez. İnglllz Maliye Nazın KJnpley Wood m.llyoıı, yanı vasaU bir hesapla &iin- paytak bacaldannı sürükliyerek çal-

B.a tetkikler aünetin mütemadiyen eade maddelerin nuıl olup da kab- Efer taarruz bu temposunda bir Avam Kamarasında :J&ı>tılı son be- de IOO ln.san ölmüştür. bna aa!lana havua keyfi yapmak 
laetrettiği ualar ile kaybettiii enerji ).,arak muhtelif aiır maddelerin miktar daha dev~n:ı ~erse cc- y:ınc.tta, yeni harb tahs1satı iaterkeıf. On dokuauncu asar zarfında, harb- ._... onnaaa giriyorlar. Mejrur eda
._ ltuneJ nasıl telifi ettiği naline vücuda seldiii meaeleei de ıon tet• nnotaki Don kavısı ıçerisinde İngilterentn günde 14,5 mllyon İngl- Jerin masrafları he~p edllmeğe bq- larla borunlarmı mabp etrafı SÜR· 
"-ıltni een lar vermektedir: Gayet k.iklerle anlaplmııbr. kala:n ordu gurupu tRm m~ast- llz Urası, yani 75 milyon Türk lirası Janmı§br. 1859 aenesınde 'Vuku bulan rek havuza atlıyorlar. Onların ardın· 
1Gka L h P "k • · H'd · d "t ekkil t le hlr kazan 1çinde hapsf'dilmlş harcadıtını söylemiştir. Maliye Nazı- ltaıya baıt>l, bir buçuk milyar. 1866 dan çoban eüriileri ıökün ed'yor Me. 

em; araret ve tazyı netıceıı ı ro1en en mu et gaye 1 . . bi tih. D Jrlbi bıı ~yana tından anlaşıldığına 'tenealnde Almanya - Avusturya harbi ı • 
olarak helium de hidrojen husulü §U• muazzam bir gaz küreei eılı:let kuv· 0 ac.~ktır.. Z!ı a za 1 • ~n .~ ~ b - ktt ham 1nglltereve 1k1 bir milyar 600 mllyon, Kının harbi leferek, h~ havuzun kenan-
::rın aebebolduiu enerji :nyaını te- veti kanunu tesiri ile nlttıa atkı~ büvuk nebırler ayırıcı bır mA.- ~ ~uk ~~~e geçen umumi ·harbin 1,5 milyar, 18'10 - 1811 Alman .. Fran- na dizilen koyun, kuzu sürüleri buz 
~ etmektedir. Bu euretle tabaka- basit maddeleri mürekkep madde- nladırlar. -~~lann gayet mah- ~ senesi 2arfında yaptığı masrafla- aız harbi 11.S Jn.llyar a.ltın franga mal ribi 'SU ile bnnlarını fİfİrip bön lıa-

:;"arz noktasından yapılan tetkikler• ]ere tahvil ebnektedir. Ba ıuretle dıı• olan ~uba§lan tutulunca ra-mat olrnu~r. cılmufQı. Alınan - P'ramlS harbbıde fntlarla maaalan ailzdükten ıonrıı 
en anlaplacaii veçlıile, g{Jnetin iki ağır maddeler ıabit yıldızlardan zi· bu kavsın garbinde kalan ve hA.-

1 0~ umwni laaJ;bde İngiltere Franla 151,000, Almanya da 44,000 te- nurdarmdan aelyalar ııza sıza ço'ba· 
~r ıenedenberi aarfetmekte bu· yade ıeyyarelerde meydana celmiı- le"? .. mevzilerini muhafua ~ 9,ebo,000,000 sıertın ııraın, jıant tiJs1m lerfat .ermı,tl. 11111 ardma .....,urlar. 
1-dutu fUa)ar lriç deği~memiftir. tir. Atıl maddeler 200 milyar hara- gönmen cephe ak8amı fimalden ı paramı.ita qatı ~ 50 Jirftyar l'flrk 1914 • 1918 umumJ b&ı;,1, ~ za- Beri lıÖfeefeki •bt ..ıonun- .. ·· 

Halbuki bir zaman güne§in içinde- ret deıeceeincle hblqmaktadır Bu ve sarktan tamamen t.ecrtt edl- Urası h:ıreamışffi-. ylat ve gerek masraf bakı!nm.dan d h. ~ kabmı K" - iik ODll 

iti hararetin elli milyon ımede tüke- suretle aiır. JaAut gayet aiır · ma· lebilece'k1eri f!'fbl bunların ken- 1 Amerika A.yanından ~· Bone muh- btitün devirlerin barblerlnl. gerl bı- ~·~.al . bire0\aı:... oyun: 
ıııecef; haaabedilmiıti Şimdi bu he- denler ricut balmu"tm dilerinl çemberden kurtannak t tellt zamanlardaki muhare:>eıerde rak.mıştır. il U:... r..ı__ lı~ 

· • • için şarka doğru yapmaları muh- bir askerin öldürülmesl kaça mal ol- OeÇen. umum\ harbcle umumi ayı- ~ ; ?~ . um.J>•YIP ..... 1 
S• t 1 d" tü" d• b-....1" temel hamleler de yine bu büyük dutunu hesaplamıştır. Amerlka lya- at it mllyan &il 17 mıı~on yUala ıve Y egmnemne saçma atan saç 

1 

lVaS OpO Uf ıye çµaVa 1arap mAnJa yani Don nehri yiµünden nı, bu pe.sabı yaımıak için gayet ba- hastalık yüzftnd~ 3 mn,on Mdib'. atıt meraklıları Donk~ot aümetı1e 
'Je~ gazetelerine göre, Sov- ve çl~kJerle donatmıt ve fıçının kolaylıkla önlenip bertaraf edile- slt esaslara dayanın~. M. Bone'un Ge~en umumi harbde th ffok zıı- etrala INıln;-ott.... 
kal ı1n en büyük kara ve denlz üzerine de §U tabellyı asmış: bilecekttT. heıınbma göre Jul~ e: :;;~un- ylıı.~ ~ .sılap, FrJnsa .auı~ı- Plij eilenc•iaden uuıua l»ir<ok 
11 :!ı olan Slvastopol'un düşme- «Bir şişe iç ve geç, .sahibi tara- Eğer Sovyetlrr bu esnada Vol· / ~ !~ ~f:~~d~dürillm ran- de 1, Atıunya 15 ~e ı. Av~- JNmyo menklahuı ~ • alqam iizeri 

1 Prlstanda sevinçle karşı- tından Mennıl§ttr.• ·doğru ilerlemek isteyen Al- g Y · , ya Jtacaıistan 50 .klşlde l. ttaı)r "19 alalı mayo pakelleıaı kolt....,11ı> 
~r. Bu münasebetle Sof- Slvastoporun dQ.ştüRü gftn ~: taarruz ordusunun şimal Jl'aka~o t dl;1tı t= 1=~ k~"1e F.Ru...c:ya 107 kl§ide ı, Belçika •rmaaa aka ediyorlar. C~t!ft kı-
IJtlnıan 81avyanska, Aksa.kov, Tsar halk, sevincinden b11t1ın gün bu yanma tevcih ettikleri taarruzda :. mBu ~tseJlf patlayıcı .ıl!hlar.m :d~c!:ı.ş:·=e:ıerfti"9'2,000 zıll~ ~ tuzla ıudan kirpi 
cadde gibt bqlıca sokak ve ~va olan şarap fıçılannı.n muvaffak olamaz, yani Alman ve ıopıann ıeadından 11erı ıelmlftlr. c:likenme donen aeçleruıı havuz ba
ııaneJFe içki tüccarlan, mey- önQııde toplanmış; bazan sa- orduınınun ilerlemesini durdura- Askeri htreklt gen\fladlkçe, bu ma- Umumi ha.rt>de muharlb milletle- tmda yıkQap f•ablandıktaa aoara 
l'IJUn er, dükUn ve mağazala- bipleri kendileri ikram etmışler, mazlarsa bu ordun~n Fransada- ıı~ flatlne natııyıe, laf& ve millilm- r1n masnf1an 1,000 mll1an bulm111. maıelera kotu7orlar. bmlu 1ııira ile 
fı ... ,_ Önlertne çıkardıkları prap baza.n de yolcular, bardakla fıçı ki misallerde gördüıı;.;;müz gibi mat mll-Sraflannı dıı. katmak llzım- Fransa 145, Almanya 231, tnalltere içlerini de aerialmclinrek dialmi-

... ""'nnc:tan halka 1 ""•"""'•" ~ dilerl do'd "'u ıeo, Birleşik Amerlkt. lH milyar ___. __ 
itte ve • ı....__ • gelip geçen- mus ut5~ AE!ll '.l urup Kızılordudan evvel Volgayı tut- dır. _ frank aarfetmifUr. Hart> baaaratı da ~· 
'8 tara ·ik"1 askerlerine beda· içmişler. Bebll nevinden olan bu masına ve cenup ordular gurupu- 0o dördibıcu Loula aamanmda btr 500 mllJU frangı buhnqt.ur. Plijclalôlerin elilenceai bambat-
·~ ranı etmi§Jerdir. bedava şarap tevzli dll'er şehir- nun büyük parcasını kazan içe- askerin &dttrtumesı 80.000 franga, rl mal& ka. Denizin içi. ln-luklar ..._ ab-

ratuı,, aka,, bağcılar koope- lerde de görülmüştür. rtslne aİınaya muvaffak olaca- yanı bugünktı blztm paramızla 4 bin ı Ble~ '::~ ~t - lamıyacak W. h'ah'+ 5lcak ltoyduiu ınatar.amnın önünde Sivastopol'un sukutu münase- tında §Üphe edilemez. ııraya, Birinci ::ıpol~ zamanında P~I 0~ :._: ıstlbazl:n!:; lan y;imlum ortalllMla kara sa.. 
teŞi)Jlkter1~ı:fıtl~çısırun etrafını betile pazarlarda da parasız seb- Bu esnada Moskova garbında ::!;': !~:i4 . ~li:~.S: amortisman Ye fafJıleı1 de Uln edile- --= dajm;k ~ ~ ........_n .. 

r'tn reslmlerile ze, domates dalıtılmıfbr. ve Rjev bölgeslle tımen gölü ce- sn 000 liraya mal olmU§t cet cılura seçen umumi balttbı f .,_, mce bmlar iizaiDde kota mii-

ç 1 n k 1 k k b f nubundakl veri erde K1zılorduya iıucnnkü harbde ıse ~ TUi&&- trtJJon IOO mll)'ar transa mal oldutu labakalanna ıirİfea mayolu kadm, 
Anı g 1 ra 1 aya a 1 ar karşı tevcih ~ edilen taarruzlar ıtrının urlleıt!rllmesl )'tlzilnden bir anlafılır. enek ll'UPlan o imla denise atıla· 

..-ı.r:~: .. ~irço~ ıelıirlerinde mak moda olmuttur. Bu ç11!gırak bugün bir taraftan şimalden ce- bıs&llm Oldürtllnıest 125,000 Tltrt ll- aıala~ ~bı :-:'!::;i ı:ı~: yarlar, ~ emh7or. 
br. Ba tehiri "d~e batlanlUlf" karanlıkta çarp~ m&ai olu- nuba Sovyet llıt1yatıarmm kay- rasuıa mal ol1110r. muştiır Harp lletleri ye bunlann Koceınae hiıw papatyayı andm 
!!,&ilah.na k~ . ınlar arumda yormut- dınlmasına mAnl olmak, diğer Muhtelif samanlarda cereyan et- tuııanıhnua maararıan. bltlıbaıına nakli ............ albDdan km'alE 

l.ir çıngırak tak- taraftan da sivri bir şekilde Al• 1111' olan muharebelerde 61enlertn muazzam bir aenet teflci fldlJorlar hhhheler ..,...,or. ......... 
Elanek 1__ 1 1 1 

.,_ ..... .. man mevzileri içerisine girmiş mlkdan çolt artmıftu'. Bir t&yyareJ1 tvn•nllhlJecek bir pııo: ........... alllt1n eaklaJIP bııl-
.. rtlannı iyi Y erebatan . caddeıi Sovyet mevzilertnt alarak 'YUl· 19 ıneı ura tadar muharebeler, tun ;retlttlrUmesl Tllrlt parulle I0,000 ...... e11tlalr 'fiiaatlanm kapa k.-

\r.l:ı __ .. aaklaYblız . Caialoilu ile Sultanahmedi 'birlet- yetlerlnl de bu tarafta daha st- ;::ıeıı:ı:ınd~etl~:ı:ı:: llraya mal oluyor. n kule ....... :rlar .... 
iJı.~ b!ıWii ~1 tiren Yerebatan caddenin s.Itu- yade sağlamalttır. Eğer burada km.azdı. 18 inci un tatlbeden harb- Bll)'tt bit' tayyarenJn mallJft tlatı DJmt& meJft. •--- 717orlar. 

nniJ ın.~ kartlarını zayi edelnere ahmet metlıalindeki binalar letimllk da muvaffak olunur ve btnıas- ıer, 61fimün artmumı ıntao *ılftlr 260,000 Tik Uruldır. :uamamı haTa- Aktam PC wıl&te laldar tatlı talla 
1942e~ .veıilmi1eceti ı temmuz edilmit ve buruı ıenitletilmitti. Son sa Sovyetıerln lhtlyatıannı daha 1'191 den 1'199 aenemıe tadar de~ cıl.ılt ahunda J&pılan murarlar. eilenclikten _.... ltofalan yiyecek 
hl edil ~de~ halkımıza teb- aeneler içinde hu cadde Uzerinde ziyade tehlikeli görecekleri cenup yam etmlf olan l'ranm 1ht1Wl mu müsmir olmaktan hall detlldlr. Me- ............ ...... ....... _.,., 

So llalftir. yapılan binalar. daha geriiye doiru kanatıarma taydımıaJanndan )Webelerlnde b1r mllJondan ıuıa eell ıo blrtncltlnun 1941 tarfhlnde ........... ~ n .-. İIİfe 
tnel~ e~ hu IPDi milracaatler bir ietikamette infr. edildiii için ya· dolayı müsait vaziyetler bulabt- 1"raDSlZ &mQftlr. 1799-1818 aeneatne ıı:ezya ~~n e;ıe~e- b1a1a ..... ,. Jola tııtalll)OI'. 
~ ede 1 t · Eknıelt ltartlannı pdan iatimliklerle cadde. bu yeni llrlerse Alınanlann bundan da tadar atıren Napoıion devrt muhare- n han m e 8 ar Harb ~ • lu 
ile verÜ:·ere h_.~bir auretle yeni kar- yapılan binaların iatihmetiade p- faydalanmaya ve Moskova'ya belerlnde U mllyon 1'ransız 61- ~ın::• =~:v::..:;:- L-.1- ..:Lt.--·tl ... ıeçun zor • 
,__._, :_ı l74!Ceatnden ekmek L__ nifletimlittir do"-• llerllVPrek şimal ne mer• mtlftilr. ...... • ·- .....,,.~ .. apmngaa .. 
1111111111 ·~ • muhafaza el IMlllle- • 54 u 3 ~ k 1813 tarihin İngfUzlertn J&pbtıan tfbmtnıere ~ tel. Lo..&.."I 
datlara ebe ıniy ti etın eri Yatan- Yalmz Yerebatan mwidi kup- kez arasına girme~e çaJışaca • de vuıı:u bulan'" o u- s6re her mtı tonunun maHJet ftatl or amma. _.,aL , - _. 
olunur m e e bir daha teblii unda hlla iatiml&k ~ bir 'bi- lan da fftpheslzdlr. Fakat ftltrl· nn en btıytt muharebeat dlJe taftlt 190 İngWs Uruı )'ani b!sbn pan.ıiıız.. manlarmda Wçltir •ilence ,...-. 

· na kalmıtm. Bunun da l.mnl&k mu- mJv.ce Almanlann lSldftrflcü dar· edilen Ye 1lç rtln drmtlf olan Lelpslc ıa 118 TDrk Jka.m. Batınlan bu adım at.calr: yer blımyor o ... he-
Hanıur ekm k k ~eleai neticelendikten aonra cadde- beyi vurmak istedikleri yer ce- m~de 85,000 Pranm c&n Det tnsuız m!ılı tonaJ ıuıan '12.000 imtzln baş t • 

llJUn •• e çı anlma- ıun kaldınmlan yeni battan inp nupta olacaktır. "ö:net · yaraı mak tan oldutıına lfSre bunlann yalıu3 P ma ••• Cemal R fk 
BeJed· onüne geçilecek edilecektir. Cenup taarruzunun cenup ka· met ~tııe h8:rt, dlfı ":en~: mrblan l'l,638.000 Ttlrt llruma mal e ı 

t&aıinıJ 'Y~ seçenlerde Y•Phiı bir Tramvaylara aıılmıya nadındaki saldınmlar hen rtblerln mllroarı da mtltemadlyen art- olmuttur . 
..-ıe~ behur ~rnamuı için, ek- meydan verilmiyecek başlanmıştır. Eğer Don ddl- mıttır. Ham zamanlarında sartedten bu Devlet konaervatuarı 
daa emeıusl bıçaklanma.ın So stndekf hareket biraz daha Uer- 1809 da Wagram mubarebeelnde slh1n pprtıcı para ratamlartle, ıulh ili . 
Feri!t~nra Pİfİrilıneaini emrelrnitt: 1 1 n zamanlarda tramv~ylara ua- Jer ve Kızılordunun cenup par- bu :ytlzde 21,4, Lelpzts muharebesin· zamanında neler yapılmazdı. tema erı 
ciTan~!•bıraltı. Şiıli, Takaim .. ~ ;nar gkjr.e çoialmıthr. Bi!baua ba- çasını tecrit devam ederse Doneç de 28, Waterlo muharebeslnde 83,I.,. İat&tlltlk mtitıehassıslannın yaptık- Umumi arzu ve talep üzerine 16 
laam 1 azı fınnların bo it çocu ar, oyun • tun dl}'e. tram• t k dan d ........ d..JC...• Bedal} mUharebea1nde 181 bulm"Qftur. lan hesaplara göre blr bombardıman .. .. 21 d 

.ur elunek çakarclıJtlan zu ve vay buamakJanna mütemadiyen at· mın a asın a ~ ... a \15HA Napol~n muharebelertnde A'tTtl· ıayyareslne u.rtedllen paralar lle be.r temmuz per~embe gunu .'at e 
ki ~yet ve ihbarlar ç!~1tında- Jadıklanndan birçok kazalara ıebe- bir taarnız başlaması beklenme- rupada Fransız ve eclebl 8 milyon in• eer bin liralık yüz Yllll, hafif bir tan- ıon olarak bır ucuz temsil daha ve-
Beledı;ye Zabıta mildü lii~ .. 8 llllfbr. bolayorlar. Udir. Büyük kazanın garp kena- an ınmtı§t11r kın JI\&l!Yet flatlle 10 l.lraat traktörü rilecektir. 
anu.rnı bir teftife tab~ t!~· fınnlan Emniyet altmcı tube mlldürlll- nnı teşldl edecek bu taarruzla Btlytlk AI~ Charlea Rlchot tara. yapmak ve blr mitralyözle bir saat Biletler· ı 00 50 25 kuruş olup 
mar e~ınelt çıltanlmaaının;::. ba- iu. tramvaylara uılmaaına mlnl ol• ~,~~o Ordulannın geriye tından taıem.e alınan c'Ralbler ye .tarecek atışı için sarfedllen paralar-ıs . · . ' ' d 

1 
ı_ 

tecektır. ese- ınak llzere ,_rbı mulltellf eemtleri- ~~~ fima1 lhatasından lıcen· IUlhl tbıYanlı ilerde cın dukusuııcu la 7,000 fakire 1emelı: yecllrmclı: lı:a- eı aınema ve tıyatroaun a satı ma&.· 
ne lpnt memmlan kOJ11U4tuı. dtllnl Jmıtarmaya p.bpnuma llll'da nku balalı JIUlbarlbeleMt ll blldll, tadır. Tekfon: 49369. 



HEB AKŞAM 
Bbt BbtAYE KARANFiL MHH Müdafaa Vekaletinden: 

Askeri Uaelere, Konya asted ona okuluna ve gedikli hazırlama 

SiN&APUR KURS 
Tefrika No. 139 Yasan: lsKENDER F. SERTELLi Yan taraftan ma.vl blr ıf1k sahneye \ Bu p.rk.ıdan sonra yataya tKılaıı orta ok11Darına \alebe almıJor. 

dotru uzandı. Saksa!on bir orta A!.- bir lmran1ll,.. 1 - 1 BJlt\1 H2 de bqlıyacat yenl ders denesl için ltonyada Ku-
rlka melodl.si ııe uluyordu. Birden- Ondan sonra arkaaında baJBUl ıeu, Aqehlrde Maltepe ye Bursa Utert Uaelerlle B'.OllJ& askeri otta Ti - Pi naaı oısa. birkaç eline kadar o memleketinden çıkarken. alıbap-
b._ sahnenin aol ta.rafından altın kokulu blr hava bırakarak uzakla h n.. g-....rec....... ...._ de -ıu-- k&vu- Janna: "" okulunun ve Kayseri gedikli ert>aş hazırlama otta okulunun er -.. """" ~ .....u -~•~ 
ansı. ıflk veren blr proJekt~r daha şış... sınıfına, Menlfon gedltll oknlunun blrtnc1, lk:lnc1, 1lçlinct\ sınıfiarma, şacaiım. O zaman Çan - ~ alır - Yakında burada bir JıJıda do-
;vandı. Neemt Adeta müteessir: Kınkkale sanat okulu v. Ankara mulld gedikli okulunun yalım bl- giderim. Buradaki lnkılApçılarla 'Jf'Jt- Racak. O ~ CIPlranm .mum.. 
ŞiddeW blr allo.f arasında ortaya. - Bü .sana çiçek verdi. Halbuki rlncl anıflanna Maarif Uaelerinden, Maatlf orta okullanndan ve 1l1c Wer varsın biıt>lr1nl yesin. dan koparıp buran. ptlnıeeltm. • 

gayet usun boylu, altın sansı rengin- bentm yatama ıcaranm ft11n tak- otu! m9'Zlmlarmdan talebe alınacaktır. Sevgilisinden bqta bir oeı dilttın- m1fU.. 
de saçlı blr kadın çıktı. 'Özerlne de madı.. 2 - Alınacak talebentn TOrt ~dan olması, sıhhi muayenede mlyen Yamamotıo, onu T1 - Pinin Yamamot.o blllllan ba.Qr'......._ 
gene saç1annın reng:lnde blr tralt ....,.. Llkln yanımızdan geçerken du- elinden turtanr kurtamıaz kendi ellel1nl san~ dl'ımnet: ~ 
glymlştl. San ı.şıiın içinde, bu san da.Jtlannı gördün mil?. satlam çık:ma.sl. ve 1stekll adet.il lbttyaçtan fazla oldutu taktirde J&- memleketine dönecekti. :SVdeJd heaa- du. 
yaldızlı kumaftan yapılınJI fralı ııe, - Gördüm... FevkalAde... fev- pılaea.lc seçme sınavında kazanması p.rttır. bı pazara UJdunnak ıetlJen Yama- '!:amamoto, Tl - Piden tnUtam • 
aarı saçlı tadın ldeta ıtıl ışıl yanı- kalldel.. S - Tahsfll tert edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bt- moto çok inatçı Ye t1bldl btr adam- mak sevda&ına d""1. ~ 
JOrdu. ttstellt bqına parlat taşlar- İk1 arkadaş bardan otellerine dö- yiitmtq veya kilc:ülmtış olanlar, bulundnlı:lan okullann 80!1 sınavlarm- dı.. Kendi flkrbıden onu hiç tımııe blrinl para ne kandırdı ve bir. ...,. 
dan m1n1m1nl J'l}dızlar taJcm.ıttı. nerle!bn b'1l san mıçn kadmı ko- da sınıfta veya blltOıılemeye talm1' olanlar, yaflan, boylan ve alırlık- vazgeçlrememl. bu ıcıııtma aokarat tekrar o.ura 
Banlann pınltı.sı hakikaten çok göıl nUfll1Wlardı.. lan askeri liseler w.Ilmatındakl hadlere unun olmtnnlar tabu1 olun- ••• gönderdi. 
alıcı 1dl. Necmi: maz1ar. Yalnız gedikli erba.f buırlama orta otuııanna btr Dl it aene Yamamoto'•a aelen Btraftakl t.IJleırdılll gidip seıenıer, 

ProJelct6rlerl ldare edenler bu d9Y - İft.e. cllJordu. gueteletbı polla tahs1l1 tertetmtı olanlar ahnablllr. ,. • aqa.m " .ı.aı birer .aı lota ...., 
IAmbalann daire eeldlndeki lfllm1 vakalannda. romanlarda. h!kiyeler- ... - Bu f9.rllan tqıyan isteklilerin bulundütlan yerlerin ukerllt hediye.. lan tel* bplandlJI ~ patıım-
tam onan yüzüne çevlnnlfleırdl. Ka- de okudutmnuz. tnaanı çılgınlıtla.ra tubelerinden c:Uter lmJdı kabul şartıannı nttenmeıerı " otaııarca MtiaelıU derebe,J1. o.a, elvana- Yordu. 
nıılıt salonda yalım bu yu.syuvar1at tadar llrtikleyebllecek kadd bari- lsteklller balctmda yapılmakta olan taJ>Jdkal: netıcelerln1n seçme m- dakl cBan Tarla.• köytlnde günler Japonlaf falcı ve allı1ıbU1ara laJll 
lflktan dairenin içindeld san tra.tlı kulAde bir bdm delil mi? .• lju Jı:a- navı.rrma tadar tamamlanarak lstetltlettn bu sınavlara gtrebllmel... gec;Wtçe aabırsJZlanı:yordu, iti fedai gönerdlklerl ~ Y~otaıa 
kadın görllnüyordu. rantın ~ Verllen e... rlrl temin için 15 Mayıs 942 dı.ın itibaren birer dilekçe lle ve a~ 1ka.- göndermtftl. Bmtlardaıı b1r1 Tot;vo adamı bJe taplBIJldan tehft kola.,,_ 

Onun da elinde ince kaJ'lfl boy- - Yooo ... Dünyada olmas... onu met adrealerlnl ve ntıfusa kayıtlı lıulunduklan yerleri dllekçelerlnde clvanndak1 Han _ Şa.ng'ı lidOrecek, glnnlftl. 
nundan geçmLt bir satsafOll vardı. tıpla Ult 1evgll1alnin verdlli hercai göstermek tızere derhal rtrmet tltedltlert ohl mildtlrlilklerine mira- dlğer1 de, Osalcada Tl _ Pinin ca- Sllıtıt>az, Osata şehrtnt oot lJ1 ta--
Evvell bununla inaana mali: memıe- meneqeyt Fransu.ıca lektOr tltalnnm caat etmeleri ve Maarif okullarında auııf ıeome sınavlan blttlktılzı nını cehenneme gönderdikten sonra. nıyordu. 
ketleri, uzun denizlerin öteslnl ve sahifeleri anmıa koyup kunıtan aonra da dJlel.I kaydı kabul lcAlttlanm huırlıyarak aaterllt pbelerl Qan _ FoyU taçınp .ean Tarla. dakl Şehre ~ gtrmes nereye ckfeot-
bqka lt1.lmlerl hatırlatan bir bava. ateşli bit talebe g1bl ömrüm oldukça yolu ne en ıe9 10 Atutol 942 tarihine kadar okul mOdftrlOklerine k()fke getırecektl. itini blliyordu. 
çaldı. Sonra dans ctmete baf}adı. sKLıyacapn ..• o Jdtaplann arasında göndermeleri llln olunur. (328"1 - 5538) Yamamotooun etrafında nç JÜZe Sihlrbazin küçük erkek brdeol 
Hakikaten çok güzel dana ~rdu. kurutulan ve ldeta insan ç&hreslni ••••••••••••••••••••••••••illi yalcın BllAhlı taplaıı.mıtR. Osakada bir inci, sedef tlcaretbaneel-

Bu emada santm ka,dmm arka.- andıran menelqelerl hatırlamn de- Ankara Belediveam· den•. oaaıcaıııar Yamamotoo.un l&h1r. ~ nln sahibi ic:U; QOktanberl lt1 ar-
sında bir perde yavaf yavq :yilbel- lil ml?. , varında blr yerde OııalcaJı zaptet- de§ blrblrlnl görmem)ft.t. 
d1. Şimdi sahnenin çok daha derin- - Ver fU karanlW... ı - BelediYe ihtiyacı için alınacak olan c1138 - 1483,SO. ton bemln on mek için teşkillt yaptıtmı ölt"enmif- Osaka civarında eSan slblrbazlah 
teri görOnJlyordu. Orada gene san - Nafile çeneni yorma... bet gün mtlddetle ve kapalı zarf u.sullle etsütmeye konulmuştur. lerc:U. Bu haber en ziyade siyogonl&- göçebe halinde şehir tehlt, k6y k6J 
yaldızdan merdivenler yapılmıştı. Bir İki artad&4 oteldeki od!lla!ma gt.. 2 - Muhammen bedeli 1635,056• lira c68• kunıftur. nn yilzünti güldürmllşttı. dolıu,rnattla tanmmı.ttı. Yamamoto-
altın ııı.At içinde bu me"'lllvenler in- rlnce hemen yattılar. Ertıesl aabalı 3 - Teminatı c29,152• lira en• kuruftUI. nun adamı da ıSan sihlrbazlan a 
sana sadece ıpınltı. dan. •lflltb dan, çok geç uyanmışlardı. Fahrlnln smo- 4 - 2417/942 cuma günü saat 11 de tallblne 1haleal mükarrer bulun- Yamam.oto çok yakında sevgtlblne mensupmUlf gibi. yabancılara. lmrfl 
ziyadan yapılmış hissini veri,ordu. ktnlnln yakasında karanfil duruyor- dutundan şartnamealnt görmek isteyenlerin her gün Enctımen kalemine kavuşacalmdaıı emindi. kenc:lbıt öyle tanıtıyordu. 

Sahnedeki kadın e~ll merdiven- do. müracaattan ve lsteklllertn de ihale günil olan 24/7/H2 cuma gtlntl saat _ Çan _ Poyu alır almaz yurduma Yerlilerden biri: 
lerln 5 6 basamatını tırmandı. Ora- Kendilerine hizmet eden kat gar- ona kadar 2490 numarab kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhlle '8.n- dönecetım. Bir talam baldın çıplak- - «Ban sihlrbazlar. dan blrt şehrl-
da durdu. Şarkı aöylemete bqladı. sonu pelc geveze bit adamdı. z1m edecekleri teklif mektuplarmı Beledl}le Dairesinde miiteteWl l!ln· ıarıa burada utratmaRa vaktim yok. mlze gelmlş. Ona ikram edelim .• 
Tok ve külhanbeyi ,vırlarma uygun Balkon kapısını açarken: cOmene vennelerl. 14996• 1'1299• Diyordu. Blr sabah erkenden uyku- gönlün O alalım. Zira, OBakaya bir 
kalın bir sesi vardı, - Kiminle kOID.flllak edlyorırunuz dan uyanmıştı. •San slhlrt>az• m gellfl. bıztm için 

SöylediiU ıarkı da acayipti. cHattı- biliyor musunuz? .. dedi._ f V Kapının önünde bir bainşma dıJr- bir lcurtalut llaretldlr. 
iistüva. gecelerlrden ve blr sandal Adam sonra geceki artıstın l.smlnl Maari ekilliğinden: dn kulak verdi: DIY.erek, cSarı ~ a hediyeler 
içinde sırtüstil yanyana yatarak söyllyerek Uf.ve ettl: Bu yıl bölge sanat okullarlle yapı usta okullanna almacak parasız yatılı •-Ben.im bir şeydfJtı haberim yok. götürmüş ve ellnl öpe~ duasını aı-
7tldızlan seyretmekten dem YUraD. blr - BtW.lk odada oturu,orf.. talebenin müsabaka lmtlhanlan 20 atustoısta vlllyet merkezlerinde ya- Osakadaıı çıkarken, Tl _ P1n1n adam- mıştı. • 
tartı.. İki arlcadq yerlerinden fırladılar.: pılacaktır. Bu lmtlhanlara girmek isteyenJerlıı p.rtJan ölrenm* ~ ıan bu IBDcblı bana verdll• ve •San slhirb8.Z» ı görenler, köktela 

Sonra tekrP~ dansa başla4ı. Mer- - 8ahi ml?. maarif müdürlüklerine mnracaat etme!erl llzımdır. c'142h bunu Yamamıot.oya g6ttlr, dediler. bir melek inmiş gibi aevtnl.Jordu. 
dlvenleı1 bir altın l§lltısı halinde yu- Demek o güzel kadınla biittın gece Benim de yolmn bun.dan ıetfyordu; ••• 
kanya kadar tırmanıyor, 80IU'& dana yanyana odalarda yatnıı.tıaNı, On- aldım, gettrdim. İçinde ne oldutmıu 
ecıeret, ataı> yaparak a.ptıya iniyor- lan yalıuz incecik bir duvar •Jll'- Harp Okulu Komutanlığından: bilmiyordum.• 
do. mıştı ha... .a-lk hala Bu bir köytüydil Y~otarum 

cSan aihirbaz• Oaakada 
neler yapbr En qatı gelince, müzikle beraber Oal'80ll: 1 - ...,...da Yazılı prtılan okurlar harp oknluna ahnaeak- adamlan aandılı ~ 't'9 aa.ndı-

)'eniden merdivenleri tınnandı. Bu - itte... ı..te... dedi, balkona lardır im içinde bir kesil'. inllm başı g6- cS&n 8ih1rbaza kardqlnin evmdl 
a.efer yut.andan, ~r M•rm.lı pe- çıktı!.. A. - Anltarada bulunanlar d<>lrudan dotruya Harp okuluna. An- rünce f&f1111llflu', k6flll)1l dölmete yatıp kalkıyordu. Ka.rdefl, onun o.-
rendeler atarak iniyordu. ttı ~ hemen balkona fırladı- tara haricinde bulunanlar bulundu tlan yerin aaterllk ftlbeslne mm- baflam1'l&rdı. kaya niçin getdlllnln farkında de. 

Merdivenleri bltircH İfte '8m bu lar. 8açlan çiy af11& boyan.mıf, en caatB~ece~~e lmbul muamelesi ı Haziran 942 den itibaren ba.tla- Yamamoto pencereden batırdı: lildt. 
sırada mtızıt •'"deUMcu. n...... ta- qatı 80 78fl?lda yorgan yüzltı bir _ San"·lh da. 1rJW.1n..a dıe bıwa- cSan altılrbaz• ın karrefl, g1W.el ._. ........ ...,. kadın! 1D1f ve Atastos M2 aonuna kadar tem~ ed1lm1ftlr. Bu tarihten uı- ..... AAll ...,.. ı-. 1 .._ 
dm babalan tutmu.t ırtb1 flatfUıdekl_ OnIÜı IÖıilnce alnirlene- i-rt rak1 mtıracaatıar Jr.abal ec:Ulmlyecettlr. benim yanıma getirini bir tesadtıf eseı1 o arak Tl - P1 uv 

fralı ~ata ba.tladı. Kısa ma --.. YUzthıl. ----- .-.!:.. 2 _Girit farllan: Yutan:ra çdtblar. Köyltl hlll at- doat olmu.ttu. Bir gün Tl - Piye ken-
vl bir mayo ile talmıttı Projektör- -- .._.--...... _,_.. tıyarak ba1m7ordu: dl kardepbı mettıar bir slhtrbu 
ler1n lfllı da aJDJ l'flllll ',.,_ • ..h. BI.- g6rtermek tstemedU}t bem idi. Recmi _ osakahla.r ne talltı.U in.sanlar- oldutunu .ıtyledl: 

--- pnıona • A - T6rt ırkından olmak. 
ru da bu renk ~bıde dam etti ye _ Bu. kend.lal mi?. Annem mtP. 8 _ r.ıae bltırme ve olgunluk lmtlhamm vermlf balmımak. 1111f. Tanrım! Saldan. 801dln, 6nden. İstikbali keşfediyor .. lManın ı.. 
l&rkı ~ledl. _ Kendill. tendi.il... l'ahnecle 

0 
c. _ Tam tefettülll hQ"etl sıhhl,.eal olan utert ııutaııeden (harp arkadan totat yemekten usandık ar. yatta mUYaffat olmuını temin edl• 

ettt~~:nN~ ~~ tadar g&ıel görftnmemne. zıpap mc;- ~~ 1~)21 ~da~~;= llnn1t olanlar ahnmu) ~ ::::ısa ~:ı~~s- yo~ Tl - Pl meraka diitıii: 
- Naaıl?.. • ::. lJl,: e:e;:::;. ~ B. - Diler .. rtlar utertıt fQbelerlnden ve Harp okulundan ftlre- Yunarnoto sıandıtın içine f611e blr - Aman fQ cS&n .uıhi>uıt 1 bir 
Necmi o derece ba7nDdl' IEl ee.ap --.ur. Amma baht bQılQor_ IU1l nllebllir. (33151 - sat) ı&ı atınca: kere de ben ıöıeytm. MOmtonıre lılr 

nrmedl. Nırt ona dtııU: atmıed9... ftb* ,.,_ -. ... _ ••••••••••••••••••••••••••• - Bıft.hl dedi. ~ a&Mlndl- sen ...,.,. .-ur. 
- Sö:rleaen e? •• Ne 1USU1onan'I. diz pa ne tendlslnl tlmalJ9 p.. ğim fedainin başını kopamuflar.. DGdl. İnci taclrl, lcardetinl aldı. --
- Daldım ... Ne c1J7ol'dun'I tennet istemez ... Hep ~lerf mer- Matbuat Umum Müdürlüğünden: Yunamoto kudurmu.t bir aaıan ra)'& göttlrdO.. 
- Ba sen~ tadın bakkıncla t1k:ı1ni dana oatar... ı - A;vda b1r defa nefl'9dllmekh olan AJm '1'arlhl mecmuumm ıo iti kiltrüyor, sala IOla cl&ıerek • San IHa1rbas. ın aarap ıelcUli-

IDl'QOnlm._ N..a?.. O&ftOn bir kabbba ütı: n..,,umm tab lfl kapalı art 1llUllle manaıca..,. tonmQlftur. )'1lllLrU:klarm lllrıJordu. nı. lstHıbalden haber ftrdll1n1 Qan .. 
_Ne~' Bir blrllra. - Yarua slbl... 1 - Asaml SO formadan ibare\ Olan mecmuanın bebıer a .. aenm 8an4bll getiren k6r'ltnb ~ 8UÇ1l l'o da duımQftu. 

- .. Pahrt. Mecmtn d&ıetü mınldm- acledl ta111 UOOO> dlr. olmMllla halde bir b&7ll darak Jl- c8an ~ IWIDce 'ft. P1 o. 
- BUlrtm .en tfllmtdb llndlr_ dı· s - J'ormamun • Ura itibarile t.abmtnl bedeJl <'BOCN muntbt te- ,erek. gtlç!Gkle bafmı kartıarallll- torıQftu. 
~ oı'::. '::;,~:rım deme... .:_ .t.tenen amoldnlmin yata.mıda.e mlnaa (512,H) llndır. mlftl. Tl - Pl. alhllt>um eııııı ~ve ıa.-

- Deme! ld. lcarUftU al. ana ftı•ıtmı.. 4 - Mftnalra• 20/'r/MI ıarthln• mtladlf puanat dntl .. , 11 de Şlmd1 Yamamoto için J&P.lıacat blr llhln1 aonıa: · 
- Afak oİ~ llbl detfl ti... Necmi baman• tml'dı: Anbrad.a BapetJ.İet Matbuat Umum lıltldlrftllG Satmalma KomlsJo- f81 ftrdı: İklnct fedalJt betıemet. _ Benim IOllum ne olacak? 1Je D-

llale bale biraderi.. - t.tememı.. nanda ,.ptlaeaktar. MiUtd:>I' ve malrur derebe1I h1lA dar JatlJl'C&tunP Nerede illeıcettmt 
Bu .arada gen~ bdm l&bneden llilmaet hilıl• .. 5 - Şannameter Anbrada Batvetllet lılaU>ua& Umum Mldtlrlqtl atıp tut1l10l' ft: Tallhlm. öltlnce,e adar bana gille-

lnmlf, ma•larm &nllDda dolapJor- 1 R A D y O 1 Levunn AJnı1a' fabetdndea. Iltanbal Matbua' Bilrolllndaa p&l'UIS olarak _ Çok yakında ben - 'D _ Plıabı cet mı, 
da. Kendlıllne bbtt bir tarmm ba- alınır. t.aıuuıı topuacallm.. ondan lnt.l- cSarı alıl.ı1>ut, 'ft - Pl7l illdirmek 
bU verllmlfU. tanı qllJıer* ba 1 - Taliplerin teklif mettupla.rmı pıtnamede ve 3400 aJl)ı ıaüıun. tam aiacatmı. c:UJıordu. loin gelmifU. rataı. bu lfl blrdeülıe 
balı:etten topardılı tarantulell &ıln- da :ruıla Y8AHde ber1ııber tl/'1/942 puar'8ll sQnl Dd H ele Jı:adar An- Yamamoto, 'ft - Piden nasıl lntl- :yapnanml fa.)'dıul: ~ O. 
de durdutu genç, lhU:rar. orta J&flı 8'lciali presnm karada Ulus aıeJ'Clanmda Kog apartunanmda :BafY81ı:lle& Jılatl)Qq t7mmn tam alacaktıP bu uturd& canım fedaya hamdl. 
ertetlertn :rataıanna ~u. 12,JO Plqp'un, 12,SS tanı "• tir'- lılldtlrlOll 8atmıdma Komlsıonu Rl:ruetlne teTdl etmeleri veya ıuh- Öç yüz k1fWk blr tatile 11e <>aaka- Ancak, bu arada Qan - Foyu d& .,. 

Bu arada Fahrl ne Necmtntn otur- lı:iller. lt,41 AJw IJal>erled. ıs.oe bitli mektupla ı&ıdenneleri rtca olunur. rnoın nm sur1a.nna blle aotvıaınudı. De- raydan taoırmaic smıı. Bu lfled 
dulu maaaya da yatı&ttı. IJa,rbanm IJarlı:ı ft '8rttller. 11.0S Dam ~ ret>eylnln adam.Jannıdan biri: muvaftalı:ıyetle bqa.Nl>Umelt tçtii lb-

en •tefli yerine gelmlftl. tras, ıı.• tnceaas. 19,SO Ajana ... Mu"fettı·ş alınacak - Sarada bofuna bekl1yoruz. 88111 tlyatlı davranmalı: elbette faydaJI 
Burada J'ahri7e batarak mınlda- laerlert, 11,111 Htmzam m01ı:an>mdaD dedi. Hamdun gtbl tuTvetll bir olacattı. 

nıyordu: fll,l'lı:ılall, t0,11 RadJo guetesl, 20,• Ç---•- E • K ... k • d adam. üç bin ldfllllc orduslle C>aab cSan 8llı1rbaz- Dk göriifmede Tl • 
l · Bir mart ötrenl:röru, 21,00 ztraat uııı;ua aırgeme urumu umumı mer ezm en: kapılarından teısyüzüne döntıp cı- Piye şunlan aöJledi: 

cHattıo.tOva geceieıınt. taımmt.. 21,10 Kanpk ..,.ıaıar. ıı.a Kurumumuz tefltilltmda çalıştnak üzere mevcuda Ulve olarak bir derse, btztm burada bekleınemlztn _ Sonun çot ly1dir! Çot. yqıya-
Durgun ve kapkara bir deıılstn R~tlcümhor bando8u, 22,30 AJ&n8 müfettlf alınacaktır. bteklllerin yüksek. tab.sllll olması. yqı kırttan :ru- mA.nası var mıdır? cabınl Osakada saltanat .silrecet ye 
Ö3t0nde... haberleri ve borsalar. kan olmaması ve askerlilde allkaaı bulunmaması, idare ve hesap teftlfle- Yamamoto .san Tarta. köyünden Osa.kada -1 eksin 1 Tallhln ölünceye 
v~ blr 1Bndal içinde, seninle Yana ••W propam rinde tecrübe ve beheresı olmakla beraber konferanalarda kuvvetll 8ÖZ kolay kolay nasıl gldebllbdt? Çok- 0 ec 
Yan,ana. uzanmıt 7,30 Program, 7.32 Vücudum111Al oa- söylemek istidadı ve çocuk dil.vasile te~ltında allkalı bnlunması gerek- tanbert hasretini çektiği güzel Çan - kadar ':na güliet.. ::.. talih kllP 
Yıldızlan eeyrederet J.ıttıraıım. '1,40 Ajana haberleri, 7,51 tir. İsteklilerin dilekçe ve referanslarlle konun umumt merkezine mtira- Foyu T1 - Pinin kollan arasında mı omuzun an ayn m.ıyac 
Geçirmek 1stl10rum .. • Müzik CPI.), 8.20 Evin saati. caatlan. (7350) bırakacaktı? Arkası var> 

• 
I :1 

duğunu anlatayım, dinle... yoğlunun kargaşalığı içinde 1Yurur- Hava hayli kararmlfb. O da zab- efendim, vur abalıya cinsinden sadık 
• .A • Ve, bütün olup bitenleri bir bir ken. Nipntll§Ula doğru giderken, metle ilerliyor, peşindekiler de... bir insan olduğum anlapldı ya. ıiın-

B 1 L L U R Ş 1 Ş E hikaye etti. yalnız liaşına sokaklarda yürüdüğü H• di de eür beni en tehlikeli yerlere ... • 
Komiaer alakalanmııtı: aıralar, içinin aönmez kini ve dindi- Köse Emin ıöyle düşünüyor: Diılerini ;;ıcırdattı: 

- Vay kafirler V81)' ... Ala ... Mü- rilmez hım yüzüne vuruyordu. c- Eski devir kapandL Yeni bir c- Amma, yağma yok... Bea. 

AŞK VE MACERA ROMANI kemmel... Komite memnun ola- Hatta, takipçilerden bir caivil>. tarih açJıyor. Artık Yıldız aaltanatı- göründüğüm gibi ıarsem değilim .•• 
cak ... Fakat her ıeyden n-vel, fU onu öhGrihıe dCVTederken: na veda. Ona bel bailamak kadar Zehiri baıkaaına yutturup kendiıo 

T efrika No. ıır. Yazan.· (VA • NA) kaçacaklann kim olduğunu öğren- Ne • '- 'f d ahmaklık olamaz. c~ aç oğlum. selamete ulaımak çagv1na ula•hm el-..._ u • u el' B ıL· d-'-''--da . - meymenetsiz nerı ••. - e- • 14'llllll::========•• m ı. • • e&&ı aon 11JWU1 cayıp aa- mitti. losaiıın eline böyle bir fırsat bir da- bamdülill~... Fırsat kutu, rengr 
timbottan vazgeçer, batka bir yola • • • • ha geçmez... Muazzam bir aervetin renk latif kanatlannı açarak bal"' 

Nerede ve aaat kaçta bulutacekla-\rü alhna getireyim ••• Şuraya yanar aeçerler ... Verdikleri on lira kaparo - Henf mı)... Ncaı herif bu- anahtan, itte dindr. duruyor.> mın üzerine kondu. Bu hüma'yı kr 
nna dair, tefanuatile anl&fb)ar. bnnm. mu gözlerinde b~yecek) ••• Onun oun ••• T""uyaüz çocal: be... Bu. mecazi bir •Öz dejüdi. çırmıy~caiun ... Onun aayeainc:le, bl-

Cenç cBeybabu, içinden a6yle- Bir çqrek aonra bulUflDak üzere için. adamlarıma haber vereyim de - Hayır, köae_. ''-bal 1 • 
Dl'yor•. ··-•..1-'--. f-L-t Lap•·- :.-.imL= . L d Cebinde minimini bir anahtar var. tün ömrümü izzet ve ~ i e geçi" 

-.,auuuar 111Aa .. - ... __ JXKU aenın fU -.öae oğlanı ıözden kaçır- - Köaeliiine köae amma. !Vafi a Şu a.M 1 v 
c- Müatebit kuatalar ••• Hepini- getirmek üzere, bizzat .gitmedi; bir maaınlar .•• Girip çıktığı yerleri no- pek küçük, canım ••• Yirmiaüıde an- Parmaldarının ucu, buna değiyor. recegun... an ara açacağtd 

z.e ~~erece~~z::· Siz ~enim ~~ha• a?~ yolladı. Kendisi iae. or.ada. tetainler... cak ... Amma, batmdan büyük itler Ve, bu, Sultan Hamidin mqhur de- d~fine benim ulacaktır > 
lımı aondü d B d bl b r polıa karelr. ) ı_ --- t b l S 1 _ı:_ fineaini saklıyan kuanın analıtan. Kim bilir, bellU de, pefİndeki ba-

r ~~~z... ~L • •~zın - ı ._ . 0 .una
1 

'-~k:- ~Ka ıte, öy ece, utan Hamioiu kıvınyor ••• Saatleı&r pefisacle dola- .- ı 
numanınızı --.nıza ~~acaeız •.• > arba; ~~tru~yet.çı er na . ·••. • p- üçüncü emanetini ta11yan Emin. woıum. bala mabadının ae oldu- c- Bana emaııet etti. (Adın fiye, Köse Emini, bu hırsın pırı tJll 

İıtanbul karııatalık ıçınde olmak- tanın gozlen, vıcdant vazıfeanı ra- emniyette değildi. Galata nbtımma v _1_,_ ~-· _...1!_ d' Emindir. laminle müaemmaaınl) di- ile gözleri yanarken görmüıtü. 
1 b b b v '1-' Eın •• ani h b' _ ___ı_ lı- guna QaU' n.ıı.ır ecnueme ıın. · k d (Se b · O fi L-· 1 k ..ı.:-a era er, ogupn ıu tara goz- p ara ma sus ır n"t'Cınc: par döndüğü ve istimbotu muayene etti- D .. lla B ye çenemı o fil ı. n enım en c- e ne DC1Dtm o aca ... - ar 
cüleri faaliyetteydi. yor... ği andan itibaren aıkı bir göz hapet- ·er- &lir yo nna eapJ&'or.... en giavendiğim insanlar araaındasın. Za- ~e diflerini gıcırdatJyordu. - Dür 

Emin: Komiseri tanırdı: O da keneli aibi ne irm' ti. O .. hrin muhtelif gı ıp, ne ol.ar ne ~l?'az .devnyeye ten öyleydin. Çeşnicibaıının maiye- ıyanın ihtimal en kıymetli tqlarınlo 
1 . b k H l ı·· T" k F I v• ·11 · · • ıı . 1f ırwı fC • • • ._•ber ver ............. Bızı de hır tongaya · d b 1 d y· v• ı 1 _,._ .. 1 · · k •~ _ stımbota a ayım... ava o- on ur ... e egın sı esını Yeımt yerlerinde dolattL Husuaı bırçok 1f'" ·'° -.,-.. . . . . . tın e u unuıror un. ıyecegım ye- pır anta armı. z.unırut ermı. ya ut..-

do !uca ... Dayanıklı mı) ... MalUnı biçarel"'rden... !erini tesviye etti. Akıam olunca da. oturtmuııı . .:. Sen, • ı:nnı bıze bdlı mekleri evvela aen tadıyordun. Sa- nnı, incilerini istimbota yükliyeci9"' 
ya. epey açılacağız ... Eşyam da ağır- - Sultan Hamit taraftarlanndan padişahın emaneti koynunda. Yıldız ederek yürii. on~ı~ı de kaybebne dakatini bu sı.iretle İspat etmiştin!) ğim. Belbia vapuruna aşıracağım .• • 
dır .. Emanetleri koyacağımız yer mühim bir adam benim vasıtamla tepeleriDde dolaımağa baıladı. Va- bka ••• Yoksa. bu yukun altından kal- dedi.> Oradan, ver elini Pire!. .• Hayır, h.-
hakkında fakir edineyim... • di- kaçacak ... Şunu tam zamanında ea- kamızın diğer iki kahramanı gibi, 0 amayız... Emin, istihfafla güldü: yır ... Köhne bir şileple daha fazt-
yordu. seliyelim ... - diye aöze baıladı. da, Hacı Mehmedin evi eivanndaki Bö:rlelikler iı büyüyordu. Köse c- Çocuk aldcftıyor ... Enayi kan- seyahate tahammülüm yok .•• Ömril-

Kaptan bunu fırsat bildi: Polis merakla: metrUk arsada bulunan fıstık ağacı- Emin. bir ihıtiyataızlığı yüzünden, ar• dırıyor ... Guya bu da pek büyük bir mün bir dakikasını bile heba "!"' 
- Galatadan öteberi alacağınızı - Kimmiı) nm dibinde, randevuya gidecekti. kasma kalabalık halinde bir takipçi paye imiş ... Şayet yemeklere, ıer- mek istem'yorum... Pireden bit 

söylüyordunuz. Hele siz nobanınızı - Anlıyamadım amma, kaçaca• Fakat o, Mehmet ve Bilal gibi, sa- grupu takmıı, fıatık ajacı~a seli- betlere bir zehir karıştınlmıı ol~ tranıatlantiğe binerek Marsilyaıv•··· 
t nı mlayın ... Ben de çatanayı Köp- iı muhakkak ..• Meselenin naaal ol- pıimiyetle hareket etmiyoordu. Be- ,yor... tdı. gümbürtüye ben ıidecektim. Oh. (Arkala var) 
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1 - İŞ ARIYANI.:AR 1 Mt1sAHBiu ARANIYOR - Blr ga-ı SA'l'ILJK BUZ DOLABI - 'atnkhl SATJLIX KAGiR.HANE - 4800 il- ŞEKERCİ - Te.nmmı§ !§tek bll
mtede ~mtı.k Uı:eTe tk1 mtı- Kelvina:tör 938 model sekiz a.ya'klı ra;vn.. Beyp~lu Tnrln~ 6atmn2'acı, mahalde mtıştetısı mevcut. ~kercl 
sahhlhe nıtı,aç vnrdır. Blrlnclnlıı Norç marka Dd boz dolahı ım.tılıktır. Büyük Kırlangıç sokak No. 42. KActr, dükkAnı aahtıf!nln hnstnlı(;ı dolayısl-

GENQ, ~KUR :!'AZAR - Bir Türk maan net 80 11.ra, çalışma mmanı Saraçbnnebaşı Bahçell mahailebtc1. 2,!5 tnt, 8 oda. kOşe b~ Müracaat: le devren satılık 'fC ktralı:ktır. İs
~ı bir -Ye yahut 1k1 t1§1nin ev ~ 3Mt 20 den gece :S,5 a kadar. Tel: 21607. - 31 Her gün E&at 13 - 14 • kadar ı~bıde- Uyenteı: Gnlatn. Ka.pıJçl tramvny 4u-

ORTA. OKUL TALEllELERİ. ·E -
Flzlk, .klmyn, tabliye -ye inglllz~ 
dersler! evlerinde cSa.atı 150 kuhışt3n• 
verllnr. Akşa.m'da M.S.S mektupla 
mllmcnat. 

idares1nl deruhte eder ve yahut ynzı- İkınclnbı man.şı 40 lira, mesai mma.nı ALl\fAN C!mRSEDES 110 TİP) _Az tnerc - r.ık ınahaillnde santıçl Xnlcndere 
hanelerde telefon ı~ıerııe de meşgul akşam !O den 12 ye kadar. Eski müstamel tenezzruı otomobili mtılık- NECAThmY CADDESİNDE - 17 mtıracant. - 2 BİR AL!'ıfAN D.ı:\ YAN ÖÖRET

MEN - Talebelere, bftyiiklere grnme11 
ve mnhnbere dri'sler1 verir. KolaY, 
metodla nlt.l ay Z3rfmd.ıı. Alın:mca 
~tır. Her yere gider. Müesse:.elcr .. 
de meı;nnrlar ve ma'(l;m':llnrda çalışan .. 
lııra &tenogran ve mektup yazma 

olnblllr. İşine göre ıyı btr Ocret iste- Ttlrkçe bDmek §9.?ttır. Lisan bilen, tıi'. Mtlrneant: Gala.ta Mahmudiye odnlı 1k1 munıı c.Ue evı (12,000) ıı- YAZLll°iA GİDEI\"LF.RİN DİKKA-
meırtedtr. Akşam gnzetestnde t.N'K> gftndftz ~leye kadar başb. 1Şl olma- No 85 Ke!rnm _ 3 raya acele satılıktır Kartık~ Melek TTh"E - Şişli ve Maçlmda mobJ.Utell 
rmnuzuna mektupla mürncaat. _ ı yan terellı ldlllf. mm btr bal teren- · ., · han No T Emllıksez=vıs-e mürac:ıat müstakil blr dn.ire nmnmaktndn'. 

MÜICAFAT meslnt, tahsll derecestnı. ve daha ev- KELEPİR ACELE SATILIK AL- • • Saat t dan 10 e Jaı.dıı.r Telefon No. 
el - Xecrübell yüksek Tel ça'11'1lıın yerleri bildiren mektup. MAN PİYANOSU - Pazarlan 15 ten BtltUKADADA - 'Oç dükkı\n l'9 20312 ye müracaat. - 1 
~:ın: ::ıa rruı.ldne mtlhendls1 tendi- la İstanbul posta katuso 466 ya mtı- sonra Fatih İskenderp3şa maha.Ucst 'bahçe (10,000) 1lrayn sn'tWktlr. Kara-
..._ nn mükA!at veriyor. Ha.. racaat - ı Feyzullah Erendi soknk No. 23. - 2 köy Melek hnn No. a EmlAkservb'e DEVREN SATILIK rttrVNctt 
&.IWl !~erinden de ıınlal'. Aqam'dı\ • m\lıııcaat. DtffiKANI - Xııdıköy!lntm. en ~lek FRANSIZCA OLARAK - Riyazi.. 

(Jfrettr. Akşamda P. 6. K. -

!!J.A ı. . .,. -n-. , "ma müracaat - İYİ iNGİLttCE BİJ,EN MtlREBBİ· AZ KlJLLANILl\IlŞ - Amerikan ---------------- bıt yeri olnn Albyol aRzroda 168 ye, tızık . .lclmya, tnbllye ve lisan ders-
------.;..;.;..::::.:.:;.::.:.:.:.:.· ___ n ARANIYOR - Temiz blr alle ne?.~ malı, kromell knlm lbt.ıktı, '1k bir A.CEJ.E SATILIK - Qö-ltcpe polis No. ıu dükk1n devren .satılıktır. MU- Iert ?Crlllr. Evlere gldlllr. Flatlct eh-

.t URKÇE., ALMANCA. İNGİLİZCE, dlndc çocukların tetbtye ve ll..c;anı çocuk arabası acele satılıktır. İste~ ta.rakolu arkasındaki ~ayırcta tren ıs- racaat.: Kapalıçnrşı cevahir Bedcs- rendir. .Akşam gazetesinde 1.tt. rn
l'RANSIZCA - Dört ıı~ana b!hakkln lle me.~l olncak ve daimi alle ya- yenlerbı her gün Gnlntn Ok~um.usa tasyorıuna. 1ld dakika dört odnh lld teni 32/33 Mehmet Hilscyln Kugan_ muzuna mektupla mtirncant. - t 
tlkıf tecriit-eH mütercim, muhabere nında kalabilecek bir mürebbiye ara- cad. No. 52 Kerestecl AP. da1re 1 e tl\glr hane. İçlndckUero nıfirncaat. - 2 ALlUANCA DERSLERİ - usuıtı 
:rem~~· muh::ı~ ... vazife nramakt~- myor. (İstanbul 260 posta kutusuna) mür.ıcaatı:ırı. - 1 - 1 MtlKE~ EV SATIN AI·~A .. tedrlsi mükemmel oLı.n bir Alman ~~-

. ınurac9nt: Akşam gazetest e.Mu- açık malümat Tiı talep edilen şart- ------::ö-------- CAI~ .... _Y&QM .........._nft"""' ....r.-.ı.ue1"..__ retmenı Almanca dersleri vermekte-
tp. .. ,,.... • - 4 SATU,JK SOÖUK RAVA VİTRİ- 'SATILIK Jt ŞK - McyVa ve s:ılr uu... "'""""u.--._ ... .,.,. ....,-.. 

lnrlıı. mfiracnıı.t. -
3 Ni - General Elektrik markalı 185 ağaçlan havi 1 ! dlintlm bahçe tçc- ~. Yazıcı, mıntakn ve caddede 718 dlr. Bu llsmıda. :lkmnle kalmış taıe .. 

BİR M1JESSESE VE 'İ'İCARETIIA- AMF.I,fYATIL'L'""E İDARE EDE- .santim b-oyunda 3 ay temiz kullanıl- rishıde 7 ôdalı ah~p köşk s:ıtllıktll". odalık tkn.metg!Uı 1çtn ey ara.nıyot. beyi hntnıana hazıı'lar. Pa.znrdan =i ...!. İdnreyc muktedir ve bunl CEK _ Ebe hnstabaJccı. bir bayan mış yeniden farksız. Galat.'\ Fenne- su, elektrik, hava.cazı, kuynsu mcv- Tell!lsız Akşam'da. cEv• rtımuzmıa b~~ he~s~iai ~. '1 ::::::::;. 
ita resmı ve+~uni muamelelerin tlc kadm hademe, ahçı ve §atnrujırcı necUer caddesi 163. - :1 cut ve gayet açık rnP.nzarnlıdır. Göz- mektupla müracnnt. apartıman 2 ncl mcrcllven 1 nci tatı 

Ya kndlr • .&.ev~rc yüksek ticaret aranıyor. 1"crct dolgundur. isteyen- tepe tsta..c:yonundnn iki dakika mesa- --------------
...._elrtebinden mezun ticarette tecrü- lerln ca~alo~lu Sıhhat Yurduna mü- 4 - Kiralık • Sablık fcdedlr. Telefon: 42527. - S SATILIK :&IATRAA - ırotôrlü bil- 6 No. yn müracan.t. - S 
udi gün ve umur görmilş esk.l ve yeni yük pedal, zımba, dlldş, b!çak mnkl- ÇOK TECRtJııELİ _ L1sc profesO-
'l'ürkçe, Frnnsızcn muhabere ve mu- racaatınn. -

1 
BULUNMAZ RİR FIRSAT - Kuz- neleri, zengin hunıfnt tam takmıln nı, İngilizce, Fransızca dersler verlr. 

hasebeyt 1yt bllen biraz da Alman- BAYAN ARANIYOR - İstanbuld:ı BOÖAZİÇİNİN _ F.n güzel mev- guncukta Frenk tepesinde 25 stılıktır. Teı>eba.,ı Yeniçeri sokak Mektep talebe!erlni 1knınl tmUhanı-
e:ıya 0.şlna. Askerlikle aldka.'n kal- bir yazlh:ıncnhı telefon gibi haf:f numaralı, 5 odalı k5şk enva! ~e- 38 e müracat. - 4 na hazırlar. Her yere gider. Şartlnıı 
rnanuş. Refernns icabında kefalet ~lerlne bnkacnk bir bayana. ihtlya.Ç klincle gcnı, bnhçell mükemmel kon- §it meyve. ağaçlan bulunan iki SARIYER PİYASA CADDESİ - mOsalttlr. Atc~am'da R.R. rilmuzuna. 
dahi verebıtlr blr "•ahıs vazife anyor. -rdır. +-"-yen!- Foto"'-fJnnnı taf- torlu k~glr ynlı <ı 3o.OOO) liraya sa- dönüm bahçesi He beraber ehven bir 
• '"' ... .ı.sı.c .... ı;;rn .... tılıktır. Karaköy Melek han No. 8 1 .... tılıktır 

1 
Yeni &lnema Vl) bı.rn. bahçeleri mn.Jd- - 2 

... 'P. rllm.uxuyla Ankara caddesinde .stıtıtlı mektupla İstanbul 106 No. Emlftkserns'e müracaat. fintle acc e .... · - ne, s:uıdalye, bfi!e talnmlarile ktralık BU °İŞTE İHTisAS VE İMTİYAZI 
'
0 

No. Yll tahriren müracaat. - 2 posta. kntımına göndermeleri. SATii.IK &AÖ VE Ul"AK K.ı\Gm yahut devren satılıktır. İskele mo. OLAN - Bir müessese çok k1\rlı bir 
h1 Bfıt AİLEYE MENSUP - - o El\mKYElUEZDF: - Kapanmnz ne- BİR HANE - Üsküdarda Çamlıco.da munı Bay ŞC?vkettcn sorulması. tn~t 1ş1 içlıı sermayedar ~erik nran-

Clddl ve Fransızca, İngilizce ve mu- _YV_K_S_EK __ t}_c_R_l':_·:TLE-----0-rta--yaş-_]ı z!reltll ıyı iratlı, 5(812°/JdOaOlOı), '!
1 
dUkkfı.nlı Bulgurluda şeyhlıMım Ömer Uı.trı - ' maktaihr, 'ile girinek için icap eden te-

an .. 1-.. (piyano), + ....... tnl -"atlara ~a- +_.. kug r apartım:ı.n , • rayn a- ef""dlnln arr.zlslndc m"'" ..... ur Şeker- -------------- mlnat •-•"- .... U ı ti ....... le 1 ö -.._,., .,... .. ~ -... • btr N'V'Uk dadısı aranıyor . .uneyenle- t l ' t K '-ö M ı k h No n '"' ~· SATILIK APARTUtfAN ARANI- ...,,= cu m ş r ........ p r n g -
L-t -..~v ı ıx ır. arar. Y e c an . kaya su.nma muttasıl yeni usul Ame- ..n.. .. •-- t iz t--'• 
... ve ayni zrunanda lyt bir ev kadını rln acele Cağaloğlu Sıhhat Yurduna, F..mHikservls'e müracaat. rikan çu"buıı.....,dnn yeH~tırtlm'· d"r• YOR - Maçka ve Şişliden Hartılye- •<t..,.. ... ~:"t> rüm.u=ruzue ngaza c ..... erlhn advraessıle.....urlneı it arıyor. Tnm konforlü bir a.pnrtı- yahut Kızıltoprak Sel!'4m1çcşme avu- t..... """ 4'l v ~ ye B ...... ..ttten .... _..,. ,_ft .. _ ., • ...,,..... • °"' 
- llk bir d5nüm a"""""I d"hlli de ·• "~~ ~ ... ya ........... r ......, blldtnnel"'-'. _ 1 -anı ldare edeblllr, çocuklara ba- knt Bay Muammer Hcme..~·e müra- SİŞLt - Rumeli caddesinde mü- sene on ...... .. n kn.Uı, S-4 odalı tmmvnya )'8.kın blr "0 

bbmr. Akşnm gnzetestnde :r. D. tü- cnatıan. - 1 temmel konforlu, bahçeli tkl kagir iki bin küsur kilo üzümü mevcut olan yerde satılık kft.~r apartımnnı olnn- .--------..... =-----ı:s..: 
•uzuna. mektupln. müracaat. ev (70,000) llrnyn ımtılıktır. Karaköy bağ ve hane 35oo llmyn satılıktır. ların ıstedJklerl son ıı:ı.t vo tatsiınUı MEltTUPLARINIZJ ALDIP.IKIZ 

MALLARIMIZI - P.lynsada sat- Melek h:ın No. 8 Emmkservts•e mü- Üsküdarda kitapçı Sabri Cemale mil- mektuplnrlle Sirkecide Yenl Handa G:ızetemlz Jd:ırch::ı.ne::4.nl adres 2- lŞÇl ARIY ANLAR satmak üzere tecrübeli 2 satış me- rncant. racaat telefon 60576. - 1 1 numarnda Ahmet KAhya Oğluna. olarak göstcrmı., olan karllerl-
muruna ihtiyacımız vnrdır. Acele mtzcıen ,,. 
mllrnctı.:ı.tlnrı. :tstn.nbul. Tahtnkale l\JAlll\IUTPAŞADA - I!flclr triko- TARAnYA - Böğürtlen sokaıtı No. müraca3.tlan. - 2 

BiR DADI ARANI'i'OR - Küçüic 
~nğn bakmak Qzcre blr dadıya ih
tiyaç vardır Bir müddet bum.da ıcaı
Clıkt.nn sonra Anknraya gidecektir. 
lsteyenlerln Burgaz adası oezıntı 
endaesı 19 numaraya mfirn.cn.ntları. 

Şehdavut han No. 3 - 1 taJ rnbrlkası b!nnslle 4 dükkll.n, bir 72 n.sralta yakın 5 odalık, elektrl'kll M.B - Ra4yo - S.H - Klmcı -
ev (40,000) liraya satılıktır. Kara.köy bir ev maktu::m 1000 Ura.ya satılıttlr. 5 - MÜTEFERRİK P. - Mt!o - K.B.A - M.S.S-

ARÇI BAYAN - FevkalAde yemek Melek han No. 8 Emll\kservls'<ı mü- İclndekllere mllrocnnt.. - - 3 N.K - Ciddi - B.A.L -
plşlrmestnl blllr ve ev L,lerinl de ba- P.S.K - n.R _ ı.tı _ 
.... -ırııı l bl b d rat'aat. c.. ATTT.m: 7 r.vTI',, oh.-.ra· _ soo 111\.n~ Y •...HnENnts T" .. F.B~ Mek .. 
W""'..,_ r orta :raş ı r ayan ışarı ., ,, ,. ,. •~• &... • • "''u na• · no:ı1. - - U.'-'.T ( Mütercim rümuzu ve-
prabU!r mlin:ıslp blr iş arıyor. Elln- TESVİKİYEDF. - Mükemmt'l kon- zeytinlik ve tarlahn hnvi 40 dönümü teblnln giriş lmtlhanln.rı. olgunlu~a rene aittir> 

-2 
---·~-----~--------

l' AZL'll\I 11.El.BELİADADA - Kışın 

de bonscntsı mevcut. Ak.~nm'da F. forln. nezaretıl, bahçeli 20 odalı, iyi hava ve ruyu ve gllzel verimi haf:ll'lar. Tilrkçe l'Cya. Fransızca ola- namJarına gelen mektuplan ld::ı.
A. Ç. rumuzuna. mektupla müracaat, apartım:ı.n (30,000) liraya satılıktır. ve man1.r.rnslle meşhur bulunan gün. rnlı: matematık, ftzlk, kimya, pratik rebanemlroen aldınnnl::ı.rı rica 

- 2 Karaköy Melek han No. s Enıl!\kser- do~du CFHdnr) karyesinde iki oda Fra.nmJca ~tir, Aqam'da A.L. ye nlnnnr. 

lsta.nbulda blrlsl iki yaşmda, dlğerl TEŞınmtJL EDEN BİR ŞİR- vls'6 müracaat. ve müştemmitıı mekftnlle. Bursa Mu- müracaat. - 1 
rndlye mllmcssm Süleyman Göç
mene vn İstanbul anlata Büyük Mil
let han No. 26. - 1 

b~ Yll~da iki çocuğn mürebbiye ve ltET - muhasebe ve muhnberatı!'lı GALATASARAYDA - 15 odalı ft1 
dadılık vnzlfcslnl deruhte edecek idnre CaebUecek llsnn blllr blr me- !ratlı tam konforlu Ugtr apartıman 
tl.ınsclerin cumartesi, pazar mü~es- mur aranmaktadır. İktidarına göre (20,000) llroyn mtılıktır. Knrnköy 
Da, her gün stı.at. 14 ten 16 ya kadar m~ verllecektir. Tnllp olanların Melek han No. 8 EmJAkservls"e mü- SATILJJC EV - Bebcıtln havadar 
Onıatn Knrrunustata pa"a sokak IJ- İstanbul 501 numaralı posta. ıı:utusu- racaat. bir yerinde tramvaya beş c'.aldka me~ 

"' üra tıatı 4 ---- ---------- sa!ede çok güzel manzaralı, e!ektrlk, illan Bahçe Hnn ikinci kata müracaat nn mektupla m caa . - KADIKÖYDE - Moda cad.A~sıne .. ü + .. ~ l 
etıneıert mercudur. t ~ te:kos, .;:myo ve m kemmel -k -

YED YAŞJNDA - Erkek bir çocn- yakın 9 odalı bahçeli tam konforlu lfltlı muntazam bahçeslle beş odalı 
tşçt ARANIYOR _ Gnyet seri oıa.. ğa bakacak tyl Fransızca bllen mü- kAgtr ev (11,000) Utaya. ~tılıktır. bir ev satılıktır. Telefon 24037. -
~ tele mal dlzebllen birkaç ışçıye rebb1ye a.raıuyor. Attıam'<h Doktor Karaltöy Melek han No. 8 Emlll.kser- DEVREN SATU.JK FABRİKA _ 
.a.utı,,...,. var.A·... Ça,...,kapı Blle...ı-ner _dl_y_e_m_ü_rn_c_n_a_ı1_a_n_. _____ -_2_ v_ıs_··_e-:-m-ürac __ a_at_. _______ _ 

.... ,.. ...u .,... J...,.. Tuvalet, traş ve tcrzı snbunlarlle dt-
IOtat 2'l numaraya mliracaatıan.. BAYAN ARANIYOR _ Her türlü KIZii.TOPRAKTA - Bağlı, bah- ter tuvalet e§Yası ve amonyak iman-

- 3 konforu haiz bir. apartımandn. iki k.1- çell ahşap kÖ§kler, arsalar (10,000) ne mah.rus, elektrlkle müteharrik te--:B~ht::::-:-T-::U:-R-K_B_A_Y_A!_S_AR_AN_IY_O_R-_ fl1lk blr ailenin tv ışterlnl yapacak llraya kadar. Karaköy Melet han sisatı hnvldir. Tiltftn Ollmrük Karıı-
~eslek sahibi Yalnız blr bayın ev iş- orta yaşlı tcmlZ bir bayan aranıyor. No. 8 Emlf\k.c;ervJs'e müracaat. lı:ol sokak No. 5 İbrahim Soykan'a 
erıne bakacak ve 1eabında' ~yab.a- Dolgun ma3.Ş1 verilecektir. Taliplerin müracaat. - 2 

tl.nde refakat edebllecek S0-40 yaşln.- fototrarıarııe tercümcihallerlni ts- KUMKAPIDA - DenW görür, 1yı DEVREN SATILIK DtlKKAN -
tıııda bir Tül'k bayan aranıyor. Arzu tanbul 42 posta tutusuna gönderme- lratıı lkl kısımlı elverlşlt kft.glr ~ t 
ecıcn1erın ŞlşU ı>ostn kutusu No. 16 e teri _ 2 (10,000) liraya satılıktır. Karakoy çlnde Frijider marka havuzlu buı 
~UVllZzab .O.drc ... -i bUAı- ........ blr . Melek ban No. 8 Emlllservts'e mü- dolabı ve tütün. bmu~ mtımaan ean-
.., l1ın "'-U u.uıı:;.u. ı.u .. a. 3 SATILIK EŞYA racaat .sile devred!I~ktır. Aksaray Kemal-~ etııaıu Iru:ktup ve bir fotoğ- - --·--------- paşa caddesi No. 15. 
- nıOracantıan. - e ANADOLl.iDİSARIND~ - Geniş 
• """ • ~- • Tabl hah ..,, ... 1 nezareUi büyük bahçeli ahoııp evin BEVOÖLUNDA, ŞİŞL1DE. BAKIR--.nD8uORA,...... •a aM<T>a ........ .,..._.,.._ AA.ı:.LAA - o, . .D4'ol o - eş- ÖY" ....... E E 

Ç ... un llW'u>n.&.ra.J ..1.9~ bU!USl la.rnk tın al v ta yan hlaseai (7,500) llraya .ııablıttır. K u""u - Y Apartıman Bayezit-
• ALIŞAcu BAYAN ARANI- Ja - 0 

· sa ınl!'. ası Karaköy Melek ha.n No. s EmIAkser- te Ortaköyde arsa Acıbademde köşk 
a!R - lier Ciin saat 12 den ıs e ta- kabul edilmez. Mektupla Beyo~lu pos- vls'e müracaat. Çamlıcada tn.rla aatılıktır Müracaat: 
Bere~alata Pervcmbepazar caddesi ta tutusu 

2183
· ------------- Ş~ll posta tutusu 47. · 

- eto~ıu Han No. 12. 1 BATILIK - Buzla soAutma. dolabı KtlÇtJKLA.NGADA - 450 M2 bah- -------------
11.&DQu! sat.ı.ııktır. Her gün saat. l-3 arasında çell 9 odalı konforlu lki bölütlü, salt- SATILIK KÖŞK VE ARAZİ - Top-
~e 1 ARANIYOR - Bit mtı- 07 N lam a.hşap ev (6,500) liraya. satılıkt.ır. kapı ha.rfclnde Gümüışsuyu mevklln-
- ... - çtn hademe nlınacaktır Okur Pangaltı Ctlmhurlyet caddesl 2 0

• Karnköy Melek han No. 8 EmtAıı:ser- de ve asfnlt yol iizerlnde lçlnde ıaş 
.. ...._.. 0 1

- • eve müracaat olunması. - 1 dır Ya '"ill~ Jretıı gösterme.si lAzım- VL'$'e müracaat. ocağı, eski bir duvar metrftk4t1Ie be-
-.: 

21 
llc İsta.nbuı 757 ......... ft '"-·tu ._ Al -------------- rabcr mütenevvi yemi• a-"latını -..a inli .l'V'>- A.<l - SATILIK KONSER Pu:ANO - - .,....~c'" ~n .. - • dalı -~ıam .. """' 

- rncıınt. 1 man Hofmann marka lcruaze quatr~- .,. ~ ... .,. ~ ..... " o .... tıı" ık muhtevi, fabı1ka in.şa.sın;a elverlşll 
JU11.p ARAN nt B ~1 Taksim ıı~rldlye ahşap ev (5,000) liraya acele sa - geniş bir arazl ile gene Topçularda 

2ç1n iyl bir IYOR - Yazıhanem a er. eyo6 u. ' tır. Karaköy Melelı: han No. 8 Em- ahırla samanlık ve sair tertibatı haiz 
il nıakinesı:lltlbe ihtiyaç vardır. Ya- A,iklar No. e. Hancıyan. lalı:servls'e müracaat. · • bir köşk satılıktır. Bey~lu Balo ao-
Jenl harflert i[1 kuUnnması eski ve JSOO LiBAYA SATJl.ılK İHTİRA - - - --- ------- kak; 30 No. da Gfiventş Eml4k Bft
dilrüst ve haJO.YlkUe okuyup yazması BERATI - Radyo matlnelerinde ye- KARGiRİkl APARTMAN ARANI- tosuna müracaat. Poota :tutusu: 
CT!atta oiaıııa k olması şarttır. Bu nlllk, on ~e İktisat Vek!l.letınce YOıı - üç katlı üç dört odalı 2270 - Beyoğlu. 
eaJı: ve iyi U r temeıu olarak: alı!la- ~il e~tlr. Beyazıt Sabuncu tramvaya yakın 1yl bir yerde satılık -------------
lcrhı ıı-.. ,.,_ cret verllecekUr 1stek11- ö apartmanlan olanlann J.stedlklerl KİRAI.IK KÖŞK _ Bilyük me-,. 
121 N~ehtr hükftmet caddesinde han çıkmazı No. '1. mer Talı:naç'a son fiyat ve tafslJAtlı mektuplarilt? ve bağlı bir bahçe içinde tıç ~ 
bbnn~ın: ~V:kat Tevtlk Ustün ya- mtıracaat. Galata BlllO.r 80lı:ak Taptas han veya beş odalı blr kı.!1ln müştem.UA~ 
-nıa U racnatıan. MERAKLILARA ?trtfJDE - Yenl Asım Yola.ça mektupla m:ıtacaatlan. tile yazlı, qlı veya ya1ıuı: 13.zlılı: kJ. 
Blhht T RK BAYAN Te fCTtalft.de güzel son sistem Ye rad- - 1 ralıktır. ErenkOy, 5ahrayıcedlt Hoş 
illet bir rnüesseaecıe ARANIYOR - yoya ben7Jyen çift zemberekll Sahi- aok. No. 20 ye mllracaat. - ı 

gibı temizlik aihrieıı:, ıi1piir- btnln Besi bir alon ıramoronu atı- SATILIK A.DŞ.&P EV - Maç:ta Ue 
lllarıctındc çall§lna~l~nde Te orta b'lı:tır Akşam ga.zeıesı 1ıAn mt>murıu- Beşlktn., arasında. güzel blt mevkide SATILIK EV - Samatya Etyemez 
7a§lannda clddl ha ere 40 - t5 tuna· ~fnhen mürncaat _ ı Boğaza nazır hall hazırda ayda 25 Telle aotalc: 10 DUD.lab, !lc1 bmtı.k 
&rarunattadır Co nıa.rnt bir bayan · . llra lı:1ra getiren bir ev 4500 :ıtraya ..... blrl tıç oda W. a:ıra. 2 hetA mutfak 
oetUr. fatetıiı~rln l1ra t\cret "Verile- MUKAVVA KlJTU ATÖLYESiNDE tılıktır. Yerine tlç tatlı cnzeı bir elektrik altı odmıluk. Dttğerl 2 oda 
ta tutusuna 1&zl E!4112

0 No. lu ı>oe- (l.&LIŞMAlt VZBRE - 18 - 20 yaola- apartman yapıJablllt görmek Sç1n 2 aofa ı bel!dan ibııret ~ bnlıçe-
ınGracaatıan. rmd~ 2 • 3 kıza lht.13aç ftrdır. İste- Be§lktaf İcadlye mabııeaı :penl eah' smde ku)'ulu ev 2 :ta.t 2900 Draya 

=KAs.ty - 2 ;,enlerin postane karşısında !nurum Nazım aokak 17-19 (eski Birinci Yeni satılıktır. SahllJl: Sultanhamam 
llll'OR ER BAYAN l'e COCUJt Aa.& hansı numaraya milracaaUan. aokat) numara,. her lil:n mtıracaat. Marpuççular Qallili ban No. ıs bl-
bsıye - Mahza, lçhı bir ba • SATILIK SEMAVER DUBAR KA- Satı§ için Galata posta tutusu rlnci tat Toz!§. - 1 

r ve 12 • 18 18§1anııcıa JaD 1150 .re Ja.zılması ı 
C1lk nlınncactır Tel· 2009 bir~ ZANI VE SANTRFUJ - Bet 1k1si de • - CEYIIANDA VATAN ı:c~"ESİ -
~t. • . 8 ya m.iira- muntazam n çalışır blr haled'..'dlr. BiR BEKAR SAYFİYE ARIYOR _ Bahlblnln hastalıtı dolayıslle aatı-
~;;-;;;;:::;=:------:-:22 Görmek tçln: Yedlkule Bucak Batı Kuruçeşmeden Rumellhlsanna tadar lıkt.ır. Bah1bl Rıza Atasağuna mtırn.. 
ltP. BV İŞLERiNDE ÇA.LfSMAg t1 No ıs. Gö~elı: tçln: Sirkeci Gilzel lk1 odalık Te .ııayftyellk bir ev veya ca.at. - 15 
t ... -~ _ Bir ba:vana 1htı ZE- han No. •. Tele: 23468· pansiyon ara"''""r Gazetcm.tzde bay 
:-~cttn Ceınbc ll ya.ç T:ıl'dır. . , ......,v • SATILIK. APARTMAN' - Teşvt:ti-
bt. No 62 zı r taş Camu eo- .IIELVİNATÖR MARKA - Dört Ragıb a blldirtlmesl.. ye Kdğıthane caddesi ömer Rüştü 

• ver Yenaı:ı. ınllrnca~ s :~~ıg~r:Y: ~~:: ac~~ :: BEYOl&LUND.& - Yaz için kiralık soka~da. No. 23 de dört k.ntlı ve se-
DADr ARANıyon tılıktır. Talip olanlar Emlnlinü mey- apa~: Uç oda möble, telefon. k.ı. dal.reli ve sene\'! 4200 l1rn gellrll 

iki YllŞtnda bir Çoc - Feneryotund:ı danı, meydan karş1S1ndn Yeni Moda bütun konforlu. Her gün ıo dn.n u.rglr apa.rtmnn 68.tılıktır. .Aynı 
re ncelc dadı ur;a bakmak üze- Kundura mağauı.sı yanında 22 No. h 20 ye kadnr müracaat. Tel. 408a6. apart;wın~ 2 No. lu da.1rcslnde Ferlt 
!2!1 24'120 arnnnıaktadır. Tele. dfikkfınn rnfirnt"aat ednmes1 BUen e muracant. - ~ 

• ? • SATILIK KÖŞK - Çaınlıcnda Bul-
Tımıtt!nELİ Bin M SATIN ALIRIM - Akuarium (Tro- gurluda. geniş nrazı vo ınanzarnlı bağ 

ARANJYon BASTABAKICI plkal) balıklan satın alnınktayım. ve meyvalık cFJstıklı bnttı, mcnba 
No 872 d ö - Şi.şll, HnW.skft.rcazl Satmnk: Jstlycnlertn İstanbul Po..'ta 81.lyu bulunan 8 odn, ahır vo mllşte-

• ~ nıer KöprillUye mektup. kutusu 538 numarnya. mektupla. bil- mlll'ıtla •Mo.tttı Koşkü11 iatıllktır. 

nrn. İŞ İÇİN EL VERİŞLİ - Klrnsı 
çok ehven Taksim htlklU O. No.23 
Ya.lovıı. bl.rn.hnnesl nskcrllk ~bebllc 
devren satılı\rtll'. He~ ~ mü.rn-

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük taMDTul he•aplari 1942 ikramiye plôni 

KEŞİDELD: 1 Şubat, ' Mayıs, S Ağustos 

ı 
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2 lJdııcltt.pin tarihlertnde ,apıhr. 
1942 iKB&MtYELERt 

Adet ıooo Liralık = !080.- ı.ıı. 
1000 ~ == 3000.- • 

'150 • = 1500.- ~ 
• 500 • = 1500.- s 

ıso :ı. = 2soo.- • 
100 • = 4000.- • 

50 • = 2500.- • 

• 25 ~ = 5000.- • .. 10 • = 2000.- JI 

C.H.P. lıtanbul Vilayet idare heyeti reisliğinden 
Kadıköy Hnlkcvl için ynptırıln.cnk olan m obllynnm bir kısmı 23(1/942 

tarllılne müsndlf perşembe günU Bn3.t 17 de Cağalol;lunda C. H. P. Istnn.. 
bul Vllıiyct İdare hCJCU btnasınd::ı nçık eksiltme ile !hale edllecekUr. 
Yaptınlacak olnn mobllyanm muhammen bedell mı 515) llrn. ve 11k te.. 
m.lnatı (2.889) liradır. 

Bu :i§e alt muknvele projesi, ıektlltme şartnamesi, h ususi , fenni şart .. 
name ve pllinlar (15) Um muknblllnde Partiden alınnbllir. istekli criıı 
eksiltme ~rtnnmeslnln 3 üncü mndd" in ·el 1 tük- 'P ., Ull"lln h areket 
ederek yukarıda yazılı tarih ve snattc yc.pılacuk ek: ııtm ye iştlrt\k f'~~e .. 



Sahife 8 

GÖZEN 
GVZELLIK SVTV 

Cildi temizler - Gerer -
Besler - Çilleri izale eder. 

Gözen. 
Krem - Pudra - Alhk -

Briyantin Krlstalise -
Mayi br:lyant~ 

&yon - Sal kolonya 
------0----

G ÖZEN 
en beğenilen güzellik müs

tahzaratım yapar 

GÖZEN'in 
l.'ASSI ŞİŞEDE 

dört kokulu iz bırakan 
losyonu 

EV BENi 
HüLYA -

ESMER 
OYA 

ve DUDAKTAN KALBE 
losyonu ve parfumlerl 

Her ıtriyat mağaza ve 
depo3Unda bulunur. 

GÖZEN miiessesesl, Büyük 
ostane cad. No. 5. Tel: 41378 

Kayıp Yazı 
6/VII/1942 tarlhlıide Köpr11 

lle Fındıklı arnsındıı. bir ta1ebe. 
ye alt üç s:ıhifellk Jşlenmı, el 
)azısı Kuranı Kerım sahi!esl 
kaybedilmiştir. Bu emanet yazı
yı bulanın Fındıklıda Ollzel Sa
natlar Akademisi fJal'k Tezyi
nat eubesi şelllRlne tesıımı ın
santyet namına rica olunur. 

15 Temmuz 1942 

M AKS i M YAZLIK BAHÇESiN E Sermayedarlar için bulunmaz fırsat 
b1n1n 81h.bJ maz.eretıne mebni şehrin en t8.nmmJ1 blr saytly 

sinde en mutena ve halen mükemmelen işlemekte bulunan 
ft ~k tutunln.Uf olan vertmli ihtisM icab ettirmlyen b1r mü-MUZEYYEN SENAR 

Kemani NECATi TOKYAY 
essese DEVREN ve ACELE SATILIKTIR 
İsteklilerin 1093 No.lı ~kutusuna yazı ile müracaatları. 

n 23 ldPllr amunm Su H.,.d 

S. ATILA takdim eder 

ŞARK RüYASI 
Ba,uk Revil 4 tablo 

1 7 /7 /942 Cuma akıamından itibaren tanmmıı aanatk&rlanmızdan L TOTO. CELAL SORURl, SEMi
HA. ALI SÜRURİ vo 60 kitllik kadronun lıtirakUe ır;engln mizansen, reni dekor ve kostümler, bUy{ik Ol'" 

ke.tra. BALEı Ml$EL • MOzlKı KARI.O DALPlNO KAPOCELIJ 

MEMUR ARANIYOR 
Ecza depomnda veya eczanede çalışnp.f blr memura 1htlyao 

varcıu-. Zaman Ecr.a De 'na müracaat. 

KAL 
<( ~~ 

. ~ ı~"i\j-as"i a _, ..... ·- '(i ~ 
Q. -

ÇAPA 
Markalı 11 K lı L .. sabunla
nnı slz de tecrübe edln!.z. Her 
halde memnun kalacaksınız. 

Temiz, aat, sıhhl ve ucuz olan 
bu sabunlan beyaz sa.bun ycr!ne 
emniyetle kullanmanıı:ı tavslye 

ederlz. 

Deposu: İstanbul, H:asu iskele

sinde H No. Tel&T. Admıl: 

KALOLİVE - lstanbul 

Köşk-~, 
Sarıyer. Hidayetin bağı nam 

mesire kar§ısmda 6 7 numaralı 
takriben bir buçuk dönüm c;am, 
mar. ı)ya ve yemi~ ağaçlarile 
bezenmİj bir bahçe içerisinde üç 
katta yedi oda ilci sofa. Harem 
selamlık gibi iki daire olarak 
kullanılabilir. Ayn iki kapılı. On 
sekiz temmuz cumartesi sa.at on
birde Beyo~:lu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesi tarafından 
kati ihalesi yapılıp -tılacaktıl'. 
Muhammen kıyme+i sekiz bin 

l iradır. 

r SAC' JİKLOYsı ÇEKTf Ri-
KULLANINIZ. TFSIRINI DERHAL CöRORSONOz. ~ 

Zonguldak, Ereğli kömürleri isletmesi 
Umum müdürlüğündenı 

İşletmemizin Kok fabrikasında istihdam edilmek Uzere bir kim
yagere ihtryacımız vardır. Ehliyetine göre 200 liraya kadar ilcret 

verilecektir. 

czacılara: 
KLOROPEPSİN 1'1üstahzanmızın, bir mım kutulan therlne 

Matbaa yanlışlığı olarak 90 kuruş fiat konulmuş ve piyasaya 
verilen (KLOROPEPSiN) ler arasında bu yanlış flatlardan da 
bir miktar k:ınşnuştır. l\IezkUr müstahzıtnn fiatının eskisi gibi 
60 kuruş olduğunu, saygılanmızla arzederiz. 

YENİLARURATUAR, İSTANBUL 

SAMAN ve OT ALINACAK 
Zonguldakta Ereğli kömürleri işletmesinden 

lıletme ihtiyaca l.çln 1 000 ton saman Ue 600' ton ot kapalı zarf
la alınacak.tar. 

Eksiltme 24 temmuz 942 cuma ııünll ıaat 11 de Zooıruldakta 
iıletme binaıındaki Ticaret mUdürliiğiinda yapılacaktır. 
Yalnız mezkGr sa.ate kadar ıelen teklifler nazan itibara alınar . 
Şartname ve mukavele projeleri Ankarada Eti Bank Umum mUdU~ 
lüğil Ticaret mUdilrlliiUnden. lıtanbulda Yeni V al de hanında Etl 
Bank bürosundan ve Zonguldakta Ticaret Mildürlüğilnden alınabilir. 

Taliplerin tekliflerile birlikte teklif edecekleri bedel Uzerinden 
% 7,5 nisbetinde teminat akçeal veıya muteber banka teminat mek
tubu tevdi etmeleri meıruttur, 

Adalan güzellestirme cemiyet inden: 
Yıllık kongremiz ıeçen içtimada eberiyet temin edilemediiind• 

talik edilmiıtL İçtima 26/ 7 / 942 tarihine rastlayan Pazar günü eaat oa 
birde Büyükadada Parti binuında yapılacaktır. Ruzname aynıdır, 

KIZIL TUG 
Yazan r Aptullah Ziya Kozanoila 
Türk kahramanlığı tarihinin en 

mükemmel destanlanndan birini. 
Türk ruhunun necip ve aıil karak-

y eni fiatlarla eksiltme ilanı terine uygun, çok tatlı ve ıürükleyicl 
romanda bulacaksmaz. KIZIL 1'.JÖ. 

Beden Terbiyesi İstanbul Baıkanlığından: şimdiye kadu bir eıi daha çıkmamıı 
1) Evvel! eksiltmeye ve badehu pazarlığa vazedilen 29908 Ura keşif mükemmellikte va nefislikte bir eser-

bedelll Beyk~ Kayıkhane ve Spor salonu inşaatına talip zuhur etmedi- dir, Esasen dördündl defa basılmış 
ğlnden plynsa tahavvifü\tı nazarı 1tlb::ı.ra alınarak aynı iş değişik vahidi ve birçok dillere tercUma edilmif ol-
llatlarla ekslltmeye konmu.ştur. ması, bu heyecanlı ve nefla romanın 

Yeni keşi! bedell 38497 Ura 27 kuruş vcs mu·•akkllt teminat 2787 lira gördüğil rağbeti k!R derecede be-
4() kuruştur. lirtmeğe yeter. Nefiı ciltli ve dört 

2) Eksiltme 20 temmuz 1942 gününe r:ıstınyan pazartesi gün il saat renkli bir kapak içinde fiati f 2, ku-
18 da Taksimde Sıra3ervtıcrde 57 numarııda Beden Terbiyesi İstanbul 

Bölgesi binasında mfiteşekkll hususl komisyonda yapılacaktır ruı ıkaran·. Tdrkıy· e Ya evi An kara caddesi No. 36 lıtanbul 
3l Bu işe alt hususi şartname keşif hülı\sası ve umuml esasla!Wı her .IİiıİİİİİİİİİİlllıİİİiMİıİlllİlmiiiliiııiiiiıiiiliiiiiiiıiiiiiliiıiiıiiiiiiiİlll•il 

gün mesai oatıerl dahlllnde Bölge binası Muhasebe servlslnden 150 lru-

YAZIHANE ARANIYOR 
ZAYİ -- 4055 numaralı otomoblll- !'l••ım••••••••lll 

min 16 numaralı benzin kamcsınl ERENKÔYÜNDE 

nış mukab\llnde atınab!Ur. Bu evnllca ~klenmest l~zım gelen proJe, Natla 
VekAletı umumı t ennt ş:ırtn:ımc.21, . Bayındırlık işleri Genel şartnamesi l~ 
fazla mevcudu bulunmadığından aynı binada Saha ve Tesisler kısmından 
tııleple her zaman tetkik olunnblllr. 

4 - İsteklUerln teklif mektupl::ı.rını ve şimdiye kadar en az bit detada 
20000 liralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yaptıklannı tevsik eder 
veslkalannı İstanbul vUAyetındcn eksiltme tarUılnden asgarl il9 glln ev
vel alınmış ehliyet vcslkast, 1942 yılına alt Ticaret Odası vesl.kasUe 
muvakkat temınatlnnnı havı kapalı :mrtıannı muayyen saatten bir saat 
evveline kadar Muhasebe Servisine m:ı.kbuz mukablllnde vermeler! lüzu-

Tercihen Eminönü veya Sirkeci civarında lld büyük yahut üç 
küçük odayı havi blr yazıhane aranmaktadır. Taliplerin lst. 

176 Posta kutusuna (N. Ö.) rümuzuna yazı ile müracaatlan zayi ettim. Yen1s!n1 alacağımdan es- İSTASYO~A YAKIN 
klslnln hükmü yoktur. 14 dönüm meyve ağaclı 

Zeliha Demlrbllek bahçe içinde: 

Gö2. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Caialotlu NuruCMmanİY• 

caddesi Ownan Şerefeddin 
apartunam N. S --Haıtalannı pazardan baıka 

her ıün ılUlt ikiden altıya ka· 
dar kabul eder. Telefon: 22566 

. 
Selalıaddin Humbara· 
cıbaıı ve Ortaklari 

Kollektif $İr'ketind•: 
Memurlıınmızdan O.sınan Dll· 

glmen ve Münir Okman'ın gö
rülen lüzum üzerine 10.7 .IM2 
tarihinden itibaren mlleuese
mlzle alA.kalan katedlldltı ci
hetle bu şahıslann hl~ bir şekil 
ve surette Şlrketımızt temsil 
eııemlyecetlerl ali~darlann 
malllmu olmak üzere 11An olu-

·---• nur.----· 

İran Ba.Wa.n 
Nadir desenli İran halılan 

Sandal Bedes~cfe teşhirde
dlr. 20 Temmuz Pazartem saat 
13.30 da satılacaktır. 

16 odalı bir KONAK 
ile 3 odalı bir KÖŞK 

SATILIKTIR 
Havagazı, elektrik ve bol 
su vanhr. 
Galatada ömer Abit han 

24 No. da 
UMUM EMLAK Acentesine 
~~~~m __ ür_a_c_aa __ t. _________ 

1

1 

Dr. NiHAD TOZG I 
Cild-Sa_x Frengi 

"• Zührevi hastalıklar 
' llau.a auar llUTAaAlllS, 

Pııu ,. '"•••tdu •Uı •erııı 
................ (1' ...... .......... . ...... ! ........................ ___ ,, 

~-----...... -4 ........ 
HAŞiYEL 
VEI ZA H LI 

TÜRK 
KANUNU MEDENiSi 

Yazan: Halb Sungur 
4to Büyük sahife 

Flah 300 Kr. 
Sa tıı yen: Ankarada ~et ve 

Akba, İstanbulda Cihan Arll 
Bolet ve Haşet Kltabevıerı 

ACELE SATILIK 
PLAJ ve ARSA 

mu tıan olunur. (740Rl 

SÜMER BANK 
İstanbul Sahnal ma Müdüriyetinden 

Memur alınacak 
3659 sayılı <!evlet müesseseleri ve bankaıar barem kanı,ınu muci

bince müdlrtyetlmlze yük.sek mektep veya lise nıezunlanndan 100 Ura-; 
lıt aylık ücretle, b:r 120 liralık aylık iicretıe blr ve 140 liraya kadar 
aylık ıicretıe üç memur lmt.lhan!a alınacaktır. 

Atideki şeraiti haiz bulunan ta.11plertn temmuzun ylımlslııe kadar 
Galatada Bankalar caddesinde Sümer Bankta bulunan müdldyetlmlze 
vesaikmı ibraz etmeleri \'e imtihan olmak üzere 23 temmuz perşembe 
günü saat 9,30 da müdlrlyette hazır bulunmaları lfızımdır. 

Şerait: Ibrnz edilecek vesl.ka.: 
1 - Yuksek mektep veya ilse ı - Nüfus hüviyet cüzdanı 

mezunu olmak 
2 - A~kerHğlnl yapmı., bulun- 2 - Tahsil vesikası 

mak veya a1akıısı olma-
mak. 

3 - Y&.§1 35 1 geçm.lf bulunma- S - A.<ıkerllk veslkut 
mak. 

4 - İstihdamına mAnı hail ol- 4 - Po118 hüsnll hal Uğıdı 
mamak. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü
fettiş muavinliği ·müsabaka imtihanı 

MUnhal bulunan c35• Ura ınaqlı milfettl.f muavtnllklerl lçln yazılı ,. 
sözlil blr mll&Aba.ka 1mt1hanı açümıştır, 

ı - Müsabaka lmtıhanının yazılı kısının& S/ 8/ 942 pazartesi gllntı sa.a• 
9 da Ankara ve İstanbulda başlanacak ve 5/ 8/1942 çarpmba gO.ntı e.kşaml 
nihayet verilecektir. 

Aş:ığıdaki vasıflan haiz isteklilerin 18/7/,1942 tarihine kadar dlleq. M 
VekAlet tettlş hey•eti relslltıne mtıracaat edıerelt oradan verilecek bal te15-
climesı beyanname&lnl eklerlle birlikte doldurduktan sonr& buıllann en cet 
24/ 7/1942 cuma gllntı altp.m!na kadar Teftlf Hey•ett Rel311R1ne göndennll 
buluı•malan llzımdır. 

2 - Müsabakaya gireceklerde aşağıdaki vasıllar aranır: 
A- Memurin kanununun dördüncü. maddeılndekl p.rt:arı hals -Ol.mail 
B - MUsabaa tarihlnde yaşı t.30ı dıın yutan olmamak 
C - Hukuk ve lktınt takWtelerl, .siyasal bllgller okulu. YWt.sek İkti

sat ve Ticaret okulu lle bunlara muadil aynı derecedeki yabancı memleket 
okufianndan mezun bulunmak, cYab ancı memleket okullarından aluıaa 
diplomalann Maarif Vekilliğince mua deletlert taadik edilmlf olınK lbmı
dır.• 

Ç - Milfettl.şllk mesleğ!nln ıstılzam ettıtt veltlr ve clddtyetıe aykıft 
bir hali bulunmamak. 

D - Sıhhatçe Tür:ıtJyenln her tarafında vazife gönnete ve 18)'alıU
letı yapmağa müsait bulunduğu taın teşeklctlllll resm1 bir hasta.ha.neden alı• 
nacıık raporla tevsik edilmek, 

3 - vekA.Jeiçe aranan vasıflan haiz olduklan yapılan tahkikat ne 
anlnşılanlar, Ankara ve İstanbulda evvela. yazılı vt bunu milbeatlp yalml 
Ankarada SÖ'Zlll bir imtihana tabi tutulacalı:lardır. 

4 - Münhallere müsabakada kazanılan not derecesln.e göre ta)'hı ya
pılacak ve müsabaka bundım sonr& açılacakmUfettlf muavlnllkleıi için bll 
hak teşkil etmlyeecktır. 

5 - İsteklllerln imtihan programını Te!tif Heyeti Re1sllğinden almala-
n veya mektupla ıstemelerl lAzımdır. (3917 - 6063) 

5 - İmtUıanda muvaffak o- G - Varsa hizmet ve.stkaaı 
!anla~ sıhhi dıırumlaruıı H • 
~~tn~~~e:.oktoruna !.es- e - 4 adet vesika fotoil'rafl. ı' em ş 1 re ar an 1 y o 

NOT: F.cnebl 11.sanlarda.u İngl.ll2ce, Almanca veya Fransızca bilen-

NEQSTE:RiN 

Maıtepenlh pek ml\stesna bir 
yerinde levllaIA.de pllJı ve tatlı 
su kuyulu tjlkrlben 15 x 40 met
re ebadında bir dönlimlilk arsa 
acele satılıktır. Sirkecide Mil
hilrdar Zade Hanında 28 No.ya 

ler tercih edllecelctlr. 100 liralık vazifeye talip olanın maklnı ııe ı lıletmemizin maden hastanesi için Kızılay Cemiyeti Hemtire 

,=====asın=ı=b=llm=e.sf=ea=rt:t:ır=. ============== Mektebinden diplomalı ye Ameliyathanelerde çalıımıı tecrübeli bir ! hemoireye ihtiyaç vardır. Haıtanede ikamet etmea: meırut bulun-'I Satılık torna tezga· hı 1 duğundan iaıe ve ibatesi hastane tarafından temin edilecek ve k~-
disine 100 liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 
tercümelerile birlikte diploma ıureti buy veaika11 ve evvelce ç.alı.-

21 /2 metre boyunda mükemmel ve iyi iıler bir halde bir torna tıklan yerlerden alm1t olduklan bonacrves ve Uç adet fotoğrafa. 

Kadıko7 ikinci sulh hukuk biktm-

müracaat. Tel: 20790 
tezgahı aahlıkbr. ıtiyenlerin fstanbul Rızapqa yokuıunda Nıuuftiye (Ergani Bakan Türk Anonim Şirketi fıletmesl direktörlllğil • 

Sıhhatli olmak lç1n ln.sanm 
ağız, burun. boğaz ve bademcik
lerin! Sıhh1 bir tarzda remiz bu
lundurması IA1.ımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjln
ıer, grlp, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulak, çiçek, suçlçe~ı. me
nenjit .. ll~h bulaşıcı hastalıklarda 

sokak No. 31 e müracaatlerl. 
Maden) adreıine göndermeleri ilan olunur. 

llilntten: ı:========================== 942/154 ! .............................................. .. 
Yan tarafta t0-

toğ'ratı bulunan 
ve Kadıköyünde 
Kuşdl11 caddesin
de 135 No.da otu-

Herkes AKIN AKIN 
Yenikapı: SANDIK BURNUNDA 

NEOSTERlN 
ran ölü Hacı Hü-

l'ülnrizasyon veya rargarası seyln paşa oğlu 
ıltaya yardım eder, cemil Ergünün 

Mi M Çakırın 
GAZiNOSUNA 

Bö ı hastalar ııe temasta bu- IJ.~a~ıo~ı~za~ınıtı~~do~l~a::- ...&:Bm.•..::..::wıu&...u..L:ufir.i:~::34ü:LC.mz.aL __ _J 

------iLAN TASHİHİ _____ lll. 
Gazetemizin 11 temmuz 942 cumartesi nüshasında nesredilenı 

Kendir ve keten sanayii T. A. şirketi' 
in 9/7 /942 tarihinden mutebeT yeni fiat listesi ilanında (Katranlı v 
lcatranaız Kendir halatlar'ın fiatı) 195 kurut olduğu yazılacakken 
tertip ıehvi olarak 216 kuruş göıterilmiştir. Tavzih ve taıhihi keyfi-

• yet olunur. 


