
An ... ctrada askerlik kampını 
bitiren gençler Atatürk 
anıhna çelenk koydular 

• 

Mahrukat ofisi, kışlık odun 
ve kömüre mahsus 100 

depo daha açacak 
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Sibirya 
hududunda 

faaliyet 
laponlar yeniden mühim 
1 kuvvet göndermiıler 

Adanada azıll bir 
haydut yakalandı 
X akalanan liaydut geçen yıl Halayda iki otobüsün 

yolculannı aoyan, bir polisimizi ıehit eden 
çete efradındandır ' - ,. 

BU SABAHKİ TELGB.AFLAB 

Mısır' da 
durum 

değişmed.i 

Amerika' da 
gemi inşası 

• 

Almanlar 
aşağı Don'u 
geçiyorlar 

- .Nc\'york 19 (A.A.) - New - Geçen yıl Hat.ayda bir şak.avet ve yakalanmıştır. Hintliler bir hücumu 
York Tlmes gazetesrne göre Jar kür. ttül' A tr 1 ı>onıar şimdi şimale yani Man- h!dlsesi olmuş, Suriyeden gizli- Haydut, Antakya Cümhurlyet pÜ& er, vua a. 

Yeni kurulan bir 
tersane rökor yapti 

• 
Bu mıntakada bir çok 

köprü baılan kurduklari 
haber veriliyor 9Uko - S"bi d d gittik- ce topraklarımıza giren beş şaki, müdde!umumtıiğlne teslim edil- yalılar mevzilerini 1 

rya hu u una Belen dağının Derindere mev- mek üzere Hataya gönderilmiş- f d" l tn artan mlkt~larda harbe alış- kllnde iki otobüsü çevirerek yol- tir muha aza e ıyor ar 
Londra 20 (A.A.) - Bu aa

'bah Amerikadan gelen bir habe
re göre, timdiye kadar tamn
mamış Amerikan gemi İnfaal 
tezriblarmdan Kalifomlp İDf& 
korporasyonu l 0.500 tonluk hir 
vapanm intatmı 41 gUn içinde 
tamamlamı, ve bir rökor yap
DUJlıl'. Bu tezgahlar 18 e.y eV'l'e
line kadar Los AnıceJes civann
da bataklık bir sahada kurul
muotur. Şimdi 'burada 14 gemi 
İnfa. 10 teçbi~ havuzu vardır. 
Tezgahlar haziran ayı İÇİNie l 5 
ticaret gemisi teslim etmif1erdir. 

kıtalar göndermektedirler. culannı &<Oymuştu. Bu esnada · . .. 
~te. Vaşingtonda Japonyanın tek başına şakllerle çarpışan bir Venlen mali\mata gore geçen V iagt 20 (AA.) _Alman-

Vichy 20 (AA)- Alman ku~ 
•etleri Rostof ıehrini ıarktan çerir
meğe çalışıyor. Ruslar acele çekDi
yorlar. Almanlar Don nehrinin ap• 
ğı mecruı üzerinde yeni köprü bat" 
lan kurmuşlardır. Alman hava ku~ 
vetleri mühimmat yüklü 3 Sovyet 
trenini berhava etmiıtir. ., 

vyetıer Birliğine taarruz ede- pollslmiz de şehit düşmüştü. yılki şekavet hAdlsesinde tek ba.- lar, 'f!tııle=yn·de Uo kere arka ar-
~~e dair hasıl olan kanaatin 1 Janda.rmamızrn takibatı neti- şına eşldyalara karşı koymak su- kaya taamıza blkmıılar, fakat her 
ti kçe kuvvet1enmekte Dlduğu- ceslnde haydutlardan blrt yaka- retlle yolcuların hayatını kurta.- " .. d de kayıplara uğrıyarak gerl 
nu belirtmektedi~. . lanmış, fakat dördü kaçmağ'a .ran. fakat vazife u~runda ka~- ~~lı:ışİardır. 
kı New - York Times, Aleuıt ta- muvaffak olmuştu. Bu şakiler- ramanca şehit dilşen pollslmız Kahire 19 (AA.)- Reuter aJan-blf1 adalarından bir ka~ının ve den Yusuf lsm.!nde biri tekrar için Derlnderede bir andaç dikl- sının hususi muhabirinden: 

hassa Klska ve Attu nun .Ta- topraklarunıza sokulmak cürett- lecektlr. Bu andacın keşifleri yar Bir Hintli tümeni dünkü cumarte- Kafkasın ıimalinde mey• 
dan muharebesi oluyor ~lann elinde bulunduğunu nı göstermiş, takat zabıtamız ta- pılm.Jş, tasdik edilmesi üzere Ve- ııi günü merkez kesiminde küçük bir 

fi tırlatmakta ve bu hali'n Va- rafından Adanada teşhis edllm!ş kAlete sunulmuştur. ilerleyiı luıydetmi~ ve dllımanın 
~gtond~ ~lr ~ok kimseler ~ra- tanklarla yaptığı birkaç hücuma ma-
~dan Sıbırya ya ve Alaska dan ruz kalmııhr. Kar~ hilcum topçu ta-

Moskova l 9 (AA.) - Alman ta· 
arruzunun sıklet merkezi şimdi Kaf.
kasyanın şimal bölgesindedir ve bu
rada bl!yült ölçüde bir muharebe 
cereyan etmektedir. 

Zfyade belkl Kamçatka'ya karşı B • llA ku·· m e rafından fazla güçlüğe uğranılrn.a- 1 

Yapılacak bir taam.ızun başlan- U Sene m) ) dan püıkürtülmüıtür. Avuıtralyalı-
tıcı olduğu tarzında tefsir edll- ~ar zaptettilcleri araziyi mulıa.faza 

DiğeT bir habere ıöre Atlan
tik aabilinde bir tersane apa ırlbı
de 35 dakika İçinde 3 muhn'bl 
s.zya indirmittir. 

d!~ı
1

::~;:
1

:~a maçları yapılacak ediyo,ı ... Mihver 

hava akını Birinci kümeye dahil on kulübün kuvvetleri yer 
• Moskova 

Kızıl Yıldız gazetesine gelen bir 
telgrafta Almanlann mütemadiyea 
takviye getirdikleri ve bu takviyele
rin müdafaa hatlanmızın :zayıf nok• 
talannı aradıklan bildiriliyor. 

Şarki Pruaya'ya ve 
Almanya'nın garbine 

bombalar abldi 
Berlln 19 (A.A.) - Geçen gece diiş

l!lanın münferit bir takım b~ 
t4yYareıerı Şarki Prusya'nın sahil 
~e bir akın: yap1ll14lardıt. Bu 
~reler tM11 k&ibıe blrka4 lnflllk 
~ı atll\ışlarsa c1A hıı.sarat ol
rnarnıştır. 

sekize indirilmesi düşUnülUyor değiştiriyor 
Voroşilograd'ın Voronez etrafında 

muharebeler 
tahliyesini bildirdi Moakova 19 (A.A.) - Reuter 

ajansının husuai mUhabiri bildiriyorı 
Bu aene milli küme maçlıınnın yapılman kuvvetle muhtemeldir. Vorone:z tehrinin civarında ve cenu-

Bu hususta alakadarlar aruıncla kuvvetli bir cereyan nrdır. Geçen •ene Güzide kuvvetler, Milerovo'nun cenubunda bunda Alman ileri harekti durdurul-
lig maçlarının geç baılamuı yüzünden yapılamamıı olan millt küme tanklar merkezden çarpıtmalar devam muş v~ düşman müdafu vaziyetine 
maçlannın yazın boğucu sıcaklanna kalmaması için hu sene 1 eylulde d" geçmegc mecbur olmuştur. Almanlar 
lig maçlan başlıyacakttl'. Müaabakalann bir an evvel bitirilmesi için bi- !İmale gönderildi e ıyor nehrin doğu kıyısı yakınında sıkıfb-
rinci kümeye dahil on klübün ıekize indirilmesi düıünülmektedir. nlan kıtalarını kurtarmağa te,ebbü. 

Millt küme maçlarından başka. Ankara, İstanbul ve fzmir muhtelit Londra 20 (A.A) - 8. B. C.: için Voronez kesiminde nehir ü:ze-
t:Uunlan ~ maçla. ,:apdecaktu. U.m•;l~DUL bi,.rincl ve i\irıf.i~;:\;;Jliııl~:fil&\I;~-·~-- D~ _gece Moskovada ::neıredilen rindki köprüleri alellcele tlmlr eCB-
devreai arasında boı kalan bir ay .müddet eınıuanda Avnipa'!aa 1E f • , ·- ltilf'-..&JffL VOl'Ofllcwlrracl )'Oi'fal'. 
takım getirtilmesi mutasav.verdir. le göre mfittellk kunetler. OIDQllllia tehrinin botaltıldıiuu bildiriyor. Alman tebliği 

ve merke'llde RU'f'9Y tepeal boJune& ~ebliğin metni tudurı • 
B . Macar takımı gelı"yor biraz llerll~. $.mal<ie me~rl- Berlin 19 (A.A.) -Alman L.,. 

1 r nl muhafaza etmlflerdl.r. cK:ıtaatımız. 19 temm~zda v.oro- kumandanlığının tebliğine göre. do-
Betiktaı takımı, N. A. C. Macar takımtnı iki maç yapmak üzere şeh- Cephede bulunan harb muhabirle- ııez mıntakasında ve Mılerovo nun ğu cephesinde yenilen düşmanın tlı-

rinüze davet etmiıtir. Maçlar 16 ve 23 ağuıtoıta Şeref stadında yapı- rlnln ıŞamtına göre mihver lruma.n- cenubunda düşmanla. ç.arp1§1mşlar- kibine devam edilmiı, Alman hna 
lacaktır. danlığı cep~ lcuvvtlert araaın- dır. Kıtaatımız Voroşılovgradı. al- kuvvetleri Voroıilovgrad ve Roıtof 

Bertin 19 (A.A.> - 18 temmuz öğle 
tattı münferit. bir tal:ım Inglllz ı.ay
Jare1ert Garbi Almanyanın hudut 
•ra~Islne gellşl güzel ve hlç bir he
def gözetmeksizin blrı;ak 1nf11Ak bom
baaa atmışlardır. A.ste~ bakımdan 
lnAnasız oldunu kndar tesirsiz olan bu 

~~u~ın~~~~~~~~ sıvu .. ahallden bir Ticaret Vekili iaşe müdürlüğü 
Alman av to.yyarelerl düşman 

da bazı değtşltııtler 18.Pmlftır. Ma· dıklan emir mucibince bopltmıılar- çevrelerinde düıman kafi ] rinl 
reşal Rommel Alman kuvvetıerlnJn dır. Cephenin diğer kesimlerinde bombalamıılardır 1 

e e 
en güz1de31 olan 9 uncu tilmenı. m.er- değişildik ~ktur. 12 temmuzdan 18 Macar teşkilleri Don nehri · st .. 
kezden alarak TeHlltsa. lcar'llSlna temmuza kadar biten hafti zarfında · d h · b h k d n1nk ] 

Adanadan döndü, Milli 
• Şef tarafından 

kabul edildi 

b0trıba tayyarelerlnl derhal ve mu
laftakıtele harbe 1cbat etm~lerdlr. 
.Alınan tayyareleri İngiliz tayyareıert
tıt gerı dönmek zorunda bırakmışlar 
le muvarrakı'fetll isabetler lmydet
ll\!4lerdtr. Şimdiye kndar yapılan mll
~edelere göre İngiliz uçaklarından 
-.u&l düşürülmüştür.. Ankara 19 (A. A.) - Ticaret 

,'fab 1 k ti Vekili Dr. Bel:.çet Uz. tetkik ıeya• ,. ancı meme e er- . .. 'd k • - hatınden, bugun Pat 20 de taıyyare 
~f 1 Bulgar azlıkları ile Adanadan Ankaraya avdet et-

ya 19 (A.A.) - Yabancı . M"ll" Şef R .... h t t 
lrıenı1eketlerde yaşıyan Bulgar mlf ve ı ı eıaıcum ur . ıme 
&.zlıkları için Bulgaristan Hari- İnönü tarafından kabul edılerek 
Ciye ~azırlığınca bir. şube ihdas Adana ve Mersinlilerin sevgi ve say-
edllrnıştır. gılarını Milli Şefe iblağ eylemiıtir. 

Kadroya alınan yeni 
memurlar 

İstanbul böl~. Ankara ve İzmir 
f~ nıQdO.rlllklert kıldrolanna. yeni
den memur llbe edlldtğlnt yazmı.t
tık. İstanbul bölge 1aşıe müdürlüğüne 
verilen 85 memurdan on llçil. 140, 
ylrmtsi 85, yirmlsl 75, diğer ylrmfsl de 
80 Ura aylık flcretlldlr. 

Ankara iaşe mlldürtlltüne verilen 
20 memurdan onu 85, beşi 75, diğer 
beşı de 60 llra, İzmir iaşe mil.dürlll
~e verilen 40 memurdan onu 85, 
onu 75, ytrmlsl de 60 lira ücretlldı.t. 

~ dermlşt.lr . &an e, ne nn a ıyısın a a mlf 
gon . tal. ..A ,_., hava muharebelerınde, yerde 211 olan bir düırman grupunu püskürt-
Motörlll la ar .... aynı ..... ıta.met.te Al • h "bed"l · • ,,_. 

yer değtşttrml§lerdir. Arkalatında.n B' ~anL tabyyare811 '27ta rı dı.mııtir. müşlerdir . 
da uzun btr tank BflrOaUniln yer de- ızım IUlYI ımız ::1 tayare ır.> Ruslara Ural dağların• 
ğl§tlrdl.ği görtılmüşt1lr, Bu mihver İsviçre' de zelzele d t I l" 
kollan. a kilometre uzaktan top a.te- an pe ro ge ıyormuı 
şlne t.utulm\lf. fakat keslf toz du- .. Bal l9 (A.A.} - Cumartesi! Vatinrton 20 (AA.) Kuy'bl
manlannda.n lsa:bet olup olmaru.tı gunü saat 17,46 da Bal ve civar ıefte bulunan bir Amerikalt muha
anlaşılamam.ı.ttır. rında şiddetli bir sarsıntı olm~- 'bir, Ruı başkumandanlığının Al• 
Yeni Zelanda kuvvetleri ı tur. Zelzelenin merkez üstü man ordulannın imha edileceği yeri 

ku d - "ki d f Bal'ın 10 veya 20 kilometre şi- seçtiğ~i ve çarpışmakta olan RUf 
mal! a~ ı_ _!!_ ~ • mali garblslnde bulunduğu tah- kuvvetlerine Ural dağlarından pet-

esaretten kUrtuldu .... min edilmektedir. rol geldiğini bildirmektedir. 
Kahire 20 (A.A.) - Batı çôlllndeld 

Yen! Zelnda kuvvetlert 1k1 defa e.str 
dilşmfif ise de tkls1nden de kurtul
mağa muvaffak olml.14tur. 

···················••sısıısıııııııııııııııısııısısı .. ııııııııııııısııııııı .. ııs ......................... sıssısııısıııısı•••······················••sııııııııısıı 

Karadeniz' deki 
Rus gemileri 

Kızll Ylldız 
ne diyor? 

Roatof'un müdafaaaına 
gitmek isterken geri 

püskürtül dil 

Düımam durdurmali, 
kati darbeyi indirmeliyiz 

Londra 20 CA.A.> - Rus ordu.sunun 
organı olan Kızıl Yıldız gazetes.t, hada 
durumunu şöyle hulı\aa edlyor: 

V1eby 20 (A. A) - Alman t.Almanlar yıA'dJ.klan büyllk kuv-
uçakları, Azak denizine geçerek Ro.. vetıerle Volgaya varmak istiyorlar. 
tofun müdafaasına koımak niyetin- Müda!aala.nmızı. kolayca yardıttaıı 
de olan Rus gemilerini Kerç boğa- aonra kuvvetlerl.m1zl imha edecek!&
:zında yakalamıılar ve ağır kacrıpla- rlnl umuyorlerdı.Alrnanlar, ilerlleme
ra uğratmıılar.dır. te muva.ffak olmuşlarsa da. aaıl gtlo-

Berlin 20 CA.AJ - Karadenlzdekl lüğü yenememlşlerdlr. . 
Ru.s gem.Uerl Ken; boğazından geçe- Bu sene ile geçen sene araaıncıus 
Tek ,Azalt dentzlne glrmele te§ebbüa fark kendini göstennl.ş, dlifm,aD 
etmij.J.e.1'38 de oradaki Alman sa.hll esas kuvvtlerini d.ah& Uk gllnlerdt 
batıaryalan tara.tından gert Püskür- muharebe hattma sünnete mecbUI' 
tülmiişlerdlr. kalmıştır, 

Voronez'de har&klt tavsadı ve :nı. 
hayet. durdu. Almanlar pmall Don'• 
da Uerllem.lşler. cenupta da Uern .. 
ınelt için b(lynk gayre~ sa.rtetmat
lerdir. 

Östün kuvvetlerle t.azyıklannı lı41• 
lerovo üzerine yapmş.ıla.r, aynı ıa. 

Londra 20 (A.AJ - İnglllz ve Ame- yıkı da Rostofta yapma.Jc 1.stem!fleı'1! 
rikan tayyareiert Tobruıc limanını dit. Maksatlan Doneç ha.Vz:iıMi 
flddetıe bombalamışlard.ır, tto mlh- fethetmektir. Stallngra.t §ehrlnl teb-

Tobruk gaz 
tabakasi~e kaplı 

ver gemJsıne isabet vakl olm~ur. dit ediyorlar. · · 
· ,.ırobrtık Umanı, mlhve.r gemilerinden Cenupta tehlllce b(l,yüttOr. Dilşmq 

a.ka.n petrol tabakaslle örtüllldür. büyüle kuvvetJerıe tazyıka devam eı-
Oeneral Rommel, Tobruk llma.nını mektedlr. Acaba plAnını tatbik ede-

1ışe gemUeri fçln ku11~nınaktadır. bllecek mi? Eğer buna muvaffalt 
'Cumartesi' günü de Tobruk bombar- olursa tehllke on misil a..,ttacak~ 
dıman cdllmlş, rıhtımlar, fasılasız bir Yoksa biz düşmana öyle bJr darN 
yangın manzarası almıştır. Bir geml- tndlı:,eltm ki, zafer bizim olsun. 
Ye isabet olmuştur. Marsa Matruhta Bu hl1$1&ta. verilecek tek cevap 
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BEB TELDEif 

Şark mutfağında rönesans-
B undan on sene evvel ~k meıJıur hlr 4oktoır bana f6yle 

demişti: 

Gall.up kimdir, mües
sesesini İıasıl kurdu? 

- Amim. Şark mutf$ nrken bize - p. Bu ;remek #
me usulünde bU.yük bir değişiklik yapmak .. tmHnmdır. O 
cKarm yarık» lann, o yağlarda bvrulm1,11 irmik helvalamım, 
• dolmalann kaleme gelmesi, ıslah olması kabil 4eifl<llr- Bu 
lark mutfağı böyle gdınfş, böyle gidecek!-

Amerika'da mühim meseleler hakkın
da halkın düşüncesi nasıl anlaşılır? 

Şlmdl dünyaca rn~hur Şark mutfn!mda b(lytlk hıkrl!plar 
olduiunu gördükçe hep bu sözleri batırlıyonmı. 

Evet, ne fikir, ne sanat sahasında bu derece nıfihhn bir b.1-
bnma oinıanuştır. Şar:k mutfağı Adeta bir cBanesam 4evrb • bir 
•Tanzbnatı Hayriye» hı1nlab' "J8IIl10I"-·· 

Önfunüu öyle bir domates 4ohna~ ~yor ki ıı:ayıfhk 
ftjfmJ yapan ince, zarlf, yağsn, asri bir kadına bememJş. Oyıe 
eskisi gibi Uzerinde cambur cumhur yağlalilı yQzme8l §Öyle bir 
tarafa dursun, yeni ve asri dolma ancak keneli lçlndeld kıyma· 
nın yağı ile pişmiş! ..• 

Ya patlıcan dolması!. Şark mutrağmm bu fJI.\ h1Alı kara ya
fız delikanlısı asıi bir Jön Prömye olup meydana pJm. İçh?deld 
pfJinç J&e~ kmu tencerede suyte bir kavraluyor_. Ve ondan 
•nra patlıcanlann içine konuluyor! .• 

Şark mutt.ağmm eski yemekleri ya~h yağlı, tombul tombul, 
çifte g-enlanh eski eSaraylı hamın. lan AndmyordtL ~imdi bun
lar zayıfiadı, yağlnnnı eritti. mayosu kolunda Floryadan dönen 
J1UUk vltcutlu asri tarelerc döndft. 

Çifte göbekli, katmer enscll •Şark mutfalı» Hyle olursa, in
ce, zarif Garp mutfağının ne bale ıeldfğinl artık truravvur ede
Mlirslnh. - H. 

Koşular normal neticelerle bitti 

Btrl~ Amerikad& Gallup namın
da bir m~ fttdı.r. Bu mtıeaese 
•o.n,.m. " Amerft:ada gıbn m11hlm 
mıı:seleler Jıat'kmda Alnedtan e!kln 
umum!yeshUn d~ azılam&k 
Jç1n ıık m anketler yapar. aaııup 
mfıesse8emm )"aptılı bg ftnketıertn 
Detlcest, Amertıcaıı efktn 11mumlye.. 
.l!fnln d11şftntiş tan:mın tam b!.r &y
n.am addedilir. MltessesenJn ,aptığı 
bu arqtmnalınn netıcest. Birleş~ 
Amerl.kn. bll]ıj)met1ııt.rı. b.tarhı.rnla 
da te:.ıır yapar. 

Mt1e9BeSeyl tumn Georgea - Borace 
Gallup namında eemer btr atlettir. 
nntversitıeden çıktıktan llO!lr& bu mtl
essese,1 kurmuş ,.. yalnız Amerikada 
değil, bt1t1ln dilnyadr f!Ohret1 yayıl
mış, adı tn.nm:nı§hf 

Gallup moessesestnın t:arlhı 1920 
aeneslnden 1Ubaren başlar. MQessese 
mtldllrll Booton'ludur. nnlvendteden 
çıktlkta.n sonrn namı blr 1f bulacağı
nı düş11nmeğe ba§lanuştır. 

GaDup bulmak ıstedl~ 1,."1n, herke
sin yapabileceği a~Ift.de ve basit ~
lerdcn oımamaMru latıyonta.. G&ıerl 
kamaştıracak, mtıTaffak olursa lsmJ 
her yerde anılacak, clhanşumlll bir 
mevki tazandıraeat blr ifl. 

Gallup, dllş6.ne cUlşllne Dllıayet 
aradığı mesleltl buldu: Blr tem.sn, blr 
te.~m. btr !JeY niçin halkın hoşuna 
gfdl;yor. Gnllup bunu dilşftndtı, bu
nun sebepleı1:nl nra.ştırmnh koyul
du. Ertt\n umumı,enın d~celerl-

f.slanbaı at Yar1§1armın ikinci haf- an Arap u .,. k:ısra.klarına mah- nl teknik sure~ arqtırdı n encAtı 
la ilı:'JfU].an dlln Velletend1 kofu ye- samı. uıoo metre olan bu kOftll'& be} umumıyenln henüz mahiyeti bll1n
llnde J'&l)ıldı. Bu .leferkl programda at lirdi. Netice f\ldur: medlk btr tnkım tanunlann tesirlne 
ll&lann hepsinin kuvvetinin &f&lı J - San. 2 - Tarzan, 3 _Tuna. ta.hl bulunduğunu ıördtı. Eğer bu 
JUka.rı maJQm bulunll§u mll§terek au bıfunun fldl1 bah.sl 800 ganyanı meçhul kanunların mahl:yetlnl anlı
khlste flmlt edilen hasılntı Termedl. 100 plfJıelert 100, ıso lrurtUJ wrdl. yablllrse, halk tabalaı.lan ~rinde 
Ankaralılar bu hafta bahsi mü.şre- h:sncı Te Qçtbıe1i t.oftıJa.il arastndnkl tesir yapabllccet ftl!Italan bulacak 

reklere H98 llra Ue ~t etm.ışler- çifte bo.h1s te a.ncnk 130 :ruı11~ verd! ve aradığı altın mn.deJnlnl ~ede-
Af Al ••- 1 ~·"' ..... _. ... · bllecetctı. - man neW\;e er 9 ... .,aıu.u. Dö d'' .. k 

Birinci ko•u r uncu 0§\1 
ft ~ İki ya.."lnda ve koşu !ı::ı.znnma.mı., 
uç yaşuıdalci yerli yanın tan İng1- yeril sat tan İngiliz €ırkek ve d.ifl 

• erket Ye dlşi taylanna .mahsustu. taylanna m&hsustıı Mesafe (1000) 
Mesafe 1400 metre idi. )Jet1ce fudur: metre idi. Netice şudur: 

1 - Tl.rynJtl. 2 - Acar. 3 - Ccy- 1 - Pulat, 2 - Zehrlmn.r S -

ilk keşif 
Gallup, bu karara vardıktan sonra 

chalkın psikoloJlsb ne alt btıtthı mil. 
hlm ~ser ve kitaptan ve bllha..~ 
Gustnve le Bon'un meŞhnr kitabını 
hatmetti ve 192S senestnde Columbla 

nk aıiketler 
O&Dup'ün ı:ıu ta.~erl. bunlara 

riayet eden sueteıeıe btıçok para 
kazandırdı. Artık m~. avnç do
lusu para kar.anıyordu. Bu mrada. 
Gallup'a ara~uma. metotıa.nnı mOı
hhn ılyasi ve lçt1.m&.1 meslelere tat
btır etmek tlbi geldi . 
Artık Gallup'C en OQk düştlndftren 

~. cEfkln umumiye n~ dtlştınt1-
;yor?,, •Okuyucu ne ctaşQnftyor?ı 
snallerl ohnuştu . 1933 aeneslnde, Re
lstcllmhur 1nt.1.haba.tmm 11etlces1 
hakkında ballı: tabablan arasında 
bir anket yaptı. Bu ank&thı neticesi, 
mtıstakbel Retsleümhunm lc1m olaca
tmı ve lntlha.ba.tt:ı. hangi partinin 
kaznnaca~ı ispat ettı. An,._ette an
cak yQzde bit nlbsetlnde blr hata 
vardı. 

:Su parbk mtrVatta.kıyet, Gailup'tı 
cAmerlkan etkln umum1yest enstı
ttıalb no. :turmaRa aenetu. Bu ens
tıtti dalmldlı. Müessesenin vazitest, 
muhtelif vnkalnr hakkında Amerika 
etkl!.n umumlycs!.nm d~~celerlni 
anlamaktır. Prensip ıtıbartle araştır
ma u.<;Ult1 &ynı olarak kalıyor, Bu 
usul, h!llt tabaJta.lan al'aalndan eeçl
lecek ve halkın teroOmanı olacak 
muayyen bır ktltlenln f1lo:1nl aormak
tan lba.rettir. En mt'lhlm mesele, an
kete mevzu f.e$kll edecek, tem.'illl kıy
meti ha!z eı,hası seçmektir. 

Gallup, Amerikan t1ltle.'1n1 değ1ş-
mez unsurlardan mürekkep lc1myev1 
bir madde gibi te1A.kk1 ediyor. Gal
lup, muh~ll! teer11bele!den sonra ra 
neticeye vardı: 

lln ganyan 15!1 ku~ verdi. Vido. Bu ko§u l:ldlı bahiste lrİ5 gan-
İkıncı koşu yanda ıoo pllselerde 100 ve 150 kuruŞ 

Halkın y{l.zde dokuzunu zenglnler, 
yüzde ylrml yedls1n1 orta ta.bakad:ı.n 
biraz ytllrnekçe olanlar, ytizde y1rm1 
yedisini orta tabakadan biraz aşa~
dn. olanlar, n ytiı;de oıtm yed.!.slnl fa
t:trler teşkil derler. Bu muhtelif nıs
betıeı:, dalma fikri sorulcıık eşhasta 
muhafaza edilmek lAzmıdlr. Faka\ 
llJ buntmla bltmtyor, Yq derecelerini, 
çJfı;l ve köylü haltın cotrarı ta.kalma.
tını, mubtellt dcvlerlerde mevcut 
renkli h&ltı da g~ Ontl.nde tutmak 

:s:r dehıda lkl bln llmlık ikrnmlye verc:U. 
•pq:ınmnmı.t !l y.ı.pndakl yorll c:Q.f .k:w. 

11nlvers1te~lne caraştırmn llmb hak- l!l.zımdır. Siyahlar ve kızıl ~ıt~llller, 
tında btr tC"l verdl Bu teroe , hal!t Blrle:ilk Aınerllta halkının on Udde 

Bc•inci ko .. u arasından dlkknt Tiı .1tına lle .eçllml§ blrlnl teşkl eder. Binaenaleyh her 
"' ;,. nır ktlUe tb:ert.Yı~e 'ytı.pııntnk anke+..- hangi bir mesele hakkında fltr1 so-

Dllrt ve daha yukarı yq-takl eaf 1er sayesinde, efk!n umum!yeyl ta- ruıan eşhasın on lklde bfrt renkli ol
tan Arap at ve klsmklannn maluus- mamHe anlamak kabll o!aeağıru ıs- malı: l!zımdır 
tu. (2000) metre olan bu koşuya pat ediyordu · 
Yavnz glrII*lı ve diğer 1k1 attan Kü- Bu tez ilzerlne, Gallup'a felsefe 640 acente 
çilk. HllAl blrtncl Fldan iildnci geldi. doktoru payesi vertıdl. Bwıdnn ccra- Her anket, 6000 - 7000 ltlş1 arasın.-
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Almanlar Don'un aşağı 
mecrasına vardıla.r 

Timoçenko kuvvetlerinden büyük bir kısmı 
çember içine alınmak tehlikesi karşısında 

Dolu eephesiı 

Doneç De Don nehri arasında 
Ahnan ileri hareketi hızla devam 
ediyor. Cenuba doiru sarkan Al
man kolu Voroıilovgradı aldık
tan aonra Rostofun 150 kilomet
re fimalinde Kamensk" e varını,, 
burada Rus hatlannı yarmııtır. 
Roatof ıehri ılmdi ciddi tehlike 
kaqwndadır. 

Fakat bundan daha mühim.mi 
Alma.nlann Roetofun do~nda 
senlş bir cephede Don nehrinin 
awağı mecraama nrdıklanna da
ir olan haberdir. Almanlar bu 
auretle henüz ~ilemcmlo olan 
mttlıim Rus kuvvetlerinin yolunu 
kemıiıılerdir. Bu kuvvetlerin 
çember içine alınmuı beklenebi
lir. 

Alman İatihbarat ajanamın as.
kert muharriri bu hareketi Timo
çenko orduJan için bir felaket 
•ayıyor •• diyor ki ı 

cAlman ukeri tebliilerinde 
yalınız ıona ermio olan olaylar
dan bahsedildiği göz CSnünde tu
tulursa bugünkü tebli~de ırerilen 
hu haber Alman taarruzunun çok 
gen.İ§ hedefler güttüğünü göıter
mektedir. Doneç havzasının i§
pli Moıkova har.b endüstrisini 
çelik n Jcamürden mahrum ede
ce~ gibi, Kafkas petrollan da 
ıimale pek mahdut mikyasta, an
cak Hazer denizi yolile gidebile
cektir.> 
Atağı Don kıyılarına selen Al

man kuvvetlerinin bu nehri ge
çerek BakG - Rostof timedifer 
hattına doiru llerliyecekleri tah
min edilebilir. Aynı snmanda 
bir kolun da cenuptan Stalin
grada doğru Derlemesi muhte
meldir. 

Almanlann burada ailratli ne
tice elde etmek için her türlü 
harb ailablarmı kıılla.ndıklan an
laşılmaktadır. Londra radyosu 
Ruı cephesi gerisine çok miktar
da parafiitçü 'Ye tayyare ile as
ker indirildiğini bildiriyor. Bun-

lann zırhlı kuvvetlerle İ§ birliği 
yaparak Ruslann yeni bir cephe
de tutunmalarına meydan vcr
memeğe çahıtıklan anlnıılmak
taclır. Bugünlerde Almanların 
Aşağı Don nehrini gcçmeğe ve 
müstahkem bir mevki haline ge
tirilen Rostofa hücum etmeğc 
ha,lamalan beklenebilir. 

Voronez mıntakasınıı gelince, 
burada şiddetli muharebler de
n.m ediyor. Şimdi daha ziyade 
Ruslar taarruz etmekte, Alman
lar müdafaada bulunmaktadır. 
Rus membnları ve Londra, Vo
ronez'in elan Rusların elinde bu
lunduğunu iddia etmekte devam 
ediyor. Hatta dün Londra, Vo
ronez' de sokak muharebeleri ol
duğuna dair şehirden bir telgraf 
a1mdığını bildirmi;tir. Tnhmin 
edildiğine göre Almanlar bum
da takviye lı:ıtaları beklemiııler
Clir. Bugünlerde burada da büyült 1 

lS]çüde bir taarruzun ba§1aması 
beklenebilir. Merkez cephC!inin 
cenubunda OreJ -ye şimalinde 
Rzev mıntakalnrında Alman ta
arruzlan devam etmektedir. Fa
kat bu mıntakadan pek az haber 
~liyor. 

Mısırda: 

Elalemeyn'in garbında ,id
detli muharebeler oluyor. iki ta

raf da hasmın şiddetli hücumlar
da bulunduğunu, fakat bu hü
eumlann tardedildiğini bildir
mektedir. Bu haberlerden çıka 
nlan netice ıudur: lngilizler ıon 
günlerde aldıkları takviye kıta
larile bir taarruz yapmışlar, bazı 
tepeleri ele geçirmiılerdir. Fakat 
J\lmanlann karıı hücumu üzeri
ne taarruz durmuıtur. Şimdi iki 
taraf da yeniden takviye lutaları 
cetirtmektedir. ' 

Son hafta zarfında: İngilizler 
havada daha üstün li\ılunuyor
lardı. Şimdi mihver kuvvetleri 
de Almaa Stukaları ıve ltalyan 
avcı tayyarelerile takviye edil
miştir. 

tnguız erkek ve dişi. tayların::ı. mnh-
1Ustu. 1800 metre olan bu koşuya altı 
at girdi ye koşu eu §Ckllde nth:ı

Jetıendl. ı - Buket. 2 - Demet. 3 -
ŞenJw:. Bu k().7tıllun lklll b:ı.hst 150 
p.nyanı 100 plAselert 150, 100 k~ 
Tenli. Bu koşunun ıt1ll bahsi 125 canyanı ret alan doktor Gallup, keşfini pratik do. yapılmaktadır. Bu f!OOO - 7000 k1ş1, ~;r= '!?L"'.!:s--. ~ _ __ _ __ e- __ _ 

150 ku~ verdi. Dördü.neli ve beştncl bir §eld1de tatblk mevtılne ltoymağa Amerika etUn umumtyesinl temsil 
k:o§ulnr 1izerlnd~.d çifte bahJs 230 karar verdi; lll\niit acenteleri şenerl- etmektedir. Enst1tün6.n Birleşik Ame
turuş l'llzandırdl. · nl blrer birer ziyaret ederek: rikanın muhtelif yerlerine da~mış 

-~--. - - - ·~ - --- -....-

Üçüncü koşu 
Dört ve daha yutan yaştaki ımf 

Galatasaray kürek 1 Abt müsabakaları 
fampİyonası Türkiye &ttı grupu birinciliği mü-

Galatasaray klübü tarafndan terti- aabakalan dün Edime, Kırklareli. 
bedüen n Su sporlan ajanlığı tara- Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul atıcJan
hndan idare edilen kürek yanılan nnı. iıtirakile Sarııybumundaki bölge 
dün Bebek koyunda yapılmııtır. po]ıgo.nunda yapılmıştır. 

fııtanbuldan Galatasaray, Taksim, Netıce~e. ls!anbu.ldan Orha~ 54 
Beykoz klüpleri De ilk defa olarak sa,ı De bmncı, Edırnedcn Salım S 1 
Bakırköy Halkevi ekipi ve lzmitten sayı ile ikinci, Tekirdağmdan K&mil 
Klğıtspor ve Herekeden Herekespor 50 sayı. ile üçün~Ü o~m~tur. .lstan
olmak llzere 6 klübün iştirak ettiği bul, Edıme, Tclı:ırdng abcılannın a1-
mfisabakalar çok heyecanlı olmuı- dıklan bu dereceler birinci derecede 
tur. muvaffakıyettir. 

Tasnifte kıdemsizlerde Kaiıtspor. Büyük mileabakadan evvel 22 çap 
kıdemliler ve bayanlarda Calatasa- tüfeklerle yapılan teovik müsabaka
ray klüpleri birinciliği kazanmı,lar- 11nd~ Jst~nb~dan Saim blrin~.i, .. Ha: 
dır. Bet ıene için ortaya konan ıilt- san ikınet, Edırneden Ahmet uçuncu 
leri Galatasaray klübü almııtır. olmuıtur. Ahıları 'müteakip fede-

•• ruyon baıkanı Hallı Ogan derece-
MükelJef ıporcuların kazananlam birer aaat hediye etmiş-

•• 1 . t" 
yuzme yarı,, arı .~~···•••••••••••••••• ••••••••••••••••••· 

Sa aporlan ajanlığı tarafından Gençlik ldübll 68 puanla birinci ol
mükellef sporcular arasında tertibe- muı ve bölge kupaıını almııtır. Or
diln yüzme teşvik yan~!an dün sa- taköy ikinci. Zeytinburnu çimento 
hah Moda yüzme havuzunda yapıl- fabrikası mGkeJleAeri itc;üncü olmuş
ml§tır. Yan~lar neticesinde Rami lardır. 

- Ben, halkın hıhi ahvalJnl anla- MO acentesi vardır. Bu acenteleri 

Askerlik kampını 
bitiren gençler makta ihtisas eahtbtylm. Siz, propa~ ekseriyetle d.nlverSlte taıebesl teşkil 

ga.nda reklft.mlannızı fena yapı:vor- edelrer ve bu sayede geçim ve ta.hsil 
sunuz. Yaptığ'uıız reklfunlar, halkın masrarıarını da. kaza.nırfar. Haftada 
hassas noktalarına dokunmuyor. Ben beı, altı saaUerlnl bu &r&§tınna. 1,ı.ne Ankarada Atatürk 

Sebze, meyva 

Edirne' de sebze fiatleri 
ucuzladı 

yaptığınız lfl başka ve daha müessir tahsis ederler ve harcırahlnn hariç anibna merasimle çelenk 
bir tarr.da yapacaRıro; dedi; mA.kul olmak üzere saatte 118 9ellt ücret alır- • Edime (Akşam) _Son günlerde 
ve mantıkı deJlllerle yepyeni usulleri- lar. Bunlardan Jstenen ,,ey, vazıtele- koydular tehrimiz piyruasma bol miktarda 
nı 1aah etti. r1n1 tltizllk ve sadakatle yapmaktır, -.ebze gelmeğe baılamıı ve dündca 

ilk muvaffakıyet ~~~::ı~~~:l, :~~~=t Ankara 19 (Telefonla) - Burada itibaren fiatler hiıısedilir derecede 
Birçok sigara. tnctrlerl, müthiş rü- gönderirse, oraya mukabil bir anket askerlik lcamplannı J9P1J1aktn. düşmüştür. 

JAm1ar yaptırdıkları halde, işlerinin yapmnk 1çln derhal bir kontrolör olan yttsek tabs!l ıençllğt • Bugün piyasada toptan muamele• 
yürümediğinden, g(inden güne düştU- gönderilir bu&ün. J1rm1 gQnlilk b.mP ~ b f 1 · •· 1 J" K bak 
ğünden tlklyet ediyorlardı. Sualler,· halka. yazı lle dcA'fl, fifa- derslerini bltlımifler ve Ulus goren ıe ze ıat erı ıoy e ır: a 

Blrl_.k ...... _..,_ bn eydanındakl Ata.tnrıc amtma me- 1,50 - 2 kuru,, fasulye Ayşakadın 
_ '"'1' Ame.-4AAUa teslrl çok - .hen sorulur. Suo.ller. pyet kısa ve ~..ı-•e _ 1_ ... -~--t---. "-ba- Te barbunya 17,5, gelin fasulyesi U, 

Yllk olan AhlAk cemlyet.ı s1gara.lann sarihtir. Bunun sebebi de faltlr ol- "'6U.W r- .. , ..... -..,-UM19'anu.& oa. 
sat.ışını art.tınnak için yapılan lrfiş- sun. milyoner olsun, herkesin soru- hm -.at UO unda amt etrafında kuruş, ıan fuul')'c 12-13 kuruı. pat
Ierde mevcut blr resme karşı ateş lan suallere düşünmeden cevap Ter- topla.nan 1500 e 7&kın talebeyi, An- hcan tanC!Iİ 3, 3 buçuk n 5 kuJUf> 
pllsktirmege başlamı§tı. Rtiıctlmet bu mestnl temln etmektir. kara hukuk faldlltesı, s!:yasal bllgller patates 22 - 25 kuruı, bamya yüzQ 
a!~I menetti. A.t1§1n reısminde, at- Gallup müessesesi, 1939 senesinden, okulu, dil - tamı - eogratya fakülte- 12,5 kuruş, biber yüzü 50-70 kurut. 
zında a1gara. bulunan bir delikanlı, B. Rooseveıtln Relslctlmhurluğ& ın- 11. Gazi terbiye enstltüsü ve konser- aalatalık taneai 1-2 kuru1, ıoian 
genç ve gilzeJ kızı dudaJtlanndan tiha.bı zamanındanberl, bütün Tüsat Taiıu.rav mensuptan tefk1l ediyordu. kuru 1 3 14 kuruş yaı 8 - 9 kuruf, 
tatlı tatlı öperken gösterııtyor ve bu- ve te"kllft.Ule tşlemete başlam••tır. Anıt Onünde t&lebelerd<m btrl ta.. ı~ 70 L ' p •- d 

y .._ ratmdan bir hitabe lradedllmlf ye sarmısaK . ..uruıtur. era .. en ~ 
nunla tütünün etrafına. fena blr koku Uzun senelerdcnberl Amer1kada çık- ""kerllk ...... -plannı bitiren y"'--k aabşlarda lr..ilo bapna 5-8 kuruı far~ 
yaymadığı anlatılmak ıstentyordu. makta olan Lttterary Dlges ya.ptığı ..., A...... u"""" d 

Sigara fabrlkntörlerl, aatışlanna anket neticesinde lntlhabatta B. ta.hsll gençleri ant ı~m!.şlerdlr. Mera- var ır. 
~ğır bir darbe vuran bu memnuiyet Rooseveltln, reylerin yüzde kırk biri- sime muntazam bir geçit resml lle Meyva vaziyetine gelince: Bu yıl 
uzerlne Gallup'a ~ vurarak: nı ve rakibi ola.n Landon'un reylerin nihayet verllmlşttr. Edimede geçen seneye nazaran mefı 

- Ne yapo.cnğız? diye aordular. yüzde 56 aını kazanacağını yazıp du- va mahsulü az olmuştur. Daha ziya'" 
Oallup menedUen atl§l 1lZUD uzup ruyordu. Halbuki Gallup ortaya atı- Ankarada ekmek 17 de ziraat fidanlığı mahsulü piyasaya 
tet.klk ettikten sonra, cebinden tale- larak: 1 çıkarılmaktadır. Bu arada hariçten 
mlnl çıkardı ve aflfte dellkanlınm - Bu mecmuanın ynzdığı doğru kuruta aah ıyor de bazı meyvalar getirilmektedir. B~ 

Sebze ve meyva fiatleri karşısında duran genç kızın parma.- detudlr; dlye bağırdı ve kendi anketi Ankara 19 (Telefonla) - An- yüzden meyva fiatleri biraz yüksek" 
ğına bir nişan )1lzfitü resmetti. Bu neticesine göre Rooseveltln reylerin kara Belediyesinin kararile, ekmeg~m 

Şekercilerin bir isteği 
Bir müddettenberi piyasada Belediye İtkisad Müdürlüğü, küç~k tAdll -·'""de, ~ .. ,,..,,., A•ft, '"'8.. tir. Bugünkü piyasaya nazaran mer. 

u- u -:1 ...... • au•M~ Y :1ıu.ue Gl nl kazanacağını ll~n etti. 600 gramı 17, 300 ..... amı 8,5, 150 
b şeker bulunmamaktadır. Bu seb7.e ve meyva sa.tışmda fatura iki A~k vaziyetinden ,..ı. ... 0 r, müs- Haltl 1 •· va fıatlcri şunlardır: 

<Ml' .,,._, katen yapılan seçim net ce- gramı da 4 kuruı 1 O paradan aabl-
,01.den kesme şeker kullanmak Usulünün tatbikint kararlaştır- takbr.l kan koca oluyorlardı. ~ın sinde Roosevelt reylerin yüzde 62 maktadır. Elma toptan 30 - 50. perakende 
mecburiyetinde kaldıklannı ileri mış .şehrin muhtelif semtleri men'i sebebt de ortadan kaldırılm1' alnl tazanaraJı:: tekrar Relslcllmhur 50- 7o, vifne toptan 40 _ 45. pera"" 
lftren §ehrlmfz şekerclleri Bele- tçJn toptan flnta yapılacak zam oıu10rda, Ahlü: cemiyeti, aflfte ya· ~lldl, 9· k dm 20 ·· lük" 
dJyeye müracaat ederek, a.klde mı tayin etmişti. Perakende pdıulan bu t.ldlllttan pelı: memnun ol- ır a gun kende 50. kayısı toptan 35 - 45, pe--
§ekeri §ek 1 k e1A • 1330 harb okulu çocuğunu öldürdü rakende 60- 70 erik 20- 32, p.-

' er eme ve arem gı- flatıara yapılan bu zam kaza Fakat Oallap Ulnat lb'ket.ıerlnln ) • ) _ _ İzmirde IAtif kansı Fatma rakende 30 - 40, Akçe armudu 20, 
bt §eker mamulleri tarifesine teskllAtına glSre değil, .ı;emt esas- müfavlri TUlJeiınde blmalı: tıııteml- mezun annın top antısı adında bir kadın, 20 günlük o- perakende 30, yerli f111dık toptan 
anı yapılmasnn lst.emlşlerdir. lanna göredir Beşiktaş ve hava- yor en baş menıe geçmek amı edl- Ankara 19 (Telefonla) - Harb ç 27,50 peralcende 35 -40 kuruıtut• 

Belediye tO'l şekerin ne zaman Iisf, İBtanbul :semtinin tlatlanna yordu. Bu mabaUa bir ıuetec okulunun 1330 mezunlarından cuğunu boğarak öldürdüğü id· 
piyasaya çıkanlacağ'ını !Onnu.ş.- göre il~n edllnllştir. Nişantaşmın mektebi &çtr " ba mektepti: .ota- Ankara ve civarında bultrnan- dla.sile adliyeye verilmiştir. 
tur. Toz şekerin piyasaya çıka- büyük bir kısmı Beşiktaş kazası- yucunun pslkoloJlsb ktlrdırarı6 ten- lar, okulu bltirrnelertnin 28 inci 
nımasının gecikeceği hakkında • dısı ifgal ct1.1. ıa .. 11-nno eı kş it KÜÇÜK HABERLER eliıu ek ll 1 na tAbldir. Burada toptan fıata oa.Uup'un fikir ve mlltallalan ga.- yı onwu evv ki a am ç • 
~~ g toz ~ ef ~u er yapılacak zamdan dolayı thtBU zcteler 1ç1n kıymeti! blr retıı:ıer' olu- likte güzel bir toplantı 11e kutla .. 
ke na, ş er e esme şe- çıkmıştır. Belediyenin bu mınta- yordu. Gallup, suetıe sa.hiplm'lne mışlardır. Mezunlar, Reisicüm

r fiaU arasındaki fark nlsbe- kayı sokaklara göre halletmesi şimdiye kadar ehem~t ver?'~edlk- hurumuza ve büyüklerimize can-

Ar§iv dairesi tasnif 
heyetinin kadrosu 

İstanbulda çal~an BaşvekAlel 

tfnde zam yapılacaktır. ldzım gelmektedir. lerl TC thmıı.I ettikleri iu noktayı da dan bağlılıklarını ve tazimıednı 
hatırlattı : arzederek toplantıya nihayet 

Pazarlari Adalarda fazla e· k Fi - «Eğer kadınlara mahsus blr ga- vermişlerdir. 
ır çocu oryada 21eteyl tuttunnnk 16+.Jyorsa.nız. onu -----

ekmek bulundurulacak b .., ld erkeklere, erkeklere mahsus blr gn?,c- Lise olgunluk imtihani 
. .. ogu u teyı de kndmıı-a. okutmak çarelerini H ı ·. 

Alo.kadar makamlar, pazar gunle-ı Florynda tı.çıktn. denize giren 11 bulmalısınız.» azır~n .ayında yapılan l~se ~i-
ri Adalnrııı kalabalık ofdu~unu göı 1 , ı Bnşka bl gn~ de g"'zetc direk• ".. gunluk ımtıbnmna 13 79 gencın gır-

., Yali annda blr erkek çocuk Y'Ü'-:"ııek 1 • r wı "' ı.v·- d·~· l 1 B l d 796 
A"iinA ... ., ~ ,.. ı.. h lir l-tn ı . " ' l"rlne su •nvmvedc bulundu· ıgı an nşı mı!ltır. un ar nn sı 

ft 
1

" ,.. 1/1> .,.,. tııı • ,_,,,. ""-' x.t-..1,.._ \., • -"•• .. '-n• TY 1 1 ...... " " • --••.,.tı.,.1. -1-••• .. ~•"" ~Jlu .. rnfÇ,.'J,. n1a-

* Çak.makçılarda. Şerit Alkın adın- ild.. 1 " ;;ı;; tsı .. 
da blrl sarhoşlukla düşmüş ve kol arşiv dairesi m ur U6-.& emr 
da.ınirına saplanan bir cam parça- de müteşekkil tasni! heyetiniıl 
sile yarnlandı[:"ından cerahp~ has- kadrosu Vekiller heyetince taS" 
tanesine kaldınlmı~tır. dik edilmiştir. 1/6/942 tarlhirl"' 

. _ den itibaren muteber olan btı * Içtlğl yanlış ıı~çla hastalanan Su- kadroda 90 lira aylık ücretli 9 
lcym.'\.lllyede oturan Ahmet kızı on · t 'f cfi 50 _ ar. lirn a.~" 
'beş ~ında Snlme Hikmet, Haseki arşı! .asm . ş ' 0 • 

1 3, 
ha.staneslnc knldınlmıştır. .lık ucıet aıasındn 3~ tasnıfç , ,, 

ve 40 nr lira aylık ucrctıı 4. belC * Fntıhte Ha~~ kızı 1 ynşınd:ı çi vardır Bunların fev~<ı]adl 
il••<>~ 11\ .,.,n+,.ft uulrC!PlrllldPY\ nfıQTI'\1111 • • 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

TiJ.r klere göre 

kadın ve yemek 

Bağa yüzükler F u t_b_o_l __ m_e r_a k ı liiiiiilii iiiliiliiiiiliiiiil?,, Ad tiye sarayı 11 :raı..- ç•rp•.da fi 
Ağizlıkçilar bunun Ista b il l r 

kolyelerini 'de yapmali n u u a arasın- Plinin son ıekli Adliye 
Vekaletine bildirildi 

Üç sahne .• 

Garplılar kadar biz de kendimla istiyorlar d • b • k Eczaneden b~y alıyordum. 
hakkında yanlıf bilkümler verlrb. a yenı ır mera •• Eski ha.pisane binasında yapı- Baktım. Bir genç kadın yilksek 
Meseli. Avrupalılar bizi bdm aaba· Son birkao aydan.bert kadm- lacak Adıtye Sarayı hakkındaki sesle bir yere telefon ediyor-
unda ucube denecek derecesinde Iann, bllh~ genç kızlann par- tetkikler bitmiştir. Hazırlanan I - Yann geleyim mi efendim?. 
haris V'O gözü kızmıç aanır. maklannda kalın ve kubbeli At koşusu ve müşterek bahis.. raporla plamn son muaddel şekli Ya işiniz mi var?. Öbür gün de 
Bakmız bunu M. Şevki Yazman bağa yüzükler görülmektedir. Adliye VekAletine gönderilecek- meşgulsünüz öyle mi?.. Canım 

«Mehmetçik Avrupa'da• eaerinde Mavi, kırmızı ve y~ll renkteki- ~!'!!!!!!ıı!!~!!!'!l ... llll- HiKMET. FERiDUN ES Ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E !!l!!!!!!!!!!ı.JI tir. Yeni Adliye Sarayı, eski ha- cumarte~iye de pekgeç olur •.. Sis 
nud anlahyorı lerl daha fazla be~en11en bu yü- r !!! pisane arsası sırasındaki Firuz- gene öbür gün için bana blr as 

........................... zükler ağızlıkçılarda 80 kuruşa ağa camisi istikametinde ve btraz vaktinizi ayırmaz mısınız? .. Rica 
«Yemekten aonra y~.k~dıİar kadar satılmaktadır. - Ne yapa.yun b1ra~r ... Ben bul dırdıklan paralar .. Ve daha. bl.r çok geriye çekilerek yapılacaktır. ederim ..• Ya •.. Kabilse pek mem-

Uzun ınüddet oturdular. Matmazeİ Ağızlık satlşlan bir lld sene <Qoba.n kızı. na tutkunum... Onu malfunat.~ Kaç sene evvellnden baş- Adliye Vek!letl, tadll!tl kabul nun olunun. Nasıl?.. Saat bet 
ikram olıun bahanesile Osman çavu· evveline göre çok azalmış oldu- almadan yapamıyorum. lıyayun?,. edersıe p!An muc!btnce binanın buçukta nu? •. Peki teşeklcür ed&o 
f~n alnına kolonya ıUrdü. Ondan ğundan ağızlıkçıla.r daha fazla - Ben de va.nmı yoğumu cNerl- Aman yalnız son bir iki sene yeti- inşası eksiltmeye konulacaktır. rim .•. Hayır geç kalmam ... Tam 
hiç, amma L:_ bır' -ı~-et ••dir ol- yüzük yap ....... x.a b~~ıamışlar ve man:t a yatırdım!.. şir... beş buçukta g lirim. Allaha ••-

uaç cuam - - u.ı.as """t - LA.kin bu pazar beni o cşçn kı2l• Dostum defterlni acma~a. baş.tadı,.. e ·• ....-
rnada.. o vakıt matmazel kendi ken- böylelikle bağ'a yüzük Adeta. mo- öyle sevindtrdl. öyle memnun etti İ~te bütlliı hayvanlar clnslertne ve Bogv az yolları marladık! •• 
dine söylendi: • da ha.Iint aim1A! gibidir. k1 ı ö ... _ T lefo u k u..u 

t 
··""'Y ... yaş arına g re ~ını k:ı.sım ayni- · e n apaı.a.uu.an sonra 

- Hani: cTürk erkekleri kadına Eskiden stanbulu gezmeğe ge- Ne konWJurorlu acaba?. Aşktan nuş ... 3 ve daha. Yllka.n yaştaki saf- kendisini bekliyen arkadaşına 
çok diifkiin! Dört beş kaduıla iktifa len bir taşralının, memleketine mı bahsediyorta.r: Çoban kıZı, Neri- kan İngllizler, 3 Y~ında. yerll ya- döndü: 
edemez!:. derler ••• Meier ne kadar dönerken, tamdıklanna bir tes- man. Şen kıt diye bırtblrlerine an- rımkan ing1llzler, 4 ve daha. yukan lstinyeye kadar olan dağ _ Ne ise gönlü olilu .•. Rande-
da yanlış bir aözmiif. bth veya ağızlık gôtürmesl a.det.- ıattıkla.n sev

11
gtill

11 
ert mı ... Belki ... Fa- yaş1ta.1 k~#O~anfkanİngAilratzıplar, 2 yaşındaıld yollan kararla•tirıldı vu alabildim! .• 

Eveti Ne kadar da yW.. bir ıöz- tl. Bu da, ağızlık ve teSbih sana· kat bu sevg er insan değll, at... yer s~u. er... ıı: 
Clü bu! Acaba Türk köylüaU kad_ar ttnin.fstanbulda yerleşmiş olma.· Evet, koşu atı... Defterine bakıp a~ haklanda Acaba böyle çekişe çekişe ran-

1 d nl 
• d ileri i d kt ı.. Bir zamanlar son derecede alevlen· izahat veriyordu: B. Prost Boğazın yukarı 1-a. devu aldığı kimdi?.. Hastası ba-

az 'a ı a iktlfa eden. dünyada b••· srn an gel yor u. Es bu JU,.y d k b' ...,. +_ mlş olan c!utbol meraklı nın yerine - Bak cKarablber:t geçen sene iki i h 1 akt şın an aşkın meşhlll' bir doktor 
a ar erkeğe tesadüf edilir mi? tesblhçlnin anlattığına. göre ur bugün herkeste bfr at ya.~ı ve müş- ya.şmda imi§ ... Bu sene üçüne bas- mırun pl nlannı azır am a• mu? •. Yahut daha da meşgul bir 

Tam on be, Yatında dünyayı anla- tanbulda tesbihçilik Suıtanah· Deste gül u dır İstinyeden Rumeli Kavalhna 
ınadan Fatmasına kavufall Mehmet· met camisi inşasının tamamlan- ~::!. b=~e~e= tı_;:g; ~:dy: ~~~d~ blllyors~?.~ Ka.raku~u k9.9 kadar olan bu losımda sahll 

0

yol- insan nu? .. 
•w• d d d 11 ı d h zı ad ı ı tilm Lfiltln biraz sonra anladım ki cıgm on an sonra a yegane düıüıı· masın an sonra bu camiyi ziya- munu doldururdu. Şimdl yanş• mev- «Defter merak.Ilı nın atlar h1k- arının a a Y e gen S e e-

cesi kansmJ ve çocuğunu mesut gör- rete gelenlere 80,000 99 luk tes- siminde Vellefencil çayuına iğne at- kındakl bilgisi yalnız hayVanlann si mümkün olamadığından yu. genç kadın sanatinde gayet usta 
inektir. Evvelden bu memlekette bih dağıtılması ile başlamış ve sanız :yere düşmiyecek... HararetU y~la.nndan mı ibaret? .. Ne mllnase- kan losırnda dağ yollan yapıl- olan berberinden saçlarını yap-
bol karılı iki sınıf vardt...... Osman bunu ağızlıkçılık taldbetınlştir. fulJbol sporcularının QOğu at yanşı bet? .. o atıann heı· huyunu, her mast muvafık görülmüştür. Bun- tırmak üzere randevu almış!. 
çavuş gibi yan ömrünü diyan gur- Hediyelik ağızlıkların en mak· meraklısı oldu. Metini biliyor. Mesel1 işte defterde Iann basla.'ngıç noktası Yıldız el- Evet, şimdi onların işlerinde 
bette geçiren garip yiğitlerin ise ev• bulü kehlibar ağızlıklardL Şimdi Pazar gtlnlerı Florya. trenlerı plaj bir hl\ştye_: • varında~ Orhaniye kışla.sının ar- hakilcat.en Ustat olantanna bir 
deki tek Fatmayı dU.üaunelden baf· piyasa.da 10 - 100 liraya kadar yolcuları kadar at yarışı seylrcllerlle .-Çok mükemmel blr 'hayvan olan kasındadır Bu yol Ortaköye kaç ı;in evvelinden, hatt§ bir 
le b' 'b kt ak dolu... Pazartesi sabahlan ise saçı- ,cemile• nin ara sıra aksll1klert tu- · kaç hafta evvelinden rand vu 

a ır nası i yo u. F at ne feç_iclir kehlibar ağızlık vardır. Fakat mzı kestırdl!ttntz berberden tramvayı tar. Hareket işareti verlldlği zaman doğru uzamakta, oradan yılan- al : e 
ki ötekilerin yaptağı kötülük bir par• harb dolayısile mal galmedlği bekledlğinlz ~kaldırımın üstÜne kadar koşmadıitt. yahut geriye döndüğü kavi bir sekilde Kuruçeşme'ye marak gidiliyor! •• 
~· fazla~iie. te.kmil Türk erkeklerine için ye'nileri yapılamamaktadır. bir çok yerde bu bahsin mUnakaşa- olur. HatU böyle blr Mdlsede opar- gltmektedir. Kuruçeşme•den Be- Dün beni şaşırtan ikinci hadi· 
1%af~ edililllftir.ıt Meşhur bir a~zlıkıç: <•Tam sı ... ve şöhretl dlllerde dolaş:ın bir lörde netıcelert söylenen zat: bek sırtlarına kadar dilz bir se de şu oldu: 

· · · · · .... · ·: ·: · · ........ · ... : ·.:........ modayı yakaladık, bağa yüzük~ slirü at... Meraklılan arasında bu - ceu:ııenln akslli!tl üzerinde... hatla uzamakta, burada. Zincirli Tramvay sahanlığında iki a-
K~ndım.ıı:m de ka_naatimiz şuı. ıerle birlikte satılabllecek şık hayvanların ne derece meşhur ol- Eğer biltiin Cemileler böyle ise vay kuyudan gecen asfalt cadde ile dam karsılastılar Biri şisman 
~uya b~z, gay~t. •ri yemek yıyen, kolyeler de yapmak istiyoruz fa- duklannı tasavvur edemezsiniz. ~nla~ı:ı evlenecek oıanıann başınaı .. birleşmektedir. Bundan sonra ve kısa~ boylu', mUtekeJ>bir ... 

tabıatm nımetlen ıçmde yangelmft k 
1 

· ' Mesell bu yıl dokuz yaşına basan e!Ilış r.• sahil yoluna müvazt isttkamette öteki ise karnsırulakine iltüat 
bir milletiz. Garplalar bele Orta Av- !t"lakks otışlacak mdal dyokğ.ıı dly~r, emektar Dandi'Yi kim tanımaz!.. Ya- işte Bozkurt hakkında bJr kayıt: tstln(ye'ye kadar devam etmekte- üzerine iltifat yagwdınyor: 
ru al 1 b h' t k aı;;u. ı sa ının ur u unu, ıa- şının 11erıemes1ne rağmen tıpkı «Nefesi en fazla bayVanlaroan bl.- . 

P ı ar ep ı:.ç. ız o • kat son günlerde tesblh satışının - teşbihte hA.ta olmaz - Mtstin- rldir. Bilhassa uzun mesafelerde ra- dır. . • - Mesela, diyor, eylftl haftası-
• Bu~~ da yanlqbğı. ~.an naza· arttığını, bu•na da en fazla kolek- guette ve Sesll soreı glbi Mll sah kiplerini ar~_ında. bırakır .. vesatre. Yolun İstınye den itibaren ala· na kadar veremez misiniz? •• 
nyenınkinden farklı değildır. siyonculann rağbet ettiklerin! nede, MIA. büyük muvaffakıyetler Bu defterde butUn hayVa.nların han- calh fst.ikamet henüg tavtn edil· Kısa boylu diretiyor: 

Geçen barb eınumda ben de söyllyerek 5 lle 80 lira arasında peşlnd&. hlHl pek çok !şıktan ve gl koşularda muvaffakıyet gösterdik- memi.ştır. 
Orta A vrupad.~ hulunmutlum. Viya- olan 

99 
luk ve 

33 
lük tesbihlerln hayranları var... Da.ha. blr müddet leri, hangilerinde lmmnamadıkla.rı, ,._._ ________ _."" 

- Veremem! .. 

ınada ~alkın gun.de 7 .kere karın do· en kıymetlisini şöyle saymakta· evvel meşhur Romans lle blr yanşta en ince teferrüata kadar işaret edil
yurdugunu teıpıt ettim: • dır: Kaplumbaxı.. Gergedan Na- başbaşa gelmlşlerdl. Hangisinın bl- dlği için sahlplerlntn pek ziyade t.şi... 

1 - Sabah kahvalbsı (peynır, k F thi 15 ... , b ' t rincl oldu!!'u ha.klanda tereddüt ne yarar. 
x. ı·t) 2 h ·- • kah a, e p~a. An er, Maver ' uyanmqıtı. o zaman binlerce seyirci, Tavlada 2-1 

ya~, manne a • - uruıcı - Ytizsürü 
lt ( • 'd k '-~JG..d ıl · tıpkı blrlblrlne rekabet eden kulüp 

va 1 ı,e gı er en IL4K• a aar ıp ce• taraft>arlan aibı aDandl kazandı•, Ko•uda 2-1 
be indirilen bir sandviç. 3 - ., ~ 
Öğle yemeği. (Üç kaptan mürek· Kırk depO chayır Romans blrlncidlr!.11 diye Koşulara gidenler ve müşterek 

dehşetll blr mUnaka.~aya tutuıınu.ş- bahse iştlrAk edenl~r arasında şöyle 
keptir: Biricisi et, balık, tavuk, yu· !ardı. Bu vazlyet karşıs~da Jıakem bir kanaat vardır. Ilk defa mllşterek 
murta tarzında kuvvet vericidir. heyetı dlkkate değer blr k~rar ver- bahse iştirak edenler. hayvanlar ve 
Üçüncüsü «1oğukluln dediğimiz ne- M h k miş, ikisini de blrlncl addet.mi<•tl. koşu hakkında bütün cehaletlerine 

• d l d a ru at ofisi daha 100 ~ vm en tat ı veya meyva ar, 4 - Daha geçen hafta bir yarışta... da ':Jl- rağmen ilk yarışta kazamrla.r ... va-. 
Saat be, çayı ki Viyananm meıbur depo bulacak rlnci gelmedi mt?. kıa blr tesadüf eseri olarak bunun 
sıcak veya buzlu meıruplarından Daha ne şöhretler?.. Meseli Sa- bir çok misalleri de görülmüştür. 
biıile pasta. 5 - Akşam yemeği ki, vayı bilmeyen varımdır?., Konca, M~lA. Ankaradan İstanbula gelen 
öğle gibidir. 6 - Tiyatroya gider• Mahrukat ofisi İstanbul civa- Tomurcuk, Bozkurt. Mihrace, Deste- bir zat ilk defa koşulara gltmıo ... 
ken zengin fakir herkesin cebine rı.ndald ormanlardan getirttiği gülli. Meneviş, Tuna, Hümahatun Müşterek bahıJe 4tlrAk etm~k tste-

lli bin ki od l ı k.. ve da.ha bunlar gtbl bir çok şöhretu mlş. Amma kimse ona yol gôsterme-
aolduğu bir ıandvic ve kabuğu ile e çe una manga o- hayvanların islmlerl dillerde dola.şı- mışr ... Bu zat tavlada dalma 2 - 1 
yediği bir yahut iki elma. 7 - mürü fçln şimdiye kadar kırk yor. zarı çok atarmış ... Ve tavla merak-
Suce! depo kiralamıştır. Ofisin sipariş G • • . l lısı lm.şl ... Glşenln önüne gidip: 

Bu milli bir usuldür. Her halde edip de henüz getirtemediği lkl arıp ısım er _ Bana. 2 _ 1 ver.sentze... demiş, .. 
tarihteki Sakson'lann gıda tarziyle yüz bin çeki odun ictn de daha Bu meşhur atlar arasında hakika- ve almış .. öyle hayVanlar ki k1mse 
bir akrabalığı vardar. Slavlar da bun- yüze yakın depoya ihtiyacı var- ten enteresan 1s1mler taşıyanlar da kazanacaklarını ümit etmiyor. Fakat 
dan pek aşağı kalmazlar. Latin taba- dır. çok .. mesell: «Karablber •. cPardon», büyük bir sürprizle bu atlar blrtnc1 
h!lta, Fransız mutfagın" da k---1=ni d cUmact•, 41Vamaı •• ııtOülgeç •. o-Bom- gelmiş tavlada 1-2 atan z"t blr Ii--

ıı=nuuı Bu epolann yalnız sahilde b K y ti "' • .. bulmuştur. a)ı, « uruş», ' e şı1, o:Mis~. o.Tar- sına mukabil 1400 lira para alıp v ... -
değil, halka kolaylık olmak üze~ zan-. Tlryakl " 

Peki, bizim tabiatın nimetlerinden ' o: 
11

••• liefendi çayırından İstanbula öyle re şehrin fç semtlerinde tedarik Hele Arap isimleri ta.'.jıyonla.r: d" .. ı Erb b 
hol bol hisselendiğimiz nerede kalı- dilm i düş"· ül kt d1 B Emlrüssahra, Mellketu··, .... ava, MLh- onmuş... a ının anlattığına gö-yor? e es un me e r. u m re bu at koşusu merakı hiç bir şeye 

Ö 
maksatla şehrin her semtinde rülcan, Süleyk... • benzememtş... Hakikaten bazı mı-

yle bir davarcıhk memleketinde- depo ittihazına elverişli yerler Bahsi müştereklere ilk defa lştıl'Ak sallerlne bakıp bımu anlamak müm-
Yİz ki, ekserimiz eti kurbandan kur- aranmakta.dır. edenlerin üzerinde bu isimlerin çok kün ... Mese11 gazeteci arkadaşlardan 
LanA yeriz Tereyagınv n km ğe sü büyük teslrl olabllfr ... Mesel~ ben toto""ratçı All'nin • ı e e • •• ••••••••. •••. •••• •• ••• •••••. •••• ••••• ı; merakı... Kendlsl rüldiiğünü bilmiyen köylerimiz var-

1 
, • kendi hesablma. şu «Kara.biber., evı.•eIA .. sırt .~azetesı tçln resim çek-

dır. ihracat malt yumurtayı dünyaya bet.» dedı.ler. «Ne ?ıerbetı 7,. - «~· ıTlryakl.. «Pardon,. un üzerine pa- mek uzere yarışlara gldlyor Bakı-
. ker şerbetı!~ Meğe al 1 ~ ra koyabiltrdlm... aOül g""'• de çok r bahsl ü t ··· ıretı.ren tavuklar halkımızı.n nazann· " - « • ... ,. r eıa• "" yo • m Ş erek var Merak 

d ' de ıı:ekerl' teselli verlcl bir isim... Kaybedersen edi''Or Ü"" x. ... a, eti aneak ıakatlanınca yahut öle- ... 1 IUYmut. J • J .. am:ıe;a ba§lıyor Tirya..-
G ol rd de kazanırsan da gül g"".. kls1 oluyor B r ' ceğine yakın yenen bir cina canlı eçe e e odurıcuların öğle ye- -y • u se er lşi daha. bliyü-

para fnbrikasıdar. Sebzelerin ve mey- meğine dikkat ettim. Saç ekmeğini Dikkate değ·er bir tür. Atçılığa merak sanyor ... Bir at 
va1arın cinsleri ancak büyük ıehir- kucaklarına koymuşlar. Dört kişi • • "k alıyor ... Bu da kft.fl gelm\yor ... Bir at 
1 b • • ._~ k ıstatıstı •• daha satın alıyor. Hem de 2500 lira 
erimizde tanınar. Konyanın orta ir rrunımini use ayranı atık etrrjş. ·" verip meşhur Tomurcıııı..· Ankarada 
ınektep mezunu dört delikanlısı Garplalar bizi milletçe o:haremıt Lakin Qat yarışı meraklısııı dei•P su 
.. ·· h da geçmeylnlz. Bu meraklı hiç kim- satm alıp İst.anbula getirtiyor. Bu 
orn~rlerinde çilek görmemiş. (Benim ayatı yaşarız sanarak aJdanarlar. seye benzemez. Bazı kimseler rulette, merak bu şekilde devam ederse kol'· 
ntüşahedem . ) biz de kendimizi milletçe iyi besleni- bakarada k:ıybetmemek için blr ta- karım Velietendı çayırını satın al-

ıs: - Şimdi sofradan kalkmıştım tiz sanıp aldarunz. Tı;>kt <Charem» kım usuller kullanırlar. At yarışı mağa kadar g1der ... 
amma, mademki et yemeğiniz var. hayatı gibi, Patlıcanlar, çilekler, ta- meraklıları da. _ amma hakiki me. Şüphesiz ki at ve at yar13ı merakı 
r~ddediJmez, yiyeyim!» diyen misa- vuklar ancak zümre yemekleridir, raklılar - Yarışara, kazanılan dere- çok gUzeı bir zevktlI', Ve bu ışın 
fu-lere, fimdiki darlık zamanında heyhat... celere dalr notlar ve lstrıttstıkler tu- memlekette pek büyük bl.r ımeraklı 
değil, eıki bollukta da, bir çok kasa- •u tarlar. kütlesı. vardır. Hatt~ bfr çokları 
hal~ramızda rasladun. Bundan çdı::anlacak neticeı Şimdi· Diin böyle blr meraklı do.~tumu başka. şehirlerdeki k~uıaııa bile 1şti-

.B1r köyde tavuk kestirmemiz ve ki vaziyetimizi iyi sanarak şükürle zlyaret ettlm. Bu ba.hl.s etrafında. ko- r~k ediyorlar. Yalnız at ytl"l§l me
bir Öğünde yememiz yine ihracat iktifa etmemeliyiz Hazerde ve ae- nuşma~ başlar ba~lamaz yazıhane- raklılannın bazı amııa.tı var Blr 
)'apılamıyan tavuk b~ll ., d • d ferde yepyeni bir. gtda siyaseti kul- .. slnln gözünden kara kaplı bir defte~ kere dönüş iQln ta.'hs1s edilen bİ~ tek 
dedikod ~ evr1? ~ 1 lı 8 . . Qıkardı Bunun ne olduıtunu sordum. treni kA!l bulmuyorlar, blr .... Sonra 
(T k u mev:mu teıkil elmilti. anma yız. u vatanın nımetlen her Bil e kaç denberl Türk!- koşu yerinde oparlör!• T9 gayet .. m •.• 

Ba~ .. 25 lı;uruştu.} fanteziye müaaittir. Elverir ki iyi hes- yede yanm•lma- glrensena.etlann slclllerl, k ~ .... ır Koy dü~·· .. d 
1 

k • • • . 
1 

b .. ~.. , se sesle çalınan havalan katlyen 
ıeffa.f bir nı 1f1;11!un fi bardak bardak enme ıçm ıyı ça ifil m. kazandıkları muvaffakıyetler, Jslmle- istemiyorlar, diyorlar kt: 
= ayı ikram ettilerı «Şer- (Va - Nu) rı üzerlnde be.his tut~ara ka.ı.an- Tıpkı tavla ve diğer balı oyun-

Bav Amcaya göre ... 

• 

Okuyucu 
mektupları 

--O--

İstanbul havagazi 

İstanbul hava.gazı muslukla
rında. gaz miktan pek azalmış
tır. Fakat hava tazyıklle saatler 
eSkisi gibi işlemekte devatn edi
yor. Bunun neticesi olarak va
tandaş bir metre mlkAbı gaz sat'· 
fiyatının 3/ 4 ü nlsl:>etlnde bava 
parası veriyor. tıııer1n geg ve gllç 
yapılması da aynca zaranmızı 

nıuclp oluyor. 
Geçenlerde halkın gazetelerde 

yükselen şik~yetlert üzerine Arıza 
blraz düzellr gibi olmuştu. Şlk!
yetler kesildikten sonra. eskisin
den fena bir hal almıştır. 
Şurası muhakkaktır ki İstanbul 

havagazı idarest bugilnkll du
rumu ile umum! 1htlyacı karşılı
yacak bir halde değildir. Halkın 
zararına Mt etmc-kte devam edl-
yor. 

Bu idare lle hüknmetln ciddi 
bir surette meşgul olması 211.mam 
gelmiştir. c. B. 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Şarkılar. 12,45 
Ajaruı ha.bcrlerl, 13,00 Şarla ve türkü
ler, ıa,03 Dans orkestrası, 18,50 Fasıl 
heyeti, 19,30 Ajans haberleri, 19,5!} 
Rast va su-ılnrtk ma.ka.mlan, 20,l!J 
R:ıdyo gazetes.l, 20,4!} B1r halk türkü
sü öğreniyoruz, 21,00 Ziraat Takv1m1, 
21,10 Peşrev, semaı ve prkılar, 21,30 
Kon~. 21,45 Müzik (Pi.), 22,30 
Ajans haberleri ve borsalar. 

- Canım eylftl haftasına dedi-
ğime bakmayınız siz... Meseli 
eylt11 on beşe doğru olmaz mı! 

- Olmaz ..• 
- EylUI sonuna doğru? •. 
- Belki! .. Ama kati söz vere-

mem... Hem müsaadenizle ben 
burada inecc&rfın ... 

Böyle söyli •erek tramvaydan 
indl Öteki ümidsiz Umidsi:z onun 
ukasından bakarken yanında .. 
kine anlattı: 

- Kundurac1D1 hiradeı-! .• Bir 
pabuç ımıar1adtm ... Fakat ancak 
3 av sonra vermeği diişüniiyor ... 
Halbuki benim de kunduram kal
madı. Yalvar. yakaı- nafile ... 
Adam merhamete ~elmlvor .• 
Baksan a ancak yeni kunclnran 
eylftt sonuna do!mı ayağıma ~· 
Y<'hilecckmlşlm .. O da şiipheli ya. 

Gene bu sabah tramvayda 
göziime ilişti. 

hd kadın, pencerenin önünde 
oturmuşlar... Blr aralık bunlar• 
dan biri heyecanla yer.nden sıç• 
radı. Arkadaşına: 

- Gördün mü? .. dcdl. 
Öteki sordu, 
- Neyi?. 
- Sahi görmedin mi? •. Geçti• 

miz apartunanm önünde bil"~ey 
görmedin mi?.. «Kiralık aparlı .. 
man)ı levhası sallanıyor... Ben 
gözlerlmle 2"Ördüm .• 

- Deme! •. Kiralık ha! .. 
- Evet kiralık... Hemen inip 

ge"Zelim •.. 
Ve imdat canı.na asılır gibi 

zile yapıştılar. Çın, çln •• Tram•~ 
yı durdurup atladılar •. 

İşt.e bugünün ha~·atından tl9 
enstantane. 

Hıkmet Feridun Es 
Yann sabahki program • • ... ••••••• ••• •••••••••••••••••••••• •• 

7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça.- *Son senelerde mektep lht1ya.-
lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,56 cını karşılamak üzere şehrimizde 
Müzlk lPl.), 8.20 Evin saatl. 
-""'"''"""'"'""''""'"""'"'"u•muu11mıuııuııııuuu yeni mektepler açılmıştı. Bu se-
lar gibi müşterek bahse de salim ve ne yeniden mektep açılıp açılmı
saktn başla iştlrlk edilir 0 kadar yacağt ağustos sonunda anlaşıla• 
gtırültü oluyor ki nasıl ~YnıyacaRt- caktır. Beyoğlu semtinde bir la.I 
mızı şaşınyonız, En 111 mu.sikl sil- llsesl teslst ihtimali kuvvetli gö-
kllttur. Hikmet Ferldan Es. rülmektedlr. 



~----------

:..Kadıköy OPERA Sinemasında-
ZA Ti SUNGUR 

VEDA PROGRAMI: ADAM KESİYOR 
Her alqam seanslar saat 21,30 da batlar 

Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz.. Telefon: 60821 

Devlet Deniz Yolları ltletme 
MüdürHtQ-ü llinlari 

Umum 

19/7 /942 • 25/7 /942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlanmiza klakacak vapurlarin isimleri ve 

Kalki§ giin ve saatleri ve kalkacaklari rıhtimlar 
Karadtııb battı ..... Sah 4.00 de <TARI), cuma 4.00 d& CEOB} Galata 

llarhn hattı 

hmit battı 

llad:ınya balb 

Bandırma hatta 

lbr.ıblp batta 

nbtımından. 
NOT: Gemilerin kalkış aatlei:1 saat 4.00 olarak 
tesblt edllmJ488 de ayın yolculüın bir gün 
evvelinden yani pazarteal ve pertembe g1lnleri 
nihayet saat 21.00 e kadar gemiye gtrml~ bu-
lunmaları. llzımdır, 
Cumartesi 18,00 de CKAl>EŞ) Blrkecl nhtımm
dan 
Perşembe aaat 8.00 de cKEMAL> Tophane nh
tımmdan. 
Pazartesi, çartrunba ve cuma 11.&0 de Mara.kaZ 
cumartesi H.00 de sus, pazar 11.&0 de Marataz 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarp.mba va cuma 8.00 de Sus Gala.ta. 
rıhtımından aynca çarp.mba 20.00 de Analar 
ta ve cumartesi 20.00 de Anafa.rta. Tophane nb
tunından, 
Balı ve cuma 19.00 da Bartın Tophane nbb
mmdan. 

Askerlik işleri 
Fatih a<;kerllk şubesinden: 
l - 339 doğumlulann ilk ve Eon 

yoklılmalanna 617/ 942 tarihinden ltf
baren §Ubemlzde başlanmı.~ bulun
duğundan oubemlze mensup bu do
ğumlu mfikelle!lerin 4 adet !otograf 
ve poUsten musadd&lt 1ltnmetgn.h se
netltrlle blrUkte şubeye müracaatıan. 
2 - 338 doğumlularla muamele gör
mfu} olup mektebe müdavim talebe 
bulunduklarından ertesı yıla terke
dllmlş bulunan talebeler 339 doğum
lularla yeniden m~a.meleye tAbi bu· 
lundukJanndn.n bu gibllerın meıı:ıep 
1dnreler1nden getirecekleri yenı ta
lebe tecU veslkalarlle birlikte ıubP.:ve 
mtıracaatlan. 3 - Yoklamaıara 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 

] _,_, ___ , -1-
3 -ı--:---ı•-. 
4 -ı-=ı=-ı---.~-· 
5 =ı=ı=--=-·== 
6 -- ~~; ---
7 • - -•--'--8 __ --- , __ 
g • 1 

1 ----ı--.1-

ağustos 942 nihayetine kadar devam Soldan safa ve ~k.andalı q:r.lı~ 
edllecektır. Bu müddet zarfında. yok-
lamasını yaptırmayanlar hakkında 1 - Botazlçlnde bir ~ele. 
askerlik kanununun ceza htlktımıerı 2 - Mitoloji - Tersi bir AÇ hasta-
tatbik edileceğinden buna meydan lığı.dır, 
bırakılmaması Jçln yoklamaya tlbi 3 - Ba.şına &U> gelirse her ıeye 
mükelleflerin bir an. evTel §Ubeye uyan k.l.şldlr. 
müracaatıan ehemmlyetıe illn olu-! 4 - Maruf bir ~.ıçeeın k.ölrü. 
nur. 5 - Tem tç balanmızdandır -

••• Pus. 
Fatih askerlik 'obeslnden: 6 - Tersı asriden b1r harf ebtk-
1 - FatUı askerlik şu~slnde ka- tir - Ateş tutma vasıtası. 

yıtlı malül er; malfil subay; ve tehlt 'T _ Şebeke _ İtiyat edllmlş, 
yetimlerinin tütün lkramlyelerı tevzi a - Elmacr 
günleri aşağıda gl5sterilm1şt1r. 2 - 9 _ Karnı~ı doyur _ B'vlenmeQe 
MalOO subay ve m.aHH erler devre namzet 
muayene raporları ve resmt senet.ıerl 10 -·Tutımıluluk _ Tersi mat eda.-
ile. 3 - Şehit yetimleri de medeni tıdır· 
hallnl gösterir nüfus cüzdanları ııe · 
Te ltifer adet fotograflan ile pazaı·-

Geçen bulmaeamı:ı 

Lnrın battı Pazar saat 11.00 da KemAl 
dan. 

tesı, çarşamba ve cuma günleri Soldan •ta n rukandan •talı: 
Tophane nhtmun- 'olmak üzere aşı.Rıda. gösterilen ı:ı.-

1 - Sumeselesi, 2 - Ucuz, Jilet, 
S - Mu.sandnı, f - Ezan, Eazlm, 5 -
Ur, İsa, fi - Ejderha, İt. 'T - Lira, 
Azman, 8 - Elazı, M.a.sa, il - se, 
İsfa.sem, 10 - İt1matname. 

Aynlık battı 

hmlr sür'at 

Çar~amba 12.00 de Bursa, cumarteı.1 12.00 de 
Antalya Sirkeci nhtımınd.an. 
Pazar 13,00 de tzmır, pel'fembe 13.00 de Tlr
ban Galat& rıhtımından. 

NOT: Vapur seferler! hakkır.da her türlü m&Jtllnat ~da teleton nu
Jnaral:ın yazılı acentelerlmJzdrn öğrenllebWr. 
Ba.ş acrnte Galata - Galata. rıhtımı Limanlar Umum 

Müdürlil~ü blna.sı altında 
0Ube·acentellğ1 Galat~ - Gala.ta rıhtımı Mıntaka llman 

RelslJ~i binam altında 
Şube :ıcentellği S!rkecl - Sirkeci yolcu salonu. 

* 
('J'184) 

43362 

4013~ 

22740 

Kapalı zarfla etsııtmesı JlAn olunan Hallç Fener ve Balat L..telelert-

tJhlerde şubeye mürncaatıan llAn 
olunur. 
Te"~ günleri: 

20/7/942 pazarte.sl ) 
22/7/942 çarµmba > 
24/7 /942 cuma ) Mll.lfil aubaylar 
2717/1142 pazartesi ) 

2917/942 çarşamba ) 
3117/942 cuma > 

AKŞAM 
3/8/942 pazartesı > MalüI erat 
8/8/942 çarşamba ) 
1/8/942 cuma > 

Abone bedeli 
Tiiıld~ lcnebl 

I0/8/942 çarşamba > 
senelik 

12/8/ 942 çarşamba ) 8 Aylık 
14/8/942 cuma ) 3 Aylık 

1400 tu.ruf 
'150 • 
400 • 

2'700 tu!'UI 
HIO • 
800 • 

150 > • 

4.ııV .& Clllt.UUZ :.l. "'; 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tcuarral lıuaplaTi 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: Z Şubat, ' Mayıs, 3 Ağustos 
% bdnctte§rin tarlhlerlnde yapilı.r. 

1942 İKRAMiHLERI 
1 Adet 2000 l.Jrahk = 2000.- Ura 
a • ıooo • = aooo.- • 
2 ~ '759 • 1:: 1500.- » 
·a • soo • = ısoo.- • 
10 • %50 ) = 2500.- • 
40 • 10f • = 4000.- • 
50 8 5G • = 2500.- • 

200 • 25 • = 5000.- • 
200 ' 19 • == 2000.- ., 

nln ahşap olarak 1nşalanna tallb çıkmad.ıltJndan pazatlık .suretiyle ek.sllt
melerl 25 Temmuz 1942 cumartesi gilnll saat. ıı do Topbane'de tda.re 
merkezinde Alım satım komisyonunda yapılacaktır. Bu işe alt evrak ko
mlsyondn. her gün görüleblltr. İsteklilerin yukarda yazılı gQn ve saatte 
kanunun tınıt ettiği esaslar dah1llnde Fener iskelesi için (3563,'17> ,e 
Balat lskeiest fçln (3228.52) liralık kat'! temlnat ve (28) bln Uralıt bu gibi 

17/8/942 pazartesi ) ı Aylık 

19/8/942 çarşamba > Şehit yeUınJertne 1-o------------• 'lll-•••••••••mı:ı1111aııa••ı.m••••••••• 
ln~aat yaptıklanna da1r vetaJk ııe koımlyona gelmeleri. (7783) 

Belediye İmar Hey'eti Fen Şefliğinden: 
t - .-Enlncan ve mülhakatı belediyeleri harita blrllğt> namına mea

tfln ve gayrt meslrlin sa.ha1annın tutan t.590• hektar olan 
Kemaliye t.185• hettar Kemah d65• hektar Tercan clOO• hektar I:ı!ıç 80 
hektar ve Refnhlye t.flO. hektar ltasabalannın 1/500, 1/1000 ve 1/2000 
mikyasında halihazır ha.rltalannın alım tşl kapalı zarf usullle eksiltme
ye konmuştur. İşin maktu bedell 12!500 lira ve muvakkat teminatı 937,& 
liradır. 

21/8/942 cuma ) Po$ta ittihadına dahll olmıyan 

2418/942 pa?..!lrtesı ) ecnebi memleketler: Senel!tt: 
26/ 8/942 çaroamba ) !600. altı aylığı 11100, ile: aylılt 
28/8/942 cuma ) 1000 kuruştur. 

1/9/ 942 pazartesi ) Telefonlarımız B3$1Uhanlr: zt5CS 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavttiye! 
Akşam·ın KÜÇÜK iLAN· 

LARl'nı dikkade okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
vorulmııdan bıılııbilininiz. 

Yası 1$1e.rt: 20765 - fdare: ıoaıı 
Müdür: HC9'7 

Recep 6 - Bı:ıı.r 76 
S. 1m Gü. ~- İk.1. Ak. ,Yat. 
E. 6.58 908 4,43 8,4.2 12.00 1,55 
Ve.. !,35 5.4!5 13~ 17,18 20,37 22.32 

idarehanıı Bııbılll civarı 
bcımu~ıuıt !'Oh"11k No. 13. z - r:ıtsııtmc 3'8/942 par.arıesı gunu saat ıo ao :ıı;r6lllçan vuayetı 

birlik rclsIJğ!nln emrinde toplanacak eDiltme tomJqonunca yapılacaktır. 
3 - Ekslltmeye iştirak edeceklerln Na.na Vellletlnden alacakları ı 1 

ehliyetname mukabllinde Ihale gilntinden beş gün evvellne kadar Beledi- İıtanbul Belediyesi ilanları 7eJer imar he)"ctl Fen Şefliğine müracaat ederek 1ft1rft.k vestknsı alma- ., _________________________ _. 

lan Jtwmdır. Keşlt bedeli İlk te'mJnatı 
4 - Bu i~ alt ekalltme §art.name.si., mukavelename ve fenni §artname 

Ue teferrüa.tı Ankarada Dah1Uye Vekl.leU Belecllyeler İmar hey'etl Fen 
Şe!llğlnden ve En.locan vlllyetlnden parasız olarak alm&bll1r. 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayılı Antırm.ı. ve Eksiltme kanunu htı
t1lm!erı dairesinde ihale saatinden bir saat evveıtne kadar Erzhıcan va-
llJlğlne makbuz mukabJl1nde te&tm edllmelldlr. dl87> •'148.2> 

Yüksek Deniz Ticareti mektebi müdürlüğünden 
.Mekteblmlz l!!e blrlncl sınıfına S/8/1142 gününden itibaren namzet 

talebe kaydına başlanacak ve ka11t 1'1 28/8/942 gilnüne tadar devam 
edecektir, 

Şa.rtlar: Orta okul me7.Wlu olmak n yahut ll.se sekizinci mııtı 1kmAl 
etnılş bulunmak ve yaşı on beşten kilçtut ve on dokuzdan büytik olma
mak lılzımdır. Orta okulu geçen gene b1Ul'enler, arada geçen bir sene zar
fında ne lle meşgul olduklarını tevsik edeceklerdir. 

Aşağıda. yazılı vesikalarla mektebe mftracaat edecek bteklller, .sı..bhl 
durumları denlzclllğe eıverlşU olup olmadığı anlqı.lmak üzere mektepçe 
00., muayene ltAğıUarfle Kasımp~ada. Deniz hMtahanestno ıOnderllecek
lerdlr. 

Sıhhi durumları elverlşll olduğu an]qJlan ve mtısaba.ta lmUhanında 
muvaffak olarak mektebe alınmasına. tarar vertıen talebeden noterlikçe 
1Uban nıusaddak servet sahibi bir kelll veya umumi. hususi beJedt19 n 
mülhak bütçelerden maaş veya ticret alan b!r memur lmza.sfle .noterlikçe 
musaddab bir t.aahhütname alınır 

İsteklilerin müdüriyet kıılemın~ mtlracaatlan. 
Vesikalar: 
Dilekçe, aşı, Jy1 hal, vell klğıtlarlle n11.tus eblanı. diploma. ,.,.. 

tru;dikll suretıerl ve 4X8 ebadında e fotoğraf. •'13'1'1• 

Lokantacılar esnafına ilan 
1 - Manifaturacılar İthalat Birliğinden ötedenheri mua örta.n 

lcullMıan esnafımıza tevzi eclilmelt üzere bir miktar beyaz masa 8rtilaU 

temin edilmi~tir. İhtiyacı olan eaoafımızm Cemiyet cüzdam, unvan tez
lccreai, 939 - 9'40 ~ 941 ıeneleri kazanç nrgileri makbuılan vo yahut lr 
gal ettiği dük.kanın gayri safi varidat rnikbmnı g8ateren TWa ile bir .. 

liktc 31 temmuz 942 tarihine kadar h.er trUn Cemiyete milracaat ederek 
hazırlanan talcpnameyİ doldurup imza etmeleri. 

2 - Bugüne kadar yapılan bardak ve kadeh tevziatından henüz al
mayan canafımızın dahi her gün aaat 1 S ten l 7 Y• kadar Cemiyete cllz
danile birlikte müracaat ederek bardaklannı almalannı. 

3 - Calatada yeni Salonun üçüne« katında Eri Bank kömür aatıı 
bürosundan müesacaeleıinin kışlık kömür ihtiyaçlan için alaeaklan be· 
yannamcleri tn!dik ettirmek üzere her gün Cemiyete cUzdanlarile beraber 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Keşif bedell '17808 Ura olnn Dolmab:ı.hç& caddesi bordür ve çi
mento ç1nl trottuvar inşaatı iqi kapalı zarf usullle ek.o;lltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3017/942 perşembe günü Metro han binasının 5 ınct 
katında topianaca.k olan komisyon huzurunda saat 11 de yapılacaktır. 

3 - h~ır. kkat temlnat 5140.40 liradır. 
4. - istekli:erln para.sız olarak d~tıJma.ktA olan ~rtnameleri le

vazımclnn alınnlan ve kanun) vesikalan Te temlnatlarlle teltllfierhıJ mez
Jı:fır gün .wt 11\. a kadar 1mza mukablllnde Levazım Müdürlüğüne 
tevdi l'tmc'er1 lf,zımdır. (7715) 

!93Cl,OO 

493,31 Topkapı - Slllvrt y<ılınıun meb<!elnln genlşletll
mesı ve son kısmının ~:ı.t.ı. 

2~,20 İttalye1e nld 6 adet Karoseri üzerine yapılacak 
'°tör m&halll n Karoseri tente.si ve Ka.roserlle
rln boyanmaaı. 

Keorf bedeller! lle Jlk te'minat m lktarlan yukarıda yazılı lşler ayn 
ayn açık ek.siltmeye konulmuştur. ' 

Xe§lt n şartnameler! Z&bıt ve Muamelat Mlid.ürlüa\i kaleminde iOı·ü· 
lebll1r. thıılelerl 30/ı/942 pcroembe günü &ant 14 de Da1m! Encümende 
yapılacakttr. Taliplerin 11k temJna.t makbuz veya mektuplan, Topknpı -
SllJl!'Vl yolu hışa.-ıtı için ihale tarihinden (3l gün nvel VUa.yet. 
Nafta MMürlURfuıe ve di~er tş \ı;ln ihft.lo tarlhl.nden un giln evvel Bele
diye Fen ~eri Mtl.d11rlflğilne mttr:ıcaa tl& &lacaltlan fennt tbllyet ve kanu
nen Jbrası azun relen diğer vesl.kala.rlyle lhlle günü muayyen saatte 
DaJmt Enctlmende bulunmnlan. (762'7) 

* EmlnOnünden Hobyar mahallesinin Yenl C6m1 cadde&lnde 13 kapı 
No. lu dükkln; Kaaa t&'mlrtıanesi, kAglr oda Te ~ap lnıUlbenln hedm 
ve tahusfil edecek ankazınm ıatışı nçılı: arttmnaya konulm~tur. Mec
muunun tahmin bedel! {676) lira ve ilk te'm!natı (60) Ura ('10) kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamel&t Miıdürlüğü kalemJnde gOrilleb!llr. İhale 
30/'7/042 perşembe günli saat H. de Da1m1 Znc1imende yapıJaeaktır. 

Taliplerin nk te'm.lnat makbuz veya. mektuplartyle ihale gQnQ mu-
ayyen aaatte Dalnıt Enctlmnede bulunmaları. ('Tfl~) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18/ı/942 cumarte31 güntt &uayburnu - 8alacJk arasına, İstanbul Te

lefon MUdtırlyeU tara.tından dl!şetfüllec~ 11An edilen d~ telefon kab
loırunun vaz'ı bazı fennl sebeple 22 Temmuz 942 çar§amba günü yapı
lacaktır. 

Bu kabloyu di>§eyecelt naıtalarda beynelm.llel kablo dOfeyen ıemı... 
lere mah.!wı l;a.retıer olacaktır 

AlAk.adarlann nazım dlk.lı~tıeri celp ve keyfiyet uo.n olunur. (780I) 

Tranait Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğünden: 
Tran&tt :roijınun Karatö.se phr1 d.ah111ndek1 23'127 lira 60 ~ keşif 

bedelll esa.sıı ~ tamıratı. l§lne ihale 11inti olan 1!/'1/942 rtınünde tallp 
~amış buhmdutandan 13/'1/942 gibıtmden bir ay mftddetıe pua.rııta 
konulmuftur. şeratı mus gıuıeteıııtnın 3-S..9/temmmı,lff2 gO.nlerlndetınhı 
aynıdır. İsteklilerin müraca.a.tlan. &'1'173> 

latanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Oln!l Azı Çoğu M. Tem.lnatı 
Muhammen fiyatı Lln. KU?'Uf 

Ekmet "125000 9'78000 10 kuruş GO aa.ntlm 770 18 
Sıhhi müesseselerin 1042 malt yılı ekmek ihtiyacı :tapalı D.l'fla eksilt

meye Jtonulmu~tur. 

1 - Eksiltme 2217/942 çarşamba günü -.at lG de cataıoRJunds. Bıh· 
hat ve İçtımal Muavenet MQdQrlüğQ binasında. topla.nan kom1syond& ya.
pılacaktır. 

2 - Muha.mmen ııat 'e muva.klta.t teminatı JUkarda ı03te~. 
3 - İsteklilerin p.rtnamesinl çalıf[n.a günlerinde komisyonda ıöre

billrler. 
4 - İsteklller 1942 yılı Ticaret odası vesikası ııe 2490 .. yılı kanun

da yazılı vesikalar ile bu ı.,. 7tt~r muvattat teminatı makbuz veya banka 
melttublle bh'Ilkt& belli rft:l '18 ıaatte komisyon& reımeıert. 

& - Taahhl\de a.tt vergtlerle danıp resmi n taa.hhüdiln ıta.smda.ı1 
mlltevelllt sair masratıar tıevlllr: tdllmelc raztg• mQteahhlde Menecekttr, 

('114) 

i LAN 
Ordu hastabaJı:ıeı ve :r:ıemşlreler okuluna leyli ve meecanI talebe alı

nacaktır İsteklilerin en ~ !0/8/942 gfuı{lne kadar Ankara.da Cebeci cr
du hasta.bakıcı okul mUdilrlü~e. okul ta.yıt kabul ~rtlarını havi vesi
kalarla birlikte nıtıracaat.ıan. Kayıt ve kabul prtian Ankıırıı. Lv. A.m1r
l1ğl TO htanbul Lv. lmlrllğt satl!l almıı Jromtsyonlnnnda görülür. 

u512 - 'l105• 

Ordu Haatabakıcı ve Hemşireler Okuluna ait bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul ıartları 

1 - Okı:lumuza hastabakıcı ve hemşire yetlştırmek Qzeıe Ankaraıla. 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde aç~ olllll hastabakıcı ve bem~in~ 
o1ruhmna bu sene de f5 talebe alınacaktır. Okula ı;lrmek arzu eclenler 
bulundultlan maba]ltn vallllflne ve kaymakamllJına veya askerl!Jc şube
lerine dilekçe ile müracnat edecekle-rdlr. 

2 - 3433 .sayılı kanun muclblnce bu okuldan mezun olacaklar. memur 
olup teka\id1ye alaca.klarchr. 

ı - Mezun ola.nlaraıtı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastaha
nelerinde yapacaklar ondan sonra. arzu ederlerse memleketteki bütün 
aılıhl teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

f - Tahsil mUddctı !iç sene olup bu müddet içlnde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek, iaşe vo UbasJan ta.mrunen okula alt olaC'.aktır. 

ı - Okuldan mezun olanlar ba.rem kanununa göre 20 lira asli maaş· 
tan bllfla..mak Ozre m.aa.ş alacaklar, ve bu mlkdar gittikçe çoğalacaktır. 
Bu zaman dahi iaşe giydirme, ve b:ı.rmma orduya. alt olncakt.ır. 

o - Okul 15 Eylül 942 de tedrl.sata b~ayacaktır, 
T - Ok.ula kayıt ve kabul ,artları ~un1aroır: 
A - Tfirk1ye Ctlmhurlyetı teba3smdan olmak, ve Türk ırkından bu

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olm.ak ye durumu her Udlmde vazife görmeğe 

milsalt bulunmak, .bunu her han~ bir hastane sıhhi heyeti raporUe 
tesblt ettirmek ve evraka. bağlamak l!zmıdır.> 

o - Okurun talebe yaşı ıs dan aııağı 22 den yukarı olmayacaktır. 
D - Kendisi ana Te baba met ehlinden olmak, •bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek eTJ'Bk& be.tlanacaktır.• 
E - En az orta okul tahsll1nl bitirmiş olmak .• eleme lmtlllanlannda 

muvatta.k olmak §arttır.• veya bu derecede tahsil gördüğünü bbat et
mek> tasdikname veya buııun ta.sd.ikU bir sureti. Muameleli cvroıana ek
lenecektir.• 

F - Evll veya. nişanlı bulunmamak, enelce evlenip bo.şananlarlıı ko
cası 15lmilş olanlar ta.bul edlllr. Buna alt medenl ball blldlrlr ınüsblt ev
rak keza e:klenecet.tlr. 

G - Okur sıhht sebepler dlflllda okulu kertd!llğlnden terkett.!ğ1. ev
lenme suretne veya diler 1nzl'batl ııebeplerle ok\lldan çıkanldıCı. altı se
neUk mecbur! bizme\lnl yapmadıtı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi 
aebepler dışınd& pt.anldl#ı taktirde tahakkuk ett1rllt-cek mektep masraf
lannı tamam.en Meyecc~lna Te gösterdlRl vesikaların tamaınen do~ru 
olduğuna dair noterllkten ta.~lkU ve unnı blr taahhütname -:c:-eccktl:-. 

8 - Yulcandaltl eeraiU halz olanokur okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

1 - Yutandaki maddeler mucibince evnıJuntn muamelesini bltlren
lerdon Tllftyet nya tasa merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya as
terUk §ubelerl vuıtulle ~annı dotrudan dotruya Ankara ordu has
taba.t:ıcı bemşlreler okulu mtıdt\rlü~üne göndereceklerdir. 

10 - Milracaatlann atustos 1942nlhayetıne kadar sona erdlrllmesı 
lAzımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarlhlerl 
aynı müamlaı' tarafından kendllerlne blldlr!lecekUr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek 
ve okulda. tekrar yapılacak sıhht muayene neticerı h'.lstalıkları tcbryyün 
edenlerin memleketine gitmek 1~1n masraf edecekleri yol paraları kendi-
lerine alt olacaktır. (544 - 7802) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Şlf11 Çocuk Hasta.nesinin dl!l57• Um t.'781 kuruş keşif bedelll Pollkli
ıı1k binası t&vsl ln.şaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - EksUtme 6/8/942 çarşamba günü ı:n:ı.t 15 de Ca~aloıthında Sıhh:ıt 
n İçtima! Muavenet Müdilrlüğü binasında toplanan komlsyondl ynpıl:ı

cakiır. 
2 - İsteklller muk:ı.veıe, eksiltme, bayındırlık lşleıi genel husust 1·e 

feJJnl f3.rtıınmelerl, proje keşif hul&saslle buna mfltererrl di~er evr ı.ı 
plışma günlerinde komisyonda. görcbUirler. 

1 - Muvakkat teminat &896• Ura •83• kuruştur. 
4 - İsteklllertn tekllt mektuplan ve en ez bir taahhütte 10,000 liralık 

bu * benzer 1ıJ yaptı~a d:ı.lr idarelerinden almış olduğu vcsilmlnrn ls
t!n.aden İstanbul TilA.yetıne- müracatla. ekslltme tarihinden t.'llll gu leri 
l:ııa.rlç ,3, gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılın~ alt Ticaret Od:ısı vesl
bılle te'klltl havi snrflannı Uıale ı:ıatlndln bir saat evvel makbuz mu~ 
b.bllln4e komlsyma vermeıert. C77S8) 
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IST ANBUL HAYA Ti 

Havagazı derdi 
Amerika'da çok sevilen bir 

artist: Mickey Rooney 
Henüz 21 yaşında olan bu artistin 

filimleri en çok hasılat temin ediyor 

Kafkasyanın müdafaası 
Müdafaa mevzilerinin dayanıp Javanmamaaı kendi 
iyiliklerinden ziyade müdafaa edecek kuvvetlerin 

kabiliyetine baf lıdır 

Havep1:1nın da elektrik aibi mc• 
deni ihtiJaçlann birinci aafmda yer 
aldıiau tekrarlamak zaittir • .l.tanbal 
hallwun hemen dörtte liçü evlerinde 
bavapza kullandaiı 11'bi bir eok fab
rikalar, imalitlumeler, dit tedniha· 
neleri de itlerini bavaıuı ile yapar
lar. Haab.ının rabatJıima da diyecek 
Joktur ha. .. Kömürün manaiuu ayık
lamak, to:ıunu temizlemek, külünü 
dökmek, bele bakırın. ~ atet pa· 
huma çddıiı fU devirde ......., 
atet küreii. boru tedariki ldi1fetine 

~ Sovyet cephesini nu anlıyoruz ki her yerde olduğu katlanmak, etrafı islere, dumanlara 
yarmal yeri olarak Don nehı1 gibi Kafkasyanın da biraz fimal· boiarak aletin yanmaauu beklemek 
boyunu seçmeleri Kızı1ordumm de veya cenupta müdafaa edile- çekilir dat detildir dotnasu. Hava-
bayll bQJftk bir parçamıı (tak· bilmesi için iyi mevziler bulmak· sazmm mualuiaaa bir parmak do-
rtben ft1 milyonluk) cenuba attı. ta güçlük çekilemez. Şu veya bu lamdar, ~kibriti. rahatça. temiace, 
Hem bu ordu parçasının kendi· komblne7.dn yapılarak bnvetll phakça itini Jap ... 
lhı1 emtrmedeıı u.tıam b1r mev- bf r cephe tutulabUir. Fakat bu- yakın auıwaa kadar it böJle idi, 
de yerleşmek gayreti ve hem de rada durmak ve müdafaa etmek fakaaat ••• Son samanlarda bu da ı.. 
motörlü Kızılordmıun hayat kay. bu işi yapacak on!ulann karşı- taahahm ...._ dert, tirkete de ba-
nalt olan Kafkas petrol sa.hası· Jıklı durumuna bağhdır. Alınan- Ylldan Wr bmnç ...auı olda. Hem 
mn Abnanlara kaptınlmama.sı Jann yarma yerini seçerken ağ- tam mlnaaile havadan kazanç... ı.. 
gayreti Kafkasya içtn geniş mlk· lebl ihtimal Kızılordudan müm· tanbalcla parun olarak bol bol 
yasta bir mOdafaa mevzii tutul- kün olduğu kadar büyük bir tarfedebildiğimiz yegane teJ' hava 
muma ve belki de geniş muha· parçanın ayrılarak nispeten da- idi; nihayet o da allı Yetilli musluk-
rebeler verllmeslne sebep olacak- ha az müsait §8l'tlar içerisinde lar içine solnılap a-naç dolusu para 
tır. Dllşilntilen hak daıld • bulunan bu müdafaa cephesine bsandıran bir matah haline getirildi. 

Volga mevzii 1 S---•- '"- l b Esu itibarile arazı vazlyetl atılmasını da düşünmüşlerdl ~ au ~n o uyor, ~v~a 
ve coğrafya da bunu kolaylaştır- Eğer yarma yerindeki bugilnkü kotUYonunm. Musluğu c:evınr tevır-
maktadır: Yazanı hareketfn tempôS'll blr m11ddet mez yılm ulıiı 1r1'bi keskin vızıltılar 

Kafkas yanmadasım ıtmaı- M. Şevki Yazman daha aynı şektıde tutuıabmr ve bathYor. ıc.~ti ~ıyorsunuz, mus-
den ele d n............. 1r....... ly1 luk dilediklerinde bır kaç puflanma· g n ""'9'.-...- -va en Sovyet merkez ordular guruplle dan • b' 1 L-ı·. 
kapayan mevzi; bir yanım Azak den Kat:tasyaya dolnı yapılacak cenup ordular gurupu arasında- - ıonra mavı ır a e.v ue ırıyor. 
denizi sahiltndeki RMof'a, diğer bir hareket de~~ga • Ar.ak de- ki yank blr hayli daha büyütü-~~ ~ U:~:.~ :~~; 
yanını Volga gibi hayli geniş nlzl mevzllni ., ... ""en vurabilir. lürse o vakit ehemmiyetine göre cek. Derken, mavi alevler kmll:tf1-
blr nehre dayayan ve evvelA. Don Yahut bu mevzifn lllJ yanmm ayn ayrı bu gunıplartlan her bi- ıor. _... .... mİDİmİnİ kmlcunlar da 
nehrinin cenup parçasını, aonra dayandıit Volga 8tallngrad tl- rtne yüklenmek ve istediğini .. .......u ala .köy oclalanncla yakı· 
da Don ile Volga a.rasmdakl ka- maıtnden geçlllnıe - ki bu pek yaptırmak Alman sevk ve idare- lan içyafa nuanlan gibi yülıaele al
naıı taldbederek Stal~grad hiza- de güç bir teY olamaz - o 'fakit si için imkA.n dahlllne girecektir. çala. iki yana aa.llana ..ıı.na aözüm 
larına kadar gelen bır mevzidir. mevzi ylııe geriden anlmış ota. öntımüzdekl haftanın barekA.t ona yanıyor. Ozerine cezveyi koyu
Vakıa bu mevzun cephesi geniş bntr. bfl!nçosu bunu b~e gösterecek- yorsunuz, kayıuyacak diye bekle 
nehirlere dayanmak dolay.ıslle oouın bu ant§Wmalardan ili- tlr. babam belde. Sonuaa kadar açd.a 
mfidafaaya. ne kadar miisait ise mu++ta Ymltllar artıyor. fakat 
ikmal bakımından gerisi en gayri d kJ alevin boyu ocajuı 11karaaındaa 

Son r.amanlarda Amerikada ea Miclı:ey afacan. 1'a(y1Az çocuk olu- müsait şartları hais o1ac&Jrt.ır. Go··r Ü en·m duyduklanm cezvenin akma bdar bir türlü ye-
~ok RV11en ıinema attiıri Mickey yordu. Bu m&nlerde ıöıterdili mu- İtl milyonluk bir orduyu geride t tipniyor ki su kaynasın. o •ada bir 
Rooney'dir. Bu .aenç artistin çevir- vaffakıyet Amerika da kendiıine b~ kalan dallık Kafkas arazls1 be&- de l'U aarfiyatuu göalsea 1Ute söz 

aJği h1imler Amerika da en çok ha- yGk hir töbret temin etnUftir. Bun- JfyemJyeceği g1b1 ersak, cephane Lan ga bostan 1 arı atuuz. Ocak mualuiand•n ıslıklar 
~la~ yapıyor. ~dcer Roo~y·in ..,ı dan 80lll'a Metro Goldwyn tilketile ve malzeme ikmali için de ya .. Yl'Ulurk.a su ... tine bakar.ca. cöl-
lillnı Joe Yule dir. Babuı tiyatro ar- Mr maka'f'ele lmzalamlf, o aman• Kara.denizi -Kırgızistan -Tür- ine )'ilan oynatan korkunç kıyafetli 
t!sti. anneıi daneözdü. 1921 ._... danberi hep bu ıirket Le.bina filim ldstan Uzer!nden Şarkt Rusya senci g(;çebeleri gözümün önüne ge-
linde ~~klyn'de doimuttm •. Şu çeTinnifm. taynak1anna veya?ut Kafkas- latanbul yakasında lt1b'on ..ki at- letan'bul içi, Aksaray karakolunun &r. O kapkara kutunun ortaamda lo-
t..ld~ ~dı 2t ~da d~elttn. • Mickey ,imdi HolliTiat'da en çok J8 • İran.· Basra k?rfezi üzerin- 1ı tramvaylar Emi?ön~n.do Köprl bU!'all dil>i olduğundan mı nqdi, al bir ı~.,.ba n zenci difleri cibi sm· 
Mıckey pek kuçu'lt. hmuz on hır para .kazanan artistlerden biridir. den İngilız ve Amerikan kaynak- baıından kalkar, l'Jlldıkı So~ulı:çe,- Çırpıcı, Veliefendi ça)'lrlannda, Ki- tan beyaz rakamlar, Kutunun kema

aylık iken aahneye çıknuotır. 2 ya- San Fernando·da mükemmel biT larmn bağlanmak 7'.0ntnd:ı 1rn.- me, A,yasoFya, Divanyolunu takibe- ğıthanede, Sillhtaraiada o1duiu gibi nadan çıkıp iri bir yılan l'lDİ mutfıı.k 
~da ik~ mandolin ça~arak prkı villlaı, otomobilleri .... rdır. Villa- lacaktır. derek, Ilayezitte Fatih ve Edimeka- içip içlp cıvıyanlar; guelleri, türkü- duvarlarmda dolanarak batını 11:az 
ıoylemege ve ~anestmege baıla?.1~- sında, babıuından hotanan annesile lJcr iki uzat ve gayri ı~nisait pısı tarafına ayrılmayıp, Aksaraya leri basanlar; )atama ile hora tepen- ocafmm altına saklıyan bon:Jar acı 
br. 6 yapr.oa iken Nevyork muzık hl 1"-t t H • . . _ yolun birlikte kınin edeceg~ i ia- iner, Nizamiye karakolu ve bugünün ler hemen hemen ender. Arada par· ac:ı ıslık çalarken .aat de, bir zen-
h ll d _ı_ •ır bu- r lJL e o urur. cr,.,eyırıe anneeı ne 1. k . k l ik d ... 1 • !L!...I.__ tk--' x... il L-l' · 0 arın a nu~aru.r yaptruf• .: . zaret eder. Genç artist caza bayılır §e ve harb malzemesi da.hl mil- po ıs mer ez.ı ar§ısmdan aene Top- latan ar da varsa da, aplı are egı cı. SıwrıHU: ıın ~'"' e .,. unme 
•da kazandıiı muvaffakıyet uzerı· h la '-- t J H yonluk orduları ı..-,1 ...... .d.a pek kapı ve Ycdikuk kollanna Q'n- pek keyfe gelenlerinde yavaıtan ya- ciilerek tıkır tıkır 11ler, havayı ıaz 
he 1927 d H ıı· t'a ait ve caz ava n ue• e er. er aporu ~·~.- d le d ( da ) .iL.. t !_._ ün' b lan b' . az ıonra, ~ . o ITU •• - yapar, bilha.a solfa ve yüzmeye yetemez. Maamafih buna rağ- lır ı. • Yata bir aç ~e et, ~ m aman!.. • UITe .. an ''"'e esap ~ rer 
-~. orada çewilen fılimle«:le ~uk ba I T . d d men Sovyetlertn mildafaaıda •· ~.1 kara1'olundan Cellat Ç«lf- Rumca lzmır maniıı. rakam bile aksatmadan kemalı sada· 
tollerini yapmağ. ba9lamıım. Bun- yı ır. eniste e uata rr. seri akla hayale ı;ığmıya.cak meli adlı eadde7I Tflrll.70nce ~ Tabiat ba ,.., lnyan tarlaamda ....... :rwlecler. Ay aonunda firket 
larda o kadar büyük İAtidat gCS.ter· Miclcey'in Uç ıene ev:vel, genç de yae<I l klarla pençeleşerek de yerlerinde dwu Lan1ıa boata..., kendi elile ke.meğe, eonrl!- ainclire IMlbllfiııÜ ele; ceDi bet metre mikabı 
nıittir \i b;r filimde kendisine cüce yıldızlardan D.iana Lewiai aevdiği, r~c , e zc;,r uttikl . i h akit lannuı önündeyiz. Tam lı:.ar11da, ... aindire yemeğe meraklılar da mev• baYa aarfettiler. AJ parasını enayi
rolü ven1mit. bu rolü de muvaffa· Dainanm William Powel Ue evlen- ~~~n;ir e er1.!:..1n:rb~ • ia kıvrıldıktan aonra ileride, ıime~ cut. Bahçıvanla uyuşurlardı amma. lerden!ıt der 11'bi yine o mÜltehzi 
lı:ııyctle bapmuftır. Küçük artiat o meii bu seyda)'a tercih etiiinden do- &" d b ri seneyt fıe :JCi10AU

1
• zabit' difer hattının ötesindeki Davutpqa p.rtı ıurtu nr: tebeuümü ile karfılayarak hesap ve· 

b. _L _ 1..J_1 __ 1 ı ___ ._ L--1'--L ı..ı. • .L... .. 1 . · man an e e ra M.n mış , _ı_ 1 · y ·1c fla d • zaman ır ç0& tall.uı.mlf ,,_ a, ~ ra ueaumat oıu.-.u ıuy enmlfh, i tt bul Le .... 1 .... ..,,....,.p -.e esı ve enı apı tara nn a Oc:aklan dolqırken katiyen .. pla• nr. 
ezcümle Coleen Morre ile filim çe- Bamın ne derece doina olduğu bi- vaz ye .. e 

1 
unan au.1.15• ..... m kapılan yardı. Ta baaılmıyacak Zira buddı mı. mil· - Biz bu kadar saz sarfetmedil. 

•irmiftir. linmiyor. Ç&nkü, Mickq•ln hayatm- kAh gollerin donmuş sulan üze- Bunlar, araJannda 7ollar bulunan, bareJclerden artdt luıı:rır unıına; ca- Ocaklar yanmıyor, 
Artiat büyüdükçe sinemadaki mev· da hiç bir deiftiklik yoktur. Şuruı ~~~~ ~~ b~~ bir pbiy~ ~r, fakat iç içe. ayn bucak acılafll': zehir zemberek olup Df,.ecek. ~lmaunuz; memur b,Ja. 

1ii de yükselrniotir. Bir müddet aon· muhakkakbr ki bugijnlı:G hayatından ya ar a e ayn, •hıplen ve kira ile tut.anlan çıkarlar. Tarlalar çifnmm;yecek; w nru ~atıp itiraZ ec!er: 
'- yino küçük arbıt Frcddle Bartbo- çok memnundur. Bir taraftnıı çallflr• ~k ne bauret~ ~al yaptık- ba,ka be9ka, yedi tane boetandı. barklan bozulmıyacak. To.ptan pa• --: "f 0°~ .... ~:z~e yal~ yoktur. 
lonıeu ile hiılikte f.iliııller çnirmit- kea diier taraftan bol bol sezip eğ- ; ve u ço güç şartlara 1 Bulgar, .Rum, Adalı 'bahçtvanlar it-- zarlık ettim. diye ]ı;,tlıktan çıkmıı ıi- ~tınız böyl~ stö5teny~', B~ ."'kaye-
tir. Ba filimlerde Freddie uela. akıllı. lenlyor. Bu 21 ptındaki aıtietin ~ .. Ü en ~l gayandık~a~ lebılerdı. bi, ha babam ha mnnılmıyacak... tiniz .,.~ .. !°:"ete bil~~~ ~-
nazik çocuk rolünü yaptıp Mlde tikbali pek parlak gÖrilnlyor. gor yoruz. e?..a ivastopO gi Yedikule, marulu, Unga, hıya• O eıra yanapnalardan biri ya 1ıın· muruıı ücretini de vennmız, gP-lip 

· çok gftç ~rtl:ır içinde ve deniz rile me,bur. Bununla beraber Un1ıa d da kt .. ·· b ı r ... tinizi muayene ederler, bozuksa 

~
~:;;;::;;:=:;::;::;;;;;:;:=:;:::;:;:=:~=~==~==~==~=~~=;-· ~-ı aşın yerlerden malzeme llt- boetanlarıoda, mevİ9imine ıöre ma• 1.8;ı~: gide:fde~l t°.h;va:au:~: yaparlar. 

• 0 ~~t mali yaparak dokuz. ay na~l nJ. dut. mıaır, Muatabey armudu, İn• ler, 0 da flppk damlardı: Halbuki Matinizcle bo~uk mo-
~ ~ 0 0 ~çarpıştığım da görm~tük. Bl- c:ir pbi mey"Yalarla eebzenin çe§idi, _Bre insaf, yeter artıkl.. saldak yoldur. O, efendısme o b· 
._ ~ _ . _ naenaleyh Tlmoçenko'nun Le- bilbula ank domateeleri de bol. dar sadıktır ki. pz betaplanm kay· 

• . . -.:j~:.=~~;;;h~k.;;;...;Q-...-....-...... .._t_•...., __ lningrad Ye Slvaatopol müdafaa· Kuyulannın euyu çok ve tatlı oldu· Cwii burnunda çamuru kar· ded.rken alaaklllı:: Japmu; illetik. 
Bır kopeğ n ma mıye ' lan Ayarında çetin bir mukave- ğundan, orada yetiten ,.emİfİn, nıııda Unga lııyan) 'diye dillere firketin ......... a.a.rken. ... t kira-

Aınerlbda NftJOl'k eyaleU dahi- lllr baflreleri tel'in ..,iftlr, mete Kafkas kapıların~ da te- zerze-vahn baıka bir lezzette oldu· destandı. Körpe, kıtır kıtır, hiza ba- il mmil~ yevımyeeini de hW• ~· 
llDde Brooklyn'de bir n töpelt. .,. 1310 sentlhıde ytne rıamada J'a- vessül edeceğ'fne ve büt~n fena tuna kanaat vardı. dem. (Şimdiler gezici aatıcılarda. ~alaıt titfıet tahnldan INalan ııze 
btta bir eocatu ıardılı eıhetle, Alh Jcılle fllhdnde bir clomas. bir ec>cutu şartlara rağmen bu .. müdafaada Mabauller kabzımallara toptancı çarıı pazarlarda cBadem, bademi> mı. e=: pfiller! Ocatam iJi 
tıeza mahlreme.tne verilmlt 'ftl efen- ımarat ~ldlrdOlü elbetle, 1dUDa iarar eyUyeceğtne §Uphe edile- esnafa 18tıladursun yaz' girdi mi. baiırtıJarile .. bla aatda ada badem - sarfi k" :s1· 111nlan ~ IO dolar .arar ye ımhkOm edUmlt Ye mabtementn ta- mel. Bugünkü çektıme hareke- bele cuma ve pazarian, T6rk ve Hı- oldu çıktı yal) ~or amma,.. . yatmız fl ı• 
te'Yan fldemeğe, ctirmü ~leyen ldipek ıan ,.ıne ~. 1489 ıeneam- tinde bu t1kr1n esas rolü oyna- rı.tiyani erkek, kadın. çocuk. boa- O nliitler kol 11'biai on paraya, ~-fazla~; çünkü depom~ 

15 tin hapis cezasına malııt\\m de btr bula buDa bemer bJr no JI- dığı da ~lebUtyor. tanlara taıınııırı tqınana. biraz ufaraiı bet paraya. Makbulü ·~saz yenne ~l bol ha~~ ~~e-
e.uını1şttr Ba hAdt!e garip drtl- dııden idama mahtftm edllmJtUr. d ıu bUirll l • z6m - nroruz. Pek tabii olarak. 111DD1 sor-
llaekle 1*aber, hayv~lann mahku- 1524 senesinde Lausanne tebrl p!a- Btnaenalevh Kafkasya mü a· Ekaeıiai ailece terb'batlı gelip e~h:. Sa '-~~~a(nı,brum)en~~L) rüıt mek içia aarfedeceiiniz OD bet metre 
ııılyetı Dt defa Takt olmut bh1CY de- toposu, wehl1n e1ftnndak1 ~ tneT- faasının çetin Yeya, uzun olup .pçlı ve kuytu tanaf anyanlar. Ya- gı ısı. . n-.uut• to 11& .. ,... mltlbı pzm ,........ 0 kadar da 
tndır. 1120 senestncıe ırrannda LJm. cut balıklan m&hftden lllftleri ara- olmaması yukanda tarif etttli- l11111ca dolmalan earmif)ar, irmik 'llel- !ı~, fakır fuk~ra har~ı olarak okkası ilan aarfediyonanm ve awç dolula 
ftllr1nhı bah~e lm olan kurt· rom etm!fU. ne,nelmJlel ldllJe tarUıJ miz Rostof - 8taUngrad mevkii· va1annı basml§lar, e5vUıleri dilmit- iki kurup, bıleme8im ,UZ para,. para v.-iyo,...uz ... 
:"'· mahtemec. hnha edDmete mah- il wu ura .tadar bana bemer ~- nin milyonluk bir ordu içbı mfl- ]er, lı:ebaplan liflere dizmifler. Ca· aatılır, lı:~ ve takızlan tuqaluk Raa Diy..,ea fa... itte. waıwU. tli,-. 
ıı!: edlkUklert glbl, Lyon b14Pi*,,. lar Jllıibıclea 40 bdar bqftnm dafaaya elverişlt olup olmadılt cılilık yofurt, aalatahk alrke, Jai ee- hıyan di,e anıl1rda. mediiiai ben .c;ylüyonm. ffayapa 

' ttn.lnln WMnıbertnden ba mu- •ülrtw edlldlllnl ~. düşüncesinden ıdJade Atman petlerde; yaygılar, ehramlar yanla· EYde turıu ~urmaia meraklılar, ,.m. eedece uva wfecliyorm ~ 
tlerleylflntn böyle bir mftdafaa- rtnda. Çulcurçefrlledelu, Draimandakl, Un- aqç a.-c para w•i,lol-. Bu denim 

ta Ebedi nişanlı,. tekrar yakalandı ,. ne derece,e kadar tmktn ~ Hazırlılı:az dit k km 1 kapanındaki lıta.nbuJun en .bnyijk öntine ~- .......... farkında 
rtp •ennemestne bağltd1T. Meeell h katık decelr. ~uru ık.ı. ede turşuculan, mal ıbadulla1' laa1ine ge- delil ......_? ... ~ ba 

..J::.•rietanda 'birço'k ıenç kız ve hen MiLailof ilminde mühendia diye bugiinktl mat hızı içinde Al· : BalıçıV.: bayleler:bwrı,r k~ lince, bu dediğim boatanlan boylar- m...ı. ~ aJeyJenmiftj. F~ bu 
land d n ~~ beh...eeile do- kendisini bir clelikanJIJ'8 tanıtınıt. manlar aşağ'ı Don mecramnın çük bir Uiıtta bı b . lar, knfelere doldurup, ar.halara .ı.. ti. pa oc:aldarumı alevı bdar 
k~r v'!i~•n bet eeneye mahklm bu pnci Avrupada bDkGmet be.abı- bazı parçalarım Sovyetlerden ev- rirdi. Haıır ldrw ~ :ı: ye~ ,ilkleyip dükk&nlanna tatırlar, eene- t.niz birteY imiş, bir parladı ve sön-
clen çdtıac. Galeraerof. hapi.hane- na taban ettlrec:ciini va· derek kan- vel ele geçtnneğe ve nehr!n ce- .,..._ 1.ter bir .itilik n lal ne o- eine kadar dayandmrlardı. dl. Kömürden tuarruf için musluk· 
bqfama, Nali..teiuar ealU faaliyetine dırmıı JDMraf diye 5,600 lava al- nup kıyısına atlamaya muvaffak rek 

1 
nr. er ceY"' lua saz yerine bava verildiii Bele-

li ~ Nilı:!•areti baemnf~ Dllfbr.' Bu paralan cebine indirdikten olur1arsa bu müdafaa suya dil· ... Demiryolunun deniz tara~dd, diyece teabit ve halktan alınan fazla 
..:..cı... bi ı...Jer~faua diz. aonra Cillemerof, seacba amcuınm şer ve Tlrnocenko'nun bu saha- Gizleri b.ilı Oenirl clarup din- Davutpaıa lakelealnln ~rlar(ı~ n e 1>U'a1ann iade olunacaiı iliaa edileli 
k.ım Ye ~l Y..:ı:=YJ.Fet vara- kızına a1)z lı:o;ymuo: kıza. bir mllyon lan da t.erkederek Kafkas stısl- lemnedea dher. koca koca kuyula· ~lr boetancdt dalı~ar 1·. anım ve Wdn aonu cıkmad1. Belli ki t~ket 
&flnmt. Uy 'Ve kaaabal T8u iki 7Gz bin Jenm oldutwıu, fakat leleri geçitlerine kadar gerileme- na clolaplan adeta .ı,.w makanu- 11lteai) denı1en m ij/eci:. 1 kömür tasarrufuDa duam ediyor, 
ia batlamıftlr Demi bi:::~· ~- henelmilel yuiyet do1ayuile para- ııl !cabeder ki burası niUyonluk na benziyen iniltili iaaimeleri tuttu- • Burjya b1~!amı, lın eonra.jrı baJk da han 1Srafuıa... Yoksa. tir-
eile lenec ;. .r . da- 11nı çekip harcedemedilhal ve bekh- ordular !çfn baldkaten çok dar rur dola k0Ya1armdan bll1iı sibl cıvarlı ar ır, .cuma an ıene aı e• ket tuarruf Japbia için baldı, biz 
1ı: ey q!'° dire b.ir paP&zln bktaa da çok bıktılmı 13ylemiıtir. gelecek Ye böyle bir orduyu be5- b ' glhi 1;..ı l -L-r ' ce selirler, merdıvenlerden kale be- IRiıf ettiiimis Sçin kababath mıyız? 
~nı a!dat~ı~ .. ~•pazın ~ ~·fia Bu aBdere inanan im. tammadıiı ba leme lmkAmntJsn tamamen 1.':t. lalaar pn'x_~~ -.p h!~~: denlerlne ~r!ar, ~~armaraya, Ada· O dediğimiz hava paralan bunun ce-
•-u.nıtı mülettifi olan bir muhen- doLua..1..- - il . .-JC. ba-' -~"-·- H'lk __ ..... ut bir '-'-•'"'r n tar ra da15uirKeD, etrarwaıı lara kartı. püfiir püfür rllzglrla ee- d ? 
dia' lı: d' . 'b' <&&nC& e aev1fZD,...e l"llllllf; .uıA.un.u.u r- ınauu .u.unc • haaırlarda, "'ay.,,,larda, eramlarda n1 • 1 •_.ı,,_l un mı O' 
1-ıka en ıaı gı ı ~.alk arumdan •f •eticede Galemerof a 10,000 len landa sahip olacaktır. O ft.ldt keme kime"" baİk· rl ete eenn eıe, getınıııı:: eri çerez· Cemal Refik 

ı_ zla nleoecegın~ harrette kala· Tennittir. Neci k d Almanlar Hazer denJz1n1ıı fimal n __ , L-.1..1_ . L __ , lerf. 7emekleri yerlerdi. ..................................... .. 
ra.-: dolandırıcıya kalbini . lancbnl.J . .L en aoma ıenç ız ~ D11EUan oag._tta: DllZl'an maa- EYet Pltecatızın doyum ohnaz 
P.apazııa kan daı._- .. bel~ennldı~. . ~·na anl-...m. Bunun üze- sahiline de .hım1ş bulunacabn· nut: kimi sofra kunayorı kimi caa- m~uına '"' '-· el J llm * Sariyer Halkevinden: 24 tem-
.iL_ il iMi tecru 1 O U• rıne poua .f"uL_ r _.__,__ dan ••T'kt 'D'I•- fle ._..._ ... da 1 L_L L. 1 -,,ar YO&, S se e Lo L • ij Ü f' a·· .-...daa, Sofy 'd k tahkik Ba . '-WR:IDCro • :r-U111Dlfbr· r-· .. ~ ... ,,. .uwuaw it. aa at~rı )'aplYOl'I kimi &9Darıı1 p .. netamell i t )' Bir Ci bak_ muz zan :ıaıen r n ıere ıne u• 
hpllllt. netie:J.a ••la :kın ~t . '!amtanda cEhedt alpmlıı. i.- hemen hemen mOınkGn olamaz. tJriyor. Otede baJka elap yemeflnl yonun kim ..i~ ame 

1İd e d 
1 yülı:dere<ie Beyaz park !Yüzme havu-

da._ çıbrmıttw .. t .. mey- mil. .töluet balaa ca1rm...orua ··- Bnsra körfezine giden tele yol yiyenler; ıısz sBrdO, wmuna koktu ,,.. d laf) an ; stf&iıah~ zunda umumi yüzme müsabakaları 
FaJu.t ı,.. ~ Cüle ita birçok kızlan dolaachrdliı ..mJ... da bö}'le bir orduyu ula beall- c1ı,. ~ara Wllenler. Daha l ııln ~la arat~ ~r ~ tertip edilmlıtir. Müsabakalar Be-

~:::~::ı e::Jıy~rak O~*: ~;=1~d~=i;r iç:- bu k~-= :n:ı~ ~ı.::wa lbnall- ~~.k~:;n;: ~~ta= ~ari1e (•~) da, yani ce:'kte.ço- ~.e~!;.~~~h~.üM:.:~~~:::na s~:; 
Uf, 

0 aya ge er il· er oldula bDlnememelttecllr. Keza g a.rın.. · eli orul llorul • 1 de~-~acak='-"'tı,_,__,r.,____ ____ ~---



Sahile 8 A~ŞAM 

DURBUN J Gördüklerim, duyduklarım 
(Bat tarafı 5 inci sahifede) ıyığdığt çamurlar birike birike liman 

l 
Mesela ceviz. çelik çomak, birdir dolmut. dere de kurumuf. 

I' Ne rahat, ne mesut, ne sakin p.• rettiği kırmızılı kadını timdi iyice bir oynarlarken kavga çıktı mı. siv- ,..,. 
p.yı§lı bir adamdı. Uzağı cörmek göriip aeçeJ>ilecekti. Mamafih "- rilmiıler ve bıyıklan terlemi~ler de Langa, meyhaneci Ma'kSu<Iu ile 
lcin dalına göz ltapaklanııı hafifçe I bir tereddüt geçirirdi. cSanki ııe ola• ara.ela, sala hazırdı. ele meşhurdu. Üstat Alunet Ra-
prpardı •• arkadatlan kendisini cak) .• Bakmasam ne çıkar) .• > di- lki taraf olup karıı kat§tya gelsin sim merhum, Maksud'un ve oğlu 
rdeırpııak: F.ı.kret> diye çağırırlardı. yordu, Fakat muanın üzerindolıi tat. Kafası, gözü yanlanlar: yara be- Topal Kapril'in terbiy~ini, edep ve 

Uzağı iyi görmediğinden ıikayetçi dürbüıı cBebey aptal." Ben ki en iyi re içinde kalanlar. Mağluplar kaç- erkin .bili~ini, aon derece temiz ve 
mi idil .. Katiyen ... )'akınında bulu- marka bir dürbünüm ... En uzaktaki ma.cla, galipler(yuhal) larla kovala· titizliğini yazar. 
nan ~eyler gözlerinin zevkı için ken- şeyleri burnunun ucuna kadar yak• mada. Deniz derya seyrine, manzara Müştyerilerine karafa.kileri, k'adeh• 
Cliainc yetişiyordu da artıyordu. lagtırabilirim. Neden benden istifade safa.sına gelenler de çil yavrusu. )eri, bardaktan getirmcclen, hepsini 
Onun için hayat şöyle kendi etrafın- etmek istemezsin! ... > diye bağırıyor, Hiç unutmam; bundan 40 yıl evvel, sirke ile gıar gıcı: yıkarlar, bülbül 
aa çizllini§, küçücük bir dairedecı sealeniyor gibiydi. Etyemezde, Yokuşçeımecle, alcraba· ÖtÜ§Ü gibi öttürürlenniş. Yabancı 'V'e 

ibıuetti. Bu toparlağın dıııında, uzak· NMıayet yerinden kalktı. Dürbünü dan birine misafir gitmiştik. Yazın türedilere karşı sert ve aksice, fakat 
la kalan her şey bir duman arkasın· eline aldı: ~ullakkak o kadınm en eıcak günleri. E:iv kapanık; hava- devamlılara ve tanıdıklara hakipaıy, 
Clan görünüyordu. evine doğru bakmam lazım değil sız, halvetten farksız. hiç beıMp tutmadan rakıları. mez~ 

cKırpışık Fikret> başka manasile ya .•• Dürbünle etrafı şöyle bir kola· (Hadi sizi Hanım şiltmi'ne götü· leri taşırlar, (Şu kadar içtik. şunu 
tie açıkgöz bir bekar sayılmazdı. Ta- çan ederim• dedi. relimi) dediler. Önümüze düştüler. bunu yedik) dediler mi (Afiyet, te--
manıile kendi halinde idi. Şehrin ten- Balkona çıktı. Dürbünü ayar etti. Bostana girdik, kale bedeninin fut. ker olsun!) u basıp verileıı,i alırlar
ba ecmtlerinden birinde, etrafı açık Hakikaten pek güzel bir ıeydi. Da- tüne çıktık. Seccadeler yayılıp (Oh. mıı. 
bir apartımanda oturuyordu, ima kendisi için sisli bir dünya halin- dünya varmış; Cennet gibi yeri) Ceçenki (Sandıkbumu) yazımda 

Dairesile evi arasında her gün ay- de duran uzaktaki alemi hemen bir derken dört yanımızdan taolar, ço.· bahsettiğim şair Mehmet Celal, An· 
ru saatte geçtiği yollar, ıokaklar, metre ötc.1ine getiriverrnişti. Şimdi kıllar yağmağa bqlaınaz mı~ delip, Müatecabizada İsmet, M. Nu· 
hatta üzerine bastığı taılar bile mu· biraz ilerideki parkı bile görüyordu. (Sala, ııalal) bağırtılan kopuyor. ri Şeyda gibi maruf çakıcılar, kalem 
ayycndi. intizamı severdi. Mesela Hatta iıte iki sevgili ... Yan ıvana çi· (Va:r kafam. vay suratım!) yayga· ıbeylerinden aqamoılar, ÇAJfl esnaf.. 
her gün Çeşmeli ıok.ağın köşesini d&- menliğe oturmuşlar, küçük bir ağacı ralan çınlıyor. Saçh sak.allı bir aürü ları. kuyumculan yaZJn aayn zaman-: 
nerken bozuk kaldırımın tam önün· kendilerine aiper etmişler... Şapka· kişi de ağızlan kulaklarında, karşı• lar mutlaka Mabuda aeğirtirlermiş. 
'den kıvrılırdı. Apartımanına 25 lan da ağacın daltannda... Biribir- dan seyirde. Buraıım az ötesindeki (İncirli 
adım yaklaşınca cebinden küçük !erine o kadar dalmışlar ve o derece Tahanlan kaldırıp kendimizi ca<:l· meyhane) de adlı sanlJardan. Av-
anahtarını çıknnrdı. Bu anahtarın ıokulmuşlar ki ihtimal fU esnada deye dar atmı~k. lusunc:IA büyük bir incir ağacı bulun-
bir eşi de senelerce kendisi.ne hizmet dünyanın büe farkında defıllcr... duğundan ötürü bu iami t.a.şı.ma.cl.a. 
eden cHacı teyze> dediği bir kadln· Fikret: Unga bostanlarınırı l:>ulunduğu Buraıx maatikasının nc.fisliii ilo 
da .idi Emekli hizmetçi.si gündüzleri _ Bu dürbün pek eğlenc:eli bir sa.ha vak.tile !imanmış. Adına (Elef- ıbir tane imiş. Zamanenin yektası 
gelır, bu .ana~t,:ırl~ k~.pıyı açar, apar• §ey doğrusu!. .. diyerek bakışlannm teros) derlermif. Şimdiki Topçular· gazelhan Ncclim boy, hueuai hanen
tı~Qnı~ ışle.rını gordukten ıonra çe-- istikametini başka tarafa çevirdi... la Davutpaşa kışlasının ara11ndaki delerden ÜaküdarL Domatee Ahmet 
kılır gıderdı. Aman! ... İşte karşıki balkon ve kır- vadiden, Sulukulenin, Yenibahçe bey. Küçükpaza.rh, SeraW.erkapuıın· 
Fikıet eve geldiği zaman her şeyi mızılı kadın ... çayınnın, Aksa.rayın bulunduğu yer- da kitip Osman bey gibi mastikanl' dan 

Yerli. yerı'nde ve bu''yük' bı'n'nt.ı·zam C d d" b .. 1. d L di lerden inen LA:üa deresi (yani Bay- gaynema ikbal btıyurDlJ.Y" ar da enç a am ur un e ın c, 1';'Cp t. 
içinde bulurdu. Bazan yemeklerini k d" - 1 . d rampap dereıi) buraya akarmıt- u- oranın gccliklisi ... 

en ıne soy enıyor u: · tanbulu fethimizden evvel, ıuywı Scrmet Muhtar Alus 
dıpnda yer, La zan da Hacı teyz~ _ Ne fevkalade kadın ••• 
ye öteberi yaptınrdı. Zaten boğazına 
da pek düşkün bir adam değildi. 

Evine girer girmez hemen soyunur 
ve kendisini masanın önündeki kol· 
tuğa atardı. 

Evvela bir yorgunluk sigarası ••• 
Sonra da pullan ..• Sevgili pul Jr.olek· 

Etraftan, hatta kırmızılı kadının 
kendisi tarafından görülmekten kat
iyen çekinmiyerek bakıyordu. Cenç 
kadının gülümser gibi olduğunu bile 
seçti. 

Sonra kırmızılı kadın İçeriye 
di. Fikret de dürbünü elinden 

eiyonu... raktı. 
Bütün ihtira81 bu koleksiyonun ka-

İıte bundan ıocıra bütün eilcncesi lın yaprakları arasındaki minimini 
it d t l t bu olmuştu. Unutulan dürbünün tek-

pu ar a op anmış ı. ·ı k' · k d E k d . mı zev ını çı anyor u. r en en 
Koleks1yonunda ne pollar da var- apartımanına geliyor· hazan balkon· 

Clı: Kosta Rika'dan :'eni Zelandaya dan. hazan da ince ;ül prdenin ara· 
kadar her memleketin posta pulla- lığından karııki kırmızılı komıusuııu 
n. • • ıeyrediyordu. 

Ukin cdünyanın en uslu ve aynı Artık ~ki rahat, sükunetli hali 
zamanda en rahat bekarı• diye töh- de kalmamııtt. Çünkü genç kadın da 
ret salan bıı genç adam hazan içinde bir dürbüa edinmi~ti. Ve bu dürhü· 
bir takım ııiirli arzuların köpürdüğü· nün iki kocaman gözleri de eluıeriya 
nü hissetmez değildi ... Taze hava Fikretin tarafına doğru çovriliyordu. 
almnk için balkona çıktığı zamanda İşte hu vaziyet erkeğin geceleri uy· 
uzakta, karşıki taraftaki evlerden bi- kularını bile kaçınyordu. Baznn ken· 
rinin penceresinde bir kırmızı kadıri diaine kızıyor: 
ıelıdi farkederdi. 

- Ne meraklı adamım... Sanki 
Gözleri iyi görmedii\ için onun dürbünle halc.a-lc. - .wa .. da) ••• 

nasıl bir kadın olduğunu katiyeo dan evvel başım ne kadar dinçtil ••• 
farketmiyordu. Kırmızılı hayal uzak- diyordu. 
tan uzunca bir alev gibi görünüyor• Bazan da dürbünü unutan arkada-
du. Fikretin onu pek merak ettiği de 

tına içerliyor: yoktu ... Hatta hazan kendi kendine: 
cSanki bu kırmızılı kadının yüzünü .. -: Salak herif:·· Nasıl koca dür
görüp öe ne olacak) .. Belki de son bunu unuttu, b~nnu de. baıunı bell
dercd çirkin bir kadın .• , Halbuki ya aokt~ ... Ban ~lef bacayı ~ar1_?4· 
berı böyle uzaktan onu fevkalade dan gelıp de tu kor o~ıca ~.~~bunn 
güzel taha.Y'Yül ediyorum. Hakikat alaa, besı de b~kon .~obe~ça9nd$ 
belki de bundan çok uzaktır. Onun kurtulsam ••. > dıye ıoylenıyordu. 
için kırmmlı kadının yüzünü görüp Ukin bir gün dürbünün sahibi 9-
de hayali bozmanın manası ne) .. > kagelince pşudı. Bu dürbün ıimdi 
diyordu. • onun eli ayağı gibi idi. Arkadll§Ul&ı 

Böylece aylar, mevsimler geçti. - Sat fU dürbünü bana ... dedi. 
Bir gün Fikreti bir arkadaoı ziya· Ukin doatu buna katiyen yanar 

ret etti. Oturdular, konu~tular. Misa· mayınca, pek üzüldü. Uuzun 8Cfleler 
fir çıkıp gitti. Fikret onun atlcasından kullandığı ve fena halde alıftığı göz
odasına çekidüzen verirken masası- lüğünü kaybetmiı bir adam gı'bi idi. 
nın Üstünde bir dürbün gördü. Bunu Dürbünsüz yapamayacağını anladı. 
biraz evvel gide:ı ark.adaoı unutmu,_ Hemen ÇA111ya koştu. Ve bir düı
tu. Cenç adam kendi kendine: cCc- bün sabn aldı. 
lir diirbünü alır ... Adresini bilmiy~ Artık o bir kule, bir fener nöbe~ 
rum ki göndereyim! .. > dedi Ve pul çisi halinde dürbün dde ınütemadi
koll-siyonunu açarak meşgul olmağa yen güzel komşu.swıu gözetliyor ... 
başladı. Sazan hir dürbünün bir inaanııı h ... 

Lakin birdenbire durdu. lıte ay• yatında ne mühim rolü oluyor!. .. 
lardnnberi uzaktan bir alev gibi ecy• Hikmet Feridun Es 

Kızılay hastabakıcı hemşirele 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
Tahıl! müddeti üç ıenedir, 
Yemek ve giyim paruızdır, aynca harçlık •erilir. 
Mektebi bitirdiii vakit derhal Devlet Hastaneleriıııde ıerefli va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemşireler yurduna lza olur
lar, ipiz kaldıkları veya tekaüt oldı.ı.klan zaman yurdda iate n 
ibateleri temin edilir. 
Kabul prtlannı haiz olanlann memleketleıinden ls.tanbula kadar 
yol paralan Cemiyet tarafından öden.İL · 
Kabul tarllan: 
1 - Türk tab'aıı olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmalt. 
3 - Yap 18 den aşağı ve 2S den yultari o1mama1t. 
4 - İffet ehli ve iyi ablalı:: sahibi olmak. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili pitirmq olduiunu 
göır.terir vcsikaet olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 - Okulu terkettiği veya l:>eı aenelili mecbun hizmeti ifa et
mediği takdirde, okulun tahsil maaraflannı ~deyeceğino dair bir 
kefaletname vermek. 
lstekliler lüzumlu maJQmatı ve tı\Üracaat evrakını, An.karada 
Yeni~ehirde Kızılay Umumt Merkezinden, lstanbulda Aksaray• 
da Kızılay Hıutabakıcı Hemşirelel' Mektebindea ve diğel' vila· 
yctlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

Sultanauyu Harası Müdürlüğündenı 
Mfies.sesembı çlfçlb9.§1 mevklinde yeniden 1n.şa olıınACak c76795• lira 

c8Sla kuruş keoif bedelli blr kısrak tavlası kapalı mrfı11 usullle eksiltmeye kon 
muştur. EksUtme ı Ağustos 942 tarihine tesıı.düt eden cwnartesı günil saat 
11 de Malatya Nafia müdürlüğünde yapılacaktır, Muvukkat teminat c5089• 
lira. ıSO• lru.ruştur. 

2 - Bu inşaata alt bula.sal keşif, proje, htı.SU.Sl femıt p.rtnsmıe, mall 
§artname, mukavele projesi lstekWere paruıs verlllr. 

3 - isteklilerin 249tl sayılı kanwıunbükümled dabWnde l&tenllen ves'.· 
tatarla eksiJtme tarihinden bir hafta evvelld ta.rlhll Malatp Nafia mQdilr· 
tütünden alaca.klan ehliyet veslka.la.n ve muvakktıt temınatJarUe tereber 
tekli! mektuplarını belli günde ekSlltme snatlnden. bir saat evveline ka.
dar Malatya Nafia müdürlfitünde içthna edecek l~t komisyonun& tevdi 
etmeleri. Postada. vaki gecikmeler mesmu de~ldlr, Keşi!, proje, tennl ve 
malt şartname ve mukavelenamesl Hara muhas1pllğlnde ve Malıı.tya Natla 
dalreslnde görllleblllr. (7803> 

1 LAN 
Bu sene ikinci teşrinin birinci gününde Ankwa<h. Ha.rb e.kademisl 

emrinde açılacak hesap ve muamele memunı okuluna Yd. subaylardan 
ıoo talebe alını~aktır. İı.'teklllerln nihayet 31 Temmuz 942 tarUıJ.ne kadar 
bulunduklan yerdeki askerlik şut>elerlne mürae:uıt etmcleı1,. 491-7613 

20 Temmuz 1942 

f SiN6APUR KORSANLARI f 
Tefrika No. 143 Yazan: İSKENDER F. SER1.'E.LIJ 

c- Ben llkönce kendime gllven1· - Bunu a~tırmakt& noden ge.. 
yorum. Kendimden sonra Japon m1J.. clkUniz? Neden m.: aklama ~ 
ıettne, Ja.pon kanı.rut. güvencyorum. Ddın be:a oldum? ""' 
Bent öldfirebllirsln .. asal>Ul.rs1n.I Fa,.- - Çlln.t.t1, g~i1nde aradJlım beus 
lda.t. J'a.pon mllletını öldii;rem~I bulmll;Ştum. Başkasını ~ 
Buna. muktedir deRflS!n. İşte ben, 111>- lUzum gtinnedlm 
nin imhaya. muktedir olamad.ılm bit Qan - Fo ğüıüm8edl: 
kuvvete dayaruym-uml• - Koca Osaka. şehrinde föld 

Tl - Pl bu SÖ'Llert bAtıriadJkça.. bit benl1 ka.dm ya.h:uz ben ~ 
tün Japon m.lllettnln kendi aleyhlnde - Benim clvarmıd& senden ~ 
ayaklandığını görtlr gibi oluyordu, göğsü benH kadm var mı? 

Çan - Fo b~ a.relık e.fen.dUıtne sor- - Osak:alıların benleri m~urdur. 
du: Hele bir kere sarayda.kl carlyelen 

- Taka.ko dnha ceza görmlyecek ara§tlnn bakıı.lmı.. 
ml? - Hayır .• ha.yır .. herkesten fııııee 

- Halit onu suçswı ıörüyor, Ben Takakonun göğsüne b~ 
onu kolay kolay cezalıtndırnmam,, Şlmdlll.k - göğsilnde slhlrbazm c:ı.-

- o halde onun kaçmasını yahut dfğt ben olmasa. bile- benim en ba.. 
kuvvetlenmeslnl bekllyorsumm! yük düşmanım odur. 

- Hayır, O buradan ne kaçablllr.. - Dilşmanınızı. blldtğinlz halde on• 
ne de kuvvetlenir, Bes>. onu kendl cezan.ladımuyorsunuzı Ne garip ~7 .. 
kendine ölüne~ kada! zindanda * 
hapsedeceğim, '1'l - P1 o gece uyuyamadı. 

- Kocası. Ham.duna, omı geri gön- Erte.si aabah erken~en kalktı.. 
derec&ğinwe sös vormlştinlzf Ham· Takakonun ynttı~ zindana gltU. 
dun, onun ba.peedlldlğtnt, tşkenoe Tl - P1n1n yanında sadık muh:t.-
gördügünö duyacak olursa. umanm. fızlnnndan 1k1 k.Lşl vardı. 
k1 tekrar §Chrl muhcı.sa.ra edec~. Zindan kapısı açıldı. Takai.o idam 
i'.şte o zanınıı, bu kadını tam vak· saati yıı.klaştığını sanıyordu. Mızran 
tinde cezalandırmamış olmıı.nın ee- muha!ızlar kapıyı sarmıştı. 
zasını göreceksinizt Tl • Pi zindan kapısı önünde dlll'-

- Doltro söylüyorsun. Çan • Fol du: 
Fakat, nedense, bu •iradına kal'fl ben - BW'9.ya. gel bakalım. To.kakıoı( 
ağır bir. ceza vermekten korkuyorum. Hele fU göğs{lnll aç ... 
Vaktue babasına uzun zamıı.n h1z- Talmko şaşırdı: 
met etıni, olmanın bıraktııtı bir duy- - Be!ı gö~-siimft., yaşarken, yaba.n
gu mudur, nocUr.? Bilmlyonım .. içim· cılara açamam. Benlm mahrem yer. 
de .lı:x>layca. açığa vurulamıyacak bir leriml ancak ben öldükten sonra ~ 
endişe vs.r.. bu yüzden çok muztarl.· robtllrs1nl 
bim. Ne Hamdunu dli.ştınüyorum. N• Takaıkoyu 7JOrla yere ya.tırdılar ..,. 
Şamamadım çek:lnlyoııım. Çekılndl- göğsü.Dil nçtuar. Zaten Taka.konun 
ğlm. bizzat onun kendisldlr. kollan ve bacaklan zinclrliydl, Mu-

- Şu halde, aç.dı:çaa Ta.ka.kodan hafızlara. kacşı koyacak halde de~ll-
korkuyorsunı dl. n . P1 yere eğildi, Taltakonun 

- Hayır, Ben kimseden korkmam .• lld memesi. arn.sına dikkatle ~ ,.. 
sen Tl • Pinin ne yaman bir adam &ôzlerinl açıarak bağırdı: 
olduğunu bllmC'.t.&lnJ .Ben. kendi de- - İşte, bana fenalık yal)3Cak lca
rim.1 kendi elimle yüzecek kadar ce-- dm. B1lrtıbazm tarif ettttı D1eftJlll 
sur ve metin bir insanım. en Ta.ita.konun göltsftnde de var 

- Oüzel bir söz. Fakat, siz, kendl Tl - P1, korsanın kızının g~-
kendinize: ·~ bir wç lfledln.. deki beıı1 görünce ürktü. 
Bunun cezası kendi derlnl kendln Takalco bir şey anlıya.madı. ~ 
yüzmektirı. d.tyebfıecetı: mlsln1&? kadını tekrar ka.ldınp ayakta tutto-

- Şüphesiz. Bu kadar büyük b1r lar. Mnhafızlardan biri: 
suçum oıursıa. kendi kendime bu eımrt - Bu ben, Yamada alleslnbı hep. 
vermekte tereddüt etmem. . 81nde varı:ıuş. 

- Eski efendim bana: cln8an. Diye söylendi. Tl • Pi Dunu ~ttl: 
kendi aleyhinde bir karar veremez. - Yamada ane.tt o halde baştan 
Eğer beşeriyet bunu ya~ muk· başa meşum ve melQn tnsanla.rdıf, 
tedlr olabllseydi, mahkemelere iht1· Onlar Tanrıdan llnet görmüşler. 
Yat kalmazdı!• derdi. Böyle bir kadın Osakada yaşadıkça. 

- Ya.lnız bu kadar mı? Adalet ve göklerin bütün lAnet ve f<ılaketi üze. 
kanun mefhwnlan da m!nnmz birer rlmlze yağacak. 
sözden ibaret kalırdı. Fü:at, b1z1m Ti - P1 artık Yamadnnm kızmı ıcı.... 
gibi bir takım insanlar vardır k1, ma karar vennlştl 
adaleti kendl nefüılerinde t.a.tblk et- _ Taknkonun ha.bla vllcudunu 01'-
meltten de zevk duyarle.r. tadan k3.ldınnalıyım, 

- Kendi kend.inızi aldatıyor~unwt, Dedi. ve yanında. duran saray mu-
sanf Bunu siz h1ç bir zaman netsS.. hafızına §U emri verdi: 
nlzde tatbik edemeuinlzl - Yann, öğle üzeri slyasot mey. 

n • Pi hiddetlendi: danmda bütün hal:lt toplansın. oa.. 
- Beni neden. kendi kondlınl im· n84 tam. tepemizde bulunduRu sırada 

ha etrneğ& teşvllt ediyorsun? Ben Takakonun başı vurulsun .. bir hatta 
suçlu değilim. Vicdanıma ~ h1ç taş üstünde teşhir edilsin 
bir azap duymuyorum. IcabedeMB Muhafızlar tıtredller 
bunu da yapablllrim dedim. Fakat, sama. e!endlslni etiıerek ael!UnJa.. 
şimdi anlıyorum k1. sen ben1m derl- dl: 
mln yüzüldüğ'ilnüi gönn~ Uttyoır- - Osa.kayı zaptettlğin gtlnde~ 
sunl Bunun .seyri bile çok fecldlr, llk defa isabetli btr karar vcım)f 
Çan • Fol İnsanın bu gQzel. partak oluyorsun, Tl - Pli O yaşadıkça h&
derlslnJn altı ~ren.çtlr. plmlztn hayatı. tahliklede tdl.: Onma 

- Herkesin lç yüzi11ğre:ıçtir. Ben, başını vurdurmakla. hem bu t.ehllke
hlç kimsenin 1ç yüzünü görme)t he- yt, hem de omm vücudunu orts.daa 
ve:tlls1 değilim, sn.nıı Sad,'~cl!' şunu Jr:aldınyorsunl 
söylüyorum: Tukako, &izin ölümihıft- Ti - Pl bu emri verlr vermez yA.. 
zü hazırlıyor. cSan s1h1rb:ız. ın ha· ril.dü 
ber verdi#i kadın yaları değil.. meT· Z~ıuı kapLcnnı kapadılar. 
hum değll., mevcuttur, Faka.t, onun İdam emrlnl Takako kula.klarllt 
bahsettl1' kadın ben de~m; T&- duymuştu. 

kaltodur. Korsanın kızı zaten bu rıkwetl 
Ti • Pl ~ uA'ut;tu.mrak bekliyordu. Ti • Pinin elinden kuı-

yerinden kalktı.. tulacaRını ummuyordu. Oerç1 bMca.v 
Odanın içinde ı;ert adımlarla do- gün evv<ıllsine 'kadar ümidi kırıl.mıl 

laşma~ başladı. değildi. Fakat o, şöyle bir inanışla 
- Doğru söylüyorsun! O, herkes için ya.§ardı: Göğsünün en mn.hre:rn ye

tıohll.kell bir kadındır. Ben onun rlndeld benini başka biri görece.: 
göğsilnil tle muayene etmeliydim, olursa, ölüm ona elini uzatmış de
Aca.ba onun iki meme31 arasında da mektı. 
bir. siyah ben var mı? l (Akam var) 

Ferahfcz.a kalfanın çehresinde bir Atiye, ferma etmİf vaziyette mc- .tan Hamit bile benim kuaatimi b~ Bedriye, fıtratıındnki ahlakınzlığ\. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 10 Yazan: (Yi - N4) 

dehşet ifadeai okundu: rakla bekliyor. ğenir, kulunuza okuturdu. hainliği gösteren ve hakikatte Atiye 
- Aman sakın sultanun ... Allaha - Çolı:: fena ettiniz. fU Rıza:yı eve - Kulunuza, muhmuza deme ... gibi bir mahalle kızı olduğunu ant~ 

emanet .... dedi. aldığımı aöyledijiniz.e, hanımcığım, Baı baoa kaldıitm:.z zamap, prensea tan ~Hık <bir puflamadan aonra ki8 
- Halt ıöyle, yola gel... Hem ff!Y, prenseaciğim... • dedi. demeyip Bedriye deaen. sana gene ki. güldü . 

.en bilmiyor muıun üzerlik koku· Küçük hanmı. istihfafla: kızmam... Kaçın kur' am arkada.ps Kalbi kınlan Köse. yüksekten, aca 
IUlldan nefret ederim .•. Od~ gene - Ne o~ ... Orospu diyecekler dj. seninle biz .•. Değil mi. Eminciğim ••• aeı bakarak. vakarla: 
duman dodurdua.... Şu budvarunm yo mi korkuyorJND., avanak) ••• Ah. Hem bu ecfer, 31 mart patırtısında - Neyıe ... Arkuını okuyayım ... 
kapwnı aç .•• Hava değipin... ııe mutlu aana ki, böyle §eYler 71'Pa· bize iltica ettin, badireyi atlattın, ay· Yeni bir kısma geldik ... Serlavha.su 

- Salan ha ... Erkek i§Çİ]er var ... biliyorawı ••• Ben hw ~ .mahru- lardır aabah akfam beraberiz. sana cLucrece batakhanelerde fahitclik 
Halıi ıezlongun ayak ucunda pa-1 kafasına indirmek istcrceaine •allıya- Seni görürlerse maazallah, prenM- muın... Mahrumum. ••• Öleceifm ba içim pek ısındı... yopıyer . • .> 

~ttrnıı oturan mahallovari kızı göıt .. rakı aim ... Amber ağa batlannda bekli- altın kafes içinde... Ka.e, ciddeu güzel olan tabrirli Deminki muhaverenin tc.1irind. 
~ek: - Tuh •• , Akrep ... ~ere babua. yor ••• Bilinia: Yeminlidir. Hareal"" K5ae Emi.a. cLacr• Boqıia'DID gözlerini küçülr. hanıma ootkun bir birdenbire co~ak: 
-Şu Atiyenin bayatını Yatamaia yÜrek yakan ..• Sea ne yılanmıpm ••• de bir kadua erkeie göl'ÜDÜ.ne ~ a,aklaıu (•) romamma orta taraf. muhabbetle çevirerekı - Prenaesiml ... Ben aizin öyle bir 

,JOktan razıyım ... Benim gibi prenses Dur helft. başkalfqa aöyliyeoim el. fendi:re yet:İftirir... Hani parboln Janndan bir eahlfql açıD11o .ıaı. - '(fa benim... • d~ mınl· Abdünahmaıı Çclebinizirn ki, ta 
:değil, sütnine kızı amma, ıoka1'1arda aeni bir daha ~onaia •okmaaıa., üatü. mUcevhor katwıU%UZl WıtU P>i elinde tun,;,orda. dandı: falu:ıt sesini büsbiltlisı yava,.. yanınızda bulunmak saadetine nail 
ı(alnız ba~ına dolapbiliyor . .. Aftoe Hem o ne tcrbıyceiz ağızlar 671-... J>a]da..,.. J:N.klava mıwi aatea oı..o.lıio- Prem.: labp. ~ Lazin: - Amma ne olayım ve teveccühlerinizdcn mab-
pİyosu bile varmıı ..• Ceco arka ka· cHanımcığun> mlf .•• cPrenaee> d~ tı ... O ifi yapıyodar .• , Amaa. De.. - Banlan dilfllaü,yorum Cla, içi-- fayda;~.. rum kalmıyayım cliye lcoyamlannıza 
pıdan evine alıyormuı... yccek yerde... Bu nerenia terbt- zel olacak, ne gtizel olacak ••• Hanım. me sıkıntılar bae!:ror... Blr aigua Prenau_ aac:lir ıefkat tezahürlem.. değil, burma burma boynuzlu k09" 

Kalfa: . yesi) ... aukanlar ıörüp çatlıyacak... Ter. Emin.. .• • dedL deıı hirife. onun hvırcd:: a~lannı lara hizmet bile etmeğe hazırım ... 
- Üstüme iyilik saitl~ ... Ya,... Beclriyeı . Bcdriyeni:n zayıf daman bıqck..- -Ah. aalaııcıiım··· N...ı olar) •• okta7ıpı · Bu telm~ten Atiye bir ,ey anlıya-

dıkça daha neler işitecegım ... Allah - <Hanımcığım> aözünl l>u de -Çatlaaınlar .... diye Kfi}isneodiı YaPIDA7Ul J\llah atlana ... Ne Clerece - VaJa yavrum ... Esirci Abdat. madıyaa da, Beclriye fettan fettaa 
hepinizi ıslo.h etsin ... Allah ıslah et• istemem •.• Prenıea demeli anıma, ve gene madam Recamıer'vul. fe9' ~edildiğini biliTomunu ••• Pap kadir Bana neler etti evladım ... bir kahkaha attı: • 
sin .. - derken Atiye, mahçup, peri· ~ana Lak, dadı .. : - (lqe tehdidet- !onguna oturdu. b'abanı.ı. d.efil mbi, battl benbn til.o Yoku ~ kıpkırmızı dudaklannm - Nerdeeee) Nerde L .. Hani) ••• 
ıan: tı. - .Şayet haohUaya fil&n atzın- Bu aırada, dadı kalfa. l)o, çq ti!n içtiğimi d~ •• üatünde aırma gibi bl)'lklann çın. İmkan var mı) ••• 

- Aman, hanımcığım ... Sizin ae dan bır eöz kaçıracak olursan, val- &canlanın dıp.zi çıkarCk. K&e '.f.ebakumı açaıaJCc caktı değil mft. .• Amma zarar 
ağzınızda bakla ıslanmıyor .•• - di· !ahi, pencereyi aç.er, t'Üzglra. karp &nin de, demin sahifeleri UÇQo-A ~ - Hem yok... fttıe liıdmamıt •• , yo1i. .. Zarar yoook .•• Ne yapalım> .. 
yerek foyasını meydana vurdu. - çınlçıplak durur, hastalığa ya)(alaın· tabı derlemif, top~ Kalma.dılı da ı.J:>et... Ben aaıi böy{• de ıeverim •.• 
Bekan Ferahfeza kalfanın yanında nm. .. ,Yerine oturdu. - Eh, ohı b.k•hm ... ~ gG&d B11 .ahnenin ıairane!iiini Atiyeı 
ne söylediniz.· · Kavlimiz böyle Bu en büyÜk tehditti. Çocukluğmı.- Bedriye: ohıyomma, hofUDMl Pfiyor ... · - Koyunan bulumnadıia yerde 
miydı) da ökaüz kalan genç kadını a~ - Haydi pablmı. C!evam et. - ltlfatınız ... Fakat l>aa A2!1cık Jteçiye Abdllrrahman Çot~ derjerw 

r alfa, buhllrdaru cütnine kı~ının şefkatile sevdiği ve büriittüff içiı.ı. ~ ... ~ ob.." _ tabii ~ pze.naechı! ... Su!- ~ ... • ~~.Pozda. 

(Arkası var) 

(•) Lükres BorJlye., malfun olduRu 
~re. on beşinci nsırda. a'hltlksızlıb 
ile şöhret kaza.nmı,, ve birçok dedl
ı·oouınn, romanlara. mevzu tcşkll ~ 
JD.1§ bJr İtalya.o asıı kadınıdır. 

.. 
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NAZA 1 DiK ATE 
!0.'7.942 • !1.794! • ft.7.9Ugftnlert burftne bdar numaraları llAn ecJUmfş olup ela henüs mallanm mağamTamnJZdnn ft bayilerden almamış ohm mtişterllerlmize ıalıS:ls edilmiştir. Bu müddet 

urfmda evvelce kupon nuınmaları DAn edDnrlş '01mı kimselerin llAn ectnen mahallere mUracruıt suretiyle kuponlnn muknbfllııde lstllıkaklanm aJmalan sayın halktan rica olunur, 

-~----
__ _._ -

23 - 7 Q 942 tarihinden itibaren y p:ilacak tevziahn kupon numaralan ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olup: 
1.) - Numaralan Win edilmq olan Jmpor;nlar hAmillcrhıln nüfus eüzdanlarile beraber blldirllcn mahallere mtlracantıan. 
2.) - Ayni Soyadıin WJ11BD birkaç nüfus eflzdanmm aile efradından blrlsl tarafından .lbramıdıı kuponlan mukabUinde lstihknklanmn Terile'blleceğt 
8.) - Henüs llAn edllinemfş olan mnamtar ~ mfite:ıldb Jllnlanımzla tevzi günleri bltdirileeeğlnden nuınarahın fitin edilnrlycn Jmpon tıAmlllerinin müracaat etmemeleri. 
'·> Tevzi ekiplerimiz tarafuu1an evlerinin t:iyaretlerinde evdebulunmayan veya henüz tevzi kuponu atmamış klmsclere nahiyeleri mıntaltaSmda tevzi kuponu yer_D.eceitndeıı bu dağıtmaya in• 

tlzar etmeleri rica ve DAn ohınur. - - · 

B " ci il te raca.at dilece e 

Müracaat olunacak J3/7 /942 
mnbale Perşembe 

Xuoon No. 
Remziye Atalay K~ım- :2.26801-226900 
pa~ Uzunyo] T urfUcu 
sokak No. 6/1 

Fethi Bencr Kasımpaşa 228001-228400 
Bahriye caddesi No. 66 

Yerli mallar Pnzarlan 278001-278700 
ÜeküdaT mn~azası 
Kenan büyükakman E- 281166-281300 
ırfip - Rami Mahmudiye 
caddesi No. 2 
Mehmet Kafadar Eyüp 283301-283400 
Rami Mahmucliye cad-
desi No. 34 
Yerli Mallar Pnzar1an 321001-321795 
Kadıköv rnııi?azası 

Kovnntino Çirkinoğlu 532751-532850 
Kadıköy P azaryolu No. 
5~ Koncat?ül 

Sıtkı Zorlu Büyükada 356501-356700 
Cıne: cadd~i No. 30 
Davit Bahar Beykoz 412001-412100 
Fevzipa~a eeddsi No. 
72 
Pertev Kondu Beykoz 413101-413200 
Yalıköy Çayır caddesi 
No. 28 

24/7/942 
CUma 

Kupon No. 
226901-227000 

l7/7/tl42 
Pazartesi 
Kupon No. 

227001-227100 

228401-228800 228801-229200 

278701-279400 279401-280000 

281301-281400 281401-281500 

283401-283500 283501-283600 

328001-328750 328751-329400 

532851-532950 532951-533100 

356701-356900 356901-357200 

412101-412200 412201-412300 

413201-413300 413301-413400 

28/7/942 
Salı 

Kuoon No. 
227101-227200 

29/'7/942 
Çarşamba 

Kupon No. 
227201-2.27300 

229201-2.29600 229601-230000 

342261-342800 342801-343400 

281501-281600 281601-281700 

283601-283700 283701-283800 

329401-330000 336001-336600 

533101-533200 533201-538300 

357201-357400 357401-357600 

412301-412400 412401-412500 

413401-413500 413501-413600 

30/7/942 
Perşembe 

Kuoon No. 
227301-227 400 

81/7/942 
Cuma 

Kupon No. 
227401-227500 

230001-230400 230401-230800 

343401-344000 452001-452700 

281701-281800 281801-281900 

283801-283900 283901-284000 

336601-337300 337301-338000 

633301-533400 633401-533500 

357601-357800 357801-358000 

412501-412600 412601-412700 

413601-413700 413701-413800 

1/8/042 
Pazartesi 

Kupon No. 
227501-227600 

4/8/942 
Balı 

Kupon No. 
227601-227700 

280801-231100 231101-231400 

452701-453400 453401-454000 

281901..:282000 !88001-288100 

333819-383900 83S901-S84000 

402001-402700 402701-403850 

538501-533600 S3S601-ıi38?00 

358001-358200 S58201-S58400 

412701-412800 412801""'12900 

413801-413900 418901-414000 

15/8/942 
Qarpmba. 

Ktıpon No. 
22'7801-227900 

!31401-281700 

496001-496600 

283101-283200 

13981'1-SS9900 

403351-404000 

038701-633800 

858401-358600 

412901-413000 

414001-414100 

6/8/949 ı 
ferşembt 
KuponN~ 

221901-22'sooa 

2Sl 701-232000 

•96601-497200 

283201-283300 

839901-340000
1 

532001-532756 

r;S3801-53390b 

858601-358800 

413001-41310() 

414101-414200 

Ahmet Turan Beykoz 414201-414300 414301-414400 414401-414500 414501-414600 414601-414700 414701-414800 414801-414900 414901-415000 "15001-415100 413101-415200 f15201-415S00 
Fevı:İpaşa caddcııi No. 
38 
Yerli Mallar Pııznrlan 438201-439000 
Abarıey maRazası 

439001-439500 439501-440000 468001-468500 468501-469000 469001-469500 469501-470000 470001-470500 470501-471000 471501-472000 

Yerli mallar Pazarlan 450001-451000 
Bevo~lu mağazası 

~ 
451001-452000 464001-465000 465001-466000 466001-46700-0---46_7_0_01_-4_6_8_00_0_4-92_0_0_1...4-_9_3_0_00--4-93_0_0_1-4_9_4_000 __ 4_9_400-1-4-95_0_0_0 -4-9-50_0_1-4-96_0_00--60-8-0-01--5-0-90~0<1 

'iHU::-üs..,eyO-:in'"'ı"j:Ou~a:.;.ra;;;;ç;.;;B~eş~ik--~5'."'!'0~90~0..,1..,-509~1""'"0-0--50_9_1_0_1--509-2 .... 00--509-201-509-30-0--5-09-3-0-1--5094--0-0-6094--0-l--5-0-95-0-0--5-09-5-0-l-5-09-60-0-6-09-6-0-1--5-097-0-0--6-09-7-0-l--5-09-8-0-0-5-09-80-1-5-099-0-0--G09-9-01---:51-0-0-00----6-lO""'"o ... o-ı-"""'5-10~10·0 
tnş Ortaç~me caddeııi 
No. 67 

Ihsan ve Hüseyin Özer 510101-510500 
Hl'lcıköçek camisi No. 
15 
Mehmet Faruk Kapalı- 454001-454100 
çar$1 Sipahi sokak No. 
20 

Ahmet Güvenç Mnh- 455101-455251 
mutoa!!a bası No. 149 

Burhan Sunar ve Sü- 472751-473000 
leyman Ergene Yeni pos- - -
tahene Aoir Ef. eadde-
ıi 20 • 

Mustafa Sami Humana- 476001-476600 
:rıl Y enipostnhane Aşir 
Ef. caddesi 20 
Sermin mağaza91 Sul- 482601-482750 
tanhamam meydanı No. 
1/2 

Şakir Şatır S.'1nyer cad- 484001-484200 
desi No. 9/11 

Burhaneddin Baıtımar 486201-486400 
&nyeT Ortaçcşmc sokak 
No. 25 

510501-510900 510901-511300 511301-511700 511701-512000 560001-560400 560401-560800 

454101-454200 454201-454300 454301-454400 454401-454500 454501-454600 454601-454700 

455251-4~5400 455401-455550 455551-455700 455701-455850 455851-456000 472001-472150 

473001-473300 •73301-473600 473601-473900 473901-474200 474201-474500 474501-474800 

476601-477200 477201-477800 477801-478400 478401-479000 479001-479600 479601-480200 

482751-482900 482901-483050 483051-483200 483201-483300 483301-483450 483451-483600 

4842.01-484400 484401-484600 484601-484800 484801-485000 485001-485200 485201-485400 

486401-486600 486601-486800 486801-487000 487001-487200 487201-487400 487401-487600 

Ahmet Ata Köseoğlu 512001-512600 512601-513200 613201-513800 
Mahmutpqa liqi No . .. 

513801-514400 514401-515000 515001-515600 515601-516200 

1951197 .. 
Kadri ôzy;Jmıız Mah- 518601-518900 518901-519200 619201-519500 
rnutpaşa başı Doğu m • 

.!azası No. 91 

519501-519800 519801-520100 

522501-522700 522701-522900 

52.4701-524900 524901-525100 

Bnhrdc a ar Pazarlan 526301-527500 527501-528700 528701-529900 
M h 

01 tnailazaın 
e rnct N . T 

F"tncnncılıır Mah opbao 543201-543800 643801-544300 644301-544900 
han No. 3/4 n:ıudiye · -

529901-531000 531001-532000 

544901-545400 645401-545900 

Hayri Doğu • 
549'151-550000 550001-550250 e tcrilı: • 64 Fincancılar Mah d" 1 0001-549250 549251-549500 649501-549'750 

~ .. ınu ı-
.::.,e nan No. 1 

~ki Zerrin ve ortağı 5S20() 
F'mcancılar Yusulyan l-552200 652201-552400 552401-552600 

.!an ieinde 
652601-552800 552801-553000 

~hdülvnhnp Şcluemt- 554201-554400 
nı Saravmeydani Cnd. 6M401-554600 554601-554800 
~o. 37 , 

554801-555000 555001-555200 

rüscyin Hilmi ve Sü- 556001-556300 
.:Ynıan Sırrı Kapnlıçarp 1>56301-556600 556601-556900 ..556901-55'1200 657201·557500 

520101-520400 620401-520700 

522901-523100 523101-523300 

525101-525300 525301-525500 

636001-537200 537201~38400 

545901-546400 546401-546900 

550251-550500 550501-550750 

553001-553200 , 553201-553400 

555201-555400 555401-555550 

557501-557800 557801-558100 

560801-561200 561201-561600 

454701-454800 454801-4.54900 

472151-472300 472301-472450 

474801-475100 ,75101-475400 

480201-480800 480801-4814,00 

488601-483700 483701-483800 

485401-485600 485601-485800 

487601-487800 487801-488000 

516201-516800 616801-51 '1400 

520701-521000 621001-521300 

523301-523500 523501-528700 

525501-525700 525701~25900 

538401-539600 539601-540800 

546901-547400 647.01-647900 

550751-551000 651001-551250 

553401-553600 553601-lS53800 

555551-555700 555701-555800 

558101-558400 658401-558700 

G61601-562000 

'54901-455000 

472451-472600 

675401-475700 

4.81401-482000 

488801-483900 

485801-486000 

488001-488200 

&17401-lS18000 

621801-621600 

623701-523900 

625901-526100 

640801-542000 

M7901-M8400 

851~1-551500 

853801-654000 

655801-~55900 

658701-559000 

662001-562400 

455001-455100 

•72601-472750 

475701-476000 

482001-48t600 

483901-484000 

486001-486200 

488201-488400 

1518001-518600 

621601-521900 

623901-524100 

626101-52.6300 

642001-64320<1. 

M8401-649000 

G61so1-652ooa 

655901-55600~ 
1 

659001-56000j 

'"'Ynacılar No. S 
~ 

~======-================================================================= 
Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
l.ıımartin caddC!li S. Doğu 

1 4 • 1 
Mühim ilan 

Gümrük ve lnhisar1ar Vekaletinden 
21/8/942 t::ırlhlnde başlıyncağı blldlrilen mfifettış munvlnllğl mfirata-

Apartıman sahipleri! 
İyi kircı.cı 
A M• ın 

mi~ 

Küçük Parmakkabı eoknğı 6 ve 1 O numaralı b1ri dükkanlı iki ev 
ve Asmıılımesçit Jurnal aoknğı 9 numaralı npnrbman Beyo{;lu Sulh . ' -
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1 - iŞ ARIY ANLAR -----
.J. URKÇE, ALMANCA. bmiLfZCE, 

FRANSIZCA - D5r~ 1 ~~na b\hakkln 
vAkıf tecrü'-eP müteretm. muhabere 
mem:ıru. mn'rn.~ır vazife aramak~
dı- Mürarııt.~: Akşam gazetest cMn-

- 2 

BtR MltESSESE VE TiOARBTHı\
NEYI - İdareye muktedtt ve bun
ların remıi ve kanunt muamelelerini 
itaya kadir. İsviçre yllksek ticaret 
mektebinden mezun ticarette tecrll
bell g!ln ve umur gBrmüş eski ve yenl 
Turkçe, Fransızca muhabere ve mu
hnsı>bcyf iyi bilen blra:z: da Alman
caya lşlna. Askerlikle alMcası kal
mamış. Referans icabında kefalet 
dahi vereblllr bir şahıs vazife arıyor. 
E.P. rümuzuyla Ankara caddesinde 
'70 No. ya tahriren müracaat. 

2 - tşçt ARIY ANLAR 

BiR iMDi ARANIYOR - Küçü:C 
çocuğa bakmak üzere blr dadıya ih
tiyaç \•ardır Bir müddet burada kal
dıktan sonra Ankaraya gtdecektlr. 
tsteyenlerln Burgnz adası Gezinti 
c !ddesı 19 numara}·a mü raca.atlan. 

i çi ARANl\"OR - Gayet seri ola
rak tele mnl dlzebllen birkaç işçiye 

ECZACI KALFASI ARA.~IYOR -
Lilellde B1r!ncl Tayyare apartımanı 
1'7 No. da Ş, Alıcıoğluna yazı Ue mü
racaat . 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK BUZ DOLABI VE SAi
RE - Sekiz buçuk ayak Frijider 
marka btr buz dolabı lle otomatik on 
kiloluk yenı terazi ve kırlstal camlar 
ve saire acele satılıktır. BllyUk İs
mail paşa han No. 8. Telefon: 23186. 
Sirkeci. - 1 

SATILIK RADYO - R.o:A mar
kalı gramofonlu ve 8 lı\mbalı büyük 
model 350 liraya satılıktlr. 41495 nu
maraya telefon edllmesl. - 4 

SATILIK YEPYENİ SANDAL - Her 
şeyi tamam. Meşhur Halli ustanın 

NIŞANTAŞ - tyı mevkide 5 kaUı 
be§cr Odalı, banyolu, betonarme bit 
apartıman. Mllracaat: Taksim Şehit
muhtar Cad. 1/4 veli Özder. T. 43485 
Dosya 254. Ftatı 72.000 - ı 

TAKSiM - Meydanına yarım da
kika yenl klglr beş odp.lı ev aceıe 
satılıktır. Dosya 255 (tlatl) 8000. Tak
sim Şehit Muhtar caddesi. ven Özder 
telefon 43486. - 1 

ŞİŞLİDE - 2 kat. 9 odalı tam kon
for, deniz gBrür vllll satılıktır. Mll
racaat: Taksim Şchitmuhtar Cad. 
1/4 Veli ÖrAer. T. 43486. Dosya 258. 
Flatı 40.000 - ı 

OSl\IANBEY CİVARINDA - Dört 
kaUı d3rder odalı banyolu bir aplrlt
man satılıktır. Flatı 3300 liradır. 
Dosya: 269 teıeton 43486, 

yapım. Moda deniz banyohrına mU- CİfiANGtRDE - 3 katlı llçer odalı 
rac:ıat. - 1 daireler, denizi fe\rka!Me cörür mo-

• deın aprt, Müracaat Taksim Şehtt-
S.\TIUK OTO~IOBiL RAD'i:OSUB- muhtar Cad 1/4 Veli Özder. T. 43486 

Filko marka 6 lıimbalı. Bayezit a- D03ya: 2S8 Flatı 27.000 _ ı 
kırcılar No. 28 Benzin de~"Ulla mil-
racant. - ı 

Sı\TILIK BUZ DOLA.81 - 4 as·aklı 
Kelvlnatör 038 model sekiz ayaklı 

Norç marka lkl buz d!'>lahı S3tıhktır. 
Saraçhanebnşı Bahçeli m:ıhalleblcl. 
Tel : 21607. - 1 

OSM;\NREYOE - Tramvaya yakın 
5 katlı ı; ~r odalı daireler, banyolu 
modern bir apartıman. Mürac83t: 
Taksim şehltnıuht!l.r Gad. 1/4 veli 
Öl.der. T. 434!Jll. Dosya: 208 Flatı 
42.000 Ura. - 1 

ihtiyaç vardır. Çarşıknpı Blleyicller ALMA:'l (MERSEDES no TİP) - Az RF.R iş jçiN ELVERİŞLİ - Kirası 
sokak 27 numaraya müracaatları. müstamel tenezzüh otomobili satılık- çok ehven Taksim İstlklAI C. No.23 

-· t tır. Mfıracaat: Oalata Mahmudiye Yalova birahanesi askerlik sebeblle 
,_B_İ_R_T_tl_R_K __ H_A_Y_A_N_A_RAN __ l_:Y_O_R--_ No. 85 Keğam. - 1 devren satılıktır. Her zaman müra-

caat edlllr. 
Meslek sahibi yalnız bir bayın ,ev lf- ırnr.EPİR ACF.LF. SATILIK AL- -------------
lerlne bakacak ve icabında seyaha- MAN PİYANOSU - Pazarları 15 ten SATILIK KÖŞK - Meyva ve sair 
tinde refakat edebilecek 30-40 yaşla- sonra Fatlh İskenderpaşa mahallesi ağaçları havı 1 l dönüm bahçe !çe-
nnda bir Türk baynn aranıyor. Arzu Fevzullah Erendi .90kak No 23 rlRlnde 7 odalı ahfllp kÖ§k satılıktır. 
edenlerin Şlşll posta kutusu No. 15 e • · · su, elektrik:, havagazı, kııyıısu mev-
muvazzah ndreslnl bildiren ufak blr SATILIK so{:mK HAVA VİTRt- cut ve gayet a~ık manzarahdır. Göı;-
tercümelhalll mektup ve bir fotoit- Nİ _ General Elektrik markalı 185 tepe istasyonundan iki dakika mesa
rafJa müracaatları. - 4 ııantım b:>yunda 3 ay temiz kullanıl- tededlr. Telefon: 42527. - 1 

HİR TtlRK RAYAN ARANIYOR - m14 yeniden farksız. Oalata Fernıe- SATll,IK EV ARANIYOR - Beyoıt-
Sıhhi bir müessesede silmek, süpiir- necller caddesi 163. lunun her s~mtlnde tramvaya yakın 
nıek glbl temizlik 1şlerlnde ve orta KEi.EPİK ŞAllP1 - Anadoluya ve yahut Bakır".cöy ve Yeş:lköyde 
h~etlnde çalışmak üzere 4" - ·~ azimet dolayıslle, Hollanda tipi az konforlu bahçell bir ev arıyorum. 
yaşlnrmda ::lddi. hamarat bir t:ayan l 1 k ıı t t Satmak ar?:u edenler murassaı mek-aranmaktadır. 40 llra ücret :verile- müstame şarp te m i! erruatllc 
cektlr. bteklllerln Şişli 20 No. ıu pos- satılıktır. Maltepe Küçük B:ı.ğ mev- tup!artle posta kutusu 407 M.E rü
ta kutuımna yazı ile mürncaatıaıı. kil No. 2. B. Nal!e müracaat. - 2 muzuna müracaat. - 4 

KİRALIK - Kadıköy Acıbad~m 
İkball.ye ma.hallesl.nln Mütevelll so
kağında üç büyük odası ve lkl sora 
mutfak ve bahçesinde taUı suyu 
kuyusu ve elektrl.tt mevcut gayet ha
vadar yaza kışa. eıv~ ıs No. lı n 
kiraya ver1lecekt11'. Arzu edenlet 1.ç1n
dekilere müracaat ed.Umesl. 

CEYHANDA VATAN ECZANESİ -
Sahlblnln hastaııtı dolayısile satı.
lıktır. Sahibi Rıza Atasağuna mllra-

• 
~~ ·remmuz 1942 

r: Bozkur Emlak'i 
Müstesna satışlarından 

Bomont.t tramvayına ı dakika .senevt 2220 Ura peşin varidatlı çok 
!ne• ~lenmlf emek ve zevk mahsulü 8 er odalı 4 katlı ye~ manza.. 
ratı apa.rtıman 50 bin liraya. 
Taksim Abdülhakhlmlt caddesi No. 23 Bozkurt-P'..mllk Telefon 43832 

Şubeleri: Ankara, LAlell tramvay dura~ı. 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitifleriniı 
istiklal Caddesi 451, Stadyum üıtil 

• 

caat. - 13 de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkestra, 
FABRİKA tçtN - Topk&ı>t bari- okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitarist 

cinde ve Haliçte acele satılık mtıte- Hristo Kontis 
adcllt arsalar. Metresi 2.6 liradan 5 
ııraya kadar Selek Türk EmlAlr.: oa- Saat 18 den itibaren açıktır. Sipariş tlzerlne hususi akpm-
lata ömeıi.blt han !kinci kat No. 23 yemekleri. Sofralannızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 
Telefon 42368 - ı Her pazartesi akşamı l\IASARİK vt arkada lannın lklle 

• - Huıuat Suare 

MODADA SUADtYEDE - Muhtellf .. -------------------------· kıymette vllldlar her semtte evler 
apartmanlar vlll~lar Boıta1<!a yalılar, 
Kadıköyünde 6000 !!raya gliul ev, 
lratlı emH\kler, satılı~r. Selek Tllrk 
Emlnk. ömer.\blt han kat 2 No. 23 
Telefon 42368 - 1 

DEVRIDi SATILIK FABRİKA -
Tuvalet, traş ve terzi sabunlarlle di
ğer tuvalet eşyası ve amonyak imali
ne mahsuş, elektrikle milteharrlk te
sisatı havltllr. Tiltun Gümrük Kara
kol sokak No. ~ İbrahim Soykan•a 
müracaat. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrit etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde eOKER traı 

biçaklarini arayiniz. 

SATil,IK AP,\RTlUA'.'f - Te.şvlkl- ·-------..-------------------· ye K:lğıthane caddesi Ömer Rü.ştU 
sokagında No. 23 de dört kaUı ve se
kiz dnlrell ve senevt 4200 lira gellrU .... DiZEL MOTöRU 
kirglr apartman satılıktır. Aynı 
apartmanın 2 No. lu dairesinde Ferit 
Bllen'e mfiracaat. 

5 - MÜTEFERRiK 

Çabıtırmak lçlıa 

Makinist Aranıyor 
..••••-ne,otla BELER OTELINz Milrar:ıat••••••• 

Sahlık Hurda Tel Halat 
Mahdut Mes'uliyetli 

Garp Linyitleri işletmesinden: 

MECİDİYE KÖYVNDE - Satılık -------------K,\Sİl'ER BATAN ve ÇOCUK AltA- 4 K • 1 k S tılık arsalar ve evler vardır. Sirkeci Bfiyük 

AI.MANCA DERSLERİ - Usulil 
tedris! milkcmmel olan bir Alman öğ
retmeni Almanca dersleri vermekte
dir Bu Hsanda ikmale k:ılm.ı.ş tale
beyi lmt1hana hazırlar. Pazardan 
maada her glln saat 4 ten 7 ye kadar 
İstlkl!l caddesi 133 No. Hasanbay 
apartıman 2 net merdiven 1 ncı kat 
8 No. ya müracaat. - 1 

1~ AAustos 1942 tarihine müsadif Cumartesi güntı saat 11 de 
kapalı zarf usuliyle Soma işletmemizde takriben otuz ton on 

il! on sekiz milimetre kutrunda tel halat satılığa çıkarılacaktır. 
Nı·,·oR - Ma~nza iı;tn blr bayan - ıra ı • a 
k::l !yer ve 12 _ 18 ya~lannda blr ço- tcımall paşa han No. 8. Teleron 23486. 

-1 cuk alınacu•ır. Tel : 20~ ya müra- TALfMH4NE MEYDA.NINDA - Bir 
caat. apartıman . 5 katlı, 10 daire. 4 dük- ACELE Sı\TILIK - Galata Baye-

Talip olanların şartnameyi İstanbul'da Eti Banlt Şubesın
den ve Kütahyada Türkiye Kömür satış ve tevzi müessesesi 
ajanı th.san Şeritten ve Balıkemrde Mükelle!iyet Müdüriyetin

E\' fŞLF.RiNDE ÇALl$HAlt ÖZE
ıu: - Bir bayana fhtlyn~ vardır, 
Istevenlerln Çemberlltaş Camll so
Knk No. 62 Ziver Yennla müracaat. 

zit Veli Mandıra sokak 26 Na. Güle-

kAn, tam konfor. İradı safi senede ~=::::::::::::::::::;;:::;:;:::::; ~.ooo. Mtlracaat; T. "3.'4~ veıı özder. gllle ham e nevi 900 lira irat. 9000 .--------·-----• 
Dosya: 259. Fiatı 170.000 llra. - 1 liraya Ca~aioğlu No. 2 Tel: 20785. ~IEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ k 

Dörtten sonra. - 1 Gazetemiz ldareha.nestnı adres Manifatura ithalat Tür 

ÇOK TECRtJBELİ - Lise profesö
rü, İngtnzce, Framnzca dersler verir. 
Mektep talebelerinl ikmal tmUhanı
na hazırlar. Her yere gtder. Şartlar 
müsaittir. Akşam'da R.R. rümuzuna. den almaları UAn olunur. 

-1 

OAOI ARANIYOR - Feneryolund:ı. 
ilı:l yaşında bir çocuıta bakmak üze
re acele dadı aranmaktadır. Tele-

KARAKÖY CiVARINDA Satılık 
bir han. İradı 4000 Ura. Mfiracaat: 
Tak.'>im Şeh!tmuhtar Cad. 1/4 Veli 
öwer. T. 43.486. Dosya 260. F1atı 
115.000 Ura. - 1 

fon 24420. -----------,----
NİŞANTAŞ, GtlZELBAIIÇE - 5 

TECRtlBELi BİR Rı\STABAKICI daire, 4-6-'7 odalı, bayolu, deniz görür, 
ARANIYOR - Şişli, HalaskArgazl modern ve çok saR-lam bir apartıman 
No. 372 de Ömer Köprülilye mektup.. satılıktır. Müracaat: T. 43.488. Dosya 
la müracaat. 261. Flatı 50.000 lira. • - 1 

DAKTİl.O - Ankara yazıhanem!z OSMA...~BEYDE - Tramvaya yakın 
için telefon ve daktııo ~lerlnde ça- 10 dalre, dörder odalı, banyolu, beton 
lışmak üzere bir bayan aranıyor. Mü- anne bir apartıman. İradı safi sene
rncaat saat I4 e kadar Galata Ban- de 3.000 lira. Müracaat: Tel: 43486. 
kalar caddesi Adalet hanı No.5 - 1 Dosya: 262, Flatı 95,000. - 1 

ITRİYAT SATICISI AKA!~ll'OR - AYAZPAŞADA - Denize nazır bir 
I<adıköyiinde bir ıtriyat ma~azası hane satılıktır. Müracaat: Taksim 
için kudretll bir satıcı aranmaktadır. Şehitmuhtar Cad. 1/4. veıı Özder. 
Kndıköyde oturması §arttır. Her glln T. 43.486. Dosya: 263. Fio.tı 30.000 
O:ı!atada Bankalar cad. No. 47, _ ı 
Voyvoda hnnının zemin katına ka
tına saat 10 31) - 11,3:.l arnsı nıüra
ca t. ' 

İYİ İSGİLİZCE BiLEN MtlRERBt
YF. RANJYOR - Temiz bir aile nez
dinde çocuklann terbiye ve lisanı 
ile meşgul olacak ve daimi aUe ya
nında kalabilecek bir mürebbiye ara
nıyor. Cistanbul 260 posta kutusuna) 
açık mal\ımat ve talep edllen şart
larla müracaat. - ı 

VEDİ YAŞl1''DA - Erkek bir çocu
ğa bakacak 1yl Fransızca bılen nıü
re'ıblye aranıyor. Akımm'c:b. Doktor 
diye mfiracnatl:m. 

BEBEK - K!içükbebek Cad. 2 katlı 
9 odalı köşk 2.000 M. Bahı;e. Müra
caat: Taksim Şehıtmuhtar Cad. 1/4 
Vell Özder. T. 43.486 Dosya: 264. Flatr 
12.000 lira. - ı 

BAKIRKÖYDE - • lstasyondan R 
dakika asfalt fizerlnde, 2 katlı. 9 
odalı, 5 dönüm bahçe. MUrccas.t; 
Taks!.m Şehltmuhtar Cad. 1/-l Veli 
Özder. T. 43.486. Dosya: 265. Flatı 
17.000 Ura. - ı 

B!lKIRKÖYDE - İstagyona ya.kın 
' katlı, B odnlı. bahçell ahsao ev. M11-
racaat: Taksim Şehıtmuhtar Cad. 
114 Vell Özder. Tel. 43.486. Do'l)'a: 266 
Flatı 8,500 lira. - l 

Kl\NLICADA RAYFİYE - Denize olarak göstermı, olan karileri- anonim Şirketinden: 
nazırdır. Mevsimlik veya aylık mo- mfzden 
bUyell üç katta 1, 2, 3 oda ve müş- 1 _ Statümü~ün 8 inci maddesi ahk&mına tevfikan idare mec-
telnll"tı. Hı·· .... e•nill klralık'ır. Elek !\l.B - Radyo - S.H - Kiracı - k b• leb' k • ld ıı. 11 

..... ~ • P. _ l\rtta - M.S.S _ N.K - lisimizin, ıermayenin i inci nı unun ta ıne arar vermıt o u"u 
trlk su vardır. Kanlıca Eskl Kulüp Ciddi - P.S.K - R.R - B.S - hiuedarana ilin olunur. 
binasına müracaat. -

1 inşaat - F.B.K - Doktor - 2 - Hisaedarlann, niueleri nispetindeki tediyatlarını 1 o a~a-
Bı\KIRKÖY - Yenimahalle Tay- E.P - F.A.O - A.L · toa 1942 tarihine kadar ıirket veznesine yapmaları lazımdır. 

yarecı Fethi sokıı.k No. 7 altı oda, üç namlarına gelen mektuplan lda- 3 _ t O Ağuıtoa 1942 tarihinde talep olunan iıbu ikinci rub'u 
sofa, iki kömürlük, iki hell mutfak hisseyi tediye etmiyen hiaae aahibi atatümüzün 9 uncu maddeıi mu-

b h 1 reh:ınemlzden aldırmaları rica 
kuyu ve a. çe l üç katlı ev acele sa- 1hmur cibince bir giına ihtara lüzum kalmaksızın teehhür müddeti İçin ıir-
tıltktır. Cumartesi, PlZar, salt lçln- lııoıiiıiiıiıiıı ____________ .. i••• kete ayrıca % 9 faiz vermek mecburiyetinde olacaktır. 
dekllere rnüra~at. - 1 

DEVREN SATILIK YAZIHANE - n: Ur. İh.tan Sami :J 1 

Telefon, marukcn koltuk kanape tafilokok Atısı •ı 
kırlstal yazı masası, sehpa, 8"1ndalye. afllokoklardan mütevelllt 
Galata e~kl Oıimrük sokak Çeçeyan ~rııenlik, kan çıbanı, koltuk altı 1 
han No. 9. Ti: 42475 - 1 bam, arpacık) ve bütün cllt has- 1 

SULTANWMETIE - Tavukhane ltklarına karşı pek teslrll bir , 
sokağında 12 numaralı ev acele sa- aşıdır urvanyolu No ı 13 -

tılıktır. Içlndekllere müracaat. - 8 ••••••••••••••I 
APARl iMAN ARA..~IYOR - Bey- ERENKÔYÜNDE 

oğlunda, Şişlide veya Ma~kada ha-
vadar et.tarı açıklık lmkll.nsa ıeıe- İSTASYONA YAKIN 
fonlu 2 veya 3 oda banyolu mobUyell ı 4 
yahut mob!lyeslz. Belki mobllye sa- dönüm meyve ağaçlı 
tın alın::ıblllr. Ak.Şam gazetesinde bahçe içinde: 
Park rtimuzuna blldlrilmesl. _ ı 16 odalı bir KONAK 

ile J odalı bir KÖŞK 
ŞEKERCİ - Tanınmış Lşlek b!r 

mah:ılde nı~ter!3i mevcut şekerci SATJLIKTIR 
diıkkAnı sahlblnln hastalığı dolayısı- Ilavagazı, elektrik ve bol 
le devren satılık ve klralıkhr. is- su vardır. 
tiyenler Galata Kapllçl tramvay du- Galatada Ömer Ahit han 
ra_!c mahallinde saa~l Kalendere 24 No. da 

murncaat. u:\IUi\1 EMLAK Acentesine 
DEV!_t.[N SATILIK TtJTtJ~ctt - müracaat. Tel: 49413 

DtJKKAN'I - Kadıköyünün en ~lek 

bir yert olan Altıyol ağzında 168 ıımm••••••••••• .. 
No. lu dukkAn d~vren satılıktır. Mü-
racaat: Kapalıçarşı Cevahir Bedes
ten! 32133 Mehmet Hüseyin Kazgaıı. Göi- mütehassısı 

ELEKTRiK ve MAKiNE 
MOHENDiSLERi ALINACAK 
Maden işletmelerimizde çalıotırılrnak ve ehliyetlerine göre ( 400 -
Dörtyü:ı) liraya kadar ücret verilmek üzere, elektrik Te makine 

mühendisi alınacaktır. İsteklilerin diploma, ehliyetname, hizmet 
vesikalan, nüfu11 hüviyet cüzdanile askerlik vesikası aaıllan veya 

tasdikli ıuretlerinin bir tercümeihal dilelı:çecine rapten 1 /8/942 ta
rihine' kadar Ankara Etibank umum mildilrlüğilno göndermeleri 
ilan olunur. 

NiNA ŞAPKA SALONU 
Beyoğlu İstiklal caddesinde PASAJ HRİSTAKİ apartıman 

- A - No. ı e nakledilmiş olduğunu sayın müşterilerine blldlrlr. 

BAYAN ARANIYOR - İstanbulda 
bir yazıhanenin telefon gibi hafıf 
1,ıerlne bakacak bir bayana ihtiyaç 
vardır. İsteyenler Fotoğraflarını taf
sil t.lı mektupla .İstanbul 106 No. 
po.tıı kutusuna göndermeleri. 

Kl7.ILTOPRAKTAS BOST,\CJY,\ 
K4Dı\R - 15.000 llradan ı~o.ooo e 

kadar köşkler, yalılar satılıktır. MU- -------- Doktor Cemı·ı Go"r'u'r 
racaat: Taksım Şehitmuhtar Caı1 . SATIUK MATBAA - MotörlU bü-

____________ -_3 1/ 4 veıı Özder. T. 43.4811. Dnsya: 267. yük pedal, zımba, dikiş, blçak mt\kl- Cağaloilu Nuruoamaniye 

Bankamız Merkezinde ve Ereğli Kömürleri 
işletmemizde çalışhnlmak ve ehliyetlerine 

göre ücret verilmek üzere, Makine 
Ressamı Alınacakhr 

isteklilerin enak.ı müı;blleleıia.ln asıl veya tasdikli ıuretıerln.ln bir 
tercümeyi hal dilekçesine rapten 15/ ll/ 9f% tarihine bc1ar .Anbra4a 
Eti Rank. Umum !\lüdürlüğüne göndermel~rl ilin olunur. 

ARÇI BAYAN _ Fevkalll.de yemek ----------~----! nelerl, zengin hurufat tam takımla caddesi C>.man Şerefeddin 
Plşırmeslnl b1llr ve ev l ı ı ı "e ba satılıktır. Tepeba,,ı Yeniçeri sokak 

• şer n "' - Rı\RBiYEDE - Tramva7a yakın 38 e mu· racat. _ ., a~artımam N. 5 Tıp faku .. ltesi dekanlıg"" mdan: şaraklllr orta yaşlı bir bayan dışar! 
1 

" 
prabllfr münasip bir iş anyor. Elln- 3 katlı, beşer odalı, banyo u betonar- ------------- Hastalarını pazardan başka Fakültemize bağlı Diş Tababeti mektebinde 40 lira Ocretll blr daktle 
de bonservisi mevcut. Ak•am'da F. me. Müracaat: Taksim Şehltmuhtar SARIYER PİYASA CADDESİ - heı g.. t ''-·d lt k !oluk münhnldlr Taliplerin yabancı dil bilmesi şarttır. İsteklllerln tam. 

" Cad veı• Ö"'der T 43•s6 Do-ya 250 Y ı ı blr bah ı ı ft .. ı un aaa uu en a ıya a- · " kad T m..ır.ınt ..... o ka -.1-~"" A. Q. rumuzuna mektupla müracaat. • .. · · .. · ·' · en s nema ve a çe er m ...... - d ~ b muzun otuz birinci cuma. gunU aqamına ar ıp .,... -... e n ı.~· 
Fiatı 25,900 - 1 ne, .sandalye, büre takımlarlle kiralık ıH a ul eder. Telefon: 2ZS6 na istida ue müracaat etmeleri. •7721• 

yahut devren satılıktır. İskele me- - · ŞfŞLİDE - 2 katlı, 8 odalı tam kon- B 1111• 11111111• 111111••1111••11• 111• 11• 111111111111• 111111• 11111111111111111111111111111111111111111 ....... ,, ........ ,. TEŞF.KKtJL EDEN BiR ŞİR- muru ay Şevketten soruıma.,ı. -r 
KET - muhasebe ve muha~eratı::u for, bah~ll modem vllll. Müracaıı..t: - 2 SAYIN KADIKÖY VE CiVARI HALKJ -, 

Takslm Şehltmuhtar Cad 1/4 Veli NEVZAD AKAY idare edebilecek Usan blllr bir me- Özder. T. 43486. Dosya 251. ·Flatı ~00011) SATILIK Al'ARTIMAN ARANI- Radyo yıldızı 1 
mur aınnmaktadır. Iktidanna göre YOR _ Maçka ve Şişliden Harbiye. 
maaş verllecektır. Talip olanların -------------- ye.. Beyazıtten Aksarnya kadar 2-3 
İstanbul 501 numaralı posta kutusu- MAÇKADA - 3 katlı dörder odalı katlı. 3-4 odalı tramvaya yakın bir 
na mektupla müracaatıan. - 2 hol modem apatıman. Müracaat: yerde satılık ka.ğir apnrtımam olan

Tnkslm Şehltmuhtar Cnd. l/.J Vell ıarın istedikler! son flat ve tatsilıU!ı 
ÖZder. Tel: 43486. Dosya 252. Fbtı mektuplarile Sirkecide Yen! Handa 
25,000. - 1 ı ııumnrada Ahmet Klhya Oğluna 

BAYAN ARANIYOR - Her turiü 
konforu haiz bir apartımanda mı kl
şJllk bir aUeııln ev işlerini yapacıık 
orta yaşlı temiz bir bıyan aranıyor. lUAÇKADA - Ars:ı. Tmmva ·n ya
Dol t a~ v rileeeı:tir. ali ıer•n kıı 15 M. vfiz, 22.50 der nl k Müra-

müracaatları. 

TARı\RVA - Böğürtlen soka ı No. 

Görmek ve lahuti sesini yakından dinlemek için aal)ıuızlanıyordu. 
Şimdi bu fırsat elinizdedir. 

Kristal salonundaki seansından evvel 
HER AKŞAM SAAT 9,30 da 

Kadıköy vapur iskelesi yanında PARK kazinosunda 
Muazzam saz heyeti refakatİ::lde diııliyeceksiniz. 

A 


