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çif çiler le görüştü 
köylülere kıymetli irşatlarda bulunduktan 
sonra Çifteler köy enstitüsüne hareket etti 

Dünyanın en yüksek ıaati 

·vACHERON 
CONS1ANTIN 

L Sat1t 1eriı Eminönü mepciuu Ar1on MaiaWI J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam l\latbaasa 

BU 
, 

Mısırda 
değişiklik 
olmadı 

BABA•B:i 

lngiltere' de 
şahsi hürriyet 

• 

Almanlar 
Rostof'tan 

6 Km. uzakta 
İngilizler sarp çölünde 

mevzilerinin olduğu gibi 
muhafaza ediyorlar 

Bazı mebuılar Dahili
ye Nazırına tevkif 
aalilıiyeti aleyhinde 

aöz söylediler il ~ 2 1 (A.A. ) - Aziz Mil- durumu hakkında izahat aldıktan kuvvetli bir ordu beslemek zorunda 
{I Şefirniı bmet lnönil bugün saat aonra köy ok ullanna temu etrnif- olduğumuzu, bu itibarla çifçimizin ı...dra 22 (A.A ) - Mı.ar ci- -9-

Rus kuvvetleri Roatof 
tehrinde fazla 

dayanamıyacaklar 

..:..:a ltazamızı ,ereflendirmİfler v~ ler,çocuklannı okullara ıönderip daha çok çalıfmUI lizun ıreldiiini. vanada harb ftruln111ıda Wr deii- 1..-..lra U ( A.A.) - Anm 
rce halk tarefından yap. varol ıöndermedikleriııi ve köır{erden Çif- eauen itana da itimatlan olduiwa• tiklik olınamıt. aemal lnpit tebliii- k...........a. DlıllıiliJ• Na--. 

V'ehy 22 (A.A) - Ro.tof ... 
ri alevleT içindedir. Ra.alat burada 
fazla dayanamıyacaldarduı. AI... 
kuvıvetleri 19hre 6 kilometre ~ 
mışlardır. 

C" Ye aüreldi alk11larla k~ teler köY enetitüeüne talebe gidip sit- beyall l.uyurarak 1 S dakikalık 'bir ne gBre dGD ,ahm deYriye faal~ mahk... ar.... olma.... Wr 
- anı.... HükGaaet ba.lıç.iae mediiini iltizala h~ Ye ken- teTaldcutt.n aonra ıene hah cot" olmQfhlf. ı..m. ,,.,. ....... lnWf ebnelE 
&;ı._ IM9ik ......... ~ dilerini memmm edici ce.ap almıt- k:un l:eza1ıüratı anwnda Çifteler köy Müttefik tanareler, . Eddaba'ya için wwilmit olan ~et hlık· 
~ nuıhtamu 9e çifçileri kabul bu- lardar. eMtitüaüne müteveccihen kazamız. ,.aptaklan muvaffakıyetli hücumdan landa bir miipek-.. ~ et-
""•ralt kendilerinden kazanın zirai Buııünldl d ünya boiupnaunda da n aynlmıtlardır. aonra Fuka hıma ~eydanına hücum mifld:S40a... ~:..ıalaiyet &za• tim-

V'echy 22 (A.A.) - Arazi ıüo
lüklerine ve mayn tarlalarına nf
men Almanlar Rostof tehriae dolna 
ilerlemektedirler. Roatofua c:..... 
bunda, Kafkas demiryolu üz:erinde 
15 •tren tehribedilmiştir. Posta ve telgiaf 

kanunu değişiyor 
Türk basın 

heyeti Berlinde 

etmitl~ ve 30 mihver tayyareaini • -.. mewkııi .. • ISJ'OI'· 
t.lıribeyl~- MuWuMir .............. Bor 

B. 8. C. o.in cephe muhabirine ıö- IÖa _. demiftir ki: 
re, mittefik ta.nanderin kullandık• «Bir ..tama. JUIİ Dalaili:Je 
lan bombalar. SOO metre murabba- N..,.. mahkeme karan o...._ 
lık bir aabada infillk ettiklerinden. elan. bir ntancl .... ..W laürri-
yercle bulunan diifnlan tayyareleri· yetini bldsmak nli\ ~--~ 
nin buara uğrunamalanna imkln mek ...... l:ııir huekettir ve la-

Don 'Ve Donec; nehirleri aruında 
çekilmekte olan Rtaa kuvvetlerini Al
man hava kuvvetleri durmadan hu
palamaktadır. 

Al b '"diril yoktur. sili. aclalet •••l•ine ......... man mat uat mu e Müttefik taJYareleri Sidi Banani- Bu. Hitleri lmkandaracak bir ... 
F e k 1 Ad • • •• "1 1 bat mubarririmiz hara- ye de muvaffakıyetli bir taarruz 7ap- libiyeW.. 

V 8 8 e meS&ISI goru en memur ara retr tuld .. leclil mı,Jaı" iki dÜflllan rnavnıumda yq,. Mebualardan Orma~, seçm •k ı nu ar aoy er gın ıkartnutlardır. lnsiliz t&7)'aıe- .... tft'kif ~ o'- hir ..m. 

Harb malzemeai ile yüklii 3SO va
gon hu uçaklar tarafandan tahri'be
dilmittir. 

Voronez' in timalinde Ruılana 
yaptıktan taarruzlar ıeri atı1mıftu. 

l ramiye verilmesi esası konuluyor leri ~içbir kayıp vermeıııitlerdir. rahn ............. sllı!lde ..._ ka-
Berl.la 21 <A.A.• - Mebus " maruf Paaarteli akfllllU müttefC tayya- mdıil halde. hili mewkaf ha- Cenupta Rus 

ricali devam 
ediyor 

rr. ~ 2 1 - Poata, Telpaf ve lanndan mezun olanlara bu projede 
e&~on kanununu değiıtiren bir bir derece terfi bakla t.a91nmaktaclar. 

Ptoıe hazırlanmqbr. Projede uzun Emtallerine nazanm fetltalacle me
~danberi aynı maqta kallllll aaiai görülenlere ikramiye verilmesi 
~ küçük memurlar terfih edilmek- hakkanda projeye bir madde konul-
l'llt ar. Mevcut teıkilAt 16 bım\ldür- muıtur. • 
8-onı ınıntak..._.a tak.im edilecektir. Yapılacak zamlarla ve verilecek 
lilaı üdürler~enit aalahiyetler ve- ikramiyelerle tnaaı ve tahsisat yekU
'1- eltte~ir. Müfettişler baımüdürle- nu, bugüne ~azaran bir buçuk mil
~ı altında bulunacaklarda. yon liralık bır fa-zlabk göetermekte
'-a-ttfte -~e bilgisüü lmhnan vermek dir. idarenin nul:at .. ,... ile Gcret-

e ••pat edenlerle, meslek kurs• leri de bir miktar arthnlacalcbr, 

Piyasaya dün fazla 
llıiktarda kavun geldi 
Sebze ve meyva sahşlan dündenberi 

fatura ile yapılıyor 

slJUet adamlarından B, Necmeddln reler, nu'h..-er ukert temerküz mınta- hmdaiwma .c;y~. 
8adak'm relalitl altındaki Tilrk mat- kalanna"" münakalatına hücum ey- ltÇi ıneltUalarcLın (;onaoa. Da-
buat heyeti Ue Türkiye matbuat ı :..ıerdiı: Mim çöl" d 1 ..:ı· hiliye N...,... tah):- tıdilmeü 
umum müdürü doktor Sellm Sarper, Lem.,. 

1 
• ' evzil •• u~~f n~~~ ..,_ 

Alman hükflmetinln daveti üzerine s:uvvet en m ennı mana aza euı- lizan aeteftleri yeniden mevkuf 
Almanyaya bir seyahat.e batlamak yorlar. -------.ı~ tuttuianu ve lrendiaine nrilmit 
üzere Berlln·e gelın.l.şlerdlr Alm:uı Mersa M t h 0 1- salahiyeti bu hua•ta kuf. 
matbuat direktörü doktor. Ditrlch, a f U lndağına ve Dalıiliye N._..... t"· 
dün ötle üzeri Türt mlsaflrlert şere. kif ~ oldaiu bir utla aJD1 

:_e ı:r:=!.me:=ete~pı:!:!: topa tutuldu :::.-!~~-= Pravda'ya ııöre Voronea 
:;:t~1;age:e~:.l!Dji~;"'~tefi~w8~.Lf-'-1i'Stli~;ai~i;:;411iılldll.""-~~9'J.!~*laı..ıll~ti:...,..:_.;~~~~..._...r.:·~~...JY:1Dda ınUIUl.rebe 
Axmann, BerUndetı TöI1t.lye büyük infilikb 400 ati bir iini&ya girdi 
elçlllğt erkanı. parti. devlet ve sı. A'manı·ar 
!ahlı kuvvetlerin birçok güzide mil- iskendertye 22 <A.A.) - İnglllz ~ Londra 22 (A.A.) - Ruslar. aşall 
messll!ert hazır bulunmuşlardır, barb gemileri dün Mersa Matruhu St ı • J t DOneç nuntakasında ricat etmekt.e 

Doktor Ditrlch söylediği blr nutuk· yannı saat ta.dar bombardunan et- a ıngra~ a bulundukları b1r sırada Voronez böl· 
ta Türk matbuat müdürü Ue Türk mit ve yüksek lnfll1tlı 400 gülle at- gesinde teşebbüsü ellerinde bulun-
gazetecllerlni sellıİııamış ve ezcümle mıştır. Bu, dört gün içinde Mersa yaklaşıyorlar duruyorlar. 
şöyle demiştir: Matruha karşı yapılan üçüncü bom- Dün gece Moskovada neşredilen 

- Alman mllletl Türt milleUne bardınıandır. İoglllz harb genıııert, resmi Sovyet tebliğinde ıöyle denıı.. 
dostlukla ballıdır. Müşterek mücade- dents tayyerlerlnln yardıınlle 1lman O.r taraftan taarruza mektedlr: 
lenin çetin Yollan hltır681 iti mUle- t.eslslerlne, Umanda · bulunan va- Y c21 tıemınuzda kıtaatımıı: Vorones 
tln kalbinde yapmakta oldutu gibı purlarla bir d.evrtJe aeın.lslnl topa ağrıyan Roıtof tehri cıvannda ve Voroşilovgradın cenup 
her Utislnln de içeride düzelerlk ye- tııtmQflardır. lniillz bari> ıremllerl alevler i.rindeclir doğusunda çarpL~larda bulunmll§-
niden kallanın.ak lçhı kuvvet bulınut hiç bir mukavemet görmemfilene de ~ lardır, Cephenin diler tesimlerindt 
olmalanndan dolan gurur ve lftllıa- tngWs deniz uçatlan, flddetll bir at.eş Berlia 21 CA A) Alınan rd maddi değlfildik yoktur.• 
n da y&falllaktadır lle ka~ı§lardır. Bu Mersa l\lat- · ' - 0 u Tebllttln Ulveslnde Rualann voro-

"""-.. - .. P'tihrw Rantaİclakı nutkunda ruba yapılen: hücumun en ılddeWal lan baştomuıanlııtının tebutl: 
~ aebze ve meyva satış- ihtimaline karp tedbirler alın- Kemal Atatürk'iln idare etUil mü~ idi.. Bombardlmana letlrlt etmlf otan Rus cephesinin clotu tısmında Al- nes clvaruıda. Ahnanıan cer1.Ye aiır-
lfba. ~atura ile yapllmasma mlştır. Kontrol llklfbnlacak, cadelenhı ve Türk lnkıllbmm 1apıoa bir tnıuts mdtl, güllelertn bedenere man ve müttefik latalar Ro&ıora tar- :C:.ı!:..am n::~ıı:. ";er~~~~~~ 
biif_ be tan itibaren baflan- dı§anda zabıta memuı1an da dehlamm, ,eni Amıpadakl genç laabet ettltlnl söylemiftlr, 11 ba~den ye cenuptan oynattıkları. voroşllovgradda Rusıa-
~ledlye merkez h A.llndeld gerek seyyarlardan, gerek dille- mllletıertn lnlalA.p hareketlerine ör- O J .d =iu halinde bulunayorl8r. nn anudane tedafüi muhare~·erM 
~lar aatbklan mallar için kAn sahipleri perakendecilerden net tetkfl eyledlllnl 9ÖflemlfUr. w.. ç a~n torpı O deki r ~~:r ~ iizertn- bulunduklan ve ü~ün düıman kuv .. 
-...:..::· 88.hlbl manavlara ve fatura soracaklanhr. Bazı fatu- hat.lta, Tiril ve Alman ihttWieri muhnöı babnldı Daha flmalde bir Alma4 ·ordusu vetıerl ta?"f1.IU1da yeni mevzilere çe· 
ıe:J;-. birer fatura vermiş- ralarda perakendeciler tarafın- =-~are"::ıe!!!~ıe~!'!urt, v~ V......._ 212 <A.A,) - Batırtye Ne- cenup dota lBUkametlııde dratle ldldtklerı. be7an edilmektedir. 

• .. dm kalem oynatılmasa lhtlmall olmakl be ·~=.1 -
1 

a!t- sareUnJn teblltıne göre Aleoutlnnet Uerıemektedlr. B'1 Oldu Stalln8radın BerUn racı,osu spikeri d\tn gece Vo-

la 
lfiıden ınıınaı .. - toptan ..,_._.,_ mevcut old .. ~~-dan faturalarda n.ı rda l ra......-x- aynı amaç an gu snq>una mensup .KJaia.'ya J8Pl)an batı.sında Don keaimlne 80 tııometre ronez civ'lnnda Rus hücumllr.n~ 
rın tat .,~ -.-r '1&6"'"" m...,.e r. bava hlicum.Lannda yeniden üO Ja- 79-~ıtıır, Diipnan art.çılan ve flddetini itiraf ederek Ruslann mu-

........ 11l'asm kaçınlabllmeal (Denm11allife 2, libm 6 da) ( Denma sahife 2, aiilüa 5 ele) pon torpido muhribi batınlnuftu' ıura1a bprQa ctaaıluuf olan diqman harebeye 1üzıerce tantı sürdiiltlerlnl,. 
• 1111•• ... -. .... , ............ , 1 .. 11111 ..... , .............. , ............. _ .. _ 11, .................................................. :n ıataııı.n yokedllmlştlr, b'! bÖlged~ muharebenin henüz b~ 

Kara bor.-·- ·-·-b • · Vorones'ln fimsllnde dlifman ta- medlğlni beyan etınııtır. - ·-• c-- ı. arnızlan püskirtülmüıtiir. Pravda gazeteaının cepbedeltl ma-
r•••••---------------------~~~ .. --~mi!!!!l .... -Iİllllll .... _____ -ıııı-.-. Cephenin orta kesiminde blr Alman hablrine ıoro Voronezde muharebl 

piyade tıimenı tuşatılmlf bir d* 1Cati l>ir safhaya girmt,tlr. Diter b1t 

• 

• 

'!Dan grupunu Yoketml$fr. Götils Rua harb muhabiri, Voronezln ı:mall 
götüse fiddetıl çal'J>lfll18la.da J.05 gublsinde ve c!mı.bunda Ru.>lar mi. 
düşman mevztı hücumla ele geçırtı- bhn noktaları ele pc;l.rmlfler, Alman• 
mlştlr, . lar ya.nilil&nnı ve ölllertnı bıraka. 
İlmen gölünwt cenubunda ve Le- rat Don nehrinin ıarbına çekllmlt

nlngrad muhasara çevresinde dlif- ıer, nehrin iki mühim ıecıt yerini 
manın mtlteaddlt hücumla.n blr im- ele geçlrmifler, dıter iki geçit yerini 
mı fiddetU götüs götüse muharebe- de top ateti altına almışlardır, 
lemen sonra aldın bırakılmıştır. B. B. c. nln !ıarb muhabirine na-

İnglllz ve. Sovyet basını tarafm- mnn Voronezde Ruslar milhim mit
dan Voronez dolaylanndald danım darda malzeme ele geçirmişlerdir. 
hakkında yayılan haberler bafta?ı Voronez clvannda son on beş günde 
atalı uydurmadır. Bu Jr.e.&imde harb Almanlar ölü ve yaralı ıo bhıden 
~den ttbnenlerln ilslert De muvasa- fazla zayıat vermişlerdir, Ruslar vo
ıaaa kıesU.medlil ıılb1 bu tümenler roşUovgradın cenup dolusunda rtca& 
Don'un bef1 tarafına da çetllmlyor- etml§lerse de bunu intizamla :rap. 
ıar. Düşmanın hedef tuttuğu Voro- ml§lardır. 
nez köprü başı Voronez şehri Alman --------
lntalannın elindedir, Sovyetıerln 
bütün taamızlan düşman için kıinlı 
kayıplarla püskürtülmü.ftilr. 

Gemi inşaatı 

B. Hull'un mü
him bir nutku 
İki üç güne kadar 

B .. t.. ..k I . . iradolunacak 
u un ro or an geçmııae 

de zayiat daha • .::1.aektir ~.~ra 22 (A.A.) - A~erika 'un. Reısıcumhuru B. Rooaevelt. dun ak-
ıam, matbuat konferansında Harici.o 

Londra 22 (A.A.) - Vaşington- ye Nazırı B. Cordell Hull'ün 2 - 1 
da neşredilen bir tebliğd'e, gemi İn• güne kadar mühim bir nutuk irade
ıaatanın bütün rökorlan kırmıı iae ~eceğini ve ba nutukta, müttefikin 



Sahife 2 

JIEB TELDEN 

Gönül ve mide ... 

Ç oldanbcrl rnsgelınediğim bir tip var: Aşık! .. Sulh gün1e· 
rinde bunlardan gi.inde en nşağı bir ikisi ile k~ılaşmal( 

mümkün«lii ve ardı arkası kesiJmiyen bir takım aşk dedikodulan 
dinfcr dururduk. Halbuki iki senedenberi iş defüti. Şimdi o:tada 
ne Bşılı: \'8r, ne de rş' dedikoduc;u ... 

Avrupadan henüz dönen bir arkadaşın anlattığuıa göre ise o:ra 
da ask ve Rşık buhranı daha ı.iy.ade göze çarpacak bir haldedir. 

Anl:lşılıyor ki aşık olmak için «boş gönülııden ziyade cıdolu 
midcu Y" liizum vardır. Artık en ~ehhar. en fettan bakışlar bile 
bugünün inra:ılanna vı7 geliyor ... 1942 diinyasında kimsenin kim· 
St"yi görecek I~ati yok. 

Biitün yt-• ~'iiziindc ırgönülııle.r bir tarafa bırakılmış, herkes 
•mide» lerle mE'sgul.. crGönül» acısı, agönüln arzusu erine, «mideı> 
acısı ve (!-~den arzulan c'füşüniilüyor ... Dilimizde nDudaktan knlbco 
Bllmda mf'<lhur bir roman vardJr. ('imdi e('\ ciinEM~-. .-]deye. .• 

Dostum lloktor tz~ttin Sadan bir zaman büfün gazeteleri 
mec:gul eden bir cıaşk tedavi usuliin ortaya af.m•qf,1. llatırla<lı~"l
ma ırörc do'·tor askı müshiıle tedavi etmek niyetinde idi. 

Gönül İ'",cri ii7erinde hitvağmın tesirini bilmem. Lakin Ö:f· 
le ıannediyorum ki - bugünk\i insanlarda olduf.ru gibi - 'aşığı 
midesinin <!erdim~. midesinin gailesine bırnlorsal( her halde ma
kul bir vr.l ımpar ... . 

«Haşmetlu mide t tleriıı nin karşısında, hassas ve me
Jan1mlik bir genç lnzı andıran «göniifo dikiş tutturabilir mi? .. 

Biçare Aşıklar!.. 1\Jeğer siz her şeyin hol, bütün ufuldann 
pespembe olduğu güzel günlerin ~ll tipleri imişsiniz... - H. 

Mahkemelerde: 

Bekçinin parmakla
rını kim ·parçaladı? 

iki bohça eşya ile kaçarken 
yakalanan 3 hırsızın macerası 

Geceleyin Fatih ciYannda Bahriye tırmaia uğrqırlarken .Ali de bir ara
.dmda bir kadının evini soyan Ali, fık hdcçinin elini ağZJna almış ve 
Kadri ve Mustafa adlannda üç kişi- pannaklarını di§lerile parçalamıııtır. 
ıüıı muhakemelerine asliye sekizinci Bekçi Ali can acısile elini c;dtince 
ceza mahkemesinde bakılmı~tır. üç hırsız bir olup bekçinin belinden 

AK!ŞAM 

Tramvayda_ bir çocuk 
unutulmuş-! 

Polis karakoluna teslim edileli 
çocuğu sonradan ailesi buldu 

Tramvnylardn "baston, ~~iye, 
çanta glbl şeylcrln unutulduğunu 
blliyorduk. Fnknt çocuk unutulduğu
nu duymamıştık. Tramvay idare
sinden öğrendl~iml1..c göre. bir kaç 
gün evvel böyle bir hMlse de ol
muştur. Tromvny son istasyonuna 
vanp da yolcuların hepsi indikten 
sonra 3 yaşında. tahmin edilen bir 
çocuğun tramvayda. kaldı~ görül
müştür. Bu çocu~un. nna veya, baba
SJ tarafından gezmeğe çıkanldı~ ve 
tramvayda unutulduğu anla~lınl§tır. 
Gal:ı.ta polis karakoluna t~llm ecıı
len rocuk, sa.ntıerce orada bekledlk
t cn sonra nihayet, teli\.ş içinde ken
dlslnl atnma~n r,;ıknn nlles1ne teslim 
f'dllmlştır. 

Tramvayda unutulan eşyalar, o 
trnmrnyın blletçtsi Uı.rnfmdan Tünel 
nrkn.sındakl sokakta hnrct:et daire
slne teslim edilmektedir. Bn ~yala:
rın toplandığı depo görülecek bir 
yerdir. Orada yüzlerce .şemsiye, bas
ton. eldiven, kadın çant:ısı. kitap, 
gözlük. kıravnt, gömlek, ceket, muh
telif çnmnşn•. kasket, .şapka, ltı...tj;lk 
bebek, top, tomavlcln, zembil, sepet, 
a:vakkabı ve H\stlğl , saatler, nlşan 
yiizüklerl, blleztkler, tek pırlanta ve 
elmas ta~ı y{lzilkler vardır. Sahlple
tlnl bekleyen bu eşya arasında gayet 
zarif altın ?:akmalı ba~adan mamul 
bir de ufak r.n.rn çantası bulunmak. 
ta.dır. 

Unutulan eşyalar deposunu gezen 
bir muharrirlmtz merak etm~. belki 
sahibi çıkar dl.Ye nlşan yilzüklerln
den blrlnin içindeki yazıyı okumuş
tur. Yfizü~ün 1r,inde (Kebutet 6/11/ 

lzmirde sebze ve 
meyva fiatleri 

939) yazılıdır, Muharrlrlmlz: .şayet, 
diyor, depodaki eşyaln.rla blr mağa
za açılsa tsermayesı en aşağı 10-15 
bin Ura tutar,» 

İki ayda unutulanlar 
Bu senenin mayıs ve haziran ay

!annda trnmvay, tünel ve tmmvay 
lda.rcslne alt otobüslerde unutularak 
hareket dnlresine teslim edllen eşya
lar şunlri.rdır: 58 muhtelif clns çan
ta, 30 parça muhtelif çam~r. 33 
kadın ve erkek eldiveni, 13 ayakka
bı ve l!\stlklerl, 7 şemsiye, 6 baston, 
ıs ~pka, kasket ve bere, 18 parça 
kitap ve evrak, 14 gözlük, 4 kadın ve 
erkek saati, 7 röntgen !Ulml, 7 sefer. 
tası, 7 paket yiyecek maddesi, 90 
parça hırdnvat, 2 tesblh, 7 atkı, 3 
erkek ve çocuk cekeU, 3 rop kemerl. 
Kış mev~lmlndc en ll'.lyO.de şemsiye 

ve nyakt.nbı lAstlğt tle baston, yazın 
da havlu ve m1yo ne gözlük unutul
maktadır. Tramvaylarda bulunan bu 
kabil eşynlnrdnn b<>zulmıyneaklan 4 
sene bekletilmekte ve sahipleri çık
madığı takdirde müzayede ile s:ıtı
Jarak parasl tramvnycılar yardım 
sandığına varidat olarak kaydedil
mektedir. Yiyeceklerden bozulacak
lar cinsine göre, azaml iki tıç gün 
bekJetllmektc ve bu ml\ddet zarfın
da sahlbl çıkmazsa. o tramvayın bi
letçi ve vatmanına hedlye edilmek
tedir. Balık ve et glbl kokacak yiye
cekler ancak akşnma kadar bekle
tilmektedir. 

Qı87 senesi tçlnde bulunup da 4 se
ne bekllyen ve .sahlplert çıknuyan 
eşyalar 10 • 20 a~stos günleri ara
sınd~ müzayede ne aattlacaıctır. 

Parasız yatıh 

talebe 

. . . . 

HARB DURUMU 

·Rostof' a 3 taraftan 
hücum ediliyor 

Almanlar Leningrad' a 50 mil mesafede 
bulunuyorlar - Don muharebesi 

kati safahaya girdi 

Doğu cephesinde: 

Dün gelen Alman tebliği 
iki mühim haber vcnnlştir. 

Bunlardan birincisi Alman 
kuvvetlerinin Rostof'a taar
ruz etmeğe b..'l.şlaidıklamıa 
dairdir. Tebliğe göre Alman 
kuvvetleri ve müttefikleri 
şarktan , garpten ve şimalden 
olmak üzere üç istikametten 
Rostof'a taarruz etmeğe baş
lamışlardır. Şehir alevler için· 
dedir. Bu mıntakada Don 
nchrl üzerindeki köpıiiler 
tahrip edilmlştlr. 

Rosto! Azak denizi .sahilin
dedir. Almanlar 3 istikamet
ten şehre taarruz etmeğe baş
ladıklarrna göre yalnız cenup. 
yani deniz yolu açık bulunu
yor demekUr. Rostof'ta bu
lunan mühim Rus kuvvetle
rinin bu yoldan başka tarafa 
nakledilmesi çok güç bir iş
tir. Bu kuvvetlerin, şehirde 
şiddetli blı: mukavemet gös
termeğe çalışacağı tahmin 

besi kati safhasına girmiş
tir. Bir 1ld ~ içinde çok 
mühim hareketler beklenebi
lir. 

Londra radyosu dUn cep
henin bu kesiminde dunmıun 
çok vahim olduğunu söyle
miştir. 

Voronez mınta.kasında mu
harebe şiddetlenmiştir. İki 
taraf da büyük kuvvetle çar
pı.,<."!lyor. Ruslar Alm$Dlan 
nehrin garp sahiline atarak 
Alınan çenup ordusunmı sol 
cenahını tebdJt etmele çalı
şıyorlar. Almanlar bu taar
ruztarıı şiddetle mukavemet 
ediyorlar ve vakit "8.ldt mu
kabil taarruz yapıyorlar. 

Daha ttmalde, merkez mm
takasında Almanlar Rusiarm 
bir çok sahra lstihUmlanm 
hücumla zaptetmifleııdlr. h
men gölünün cenubunda 
Ruslar bazı taarruzlarda bu
lunmuşlar, bu taarruzlar tat· 
dedllm1ştir. 

edilebilir. Mısırda sükfuı vanlır. 8on 
Alman tebliğindeki ikinci günlerin ffcldetıl m~ 

mühim haber Rostof'un şlma- lerinden sonra Url taraf da 
linde Alınan Jruvvetlerhıin Sta- dlnleniyor. Dün ~ teflf 
lingrada 50 mil mesafede Don faaliyeti ohnuştur. İıigilizİer 
kıyısına vardıklanna dairdir. mevkilerini takviye' etmekte 
Don'un aşağı mecrası epeyce ve Deri müfrezeler ftlltaslle 
geniştir, bu sebeple nehrin Mihver Jruvvetlerlle temasta 
bu kısmını geçmek pek ko- bulunmaktadır. İnglllzler 
lay değildir. Fakat Almanlar EIA.lemeyn'nfn garblnde Tel-

Tahkikat evrakına nazaran vaka tabanea!ını ve çaldıklan eşrıı bob
,öyle olmuştur: Yukarıda adlan ya- çalannı almışlar, tekrar kaçmııılar-
ZJh üç arkadaş gece lstaııbul tarafın- dır. Dom~teıin lstanbulda 
da sinemadan çlkıp Fatihe doğru Bu vaziyet karşısında bekçi imdat 

Maarif Vekaleti imtilian 
günlerini kararlaıtırdi 

ellerindckl ·vasıtalarla bir lüllsa tstasyaııunu ve 18 kl-
köprübaşı ktıta.rak nehri ge- Iometre cenubundald Sotl, 

giderlerken, bunlnrdan Ali: düdüğü çalını,. polisler takibe bar kilosu 50 • 60, İzmirde 
- Bugünlerde parasız kaldık. larnı§lar ve ertesi gün Ali yakalan· 10. 15 kurut -- çeblllrlerse derhal Stalingra<l merkezde Ruveysat. tepesini 

kapılarına daya.nacaklardır. muhatua ettiklerini blldlrl-
Btri bir ev soyalım da bir:ız para mışbr. Bekçi karakolda Aliyi görün- Ankara 21 (A.A.) - Maarif Vc-
çı aralım. k d I d ,,_

1 
( ._., \uuan u !l'l... V •p.Ian .vTguda Ali İ.QJÜr (AJı: .. am) _ fstanbuldarl kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Şlrndi Dop. meydan muhare- yorlar. , __ -
- .... U? - --- -.munqz ,.,. • - & ez 

, 
Demiş, ar ·a 8 § an 8 bu tcıc i i -·ruı;:ıu ı·tı·raf ederek arkadac:larını da "' 1 Lls ' k il 

1 ı d O k d k k .... ,, " bura..,.a akseden •ikayetlere .. öre, - c ve ortao u ara parasız 
kabu etmiş er İr. ç ar a a' ,ııo a haber vermio. ve Mustafa ile Kadri J " "' t l 1 k · kJı. · ' 1 k 

1 d 1 1 k l k b . " Anadolunun muhtelif yerlerinden Y1l ~ ı 0 ara gırece et ıçın açı aca Türk basın heyeti Piyasaya dün fazla ara nnna a mış ar ve arıın ı ır de yakalarunı .. '-rdır. A -ıı·ye •ekı'zin· •· b k · 'h 1 · k · · 
dmd

_L! .,ıa ru .. btanbula gönderilen yaa sebze ve musn 8 8 ımtı an nnna gırme ıstı-
.akakta buluna.n. B.ahriy.e a aıu. c"ı ca•" maL kemesinde yapılan\ mu- v l • k t 1 . 1 v L k k d k '"""' n meyvalar, istihsal merkezlerinde tüc- yen enn ayı muame esme agus-
.:adının ııo a uzerm e 1 penceresı- hakemedc Ali auçunu tamamile in- t · 1942 t 'h' d b la k 20 

k 
· • · ik. L -h cara ucuza maloldugyu halde Tur" ki- os arı ın e aş naca ve Berlinde miktarda kavun 

ni ar,;ara içcrıye gmp ı D'.1 ça eş- ,_a~ r ederek: - 1942 d ·1 k · 
ya çalmışlnrdır. JL yenin bu en mühiın ve büyük istib- agustos e son verı ece tır. 

Hırsızlar evden çıkıp g;derlcrkcn - O gece ben hamama gitmi~tim. lak merkezinde çok pahalıya satıl- 2 - Müsabaka imtihanlarına gir· (Baş tarafı 1 inci aahifede) 

k d 1 Sok.akta dol•..,.,.. .. dım. Ertesi gün be- makta, bunda da en mu"h"ım rolu·· mele istiyenler 20 ağustos 1942 ak- Önlerinde yeni Avrupada bil~·illc 
mahalle be çisi ken i erini görmüş, ..., .. _ k d b l el ki I " 

geldi 
Mustafa ile Kadri kaçmışlar; fakat ni kahvede yalı:a)adılar. Bu hırsızlık- mütevassıtlar oynamaktadır. şamına 11 ar u un u an yer erin bir gelece'k bulunn11 iki millet ha- C&.t tarafı t İlld ....... ) 
evdc.ı çaldıkları iki eşya bohçası ile la nl.akam ,-oktur. Zabıtada sıkıştır- Haber, bir dereceye kadar doğru- lise müdürlüklerine, lise olmıyan yatlarının vn.sıflnn JUnlardır: Ya.-

dıklan için ben yaptım, dedim. dur, fakat bundan yalnız İstanbulda yerlerde ortaokul müdürlüklerine, pıcı nl.7.nm ve milli innbat. İkl mil~ silik ve üzerinden 1ş1 ..... -.1.. ra-
fazla koşamıyan Ah yakalanmıştır. M f .

1 
K d d b l h 

1 
ld _ ortaokul bulunmıyan vilayet mer- let, karşılıklı güven esası üzerine, sa.. k 1 tebe ad.:;:,:~.__ 

Bekçi. Alı" hırsız Alı'yı· kar,.Lola gu" - usta n ı e a riyi e tanımıyo- se ze ve meyva ann pa a ı satı ıgı- '- l . d d M .f ··c1·· ı··kJ . mım• bir d-+lukla blr!e'>Wlişlerd'-. am a:r mu r ~,,. ... ~ 
türürken 'Mustafa ile Kadr~ tekrar rum. Sabıkalı olduğum İçin bana if- nı zannetmemelidir. Çünkü durum, ııı;ez ~.rın ~·ı ~ ~t" ~u ur u ~rı- Hazi:.an 1941 ~; Türk _ Al;;n dos~- cektir. Toptancılardan bazılan 
dönmüşler ve arkadan yavaşça SO" lira ediyorlar. Bekçinin parmağını İzmirde de aııağı yukarı İstanbulda· nekl ırde~ 1 

e çe 
1 

e muracaat e e· hık paktının akdi sırasında, 1k1 dev- henüz fatura tabettlremediklertn-
d d B k . b . b • k. . el ce er ır. d bu gibil A..aı ı..A~tıar ÜZ rl 

kulup birdenbire bekri Alinin üzeri- a ısırma ım. e çı em er"'!etı- ının aynı ır. 3 1 kl'l . 1 Jet, lki memleket matbuatının bu en er a.uı -t§& e • " l . d l hAl b l el v - ste ı erın ııu ~rt arı tqı• f t tanzim .._1• 1 " ne atılmı•lardır. Bunu gören dig-er yor. zrnır e satış ar, a u unma ıgın- 1 IA d dostluk ve mrşılıklı güven ruhunu ne a ura e~er ve mu• 
.. d 1 d 1 k b ali ma an azım ır: hü lemi l -- p ... ..._,,._. 

Ali de yardımdıın istifade edip le.ur- Demiştir. Diğer mamunlar da suç- an, han ar a yapı ır, a zım ar A) T .. k 1 k, daima gÖ'L önünde tutması arzusunu r ~ e.nur. -'"~&U& ta-
hılmak istemi•, fakat bekri -L-asını lannı inkar etmi.lerdir C:-Litlerin veya hancılar, gelen mahsulü bir tel- B) , ::r 

0 
mata ku1I 1. t ifade etmişlerdir. bettirinclye kadar, kısa ve mu-. 

.., ~ JGA • .,, • ycu• · 11·1 ·1 d ~c ve or o ar ta ıma na- Bru i1d metin hls dfi h l i sıkıcn tuttu~u için elinden aı"rılama- dinlenmesi jçin muhakeme başka giı- a vasıtası e alıcılara arze er, en m .. :ı_ f. . b' tt·w· mı, m , şunce er - vakkat bir mman lçbı, buntC .. ~ l zl f' . .. . d k l esının :ner sını ıçın t~ ıt e ıgı yaş- nin terefimanıdu· Alman basını bu .. d edil ..._ mıttır. Arkadacılan bekçiyi yere ya- ne bırakılm••tır a a ıat verenın uzerın e a ır ve ta b 1 k ( k l b' · · f • musaa e mişwr. y .... • • • b u unma ortao u ırıncı sını zafeyi fimdlye kadar aftrekll blr 
---------------.---------- ona vf~rıllır .. kHilanlbaarda tokptbanks

9
e -~~ için 12-16, ikinci sınıf için 13-17, surette yapmış, dalma .Alman mllle- Halle dünden itibaren satıcı~ 

Mae West 
Kocası aleyhine botan

ma davası açb 

Los Angeles 2 J \A.A.) - Sine
ma yıldızı Mae Wcst. zalimane hare· 
ket etiği iddiasile, kocası Frank Wal
lace aleyhine bopnma davası açmış
br. Kan koca evvelce ikisi birden 
müzik holde çnlııımıolar, 1911 yılın
da evlenmişler, ve Mac \Vest'in de· 
diğine göre, hir ay osnra da biribir
lerinden aynlmışlardır. 

Montreux zaferi 
Boğazlar üzerinde Türk egemen

Jiiini yeniden kuran Montreu:ıı: mua• 
bedesinin altıncı yıldönümü dün ııeh
rimiz Halkevlerinde büyük mera· 
timle kutlanmı~. bu siyaai zaferin 
ehemmiyeti tebarüz ettirilmiıtir. 

Almanya'da hava 
korunma tedbirleri 

Lonclra 21 (A.A.) - Almall'Ya
aa hava korunma tcıkilatı köylere 
kadar gcniılctilmiştir, Mahsulün ko
mnması İçin herkes vazife alacaktır. 
Çifliklerde alat ve edevat muhafaza 
altına a)ınncnk, daima su bulunduru
lacaktır. 
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k üçüncü sınıf için 1 4-18; li.e birinci tine Türk mllletlnl olduğu gibi gas- larda toptan tıat faturası &l'll1D8'o ara alS e uruş: 3ur6u soglanf L~ 130' HJ3a3ta 1 sınıf İçin 15-19, ikinci sınıf için 16- term.eğe çalışnnttır. fa başlamış ve satıv aJacaklaJ'I 
taneııı - , ça ı asu •. ,.e - , se- 20 ·· .. - f. • 17 21 ) Doktor Dltrlch, Türk bas:ırunm da malın fiatinde mümkün o~ 
miz otu kiloeu 1 O, nAncar 5 - 6, Yerli c' )uçBuncu sını ıçm - . . . tl h-.... -d 

A.merikada yazılan tica
rethaneler araainda bazi 
Türk ticaret evleri de 

varmıt 

.-- J d h h ili 1 Alman mme ~ a aynı niyet.le '--adar' aldanma-•._ -~ 
d t 8 1 O d 1 1 k b

.b 
12 

c ence, ru ça asta, et ı, A u.a.e• 111_,,. ...... 
oma es - , o ma ı ı er - k k 1 1 d v 1 muttasıf olduğu Jı:anaatlnde bulun- mı'ştlr 

1 3 · • b'b 12 1 .. Öd . ] sa at ve uaur u o ma ıgı rApor a t 
, ııvn ı er - "'• emış ma ı t b't d"l • l 1ı: ( .. k muş ur. · 
t t 24 26 N ·n· mah u]" t eı 1 e 1 mııı 0 ma rapor orne - Türk. gazeteciler heyetinin relsl B. Diln, ~ ... ,._.ece cfvarmdald ae.. 

J
pa a es • : azı ı 1 u pa - leri okul idarelerinden alınacakhr.) ~ 
ıcan 4 - 5, yerlı malı bamya 25 - 42, O) Fakir olmak (fakirlik belgele- Badak bu nutka cevap vererek te- llmpaşadan bol miktarda topa-
Anekadın fasulye 27 - 32 kurur . . .. kl . k 1 ·c1 1 . d şekkür ettikten .arıra töYle demlştlr: tan b'1DlU gelmifUr. BmılarUl 

rının orne erı o u · ı are erın en _ Türk heyetl, harb içinde olan ufaktan 20 ortalan 35 bümn ... 
tur. alınacaktır. ) ' ' ,,...,.... 

P k d 1 l d
. bir memlekette bulunduğunu hlç bil' lerl 50, en büyükl' eri de 55 kuru• 

cm ~n c aatııı ar iae ııöy ev ır: E) Çalışkanlığı, zekası, ahlak ve zaman unutmn.ma.ktadıf'. O ham kl, şa toptan olarak seJı]mışm 
Cenevre 21 (A.A.) - Nevyoık- Kabak kılosu 12 - 15, . kuru ıogan seciyesi, tnlebesi bulunduğu okulun belkl de tnrlhln en büyük harbidir. Karpuz ve kavun da ...,..,_a~ 

15 - 20, aalatalık tanesı S - 8, çalı öğretmenler kurulu tarafından tas- Bundan dolayı, bu ziyaretinde bft- -J • .,,_ 

fasulye kilosu 35 - 40, semiz otu_ ı 5, dik edilmiş bulunmak (çalışkanlık yük bir mU!etin gösterdiği gayreUer dahil bulunduğundan bunlar da 
pancar 1 O, domates 1 O - 15, bıbe~ ve ahlak belgesi örnekleri okullar- hakkında. bir fllı:lr edlıımeyl en asil dünden itibaren fatura Ue satıl• 
20, patııtes 30 - 35, patlıcan tancsı dan alınacaktır.) blr vazife olarak teli\kkl etmektedir, maktadır. Hasanbey ve Kılkalat 

tan bildiriliyor: Bazı Ceaubi Ameri
ka müesesaeleri ile birkaç lııpanyol, 
Portekiz, lsveç, Türk, Irak ve lran 

4 - 5, bamya 30 - 5 O, Ayııekadın F) 1941 _1 94 2 dcıs yılında sınıfta Şlmdl olduıtu gfbi hiç blr zaman da kavunlannın mı beş ylıml güne 
fasulye 40 • 45 kuru~tur. kalmııı veya bütünlemeli olmamak d~man olarak karşı karşıya geçme- kadar piyasada ~ tabio 

T f. ı · · mlş olan Alman ve Türıt mllletıerlnl . Pek _,,. 

. 
ticaret evleri Birleşik Amerika hüku· 
metinin kara liateeine ltaydedilmittir. 

aze meyva toptan satış ıat en 4 - Müsabaka imtihanları bütün blr dostluk bağı blrleştırmektedir. mın edilmektedir. as JUAA• 

Atlantik üzerinden ise şöyledir: Armut kilosu 24, erik sının-r için ıu tarihlerde yapılacak- Basının, milletler erkin üserlnde1d tarda gelen orta mal Kırkal~ 
15 - 20, viııne 22, kayısı yerli 30-35, tır: tesiri hakkında sö;vledJklerinlıe ka- kavununun tanesi topt.&'n 85 ita:. 

İngiltereye gelen ıeftali '.~ - 40, taze.badem 28 •. por- A) Türkçe - Eedjyat: 1 eyJul 942 yıtsıs ve şartsız btz de ıştırik ecllyo- ruşa satılmıştır. 

t l takal Dortyol taneıı 30 - 5 O, lı~on salı günü saat 9 da ruz, Karpuz fiatlertnde fatuıi 
ayyare er tanesi 20, siyah üzüm kiloeu 20 ~ 28, C) Matematik: i eylül 942 çar· Matbuatın, bllha.sa geçirmekte ol- usulOnden sonra, haftf bir UCU9" 

Londra 22 <A.A.) - Dün akşam Sultaniye çekirdekaiz üzüm 30 - '5 samba saat 9 da du~muz buhrnn zamanmda, kud- •. • +~•-
burada neıredllen · bir 1statlstııte gö- kuru§. """'-"""*"-"',p_,,,,,,,,.,,, ............ , ... ,. retini yalnız memleketin hayatı men- lama gorülmüttill'. .ulilllll' kona;. 
re ıemllerden uçurularak İngll~re- Meyvaların perakende aatJŞ fiat- meyva satış liatlerindeki fevkalade faatıerlne tahsis etmesi gerektir, BU ma, baş, orta ve ulat boJ ~ 
Ye gönderllen bet bin bomba tana- leri ıudur: Armut 30 - 50, erik 25 - yüksekliğin yalnız nakliye malsrafla- neviden zJ.ya.retıerln blrblrlml7.i kar- pll.llar 5 • '10 lnınlf arumda t.opiııı 
resinden 195 t tnguıereyc :sallm.en 70, vİ§nc 30 - 50, kayısı yerli 45 • nndaki farktan mütevellit olmadığı §ılıklı olartık: daha iyi tanım.anma tan satılnllfbr. 
vasıl olmaktndı::.", Bidayette zayint 70, ıeftali 40 - 80, taze badem 35 - ,eklindedir. Bunda kabzımalların ve mllletlerlmlzin daha ziyade yak- -----

yüzde a • ıo ni!lpetinde tahmin edll- 40, portakal Dörtyol tanesi 50 - 60, her halde ehemmiyetli tesiri olsa gc- ~~:.n~:ı!ız::ı! :t:;!~:ııJ:ph~ Boğazda bir çok ys)ere 
mit be de yüzde ynnmı bile geçme- siyah üzüm kilosu 30, Sultaniye çe- rek. tıralnr'fok kıymetll olmaktan l'e top- fidan dikilecek 1 
mlştlr. kirdeksiz üzüm 80 - 100 kuruıı. İznıir piyasasında zaman zaman lıyacağımız intibalar çok faydalı ol-

Yukandaki toptan ve perakende sebze fıatlerinin yükseldiği görül- maktan hftll kalmıyncaktır. Üaküdann lhsani:Je ile ~ 
satı~ fiatleri tetkik edilecek olursa, mekte ise de bu yükseliş yüzde onu Türk glzetecllcri nkşa.m yabnncı ara.aındak.i bot ıırtlarma birbç ee~ 
toptan satı~lara nazaran fiatlerde asla geçmemektedir. basın kulübündo harlci matbuat di- evvel bir orman haline koaul~ 

kurmay reisi perakendede fazlaca farklar görülür. Karpuzlara gelince fiatler tane rektörü orta elçi doktor Schmidt'ln üzere fidarılar dikilmifti. Bu &danla-

B. Roosevelt'in genel 

Londrn 22 CA,A.) _ Blrleşlk Ame- Bu farklar, müşterirıin arzusuna ve ba§ma orta kalitede 30 • 50 kuruş davetllsl olarak bulunmuşlardır. rın bir kısmı kurumuıtur. Buraya ye-

Beıçl.ka Kıralının bı"r og""lu rlkanın sa.bık Vlchy seflrl amiral mahsulün satıldığı mevkilerde otu· arasında değişmektedir. Kavun ve A .k 'd h 'd fd 1 r d 'k'lecektir Bundall 
Leahy bütün Ame 'k3n s1ldhl k _ ranların içtimni durumuna göre de- beyaz üzüm henüz turfanda sayılı· merı a a ayat nı en 

1 
an a 

1 1 

' 

dünyaua geldi tl b k d rı • 1 ruv ğişmcktedir. Belediye, İzmirde bil- ror ve fiatler yüksektir. Bununla be- pahalılıgı"" · !başka ötedenberi Boğazın evvele• 
J ve er ~ uman ıını olan B Roose- h 1 k ld v 1 d b b" h f k d "h' orman halinde bulunup da I01l dl'. 

VJclıy 21 (A.A.) - Bruxelıcs'den • assa pnzar ann uru ugu yer er e ra er ır a tnya a ar mu ım ucuz- Vichy 21 (A.A.) - Amerlkndıı. ha- mnnlarda ,.orak bir 
ı..n hl• h ~,.... unrt> ~'""~l!....!,T~~~~-:.!...v_e_ıUn_~ge:_n_e_l _ku.=..:nn...:.:..:ay:...:.:b~~.:==..:.lı:ğına.=::...:.:ta~-lv~e~~r~d~a~sı~k~ı~k~o~n~tr~o~ljt!at~bllik!S..!e~d~e~re~k~l~uk~l~a~r~b~c~kl~e~n~i~y~or~.~B~ilh~a~ss:a~a~e~b~ze~f~i-l.iit~.Jlil~h!al!l!:~~d!8Jl~druolila~nnı..~ 1ü~c~re!t~le~rln1B_L.~.:.:..:;~~·~ı..iııl.;:.,iilllflllliiilillıllll 
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• AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kontrol 'cihazimizin 
daha iyi işleme•ini 

iıteriz 

B I )Um:• .. 
~-------------------------•--.,,~ııır...-----·- Bir perdelik komedi 

itimat ettiğim bir zat ,öyle bir 
hadise anlattı: 

••• 
1 - l\fotör bisiklet iç lastiğini 

yeni olarak İzm.irden altı liraya 
almıştım. Konyada bir hafta son
ra diğer tekerlek için ikinci bir 

Fırınları 
kontrol 

Huauai bir heyet 
teıkil edildi 

Bugü:~~e:r~::e~;n;şi-~ı b::::ın~çi;ö;:~şl .~~~§[~;:@Ç_ 
Baba 115, ana 80 yaıinda Ay,ekadın faıulyeai manalı m&aa 

lastiğe ihtiyaç duydwn. Kullanıl- Verilen para cezalarına. bUha.a 
huşuu on liradan aşağı vermedi· liapanma kararlama rağmen K•no 
ler. Bunda ihtiklr sezerek mura- bazı fannlar bozuk, hamur ekmek 
kabe komisyonuna müracaatta çıkan.yorlar. Bozuk ekmeklerin mue.
bulwıdum. Yenisinin beş altı lira· yeneal_ lç~ıa Belediye hek?nleri ~Y· 
dan f aılaya satılaınıyacağı ceva- zlf edılmıılerae de Beledıye hek11'1-

hakkındaki ~ikayetler.. bir:,.:~=:b:.:~~ -- (Kenarda 
"( Davutpata civarında oturan 11 S duran pathcanı ifaret ederek, bam-

Ya1111da Ahmet ile kansı 80 yaıında yaya ıorar) Ne 0 bem,ire? •• Seoia-

lb ? Zehra müddiumumiliğe müracaatle kinin burnu ııene Kaf dağlannda. .. 
" Dolama " nasıl bir e ise idi . öz oğullan Alinin kendilerini dövdü- Farkında mum? Bizden ıeli.mı ... 

ğünU iddia etmiılerdir. Abmet, müd· babı da kesti. .. 
~111!!'111111111!' __ .. _'!l ___ .... -i HiKMET FERiDUN ES i -- - -- ---/ !~~~:;:umilikte iddiasını ıöyle anlat• Bamya - (Aaabai bir kahkaha 

- Oilum Ali ipiz gezer ve daima atarak) Ha ha ha ha hay ..• Güleyiae 
henden para ister. Evvelki gün gene bari... Ayol bilmiyor muıun ? •• Ar
para istedi; ben de: cBen 115 yaşın- tık o bu yqtan aonra teraziye çıktı. 
dayım. Çalı14mıyorum ki para kaza- Şimdi kilo ile ıatılıyor a kardq!
nayım. Sana verecek param yok.> OnlDl bumu Kaf daima çdanayıp. 
dedim. Bunoo üzerine Ali: cSen de, kiminki çıkım ••• Diifün bir kere ... 
annem de ölünüz de ıu ev bana kal- patlican terazide! ••. Hey eidi hey!
aın.> diye üzerime hücum ederek ba- Dünyanın haline halem ••• 

btuı aldım. Tüccar hakkında ka· \erinin mlitenevvl itleri ar.asında fı· b b d ~- L-- ·'-
1 k il mil l Kelli felli, ceddi, durmuı oturmuı Hatta azan en o amU& ~· aç"' nuni muamele yaptınnamı teklif rın arın ontro an tama e yapı a· 1 d A x. d 1 • 

ak d bir tanıdığa raıgeldim. Elile başını ça ıoır ım. nnem ap~ı an ses enır• 
ettiler. Ben de bu tavsiyeye göre marn . ta ır. .. B led" ip.ret ederek: di: cHaydi, yemek hazır ... fesini 
hareket ettim M-"ut ürü ter- Veralen aon karara gore e _,e • d fr 1 E 40 
tiplettl.k Satı' • ~· 

1 
c --J m tlnJ hekimleri. Belediye Teftlı heyetl. - Şapkayı tekaüde çıkardım .•• gıy e ıo aya ge ... , ·· · vet, • 

cı SU" U vıuıye dedı·. 5 O ıene evvelki aonfrada "'emek ye-hissetmı·~ l 'L ki" k k ld • Belediye zabıtaaı vo Vekaletten ıarf o1 

-s o acaıı.. ara o a. '- k k 1 . . •1 ,_ · Sonra izahat verdi: mck için kaıık kadar, biz erkeldere 
<rnen bı·r değil'' ı·kl Jllstik için on e .. me ontro u .•çın. ven eceıı. yen.• d ı· d H dd" b 

ıı 1 b k 1 h - Ne lüzumu var sanki) . . • Gün· f ea e azım 1• a ın varsa aıı 
'ıra• f-4- • t• dl k l bir memurlar a genış ır ontro eyetı D h l 3L>CllllŞ ım. ıı yere zımn '-·ı d "I k · B h h' d de t SO ki~iye eelam vermek için tut, açık otur... er a evin en bü7iiğü 
iti raft d b 1 d teııu e ı ece tır. u ey et, ıe ır e.- ı · 1 "h d bul d 

a a u un u I d . t k b çıkar, gene kafana '-oy . . . Bu"" tu"" n bun- aana azım o an ı tar a unur u . 
2 Tahkik t 

' ""dd . ki bütün fırın an aım ve aı ı ır ıı. 
- a ın mu eıumu- '- 1 d k. lardan başka iyi bir ıapka 20 liral . .. Mektepte feı gene kulaklarımıza 

-·ı •w i t'k 1· d l~ tik f' tini wrette ıı;ontro e ece tır. ._ d . ld v h ld d 
mi ıgf' n ı a ın e as ıa n ş d le d 1 k"'-1 Onu da bulabiliraen ... Saçım olsa ıı;a ar geçmış o ugu a e en 
ti .. .. .. .. im iye a ar yapı an tet ııı; er k ilk d 
• taret mudurluğünce tesbitl is- neticesinde bozuk ve hamur ekmek- kııı da böyle geçireceğim amma ne dinlerdi . efa ba§ı açık bir mu-
lendi.. 20 gii~ ~onra, - h~ halde ler bilhassa ya gece yansından son- çare ki yok ... Aferin gençlere doğ- aitim derse girince ne kadar ıaımıı· 
kırt~sıye tankil~ evra.k ~urakabe ra, yahut da ıafak vakti çıkan ilk rusu ... Yüzde yetmiı beıi ppka giy- tık. Ve o zata dünyamn en büyüle 
komı~·onuna gondenlnuc olacak .. k kl d. B k ki ._ mı"yor. t .. ı· ko'" '-u'"nden hallettiler. Belki inkılapçısı imiş gibi balcmııtık. Ba .. ı ~,, ·~ agız e me er ır. u e mc er ıı;on· ,. ıı; " 
ki cev•p oradan weldı· On lira· 1 d'I d b" '1 I bundan son rakı' nesı"I hatta" hı'ç •ap· açık derse girmiıl. · · Kolay mı' ... - .. ~ • tro e ı me en ayı ere ve ev ere .. r 
Ya satıldığı muhik göriilüyor. Mu- dağılmaktadır. Şimdi kontrol heye- ka giymiyecekl ••. Ben doğrusu ıap- Mamafih eskiıine nazaran giyiniıi-
cip sebep de şu: Piy~~da me\'CU· ti, bilhassa çok erken çıkan bu ilk kanın istikbalini tehlikede görüyo- miz elbette ki daha makul aayı1abi
du yokmuş. Onun ıçın bu flate ağız ekmeklerden baılryarak 0 gün· rum ... Yal.ıız ıapkanın mı ya>... lir. Mübalağayı ıeven bir arkada-
~ .. tılm s da ahzur go"rül" emez k · .•L ı~ k l Kıra.vatın da 'ıatı"'-balı" pe'- karanlılcl .. •ım: c 1900 seneaiınde bir erkeg"in ..... a m m • ü ııunıa ıııh muntazaman ontro .. "' • 
tniş. (Yani evvelki ifadeyle tena- edecektir. insanlar ıu erkek kıyafetini bir tür- ıoyunabilmeai içjn 1 5 dakika la-
ku ) ~-------- lü düzeltemediler, makul bir hale zımdı. > derdi. 

ı. ••• Daru·· ıaA ceze sokamadılar . .. Şöyle pantalona, ce· Hakikaten üst üste hırtlamba. gibi 
Bunlan anlattıktan sonra şikl· kete, gırtlağımıza taktığımız kıravata fanilalar, topuklara kadar gelen 

vetçl diyor ki: alıcı güzü ile bakmıyoruz. Halbuki uzun don, bu yetiımiyormuo gibi ço• 
- Bu, evveli, ihtikan kontrol Yeni iki paviyon daha aılında bu. hakikaten pek komik ve ğunun belinde kıvrım kıvnm yün 

cihazımızın ivl işlemedi~ni gös· yapılacak gayrı tabii bir giyiniıtir. Yeryüzünde kuıak... Ne kıyafet!... Ne kıya· 
terir. Zira, görüldüğü gibi, tena- bir inkılapçı çıkıp da erkek kıyafe- fetl...> 
kuı. \•ardır. İkinci tenakuzu da .. • .. . tini adamakıllı bir düzeltse!. . . lılah On bet ıenedenberi erkek 
biz-ıat piyasa meydana ~karıyor Darulacezede evvelce halu va.itti etse ... Buna ae kadar ihtiyacımız var. kı f f d 
Çünkil Konyada on liraya satıl- yerinde iken düıeo kimseler için bir Hele bu eıcaklarda .. - Tua.vvur ecli- ya e ın e gezen 
ma!lı meşru olacatf bildirilen eskJ paviyon yapılmaıına karar verildiği- niz. Serin, gölgeli evde aıaiı yukan fotoğrafçı 
la!ltii!in yenisini tzmlrde altı lira- ni yazmııtılc yan çıplak ve sere ıerpe gezerken Tanıdığım zat erkek hyafeti et-
ya aldım. · Bunun için geçenlocde toplanan sokağa çıkmak için giyinmeğe baılı· raFında atıp tutadurıun. Buna muka-

l\luhterem dostum devam edi· 50 bin liradan baıka daha bazı ze- yacaksınız. Koca bir ceket. Topuk- ıbil pek çok kadwılar da hugün er-
yor: vatın yardım arzusund~ bu.lundukla- la.~~ .. kadar ~~~talon ... Boyunda bir kele kıyafetini çok pratik ve hattl 

- İkincisi ve daha ehemmiyet. n haber alınmııtır. Şimdıye kada~ dugum .. . Butun bunlarla evden da· cazip buluyorlar. Sayfiyelerde fort
lisi de şudur. Bence bu işte na· topla~a.n pa.ra ile paviyonun temeh h.a serin bir yere gidilse ne İle ... Ak4 larla dolaşanlar ıeneden seneye ço
zari bir hata da var: <ıPiyasada atılabılecektır. . . . sıne .. . Evden kaç derece sıcak olan ğalıyor. Beyoğlu mağazalarının 1Vit
nıevcut dew'ldir Onun için bu . Geçe.nl~rde Valı ve !lele~ıye ~c:•- ıokağa, güneşin altına ko;tacahı· rinlerinde erkek pantalonlarının ya
(' t . t 1~'51.;da mahzur yok- sı. B. Lu~fı ~ırdar, !e.nı pavıyon ıçın nız ... Bu ijte hiç akıldan, mantıktan nında - tabir caizse - kadınlar 
t~ar'~) ~~ek memleketteki tica· bır arsa ı~tihabetmııtt. B.?lu.~an .. ı~s eser var mı>. .. Bütün o ceket bir iş· için yapılmış erkek pantalonlanna 
retie cı arz • tale n aholluk - ned· fen heyetı ta~afı~dan . olç~lmuıtur: kence aleti haline girer . .. > rasgeliyoruz. Bunlar ince belleri, ve 
retn unsurlanru p piyasa nazımı Bu .'ahaya sıgabılec.ek. şekılde yenı Erkek giyiniıini~ !iddetli aleyhta• kemer tarafındaki cepleri. geniı ve 
d. kabul etmektir Halbukf an· pıwryonun avanpro1esı hazırlanın~- n olan ahbabım gıttıkçe coıuyordu: cfiyalcalı• paça.lan ve lacivert. ya• 
c ı~e b b' . ~sada bunlar ğa baılanmııtır. Plan kabul edıl- - Ne ise geçen ay içinde buna hut Bordo renkleri ile hemen dikkati 8 

c;er es • . ır ~ıy ' I dikten ıonra yeni paviyon eksiltme- dair epeyce yazıldı, çizildi. l...Akin selciyorlar. Fiatleri de. haztr erkek 
h~7.tm .. olahılır. Şımdi ise, de~~etç ye çıkanlacaktır. Yeni pav~yondan bu mevzu etrafında ne söylenee gene pantaJonlarının ık( misli... 
~ır reıım. sıkı ve gayri tabu bir başka sokaklarda başı boı hır halde azdır. Sonra o uetre paııtalon• de- Yeryüzünün her tarafında kadın· 
ıktisadi devrede, konto11ar vazet· dolaşan çocuklar için müstakil bir diğimiz garip elbisenin ne büyük bir lar ara.sında, aanki bir matahmıı gi· 
tnf • ciha:ılar kurmuştur. ~inat paviyon daha yapılacaktır. Solc.ak- mikrop yuvuı olduğunu düşünün .• · b.i. erkek giyinişine ltıı.rıı rağbet var .. 
murakabe komisyonunun vucudu !arda ipiz, güçıüz ve kimaeaiz ola- Bir erkek elbisesi terziden alınıp ea· dır. 
hunu ispat eder. Bir malın en rak küçük yaıta sefil olan çocukla· kiyinciye kadar hemen hiç yıkanmaz. Lakin burada büyük bir hakikati 
son nümunesi dahi vitrinde kal- nn toplatılmasına devam ediliyor. Halbuki hep sokakta, toı:da, toprak- ortaya koymak: isterim. Dünyada ilk 
itli .ol ~· onun .~ll~k zamanın· Bunlar oimdilik Yeıilköydeki binada ta. çamurda giyilir. Kalabalığa ıür· defa erkek pantalonu giyen kadının 
dakı fıatle nuıstenye satılmaSI banndırılacaklardır. Bu çocukların tüne sürtüne ıokuluraunuz. Hele o sinema artisti Marlene Dietrich ol
la7ımdır. Kaide bu olmak ~ettk- bakım ve himaye iıleri etrafında yerleri ve iakarpinlerinizi ıüpüren duğunu ıöylerler. Halbuki lıtanbul· 
Ur Çocukları koruma Kurumu ile de it pantalon baılı başına bir cmikrop da, hem de Babıali caddesinde bir 
· Ve aynca sunu da söylüyor: birliği yapılacaktır. kaynıtğı• halindedir. Rica ede~im fotoğnfçı kadın vardır ki 15 ıene-

- Bu hfidiseyi djğer yüksek Dı·namı•tle balık böyle bir giyiniı c ıhhidirb denıle- denberi, hatta belki de daha fazla 
makamlara da vazdım. Henüz bilir mi) Sonra ne kadar da pahalı zamandır erkek kıyaFetinde gezer. 

• cevap ı:-elmedi. Fakat unutmama. avlıyanlar efendim. .. Dikiı parası kaça çıktı Hem de ima vatı, ıapkasa, ceketi, 
lıdır ki, bir yolsuzlukla karsılaşan Dinamitle balık avlamak yuaktır. görmüyor muıunuz) Halbuki kadı~- pantalonile tam bir erkek kıyafe• 
ht"r yurttas fikri takip sahibi ola· Fakat Marmara da vakit vakit b"u ya- lar gibi bizim ~ıyafeti~iz ?e. o. ıekıl: tinde . .. 
ntaz. crAdam. f;en de!11 devio e;e· &ağa kulak asmıyanlar görülür. Son de olsaydı, c;agar eve hır dık.ıtçı ı:nıı.t Ve bu bayan bu kıyaEetinden son 
t'er. Asıl anlatmak istedij?im. bir zamanlarda bazı balıkçılar Adalarla mazel... Ver eline 5 lira gündelık·: · derecede memnundur. Bir daha da 
lastij!in bana dört lira fa'llnva Tuzla arasında dinamitle balık avla- Sen de yardım et.· · Tıkır tıkır bır kadın kıyafetine dönmeğe btiyen 
satıtrnak ist.enmis olması def:ildir mağa baılamıştır. Bu hal balık nes· günde makineden elbiseni çıkart .. . taraftar değildir. 
kontrol cihnz1mmn daha mü· lini tehlikeye koymaktıtdır. Dinamit- ille ~antalon ce.ket giyme~e m~~b~~ Kadın kiyafeti 
kemmel faalivette bulunmasını le balık avlıyanlara karşı ıiddetli değilız ya.·· Bız erkekler~ god~g r ~k' öt d L • k d ·k· · f . 
t 1 · db. 1 1 • d • b ._.. 1 la l• da keaılme ı... ı..a ın e enoera a ın ıya etı, eın n icin dikkati celbt'.tmt-khr. te ır er a ınmasını temmenı e erız. u ıı:or o asıca r .. . • i 1 • 
Geçe •. hi t . ... u ....................................... Bak Romalılara bak eskı Yunanlı nsan an erkek kryafetınden çok da-

n ı?tın r ıraze PCt aşaın V • k I •1 b k Asurilere ha fazla meıgu1 etmiştir Bizde en 
kan övle divordu: rıİsviçredP. bir - l\lesela şahsan kendim, hat- la.r~, b~ Mısır 1 ara, a antalo: müteaıısıp devirlerde bil~ hükumet 
av lcinde 41000 ihtikar davası ta gazete sütunlannda bir çok Fınıkelılere . . . Hay ıu setre P .1 k d f k d k r • k d 
•ör··1 .. . .hba b 1 d '(ı .. k nu icadedene ne diyeyim bı mem ço e a a ın ıya etme, a ın mo-
"' " mu . Bııdc bu kadar vaka 1 • rlarda u un um: ,u s pa- . dalanna karışmak lilzumunu hisset· 
:ıo;!~lıur etmedi! ıı Yani cıhalimize ketlerden çıkan cibra incirler, si- ~· · ·· miştir. 
ukredelim! ı, ~ibl hirşey Halhu ~ara ile delinen kül tablalan, i.iç Sofraya otururken.· · 1136 . 

1
. d ,_ b' 

ki b" d ... d'"rt • i t k il 1 h l b b k rdu• sene11 ıevva ın e çı .. aıı ır ız P. bu kadar davanın 2öriil· o gıy ş e u anı maz a e ge- Ah a ım co,tu ça coşuyo • f irade pek m erak) d B d .. 
memesi ondan daha az ihtikar len kadın terlikleri vesaire ki - Mamafih biz erkekler ~ıya ~t yukarı ıöyle d .

1
1 1kt /n a aıagı 

vnkası oldni{una mı deHilet edtr? hunlar hep seri mallandır.) Bu cihetinden ötedenberi talihıılzı7:: Bıt «Kadınlan enı me k r t ?'sa ol a İsviçrede ciirümler da· aleni şlkAyetJer dikkati celbetme- zamanlar o den denilen ıerın az lanı• nı takl";';n ek c e ere 
1 
avr~ -

ıa biiyük hr nispette ihbar edili· mlş olacak ki, aylar geçtiği haldf', mı çilesini çektik>... ucube he tl e .jr 
1 
cserpuı arın a 

Yor, kolaylıkla tnklbediliyor ve dükkinlarda lıllU\ satılmaktadır. Çocukken hatırlarım. En sıc~7 ~az kille ya Y:ttk~ 1 0 k ce fmlrh~> oe
cezatandmhyor. Bütün bu manzara, ihtikirla mil· günlerinde eotari sırtımızda, abat tikle~İ• gr! .. 

1 
"ıc't cd. ıya et tıra et· 

d 1 'h iht' · · · d b'l f · e~e mec ur uru me e ır. B • • • ca e e cı azımızın ıyaca uygun evın ıçın e • e eı gıyrn 
1 

Baz 1 d k 1 d . . 
edeyieıı ~u şikAyetlere şunu ilave şekilde lşlemedlğinl gösteriyor. tutulurduk, Yemeie. fes kulak a~~- (D 1 an asaho~a arın ~n yenı yenı 

..- m. (V!- Nt1) za kadar geçmit bir halde oturur • evaını ıfe 5, sutün 1 de) 

Bay Amcaya göre ... 

'~--

ııma 65 tokat vurdu ve ıeraemliye- Anekadın - Adam olmut da 
rek yere düıünce, beni bir yorgana teraziye çıkm11 haıpa ha... Gidi fel· 
sararak, tekmelerle tekrar dövdü. lab gidi, artık kendini dirhem dir
Vücudumda dövme yerleri belli ol- hem. ıram gram aabyor öyle mi? .. 
masın diye yorgana sardı. Anası Kara kundakçı ne olacak!.. Daha 
Zehrayı da aynı ıekilde döverek: ortaya çakıp da taYada kızarmağa 
clkinizi de çuvala koyup denize ata• bqladağı ıÜnden itibaren yanguıleı 
cağım.> diye tehdidetti. Kendisin- aldı yürüdü ••• 
den davacıyım. Bamya _ Artak eram ıram tartı· 

ihtiyar Zehra da oğlunun keındisi- lıyonnn diye, ımıun cakuma bak 
ni dövdüğünü ıöylemiıtir. Yapılan 1 c:>---d 1 -'-[ ayo ... ~ an ırönne ne o ac- •• 
muayenede ikisinin vücutlarında da- Vallahi hakiki kibarlarda bu derece 
yalc izleri tesbit edilmiştir. Para için •-"b" ldur '--~ r--= ba 
bab k "' ar yo .:anıef .. , -.;,a,...nar, t• 

asını ve anasını döven Ali ha - ti kufkonmaz bile ondan daha alçak 
kında müddeiumumilik takibata gi- ııönüllüdür ayol .•• Bu patlıcan «iM 

rişmiıtir, oldum delili. olmUf! .. Vallahi bil· 

ı •t z· d ... l&hi Ane hanunc.;un, 40 yıllık 
smaı ıya ma enı eş ya bamya yun... Senelerdenberi soyuna 
birliğinden istifa etti sopum cibi, daima yüzer )'Üzer ıayı
Blr senedeııbert madeni eşya 1bha- larak ıatduım... Ara ııra teraziye 

lltçılar birllğl umumi kltlpllğlni yap.. koyanlar olQYor. Vallahi o zamanlar 
makta olan arkada.,amız İsmail Ziya )'Üriim kızarıyor, bayağı utanıyorum. 
Bersis'ln umum birlikler umumi kltl- (Patlıcana bakarak) Ne cüret! •• Ne 
bl ile aralannda çıkan pren.slp lhtlll- küstahlık! ... 
tından dolayı istifa ederek lst.L!ana.
mestnl sabık Vekil Bay Mümtaza ver
mıı olduğunu haber aldık. 

Uzun müddet dlf ticaret sahasında 
çalışmıı olmak ltlbarlle bu işlerin ya
kından A.şlnası bulunan İsmail Ziya 
birlikte bulundu~u müddet r.arfında 
a!Akadarların . takdirini kazanma~ 
muvaf!ak olmu~u. Bu vazifeden ay
rılmsı teessüfü muclptlr, Kendlsl 
cT1cart Blrllk• mecmuasının sahip ve 
muharriri olmak ltlbartıe mecmuasın
da istifasını ica.bettıren sebepler! izah 
etmesı, işin iyi yürümesı bakımından 
faydalı olur sanınz. ... ______________________ ...,. 

Okuyucu 
mekttJplart 

Kömür beyannameleri 
-0-

Kasımpa.şa kömür l>Ayllerlnden 
beyanname tstedlm ve tıo b!l.yl
den birisinden d4' blr beyanname 
tedarik edemedim. Beyannamem12 
bitmiştir. gelecek, ellmlzdekl kö
müre göre beyaruwne aldık, di
yorlar. Para Ue satılmlf veya blr
llklere verilmiş ol.saydı böyle 
müşkül vaziyette kalınmazdı. 

Bazı blyller gazcOOde adres ve 
lslmlerl yanldı{tı halde lnkAr, 
biz b!yt deıtlllz diyorlar bayt 
olan depolara blr bbl tahellsı 
asılm?J olsa çok 1yt olur. Kfılllür 
beyannamelerini birlikler veıme-
lldlr. Abdullah 

• •• 

Yine au keıilmit 
Bundan bir ay evvel suların ke

silmesi hakld'ndakl şlkAyetlmtz 
üzerine ylnnL gün kadar ellmlzl 
ve yüzümüzü yıkayabUdlk. On 
gündenberl susuzluk tcnnr baş.. 
gösterdi. Sular lda.resl Beşiktaş 
şubesine mUrcaatınuza gellyor ct
dlYor cevablle karşıla.şıyoruz. Dün 
tekrar müracaat ettim. Rvzuklu
lhın nerede olduğunu henüz tes
blt edememişler. On g!lnde tes
blt edllemlyen bozukluk fn~allah 
kışın hallolunur. zannındayım. 
• Sartyer Yenimahalle Pazarbaeı 

Y. Giiter 

Domatee - (Alaycı bir tavırla 
söze kanp.rak) Ben de haber aldım 
ki yakmda büsbütün aarileıip arşı.., 
la, pardon metre ile, santim ıantim 
ölçülerek sablacakm11... Ha ha ha 
bay ••• İlihi patlıcan röriin kör ol&UJI 
e mi? ... 

(Domates neıeli, göbekli bit 
adam gibi İçten katıla katıla güler.) 

Patlıcan - (Artık dayanamıya• 
rak) Siz de mi Brütüı 7 ... Siz de mi 
demokrat domates cenapları?... Pe
ki ben de aöyliyeyim:.. Bu yıl 35 • 
40 ktll"Uftan qağılara tenezzül edip 
U.dis; .. ~.: 5 :; ..... u, uı uua ••• çu, ı.11..,. .... 
zun bet ku"lf& satıldığı giinleri tabii 
derhatır buyunıraunuz değil mi? .•• 
Ne oldu? O demokrasi gÜnleri tari
he mi kUlfb? Bir de insanlara ıit
man, •kımuzı yüzlü, sevimli ve iyi 
kalbli olarak kendinizi cösterinini.z. 
İki yüzlülük bu kadar olur iıte ••• 
Doğrusunu aran&NZ demokrasi ta• 
raftan olarak bir kabakçı.k kaldı. 
Kilôsunu on kuruttan fazlaya yük• 
ıe!tmiyor ... Tevazu böyle olur İfte ... 
Sonra dikkat ediyorum hep ben gö
ze batmaktayun. Halbuki furadakl 
havuç hanıma babanıza ... O da da• 
ha karlı olıun diye giil gibi, mende• 
te gibi demet demet satılıyor ••• Bir 
demeti kaç para hem der •• 

Havuç - tlahi benim kadar hafı• 
na lllf dÜfaün hlllZlr patlıcam e mi? •• 
Ba sene senin kardaim ceviz bini af"" 
ta, a utanmaz ... 

(Havuç devam etmeğe hazırlan ar
ken; naaırlı bir el kendisini kapıp bir 
kese kağıdına atar. Perde iner.) 

Hikmet Feridun&. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamyonlar hakkında 
İstanbul Vll!yet.ınden : t.l"creLll it 

mükelleflyetlne tAbl tutulup ta btl 

mükellefiyeti şimdiye kadar Ha et• 
meyen kamyonlar için 2317/ 942 pe"
QCmbe g!lnQ mükellefiyete tlıbl tutul• 
mat üzere 21/ 7/ 942 t.arlhll gazcten!z. 
de lntl.şar eden tebliğde toplanma cOı. 
nll 26/'1/942 pe(fembe olarak yazıldı• 
ğmdan bu tarihin 2317/942 olarak dll
r:eltumeslnl ve yann lntlşar edecelC 
nüshanızda bunun dercini rtea ede
rim. 

• 

1 - Şu cihan h arbi dünyanını 
ıer Yerinde başka bir yokluk 
Yarattı bay Amca ... 

MeslA. İsviçrcd~ kibrit ... 

1 
"" İsvcçte tütün yokmuş! .• 

ı 
... Bazı yerde de 

yolanuş dlyorıarı ., 
· kumandanı •.• Fransada da çamaşır buh-ı B A. - O bir şey değil, Filis-

ranı varmış... tinde de ordu kurup savaşa kal-
- karlarsa çamaşır buhranını sen 
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Sahife 4 

IRADYOI 

1Bulmaca1 
1 ! 3 4 5 8 l 8 9 JO 

Soldan sağa ve yukarıdan aşafı: 
ı - Heybelladada bir llınan. 
2 - Yavaş yavaş, 

3 - Güzel giyinen - Bir Fr:ınsız 
gazctesl. 

4 - Güzel sanat - Seddolunan. 
5 - Geveze. 
6 - Tersi tom'u bir memleket pa

rasıdır. 
7 - Tersı juvarlak tahta çembe

rimdir, 
8 - Aranmaktan emir - Tersi hP.

yecan ve telfış ifade eder. 
9 - Eski Mısınn bir mabudu -

Kamara. 
10 - Bana değil sana değil -

Uyandırma. 
Geçen balmacamo: 

Soldan sata Ye yukarıdan ~ı: 

1 - Beylerbeyi. 2 - Efsane, Lek, 
3 - Ysaladam, 4 - Lalesotanı, 5 -
En:u:cm, Lfs, 6 - Redom, Maşa. 7 -
AR. Mutat. 8 - Elmasatan, 9 - Ye, 
MlşanJı, 10 - İkUsat, n. 

MiLLi 
oyunlar 

Feativali 
14 - 22 
Ağuatoı 

Biletler Mi16 Piyango glşelerUe 
FestlTal yapalaeak ruinolarda 

•tılmaktadll'. Her türlü lsahat 
Tel: 23340 

Sinema projeksion 
makineleri 
SES TERTIBAn 

AMPIJFIKATORLERI 
Türlüye Vekili: 

NECiP ERSE 
lstanbul, BeJoilu, lstikW 

Cad. 193 

TEŞEKKÜR 

Genç yaşında feci ölümü 11e 
bütün ailesini ve ark.adaşlarını 
ıudutsuz kederler içinde bıra

P giden Tıp Fakültesi 3 üncü 
sınır talebesinden, oğlum•, 
ard~lmlz ve ytğenimiz 

OSMAN CEVDET. 
lPEKÇl'nin 

1 ;ı 
Cenazesine iştirak eden, Çelenk 
gönderen, telgraf ve mektupla 
eıemi:nizi ı:aylaşa.n dostlanmı
;;a ayrı ayn teşekküre imkan 

ı • . 

J ulamad.ğ~mızdan muhterem 
~nzetenlı!n tavassutunu dile-
riz, 

Cevdzt İpekçi, Mehmet İpekçi 
Fahir İpekçi, İhsan İpekçi 

1 -
1 . - • ·· 

.. 

A.JfŞAM 22 Temmuz 1942 

Istanbul halkına müjde! .. YUksek Deniz Tf careti Okuru Safrnaf ma Komisvonundan : • 
Geclikpa fa yazlık 

AZAK 
Sinema Bahçesinde 

Bu ak§amdan itibaren: Profesör 

ZATi SUNGUR 

TUrklye Büyük · Millet Meclisi 
idare heyetinden: 

1 - Meclis polfs memurlarlle müstahdeminine ait elbise ve lı:aputıann 
işçiliği kapalı zarf usullle eksiltmeye konulruu.ştur. 

2 - Eksntme 24 temmuz 1942 cuma gilnU saat 15 de idare hey'etın
de yapJ1acaktır. 

3 - Şartnamesi her gün mesal .saatleri dahlllnde daire müdürlüğün
den almablllr. 

4 - Diktirilecek elbise ve kaputların yalnız dikişlerinin muh::ımmen 
bedeli t.5328» lilradır 

5 - Muvakkat teminat c400ıı llradır. 
G - Kapalı zartlar eksiltme günü muayyen saatinden bir sa:ı.t evvell

ne kadar ta.bul ed111r. Her ne şekilde olursa olsun gecikmeler şayanı kabul 
de~ldir. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla 
bu gibi taahhüt işlerini lfa ettiğine dair vesikaları ibraz etmek mecburi-
yetindedirler. «495h «7294• 

Türkiye Demir ve Çelik 
fabrikaları müessesesinden 

Bartın boğazında ve Bartın suyuna takriben 80 metre mesafede kdin 
ruhsatımız altındaki ocaktan ihraç ve sevk edilecek ıo.ooo ton dolomit 
taşı açık eksntmeye konulmuştur. 

Mlkdan 
Cinsi Kllo Or. Adet 

Ekmek 32000 
Dağlıç eti 8000 
Kuzu eti 2000 

Sade yağı 3000 

Toz şeker 40QO 
Kesme şeker 1500 
Reeeı 1500 

Kaşar peyniri 500 
Beya?. peynir 1500 

Yumurta 25000 
Limon 10000 
Zeytin yağı 2500 
Sabun 1500 
Zeytin 2000 
Kuru fasulye 3000 
K. Barbunya 1000 
Nohut 500 
Y. mercimek 1000 
K. mercimek 750 
Pirine «Viyonolaı> 6000 

Tuz 1000 
Sirke 500 
Soda 1500 
K. soğan 4000 
Patates 6000 
K, kayısı 500 
K. üzüm lOCO 
Kuş tizüınü 150 
Çam fıstı~ı 100 

Süt 4000 
Silivri yoğurdu 1300 
Kase yoğurdu 1500 

Taze sebze 29 knlcm' 
ı - Filyos'da \"agonda tesliın muhammen bedeli 100,000 «YÜZ bin» _ 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. San. 

10 50 

155 00 
165 00 

240 00 

95 00 
115 00 
120 00 

172 oo 
120 00 

5 00 
10 00 

126 00 

85 00 
72 00 

30 00 
20 00 
40 Ot 
25 00 
ao 00 
80 00 
7 00 

25 00 
15 00 
20 00 
32 00 

'160 00 
70 00 
35 00 

170 00 

35 00 
60 00 
15 00 

0000 00 

Muvakkat Eksiltme ihale gün 
Çoğu tutarı teminatı şekli ve ı.aati 
Lira Kr. Lira Kr. Kap:ıh zarf 

3360 00 252 00 Acık 29/7/942 10.3() 

12400 00 
3300 00 1178 00 Kapalı 11.0J 

7200 co 540 co Kapalı 11.}.5 

3800 00 
1725 00 
1800 00 550 00 Kapalı 11.30 

860 00 
1800 00 200 00 Açık 11.45 

1250 00 
1250 00 188 00 Açık 13.30 

3125 00 235 00 Açık 13.45 
12'75 00 
14-40 00 204 00 Açık 14.00 
900 00 
200 00 
200 00 
250 00 
225 50 

3600 00 404 00 Kapalı 14,15 

70 00 
125 00 
225 00 
800 00 

1920 00 235 00 Açık 14.30 

800 00 
700 00 

52 5-0 
170 00 130 00 Açık 15.00 

1400 flO 
650 00 
225 oo 171 00 Açık 15.30 

'1364 00 653 00 Kapalı 16,-

llradır. ı - Okulumuzun 1942 yılı ihtiyacı olan yukarda. yazılı on üç partı yiyecek maddeleri 2917(942 ç~wşamba. 
2 - Eksiltme 30/7/942 tarihine müsadlf per~embe günü saat 15 de günü hlzalarındaki saatlerde yüksek deniz tıcaretl okul binasında toplanacak eksiltme komtsyonu huzurun-

müessesemizde yapılacaktır. da yapılac:ıktır. 

3 - İsteklilerin muhammen bedelin % 7.5 nisbetınde bir meblağı havi 2 - Şartnameler okul binasında muhasebe dairesinde görülebilir. 
bir banka teminat mektubu veya. bu miktar teminat akçesile birlikte ek- 3 - İstekl11erin temtnat makbuz ve ticaret oda.sının yeni yıl nsikasile birlikte ihale saatindt? komisyona 
Bfltme saatinden bir saat evvellslnekadnr müessesemize müracaat etme- milracaatları. Usulü dairesinde hazırlayacakları kapalı eksiltmeye alt teklif mektuplannı !hale saatinden bir 
si llıımdır. Bil6.bare yapılacak müracaatlan kabul edlp etmemekte mü- saat evvel koml..syona gelmeleri. 
essesemiz serbesttir. 4 - Fiyatları hüki'ımet~ tesblt edilen erzak bedelleri ödenirken kanuni vergiler harç ve rüsumlar ilil.'/c. 

4 - İhraç edilecek dolomıtıerı Filyosa nakil için motörlerde istimal ten okul tarafından müteahhide tediye edileceği. (7453) 
edilecek: takriben 15 ton motörln veya bulunmadığı takdirde bu miktarda --~---------------------------------------
Dizel yağı verilecektir. Dizel yağının tonu 155 lira. olup bedeli peşinen 
ödenmek fB.rtile mües,,esemizden verilecek.tir. 

5 - Bu işe aid 1&rtn2.mrJer t::ıJlplerine t~tanbulda Sümer Bank satın 
alma müdürlüğünden, Ankarada Sümer Bank umum! müdürlüğünden 
ve Karabükte müessesemizden bUA.bedel vermr. ıı:7744• 

lıtanbul Oniverıiteıi A. E. P. 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Beher tonunun nakliye- M•ıvak.kat 
Ton sinin muhammen flatı temi.nalı 

Krlple Kömürü 1300 
Kok kömiiril 1028 873.-

'Ö'nlveıırlte için yukarda. m.lktarla.n yazılı kömürlerin nakliyesi 8 Ağus
tos 1942 perşembe gtin\l açık ekailtmeile taUblne verlJecektlr. İsteltllterin 
bu i~lert yaptıklarına dair ves\ka ve temlnat makbu,JarlJe geJmeJert. Llste 
ve şı:rtname rekt1irlükte görülür. c7852ıı 

Yüksek Mühendis Mektebi Talebesine 
Ders yılı sonu milna.cıebetlle sayın Maartr Vekilimizin huzurlle 2311 /942 

per~mbe giintl saat 17 de yapılacak toplantıda mektebe gelmeniz rica 
olunur. «7850n 

lstanbql Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18/'l/9'2 cumartell günti Saraybumu - Salacık arasına, btanbul Te

lefon MüdQrlyeU tarafından dôşetfullecett UAn edilen deniz telefon kab
Joılunun ftZ'ı bazı fennı aebeple 22 Temmuz H2 çarpmba günti yapı
Jaeattır. 

Bu kabloyu döşeyecek vasıtalarda beynelmilel kablo d{}feyen gemi
lere mahaua işaretler olacaktır 

Alakadarların nuan dikkatleri celp ve keyfiyet ilAn olunur. (7805) 

Gayri menkul satış ilinı 

Beyoğlu sulh mahkemeler! b~ kA
tipliğinden: 

Faik Baha:ı: oğlu lle Fa.4\ıri Bahar 
oğlunun ve Alflattin A.nn ~aylan ve 
müştereken mutasarrıfı bulundukları 
Şişli e9kl Feriköy kısım 2 yeni Cüm
hurlyet mahallesinde KaA"tthane yeni 
izzet pa~a sokağında eSkl 29 mü
kerrer yeni 56/ 1 No. lle mürak.kam 
ve Havuzlu Bahçe soka~mda cephesl 
bulunan 192 metre murabbaı mesa
ha! sathlyeslnde iki taraf sokak yüz
leri duvar ve demir parmaklıkla 
mahdut ve meyvalı ve meyvasız aRaı;
lan havı 2000 1kl bin lira kıymeti 

muhammenesinde bfr arsa .şuyııunun 
iznlesi zımnında 11çık arttınno.yo. 

konulmuştur. Tafsilat vazlyed za.bıt 
varakasında ve keşif raporunda yazı
lıdır. 

Birinci açık arttırması 12/8/942· ta
rihine tesadüf eden .,arşamba günQ 
ııaat ıo dan 12 ye kadar Beyô@'iu .sulh 
mahkemelen kalem oduında başka
tıp nezdinde yapılacaktır. Artıırma 
bedell muhammen kıymetin yiiz<!e 
yetmiş be§lnl bulınadığı takdirde en 
aon arttıranın teahhüdO baki kal· 
mak üzere müzayede on gün uzatı
larak ikinci açık arttırması 22/8/942 
tarihine müsadlf Cumartesı eünli 
saat 10 dan 12 ye kadar ı~ra ccıuerek 
en çok arttırana Jtat'l olarak ihale 
edilecektir, ihale gününe kadar liirlk-Üsküdar Aa, Ş. Bqkanlığından: 

1 - An.karada Ordu Hasta Bakıcı Hemşlreler Okuluna 
old'Ultı gtbl bu sene de yeniden talebe alınacaktır. 

939 )'llında m~ ve birikecek bina, belediye ve 
erazl vergisi hls.~edarlara (Evkaf ica

2 - Kaydı kabul tçbı en az ortaokulu ikmal etmlş olan Bayanlardan 
11 Jalllldan tiioüt 22 yqınd4n büyiik olmamak ftzere tstekll olanlıır ,eraiti 
illrenm• ibıere derhal Şubeye müracaat etmeleri lüzumu 11An olunur. 

(554-7859) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
.lıletme umum Müdürlüğünden: 

ı - İşletmemizin pazarlıkla alaca~ kereste ihtiyacı aşa~da gooeril
mlftılr. 

•300» M3 çıralı san çam B.21Ilıant, 200 M3 kaplamalık meşe koitlışu, 
c200» M3 etrıllk döşekllk ve fat.ıkalık 40-50 M3 kızaklık gürgen, 180-180 
M3 relenkllk gürgen, «1200• adet huııusl ~imde ağaç, cparaçoh, So M3 
dtımenllk karaağaç. 

2 - Yukarda bildirilen ihtiyaçlardan her bengı birisinin daha az 
mtttai'da olarak teklif edilmesı de caizdir. 

3 - Taliplerin istenilen bu ken:steıer eb'at ve evsafım gösteren listeyi 
levazım mildürlüiilne müracaatla görmeleri ve tekllflertnı nihayet 31 
'l'emmuz 942 akşamın& kodar yazı ııe levazım müdürlÜğilne tevdi etmelert 

. lAzımdır. ' (7886) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden& 

Müteahhit nam ve he~abına olmak üzere şartnamesi muclblnce cl00» 
adet pastörize kasa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28.7.M2 salı günü .saat 11,10 da Kabataşta Levazım şube
slndekl Merkez alım k.oınlsyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün ötleden sonra. sözü geçen ıubede görüleblllr. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri rıat üzerinden % 7,5 güvenme paraslle birlikte mezkur komisyona 
müracaatıan. «7710• · 

reslle hissedarlarca 20 senelik taviz 
bedeli vertımiotir) dell!Uye rfirumu. 
ihale pulu, tapu ve kad88tro harçtan 
mü~erlye aittir, Arttırmaya iştirak 
edeceklerin muhammen kıymetin yüz
de yedi buc;utu nlabettnde pey akçesi. 
.,eya mllli bir bankanın teminat mek
tubunu verme!ert şarttır. Arttırma 
bedeli gayri menkul kendlslııe ihale 
olunan. tarafında ihale gününden 
ıtıbaren verıı~ek mühlet içinde mah
keme kasaSıllla ödenmesi mecburidir. 
Öder.medl~i takcllrde iha!e- frshedile
rek kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse anetmlş oldutu 
bedel ile alm.ap razı olursa ona ihale 
edUecelı: ve o da razı olmazsa veya 
bulunmazsa hemen yedi gün muddetle 
arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak 
ilan alakadarlar tebliğ edilmiyecektir. 
Müzayede sonunda en çok arttırana 
kat'l olarak ihale edilecek ve her iki 
halde birinci ihale edilen kimse iki 
ihale arasındaki fark.tan ve zarardan 
mesul tutulacaktır. İhale bedeli farkı 
ve geçen günlerin yüzde beş faizi ay. 
nca hükme hacet talmaksızın tahsil 
edilecektir. İpotek sahlbi al:ıcakhlar 
ile ı:air alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını faiz ve masrafa 
ve sail'eye dair ilan iddialarını evrakı 
müı:bitelerile nan tarihinden itibaren 
on beşııgün lçind~ satı~ memuru bulu
nan mahkeme başkAtlpUttne b!ldirnıe 

Osküdar Askerlik ıubesi Batkanlığından Ieri ıazımdır. Ak.si takdirde hakları 
'Üsküdar Askerlik şubesinde kayıtlı derece üzerinden harb mal\ılü tapu .sic!llerlle sabit olmadıkça sat.ı!Ş 

Subay ve Erat ile şehit yetimlerine 942 yılı tüttın beyiye ikramiyesi- bedclmin paylaşmasından .hariç bır:ı
nin tevziatına 23/7/942 perşembe gününden itibaren aşaRıda. yazılı tarih · kılacaklardır. Müzayedeye iştirak 
ve günlerde Askerlik. şubesinde başlanacaktır. İzdiham ve karışıklığı edenlerin bütün satış 1&rtlarını kabul 
mucip olmamak üzere istihkak sahiplerinin gününde müracaat etmeleri etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek 
ve 4 adet vesika fototrafı ve ikramiye tevzi cüzdanlarile maaş resmi gayri menkule talip bulunmuş olduk
senet ve nüfus hüviyet cüzdanlarını birlikte getirmeleri lazımdır, Tayin l:ırı addedilerek sonradan itirazları 
edllen günlerde gelmiyenlerln 11r.ramiyelerln1n tevziat sonunda verileceği mesmu olmayıreağmdan satış gilnün-
llan olunur. • den evvel taliplerin gayri menkulü 

13 Temmuz 942 perşembe Malôl Subaylara gezip görmeleri ve fazla malumat nl-
28 Temmuz 942 Balı günü Malii.l Erlere mak isteyenlerin 942/48 No. ne mah-
30 Temmuz 942 Perşembe -'Ve 4 Ağ'ustoa 942 Salı ııüntı Şehlt Yetim- keme baş katipliğine müracaat etme-. .. 

lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cinsi :Beher kilo F,Miktai:ı İlk teminatı Şartname bedeli 
Kr, Kilo Lira K. Kr. 

Ekmek Adedi 10,50 570.000 4242 50 300 

Sadeyağı 191 47,000 5738 50 450 

Toz şeker 94 83,500 6485 50 525 
Kesme 1) 114 23,000 

Pirinç - Maretelll 57 56,500 24lft 50 ıeı 

Beyaz peynir tam yağ 1C2 23,800 3317 50 221 
Kaşar )) 'il 1'12 11.600 
Sabun birinci nevi IO 13.800 828 
Nohut 24 15,200 
Kuru çalı fasulye 31 32.000 
Barbunya 1) 17 12.000 1446 30 
Yqll mercimek 23 11.400 
Kınnızı » t'J 8,200 

Yoğurt 3'1 33,700 935 50 

Mangal kömilril 10,50 34,000 267 80 
Komisyonumma balh altı yatılı lisenin 1942 mali yılı lhtıyaçluı cl:ı.n 

yutanda yazılı yiyecek 'fe Jalmeülan grup grup tapalı zarf uııuıııe eksilt.
meye konmu§tur. n.siltme 10/Vlli/1 M2 Pazartesi gün il saat 11.30 da Bc
Joilunda Liseleıı Satın Alma Kornlsyonunda yapılacaktır. istekliler yeni yıl 
Ticaret odası Tealkaaı ve ilk teminat makbuzlle, teldlnerini havi 2490 
8aJllı kanunun ta.rifatı dalrca1nde hazırlayacakları kapalı zarflarını so?.ü 
geçen saatten bir saat nvellne kadar kom.1$yon reisliğine makbuz muka
blllnde vermeleri. Bir taç grupu birden almak lstiyenler her grup için a:vrı 
tekllfte bulunaca.klardır. Postada. olacak geclkmeler kabul edilmez. Mez. 
kftr m.addelerln bedelleri ödenirken kanuni yergiler, harç ve resimler lli
veten müe.sseeeler tarafından müteahhide tediye edilecektir, Teminat :va
t.ırmak n tartnameyt almalt isUyenlerln Galatasaray Lisesinde komil-)'on 
tAtıplltlne müracaat.lan. (7619> 

latanbal C. MüJJeiumumiliğinclen: 
Cimi Kilo Muhammen B. Muvakkat T. 

Tosya pirinci 
Nohut 
Horoz faaulyaa 
Sabun 
Tur yalı 
Tuz 

4000 
1260 
1250 
250 
'150 
100 

Lira Ku. 
2370 00 
387 50 
350 00 
191 75 

1125 00 
60 00 

Lira Ku. 
1'1'1 '15 

29 08 
26 25 
14 80 
84 38 

4 50 

Yekfın 4491 21 S37 50 
Gtırgen odunu HO çeld 1080 00 79 5tl 
Yukarda cins Ye mlttan JU1h erzak 'Ye cdun açık eksiltmeye konmuş ise de 
muayyen günde tlllp Çıkmadılhndan 15 gün müddetle uzatılmıştır. Erzak 
ekslltrne 27/1/ta günü aaat 15 te odun ebiltmesi de sa.at 16 da Sultaımh
mette ceza ve Tevkir en binasında ypılacaktır. Erlak. hakındakı tahmin 
bedellere vergi ve sair mauaflar ldnre namına. lllve edllm~Ur. İstelı:lıle
rin yukarda 7azılı günde kanuni vesikalarla birlikte konılsyonumuz:ı miı-
raeaatlan. (7785) 

1 lstanbUI Belediyesi ilanlan 1 --------Tahmin bedeli Dk temlnaı.ı 
1580,00 118,50 

800.00 60,00 

Karaağaç Mües...~satı Sığır kesim p:ı
Tiyonu vinçlerinin tamiri için alına

eak. (10) kalem malzeme. 
Karaağaç Müessesatı Soğuk hwn tJc .. 
polanna Mayıs 943 sonuna kadar k'1-
nulacak tahminen, 40,000 teı ~zke 
Krema, Yoğurt ve Beyaz peyııiri 
muhtevi tenekelerde vuk.ua. gelecek 
deliklerin lehimlenmesı ve zayi ettılt
leri .salamuraların ikmali. 

Tahmin bede.ileri ve ııır. teminat miktarları yuıta11da yazılı isler ayıt 
ayn açık. eksiltmeye )j':onulmuştur, Şartnameleri Zabıt ve Muamelat M !
dürlüğ:ti kaleminde görülebilir, İhaleleri 3/8/ 1942 Pazartesi günü rn:ıt 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz vry::ı. 

mektupları ve kanunen ibrazı lazım gelen vesikalnrlle Hıale günü mıny-
yen saatta Daimi Encü~ende bulunmalan. (7172) 

* Üsküdar Belediye Tahakkuk ve Tahsil şubesi binasının t..ı.m.:.ri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (1912) lira (50> kuruş ve il:< tcmiı,..· ı 
(143) lira (43) kuruştur, Keşi! ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürli.ı li 
kaleminde görülebilir, 

İhale 3/ 8/942 Pazartesi güniı ::aat 14 de Daimi Encümende ya~ıb~:ıktıı, 
Taliplerin ilk teminat ma:tbıız veya. mektuplan. ihale tarihinden (3) giin 
evvel Belediye Fen İşleri Müdiırlüğüne mür?.caatla alarakla.n fenni ehil
yet ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesikalarlle llı&le günü muayyen 

Dalml Encümende bulWlmaları. (7_76_8~) ___ _ 



Akademi sergisi 
Güzel sanatlar nbltlem.isinin 

60 ncı yıldönümü münasebctil~ 
açtığı sergi hakkında sanat 
münekkitlcrimiz (?) ne buyu
~aklar bilmiyoruz, amma pa
vıyonlan !rezen sanat severle
rlı;t vardıkla11 netice; heykel, 
mımad, seramik ve süsleme 
E'aJlat kotıannda görülen iler
leme yanında resim kolunun 
g~rlteme değilse de, yavaşlarn~ 
gostermtş olduğudur. 

Bir zamanlar Türk güzel sa
natı~nnda büyük bir varlık 
old?gu, Yine akademinin actığı 
cskı e.serler sergisinde görülen 
resmin bu yavaşlığını, belki, 

':atta yeni yollar aranmasına 
r Tiirk rönesansının doğma~ 

sına atfedenler olacaktır. 
Fakat bir sanat devrimi yap

~ak mesuliyetini üstüne alan
~nn da bu yavaşlıkta hisseleri 
~ mak icnbcdcr. Nasıl olmasın 

' her biri birer sanat kutbu 
~lma~ için yetiştirilmiş sanat. 
Anar, resim yapmaktan çok 
~Yazarlar; sanat fikir ve 
cvecan1annı muşambadan zi

~ade gazete sahtfeleıine akset
tirler; tenkidlere eserle değil" 

ın k ' a alelerle cevap verirler! .. 

Yemek mevzuu 
gazetelerinde 

dahil olmak 
bir kaç fıkra 

Son günlerin 
-Akşam da 
1faere - şöyle 
başlığı vardı· 

«Vişneli ekmeğe buyurun! •. )> 
«Şark mutfağında röne

P.ans .. n 

ccTürklere göre kadın ve ye
llıek. n 

dier teldenn muharrlrlnln, 

evine 25 senelik öleberi yığan 
istif çlden ~kulanması gibi 
biz de bu sayın üstatlarm hep 
birden yemek mevzuuna sarıl
maıannı, muharrirlerin çoğu 
hayal peşinde kalem o:Ynatan 
adamlar olduğunu düşünerek, 
pek hayra yorll"adıkl .. 

Açik hava tiyatrosu 
Bazı yazar arkadaşJann ara

sıra ısıtıp ortaya koydukları 
pllfıvlardan biri de açık hava, 
meydan tiyatrosudur. 

İsterler ki, şehir ve kasaba 
meydanlarında - tercihan pa
zarların kurulduğu meydan· 
larda - sahneler kurulsun, 
oyunlar gösterilsin ve halk 
uyandırılsın. 

Fikir bakımından cidden ca
zip olan bu teklffin bugünkü 
şehir hayatı bakımından ne 
derece faydalı olabileceği kesti
rilemez. 

İşte bu fikrin geçen gün, 
Güzel sanatlar akademisinin 
yıldönümünde bir deneme ge
çirdiği görüldü. Devlet tiyat
rosu talebesi, güzel sanat kar
deslerlnin bu büyük gününde 
Antigone'yl, akademinin sü
tunlu iç kapısında, tabii dekor
lar içinde, açık havada oynadı
lar. 

Oyun öteki temsiller gibi 
fevkaladeydi. Fakat sokaktan 
geçen tramvay, otomobil, satıcı 
ve komşanım sesleri sık sık artist 
sesleıine kaıışıyordu. Eğer bu 
t.eklifln sahipleri o gün orada, 
seyirciler arasında bulunsalar
dı. eminiz ki, Nasreddin Hoca 
gibi, icadettikleri helvayı ken
dileri de beğe'nmezlcrdi! •. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Ticarette yeni usu! 

HAVA KUVVETLERi . BabıSliyokQfund ninerlenbirki-

1 
t~p~ • vit~1'!de biiyijcek bir kitap 
cilcı:~. uzenndcki iri yazılar gözü· 
mc ılıştı; «Müşteri celbetmek u u· 
lü». Kitnbın karıısında bir müddet 

Pı.lot ve mu·· rettebat yetı·şti·rm k tayyare durakladım. cslti gijnleri hatırlıyarak .. e , hasretle içimi • çektim. Hey gidi 1s-

ya p m ak kadaı-, hatta ondan daha mühimdir ~~~arı::·nü::;:vc~~;~~r t:~; 
--------· çıgırtkan nkfamn luıdar avaz avaz 

• ha k r rak ·· t • 1 
Son 2amanlarda muhaıip dev- Tayyare endüstıisi istihsalini fev-ı rübe sahibi olmak lRzımdır Gece j ·ı a ;:ıu§ er~ top arn:ı~~ ~lı-

letıer bava kuvvetlerine çok bil- kaldde arttıran baş döndürücü uçuşu, karanlıkta istikamet tayi- ~r ~· :e~er en ~za~n . ~~a 
yük ehemmiyet vermeğ'e başla- bir süratle tayyare yapabilir. Fa- nJ, bazan bir hattA. iki mou:r dur dogrut ~-sanız. on ek$ı, yınnıl ı bbır· 
mışıa d H t ft l ..,._, k 1ı.1· ,,;ı;.ı 1dlr T el rl .. ' w - en e ra:nı.-ıızı sanp argatu uma a 

r ır. er ara a yen yem at bu kwı d:ı-ö.. . • ayyar e muşken tayyarenin yoluna devam i · ·· ··kı ı d" K 1 fabrikalar kuruluyor, hava kur- kullanacak insanlar da Hl.zımdır. edebilmesinin temini acemi ilot- n~~r~~~s;:.ru ~r er 
1
• ?m~.$ ~?P an

vetıerlnin mik"tarmı arttırmak Rarb halinde bulunan rnem1eket- Jarın yapabilecekleri işler delldlr lit..ln• ıg •• eş)aflanın t:~ırlahb~stu~e yı· 
1 . tedbl 1 .Bl İ l 1· l k tl .· d 6' • g• ıası ıçın ra ra •oy e ır goz nt· 
çın r a ınıyor. r sv çre ı erde gençleri hava uvve eıın e Buna düşman toprağı ·· . d mak kif" "d" M .. t • • :ı 
mütehassıs bu m.Unasebetıe yaz- çalışmağa davet" eden neşıiyat bu daima uçaksavar toplanunınzenn e, bir alnc~k~ ı.b uşdeahrıyı umaaketmek, 
d ğ bl k l d dl · k"• lü ·· eh 1 • av-, . .,a ~ a satm gay-ı ı r ma n e e yoı ı. sahada insanın ro ?un emm • cılann ateşine maruz olarak. fe· ı retı ile mal sahipleri. tezgahtarlar et-

Gn2etelerde sık sık şu yolda yet1nl gösterir. Hava ku':_etleri- na havada yapılan uzwı bir seya- rafına çevrilip türlü türlü diller dö
tebliğ~er okuyoruz: <lHava kuv- nin uğ~adığı kayıplar, m.~rette- hatin verdiği yorgunluk dn ilave kerler, !l'österilen nezaketten, hür-
vetierı karargfilımın tebliği: «On batın dınlenme ihtiyacı, mutema- edilmelidir. metten ınsan adeta mnhçup olur 
iki bombardıman tayyaremiz dün diyen binlerce pilot yetiştirilme- Bo b t 1 d zlf . 1 girdij!i dükkandan eli bo~ çıkmnğ~ 
gece filanl yere muvaffakıyet.le sine lüzum gösterir. Halbuki va- m .ih.m dt. a ~n ~rın a ~al csı r sıkılırdı. Zaten. esnaflığın bnı gcyesi 
taarruz etmiştir. Bunlardan dör- sat bir pilotun yetişmesi içinj 1 .ım · .. ça savar P aıın de müşteri celbetmek, fazlıi sntı§ 
dil üssüne dönınemlştır.ıı Bu kısa 6-8 ay zaman lô.zımd~r. Bundan ~~!ıklar~ gulle~.e~!n husule getir-I ~apmak tleğil midir? l~te, bunun için 
tebliğler haftada bir kaç defa sonra da cephede hızmete geç-ı b.~\ saısm~ ~zunden sallan~!l ılmi metodlar tesbit edilerek ciltlt:r
tekerrür ettiğinden harb haber- mezdcn evvel dört ay talim dev- h~ı ~?are ~ edc~i bu1ı_:1~ m~·,Je kitaplar bile yoıılmı;. 
lerini dikkatle okuyanlar tarafın- resi geçirmesi icabeder. d~m_ 1 ~ kşeyl r.d ~-ııtdriolyozculerm Bir de bugünkü alışveriş vaziyeti· 

ış erı o ay egı r. Bunlann ne bakınız Es fı ·· ·· d ·· • 
dan bile ehemmiyetle karşılan- 1 Uzak seferlere mahsus bir ağır seyyar hedeflere karşı atış naza· adet 1• ~ n gozun ~ m~ter!, 
maz. Halbuki bu <cdört tayyare' bombardıman tayyaresinin mü- riyesini tamamen bilmeleri la· b" 

8 
r;:a ~ "ld~avı: e~ga geltnış 

üssüne dönmerniştirıı ibaresi rettebatı 5 - 7 kişidir. Bunlann pımdır. ~ortlia b" ~ 1
• 1 Gırdı~~ mağazada 

muharip devletlerin hava kuvvet- hepsi uzun tecrübeler görmüş . ~ [e ~ • 8 "1. 8?1-a şo)le dursun, 
lerinin başında bulunanları ne mütehassıslardır. İçlerinde birl Telsızci de .m~him bir unsur- mmamile a::sıne~ ıstıskal görüyor. 
kadar düşündürür bilseniz. kumandan, bir pilot, bir ikinci dur. Ka~ ile ırtıbatı temin eden Gcc;e~ gun bır ahbaba n)•akkabı 

pilot bir telsizci iki veya üç mit- odur. Yükseklerde uçarken filo e!mak uzere kundl!racı mağazasına 
Kaybolan her tayyare başlı ral : ü bulunu'r. I kumandanının emirlerini 0 nlır gırdik. Ka?>~ ağzında mağnza adam-

başına bir kıymett1r, fakat bun- yözc v ve ıa.zım gelen haberleri o verir., larmdan hırı ~olumı.:zu keseceh va:zi-
dan daha mühimmi bir tayyare .. Otuz ~o~;ıan !pzla . agırlıkta' Hiilasa mürettebatın vazifelerini[' ~tte karıımıza di' ilerek, som ·rtknn 
ile birlikte güzide bir pllot ve dort motorlu tayyarelcrın harb yapmalarım 0 temin eder. Bu hır tavırla sord1.:: 
efradın kaybolmasıdır. Bunlann sahasında idaresi kolay bir iş mut:chassısların yetişmesi de ko- - Ne istiyorsunuz? .. 
kolay kolay yeri doldurulamaz. değildir. Bunun için mühim tec- Jay değildir. • !'mıduracı dü!ckanına giren mü~-
==============================~~~========== terı her hıllde Anekadın fasulyesi 

1 TARl.H.TEN SAHı•FE!LER 1 KÜÇÜK HABERLER ::~~::~:~~;:ivci:~t:::ı~ ğa çalJ$arak. zoraki bir tebcısümle: 
* Senelerdenberi Küçükpazar na- - Bir iskarpin almak iı.tiyon.ız. 

hiyesi muhitinde çalışmış ve kendisi- Gene aynı sert seı: 

T kı 
ni herkese sevdirmiş olan Emniyet - Kendiniz İçin mi? 

~ Nai.ıH~ C?LD~I· alleyrand'ın aş arı ~:S;:r.~·~;.i"::;,?.i~.~~=,~~~~~ !'.::;::ı:t~t.?i~~~::ii."J:~ 
~ ll_J[.3(S[3~ @(.!;(!!)~ _ *Beylerbeyinde oturan Havva .- ~':et cf.endim: Acizleri İçin 

ı - Talleyrand, Franaanın en eski asil kes lcilisece tanınmamış olnn bucçift- adında bir kadın evinin merdivenin- hımmetını:ı:e iltica edıyoruz. Para· 
ta)yada parklara buğday ekiliyor ailelerinden birine mensuptu. Ecda- ten> içtinabediyor, yüz çe~iri)•ordu. den inerken ayağı takılıp dÜ§müş. ba· ?.1ı:ı:J~ b.~ .~skarpin lutuf buyururaanu: 

dı olan Perigord kontları Fransız la· Kan, koca hicviyelerle iz aç edi- şından ağır ıyaralanmıştır. Ha.vvn omrumu:ı:un sonuna kadar minnettar 
ltnJyanın Milano ıehrinde bütün tiştiğinden, yakında hasat ha~lıya· rallarının ceddi olan Hugucs Kapet liyordu Artık çok şİ§manlamış olan Nümune hastanesine kaldırılmıştır. ka1a~ağız. 

·~~larıl, bahçelere buğday ve mısu calctır. ile muasır idiler. Hatta On sekizinci prenses pot kırmadan yirmi kelime * Tahtak l · d t Al" Dıye yalvaracağız. Biz hayretle 
e11.ılın· · E lki 55 b M Lo . b" f T ll . •. · ~ . . a e cıvarın a o uran ı b" ib" • . b-'- ...ı_ • ı._ 1 .1ıtır, vve ·sene in metre ilanodan sonra Brüksel •ehri de uıs ır de a a cyrand a: soylemedıgı ırın mütemadiyen istih- ad d b" · dH N • · arı ırımıze aaışırKen adamın sesı -ere i.k k ., ., ' ın a ırı un uruosmanıye camı- b" dah ..::1. ) . 
ırı·1c Yer ekilmiş en geçen sene bu parklarda, arsalarda, hatta umumi b -.- ~~da~m.:z ;;uasırd~lar. Ydllız z~~ara maru~ oluyordu. Talleyrand sinin ta§ merdivenlerinde oturuıkcn ıraz s· . a ·"kse.dı: ı v • • • 

.. ~~ar 569,500 metre kareyi ı>ul- meydanlarda eldm yapıyor. Fakat enım ıkebr a ha u
1 
rdn~z,_. a~radn. ı. ar n~ ~yet ~ansıle ~i~likkt~ı. ce!11iyette sıcaktan uyku bastırmı§ ve olduğu ., -k A ~-~~darpın1~ta ~~ga nıyc5tı.?ıı: Ur. $imdi buğday mahsulü ye· burada patates eldlmektedir, ve ancn u ae epe ır Al şım ı ııze ıorunmeır• ceaaretını n,rueth; kan, yerd k d 1 1 U k ~o • "l!i .. u ... an u çwmıyor. oy• 

(ş ,_1, I -"'1• 1ı" L e uy uya a mı~ ır. y u ara- l • ~' • k • • • u m&ern eye oturunuz!) u.ıye ı- &oca ayn ya~amalı: mecıburiyetindc ı aında Ali merdiveni Ü t ha • esenız e, nasu as arpın Hliyoraunuz, 
tabedebiliyoruml <lemi§ti. ( 1) kaldılar. f ğından a;ağıya kada; yusv I ıınmk kaç lira?'a kadar olsun? 

Perigord rahibi olan Talleyrand, 1835 teşrinievvelinde madam dö birçok yerlerinden tehlikeİir :;:~ - İyıce bir teY çıkannız da fiatini 
1788 de Autun piskopo'!luğuna terfi Talleyrand"ın sı~hati bozuldu. Dok.- yaralanmıştır. Ali Cerrahpa•n has~ konuşu!°~· 

Paraşüt nasıl keşfedilmiş? 
ı. ÇrJc kimseler, para,ütün bir kadın 
h~~ ından keşfedildiğini bilmeL Pa
--.ur· b ho un ulunmnsına ~u hadise sebe-
~ lrnuştur: 1873 yılında Cenubi 

'•naada Nim kaaabasında aağır bir 
knç lı:ız açık bir pencerenin üzerine 
~rdıc talcarken müvazenesini kaybe-
'lereıı: •·ı_ k d dü .. Y~.&se apartıman an yere 
lü l~uıtur. Fakat dik olarak düştü
La~ en, rüzgardan etekliği, fistanı 
la .. 0 n lcgihi ıişerek kızın ağır ağır ao
- ·g~ aldınma inmesine yardım et-
•uııtır B 1 le • l "11f • •• u suret e ız h19 yara anma-

• bılalc.ia deh,etli surette korku-
~~an. heyecandan sağırlığı geç

"9'1r. 

ırı:raneız &limi Sebastiyan Lenop
n bu hadiseye şahidolmu,, uzun 

uzun dü§Ünerek nihayet dört buçuk etmiıti. Büyük ihtilalde otuz hq ya- tqrlar kadının hırdenbire ölüverme- tanesine k ld 1 ' t "" EUermı kaldırıp yüzümüze doğru 
metre lı:utrunda yaptığı bir ~dırla şında !bulunuyordu. sini ihtimal dahilinde görüyorlardı. a 

111 mı' ır. uuttı, katlan catıldı: 
Montpelier rasathanesinin en yüksek Directoire hük\ımetinin teeaaüaün- Talleyrand bu haberden :memnun • - Yoook, bayım! Bu mağuada 
kısmından yere aalınmıı ve etrafta de meşhur madam dö Staelin hima- oldu. O gün ikide. birde dudakları Bir ganç otomobile fena tnll.I bulunmaz. Fiatlerimiz de 
toplananların alkışları arasında hiç yesile Hariciye Na21ılığına tayin arasından ıarkılar :mırıldandığı du- çarparak yaralandı malıtuch ... Fula konutac:alc vaktimiz 
yaralanmadan inmeğe muvaffak ol- k t • · 

B 1 1 ki )L edilmişti. Napoleon devrinde de yuldu. Prenses iki ay sonra öldü. Alaeddin matbaasında çalı~n yo · •maze Relrneue ~ka yere ba· 
muştur. öy e i e i ıı; praıüt keıfe- 11 1u d"I . . S Jak G Benevent prensi ünvanmı almııh. Bunu öğrendiği anda Ta cyrand bir Hüsnü adında bir genç dün aabah ruz. 

.~ ~Ufbtır, .. ~.~~o. . ~rpderen .. ~ara· Bu parlak mevki ve ünvanlann beladan kurtulmuş bir adam tavrile: saat 11 sıralarında biıilcletle Anka- Fena halde sinirlenen dostumun 
ıutu uguruı.u vazıyetın e muıı;em· h.b. ı il T 11 d' • .._ 1c·· • d ] · b" dd · d · ı_ k b · ~ b l b e· h" )] . • . D h sa ı ı o an as a cyran ın bususı - ışte mev ıımı sa e eştıren ır 

1 

ra ca esın en ınerıı;en arııdan ge- ~nzı sararmaK._ 8' am1' . il' a· m\ cştırjıtır. av \~0~'-: ~·O m~t- hayatında ahlaki kıymet.İnin pek dun ıeyl len ,367 numaarlı otomobil ile 4125 dıseye meydan venneden kolundan 
e ~t~unl •. ~ap!ıgı .uyu • ır ça ı- olmaaı. ıefahet ve intizama1zlığı mu· Dedi. numaralı kamyon arasandan geçmek tutup dı..,ıya çıkardım, kendisini 
rsı sıcı~ ~lnı bkrleıtıre~ bı~ kj;'1 asırlarına pek ı.iyade dolcunurdu. Bir katolik, hususile eııki bir pis- istemiştir. O aırada Hüsnü otomobi- teskine ça}ıftun: 
jırtına ag ıyara para,ut dıye ul- Genç bir papaz iken mecnunane kopos için hacaleti calibolan hu :ı:in- lin yan pencere camına çarparak ba- - Hiddeltenme. KuncllD"ac11un 
anHmı§btı!'. "d ,_ . • .. denilebilecek hareketleri görü)müı- ciri o otuz beı aene taşımıştı! Bir da- Jından yaralanmıştır. Yaralı Cerrah- hakkı var. Her ,eyin usulü deli.ti. 

ar ı umumı en eonra ıı;e•ıf mu- ü F '- b J b" d .1 L. k d d ı h · ş· di ~- tt , __ !.J 1 .___._ k 
11 

•. 
1 

k • • ., t . allat un ara ır ıey enı emez· nA arısının a 1:11 anma ı pa~a ashlnesıne kaldırılmı~hr. un ~re e uuue. ma ı saunea 
em~·eı eıtırı e~e ınerken açılan di. Çünkü gençlik devrindeki hayab Talleyrand"m hususi hayatında deiil, saklamak... Mal dükkanda 

pdra~ut e~ ~aJ:'!ı ~1~· bhl~krlt !ayy~- amnın bütün asilzadelerinin haya- muasırlarına dokunan yalnız bu iz- Ar.&Jar temizlettirilecek durdukça her saat fiati bir kat daha 
r er en mı IDI§, ınıo le 1 e en aza - bndan farklı değildi: divac1 değildir. Diğer iki rabıtası da Şehrin hoı arsalarile deniz ltenar• yükseliyor. 
mıştır. Debedebe, ilay~. aefahctl... ona bundan az aöz getirmemiştir. lanna kavun, karpuz lı:abultlarile VaktiJe. alqam üzeri •-t yedide 

----------- Talleyrand buna zeki ve istidadı- 1808 de TalleyYand Rusya Çan ıüprüntüJerin ahldığı görülrnüıtür.jdükkin.lann _kapatılm~ı karan çık· 
Deniz yosunundan reçel! nı da ~~tıyo.rdu. ~ek!andırı~ gönlünü tılarak yeğeni Sokak.lan kirlete~ler hakkında Zabt- tıiı uman. ~uç ~tlik .. ı .. za~-

Norve t d . Bu gunlerı hatırladıkça o: ıle çok zoogın Kurlandiya dukamnın ta talımatnameaınde b8z1 kayıtlar nını bybedıyonaı:, drye esnaf telifa 
:VÜzde elt ed enız ~osoolarının fiati yapmak için kuJlanılmaktadır. Deniz - 1769 dan evvel yaoamamış kızı Dorothee'nin evlenmesini temin vardır. Fakat ceza vermekle ıehrin diqmÜf~~ Halbuki bugün, öğleden 
Evvelce h erccesınde arttınlmııtır. yoıunundan reçel, dondurma da ya- olanlar yaşamak zevkini bilmezleri etmişti. Dorothce"nin annesi Kur- temizlenemiyeceği düşünüldüğünden sonra dükkanlar açılmıyacak denilse 
~ılı:arılırd Ş~os~nlardan yalnız İyot pı1ıyor. Deniz yosununun hayvanları Derdi. landiya düıesi o zaman kırk tyedi ya- binalardan çöp toplıyan temiz.ilik ıevir.çlerindeat göbek atacaklar. Za· 
)edirilmeıkt ıın?.ı bunlar hayvanlara (Directoire) senelerinde geçirdiği şıpda idi. Fakat hatları hala bir genç araba ve kamyonlarından ba~ka so· ten akşamlan ıaat yediyi hekliyenler 
-.._

1 
e, gubre, sabun, muşam- çok beıılediği arıla~ılmıştır. ckolay aşklar> dahi mazur görülü- kadın narinliğini muhafaza ediyor- kakları, deniz kenarlarını, boş arsala- pek az. ııe. buçUk. altıya doiru bir-

........................ """"ıııaııuı,.ıımmmnııı•-ıı-nmını111n-nnımtıııın11t1111ııııtımııınıuuıı yordu. Ancak 1802 do kırk aekizldu: çehresinin letafetile. çevik hare- n mütemadiyen temiz.lemelr. üzere çok mağazaların camlı kapılanna ki-

Ki f t 1 
• yaşında Napolcon'un (Consulat) ketlerile., §en tebessümü ile gençli.it bir temizleme grupu ayrılması dü- lit asiliyor. Eskiden. mütteri kaçır· ya e mese esı i~a.resinin Hariciye Na~n ~ken.~e?· cazi~csinden.bir ş~y kaybetmemişti. ıünülmektedir. . mamak ~ ö~le yemefini a!~.üat~ 

dısınden evvel daha ıvırmı lüşının Duşes Parıste bı; gece, yıldırımla Bu grup, ıehrin muhtelif mıntaka· •btbran dükkinc:ılann ekserısı timd• 
(B metresi olmuş, bir müddet kendisine vurulmuş gibi, Telleyrand'a tutulu- !arma ta.kaim edilecek ve her mınta- bir de öfle tatili ic:adettiler. Birçok 

elbiseler ~ larafı 3 iineü 1&bifede) Eski ~adınların bilhassa ev içi tu- de metres!.ik etmiı bulun~n. Şander- v~rmiştit Onu delice acvmişti; büyük Jca ayrı a)rı temizlenecektir. Bu gıup· ~ağ~ y~elı:. '?a!dosu bahane• 
ı_ ı_ 1 d ıstemektcdir. Halbuk" _ valetlerınin başlı baıına bir alem ol- nagorlu guzel. fakat beyınsı:ı: mdez &Şık.lar son sevdalan olduğunu his- ların faaliyeti yazın çöpleri topla- .ile oile -vakitlen iki aaat kapatılı· 
&C& er en ~ 1 er d G d ·ı l ek ·'LJ • 1- n·· 1 likl .. • • v 1rı" d çogunun bunn b""t l · duğu anla~ılmaktadır ve eski kadın ma am ran ı e ev enm arzusu- setıııı; erı zaman &alblcri nasıl •id- mak, lu~ın da kar ıvc buz temizleme 1or. oy e e. muıtenyı magaza• 

usan e etmem le u çe erı d"" · h k · l h" k ld d 1 · " · 1 · 1· d k k d"I • ·· l 
Y

üzd h e tedir. Hatta b elbi!!eleri içinde bugün isimlerini bile na uşmesı er eııı a ey ıne a ır- et e çarparsa, o dn öyle ga)....,an ış erme inhiaar edece.ıttir. an açıramaymca en ı en mu~ e· 
en OŞ<lrıına ~ b"J U t d • d b" h v"' "d k J dırlar. Bundan 8~8 1 e ~alkmalcta- unuttuklanmız vardır. mış ı. . . . erecesın ~ ır ararctle sevmişti. . . . n eı:ı: .. açıy?~ ar. . . . • 

ai> bir §ib" d ~ra «nısvan taife· Meııela cdolamu denilen kadın Onun bu hareketı vıcdaru umumı- Talleyrand dan da şa§kınlık verecek Beşiktaş Askerlık Suhesınden: Cunun .bırmde kıtapçı vıtrinlenn• 
yük yak ;r tn «hır karış> fozla bü- elbisesi ... Bu hakikaten fevkalade bir ye ve katoliklik nnanele.rine bir mey· bir zevk ve şefkatle mukabele gör· 1 - Beşiktaş As. Şubeııinde ka- de daha iri harflerle f()yle kitap isim· 
fazla 'Y 8 1 .e~1acc, on değirmiden şeymiş!... dan okuma telakki ediliyordu. Km- müştü. yıtlı malul subay ve eratla ıehit ye- !eri görürsek hayret etmiye1im• 

emenı ı e soka~ k d" . d h k . . w ) v 1 . 1 . • .. .. "k . l . • M"" • k • takla d A b" eoa çı amıya- Lady Montague kendiaini ziyaret ısı e are etının agır ıgını an a• Dü~~. aşkın bütün gizli 1 • tım erırun tütun ı ramıye erını aşa- « U$len açırmanın usulleri» 
ha 1/1 ır. ~rlıc~ kır parmaktan ela- ettiği Hnfize Sultanın ııırtındaki do- mamış değildi. Bunun için Papadan rında büyük bir vukuf ve ~~~ ğıda yazılı tarihlerde Beşiktaş keza· C 1 R ·f.k 

n ın şerıt erın ullanıl 1 l ) v •• d • . b" . . ru e k k I v d .1 ı_t• ema e ı 
~a k d"I . . ma nrı da amayı şöyle anlatır: ev enmege musaa e ıatemış, ınncı 98bibi idi. Mutat hodb" ı·w· :ı sı ayma am ıgın a verı eceA ır. 
,, sa e ı mıştır k ··ı N l.t . d ın ıgınoen, 2 J d"h b b" ·ı B k . · «Dolama ile kaftan arasındaki onııu apo con u n bu talebe tav- çapkınlıklarından k d" • · k - z ı ama sc e ıyet verı me-
aek u~un a sıne ha~eket e~erek yük- fark PJudur. Dolamanın kolları daha sit eylemişti. uzaklaştıran bu kndın~ ~~;s~ne ~=r- mek üzere herkesin cüzdanlannda YENİ NEŞRİYAT: 
nl:ıa kalkı f~rlace gıyenlenn ao~akta u.zun ve kol kapakları kıvrıktır. Ha- Papa Yedinci Pie bu talep kar~- diği yüksek zevkı tahattur ettikçe yazılı numaralara .göre . saat 9 dan İNSAN VE SEYTAN 
l'a ~ı. esı ecek, kabahatlerı tek- fıze Sultanın dol flat nld" sında pek muztarip olmu11tu. Çünkü Talleyrnnd • 12 ye kadar eııenndekı mevcut tÜ· 
,_ rtl cdılınıe kendileri ba:;ka memle- bir kumaştandı avme atsı e ki un re k ı reddetse Napoleon·un darılacağın- H" b." k d . ed"l "' tün ikramiye tevzi ve nüfus hüviyet Bayan SAnlha Ay\"i!rdlnln bu ro-
.:e ere süriıl kt" B l dar . . opu arına a- d . "d" - ıç ır a ın pcrcstış 1 mege .. d •• d "k l k manı Gnyret Kltnbcvl tara~ındnn 
tc~·ı e~e. ır. un arı yapan anıyordu. Kollarının etrafı ve ya- an ermn ı ı. Amma gene reddi za· nun kadar layık d w·td" 1 cuz an? ~e uç a. et vesı a ı fotog· nc~dllmiştlr. 
la dı er ve şerıtçıler de ayrıca ceza• kasından eteğine kadar "k" 1 ruri gördü. cMütevaz.ı talepkir> Pa· 

0 
D d" egı ır rafla bırlıkte Beşıktn~ kazasında mü· Ko··.._,E D07'RU 

n ırılaeakt masla 1 ·· ı 1 1 yanı e - b h er 1
• t kk"l le • ~ \ı c·· d .... ır., - r a sus enmişti. Bu elmaslar pnnın u mu alefetine aldırmıyarak M H"d· . t .1 p I eş~ ı omısyona müracaat etme-

d 1 or unuz mü~ 1138 senesi ka- nohut kadar büyüktü 1 .. 1 ~· . evlendi. ısır ı ıvı smaı aşa da s-,len. 
r~~ckının kıyafeti.erini ... Moda uğ· ~~~ıında düğme yerin; ::ıda:~b~ Bu eski piskoposun bu yolda ev- t~nbulda iken ricalden ~· Efendinin ~ - Bundan sonra müracaat gün· 
lıyaf I zaman bıle yeni ve acayip çım1C1de yontulmuş gayet iri bir el· lenmesi mizah gazetelerine sermaye hır dlktorla macera!! dıllerde des- len çarşamba ve cuma günleridir. 
larrrı et er ~arntırlar, ibdalar yapar- mas vardı.) oldu. (ikinci restorasyon) z.amenm• tan ° an ve .kwr~k~.ıgı.!e meşhur bu- 4 - Tarihi tev:ı:iinden it.ibaren bu 
fetl 1?·:· Işın tuhafı, padişah, kıya- Bugünün insanları için dolama an- da cemiyette ltarı, kocanın mevkii luııan karısı ıle goru~tukten 11onra: tevzi müddeti dört aydır Dört ay 
daj erını beğenmediği kadınlardan cak bir masal dekoruna yaraıen aca- tahammül edilmez bir hal aldı. Her- - Bu kadar kadınla mül&ki ol- her ayın günlerinde müddeti tevzi 
llrıe~=d~yaramufar> diye bahset- yip ve efsanevi bir elbisedir. dd?m

1
, bunun kadar cilvelisini görme- günleri aşağıdadır: 22/7 /942 çar-

ır. Hikmet Feridun Ü (1) Maurtce PaMologe : Roman- ım tamba maluller, 24/7 /942 cuma şe-
tısme et dlplomatıe: (Devamı tahife 6

1 
ılitun 3 te) hit yetimleri. 

Bütün köy mesclelerlndc:ı hahse
den ve memleketimizde yegane köy
cülük mt'cmunsı olnn Köye Do~ru•
nun 50 nci sayısı neşrolunmuştur. 

Son Yıllar Tıbbi l'azıl:ırııım 
huliisaları 

Tıb Talebe Centlyetl Ynyınlannm 
lklncı nunınrnsını tcşkll eden bu ki
tap Ünlverslt<ı Kitabevi tarn!ındnn 
bnstınlmıştır. 



':;: ~ ı ADA GEZiNTiSi) 

ııebindeıı çıkard$ ipekli mendllle eat bu ~ pek beğen.dl. artık kocasından ayn yaşam.altta bu· ~ aef . • • aıf tle • da· 
Jnmu silemen: Hatta bir an «Hüseyin efendb J1 ka- lunuyordu; beı aenc aüren bir izdi- TA?sa aretmın Z'y. ~ °: 
•, _ BI-......... ll-•-·~ ...... h .... tutam.az rısına ta'kdim etmenin lmm oldutu- d "" .... dö K ı _J_ vetlen her defasında biiyük bır tc-,__ ....,-~ ~~ , vaçtan sonra uş..... ur aDQln hal ·Lı le _.ı d 
puyız kancıtım?. dedi, nu dü.tfuıdd amma buna cesllret ~ kızı Dorothee de Talleyrand'ın ye- üıue arııuanıyor a. 
~9 kadın on beşe.r santim yük- mecll. Zatıeın Zeıh.ra da. arka.mu doo.- w • d _, eh B ,..,_~ L t Talleyrand, Londrada herke.e 

~-4.. ;1., d"ın-. ll U rd genan en a,..uuur- u mUTareııı;.a e --t!L- k ı_ k -1'-' _! __ L_ ~tu\deld. ınıuıtaıt 1slca.t1>1nl'la~ m<Aq, vapura "15"'"' er yo u. v • b k . te!* d" p . d pu..ae ten ua an, .u~en munatap-
~rlnde, ve dapdaracık elbiselerin Recai d!Useyin efendb ye iltlfat rag'kieo. u d"" on d"' 0 ? erfor larmı okıarken ısınr gibi tesir eden 
içinde aheste aheste tıerllyordu. olsun diye somu: - s~nra Ufk eı 0

• dmo ı_~m~ me§hur Ru11 sefiresi k.ontea dÖ Lie• 
l\.ya.k.lan.nda. çorap yoktu ve kıpkı.r- - Siz d@ vapure. mı'}• tu - V ayana ongre~ınhe sa.o - '- !L ~- ven ile dost oldu. 
_, ... .....:1n .. ürıil tırnaklan g&z a.J.ıyoe- _ Evet ... Bendt!nls de Ada.,..,. casının amcası yanın a ane sanu:>e- M d d'" L" k d • 1 ,........ ....,....... ...xvı l"ğ" · ·ı ı · T ll d' p · a anı o ıeven, ar etı o an ..... Yanındaki erkeğe can sıkıntısı Retlka caı:(yen1ze ve çocuklara Y"J e ı ma ı a ey emış, a eyran m arı- R Za . N __ _J ~ b" 
.._ edJm d • d k ~ d d '- · usya ptiya azırına y~ıgı ır tçlnde bakarak cevap verdi: bir hava aldırayım d e... se avdetın e onagın a a. ou vazı- k T 

11 
d•d .. l 

- Kundwe.lannun altına. birer - İyl eğlenceler temenni ederim. feyi yapmakta devam etmişti. b ~ tup~ . a eyran an fOiY e 
motör kayamam ya!.. Yürüyorum - Alla.h ömürler versin efendim... Dorothee dahi bu sıralarda artık a setıni§ti: . . . . 
lo n~aı acele acel ... karmının v<l,.,1- ,_ LJ •• • d kud t" • t _,!1.. - (Bütüın fena ıbyatlann timsali .,teı .. ......., " J- er.ır.e1r. er uzerm e re mı eensJC b k . · 1 tık O 

Erkek yutkundu. Elinde bir termo3 na koştu. Vap~ ~balıktı. Yu'ka.- etm' bulun oTdti! Pek zarif olan olan o ve ~ .. Pe • ıyı .. an "! t 
•e iki paket te olduğu için SlCağı da- nk1 güvertede kuçük bir yer buldu- bitti 'I t -~ amberi andıar e _ namussuz. buyük hır külhan1') 
ha fazla hi.<-secliyor ve buram buram tar ve iliştiler. t.Hii3eyin efendb ne • :~ tmnın 1 1 kt · . __;:. r n Madam dö Dino, Pariae avdetin
terliyl)rdu. Nihayet karısına : kansı ve iki çocuğu da hemen bir gı. oaalıış ~rıl t~t ı 'k~n en~ ~·ki t~ den ıonra Talleyrand'ı son saatleri-

- Hanl vıı.puru kaçıracağız da parça ötelerinde oturmuşlardı, Kü- ~m go~ :t· ~e 1tİı'il:ı des n ~ı. ne kadar yalnız bırakmadı ve bu sa-
(lnun için sôyluyorum! .. dJyebildl. çült memur direktörünün ark.asında mwahabe~~n e . e en e en, . ır- atlerde onun hayatına cruhaıni §Ul~ 
ı Fak·•t dakika'"nda da ..,, cevab1 oturdu""'nun farkında değildi. Kan- den tezahur edıveren serbeslilder l w l 

"' ~· y.. !>"" • d k l' ib · · 1 1~·1 er> aerpmege ça aştı. 
aldı : aı ve çocuklan ile konuşu.yor u. uvvet ı caz esımn sır arını teş.ıu F k h ı•- ._ b'I • d z 

Ö 1 k b - :: .... b. Y.A d" d T rı d h .. a at a .. ounu 1 mıyor u. a-- Kaçırırsak kaçırırız... lüm. yok Zehra sank ocası UYUA ır -- e ıyor u. a eyran er gUıD yanın- h" . .. h'"k"" . "-
i d Bit b k l h va ınne gore u um gıyen un cgay-~a. ueunda ... Daha olma7~ bir motöl' bahat Jşlemiş glb susuyor u. · da yaşıya yaşıya u so u gan ve a- • hlAlt" b uh' . lk. akt 

tutarsın!.. aralık: çantasından paketini çıkart!l. lim mahlukun cazibesine tutulmuş. n a . a ı• ra ıta m ı~ ça am a 
İskelt'ye doğru ilerlediler. Köprü- Bir sigara yakbı. Denizi seyrederek: aralarında otuz dokuz yaı fark ol- hay~ zaman 

1
devam ettı Romancılar 

nün merdivenlerinden indiler. Bilet lçmeğe başladı d .. dü .. · erek da ışe karı§h ar. 
. ugunu şunemıy onu sevme- Bal--,_. Le d l · giılesinln önünde bir ana. baba ka- Arka tararta uHüscyln efendi:. nln w b 1 ~ ın c s aecreta e a pnn· 

labalığt göze çarpıyordu. Recai bHet o küçük bürtyesinden hlç te ümit geA aş a~ıdştı. k ! cesse de Cadignan> eserinde madam 
ti k d · ı . h"lcl i taftlli -"u K" nnesın en sonra tzını ... d"" o· , '-al d almak icın termosu ve pake eri a- e ı mıyen a m ses UJ yoıu • ...- A k b .. 1 d D h, • • o ıno yu tanımıyan .-; ma ı. 

ırısının eline vermeğe cesaret edeme- nsına şöyle diyordu: 1) .~<:8' ... u~un '::· j kro~ b: nltm Ceorges Sand, Revue de deux 
<li Bunlar1a beraber gişenin önün- - Canım efendim. sen benim de- u 1 tıya~ ~şıgındı cın emke tclıeıı kş_ ,• mondes mecmuasında Le Princc ün-
""e.kı· kalab"lı~a M"""';· Şöyle yandan diğiml yap AA paketi Şu çocuğa yapacak ışı var ı: enç a nın aı- .1 .... b" _ _J • "mi • 
u .. ı> ı;;uu. • • • ~ • • • • • l • d .1 vanı e netrethgı ır ;raztaa. ısı erı-
btr manevra -..pıp biraz öne geçmek: birkaç erik ver Vitamindir .• , Ye- bı kont dö Kam an aev aaı e meş- . ed d"" b"" ük" 

J - • ·" • • nı venn eın, unyamn en uy 
ist~cti. Lflk.ln genç ve lrtyan bir !ldam sın!.. .. gul ıdı. ayyan olarak gösterdiği Talley-
tta'""'ısında durdu: Kadın buna toYle cevap verd;f: Bununla beraber Talleyrand'la Do-- d' D h • ·ı b" t d ·· -·.., _ ~ Hilseyi.nciğim Üzliiıne • , . . . ran ın o rot ee ı e ır şa o a muş 

- Rica ederim, sıranıza geçiniz!.. V k lks d. ·• rothee om dostlukları gıttikçe kuv~ terek hayatlanm en fena inceliklerile 
Herkes te slzin kadar açık gözdür .•• sen. . . apur a ın a o zaman 1 . d b d ti '- ek b k 

k t. d ı..+1 d vet enıyor u; u os uıı;: p ça u tasvir ettif Gi~enln önünde bekliyenlerin hep- pa e ı açanın em...,. m e... d d"k d 1 • "hzal lb 1 
si genç adamın fikrine iştil'A.k etti- - Hayır efendim ... Allah AJ!ah!.. e ' 0 u ar, ıstı ar ce ey e- Bunu okuduktan sonra Oıateaub-
ler: Şimdi açsan ne çıkar canım .• Ço.. mi~ti. riand dahi nefret ettiği Talleyrand"a 

~ cukları üzmenin mA.nası. var mı?.. Dorothce'ninkaknn,eai düşes kendi- cMemoiree d"Outre-tombe eserinde 
- Doğru, hakkı var ••. Ne muna.se.. - Peki şlmdl a.çayım... sini tutamıyara ıs~ançlık: ve ümit- bir fasıl ayırdıl 

betsl;r.~~k~r!r~:;al •• Sıraya geçe- Recai ş~kın hafifçe arlı:.amna dön- sizlik içinde şiddctlı tazallümlerile Victor Hugo bile bu bicivlere şu 
llm ! . d~. ~~ şir~~tte~ o ~ısı:, 1~ e~em- ~? dedik;ıuldı~ yayılmasına çok şiddetli kalem darbeaile İttirakten 

Recai bayağı bozuldu. Ve en ar- m ye ız « se~ın e en 11 a ... nızmet e ıyor u kendini alamadı: 
kay" g-ti. Önünde d.d~ta santlın HalbukJ. lşte biltfin hayatında, koca. Dorothee ite, ne bu dedi'lı;odulara, (Talleyrand"ın ölümünden sonra 

.. -.., şirketılen pannağınm ucunda çevı- · · t a11·· ı · '- · .. . ·ı· k ,__ 1 d" eantim ilerliyerek gişeye doğru yak- k dlsl 1 d·.1. ı:u>v1'e • ne annesının az um erıne enemmı- vueudu tahnıt edı ır en Çl"411 an a-
d h .,... k. d .. d ren en n n yapama 151 Y"J · n . . d·· Tali d d tulm laşan lkl a am aw en ısın en pek kolaylıkla başarıyor. karısına is- yet vermıyor. pre?-• .• o eyr~ ~ maiı maaa üstün c unu. uııtu. 

ba~ı.liyorlardı: tedlği gibi strlünü geçiriyordu. Kü- lıa,yatına alenen ıştırakten çelunmı· Uşağı _ bqka yapılacalıt. hır şey ol-
- Bizde h9.la bu münasebetsizlik- çük memur Meta blr an lçlnde §'ir- yordu. madığı içini - bunu lağıma attıl) 

ler oluyor birader •.• AvDJpada malüm. ket direktörünün gözünde büyük blr Talleyrand nereye gidiyorsa, o da Süleyman Kini lrtem 
gişelerin önünde halk «kuyruk• de- ehemmiyet kesbetmişti. Şimdi .Hü- refakat ediyordu; seyahatlerde, ika- Esbak İstanbul Valisi 
ııilen vaziyettıe arkası arkasın:ı ı.-ırala- seyln erendt. açık bir kese kağıdını metlerde i'lı;i dost hep birlike görü-
nırlar. Halbuki burada!. eline almış karısına uzatıyordu. Genç nüyorlardı. 

Recai içinden: cıHay geçme'Z olay- kadın . D h. b .. .. t 
dım'.• diye nunldandı. Lakin böyle - Bilirsin ben erilt sevmem .. . Diş- ib" o~ot ee, ~k~gı ve mktev:u:kı 
en arkada. gişeye y<ı.k.laşıp ıa· bilet terim ka~ıyor!., diye !tl.raz ede- E~--mkızaca ma ı ıyett~ln ço u dakb: 
almağa pek imkan göremiyordu. ek ld Fakat klm dinler? Hüse- şıı;:ı ocasının amcası e arasın ı 
Arasıra cesaretsiz ha.kışlarla. bı.raz ~in :u u~zlere kulak bile ~dı: rahata günden güne daha ciddi hir 

AKŞAM 

Abone bedeli 
TilrklJe Ecnebi 

Ueride, gölgede duran kansına bakı- _ Al al ... Ye bakalım ... Sana vl- renk alıyor, yüksek bir dereceye va
yordu. Zehra suratı asmıştı. Muhak- tamin diyorum!.. Şimdi vitaınln rıyordu. 
kak ki yanına gidJnce gene kendisi- devrinde yaşıyoruz ya.hu!. cFırtına günleri• geçtikten, yani Benelllc 
nin becer!ksizllğinl uzun UZ1Jn sayıp - Iyl amma sevmem ki kocacı- ihtiyar Talleyrand'ın ae.vdaeı bir iti- 6 Aylık 

1400 lnıru.t 2700 kohq 

dökecekti. İşte bu esnada Recaldaiçin ğun,.. yat gibi kabul edildikten ve bu yüz- 3 Aylık 
bır muci2.e oldu. Ufak: tefek btı· a m _ A al Ayşe,. . oan sıtıvorsun ._ ı ......... 

750 • 
400 • 
150 • 

U50 • 
800 • 

J den uyanan dedittoduların uzama5t ....,-.L&A yanına yakl~tı : amma ... Severim sevmem bilmem... 1--...;.------------11 • 
11iddetini tadil eyledikten sonra dü- p t tttlh d d hll lmı - cMüdilr bey•... Müsaade buyu- Bu erikler yent'c&k... y o.s a a ma a o yan 

rursanız biletil!rlnlzi bendeniz ala.. - Peki dan1ma alıyorum.... şea dö Dino Talleyrand üzerinde iyi ecnebi memleketler: Senellğl: 
· bir nüfuz ve tesir icra etti. Büyüle 3600, altı aylıltı 1900, ilç aylığı 1ım... dedı. - Ild tane da.ha al... '-· 

· ın- p ki Al ı dostunwı ihtiyarlığını tatlı geçirtmek 1000 .. uruttur. ~ai baktı Şirkette, maıyet ......, - e .. . ayım._ ._ _______ ...;... ____ ........ 
çalışan kü~ük memurlardan birt idi Re-cal crHüseyin erendi• ye bakıp ve gençliğile süslemek, onu eğlen-
bu .•. Herkese bay denildigt helde ha- sevdiği bir futbolcuyu alkışlıyan bir dirmek. istiyordu. Bunu da kafi gör-
111. bu adamcağızı e:Hüseyin erendi• seyirci heyecanı ile a:ya.şa asl&ıı!. .. miyerek nefsini onun şerefine valt

Telefonlarunıs Bqmahanlr: ıosss 
Yan lşlerl: H7'5 - lclare: Z0611 

diye çağırırlardı. Lakin şi.rltet direk- Vallahi aslan be! .. Her dediğlni yap- feylemeğe karar verdi; Talleyrandm 1---------------1 
toni bu tesadüfe pek memnun oldu: tınyor .. a dedi. gürültülü, uzun hayatını terefle bi- Recep S - Un:ır 78 

Müdür: ZH91 

- Haydi bakalım «Hüseyin erendi. Hü:'.'eyln erendi dlrekOOrün n~nn- tinne.ini arzu ediyordu. Bu sebeple S. im. Oü. öt. İki. Ak. Yat. 
dedi. Al şu beş lirayı ••• Bize iki birin- da adeta blr kahraman kesilml.IJtl. onu yafmın ve siyaset aleminde ka- E. 7,03 9,12 4,45 8,43 12.00 1.034. 
ci hilet ... Bü:yükadaya _!adar gidip ~ada~ blr müddet geçti. Bu seter zanmıt olduğu mevkiiıı. icaplanna Va. 3.37 5,47 13,20 17,18 20,3.5 22,30 
~~ ınıe . .. Huseyın efendi karısına: . t d- d k "h · · ··ıt. k 
Parayı verip gişe önünde1d kala'ba- - Sana bir şey söyliyeylm mi? •• ~~Y.~ e 

1 
avet eh ere :dz~. nını Yl ı'e 

hktan çıkınca derin bir nefes aldı. Ben bugün Adada senin amcana filln uııunce ere, ep cı ı mese e ere 
Az daha boğulacaktı. Kansının yanı- uftrıyamam... Ben Adaya eğlenme- sevkcdjyordu. 
na dôndüğü zaman Zehra sordu: ğe gidiyorum. O pinponun basma- Louis Philippe hükumeti sefaretle 

- Hani biletler?.. kalıp naslha.tlerlni dinliyemem... Londraya göndermek üzere tecrübe-
- Bizim şirket memurlarından biri - Peki amma sen söz vermiştin li bir diplomat ararken, Tallcyrand'ı 

benı gördü, O alacak!.. de... buldu. Talleyrand, Dorothee ile bir-
Geno kadın dudak büktü. Biraz - Söz ~öz_ bilmem... Haftada bir tikte Londraya gitti.. • 

sonra cHüt~yin efendi. blr elinde tek tatU gunum !11r ... Adaya gidip Tallcyrand. Dorothee'nin yardı-

İdarehane BabıMl elvan 
Acımusluk sokak No. 13. 

Baku'köy Halk.evi reisliğinden: 
Lw.an gününü teslt müna."!ebetiyle 

24/7/ 942 cuma günü akşamı. saat 
21,30 da Evimiz bahçesinde verilecek 
konferansı müteakip yazlık sahnede 
temsil vertıecelttlr. Sayın halkımızın 
t.eşrlnerı rica olunur. fapkası. hıirmetinln şiddeth1den 1k1 çamların altına şoyle blr yan gelece- -

buklum olmuş bir halde biletleri ge- ğlm . . . İşte bu kadar!... , .. , ...... 1111111s11111s1111 .. s1111u 111111111111111111111111111111111H•1111111 
tirdi, Direktörün kansına üst üst4? - Olur ••. Senin dediğin gibi ya- Recai uykudan uyanır gibi silkin- kıymet ve mühlm işler veriyor ••. 
iki kere reverans yaptı amma ze.b.ra pallml. . . dl. Cevap verdi: •Hüseyin. efendi• de buna hayrette-
bunların ikisini de görmemezlikten Recai büyük bir hayret Jçinde on~ - Hiç karıcığım ... Hiç!... dir. Bazan düşünüyor va cracaba 
geldi. lara dalmıştı. Birdenbire kansı ken- O günden sonra direktör e:Hüseyln mıidürün gtrlünde niçin itlba.rım art-

cHuseyln etendlıı ufak tefekti, çe- disinl dürttü. Zehra: efendiıı ye katiyen öyle ehemmiyet- tı? . . . Biletlnl aldım da ondan mı? •• ıı 
lirnsizdi amma, p1re gibi çevilatl, - Kuzum öyle bön bön gene nere- slz ve silik bir adam muamelesi yap~ d.iyor. Bir tiirJü ~ln manasını kav-
Kalabalığa sokulmuş. küçücük bün- ye daldın? .. diyordu. mıyor. Bilakis kendisine çok bii~ük rıyamıyor. Hiknıet Feridun Es 

böyle garplı bir kız terbiyesile yetiş- de, !Yanaklann şeftali tüyü intibamı 
• ..A. • tir de sonra haremden dışarı burnu- veren kaclır~vari, şahı emredvari kıl-

B 1 L L U R Ş· ı ş E nun ucunu çıkartma ... Sultan Hamit sızlığı falso teşkil ediyoı. Şimdilik 
_. devri devam etseydi gene neyse... henüz geınç. Ona, yirmisine varma-

F akat memleket bu hürriyet havası mış delikanlı da denebilir. Fakat yıl
AŞK VE MACERA ROMANI içinde çalkanırken, Bedriyenin de lar ilerledikçe bu şeftali buruşacak, 

başında elbet kavak yelleri esecek ... kırışacak, ne şap, ne şeker bir hal 
Tefrika No. 12 Yazan: (Vi _ Nft) Ve sevgilisi başını ıağa sola çarpıp alıverecek; o da öbür ak ağalara dö-o 

çırpınacak 1 necek. 
Hayır, genç kadının sıhhatinden «- Abdurrahman Çelebiliğin bi-

Fakat: f kağa çıktı. yaoa bir endişesi :yok. Fakat ne za- le klnuyacak... Kadınlar sana: 
- Gemi aslam ••• Ah Gemi asla- Artık a.İyaai kargaşalıklar da yattı• man Bedriye aUına gelse, - hoı cVah vahi Ne güzel erkek olacak.

Dl ... - tözlerinden ne mi.na çıkar- mış, lstanbula ni.abi bir sü'lı;fuı gelmiş- aklından bir an çıkmazdt ya- ak mı~I Yazık etmiıler oğlanab bile 
mak lhtm geldiğini O'ice keatiremi- ti. Onun hüviyeti ile, gelmiı eec;ece- ağanın ıyüreği ctz eder. içine bir hü- demiyecelker. Bir t~k çaren: Sevdi-
yor... ği iJe uğraşacak kimse kalmamıştı. zündür çöker. ğin kadmı servetinin dcbdehesile bü· 

Kalfa: Ak ağa buna kani idi. Geçtiği yolda çocuklar kaydırak yiilemek ... Ona, bu harcın mahpe-
- Maşallah bira.z sakinleşti. Siz Çok.tandır hazırladığı plim, bu- oynuyordu. içlerinden biri, ötekine: sinin ihti,amını, Parisin hürriyeti 

selamlığa geçin ıulancığun ..• Uzım gün tatbik sahasına koyacakb. Ni- - Kukanı elle, A1xlurrahmanf - içinde daha fazlasile yaşatabilmek ••• 
olursa ben çağırtırım aslancığım ... • şantaşsıdan Beşiktaşa doğru aheste diye fıaykırdı. Kendine medyun ebnek... Bunun 
~eyince, içine bir acı çöktü: aheste yürüdü, Köse Emin, bunıı tesadüfüın bir iç.in de üç nal, bir at tamam. Dör· 
c- Cemi aslam ... Aslancığım. ... Mevsime rağmen hava güzeldi. telmihi eaydı: dün<:Ü nal lazım. Dördüncü nal = 

diye düşüne düşüoe, cdestun larla İçi ipek pardösüsünü katlayıp koluna b'W · 
yol açan harem agw alannın peşi sıra aldı. Bir sigara yaktı. «- Hey gidi Abdurrahman Çe- 1 ur şışe ... > 

lebi I• Altın başlı bastonunu asab~etle yürüdü. Bedriyenin geçirdiği kriz~ ... Onu 
c- Ne oluyor~ Nesi var~ Neye fazla endişeye düşürmüyor. Bunun Bir berber dükkanının önünde asıl- bir taşa çaldı: 

böyle oluyor acaba"> ... Ne garip ka- esaslı bir hastalıktan ileri gelmediği- mış boy aynasının önünde durdu. c- Billur şişe! ... > 
<im bu ... • diyor ve şüphelendiği ne emin. Sebeplerini de anlıyor gibi. İnce uzun endamı, geniş omuzları, Çeşnicibaşının maiyetinde çalış-
muamm-1ın bir türlü künhüne vara- Şayet sevdiği bu kadın, gönlünün iri mavi gözleri, fesiain kenarından mak, onu :yıan yarıya bir kimyager 

Ynaıı: lsKENDER F. SERTELLİ 

o,. tı. san lllı.lri>U bor f911 ıı.a.. Dediler. cSarı .sihir1>az• sesfn.J. yük-
e:ırJenu:f Te tap. n~ para seıtmete ba.olailmoa, kaıpınm önünde 
lle elde etmiftl duran Can - Fo: 

c- İki köylü ıece f&hlrde lmllraa. _ Bura&t k.lm,in kl)şltüdürP dedi.. 
~ !f!Wı:let yatnuım :vatacü:. Klml. ııörm« btl;,'ol'8Ullı; 
Bu utursuzıa.ı'l~ dı.pnya a.ta- Bu sırada Yamamot.o uJ30ıyor •• 
lım.» pencereden başı.81. uza.tı]'Or ve feda1· 

Batı kapı.sına. gelir geJmeı& san sl .. sinin sesını tBnıYor· 
hlıt>aıla. ka!."§ılapn Şlma !ıe'lA.şla _ Osa.kada.n gel~ yolcular u~r. 
sordu· 

_ Ka.pı kapalı.. glmdl ne yapaca- s~ .sayıim~z •. Buıı.kın onlan. 
tız? Jıçertye gırdilderi zaman. Qa:n - Fo 

SlbJıt)aıı güld:Q.: hayrete düşüyor; 
- Merat etmeyin, Ben şhndl bil: - Biz, kimin evine gefdJ.k. Şlına. P 

mucize göstereoe~ Muha.tızl&r :ııa- - Prens Yamamotonun evinde~ .. 
PlYl açaca.'kla.r. Kolayca Qıtacatınnııı.I - Yamamoto,,.... Eski &fendim za... 

Geı:çek böy1.e oldu. Kapııa ya.t.ıq.. m111lllld& b1r tere Osakaya gelmift.l 
tıl&r, sanıYorum. Onun burada. ne ışı var? 

san &llı1.rbaz: k:apıd& dUQ.n blr 
nöt>etç.Jye ellle ufak: b1r işaret verdi. Şlma gülerek anlatıyor 

~ .. ük ka- - O, çoktanbert aeni k.ova.lıyor-
Nöbetçi derhal kapının .. ....,. muş, yavrum! Bize haber r~rdi. 

na.dmı açtı: 
_ Ha.ydi geçin ba'ltalım, uitul'SUZ 8enl çok sevdi~ni. buraya stO alA 

mak için geldiğ'lnl söyledi. Onun ar .. 
köylfi.ler. .• in eti k ı in sana <;an _ Fo ~ bll'I kimonoya sa.- zusunu yer e g rme ç , 
rılını.ştl, yalan söylemeğe mecbur oldum. 
Ş!ma da bambaşka bir kılıkla - Beni tuzağa düşürdünüz. öyle 

ayakta duruyordu. mi? 
Kapıdan yavaşça geçtiler. - Hayır. Senl korsanlann elinden, 
Onların a.rkasından San sl.hlrbu Jı:aranl.ılctan kurtardık. Saltanatın 

yürüdü, kuca~na, aydınlığa çıkardık. , 
Ve şehlr ka.pı.s:ı biraz sonra tekrar çan _ Fo tereddüt; içinde kaldı. Ne 

ka.P.andı. söyllyeceğlnt bilmiyordu. Yamamoto 
Üçü bb:den şehir kapısının dışın- onun içln meçhul bir adamdı. Onu 

da. kaldılar. bir kere osaım sarayında görmüştü •. 
Şima, sihlıt>aza döndü: uzun boylu, sefahet diişkiin, çok 
- Burası çok ıssız bir yer. Çok- zengin, möstebıt ve ma.ğmr btr 

tanberl· şeb.lr dı.şma. çıkmamıştım. adamdı. zaten Çan - Fo da: böyle bir 
Şimdi nereye gideceıtlz asilzadenin koynunda. ya§amağa alış

- Blzhn köy şuracı.ktadu' • • Yürüye- mış değil mlydi? işte o, şimdi ara-
rek kırk be§ dakikada. vannz. Her dığmı bulmuştu. 
halde. !azla yoruinıtyt\oaks1nız. 
Karanlık bir yoldan yiiriimeg-e 

başladılar. 

* Yolda giderken Şima söyleniyordu: 
- Gökteki yıldızlar bize 1flk salma

aaydı, bastığımız yert gömı.lyecak-

tik ••• 
San sihl.roaz: 
- Merale etmeyin. diyordu, köyü

müz bu yollar glbl karanlık değ'Udlr. 
Çan - Fo, haremağasına soruyor

du: 
- Köye vardıktan sonra., ora.dan 

nereye gideceğiz, Şima? 
- Orada düşünürüz. Osaka.yı bek

llyen meşum felAketlerden kurtulduk 
ya. 

- Fa.kat bu gideceğim.iz köy Osa.
k>aya çok yakınsa, felaketler btzı ora 
da da bulur. 

San slıh1I'ba.z ümit verlcl bir sesle: 
- Korkmayın 1 dedi. Sizi. aydınlık 

bir dün.ya bekliyor. Zindan hayatın
dan. esaretten, mil.nasız ve fiabam
mill edilmez taha.kkümlerden kur
tuldunuz:. mu Tanrıya şükrediniz •. 

Bôyle hızlı hızlı yürüyerek Ya:ma
mot.onun oturduğu k~ vardılar. 

••• 
Y amamoto'nun atki1 

Ja.ponyanın o tarlhlerd.e b~ıyan 
kalkınma hareketinde rolü olan bir
çok kadınlara. raslanır. Adı geçen b 
kadınlar arasında Çan - Fonun göze 
çarpan hususiyetleri vardır. Mesela, 
bu kadın evvelce eski valinin gözde
si iken, erendisinl çok severdi. Kor
san T1 - Pinin eline düşünce onu da 
sevmeğe başl.e.mı$J. Bundan sonra, 
müstetıit derebeylerlnden Yamamoto
nun pençesine düşüyor ve ona da sa,.. 
da.kat gösteriyor. 

Çan - Fo, Yamamotonun yattığı 
köşke geldiği zaman gece yarısı ol
muştu. Yamamoto uyuyordu. Köşkün 
bekçileri vardı. 

cSarı sihirbaz• kapıda duran bek
çilere bağırdı: 

- Haydi, Yama.motoye. haıber ve
rin.. biz, Osakadan geliyoruz. 

Bekçllm-. gece misafirlerini önle
diler: 

- Yamarrı.oto gece ya.tısından son
ra gelen m.lsa!lrlerl uğursuz sayar 
ve evJne almaz. 

Yıamamoto del'hal merdivene koştu. 
Çe.n - F'oy1ı k&rşıladı: 

- Gözlerim yollarda kaldı. ~'aka~ 

«Sarı sl:hlrba:t• m bu işi muva:tfakı .. 
yetle beeereceğlnden emindim. Sev
gili Çan - Fo bugün yamı gelir, <U· 
JOrd.UDl. 

Çan - Fo kurnaz blr k&dındı. Ya.. 
mamotoyu yadırgamadı; derhal 
önünde eğildi ve derobeylerlne ita~ 
eden kadınlar glbl diz çökerek kona-. 
rını göğsünde kavuşturdu. Bu hare.
ketin manası csizin emrintz altın
dayım.• demekti. 

Yamamoto elini uzattı. Çan - Foyu 
yerden kaldırdı. 

- Gel sevgilim! Ben geçen yıldan. 
beri senin hasretinı çekiyordum, se
ni ilk gördüğüm gün se-vmi'itlm. O 
zamandanberi Japonyada senin k.a-
dar güzel ve sevimli blr kadına r&.s• 
lamadıın. Kendi t.oprağımın sınırla
rını aşarak. sent koma.nlann eHnden 
kurtarmak için , buralara. geldlm. 

Qan - Fo, müstebit dP.rebeyhıln 
kendisine ilAnı aşk etmesinden hoş
landı: 

- Ya korsanlar beni vermeseler
di, ne ya;>ardınız? 

Diye sordu. Yamamoto sevgillsl 
nin saçlarını ok.şadı: 

- Her şey o kadar yolunda. gidi
yordu kl Osa.kaya. gönderdle-lın fe
dai., korsanları blle aldatmıştı. Böy
le olmakla beraber. eğer iş aksine 
dönseydi, şehre zorla. gl.recekttm •• 
seni gene onların elinden kurtarıp 

alacaktım. Sen korsanlara değil, ba
na layık bir çiçeksin, Çan - Fo' Seni 
ancak benim glbl asilzadeler kokla
yabUir. 

Çan - Fonun kollan kabardt. 
Ti - Pi onu belki daha fazla se.. 

viyordu amma, ona. hiç te böyle g;.i .. 
rel ve gönül alıcı sözler söylemiy<>!'
du. Ça.n - Fo yeni efendlsinln dızle
nnı öptü. Şimal Nipponlula.rının 

adet.ince, bu hareketin manası .sana 
teslim oluyorum. Bundan sonra se
nin malınım!» demekti. Yaınamoto 
sevgilisinin boynuna. sarıldı ve gece 
yansından sonra herkes yeril yerlns 
yattı. Bu saatte gecenin . karanlık 
koynunda ne entrl.kalar döl4üyordul 

(Arkası var) 
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İşte bu ufak biigisine dayanarak «- Ah, ne ettim de herifi daha 
Bedriyenin konağında kapalı kaldığı fazla söyletmeden öbür dünyaya 
aylar zarfında, bir iki kimyagerlik yolladım) ... > diye eseflenmeklc be.
tecrübesinde bulundu. Mahut parşö- raber: «Amma, daha ziyade konur 
men kağıclın şurasına burasına biı- saydık, devriyenin baskınına uğrıya-o 
hç teTkip sürdü. En basitlerinden caktık, parşömeni ele geçiremiyecek-
- limon ve soğan usar~lerinden - timi• diye kendi kendini teselli edi
başlıyarak.. Fakat hiçbir netice elde yordu. 
edemedi. BiJaltis, esrarlı vesikanın Şimdi yapılitoeak yega.ne iş, Bilalio 
o noktalannda birer sararma hasıl evine bir baş vurmak. 
oldu. Köse Emin de, bunu görerek. İşte Emin, Bcşiktap doğru bu ga• 
gizli ~azınm bozulmasından korktu. ryeyle yürüyor. 
Ya so~ra. maa~llah, ~leri~e şişC; bu- . Maktulün son kansını gayet iyi ta
lundugu halde bile defınenın yen an- nır. Ölen ilk zevcesinden bir de km 
!aşılamazsa) olduğunu biliyoor. Lakin onu görme-

Bu korltuyla, tecrübelerin arkasını 
kesti ve şuna kanaat getirdi: 

«Yapacak bir tek. iş vardır. O da 
billur şişeyi bulma.ki• 

Amma na.sıU ... Hangi izi, hangi 
İp ucunu takibederek >. .• 

Emin, hatırasını iyice yoltluyor: 
Fıstık ağacı altında cesedin bütün 
ceplerini ve her yerini aramıştı. Şa
yet şişe üzerinde olsaydı mu1ıakkak 
bulurdu. Onu o buluşma yerine üçün
cü bir şahıs mı getirecekti acaba) 

miştir. 

Gülümsedir 
c- Paşalım (*) yaman çıkh. Bilali 

•vucunun İçine almış, kılıbJk haline 
sokmuştu. Emsalsiz bir üvey ana ke
silmiş diye de duyardım. Kızı irniuı 
inim iıtletirmiş. Bravo b 

(Arkası var) 

mıyordu. dilediği tarzda serbes kalsa, elbet arkaya doğru dalgalanan parlak san haline bile getirmişti. Öyle ya: Pa• 
44

• başına böyle şeyler gelmiyecek. Fa-ı saçlarile güzel bir İnsandı. Kırmtzı dişaha takdim edilecek şerbetlerin, 
Köse Emin, koanktaki bu gürlütü kat pa~ııfendinin istibdadı da daya- dudaklarının kenarına bir sigara iliş· yemeklerin hilesi var mı diye aınla

Jjzerine aylardanberi ilk defadır ao- nıhr neviden değil. Şe~ evl~dını tirınİ§tİ. Bütün bu er}fekliJf zevahiri!! .. mak Ji.zun eelmez mil. 

(Emin, Sultan Hamit tarafından 
Hacı Mehmedin de vazifclendirildi· 
ğini bilmiyordu.) Yoksa Esircizade 
Bilal emaneti evde mi bırakmı§ )J 

< • > Saraylılar arasında kullanılan 
blr t!birdir: Aynı konaktan sa.raya 
satılmış yahut hediye edllnil.ş ık.i kö .. 
le yahut carlye, blrtbirlerlne o:p~ 
hm» diye hitabederler. 
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ARI 
1 - İŞ ARIY ANtAR 1 SATILIK BUZ DOLABI - 4 ayaklı 

Kelvlnatör 938 model sekiz ayaklı 
· Norç marka 1k1 buz dolabı satılıktır. 

'.l'ÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE, saraçh:mcbaşı Bahçeli maJıallebici. 
l'RANSIZCA - Dört l!s:ına b!hakkln Tel: 2160'7. 

TEPEtlSTU - Tramvaya. Ud. dak1- KURTULUŞ - Tramvay lstasyo- ı SATILIK BtfYVK ÇİFLİK - Uzun-1 ACELE SATILIK kAGtn 5,500 ı.t. 
fta 3 katlı 3-f-5 odalı banyçıu bah- nuna 2 daldka 3 dalre!l nezuetll a.p. köprüde içlnden Ergene nehri ge.. RA - Helıeıo~lunda aemllt tırasi 
çell bir apartıman satılıktır. Fiatı 23000 liraya Ankatn. Emllk İstlkıal çen ve çeltık tııhsn.tlyesi bulunan yüz 420 lira peffnen alınan nahiye mü-
21000 liradır, Dosya 270 telefon 43486 • .:cad:.:.:;..:d:_es..:.:ı".".'N_o..,;._9_8_Tc_l_: ::4::-15_7_ı_. --:-::-':"'.1 bin dönfunlilk saıarlı ve Çatal Kın dürlütü binası.. - 2 

çifliklerlnln sekizde blr hissesi satı-
=fn~ec~elJ mütercim, muhabere -KEl--,EP-İR.;..__ŞA_R_P_İ----An-a.do--h-ıya. 
dir 'Mii ' 1lliastn vnzife ara.makta- azimet dolaylSlle Hollanda tıpı az 
fc..:.ı.,., .. rrncaat: Akşam gazetesi cMü- miist.amel şarpi , tekınll teferruatile 

· - 1 satılıktır. Maltepe Kfiçilk Bağ mev-
ALMANCA, HOLLANDACA - Bilen kil No. 2. B. Nnfle müracaat, - 1 
~ bayan iş anyor, Alt.Şam'da eA,RD 

OSMANBEl'. CİVARINDA - Dört BtJ:ıdJKADA - Nlzo.m mevkllnde lıktır. Ankarnda Kocatepe O~Jt so-
katlı dörder odalı banyolu bir ap:ırtı- 1142 metre 20 ve 50 meb'e cephell kak 5 numarada Muzaffer Gökova
man satılıktır. Fiatı 33000 Ura.dır. a.rs::ı. 5500 liraya. Ankara Emlli.k İstik- :Y& yazılması. - 4 
Dosya: 269 telefon 43486 18.1 caddesi No. 08. Tel: 41571. - 1 

ucuz SATII.m: EV - Beyoğlu Ye
KURTULUŞ - Tepeüstü, trnm- nişehirde Vl§necı so!mtındn 17 No. 

ŞİŞLinı; - 2 kat. 9 odalı tam kon- vay caddesinde 3 dairell . bahçeU apt. dört oda ve nı{iştemllft.t üo katlı kAglr 
for, deniz görür villft. satılıktır. Mü- 21,000 liraya .satılıktır. lstlklal ca.d. ev acele 1300 lira.ya satılıktır. oez .. 
racant : Ta ksim Şehltmuhtar Ca.d. Ankara Emltlk No. 98 birinci kat. mek 1çlıı lçlndeldlere. görüşmek ıçın 

DEVREN SATILIK İÇKh.i KiK 
GAZİNOSU - Kalamış- vapur ısteıe
&1 önündeki lşlek lçklll kır gazinosu 
devren · aeeıe satılıktır. Taliplerin 
gazino· miısteclrl Emin ~üne mü
racaatları. - :ı. 

:.:.:.ınuzunn mektupla müracaat. _ ÇOK ACELE - 100 santim geniş.. 
ğtnde J..-unıa.ş sllindlrl alınacaktır. Bir 

2 İŞÇİ NLAR de kumaş boyacı ustasına lhUya.cı- ARIYA nuz vardır. Müracaat Mn.hmutpa.T<\ 

j Çj ARANIYOR - Gayet serı ola
:k ~le mnl dizebllen birkaç işçiye 

tiyaç vardır. Çnrşıkapı Bileyiciler 
~ak 2'1 numaraya mürncaatlan. 

Kefell han No. 59. - 2 

1/4 Veli ÖZder. T, 43486. Dosya 256. Tel: 4l571. - 1 18 den 19 a kadar Galata. Ada han 
Fintı 40.000 3 /1 N tte tel -

FERİICÜY KURTUJ.UŞ - 8 odalı 5 o. ya o snn. n sonra c.on: 
CİHANGİRDE - 3 katlı ilçer odalı muhkem t!\gir köşk, 2000 lnşant 14 ,81449• - 2 

ACELE KİRALIK - B~iktaşta 
Köylçlnde Alaybey ~da 13 
No. lu, tanı konforlu müstakll ev 60 
liraya acele kiralıktır. Telefon: 22'72S 

SATJLIK MOTÖR VE TUJ,U!\IBA -
Yenı vaziyette Drlng mar:r.a gaz l!ll).. 

törü 20 m. llk boru ve dirsekleriyle, 
Ud parmaklık Garvens tulumabsı 10 
m. Jfıstık kayışı ve yedek kasnn.klar
la satılıktır. Mür:ıcant: Eyüp Münze
vislncle Pembe Çavuş bağı. - 2 

daireler, denizi tevkaU\dc görür mo.. metre cephe, 540 M. meyvalık bahçe, 
dem aprt, Müracaat Taksim Şehtt- 25,000 liraya satılıktır, Tel: 41571. 
muhtar Cnd. 1/4 Vcll öuıcr. T. 43480 - 1 

ACELE SATILIK HANE - Bey~lu 
Balıkpazan Damcık soknk No. 8, Se.. 
tiz odalı ev ehven :tiatle satıln.caktır. 
Talip olanlar Ankara caddem No, 48 
bay Nail Dcmfrkan'a müracaat. - 2 

5 ~ MÜTEFERRiK-
, 

RiR TtlRK BAYAN ARANfl'OR
~eslek: sahibi yalnız bir bayın ev Jş-

rfne bakncak ve icabında seyaha
t.inde refakat edebllecek 30-40 yaşln.
l'lııda bir '.I'ür1t bayan aranıyor. Arzu 
~enlerin Şlşll posta kutusu No. 15 e 
ınuvazzah adresini bildiren ufak blr 
tercfinıelhalll mektup ve bir fotoğ-

Dosya: 258 Flatı 27.000 ---:-------:--:----
ştşı.i - Tramvay dura1';1na tkl 

OSIUANBI:n'DE - Tramvaya yakın 
5 katlı 5 şer odalı daireler, banyolu 
modem bir n.partımnn. Müracaat: 

dakika 3 daireli beton Apt. 15000 u.. 
raya satılıktır. Ankara EmlAk İstik
ıaı cad. 98 blrlncl kat. Tel: 41571. 

ALMANCA DERSLERİ - Usulü 
tedrisi mü~emmeı olan bir Alman öğ .. 
retmenl Almanca dersleri vemıekte-

KAATllANE KARİYESİNDE - dfr. Bu llaanda ikmale kalınll tale
İçlnde Kdathane ~ geçtlği beyi 1mtuıana hazırlar. Pazar(ian 
tapu senedinde gösterl,lı;n hudut d~ maadl\ her g1ln saat 4 ten '1 ye kadar. 
htllnde nısfı Neyire hanım ve I)JSfı İstttl!l e&adesl 133 No. ~~ 
Ahmet beye alt tiç yfu: kırk bin ru"llO apartunan .2 net merdiven l ncı kat 
murabbında denmunda kuyusu ve 6 No. ya müracaat. ~a müracaatları. - 3 

:EV iŞJ,ERİNDE ÇALlŞIUAK: ltZE
~ - Bir bayana ihtiyaç vardır. 

'k eyen1crın Çemberııtaş tamfi so
~ ~o. 62 Ziver Yenaıa müracaat. 

DAKTiLO - Ankara yazıhanemiz 
itin telefon ve dnkt.ilo işlerinde ça
lıtnıaıı: üzere blr bayan arnnıyor. Mü
:caat saat 14 e kadnr Galata Ban
- lar caddesi Adalet hanı No.5 

İYİ FİATLA BİR SANTRİFUJ KU
RUTMA MAleb.mst ACEJ,E ARANI
YOR - Mürncant: Mektupla.: Bahçe~ 
kapı Anadolu htın No. · 8. Telefon: 
23322 sant 18 - 19 arnsı. - 2 

YUMURTA TALAŞI QJKARAN -
Tala"1, balyar yapma~a elverişli tcz
gA.hlar. maootla müteharrik 18 bey
gir kuvvetindeki motörlle acele satı
lıktır. Galat.o. Balıkpazan demlr tüc
can bay Bakiye. - 2 

SATILIK EŞYA - D. K. W. mar
kalı vitrin buz dolabı, Akuvaryom, 
sinema ekranı, sahne perdesi ve mlis·· 
t.ameı fskı:müeler .satılıktır. Her gün 
saat 15 ten sınıra. Saray Sinemasına 
müracaat. - 2 

Tnkslm Şcbltmuhtar Cad. 1/4 Veli 
Özder. T. 43486. Dosya: 268 Fiatı 
42.000 lira, 

SATILIK KÖŞK - Mcyva ve sair 
ağaçları havı 1 i dönüm bahçe fçe
rlstndc 7 odnlı ahşap köşk satılıktır. 
Su, ekktrlk, hava.gazı, kuyusu mev
cut ve gayet açık manzaralıdır. Göz
tepc istasyonundan iki dakika mesa
fededir. Telefon: 42527. 

SATii.IK EV ARANIYOR - Beyoğ
lunun her semtinde t.ramvaya. yakın 
ve yahut Bakırköy ve Yeşllk'öyde 
konforlu bahçeli blr ev arıyorum. 
~atmak arzu edenler murassaı mek
tuplar1le posta kutusu 407 M.E tü-
muzuna müracaat. - 3 

-1 

KADIKÖY - Rımpaşa denize na
zır, nln1 kl\gfr G odalı hane 6000 U
rayıı satllrkt.ır. Ankara Emllk .Bey
oğlu İstiklıil cad. No. 98. Tel: 41571. 

-1 

VsKtJDAR - ~ancılar kayma.
kamlık binası yanında denize na'Zll' 
ıotısmana. elverişli 9 dönüm bostan 
ve barakalar 11000 liraya satılıktır. 
Tel: 41571. - 1 

k{u-gtr bahçıvan lnılübesf mevcut ve 
yinn1 dönüm mahalllne muhtellfill· 
cins meyvaJı ataçlan havi bir bap 
bostan hem satılık ve hem klralıttı.r. 
Talip oln.nlann· Ma~da KA.atbane 
caddesinde 5eyhan apartunanı lkln
ci ve üçnücü dairesindeki oturanlara 
miiracaa.Uan. - ı 

BF.Yo<'iLU - Aynalı.çeşme ca.d- KAPALIÇARŞI - ~ sok~ 
desinde 3 kat altı düWna elverifll No. ı kuyumcu d~ atıııt.tır. 
ahşap lWıe 1500 Jlrnya. &."\tılıktır. An- Ba1ıkpaza.n Cümhuriyet quıt hava 
ırara Eınlik BeJotıu İstlkll\l cad. Ko. bıahzenlnde maklnlsi Ha.san Şendala 
98. Tel: 42571, - ı Jahut XadıklJJin<fe Moda. caddesin-

de Kabuklucevtz sokak No. 2f ba-

lılEK.ftJn.ABINJZJ ALDIBJNIZ 
Gaeıemts ldarebaneatnl adrel 

olarak ~rmlf olan taı1Jert .. 
mtzden 

M.B - Radyo - S.B - Kiracı -
P. ~ Jırtte - N.lt - Ciddi -
P. S.K - R.R - B,S - B.P -
hıpaı - F .A.K - B,P - P.A.0 

ı_tJ ~ B.A.L - Parlı • 
' . 
n~ gelen. mektuplan lda
rebeMmftden aldmnalan rica 
olunur. • • 

l'l'ftiYAT SA.TiCiSi ARANIYOR -
:kadıtöyünde bir ıtriyat mağan..c:ı 
~in kudretli bir satıcı aranmaktadır. 
aı..a<bJtöyde oturması ~rttır. Her gün 
Oaıatnda Bankalar cad. No. •7, 
•oyvoda hanının zemin katına ka
t.na saat 10,30 - 11,30 aram müra
eaaı. 

SATILIK FOTOGRAF MAKTh"ESİ -
ıox 15, Reneks, Zays obJektlf, porta
tif 13mbrnuvan, tekmil teterruati
ler U25l liraya. Kn.raköy Melek han 
No, 8 Ern1A.be?1'1s'e müracaat. - 1 

.l\!FtCİDİYE KÖrtJNDE - BaWık 
arsalar ve evler vardır. Slrkccl BÜyük 
İsmail pa~ han No. 6. Telefon 23486. 

YEDİKULE - İstasyon caddesin- yan Muadile mtıracaat. - ı 
de iki katlı 1tAglr hane 2000 liraya.----------------...,..-:--:----------
!atılıkUr. Ankam tmlftıt Beyoğlu İs-

iYt İNGİLİZCE BİLEN MtfBEBBİ· 
~E ARANJYOR - Temiz blr aile n~
dtnde çocukların terbiye ve lisanı 
ile me~ul olacak ve daimi aile ya
llında kalabilecek blr mürebbiye ara
llJyor. <İstanbul 260 posta kutusuna) 
•çık mali'ımat ve talep edilen şart
larla müracaat. 

BAYAN ARANIYOR - İstanbulda 
bir Yıı.zıhanenln telefon gibi hatıf 
i§lertne bnkncak bir bayana ihtiyaç 
larcıır. İsteyenler Fotoğraflarını taf
•ll~tlı mektupla. İstanbul 106 No. 
P08ta kutusuna gönder meleri, 

4 - Kiralık • Sablık 

TALiMBANE MEYDANINDA - Bl.r 
apartınum. 5 katlı. 10 daire. 4 dillt
kfm. tam konfor. İradı safi senede 
6.000, Müracaat: T, 43.486 Veli ÖZder. 
Dosya: 259. F1atı 170.000 lira. 

ACELE SATILIK - Galata. Baye
zit Vell Mandıra sokak 26 No. Gllle
güle hanı scnevt 900 lira Irat. 9000 
liraya Cağal~lu No. 2 Tel: 20785. 
Dörtten sonra. 

KANLICADA SAYFİYE - Denize 
nazırdır. Mevsimlik veya aylık mo
bllyell üç kattn 1, 2, 3 oda ve müş
temilatı. Hizmetçlll tıralıktır. Elek 
trlk su vardır. Kanlıca Eski Kulüp 
binasına mürnca:ıt. 

KARA KÖY CİV ARl1''DA Satılı,k 
bir hnn. İıııdı 4000 Um. Müracaat: B.ı".KlRKÜY - Yenimahalle Tay
Tnksipı Şehltmubtar Cad. 1/4 Veli ya.reci FCthl ~oknk No. 7 altı oda, üç 
Özder. T. 43.486. Dosyn 260, Fintı sofn, iki kömürlük, iki helft mutfak 
115.000 llra. kuyu ve bahçeli üç katlı e-v acele, sa-

- 2 tılıktır. Cumartesi, paznr, salı fçıfı-
TEŞEKKUL EDEN BİR ŞİR- NİŞANTAŞ, Gt.JZELBADÇE - 5 dekilere mürncnnt. 

kET - muhasebe ve muhalJeratıru daire. 4~6-7 odalı , bayolu, deniz görür, DEVRF.N SATILIK YAZIHANE 

tlklal caddesi No. 98. Tel: .U571, - ı 

ARSA .&RANIYOR - BoPziçl sa
hillerinde 800 M2 dan büyiilı: aatııık 
veya tiralr1ı: arsası olanlann acele 
Karaköy Melek han No. 8 Emtakser
vis'e müracaaU&rı. - 2 

AZAPKAPI CADDF,SİNDE - 12 
daireli büyük sağlam % 5 lratlı a.par
tıman (100,00C)) liraya ablıktır. Ktı
raltöy )&elek ban No. 1 Eml!lcservls'e 
n1Üracaat. - 2 

M1l1Brt1TPA,ADA - KAgfr Crfko
taJ fabrikası blnaslle 3 dükkft.n 4 
odalı a~ap ev ayrı veya toptan sa
tılıktır. Karaköy Melet han No. 8 
Emlakservis'e müracaat. - 2 

idare edebilecek lisan bUir bir nıe- modem ve çok sağlıım bir apartıman Telefon, marukbn koltuk kanape 
lnur aranmaktadır. İktldanna göre satılıktır. Mürncnnt: T. 43·486· Dosya kırlstal yazı masası, sehpa. sandalye. 
ın~ verllecekUr. Talip olanların 261

· F!atı 5o.ooo lira. Galata eskl Gümriik sokak Çeçeyan 
fstanbul 501 numaralı posta kutusu- OSMANBEYDE - Tramvaya yakın han No. !>. Tl: 42475 KURTULUŞTA VE MAÇKADA _ 
lla mektupla müracantlan. - 1 10 daire, dörder odalı, banyolu, beton SULTılNAHMETrE _ Tavukhane t.Tçer daireli mükemmel konforlu ye.. 

NECATİBEY CADDESİNDE - % 
10 ırat getirebilecek 17 odalı aile evi 
(12,000) il.raya satılıktır. KaraJtöy 
Melek han No 8 Emlakservla'e müra
caat. - 2 

TEc 4\ • · arnıe bir apartımnn. İradı safi sene- sokn"'mda 12 numaralı ev acele sa- nl apartımanlar yinnlşer bln liraya 
RuBELI ÇIFTLlK ADA.MI de 3.000 ıırn. Müracaat: Tel: 43486, 6 satılıktır. Kara.köy Melek han No. 8 4

1lANJYOR - İstanbul civarında bir tılıktır. İçindekilere müracaat. - 7 ru Dosya: 262. Fiatı 95,000. Emllkservls'e müracaat. - 2 "'-tllk için at. araba, sığır ve manda 
UllY\·an1armdan ve ziraa.tten anlar APAitTil\IAN ARANIYOR - Bey- NtlZHETh'E CADDF.SİNDE - (5) 
'ectübeıı blr çltuik adamına ihtiyaç AYAZPASADA - Denize nazır bir oğlunda, Şişlide veya Maçkada ha- katlı geni§ nezaretu iyi konforlu % s 
~?"dır. Adres bildirerek Galata 1376 hane sabhktır. Müracaat: Taksim vadar etrafı açıklık hnkans3 tele- iratlı apartıman (28,000) Ura.,., ""lı-
""·•- Şehitmuhtar Cad. 1/4. Veli ÖZder. 1. ,,_ ._ ~ kutusuna mürocnat. - 2 · fonlu 2 veya 3 odl.l banyolu mobllye ı lıktır. Karnköy Melek han No. 8 Em-

- T. 43.•86. Dosya.: 203. Fiatı 30.ooo yahut mobllyeslz. Belki mobllye sa- l"'••ftrvls''e müra
1
""'t 2 Jıı(i\•&-w,.. ...... "'AP·"N - ru· ı..ıeıyc .......,.. - • -

1Jı .......,JUU"I .a n _. tın alınnblllr. Akşam gazetesinde 
t~~~ var. İş İstnnbul harlclndedlr. BEBEK - Küçükbebek Cad. 2 katlı Pnrk rümuzunn blldlrllmesf. AKSARAY, Flllıı"DIKl..J,ı ATİltALİ-
-~Uertn her gün saa~ 4 1le 6 ara- 9 odalı köşk :.!.000 M. Bahçe. Müra- PAŞA, HARBİYJo."DE - (1,000) lira-:da Marpuççular Büyük Abut Efen- caat: Taksim Şehltmuhtar Cad, 1/4 SATILIK MATBAA _ Motörlü bü- dan (6,000) liraya kadar ahşap evler 

han No. 7 de Ziyaya biZ?.at mü- VeU Ö7.der. T. 43.486 Dosya: 2M. Fiatı yük pedal, 'tımbn, dlklf, blçak maki- acele satılıktır. Kara.köy Melet hım 
'-caat.ıa.n, 12.000 Ura. neleri, zengin hurufat tam takımla No. 8 EmUikservis'e müraca11t. - 2 
n:F.ş NtlFUSLU BİR AİLE NEZDİN- BAKIKKÖYDE _ . İstasyondan 8 satılıktır, Tepebaşı Yenlçeri sokak MALTF.PEDE - Cadde üstünde 7 

- Dolgun maQfla mmıtazam ye- dakika. asfalt üzerlnde, 2 katlı. :> 38 .:ı müracat. - •1 odalı .sağlam. Hnllç Penerlnde neza-
lllet ve ev hizmeti yapmasını bilen od:ılı, 5 dönüm bahçe. Müracaat: retli kft.glr, Balat.ta ahf&J) evler m -
tenıız bir Türk bayan Iüzımdır. Arzu Taksim Şehitmuhtar cad. 114 Veli SARIYER PİYASA CADDESİ - tıhktır. Karaköy Melek han No. 8 
e.!enlertn Tahtakale caddesinde 96 J'I. _ _, Yeni sinema ve bira bahçeleri matı- EmJilkscrvls'e mürncnnt. - 2 

T. 1$ BANKASI 
Küçük üuarral laeaaplari 194.2 ikramiye plam 

KEŞİDELER: Z Şubat, ' Mayıs, 1 Atunos ' 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapahr: lttrnıara.ı v.6Uer. T. fa,486, ~a: 265. Fiatı ne, sandalye, bUfe takımlarile klralı'k 

..__ 1 kundura boya lmalAthane 17.000 lira. h t 1 k.__ ı' ... l me ACELE SATILIK: 3tM LİRA - F'a-
-ı.e saat 9 dan 12 ye kadar acele mtı- ya ut devren sa ı ı ~u. s,.e e - tıhtn. tramvaya (5) daklka yolıı 2000 
~tJan. Telefon 21147. - f BAKffiKÖYDE - İstasyona yakın muru Bay Şevketten sorulması. muntazam Ud tarafında yanguı du-

1942 İKRAMİYELERl 
Liralık l 

3 
c::: 2000.- Lir• 
= 3000.- • 
= 1500.- • 
= 1500.- • 
= 2500.- • 

l'ÜZDE İLE ÇALIŞARAK - Pt.ya.. '9katıı, 8 odalı, bahçeli ~D ev. Mü- ---------------! varları bulnnnn 4 odalı bahçell ınhşap » 1000 » 
:!_a_ ıtriyat satncak bir pli\.sfyeye ih- racna.t: Tnks1m Şehltmuhtar Cad. TARABYA - Bötürtlen sokağı No. Satan: Uğur Emlak : Fntlh postahane % • 750 • 
~..,. vardır. Bü...nt p,.,,... .. e cad. 1/4 Vell ÖZder. Tel. 43,486. Dosyn: 266 72 asfalta yakın 5 odalık, elektrikli yanında (38) Tevfik. - 2 3 • 500 • 
.nO 5 3 w ...., ..... , F1:ıtı 8,500 lira. 
_ • e müracaat edilmesi. _ 2 bir ev mattuan 1000 liraya satılıktır. • SATJLIJ[ ARSA _ Çlt~havuzla.r, 10 » %50 » 

MAD İçlndekilcte mürnc:ıat 100 TiYA EN Pil[ DÖKMEOİSİNR m- KIZILTOPRAKTAN BOSTACJYA . Hazırcevap sokağında. 894 m2. bir ar- 40 • • 
ç VARDIR - Her gün 10 - 12 KIDAR - 15,000 liradan 120.000 e CEYD.ı\NDA VATAN F.CZAN'MI - Ba satılıktır. Tel: 23700. - 2 50 • 50 • = !500.- • 

= 4000.- J> 

Ye 2-7 arası Bantcaı 
bay Jl'evztJe il ar cad. No. 59 da lı:adar köşkler, yalılar satılıktır. Mü- Sahibinin hastalığı dolaytslle satı- ACELE SATILIK _ Kocamustafa- 200 

11 
25 • - c:: 5000.- » 

3 :ın raca.at. 2 rncaat: Takslm Şehltmuhtar Cad, lıktır. Sahlbl Rıza Ata.saguna milra· paşada. otobüs dura~mda genlı bah- %00 > 10 > - 2000.- • 

:- SA TILJK EŞYA 1/4 Veli Öuler. T. 43.486. Dosya: 267. caat. - 12 çealle bir büyük bir ufak ev ve biıl "----~---.. -~~~~-~------" 
HARBiYEDE - Tramvay.o. yakın FABllİKA İÇİN _ Topkaıpı harl- diikkfı.n, bir sıradn. Fatihte tramvay .., 

S:A~'!._Bub! ... ~LABI VE SAİ- s katlı, beşer odalı, banyolu betonar- cinde 1'e Haliçte acele satılık müte- durağmda ÇntnQşırcı soka~da. Me- ;f ip f akülteei dekanlığindan: .. 
~ -,....... a,Jak me. Müracaat: TakBim Şebftmuhta.r addit arsalar. Metresi. 2,5 liradan 5 riç a;ıa.rtımanı Eltlt1bt ·İmnall Hakkı Fakültemlz.e ballı Dlf Tababet! mektebinde 40 Ura Ucretll b1r dalı:tı-

marta bir buz dolabı ile ~Frijider cad, Veli ÖZda· T. 4348e. Do.cıya 250. liraya kadar Belek Türk Emli.t: oa- Merlçe müracaat. - 1 ıoıut mftnhaldlr. Taliplerin ,abaneı dU bllmesı prttır. :istetlllerln tem-
tftoluk yeni terazi ve kJ,ı1ata.ı tık on Fla.tı 25,000 lata Ömerlblt han .ı.tlncl tat Mo. 23 -- •- muzun otuz bh1ne1 cuma gtlntı akp.mına tadar Tlp Fakilltest Detanlıtı-~ saire ""ele satılık•·.:.. UA-n~ ------------- 8ATILIJ[ 3 PARÇA r.nu..A.D. - Kii- t tmeı -- ~ -...,.ı.ut ...._ Telef 42368 -... Parm"~"'-- l na lsUda De mllracaa e ert. ., ... ,. mail pqa han No. 6, Telefon: 

23488 
IJitlLİDE - J.tatlı, a odalı tam kon- __ 00 ___________ ~- --ın -*8Rı • "Ye JO Mo. 1 

81rtecl · for, balı~ıt modem TlllA. Müracaat: b1ri düklinlı iki ey"' AsmeJımes- SÜMER BANK•------~ ..._._.....__ MODADA SUADİYEDE - Muhtelif .. ı. hmal 90ka&. 8 Mo. h •..,..rtıman 
"'-.un Şehit.muhtar C&d. 114 ven ter ~· && -- y ı• M il p rl 8ATILIJ[ RADYO - R.C.A lllar- Özder. T. 43486. Dosya 251. Fiatı 30000 lcıymette 1'll1Alar her ıııemtte e. Beyoğlu sulh mahkemesinde M/7/042 er 1 a ar aza arı blı, gramofonlu ve 8 IAmbalı bÜ71ik apartmanlar 1'll1Alar Botu.da ~ılar, cuma giinft :ııa.tılacalcttr. Taliplerin 

lbOdel 350 llrnya satılıktır. 41495 nu- holMAÇl[,\))4 - 3 tatlı dördet odalı Xadıköyihıde 8000 Uraya güzel ev, mahkeme ha.§ :tAtıpttttne 942/38.. Ko. 
~raya telefon edilmesi. _ 3 Ta ...... ~ern apatunan. Müracaat: iratıı emJJ.kler, satıııJıor. seıs Tliık ne müracaa.tıan -
- ~ Şehltmub c d 1/.. v u· Emllk. ömeribtt ban kat 2 Ko. 23 _____ ..;..·-------
8ATILıK YEPYENİ SANDAL - Her Özder. Tel: 4348e. %~ 2fi2 ... n:tı Telefon 42368 ÇAHLICADA SATILIK: KÖŞK TE 

fe11 tamam. Meşhur Halll ustanın 25,000. UAzt - İçtnde Jk1 Jrlıtlkil " asırtık 
J'apısı. Moda dc:nJz banyolanna mil- --- ------ ---- 7,500 LİRAYA - Pangaltıda., be- cam alaçlan babman ~de 
:r&caat. MAQKADA - Arsa. Tramvaya ya-~ • . 5 oda, dütttln, büytik bah- 120 dönümliik Rauf paşa araz1sln1n 

8A kın 15 M. 'YÜZ, 22.50 dertnut Müra- çell ev. IınaJMhaneye elverişli. -Be7- eekizde bir h1sses1 satıbttır. Ankara.-
Jnt TILIK OTOMOBiL RADrosu - caat: Taksim Şehltınınhtar Cad l/4 <>(tlu Umum Emllk Bürosu Mis aaka:t da Xocatepe Geçit sokak 5 numara-
~o marka 6 Irunbalı. Bayezıt Ba- veıı Ö7.dcr T 43480 Dosya·· 253 17/ 1 telefon 42336 da. Mumffer Qökovaya. yazılması. 
~Iar No. 28 Benzin dePOSnna nıü- Flatı ı&ooÖ • • • ----.---·------- - 4 
?acaat. . IDD.EPIK ARSA - Tamamen de- -------------

NİŞANTAŞ İyı mevkide 5 katlı ntz g&rtir, Eren'lı:öyde, 8 dônthn tes- %0,000 LİRAYA SATILIK APARTJ-
41.MAN (MERSEDES 170 TİP) - Az. be§Cr odalı, banyolu. betıonanne bhl vlyell, maktu.an 2,300 liraya satılık- MAN - Modem üç knt gUn~ll ha

lntlstaıneı tenezzüh otomoblli satılık- •.ı:>artıman. Milracaat: Ta.kaim Şehit- ıır. Beyotlu umum EmlAk Bürosuna vadat tramV&,7a yarım daltlk.a: Kur-

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müeaaesemiz Zat lıleri aerviai için 

MEMUR ALINACAKTIR 
Bu memurların Lise tahsilln1 bitirmiş olmaları ve m emurlar 
kanwıunda aranılan vasıflan haiz bulunmaları 3656, 3659 sa
yılı kanunlann şümulüne giren daire ve müesseselerde en az 
üç sene çalışmış olanlar tercih edilecektir. İsteklilerin . 31/7/ 



~ I~{ Ş_A_U.=========================================================22===T~~=lıın==ıu=z==1~=4=~ ... _:..., __ _,...-=------------~ ....................................... 11milllJ!ı~lim .. !li23 ... ill!lllllWilli .................................... ~ ......... , 
Sahife 8 

G4:~zEN 
GüZELLiK SüJü 

. 

iŞÇi ALINACAK 
BüYUKDERE 

KiBRiT FABRiKASI 
Müdüriyetinden: l 

l 

Bu süt lüks değil ciddi bir 
ihtiyaçtır. Pudra kullaılan 
her kadın çehre ve mesamatı· 
nı tıkamıt olur. Zaten böyle 
olmasa pudraya lüzum kal· 
maz. Pudra mesamatı tıka· 
malda yüze cazip bir düzgün· ı 

• Kibrit fabrikası için aJağıda yazılı şartlar altında erkek, kadın ı 
ve çocuk İtçİ alınacaktır. 

lük verir. 

Ancak, yüze •abah 
sürülen pudraya, gece, 1 
artık ihtiyaç kalmaz. 1 

1 - Tekmil Fabrika i~ilerine iı günleri paraaız sıcak ö~lc ye· . 
meği verilir. ' • 

2 - Ücretler: 
A) Erkek işçilere: 

Normal meui saatleri için erkek i1Çilere yaptırılacak İşin mahi
yetine göre aaat batına ücret hesabile gündı. 100 kuruştan 1 70 ku
ruşa kadar. 

Filhakika gece yatarken ' 
y~zünüzü sabunla yıkarsınız. ı l 
Fakat çok ince olan pudra 
zerrelerini eritemezsiniz ve : 

B) Kadın İşçilere: . · 
Normal mesai ıaatleri için kadın İJÇilere yaptırılacak işin mahi

yetine göre 75 kuruıtan 11 O kuruta kadar. mesamatı açamazsınız. 
1 

Halbuki mesamatı açmak ! 
lazımdır. Çünkü cilt nefes al· ı 

mazsa buru.sur. 

işte GÖZEN Güzellik sütüm 
bu sırada ihtiyaç hasıl olur. 

C) 12 yatından 16 yaşıına kadar olan erkek ve kız çocuklara: 
Normal meıai ıaatleri için çocuk itc;ilere saat başı ücreti hes'!l

bile 65 kuruı. 
D) Tahmil ve tahliye. avlu işçileri: 
Bu kabil işlerde çalışanlara işin mahiyetine göre 1 SO kuru;ıtfln 

1 70 lcurufll kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 

1 ~ 

Yüzünüzü yıkadıktan sonra 
veya yıkamadan bir pamuk 1 
üzerine cıGÖZEN •güzellik sü- ı 
tünden akıtınız ve çehreniıi ı 

bilhassa yanaklannızı ve bur- 1 
nunuzu bu sütle iyice siliniz. 
Pamuğ'unuz tam mana.sile i 
kirlenmiş olacaktır. itte cildi ı 
Dizden çıkan bu kir onun 1 
sörpmeslne mani olur. GÖ· 
ZEN Güzellik süt1inün kokus~ ı 
hoştur. Ancak vazifesi yıılruz 

Koordinasyon Heyeti karariyle fabrikanın günde Yftpac.ağı 3 ss
atlik fazla çalışrr.aların % 30 zammı ilave edildik•e normal meni ile 
100 - 1 70 kuroşa kadar ücret alaa bir İşe<ive 1 S O der 2 S O kuruşa ka

dar. 7S-1 1 O kurup kadar elan bir işçiye 1 10-160 kuruta kadar, 65 " 
kuruş alan iııçiye 95 kuruş: 150 - 170 kunıfll kadar alan İşçiye 220 - • 
250 kuruşa kadar gündelik verile:ektir. 

· cildi temizlemek değil, ayni 
zamanda beslemek. germek 
ve çilleri örtmektir. 

Geç ihtiyarlamak için be
hemeha l · 

GÖZEN 
Güzellik sütünü 

kullanınız! 1 

ıtriyat tlepolaıın4a satılır. 

3 - Kanuni vergiler işçilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
dahili talimatname.tinde yazılı hükümlere göre her 15 günde bir öde
nir. 

4 - işçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyükdcrede Büyükdere - Bıııhçeköy yolu 

üzerindeki kibrit fabrilcası müdirivetine nüfus tezkereleri ve altı fo
toğrafla beraber müracaat etmeleri il~ .. olunur. 

Tesviyeci, turacı, frezeci 
ALINACAK 

• 
Kibrit imal eden dairelerde veya fabrika tamirhanesinde ma· 

kiniıt ve makinist muavini olarak çalışmak üzere birinci sınıf tesvi
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan 
netice3inde gösterecekleri ehliyete göre maaş veya saat başı ücretleri 
tayin edilecektir, Talip olanların vcsaikile birlikte Büyükderedeki 

' 

. 
i 
1 
1 
Li . 
1 

GÖZEN 
MÜESSESESi 

,, Kibrit fabrikaııı müdiriyetine mü racaııtlan ilan olunur. 
" .............................................. . 

Büyükpoı:;lane caddesi No. 5 
Telefon: 41318 Rafinai tesisatı satın almacak 

El.nde tasfiye makine .f te.,L=ıtı olup ta satmak Lstlyenler hta.nb ıl 
tay! _ Şehremini askerlik şube- Tuciın Gümrük Kemerli sokak 21 numarada Nazif Özarcnyn mura-

s nden aldığım askerlik tezkeremi ve caatlan. Te!cfon: 24197. 

ş hremlnl nüfus memurlug,Indan ~=========================; alınan nlifu<1 tezker"tni beraberinde ! 
kaybettim. Yenisini alacağımdan e.>-

• ı.;~inln hiıkmıi yoktur. 
• '" d~mlıı Ali oğlu Niyazi Yanbollu 

Zıyi depozito senetleri 
Istanbul IthalAL gümrüğünden al-

Bankamız Merkezinde ve Ereğli Kömürieri 
jşletmemizde çalışhrılmak ve ehliyetlerine 

göre Ücret verilmek üzere, Makine 
Ressamı alınacakbr 

rnlf oldutum 31UO. 4179, 4181 numaralı hteldileria ettakı miiabitelerinin asıl veya tasdikli suretlerinin bir 1 
27 3 ,..... 3 4 ...... ıa 4 M2 •arihll Ü" tercümei bal dilekresine rapten 15/8/942 tarihine kadar Ankara-ve • ·'""'· •• ..-. • • - ... .. 1 

kıt'a beyanname muhteviyatı eşyll da Eti Bank Umum miiclürliiilıne ııöndenneleri ilin olunur. 
için gümrük veznesine depozito sute- il•••••ıılııllllıiılıılııiııiıllllİiımmim••••••••••ımi 
tlle tediye eyledltim mebalığa ait j 
845(11, 64753, 85481, No hı Ye 1078, ELEKTRiK ve MAKiNE 
S°:!~j=.~== MOHENDiSLERi ALINACAK 1 
zayUerin ileride zuhurunda hültmtt 
olmadıtnu Uln ederim. 

E. 1. Tapanidls 

llAn: 
Bundan Ud l\Y e"el dükk.imm

~a saçını yap~en Alianş yu
zuğiın il diifüren bayanın g'ellp al
::ıası rica olunur. 
Beş.lktaş Orta Bahçe caddesinde 

l5 No. Kadın berberi Hilsnii Su'1er 

istanbld iklael icra memurıutun
dan: 941/151 

Hal! tasfiyede bulunan istan bul Es
naf Bankasının Dalremlsln muhtelit 
dosyalan beraber A. Apelyan'a o!an 
borcundan dolayı haciz altına alınan 
O'slı:üdar ve Kadıköy ve havallsi hallı: 
Tramvaylan Anonim Şirketine alt 
ıoo adet beşer liralık hwe senccıatı 
27/7/942 tarihine mü.sadlf pazartesi 
gunü. Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
han altındaki esham ve tahvilat bi>r-

Maden itletmelerimizde c;alııtırılmak ve ehliyetlerine lrÖre ( 400 -
DörtyÜ2) liraya kadar ücret verilmek üzere, elektrik ve makine 
mühendisi alınacaktır. İsteklilerin diploma, ehliyetname, hizmet 
vesikaları, nüfuıı hüviyet cüzdanile askerlik vesikası asılları veya 
tasdikli suretlerinin bir tercümeihal dilekc;~ine rapten 1 / 8 / 942 t'
rihine kadar Ankara Etibank umum müdürlüğüne göndermeleri 
ilan olunur. 

Sahlık hurda Tel Halat 
• 

Mahdut Mes'uliyetli 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
15 Ağustos 1942 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 de 

kapalı zarf usullyle Soma işletmemizde takriben otuz ton on 
UA on sekiz mlllmetre kutrunda tel halat satılığa çıkanlacaktıt 

Talip olanların şartnameyi lstanbul'da Eti Bank Şubesin
den ve Kütahyada Türkiye Kömür satış ve tevzi müessesesi 
ajam İhsan Şeriften ve Balıkesirde Mükellefiyet Müdüriyetin

aasuıda aaat ll de açık arttınna au
retue satılacaktır. Muhammen kıyme- ••••••••••••••••••••••••••• 
tin yüzde yetnı(f beşlnl bulmadııtı ••••••••••••••••••••••••••• 
takdirde ıtıncı arıtınna.sı 30171942 ta- Abd U l lah 
rlhlne müsadlf perşembe giinil ayni 

den almalan ilAn olunur. 

ABpansu 
mahalde ve tAyin edilen ttatte icra 
edl!ece-ktlr. Taliplerin yevmı ve saatı Tüccarı veUlet kabul eder resmi ve hususi daire ve müesseselerde 
nluayyende hazır olacak memuruna her hususa alt lf takip ve intacını deruhte eyler. Ankara An&far-

talar caddesi Caterzade apartımanı kat 3. 
muracaatıan ve işbu satı7 dolapılle .. lliiiiiiilliiii Ankar:ı Posta kutusu No. 91. Tel: No. lG94 •••• .. 
hak ve iddiası olanların satı~ giinün- •ll!!ll!!!-~11!!!!!!!!!1111!!111"' 
den nihayet bir gün evvel 941/15'? nu- ~ n /N.. ~ INı. 
maraslle dosyasına müracaatları ilin U ~ ~ ~ ~ 
olunur. 

Yer değiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 

Aktam · ın KOCOK 11..AN
t..ARf nı dikka tf,. okursanıı 
lcendinite en elverj,li yurdu 

1 O Haziran 1942 tarihinden itibaren ıatıı me
murumuz olan Albert Glazer'in vazifesine- ni
hayet veril(Jiğini muhterem müşterilerimize 
bildiririz. 

N. STRF ANini~ v~ ~1.,.: 

Amerikadan lngilizce 
Radyo Neşriyatı 

• 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki 
Dinleyicilere lngilizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirirler. 

Türkiye Saatf 

18 : 03.-18 : 15 

18 : 15-18 : 3t 

19 : 00-19 : 15 

19 : 15-19 : 30 
'?O : 00-20 : 15 

20 : 1!;-20 : ~9 
!O : 4!i-20 : 55 

20 : 45-21 : OG 

21 : 00-21 : 15 

21 : 1'1-21 : 30 

21 : 30-21 : "5 

Program 

Haberler 

• 
Haberlerm tahlili 

Haberler 

Haberlerin tahlili 
• • 
" . 
• • 

Haberler 

Haber•erm tahlili 
Haberler 

• 
• .. 
• 

Haberlerin tahlili 
.. . 
• • 
• • 

Haberler 

Haherledn tahlili 

Haberleriln hf.liU 
ve l\1ü%ik 

,. ... 
it ,, .. .. 

Haberler 

Haberledn tahlili 
)) ,. 
,, )) 

HabPrlerln hlıllll ve mihlk 
21 : 45-22 : 00 llaherleri.n tahlili 

)) )) 

,. .. 
Haberlerin tııhllll ve mfü:lk 

22 : 00-22 : 15 Haberler 
• 

23 : 00-23 : 15 

23 : 30-23 : 45 

23 : 45-24 : 08 

11) 

• 
it 

• 
• .. ,. 

Haberlerin tahlill 
• 
) 

» 

Günler 
Radyo 

Merkezi 

Pazartesi, Çarşamba, \VRCA 
Cumartesi 

• 
» 

Pazar 
Her gün 

• 
Cumartesi 

• ... 
Pazar 

Her ~n .. 
Pazar 

Her gijn 

.. 
Pazar 

Her ,;in 

r WNBI 
WBOS 
WGEA 
wı.wo 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
lVGEA 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGF.A 
WLWO 
wcw 

Pazar 
Pa7.artesi, Carsamba, 

Cumartesi 
Paııartesı, Carşamba, 

Cumartesi 

WGEA 
WRCA 

WBNI 

• • WRSO 
Pazar wı.wo 

• WBOS 
- wcw 

Paza~ ill Cumartesi WLWO 
» • WBOS 
• • wcw 

Pazar WRUL 
• WRUW 
,. WRUS 
• WRUJ, 

• ,, 
,, 

Der ıtün .. 
Pazar 

» ,, 
)) 

Her ~ün .. 

WRUW 
WRUS 
wı,wo 

WCBX 
WCRO 
WRUL 
WBUW 
WRUS 
WJ.WO 
WBO'ô; 
l"i'CBX 
wr.Rc 

Pazar WRUJ, 
• WRUW 
,, WRUS 
,. wı.wo 

Her g-iin 1 WJ WO 
)) wcw 
• wı.ıo 
• WROS 
a \VCW 
• WCDA 

Paurteıd Ul Cumartesi WRUL 
• ,. WRUW 
,. • WRUS 
Pazartesi WRUL 

,. WRUW 
» \VRUS 

Dalga uzunluğu 
Kilosikl Metre 

15.150 19.8 

1'7.780 16.8 
15.210 19.7! 
15.330 19.56 
15.250 19.7 
15.850 18.9 
15.150 19.8 
1'7.780 16.8 
15.210 19.72 
15.330 19.56 
15.250 19.7 
15.858 18.9 
15.330 19.56 
15.150 19.8 
17.780 16.1 
15.!10 19. 7! 
15.330 19.56 
15.250 19.1 
15.850 18.9 
15.330 19.56 
15.15@ 19.8 

17.780 16.8 

15.218 19.'72 
15.!50 19.1 
15.2tft 19.12 
15.850 18.9 
15.250 19.1 
15.210 ıı.n 
15.850 1.89 
11.790 25.4 
9.700 30.9 
6.040 49.6 

tı.790 25 4 

9.700 30.9 
G.040 49.6 

15.2"i0 19.7 
15.270 1 C).6 
17.8~0 16.8 
11.WO 25.4 

9.700 30.9 
6.HO 49.6 

15.250 IC).7 
lll.'·Wl 19.72 
15.270 ı 1'.6 
17.839 16.8 
11. 708 25.4 
9.70" 30.9 

6.040 49.6 
15.'!50 19.7 
15.250 19.7 
15.85f) 18.9 

15.210 19.72 
15.858 18.9 
17.830 16.8 
17.790 25.4 
9.700 30.9 
6.040 49.6 

11.790 25.4 
9.100 30.9 
6.040 49.G 

( Bu Ltsteyi Lutfen Kesip Saklayınız ) 

' 

' 
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: 

Dr. IHSAN SAMI 
BAKTERiYOLOJi 

LA.BORA TIJARJ 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: · 

Umuml un tahll!At.ı, frengi 
noktaı nazarından <Wasserman 

ve Kahn teamülleri) kan lı:ürey· 
vatı sayılmaaı. Tlfo ve sıtma 
hastaııklan t.efh1S1, idrar. ce
rahat. balgam, kazurat ve su 1 
tahlUAtı ültra mlkroskopl. hu· 
sus! qılar lstıhzart. kanda nre. 
şeker, Klorür. Kollesterin mik
tarlanr.ın tayini. 

il Dlvanyolu No. 113. Tel: 20QStl • . 
Fabrikaya elverişli bvf bir 

ARSA veya BiNA 
aranıyor. Alikadarların (R.A.) 
rUmuzlyle İstanbul 178 ı-ıosta 
kutusu adresine yazı ile milra-

ı::aatlan. 

Göi. mütehaııııı 

Doktor Cemil Görür 
Caialotlu Nwuosmaniye 

caddesi Ckman Şerefeddin 
apartnnam N. 5 

Haatalannı -;;;;rdan baıka 
hea gün sıı.at ikiden altıya ka· 
dar lcabul ecfer. Telefon: 22566 

Zayi Karagümriik nüfusunda 
'" . ~ - ... -

1 - Adana - Misl.t - Ceyhan yolu üzerlnde Sarı çam suyunun yolıa · 
tehdit ettltl mahalde yapılacak istinat duvan inşaatı d5119• lira c70• ' 
kuruş üzerinden kapalı zarf usulü Uceksiltmeye konulm114tur. 

2 - Eksiltme 6.8,942 tarihine mllsadif perşembe günü saat 10,30 d& 
V11Ayet Dalml Encümeninde yıt.pılacağmdan iatek:lllerin tek:llC mektupla
rını kapalı ve mühlirlü olarak: bu saatten blr saat evvel 9,30 da Encümen 
Reisliğine vermelidirler • 

3 - isteyenler bu lfe alt keflCnsme, mukavelename projesini ve ıart.
namelerlnl görmek üzere Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin t1133• llra c98~ kuruş muvakkat teminat vernıelerl 
ve ehllyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün evvel bu miktar lf yaptık
lanna dair bonservlsleriJe iki fotoğratarıru, bir adet elll kuruşluk, bir adst 
on beş ku~luk blr adet de uçak pulunu dllekçeıerlııe ba~la.mak ıu~tUe 
vlllyete mliracaatlan llzımdır. (7848) 

Pul tabettirilecek 
İstanbul Verem mücadele Cemiyetinden: 

Nümunesl verilecek remılne göre beheri lki renk üzerinden altı çeşit . 
vasati on lk:l milyon adet pul tabettlrtlecektlr. 

. 

Talip olanlann 25.Tenımuz.1942 Cumartesi günü saat 12 ye kadar 
tek:lltlerlnl Meydencık Yenl Valde hanı 65 numaradaki cemiyetımlz mer-
kezine blldimıelerl. c7885• j ~ 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

Clnsl Kilosu Beher 250 kilosunun MuvakW 
muhammen fiyatı temınat.ı 

I.lra Lira 
Odun 250,000 11 825 

Ünlverslte lçin yukarda mlktan yazılı odunlar nakllyesl ile birlikte 
6 Ağustos 19'2 per,tembe günü p:ızarlıkla tallbine vertlecektlr. İstekillerl.n 
bu l§leri yaptıklarına dair v~ka. ve teminat makbuzlarlle gelmeleri. L1ste 
ve şartname Rektörliikte görultlr. 17853• 

. 


