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Sandal Bedesteninde 
Gayet güzel bir ACEM Hallsı 
Ncfla bir KİRMA..'ı .seccade, pazartesi gilntı saat 

bir buçukta mtlzayede Ut satılacaktır. .J 
Sene 24 - No. 8528 - Flati her yerde e kUl'Uf 

500 üncü yıl hazırlıkları 

İstanbul' da büyük 
bir otel yapılacak 

Otel için Belediyeden başka Devletin 
de yardımı temin edilecek 
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CUMARTESİ 18 Temmuz 1942 

Reisicümhur 
Genç Harbiyelilerin 

yüzme bayramini 
ıere'flendirdilerl 

Anbra 1 7 - Haıb okulu yüzme 
bayramı buırUr. Karadeniz havuzun
da yapılmııhr. Törende Reiaicllmhur, 
bayan ln&ıil, Baıvekil, Millt Müda
faa. Gümrük ve İnhisarlar Vekille
rile Millt Müdafaa ve Genelkurmay 
ileri gelenleri hazır bulunmu§lardır. 

r ÇINARALTI 
Bugünkü sayısında: 
Or'han Beytı - H. E, Erkllet - Peye.mı Baf& • 
YUBut Zlya - M. Nernıı. - Halid& Nusret - Edip 
Ayel - Hüseyin Nanuk Orkun - Şe.köfe NUıa1 

Sahibi: Necmeddln &tdak - Ne§riyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ 'l'ELGBAPLAB 

Japonya 
Sibirya'ya 

saldıracak mı? 

Son günlerde bunun için 
hazırlık yapıhyormuı 

:'/ . ..... : · .. ··~-· ... .. 

Yıldırım 
taarruzu 

-·-•ı--

Kıtaatı hava yolile 
nakledecek bir kuman

danlık ihdas edildi 

Timoçenko 
orduları 

ricat ediyor 

İstanbulun fethinin beş yilzlincü 
1lldönilmünde Fatıh ve clvnnnın 
lınanndan başka daha ne gibi yen!
llklcr yapılmak lhım. geldl.ğt etra
ımcıa şimdiden tetkiklere b!lqla.nmış
tıır. Bu hususta. bazı esnslaı:ı tesblt 
edllmesı dil.ünUimektedlr. 

Beı yllzlincll yıldöntlml\nde dünya- İstiklal marıından sonra başlıyan 
nın blrçok yerlerinden gelecek sey- yüzme hareketleri bUyük bir intizam 
yahla.nn da İstanbulu z1ynret etmek içinde yapılmıı ve bayrama Harb 
ıstlyeceklerl muhakkaktır. okulu marşı ile nihayet verilmiştir. 

Londra l'f CA.AJ - (Afll .Tapon
ıann Slblrya'da SOvyetlcre taarruz 
etmeleri 1htımallnden bn.hoodlllror. 
Japonya ço1.-t.'l.nberl bekleme hallııde 
bulunmakta. ve Almanya'nın ısrarlı 
t~!rllflerln1 kabul et.mel~ istememekte 
idl. Ş'ddetll r!lzgtırln.r mevs.lmlnln 
blrlmç ay. cenubt Pasifik ocpnestnde 
esaslı bir harekette bulunmab mll
saııde etmeditf şu sırada Japonlar 
bntl\n raallyetlerlnl Çln'e ha.sretmlş
ıerdlr. Alman muvaf!ıı.kıyetıerlnln 

tesiri altında kalan Japon genel kur
mayı Rusya'ya karşı yUrllme~e ha
zırlanmaktadır. 
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Loruira 18 ( A.A.) - B.B.C. r 
AmerJca hava kuvvetleri ku
m:ındanı general Arnold bir ha· 
va nakliye kumandanlığı kurul
duğunu beyan etmqtir. Bu ku
mandanlığın vazife,,i, yıldırım 
tı-_arn:zunda par~mcülcr de Sa
hil olmak üzere, kullanılacak 
askeri kuvvetleri lcabeclen yer
lere tayyarelerle nn.lclebnek ola
caktır. General Amold, Birleşik 
Amerikan:.n tekn!k tesiaat ve 
vasıtalar bakımından mihver 
devletlerine üstün oldu~nu i1a· 
ve etmiştir. 

Mareşal Von Bockun 
planı, bütün kuvvetlerile 

cenuba sarkmaktır ---
Londra 18 (A.A.) - B. B. C.ı 
Don cephesinde fevbl:lde kanlı 

muharebeler olmnktadır. Rus ord~ 
lan bu ke imde ric:ı.te d~ ıım ettik
leri sırad"'· Ru !ar Voron•z şehrini 
ellerinde tu'h:ktan ba§ka Almnnlan 
bazı yerlerden de geri atm·~1ardır. 

Gelecek seyyahlann burada uzun Reisicümhur Harb okulu komu· 
müddet bannnbilme.sl için yeni otel- tanı ile apor baıöğretmeni ve öğret• 
lere .ihtiyaç görUlmektedlr. Bunun menlerinin ellerini ııkmak surctile il
!çln şehrin en mutena bir yer!nd& tifatta bulunmu~tur Birçok kimseler, yıldönUml\nde bey

ne.ımııeı ehemmiyeti ha1z ve Türk 
~:nbuıa. Fatihin şahsiyetine ve 

ih devrtne alt eşya ve malzemenin 
teşhir edlleceğı büyük blr mllt.e ku
l'UJınasını tavslye et.mektecllrler. 

büyük kışlık b1r otel yapılması dilştl-
nülmektcdlr. 

Müzenın tesisi için şimdldeu mtı
'-hassısıann nıütalAası alınacaktır. 

Bu otel için belediyeden başka dev
letin de malt yardımı temin edlle
cekt1r. ~lık otel proje-si için Avru
padald bUyük otellerin pllnlan tet
kik edilecektlt. 

Ayakkabı satışında 
yüzde yüz kir ediliyor 
İznıir' de ayakkabı fiatleri İstanbul' a 

nispetle neden daha ucuzdur? 
Lttks ayakkabı yapılmıya.cak 

Ayakkabı fiatleri ıılabildiğina ayakkabının altına fiatini gösteren 
Yükseldiği halde kunduracılar, fiat- soğuk bir damga vurmakta ve bu 
lerde gayri tabii bir yükseliı olma- ayakkabı bu fiatio ilstünde aatıla
dıiını ileri aürmektedirler. K!r te- rnamaktadır, Mesel& bir aene evvel 
rn!n etmeyen bir iıe rağbet edile- bir ayakkabıya 950 kuruı c!am.gaaı 
ınıyeceği muhakkak olduğuna göre ırurulmuıtur, Bu ayakkabı 2 aene 
ltu~duracıların bu iddialan hiç de sonra da yine 950 kuruıa aatıl
rerınde değildir. Çünkü son gün- maktadır. Halbuki lstanbulda böy-
erde bir taraf tan yeni yeni kundu- le olmuyor. İki üç sene evvel mal

ra dükkanlan açılmakta, diğer ta- zemenin ucuz zamanında 900 ku· 
j1tan da eskiciler çoğalmaktadır. ruıa satıldığı halde o aatıcıya yüz· 

arbden evvel 100 - 150 kuru:ta de 25 kar bırakan bir çift ayakka
~~Phrılan kundura pençeleri :timdi hı bugiin malzeme pahalıdır diye 

O - 500 kuruşa yapılmaktadır ki 1 J - 20 Jiraya satılmaktadır. 
~Yvelce bu fiate yeni bir çift kun• L'"k kk b l 

Ura nlınmakta idi. U S aya a l ar 
Harbden ev ık· a ar Yukarıdaki yazımızda orta halli 

tan kundur• d~ekk~ın.el 'lnazakr · ~ - kimselerin alabilecekleri ayakkabı .. u un arı e eıs ıcı aa- .. k.k 
~~aını tam olarak tesbit etmeğe im- fiatleri üzerinde yaphgımız tet ı • 
it an Yoksa da bu iıle yakından ala- !eri esaı tuttuk. Şimdi da lük. ayak· 

8 adar olanlar şehrimizde yaniden kabılardaki ha, döndürücil fiatlerl 
O - 90 lcadar kunduracı dükUnı belirtelim: 

açıldığını, eskicilerin de 100 kadar Mantar, yılan derisi gibi pahalı 
krttığını ıöylemekted' ler Bu da malzeme ile yapılan kadın ayakka· 
~?d~ra Yüzünden fa:la kar temi~ bılan 30 - 35 liraya kadar aatılmak-

e ıldığini ispat eder tadır, Bu fiatlerin 40 - 45 liraya ka• 
Toptan rnal k · fi . dar yükseldiği bile görülmektedir. 

ve .1 ın ava ara veresıye k.l 12 ı· l k 
b rı ınesi fiatl .. . d ık M8'!ltann ı osu ıraya a ınma • 

ir k • er uzerın e a ı d B' 'f kk b k' 
fiatl ~n~ro) Yapılamaması kundural tadır. dırhçı t aya a ı~a .~~rım .. ı· 

crını arttır • b 1 b o an a a az: mantar ı;ıttıgıne gore 

1° larak göateril~°;kgta aş! ıca sef' ep 5 lira mantar, 500 i~çilik, 100 ma-
erin· e, ma zeme ıat- k. 500 .. d . • 150 . 
•ehe~n d~rtıoı ikinci planda gelen bir ı~e, • .}:ut h erı~, d r m;~nrvc
nın .•dyc sayılmaktadır. Bazıları· saıre glıttıgbı~ .esf a e e ıml • k d ır.a-

Yenı en kundu d'"lı:kA ya satı an ır çı t mantarı a ın ıa• 
rn1 ıtlarına eebep dracı lu anı ~ç- karpinl 17,5 liraya maloluyor da-
a abil l . e ma ı vcresıye k . B kk b 35 ı· ._ nıc erıdir Ku d ., . 900 me tır. u aya a ı ıraya aa-
Jturu§a l . :ı uracı çı.tı ld .. .. b' ·r 1 k 
y I 0 an bir ayakk b ' . tı ıgına gore ır çı t mantar ı aya -

e 
0 duğu için. 9SO h ~tA~·0~~rkı: kabıda yan yarıya yani 17,5 lira 

Cü!a ~!makta zarar g·~ a kt d~ kar edilmiş oluyor. 
lfA nk~ 0 da bu fiate ~r~e;:j. ek~· Diğer lükı kadın ve erkek ayak-

Ôe_:ındc tereddüt et ktırd. r kabılarını da bu zaviyeden görmek 
(1 grendiğimi:;r.e göre.mim~ de ~r. icabeder. 4 5 liraya ıattlnn bir çift 

uradfiatleri İatanbula zmır e unk· erkek ayakkabısının kunduracıya 
ucuz ur B nazaran ço b k '- d 20 22 1· d 1 d · u da sıkı k t l ıra tığı "lr a - ıra an az 
• n e terni . on ro saye- d "'ld' 
"'et• . n cdılrniftir İz • ')A egı ır. " ı, ırnalltha 1 • mır vı a· 

_ ne erden çıkan her • [Devamı saflhe %, sütun] 3 

Mü!hiş bir istifçi 
Hüdaverdi n J b. • . d k an: ınaa ırının otur uğu 

. atta 25 sene Yetecek mal bulundu 
ec~·oğlunda Ha 

bir apartıınand malbaşı civannda 
namında biri~ oturan Hüdaverd.1 
tıtı haber ::ı n 1stl!çlllk: yap-
tu katta. a ınrnı§ ve oturdu-
tlccsınd Y Pılan araştı11.ma 
'"'' e 23,5 kil ne--.uo çekırcıet k o çay, 19.5 
279 kalem rrıan~hve, 489 kutu k1brtt, 
ınuştur. Bu araş~ıtura e§yn.sı bulun
hııe birer liralık~: esnasında 1440 
l'Un~ar liralık gQ n o tane de ya
ırıuştıır Bu gfim·ı rn ş Para bulun
reJc giimUşünde~ ş Plraıarın, crlt!le
tlzı?ıe topJandıt':ı anı~st~racte edilmek 

llüdaverdJ 11• şı mış'ır. 
ın.nc1a 1r ............ e ortağı ve B}'Dı za

~-.. 8 1.1&n 1klncı ınuu ko. 

Muhakeme Hüdaverdlnln geyrl mev
kuf olarak muhakemesine karar ver
mi;ıtlr. Serbe.s bırkılmasına raıtmen 
Hüdaverdt taklbedllm1ş ve memur. 
lar bu takip neticesinde aynı apar
tunnnın bodrum katında 122 kilo da
ha çay bulmuşlardır. 

Bir kısım memurlar da Hüdavardl
nln Ycnl§ehlrde Dereotu sokağında 
23 numaralı evinde 12 sandık tı;lııde 
ıaa kilo çay, 14 kilo yerli çay, 3 çuve.ı 
içıııde 60 kilo çekirdek kahve, 180 ki
lo toz şeker meydana çıkarmışlardır. 
Bu malların, 25 senelik ihtiyaca ye
teceği tahmin edllmektedlr, 

Hüdaverdl bu defa 

Ekmek karnelerinin 
kontrolu için yeni 

memurlar 

Dün gece yarısı Moskovada ncıre
d:Jen resmi Rus tebliğinde ş:iyle de
nilmektedir: 

c 1 7 tammuzde kıtaatımız Voro
nez rnıntakasında ve Melerovo0 nuQ 
cenubunda çarpışmışlardır.> 

• Ankara 1 7 - Ekmel'in karne ile 
satıldığı Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibl şehirlerde karnelerin aayımt ve 
kontrolu için bu mıntakalardaki iaoe 
bölgelerine memur ilavesi hakkında 
yeni bir karar çıkmt~br. Bu karara 
göre, İstanbul Jaıe bölgesine 8S, An
karaya 20, İzmlre de 4.5 memur il!
ve edilecektir. 

Aleouuenne adalarının Japonlar 
tarafından l.pl1, Mançurt'de asker 
toplanma!l cereyan edecek hld.lseler 
!lakkında bir flldıı vermektedir. 

. 
Rommel'in 

yeni hücumu 
akim kaldı 

Voronez' de Rusların vaziyeti iyi• 
le~tiği anlaşılmaktadır. Ruslar, bir 
noktada Almanları Don nehrine ka
dar çekilmeğe icbar ettil:leri gibi 
nehri de geçerek karşı tarafta bir 
köprü başı kunnuşlardır. Fakat vazi
yeti elan vahim olduğu bildirilcıa 
Voronezdeki tehlikeleri kaldırama• 
ınışlardır. Almanlar Voronez mın• 
taka.sında acele tahkimat yapmalı.ta
dır. Ticaret Vekilinin 

çitçilere hitabı 
"Sen bizim iç kalemizsin, biz size, sizin 
bize güvendiğiniz gibi güveniyoruz,, 

/ Mihver zırhlı kuvvetleri 
muharebeyi keserek 
biraz batıya çekildi 

Mareşal Yon Bock"un planı. R1.&1 
ordularll\ı burada tutarak bütüıa 
kuvvetleri ile cenuba s.arkmaktır. 
Mareşal Timor;enko, Don nehrinin 
te~kil ettiği büyülı: dirseğe doğru ric-

Londra 18 (A.A.) - . Mısır çlllQ.nde ate devam etmektedir. Fakat Rua 
başlamı., olan üçüncli büyllk tank kumandanının nerede tutunmak i:t
mulınrebe.;t İngilizlere memnunluk tiyeceği belli de"ildir. 
vere~ek surette gellşmektedlr. R ı ' ~ 

1.o d 18 (AA ) _ Mısırd e •· _ us ar, \ oro~ılovgradın Almanlar 
nra · · a.s.u f d hb 'lh ·· 1 zlncl ordu nezdinde bulunan Reut.erln tara ın ~n za~tı a en~ enuz t~y.-

hususı muhabiri bUd1r1yor: Ma~ detnıemışlerdır. Mamafih bu keaım-
Ankara 1'f (A.A.> - 'J.'ieare~ Veklll Cihn.nın blrblr:tnl yok etmell için Rommelln merkezde yaptığı htlcum de Almanların kazandıkları muva~ 

Behçet Uz, dOn ek,a.m radyoda. yap- ~ştutu fU ı.stıraplı e1lnle.rde mesut akim kalmıştır. Ro.nuııelln zıı1ı1ı kuv-/fakıyetler Voro~lovgradı ve havza• 
tığı kOnUfmnda hükümetl:ı hububat Tflrklyenln .ıs b9hıtlı çocllklan lle v.etıert saat 24 te sava.şı durdunnll§- ııını ciddi bir tehl!lceye dü,ürrnelc
hakkında aldı~ kararlan izah ettik- sizleri .en çok ıııuendlren hububat. !ar ve ho.ftrçe batıya çekU~lerdlr. tedir. 
ten sonra. s5ztlne devamla demiştir meselesi Uzerlnde konuştum. Londra 18 <A.A.) _ :Mısırda İngi
kl: Tllrklye mesuttur dedım. Cilnktl, Uz ordusu nezdinde bulunan Londra Almanlar Vo

roşilovgrad'ı 
zaptetti!er 

onun başında em.saıstz bir şef var- rad "' blrl h ""'ftl Muhterem yaba.ndaşlarun, yosu muı.a , son mu r.,..,.. er 
1 inin dır. O milletine, milleti ona Aflktır hakkında şu tafsilı\tı vermektedir: 

Hllkt1met, hububat 1§1nde ç fçls ve bl.rblrln• inanmıştır. Şefinin et- Mihver kuvvetlerinin tevkallde 
hakkını tamamlle korumu§ ve bun- rafında, bu kadar içten kllltlenen bir gayretlerine rağmen İngll1z kuvvet.le. 
dan sonrası için de daha çok ekil- mı.lietlu hakkı desut olmaktır. r1 Ruvey tepesl.iıdekl mcvkllerlnl mu
meslnl teşvik etmiştır. Bu milletin tarih\ boyunca blr ! haf aza edlyorlnr. Perşembe glintı 

Bundan sonra aziz çitçimize düşen milletin yapam.ıyaca~ tedakArlık- düşman bütiln glln bu tepeye hUcum 
nRır mllll vazifeyi bllmem hatırlat- ıarıa dolu bir hayatı vardır. etml.ş, akşam da 1k1nc1 taarruzda Repefte Ruslardan 
malt 1ca.p eder mi? Ordu, Ti1rk mllletlnln ° yUksek vo bulunmuştur Bu ikl dü,man hücu-

Çlfçl yurttaş, devletin bu yenı hl- asil cevnerl her zama~kinden da.ha mu da püskİirtülmüşt!lr. alınan esir miktarı 
nıayeslnln kudretini bll, elde!u mah- kuvvetU, kamı tok, göz!l daha pek cuma günü mihver kuvvetleri blras 40 bine çıktı 
sulünll doiru göster, doAru tn.hmln olarak hazır oldulu için de mesuttur. daha/ şimalde th!lcuma geçmişlerse _ -·-
ve tesblt et.tir. ~ğer çok ekm!f ve oal1'!1UI 1se.n de geri pUskurtillmüşlerdlr. Bu mm- Berlin 1 7 (A.A.) - O. F. lı AJ. 

Devlet borcunu va.kUnde devlet mukifatını göreceksin, arkad~ını. takada taarruz kudreti İngll!zlerln man ordulan baıkomutanlığının hıı-
ambanna ulaştır. vereceğin mahsul- Ç!>luk QOCuğunu dalma iylye, daima elindedir · t br·· 
1 "~tahsıl 1 a ka deşle-'-ln do~ruya ve dürnstuı~e ve -dalma ,..._ .. 11 ·rı Ah rt , d ausı e ıgı: 
• m= o may n r ıu• & ıM sürUkl ı:oo!' • ..:n v-- Ku.h e ye ve k ge }e oğru ya- Kuvvetlerimiz Voroşilovgrad'ı lt-yiyece~nl sağlayacak ve her ıeyden Iışma15.. e. -•ısul çltçı, gtlne~ pı!an çarpışmalnnn neticesi hak-

1 
t . 

1 
d ' 

üstün kud.retımls olan ordumuz be&- kadar gfizel ve teytzıı yllzlln gUJ.sün, kında t!l.hmlnlerde bulunme.lc mUın- ga ~ mı~ er ır. . 
lenecekt1r, Borcunu tamam ödcdlk Sağlık ve afiyetle çallf, yuvanda kfln olmadığı gibi lüzumsuz bir nlk- b'l~.'~Y 17 (AA.) - Berlınde• 
ten sonra kalan malın sana hayırlı me~ut ol. Sen blz1nı iç kal~ln. BI• blnllk göstermek te doğru de2'Udlr. ı ~rı ryor: .• .. . 
olsun. size güt'Cn1Yoruı. Sizin bize gnvend1- Fakat perşembe gilnkU muharebeden Bırçok gualer ıuren çetın aavar 

Sevglll Jrardeşlerim, ğlniz gibi. memnun olmamız lftzımdır. fardan sonraAlman piyadesi bugün, 
1111111111111111111111111u1111111111111u11ını11111111111111111111111111111111 ÇUkil Rommelln hedefi, Ruvey ta- Doneç havzasının en önemli e"'al 

COilzcı Sanatlar akademisinin 60 ıncı yıldonfunll 
münasebctııe> 

Y•ıl •• İhtiyar aayalmaz m&) ... 

peslnl zaptetmek va İng!Uz zuıhlı merkezlerinden biri olan Voro~ilov
kuvve!.lerlnt ma~IO.p etmekti. Bu Ud grad'ı hücumla. zaptetmişlcrdir. 
arzusu c!a aklm kalmıştır. Berlin J 7 (A.A.) -Alman ordu-

Tobruk'a ağu- hava lan ba,komutanlıiının tebliğiı 
hücumları yapıldı ~~' ... ceph:sini.n .cen~~P kesiminde 

Londra ıs CA.A.) _ B.B.C.: İngillz ~o.or:~ teşk~llerımı: &.ışme;"ı _Dono
tayyarelerl Tobruğa 49.~ır blr taatTuz ç.•n dog;ıs~naa A,ag~ Don ıstıkame
yapmışlardır. Limanda yangınlar ve tırı?~ takıb.etmektedı.r. DoneQ. çev-
1nfUaklar olmu..~ur. resı:ıın. S.talıngr~da gıden de?uı!olıa 

Yangın alevleri y!lz kılomet.re kcsılmı~ttr. Düşmanın gerılerınde 
uzaktan görülüyordu. ve cenahlarında derin bir surette iler-

Vlchy 18 (A.A.) - Kahlt'Cden alı- lemiı olan motörlü teşkillerimizle 
nıın haberler vaziyetin henllz pek ka- cıepheden ilerliyen piyada te§killeri• 
nşık olduğunu ve zaferin. hangt ta- miz arasında birçok düşman tümcn
rafa meyledeceıttııı beUrten emare- leri bulunmaktadır. Bunlar karı~ık 
lcr olm<?.dıgmı blldlrmektedlr, va dağınık halde doğuya doğna 

kendilerine yol açmağa çalı9ıyorlar. 
Bütün bu teşebbüsler, ıimdiye ka
dar dU,man için pek kanlı kayıpla.
la akim kalmıftır. 

Voronez köprü başına karıı da,. 
man yeniden boıa giden taarruzla.

Almanlar §ehri çevirmek da bulunmuı ve ağır kayıplara uira-
• , .b J nııDtır, 

Rostof şehri 
tehlikede 

ıçın tertı at a ıyorlar Rzev'üı cenup doğusundaki keaiıa-

Vacby 18 (A.A.) - Roatov oeh
ri Alman tehdidi altındadır. Sahil 
boyunca ilerlemekte olan Alman 
kuvvetleri şehri çevirmek için tedbir 
almaktadırlar. Bu hareket doğudan 
ve ceaup doğudan geli§mektedir. 

de ormanlık arazide yapılan temı.a 
leme hareketleri neticesinde 40 h'
asker, 220 tank, ber çeıitten 436 top 
ve 1,660 mitralyöz alınmı,tır. 

Bir Japon kruva
zörü batırıldı Kafkasyanın kapısı diye anılan 

bu şehir için tehlike gitgide fazlalaı-
maktadır. Va.şlngton 18 (A,A,) - Bahrlye Ne-

Vichy 18 (A.A.) _ Almanlar zaretınin neşrettıtt blr tebliğ', Kıa& 
n h • · d"' k . 1 . d adasına. karşı 6 temmuıcla yapılan. ı\US cep es~nın ıger :esım erın e ha.va akınında bir Japon kruvıızörll· 
durmadan ılerlemcl:tcdırler. 1 nün batırıldığını blldlrmektcdlr 

Doneç v_,e Don ~ehirler: arası~da, Te!>lığde, Alevutlenne adalwdaA 
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BBB 'l'BLDB• 

"Bedava,, ve "Ucuz,, ihtiyacı 
B 1IDC1an oa -. &1ln eneı .. , ... ..,. '* aece "1nl-

u.... Der ıadtl eclelliJat ~ .... limbelk bir sft 
,.... PltuH 11111 lılnJenıe ,...._ ......... lmdnl ..,..,.,._ 
....., Jldn• gtruıedlllm hlr ~ .... , .... ~ 

fannlar her 9"kbı, her temin fJl1llen mmfutln lim'ldllı
llJI - harbden nveDdne JUIDl'8D - lılr bf mllll ~ • 1. 
nee alqmışlar ki ben ele bu Ac1eta nrhot edeeelt bc1ar temU 
pcenln karşısında kendl kelld1tllle "1le •lwlbıı4tınu ...... 
lflzel reee bana kaça maJoJaeak? ... 

Sonra btrclenMre btltftn 1nmJann. ba 1iıatb1Ue ..,.,., 
Wava okluiunu batotaymca ıtllftmsedhn. Ve geceyi bir kat 
.. •aha içime çektim. 

Yer ytıızilncJe hayat o kadar pahalı .,. dltftlh ctenllen mact· 
.ıe o dereee kayıp'lara qnştı ki bu nılyet brpsmda cbecla'fb 
mn kıywtetf ~thde büsbiltfln arttı., Mslıfttftn yClbeldl. 

imanlar mahrum olduklan feYlere 'karp şiddetle Dıtl1'1ll 
..,.rlar. DfhıJllYI aran bu koyU pahahhk ~e, cWan• ft 
«11cm. ihtiyacı Adeta aşk gibi, nostalji gibi lntlne ~ 
etk bir teJ halindedir ..• Ve bugiln lnsanlann bu Dıtlyaçlarmı 
ancak ~flratu tabiat ıfdeftltlliyor. Meleli dse barllndide ıtlsel 
w bir bardak sudan ucm bir gece hediye ediyor. 

htedltfnh bdar leyftdlnk, lstealftntz kadar c1erfn nefes ah· 
ım... Ne lhtikAr yapan "fU, ne bir ftat yftbekllfl, ne kame, ne 
de beyanname ..• Hepsi bedava ve he,sl tamamne byıtas .•. Ya· 
lnıt thşanda nelhl bir yas yağmunıehaşlallllf. .. Bir toprak koku· 
• ··· Aç pencereyi... Bol bol, bednva bedava kolda... Beda.a ae
ılnle ... Ancak wUnfmet tabiat bllgilnkh tnsanlann lmdadma ko
pbmyor. 

Bedava mehtaplar, bedava aylar, bedava yıldızlar, Waft 
tath rftzgArlar •.• Bedava ilkbaharlar, -bedava 1ft1ar n IOllhahar
Jarla ... - H. 

A~ŞA U 

ÇdlJe malaarebe 

Bazı askerler bir gönde· 
5 kilo kaybediyorlar 

Su derdi ve kum fırtınaları 
Jıfmrm .-ıp _ ~e Olbenne- g&meğe bqlarlar. Bunun teslrt

m! btır llClk içinde t1dd9tll mu- le alız, pter açılır, buralara 
harebeler ~ ..u,or. Bllle- kum dolar, nefe9 almak gtıçle
meyndetd oepbede blrbtrfnl mü- flr ... En ttıçftk hareket ter bo
teak1p taa.rrllll 1't tarp taarruz. p.nmasına sebep otur, Bu sırada 
lar y&pıı,or ... Clatp ç8Hmde ha- rüzg!r eserse 'VOcut buz keser. 
Biranın on beflnden eonra güne- Çölde ekseriya ffddetll rüzgA.rlar 
fhı acaklılı o kadar artar k1 ku- eser Ye hto bir teY g&met kabil 
mun tıser!nde blrüılan bir Ytı· olamaz. Rtızglnn bldırdılı 
murta yanın aatte pişer, açıkta tmnlar yftzQn Ye ~lak bacakla
kaJan 1U kısa bir saman içinde nn derlsfne Çll'paJ'ak yaralar ya
buhar baUne geHr... Bu lebeple par. Bu ytm!en askerlerin ç<>l1ı 
flındlye kadar çölde. 15 hallranr Ul1ln pant.olonu kısalan. t.ercnı 
dan sonra ftç d&t ay muharebe etmektedir. 
edllemtyece~ zannedtHyorctu. 
Halbuki temmuzun on beşfnt Ltbyada ve Mısırda her ctns st-
geçttği, sıcalın fiddetl mfttema. nek vardır. Bunlar yiyeceklere, 
diyen arttı~ halde hart) durma- yaralara konarlar. SUyun ftstün
mıştır. Bi1Ald9 IDl1 gtınler r.arfın- de dalma atnek bulunur. Bir as
da yeniden flddetlenmettedlr kerln cöl muharebelerlnde tecrü
Btr Fransız mecmuası çöl muha: be sahibi olup olmadılı bu &inek
rebestnhı güçltığOnden bahisle lerl kolayca atabt.lmea1nden ve 
diyor ki: Yakıcı bir güneş altın- bardalbnı 801 ellle JB,kahvarak ====================== da çarpışmak. dcmdunıcu bir ha- aJneklerden konıyabllmeslnden 
vada harbetmetten kolay değil- aal!la._.cılır. Çölde adam başına KUŞ BAKIŞI: 

Amerika yüksek bina 
yapmaktan vazgeçiyor . 

Muharebenin Amerika da ıöze için zaman klfl değildir.• 
tuJ>an en b(;yilk le.iri 90 • 100 Diler taraftan bllytlk bir bomba. 
btlı bina yapJmanna nihayet ve- nm. 80, 90 katlı bir bina berine 
ıthnesl olmuıtur. !on ffneler zar- dil.-ne, 'bu binayı tamamen tahrfp 
laııda Nevyork'ta 30 • 40 katlı bl- edecell flph..Udir. Bu takdirde 
-1ar birer birer yıktınlarak bunların zarar pek bllyUk olacakbr. Hem çok 
,.rine ea azı 80 katlı olmak Uzcre Jman 6lecek, lıem bir dakikada mil
Jfti binalar yaptınlıyordu. Amerika yanlar kay'bedilecektlr. 
.. rbe girdikten aonra hu iı durmut- itte 'bu dütBncela J{bibıden )'ilk· 
tar. Şimdi Amerika• da ,ukeek bina· ıek bina yapıbnuı dunnuıtur. 

dlr. HattA. basan ondan daha ~de en az 5 Urte su lA.zımdır. 
gtıçtftr. Çalde maden! her feY 0 Çlnde bu mtktftr au bulunmadan 
kadar kızar ki buna elle dokun- 'lid gün kalmak lSlüme mahktbn 
mağa gelmez. Tanklann tçt ce- olmak demektir. 
hennem gfbt hal abr. Tank için- Askerin yediği çayla koruıerve 
de blr gün çalışan btr askerin halinde ettfr. Sıcak bira da çok 
~kilo kaybettlll ç~ görtllmft§- tçtnr. Askerin ileri bereketi bot 
tftr. Pilotlar yDaeklerdekt eerln- btra '1şelerl taldbederet anlaşılır. 
llkten IODl1\ kara.,a hıdlklert za. çmnn kumlan saçlann arası
man mtıthlş b1r llcakla karşıla- na dolarak yapıştı~dan askerln 
§lnca ekseriya bayılıyorlar. · çoğu saçlannı aıfır numara ma- 1 

Çölde en bftyOk dert susuzluk- kine Ue kesttrlyorla.r. Ustura lle 
tın. SU tQkanlnee aakerler aera.p tıraş ettirenler de çoktur. 

Ayakkabı sahşında 
lu ale,fıinde bir cereyan hatJamıt- Meıhur Amerika mlmarlanndan 
tir. Her tarafta :cCISlderi bnnalıyan Harny Viley batbden ıonra dünya- •• d •• k A d •) • 
kedın denıhyor. ka da bana lnpaı tarzının tamamen 

1'1 Temmm 19'2 
::a 

HARB DURUMU 

Almanlar Voroşilovgrad 
şehrini zaptettiler· 

Rostof' a çok yaklaştılar, bu 
mıntakadaki Rus kuvvetlerinin 

durumu güçtür 

Dolu cephealndeı . 
Dolu CA1phealnln cenup ba

mında Almanlar takip muhare
beafne devam ecllyorlar. Sta1in• 
ırad • Doneç tfınendlfer hattı 
bir çok naktalardan seçllmiftlT. 
Almanlar Vorotllovcrad'ı zap
tetmifler ve Don nehrinin •talı 
mecrasına. RoıtoF a çok ,..klaı· 
mıılardır. Alman membalarsı· 
dan gelen haberlere ılSre RU9 
tilm.enleri kanıık bir durumda 
bulunmakta Ye Don nelırinlri ıar
lwıa ıeçmele çabfmaktadır. AI· 
manlar buna meydan Termeden 
nehrin kCSprll n pçltlerlnl ele 
seçlrmek istiyorlar. 

Vorofilovgrad. Doneç 1&na)'i 
havzaımın en mllhim ıehlrlerfn
den biridir. Burası btzyuJr. bir 
demir ve kömllr ıanayii merke
zidir. Evvelce nllfuıu 80 • 90 
bin iken eon 1' Hne içinde 2S0-
300 bini bulmUflUr. Voroplov
ırad'ın Almanlann eline ıeçme
ei Ruslar için bUyUk bir byıpbr. 

Dlnktt So.,.et tel>Uii R• or
dulannın cenupta çekilme mu· 
lıarebeai yaphimı bildirmekte 
ye Almanlann b,ıyli ilerledikle
rini kabul etmel'.tedir. Londra, 
Vorotllovsrad'm Almanlann 
eline aeçtifine dair Rua memba
lanndan henlb haber gelmlt 
olmunakla herüer 'buna muh
temel görllyor. lngiliz ukert 
mahfillerine ılSre Almanlann 

Milleravo'nun cenubundakl ileri 
l.areketleri tehlikeli bir mahiyet 
almıfbr, Almanların hu nolctada 
iki hedefi vardır: Roatof, Stalin-
pad. . 

Voronez mıntakasında Ruslar, 
Almanların ileri lıareketine mani 
olmak için bilyük ıayret .. rfe
diyorlar. Getirilen takviye kıta
larile Almanlann köprübqına 
bir çok bUcumlar yapmıtlardır. 
Almanlar bu hücumlan tardet• 
mitlerdir. 

Moskova'nın ıimalinde Rzev 
mıntaka11nda Almanlar temizle
me hareketine devam ederek 40 
f>in esir, bir çok tacık, top ve 
malzeme alm11lardır. 
Mıardaı • 
EllJcmcyn mmtakaauıda b8-

yük bir muharebe ba~lamıştu. 
Alman tebliğine ıöre lngi)izler 
mühim tank kuvvetlerile Mihver 
mevzilerine saldımuılardır. ln
gilizler evvel& ilerlemifler, fakat 
bir karfl taarruz neticesinde ea
li mevzilerine ablnııtlarclır. Lon
dradan ıelen haberler ile ~uha
tf'}benin devam ettiğini bildiri· 
yor. fngı1iz tebliğine göre Mih· 
Yer kUTVetleri lngilizJeri, ele ge
cfrdikleri Ruwel tepesinden at
mak için taarruz etmiı. fakat 
tftrmz neticem kalmlfbr. Mu
harebe bGtün giln ve gece ııür
mGttlr. lııailizler harada yeni· 
den ıiddetli çarpıflJlalar bekle
nebileceğini IÖylüyorlar . 

.. ~inaJar ~~Jk lçfn en bGyiilc tefıli- Dl~ her. taraliİıda, bilbaaa Ameri- yuz e yuz ar e 1 ıyor 
Bu deiitikliie aebep tayyare ta· deiiteceii ltane;atindedlr. Mimar di- Masal g 1· b·ı Albn bı·lezı•kJer 

amızu korkmudar. Gazeteler eliyor• yor ki: cŞhndrye kadar binalarda 
Ju ki: cBir diifman pmWnden uça- aramlan kalın d11'Y8rlar, derin temel- (Baş tarafı 1 lnd ahlfedıe) 1'Jl]iaelme.fnl lnleıp.ek lclq. koopora-
eak tanarelerin Amerika eehlrle~ ler, çok katta. Ba hem m..,.n. ola- LGka ayalrka1:n lmall ilnn lit.arelıiı mallan perakende ~ -
.. bombardıman etmeğe kalkıpnaaı yor, hem de çok zaman kaybedilme- yasak edilecek 0 !.•kru pıyuaya ıf!rmenln çok bu- Ak ıaçlı ihtiyarla evlen- Bir hırsız Erzurumda 

çaldığı mallan lıtanbul· 
da satarken yakalandı 

" " . . . ıılnf fcabettirfyordu. Herbden ıonra h • • • &"U faydalan g!SrUlecektlr. Toptan· 
..amlcündur .. CerçJ ,ehırlenmızde binalar daha Lalif olacak ve ucuz ııctısat ve Tıcaret Vek&letlerıle te- cıdan perakendeciye seçerek fiatl meğe razı olmuıken 
m8dafaa !ertıbab alınmııhr, avcı maddelerle ,apıJacaktır. Bunlar ayle mu etmek ve hazırlanan lıtlk tipi 14 liraya. )'Uhelen biı ~ koopera- kar İıma alize} bir 
taJYarelenmfz de l>anlara kar11 koy· bir tekilde olacakbT ki pek çabuk ayakk.abmnı ı8ıtermek lb:ere Anla- tff malı kadın ayakkablllDI 900 ku- dilik I . kti 
mala hazırdır. Fakat b8yle bir t~ infa edilebilecek, ltbum a8rUlllnce raya. giden ayallab1C1lar heyeti d~ nııa. 20 • 2S llralık bir clft erkek e an ı çı Öma adında bir genç. Kapalıçar. 
,.l>biil olunca derhal tehlike lpreti lıemen .akilllp batka yere tapnacak ~ d~nmllttOr. Heyetin den ayillab•ını da 14 braya almak pda bir albn bilezik •tarken zabı~ 
ft(i)ecektlr. Bu lpret Yerilir veril· '" orada yeniden kmalacakm. • renkle~ myu T• tsQve nqi ola- mUmkGn olacaktır. Ba llUJ'etle plya· Bir kaç hatta evvel Ame~ kendilinden fÜphelenerek yakala
mez herlce1in llfınaklara lı:Oflllaaı l&· Mhnann fikri kabul eddecek oJap. ::k= ı!i.:-J!dnm= ıada alabddiilne ,.obelen kundura mecmualarında fÖyle bir Uüı llUfbr. Karakolda Ömerin Uzeri ara• 
mmdır. 70, 80 katlı blnaJtrda. bu • Amen"b ..,hlrlerlnln manzaruı ~k daki 19 eti emlelı: fa flatJerfnln baltalanacalma tUphe çıkmıştır: cAnnemt tedavi ettir- nınca koynunda ~ birçok altın 
htlan inerek ...... 7etlfebilmek ~olr deiişeeelrtlr. tine m taıeı: ..... e~~en n ·- yoktur. . mek. m kardeflmtn t.abıdllnl bilezik, )'iizikler ve elmulı iğneler 

-nan • uw•u•· esen en Kooperatif memuplan ayn ayn bitlmıealnl tembı etmek tçln bet bul ö ilk ifad · d 
halk tipi lnmduramn lmaHne de ya- imal&dıane 1ahlpleric1Jr. Banlar imal bin dolara lbtlyacım 'tVdır. Bu unmuttur. mer aın eı 

Eski lzmir Odan tevziati lmda ba,latıacaktır. lmaU menedlle- ettiklerl .,..kbbılan _._ ... _ -.wıw. bana __ ,. er.b~,. -- ~ :ec.ıld' ErbuzurumluJWDh 1· Ordadabaaıı-L _ı.ı. LıJ da 1 L_n___ r- -·- --J· ~ '~ .... nem & il. mllcev er er e na 
Mahrukat otlsl, bol mlktaıda cu ay-.ao. ar ara11n mantar ı ---.-JU11111 aattıklanm eB:y~ lenmele hazmın. Yqmı 18 dJr. • kaldı. Şimdi l.tanbula etir-

m•npt klhntırft Ye odun temin kadın r.karpınlerl de vardır. • da it damplan ~rlhnek Gtızel bir kızım Bir aDe kadı·~ g 
l' akında yeniden kazıya ederek eldeki depolan doldur- Piyuaclald ytibek fiati wretile aynı a:yakkabılum l.tanbul nında aranabll~ mezl,eUere De:

0 d:" biru akıttmlınca. 
baılanacak mtllftut. Şfmdl yeni depo aran- baltalamak için ~:,ında •tıldılı da rBrGlmek· maltktm. Adını Kate lletkDn'· bulan ~rmnmıda H~eddia 

maktadır. Depolardan 18 inde Bir mahanlrlmls. ayallalnc:ılar e· kö 1 d • dlr. :rııAn yere mtıracaat edil- admc:la 'bir kayumcunun dukkAnm-
kftlıftr, 22 llnde de odun vardır. cemiyetinde kooperatife claJül hu- ır '.!' e ve en meal.• dan çaldığını itiraf etrnit ve mahke-

lmılr (Akşam) - İmılr mike Satışlar bu aym sonuna daim hman lmalltçılum Japtılları ~- fabrikasına el kondu hAnm ÇJ)dılından tlç gftn dl· meye verilmiıtir. 
mtdftrll B. Sallbeddtn Kantar, bq1ıyaeat Ye oduıı1JJ1 çekisi aza. bWan ı&nnGttUr. Buradaki a,.k· A-.. 17 (TelefonJa) _latan- ra Kate'ntn eYbıe JBt1ıea bir Saltanahmet Uçüncll ıulh ceza 
Wes harabelerinde son tetkikle- mt dokuz 1tradan ftrllecektlr. kalnlar içinde 900 bruta kadm il- balda ~epnedekl Aleko Dillo adam mftracaat etmlf, km ger. mahkem~dc 10rguya çekilea 
ıhı! yapmıf, Slçuk nahtyealnde Bu "fU!Jet karpsmda ~ karplnleri Yardır ki hnlal' piya· ve mahtumlan deri fabrlkuma. bG- mele lltemt§t!r. Kate derba1 eda- Ömer, ~ huzurunda wçunu ~ 
rJlıl y&pmJf, Selçuk nahiyesinde mtmekt odun deposu sahipleri nda 1 S Unya. 14 lir~· olan er- ttln bina, teasat, muine Te •İre1de mm nnthıe ~· KB ftlha- mamı1e itiraf ederek. lunızhiını f01"" 
bey f"AD)Hnln reat.oruyon tşlerlnl de ftatlert dtıflimıeye beşlamş- lrek Wıaıplnlerl ,,ine pl)oueda birlikte htıkGmetçe el lonmuıtur. kfka gtbeldl, halt. tavn da ciddi ı. •latm11brı 
pten geçlrmlf 1't Belm köyll Jardır. Dftn odunlar ~de '15 20 • 2S liraya atılmaktadır. Bu Fabrika Silmer Bank•ın lc:lare1I aJ. idi. Oelen yq1ı adama: «Be!ll - Erzurumda babamın 7anında 
elvanndak1 metb.ur lılosole'yt de kurut daha tıcuza atılmıştn-. kooperatif mallan plyuaya ,.Jnız tmda lıletllecektlr. Fabrikadaki ntçln uadıltnm talımln edlyo- makinlltlik 7apıyordum. A% para 
a&'dükt.en sonra 1zmire dömnftş- toptan 1&blmüta, peralehde .eril- ham madde, pn mamul ve mamul rum. Acaba bet bin dolan getir· kuanıyor~um. <?'•da kuyumc~. Hil-
Ulr . .şimdi eski fzmtr mevldinde K akö .. ~ b• hı 1 k memektedir maddelerde lktt.at Veltlletlnce ... dJntz mi?• demfşttr Meçhul adam umecldlnın bfltlin eoya Ye muc:eırı-
batJanar.at batrtyab idare ede- ar ,,.ae ır ruz 1 Bug6nkB. &)'Ükabı Ratlerlnln tın ahnacakbr cebinden btr eek ~ dol· herlerini dükkanında bırakıp evine 
eekttr. Bu hafrlyab Türk Tarih Karatnyde ztraat Bankası charm- · durmuş 'fe Kate'ye ~ ıittifini biliyordum. Bu dUk'k&nı soy-
kurumu 87.erlne ahnışbr. Eski da arrat Hırllto cameUn tlattbıde f • . Bundan sonra fU l&lerl ~e: mala karar verdim. Hü1BD1eddinla 
lmıtr hafriyatında meynada ~- para ayarten bJr ad9m Jl.DlD8 so- ıtanhuldan terfi eden lzmirde Yamanlar kampı m.fştfr: dnklı:lnı bir derenin Ozerinde ahpp 
bn en miihtm eaerter Agora ile tuıarat oeneeıne bir JUID?Ut nrmuı komiaer muavinleri Verem mOcadele cemiyetinin _ Y: alt tır 1anm bir bina idi. Bir pazar aüunü d.üil&-
IM!t pamıakb pençe tekllndeld " &ılndekl paradan bir mlktannı Aabra 17 (Telefonla) - Komi- Yamanlar kampı açılmıt. bir çok kırlaşmı; :=ıa~ ~en kı ~o~t kar~r krerek bir f~ ra-
hbbeler - ki bütün arkeolog ve alarak kaçmıştır. Kaçan adam pa- eer muubderinden 80 ı terfi etmlr kimseler timdiden ka1npa çamııtır. benimle e~lenmefe ruı otuyor 1 Jı. çt mH erenın enannda ~~ 
milhendlslerl hayrete dtışOrmtit- radan beı n on llrahtc demetım •~ tir. l.tanhaldan terfi eden komiıer Kamp, eylGl&n ilk lıaltuına kadar musunuz? 

10 ~ kd"'..~up 1 auya ıkr'!i: 
ter - Demeter, Poseldon Jıeyke~ lllJl{ll' cez:etn lursD lr&DlJOf. muavilerinin isimleri ıunlardır: devam edecektir. Burada hulunan· _ Annemi tedavi ettirmekll- ;~tim. eÖr d u lskel a .:ij• a 
11111 'fe ~ heykelçelerdlr. Cemal ~türk, Raa Cemanl, Adil lara kamp mlidürlüiil tarafından lfme 'fe kız kard~ tstlkball- manarak dükkanın e :ı~ d;:.: 

Ct'8rda1d bam nlerhı fstlmllk A KŞA Erkas, Ruun Karol. Emrullah Ba- gllnde iki defa yemek 'Ye Od defa nt temtn etmekHttme tmJcAn 'Ye- bdar çıkbm Döteme tahtalan .... 
W hedmed1lerek bafrlyata devam M ran, Ali Okman, Refet Öztanç, Ali da kahvalb verilmektedir. Buna ren bir adam leYllmefe IAyıktır. lam delildJ. 

0

Biru •rlaymca tahta-
~~ brar'lafbnlmıl, ffe bal- İrfan, Haaa.n ÖztOrk. Slleyman Alp- mukabil alman para. IU zamana Yq1ı adam bu ar.teri ffltlnce lar kmLL. hen de delilrt• ~ 
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IST ANBUL HAYA Ti 

Istanbul 
serinleniyor (t) .. 

Unkapanı

EminönU 
Eski eğlencelerimizden Tramvay n JBi:r ç•rpida il 

Mühim bir eser Oyun kitaplar1 bandajları 

Belediye yakında bu 
ıahayi açmağa 

batliyacak 

ŞikAyet glbl olmasın anıma, 
temmuz sıcaft olanca şlddetlle 
devam ediyor. Sabahleyin hafif 
rüzglr ile serpllmeğe başhyan 
kızıl lavılcımlar öfleye doğru . • . . 
kavurucu bir alev sağanağı ha· ~azt bulvarında ilcincı kısım ıetım-
llnl alıyor. Rüzglr bir ağır has- l&kın yakında tamamlanacağını yu
ta nefesi gibi yavaşhya yavaşlı- mıohk.. Bu sahanın isti.mlaki için 
ya nJhayet temamile kesiliyor. ıarfedılen para, . elde edılecek araa
YeryüzUne erimiş bir kurşun latın ~atıı bedelınden çı~a~ılaca~n;· 
ağırlığı çöküyor. Ağaç dallan bl- Beledıye Gazi bulvan ıatı.ı_nlakinın 
rer çelik he kel katılı~ yakında ta?"amlanaca~ı duıUnerek 
ketsiz kalı! .• . . 6~ ile hare- Unkapanı ile Kereıtecıler ve Keres-

. )Or, porsüyüp sarkan tecllerle Eminönil arasındaki ıahayı 
yapraklann uçlan bile kımıldan- açmak üzere iatlmlake baflıyacakbr. 
mıyor. Kızgın taşlar üzerinde bu- Gazi bulhnnın kaldırımları tamam
~ulanan boğucu hava burun de- !andıktan ıonra Unkapanından Y o
lıklerfnl haşlıyor, ciğerler kavru- nikapıya kadar geniı bir cadde mey· 
lup büzülüyor, sesler kısılıyor. dana gelecektir, Unkapanı ile Emln
V~cudün etleri eriyip topuklara önil arasındaki yol da açılıraa Emin
Ylb'llnuş gibi her adımda ayale- öntinden itibaren Haliçten Marmara
lar biraz daha ağırlaşıyor, maf- ya kadar geniı bir yol açılmıı ola
sallnr ge\'Şiyor, başlar öne düşü- caktır. 
yor, omuzlar sarlayor. Belediye, diğer taraftan Azapka-

fstanbul bu boğucu kabus al· pısından Tepebatına kadarki sahada 
tm<tn gün' batmcıya kadar inle- da isti~lak yapmak s~retile. ~ey?ğ
yip kıvranıyor Tabiatın bu ezici !unu bır taraftan, Halıç ıahıl yolıle, 
sitteteri önilnd~ sakat gövdesini Emin önüne, diğer taraftan Y eınika
yuvaya ürükl~meğe çalışan ya- ~ı~~ ?a.ğlı:a~ktır. Unkapanı - Emin
rah birer böcek sevkl tabiisle onu ıstınılakınden ıonra Azapkapı -
debelene debelene harekete ça- T~p.~başı istimlS.kine. baş~.anac~ktır. 
bahyoruz. geçim uğrunda koş- 1~ut1ukn b~. lşdler, .1eldekı d~r1 t mb ılyon 
mak d'd' k · · run son ıra t mute l\vı sermaye ı e aşarı-• , ı ışme ıçın şuu 1 kt 
k d t . . d • • 1 kı tı acn ır. u re ını e sınır ere sı ı,: np 
atılmnğa yelteniyoruz. A h ı 

Nihayet, umn bir ıztırap dev- Ş an e er 
re inden sonra serin akşam rüz-
gfin alev vnğmurlannı bastın
yor, pencere camlannı tutuştu
ran erimiş bakır kızıllığı da a~r 
ağır ı;olup kayboluvor. Serin ha-

Halkevleri de hazırlık
lara başladı 

vn ile dolan ciğerleıimizden de- Ö .. .. . . . 
rin cıoooh ... n tar boşanıyor. Yil· . numuzd~kı kıı mevaımınde !a· 
züne oğuk su serpildikce iirpe- kır halka yıyecek, ya~a~k dagıt-

.. kı lit i · 1 ·asta lan mak, a~haneler açmak ıçın vakıflar 
t~ıo mı anan s nır ı • idaresinin bazı kararlar verdiğini 
gabi yavaş vavaş avıhyonız. Bır t k o·w t f h · · .. .. . . l yazmış ı . ıııer ara tan ıe tımız· 
aeaç J?Olı?e~mrle dınlenere c, ya- d k. H lk ı · d k d' t k 
h t k ıd b' d 1 k il e ı a ev erı e en ı mın a a-

li ~o n ua ıraz o aşara g • 1 d k' f k' 1 ı k L d ·· · k 1 · l t .,, arın a ı a ır er ııın gere~ gı a, 
nım ış ence erın unu maga ça- le k k b le d k k 
ı F k t h bi t gere ya aca a ımın an oruma 
IŞl\'Ontz. a a • 0Ş r gayre • Üzere şimdiden hazırlıklar yapmak-

l[afif hı ılttlarln kımıldanma- tadırlar. Bunun için vakıflar idare
ğa bashynn yaoraklar biraz son- ıi, Halkevlerile tema.a ederek Halk
r korkunç oğultularla çırpını- evlerinden yardım görecek halk ile 
yor, ai?aclar homurdana homur- vakıflar idaraince yardım edilecek 
d na biribirlerine sal<lınp tokat- yoksulların ayrılınaJını görüıecek-
la ıyorlar. Sokaklarda hafif du- tir. ---
man kümeleri halinde oevda K 1 8" ••k d 
"'ıln ince toz ernintilerf e:ittikçe iZi ayın uyu a a 
trnvulaşıvor. kaldınm taslannın balosu 
'1Nt1anndakl kum blrikintiltrl, Kızılayın yazlık mutat balosu 
vnllann iki yanına sıralanan ka- 1 agusıo.s 942 tarihinde Anadolu ku
nnlizasvon culrurlarının toprak Hibilnün Büyükada. ıubeslnde verlle
v1~ntılan da blriblrinl kovahyor. cektır. 
Gi'riinme-7. ~iter sokak k" 1 ·rin- . Her sene lstanbulun !n klbar ve 
d,.k· ".. Me e . guzlde halkını toplayan balonun bu 

. ı kal!lt kırpıntılannı, silprtın- sene bir kat daha zarif ve e~lencell 
t•ı parC(alanru havaya savunı- olma.sına çalışılacaktır. Kadın erkek 
V!lr. Caddelere, mevdanlara kara mümtaz ve mUteha.'ISı.s şahslyetıel'in 
dımıan halinde to7. sütunlan bulunduğu terttp heyeti faaliyete 
dikiliyor. Gündiizlin alev yağ- başlamıştır. 
munı verine şimdi toz. toprak ıııa- Bu sene balo e.ınasında arLlstik 
j'anaklan yayılıyor. Bütiln şehir numaralar &eyredllecektır. Zengin 
kirli bir perdeye büriinüvor. So- bir piyangodan da tall tectil.be olu-

. . nabUecektır. En ucuz ve zarif gece 
kıtlcta bulunanlann vay hnlıne.. esvaplan arasında b1r müsabaka ya.-

G<iz çukurlan, burun delikle- pılacak ve mük!fatlar tevzl oluna.
ri. kulaklar çamur yumaklarlte caktır. 
dotuvor. Konuşarak yanyana :vil- Muhterem İstanbul halkının ken
riidüğünüz arkadaşınızı kaybe- dllerlne unutulmayacak kadat' zevkU 
d. ve neşe!l bir gece geçirtecek olan bu 
ıvorsunuz. Yüzlere çarpan, göz- baloyu kaçırmıyacaklannı ve dilnya-

lere saplanan kum, toprak sav- nın bug!lnk!l gtbl en buhranlı ve 
runtulan arasında hir adım ile- felft.ketıı bir anında dost düşman 
rivi görcmivorsunuz, ~ördüi!ünü· herkese ve her derde derman olma~a 
di tnnınuvor unuz. Snnkl, farla- çnbalıyan Kızılaya bu suretle yo.r
na varmadan rüzgara kapılıp dıma koşacaklarını şllphcsiz g5rilrllz. 

bir an içinde başka bir diyara * Beşiktaş Hnlkevlnden: Lozan 
atılıyorsunuz. Karsını:r:a hep saç- gününün yıldönfimft münasebetııe 
lan, kaşlnn, kirpikleri ağarmış, 2417/1942 cuma glinll nkş::ı.mı s:ı.nt 
gri eJbi eli aclnmlar çıkıyor. Göz- 21 de Evimizde verilecek konferans 
leri görmiiyor, dilleri öylcmiyor; ve temsil programı aşatpda gBsterll
baslnnnı yere dilnnislcr, ellerini mi~tır: ı - CLozan> mevzulu konfe
ih•rive uzatıp sağa sÖla savura ram~. Emekli albay Em1n Dnlkıhç tn.. 
Mvura kt'ndilerinc yol acıvorlnr, rnfındnn, 2 -Gö3ter1t kolumuz ta-
ho~nzJanndnn ncnvip esler çı- rnfından CBlr gönnı masalı). Not: 
kıvor, nvurtlanndnn çnmurhı Davetiyeler idare memurlu~ndan 

alınnb11lr. 
satvalar ızıyor. Her ndnndn biri ...................................... . 
ile ktıc."lkln iyorsunuz. Onu sn· 
'·arken öteki ile kafakafaya tos
laşıyorsunuz. Bu kargaşalık ara
smda siz de etrafınızda uçuşan 

toz bulutıanna katılıp rasgele 
savruluyorsunuz. 

İstanbul serinleniyor ( 1) .. 
Cemal Re!lk 

~ın sıo~uk, uzun gecelerini sıcak 
bir muhitte kısaltmak için evlerde; 
yazın $1cak, uzun günlertnı serln blr 
muhıtte geçirmek için kırlarda muh
te1lf oyunlar tertibi eski eğlencelerl
mlzln belli b&.§lı nevtıertdJr. 

Kl§1n kapanılan odalarda, ne kadar 
geniş olursa olsun, fazla hareket ka
bil olmadJ#mdan: ,.azın kırlarda, ha
reket kabllse de, t.erlemekte11 çekl
nlldlll'lnden bu mahzurlan önllyen 
bJr çok oyun ldtaptan vUcuda getiril
miştir. Bunlann b&lll baılılarından 
olan ve ellme geçen Tasnırt Beynez 
Zurafa, Letaltül Lt}gaz:, Munmma Na
me, ŞUkftte Name adlı olanlarını 
okuyuculanma tanıtayım. 

t.Ta.snltl Beynu Zurafa• yı meçhul 
müelll!l: ıi.,bu Ksa.Ie tasnifi beynaz 
zurafa mcthumlyle ahbap beyninde 
bir güzel sohbet ve muhabbet olup, 
fakat sevabı yok ı.se günaha dahi gi
rift.ar olmaz.• sözleriyle takdim et
mektedir. 

Eser erkek, şehir, ku~. çiçek, b:ılık 
ve meyva isimleri olmak üzere altı 
kısımdır. Het kmmda otuu.r tslm 
vardır. 

Oyunun elebaşısı bu otuz isimden 
birinin zihnen seçllmcsını ister. Bu 
!simler kitabın diğer b!r sahifesinde 
beş hanell bir cetvelde, bir çoğu da 
m~!{errcr olarak, sıra.lanmıştır. Her 
hanenin bir raknmı vardır. Birinci 
hanenin 1, ikincinin 2, ilçüncilnün 4, 
dördüncünün 8, beşincinin 16 dır. 
Her hanedeki lslmler okunup bltUk~e 
scçlleıı ismin mevcut olup olmadığı 
sorulur. İçinde o ismin geçt!ğl her 
hanenin rakamının yekftnu aranılan 
ismi söyllyen bir beyte tekabül et
mekt.cdlr. Mesel~ seçllen 1'evfik ismi 
birinci, üçilnctı ve beşinci hnneıerde 
geçmiştir. Bu haneler lçin tesblt edi
len rnkam ı. 4 ve 16 oldut:una göre 
yekün 21 eder. 21 rakamlı beyit ise 
seçilen bu Tevfik lsmlnl blldim1ek
ted1r: 

Kl~lye akrana refik detfl ını 
Kalbinden ı~cn Tevfik tle~ll ml 

Bu beyıtıerın ek~rlsi old:.ıkça ipti· 
dal ve tuhaftır. Dl~er kısımlardan da. 
birer misal vereyim. Şehirler için: 
Kapıya lazım olan klHt delil mi 
Kalblnden ıeç~n İrmlt dqil ml 

Kuşlo.r için: 
Sevdiflmln kiklilleı1 siinbüldür 
Har içinde ol gartp büıbiildür 
Çiçekler için: 
Hediye irsal eyledim JlyıJc 
Kalbinden ceçen delil mi şakayık 

Balıklar için: 
Yas r:elende herkes isler bağlığı 
Senin sevdlcelln uskumt'U balıtı 

Meyvalar için: 
MeyTalaruı içinde o blnllr 
Senin ıönlündekl lııclnllr 

Taş basması olan bu lçlta.bın üze
rinde tabı tarth1 yoktur. 
cLetaımı Lftga.z. manzum bllmece.. 

lerdJr. Blrka9 misal vereyim: 

Ol nedir kim bld er biri nb& 
Biri birisine obnut miiptell 
Her kaçankhn etseler c~mlyetl 
Çok uman rörmezler anlar firkati 
Nagebanl akıbet bir pehlhan 
Fa<ı1edtT araların Termn aman 

- Klllt -
cLctaUill LO.gaz. 1872 senesi huru

fatla basılmıştır. 3ı sahifeden !ba
ret olan bu rls&lentn içinde 23~ bil
mece vardır. 

Bllmecelerln böyle kitap har!clnde 
olanlan, umumi olarak söylenenleri 
de var<1ır k1 daha. baslt ve daha gü
zeldir: 

~ yerdedir, ne göktedir 
Cümte Alem. ltlndedlr 

- Ayaa -
Elime geçen üçllncll eser Reşit 

Efendinin cMunmma Name• ndlı 
manzum hlr bllınece kitabıdır. 

Ol nedir ak sade giyer bir zarif 
Tavrı pescudlde vficudu nahif 
l\larlfeU nakş diker gündur 
Alem anın kArına meftundur 
Klıh olur hilsntıe surctnünıa 
Gösterir Aşıklara resmi \-t!a 
Cilveli rengin ile mümtH 
Zülfü slyahkin slhlıbudır 
Cünbtlşil müJgAn clbl ol bl karar 
Nakdi şlrld dalma eyler nfsar • 
\'ar ise de slmil ıı:ere ralbetl 

Yüz taneıi Bükreıten Buaün Güzel aaaatlar akademiai-
Aldığmı TCrmek anın adeti 1 nİn altmtfıncı yıldönümÜ büyÜk me-
Oldll Reşlda ba ınıu bir ha,.ı vagona yükletildi rasimle kutlanıyor. Bu münasebetle 
Kılsa naur halleder ehil kem.al müenesenin mu:iıi.ne, geçirdiği iatl-
Bunun ek.alem. olduiwııı bilene Ele1'trik ve tramvay idareıinin halelere ve çalışma tarzına dair bir 

aşkolsun demek lbım ııelm.es m.1? Romanyaya sipariı ettiii tramvay çok yazılar yazıldı ve yazılacak da ••. 
cMuamma Nameı 1868 dı yazı].mış, banclajlarından yüı: tanesl.nln · Bük- Akademinin altmııma yq1n1 kutlar-

1874 senesi ta.o basması olarak be.- reıte vagona yiikletildiilne dair ken müeaaesenin ıimdiye kadar yap
sılnuştır, 31 sahifeden ibaret olan umum müdürlüğe malumat gelmir tığı netriyata da bir ıöz atmak fa1-
bu rlsalenln içinde 102 bilmece vat- 1 B d •1 b' h r... kadar dalı olur 11aunm. Bu -"vat bizim d r t r. an •J ar ır ıı.~aya ~-r·ı 

1 'şükfıfe Nam&• adlı dördüncü eae- ıehrimize gelecektir. Bunlarla te- «Güzel sanatlar akademisİ•nİn adeta 
rır: mQellltl Urfalı Ademi Efendldtr, .kerleil bozularak garaja çekilen dili mahiyetindedir. Ve çıkardıil 
Kitabın b~d& muhtellf taltrlzler. yirmi beı arabanın tamiri daha ya- eserlerle hitabettiği kütleyi. dunr
vardır, Bunlatm. sonundaki kıtayı pılacak ve bunlar ıefere çıkarıla- lan arasındaki talebe haricine, dqa-
alıyoruın: caktır. nya halka ve münevvere kadar r--

Şükftfe Namel Ademi EfencU bir Buadan baıka daha 700 bandaj niıletmittir. Neşriyah ile akademi 
ıüJ.cUlr da hazırlanmııtır. Bunlar da tedrlct «konuşan bir müeasete• haline cir-

Çfmen ııitanı marueıe tue ıurette ıehrimize getirtilecektir, mittir. 
sünbüldtlr Bu yayundaıı bahsederken bilhu-

Güll meramına badı hazan Belediyenin eski .. Burhan Toprak'm tercüme ettiil, 
dokunmaya hlo istimlak borçlari üç büyük ciltten ibaret cSanat ,a-

Ba ıüJ.şeıı içre o ne hOll sadalı Belediyenin senelerdeıtbert blrlkmff be.serleri• adındaki eserin üzerind• 
büıbü.ldür eski l.stlmlak bor~Ian vardı. Bunla- durmak IUamdar. Bizde bir edebiyat 

Başında Ademi Etendlnln muhtelit nn yekünu tahminen iki yüz em bin antolojisi bulabilinhıiz. Li.kin Giidl 
şlirerl olan cŞükO.fe Name. de tıpkı Ura tutuyordu, Umuml mecllate bu sanatlara ait eaerleri resimterae v• 
oTasnlfl Beynaz Zuro.fa• gibi tertip mevzu etrafında gösterilen al~ka ve haklannda öı:lü malumatla bir us.o 
edilmiş, İçinde otuz bir çlçek isml hassasiyet üzerine belediye eski 1s- ya topl&m1' bir kitap bulmak t'lıkan.. 
vardır. Yazılışı çok da.ha edebtdlr. tlml~k borçlannı öd.emeğe başlamıştı. 1azdı. 
Mukayese lçtn burada da c§akayık• a Şimdiye kadar 1kl yUz bin lira dağı- Burhan Toprak, üç kalın ciltI* 
tekabül edenini alalım: tılmıştır. Bunlar arasında yirmi, eserinde tarihten evvelki zamanlar-

Goncel gönfim aç şakayık var otuz sene evvel malı Istlmlt\k edlldlğl dan b~laytp ilk çag orta çağ rö-
Feys alıp noktal sano...berdcn halde babası, hıı.ttı\ büyük babası ta- neaans klasik devir ;e bugünü~ sa-

ra!ından parası nlınmıyan mal Ba- 'k d bell' L--1 kad ~'1 
~Şükufe Name. 187:S te ta.bolun· hlplerl de bu dnğıtmıı.dan ıstıfa- natına a ar ı ~ ı ne ar" ... 

mu.ştur. de etml~lerd!r, Diğer al:ıcıı.klıların da zel sanatlar. ~esc:n ~rtaya konul-
Yine bu m~llslerde oynanmı:ısı mu- haklan verllmek suretllc pek yakın- mUfsa hepsının lizennde dunnut. 

tat olnn daha basit oyunlar da var- da bu eski ıstımlO.k bo~lan tama.men hepsini kitabma alrnışhr. 
dır. Bunlardan biri sual cevap oyu. ödenecektir. Bu bir nevi de aaınat ansiklope-
nudur, Ellfba üzerine terUp edilir. ---- disi halindedir. Kitabın aahüelerinl 
Bir misal vereyim: F b. I eci ır ö üm çevirirken. bütün dünya müzelerinin 

- Elltle nereye gtders1nlz? Fatihte Atp:lzarınd& Te~t\hçılar ıalonlanru birer birer gezer gı"bl 
- Eyübe. sol.."ağında 5613 numaralı Hüsnüye alt olurswıuz. 
- Neye blnersiniz? 
_ E.şe~e? sara9 diikkanının duvarı yıkılmşı, o Ve bu kitaptan müzede resim, 
_ sevdiğlnlzJn ismt? esnada kapının önünde bulunan Hüs- mozayik minyatür heykel olarak 
_ Ek.rem - E:nlne, nü, başına düşen taşların testrlle ö!- kimlere ~asgelmezsiniz ki?... Efeil 
-- Ne konuşursunuz? mUştür. üzerinde Nureddin Hoca'dan, Co-
- Etliden sll.tlilden. konda'ya kadar... Mimari pheserf 
- Ne yersiniz? Altın fiatİ dütüyor olarak hanıi binalann önünde dur-
- Elma, Altın fiati ıon günlerde muntaza- mazımız ki? •. Mısır ebra.nılanndan, 
- Bir darbı mesel, men düşmektedir, Dün, uzun müd- Ayasofya'dan tutunuz da HudıOD 
- El elden üstil.ndOıı. dettenberl ilk defa olarak 30 lira- nehrine tepeden bakan Daily New. 
Bu sualler mllmkUn olduRu kadar dan aşağıya 29 lira 90 kuruşa düt· gazetesi idarehanesine kadar •.• 

uzatılır. Bunlara derhal düşünme- müıtür. Nerelerden geçmezsiniz ki? ••• Ro-
deo cevap vermek lbımdır Biraz mada'ki Forwn'dan, Nevyork'tald 
düşünüp, Icekeledin1z mi oyun·u kay-
beder ve ekseriyetle, mutat oldu~ Broadway'a kadar ••. Bu suretle ba 
veçhlle, 0 cem1yete bir miktar yemlt Ok UYUCU Üç ciltlik kitapta dünyanın en zevkli 
borçlanmış olursunuz, m e ktu p' an &anat ıeyahatİnİ yaparaUUL 

Yine bu mecll.slerde okunmasını O sizi Floryama'dan Mı.sır'a. Şika-
güçleştırınek için muhtellf şeklllerde --0-- ıo'dan Çin'e, Japonya'dan, Hidd.-
yazılmıt beyttıer, kltalar okutmak tan'dan Norveç'e kadar götürür, her 
mutattır, t.ŞükO.te Name. de bun- Hat boyunda bir milletin aanat pheaerlerini birer bi-
lardan nümuneler varsa dt. ben d&- kömür tevzi merkezi rer göı:lerinizin önüne ıerer ••• 
ha kolaylanndan blr Ud tanesini Burhan Toprak ı kitabında yalıwı 
h t 1 •ft laz" ım a ır a.,..fUJ\, Garpla iktifa etmemit, oraya Sümer, 

Müşkül .. • l•ık . . • blTefaya Türk ve islim sanabnın, Arap yazı-
... antak .•. olmak •.• dopa.. HükQmet ıcaıorıre11 ve aıobal&r ...,m. Anadolu çinisinin, Türk kumat 
Zahmet •.• rasl ... her cefaya için kömür veriyor. Çok: iyi, Fa- ömelderinin en barikUliıde pheaer-
Be beytln tam okunuşu: kat arada bir şey unutulmuştur: lerini de yerleıtirmittir. Kitabm 
Milşkill ancak Aşık olmak blvefaya Mutfak sobalan. Blr ton kok k~ Üçüncü cild~ etrafında ileri ıeri bir 

dolrusu mUrünün kalortstnı dört ton 
Z'•hmet ancak ra•l olma'" h- - n .. n B çok ,eyler söylenen, bugünkü Hnata - .. .. - mangal komw..... vermez. un& ı ·ı bir 

cefaya dotnısu mukabil blr ton kök kBmürü 23,&, tahsis edilmit ... Bu itibar a o cı t 
dört ton mangal kömilr11 420 Ura· nevi cyeni sanat galeriai» halindedir. 

Biti 1>9.şka ml!al dah& vereyim. Bu 4\. Maalesef yalnız •aka. fantezi cepbe-
beyti her kellmenln sonund&ld harfi dır. Hnvagazı usklldar ve Ana- .. d 
diğer kellmeye llhı ederek okumak dolu tarafında btr müddetten!>&- ıindcn alman yeni aanat İçin biz • 
matluptur, rt yok gibidir. Çok zaman gaz müracaat ediJecek, zili çalınacak bi-

"-'• gelmiyor, geldiği zaman d& ısıt- ricik kapı bu üçüncü cilttir. 
Satde zem aıı:-. alk alb .,.an B k bU he kes e • 
Akil bab lltat ao em'l kılan mıyor. una mu a r g - En münevverlenmizin çoğun1111 

Bu beytin tam okunuşu: çen seneden fazla. para veriyor, resim bilgisi, bet ressamın ismini, 
Kok kömürünün tevzllne 2elln- d • 'd 

Salderl rezml maarif falld kalbi ce, 'ttsltüdar, Kadıkl5y, HaU>oyu, heykelde, eski yazı a, maman e, 
beyan Yakacııc ve Adalar kömürüntı Ka- tezyini sanallarda ise alta sanatkana 

NakllU babı klı\rat tacı fem'l dıköyünden alacak. Bu, çolt a(tır adını sayabilmekten ileri geçmez. Ba 
lkdan nak.llye masrafına sebep oluyor, itibarla «Sanat şaheser!eri» hem bir 

Bunu mecmuasına kaydeden za.t Kömürden blr kısmını Caddebos- ihtisas kitabı, hem de geniş kiıtley• 
altına ~ beytt llbe etml.ş: tı:ınına. çıkararak Hatboyuna bu- hitabeden kıymetli bir eserdir. 

ı b beyti k•- :radan almak temin edllse halka Hikmet Feridun Ea • a un okursa aferin ol">un 
bllyük kolaylık olur, Bu suretle ••• •••••••••••••• .. •• .. ••••••••• .... ••• 

Levbl 
bemau 

dilde nakıı;olundu vlrd 
edindim her zaman 

Selim Nüzhet Oer~ek 

* Kendi kullandığı kamyonla 
Tophane caddesinden geçerken 
Mehmed adında birine çarparak 
yaralanmasına sebebiyet veren şo
för Ropenln muhakemesi dün asliye 
birinci ceza mahkemeıinde ~apıl
mı~tır. Ropenin, suçu &&bit oldu
ğundan iki ay iki gUn hapao konul
masına. yU:ı lira para cezası ve Meh
mede SO lira tazminat lSdemeslnı 
karar verilmiıtir, 

benzin sarriyatı da azalır. .... 
Lüks mevki, ikinci 

mevki 
Şirket vapurlnnnda blle ıtı-. 

zumsuz sayılan cLüks mevkh 1n, 
devlet vnsıtasında kendln\ göste• 
r1ş1 hnzlndlr. Buna karşılık ola
rak ta Ada. vapurlannda - Ma
alsef - 1kL'lcl mevki güverte 
yoktur. Mevsfmı.n bu sıcağında, 
serinlemek 1stıyen halk. medbu
ren, alt kamı:ıralo.ra tıkılmaktadır. 
Buna btr çare bulmıık l~dır. 

lmralıdaki mahkumlara 
temsil 

Beyoğlu Halkevi temsil kohı, bu
gün lmralı ceza.evindeki mahkl'ım• 
lora temsil vermek ve caz dinlet• 
mck üzere bugün İmralı adasına 
gidecektir. -----* Kartal Halk odası sosyal yar
dım şubesi menfantine yarın Pen• 
dikte Bülbül bahçesi.-ıdc pehlivu 
gUre~i tertibedilml~tir. Bu güreşteıa 
elde edilecek hasılat Kartal ve el.
varının yokıul ailelerine kı~lık yar• 
dıma tahsis edilecektir. 

Bay Amcaya göre ... 

- Ağustos geliyor, bizim kö~ke ... Oysaki yaptığım reklamın had- ••• Suyu, ıalrln cAdemln 
hala bir istekli çıkmadı bay Amca .•• di, hesabı yokl •• Havası elhak b&dı katar lbu havan canına>. 

ıab&I.. çeıittenl .. 

cani~ 
dedill 

... lo ıuyu, ye yemeill-. 

1 

... Ye yemeii, lo ıuyul., E~ct j .•• Böyle bir cennete gelmiyenlere 
alinde altı övlin yemek yıdinnezae l§ll§mıyor musun?" 
tUkUr yUzUmef.. B. A. - Hayır, bu zamanda 

bC>yle yere gelen olursa şaşacağım! .• 



~-~An AV Sineması-·· 
Bugün, mevsimin fki mm•aUakıyet filminden mürekkep müs
tesna programın lldncl haftasına başlıyor: • 

ARJA TiNA 
VE 

HALLOi .. BRODWAY ••• 
Siz de koşup candan ~layınız. -

--Kadıköy OPERA Sinemasında-... 
ZATi S NGUR· 

VEDA PROGRAMI: ADAM KESİYOR 
Her akşam sea.nsla.r sae.ı 11,30 <1a bq1ar 

Yerlerinlzt hemen tedarik edlııls. Telefon: e0821 

~--· LALE Sinemaaında ___ ., 
Bugünden itibaren: 2 btıyft ve ırtı:ııel fUJm birden: 

Vatan kurfaran aslan KARA YILOIZLAR 
ERROL FLYNN - OLİVİA dı MADJ:LİNI OARROLL Ti 

HA.tI..AND - BASİL RATHBONE Dôt10LAS J'AİRBANXS Jr. 

--- T11rkçe ö!U ------ Tarafından ---

Ankara Belediyeaindenı 
ı - Belediye lhUyacı için &hnacat olaıl c11S8 - Hll.60• ıon bemln on 

bet gtbı ml1ddetıe n tapalı sarf unı.ue tb0tme71 mnulmu.ttur. 
2 - Muhammen bedeli ı83G,DM, Ura .a, Jnıruftur. 
1 - Teminatı cn,1152, Ur& c2'h kllntWr. 
' - M/'7/H2 cuma ıtınıı aat 11 de t&Ub1ne lhaltal mt1karrer bulun

dalımda.n prtnamealn1 ~ek ıateyenierm her sQn J:nctlmtıı blemlne 
m1lra.caatıa.n ,.. tsteklJierln de n..ıe ıtnt olan Ml'J/MJ cum.& sQn11 a.aı 
ona kadar 2490 numa?alı kanunun 32 tncı m.addec •rah&t1 ltÇhile ıan
abn edecekleri tetllt mel!:Luplannı .BeJedl19 Da1reıdnde ml1tefekk.11 En-
rimene yermelerl. ••996> c'129!h 

Maarif Vekilliğinden 
Orta okullarda MatemaUk, tabliye, J'ran.mca, Almanca n hıııWzce 

etretmen muav1nl olmak ııteyenler lo1Jı 1' J:yHU 1M2 de b&flama.t n 
le/JX/1942 tarihinde IODa eımet ftzere Antal'ad& Oul terbiye ~tıtll· 
ltlnde •• t.t.&nbulda Ynbelr: lltretm.en otuıunda btr lmtıhan açılacütır. 
8u lmtuwııara. gtrmek ısteyenlerln Maarif Mlldtlr1Qt1ne mftracaat ede-
lllr fartJ.&l'ı ~er11lAn olunur. ı'l692ı 

Mühim ilan 
Gümrük ve İnhisarlar V eki.Jetinden 

1/8/942 tarihinde bqlıyacatı blld1r11en mtuettıt muavlnllli mtısab&
b Jmtfhanını, ıartlltn ltmım beı1n• 10/1/MI taı1hlııd• ~ .,. 
111tısabata W1htnde 30 :f&§mı doldunııam.1' bulun.mak kaydının d& S2 ye 
flbnldllı llAn olunUl'. ('11149) 

Halen &lada bulunup lihıcl devrekampına tetrlt td.UmJf olan AaJcerl 
Tıbbiye melttebı tc.ıebelert 111/ Ağust()S/ı H2 dı 091lno1l tampa lftirak tde
eeklerlndeo 115 Atuıtost.a mektebe Utıhat ıtmelerl U1n olunur. 

Gömlekçi ve Tuhafiyecilere 

BA DA AL 
Bursa aulh hukut mahkeme.l!.n-

den: BIIA 
Bursa tklncl 61.llh hukuk mahke

meslnin 20/11/"2 ı1ln ve 888 anyılı 

1 
kararlle hWedarlann nc1edtne &~ 

!::uı ma~eOO::ıt!::an b=~~ Bakkuıda, yazı an yazılardan ı 
hlaseletı nlsbetlnde taks\mlne ka.rcr (Bu yıluı herkes tarafından teslim edilen büyük sanat muvaffakıyetlerinden biri, hiç tUpheıiz 
verllen Bu.rannm Meydancık köprüsü ALABANDAdır.) Nizameddi:ı Nuif (İatiklil 7 /7 /942) 
cıva.nncta 8 kapı numarnlı tevkant 
üç od& ye btr IOfa ve tahtanı b1r a.hır (Bu itten anlıyanlann mücadeleleri sonunda derli toplu bir R E V O doğabildi.) 
ve bir miktar avlu ve ba:h~eden lb:ı- Nuaret Safa Cotkun (So.-ı Posta 28/6/942) 
ret (4150) Ura kıymeti muhnm.mcneU (Ba ç411id t.msil, temata ba~da ilk adınu teıkil ediyor.) Ulunay (Tan 26/6/942) 
bl.c evin Bursa lklncl aulh hukuk (Değerli aanatklr SAF 1 YE bize tayanı hayret bir aürprü yapmıştır. Onun yerinde bir bqkuı ula 
mıı.hkemesl salonunda blrtncı atttr- ..Jın-e, hem de R E V O sahnesine bu derece ıuhuletle adapte olama:dı. S A F t Y E bir kere daha 
manın 10/8/942 gtlntı .aat 14 ten -~ 
111 e kadar ve kıymeti muha.ınmene. labat ebnittir ki ses meydanmda yektadır.) Repd Feyzi (Son Telırraf 1/7/942) 
s1n1n yftzde yetmiş beşini bulmadığı (Sevimli artist MU A M M ER, revGde bir kutuh bal.indedir. Bu itin erbabı olan MUAMMER sah· 
takdirde 1kl.nc1 arttırmanın on gfn neyi doldurmakta Ye imana seyretmek, dinlem~k ittihası nnncktedir. MUAMMER'i her türlü tak· 
aonra 20/8/lı42 ıtmtı aynı saatte le- . dJrin fevk.in.do bulunur Retad Feyzi (Son Telgraf 1/7 /942) 

ra kılınacaRuıdan tallp ole.Mı.rın A L A B A 1\T D A m~r ıtın ve aaattc hazır bulunma-
ları bu 1qe alt §al'tnamenln de nan 
tartb1nden itıbnren herkes 1çln gö-
rQlıbllmelr: tızere ~ olduRu ~u. S A F n y rc:aı M U A M M n:::a fE5) 
p.yri menkul üzerinde tlgtlcri bulu- ~ ~ ~ 
nanlann 15 gtın u.rtmda evrakı m1ls- H 
bltelerllP b1rl1kte mahkemeye mllra- 15 kişilik Saz Heyeti - er Akşam: 
caatlan abi takdirde atış bedel1n-

~~ ::aın::1~t~~ca~~~Y~e ~:~: TEPEBAŞI Belediye BAHÇESiNDE 
TII ihale karar pulunun nıilşter1s1ne iL ••••••••• TELEFON: 4 2 6 9 o 
ve d1ıter vergi boçrlannın da. ;vlli.de -.~----• 
bit harç Ue blrHkte b~o.rlara alt ----------------------------------
olduğu Uln olunur. 

Zayi - Karagümrllk nüfus memur
lul'undan aldıtım 2'1 nisan 940 ta.rih 
ve 401818 sayılı nııtus tezkerem! 
kaybettim, yenls1nl alacağımdan es· 
k1a1nln hnkm tl yoktur. 
Nbım otla Sabahaddin Tatarhan 

Kadıköy ikinci sulh 
hukuk hakimliğinden 

939/33 
Kadıkllyündc HOııkA.r Imammda 

Kızlar Ağası soknğmd& 48 No. lu ha
nede lllen Fatma Saldenln eşyası 24/ 
'1/942 cuma. günü saat 14 de açık 
al1ttırma auretUe s:ı.t.ıı:ıcaktır. Talip 
olanlann mnhalJ!nde yazılı günde bu
lunmaları ll~n olunur. 

YENİ TtlRK 
Eminönü Halltev1 tııra!mdan çık&

n!an :btanbul Halkevlert mecmuası
nın 111 ve 112 nc1 sayıları bir arado. 
olıı.ralr: 1z>:.Uşar e~tır. -------

Zayl - Dünkü cuma günü akşamı 
saat ıs raddelerinde Haydarp~a ga
mda Bagaj mahrultnde cfizdanımı 
düşürdüm, 1çlnde Emniyet U. Mü
dtlrlü~den &ldığım poll.s htıvtyet 
varakam ile 17 Ura mevcuttu. Pa.ro.
dan vazgeçlyonım. Yalnıs hüviyet 
varakamı aşağıda yazdıtun adrese 
ıönderllmes\nl insaniyet namına rı. 
ca ederim. 

Adres: Samatya Narlıkapı Ca.d. 60 
No. polls Şeref Bezgin 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü 

Neşriyatı 
Beden temlyesl Umum mO.dllıUiğti ta.rafından neşredilen kltnplnr

dan &§8.tıdakller kar§lla.rında.ltl bedellerle aatışa. çlkanşlmıştır. İsUycn
Ier: Ankarada: Akba Kltabevlnden İstanbulda MunlUm Ahmet Hnllt, 
İnlolAp n ÇıRtr Kltap evlerinden, Kars'ta: Mehmet Tlirkel'deıı, Bo
lu'da: Zafer Kltabevlnden. An.karn, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Af
yon, Konya, Antalya, Adana, Antakya, Sıvas, Erzurum. Trabzon, Sam-
sun Maarlf Vek1llllt1 Yaymevlerlnden satın alablllrler. c7262ı 

Kuruş 

110 Atletizm el kitabı 
40 Futbol hakem kla.vuzu 

Hariciye Vekaletinden ~~ :~:~:~tboı uıdeıert 
20 KOy spor aallalan hakkında otütıer 

Hariciye veklilettnın Mertez teşkilatında 13 Wıcü dereceden münhal 125 &ki Türk Sporlan tısettnde t.raftırmalar 
1dar1 memurluklara müsabaka ııe kıı.dın Te erkek memur alınacaktır. 75 Modem atletizm, 

Bu idari memurlardan Vekllette meslek sınıfına geçmelerine kanuni 50 Balkan kır koşusu 
lmkAn yoktur. 60 Balkan ~rl 

Mfisabakn ımtıbnnı 3 nğustos 942 pazartesi günü sant ıo dn Hariciye 150 oreko _ Rumen IÜI'ef oyunlnn, 
VetAletınde ynpılacakbr. Müanbakıı.ya işti.dk edebilmek için tııllplerln lSO 'Jenls 
Memurin kanununun 4 üncü maddeslndekllerden başka a.ptıda yazılı 75Xayak sporu. 
nsarı da ha1z olmaJan llızımdır. Bu k1tabevler1nde Beden Terbiye&! ve Spor mecmuası da bulunur. 

1 - Lt.w mezunu olmak, 17262• 

2 - Muve.zzar askerllğn\ lh etlCiek ihUynt .sınıfına nıı.kledllmlş ol- ••••••••••••••••••-•••••ml!llli 
mak, 

3 - Ya.şı otu1u tecnviiz etmcmtş olmak. 
Tnllplerln mektep d:plomnlan, askerlik vesikaları. hüsnühal ve sıh- Ankara ~eledi ye Reisliğinden: 

1 - Belediye ıuabat.ı ihtiyacı lçln alınacak olan 246 - 306 ton motörün 
on bet gün müddetle ve kapalı arf usullle ekslltmcye konulmuştur, 

2 - Tahmin bedeU 70,074 llradır. 
8 - Teminatı 47113 1ra '10 kuruştur. 

bat şehadetnamelerlle hCv!ytt clli".ıdnnları veya ıruretlerlnl ıstida lle 31/7ıl 
H2 t:ırlhtne kadar VekAlet Sicil ve Memurin dairesi Umum mUdUrlüğfi
nt tevdi eylemelert ve mUsnbaka günü Vek!lette hazır bulunmaları ııtm 
olunur. 

İthalatçı- ve İhracatçİ bir)ikJeri ~ - İmtlhnn Türkçe, K\tnbet, Fransı7.cadan Türkçeye terceme ve 
umumt mnlCımnt.tan yapılııcalttır. (5347) ('1555) 

• - H/7/942 cuma 111n11 •at 11 de taltblne llıalc!ıt mükarrer bulun
dui1mdan prtname.mıı görmek l&tcyenlerln her gtın encümen kalemıne 
mQ.racaatlan ve ısteklllerln de ihale gihıtı olan 2._,'11942 cuma. gUnU saat 
10 a kadar 2490 numaralı kanunun 12 inci maddesi sa.r:ı.hntl veçhlle 
tanzim edecekleri teklif mektuplannı belediye dairesinde müteşekkil en
cllneme ml1racaatıan. C49V7 - '1300) 

umuıni katipliğinden 

1 
1 

İstanbul vW.yettne aynlan popllnl&rln tevzllne b•tJnnmıatır. Umumi İstanbul Belediyesi ilanları 
Utıplf2fmlı;e kaydedllerek muameleleri teltenımtll ttmJ., olan gOmlekçl .__ ....,,.._ _______ ....,; ____________ _ 

Tt tuhaflyeclleı1n Mahmutpqada. Abut Brendi hanmd& 2'1 - 28 numara
da tevzıatt ktıı.re etmekte olan GOmletçt n Tuhaftyecller koınitesme a.ce-
Jt mtlracaatıan. msaı 

Malul ve tehit yetimlerine davetı 
Kadıklly askerllk 111bellııln 942 Mınflllne a1t tilttbı lkramirwni qa.

lıda g&sterllen gilnlerde tcnd edllecelı:U.r. Tevzi &1bıler1nden ı&7r1 rttn
lerde 61\hahtan otıere Jwl:ır numara almak ~in fUbe1e mtırac&at etme
leri, tevzıata pul Ye ntıfus cO:ııdanlarll• ' adet ıııce kQıda oıQ.nlm.ı.ş to
togrnr, resnı senet ve tkra.mlye cilzdanlarmm ıetırtımesı. oo.ntı haricin
de tevzlat yapılınıyaca~ı. 

20/'7/942 pazartesi güntı. 
2217/942 çarşamba g1bıf1 
Mn/942 cuma gftnü öğleden sonra tebJd yetımıerbıı. 
21/'1/942 Salı lilnft. , 
23/'11942 perşembe ctıntı 6ğleden 80!ll'& maıo.ı subay n erlere -yertıe

eettır. 
Bu beş gün içlnde müracaat etmeyen eehtt yeUmlerlne 22/7/942 alı 

g1bıl1 Te mllrneaat etmeyen malill ınb&y Te erlere 29/'7/042 çaraamba 
gthıü tevzi edlltceğl llAn olunur. (829 - 7780) 

latanbul Emniyet müdürlüğünden ı 
Polis .nvarl bayvanlan tçln alınmaa tapalı zarfla ekslltmeye .konu

lan azı •77400• ~ ı5000t kilo ot ne Ul c81920• eotu 16~000. JtlJo sap 
aamnnın !halesi 3117/942 günü saat 15 de mlldO.rlyetımız binasında. ku
rulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhnm.men fiyat otun beher kilosu 8 kuruJ sap samanın b6her kilosu 
1 kuruştur. Muvntkat teminatı 802 llr& IO k\ll'U4tur. İsteklllerln mektup
lannı aynı gün ve aat H e kadar t~ reı.sı.ııtne vermeleri ve a1ı
nacnk malların evsaf ve teralUnl görmek için de e. 3 mftdürlütQne 
mnmcantıan. 177231 

Tıp fakültesi dekanlığından: .. 
Fakültemize bağlı Dlo TababeU mektebinde 40 lir& 1kreU1 btr dakt1-

Joluk nıünhalclli. Tallpler1n ytbancı dil bllmest tuttu. İstelilllerln tem
muzun otuz blrlncı cuma günO. akşamına kadar Tıp F&kfiltes1 Dek:8.ıılıl'ı-
na !stlda lle müracaat etmelert. a'T'12'h 

Hava Gediklisi olmak istiyenler 
l - 192G doğumlu olup orta okulu Öğretmen kana.atı Ue en a.şaRı eyi 

derece ile blt!rmlf, fakat olgun]uk lmtlhanına girmem~ olıuılar, 
2 - 1920 doğumlu olup orta okulu Ofretmen lcananUle bitJrmif ol

runluktn ikmali kalMll olanlar, 
3 - 1341 doğumlulardan lılrlncl ve lldncl nıaddelerdekt p.rtıan haiz 

oJan ısteklllcrtn T. H. K. İ.st. Hv. mflmessllliğlne müracaatıan. cr.34) 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sa.yılı knnuna göre bu sene Harp mnlt'lllertle şehit yeUmJertne 

llabct eden lkranılye miktarları aşağıda gösterilmtşttr: Paraların d.altıtıı~ 
müddeti 4 ay olup ~lert mahalll 1kram1ye tevzı komlsyonlannca ayn
ca 1111.n edllece~lnden istihkak sahipleri tevz\ct r.anıruıında (rnpor, resmi 
Hnct ve ellerindeki ikramiye tevzi cilzdanlArı:e birlikte) llglll o!duklan 
ıtrnmtye tevzi komisyonlarına müracaatlıın. 

Lira Kr. L1ra Kr, 

l. cı derece subaya 2'16 50 1. cl derece ere 138 25 
2 ll ll • 248 85 2 • , , 110 60 
3 • , ll 193 55 3 • • , 82 05 
4 , • , 165 90 4 , , ll 115 30 
15 , , , 138 25 il , • , 27 6!5 
8 , '.il , 110 6'.1 8 , • , 2'1 65 
(Beher §i!hlt ııtıe ı de 31 n:r lira alacaklıırdır.) (t,8 - 7579) 

Yol t.şaret ıevh:ı.la.rly1e memur kürsllerlnln boyanm1lSlllda kullanılmak 
11sere alınacak muhteHf rcnkt-0 205 kilo boya 4 adet 1spatula n muhtelif 
No. da 120 adet nmpam kn.ğıdı açık ekslltmeye konulmuştur. Mecmuu
nun tabmln bedeU 860 lira ve ilk te'mtnatı 64 lira 60 kuruttur. Şartna
me Zabıt n Muamelft.t Müdürlültü kaleminde görüleb1!lr. İhale 29n/942 
~a gtıntı saat 14 de Daimi Encümende yapılncaktır. 

Taliplerin 11k te'mlnat makbuz veya. mektuplan ve kanunen ibrazı 
l!zım gelen diğer vestkalnrlyle ihale günü munyyen saatte Daim! Enc11-
men1e bulunmaları. (7596) 

Gazi terbiye enstitüsü müdürlüğünden: 
Enstitünün TD.rkçe - Edebiyat. Tarih • Co~rarya. Matematik Tahtı 

ye fiz1k1 ll1m.1C?r, Pedagoji, Resim - İş, Beden terb1yes1, Mtıztk Yabancı dil 
ıP'ra.MlZCa• §Ubeler1n1n blrlncl aın1rıanna yenl ders yılı için yatılı ve ya-
tı&ız talebe almacaktlr. Kayıt muamelesi 8 ~ tarihine kadar yapı
lacak u 10 a~tosta ımtihanlara. başlanacaktır. Girmek ıst.eyenler kn-
11t p.rtlan Ue 1nıtlhnn oekil ve gün ler1n1 bulunduklıin yerlerin Maarıı 
mQdllrlQklertnden !lgreneblllrler. 1!5266 - 75!50• • 

okulu satlnalma 
başkanlığından: 

Teknik 
komisyonu 

t 
Mlktan Tahmin B. Talunlıı B. İlk T•. 

nyıı.tı tutan 
Kuruş Lira Kurut Llra K~ 

Qamafll' yıkama 100,000 parça 13 13000 oo 'fga 00 
Odun 120 çekl 11 lir& 1320 00 99 00 

Yıldızda bulunan Teknik okulunun 1942 malt Jl].ı 1htiyacı olup yuka
nda. cıns ve miktartle tnhmln bedeller! yazaılı ıt1 am ,..nnamelerlne 
ıOre 20/"l/942 paıartesl günll. ~m~ır 11ta.ına aaat 14 de, odun aat 14,SO 
da Yüb€k Mühcnd.111 mektebi muhasebeslnde toplanacak komlıyonda 
ihalesi yapılmak Ozere çama.şır yıkama kapalı sarf, odun aoııc eımtıtmeye 
konulmuştur. 

Çamaşır yıkamanın Uk teminatı (975), odunun (99) llradır. 
İsteltlllerln oartnameıert ıormek ve Dk temlnatı Jatırmak bere blı 

gQn enellne kadar Yıldızdaltl okulumuza. n eblltme gtlntl Otmıtlpuyun
dak1 Yüksek Mfthendb mektebi muhaseb~lne ıelınelm. 

Tekllf mektuplan ek.'1ltmeden bir aaat evveline kadar makbuz muta.
blllnde verllmesı IAzımd!r. 

Post.o.da vnkl gecikmeler kabul edilmez. (7222) 

Türkiye Demir ve Çelik 
fa brikalari müeaaeıealnden 

Bartın boğazında ve Bartın suyuna ta.krlben 80 metre meısatede Wn 
ruhsatımız altmdakt ocaktan ihraç n sevk edllec.ıc 10.000 ton dolomit 
tafı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - F11yos'da vagonda. te311nı muhammen bedeli 100.000 c)'ÜZ bln.J 
liradır. 

2 - Ekstltme 30/7/9f2 tarlhJne mtısadl.! perşembe rnnı aat 10 de 
ınUessesemizde yapılacaktır. 

3 - İsteklllerln muhammen bedelin " '1.G ntsbetsnd• bir m.&bllfı havı 
bir banka tem.1nat mektubu ,.eya. bu miktaı: temln.a\ akçeslle b1rllkte ek
sl.ltme snııtınden bir saat nvellalııekadar müe~m1ze mt1racaat etme-
11 lAzımdır. BUft.hnre yapılııca.t mllracaatlan ka.bul edip etmemekte mll
essesemız serbesttir. 

• - İhraç tdllecek doloınltıert Filyosa nakil lçbı motOrlerde !$!mil 
edilecek tak.rlben 15 ton motOrln yeya bulunmadıtı tQd1rde bu mJktarda 
Dizel yağı verilecektir. Dizel :raRının tonu 115!5 lira olup bedel1 peşinen 
ödenmek ,artııe müea,,esem.lzden verllecektlr. 

5 - Bu 1şe nıd prtne.ıneter t~tplertne htnnbulda Sümer Bank satın 
alma müdürlüğünden, Ankarada. enmer Bank umum.1 mCdtırlQ.lünden 
Te KarabUkte müeseesemlzden bllAbedel lerlllr. c'M"-

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tcuarrul heaaplari 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 1 Şubat, ' Mayıs, 3 Ağustos 
1 lktııcttetrtn tarihlerinde yapılır. 

19'2 tımAMtmı.ıınt 
1 Adet 1000 Urahk a= %090.- u.r. 
• • 1000 • • = 3000.- • 
• 1 '150 • a= 1500.- • 
1 ! 500 • s:: 1500.- • 

10 ' 250 • ıı:::: 2500.- • 
40 • 100 • = (000.- • 
&O • 5G • ıı:::: 2500.- ıt 

100 ıt. il • ıı:::: 5000.- ) 
IOO ıa ıt • c:: ıooo.- • 



Bir izah 
1.tanbul Tramvay idaresi umum 

mtıdttrlUiünden ou izah mektu

Mahkemelerde! 

Saatçi kadıni 
dolandıranlar 

benzerliğe ifUrak edemb'eceiia. Edit adında blr musevi kadın1-
Çilnkü, ıuetelerdekl dizai 1 an• nı kandınp dolandınnaktan maz-

Lolannın kilçUcnk ve ter. bir har- nun Ahmet, Bürhanı ve ayni ka-
fln yerinden oynaması veıya yanlıı dına kendisinin polis komiseri 
yere konmlllt y{lrllnden meyclarıa B • • k • • d ı h b d k • • t olduğunu söylemek suretile me-

Akoam .gaxetesi Neıriyat sc!di~i ve bugGnkU taahlh telmffi ugun U urum a geçen ar e f vazıye mur süsü vermekten maznun 
Müdürlil~üne ile bunun önllne Keçmenln lmkln- Atilla adlarında üç kişinin mu-

~u aldık: 

cCazetenizin 15.7.942 tarihli ... olduğu ne kadar malOm ı.e arasında büyUk farklar vardır hakemelcrlne asliye yedinci ağır 
aaJlllnda ve (Dev a.ynaıı) .batlı- koskoca bir levhada yapılan yan- ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
lını taoıyan fıkraaındıı., ldaremiiln llfUl da kalem. hrça, bo:ra Ue ve Mahkemede okunan tahkikat ev-
J:>ir durak yerini Uln ederken Bah- bir kaç defa elden ve .s6zdeıı ıe- A1man!ar, Sovyet Rusya•nını bindi. mıntakada dolaşan den!za.Itılar rakına n~ran bunl~clan Ah-
Gekapı yerine Ba.ğc;ekapı yazımı çerek meydana seldiii Ye ancc- harb aanayll mınta.ka1annda:n Munnansk'a 12 kilometre me-- yakında btr üsse mallk değildi- met ile ~ürhan bir gtrn ~tin 
olınw aiır bir tarize mevzu ol- den dO:reltmenfn daha mUm'ktın büyllk b1r Jcsmını ele geç1rdller. safede yeni bir fehir bina ed11di. Ier. Halbuki ~dl bütün Norveç saatçi dlikkft.nına giderek Sıvasta 
mııtır. idaremiz her türlü :ruıla· oldufu o· kadar aıik&.rdn·. Bu aebeple ıt.mdi Sovyetlerin blr Klrovsk adındaki bu tehrln ıtm- limanlan Almanların elindedir. bir vazifede bulunan k~a 
nnda lcaideye ve TUrk dilinin idealden muraJ... çok malzemeyi dışarıdan getirt- d.i 50 bln nüfusu vardır. Bun- Bundan b6şka Rus llmanlan mezuniyet aıacaklannı söyle-
takibettiii sadeliğe ıon derece mel eri IA.zımgelf yor. Rusya -ya !ardan başka bir de harb Umanı yanındaki FinlAndlyanın Petsa- mlşler ve bu hlzıneUerlne 
dikkat ettiği halde nasılsa g8zden Peyami Safa cİdeal voriııb. sevkıyat için bir taç rc>l Tardır. yapılmıştır: Poljarnoje. Mur- mo limanından da 1sttfade edebi- m~abll ücret istemlşlerd~. 
lt~çan bu yanl~ (dikkatmlikten ideali• batlıiı altında Yu.dıia blr Bunların arasında en kısa ve en mansk limanı son 2~ eene lçlnde lirler. Almanlar Petsamo hava Edıt bu teklifi kabul ctmış 
m~a.de ya~ancı ıirket zihniyetinin, fıkrada bir milletin ideale olan emniyetli olanı fimal yoludur. çok hıldşaf etmiştir. Limanda meydanından istifade ederek 0 :fakat izin alınmadıkça parayı 
lllillı varlıgı hiçe aayan kafanın fbtİyaclllıı Y• ne:re manuak.lannı İllustratton gazetesi bo. yol hak- suyun derinliği 14 - 37 metredir. havallye, bilhassa Munnansk'a verm1yeceğ1ni söylemiştir. Bu-
elinden çıkmıt) addedilmektedir. flllınnıı, ldeallfz nuillerin J{lrok· kında dikkate şayan bir makale Bir çok rıhtımlar ve binalar vü- hava akınlan yapabilirler. İngll- n~ üzerine Editten kocasının 

Ba,lıca vasıflan dogvru yazı yaz· ler acısı durumunu belirtiyor Y•ı neşretmiştir. Bu makalede deni- cuda getirllmlş, eskl şimendifer tere bu limanın ehemmiyetin! bır fotogratıru alıp gitmişlerdir. 
alt ı 1 cBöyle milletlere ideal yeriniz, i h t i Bürhan ile Ahmet bu f t rrraf n:1 • o ?'ası hım gelen gazetele- ideal 1 llyor k1: hattının yerine iki yen a nşa ve tehlikesini e:nladığı için bir 0 0

o 
1 

nınız hıle kaide ve imla yanlııın· 1 Rusya'ya harb malzemesi gön- edilmiştir. kaç av evvel Furlous ta'UVare ge- bir kfiğıdın üzerin~ yapıştırmış-
d L dealden muradım, bir :milletin • ·',, lar ve altına Editin kocasın n N ıııın ııturtulamadı1dannı Ne demeli, derilmesi Jçfn umumt harbde de Arkangel, 25 sene içinde Mur- misinden uçan tayyarelerle Pet- v , • v. 

1 

e dememeli? sUtun!arile her -''n cihan dbaıındakl it b&!ilrnilnde .._.al yolundan istifade edildi. mansk'dan çok gelişmiştir. 1923 samo'ya taamız etmeğe kalklş- bulundugu d. aire amırligıne hi. ta-
lla k 1"' hakiki ro1ünU ve cephoeini hiaıse- !Jlil" '-- k dl bl t 

. ~ etme tedirler. Hattl gazete- derele phlaomıı bJr kudret irade- Fakat o tarihte buradaki llman- de 47 bin nüfusµ varken S sene mıştır. Fakat uçnn tayyareleıin ucn, ~n sıne r ay mezunıye 
~ız:n yanlı§ımızı çıhran sütunun· aile tek hedefe doğru biltün ener· lar tanzim ve ıslah edilmemişti. sanra uüfusun miktan 71 bini, çoğu bomba atm'adan düşürill- verildfglne dair bir k~ç satırlık 
. a (Bağçe de) "''""ılacak yerde Muntazam yalnız bir liman var- 1939 da 225 btni buldu. Liman- müştür yazı yazdıktan sonra yuksek bir 
(Bax. ) J - )ilerini birleıtlrmeai, yekpare ye · · hürünü ...... kllt 

• 11:Ç da) yazılmııtır. Gazeteni- yeltvilcut olmafa doiru hamlo et- dı: Arkangel. Bu limanı da da bir çok tesisat vücuda geti- Rusya için pek büyük ehem- re~ makamın mü · ·\>Q 

Ln bu Yartlıtt biz.im (Bahçe) yan- mesidir ... > diye haykınyor. ikinclteşrindcn mayısa kadar rlldJ. Senenin bir kısmında buz- mlyeti olan İngillz _ Amerikan • edıp b~lardır. 
tımızdan daha küçük olmamakla Her yazısında oldutu aibi bu buzlar kapatırdı. Esasen Arkan- lar llmanı kapatmakla beraber Rus münakale vollan Alınan üs- Blr gun m~zRu~l~.rd~ Ahmet 

~;raber, idaremizin timdi düzel· f'&Zllma da bir fikir aydın!ıft lle gelden içeriye doğru yalnız bir modem buzkıranlar yol açmak- sünden ancak bir kaç mll mesa- bu k~ğıdı Edite goturmüş ve: 
ti ınelcte b!an bu yanlı~ını bu de- ba,lıyan üıtadın bu çapraıık iba- tek ştmendJfer hattı mevcuttu. tadır. fededir. Bu yüzden Barentz de- --:- İşte, kocana bir ar izin ve-
rece ağır bir ittihama vesile addet· redeki murattan ne murat ettiii Umurnt harb ba~ladıktan sonra Şlmalt Rusya'da bir de kanal nlzine gitmekte olan vapur kafi- rildı. Yakında gelecektır. Parayı 
,ınıJ (Dev aynuı) ba§lığı altında pek anlaıılnuyorl... Ruslar burada yeni btr llman vücuda getirilmiştir. Stalin ka- leler! mütemadiyen Alrnanlann ver. . 
oıı d edilmeşine atfediyoruz. Acaba, muharrir arkadqımız. vücuda getlrmeğe karar verdiler. nalı adı verllen bu kanal Beyaz taaı:nızlanna uğruyor. Her vapur Demiş, Edit de hesaba mahsu· 

Bu izahın dercini rica eder ve phlanmıyan, hamle etnU;ren ta- Şimdi Murmansk ismi verilen denizden Onega. gölüne kadar kafilesi bu mıntakada şiddetli ben ~endislne yirmi beş ıtra ver-
•:vgılarımızı auranz. rafıızlık politikuında ideal liulu· ve ilk adı Roma•nov olan bu ll- uzamaktadır. 8 - 4 bin tonluk bir taamızla karşılaşmağı hesa- miştlr. . 

Umum Müdür> namıyacağını "Ve bu dOrilıt poli- man bir balıkçı köyünün bulun- gemiler bu kanala g1reb1llrler. betmek mecburiyetindedir. Şlm- Aradan bir kaç gün gcç~ikten 
Sayın umum m11clürün, tramvay tika içinde neılllerln idealden duğ'u yerde vücuda getfrilnilştir. Kanalın bir faydası da orta ha- dt bu vapurlara yalnız küçük sonra Ahme.di'll arkad~ı Burhan 

D&nında yapılan bir yanlııla bir mahrum kalacajını mı belirtmek Munnansk limanına, önünden cimde harb gemilerinin Baltık muhafaza gemllcri refakat et- da Ed~tin dükkft.nma gı~iş, l~n 
la:rete yanlıtı aruında bulduldan istiyor?... geçen ılık su cereyanı yüzünden denizinden Beyaz denize geçme- mesi yetmiyor, ağır kruvazörle- alındıgı iı:in para istemlştır. _!..clı~, 
-:-======----====--=-==ı=::::===-===-=--=ı-ımııım::ıı==--==::ıı=- yaz kış vapurlar glrebmr. Rus- sine imkA.n vermesidir. rtn de hlmayesl lA.zımgeUyor. Ahmede yirmi beş Ura verdı~~nı, 

lar iki sene içinde burada mü- Şimali Rusya'daki bu tesisata HattA. bazı kafilelere zırhlılan'n kocası geldikten ~?nra ~~ mute-• ~!t~~ ·~~I~[ hlm tesisat yaptılıır, bir şlm.en- rağmen bugil'n durum a!kerlik bUe refakat etmesi icabedecektir. b~.kts!ni vere~egıni soyleyJncc 
D ~ dlfer hattı inşa ettiler. 1916 da. bakımından 25 sene evvelki ka- lnglllz ve Sovyet gemilerine Burhan: . .. 

~ 0 O . · O 0 'bu kasabanın nüfusu 1000 kar dar müsait değlldir. 1916 - 1917 taarruz eden daha ziyade torpl- -. Ahmet bana bır ş~y 8?Y1e-
- mm - dardı. 1926 da bu mikdar 23 bl- senelerinde buradaki limanlara do muhrlpleri ve denlzaıtılardır. medı, para da vermedi. Şımdı pa-

Bir garsonun lst t• t• .... 'I nı, 1932 de 60 bini buldu. Muha- giden vapurlar için yalnız bir Bunlar Alman hava kuvvetlerin- ra ıstty~rum. a IS IQI rebe başladığı sıralarda 160 tehlike vardı: Denizaltılar. Bu den yardım görilyorlar. Deml.Ş ve Editten on lirada o 
........_Alnıanya'nın Dliseldotf §ehrı.tde bir muhtellt l&plrtolu tçkUer, 170 bin almıştır. 
-.ntada 30 aenedenbcrl çallfQn bir porsiyon ,emek tafımılt.ır. - ·Diğer maznun Atillt\ da bir :r- hergün y&ptıtı işler hakkın- Bunlar için garson 900 b1nden fazla •• c-, IAllA.· iM 1 ~ ' ~Q"'flr~ ,,, n · ı gün Edltin dükkfı.nına ~dere~: btr 18tatıatıt tutm111tur. Blr kaç hesap makbuzu y&Zmlf n bu fCylett . ~ , • . ....._,';!} .. - Ben polis komıscriy2m. 
llıı evveı bu garson, bu ıatatlstlklerJn mtıştertlertn nwralarma tadar röt1l~ --::. ~ , ' · Burhan adında blrl slze tamir 
fta:~ob:1i:~l:pm~~ır~ın rllp ıetırmek için 13~ bin kllometre . , ... 1 edllmek ü~ere bir ~t bırakmış, 
ftııean lı:ahve, o tadar tabat çorba, 701 yil.rümil~tQr, Bllylellkle p.rson, A 1 aradan ayıar geçtlf?I halde sahi-
~. bin lltre bira, a bin life muhtelif mi4terilerln keYtl için dOnyt.yı üç t y a r ş a b!ne iade etmen;ışslniz. Saati .,,ıu, 27 bin litre ~rap, 180 bin §1fl! defa dolaşmı, demektir 1 rı derhal vermezsenız ha~kınızda 

· kanuni muamele yapacagım. 

M 1 f d•ı • • kJ l · Diye çıkışmıştır. aymun ar e en ı ennı ta it ebniş er Edlt uzun müddet beklediği 

.. ~nnada profesör Kaplan ın.sa.n- ı~ttr. o arada maymun~ 11- Haftanın program ve tahmı·nıerı· halde kocasının mezuncn gelme-
-- :ınaymunlar aruındakl münıue- boratuvarda bulunuyor n efendllerl- dJğinl ~rünce şüphelenerek tah-
betın derecesini anlamak 1çtn tnaana nln yemek ytytşını tettık ed110rlardı. k1kat yapmış ve işin iç yüzü mey-
~ tolı: benzlyen Urnngota.ng cln!in- Bir aralık profesllr, bakblm hesabı- Ş h • . I "-' :...ı 

1 

l b 
1
L__ • • t sa y dana çıkmış ve Atillft.mn da bun-

;:'1 tt:ı btiY1lJc maymun tedarik etmiş öde ek 1 Jn ll.zdanından çıktınDl§ e nmız at yan, armın uunc- :ra- ŞUJu o an u :ranıın 1tT1tmıye111 J arış normal cereyan ederse fayori larla beraber hareket ettiği anla-
buıııa.rı vfill.smda bealem.lşttr. ~dutu mblr ~ç :..Oknotu tepsl.nln içl- nn VeUefendi koıu m.hailinde aaat Ura, mesafeei 2000 metredir. Bu Fidandır. şılarak üçü de mahkemeye veril-

llaYlntınlar, son derece zekl olc!ukla- ne koymUf ve ellerlnl J'lkamak 1ıç1n IS,30 ela ,.apılacaltbr. Yanıların yarıp 1 - Yavuz 64 kdo, 2 - Hilal lkiıi bahisı 2 - 3 - 4 ve bcıinci mlşlerdir. 
::;:-n az zaman zarfında efendllcrl- masadan uzakl&fUU§tır. . programı ilo ittir'k edecek atlar 60 kilo, Fidan 60 kilo ile lftirAk kollJlardadır. Dün yapılan muhakemede 
la llıtıhabbet ve itimadını kazanmıf- Bu fırsatı taçımuyan ım,ymunlar, b.ak.k.ınc.laJd tahminlerimiz qaiıda- etmektedir. Sabf kotUIU olduğu Çitte bahis: 2 ile -'· .. ile beıinci Bürhan ne Ahmet izı'n meselesı'. 
~r. Profesör, bir müddet eoııra d ı · · .. lt ld l'lıaYnıunıan kafese sokmamağa ve profesörQn yemek ylylflnl taklit Jç1n ır: cihete netice tayını muı ü ür. lcooular araundadır. ni ve sahte izin klğıdı fşlnl ta-

~ln içinde serbcs bıraıona~a baş- tepgln.ln bulundutu masay& J&klao- Birinci kotu: Oç yaıındakl yerli Galatasaray kürek Bölgeler araıı atiı mamile 1nk~r ederek bu iddia-
-.aıtftır. Maymunlar, erend1lerlnln mlflat " banlaıot.ıan Jl.kaladıklan yanmkan ln~iliz erkek ve diol tay- • ., nın yalan olduğunu, böyle bir 
:ttın hareketıerlnl takllt edlyorlar- gtbt çltneylp yutmuşlardır. lanna mahsus olan bu koıunun ikra- ıampıyonlugu müsabakaları iş tçln Editten para almadıkla-
ıednı Bu da protesörlln 1lın1 tetkik- Paraya dDfk1ln olan profeaör, bu miyesi 300 lira, meufesi 1400 Su ıporlannda en baıta ıelen Abcılık federasyonu tarafından nnı ancak, Bilrhanın saatine 

!lir ~:a10ıaştırıda hlzmyordeutç. lsl, profft••re ~. 1herlne manymunlar ttsertnd• metredir. Handikaplı olarak yapıla- kulüplerimizden olan Calatuar~. bölgeler araaında tertibedilen ahı cam taktırmak tein Ahmet vası
labah &~valt.ısmı bir te-' 

1
.;;de tetıu-;-'er ':~ b~ ım.'!!! eak olan bu yanıa 1 - Menevif 7 8 her ıene temm~ ayı içinde yapıl- mUsabakalan bu~ün ve yarm Sa- tnslle evine götürdüklerlril ve 

-· • reçm 1 ve un r 1 sa ...... lı.:ilo, 2 • Tuyaki 72 kilo, 3 - Acar mak tizere Galatuaray kGrelı: tam- r~bumu atıı poligonunda ıaat Edltin de bir daha saati iade et;.. 
------------ 56ki)o. .f C.yl&n SO kilo ile ittirak piyoıaluiu namı altında bir müaa- J 4 de yapılacaktır. Bu müsabaka- med!ğinJ Herl sürmüşlerdir. Atll-

K aba k yetlştlrilmesl art.yor etmelttedirler. Menevif ve Tiryaki baka tertibetmi§tir. Bu mUaabaka- larda bulunmak üzere ıehrimi:re p- lA da Bürhanın bir gün saat me-
ııa b Kabalın çeklrdeklert Yat ls- -Jtr kdo ta11ma1anna rağmen favo- lann birincisi _,.ann saat 14,30 da len federuyon 'batkanı bay Hakkı selesin! kendWne anlatarak: kabak ~elerlnde ~ tlhsall tçtn kul1anılmattadı ridirler. K~ k5~fezı ~e ku~übün Bebek- Ogan hazırlık l,lerile mef1Ul ol- Müddeiumumlllğe istida 

l>ant lA.tı da ar . Yağı al dıktan kalan • bdnci kotaı Oç ya,ındaki ,.erli tekı lokali . l>n~ndeki aaluı.da •• maktadır. Müsabakalara l.tanbul, verdim zabıtaya havale ettiler. 
kaba~ar~a bahçıvanlan, bu yıl kirdek m h ~1•- $ •fkaıı İnailiz erkek Ye diıi tayla- 2S00 metrelik: bır mesafede yapıla- Edirne, Kırklareli, Teltirdai, Bura - Ben m~emelerde uğraşmak 19-
h'ıışıara:r. m sahalarını arttır- rilme~ a, ·---- - nna mahıuı olaa bu kotunun lkra- caktır. Çanaklcale bölgelerine menıtup be- temtyoruın. Beraber evine gide-

nüyeai. lH lira. me.afeai 1800 met- Bayanlar, lcdemaizler ve kıdemli- den terbiyeai milkeDef1eri lftiril Um, sen kendisini sıkıştlnrsan 
nclir 58 kil ak1 ol bu Jer olmalt üzere üç ıınıf kürekçi edeceklerdir. TUrkiye •lif birincili- saati verir, iş de uzamaz. 

R A D Y O 1 • Yavuz. 2 • Alemdar 3 - Buket aruın a yapı acAK olan bu müsa- d l cak T~ 5.ı.ıı ve en E itin dük· 
• 4' - Demet. 5 • Şenku, 6 _ K. E:.e~ bakalarda derece kazananlara muh- ra a yapı a br. kAn.ına gidip saati lstedl~ini, kenı-Günlük Borsa 1 1 

. o et &il J&rlf& d ] ~ '~ ii mil.tabak.alan da -L·nda Anka- Dedi~l k disi d 

1,t.irlk etmektedirler. Favoriler Bu- telif mükafatlar verileceği ıibi ka- Yüzme teıvik disine memur süsü vemıedl~inl 
1117/lMZ ftaı.t Bqinki propam. ket ve Oemet'tir dınlar ve erkekler yan,lan için or- .. bak 1 söylemiştir. Şahitlerin çaklıl-

' . • t1ı0'1l beı ıenelik iki ıiJd konmu tur muaa a arı ması için muhakeme başka güne 1.1 933 Ttlrt borcu l n. m 23,80 13.SO Program, 13,33 Tarkçe plAk.. ~ kot•ı Dart ve <laha yu- Beı 1ene zarfında ya 1 k 1 
' Su 1porlan ajanlığı tarafından bırakılmıştır. 

• & 1938 ltramlyett 20.35 lar, 11,46 Ajana haberleri, 1'.00 R1- karı 7attak.i •Ek.an Arap at ve Jt.. L-J pı aca :ranr fed .. ''- · b _ __ ;;.... _______ _ 
' 1 1033 1kram1JeU ---ı 22 55 :rasetlctlmhur bandolu 18,0S Dans or- klann larda ıaz a puan kazanarak ıi1de eruyon yuzme teıvü: müu a-
t 1 ın4 Slna·&rzu~ ... i 19

· 
85 

testrası 18 45 Radyo ·Çocuk Kulill>tl ~ a mahıus. o!aa bu kOfUDun imıini en çok yazdıran kulüp ıildin kalan namı altında tertlbedilen Kartal Halk odasının 
• • 4934 Bıvaa • Kmırum 2-'119.85 19,30 AJ~s 'haberleri, 19.56 Kıaa ıaaİ ~-8255 lira, 1 m-s:_eal 160~ .ahihi olacaktır. Şild ıampiyonluğu yüzme yaııılan h\l&Ün aaat t 4 de çalıımaaı 
• • lffl DenılrJola 1at1krul 

20
·_ prOl1'8Jill, 20,15 Ra.dyo pzeteaı, 20,'5 jetr r. u 7~ • Ya 68 la- §ekliıade yapılacak olan bu müsa- Moda yüzme Lavuzunda · ırapıla- 1 ta 

• • • . Mlhur makamından prlolar, 21.00 ~· 2 - Tuna 58 lı:ilo, ' - YaYUZ sa bakalann m6rakabo vo ldareşi ı... caktır. Federuyonun ıenelik prog- tınK:ı=. ~:1eı~:k~ pi~~ 
:- Deınıryoı~ ta~vuı İ-n n ~·: KonllfDl.a, 21,15 Dlnleytcı uteklert, kilo, 4 - Semn 56,.S kilo, .S • Bab- tanhul eu ıporlan aJanlıftna ı>ıra- rammda bulunan bu yanılar bug6n Yat:ıi.cık sruıatoryomundn ve Kartal 
Uı>on keatt · 21,45 Kanı~. 22,00 Balon orkestra- tbrar .56,.S lı:ilo, 6 • Tarzan 56 kilo kılmııtır. Her yanı nihayetind d Ye yarın btltUn b8lgelerde tatbik Balk oda& salonunda oynanmış ve 

~. ~~7~~~ ;:mnıcaeaaıı senet !~:~~ 11, 22,30 .\jam haberleri ve bomlar. Ue lftirlk etmekteclJrler. Saya afır rec:e1er aJanhk tarahndan ltlne edi: edilecek ve derece kazananlara lfu'enler tarafından takdirle alkL~-
T t b sı 153.- * Geç eki tlddetll tının sıklet ta§nnuına rairnen favoridir. ]ecele ve ıildler afanlıkta }ufzedile- federa91ıxıca muhtelif mOUfatlar lanmşıtır, 
T. ~ b== ~~a rnuhnrrer 14,85 11Dünden enikl ':.:ıp evın Jlkıldıtın~ Tuna, Sevim ve Tarzan kuvvetli ce.ktir. nrilecektir. Hamiyetli vatandaşlardan doktor 
T: b bant.il!\ mü~ı::ı ~~) 15.25 1Umlftık. Belediye fen heyeti, eski ~irer raldptir. Bu koıunun lklli \,ah- Yarınki yanılara tehrimizin IU Müsabakalar b:ıyanlar, ldiçükler ~ak ~t, ~yh~::.ı ll~~~n~= 
A. Deml.ryollan tlrlretı (3. eo I05.- binaların ilulunduğu aemtıerde tet- " entereaan olacaktır. Bahtiyardan ıporlannda tanırunıı kulüplerinden ve bU)'Qkler olmak. here Uç 11nıf llDa. (26) lira teberrüde bulunmaktıı. 
A, Demiryolla?ı tlrketi (3 1~ 10.50 klkler yaparak çökmeye meyleden bi- bir sürpriz beklmehilir. Fıoerbahçe, uk.l GUneı Tak.im yU:rilcll aruında olacakbr. Bayanlar olduğu glbl salı günleri çocuk dok

l'oltthlsar ~l.mento (kupon ke > 49,50 nalan tesblt edecek ve bunlar 1ı;1nde Dördiincü kotuı bd Yatmda •• Beykoz, Anadolu, Beylerbeyi ve aruında yapı1acalc J'Ul§~ar mev; toru Bedrl, çaışam.ba da.blllye dok-
kredı Fonstye 1903 S1k ıo.90 çot tehlikell ve ta.mır edllemlyecek koıu kuanmamı rli ea.fka .lnail' Galatuaray lle İzmit kUrclcçileri mln ille mOısabakast oJdugu için toru Sadettın Vedat, perşembe dok· 

• • 101.ıso Taziyette oJanlan yıktınnap teşeb- kek d' . ta 1179 maı." ..: iftlrak edecekleMİr Calata1arayl• ta meaafelerde olacak ye herkes tor Suat ve ı&a dokt-Onı şeratettln, 
1911 rt1 9'1.- btls edecektir. er ve lfl y arma ua o lan IU ıporlıı.nna fa. dalı 1 bu aerbesçe cirebilecektlr. 

• • Amo 17.ıso bu kQfUnun ikrarniyetl 500 lira, me- b ek tl . d d { h: an t1 cwna gtınıert de ~az. kulak dokt<>. 
~ • Kupon 1.- * Kızılay Bayezit nahlyesı merkezi .afeai 1000 metredir S6 kilo ..klet ebar_.,_e ~~ en o ayı rare e Mükellefler araıinda ru All Baydar tarafından halk mec-
lf,..!raor ftıettne 1 sterlin 15,22 ~ atuatos cumartesi ribıtl -.leden olan hu ranta 1 - Poİat. 2 • Gilraoy, t nıt enz. .., eanen tedavi ve muayene edilmekte 

·•z k ftz rtn 100 ...,nra aabah va yüzme yarı•larİ ve fakirlerin IlAçlan da. meccanen 
Cenevre Ü?. e e dolar 130,70 olan --- a kadar devam edecek ' • Varadln, '4 • Zehrbnar, J. Ren, 1 b •-hr ~ Balk! odaE). taratbıds:n lem.1n ~l-~ fran~r:ne 100 Dll~~""~UtQnıı tıettlp etmiştir. 6 - Vido lıtirlk ebnektedir. Tanın- alan ul atletleri ve imiz mükellef aporculari ara- mektedir. 
lladrtd aze,.._ 10•03 yatlık babceaın otdhmd& Qlfte8a.ray1ar mam1t ~-ı taylar lttirlk eclecefin- Ankaraya gittiler nnda 'l1: 11>orlan •Janlıiı taraiından 
8totıı .. ~,e 100 pezeta 12,89 e :vapıiacattır Sün d b k ..n r1-·'i L tertibedılen )'Üzme teıvik yanılan * Sanyer civarında Kireçburnun-

ol.ırı üzertn 100 k 10. 72 net olacak ÇOCukl:ınn b; ~ - en u OfUnun .urp ~ seçmea. :Anh.rada yapılacak b&~eler yann eabah aaat l O da Moda ylb:- da oturan Recebin kansı Esma dün 
BORSAeDIŞ uron gün lltleden .ııonn. saat 1~ ... _ l~er ihtimali Yardır. FaYorl Polat, Vara- arua atletizm mU.abak.alanna t.•=rlk me havuzunda vapıla--'-tır. Kul' d b 

'l'lı lı: INDA icada AA'-- d... '°"" • & din Z h • d or< J ca.&: ilp- o civar an ir tepeden inerken aya-
kll~ı: altını 29.90 Letaf~t ~'.ı,;t;t°' vuaşında VemecUerde ' e nmar ır. edecek olan l.tanbul atletlmı takı· )erin ıralnu mUkelJef yüzüclilerinin iı kayarak uçuruma yuvarlanmıı, 
lılecı~yaltııı blr gramı l 24 Kızılay ~~~d~ C, H. P, ve Betind kotu: DCSrt ve daha yu- mı dUn ak.tam aJan Suad'uı riyaae- lotlrlk edeceii bu milıabaltaların muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

e l.'72 memurlar tara~~ ~Ulnda ~ Yattaki_~ laArap at Y• b- xr;;h lJ ~tilikek' bir kafile halinde galibine b8lge mUdürlüğil tarafın- Esma, Beyoğlu hastanesine kaldırıl-
• ,-..anna man1ua o n Y• aabf ko- raya nar et etmfttir. dan bir kupa Terilecektir. mııtır. 
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lstanbul Mıntaka Tic;,.:ret Müdürlüğünden ...... 

IESKU EV l Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara f SiN6APUR KORSANLARI 
Ahmet Sırrı arkadaşlarını dur-ı Ahmet Sırn dudak büktü: 

durttu: - EbJıhlı .. dedi. her halde eski 
- Rlca. ederim şu benim evin man- delllt glbl pencerelerden iyi... Bl.n.ar 

nrasına bakınız... Siz hiç ha.yatınız- nın cephesine büyüle pencere daha 
da bu kadat çirkin yüzlü, bu derece iyi gidecek... Üstelik pencereleri hem 
kötü blr blna gördünüz mü? .. Ne ka- genişletm.Lşler, hem de boylannı da.
'1ar da abullabut bir hail var ... in- ha aşa~ara. kadar uzatmışlar .•. Fe· 
sa.nıarın çehrelerinde ne glbJ mana.- na değil ... 
lara ı-asgellrseniz evlerin cephelerin- Dört beş gün geçince Ahmet Sım
de ayne!\ bunlara benziyen ifadeler nın hayreti biraz daıha k.aha.tdı. ~ 
farkederslnlz. Ev vardır ki zeki yiın- tı!ıı evtn eski çl:ft kanatlı, tahtadan 
lü blr adama benzer. Ev vardır kt 'hantal k:apılannın yerinde yeller esL
e.kslne olarak tama.mile salak surat- yordu. Bunun yerin yuka.n 'kısmı tıa
hdır. İşte mesela şu benlm evlmh mamlle cam gayet şık pınl pınl. 

Hakikaten dedlğl doğru idi. Küçük züppe bir kapı konmuştu. Ştmd.1 evtn 
pencereleri ile bu esk:l kagir evin dışı tama.mile çiment-0 ile sıvanmıştı. 
görünüşü hiç te h-OŞ değildi. 'Üstelik Ustalar eııerlndek1 demir çekiçlerle 
çok eski idi. Dış sıvalan yer yer dÖ- duvarlan pörtükü pörtüklü bir. hale 
kfilmi1ştü, Sokak kapılan tama.mile sokuyorlardı. ffil.yet geniş, büyüle 
eski t~rzda. tahtadan ve pek hantal pencereler, camlı züppe kapı ve yep
IJıCylerdl. Pencerelerinde eski ve ~ yeni pörtüklü duvarlar birblrlne pek 
lu kafesler göze çarpıyordu. Arka yakışıyordu. 
ta.raftaki gayet yüksek bahçe duva- Ahmet Sım Meta hayret etti: 
•mın bir kısmı yıkılmıştı. - Tuhaf ~Y •.• dedi, ev adamakı.lh 

Ahmet Sırrı bu binanın önünde de~işti. Gençleşti haspa .. •. 
uzun uzun !çini çektikten sonra: Aradan üç dört gün geçti. Ke.pmm 

- Ah. dedi, şu evden blr kurtula- üst tarafına güneşlik makamında, 
bllsem ... Bir kurtulabilsem... yeni evlerin bazılarında olduğu gibi 

Aksi gibi henüz o zamanlar bina pek şıJt bit çıkıntı yapılmıştı. Bu 
tlıatlcri o derece yüksek değildi. Bu belki ehemmiyetsiz blr şey gibi gö
çirkin yilzlü binaya öyle kolay kolay rünür ıunnıa. evı baştanbaşa değiş
da talip çıkmıyordu. tirml.ş, ~deta ona. yeni, asrl bir hüvl-

Ahmet Sırrı sanki canlı blr ınsaru yet vernı.i.şti, 
azarlarmış glbl eve doğru bağırdı: Bir hafta. sonra Ahmet Sırn ken-

- Allah müstahakını versin senin.. dlsint daha ziyade şaşkınlığa düşüren 
bir kere senden kurtulduıtum günü bir şey gördü. Evin arkasındaki bi
görebilecek miyim? Her kusurundan çlınsiz bir girlntl vardı. Eskiden çok 
b:ıska, şu arka tarafın~ da bakınız çirldn bir halde duran burası §imdi 
he e . Eski bir hamam harabesi ... pek güzel bir balkon haline konu.1-
Adeta mezbele gibl bir yer... Bütün muştu. Mavi ba.yolı parnıaklıklan ile 
semtin çöpü oraya atılıyc,r ... Hiç bu~ hakikaten pek göz alıcı idi. 
raya ınüşterı çıkar mı?.. Ahmet Sırnnın :vok flati.ne elden 

Lfıkin bir gün mühim bir hadise çıkardığı ev gün geı;tikçı:ı güzelleşl
oldu. Eve müşteıi çıktı... Evet bir yordu. Hem de fevkalMe güzelleşt-
müşterl!. . yordu. 

Vakla pek az para veriyordu. 11 Birkaç gün sonra kapının onwıe 
odalı kocaman eve topu topu 5 bin konulan yeni mermer merdivenler 
lira Le~if ediyordu. cepheyi büsbütün değiştirdi. Kapının 

- Ben onu ev diye almlyorum... üzerine de, dış tenvirat için, topa.r-
Ars:ı.~ı içln alıyorum!. diyordu. lak blr elektrik de konulmuştu. 

Ahmet Sırrı fazla düşünmedi. Bu Hele arkadaki yüksek duvarl:ı.ruun 
eski evden o kadar bıkmıştı ve o ka- yarısı yıkılmış, bahçe! .. Hele o!. 
dar şikayetçi idi ki tekli! edilen 5000 Bu yık.ık duvar ta.m.a.mlle orta.dan 
Ura.ya memnuniyetle nı...zı oldu. kaldırılmıştı. Onun yerine alçacık bir 

Satış muamelesi pek kısa sürdü. demir parmaklık konulmuştu. Dışa.
Ve Ahmet Sırn tapu dalresinden ndan gör'.inen bahçenin tam ortası.
çıktığı zaman yıllardanbert omuzla- na küçük bir havuz yap~. Eski 
nnda taşıdığı. müthi~ bir yükten kur- kasvetli manzaranın yerine şimdi 
tulmuş gibi oldu. Derin bit "Il.efes oraya bakanlara ferahlık, serinlik 
aldı. Artık her akşam o iki kanatlı, ümit veriyQrdu. 
hantal. tahta kapıların demir tok- Ahmet Sırn evdeki bu müthlş de
maklarını çalmıyacaktı. O ha.rap ğişildiğl merak, haset, hiddet ve 
duvarlar ara~ında ömür çürütmiye- p.lşınanlıkla takfüedlyordu. Dışanya 
cekti. Onun tabiri ile bu «berhane• vurmuyordu amma bundan adeta 
artık hayatından sll!nlp gitmişti. üzülüyor, geceleri uykusu kaçıyordu. 
Mamafıh insanlar bazan itiyatlarına, Hakikaten eski, mini mini pencerell, 
senelerce içinde yaşadıklan d-ekora sıvalan dökük, eski ka.fesll, bin.& lle. 
öyle garip bağlarla bağlıdırlar k:.1, is.- bugünkü duvarıa.n pörtülc pörtülc, 
tedıkleri zaman silkinip bunları. ko- kocaman pencereli, Hcl. dirhem bb: 
para.ma.zla.r. çekirdek ev arasında. hl~ blr mün.a-

Nitekim Ahmet Sırrı evi sattı sebet yQktu. 
amma gene aynı mahallede küçük bir Ahmet Sırn kendisini teselli tçtn 
apartımana. ta.şmdı. Vakla. yeni yeri bazı sebepler buluyordu 
bi:raz .>ılontılı idi, Etrafı tama.mUe - Ne yaparsa yapsınlar nafiledir, 
kapalı idi. Sonra pek dardı. Odolar Evin arak.asındaki o çöplük gibi k111-
Adeta tramvay ara.basma benziyordu. !anılan arsa ile, harabe var mı. yok 
Lakin eski evden kurtulduğu için mu? diyordu. 
Ahmet Sırrının gimi bir ,ey görm.ü. LAkin on beş bün sonra müthiş bir 
7ord•ı. şey gördü. Çöplük hallnde kullanılan 

Sab:ı.h akşam yolu üzerindeki arsa ile, harabede dehşetli bir !aall
•berhe.ııe• nln öni.'ınden geçerken ona yet vardı. 
dlkkatıı dikkatli bakıyordu. Boşalın- Ustabaşı kıyafetinde bir adama 
en ev büsbütün çirkinleşmiş, büsbü- sordu: 
tun ~.hım şahını olmuştu. - Ne ouyor burası kuzum? •• 

Lakin bir sabah etrafında büyük _ Çocuk bahçesi. yapılacak? Hem 
bir faa.liyet gördü. Yenl sa.bibi evi de on beş güne kadar da bi~~si lA
asrileştirecek bir şekilde tamire ka
rar vermişti. Duvarların önünde is
keleler kurulmuştu. Bunların üze
rinde ameleler çalışıyordu. 

Ahmet Sırn gülümsedi ve mınl
dandı : 

- Altın t07.U ile sıva.~alar gene bu 
ev adam olmaz!.. dedi ve yürüdü. 

Ertesi günü gene aynı yerden ge-. 
çerken biraz hayret etti. Duvarcı us
tıalan evln cephesind1ı1 birer deliği 
andırac:ık kadar küçük kafesli pen
~rcleı; alabildiklerine genişletmiş

lerdi. Hatta sa~ tarafta!d iki pence
reyi birleştirip bir tek büyük pence
re haline sokmuşlardı. 

zım •.. 
- Nasıl? .. Bütün bu saha çocuk 

bahçesi ml olacak?.. Bu evin tekm.ll 
etrafı ha?. Sa.hl mi söylüyorsun? .• 

- Evet ... Tamamile ... 
Bahçe bittiği zaman Ahmet sırn

nm sattığı evin manzarası büsbütün 
§a.ştlacak bir hale gelml.ştl. 

Eski eT sahibi bauın onun önünden 
geçerken arkasından şöyle konuşul
duğunu ı.,itiyordu: 

- Ne ev?. Ne ev?.. Kuş yuvası 
yahu?. · 

Yeni ev sahibi 5 bin Ura.ya aldığı 
eve 4 bin Ura d:ı.ha masraf etmişti. 

• 
B LÜRŞİŞE 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 8 Yazan: (Va - Nil) 

Deh§etine bir deh§et daha kabldı: ı bir sokağa çıktı. Hızlı adımlarla. fa
Koruluğun içinde. vazın şekildtı kat ihtiyatla tramvay caddesine y\i-

ayak sesleri duyuyordu. rüdü. 
Sinerek, bir kütüğü siper alarak. Ta uzakta bir yaylım ateı daha 

baktı: duyuldu. 
c- Eyvah ... Bir devriye dolaşı... Köse: 

yor ..• Beni bu vaziyette ıyakalıyacak c- O muhat.aralı yerden §U an~ 
olurlal"la işim berbattır. Hiç olmaz~ sıvı~ığım iyi oldu .•. - diye dü~ 
ea şu ceıedin yanından nvışmalı ... dü. - Sultan Hamit nasıl olsa ok
Cesedi keşfederlerse artık bugünlük ka altına gidecek ... · Muhakkak ki 
buralara yanaşamam ... Hoş. yana§• hal'edilip sürülecek, sıkı bir göz 
masam hile ehemmiyeti var mı} hapsine alınac.8.k ... Bir daha ıu de
Elimde şu anahtar ve şu parşömen fine ile alakadar olmıyacaktır ... Ha
hulundukt:an sonra, elbet ne eder zinenin yerini gösterir harita ile ka
eder, kağıttaki yazıyı da belirtir, de- sa an~arı bende! Mührü Süleyman 
finenin netede bulunduğunu, bugün da bende sayılır ... Varsın, billur ııi-
değilse yarın anlarım ... > şcdeki ecza olmasın; dünyada başk~ 

Gölge gibi silindi. ecza mı yok} Arar, bulur, mutlaka 
Bir set vardı. A'}ağı kaydı. Bir okurum ... Mutlaka definenin yerini 

bvin bahçesine indi. Taflanların arka- keşfederim ... Mutlaka ona sahibolur, 
aın:ı saklana saklana, binanın ötesine dünıyanın en zengin insanı haline ge
gcçti. Tahta bir kapıyı iterek küçük lirim ... Ve mutlaka Bedriyeyi serve4 

Ellerifde 1941 ve d~11A evy,;J.if! sen._e_Ler mahsulü susam, keten tohumu. &.Y 
çiçeği .umu, yer fıstı~ı ve kendirtohumu buluna.nlann. 15 temmuz 942 
tarihine kadar mallarını, miktar ve evsafını bllcllrlr birer beyanname ile, 

Tefrika No. 140 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

İhracat başkontrolörlüğüne bildirerek usulü veçhile mühürlettlrdlklef'l n - Pi bunla.n dinlerken. saltanat mesut ve bahtiyar olurlar.• dem.lştl. 
takdirde yeni fiat rejimine müteallik 56 numatalı sirküler hükümlerin- ve ihtişamın verdiği bl.r gurur ve aza.- Ti - Plıı1n yüzü. gfildil. Faka.t, el-

den istisna edilecekleri 11A.n olunmuştu. metle omuzlarını kaldırarak: vincl uzun sürmecll: 
Vekft.let yüksek makamınca bu hususta alınan yeni bir kararla aşağı- - Baaıa Fllipinde de e..yru şeyleri - Ben de Çan - Foyu uğurltı b4I 

dakl tadUlt yapılacaktır. söylemişlerdi, dedi. Fakat ben o ~ kadın sanıyorum .. 
1 - Keten tıohumuna alt beyannamelerin kabul ve mühürlenmesi &s• man. küçük blr gemide yelkenci idim. Derken, blrdenb.tre eatı ribıled 

ti8l glbl 15 temmuz 1942 de hitama. ermlş bulunacaktır. Bu sözler bir rüzgAr gibi kafamın hatırladı, ~!arını çattı: 
2 - Yer fıstığı, suı:.'alll, ay ç~ ve kend~ tohum.laıına. ait beyanna.- iç.inden pek çabuk esip geçmlştl Şim- - İyi amma, şeytan aldı.m.11. bil 

meler ı ağ'ustos 1942 tarlhlne kada.r tevdi edilmiş bulunacaktır. di inandım ki, Filipinli falcı da doğ'· şeyler getirdi. Eğel'I sana. bıı sözle:G 
3 - Kendir tohumlarmın mühürlenmesi işi 1 ağustoe 1942 ta.rıhlnde ru ıceştetmiş .. ve do~ söylemiş. söyUyen sih.lri:>azın dedikleri gerçek 

hitama. ermiş bulunacaktır. Tt - Pl bundan sonra. mühim blr olsaydı, Çan - Fonun eskl e-fendLsl. o 
4 - Yer fıstığı, susam ve ay çiçeği tohumlannın mühürlenmesi lşl 15 noktaya. d<>kundu: meşum akıbete uğramazdı. 

ağustos 1942 de sona erecektir. - Ben, en çok kimlerden zarar Ha.remağası birdenbire şa.şaladı. 
5 - Evvelce toplama mahalleri olarak bildlrllenlere lllve~en resmt göreceğim? Kimlerden çeldnmelly1m? Ti - Pi meselenin can alacak n<*-

kontrol merkezi bulunan Giresun, Ordu, Fatsa, İnebolu. Iskenderun, Dl.ye sordu. tasına dokunmuştu. Fak.at, harem.-
Tekirdağ, Çanakakle ve Bandırma.da bulunan cuvalla.nmış ve usulü veçhi- cSa.n sihirbaz• ellerlle bir takım ağası kendini çabuk t.opladı: 

le açılmıyacak şekilde mühürleri takılmış bulunan yağlı tohumlar mahal- işaretler yaptıktan sonra: - EfendJm.IZ, insanlann mukad .. 
ıertnde de depolanacak, yanl mühürlenebllecektlr. _ Uzun boylu, şeytan balı:ışlı ve dera.tmı bit anda değiştirmek Jrod .. 

6 - Kontrolörlük teş\d]Atı bnlunm.ıyan yererden Teklrdat, Bandırma, göğsünde siyah benl olan b1r kadın- retini gösterebilen büyük bir kah
Qanakkaledek1 ala.kadarlar beyannamelerlnl yukarıda.ki müddetıerl aş. dan fenalık: göreceksin ı Bu kadın· ra.ınan9lll1Zf ESki valinJn mukaddera.
nıamak üzere İstanbul Mmtaka Uca.ret müdürlü~ İht'&eat başkontrolör- dan çeklnmellsln! tmı s1z tayin ettiniz.Kendi akıbetlnlzl 
Jüğüne, İskenderundaki aıakada.rlar ise Meralıı Mıntaka ticaret müdürlüğil- Deyince, Ti - Plnin gözleri dödnil: de kendlııiz göre'blllrslniz.. sihiroaz.. 
ne tevdi edeceklerdir. - Bu kadın ilan olablllr? ların, falcıların sözlerinhı ne değeri 

7 _ Bu liman ve merkezler bari.cinde veya. dökme halinde bulunan - Bunu anca'k siz bi.llrninlzfb olabilir? Bütün hayatını si?..e vakfet-
yajtlı tohumların mühürlenme ve depolıı.nmalanna imkln bulunma.dl~- - Benim sevdl~ kad~!11 blraıkışf : nrtş Çan - Fo gibi bir kadın size nı 
dan al!kadarlann t.şlertnı ona göre tanzim etmeler!. lan masumanedir. Ondan u~ç e gibi fenalık yapabilir? · 

8 - Daha fazla izahatın İstanbul Sirkeci Liman hanındaki -~ nalık ummam. Bu sWier Ti - Pinin l72etlnefıılne 
- İnsan, anasında. babasından bL- dokundu. Biraz sonra hiddeti geçti, 

Ba.şkontrolörlü~ünden alına.bileceği. nan olunur. (751'7) le fenalık görebiUr. Dünyada. 'klmse- Akş.am olunca tekrar Çan - Foyu ya.-
ye güvenilmez. nına çağırttı. Onunla. beru.ber Pey-eu 

Kereste alınacak 
Bu kadını nasıl bulup meydana. içerek eğlenmeğ~ başla.dl.. 

çıkarmalı? o• 
- Göğsünde, iki memesinin ara

sında.ki .siyah benli bir kadından dal
ma. uzak bulunmalısınız! Bunu mu
ayene etmek sizin cllnizdedlr. 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden 
Aşağı.da müfredatı yazılı ceman 5655 M 3 kereste ,ça.m veyıı. köknar• 

gerek toptan ve gerekse küçük partiler hallnde satın alınacaktır. Muay
yen bir tesllm mahalll yoktur. 

isteklilerin 201'7 /942 tarihine kadar vereceklert 
tesli mmabal ve ~artlarını ve son fiatlarını Umum 
dirmelerl veya bizz::ı.t müracaatları., 
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cins ve miktarları, 
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- Her kadının mahrem olan göğ
.3üne nasıl el ve göz atabilirim.? 

- Bu muayeneye ilkönce yakını
nızdaki kadınlardan başlarsınız. On
larda bu isaretı görmezseniz, iler.lde 
size yaklaşmak istiyen kadınlann her 
şeyden önce göğiislerln1 mua~e 
edersiniz. Bunu yapmak o kadar güç 
bir !.şı de~dlr. 

Ti - Pi, sevgilisinin lkl memesi ara
sında böyle bir ben var mıdır, ydk 
mudur diye dli§ünüyordu. Bunun 
farkında değildi, Halbuki d~an sihir
baz•) a bunu Yamamoro söyleml.ştl 

Ti - Pi: 
- Eğer Çan - Fonun göğsünde 

böyle blr ben bulursam, artt1c dünya.. 
da biç kimseye güverunlyeceğim, Fa
kat, ondan aynlmak ta bana çok güç 
gelecek .. 

Diye söylendi. 
İnci tıacirl, kardeşlle bember sa.

raydan dönerken, T1 - Pl sevgUisinln 
göğsünü muayeneye gidiyordu. 

* o gün Osaka. sarayında bir ka.rga.-
şalık vardı. Bunun se'beblni kimse 
bilnılyordu. Tl-Pi önüne gelene çatı
yor, bağırıp çağırıyordu. 

Sa.rayın eski emektarlarından bir 
ha.rema~ T1 - Pinin yanma sokul
du: 

- Rahat.aızituuzııl. sebebini anlı-
TekQ.n 5655 11 yaıbilir miyim, efendlının? Her halde 

Kerestenin evSa.rı NafiA VekAleU Yapı işleırt Umumt fennt şart.na.mest size a!yd1ılı oimalta çalışacağım. 
a.hk!mına uygun olacaktır. Eb'ad asgart~. (5269) (7551) Ti - Pinin bu adama. gftvent vardı. 

..;::;;::==..:..:_.;.::..;;..._~--,;,_----------:--.~:-:---- Ona. içlni a.çtı: 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müesse- - cSa.~ slhiı1>az. bugün bana. bir 
• N "il" B Fab ik - M""d*" ı··"' •• d şeyler soyledl. Dedltl doğru l.m.J4. aesı azı ı asma r ası u ur ugun en: Çan _ Fonun göğsünde btr siyah ben 

ı - Fabrikamız sahasında mevcut ve m.ahzenlerlle Çırçır dairesin- gördüm •. cSan sllıirban bana.: •Siz, 
den çıkacak olan pamuk döküntüleri bir sene müddetle açık arttırma lle göğsü benll bir kadından tenalı'lt gö
satılacaktır. recek.sinlz!ı dem.işti. Halbuki ben 

Müzayede S/B/942 tarihine müsa.dif pQY.artesl günti. öğ'leden sonra saat çan - Foyu çak seviyorum.. tn.ean bu 
14 de fabrikada. ya.pılaeaktır. Taliplerin mllkarrer gilnde fabrikamızda kadar Bıe'Vditl bir insandan fenalık 
hazır bulunmaları. göreceğini bilerek nasıl yaş:aya.billr? 

2 _ satış şartnamesi Muamelııt servtsımlzden tedarik edlleblllr. Pos- Ha.remağası 901c kumu bir adam.-
ta pulu gönderildi~ takdirde taUplertn adreslerine de gönderiilr. «7575• dı. sa.raydaki ka.rgafa.lığı yatıştır

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
ıs 7 942 cumartesi. sabahından, :Z0.7.942 Pazartesi ak.ş8.ınıD.a kadar. 

Sarayb~u - Salacak: arasında Telefon Müdilrlüğü ta.rafından bir telefon 
denlz altı kablosu döşenecektir. 

Bu kabloyu dôşeyecek vasıtalarda beynelmilel kablo • dOşeyen gemilere 
mahsus işaretler olacaktır. AlAkıadadann nazan dlkkaUert celp ve ke~ 
yet il§.n olunur (7676) 
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Ev kendisine 9 bin liraya mal olmuş
tu amma bugün ona 42 bin Ura ve-
ren var ... 

mak lçln~ 
- Slhlrt>azla.rın sözüne tna.n.nı.a.lt 

lca.betseyd.1, şimdiye ka.da.11 fil tepe
mizdeki mavl kubbenin yere dii.şmest, 
dünyanın birt>lrine girip mahvolma.
sı gerekti, dedi. Onlar dilinin ucuna 
gelen her sözü söylemekten çekin
mezler. Kulunuz Çan - Foyu küıçük
lüğündenberi tanının. efendlmlze 
Vaktile bir başka. sl.hlrbaz dA onun 
için başka şeyleıı söylemişti. 

- Neler söylem.!J}ti? Anlat btlkalun. 
- o:Göğsünde siyah ~_?ni olan ka-Hatta bu para. Ahmet Sın-ıda olsa 

o bile verip evini tekrar alacak .. 
Fakat eski. ev sahibinde 5000 Ura.-

dan başka beş pa.ra. yok ... Ahmet Sır
n da.ima eski ev:lni görüp üzülmemek 
için Bursaya göç ettl. Lakin orada 
da. evini her gece rüyalarında görü
yor. dınlar çok uğurludur. Oyle ka.dınla.

Oikmet 1''eridon F.s nn koynunda. yatan erkekler çok 

time. kudretime meftun bırakırım... kana boğdu ... Hareket ordusu yetiş-
Mutlaka ... ~ meseydi halimiz berbattı ..• 

Tam eşiğine kadar vardığı fır3at - Şimdi, iyice bir tedip hareketi 
kapısından böyle hezimetle dönüşü· olur. Taraftarları temizlenir .•• Yıldız 
nün acısını kalbinin derinliğinde sarayına mensup kim varsa, marifet
duyuyorsa da kendini bu cmutla- lerirun hesabını verir... Kaba sakal-
ka> larla teselliye çabalıyor. lar, Cevher ağalar ... 

Deminki deıvriyenin dikkatini cel- - Yalmz onlar mı>. •• Kimbilir, 
betti de tıikibolunuyor mu, diye, ih- kaç yüz kişi, kaç bin kişi asılacak. 
tiyaten arkaya birkaç kere baktı. - Ele geç.erler mi dersin} .•• Ke-

Hayır, gelen giden yok .•• Gece. aelerini, kasa.lannı doldurmuş kimse
tssız, sakin. Sade, ta uzaklarda. ara"' ler onlar ••• S~tr giderler... ~ allah 
sıra bir tüfek patlıyor. Boğazic;indeıı Avrupa ••• 
de, balıkçı nara1amu andıran f~ Muhaverenin gerisini artık duya-
lalı haykırmalar iıitiliyor. madı. 

cNe olur ne olmaz>> diye düşün- c - Yüzlerce, oinlerco ki§i aısıla-
düiü için, K15se Emin, sağa. ıola. bir cak:. •• •diye. du:yduklannı ınibanı1ci 
iki sokağa saph. Şayet ardına düşen• surette tek.rarlaclL - Bunların ara
ler olduysa bile, şüphesiz artık izini smda ben de bulunm.ıyayun sakın.·• 
k.aybetmi~lerdir. F raııstz ihtilali bütün saray mensup-

Ansızın, köşebaşından ilci kip lamu kana boğmu~ ... Bizde de ne 

ı1c olacağı malll.m değildir... Hele ç tı. 
Akağa kapısız bir bahçeye dalıp hen ... Çetnieil Emniyetli adam! Ak.

duvarın arkasına sindi. Yahancılar ağa! Sözde padi~hın gözbebeği biz 
şöyle konuşarak geçtiler, öbür SO"' genç 1 •• , Üstelik, vurduğum bu 
kağa saphlar: Bilal ... Onu istintak, bunu istintak, 

- Re~at efendi gelir ber halde ..• ihtimal Ü%erime aldığım şu son va-
- Selaniğe sürmek de ne demek- zife de meydana çıkar... Çıktı mı. 

miş} ... On altıncı Louis'niu kafasını ıhapı yuttuğum gündür... Yüzlerce, 
kesmişlerdi ... Bununkini de kesme- binlerce ki~ asılacak ha">... Eve 
liydi ... Otuz iki sene yaptıklan el- gitmemeliyim ... Gitsem bile, biran, 
vemı.İıyomıuş gib~ lstanbulu tekrar şu elbiselerimi değiştirmek, üzerimde 

kan izi varsa yoketmek için .. , Son
ra, emniyetli bir yere kapağı atarak 
bir müddet gözden kaybolmalı ... 
Ortahk yatışınca da parşömen kağıdı 
okumalı ... Defineyi ele geçirmeli ..• > 

Arka sokaklann f enersizlerini tez
cih ede ede, yürüdü, gitti 

~"'* 
Tam bu sırada, küçük Osmanın 

balbası Hacı Mehmet, cebinde billW: 
şişe, fısb.k ağacının altına, sadakat 
vazifesini görmek üzere gelmi§ bu
lunuyordu. 

O ciyarda ise, sabahki komiteci 
ltaptanla Jön T'urk komiaud~ mii
dev.ver taras8\&t ve takip vazif eBi el
den ele döne dola§a. prasa bıyıkla 
bir çavuŞ'llll maiyetindeki müfrezeye 
intikal etmişti. 

Gölgeler biribiriw: kanJtı. Çavu§. 
alnında c Ya hürriyet lY& ölüm> ya
zılı bir gaye arkadaşının üzerinden 
eli hançerli birinin kalktığım gö
rünce: 

- Vay, brel - diyerek silaha 
davrandı. 

Ta Maslak sırtlarındanberi takib
ettikleri İnsan karaltuıının böyle ha .. 
ince bir işi başardığını sanını~. kendi
ni tutamamıştı. 

işte, küçük o~ımnla kundaktaki 
Orlıanın babaları. ölüm darbesini 

cc lnsamn derisi altındaki • 
çehresi pek iğrençtir! » 
cSan sihirbaz• sarayda. kuvvetli bir 

el bulmuştu. Osaka sarayının askl 
emekdan Şima. Yant Ti - Pıyi teselli 
eden haremağası .. 
Şima bir gün çarşıya çıkmıştL 

Yolda. «San sihirbaz .. a ro.sladı. Şı~ 
neşeli bir ad:ı.mdı. Bütün ömrü O.o;a.. 
ka saraymda g€çmşti. asan sihir
bazıı onu çok iyi tanıyordu. Fakat 
Ş1ma onu tanıyamam.ı.ştı. 

ccSan sihirbaz• yolda giderken h&-
t.emağasınıİı önüne çıktı: 

- Şlına, beni hatırlıyamndın mı? 
Şima onu sesinden tanıdı: 
- Vay benim eskl ağustos böce

ğim.. sen nereden çıktın? Bu kıyafe
tin nedir? Diin saraya gelen «San 
sllıirbazı. sen miydin yoksa? .• 

- Evet, bendim.. sakın bmıdan 
kimseye bahsetme! Göklerin yere 
dii/jece!ti günlerde yaşıyoruz. Bu 
hürriyet bud:.llalanru bir anda. boğup 
geberteceğiz.a 

- İyi amma, meydanda. ~ bil! 
emare yok. Kime güvenlyorsun? 

- Yamamotodan haberin YOk mu? 
Binlerce yiğitle şehir dışında bek
liyor. 

- o halde hemen şehre hücum et
mekte btr m!ni mi var? 

- Evet .. seni bekliyor! Senden yar
dım bekliyor! 

- Benim elimde ne var? Sarayda 
maskara.ilk yapan, efendisini eRlen
dtnneğe çalışan cahil bir insanını. 

- Yamamoto, senden Çan - Foyu 
istiyor. Şehre hücum etmeden önce 
onu kurtarmak, ona. kavuşmak: eme
Undedir. 

- Desene, Yama.moto kaleyi için
den !ethetmeğe karar venutş?! 

- Or.a.mnı bilmem. Bildiğim. blr şey 
var: Yamamotıo çok kııvvetlidlr. 
Om.m. istecl.iglnl ya.pmıya.nlsnn va;;r 
haline .. 
Şima diişünmeğe başladı. 
- Çolt yaman bir adam oldutunıı 

şimdi anladım. Dün Ti - Piye «siyah 
'ben. hlkA.yeslni söyllyen sensin de
mek? ! 

- Öyle ya. Bunu da bana Yama.
moto söylemişti. Sözlerimd" lsabet 
var, de~ll mi? 

- Şüphesiz. n - Pi dündenbe-d 
saray halkını kasıp kavuruyordu. Ben 
onu güçlükle yatıştırablldlm. 

- Ne dedin bakayım? 
- Çan - Fonun slze fenalık ya.p

masma. imkıln yoktur. Çünkü o uğ~ 
lu bir kızdır. dedim 

- İnandı mı? 

(Arka.sı var> ___ , 
bu sur3tle yedi. 

Ve işte, Köse Eminin sahip olmak 
için kimbilir kaç milyon lira vermeğe 
razı olacağı pembe kapaklt billUI' 
şişe, bu hadiseler silsilesiı:ıde on ya
şındaki Osmanın eline geçti. 

İhtimal, kasa anahtarı, par§Ömen 
ve şi§e bir türlü yanyana gelemediği 
için sultan Hamidin aon günleri 
Alatini köşkünde geçip Beyler'beı:ri 
sarayında aöndü. Ak.si takoirde. 
belki tarih azıcık ha~a türlü cereyaa 
edecekti. .... 

Ne güzel koku bu ... Aca!ja Pa.rl
sin hıııtıgi lavantacı dükkanından P. 
şesi kaç altına alındı} Bütiin od~ 
dolc:luruyor. Havayı kaplaınıı. Kat 
kat ve açık renk ipek perdelere sin
ınif. Stil karyolanın cibinliğine dol
mu§ taşryor. Halılann kenarında. 
parkenin pınl pırıl cilasından fışb
ran kalbe ıferah verici reçine koku-o 
sile ne hoş anla.şmıı. Anlll§makla 
beraber, daha baskın çıkıntı bir ko
ku ... Gen.izlerde saltanat süren l~tif 
bir rayiha ... 

Şezlongun üzerinde madam Reca
mier edasile bir genç kız (yahut b~ 
genç kadın) oturuyor. 

(Arkası var) 
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ARI 
1 - İŞ ARIY ANLAR İYİ İNGİLİZCE BİLEN MfJREBBİ· KARA.KÖY ciVARINDA satılık 100000 LinA - BeJOe"lunuıı RA.na. SATILIK EV ARANIYOR - Beyolt-

GENÇ, ~JKUR YAZAR - Bit Ttirt 
ile.yanı bfr ve ynhut 1k1 kf§1nln ev 
ldareslnl deruhte eder ve yahut yazı
baııelerde te~fon tşlerUe de meşgul 
olablllr. İşine göre ıy.ı bir ficret ıste
mektcdJr. Akşn.ın gazetesinde ..ınt. 
rumuzuna mektupla müracaat. 

ll ARANIYOR - Tcmlz bir a.lle ne?.• bir han İradı 4000 Ura Mümcaat: cadcıeQnde 187 l1ra gell.ı11 4 oda. 10 !unun her semtinde trnmynya ya.kın 
dinde çoetıkla.n.n terbiye ft lisanı Takshn · Şehttmuhtat ca:d. 1/4 Vell datrell konforlu apa.rtm::ı.n_ Ta.blm ve :raııut Baloı'köy ""' Y~lköydo 
Ue m~ı olacak ve cf.aimJ &lle ya- ÖZdcr. T. 43.486. Dosya 260. Flatı AbdülhakhAmJ~ caddeS J! Baalrurt konforlu bahçeli bir f!'t arıyorum. 
nmda kala.bilecek bir mürebbiye ara-1115,000 lira. - 2 l Emliik telefon 43532, Satmak anu edenler mufa.ssal met.-
nıyor. (İstanbul 260 posta kutusıı"'a) . • !OOOO L1RA _ Be~hmun merk•- tuı>larile posta kutusu 40'1 M.E Hı-
açık malllınat ve talep edilen şart, NIŞA?\'TAŞ, GCZEI.BAHÇE 5 mı 11 dnldlmda 130 Ura ~llrll beşer murana mUmcnat. - 11 
Jarıa mfirncnttt. - 2 daire, 4-lt-7 odalı, bayohı, deniz görür. od~ ~ç katlı aparlmnn. Tab1m Ah- AIECİDİYE KÖY'UNDE _ satılıl' 
YEDİ YAŞINDA - Erkek bir çocn- modem ve çok sanının bir apartınuı.n dülhakhfunlt caddest 23 B07.!rnrt Em- arsalar \'C evler 'Val"dır. 81.rltecl Büyük 

ta bakacak iyi Fransızca bilen mfı- satılıkbr. Müroc~nt: T. 43·436· Dosya lAk t<ı)cfon 43532. İ!tnnll paşa han No. G. Tele!on 23486. 

FABRiKA içlv - Topknpı hari
cinde ve Hallçte acele sat.ılık müte
addit &TSalar. Metresi 2,6 liradan s 
liraya tadıır Selek Türk Emlflk: Ch
lata ömernblt hnn 1kbıcı kat No. 23 
Telefon 42368 ,,_ 2 

l\IODADA SUADİYEDE - Muhtelif 
kıymette v!lllilnr her semtte evler 
apartmanlar vlJIA.lnr Bo~!ı:r.dn yalılnr, 
Kadıköyiinde 6000 lira.ya güzel ev, 
imtıı emlftkler, satılıyor Selek Türk 
Emlak. ömerabit hnn knt 2 No. 23 
Telefon 42368 - 2 

... uı.KÇE, ALMANCA, İNGİLİZC1':0 
PRANSlZCA - Dört Itsı:.na bihnkkln 
likit tecrüt-c:>li muterclm, muhabere 
mrmnru. mllhns!n vazife aramakta· 
i:!ır Mfir:ıcant: Akşam gazetesi cMü
• - 3 

rcbblye tll'llllt;VOr Abjam'da Doktor 261. Fiatl 50.000 Um. - 2 _ 2 · ı 30000 LİRA - Şişlide tramvaya 1k1 
diye mUracaatıan. - OSMANBI-:YDE - Tramvaya yakın dakikada 127 ıırn gelirli üç odnlı kon-

BAYAN ARANIYOlt - İstanbulda lO daire, dörder odalı, banyolu, beton forhı 6 katlı apnrtmıın. Tnkstm Abdül
blr yuzıhanenJn telefon gibi hafif arme bir apartıman. İradı sa!i sene- hakhltmlt cnddcs:I 23 BOZ'kurt Emll\k 
işlerlne balı:ncak bir bayana lhtlyaç de 3.ooo ltm. ?J:ürncant: Tel: 43486• telefon 43532. 
vardır. İsteyenler Fotoğra!lannı ta.!- Dosya: 262. Flrı.tı D5.000. - 2 --------------

AOELE SATILJit - Galata Baye
zit Vcll Mandıra sOk:nk 20 No. Güle
güle hıı.m ::cnevı 900 l1r& Irat. 9000 
l!raya Cağn.l<>elu No. 2 Tel: 20785. 
Dörtten sonra. - 2 

. cooıı LİRA - ;rakslınde tramvay:ı 
BİR MtmSSESE \'E TİCARETllA- s1Ultlı mektupI:ı Istnnbul l06 No. AYAZPAŞADA - Denize n!l.Zlr bir bir do.ldkn 179 lira gelirli beşer ods.lı KAA'LICADA Sı\YFİYE - Denize 

'llin•yı· İ posta kutusuna göııdcrmelttl. h t 1 kt · t ~ k 1 n-. - dn.reye muktedir ve bun- o.ne sa ı ı ır. Murncıı.a : ı a s ııı beş katlı apartman. Tak[)lm Abdili- nazırdır. Mevsimlik veya aylık mo-

SATILIK ZE."'YTİNLİK - 800 n~ç 
zeytinUk ve tarlalan havi 40 dcnüm'l 
1yl hava ve suyu ve cüzel verlml 
ve manzarııslle meşhur bu!unan giln
do~u (Flldar) karyesinde 1kl oda. 
ve müştemllMlı rnekfintıc. Bursa Mu
rndlye mümessili Süleyman Göç
mene ve İstanbul Gnlatn Büyük Mh
let hnn No. 26. 

lann resmi ve kanuni mmunelelerlnl _____________ -_4 Şehitmuhtar Ca·1. 1/4. ven Özder. haltht\mlt cnddcsl 23 B.:ızkurt Eml!l.k bllyell llç knttn 1, 1, 3 oda. n müş-
lfaya kadir. İsviçre yüksek ticaret YÜKSEK UCRETLE _ orta yaşlı T. 43.488, Dosya: 263. Flntı 30.000 Tele!on 43532. teml!Mı. Hlzmetçlli ldnı.lık.t.ır. Elek 
mektebinden mezun ticarette tecrü- bir çocuk dndısı aranıyor. iste~•enle. • - 2 

5200
c LİRA Bcyoftlunun tanı tTik su vardır. Kanlıca 1!'.skl KulUp 

beli gUn ve umur görmüş eski ve yeni rln neelc Cağa.loğlu Sıhhat Yurduna. BEIJEK _ ICüçükbebek Cad. 2 katlı mc' .._lnd" 20411ra rclfr•ı dörder -"-Iı blılasma mftrocnat. - 2 
Türkçe, Frnnsızcıı muh:ıbere ve mu- h t K ıJto k Sel"miçcşme nvu ...... ,, " .., ' uu;ı 

ya u ız pra ~ • - 9 odalı k<i-'"k 2.oao M. Bahçe. MOra· (l '--tıı ııpartman. Trksim Abdülhak- RAKIRKÖl' - Yenlmalınlle Tuy-1!&sebcyi lyl bilen biraz da Alman- knt Bay Mu:unmcr Hcmeşln"e mtira- k i hltm ht 0 ,,.. l / " Aö 

DEV&EN SATILllC FAiınİKA -
Tuvalet, trq ve terzi sbunlnrllc di· 
~er tuvalet eşynsı ve nmonyak 1mali
ne mahsus, elektrikle müteharrik te
slsa.tı hnvldJr. Tütün Gümrük Knro
kol .sokak No. 5 ibrnhlm Soyknn'n 
müracaat. - 1 

eayıı. Aşina. Askerlikle alil.kası kal- c:ı~t: Tn s m Şe. u ıı.r •ı.u . .. hnmtt caddesi 23 Bozkurt Eml!\k tc1e- ynreci Fethi r.okak No. 7 altı oda, Cç 
cnatl:ın. Veli ÖU!er. T. 43.486 Dosyr:: 264. Flntı fon "3532. 1 sofa, lld kömürlük, lk1 helfı mutrıı.k ınnnıış. Refernns lcnbında kefalet '7 

dahi verebilir bir şahıs vazlfe anyor. MAl.LARIMJZI - Piya..<-ada sat- 12.000 Ura. - 2 . kuyu ve bahçell ilç katlı ev acele ss.-
E.P. rümuzuyla Ankara caddesinde s:ıtmak üzere tecrübeli 2 satış me- . . 42GO LIP.A - Tarlnba§ma iki da- tılıktlr. Cwnartcsı, paznr, Wı 1çln-
'10 No. v:- tahriren müracaat. - 1 munıruı ihUyaconız vardır. Acele P.AKIRKÖYJ.m - lsta yonc1n.n sı kik:!. meso.fede 6 odnlı bahçeli kArglr dekllere mtıro.caat. - 2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
.1.. müracaııtlnn. İstruıbul. Tuhtnkale 1 dakikn asfııl~ üz.erinde. 2 ~n·ıı. 9/ ve arkn:ı-ı açık bir hane. Taksim Ab-

Şehdavut han No 3 _ 1 od:ılı, 5 dönum b:ıhçe. Murc.caat: dülhııkhfunlt cnddesf 23 BO'zkurt Em- DEVREN SATILIK ~AZIHANE -
~=;;;,.;..;...;;_~;.;._..;~·~---- 1 Taksim Şeh!tmuhtnr Cad. l/4 VeU lf\k telı'fon 43532. Telefon, manlkbı koltuk: kanape 

SATJLm EV - Samatya Etyemez 
Tekke soknk 10 numn:ra", iki bölü:tr. 
biri üÇ oda iki sofa 2 llelfi mutfnk 
elektrik altı odunluk, Dlt{lcri 2 oda 
:ı .sofa l heladan 1baret nhşap bahçe
sinde kuyulu ev 2 kat 2900 liraya. 
satılıktır. Sahibi: Sultn.nhamam 
Marpuççular Çarşılı hnn No. 13 b1~ 

RfR Dı\DI ARANll'OR - Küçük 
~u~a bakmak tizerc bir do.dıyıı ih
tıyaç vardır Bir müddet burada kal
dıktan ıo:('nrn Anknraya gldeeektlr. 
lsteyenıetlrı Burgaz nda..sı Gezinti 
cad:ıesı 19 numaraya mürarautıan. 

- · 1 

JşçJ ARANIYO:t - Gayet seri o·n
rak tele mnl dlzcbllen birkaç işçiye 
ihtiyaç vnrdır. Çarşıkapı Blle~icller 
aoknk 2'1 numaraya müracaatları. 

-2 

BİR TURK BAllAN AilANIYOI'..
Meslek sahibi yalnız bir bayın ev lş
ler:lne bakncak ve icabında scyııhn
Unde refakat edebllccck 30-40 yaşln
nndn. bir Türıc baynn arruııyor. Ar;:u 
edenlerin Şlşll posta kutusu No. 15 e 
ınuvnzznh adresini bildiren ufak bir 
tercümclhn.111 meh-tup ve bir fotoğ
mfln mlirncnntlan. - 5 

LAnORA'CUAR Al\IBALAJ İŞLERİN
DE ÇALIŞACAK BAYAN ARANI
YOR - Her gün saat 12 den 13 e ka
dar Galata Pcr;ıcmbepaz,:ır caddes.l 
Bereketotııu Hnn No. 12. 

BAl>Imu: ARANll."OR - Bir mü
e&ese için hademe alınacaktır. Okur 
JUar olmasJ kefll cöstcrmesl lüzım
dır. Yazı ile İstnnbul 757 posta kutı:
snna müracnnt. 

Bffi l'URK BAYAN ARAıVIYOR -
Bllıht blr mliesscsede allnıek:, ıriipilr
lllek gibi temlzll.k işlerinde ve orta 
bızınet.Lııde çall§mnk Uzere 4-0 - 4~ 
1'&§lannda ciddi, hrunarnt btr bayan 
aranmaktadır. 4-0 llra Ucret verile
cektir. İsteklilerin Şl§ll 20 No. lu pos
ta kutusuna yazı ile müracaatıan. 

-1 

KASİYER BAYAN ve ÇOCDK ARA
Hll'OR - MnJ:ınzn lç.ln bir bayan 
bıdyer n 12 - 18 yaşlnnnda bir 90-
euk alınacact.ır. Tel: 20096 ya mtıra
eaat. - 1 

EV tŞLF.RiNDE ÇALIŞMAK HZE
Jt.g - Bir bnyana ihtiyaç vardır. 
!ateyenıertn Çemberlltaş camll so
tat No. G2 Ziver Yenala müracaat. 

-2 

DAnı ARANrfOR - Feneryolunda 
ıtl Yllf}nda bir çocuğa bakmak tı.ze
ıe acele dadı aranmaktadır Tele
fon 24420. ~ • _ 1 

'l'ECRUBELt BİR IlASTABAKICI 
ARANIYOR - Şişli, UalfısUrgazl 
lfo. 372 de Ömer Köprülüye mektup.. 
la ınürncnat. - ı 

AIIÇI BAY~"lf - Fevkalade yemek• Öıder. T. 43.486. Dosya: 265. Fıatı . kırlst.al yazı ma.s:ım, aehı>a. anndnlyc. 
p1§lrmcsl.n1 bl!lr ve ev l.şlcrinl de ba-ı 17.000 llrn. _ 2 7000 URA - Tnrl~ınn 1kl dakl- Galata eski otımrük: BOkak Çeçeyan 
şaraklllr orta yaşlı bir bayan dışarı kn m.eı;ntcdc 6 odalı arkruu ncııc kfi.gir hnn No. 9. TI: 42475 - 2 
§arnblllr mtln:ıs!p b!r iş arıyor. Elin- Bı\lUltltÖl'DE - İstasyona yakın banc. TO.kstm Abdülluıkh~mit cndde-
de bonservisi mevcut. Akşam'da F. '\ katlı, 8 odnlı, bahÇ<'U nhıroo ev. J.AI\- sı 23 E::>7Jmrt Emlak telefon 43532. YÜZDE 6 İRALTLI ARANIYOR -
A. Ç. nımuzuna mektupla müracaat. r:ı.c:ıat: . Taksi~ Şehltmuhtar ~ad.: ı::orı L°!Rh Mnltcpedc istasyona Tiıncl, Beyo-jlu Tepeüstü caddeleri

- 1 1~4 Veli Özder. reı. 43.486. Do'<ya. 266 3 dnkikn asfalt üzerinde 8 dönüm ar- ne yakın iyl mevkide 10/1~000 Hm- rlnci kat Tozlş. -
-------------- Fir.t.ı 8 500 lira - 2 j d~ ~ m 1200 11 T ks1 lık mukemmeı apartıme.n. n. Tellll.1-

TEŞEKKVL EDF.N BiR SİR- · sn beher onu ra a m Ab- sız Akşam'da •İratlı11 rümuznna mek-
KET - muhasebe ve muha'Jer~tırıı 1 JtJZILTOP"!JiJi"TAN BOS'r.~cıv,\ ! ~ülhakMm~t3~~des1 23 Bozkurt Em- tupln milraeant. 

SATILIK APAU'I'i\!AN - Teşvlki
ye KAğıthane cnddcsl Ömer Ril;tl1 
soknğındıı No. 2S de dört katlı ve se
kiz datreli ve senevi 4200 llrn gellrll 
ktuglr o.partman satılıktır. Aynı 
apartmanın 2 No. lu daires inde Ferit 
Bllen'e mürnca:ıt. - ı 

1dare edebilecek li!:a~ blllr bir mc- ı K!\I>AR - 15.0CO liradan 120.000 e lak t ıe~on . SULTJl.N4H!'IE'ITE - Tavukhn.ne 
mur arnnmaktadır. Iktldanna göre kadr.r köşkler, yalılar satılıktır. Mu- 1 650 LiRA - Tnk.rlmc iki dakika.! rokağında 12 numaralı ev acele sı
~M§ verilecektir. Talip olanların racaat: Tıı..kıo:lm Şehltmuhtar (;ad. mesafede Duvarcı soknCındı:ı 7 metre tılıktır İçlndctılere mfiraca.nt _ g 
Istanbul 601 numaralı :ııosta k•Jtusu- 1/4 Veli Özder. T. 43.4E6. D·sya: ~67. yfız 14 nı"tre derinlik k~ ba,,ı biri · · 
na mektupla mürııcantınr:. - 3 - 2 nrs.-ı. Tnksln1 Abdiilhakhümtt caddesi! JCİRALm RÖŞK - Büyük meyvah 

----.- - 23 teıcron 43532. ve ba!tlı bir bahçe içlnde tiç odP.lı 
BAYAN ARANl'YOR - Her tür;ü RARBIVFDE - Tı"t"mva:;·.'.l yakm veya beş odalı bir kısım mtlştemJlft- 5 - MÜTEFERRiK 

kon!oru hntz bir apartımanda lkl kı- 3 kntlı •. beşer odillı, Nınyolu b"tonar- !>5000 T.İ.RA - Uılcll Rana cadde tue yazlı kı .. lı VC'l'a yalnız yazlık ki-
§lllk bir ailenin ev lşlerlnl yapacak rnc. Murncaat.: Taksim Şehltmuhtar' 160 lira gelirli altışar odalı tam kon-1 ralıırtır '~köy Sahrnyicedlt Ha§ Y. ArtlBENDİS TALF.BESi - Mck-
orta ya.şh tem.iz bir bayan aranıyor. C?d Velj._~zdcr. T. 43486. Do~a 250. forltı nrpartmc.n. LlUell trnmvn.y dtı- sok. Nd. 20 ye mÜrncnnt. _ 
Doigun maaş vcrilecc1':tlr. Taliplerin Fiatı 25,uuu - 2 raı-ı 2~7 Boıkurt Em!ık telefon 24172. _, ____________ teb!nin gl~ imtihanları, 01cunluğn. 

foto~n:ır11e tercü~,1elhallcrlni js- 1 Al'ARTII'ıtAN ARA?lı'1YOR Bey- h:ızırlar. Türkçe vcyn Fransızca olıı.-
4'1 ta k ~ d ŞİŞLİDE - 2 katlı, 8 odalı tam kon- l:.nd 1 rak matematik, fizik, kimya, pratik 

tnnbul ... pos utusuna gon erme- far, bah~li modern vllln . .Uüracant: 16i1C3 LİRi\ - Alr.sarayda tramvaya' oğlunda, Şişlide veya Mnç. a ta· Frans;zca öğretır. AJı::ş.ı.m'cla A.L. ye 
lcrl. - t T k ş 1 ıt.m 1 t C d l/4 V yarım dnk.lkn 75 llrn ı;ellrll dörder! vad:ı.r etrnfı o.çıklık lmkAnt;:ı tele- mu~rnc .. nt. 

a sım e 1 u ı ar n · cıı fonlu 2 veya 0 oda bn·nvnlu mobllyeU ""'' ECZACI KALFASI ARA7.IYOR - ·· odalı b:ıhçell Uç katlı ap!l.rtman. L~- "' "' ,,~ 
üzeler. T. 434S6. Dosya 251. Fiatı 3CO~ll yahut mobı'ly ...... .,. Belki mobilve ""' . c L!Uelldc Birinci Tayyare ap.'\rtımanı 

17 No. dn Ş. Alıcıoğluna yazı ile mü
raooa.t. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 

SATJLIK - Buzla soğutma dolabı 
satılıktır. Her gün snat ·1-3 arasında 
Pango.ltı Cümhurlyet caddesi 207 No. 
eve müracaat olunması. 

MERAKI.il.ARA M0JDE - Yenl 
ve tevkaICı.de güzel son sistem ve rad
yoya benzlyen çlrt zcmbcrekll Sahi
blnJn Besi blr salon gramofonu stı
lıktır. Akşam gıızeıesı lliin memurnı
twıa şifahen müracaat. 

SATILIK BUZ DOLABI VE SAİ
RE - SClt1z bııçuk ayak Frijider 
marka bir buz dolabı lle otomatik on 
kiloluk yent terazi ve kırlstal camlar 
ve saire acele .sat.ılıktır. Büyük İs
mail p:ış. ha.n No. 6. Telefon: 2348fl. 
Sirkeci. - 2 

SATU.IK RADYO - R.C.A mar
blı, gramofonlu ve 8 lAmbalı büyük 
model sso llrnya aatılıkt.ır. 41495 nu
maraya telefon edllmel!i. - 5 

SATILIK YEPYENİ SANDAL - Her 
§eyi t.amrun. M~ur Halll ustanın 
yapısı. Moda denlz banyolo.nna mü
racaat. - 2 

SATii.IK OTOl\l~tJ, RADl'OSU -
Ji'Uko marka G JAmbalı. Bayezit Ba
kırcılar No. 28 Benzin deposuna mü
raca.nt. - 2 

lell tramV?Y durnr,rı 247 Bozt:urt Em- Ç;)l.... ,, ...... FRANSIZ A OLAHAK - Riyazı. 
-

2 lfı.k tllefon 24172. · tm nlınablllr. A~-ım gueteslnde ye, f1z1k. kimya, tnbliyc ye Jlsnn ciers-
-------------·- ' Park rümuzuna blldirilmesi. - 2 
M~CK!\DA - 3 kntlı cll')rJcr o•'nlı 15000 LİIU _ I..dleU tramvay cad- lerl verilir.~ E"ılere g!dlllr. P1ntlcr eh-

hol mcdeı n tıpatıınnn. )<ıüracaat: d i 75 ll 1l ll dörd od l Hd 'k tı ' vendir. Akş..ı.m gazetesinde i.'O. rO-
Takslm Şchltmuhtar cad. 1/4 Vçli es ra ce r er n 1 n 1 ŞEKEJtCi - Tnnınmış işlek blı muzunn meı~tupla mürocn.at. 
Özder. Tt:!l: "3186. Do~n ~2. Fhıtı ap:ırtmnn. Ul 11 tmm\•o.y dumılı 247 mahalde miişterlsl mevcut şekercl ===-=o.;;;;..;..:.==..:;;;.~..;.;;.;;;;..;.:. __ _ 

Bozkurt EmlAk Tclc1'on: :'072. dtikkfuıı snhlblnln hastalığı dolayıst- AI..1\-IANCA DERSLEI!İ - Usu111 
25,000. - 2 15000 LİRA - IAlell 20 metrelik le devren satılık ve kiralıktır. is- tedr.ls1 nıfikemmel olan bir Alnı'ln öğ-

1 l t K ıl l t d retmenı Alnınncn dersleri vermrkte-l\IAÇJ"AD.ı\ - Ars:ı. Trnmvaya ya.
km 15 M. l'ÜZ, 22.SO derlnlık. Müıa
cant: Taksim Şchltmuhtar Cnd. 1/4 
Veli ÖZcler. T. 43486. Dosya: 253 
Fiatı lG.000 - 2 

NİŞA.l'ıı'TAŞ - İyi mevkide 5 katlı 
beier odalı, banyolu, betonarme bit" 
npartıman. Müracn:ı.t: Taksim Şehit
muhtnr Cad. 1/4 veıı Özder. T. 43466 
Do~'}'a 254. 1'"lntı 72,000 - 2 

TAKSİl\f - Mc:>ydanına yarun da
kikn yeni kl\glr beş odalı ev acele 
.sat.ılıktır. Dosya 255 crıatt> 8000. Tnk
sım Şehit Mullt.nr cadde:ll Veli Öroer 
telefon 43486. - 2 

ŞİŞLİDE - 2 kat. 9 odalı tam .kon
for, deniz görür v1llı\ satılıktır. Mü
racaat: Tnkslm Şehitmuhtar Cnd. 
1/4 veıı Ö'Lder. T. 43486. Dosya 256. 
Fiatı 40,000 - 2 

OSMANBEYDE - 6 odalı, banyolu, 
bahçell güzel, kagir ev ~a•ıtıktır. Mü
racaat: Taksim Şchltmuhtıı.r Cad. 
1/4. Veli Öt..<ler. T. 43486. I>oeya 257. 
Fintı 12.000 - 2 

cadde 85 Jirn gellrll üter orln.lı b:lnyo- tiyen er Ga n n np ç ram\"ay u-
lu 3 katlı apartman. UlcU tramvayı ra_!t mahallinde snntçl Kalendere dlr. Bu lisanda ikmale knlınış tale-

.. t ı beyi imtihana hazırlar. Pazardnn 
durağı 247 Bozkurt Emlfık t.cıeton muracaa . -

mıuı.da heı:: gün saat 4 ten 7 ye kndnr 
24172. YAZLIÖA GİDENLERİN DİKKA- İstlklM d:d~si ıss No. Hasanb::ıy 

14.0CO ı.iRA - Lalel!de 65 11.ra gellrll l Tİllı"E - Ş~ll ve Maçka.da mobllyell apartıman 2 ne! merdiven ı ne! kat 
üç, dört odalı manzaralı lkl katlı mtlstaı:ıı bir daire aranma.kta.iır. 6 No. ya mfiracant. _ 2 
apartman. Leılcll tramvay duraırı 247 Saat 9 dan 18, e kadar Telefon No. ÇOK TECRVBELİ - Ltsc profcsö-
Bozkurt EmlAk tcle!on 24172, 2031_2_Ye_m_.ü_r_a_c_ıı.a_ı_._______ rü, İngUlzce, Fr:ınsızca dcrsln veı1r. 

9000 LİRA- I..Alellde 55 Jlra gelirli Dh'VREN SATILIK TtlTt.lNCtt Mektep'" talebelerini ikmal ımtlhanı-
ildşcr odalı hamamlı S katlı apart- DtlKKANI - Kndıköyüniln en ~ek na ha.zırlar. Her yere gider. Şaı-tlar 
ma.n. Utlcll tramvay duratn 247 Boz- bir yeri olan Alt.ıyol a~nda 188 müsaittir. Akşnm'da R.R. rumuzuna. 
kurt Eml!l.k telefon 24172. No. ıu dllkk!ln devren satılıktır. Mü- - 1 

ssco LİRA - Bayeztde 1k1 dakika 50. raeaat: KapalıÇO.l"§l Ceva.b1r Bedes. nu İŞTE hITiSAS VE tıuTiYAZI 
llra gellrll 6 odalı temiz ya.pılı kAglr tenl 32/33 Mehmet Hüseyin Ko.zgan OLAN - Bir müessese çok krı.rh blr 
hane. Lfüell trnmvııy durağı 247 Boz- - 1 in§aat 1§1 içln sermayedar §CrJt nra.n-
kurt Emli\k tecfon 24172. • SATILIK MATBAA _ MoU>rlü bii- maktadır, 1.fe girmek itin icap eden tc-

yük pedal, zımba, d1k~. blçak mnkl- m.lnat temin edilınl.şUr. Tallplerln gö
neıerı, zengin hurufat tam takımla rüşmek üzere gazeteniz vasıtaslle 
aatılıktır. Tcpeba.şı Yeniçeri sokak (~at) rümuzuna sarih adreslerlnl 

4000 LİRA - Aksaray LA.ngnda 3 
k:ıt kagir konforlu hane. Lttlell tram
vay durağı 247 Bozkurt Emlllk tele
fon 24172. !8 e müracat. _ S blld1rmelert. 

S~ATILIK ARSALAR - Bayezltte SARIYF.R PİYASA CADDr.st - MEKTUPLARINIZI ALDDUNIZ 
cadde 8 metre yüz 37 metre derinlik, Yeni sinema ve bira bahçeleri maki.- Gazetemiz 1darehııncsını adres 
274 metre murabbaı beher metre 100 ne, sandalye, büfe tak:ımJarile kiralık olarak göstermiş olan lı:c.rllcrl
llra. Ulell tramvay dura~ 247 Boz- ya.but devren antılıktır. İskele me.. .,, mlzden 
kurt F.m15.k telefon 24172. muru Bay Şevketten 80rulmnsı. 

- 3 M,B - Radyo - S.R - Klr:u·ı -
SATILIK AP.SAi.AR - Dnyezit Bo- ------------- P. - l\rtTa - M.S.S - N.K -

{tana~ 168 metre 5000 U!ellde 270 SATILIK APARTIMAN ARANt- Ciddi - l'.S.K - RR - n.s -
metre arsa !lOOO ıım. r.Mell tramvay YOR - Maçka ve Şl.şllden Hamiye- İnşa.at _ F.B.K _ ı>o:ıtor _ 

DAK'liLO _ Ankara yazıhanemlz SATIMK BUZ DOLABI - 4 ayaklı 
için telefon ve daktilo işlerinde ça- Kelvlnatör 938 model .sekiz ayaklı 
bfnuıt üzere bir bayan nraıuyor. Mti- Norç marka Od buz dolabı satılıktır. 
:racaat ııaat H e kadar Galata Ban- Saraçhaneb&§t Dabçcll mahalleblcl. 
!-Iar caddesi Adalet hanı No.5 - 2 Tel: 21607. - 2 

CiHAN<iiRDE - 3 katlı üçer odnlı 
daireler, denizi !cvkaUıc!c görür mo
dern aprt. Müracaat Taksim şehit
muhtar Cnd. 1/4 Veli Özder. T. 43~86 
Dosya: ~58 Fiatı 27.000 - 2 

dura~ı BoZkurl Emlak telefon 24172. re .. Beynzltten Aksnraya tadar 2-3 E.P _ F.A.Ç _ A.L 
katlı, 3-4 odalı trnnwaya yakın bir 

SATJLIK ARSALAR - Lfüellde 106 yerde satıM~ kAğlr apartınıanı olan- n:ımlarınıı gelen mektupları lda
metre 4000 keza Uılcllde 213 metre ıann ıstP<ilklerf son nat ve tnfslll\Uı rehnnemizden aldırmnlan rica 

OSMANBEl.'DE - Tramvaya yakıll 
5 katlı 5 şer odalı daireler. banyolu 
modem bir a.partımnıı. Müracnat: 

arsa 9000 llrn. u.ıeıı tramvay dura.ğı mektupla.rlle Sirkecide Yeni Handa. a..ol;,;,;u~nliiuiiir.-.. ________ ..._...ıı 
247 Bo7.kurt Emlt\k telefon 24172. ı numnradn Ahmet KAhyn O~Iuna 

ITRİ'l'AT· SATJCJSI ARANIYOR _ ALMAN CMERSJIDES 179 TiPl - Az 
Kadıköy{inde müstamel tenezzüh otomobili gatı?ık
~ kudretli b::Z- tıtrlyat makğ= tır. 'Müracaat: Galata Mahmudiye 
Kadıköydc oturın:ı ıcı ~~nın~ _.\r_;_ No. 85 Keğnm. - 2 
Oalatada B cnr ır. er 6~ 

Tak.'<im Şehltmulımr Cad. 1/4 Veli 
Özder. T. 434i:6. Do.'Ytl: 268 F1ntı 
42.000 lira. - 2 

~ATlLIK AilSALAn - Aksa.rayda mü:-acaatlan. - 1 
106 metre 1500 lira 164 metre mu- TARABYA - Böğürtlen soka~ No. 
rabbaı arsa 6000 lira. LA~ll trnmvay 72 a.,rn.ıt.a yakın 5 odalık, elcktrlkll 
durnn-ı 247 Bo'1kurt Emlak teıeron bir ev maktunn ıooo liraya aatılıktır. 

i · t · ır 24172
· r"çtndekllerc mnrace.at. - 2 HER İŞ ÇIN ELVER ŞJ.1 - K ası VoYVoda ~kalnr ca.d. No. 47, KELEPİR ACELE SATILIK AL

&ma -.at 10,30 ~ ~in .ltntma ka- MAN PİYANOSU - Pa.zarlan 15 ten 
eaat. ,.,o aruı müm- sonra Fatih İskcnderpaşa. mahallesi 

çok ehven Taksim İgtlklfll C. No.23 '7000 LİRA - Taksime 2 dnk.lka 6 
Yalova. blrn.hanesi askerlik sebeblle oda truuı. mü.,temJldt bahçeli bnl
devren satılıktır. Her mman nıilra- ltonlu :tAgir hane. Talaıhn Abdülho.t.
eant ed1llr. - ı hbılt caddesl No. 2S Bozkurt Emlak 

fCİRALIK - Kadıköy Acı.badem 
İkbaliye ıruı.hn.llesinin MAteTelll .->
kağmda ftıç b(iyilk odıuıı ?& iki .,ı., 
mutfak ve bahçesinde tatlı suyu 
kuyusu ve elektrllf. mevcut pyet ha.
vadar yam Jrı.şa eJyerlş11 ıs No. h ev 
klrnya vertlecektır. Ar.ru edenleı- için
dekilere müracaat edilmt!51. - ı 

n j - 2 ~!ah Btendl IOkak No. 23. - 1 
lhJSAon H AllANIYOR - Bir ga

aetede çalışbnlmak azere 1k1 md
ahhlhe 1hUyaç vardır. B1r!ncının 
--.ı net 80 lira, ~lı.sına zamanı 
~ saat 20 den gece 3,5 a kadar 
hiiıcıntn maaşı 4-0 llra, mesaı zaman~ 
aqam 20 den 12 ye kadar. Eski 
Ttlrtçe bilmek şarttır. Lisan bUen, 
ltbıdüz öğleye kad:ır başka i~ olma
hn tercnı edlllr. Kıs:ı. bir hal tercn
aıes1n1, taıısıı derecesini ve daha ev;:1 ~nlış'ilan yerleri bildiren mektup.. 
ta tnnbul posta kutusu 466 ya mtl-

---------------- teıeron '3532. _ AZ KULLANU.MIŞ - Amerikan 
malı, kromell talın lA.sttkll, şık blr KARGin APARTMAN ARANI- ACELE SATILIK - Göztepe poll.! 
çocuk arabası acele satılıktır. İste· YOR - İki Uç katlı üç dört odalı brnkolu a.rbsındakl ~yırdn tren ıs
}'enlerln her gün Galata Okçumusn tralllvny& yakın lyl blr yerde satılık t&syonuna l"kt dakika d&t odalı 1k1 
cad. No. 52 Keresteci AP. daire l e apartmo.nlan olanların istedikleri tlglr hane. İçindekilere müracaat. 
ınüracnatıan. _ son fiyat ve tatslldth mcktuptııı1Ie 

Galata. nw<ır soknk Taptas han 
Asım Yolaça mektupla mrııa.cantıarı. SAnt,fK SOliUK BAVA VİTRİ· 

?oıı't - General Elektrlk markalı 185 
ııa.ntını boyunda 3 ay temiz lı::ullanıl-
mış Y'Cnlden farksız Galata Ferme- SATILIK AHŞAP EV - ~ka ile 
necller caddesi 163. · _ 1 B~ktnş arasında. rüzel blı: mevklde 

SATILIK BAÖ VE UFAK KAGİR 
BİR HANE - ttskiıdardıı. Çamlıcada 

_ caat. - 4 - Kiralık. Satılık 
~\JJ.::J,İYA'I11A!'lı'E iDARE EDE-

Boğaza nazır hali hazırda ayda 26 
llrn. kira. getiren bir etV 4500 liraya sa
tılıktır. Yerine fiç katlı ~el bir 

RATILIK KÖŞJt - Meyva ve ııa1r Bulgurluda. f<!YhlslAm ömer Lilttt 
alaçları havı 1 i d&ıtım balıço içe- efendlnln &.mzlsblde m6§hur Şeker
rls\nde 7 odalı ahşap kôşk satılıktır. kaya suyuna muttnsıl yent lISUl Ame
Sa, elekt.rtk, havogo.zı, kuyusu mev- rlkan çubuğundan yetişUrllmt§ dört 
cut ve gayet açık ma.nzaralıdır. Göz- senelik on bir dönüm arazı, dahilinde 
tepe istasyonundan 1ld dakllm mesa~ iki bin küsur kllo üzümU mevcut olan 
fedecllr. Telefon: 42527. - 2 ba~ ve hnne 3500 llrnya satılıktır. 

'O'sküdarda kiW.pçı S:ı.brl Cemale mü
racı:ıat telefon 60576. ~ - Ebe hastnbakıcı, bir bnyan 

a.tıı. knc1ın hndeme, ahçı ve şamaşırcı 
1~ıyor. Öcret dolı;undur. isteyen
--- Cnğo.Ior!lu Sıhhıı.t Yurduna mft
·-ntııın. 

apartman ynpılnbllh:', g6rmek için BULUNMAZ ntn IllRSAT - Kuz-
TALİMRANE l\ml:DANINDA. - Bit Beşiktaş :tcadlyc maıuıı~ yeni Şalt ~ncuktn. Frenk tepesinde 25 

apartıma.n.. 6 !tatlı, 10 daire, 4 dük- Nazım roktı.k 17-19 (cskl Birinci Yeni numaralı, 6 odn.lı köşk envaı çe
kD.n, to.m konfor. İrod.ı .san senede sokak> numarnya her gün nıüıttcaat. §it meyva a~çlan bulunan 1k1 
6.000. Mfimcant: T. 43.486 Vcll ÖZder. Satış için Gala.ta. poııta tutusu dönfun bahçesi ııe beraber ehven bir 
Dosya: 259. Fiatı 170.000 llra.. - 3 11~0 Ye yazılması. flatfo acele satılıktır. 

CETIIA'l'-."DA VATAN ECZANESİ -
Sahibinin hnstnlığı dolnyıslle .satı
lıktır. Sn.hlbl Rıza Atasııı:tuna müra.. 
caat. - 14 

Bursa. sulh hukuk m:ıhkcmesln-

den: 042/48 
Bursa Udncl sulh hukuk ınahkc

mes1nln 14/4/942 gün \'e 9421307 sa
yılı Utunlle. Kabili tnksim olmadığın
dan satılarak bedelinin hlssedarla
ım hisseleri nisbeUnde taksimine 
karar verUen Bursanın Davnt Dede 
mahallesi Şam sokakta 287 adanın 
29 parsel numarasında kayıtlı bir bap 
ev.in Bursa ildncı aulb hukuk mah
keme& ta.ratmdnn ve salonunda açık 
arttımıa Ue .sab§l lcrn kılınncağın
dan tallplerln blrtncl arttırma günü 
olan 8/8/942 günü sna.t 14 ten 15 e 
kadar ve kıymeti muhammencst 
olan 1k1 yi1z llra.nın yüzde l'et.mtş be
§hıl bntmndığı takdirde ikinci arttır
manın 18/8/942~ünfi aynı saatlerde 
hazır bulunmr.J.an ve kıymeti mu .. 
ha.mmene ilzerlnden yüzde yedi bu
çuk pey akçelerlnı satı.s memurluğuna. 
tesllm etmeleri ve bu husust:ı.kl şar.t
namt>nln llful tnrthiııdcn itibaren 
herkes için göriUebllmck üzere ha
zır bulunduğu ve bu gayri m..cn kule 
ait ta.vız bedeli ııc lhnle karar pulu 
e tezkere hnrcı lle tell ô.Uye rüsıunu
nun mügterlslne ve tair. vergiler ile 
yUzdc beş hnrcın dn hl~scdnrlaro alt 
olduğu 1lün olunur. 
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GÜZELLiK SÜTÜ 

Cildi temizler - Gerer -
Besler - Çilleri lzale eder. 

Gözen 

PARK GAZiNOSUNDA 
Kristal Gazinosunun l>Uyü]i fedak.&rlıklarla 

Ankaradan getirttiği Radyo Yıldızı 

EV AT A AY 
Tanburi SELAHADDİN PINAR ile Kemani 

NOBAR TE.KY AY ve Kristal'in MUAZZAM 
SAZ HEY'ETl her pazar 

GENÇLİK, GtJZELLİK, SaN'AT - SİNEl\tA l\IECl\ITJASI 

Bugti.n çıktı 
Bu sa.yıd~: CHUseyin Kem!}) - CRita Hayworth hakkında. entere

san btr yazı) - (Artistlerden ha.ngllerinl beğeniyorsunuz?) - (3 Pa
lavracılımn kanlan) - CYıidızlan, baca.klanndan tanıyablllr misi
niz ) - (Sinema dllnyasınd:an son haberler) - (La.na Tumer, Geçen 
.sayının devamı) - (Sinema dedikodula.n) - (Şafak sökmesin, Film 
Romanı) - (Sakallı Bebek, Fllın hikA.yesl)). Aynca: La.urence Ollvler'ln 
pek nefis btr tablosu, Adresli artist blografllerl, Dert Ortağının oku
yuculara cevaplan , v s. Krem - Pudra - Allık -

Briyantin Kristalize -
l\1nyl briyantiniı ,~ 

saat 15 - 19 a kadar 

içkisiz Aile Matinesi --------HERYRDE 15 KURUŞ--··-----
osyon - Sal kolonya 

----0--

G ÖZEN 
H E Y ' E T ı OKUYUCU SAZ BAYANLAR 

Kemençe: ALEKO il Kanuntı lSMAİL SUZAN YAKAR il FAİKA TANRIKUT 
Klirnet: S0KR0 Kemanic HAYDAR FAİDE YILDIZ Okuyucu Bayları 

'Haliç sahilinde satılık depo 
en beğenilen güzellik,. müs

tahzaratmı yapar 

GÖZE N'in 
YASSI ŞİŞEDE 

dört kokulu iz bırakan 
losyonu 

SEV BENi 
HuLYA 

~----..,..-El--------~ 

ESMER 

Udi Selanikli ABDI Tanburi: İHSAN MAHMURE SENSES Aksaraylı H. YAŞAR 
Darbuka: Necdet Gezen Neyı BURHAN AYDA SÖNMEZ HAMİT DIKSES 

\ıı w Yer bulmak için lütfen erk.en teıril ediniz. Konsomasyon 45 kuruştur. 
' 

M A K S i M YAZUK BAHÇESiNDE ··z 
Kemani NECATi TOKYAY 

vt 23 kişilik muazzam Saz Heyeti 

S. A TiLA takdim eder 

Piyasanın en şerefli bir yerinde, Atatürk köprüsüne yakın 
ve her türlü denlz vasıtalannın yanaşabileceği sahUl olan bir 
depo satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri 

D. I Galata, Şehitmehmetpaşa 
· mal1allesi Kalafat yeri so
kağında eski 6. 8, yeni 6, 8. 
8/ 2 numara 

kıymeti cinsi 

25000 depo 
(Mağaza) 

teminatı 

5000 

Yukarıda izahatı yazılı gayrı menkul pesin para ile ve kapalı 
zarf usulile şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacal~tır. 

üzere iadelI taahhütlü olarak postaya vermeleri. {7351) OYA 

!hale 5.8.942 çarşamba günü S"aat 14 dedir. İste!dilerin.şube
m.i.z emlak servisine müracaatla teminat akçesi yatırmaları ve 
teklif mektuplarını, bir lira mukabilinde alacakları şartname 
hükümlerine muvafık şekilde tanzim ederek bildirilen gün ve 
saatte şubemiz satış komisyonuna veya ihale saatine yetişme~) 

' w· A AAAl&l'*'WWMM fiifid 

ve DUDAKTAN KALBE 
losyonu ve parfumleri 

---O-

Her ıtriyat mağaza ve 
deposunda bulunur. 

GÖ7.EN miie~scsesi, Biiyiik 
o!'tane cad. No. 5. Tel: 41378 

ERENKÖYÜNDE 
i:.;T.\SYONA YAKIN 

14 dönüm meyve ağaçh 
bahçe jçinde: 

B 
16 odalı bir KONAK 
ile :1 odalı bir liÖŞK 

• 

MB&P4 0

1 
Müessesemizde daima KADIN ve ERKEK .kol, ceb saatleri, masa 1 
duvar saatleri, altın ve platin n1san yüzükleri, kıymetli taşlarla ~1m-•••••••••••lliE•am:amm•mmaaam 
siislü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni «Şev:ıliyeı• yüzüklerinin zen-SATILIKTIR 

llavaga~ı. elektrik ve bol 
su vardtr. 
Galatnda Ömer Ahit ban 

24 No. da 
lH\tUM El\U,AK Acentesine 

- müracaat. Tel: 49413 

• Fevkalade bir arsa 
satılıktır 

lhlamurla Kalamış arasında 

R:ı.ğdat caddesi ve tramvay yulu 
üzerinde, Moda koyuna bakan, 
ağaçlıklı ve merkezi vaziyetı iti
barile eşslz blr ars:ı. satılıktır. 
Emniyet Sındığı merke;, satış 
salonuna ve Kadıköy Mıb~~Ine 

l••mıa611ill!J!J müracaat. 

gin çeşitlerini bulundurtluğmuzu J.:: ... · .... , ekle şeref duyarız. 

No: 10 
58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

No. 18 

SAAT MAl'iAZALARI 
ADRES: ISTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No: 8 

No. 3l 
12 Elma.~ 
5 pırlanta 
400 Lira 

24 Elmas 
2 pırlanta 

280 Lira 

Soydan sünn~lç! 

Ahmed Temiz 
Adres : Çar!Jıkapı 

Tramvay durak No. 3 
Tel: 23860. Ayrıca bl
raderl Büyükada Halk 
Echne.:ıl Tel: 56.37 

•• a 

Satılık Hurda Tel Halat 
Mahdut l\'Ies'uliyetU 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
15 Ağustos 1942 tarihine müsadiI Cumarte3l günü saat 11 de 

kapalı zar! usultyle Soma iş1etmemizde takriben otuz ton on 
Güzel San' atlar Birliği i!ı1 on sekiz milimetre kutrunda tel halat satılığa r;ık;:ı.rılacaktır. 

R • b · d ':'alip olanların ~urtnameyi İstanbul'da Eti Bank Şubesin
esım ŞU eSill en: den ve Kütahya.da Türkiye Kömür satış ve tevzl müessesesi 

26 ncı Galatasaray Re.>lm sergl.sl- ajanı İhsa·n Şeriften ve Bal:.ke3irde Mükellefiyet Müdüriyetin-

A 

ne iştirak ede~ck.ler eserleı«ni 27 ve , den almaları ilô.n olunur. 
" 13 Temmuz günlen saa ~ 15 - 17 Y ~ J tı:ıamm!ll-••E-!llmmeaW"l!llB:::lla!!!l®~ii?:!!SCAll'l·::ll·Ell!!i1ıı:agz:3m&1;;ı;m1 mm•11e111•11•ıl kadar llseye gettrmelerl. • • ..........., 'OF' -

Saç bakımı gü:ı:elliği.n en Bursa sulh huku~< :nahken!esin- Ticaret ve Zahire Borsası 
b;rinci farlıdır. den: 4'.!129 intihabı hakkında PETROL iZAM Bursa il:incl sulh hak:.ık mahke-

meslnln 16/12/911 güniı 615 numaralı Int·h H ' tı.nde 
Her eczanede sahlır-. :.:ararile hlssedarl:ırın mlktaıma na- 1 ap ey e D: 

za.ran kabili taksim olmadı~mdan sa- 1 - Temmuz 942 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Tica- ~ 

Y:mha11e işlerinde ıstlhdam takslnılne karar vertıen Bursanın ~ j 
edllmek üzere Türkçe ve Fran- Koca Naip mahallesinde 927 adanın tında intihap etmek ve intihap olunmak hakkım haiz olanların listeleri 

e 

Türkiye sigorta orodüktörleri cemiyetinden 
Tlc:ı.ret vekale.tlnln 25/5/942 tarih ve 2/17986 sayılı kara.m:ı.mesl.

nin ikinci maddesi CD) fıkrasına. tevfikan prodüktörlerin mesleki taah
hütlerine karşı temlnat ol:ı.rak yatırmalar: icap eden temlnat haklcın
da izahat almak üzere derhal ve şahsan cemlyetlmlz td:ı.re memur-
ıu~un:ı. m (frac:ıat etmeler! ll~n o1un ur. 

Yükçüler cemiyetinden: 
940 - 941 - 942 senelerinde Yükcülük talebüe ve istidaname vermek 

suretile cemiyetimize müracaat edenlerin cemiyette kendilerine verilmiı 
olan numara pwulalarını hamilen ve önümüzdeki Pazartesi, salı ve çar
şamba günlerine kadar cemiyette ispatı vücud etmeleri lüzumu ehem• 
miyetle ilan olun!.lr. · 

DiKKA T !... DiKKA T !. .. DiKKA T 1. •• 
Belediye teftio heyeti tarafından tahlil edilen vt-. içinde 

Aıı.id Obalit olmadığım raporla ispat edilen güzel 

R 
Kemali emniyeti~ içebilirsiniz. Gazozlaım11z gayet temizdir. 

Katiyen sıhhate muzir değildir. Her yerden israrla arayınız. 
BE 

1 
AZk8Pfii+ Ve markasına dikkat ediniz. •e•+ *"59Wi54!i 

ggwg:zg Eri'' §!WW MM?#? **dE#AAE'l':Zm:J:iMif.ı.e!S:UI 

a ·naJ t sise ı sat 1 a 
Elinde tasfiye mak.lnesı te.)L>atı olup ta. satmak ıstlycnler htanbul 

Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 numarada. Nazll Özarcaya müra
caatları. Telefon: 24197. - M # &&!Mi e 

Kaplıca ve içmelere gideceklere: 
Mütehassıs Dr. RIZA REMAN'ın 1

- Bllt GE...~Ç ARANIYOR tılarak bedellnin hisseleri nlsbeLinde ret ve Zahire borsası heveti idaresinin yeniden icra edilecek intihaba-! 

sızca bl!cn Türk veya ecnebi ta- ıa parselinde kayıtlı bl..r bap hanenln bugünden itibaren oda ve hona koridor --~ salonların'\ asılmıştır, Bir 
bllyet.fnde 17 - 20 yaşlarınd.ı blr blr!ncl arttmnası 10/81942 günü saat itirazı olanların üç gün zarfında 20 Temmuz 1942 pazartesi günü ak- Şllah Sul"n Kullanma timi - Şifalı kaynaklarmmr 
ı.ı-enç aranıyor. İyt referans gös- 14 ten 15 e kadar ve kıymatı mu- şamma kadar - yaz1 ile intihap heyetine müracaatları. (610 sahife, 250 resim ve harita, ~ lira) 

1 termesl şarttır. İsteklilerin (O. hammeııesl olan (280) Uranın yüzde 2 - intihabat 24 Temmuz 942 tarihine müsadif cuma gUnU saat Kaplıca BlJgllerl (50 Krş.) 
T.) rilmuzlyle İstanbul 176 pos- yetmL' beşini bulmadığı tal::dlrde on on birden on üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların 

1
. Tavsiye olunur. Kitapçılardan arayınız. •••••• 

trı k•ıtusu ndre.::lne vazı ne mü- gün sonra 20/8/942 günil aynı saatte mezkur gün ve saatte Boıııa idare heyeti aaloouna gelerek reylerini •••m••••••••••••••••IR••••• .. 
••••-ı:mı rac:ıatları • .- 11 1n ı Ih h • k hke "" ı ı ı ıı= 

1 

ıı: c su• uı;u ma. m ... s sa.o- ,.istimal eİtmeleAri ilanşoluAnın.PKA. SALONU ~ 1 nunda 1cr:ı kılınacağından herkes --
Fabriknya elverişll boş bir lçln görülebllmek ü:.:ere U:ln tarlhln-

den itibaren her gün lçln şartname-

A R s A Veya BiN 
A si açık olup talip oıan!ann ihale ve 

1 
Sahibi~ sıhhl mazeretine mebni şehrin en tanınmış bir sayfiye· !" müz:ıyede saa_tıne kndar klymet! Beyoğlu İstiklal c~destnde VPASAJ HRİS?;AKJ: ~partıma·n J sinde en mutena ve halen mükemmelen işlemekte bulunan 

. . . muhaınmene üzerinden yllzde yedi • A - No. 1 e nakledilmiş oldugunu sayın muştenlenne bildirir. . ve çok tutunm~ olan verimli ihtisas icab ettirmiyeıı bir mü-
ııranıyor. A~.ıkadaıların (R.A. l 1 ! buçuk P~Y a~:ceslnln ::;atış ıne- t 
rUmuzlyle Istanlfal 176 P_?Sta 1 :nuru baş kitabete te.wiye etnıeıerl q•zdiQWMk#Wi!P.Zlflll!i •eewıw+ • 5 ·~ ... , , essese DEVREN ve ACELE SATILIKTIR 
kutusu arıresıne yazı ile mura- ve işbu gayri menkul fü:e:fode Jli~iül 1 Sayın bay doktor ve eczacılanmızm nazan dll:katine: 1 · a AAılliQ!'llS "Hatları RMWir-:mml · "' ' . 

J • ol~!'~~rın 15 gün . z:ırfınd:ı evrakı Çoktan beri piyasada bulunntayan 1 Isteklilerin 1093 No.lı posta kutusuna yazı ile müracaatları. 
Zayi - 1038 sencsinrte Zoğrafyon m~soıtelerlle blrlıkte n:ahkemeye 1 ' .. tta:ıiRYM?·ı::m;m;ı;ıwı,ş;ıı:.wırt..Z~SA111!2WP'iaet.J::IJV.~::. 

lisesinden aldı~ım diplomayı zayi et· mu.ra.caatl.arı. Evkafa ait taviz b~- ''6 R A 1 N s d v A L s l 
tim. Yenisini çıkar~c'l ;ıırırhrı c;,kisl- deli de ihale kar~_r pulu ve .. tezkeıc e 1 
nln hükmü yol{ttır pulunun telllliye ucreilnln muştıt.rı7>•e 'J 

· · ve ctı;er vergi \"e s:ıir borçlarla yiiz-

Sermayedarlar için bulunmaz fırsat 


