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Elektrik ve tramvay müs
tahdemleri için bir tel\aüt 
nizamnames · hazırlanıyor 

Park Pansiyonu açıldı 
Bebek'te Mısır sefarethanesi 
karşısındaki Güzel Park'ta 
fstirahnt, neknlınt ye rejim e\i 

Telef on: 36 ... ı 17 
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Lozan Sulhunun.l.9uncu yıl BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

dönümü merasimle kutlandı Hükfimet 7 ağustosta Mecliste 
progranıını okuyacak 

Stalingrad'a 
karşı tehlike 

büyüyor 
Üniversitede hararetli nutuklar söylendi, Milli 
Şef' e, milletin sonsuz minnet ve şükranları sunuldu Kabinenin ikbsadi programını Başvekil, 

Ticaret ve Ziraat Vekilleri hazırlıyor L?z'\n muı:ı.hcdcJlnln lJ uncu yü 
dwıurnU dun ünJversite konferans 
saıonundı:ı. büyük m •rasimle kuUan
mı9tır. TÖl'('nde Maarif VekUI, vaıı, 
şehrlmlzde bulunan ınebu::Iar, Unl
versıte profesör"'rl, okul direktörle
ri, ., c .:e.,!f bir gençlik k tlest hazır 
bulunınuşt!.I.!". 

Mcr!\J ime, Ş hlr bandosun:ın ç:\l
dığı Istıktll marşı ile bll'Jl~. 
bunu rcl:t;sr B Cemil Bilsel'ln nu•.ku 
tatdb~tmı.,tlr. 

B. Cemil Bll\"'el, nutkund:l ezcümle 
demiştir ki: 

c- Lozan banş günü gıı.rı) devl"Ue
rtre miinnsebetıerlmizde Türkün le
hine blr dönüm günüdür. LozJn gil
nü. lstiklftl lçln kan döken Tilrk 
nıillctinln bu ıstlk.'I:\ll kayıtsız ve 
şartsız o:nrıık ı:op:ırıp aldığı şer•r gU
nU. zafer gunütliir, 

Bu dönfım gününe, bu ş~ref ve 
zafer gününe ulaşmak kolay olmadı, 
Bu mun:ı.sı!betıe Ebedi Şefimiz. eş
slz k hr man Atatürkü hüt'metl~ 
anıırun., 

B C mil Bils?I nutkuna devam'a: 
«-:- Lozan pre,ıı.sıplerı d"vnm.lı ol

mıı c ıdd • .ısınd:ı olan her nlzamuı te
mol!dlr. Biz, dun bu prenslp!cr lçln 
döğıı tüle, Bug'ın lıu 'prensiplerle 
ayaktayız. 

Ne mutlu Türk milletine ki, her ı:rt 
sav ş• ı kıamramanı, MlllL şertmız 
başım• ·dııdıı·. Dcinilm günfinün, 1t1-
blr gi1niınün. şeref gUnünlin önemı
nl deıtndcn duyan ve bunu duytır
mak va"l!eslle mükPll<.>t o!an İs~an
bul unlver lte .. ntn minnet ve şük
ranı 11 ını, d~rln s:ıygıtıırını kend!Ierl
nP. tırıedt'r, Ismet İnönünün 5niind3 
nıtnnct ve hünnetıe eğl.11rlın.ıı 

M:..ıt"aktbPn b:ıro relsl B. Hı>kkt 
avuk-ıt gôzlle Lozanı canlan~, 
bund •n sonra da Basın Birliği İs
tanbul mıntnka reısı B. Hakkı Tank 
Us (Oazctecı gözlle Lozan) mevzuu 
nzcrlnde Va.kit gazetesi başmulıar
rtrl Asım Us tarafından ha7:tr1amuı 
&iylevı okumuştur. Hukuk talebesin
den Mehlika Şarman ve Büsamettın 
Atlı tarafından söylenen heyecan]J 
nutul:larla törene nihayet verllml.ştlr. 
Şehr!mlzdckl bütün Halkevlerlnde 

de tör:en yapılmL1 ve nutuklar söy:.en. 

Milli Şef ismet lnönü 
lstanbula geliyor 

~--------~tnı--------~~ 
Aııkarn 24 (A.A.) - :ımm Şef. Rclsf cfunhtu İsmet İnönü 

memleket dahllindekl seyalıatlerhıe İstanbul fstikametlnde de
vam etmek üzere bu akşam saat 22 de Anlmrndan hareket 
buyurmuştaraır. 

Relslciirnhunınıuz Ankara garında Bü)'ük l\lillet Meclisi 
Reisi H. Abdülhalik Renda. Başvekil ve Harlclye Vekil Vekili 
B. ŞükrU Snraçoğlu, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, §ehrimizde bulunan Vekiller, Cilmhuriyet Halle Partisi 
genel sekreteri ve umumi idare heyeti Azalan, mebuslar, ge
nc~a~le~, Ankara valisi ve garnizon komutanı, Ankara emniyet 
mudürU ve merkez komutanı ve diğer askeri ve millkt erkb 
tarafından uğurlannuşJardır. 

«Timoçenko Doneç hav:
Aııkara 25 (Akşam) - Başve-' sonra dahill siyasete ve bilhassa zasındaki kuvvetlerini 

kil B. Şükrti saraço~lunun Mec- memlekettmizln iktisadi duru- arhk kurtaramaz• 
Jisfn 7 ağustos cuma günü akte- muna temas edilerek mevcut ----
deceği celsede hükfunetın mesai zorlukların rnehmaemken ,...de- v· h z ıı. ( "'A ) - R t fu 

amını okuyarak M lj te 6 ' ıc Y " ~ • 03 0 
• ft:ogrt 1 ti eceıtti nl 

1
ec 5_ n rllmesi 1çln alınacak tedbirler sukutundan a~nra, Doneç havzasın· 

d ırna s y 0 a aşı makta.. üzerinde ehemml}•etıe dunılrnn.k-fda ve Don nehıi kıvrımında bulunaa 
ır. . tadır. Hükumetin lktlsadt ted- Rw kuvvetlerini kurtarmak için a"" 
Aldığımız malfimata göre yeni birler üzerindeki beyanatının tık hiçbir şay yapılamaz denmekte-

hük(lmet mesai programını ha- dir 
zırlamak rna.ksadlle tetkiklerine ticaret ve ziraat ruerntnde iyi te- · 

!devam ediyor. Yeni B~vekll B slrler yapacağı simdiden umulu- Vichy 25 (A.A.) - Rostof ıeh-
ŞUkrü Saraçoğlunun Büyijk Mll~ yor. Programın fktısadf kısmının rinin şimal bat;ısında, Don nehriniıa 
let Mecllslndc okuyacağı yenl tanzlmf hususunda Başvektl B. cenup kıyısında birinci köprübap 
pro2Tamındo. şimdiye kadar dü- $ükr{l Saraçoğlunttn Ticaret Ve- kurulmu~tr. 
rüsı"' bir tarafsızlıkla gerek mtit- kill Dr. Behçet Uz ve Ziraat Vekfll Stalingrad şe.bri için şimdi tehli-
tefiklmfze, gerek dostıuklar .. .nnza B. Şevket Hatlpoğlu ile sık sık ke gitgide artmaktadır. 
karşı idame edllegelen harlct sl- temas halinde bulunduğu anla- Bu cephenin diğer kesimlerinde 
yasetlmtz! tebarOz ettırdlkten şılmaktadır. hava foaliyetinden bahsedilmekte-

.) dir. Alman uçaklan Murmansk'ın P. 

~-----------' rdlillet Meclisi' Rostof düstü ~~~~~;d~;~Ru,derüznltısınataarcua 
... 

3 ağustos pazartes! günü Don nehri dirseğinde Rus 

1 

c en U p ta 
mutat toplanhs!na kıtalarının mukavemeti A, t •k• 

ba~lıyacak larıldı ~man azyı 1 
• ... J Ankara 25 (Akşam) - Büyükj Betlb 24 (~-Alman or- devam ediyor 

·~-~:~ Mil( ... t Meclisi 3 ağustos pazartesi 1 dulan ba,komutıı.nlığının tebliği: 1 
~ jgünll sa ton beşte mut.at t?plantısına' • .• . . . .... • 
• bnş!ıj' c:ıktır Huııuısı teblıgdc d:: bıldmldıgı gı- R::.ıs t y~rareleri 

1 
bi, Alman ordu kuvvetlerile silahlı 

~edisin ~nı.artesi . gün'~ü ruzna- hücum kıtaları ve Slovak teşkilleri KönigGberg şehrine 
~~-~~ti me3mde eskı Ba~vekıl merhum Dr. hava kuvvetleri tarafından tesirli au- hü::um etmi~ler 

:q Re~ik SaJdamın vefatı h'a.kkı.~daki rette deatelclenerek Rostofun derin- --
-~~ teu:erc okunacak ve buna hurme- Hğine yeyılmıı lcedemell müstahkem 

Üııiverslte rektörtt LDzan gUnüııdc nutlrunu söylerken tea be~ dakika sükOt edilecektir. ·ı . J b .. •· h b Londra 25 (A.A.) - B. B. C.ı 
mevzı enn utun cep a oyunca O · M k d d ı 

Müteakib~n yeni Başvekilin intiha- . • • al d 1 un gece 05 ova a ne~re ı en 
mtştlr, 

Va.1\ ve beledi~ rel.Sl doktor B. 
Lfttn KırdR.r, Loztuı zafer1ntn 19 un
cu yıldönllmü mtınasebetlle İstan
bulun ebedt mlnnet ve tllkranım Rei
slcl1mlıuT bmet :tn~ntıne bir telgra!
la arzetmt§tlr. 

Ankara 24 CA.A.) - Lozan sulhu
niln 19 uncu yıldöntı.mtı bugün yur-

dumuzun her yerinde co.şkun tez.'\- bedildiğine ve yeni Başvekil sı:ra- }armı~ıar ve ı;ctın çarp~şm ar an reımi tebliğde, muharebenin dün de 
hUrleıte kutlanm1stır. BUtUn Halk~v- •1 e • h .. kUın t" t k"l tt' sonra, önemli bir muvasala merkezi evvelki gün gibi Rostof Novoçer
lerlnde, Hn~k Mnlannda toplıı.ntıl'.lr ~?g udnu.n ~Ri· ."1 

ut. .. eh 
1 

ei 1k e 1
1
-. olduğu kadar mühim bir Ruı limanı kask Çinliyansk ve V~ronez mm• 

1 k .. 1 gıne aır yc.se ıcum ur tez. ·ere en • · 
yapı ~111. ~n ilnht.ıt~alan anı ~~ş okunacaktır. olan Rostof şehrini hücumla zaptct- takalarında cereyan etmi~tir. Almat:\• 
v:tl üzancrlsµd kn f m nl t\ ve mil a. - mişlerdir, ·şehrin ıon kalan düşmnn le.rın RoJtof şehrini h~cumh zaptet• 
y.. z n o on ernns ar ver m~- Mı.itettkiben ru.m med ·ı • • ' ·kt · h kk d k' ·dd' l ·d 
tlr. Türk mllletı harbin ve su1hün .. _ . • . ı~ıncı kuvvetlerinden temizlenm9İ işi hl- tı. erı . 8 • ·ın a 1 1 ıa a~ tzyı :· 
büyük kahramanı Mllll Şet Rel tı-Um- muzakeresı yapılacak lo.yıhalarm 1 len devam etmektedir, dılmemı.ştu. Mamafıh şehrı tchdı-

(Devamı sahife 2. süh.m ıs da) müZlkercsine geçilecek~ir. Bu la}•i- • . .. .. , ... • ' det~e~et olan tenlik., çok ciddidir. 

~~--~~~~~-~~--------•,........,--------~~--~~~~~~~-
htllar meyanında Molıye Vekaleti Don nehrının buyuk dıuegındckı 1 Çınlıyansk bölıtesinde Almanlanıı 
teski!&t kanununda tadiiat ya I _ tü!nenleıimizle aoyyar mUflrezeleri· ı' ,iddetli tazyiki devam ediyor: Doa 

Ticaret Vekilinin mühim konuşması 
~ pı ma . d . U "l 

sına dair olan kanun layihası vardır mız yenı en yenıye aava,a • ru en nehrini geçen bir Alman alayı im-
ki Meclisin ilk celsesinde müzakeresi Sovyet kuvvetlerinin m~avemetini ha edilmi~tir. Voronezde Almanla
muhakkaktır. Bu layihaya •. V _ kırmışlardır. Bu münıuebetle 69 hü- nn ağır muknbil hücumlarına raj-

Her nevi gıda maddelerine 
elkoyma hükm.ü kaldırıldı 

r.ıdat umum müdürlüg.u" vgotrel a cum arabaaile 29 top tahribolun- men vaziyet Rusların lehine inki1af 
• ası a ı ve k d. "~ k -

vasıtasız vergiler umum "d .. 1 •. 1 muıtur. etme te ır. mo~ ova radyosuna go-

l . 1 ı .• "k' k mu ur u;c- V . re, Rus tayyareleri Şarki Pruııyada 
erı o ma;c uzere ı ı ısma ayrılmak- oronez şımal batı11nda oldukça K .. · b • · k · l 

ta, tahsilat işlerinin çoğalmaııı dola- mühim düşman taarruzları. kar11lık b'?~'.fs erg tenrın~ 8 1~ ~tmı~r, 
yısile tahsilat umum müdürlüğü ta,- taarruzlarla yokedilmlıtir. ~ylu dyaRngıntar çı "ırm~~'.ardırf. h'~ 
ra teşkil:ltı takv" d"l k d. gun er e us ayyare en uç e a u• 

.ıy~ e ı me te ır. Volkov cephesinde ve Lcningrad cum etmişlerdir. 
Bundan başka ı.,an bilen Maliye •· ·· d d"" fı d ı 
memurlarına A d k. onun e uşman tara n an yapı an 

. vrupa a tet ıkat ve yeni taarruzlar akim kalmıı ve S0ov-
stn1da bulunabilm k • · b. k ı h k ·ı · l'k . . c ıçın ırcr sene- yet ıta annın are et mevzı en top 
ı m'!zunıyet ımkiinı verilmektedir. ateşile tahribcdilmiıtir. 

G~da maddelerinin satışı serbestir. Fiat murakabe
sini ve ihtikarla mücadeleyi belediyeler yapacak 

Fi at 

ıı:a,nıc~~a2ın1~;ııtıııııııııııeııııırııcıı .. ıııııııııııııııı .. ııııııı•:ıır~~uaıı 

(QE" a. .ı,~·· ; ... 

Mısır çölünde 
karada 

murakabe komisyonlart, 
teşkilatı, subaşı teşkHatt 

Arıtura 24 - Tlcaret Vekili B, 
Behç t Uz, dun akşam mdyod:ı va
tandaşlara bir konuşmada bulun
aıu11 ve hül::ümetln geçen hafta hu
bub t hakkında almış olduğu yeni 
karaıların umumi efkArda. güzel ve 
limit verici ak.isler yarat~ını söyle
dikten sonra memleketin ekmek d1-
vasuu halletmek için atılan bu mü
him adım.dan lyl lıetlccler almak 
lcın istlsnasız her Türkün vazife aı
nıası rn.zım geldiğini söylemiş ve sö
züne devamla demiştir kl: 

- Ekmek sıkıntısı memleketin h'!r 
1eıtnde devam etmektedir, Bu umu
ınt sıkıntı çitçinin mahsulünü ça
buk ıstıhsal ederek de~ct.e olan b:>r
cunu verinceye kadar devam ed"'
cektır. Her Turk çocuğundan lstedl
timlı:, çlfçl)•e ıstıcalın hakiki se
bcpJerını anlatmak, duyurmak ve 
çlCçıyı bu hu.>usta teşvik etmektir. 
Onun canlı ve mcrham"t.ll bir yureğl 
Vardır. Duyar·a d"yanmaz. 
!' BundiUl sonra Tlcıret VckUı, T cıı-
et Vekfı.let1nın kı mı mahsusumuz
dal:ı mundcnç tebliğinde y"'nl k.:1-
nrlnnnı bll'('r birer n1'ıtm·i Vı" d"' 
m~Ur~ : • 
Şimdi biz.lm halkırn.•zd ı., mlie s"-

seıerımızdl'n, tnclr crlmizd"n hJ.zı 
rtcaınrımız olaraktır: 

1 - Raik, muvııkkat bir znr.an ı~ı 1 
hllh<'ss::ı 1lk hnrt<ılaı da lı!ç bir ihtl
Yaç maıfdesl tc n telır liik gosterme
ntelMlr. İhtiyacı var a ve bu ihtiraı; 

T~bDoğ 
• 

Ankara 24 (A.A.) - Ticaret 
Vckfiletfuden · tebliğ edilm!ş· 
tir: 

1 - Fiat murakabe komis· 
youlan, fiat murakabe heyet
leri ve viUiyetler iaşe teşkilutı 
kaldırılnuştır. 

2 - Ticaret VekiUetince el 
konmus bulunan her nevi gı
da nıadde!erl üzerindeki el 
koyma hükmü kaldırılmıştır. 

Gıda maddeleri satıştan 
serbes ofacak, ancak in.'e fiat 
nıu:-akabesinin üıtikfirhı mü
cnd ley-e ait s.~lahiyetlcri Be
lediye eııcüm"n'ctince kulla
ırlacaktır. 

S.:ıtış hare?~ t!eri, ınil!i ko
runma, kanunu hlikümlerine 
tevfika:ı B"letliyeleı· tarnfm
daıı tatdp Vt" hontrol edile
cektir. 

3 - Sub3Şı te-.;kilitl kal
(lınlmış ve yerlerine tahmin 
heyetleri lkııme edilmiştir. 

vilayetler 
kaldınldı 

iaşe 

2 - M'!!nılı!k:!tln muht<?llf yarlerin
dcn, muhtcıır lstlhll\.lc merkez!edne 
lüzumlu ~ylerln ge!mesl on bes yir
mi gfine bıı~lı o du~undan bilyük 
mll·tarda s:ıtın atm::\.k mevk1lnde ol:ın • 
resmt ve hususl mücssesel::ır amlr· 
lcr! de uFlya.t serbestlr, b!ltun se
nelik ihtiyacımı derhal temin cde
ce~·ım.. sevdasın k"l.pı.Jımama!ıdıl'. 
Onlar, bu ihtlya~~arını b!r iki ay 
sonra daha bol ve dah:ı l~olly temln 
cd :ceklcrdlr. 

3 - T.ıclrlcrlmiz. ç..ık zekı v • ç.:>~ 
becerikli adamlardır. Zckil. ve kabl
llyetıe11ı bir buhranın d:>ğmasuıa. 

cb!nli\ m!nlrtlr. Menfnııt.ıer!nln icabı 
da budur. Kendi te,şel~külleri on 'a
rı d ima U:az ed.r ve arıılannd:ıkl 
kötüler! remlzlemek için gene kendi • 
amlnnncla müc1dele ederler. Bunla
rın içinde her tnrnrı aldatıyorum. 
lddlaı;ında, zannında, g:ıfletlndc bu
lunanlar da eksik deClldlr. Fakat bu 
gaflllcrln unuttuk.llrı bir 1ry var: Bu 
da zararı yalnız memlekete değa. 
bizzat kendine o'.'ln haris blr kaz1n
cın çok d'fa kurtı•nı olduklarıdır. 

Huduhtı?: ve g:ıyrı m~1ru p:mı ka
zanmnk hırsı klm e tnrafınjan 

faık"dJlmc~ z'l.nned"n bw1l r kendl
Jl"rıııın· lıatı:: V•• hukil.met ta~atından 
ne k.ıdc.r ince bir itina ile tııki!:ıedll
dll:Ierlnln larlmıd:ı dt'ğlLlerdlr. Böyle
lerine de tavsiyemiz bu gat'let uy· 
kuırund3.n uyanm:ıtarıdır. IBam ofisler" lll'Yedllecetı - OazetelordeA -

sükunet var 
Almanlar geniı mayn 
tarlaları teıiı ediyorlar 

Londra 25 CA.A.) - B.B.C.: MıSll' 
çolündett harb muhablrlerlndcn ce
len son telgra!Iara göre dün de garp 
cöıünde, karada süknnct hüküm 
silrmllttilr. Hat'b raallyetl, muhteiif 
kesimlerde to? ateşine inhlsar et
mlştlr. Almanlar vMi mayın tarla
ları vücuda getınuek1b ve geoelert 
İngiliz istihkam müheodlslerl bu 
ma.yın'bn t.l'm.17.lemek.tedtr. İng!.Htr 
tayyare.'erl Eddaba'ya !ki ağır hücum 
ynpmı.şJar, takriben 24 mihver tay. 
yarestnl tahrlbeyleml.'1er ve büyü)r 
yangınlar çıkannıılardır. 

İngiliz hafif deniz lruvvetıert düıı 
gece de Mersa M:ıtruhu yeniden bom
bardıman eyleml§lerdlr. Son günller
de Mersa Matruha karşı yapılan alta 
bombardımanda yllk~k lnfllA.1'11 2000 
gnııe a•ıımıştır. 

Ticaret Vekaleti 
dairelerine yeni 

memur alınmıyacak 
Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, 

VckAiete ba~lı dairelere blr ta
mim yaparak yeni alınacak ka
rarlara intizaren kaclrolara yeni-



Sahife 2 

Tavus kuşu yer·ne ... 
Tarih kitaplarında meşhur bir tablo vnrclır: «Saba» me· 

lik~ Bellosm Silleyrnan1 ziyareti... Aşağı yuknn şö •le 
lılr resimdir: Süleyman tahtından kalknuş, :l\felikeye doğru elle
rtnl uzatıyor... Genç, zarif ve güzel bir kadın mermer merdiven
lerden yukanya doğru çıkıyor ... Etrafta buhurdanlar yanmakta
dır ve genç cariyeler, köleler hiirmetle yere diz çölantişlcnlir. 
Sarayın her tarafındn fedmlftde güzel, azametli tavuslar clolaş
mnktndır. 

Bu resimd.- püzel .l\lelikcdcn 7.iyade göz alan f te bu kuş
lardır. O kadar yakışık ı hayvanlanlır ld in nn bnkmağ'a doya
maz. Ve zannedersem Saba l\teJikesinln Sülcymanı ziyaretine 
alt hu tablonun o kadar şöhret kazanmasında bu lmşlann bil
yük bir tesiri olmuştur. 

.Lli!dn bugiin fnsnr pöziine tavuslarcfan bile çok dnha giizcl 
Ye ca1Jp göriinen bar.ıka bir hayvan var. Şimdiye kadar sokak
larıfa orlara uikkat bik etmt-?dik. Ge<:enlerde bir mnhnlle nra
mndan geçerl<en bir ö .. eyl: başlarında frl, yafosıklı horozlnn ol
duğu halde Lir tavu'c f\1.lmpu döndU ... Hayır, köşeyi dönen bir 
tavuk gunıpu değiJ, fideta avakl:ınnw minimini bir servetti ..• 
Ve horoz bu canlı ~rvete tıfabur başın Iık edJyonlu. 

Acaba bunların yanında tavusun manznrası bir şey mi? .. 
Düsünmeli ki onlnn~ alruz bir tanesi bile bir sofraya sıcak bir 
saadet havası fclirmcğe k!Hiclir. Hele bu mevsimde toprak gii
vcçte pntlıcan ve df)mate k fınruı verilmiş olıırs..1 .• 

Şimdi evlerde ne parazit süs köIH:kleri, ne de akvaryumdaki 
eteldiklf Japon bnlığ:ınm mam.arası bahçedeki tavuk gurupu ka
dar gii7.el değiMir. 

Eğer rcss:mı, Saba Melikesinin dyaretinc aft tabloyu bu
gfin yapmış olsaydı Süleymanın amyındald debdebeyf göster
mtk için eserine tavus kttşlnn yerfne muhakkak bir silrii ta-
nık, horoz koyardı... - H. 

• • 
bu Hular 

Şehrimize misafir ~elen iki Ankaralı 
ile bir pazar gezintisi 

A~ŞAM 

DURUMU 

Rus ord su n 
Haftanın program ve tahminleri J 

At yanılannm üçüncü halta ko- dk. Dand; ile Umac,.zumd .. eçe- \ ( rumu Üç eşti 
§Ulanna yann V elief endi ko§U ma- cek bu koıudn Umı:ıcıyı daha pnslı ! 
hallinde saat 15,30 da ba~lanac:ak- görmekteyiz. . -
br. Bu hafta.ki ko§ulara fazla atın Beiinci kotuı Üç Ye daha yuka- ~~s~ov.~ radyosu ~allia:· _cHerkea vata'.!1per~er
kaydolması n çifte bahislerin iyi n ya§taki aafkan İngiliz at ve kı.a- l lıgını gostererek duşmanı durdurmalıdır» dıyor 
tertiplenmesi yüzünded- Yt\n§lann raklarına mahsus olllD l>u ko§Unun 
heyecanlı geçece~i umulmaktadır. !'-- · • '290 li --- 1. • 1800 ., uuamryeu ;;, ra, mc:ıNUuı \ Dox..· cpheainde• D" k" Al t bl'"' · Yanslann pro ... ramı ve tı:ıhminleri• d' K 1 H h ıı;u c • un u ınan e ıgının ver-

• o metre ır. OfUya - uma atun ,., ... ik' · "h' b' h b d 
miz a§ağıdadır: 56,5, 2 - Buket 54.5, 3 - Demet ~gı ıncı mu ırn ır a er e 

Birinci kneu.· Jkj Y""ında ve ka- 54 .5 4 K 52 5 • y . Dün çıkan fevkalade bir Al- ~manların Voronez mıntaka-
_,, _,,.. • • - onca • • J • etış bJ'.ıc.· Al nl o ... ' d k iki ' 

zançlan yckunü 1400 lirayı doldur- 50 5 6 - D l • 43 5 7 Eacka man tc ıtiı, ma ımn nu.ıı ıa- •m a arşı taarruza geçl erme 
ı 1 k ... 

5
·k·.

1 
.1 ~v~ :Ckıro ek' 'd. •

1 
B tihkam hattını yararak öğle vak· dairdir. Birkaç gündenberi yaz-

mrynn yerli safknn ngi iz er ek ve ., ı o ı e ıştırıı etm te ır er. u · .. l d M k 
di"i taylarına mahSU5 olan bu ko- H h i] ti Rostof u hücumla. zaptettikle- dıgımız yazı ar a os ovanın 

..,. yan§ uma ııtun e aynı ahıra · • h b · ti' Al k ·ı · d.. k .. R ) §Unun mükafatı 500 lira, mesafesi B k D d rını a er verml§ r. man uv- cen erınc U§me. uzere us arın 
mensupk . u Beukt ve dahaemet alırdasın a vetleri bir 0 ün evvel "ehrin önü- merkez cephesine kar•ı bir taar-1000 metredir. Bu koşuya 1 - Dea- tı t 0 

" " 

tegü) 55,S kilo, 2 _ Pulat 55 kilo, geçece r. e ıana ır. ne kadar gelmiJ bulundukların- ruz yapılmasının çok muhtemel 
3 _ Varda 55 kilo ile igtirak etmek- Altıncı koıu: Dört n daha yu- dan bu haber hiç kimseyi hayre- olduğunu söylemiştik. Voronez 
tcdir, Aynı ahıra mensup olan Des- kan yagtaki aafkan Arap at ve kıs- te d\l§ürmem~tir. Rwlarm Ros- hareketinin buna bir ba~langıç 
tcgül ve Puladın yarl§l kazanması raklarma mahsus olan bu koıunun tof ta mühim kuvvetleri bulunu- olması ihtimali vardır. Dün Ber-
tahiidir. ikramiyesi 300 lira mesafesi 1800 yordu. Bunlardan büyük bir kıs- ]inden gelen bir telgrafa göre 

İkinci k~u: Üç yqındaki eafkan metredir. Handikap lto§Ulu olan bu mının kuşablarak imha veya esir Almnn askeri muharrirlerinden 
Ara.fi, erkek ve di§i taylanna mahau yanşa 1 - Tomurcuk 63, 2 • Bora edildiği bildirilmektedir. general von Aberomon, Alge-
olan 'bu kogunun ikramiyesi 190 il~ 60, .3 - Tarznn 58. ~ - Tuna 56, 5 - Rostof, Azak denizi kenann- mcine Zeitung'da yazdığı bir 
ra, mesafesi 1400 metredir. Sah~ ko- Sevım 55, 6 - Bahtıyar 54, 7 - Ku· da 500 bin nüfuslu mühim bir makalede, böyle bir taarruzdan 
ıu.su olen Lu yan§• 1 • Bahadir 60 ruı S 3, 8 - HilAI .5 2, 9 - Murad 5 O, ıehirdir. :)ima it Kafkaayanın hahsile c Voronez' e dayanan bir 
2 _ Şahin 60 3 • Yaman 60 4 : 1 O - Yavuz 46 kilo ile İ'2tirlk et- petrol merkezlerinden Doneç taarruzun birdenbire ıimııl isti-
Ferhad 56, 5 '-Vecize 52,S kilo ile mektedir. Ağu kilo taf~maaına rai- ha:nasır.a kadar uzanan petrol kametine dönmesi ve Moakova 
iftfr&k etmektedirler. Jlk defa yarı- men Tomurcuk fıworid.ir. borul.n bu ıehuden geçer. Ll- gerilerindeki münakale yollan-
ıacak olan bu taylar arasında İzmir ikili bahis: 2, 4, 6 ncı ko§Ular- mam çok mükemmeldir, Şehirde nın ltcailmcsi ihtimııli ıvnrdır.> 
yanılannda kendini gösteren Vecize dadır. silah, patlayıcı madde, otomo- demektedir . 
favoridir. Çifte bahis: Bir il~ Od, tı~ ile bil ve lokomotif fabrikalan var- Doneç ve Don havzalarını 

Üçüncü kotu: Üç ve daha yu- dört, beş ile altıncı ko§Ular aramı- dır. Rostofu aLuı Alman kuv- lcaybettikten sonra Sovyet ordu-
b.n yaştaki yerli yn.nmkan İngiliz dadır. ntleri Şimali Kafkasya.ya doğru lannın durumu çok güçle~miştir. 
at ve kısraklarına mahsus olan bu hareket için mühim bir ÜS elde Dün Moskova radyosu bütün 
ko§Unun ikramiyeşf 500 lira, meM- İstanbul yüzme etmİflerdir. memlekete hitabederek, ııu söz-
fcai 1600 metredir. Koşuya 1 - Al- •ampiyonluguv seçme Rostofun doğusunda Don leri söylemi§tir: cDü~man mem-
ceylan 62, 2 - Elhan 58,5, 3 - Tir- " nehrini aşan Alman kuvvetleri leketimi:dn çok içerilerine gir-
yaki 53, 4 - Meneviş 51,5 kilo ile müsabakaları ı cenuba doğru ilerliyorlar. Ro- miıtir. Her ne pahasına olur!a 
i-+irik etmektedir. Elhan ile Mene- S l • 1 w __ L_ d maden gelen bir ha.here göre bu olsllf'I, herkes vatanperverliğini 
•• u spor an aJan ıgı tarann an ter- ~ kuvvetler Kafkas - Stalingrad k d d d 1 

Altında cfyi lstanbullulau imz.a- girecek olursak öyle uzun bir kol ;/~ arasında sıkı bir çeki§me halinde tibedi1en İstanbul yüzme ıamplyon- demiryoluna varmı;,lardır. Bu ~östererc üıımanı ur urma ı-
anı ta§lyan uzun bir mektup aldım. tqkil ederiz kJ en sondaki yolcular ev.a~ edecek bu ko§Uda Elhan fa- luğu mü.sabakalannın seçmeleri bu- 1 suretle Kafkasya ile Rusya ara- ır.> 
Yansını n~rediyorum: K.aralöy meydanında yer almak ve- lvon~ır. .. .. •, gün ve yarın Moda yüzme havuzun- ( emda ıimendifer münakalatı ta- MısD'da: 

[lstanbul Şehir meclisi, ihdas edil- ya denize dökülmek mecburiyetinde Dörduncu koea: Üç ve daha da yapılacakhr. Müsbakalara bugÜn { mamen kcailmi\7tir. Şimdi muva-
cl:iği zaman, arkadaıımla hana birer kalırlar. CRıun için sıra wıulünün bu- yukan Yattaki safkan İngiliz at ve 14 te, yarın J .3 te baılanacakbr. ) sala Hazer deni:r:i - EJderhan Çarşamba günü başlıyan İngi-
Jyi Lıtanbullular> madalyası vermi- ra<W tatbikında mahzur vardır. kıaraklanna mahsus olan bu ko§unun Ka?fıla~alar her aene olduğu gibi \ (As ak ) lil . d'l )iz taarruzu perşembe günü dur-
,ecek olursa cidden çok haksızlık et- cAnkaralı bayan bu izaha ıaıtı i.kram~etıi 31 ~ lira, mesafesi 2000 bu aenc de Calatasarayla Beykoz \ ce'kti~. Fa~at t: ..,.:ı ~:~:k e~~~ muştur. İngiliz kuvvetleri bir gün 
miı olacaktır. Zira geçen hafta pa- ise de kalabalığa bakarak aklı yatar metredır. Centılmen ko§Uau olan bu yüriicüleri arasında çetin bir çekit- değildir. ÇUnkü Alman kuvvet- evvel zaptettikleri mevzileıi tah-
.zar günü, yaı. tatillerini geçirmek gibi oİdu. Vapura bindik. Oturacak yan~ın amatör binicilerinin yanı meye sahne olacakbr. Seçmelerde leri Volga üzerinde bulunan Sta- kbn etmekle meşgul olmuşlar-
ilzere lstaııbula gelen Ankarnlı genç yer yoktu. Fakat misafirlerimize Uzeriiıl dDe mdü?i7m2 t~siriKvardır. Ko7şu2- birkden altınlcıy6a lcad9ar derece ala- linırad'a çok 7'1lkla§t1lı§lardır. dır. 
bir karı kocanın, yani şehirimizin iki ayakta seyahati öylt: ballandıra bal· ya • an ı , '- - omisarj , ea yüzücü er ve ağu.stoşt.a ya
sayın misafirinin, pazar günlen için landıra tavsıye ettik ki bir yere otur- .3 - Özdemir 66, 4 - Umacı 64, 5 - pılacak olan ıampiyonaya iştirak 

sen tabii olan nakil vnaıtalannda· malt arzusunu göııteremeclilcr. Di- Yeti, 62,5 kilo ile iştirak etmekte- edebileceklerdir. 
ki knlabalıkla yollarda rasladıklım yordum ki: 
afak terek intizam!ızlıklardan ıika· - Şu manzaraya bakın 1 Hiç otu
yet etmelerine katiyen llieydan ver- rurken hepşini birden görmek kabil 
medik: ve ne sordularsıı, Allahın mi) Bu kısacık deniz yolculuğunda 
yardunile, ccvnp bulmakta müşkü- vapurda oturmak demek, dünyanın 
IAt çekmediğimiı için müftehiriz. en g\lzel mMWUasının yarısını kay• 
cAnkaralı misafirleriınU çoktanbo- betmek demektir. Siz ki Ankaradan 

az 
r h 

e ot mobi as 
Şoför Muşo'nun 

muhakemesine 
mevkufen 
başlandı 

ri lsta.nbula gelmemi~lerdi. Ve te- yeni geldiniz ve denizi özlcıni~ bulu· -- --~ 
birde üç gÜn içinde;; edindikleri ka- nuyorsunuz... . Hatayda büyük Berlinde kaldığı Üç gün Muıo adında bir ıoför taksi oto- çocuk yerde ye.tıyordu. Hemen ba~ 
naat cbilhassa nakil vıısıtalarındn cVapur bö~ece Kadıköy iskele- merasimle kutlandı zarfında çok İyi kabul mobili llo Şi§liden Harbiyeye doğıu ka bir taksi getirip kendisini aldım, 
söze çarpar bir intizamsızlık oldu· aie kadar geldi. Bir an evvel çıkmak go""rdu'' siiratle gelirken Onnanbcy civarın- Çocuk hastnnesine götürdüm. Fakat 
lu> merkezinde idi. Fakat biz bunu için yolcular arasında ıvepurun iske· -~- da tramvay yolunda Fahriye adın- yolda giderken çocuk öldii. Zaten 

ki ve iyi lstanbuJlular eıfatile kat- k tarafına tehacüm ba;lnmıştı. Aya- Antııky:ı. 24 (A.A.> - Hataym ana -·- da on y&§lannda bir kıza çarparak yerden kaldırdığımız zaman da zor• 
b"en reddettik. ğa kalkan Ankaralı misafirlerimizi yurda kat.ıldığının i>çUncü yıldönü- Berlin 24 (AA.) _ Türk Basın yaralamıı ve Fahriye birı:ız sonra lukla nefes altyol'du, Orada yaptı· 

Pazar günü biz iki arkadaş, eski e7.i1mek tehlikesinden korumak için mil dün cn.nlı ve eınsaısız tezahU.. heyeti Berfin civarında nrhlı kıtaat ölmü§tür. Yakayı mllteakip yakala- ğımız haı.ırlık tahkikatında ~oförün 
ahbaplarımız olan genç kan kocayı ellerinden tutup tekrar oturtan arka· tnUa. kutlnnm~tır. Şehir b:ı.ştan b:ı- mektebini ziyaret dmif ~ büyük nan ıotôr Mu~o mahkemedeı otomobilini çok hızlı sür<lüğü'1Ü, 
aaat 14,30 da Köprünün Kadıköy daşım, gayet g{ln görmüş bir tavırla: oa donannu§, Ebedi ve MUll Şefin bir tank tecrübe manevTasında ha- _ Ben Belediye nizamlanna uy- kazanın bu yüzden v·ukua geldiğini 
!Bkelesinde bekliyecektik. Onlar Ha- - Bakın, diyordu, biraz erken bDstlerlne çcJenkler konmuştur. An- zır bulunmuştur. Mektep komutanı gun olarak otomobilimi ~vaı sürü- tesbit ettik. Benim kaatımcıı on ya
liçtcn vapurla gelip bize mülaki ola- çıkmak için aahırsızlnr yerlerini na- takya'da Fransız bayrağının hıdiri- kendilerine bir öğle ziyafeti vermig- yordum. Bomonti latasyonu civarın- ,ındııki çocuğu yalnız başına sokn· 
c:.aklnrdı. S:ıat 15 te, gezmek heves- sıl terkettilerl Hıılbuki bu bilgisizlik- Jerek yerine fSJllı bayraıtımızın çe- tir. Heyet muhtelif cepheleri dol&§- dan ecçerken pek lnt olarak otomo- ğa eıılıveren aiJr.si de bu İşte kaba· 
leri tamemen kınlmı1' olarak geldi- ten ba§kn bir ıey değildir. Kıymetli ldldl{?'l an olıı.n snat '1 y1 40 dakika mak üzere dün sabah Berlinden ha- bilin lSnüne çocuk çıkh. Fren yap- hatlidir. 
ler. Kadıköye gerecek olan vapur dakıblarıru günlerce bu mevzua geçe atılan bit topla tören ba~Iamış, k t t • t" b l b d b d Şoför Mu~ıo. otomobili hızlı sür• 

" İstıkH\l marşı ne ~la.ya bayrak çe. re e e mı' ır. tımsa da otomo i i ir en ire ur-
çoktan knlkmı~tı. tah.!is edco bir yerli Alim aaat kl.mtştır, Bunu heyecanlı bir hitabe Türk gazetecileri Berlinde geçir- duramadım ve çocuğa hafifçe çarp- düğdü hkakbkı1ndaki şn.hi!1er0in.!fodclhl'~l· - Galiba, eledik, erken davrana- tutmuş ve nihayet vapurlardan Te her tımırtan ukerl.erimlz1n geçit dikleri üç gÜn zarfında gerek ukert. tun. Bunda benim kabahatim yok- lni • ed' al u et1!1~~ı::ıtır.h kıger şab ıt-
madınız} erken çıkmak için yolcular tarahn- resmlle esnaf ve halk teşeklrllllerl- gerek siyasi makam ve mahfiller ta• tur Çocuk birdenbire yolun ortaşı- erın 10 enmesı ıçın mu a eme aş-

lkisi birden: dan gösterilen telaşın tamamm yer· nln ~embol1k geçişl tnkibetmlşt.11'. rafından çok nazikane htlmü kabul na ·çıktı. k.a güne bırakılmı~lır. 
- Hayır, diye cevap verdiler, siz olduğu neticesine Tannı§. Zira 

~-'- I b Törende vnllmlz B. Şefik Boyer, 'l'U~- görmiloler, izaz ve ikram edilm~ler- Demi•tir. Kazadan eonra ke•if ya-bilakis çok erken davrandık, Fakat İu.e eye yanl\§8n ir vapurdan ilk aı "ükrü H " " gener Y Kanatlı, mebuslar, M- dir. eyet reisi Necmeddin Sadak pan fen heyetinin raporunda ise, 
evvela Haliç vapun:. iskeleye on beı çıkan yolcu ile 11on çıkan yolcu ara- kerl -ve mlllld erkAn .,_ 10 bt den f .ı. ·.ı 

"""' n az- gU aostane kabulden dolayı bura- vakayı müteakip -rinde yapılım 
Lozan sul unun 19 

dakika geç geldi 'Ve bacasına b.daı eında. yalnız 3 dakikalık bir J:aman ln halk hazır bulunuyordu l J -

• dım ayn ırken Alman makamlarına Jc~,.ifte IT'C otomobilin muayenesin-dolu olduğu İçin yolcu almadan git· ferltı vannıı. Halbuki mC$elA K6p- ·Törenden aonrt. şehttll!'te ..ldJlmlş kk ..,, U C 
Abideye c;elen ......... r ,._nuıa0rak••nut"k-' teşe ürlerinf bildirmiştir. do ıoför Mu•o·nwı. Şi•liden gelirkerı tf. Yirmi dakika sonra bir ba~kaaı rüye yanaşı:ın bir vapurdan ilk çık- ıu<: &AJ ... Y • 

yıldönümü 
uğrnmadan geçti; on be§ dakika magn ntuvdfn'k olan bir ~oJcu Köp- lnr .söylenmiştir. Akşam munı;;ro.m . Belediye nizamlnnna ay1'ın olarak (Baş tATafı 1 in<:i sahifede) 
tonm gelene eou''ç halle bindik ve l·- rünün üzerine çıkınca, cBeyog"lu ta- bir fener alayı yapılmış Te vwl ko- T. t v k. 1. . otomobilini çok luz.lı sürdüğü ve ka-

b "' lCare e l lD"n b d k ld""' · hur ismet inönü'yc sarsılmo.z bağlı-._ henu"z ~purdan ı'nı"yoruz. rafına mı, yo1--a İstanbul tarafına no.ğtnda 800 ~ bir gardenparti . ıı zanın u yüz en vu ua ge ıgının 
•o; .... = rll J..+lr k k l b' d'ld'"' b'ld' ·ı· !ık duygularını bir o::ı.hn b3!irtmlstlr, 

V k k · b' d H 'ta " d' k · • ve m 11• mu·· hı• m k tet i at a tes ıt e ı ıgı ı ırı ıyor- Ü c e er e ıç ce ın en c er me- mı gı em r > ıye arar verıncıye · · sküdar H: lkevindeki 
mklının kitııbı> isimli bir eser çıka· kadar alb dakika geçiyormuş. Bina-ı ODUŞmaSI du. Maznun §oför bu rııpora <in iti· • 

mrıı.k: enaleyh vapurdan erken çıkmıığa Ek C J.?a'liPtJarı (Bllft taraf 1 imi sahifede) ruz etti. merasım 
Halbuki, dedi, LSk.eleye gelen vcı- çnlışmak gülünç bir sabırsızlıktı!· ~ ' Kazayı yakından gören ve mah- Lozan muahedesinin yıl dönü· 

purlarla bu kitapta yazılı mitler cAnkııralılar bu ilmi mütalaya Bakliyat maddelerinin kemede ıahit olarak dinlenen Di- mü Üsküdar Halkevinde. parlali 
katiy<en biribirini tutmuyor. Bu ne hak verdiler. Amma bayan: f" ti . mitrl vakayı ılSyle anlntmı§br: programla. lrutlruımışbr. Mcrasl-
L.. • z1 k F k t tra d b ı Gizli ıah•in onune ıa erı t ıo 30 d c:e J k JAj d 111tızam.eı ı ı - a a mvay a yer u amı- x _ Akııım U:ı:eri aaat 7 eıralartJ1- me saa , a .... a acn p u m a 

Ben hemen anldım: !Y•cağı1'.. dedi. Cüldümı . . geçilecek Ankara 24 (Telefonla.) - Bakliyat da bomonti durağından geçiyor- başlnnınıs, 1ptlcla Halkevi re1sl 
- Her Milde kitabın müellifi yn• -= !<ad_ıklSyd~ tı~vay oır tane - - - j ~ddcleb'-rln1ne ~d .ıa~ tlatlerl,t bf1-

1 
dum. On ya.şlannda bir kız da yol- avukat Reşat Kaynar Halkevl 

~ l k d d. kaa Hal' deaıldır kı, dcdım, ı~tcs Bostancıya •u.u ~ m V...uı evamınca car o - . d 0 ş· l' gençlerine hitaben heyecanlı bir 
mııl o acah ' ~- ımd • Yb? Lo .!ç gidecek ikinci bir tramvay arkada Ekmek. kartı ı.icooretinin ZSnUnU al- malt ti.zere, teabit ve resın1 gıı.r.cte Ue dan KCÇIG"Or u. sırada lf ı tara• t k .. 1 ı. ti B Re t K 

npur an, er ne u ar ırer DJm bizi b ki' mnk Ozere ıvilayet tarafından eıkı 1JA.n ed.l.lm1~. En çok yüzde 3 yaban- lından bir otomobilin çoli .tiratli nu u roy em~ r. · şa ay-
tDAti değilseler de, pek muntazam ak'k.aryor. akib 1 k . cı maddesi olan b1.r1nc1 nevi kurU olarak geldiğini c8rdilm. ~ oldan nar nutkuna şu suretle nihayet 
fılerler. JIL: vapurun iskeleye uğra- . dil:H' Tı ten Tadpurdka.n .çôk rah.at ~--ı-~atı.yapbı mla .tadır. Kalrt1dann bılk- .... ı. f"-·' '"'-1n kil ,,... -n vermiştir: 

ld k n.aaaa t ~ ...,..,ye,_. osu - y._... mer- geçen "ocuk kenara. ,.eJı:i1meğe vak.it 
TIP yolcu almaman, ikinci vapurun ın d·. hraıni .vbeaykludr!. ~erınedg':. 1 

• ikd dan u. ~}';Yar -~~rde:_ ea çbo' cımetln k1l 18 turel b d • " Şanlı Atatürkün aziz hAtıra-
hlç uit'amamaaı Te üçüncünUn ui- se e zı e .ıgıru aan .ıgımız mı ar a getm ıp lhnlJ ı5, tes ıt H, kuru b~ın' ~ da ~Su:- bulamadı. Otomobilin aol lSa teker- sını kalbimizde her an y~atırken 
rll(Tlp yolcu almaaı mutlaka bir proır- tramvay durak yerıne gelmedı. Mc- edilmiştir. Dün Betiktqta lzmitten ruştur. leğl olanca hız:ile çocuğa çarptı. Millt Şefimizin irşadına kendini 
ram icabıdır. Fakat bUtün mctele bu ğene bundan eonra gelecek npuru gelen bir bakkahn elinde k.Ulliyetli Bu tıa.tler blltün f.ıtUısal b01.gelert. Ko.nıiaer muavini B. Hamdi do vakfeden bizler dürüst sportmen-
programın nerede olduğunu bol- bekliyormuş. mikdarda ekmek lr.arb olduiu ha-, nfn istasyon Te 1'Jkele olan Tilfifet T8 ifadesinde: terin ta-:.~dığı vasıflarla Türk Mil• 
maktır. Sizin gibi yabancılar içi&... . Ar.karalılar, gÜneş altmdn ltoca her verilmİf ve evinde yapılan arar kaza merkezlerinde çuvalsıır olarak - Kazayı telefonla haber aldık Jetine ve Lozan kahrrunanlanna 
~Nutkuma parlak cilmlelerle d• bır k.a.labalık dururken tramvayın tırma neticesinde .3.5 tdi, 32 de ağır, müsta.hsll1n toptan lzıı.m1 aatış f1a.- ve derhal vaka yerine gittik. Yaralı l!yık bir ruhda olduğ'umuzu 1y1 

nm edeceğim anada gişe açıldı ve orodl nkdi eaBakin duruşunu tuhaf bulu- ekmek karh bulunmu~tur. Bu ada- tHi~:k.... l k li ....................................... ve kötti günlerde gösterm.lyo 
lı.6eum eden kalabalık bı'~ bir'ıb'ın·- yor ar ı. yan: • . . . mın _hu kartlan dört, beı lira flatle U umete ıab aca U• tnı1 b 1 H 1 i ... 

.... A - k d ı d b l - 1 Hakklrl ve Sllrt "'in auıtU sonudur. azme . ş u unuyoruz. ep n z .. 
mfzden ayırdı. Bı'leti' alın-'- çok mu".... - .l"V1 ara a po rumu 1 ırsınız. satbgı .an qıl.m1ııtır. Bakkal, adliye· bubahn te•lı"m tarı"blerı· '"lr v~ b 1 dil i 

ar. .. H h I --ı.ı h Ik ı ı ek ., Afyon, ARn. Amasya, Ankara, Bingöl, aşarı ar er m.» 
kfil oldu. Ankaralılar: er a tAk iifÇ&Dr a 1 at _;_anşedanm ye ven ec tır. Ant.ara 25 CTeletonm) - Yeni hu- Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çoruh, Bu nutku müteakip yüzme ya,. 

B. Ank d . 1 u •• d aeyretme zere oraya &Kin er. c:_ı.. h d •·- . d '-' L l b b t talim tn ' dllm' ... ı 1 b""ı t - ız ara cı gı§e er unun e F k t • d k ld "b' ..,....ır u nau U01.r1cın e.ıu •ÖY e- u a n nmeS! neşre ~r. Çorum, Den1zll, Erzlncan, Erzurum, rış arına ...,...anmış ;ır; 
•eya otobüs beklerken sıraya giri- •· a da o~aya ~ e~ en d 0 uğu t ı. rin ekmek ihtiyacı .kendileri tara- Bu tallmntname ne çitçinin hükft- Esld~ehtı', Giresun, OUmilşhane, Is- Akşam saat 18 de Halk evi saı
yoruz. Çok rahnt oluyor. Acaba bu ıpo b~ baki ç d'w~ ~n. ~ sjat erce fınc1an temin edilmeğe başlandığın- mete satacağı hububatın en son tes- pnrtn, Kars, Kn.stamonu, Kayseri, ]onunda Profesör Suphi Nuri İ1e
usul neden İatanbulda tatbik edil- oto N ke d. e ıgırnl w atır amk ıydo- dan Toprak ofisi ayın on De§inden Hm t:ırlblerl, vllAyeUer1n iklim §art- Kırşehir, Trnbzon, Tunçel!, Samsun, rl bir kon! ernns vermiştir. Suphl 
.... ;.,... ) rum. e a ar yo cu ıvhraa o a aı b . b 1 k d' B ln.nna g6re tcsblt eclllınektedlr. Bey- Sı1vtas,r161nop, Vdan ve Yozmı.t 1çln lkln- Nurı· İlerı' kofeı·an ... ta Loznn mü-
,_....., _r t büs b" "b' • kas d l' erı un ara un vermeme te ır. u han, t"'el, Hatay viUı........nftrlnde en son "' 

Dediler, arkada•ım atıldı: 0 0 ırı ın ar d ın abn gel ırl ve yerlerdeki kartların da gı'zlı'c• ıehre y .Y"'""" c eş n sonu ur, k l · · d ki h~t;ıı·al"rı 
T tb'k d'I '" 1 ded' yanm saatte mey anı op tır ar. . .

1 
k ld.. 

1 1 
" v· teslim tnrlht n~stos sonudur, Antep, Toprak ofis ve Zlraa.t Bankası şu- za ~re .crı ~nasın a . 

1 
a L ...... • 

t tb'k ad']! e ı mez 0b ur mhu, . ı. Sonra hiç de sizin trnmvnylarda ol-
1
c.ctin ekre a~tı ı?1. an ~~ı .?11~tır. ı- Mardin. Aydın, İzmir, Muğla lçln 15 besi bulunnııynn yerlerde mut:ı.vas.sıt 1 nı :h,lllı Şcfın g-ırp dıo.omatlc..nn• 

~ ~. .~ ı ıyorhammd n kunn • er ~ış~- duf;"ll gibi, otobüslere üat üste bin- uyet nbrt tılcnrdctık~ınk onun il almak eylCll, Edime, Kırklarell, T~l.tlrdnğ, müb:ıyo.acı sıfnt!le belediyeler ve ofis ra haJlolmnz nazaıile bakılan 
__rıın cznu ve ::ı rr ura en musaıı · Uzere um nr n ı n~tlan toplıyn- j Çalo.ktnle, istrnbul, BalıkC' ... ir, Bursa. emrinde çt 11 mıyan c ~ rın:cııi'.h· ' me Ir'<>ı · mı.tıl bliyük bir sütatle 

1 .. ·, .•• ,., ' ... 
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.,~ ~ ~ m wa:JlllHB~ Ç~: b-;daJ 
AKŞAMDAN AKŞAMA ( 

'111iinen sağlam ııe miinen • 
çürük ~emleketler waıs' 

Bir doatum dedi ki: Elektrik, Eski eğlencelerimizden Kışhk Bir haı·b muhabirinin mektt; 
- Milli mücadele zamanında as· 

L:eri doktor olarak vazife görüyor- t k k•t odun, ko·· mu·· r bunda okudum. IJbya·da günleı 
durn. Yatlmunı.f bir neferi muayene- ram vay Hı· a.A ye 1 apl arı ce sus~luk içinde bwıalan bl 
ye batladım. lJa gözünden yaşlar esir, götüriildfikleri askeri bl 
aüzülmeııin mi? cNe oluyorsun?» •• . ganıi.:onda, küçlicük bir havu 
diye k&flarunı çattun, Bu za'fına Memur ve mustalidemler Mahrukat ofisi görünce iradesine hakim olamı 
ideli içerlemittim. Fakat halini için tekaüt nizamnamesi . d yakında aahıa nuş. Kaldını> kendisini bu haV11 ·· ı ola y Tel rika tarzın a yazılmiı olanlar zun içine atnuş. Bir taraftan 111 
fOY e a ttı: « emende, Amal'Ut· proJ"eıi liazırlaniyor ba•lıyacak lan içer, bir taraftan da kafam lukta. Trablusta, Çanakkalede, Kaf· :y 
kaayada, Galiçyada, Filiıtinde bunca -- Eskiden bilhassa uzun kıı gecele- ikinciai yine Üniversite kütüphane- sokar, zevkinden, saadetindeı 
yıldır askerlik ettim. Bir kere bile Elek~. Tramvay ve Tünel mo- rini kıaaltmak üzere, gerek evlerdo. sinde bulunan cHamzaname> dlr. V li ve Belediye Reiai Dr. Lut.fi çığlıklar savuntrmuş .. Esiri hl 
• ..t-.! gerek kahvelerde, toplanıp bu mak- Kitabın müellifi clskendemame> K da vuzun içinden bin miickü'litl vulleye çıknut değilim, Şimdi ne mur ve müatahdemleri hakkında l l h"k' k. 1 . . Ah d' . ,_ d 'd.i B • ır ar, mahrukat ofisinin civar or· -:t 

oldu bana! Kendi kendimi ayaplada. umum müdürlük tarafından bir te- sata yazı mıı ı aye ıtap arını şaır~ c me •• nın ~ar e~ı r. a manlardan getirtip istif ettiği odun çıkarmışlar •.• 
iun için gözlerim sulandı!. ... Batka kaUt nizamnamesi projeai hazırlan- >:ilkse~ ~esle o~u~ak bir a.nane ha· yezıde mllaahiplik etmiıtir. Kitabın ve kömürün biran evvel aatıfa çıka· Muhakkak ki su güzelliği v 
bir hatıram· Yine Milli mücadele aa· maktadrr Eski ıirketler zamanın- imde ımıı. Bu hıkayelerin bır gecede gördüğü rağbet üzerine cHamza> rılmaaını ve bu •uretle halka kıthk suyun insana verdiği büyük sevi 
manmda. •• Emirberim her aabab ça· dan kala.n 'V'fl halen tatbik. edilen o~u~acak .kadan bir k1tap 9'1S1!ırmı!. mahlasını almıı ve ~ıtl İlmi unutu· kömür ve odununu ıimdiden temin hemen hemen hl9 blr şeyle • 
yum pifirirdi. Fakat bir sün acele yardım ıaiıdığındaki usule gör• Hıkayelerın •onlarını müteakıp hı· larak o suretle tanınmııtır. etmek imkanını verilmesini alaka- çülmes. 
itim çlktı. İçemeden çadanmd Y· memur ve mU.tahdemlerin maaşla· kayeyi dinlemek arzusuııu verecek. . Hamzanamenin ulı yirmi dört darlara bildirmittir. Yorgun, k.irlenmi§. tozlan~ 
nldun. Bir de ne göreyim 7 N:er:ik rından her ay yüzde d6rt nispetin· meraklı bir ıekilde kesmek te adet- cılt o~duğu halde Üniversite kütüp- Dr. 1...Utfi Kırdar, mahrtılc.at ofi· terlemiş bir insan için bir mUI 
Pİfmİt ÇAJ'J döküyor cNiçin kendin de bir para kesilmekte ve yiizdelo- miş. Bu suretle hikayeyi tefrika ha• hanesındeki elli üç cilt üzerine tak- sinin kendi teşkilatına bağlı bir me- luk başı bir sevgili kucağı kac1a 
içmedin 7» dedim ;ı eiimia gün rin bir iall de idare bütçesinden !inde dinleyenler tamamile alakala· sim edilmi,tir. Demek kitabı ~rmi mur kadrosu ile satışlar yapmasın· zevkle dolu bir yerdir. Hele mwı 
de elbet gelir.» c~va~: verdi. Za· il&ve e':Iilmektedir. iki yüz liradan n~rlar, anı;ak bir gece dinleyenler de dört g:ced~ h~tmetm,enin kabil ol- dan faydalı neticeler elde edileml· luk birat: büyükçe ve akar su ~ 
ten pek garip pek busu bir insan fazla maaıı olanların yalnız ilci yüz yıne tatnun olunurlarmış. mıy~cagı gozetılerek ner gece oku· yeceğini dü~ünmüt ove bu işin de bir parça bol ise. .• Ateş gibi ya 
olduğunu evv~lce de bir çok ıı-. liralan bu muameleye tabi tutul- Bu tefrikalı hikaye kitaplarında~ n~bılece~ kısımlara aynlrnıı. yani odun ve kömür ticaretile ötedenbe· nan avuçlannm, eritilerek soğa 
ketlerile İspat et-:.ti.' Bu son so··me ma'-tadır maatteessüf umumi kütüph!mclerı· kıtap elh üç tefrikaya taksim olun· • 1 1 1 •···ı 1 tulmuc gu .. mii- benzeyen su Uı 

-uır 1t · · d k B I , ·k' t rı me~gu o an ar vası ..... ı e yapı· Y ~ 
ne demek İltemia olabilirdi? Sdatb· Sa d k toplanan bu para, me- mız e yo tur. un arın ancaıc ı 1 muş ur. f k ·· ·• til doldurup yüzünüzün her tarafl 
nnca cevap verdi• Daha d baka murlnannı tavefatı'le aı·l··m· e veya ı·da· tanesine Ünlverııite kütüphanesinde Bunun da !her sahifesinde okun- ma~ını m~vat; fırmuıt r. h na rarpmağa a. .. alarsmız ..• Addı 
hm. L-%.!........ ben-' « almaur d • ""' raslıyoruz. Başta otuz küsur ciltlik duğu yerler vo okuyanlar hakkında ] u ma Şsa a r pr ~amel t abzır- ~ ~ 
MMeruo:gikiun ,·-'-ermı· '~! L! __ m ... t• reden ayrılmulle toptan kendisine bir eaer olan Eba Müslimi Teherdart malumat vardır. Hamzanameyi bir ]anmıştır.h ela~ftnameyel g.orde san b': hafif bir sarhoşlukla su çarptığı 

-· C& ÇID - DIRUIJe e • verilmektedir. Bu auretle sandıkta r Es .h. d f 160 un mu t 1 semt erın e on ır nı.ı yeri eksenae, boynunuza ka 
mek iatiyonnu•_ mu""hun' bir mı·'-dar mevcuttur. t{e ıyor. er kısmen 1785 tarı ın e tara tan 6 de cSabıka Sayda L'"yü'- d l '-t D l dar ma'--n•• "'---'h' .,.,_ 

""T" it •• u· Sal"h . . d k kl v 1 .• v .. M""k R p- .. ou K. epo açı aClllt ır. epocu ar, ı.ar.M ......... vuuu ••• DU& 

Ve tabii, W lifı açtı: Ancak memur ve i~inin ihtiyar· ~uce ıt (. dısmı~. e Y me~a ı ~ '"M· ezı;ı uk.erred ~:ır:. .S:~ kendi meauliyetleri altında ve aynı evvel güneşli ve tozlu sokaklam 
- Nerede böyle insanlar!! .•• lık zamanında .kendisine veya ye- ır z~~. tara ~I a~ :~ı"; ı e y~zı mış. ~~lı::h. ırmır~nıfı ıra~ a~lr: a p- - fiatle mahalle aralarında da tlli sa· verdiği senemlik yavaf yava 

•diye aksine misaller sayanlar oldu. timlerine maaı verilmemektedir. ~~z ll'flsu~ kk t da ınb.e • top anın~· H :ı .mk a zı 1 bu. ırb. a_. tıı yerleri tesie edebileceklerdir. Bu b&Şlnızdan uzaklaşar, hayal 
Sonra da. mecliste, benim de vak· B ue ı. 1 1 

.a 1~ ~. ır ışaret ~·o · ~zre ~rı ıraat t1Y eıruı•: ır ~a- depoların satııı, ofia tarafından ııe- kendinize gelmeğe başlarsıms •• 
tile dikkatimi celbeden bir mevzuua Yeni hazırlanan nizamname, Devlet k a;d cı t e~n tal~hı ~ çok d.~hal ~5uS ~~ t~n K ~ ~1ui;a~~nkn~a ~r~acT ar rek fiat, gerek tarb bakımından Hele bir kaç avuç su da ağzın• 
dokunuldu. memuru gibi bunlan da tckailt da ei. ese yınninci cı ~ s l'h ıçık ed asın_· en .• a vesın & .o· mütemadiyen kontrol edilecektir. atıp şöyle bir garatara yapın~.; 

Bir takım köJ. kaza, bölıre isim· maaıından faydalaııdıracaktır. Bu ~ yazı mıı. D~melt milcellıt a ı ra za e _aıt Efendı okumuı ve dın· Mahrukat ofiııi, timdilik getirttiğl Dünya vamu•! •• Hattl 1--nm' 
leri aayayorlard.ı• cOradalı:i ahalinin esnada şirketlerden devredilmiı kıtabı kısmen noksan olarak ele ge- leym yaran sefay&b olmuılar.• Bu- I k h ık Y "-r" 

fu 'u fe-.:.'ddannı• rd memur ve i•rı·lerle mu"esıeselerı·n c;irmiı ve tamamlamaya çalıımıı. nun tarihi de 1699 dur. Bu iki tarih m~- ın 811U ~ k" ~a.r'ı~ını aaclşa ç ~~=- güldür güldür, şakır şakır, foşuı 
• ua.ı gö üın.... - YY y '- k. b .. '- B d ca~. m tooa 11ını ~ııın o un ve &.u- fılMIUr akan suyun altına da y «Buradakilerin İle fU. fU iyilikle- Belediyeye devrinden sonra intisap azı~ ı ugun yine no~aan. u arasın a geçen doksan sene zarfında k b l d -y • •• 

• · etmiı olanların vaziyetlerini birbiri· yüzden otuz küsur cilt demeye mec· kitabın daha kimlerin elinde dolap- murun ıt u.un utu . ~ana leştlrdlnh mı! .. Aman ne zevltt 
nnı ... • b 1 ,.. _1 k. b.1. k b"l W• • h . . . 1 b ,_ saklıyacaktır. O fıs hor vakıt elınde Sanki ~'-'~nüıde ensenizde b.: 

_ ••• Mesel:. bir Framrz profe- ne uydurmak lazımgelmektedir ki ur o uyorum. M.S ı ım ı ır aç ı ecegını ta mını sız ere ıra1tıyo- .h . l k I OO b. it' d ;r ..... • • 
-. • • • L-- 1 ciltte tamam oluyor. Bu kitabın rum. ı tıyat 0 ara ın çe 1 0 un pnuda, saçlaiınnda, boynunus. aörle dolatıJorduk Terledik. yorul- yenı mzamnamen1n nazır anmasın- b 1 d kt k tertemlf' 

duk. Dinlenecek ~~ aradlk. Adam da ~ilhana ~u nokta tetkikleri ica· okunduğu yerlerde uyandırdığı ala- Hamunamenin baılangıcı böyleı u un uraca ır. ı da dolqan yumuşa · 
bizlere dönüp: cStcak L:-- oba da bettırmektedır. kayı yine kitabın sahifelerinde oku- * Noksan tartılı ve bozuk ekmek ve serin bir 9"giU elidir .•. 

UUf"l'.J' ya biliriz. Bir sahife kenarında üç Kani bu ma' niyi destan edmler çıkarmakta de.vam ettiklerinden do- BOtfln hablnızı tatla bir U'1'1t 
iç.ek, ah ... » dedi. Köria minimini imzalı bir şerh varı cOtuz üçüncü Cihan mülklinil şehristan edenler layı son zamanlarda aeklz fmn b- hırma He yerine getirir. Ve .. 
::.. -=ed:!: ~~ ~:=·. Dr. Kenan Tevf ,. k cildin nihayeti otuz dördüncü cildin Ne ıahlar kondu göçtü bu saraya patılmıştı. Villyet. bu baY&li halkı- hassa yas sacaklannda biz insan 
lwrumut incirler. P~tekerleri ... evvelini tutmuyor. Bilmi, olun.> Ne ıahbazlar ııelüptür bu arlya nın ekmek •ıkıntı11na uframamua lar ~n büyük zevkimizi sofra 1Nl 
tdıyor, Hepsini toplasamz 

00 
lira Kitabın alaka ile okunduğuna bun· Nice kahir nice i.fendiyan için yeniden dört hnn açılma•ını şuıda olduğu kadar, musluk 

etmez ... Buranan sahibine: cKah•e- Tanınmıf kadın hastalık- dan kuvvetli delil olur mu) Ecel ukbayı etmiıtir tikin muvafık Körmüıtür. şmda ela çıkannnz. Hem muslul 
haneniz yok •.• Bari evlerden birinci• lari doktoru vefat etti Kitabın okunduğu yerler de pek Şikayet eyleme devran elinden başı, sofra bapndan ~ok daha 
bize büyük cezve ile biqey pifirt· muhtelif. «Eyüpte Tülbentçiler so- Hikayet dinle gel ravt dilinden mütevazı ve hiç kiilfetsi-ı bir sal( 

kağında merhum elhaç Mehmet Ki Heımza kıs.asın eyle gel yld QkuyUCU det kaynağıdır. Hangi ceph~ 
aeniz ... • dedik. Dükkinmın üzerin- Tıp faku··tt•·ı·nı·n eı'-ı· f 1 Emin Efendinin hanesinde kıraat• f .. idenler ola hürremü aad den baka~nız bakınız su 
deki kendi evinden temiz bir tepsi "" ~ pro e..>ör e- 1 d b K ı - .. " mektuplar. ··-
içinde, temiz örtülerle, gıcır gıcır rinden tanınmıı kadın hastalklan ° un uğu gi i asımpaşa tn!V evı güzelliğini birer birer anlat~ 
fincanlarla ve bardaklarla kahve ve mütehassısı Dr. Kenan Tevfik ev- dergahında da okunduğunu şeyhin B•J tefrika hiHyelerin birbirino ---0- nan imkiru yoktur. 
su getirdi. Birer daha istedik. Birimiz velki gün Amerikan hastanesinde k~taba ilave ettiği bir kıtadan ôğre• bağlanma.ı da bu tarzda oluyorı Baıkaıı İçin yer Bir temmuz güniinde, asfal 
öttük: cBu seferkinin kahvesi fazla• vefat etmif, cenazesi dün kaldırıla-, nryoruz: lar krem gibi eridi~ bir öt't 

• .:L • 1 rak Asri mezarlığa defnedilmiştrr. Bu kitabı fcılırialem aayesinde . Kı ... i bezminde mest olan ulülbAı tutanlar üstü bir deniz kucağa kadar 
ca, tcaen az olsun.» çimiı:den biri _ . W• hamd ola Böyle kılm11 razı nihanı fiı --o- yiik bir zevk membaı var mı 
de: «Benimki bilikia... Kahvesini Pıofesor Kenan Tevfık meslegın· Lutfu hakla bir kedersiz okuyup Çün dünkü k118a buldu kararın Geçen g_un Adadan gell~en va.- H h iri • k ld si 
az, tekerini bOlca koydurt •. .» - de hakkile mütehassıs, iyi ahlaklı kıldık tamam Bugünkü kıssadan gel dinle varın purda yer bulamadım, ıtlb 1ca.- t':'.. ~ mn b: m: kendi 
cBatüatüne!» deyip gitti, " söyle- bir insandı. Uzun müddet profesör Ruzil l~P Şemsi eder bu mıaraı Bu oirin kıssaya yoktur nihayet maraya glrdlm, Burada blr zat, a gı avuz, şar şad 
diklerimizi yapb, Çrkacaimuz auada Besim Ömer'in muavinliğinde bu· virdi zebln Hikayet dinle ki çoktur oikayet blr kanaped& kendlslnden bat- blr çeşme, ~lr dere kenan, maa 
bir lira uzattım. cOstü kalun!» de- lunmuıtu. 320 senesinde :rıbbiye- Can ve baola aline evladına ka iki k.lilllk yer daha "8al edl- zaralarlle bıte insanın içine elam. 
dim. Adeta sacmıarakı c~, kö)'i- den çıkmıı, Almanya'ya giderek bir ole'.ln ııelam Bu kitaplar umumiyetle mukan• yordu. otunnalc ısteytnce: ıSalıl- la damla bir serinlik bırakır ••• 
müze mİlafir aelmitainiz. liadea para kaç sene orada çahşmııb. Fakültede Eba Müslim hikayesinin dinleyi• nen bir yere vakfedilirmit. Onlan bl varı dedl, vapurlann tam.ara- Hele «içmek" bahis menut 
nu alacaiun aanıyonunm7» diyerek hocalıiı cana•ında binlerce talebe ciler üzerinde çok tesir yaptığını di· alıp okumak isteyenler beraberle• la.nna a:Şapka, paket ırtbt 19yler olunca SUJUll ıüzelliğl için cilt 
11rarlanma k&l'fı durdu. Fransız pro- !)'etişt~rmişti. Profesör Kenan Tevfik ğer bir ~rhten de anlıyabiliriz: cBu rinde kapakla bakır bir sahan geti• koyarak yer lfp.l etmek ve bu yer- ler yanlabilir .•. 
feaör de: cHaYTett Bizim oralard.a 61 yaşında, memlekete daha birçok kitabı acaba aıılım bilmiyen insan· rirler ve kitabın yerine onu brrakır- lere oturmak lst\yenlere m1n1 Yum olduğu kadar kışın 
hu cibi karakterlere rulanmaz!» hizmetler edebileceği bir sinde ve· lar ne zannederler. Bendeniz baka· lannıı. Bu anane uyesinde kitaplar oımatc ycU&ttır- diye levhalar su fevbllde bir şeydir. M 
di1e ... b. fat etmiıtir. iım kıraat olunurken bazılarına asla nadiren kaybolurmuı. Kaybolduğu uaıaa bu ıılbl ~ ônOn• soğuk, pu"lu bir havada eve dlet 

Galiba L •• ...::_ •i &--L._.11__ l d • h- t kd. d d b-'- '- b l geoDmte olur. - "· O, diı'nils. İçi-''- tltrlyo•. S'-.,..._ uınınrnu... Merhumun cenaı:e:1inde dü.n stan• teeir etmiyor. Bilmem ne en ıca a ır e e ıuur sahan muıı;a i İn· ••• ıua • ...... 
kaUı:m" olacaima ki. bep lehteki bulun hmen bütün doktorlan ken• ediyor. Var mülahaza eyle I>irader.> de kaybolan kısmı yazdırmak imkl- 17 temmuzda ıtı metnt ktmıaf cıBanyo hazır~ diyorlar. 
lıikiyeleri anlatbm. Halbuki İmamn di.aini tanıyanlar, talebesi bulunmu~· Biz: mülahazaY. başka bir vadide nı elde edilirmiı. almak üzere İpeklf m.atauana içeri ~p sacak suyun lçhM 
sözünden sürmeyi çalan, yabancı tur. Cenazeye yüzlerce çelenk gön· yapalım. Eskilerin alaka ile dinle- Burada k11aca tanıttığım bu iki münM:aat etttm. Buradan me- şöyle bir uzaruyOl'SUlluz ..• Ne JG 
olduğunu hiueder ebne• adaman derilmiıtir. Ailesi erkawna ve me:t· dikleri bu hikaye ve bu gibileri ye· tefrika hikayeyi bugün okumayı tav· murlara kumat verlldllt. ellmde mupk bir gevşeyiş, bütlln vü 
dalına binenler de çok oluyor. lelı:daılarını. baı sağlığı dileriz. rine bugün mevzulan zemin ve za· siye etmek aklımdan geçmez, On- de h(lv17et varakam oldolu hal- dunuzcla ne 90DIUZ bir haz! .. 

Bu tarzdaki acı hitD'alan da dök· mana uyguın eserler vilcuda getire· lan bu )"llzıma mevzu yapmaktan de kuma.t ala.madun. Halbutı ba- cak bir banyoya değil. Adeta 
tüler. Meseli A mıntakuı töyle ah· * Bir müddettenberi münhal bu- rek halka okuma ihtiyacını duyur· maksadım yenilerini yazmayı teşvik- ZI gelenler alıyordu. Memurlara dına cloyulmas bir rüyanın lçlnı 
liksız, böyle berbat •.. Tıpkı, satmalı, lunan İstanbul vilayeti ikinci vali mak ve bu ihtiyacı tatmin etmek çok tir. Bugün devirlerini tamamlanuı kwnat verillyorsa blz neden 1t- gtrml§ gibi olursunuz .•. 
frengili bir bölge gibi... Fakat B muavinliğine Dahiliye Vekaleti ma· faydalı bir hareket olmaz mı) olan bu kitapların yerine yenilerini tlma ~~~~t Vekllett, İatanbul Libyadald esire hak verlJ91 
m.ıntakası d~ onun hemen y~mda... hallt idareler birinci şube müdürü Bugün filhakika Türk haflerinin koymalıyız.. Yeni kitaplarımız için Jlman iflerl makfnl.stl rum. Su dünyada en gijzel ff!ll 
81rd kaç kılomahe'~ kat~aptl~rab'Y,a B. Ali Rıza Ünal'ın tayin emri vila- koklaylığı sayesifndke o~umta imi kab~ı smeçızebvialecrdeırğ.imOiznlayreınni kmahenr~m.baenlelar·ırnı-,. L Sallb J dir, 
var ımz mı ._ça sanna ı ır yete bildirilmiştir ço artmı,tır. a at yıne op u ır 1t 

Hikmet Ferldun F.a memlekete geçmİf oluyorsunuz. Bu· B . · . halde gerek okuyucu, gerek dinleyici yazmak için bir güçlük varsa o da 
rada, ötedenberi işittiğimiz o gÜze· k Alı ~ıza, ~~~dBn ~v;'eldBc~ı~- vardır. Bilhassa hayatın pek yekna- intihapta haııgisinin daha ziyade 11111111111111111111111111111111111s11111111111111111nHıuıuıuıuHınnı 
lim Türk ananesi bütün canldrğı ile t~ı. aym~ a~t 1 1

•• ug~~ e~ e re • 3 k olar k geçtiği kasabalarda ve alaka uyandırabileceğini tahmindir. Yeni me.vzularla beraber eskileri· riyetçi düıüncelerimizi 
devam ediyor: Garip olduğunuzu ~ımızek ge ere yenı vazı eaıne >aı- köylerde b3yle kitapların okunması Bu güçlük te, ne olursa olsun, yeni· ni de ihmal etmek doğru olmaz. oralara ulaotırabilirler. 
anlar anlamaz, izset, ikr~ gönül ıyaca tır. hem bir boşluğu doldurur, hem hal- lebilir. Yeter ki, ciddi btr gayretle Aıık Garip, Kerem, Köroilu vesaire cgeniı halk yığınlarına. Türk mili• 
alma ... Yeni yerleştiğiniz eve, konu· * Hırsızlıktan bir çok mahkumi· kın kültür s viyeain: yükaeltir. işe başlanılsın. Yeter ki halk için gibi istifade edebileceğimiz ne güzel· tinin köklerine hitabeden halk ed 
dan komşudan yemekler ırelir, Bir yetleri olan Koço adında bir sabı· Bu gaye ile birkaç..,sene evvel Da- okunacak hikiy-eler ve bu gibi tef· leri var. Bugün halk ıarkılan ilzerin· biyatına yeni bir hız vermek, kal 
hafta müddetle ailece kamüuza be- kalı son defa yine muhtelif semt- hiliye VeU.leti bazı teşebbü,lere rikalı hikayeler yazılsın. Yeter ki de nasıl çalıımalar yapılıyona balk min mı.lkaddea 11ıiını kuaha 
dava doyunırsunuz, Ev eşyası na- lerde dokuz hırsızlık yapmıı ve ya- girişmi~ti. fıt. kısmen yanlış tu tuldu- halka okuyacağı, dinleyeceği eaer- kitaptan üzerinde de çalıtmalar ya· k6yleref yayl&lara, .dağlara lfAY 
mana icabedenleri de getirirler .. , kalanmııtır. Asliy" yedinci ceza ğuiıdan kısmen de onu alaka ile ta- ler meydana getirilsin. Hik&yeler bir pılmalıdır. Değerli eald halk eserle- öz fikir erle dolu kıtaplan, yüzle 
Fakat bütün bunlan gayet tabii bir mahkeme5inde yapılan muhakeme kibedecek ona iman ederek uğrun- gecede bitecek kadar kısa veya bir rinl de alıp özlerini meıydana çıkar- binlerce. milyonlarca kitabı 
tekilde yapar, İnsana minnet yükle- sonunda Koçonun suçlan sabit gCS· da can ve' baıla çalıpcak kiıme bu- kaç gece sürecek kadar uzun olsun. mak onları buatlne ır6re ltlemek çıralaa. mepleler halinde ha 
meZler... rüldüğünden dokuz sene iki ay lunmadığından beklenilen neticeyi Fakat okuyanlan, dinleyenleri al&· llzıı:ıdır. Onlann "-ahramanlanam yarak ortalıit aydınlabnak. ka 

(Vl - Nu) müddetle hapse konulmaaına karar vermedi. kadar edecek delerde olsun. Zoraki adı en hUcra köy k&plednde bde olmaz ıru) 
CDnamı sahife 4 sütun 1 de) verilmiıtir. Tefrikalı hiklye kitaplarından ,-azılmıı olmuan. tarımmııtır. Bu kahramanlar eambu• 

Bay Amcaya göre ... 

T k . Tramvaydiöar
1
esinin Bc§iktaıla ··· Fakat ihtiyarlıktan mıdır, ne- ... Arabalara 26 kiıiden fazla ... Ancali b'u 27 nci yolcunun ... Eğer adamcağız itlılp kakıı- ... Acaba mudiriyet 

a sım arasın a i, ettiği otobüsler dir. otobüslerin çekme kuvveti azal- yolcu alınmıyor, 27 nci yolcu aıafl ikinci otobU.e 6tekl bekliyenlerden maktan hoıılanmıyan saygrh bir va· görmüror mu). 
lcıJa bir fasıladar. sonra tekrar i e mı ol alı ki, __ _______ .LL. • ...u..a: ..... ...._ı~·-ı'-"""..u..:..• -'--~--...L&:.--~--L-&....LIL-----ı..-..a..--&--.1...---'...._ ___ -'L_~__._....._....._ __ ~--~-._~-----""--



AK:ŞAM 

~-- ılJ 

Manen sağlam ve manen 
çürük memle~etler ı 

,-B·u 
1 2 3 

1 ma ca 
" 5 6 1 s 9 

1 L ~ O ~ Sinemasında 
JO Bu nıntlnelcrden itibaren: 1.!tl filim birden 

1 -Otel Emneryal 2 - Sark BU!bUIU (Baş tarafı 3 üncü sahife.de) 
Müsahabenin neticcti de tuna 

nrdı: 
(Türkçe) 

İ3A MİRANDA 
DOP.OTHY LAMOUR 

JACK Bın-.."NY 'ite 
BİNNİE BARNES - Tahü, büyük tehirlerde kim

kime L. Böyle ,eyler olamıyor ••• 
Olamaz da. .. 

44$ 

ve RAY 'MİLLAND 

M ;ft'MAWM&SM !M Alenen teşekkür 
İtte ben buna itiraz edeceğim. Ni

Pn olma.am, niçin olmasın?... Nüfus 
keaatetin.in iyi kalbliliie, misafirper· 
l'erliğe zaran nu vardır? Eğer öyle 
oJ..ydı, yukarıda anlattığımız tarz
daki giizel milli adetler, 30 - 40 sene 
evvel de lıtanbulda yqayamudı. 

5 
6 
7 

Soldan sata ve yukandan aşafı: 
1 - Dolandıncılık yapan. Sinema projeksion 

m~kineleri 

Büyük ö1Uler1mzlden muhterem fa
zilet mllkA.fatı mnesslsi sevglll ba~ 
bamız Ali Mahir amcamız general 
İsmail Hakkı mlişfik annemiz Ayge 
Şaziye, Raika ve ağa.beylerlmlzden 
piyade b!nba.~ısı Muhtttln ve kız kar
dcştm!z Belkls Canyakruıın azız 
ruhları ile Kadıköyünde okwıan 

mevlutta bulunan bütün aevdlklerl
mlze hnziln ye keder dolu ya..ş gözle.. 
l"llnbfle blr kere daha ayn ayrı te
şekküra.tunızı candan arzedertz. 

Anadolu hakkında anlath~ız 
ailam ve çürük ahJAk havzalannm 
biribirini takibetmesine, insan Avru
payı dolaşırken de raslar. Mesela 
lunulığile methur Ma.nilya'mn, 
Pire'nin, Rostof'un yanında, malıo! 
ortaya bıraksan kimsenin dokunmı· 
racağı İskandinav memleketleri. .• 
Stokholm'da cgarip.1> olduğumu 
ımlıyan bir İsveçli, bana tehri gez• 
dirmeğe kalktı. Evveli seyyah ter
cümanı sandım. Fakat nakil ücretle· 
rini bile o verdi. Bunu tuadüfe 
haınlettim. Meğer bütün arkacfatla· 
rmı da aynı ,ebirde bu tarz muame
lelerle karıılaşmıı. Ziyafetlere bile 
kor.an olmu.o. 

Muhakkak ki, ablak havza havza ••• 
Fena bölgeler gibi iyileri de varm 
Ve fenalar, sıtma, frengi mıntakalan 
tarzında mücadele bölaeıi dahi aa
ydabilir ••• 

"Büyük tehirlerimize ıelince; bun· 
lan da eskiden sivrisinek yokken 
timdi h~t bumı, maballelerimi
se ben.zetebiJiriz. 

«Tabü!... İstanbuldurl... Nüfus 
kesafeti vardır! ••. Böyle olması za. 
ruridir! ... ,, mütaliuını katiyen yer· 
eb sayamn •.• 

(Va· Nil) 

iyi Istanbullular 
( B<l4 tarafı 2 oci ıabifede) 

2 - Okutarak. 
3 - Lötreden. 
4 - Sonuna cFıt gellrse bir erkek 

ismidir - Tersi bir vllAyetlmlz. 
5 - Geçinme parası - Dem. 
e - Yüzden sekiz eksik. 
'1 - Tersi bir lçkldlr - Daşma bt.r 

harf konursa Ha.beşlstanda bir ~ehlr. 
ft - Tersi hemen koruyuver. 

SES TERTIBA Ti 
AMPLİFIKATÖRLERİ 

Türkiye Vekili: 

NECiP ERSES 
lstanbtıl, Beyoğlu, istiklal 

9 - Bir hayvan - Uzak cezire. tL 1 
10 - Bir meyva - Balll.Da 1:B,, ge- ~•-•••••••••ı•••ıll~ 

Cad. 193 

llnı& kamadır. 
Geçen bulnuı.camrı Mes'ud bir nişan 

Boldan asta ve yukandan aşalı: Merhum Mazhar paoa torunu ve 
1 - P~allmanı, 2 - Ağırağır. 3 - Vahap Mazal'ın kızı CE.MlLE. 

Şık, F1garo, 4 - Ar, Kapanan, il -
T u +... MAZAL ile, mülga Hariciye neza-
~aza.n, 6 - ~ıpaksur, 7 - Mığan- • 
.sak 8 _ Aran Ukrok 9 _ Ra Oda retı tercümanı Mehmet Asafın oğlu 
10 ~ona.~. ' . ' prof. SEYFETTİN ASAL'ın nioan 

tT5'rftdar stilh hukuk hAklmllğt t>aş-
kAt1pllit1n den: 942/i 

Ziya ve Nurhayat. Süreyya ve Jor
jet ve aalrentn ıaylan ve müştereken 
mutasarrıf oldukları tlsküdarda Kı-

töreni geçen çarıamba günü güzide 
davetliler huzurile. Fenerbahçedeki 
villalannda icra edilmi~tir. Genç ni
şanlılan tebrik eder, ııonııuz .aadet
J er dileriz. 

Profesör doktor Hacı Nuri oğlu 
Nureddin Canyakan, Merhwn Ali 

Mahir kızı Nutka.der Canyakan 

Açık teşekkür 
On senedenberl çekmekte oldu~ 

mlde hastalığıma. katı teşhl.s koyan 
ve ameliyata lüzum gösteren sayın 
profesör doktor l>ay Arif İs
met'e ve çok tehlikeli ameliyatı
mı büyük bir hazakat ve muvaffakı
yetle ~·aparak hayatımı kurtaran sa
Yın pro~esör doktor bay K~zım İs
mall Gfirkan'a ve hastane!eı1nde 
yattığım müddetçe büyült bir şefkat 
ve lhtlmam gördll.ğilm CCaA"aı1oğlu 

Baıtııt Yurdu) doktor ve hemşlreJer1ne 
fil.ban ve mfnnetlerlmJn ilMğına. ga
zetentzın tavusu.tunu rica. ederlın. 

Müteahhit Ata Tanyeri 
izmıt 

sıklıda Bulgurlu mahallesinde Bul- ı ı 11 
gurlu sokağında kAln eski 2, 12, 2. 4. Devlet Demiryollari ve Limanlai İtletme 
eve eve yenı 22, 24 ve yeni 3 No. lu Umum idaresi ilanları 
araztnln §uyuıın izalesi için dosyada 
mevcud harita. muc1blnce dört par-~===========================::::. 
ça.yalfraz sureWe satılmasına mah- Otımrrucltl hamule'.lerden Gftmrük muamelelerln1n !!ası 1çlıı alınacak 
kemece karar verilmiştir. 1) seras- ücretlere nıalısus yeni bir tarife yapılmıştır. Bu ta.rite 1/9/942 tarihinden 
keı- Rıza paşa korusu namlle maruf yürür111ğe gtrecflktlr. Fazla b~ istasyonlardan verilecektir. 1:~728n (7986) 

1 
Devlet Deniz Y o ilan işletme Umum ı 

MitrHi,.1i10-11 11ATl1an , ___ _ işbu araziden 1 hartta No. lu ve yal
nız etrafında ataçlar mevcud ve or
tası 0200 metre murabbamdn. boş 
sahadan ibaret olan ve Hanım sedi 
denilen mahalle e-hlt vllku.t tarafın
dan beher metre murabbatna bir ll
ra ve mecmuuna bef bln 1kl yUz ll

cArkadaoım, belli belirsiz bir asa- ra kıymet takdlr edilm.4tfr 2) Dört 

İdaremizce Haydarpaşa gümrliklerine yatınlllll§ olan me7.k\lr gijmrükle
rln '8239 No. lu ve Ul/7 /1942 tarihli !2033,29) llralılt blr depo'&l.to makbuzu 
zayi olmu.ştur. Depozitonun istirdadına müteall1k muamelenin yapı'lması 
huscsunda Haydarpaşa güır.rükleri müdürlüğüne müracaat edlJmiş oldu-biyetle: tarafı duvarla mahdut lbazı yerle
ğundan zayı makbuzun hükmll kalmadığım bUdirlriz. ('1998) - Biraz ineaflı olunuz, dedi, biz 

de t.-amvaylara her zaman üst üste 
binmeyiz. Bu hal yalnız bu mevsime 
mahsustur. Tasavvur ediniz ki bu 
me,·simde lstanbulun nüfusu dışan· 
dan gelen misafirlerle hemen hemen 

iki misline çıkar. Ufak tefek intizam
ıızlıkların baş göstermesine sırf bu 
kalabalık 8ebeboluyor. Yoksa diğer 
mevsimlerde biz tramvaylarda gayet 
rahat seyahat ederiz. 

cAnkaralı bayanın hesap işlerile 
ilgili bir Vekalette memur olan ko-
cası: 

- Hesabınızda bir yanlışlık olaa 
gerek, dedi, bu mevsimde İstanbula 
dışarıdan gelen misafir yektlnu her 
halde şehir nüfusUı11un bir misli de
fildir. 

cMii,kül vaziyette kalan ark.da· 
ıımı kurtarmak için atıldım: 

- Nasıl bir misli değildir, dedim, 
itte şurada, dört kişiyiz ve içimizden 
ikisi Ankaradan gelmi' bulunuyor. 
Aym nispeti İıtanbulun nüfusuna 
nrun. Halen şehirde 1,600,000 ki
ti olduğu meydana çıkar! Halbuki 
nakil vasıtalarımız 600,000 kişiye 
göredir. 

cDedtm, ve nihayet durak yerine 
şeref veren tramvaya daldım. İçeri
de neden sonra buluotuk. Bir oey 
Ankaralı bıı.yanın merakını mucibol-
mu~ı 

- Neden, diye ıoruyordu, bilet
çi tramvayın ıahanlığında ayakta 
duranlara ikinci mevki, birinci mev· 
ki kap111nın ağzında ayakta duranla
ra birinci mevki bileti kesiyor. Ara
lannda nuıl bir rahatlık farkı var 
kH .. 

cArkadaoım: 

- Rahatlık farkı olmasa bile ta
vır farkı var, diye cevap verdi. Ken
dilerine birinci mevkide bo, yer olsa 
oturacakmış ıüsü verenlere biletçi, 
bu tavırlarını pahalıya ödetiyorJ 
Nihayet plaja geldik ... ] 

Mektup burada bitmiyor. Fakat 
l>uraya kadar olan kısmı bile <İyi 
lataı;ıbullulan nişam ihdas edildiği 
zaman bu iki çocuğun ilk sırada yer 
almaları için kafidir zannediyorum. 

Şevket Rad~ 

rin duvarlan muhtacı tam1rd!r) ve 
lçlnde koru ve yollan bulunan ve 
heyet.t umumJyesl 272640 metre mu- Devlet Kitapları M ütedaviJ Sermayesi 
rnbbaından ibaret oiu9 Büyük koru Müdürlügu"' .. nden: 
nam1le ıharuf bulunan ve haritada 
2, 3, 4 No. !arla Uç parçaya ayrılmış Kı•t •t • . t r 1 k 
olan aiazlnln her bir parçası 00880 ap vı rını yap 1 1 aca 
metre murabbaından ibaret o!up be- 440 llra bedrui keşifli Beyazıt tinlversltesl metha!lnln sol tarafındaki 
her metre murabbaı bir liradan her kttap sah§ blnası kapısının yan taraflarına yapılacak kitap teşhir came-
parçanm kıymet muhammenelerl kAnlan Jn~atı 3 Ağust-OS 942 pazartesi giblD saat 15 de açık eksiltmeye 
90880 liradır. Her üç parça derunun- konmuştur. 
da mütenevvi ctn.s ve cesamette çam, Tallplerin belli gün ve saatte % 7,5 teminat akçe.J.erllc ve prtnamey! 
lmraapç, rıst.ı.k, meşe ve .sair ağaç. görmek ı.steyenler mesai saatl dahtlinde her gün Bultanahmette Maarif 
lan mebzul olduğu gibi her parça matbaaı;ı dahilinde Devlet Kltaplan Müdürlü~\ne müracaatArı. llln olunur. 
içinde kuyular n 3 No. lu parça da- c7885n 
blllnde havuz dahi mevcuttur. Her, 1 
tı.ç parça arazlntn tepe kısmının Bo- İstanbul Belediyesi ilini ari 1 Pz}ar, Haliç, Marmara ve Adalarla ._ _________________________ __ 

Atatllrk: bulvarı .Mastnı: asfalt Tretuvar hı3aatı kapah zarf usul11e ek
aUtmeye konulmuştur. Keşif bedeli 194150» Ura c18.t kuruş ve nt: teminatı 
,5957., Ura 1:5h kuruştur Mukavele eblltme, narla işleri umum!, hU3Usl ve 
fennl p.rtnamelen proje keşif büJAsasUe buna. müteferrt d!Rer tvrak •4'10• 
kuruş mukabllJnde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 
&/8/942 çarşamba günü saat 1~ de dalml encümende yapılacaktır. Taliple
rin ilk tem1nat makbuz veya mektuplan, 1hale tarihinde 181 Jthı evvel 1:be
led1ye ten işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet, hnzalı 
şartname ve kanunen ibrazı lbım gelen diğer ves1Jtalarlle 2490 No. lu b
nunun tarifatı çevresinde hazulayac:ı.klan teltllf mettuplarmı ihale günü 
u.at H e kadar da1ml encümene ..ermeleri lbımdır. c'176711 

İstanbul elektrik tramvay ve Tünel iıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelit tipte 103 det ampermetre 208 redüktör &O voltmetre ve 101 
adet röle .satın alınacaktır. Bu husustaki tekllfter ' E}11ll 19f2 gOnll .saat 
17 ye kadar alınarak ihalesi !cra edileceğinden ına.Izementn teralt ve evsafı 
hakkında !Azım gelen mahima.tı almak üzere tstelrlUerln Metro han • tıncü 
katında levazım mtidürlil~ünc müracaatları. ,7735, 

lıtanbul Nafia Müdürlüğünden: 
13/8/942 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia Mlldürlfiitü eksilt

me komisyonu od~sında !2849.91) lira keşl! bedelli 'tl'sk~dar Veteriner ta
haffuzhanesinde yaptırılacak tamirat işleri açık eksiltmeke konulmu.ştur. 

Mukavele, eks1ltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ıartnaıne
lerf, proje keşif hulAsasfyfie buna müteferrt dlg-er enak dııJresinde görfüe
cektlr. 

Muvakkat temJnat (213) lira (75) kuruştur. 

İsteklllenn en az bir taahhütte (1500) Uralık bu işe benzer iş yap
tığına dair dairelerinden alınıt olduğu vesikalara ı.stlna.den 1stanbul vUA. 
yetine mUracaatJa. ek.slltme tarihinden tatU günleri hariç (3) g1ln evvel alm
mıış ehUyet ve 942 Jilma alt Ttcaret odası veslkalarlyle gelmeıerJ. (7925) 

Maliye Vekaletinden 

Yakaeı~a kadar Anadolu kısmına 
neu.retı fevkalldeai vardır. 3) Şart
name herkesin ıOrebUeceRi yere aml
mıştır. Mü.ı.ayedeye t;tlrAk edecek 
olanlar şartname ve ehll vukuf rapor 
ve barJtaSJDl tetkik etm!f ve araziyi 
görmtıf ve bu TUlyetı kabul etmif 
ad olunarak ltıyen bir gdna ıtlraz
da. bulunamayacaklardır. 4) sa~ 
}leflndlr. Müzayedeye ~lrft.k etmek 
lstlyenıertn kıymeti muhammmene
lerbıJn " '1,!SO nhıpetlnde pek akçesi 
vermeleri lhımdır. Rtısumu tellAll
ye ve yirmi senelik tAvlz bedeli ye 
ihale pulları müşteriye ve mlitera.
kJm vergt ve evkaf 1c.aresi maı sahi
bine alttır. 5) Haritada Ura.zen 
gösterilen her dört parçanın ayrı ay
rı aatıflan 4./9/942 tarlhtne müsadlf 
cuma günü saat 14 ten 16 ya kad~r 
tl'stüdar sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacaktır. O gün kıymet! mubam
menelerlnın % 75 ini bulmadığı 
bulmadığı talı:dlrde en çok arttıranın 
taahhüdü bak.1 kalmak fartUe müza
yede on gün daha temdit olunarak 
14./9/Hı tarihlJ. pazartesi günü saat 
H ten 16 ya. tadar 2 net arttırması 
yapılacak ve en çok arttıranlara 1ha
let kat'iy~ert icra. kılınacaktır. İha
le bedell.nln lzam! müddeti olan 20 
gftnde tamamen mahkeme veznesine 
yatınlması tarttır. Aksi takdlrde 
ihale tesh edUereıc bundan hasıl ola..
cak zarar ve ziyan ve farkı fiyat ve 
f:ı.lz ve .sair masraflar müşteriye bilA 
hükftm tazmin ettlrllecektır. 6) İşbu 
gayri menkul tızerlnde tapuca mn
.seccel ve gayrt müseccel blr hak sa
hibi olduğunu iddia edenler varsa 
llAn tarihinden itibaren 20 gün lçJn. 
de vesaik ve senedatı kanunlyelerlle 
birlikte mahkememize müracaatları 
ve abi halde haklan tapuca müsec-

ı cel obnıyanlar satış parasının pay
Zayi - İzmit orta okuldan aldı- laşınsaından hariç tutnlacaklardır. 

lım tn.sdiknaıncml zayi ettim, yenisi- 7> Bu arazı hakkınd:ı. daha faZ:a ma
lfımat lstlyenter muhakemenln 94217 

nl alacağımdan esld<;inin hükmü satış dosyasında mevcut ehli vuku-
yoktur !un rapor ve haritasını ve memur. 

Maliye Meslek mektebi tldnci şubesine alıİı.acak talebenJn .scçUmesl 
için yazılı ve sözlü müsabaka açı1mıştır. Kazananlar 1kl sene tahsil gör
dükten sonra derhal memuriyete tayin olunur. Talebe mektepte yatın
lır. Ayrıca laşe bedeU verilir. Müsabakaya girmek 1çJn 17 - 25 yaşında ol
mak, Jlşe veya. orta tahslll blUrmt, blunmak, askerlik çaA"mda olanlar 1çJn 
askerllğinl yapmış veya salr sepeplerıe alakasını kesml.ş olmak şarttır. 
cTeclllUer alınmaz. Yazılı müsabaka imtihanları İstanbul, Ankara, Ada
na, İzmir, Erzurum, Sıvas, Balıkeslr, Malatya ve Giresun defterdarlıkla
nnda 15 ağustos 942 tarlhlndo yapı!acaktır. Diğer vlldyetıerden talip olan
lar da. buralarda. müsabakaya glreblllrlcr. Sözlü müsbakalar Anko.rada 
Maliye Vekftletlnde müteşckk.11 imtihan koml.sypmı tarafından 15 eylül 942 
tarihinde yapılacaktır. Fazla taMHit lcln defterdarlıklara müracaat 
ed!lmesl. (754Rl 

İlhan Paşlk İaşe Müdürlüğünde lan tarafından bütün teferru::?tı tet-
İstanbul klk edilerek mahnll'nde tanzlm ~di-

len va"'iyed zaptını tetkik ve satı" 1 

Zayi - i~tanb11! üniversıte~ı tıp 
fnkiiltcrlnclen 1911 tarihinde nldığım 
4S78 No. lu hiiviyet vnrakamı zayi 
etthı. yen! ini alr.cağımclan eskisln.n 

memunı olnn mahkeme baş katibine 1 
ve araziyi görmek lstlyenıerlıı de 1 

mezkur korud:ı mukim korucu B:ıy- ~ 
rama miiracnat eylemeleri ve talip 
~_lanların torıtış günü muayyen saatte 
u~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
------.;...._..-ı 

Müteahhl~ nam va lıcmbına olmak üzere .şartnamesi mucibince clOOa 
adet pastörize kasa pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarlık 28.7.942 salı gilnü :;:ıat 11,10 da Kabataşta. Levazım şute
alndeki Merkez alım komJsyonuud:ı yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün lJğleden sonra sözü geçen ~ubede gönilt~ilir. 
4 - isteklflerJn pazarlık tçln tayin olunan giln ve saatte teklıf ede-

2~"i Temmuz J!?1~ 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
K üçiik tasarruf hesaplan 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 2 Şubat, ' Mayıs, a Alustos 
2 bdııclteşrln tarlhlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELERi 
1 . Adet 2000 Ura1ık = 2000.- Llra· 
3 • 1000 • = 3000.- » 
2 • '158 • :ı:::: 1500.- • 
3 • 500 • = 1500.- • 

10 • 250 • ıı::::: 2500.- • 
40 • 100 ~ = 4000.- • 
50 • 50 • = 2500.- J) 

200 • 25 Jt = 5000.- )) 

200 • 10 • = 2000.- .. 
,J 

İstanbul Üniverıitesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

C1nst Kilosu Beher 250 kilosunun Muvakkat 
muhammen fiyatı teminatı 

Llra LJm 
Qdun 250,000 11 825 

Unıvers1te içtn yukarda miktarı yazılı odunlar nakllyesl ııe blrllkte 
il Atu.stos 1942 perşembe gftnil pazarlıkla tallb!ne verllecektlr. isteklllerJn 
bu ıı,ıen yaptıklanna datr ve:ılta ve temlnat makbuzlarlle gelmeleri. Liste 
V prtname Rektörlükte gl5rultlr. c7853» 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğünden 
Transit yolunun Ka.raköse şehri dahlllndek.1 23727 llra 55 kuruş keşıf 

bedelli esaslı fOSe tamlratı iflne ihale günü olan 131'7/942 gününde talip 
çıkm'fUDJŞ bulundutandan 13/7/942 gilniinden bir ay müddetle paıarlığa 
konulpıu§tur. şeratt tnus gazetesinin 3-6-9/temmuz/942 günlerindekinln 
aynıdır. İ.steklnertn mtıracaatlan. c7773• 

Mahrukat Ofisi Umum Müdür]üğünden : 
1 - Odun ve mangal kömllrll olup da otfse yerinde satmak lsteyen

lerln mevkllertnı, mlkdannı, nevı ve vasınannı gösterir blr. llste He odu
nun 2!10 ve kömtırUn beher tlloou Jçtn lstedlklerl son tıatlerlni gösterir 
tekllf mektuplarını temmuz 942 sonuna kadar o!Ls wnum müdürllijtüne 
vennelerl. (7957) 

Daktilograf alınacak 
İstanbul Mmtakasi İktisat Müdürlüğünden : 

Da1remJ.z lçln 8!1 Ura tıcretU makJne He çok seri yazablien blr erltek 
veya kadın daktllotrat alınacaktır. İsteyenlerlıı üç gün zarfında ves~ 
talarile birlikte Blrkeclde Liman Hanında buunan müdürlüitfuntize mü-
racaattan. (7953) 

Kağıt Nakliyesi 
Maarif Vekilliği Devlet Kitaplari mütedavil 
sermayesi müdürlüğünden: 

8/'1/942 tarlhlnde ihalesi mukarrer iken tallp çıkmayan cİr.tanbutdan 
bir aenede tahminen 11!0 ton kAğıdın Ankaraya n11k1l iıJl arttırma, eksiltme 
ve lhalı:. kanununun 40 mcı maddesine tevfikan 6 Ağustos 1942 perşembe 
saat 15 de lba.Jesi ya.pı.lnuı.k D.zere kapalı zarf usultıe yeniden eksfümeye 
konmuştur. 

TeklJf mektuplannın saat 14 e kadar Sultnnaranette Maarif .Matbaası 
dahlllııdeki Müdürltığtlmllz komısyonwıa tesllml §8.rltır. Ton başına tnll
mlnt bedel 60 Hra. ve muvakkat teminat 675 Uradır. 

Şartnameyi görmek Jsteyenlertn mesai Matı dahlllnde her gün aynı 
mtldürlil#e müracaataan ilAn olunur. c7804> 

Mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
ı - tstra.ncıı. vakıf onnanlanndan Halaçlı Alaton, Sayalar, Yaylacık 

maktalarında. yaptıniacak 145 vagon kömürün ~era1tlne tevfikan beher ki
losu İstanbulda teslim 7 kuruş 10 parada ta.11bi uhdesindedir. 

Bu ~e yüzde on beş noksanlle taltp olanların 27/7/942 günü saat 12 ye 
kadar Ofls Umum Müdürlüf;Une mliracaatla tek1llter1ni vermeleri. 

2 - Birine! maddede y:ızılı s:ıatten sonra vuku bıiacak müracaat13r 
muteber değildir. 1:7993• 

Tıp fakültesi dekanlığından: 
Marazi Teşrih Enstitüsünde bir asistanlık münhaldlr. Ta.llp olanların 

yabancı d!l bilgisi imtihanı yapılmak üzere Ağustosun. on üçüncü çar::amba 
günü akşamına. kadar Dı!'kanhğ:ı müracaat Ptmeleri bl:ctlrllir. c7994~ 

Yüksek mühendis mektebi 
Satınalma komisyonundan: 

Mebteb~mizln 60000 parça çamaşır yıkama l~i k~pıı.lı zarf us~ıl!lc eksilt
meye konulmuştur. Beher parçanm muhammen bedeli 13 kuruş ve llk tr
mnlatı 585 liradır. Eksiltme 10/8/1942 saat 11 de yapılacaktır. Fazla ınnlü-
mat için müdüriyete müracaat. «80Ulo 

Yüksek ziraat enstitüsü Rektörlüğünden 
1 - Kurumumuz eczanesinin senelik ecza lhtly?cı tcsbit. elh ilen 

muhammen bedeller iizl?rinden a~ık ek~iltıne suretile ihalesi yapılacaktır. 
2 - 136 kalem eczanın mnhammr.n flyatı C2H00) liradır. 
3 - İhale 6 Ağustos !N2 günü saat 11 de RcHörlük blnasmdakı m :i

teşekkil komisyon taraf ndan )il.pılscakt:r. 
4 - Muvakkat tcmlıınt % 7,5 dur. 



--------

Vn~lan çocuk! 
Gazeteler, trnmvnydd unutu!

'ltıu b' J:ie!ı ır çocuktan bahsettiler. 
E de Uç Yaıında bir çocuktan!.. 
. VVelA lnı~n lnanamıyacağı 

ael&yor. Canlı bir çocuğun, tıpkı 
~ız bir eldiven, bir ıemaiye, 
~ ınendil gibi bir yerde unutula
lilt eceğini akıl almıyor. Fakat ha.-

atı ... 
Şimdi merale ediyoruz: 
Canlı oldu~u için unutulmuı 

~a deposuna konmıynrak kara
bl a bırakılan bu çocuğu almaia 
~n ana veya ha'ba. çocuklanm 
~ koldan, her hangi bir unut
~d gibi, bir cpardonb mukabi
~ e rni almııtır) .. Ve memurlar 
.ııtulan çocuiu aahibine bir creçı

=~1 olsun b mukabilinde mi '9'er
--t erdir)., 
-i!~c unutkanlıktan baıka bir 
"İlı l!laı olan bu olayın, ceza ne
ltrı.a.~en bir baıka karşılığı da ol-

li%lmgelir. 

~hmek ve a§k! •• 
~•tar gür.leri Adalarda fazla 
~· elt .harcandıit için Adalar Be
~IY~ı ona göre hazırlıklı bulıı
~-•lı:, yedek un bulunduracak· 

Su d:'-'- • T" ,_.. · ı· l ~atı, uı .. un nuaa ırıe-
er ilt huletine, kendi yemeyip 

misafirine yedirmek ahlakına ver
mekle beral)er bugünkü ıartlar 
içinde bunun zorluklar doğurabi
leceğini de dilııünüyoruz. 

Adalıların böyle külfetli Ye 
ekonomik bir hazırlıktan :ıiyade 
bazı psikolojik tedbirlerle buna 
bir çare bulmaları pek mUmkUn
aür. 

Mesela, Adalara: yemekten iç· 
mekten kesilmif, midesinden zi. 
)'ade hayali ltleyen &tıklardan 
baıka hiç bir vatandaıı kabul et
memek sı'bil .• 

RakamlCJTin tlilil 
Geçenlerde iaıe müdürlOift 

kadrosuna memur llzun olmuı, 
bir imtihan a.çmıılar. 62 kiıi talip 
~mlf. Bunlardan 40 1 kabul edil
miı, lı h'aşına çağınlmıılar. Bu 
dlvete gele ıele ancak 9 kiıi gel
m.İf. Fakat bunlardan l ıi dolgun 
m&8f i.temiı. 1 { bir r0n çalıııp 
ritmlı. 2 ıi de bir kaç (Ünaonra 
itin zorluğundan ötilril aynlmıı. 
62 latekliden kala kala -4 klıi kal
mıı I .. 

Bu ite önayak olanlar böyle bir 
ıonuç kar1111nda ne dilıündüler 
bilmlyoru.z, fakat meeuliyetli, zor 
bir it karıııında liendlne güvene
mlyenlerin, kendi kecıdilerlne elen• 
meleri, Dnlet heeabına hayli laa
betli olmuı gibi gBrllnUyor. 

Deniz harbinin cilveleri 

bir kadın salda, deniz 
suyu içinde doğurdu! 

ikinci cephe Afrika ve 
Orta Şark'ta kurulmuştur 
- . 

Atlantik sahillerinde ikinci cephe açmak işi 
daha bugünden geç kalmış bulunmaktadır 

Yazan: 

IST ANBUL HAYA Ti 

Bir ev uğrunda! •• 

w Çocuklu~'l.ımda, ıBir ıemslye 
ugrunda > ısiınJi bir roman olru
muştum. Bir adamcağız kendi
sine miras kalan bir şemsiyeyi 
elden çıkanr, sonra bunun asta
nnın nrasmda kendisini zengin 
edecek bir banka çeki bulundu
h'llnU öğrenince şemsiyeyi bul
mak için dolaşmadığı diyar, çek
mediği zahmet kalmaz ... 

Almanlar bir taraftan Rostoru M. Şevki Yazman sahlllerinde bir 

Geçenlerde ttsküdar civann
dan fstanbula taşınmak üze.re 
e'' anyan bir dostumun halini 
de bu ıemsiye mirasçısına ben
zettim. Anlatayım: Dostum öte
denberi ttsküdara gidip gelmek 
için çektiği ftpur mlnntısından 

Av- şikayet eder, fstanbuJda Beyoğlu 
şarktan da kuşatmak üzere aşağı rupaya sıçramak Jmkfını ol- semtlndt' bir ev bulup taşınaca-

noktadan 

Don sahiline varmış ve diğer ta- cenubi Afrikaya çekilecek İngiliz saydı böyle on senelik harbden ğını söylerdi. 
raftan Volga'yı kesmek üzere ve Amerikalılar mütemadiyen ha- de bahsolunmazdı. Pazar günü Sanyerde bir ah
Stallngrad'a yak~mış bulunur- zırlanacaklar, Iru~vetıenecekler, Demokratlar için felaket, Fran- baba gitmiştim. İkindi iiserl 
ken demokratlar cephesinde ikin- şimale doğru yürüyecek evveıa sa gibi sağlam bir üssü elden çı- mahalle arasında dolaşırken bi
ci cephenin edebiyatı yapılıyor. şimali Afrikayı ve sonra da Orta karmış olrnalandır. Yeniden ih- :rim Osküdarh dost ile ka~laş
Bugünkü şartlar ve bugünkü va- Şark'ı tekrar ele geçirecekler. ve raç, bugünkü tayyare hücumlan nuyayım mı? Ceketini katlavıp 
z1yetler karşısında bu edebiyat buralardan daha şimale yürüye- karŞJsında dünyanın en pahalı koltuğunun altına almış. g~ii
kadar garip bfrşey tasavvur edi- rek Avrupayı işgal edeceklerdir. bir harb tarzı olmuştur. Halbuki nü bağrım açmış, bir tJlnde men
lemez. . . Bu ne kadar doğru olabtlfr? demokratla~ asgari zayiatla harb dil, güneşten kmllaşan yüzünü, 

Evvel! billnıbek lA.zımdır k1 Bızzat Amerika Avrupayı emri yapmak 1stıyorlar. Bu da olsa ol- ayna gibi partıyan ~nı oğuş
Müttefiklerln Atrlka ve orta Şark altına almak için bu kadar kül- sa açılmış ve hazır bir harb sah- tura oğuştura dolaşıyor:. Gözle
t& açılmış 11dncl bir cepheleri var- !ete kat~an1r mı, katlanab11lr mi? nesi olan şimali Afrika ve Orta ri havada, her adnnda evltiin 
dır ve bu cephe gerek demokrat- Btle~~yız. Fakat yukandakl mu- Şark'tır. tidnci cephe buramdır önünde durup pencerelere bakı
Iann müstakbel zaferleri bakı- ha.mnn sözlerinden anladığı- ve başka yer aramıya hacet yok- ~·or, sokakta oynıyan ~~oklara 
mından, gerekse Alman kuvvetle- mız budur. Yoksa Atlantik tur. bir şeyin- soruyor ... Göğfut ~öiü-
rlnl (bilhassa hava kuvvetlerini) ,, --.----- -=--a:n = - ~~ - se geJince beni farkdti. ı&lerlnl 
Sovyet Rusyadan ve İngiltere l B v h " j"' bele~ IH'lerte içini çelrtf: 
adalarlle Atlantlk tlzerlnden b* ag ba çe ve ev zir_aat __ i_ \ -:- .Bittim, azizim. bittim. Bo-
ka taraflara çekmek bakımından • ' ğa:ııçı kazan oldu. ben kepçe. 
Şark cephesinden 8.§Sğı değildir. ~ _ e -~=-=---- = F!E-__ = Sabahtan beri vapurdan vapura, 
Vakıa Orta Şark'ın geniş ve yol- E A Ç :iskeleden iskeleye dolaşıyorum. 
suz sahalarında çarpıştınlacak ·• rik, rmut İmenler neden Hila bir şey bulamadım. Yorul-
orduların adetleri dalma mahdut doğuma mı yanayım, IN)f döndü-
kalacaktır. Fakat burada besle- h t 1 ki rl ? ğüme mi? •• 
necek ve ikmali yapılacak ufak as a 1 a sararır llayretıe sordum: 

8 ordular, Avrupa sahalarındaki Bu sene bazı büyük meyva veren Çimen denilen n buiday famil- - Böyle yana yakıla a.rHıfl-
a&tJeroe 8U f~)fJld8 kaJ&n lotusa büyük ordulardan fazla yıpran- bardak eriği gibi eriklerin meyvaları yuının otlanndan olan Yetillik ne- nıs nedir? 

_.._ 'la_ tal dıncıdır ve bu yolsuzluk dolayısile içinde beyaz kurtlar görülmtiıtür. İp- batlan ııcağın teeirile aararmağa b~ Asabiyetle hom11111andı: 
Ye QOOua --· anmadan bu çok fula tayyare kullanmak mec- lik ııibi İnce bu küçilcük hırtlar (hr- lar. Sararmak, hayam denmı için - Amma p.rlp sual soruyor-

b.d.ireden L:a...&.:aldul~- burlyeti her yerden ziyade kendi- tıllar) erix.:n ;,.inde bealenerek bü- t b'" k 1 t . ·ı 1. ü · ha ,.,. ---ı-•-d bura & .a-111 _. sin ....x~,,. ~· ·v a. ıı anun ar esırı e nes ın remeıa- sun ... .&• un=TlliQDUJ e • 

d 
i &.,..,.,...mektedir. Binaenaleyh yümektedir. Erikler tam kızarıncıya ne yanyacak tohum yetiıtirmek Janla ne aranır? Ev anyomm 

.&1..... . ernokratıar Alman kuvvetlerini 1_ d v •• • d d d ,_l . ı· · ' 

.~ denizaltılar faaliyet 8&- Sal bundan aonra daha dart S t R dan +--" K• ar a~acın uzerın e . ur UK ~rı maluadıle vukua se ır. ev ... 
ovyc usya ve .ü~utereden halde boyJe kurtlımmıı erikler hafıf-

Amertb layılanna ka- saat suyun tızer1nde dalgaların uzaklaştırmak istedikleri nfabette le v L 1 d k d Her ••rarmağa başlıyan nebat öl- Hayretim büsbütün arttı. Cs-b,.., .. , gün u. çe ızarmaga Dal a ı tan •onra er- k . l B l ba k .. d . 
..._~ettiler. Hemen her sevkine ~bi olarak gitmiştir. Bu buralara ehemmiyet verecekler hal kopup dü§melr.tedirler. Buna kar- me üzere bu unuyor. un ann zı· u,. ann . vapur seyahatuıden 

... bet bir kaç npur batınyor: müddet zarfında loğusa da, doğan ve kuvvetler yığacaklardır. , 1 ha!it bir çare vardır: Her düşen lan tamamen kur~madan çiç~k açar- şikayet edip İstanbul tarafına 
btr hafta evvel bir denlzal çocuk da dalın! surette deniz · Kaldı ki Orta Şark'ın petrol eriği toplıyarak denize atmak veya lar ve tohum vemler. l~te çımenler taşınmak .tsteyen dostumun ev 
~ ArnerUtan yolcu vapuruna suyuna maruz bulunuyordu. Ni- sahası da Almanlara kaptmlırsa yakmak bu i~in kolayıdır. Bu auretle dahi 8&rarmağa baılıyacaklan z.a- ara~ıak içın .. s~yere kadar gel
~tml§, bir torpll jsabet ha.yet akşama doğru, sala bJndik- Eski Dünya karasında harbetmek böceğin dölünü kurutmuı olursunuz. man çiçek aaplannı uz.atırlar ve eğer mesıne bir turlu akıl erdireme
.. ~~-~~~ur, büyük bir ya.- ten altı buçuk ~t ıııanra uzak- tmklnı hemen de ortadan kalka.- Armutl~rda da .aynı hutalık görül- bu eaplar kesilmiyecek oluna ,-avaı dim. 

l§&UUQl.I çabulo batma~a tan blr vapur görünmüştür. Sal- cağından demokratlar bu cephe- mektedır. Çareaı aynıdır. . . ya.vaı kuruyarak tohum vermefe ko- - Siz Beyoğluna nakletmek 
· Bunun üzerine yol- da bulunanlar derhal mendil, de geniş yı~naklar yapmıya bü- Bir de armutların ve er~lcrın kı- yulurlar. Bundan dolayı çimenlik ve istiyordunuz? •• 

da, az bir kısmı sandallara. ceket gibi beyaz ne varsa sallı- yük ordular getirmeğe Orta Şark §ın yapılan illçlanmasına dikkat et- çim tarhlarını sarartmamak için her • Söziimil kesti: 
t k sandal 1ndlr1lmes1ne yarak vapura işaret vermişlerdir. elden giderse Afrlkayn çekilerek melidir. 5onbahrda yaprak dökümU l O - 15 günde bir defa çim makası - YJne öyle azizim •.• Bu 9tf1e 

almadılından, vapurdaki Bereket vapur işaretleri görmüş adım adım dövüşmeğe mecbur- nihayet bulduktan ıonra vey~. ıuba.- veya çim makinesi ile aac; bra, eder mutlaka Beyoiluna. nakledip va-
t' binerek denize açılınJf- ve yolunu değiştirerek sala doğru d 1 ! . h kikt h . b d tın ilk günlerinde havalar henuz ııın- .b. çi 1 . '- k 1ıı... 1. pur sevahatiııden kurtulacağım. 
· getmeıe başlamıştır. Yoksa yol- ur ar. şın a çe resı u ur. mağa başlamadan evvel ağaçların 111• ~ m.en erı .. ~me. ~m ~e ır. J 

~rdan birls1nde hAmlle bir cular, bflhassa loğusa ve yeni do- Bu zaruret '1e den.10kr~tıann bu gövde ve dallannı, içine yüzde 2 _ 3 Bıçılen çımenler dıplerınden yenıc:len Burada da onun için dolapyo-
bulunuyordu. Sala atla- fan yavru bfttiln gece su içinde sahnedeki klfay.etsızllğı meydan- niapetinde göztaşı karııtırılmıı kireç Y~prak verirler ve her yaprak Yer· rum ya! .. 

bir müddet sonra kadında ke.lınağa mecbur olacaklardı. da iken başka bır cepheden bahs- ile ve güzelce ııvarnak ıartile - bü- dıkçe renkleri güzelleıir .. Yapr~- Hoppalaaa .•• Çık ba••hm hu 
aa.ncılan bqlamt§tır. Vapur yaklaşınca durmuş etmek insana garip geliyor. tün dal budak yerlerini ve gövdenin lanmak, fidanın kuvntlerıne ye çı- muammanın içinden. Her halde 

et vapurun doktoru da bu merdiven ve l&lldal indlrmJştır'. ikinci şık da Avrupa karasında, kabukl~nnın aralarını - badlll'la et· çek ile tohum vermeıinin 1ecikme1i· avalbya uabf 'bir hastahk Arp 
ı hltıınıştı. Fakat binerken sol Sandal salı merdivene kadar Danimarka'dan İspanya hududu- mek lazımdır. Bu badana b&ceiin ne yardan eder. Bu ıuretle aık aık oldu, diye teesaürle ytitüne ba
~ ~r bir cfstm düşerek çekm~tlr. Salda bulunanlar, l<r na kadar devam eden sahillere. yumurtalarını ıyakar ve hutalığın ıulamak prti]e çimenler ne uranr, kuJren dostum gülüJMlyere1ı ko-
lr~ kırdıfrndan r.avalh dok- ğtısa kadın da dahil oldulıı hal- büyük mikyasta bir ihracın he- önüne geçer. ne de kurur. luma girdi: 
rı~dan daha ziyade lztırap de merdivenleri kendileri çıkmış- men de gayri mümkün olmasıdır. - Sözümden bir feJ anlama-
~ e fdJ. ı~r Yalnız çocutu btr tayfa Bu sahilin her hangi bir nokta- D t • S t f d m. galil• ! Şurada oturahm da lra.r: Old\lkça sertti. Salın bir yuka~ çıkanilJftJr. sına asker çıkarmak için ilk ağız- oma CS} on ur an a anlatayım, 

lfıncı dan giren 8lllar öbQ.r ta,. Kadın vapura çıkınca kendisi- da yarım milyonluk orduyu bura- k J •• k b k Kahftde bir lludak budu sa 
'8dıy an çıkıyor, herkes müte- ne sıcak bir banyo yaptınlnu§, 1ara atacak gemi, tayyare ve ha- ızartma usu u a a içtikten 50nra anlattı: 

Bu ~n lSlanıyordu... çocuğu yıkanmış, c!oktor tara.- zırlık ister. Bunlar bugün temin Kır domateai, ımk domateainden Bir yaz mev•iminde üç defa Akız. - Azizim, kati karar ftnlim. 
lerce e;a Şartlar tçtnde 8'&l sa.. tından loğusa.ya lllç v~tlr. edlmiş ve hazırhğa baflanmış ol- daha çabuk kızarır. Domateain ça· kabaiı dikilebilir. İlk turfanda A1ı12 Bu lftle mutlaka Beyotlana ta
§tlr. enızın üzerinde çalkan- Altı buçuk saat deniz suyu için- sa bile çıkarmarun başlaması en buk kızarması için fazla güneı gör- kabaldan artık hitmiı ve ikinci diki- pnaeatun. TablnMlen .........,., 
tikte Atadan iki buçuk saat de kalan kadın bu badireyi has- az bir aylık bir zaman muhtaçtır. . la mdır Bazan domateıler liıin meyvalan bqlamak üzeredir. Nfşantapnda, Maflrada. Kartu
btısb~tsonra kadının sancıla- talanmadan atlatmıştır. Çocu~u- Halbuki bu müddet zarfında Rus- meeı klzı daJların arka ve d" le- Bazı yerlerde ilk turfandadan biraz luşta, Ş!şllde Klrmedltim •kak, 
tı ı:n.ı ün artmış, doğurma nun da ~hhatl yerindedir. Va- yada dananın kuyruğu. çoktan Y_apdra t: a~n,d x.u için .,.8 k 1

) daha meyva alınabilir. Fakat ikinci çalmadıtrım kapı kalmadı. Ev 
ktor "k" ll'llştlr. Bunun üzerine pur ertest gQnü kendilerini bir kopmuş bulunacak, yanı ya Al- rın e ou un uııs .. ç ıumr ar. dik'l 1 . 1 b (Üne bulmak ne mümkün" Nihayet 
bırn~_enaı ıztırabını bir tara- Umana çıkarmıştır manlar cenubi Donu'u Kafkasya- Buna kartı yapılacak ıey, dalları bir k den :~~l mei".a dı on ;: f d 0 civarda oturan ~.'.ı"ıclildarda~ 
ıi"-araıt sağ kolunu sıvamış, Salda, deniz SUYu içinde do- ya doğru aşmış ve ~vyet cephe- ımia bağlamak ve domatesleri ıü- a ar ~.a~. ır e ıon r an a blrlnin bu sene yazhğa çı)nnağa 

v 8UYile elini bir parça yıka- ğUran-kadın büyük bir ticaret- sJnde bir daha kapanmıyacak-i>lr ne~ görebilecek ıeldlde meydana çı- kabak yetıştırmek çok faydalıdır. niyri ettiğini haber aldun. 
dıru e dbln 7.0rlUk içinde bir elle hane müdürünün karımdır ve yank meydana getirmiş buluna- kannaktır. Hatta gölge eden yaprak- Son turfMıdalar ancak eylul ao.nları- Adamcağızın apından girip bur
uştur. 0~rtırıağa muvaffak ol- doğUrmak içtn Nevyork'a gitmek- caklar veyahut pek zor olmakla lann JCopanlması ibile icabederıe na do~ru me"!a .verecelderınde~ nundan çıldım, pDlerce dil dö
bn sz }{adın bttap bir halde te idi. BlSyle ıeylere allf!JUJ de- beraber Sovyetıer Alman tanrru- koparmalıdır. Domateılerin çabuk 1 ıebzenın azaldııı hır zamanda lyı küp Boğuiçini methede ede yu

tr cek~rf.ne serilmiş, çocuk da ğilken tabiat kendlstne lhımge- ıunu her tarafta durdurmuş ve k armaaı için uçlanndan budanma-lkS.r getirir. Son turfanda kabakların h~a çıkması için kandırdım. EY 
--...::.... sanlnuştır. len kuvveti ~ermiştir. Şark cephesi tekrar sükOne ka- 1 iZ llzımdır. Budanan domatealer çekirdeklerini bugünlerde ekenle fi- s:ıııbi ile de konuttmn, onlar 

vu.şmuş bulunur. Her iki halde an 'd "çek açacak d 11 • 1 de yetİ§tirmelidir. ~kınca apartıman dair.mi be· 

1 1 
de Almanlar Garp hesi k V yenı en çı a ar verır er 1 1 . • 

A D Y O cep ne u - ve bu çiçeklerden meyvalar meyda- Doirudan doğruya tar aya çeıur- na Jdralıyacak. R vett thtoplayıp kdc1molıkklaratıannö 1 
kubvi- a gelir hem de ilk mey.va bağla- dek dahi elcilebilir. Fakat çekirdek- Kahvesini höpünldtikUn son-Borsa 

ve racını o ay neye - n • 1 . ' 1 . L 1 E d ima • ı ı ı 'k 1r dnam etti· 
leceklerdir. Binaenaleyh Atlantik mıı olan domates enn büyümelerine erın .. arınca ar tara ın an qm aı ra ç n çe ere · 

J 7 lt/7/1942 flatler1 Baıinki procra~ sahillerinde ikinci cephe açmak ve çabuk kızarmalarına yardım eder. ihtimali vardır. Daha iyili fide yetiı- - Bu defa da blslm ahbap; 
~.51:3383 T1kftrk borcu 1. ll ın. 

23 75 
13·30 Progrnm, ı3.33 Türkçe plAk- meselesi daha bugünden geç kal- Domatesler ıabah günqinden daha tirip ağwtosun ilk haftasında tarlaya 11Ben '!ygun bir ~ bulam~dnn, 

a ra ı lar, 13. 45 Ajana haberleri, a,oo Riya- ı_ L ı 8 . . '-J aramaga da valrtım yok. Sız de 
B 1933 nı Yeli 20°25 setıcümhur bandosu, 14•30 İstanbul at mış bul~uyor. Buna karşılık çabu-.. ıuza~~ ar._ ~nu~ ıçan meyva- dikmektir. Son turfanda kaba& ar- biraz yardım ediniz» demez ml" 
1 1934 ~~raınıyell Erganı 22·2~ yanşlarının tahmnlleri, 18,03 Dans or- Orta Şark ta muharebe asıl bun- lan ıabah guneıı gorebılecek •urette dan ıoğuklar ve hatta ıonbahar don- Gel de yardım etme b k 1 '. 
' 1934 8 vns-Erzurum 1 l9:as kestrası, 18,45 Raeyo Çocuk Kulübft, dan sonra başlıyacaktır. bağlamalıdır. Yeşil domatcai cam lan baılayıncıya kadar kabak kesi- s"imdi anladın mı a a ım.; 

• : l~ı ~~~~~ı~7~~~2~'1 ~~-95 19,30 Ajans haberleri, 19,55 Şarkılar, Orta Şark'm müstakbel harb kınkları üzerine koyrasanız çabuk lebilir. Sonbaharda taze kabak çok Bir dosta yazlık ev ~':ı:ı~;~~ 
l:>erııı , , ., ll 19 "115 20,15 Radya. Gazetesi, 20,45 Kısa fasıl bakımından haiz olduğu ehemmi- kızarırlar. ~bul ıebzelerdendir. Çünkü patli- çıkaracağım da R artımanını 
t>e ..... ,ryoıu tahvnı l-ll "'2.50 programı, 21,00 Konuşma. 21•115 Dln- yeti en tyl tebarüz ettiren bir ha- 1 ,_ b. k la _ı_ ben kira] ~ vpı.e.1_• LAIA 

....., ry ı " leyıcı lsteklert, 21,45 Konuşma, 22,00 ber blr kaç ....1;n evvellsi Aıneri- CEVAPLAR/ M /Z • can ar artı~ ıtme ve acı nmllA d ıyacagım. e -ın .uauı 
l:>et111 : tı tahvUt nı rıÜo Salon orkestrası, 22,30 Ajans haber- • 6 u • üzeredirler. onu a bulamadım. Akşam se-

. c. Af~k~ ınümessu senet 47.'15 Iert ve borsalar. kadan geldi. Bu haberde bir bak d ....................................... rlnliğinde Anadolu sahiline ge~1p 

. J~ b Bankası 152 50 ---~==-------- Amerikan muharriri diyor ki: Ka ne en çürür? oralan da dolaşacağım 
t. t~ ~~itası nnma muh:-rrer u:ss Yeşllay Gençlik tubes1 umumı kA.- «E~~ Almanlar Mısırda muvaf- A.nkarada Refet Oralp'a cevap: neı görememesi ve sulanınca 11lak Kiralık e\• uğrunda ·bu a zapk 
~İş ban~llg] <ham1Je alt > 15.25 tlpllğlndcn: fak olurlarsa harbin daha on Kabaklar çiçelc açtıktan •onra her kalmaaı, se ·ahatıere öw.. ·eren savallı 
l. ~~11ryo~~~~=!fı1 r~· 60) 2
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CemtyeUmtz, Türkçe - edebiyat, ne devam etmek zarureti baş- çiçek meyva vermez Çünkü kabak 4 - Kabaiın cinai bozuk bir to- d 't g gµs g 
"' l"yolJ cflezlkv,eklimtyıa'. rlyaztyde,rsltab

1
llye, İngiliz- gösterecektir.» Bunun mlnası dallan iizerinde açıla~ çiçeklerin bir hwndan yeti1l0iı olması. o:._ unAıllaa:Jı yardımcınız 

0
1-·n t klhtsnr nn 11trketı (% 100) 40.50 a llanca c er ndcn eylt\l d . Al 1 Mı 'd ~# k k bi ._ d" . . k y k d i t •Y• • b 1 ·ız.u • 

edı !:\... clnıento ıo.ıo devrcsı lmtlhanlnrmn gire k rtu ŞU ur. man ar sır a muvı:u- kıemı er e ve r .. ısmı ııı çıçe - , u an a ıare ettigımız ıe ep c- Deyip aynldım 
1 ··unsıye 1903 daşlar için •hazırlama kurs~~n.a a~= fak olurlarsa şlmall Afrika ve tir. Dişi çiçek ancak meyva verir. rin her üçiln~ ııöz önüne alarak hu- ·Cemal Refik 

• 
' 

lOO.- maktadır. Bu kurslara lştlrA.k etmek Orta Şark'tan çekilmek zarureti Meyvalar teıekkül ettikten ıonra, na karıı tcdbır alınabilir. Fakat dör-
95.5o lstlyen lise ve orta okullu ark:ıdaş- başgösterecektlr. Bu ise buraları dört eebep tesiri altında çUrilyebilir- düncü ıehep için artık yapacak hiç
f>G.~ larııı. ikişer fotoğrafla birlikte, en iis yapara~ bir taraftan Avrupa- ler: Oir ıey yoktur. Gelecek ıene clamız-
ı.os ~eç 1 a~ustos 194ll gilnü ak.şnmınıı. ya, diğer taraftan Uzak Şark'a ve 1 - Fidanlann fazla ıulanmuı. lık tobum tedarik ehnelisiniz. Pa-

k:::ı:da (~~ke~~:> ~a~:npaş~ 
1 
oteli 80- bütün kıyaya yayılmak esasına 2 - Körpe meyvalann •ap kısmı- zardan veya inan olmıyacak yerlCT-

kedne, her İwı saa~ 15 ~e~ ~e~ dayanan demokratlar plAnını alt- m her hangi bir böceiin kemirmMi. den tedarik edilen fidelerin cinai ve 

Bakırköy Balkevinden ı 
İstanbul Su Sporlan. aJanlıtı hl

m:ı.yesinde 26 temmuz 942 pazar gü
n il Bnkırköy'ünde Ma.rmara ıazıno
ıu &lündekl aalıada btıUln kulüple-
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· Şe-hirde iken gürültüden uyuya-ı Bunun tçJn birdenbire bahçeye 
ma.zdı. Halbuki üç senedenbert blll'&- çıkmakta tereddüt etti. Ya ha.kika
daki derin sessizliğe de bir türlü alı- ten içet"IOO birlst daha varsaı .. LA.kin 
şanııyordu. İşte saa.t epeyce ilerledi- tabancasile bahçeye fırladı. Evvela 
ğ1. halde yine geniş yatatında bir ta- dış:ırıdaldni yakalar, ya.but tabanca 
raftan, öteyana. dönmüş durmuş ve tar, gürültüyü işi.tenler yetl;lr bu 
ııyuyanıamşıtı, suretle içeriye birisi glrml.şse o da 

Perdenin araaından kalın bir çiııgi ele geçerdi. •. 
halinae uzanan ay ışığı karyolanın Çiçek ta.rhlan arasında, etrafı son 
ayak ucuna. kadar geliyor ve lacivert derccede• gözliyerek ilerliyordu. Eski 
ipekli yorganın üzerinde l§Jltılar ya- avcılığın verdiği dikkat hassasından 
pıyoıdtt. pek ziyade lstifade edJ.yQrdu. 

Belki uykusunu kaçırtan biraz da Acaba herif nerede idi .. İşte şu 
ay ı.şığı idi. Bunun için yüzünü du- ilerideki köşeden atlaınış ve gül fi. 
var tarafına çevirdi. Bir nıüdcret de danının arkasına sa.kla.nmıştı. He11 
bu \•aziyeti tecrübe etti. Nafile!.. halde şimdiye kadar orada kalmış 

Ani bir hamle ile yata.k~an fırladı. olamazdı. Köşke doğru gibnek nlye
Mehtap odanın içini adamakıllı ay- tinde olduğu için mııbkkak fll yol
dınlatıyordu. Blllür sigara kutusuna dan ilerliyecek ve tarhla.r ara.sın.dan 
uzandı. Bir sigara yaktı. Sonra pen- saraca.ıctı. O halde biraz ötedeki b~ 
cerenin önüne gitti. Oradaki geniş yük ka.yısı ağacının arkasında. bu-
koltuğa kendi.3inl attı. lunması lhttmall çok kuvvetli ldl ... 

Ve bundan sonra .şehri dicyündü... Nibek.lm. dlk.ka.tle ba'lanca yanılma-

Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim paraaızdır, aynca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal DevleE Hastanelerinde şerefli va
zifelerine tayin edillrler ve aynca hem,ireler yurduna aza olur
lar, işsiz kaldıkları veya tekaüt olduldan zaman yuTdda iaşe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul şartlannı haiz olanlann memleketlerinden ls.tanbula kadar 
yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. -
Kabul prtları: 
1 - Türk tah'ası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak:. 
.3 - Ya~ı 18 den aşağı ve 25 den yufCari oTmamak. 
4 - iffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmif olduğumı 
göaterir vesilta.Bl olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 - Okul11 terkettiği veya bet senelilt mecburi hizmeti ifa et
mediği takdirde, okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
istekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Ankarada 
Y enişehirde Kızılay Umumi Merkezinden. İstanl>ulcla Aksaray~ 
da Kızılay Hastabakıcı Hem~İreler Mektebinden ve diğer v\11-
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

rl SiN&APUR Konsiifniı 
Tefrika No. 146 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

O günkü kırk mlyonluk Japonyada, la.r atasında a.San sihirbaz» göze g6-
deneblllr ki, Çan - Fo kadar nüfuzlu rünmüyot.d.u. 
b1r kadın yoktu. Çan - Fo, Osaka sa.- T1 - Pi: 
rayında eskiden adı blle a.ııılına~en, ~ Onu mutla:ka bulup getı.rmel.ls1-
şimd1 her yerde ve herkest.e cKorsa.-, nlz! dedi. Bütün felAıketlerl vaktUl' 
nın g<ru<iest. diye da1ma. onda.n den önce bana o haber vermişti. 
bahsediliyordu. Çan - Fonun nereye gittiğini de o 

JaPQnyada. bir aile kadınından bilecektir. 
fazla. ba:hsetmek çok ayı-p sa.yıl.ırdı. Sa.ma.. San sUıit'bazı Oska'da bul' 
Fakat bir insan kahramanlık mer- duramadı. 
tebesine çıkınca artık onun ka.dın - Acaba silıirıbaz da -korkudan" 
veya. erkek olması aranmazdı. Çan - onlarla. beraber mi kaçtı? 
Fo da böyle tiplerden biri td.1. Hatta., Tl - Plııhı kata.smda böyle bir şti.P" 
Şamama bir iş beceremeden Yoko- heo belirmişti, 
ha.maya. dönünce, Yamadaya. ilk SÖ'Lii Ti - Pi sevgillsinln yokluğuna W.' 
şu olmuştu: ha.mmül edemiyordu. Onu ne ka.ctsl 

o _,_,_, sevdiğ1nl şimdi anlamı~ı. 
«- Ti - Piyi, saka sa.rayınUtJMU Saraya gelen sUılr'bazla.nn bepSi 

kadınlar bile seviyormuş .. Taka'ko ona de: uÇa.n _ Fo, Osaka. surta.n dışmd' 
aşıkmış.. h-.ı.lktan bu derece lfttuf görünüyor.. demişlerdi. 
ve sevgi. gören bir a.da.mı.n sırtını el- Ti _ Pi bu cevabı alhıca büsbütiitl 
bette yere getiremezdim.• küplere bindi. Demek ki, onun htı.' 

İşte şimdi, T1 - Pl, böyle az zam.an- beri olm.:ı..da.n surl:ı.rdan dışarıya ı;ı
da meşhur olan ve bütün Japonya- kllablliyordu? Ti-Pi bunu düşündti1'' 
nın dikkatini çeken blr kadını. elin- çe hiddetinden kime ne ce7.a ve.rece• 
den ka.çırnu.ş oluyordu. ğinl bilmiyor. Rasgeldiğt bütün SS" 

Onu p•nceresinden çok uzaklardaki dı~ anladı. Kayısı a~a.cını.u tam 
ışıklarllc hayal meyal farkediyordu. arka ta.rafında. alacalı blr hayal kı
Belki de şu esnada orada dostla.n mılda.dı. Tamam kendlst! •• 
eğleniyorlardı, belki de d:ınsediyor- Şekip evveli elektriği o tarafa. çe
lardı, Belki tatlı aşk sa.hnelerinJn virdi. La.kin alacalı gölge hemen bü· 
!çinde idiler. yük bir ağaA; gövdesinin arkasına 

H;ılbuki keoa~i burada herkesten kaydı. 
ve her şeyden uzakta yaşıyordu, Şeldp o tarafa. doğru koştu. Gölge 

B 1 d• l H ' • F Ş fi• d * ray mensuplıı.nnı kamçılıyordu. e e ıye mar ey etı en e ığin en: Ertesi gün osaka.da şiddetli ara~- Sihirbazlardan bir!: 

Burnunun ucundaki büyük şehre in- k~ıyordu. 
ı - cErzl.ncan ve mülhakatı belediyeleri harlta blrllğb namına. mes- tırmalar başladı, _ Efendimiz, boş yere hiddeUerl· 

mek 1.::ıteıniyordu ve inmlyccektl de. Genç adam seslendi: 
,Vakıa henüz her şeyden ell.ni eteğ;nı - Dur ... Kımıldama.... Ateş ediyo-

kUn ve ga
85

yrt meskün sahalannın tutan ~590• hektar olan Çan _ Fonun kaçtığını duyan yer- meyin! Çan _ Fo hala sizi seviyor. 
Kemaliye .ı • hektar Kemah d65• hektar Tercan «100• hektar Iılıç 80 liler: · i.şte, onun kalbini okuyorum. o, yal• 

çekecek yaşta değildi, Fakat rahat rum, yo'ksa! .. 
hektar ve Refahiye c60a he'ttar kasa.balannın 1/500, l/1000 ve 1/2000 nız sizi düşünüyor, Onun bir s~ll 
nılkyasında hallhazı.t haritalarının alıuı. işt kapalı zarf u.sullle eksiltme- - Dünyada. bir değişildik olacak. yoktur. Onu Ud ld.şi kaçırmış. Fakll~• 

etmek, sakin bir hayat içinde ihtl- Gölge ala.bildiğine kaçıyordu. Şe-
y:ulnmak istiyordu. şehlr; macera, kip de koşma~ ba.~ladı. 
sinir bozukluğu ve türlü tli:'lü rahat- Bir an duraladı. KaA;anla.r Ud k.lş1 

ye konmuştur. İşin mak.tu be1:leli 12500 Ura ve muva.k:ka.t teminatı 937,5 Çan - Foyu b1z n - Pinin kansı ola- ben onu Osk.aya çok yakın bir yet• 
liradır. cak diye beklerken, kaçtığını duyu- de görüyorum. Muhafızlarınri!J şebi' 

2 - Eksiltme 3/8/ 942 pazartesi günü saat 15 de Erdncan vtıayeti yoruz. Buna inanmak için, her şe:y- dıilında. bir a.ra.,tırmıı ya.parla~· 
birlik reisliltinin em.rinde toplanaca.k eksiltme komisyonunca yapılacaktır. den önce yerin ve göğün değişeceğlne uma.rrm ki tzint bulmakta güçıülr aızlıl:larla dolu bir yerdi. idi. Bunlardan biri kadına benziyor-

Pek gen,,ken bu rahn.t.sızlı.klara, du. Ufak terek, küçüctik bir şeydi ... 
Y Irl yan gölge k~ndlsini duvara doğ-

3 - Eksiltmeye iştlr&k edeceklerin Nafia VekAletinden alacakları inanmak gerek. çekmiyeceklerdlr. 
ehliyetname mukablJ,inde ihale gününden beş gün evveline kadar Beledi- Diye söyleniyor ve hayretlerinJ Dedl Ti-Pi biraz rerahladı.. genM bu gonlıl azap!anna bayılırdı. Fakat 

şimdı onlardan adeta korkuyor ve ru att.ı. Ve ~lanı. tırmannıap baş. 
kaçıyordu, ladı ... 

yeler ımar hey'eti Fen şemıtine müracaat ederek l§tld.k vesikası alma.- meydana. vurmaktan çekinmiyordu. blr nefes aldı. sama'ya emir verdt. 
lan llzımdır. Çan - Fonun lı:P,çma.sına hiç kimse O akşam muha.Cızlar atlarına 'biniJ.' 

Kaııapenin arka.suıa b~ını daya
dı. Sigarasını içerken dışarıdaki kur
baği.l seslerini dinledi, 

Şekip uzaktan bir kere da.ha.: 
- Dur diyonım sana.... Şimdi ateş 

ediyorum! .• diye . haykırdı. 

4 - Bu i.şe aft eksiltme ~rtnamesi, mukavelename ve fenni şartname inanmıyor ve: 
ile teterrüatı Ankarada Dahlllye vekAletl Belediyeler İmar hey•etı .,,...n rek şehir dı.1ında'ki köyleri araştı!' 

., v - Bu işte bir oyun var. Gene Osa- maya çıktılar. Halbuki, ça.n - FO. 
Şefliğinden ve Erzincan vil!yetlndon parasız olarak alınabilir. kalıla.rdan bir kaçının canı yana- Yamamoto ile beraber güneş doğ' 

Işle uç senedenberi kulaklarının 
bJs.-;e.sine düşen biricik musiki de 
bundan ibaretti. 

Fakat iri :ı.dam.ın kula.k asmadığını 
gördü. o hatta duva.nn ortasına 
doğnı yük.selmeğe başlamıştı. Şeklp 
bir hamle ile adamın bacağına ya.
pt~ı. kendisin! a.şağıya çekti! .. 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme kanunu hü- cak. madan yola. çıkmıştı. on iki saatllJ 
kümlerl dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar EraJncan va- Diyordu. Osakalılana böyle dü- yol atmı.şlar ve Oskadan çok ~, 
llllgtne makbuz mukabilinde teslim edllmelldlr. c518'b c7482a şünmekte hakkı vardı. Daha birkaç la.ş:ınıŞ.ardı. 

Gozlerini pencereden dışarıya çe
verdı. Kırlar ve büyük şoseye giden 
ınce keçi yolu ay ~ığı içinde ne gü
zel .seçiliyordu. Kendi bahçeslndek:I 
gullcri de olduğu yerden görüyordu. 

Adam Şekiı>in altına dW}ınüftQ., 
Fakat tuhaf şey!. Mukave:ınet etml
yorou, İı}t.e tam bu sırada arka ta
raflarında bir kadın sesi Şekibe ya.l
varmağa başlamıştt: 

LAN 
Bu sene iklncl teşrı.nin birinci gününde Ank:an.da Ham o.tademisl 

emi'lnde açılacak hesap ve muamele memuru okuluna Yd. subayia.rdan 
100 talebe alınacaktır. İsteklilerin nihayet 31 Temmuz 942 tarihine kadar 
bulundukları yerdeki askerlik şubelerine müracaat etmeleri. 491-7613 

gün önce, saray bahçesinde yapılan 
bir eğlencede bütün misafirler Ti -
Pinin sevgilisine nasıl bl.r t.ema.yill. ve 
muhabbet gö.s00rdiğtn1 görzlerlle gör
müşlerdi, Çan - Fonun da efendl.slne 
bağlılık gösterdiğlnl. ondan knlay 
kolay ayn!arnıyacağını herkes blli
yordu. 

••• 
Çan - Fonun kaçması yüzfin<J~ 

Oskalıla.nn da rahatı kaçml§tı. 
Herk>es Takakonun ölümünü ~1'' 

~rken, halk yepyeni ve umulmadıJ 
bir hil.dlse Ue karşıla.şmı~ı. Çan ' 
Fonun kaçacaltı klmsenin a.Jdındl'll 
bile geomerot. 

Sigarasını söndürmek i~in ayağa 
kalkarken blidenbire elktrlklenmiş 
gıbi durdu. Bahçe duvarının üzerin
de bu- gölge bellrnıi.ştı, Evet iri yan 
~ır erke~ hayali, büyük blr ihtiyatla., 
iki bukltim ol.muş bir halde duvarın 
ustüncten karm.a.ğa çalışıyordu. 

- Kuzum efendim! •. Ona kıyma... 
yınız,.. Nişanlım o benlm. •. Vallahi 
hırsız de~... Her gece gelir. ytne 
gider.. İçert bile girmez, gül ağacının 
altında otururuz. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Adana - Misis - Ceyhan yolu ~rinde San çam suyunun 

t&hdit ettiği mahalde yapılacak istinat duvan inşaatı d5ll9• Ura 
kuruş üzerinden kapalı zarf u.qulü Ueekslltmeye konulmuştur. 

Bunlan gö-z önünde tutaııık, Çan -
Fonun hem de sadık uşağı Şima ne 

yolu beraber kaçtığına inanmak elbette 
o:70• 

Yerliler: 
- Ne dolmaz çilemiz varmış. Bi1 

gün Takakonun hücumuna, erte,_ 
gün Şa.mamanın •• dnha önce de fd 
karsanlann tasallutuna uğradılv. 
Herkesin gozu Oskada., Bu şehr!JI 
çekici bir tılısımı var galiba! 

Şeklp: 

- Hır.:.ız• •. dlye mırıldandı. 
Gblge şimdi duvarın üstünden içe

riye doğru. yani bahçeye atlamağa 
çalqıyordu. _ve bu onun fçin hiç de 
zor olmadı. Irlliğine rağmen her hal
de kaplan gibi çevik bir insandı. 
Yük.sek duvardan pek mü.kem.mel 
ı;ıurette atladı. Artık bahçede idi, Bir 
gill fidanının arkasında durm~ et
rafı koUıyordu, 

Şeklp telaştan ziyade garip bir 
pşkınlık içinde !dl: 

Ne yapacaktı? .• Hayatında ilk de
fa evinde bir hırsızla karşıl~tyordu. 

Ah telefon ol.saydı, şimdl bir daki
ka içinde polise haber vermek ~n 
bile değildi. Lftldn bu Allahın kırın
daki koca köşkte telefon fllAn haJt 
getire ... 

Böyle eli böğründe durmak da ol
mazdı. Vakıa köşkte hiıımetçller var
dı amma erkek olarak bir U>t ld.ş1 
sayılırdı. Thtiyar Ari! ağayı erkek 
he:-;ab~1a katmak hiç doğru değlldl. 
Şekıp hızla dışarıya çıktı. EvvelA 

yazl oda.sına uğradı. Om.da. yazıha
neıı ın gözünde en iyi cinsMın bir 
tabancası vardı.. Onu ve bir de elek
trik fenerini a.Idı. Merdivenlerden 
1nmeğe başladı. Herifi bahçede kıs
tırnıak niyetinde idl. Büyük ta.şlığı 
geçti. 

Blhçe kapısına gelince hayretle 
dunıladı. Kapı açıktı! Bir an içine 
şöyle bir şüphe düştü: Yoksa bunlar 
Ud kişi mi idiler?, Belki birle;! daha 
evvel içeri girmiş ve bahçe kapısını 
açmıştı. 

Şek.ip bu sesi tanımıştı. Fa.kat ku
laklarına. inanamıyordu. Elek:l.rlk f~ 
nerlni çevirdi. Onun ışığında gözleri 
kama.,cıan hizmetçisi Gülsüm'ü gördil. 
Ona hayretle sordu: 

- Kız sen r.e zaman ni.µnlandm?, • 
Biz burada eşek başı mıyız?. Nl.ç1n 
haber vermedin? 

- Korktum efendim... Korktuml .. 
Hem nlşa.nlandını dediysem kendi 
ara.mwda... Da.ha ltlınse bilmiyor •. 
Şimdi iri yan .adam kalk.mış, mA

nasız bir takım hareketlerle Şeldbin 
elini öpmeğe, kendini affettlnne~ 
çalışıyordu. 

Genç ada.m oda.sı.r..a donduğii za.. 
man hıl.l! şaşkı.nlı.k içinde idi... Şu sar 
lak, şu dünyanın belki en çirkin in
sanı olan Gülsümün nınruetıertne 
bakın hele! .• O suratla bu işleri n&
sıl başarmıştı acaba ... 

Ertesi günü onun ağzını daha iyi 
arayınca Gülsüm hayret verecek bir 
plşkf nlikle: 

- Geru;llk işte efendim... GönW 
çek:mden yaşanır mı?. dedi ... 
Şeklp o günü bu basit sözd b~ kaç 

kere tekrarladı. · 
- Oim.çllk işte ... Gönülsüz yaşa

nır mı?... Tuhaf şeyt.. o gecede.o 
sonra. Şektp bayaID. değ1şm.iştt. ve 
bir iki gün sonra. köşkü yenl nişan
lılara bırakarak şehre gitti, •. 

Gülsüm bile o suratla. gönlıinün 
peşinden koşra.rsa ... 

İri yan adam bahçe duvarını ka.• 
nntsız bir wşk ve mar.era perlsl. gibi 
aşmıştı, 

Hikmet Feridwı Es 

2 - Eksiltme 6.8.942 tarihi.ne müsadif perşembe günü saat 10,30 da 
Vlli\yet Daiml Encümeninde yapılacağından LsteklUerin teklif mektupla: 
nnı kapalı ve mühurlü olarak bu saatten blr saat evvel 9,30 da Encümen 
RetsHğine vermelidirler, 

3 - İsteyenler bu işe ai{; keşifn3..me, mukavelename projesuıi ve şart
namelerinl görmek üzere Nafta. Mildürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklUerin • 1133• lira c98• kuruş muva.k.kat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikasl almak iızere ihaleden üç gün evvel bu miktar i.ş yaptık
larına dalr bonservisi.erile iki fotoğrafa.nnı, blr adet elli kuruşluk, bir adet 
on ~ kurll-$luk bir adet de uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretue 
vilAyete rnüracaatlan IAzımdır. (7848) 

İstanbul Oniveraiteai A. E. P. 
Komisyonundan: 

Cln.cd Miktarı Beher tonunun nakllye-
Ton sinin muhammen flatı 

Kriple Kömürll 1300 

Muvakkat 
temlna.tı 

Kok kömürü J028 873,-
Ünlverslte Lçln yUkarda mi:ktarlan yazılı kömürlerin nakliyesi. G Ağus

tos 1942 perşembe günü açılı: elcsUtmeile tallbtn. verUecektlr. İsteklllerln 
bu işlen yaptıklarına dalr vesika ve teminat makbuzlartle gelmeleri. Liste 
ve oartname rektörliikt.e görülür. «7852• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
İktncl devre kampına iştirak edecek talebelerin 2717/942 pazartesi 

günü saat 7,30 da kamp talimatındaki kıyafet ve zatl eşya ile ıı~an ke
silmiş olarak ve hüviyet varakalarlle birlikte Üniversite bahçesinde ho.-
z-ır bulunmaları. (7956> 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden : 
1 - Beşiktaş, Fındıklı, Kasımpaşa, Aksaray, Haliç ve Beyoğlu, 

Adalar, Haydarpaşa ve Üsküdar. Bakırköy ve Yeşilköy mıntakalarında 
odun ve mangal kömürü satL'l şubesi açılacaktır. 

2 - Bu işe alt şartname ofi~ muhaseıbeslndedlr. 
3 - Bayi olmak isteyenler şartnameyi gördükten sonra tekliflerini 

en geç 30 Temmuz 942 .ıkşamına kadar ofis umum. müdürlüğüne verme-
leri. (7958) 

BİLL-OR ŞİŞE 
'Ancak kocanun ismine hürmeten, Fakat gayet nıahçup olduğunu, 
baştan aşağı değiştirerek ve itiraf gençliğinin babasile birlikte sürgün
eclcyim kuşa benzeterek derctemİ§"' de geçtiğini, hele Avrupalı kadmlar
ler ... Aman, bana atfedileot ne yaları- la konuşacak hiçbir şey bulamıyaca· 
lar, ne yalanlar ..• Sözde Sultan Ha. ğmı söylemiş ... Kısaca.sı recl<letti... 
midin baş gözdesile konuşmuşum Madam Oupont, Çantasından 
da: cBu hürriyete kavuştuğumuz için saph bir gözlük çıkardı. Bu fasa
Niyazi beyin b~anndan öpmeğe men'le komşu masadaki genci tetkik 
ahdettim.> diye beyanaua bulun- etti. 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 15 '-=====- Yazan: (V~ • Ntl.) 

Amma da yaptınız ..• Böyle, sev• Vay efendim, ben mivim giren~ ••• d b d - O derece toya da benzemi-
1 

mtıf... Halbuki, Aslan'ın •ebebin-
•• ..., ~ ir kerecik. Sultan Hami in se-

gili<tile el ele dokunmamak şartile. - ..• Hemen ... aslan kılıklı deli- yor! - dedi. - Yüzünde pek mon-... - lamldc reıtmi alisini hile aeyredeme- s İns;\n kocasını küplere bindln:neğe kanlJyı görerek ona vuruldunuz. den bir adamın ifadeleri ıvar... izi 
razı olur mu} ... H.iç inanmanı .•• O - Hem ne vurulug1... Yıldırım dlın ... Şu puta.hane<le nöbetçi gibi at1atmıt o1acak ... Belki de birine 

bekJiyorum ..• Getecek do yiizünU •---'-
kadar safdil olma<>anız gerektir, aev darbesi denile!\ cinsten... lıte. o tutkundur ve sevdiği kadın ıu~aııç-
gi.li dostum. gündenb"eri her gün buraya geliy~ göreceğim diye... tar ... Ona söz vermiştir .•. Büyük a~k 

Hulyakar kadın, hazin hazin boy rum. Sırf bu adama teaadüf etme1'. Madam Dupont gözlerini hayretle ıyalnız sizde olmaz a... Bilhassa 
nunu büktü. emelüe .•• Bu saatlerde hazan ağna- açtı. şarklılann beyinleri böyle ihtiraalar-

· - Safdil olmadığım muhakkak •.• yor, .. Bir çay içiyor, ahbaplarile ya- Bu söy1ediklerinize adeta la kavrulur .•• 
Sizden gizli kalmamı' hayli mace- rıro saat çene çalıyor... Gidiyor .•• inanacağım geliyor, markizi - de- Markiz: 
ram da vardır ..• Esasen itiraf ede- işte, şu Osmanlı memleketlerinde di. - Demek b~le, kuru kuruya, - Söylemeyin. söylemeyin ..• 
rirn: Türkiyede meşrutiyet ilan edilit bürük inkılaplar olur.ken, dünya alt karşıdan bakıyorsunuz ... Harem ka- .,..... diye, bir hayaletten koruıtmak 
ed;lmez «Feminisme> mecmuasın• üst olurken Kızıl Sultan Yıldız sa- dınlannm erkekleri seyredişleri ka- istiyormuş gibi, ellerini uzattı. -
haıem hayatını tasvir eden makale rayında zahiren uysallaşmı,, fakat bitinden ... Ancak sizin aranızda ka- Bu erkeğin başka bir kadına aidol-
ler y;,ızmak bahanesile kocamdan için için bit ihti1al hazırlarken, ha· fea yok. .. duğunu dü,ünmek bile beni fena 
izin kopanp buraya gelmem üzerine. fiyeler tiikibedilir ve menfiler bü:Yiik ~ Öyle.... ediyor . .. 
Turk kadınlarından ziyade Türk alayişle menfalanndan dönerken. - Peki amma nıçın ft:vrupalıca Muhatab'ı, müstehzi müstehzi gü-
erkeklerile meşgul olacağımı biliyor· ben, bunların hiçbirile alakadar ola- hareket etmediniz, kendinizi takdim lü~edi: 
dum F .... kat netice tahminim gibi rnıyorum ... Feminisme mecmua.nna etmediniz'> ••• Burada bn kadai - Peki amma, bir de kocanızı 
çıkmadı: lstanbula öğle üstü çıktım. ancak iki üç makale yazahildim ... Fransız var, diğer ecnebiler vat ... düşünün ... O da, bütün bu ahvale 
Yerııeğiıni vapurda yemi~tim. Bir Onu da enteresan bııfmadılar: hatta Tavassut edemediler mi> 'bakarak, siziaı şu sımlarda başka bir 
çay içmek için ,.u Lebon'a girdiuı. hiç koymıyacaklarmıı anla}ılııv;or... - Dr. Hydel! tavassut edecekti ... erkeğe ait olduğunuzu göz önünc!e 

çocukluk veya budalalık olurdu. 
Ti - Piye göre ortada. bir ha.klkat 

vardı: o geceyi sarayda Çan - Fosuz 
geçirml~ti

Tl - Pi: 
- Meğer o benim kalbim. beynim 

im.İş. 
Diyor ve onsuE yaşıyamıyacağuıı 

anlıyordu. 

Tl - PL sarayda her dakika. hayırlı 
bir haber bekliyordu. 

Saat saat saı:aya gelen muhafızlar
dan h~ b1rt sevindirtci bir haber ge
tirnliyordu. 

sama o gün Osakanın altını üstll
ne getirircesine aradı, ta.radı. Çan -
FOnun izini bulmak kabil olamadı. 

Sa.ray halkı bu yüzden ÇOk muz
tıı.rlptl; Ti - Pi öniine gelen! haşlıyor, 
döğüyor, yerden yere vuruyor ve: 

- Onu bulmazsanız, hephıizl ge
berteceğim .. 

Diye bağırıyordu, Sama e!endlstn1 
tesellilerle yatıştırma~ olsaydı, sa
rayda. dayak yemedik kimse k.e.lmı
yacaktı. 

Ti - Pi eskiden böyle zalim değil
di: kimseye haksız bir tokat blle vur
mazken. şimdi elinden tel kırbaç düş
müyordu. Kerke& kamçılıyordu, 

Tl - Pl o gün akşama.1radar sa.
rayda. dolaştı: 

- Brışuna beklediğimi anlıyorum. 
Çan - Fod:ın hala bir habe'r yok.. 

Dedi. Osakadakl sihirbazlara, fal
cılara. haberler gönderdi ve hepsini 
saraya çağtrttı. Bu ara.da .san sl
hibaz:ıı ı da. arattı, 

Saraya. gelen sUıirbazlar ve .. falcı-

canlandırarak sinirlenebiür... Bakı
nız. aize, Osmanlı Me§rutİyetinin 
ilanı uzerine, bir ay kadar izin ver
miş ..• Halbuki. üç aydır lstanbulda
sınız... Düşününüz ki, o, sizi, her 
şeye rağmen, ailesinin itirazlanna 
rağmen çalgılı kahveden aldı ..• 
Markiz yaptı ... Bu bahsin açılmasmt 
sevmezsiniz amma. mevzu icabı, za

Diyorlardı. Gerçek, Nagasaki. yo· 
kohama, Slyokok, Kiyosyo gibi büyı 
ve zengin yatağı şehirler gözöniıncl1 
dururken; bunların S1k sık Osaka( 
el atma.larmuı elbette bir sebcl' 
olacaktı. 

Ti - Pi bir yandan sevgll.İ.$11\l arsf 
tırırken, bir yandan da bu noktt1f 
soruşturuyordu. 

Ti - Pi, ~rlller konuşurken duf 
muştu: - Osa bir e.9ra.r beldestdlf. 
muştu: - Osaka bir esrar beldesi&!· 
esra.nnı anhyamazlar. 

Ti - Pi bunu duyduğu günd~ 
bu nokta üzlr1nde duruyordu. 

Acaba. Osakaya neden esrar belde' 
si. demişlerdi? ••• • 

Oska mukaddes şelıir 
Ti - Pi ihtiyar bir Japon bllginJ i 

konuşuyordu: 

- Herkes Osa'ka.dan. bahsediYo 
Herkesin gözü Osıa.kada.. hunun f 
bebı nedir? 

- Her'kesin burada oturm.:ı.k ısıl: 
inesinin sebebi şudur: Bütün ııı' 
butlar Osaka şehrini takdis etmi.Şt 
Bütün m~lekler her gece gokten i> 
tümü~ nur yağdınr ve bizi Tanrı'· 
her felaketten kıorur. Nipp0n'u _J 

kuran hükümdiı.r bWldan btnıerı, 
yıl önce Osakada tahta oturmuş~~ 
Osa.'ka., ilk det'a. mabutıara en gu 

1 kızını kuııtan vermiş bir şehirıl 
(Arkası var1 

masadakilere baktı. 
Şişman delikanlı. usulle, arkacl 

~ına: ! 
- Hazret ..• - dedi. - Amma~ 

bakryorlar ha... Gözlerile yiyec 
ler nerdeyse... ,f 

Öbürü, gazetede, cMenfadan ~ 
nenler> aerlav1ıaaı altındaki hııı1'' 
diai okuyordu: 

rar yok ... - Vallahi bıktım, wandtıtJ 
- Mevzu icabı mt} Şeytan di;yor ki: cBir daha butııı; 
- Öyle ya... Size ihtar etmek gelme ... > Vay, bak ne yar.ıf J 

iatiyoruın... Kocanızı gayet i,ıyi tam- Bursadan bizim Kemal Resiil p;)• 
rım ... Çabuk coıtuğu rve sizi sevdiği larınkiler de bugün dönmüş)e(• 
gibi, çabucak da sizden soğuyabi- Onlara da siyasi mağdur di!Ye f" 
lir ..• Sizi terk edebilir •.• O %aman ne lak istikbal merasimi yapılın'~ 
yapar.nmz. madam la Marquise > • • • Amma o yüze gülüş ilk g~~ 

Sabık aktris: mahsustur ... Sonra. onlar da b::,t 
- Eskiden olduğu gibi yine kafe- gibi unutulur ... Sultan Hamidin el 

şantanlar<la çalışmm ... Adam sen diği. sürgün tahsisatının arka.ııı " 
de ... - diyerek omuz silkti. lir de, İttihat cemiyetine çal:tlıı1'ı 

_ Peki amma niçin> .. , Kimin !arsa, bizim paşa peder gibi bit 11' 
için ... Size tamamile la.kayıt olan bu halefetten-übürüne geçerlerse h.,I 

nasıl olur bakalım ... 
adam için mi}.. . B' d b k l k 

Aşık kadın içini çekti: ır en ire ir i ere r 
- Böyle şeylerde sebep aranır - Eyvahlar olsunl tı 

G 1 Şişman, ger<lanını uzattı. 
mı>... önü... rakla: 

Madam Dupont, bir kere daha 
- Ne var~ gümüş saplı gözlüğünü eline aldı. . , f,ı:l 

C · · d 'k ı - Biri daha gelıyor ... Bır . arşı ıçın e o.ntı a eşya arı muayene 
ed.en bir seytyah kadın tavrile kom,u daha ... 
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1 - lŞ ARIY ANLAR 

1URii:ÇE, ALl\IA."iCA, İNGİLİZCE, 
FRANSIZCA - Dört fü•ana b!hakktn 
v4kıt tecrübeU mütercim, muhabere 
memuru. muht'.Slr. vez!fe ara.makta
dır. Mürnctıat: Akşam gazetesi cMü-
t~- ·~·-

r.rtıniM ECNEBİ DİUERİNE -
fyı tercümeler yapa:bllecek surette 
ya.k.ıfım. Eski yazı, muhasebe ve dak
tilo da bılirlm. Öğleden sonra ~elış
tıracak müessesenin <TAM) rlimuzu 
De Akşam'a mektupla müracaatı.. 

TAHSİLİM ORTA - Hususi ı:ntı
eıssese ve mağazalarda çalışmak fize
re iş anyorum, ıstlyenlertn Akşam 
gazetesinde (No) rümuzuna mektup
la müracaatlan. 

EVJ.ATLTK iSTİYENJ,ERE - Bir 
aylık erkek çocuğu bnba~mın vazi
,etı bozuk olduğundan evlatlık vert
Jecekt.ir. Akşam'da •Eı:lO.h rümıızıma 
mektupla müracaat. 

ORTA TAHSİLLİ - İngUJ7,ce T& 

Fransızca. iyi bilen genç bir T!lrk ba-
ıan sekreter veya tıereüma.n darak 
!tir biiroda çalışmak 1stlyor. Adres: 
Aıtşam'd& Ş.K rumuzuna. - 3 

l.ABORATUVAR ye BÖNTEEN -
tetklt.atına vat:ıf da.biliye mtttebU!Uı 
bir doktor İstanbulda h~ hastaııe 
~ müessesede günde Dç saat p.
bpna.k fırsatını bulmuştur, · amı 
edenlerin müt<>hasaıs rü.muzu De ida
ıehanem.ize ta.hrtren bildirmeleri. 

LİSE MEZUNUYUl\I - A.skerlığ!ml 
,aptım. Şirketler, müesseselerde iş 

arıyorum. İyi referans. Aky.ım'da 
R.B yoe yazınız. - 2 

2- iŞÇi ARIYANLAR 

BİR 'l'ttRK BAYAN AıtAlU'f'OB
JılMle1ı: ıınh1bl ,..ınıs b1r ba:ym ey lf
lıldne bakacak .,. icabında aeyaha
tlnıde refakat edebilecek 3C)...(O ~a.. 
nada blt Tlit1c bayan a.raı:11yor. Arzu 
edıllılertn Şişll posta tuttı4u Mo. 15 e 
mavazzah adreSlnt bildiren ufak bir 
lıercümeihalll mektup Te bir totoğ-
nlla müraeaatıan. - 2 

BAYAN ARANIYOR - İBtanbulda '* yazıbanentn t.elefon gibi ha!if 
lıllerbıe bakacak blr bayana ihtiyaç 
'tlll'dır. İsteyenler Fotoğraflannı ta!
ıdll.tıı mektupla İstanbul 106 No. 
past.a Jmtus!ına göndennelert. _, 

TEŞEKKtlL EDEN BİR Ş1R-
KEI' - muhasebe ve muha!>eratını 
idare edebilecek Dsan btllr bir me
maı: anmmak.tadıl'. İktldanna göre 
_... verilecektir. Tallp olanle.rm 
lltanbul 501 numaralı posta kutusu
na mektupla müracaatları. 

TECRtlBELt ÇİFI'LİK ADAMI 
ABANIYOR - İstanbul civarında. blr 
olftl1k için a.t, araba, sı~ır ve manda 
hayvanlarından v-e zfraa.tten anlar 
tıecrftbell bir çiftlik adamına ihtiyaç 
ft.n:ltt. Adres bildirerek Gala.ta 1376 
posta klltusuna müracaat. - ı 

BEŞ NtlFUSLU BiR AİLE NEZDİN
DE - Dolgun maa.,Ia munt.n.zam ye. 
mele ve ev hlzrnetı yapmasını bllen 
tıemJz bir Tilrk bayan lA.zımdır. Anu 
edenleı1n Tahtal.."ale caddesinde D6 
Dmnaralı kundura boya 1ma1Athane 
llne saat 9 dan 12 ye knda.r acele m11-
ıacaatıan. Telefon 21147. - 3 

YtlZDE İLE ÇALIŞARAK - Plya
aya. ıtriyat satacak bir plamyeye Uı
tayq vardır. Büyük Posıane cad. 
No. 5 e mfuııcaat edilmesi. - ı 

MADEN PİK DÖKMEOİSİNE m
TİYAÇ VARDm - Her gün 10 - 12 
ve 2-7 :ırası Bankalar cad. No. 59 da 
bay Fevziye müracaat. - 1 

MtlKEMMEI, YEMEK, ÇAl\Lı\ŞIR, 

tJTt1 ve EV iŞLERİ BİLİRİM - Ka
labalığı o1mıyan bir aile yanında ça
lifma'k: istiyorum, kefil de verebfll.rlm, 
Akşam'da S.N. rümuzuna müracaat. 

-2 

MUHASİP ARANIYOR - T1-
tıaı1 derter usulüne vakıf Te ter
etnıe yapa.bllecelt derecede İn
lllıze Te ea:ı T~eyl bWr 
lılr muhaslbe ihtiyaç yardır. Yatt 
batan yukan olmamak tartlyle ~
hlbitı miieaaeeelerle ~l meq 
lldtdannı ve tahsU derecesını apP;ı
tlall adrese mektupla blldlrllmeahıl 
lJt:n flderlm. T&k.s1m AbdülbakhAmtt 
caddem No. 4 Hüsnü Limon. - ı 

BAYAN ARANI.YOR - !mmı 30 
J'atl&.nnda. blı k.lşlnJn ev ~erini. ve 
~ete Pi§lrmeslnl bilen blı bayana 
-~ ftl'dır. Beşikta.şta Orla Bab
oe caddesinde 46 No Kadın Bertıetl 
11G.snü Süslerin dükkAnına müracaat 

-2 

~O ERKEK VEYA KADIN ARA.J.""'11-
tek R - Boğaz!~lnde tam konforlu ve 
1enı katlı bir koşkte 1k1 kişilik allenin 
flB ek Ve ev ı~lerlnl ynp:ıbll~ek, ser
" blllr yerıı veya yabancı bir kadın 
111~ıı. er~ek aranıyor. Bonservis ve 
rnn~!'~-~~~ıdı ile Köroğlu nıntbaasına 

'.A. ~Ş A M' Sahife 7 

KüC 
ECZACI KALFASI ARANIYOR - BOÖAZKESENDE - 10,000 liraya 

Sana.ta. Talo:t b!.r ka.lta.nın ça.~ sa.tıhk dükkan ve 8 odah ev revk.al!
OS:ra1ttn1 yazı 'ne İsta.nbul '157 posta de. Tel: 43S'76 CD. 67) - 1 
kutusuna . bD.dlr:m.es1. - 2 

MEKTEPLER AÇILINCAYA KA
DAR - Her mı.hah 8 l no 11 i ara
mıda. kol:ıy b1r dersle meşgul o.imali:: 
tizere Hre mezunu T& yahut 11.9e mü
dnviınt blı bayn.n aranıyor. Her gün 
saat 13 den soma Fenerbabçe, Belvü 
otelinin müdürüne mti.racaat. - ı 

DİŞ MUAYENEHA.l\fESTh'DE - Ça
lışmak üzere bl? bayana llıtiyaç var
dır. Müracaat: Galata Necatlbey 
caddesi No. 160. Diş ba.kım evi .&ahlbl 
zeki Haıman. - 2 

ALMANCA KONUŞABiLEN BİR 
BAYAN ARANIYOR - Küçük bir 
&vin Te ~ndekl. muayenGlıanenin bü
tün 1ş1erinJ. idare edfocektir. Arzu 
edenlerin Edirnekapı clvannd:ı Acı
çeşnıedutak ma.halll ka~c;mdaki dlş 
muavenehanesine het' giln sabah 
ve 16 dan sonra baş vurm.n.ıan. - 1 

JCAÖIT VERİCİ ARANIYOR -
'Ankara. §Ubem.l'7Ae çalışmak fu:ere 
tecrü'bell bit k!ıtlt ver:lclye ihtiyaç 
nrdır. Ot.oma.tikten a.nlayan1ar ter
cih edfllr. Alaeddln KırnJ BaSJIQ evi
ne müracaat. 

BASTABAKICI ARANIYOR - Or
~y Şifa Yurduna hastnbakıcı alı
nacaktır. İstekUlerln her gün öğle
den aonre. mtıesse.seye müracaatları. 
Muallim Nael cad. No. 115. 

3 - SATILIK EŞYA 

KALYONCUKULLUÖUNDA - 8,000 
liraya. satılık ev: T oda. konforu ta
mam aylık !ea.n ~ l1ra. Tel: 43376. 
CD. 68) - 1 

'10.060 LİRAYA SATILIK BAN -
İstanbul civarında. 101 oda l kahve 
3 dilkkAn aylık ıca.n 650 lira fevka.ld
de. 'l'el: 43376 m. 76) - 1 

GALATASARAYINDA - 25,000 11-
raya. satılık zpartunan: 4 kat 4 er 
oda konforlu tamam aylık icarı 126 
llm. Tel: 43376 (D 75) - 1 

TALİMHANEDE - 130,000 11.raya sa
tılık Ppartunan. 7 kat 6 şar oda aylı~ 
lcıı.n 565 ttrf'. kalorifer sıcJ.k su var 
konforu tn.mam. Tel: 43376 <D. 64) 

-1 

FINDIKLIDA - 75,000 lire.ya .sa
tılık arsa: Denizden yüzü 16 m. k:ı
ra.d~m yüzü 25 m. derinli~ 60 m. Tel: 
43376 CD. 67) - 1 

FINDntLIDA - Tramvay cadde
sinde 70,000 liraya satılık arsa: Yilzü 
20 m. derlnllğl 65 m. Tel: 43176 <D. 
28) - 1 

OSMANBEYDE - 47,000 llraya sa... 
tılık apartıman: 6 kat 4, 5. 6 ~ar od.-ı
h aylık ican 157 llra konforu ta
mam. Tel: 43376 en. 63) - ı 

40,000 LİRAYA SATILIK BAN -
18 oda. 2 mağaza yüzü 7 m. derinliği 
20 m. Tel: 433'76 CD. 66> - 1 

İSTANBULA - Ya.kın. olmak a:ırt 
1500 dönümden yukan 30,000 dönti
me kadar çiftlik rotm almak isteyen 
mllşterllertmiz vardır. J.l'lat mevzuu 
bahis de~ildir Batılık çlltll.ğl olanlar 

SARIYER PİYASA ClADDESİ 
Yeni sinema ve b!ra. bahçeleri maki
ne, sandalye, büfe takım!ari1e kiı:alık 
yahut devren satılıktı?'. L'!'kelc me
muru Bay Şevketten soruıma::-ı. 

tapu çap ve nüfus cüzdanlle nıevcut --------------
bulunmak rızerc Beyo~lu İstiklM CEYBA..,"'DA VATAN ECZı\~"ESİ 
cadde bavaguzı şirket! karŞlSillda No. Sahibinin hastalığı dolayısile satı-
54 Uyar F.Jnlak Bürosuna mümcnat lıktır. Sahlbl Rız::ı. Atasaın.tna müra. 
etmeleri. Tel: 43376. - 1 caat. - 11 

RATlUK 4 l'ALI ALINACAK - KURTUJ,UŞ - Tramvay ıstasyo-
Fl.at mevzuu bahis değildir. Rıhtım nınıa 2 dakika 3 dul.reli ne7."?..:"etil ap. 
olmak ~art topu, çap ve niıfus eliz- ~000 Uraya Ankar:ı Emlak İstlklfıl 
d:ı.nile blrllkte yalısı satılık olanlar caddesi No. 98 Tel: 41571. - 1 
şu adrese mf~caat etmeleri. Beyo~lu -------------
İstik'tı.l cadde h:ı.vagazı tılrketı kar- BürtlitADA - Nizam mevkilnde 

-:::-= 

TALİMIJANU VEYA AYAZPAŞA 
DA - 2 - S odalı kalorHerli. sıcak su
lu kiralık daire· arru1ma.ktadır. Bey
oğlu 8:1.'kızagacı ca.tldesı 23/1 Yükseliş 
EmW-. Posta K. 2270 Beycrrıu. - 4 

SATILIK l!ANE - Fatih Çarşamba; 
caddesi No. 100 m 1tlk si"'ortalı dört 
oda bahcc tıı.th kuyu elektrik yirnı1 
lki lira kira gct!rtr içindekilere mü
racaat. - 2 

2000 J,İRAYA ACELE SATU,IK -
287 metre murabbaı arsa. Çapa tram
vay dura.ğına 3 dakika: Fa.t:h FCV7l
paşa caddesi No. 78 Ahmet Özgüre 
nıürucaat. - 3 

1142 metre 20 ve 50 metre cepheli 
şısmda No, 54 Uyar Emlfık Bürosuna. a.mı. 5500 liraya. Ankara. Emlnk İstik- SATILIK BUYUK ÇİFLİK - U~uıı-
'l'el: 4337S. - 1 ırı.ı caddesi. No, 98. Tel: 41571. - köprüde içinden Ergene nehri ge-
YE~lLKÖY - Kadıköy, Bakırköy, çen ve ~c1tlk hlhss.tiyesi bulunan yü21 

Ortaköy, Bebek, Arnavutköy, BüYiik- KURTULUŞ - Tepeüstü, tram- bin dönümlük S3lar1ı ve Ç:ıtal Kın 
ada, Heybclinda. Kınalıada, Durg:lz- vay caddesinde s· daireli ba.hceU a.pt, ç1!llklerlli1n sekizde blr hissesi sa.t.ı
ada. bu yı:ızılı mahallerde 8000 Urndan 21,000 llrayn satılıktır, İstlklll.l cad. lıktır. Ankarada Koc~.tepe Gec!t so--
250,QOO ıır:ı.ya kadar bfıyük bahçeli Ankara Emli\k No. 98 birlnd kat. kak 5 numarada. Muzaffer Gökova~ 
ve konforu tama..Til olan kö.~k. vill!\ Tel: 41571. ya. yazıJması. - 3 

ev ve tamtrmz olmak Ş'.l.rt ı;:ı.tmak ı FERİKÖY KURTULUŞ - 8 odalı 1 ucuz 5.ı\1.'ILm EV - Beyoğlu Yc-
1.<ieyenler müşt..crilt>rlmiz: mevcut bn- ı 
lunduğttnd:ın 10 güı;ı zarfında tapu, muhkem k~gir köşk, 2000 h1şa:ı.t 14 nl~ehfrd~ vı.mecı sokn~ında 17 No. 
çap ve nüfus cüroa:ımı blrllkte ge- metre cephe, 540 M. meyvalık bahçe, dört oda ve ~üştemilat üç katJı kagir 
tirmelrrl: Beyoğlu I:,1;iklal cn<:lçlesln- 25,0CO Uraya. satıhk.tır. Tel: 41571. ev acele 1300 11.raya.ptılıktır. Oez.ı 
de hava. gazı şlrketi karşısında No. ŞİŞJ.İ _ Tramvay durag-ıtın !ki mek 1çh1. ıçhıd~kllere, görüşmek için 
54 Uyar Emlik Bürosuna. mii~caat daklka 3 daireli beton Apt. 15000 l1- 18 den 19 a. kadar Galata Ada han 
etmeleri Tel: 43376. - 1 raya satılıktır. Ankara Eml~k İstik- 35/1 No. ya o saatten sonra teltfön: 

lal cad. 98 blrlncl kat. Tel: 41:571. 81449· - 1 

KADIKÖY - Rıza.p~ denize na.
zır, nim k~gir 8 odalı hane 6000 li
ra.ya satılıktır. Ankara EmlAk Bey
oğlu İstlklAl cad. No, 98. Tel: 41571. 

ACELE SATILIK HANE - Beyoğlu 
Bal.ıkpazan Daracık sokak No, 3. Be.. 
ldz odalı ev ehven tıatle satılacaktır. 
Talip olanlar Ankara caddesi No. 48 
bay Nail Demlrkan'a. müracaat. - 1 

SATILIK RADYO - R.O.A mar
kalı, gramofonlu ye 8 IA.nıbalı büyük 
model 350 liraya. satılıktır. 41495 nu
maraya wlefon edilmesi. - 2 

Kı\DJKÖY - Snadiye, Yenlmalıal
~e Tramvay 1sta.syonuna kadar ve 
deniz kenarı tramvay hattında ol
mak şart villa., köş-k ve r.cn~ cepheli 
arsa 5000 den 300,000 llray:ı kadar 
ve deniz cihet! Olursa kabul edlJtr 
mü.şterimlz mevcut bulunduğundan 
bir hafta zarfında satmak isteyenler 

TEŞVIKIYEDE - 30,000 liraya sr.- tapu, çap ve nüfus cil1'fan11e birlikte 
tılık apartıman. 4 ka.t 3, 4, 5.5 şer ~u adrese müracaat etm~lert Bı>yo~lu 
odalı, konforu ta.marn. AY'lık lcan 170 İst!klM caddesi bava. gazı flrketı k:ı.r
llra, Tel: 43376 CD. 74) - 1 şısında No. 54 Uyar Eınl!k Büosnna., 

tlsKfJDAR - Doğancılar kayma
kıunlık binası yanında den.ize nazır 
lotlsmana. eJverlıJli 9 dönüm bostan 
ve barakalar 11000 Ura.ya ııatılıktlr. 
Tel: 41571. 

BEYQ(i.J,U - Ayn~e cad
desinde S kat altı dftltktma. elTerlŞ.i 
ahşap hane 1500 liraya satılıktır, An
knrn EmlAk Beyoltla İstiklAl cad. No. 
98. Tel: 42571. 

K.iATHANE KARİYESİNDE -
İçinde Kft.n.thane şosesinin geçtl.ğl 
tapu senedinde gösterilen hudut da.
hlllnde nısfı Neylre ha.mm ve nısfı 
Ahmet beye alt fiç yüz kırk bin arşın 
mura.bbmda denınunda kuyusu ve 
ldrgir bahçıvan lru1übesl. mevcut vo 
y1rm1 daiıQm mahalline muhteııtuı~ 
cln.s nıeyv:ı.Iı a~çl:ı.n havi bir bap 
bostan hem mblık ve hem kiralıktır. 
Tallp olanların Maçka.da Kaathane 
caddeslnde Seyhan apartımanı ikin
ci ve iiçnücü dnlrcstndel-':1 oturanlara 
tnilraca.atlan. - ı 

KELEPİR ŞARPİ - .An&doluya 
u1met dolayıslle, HoDa.nd& tipi az 
mtı.stameı pı.rpt tekmil teferrua tile 
mtılılcbr. Maltepe K6çi11c Bağ mev
kll No. 2. B. Naile mtiracaat, 

ÇOK ACELE - 100 ııııantUn genJ~
R'fnde kum~ sill.ndlrl almaeaktır. Bir 
de tumaş boyacı usta.mıa. Jhtıya.cı
ınıs vardır. Müracaat Mahmutpaşa 
Keteli ban No. 59. - ı 

SATILIK MOTÖR VE TULTJMBA -
Yenı va:r.tyotte Drlng ~ ga1. I!lo
töı11 20 m. llk boru ve dm·eklerlyle, 
lk1 parın3.klık: Garvens tnlumr.bın 10 
m. IAstlk kayışı ve yedek kasııakJar
la satılıktır, Müracaat: Eyüp Münze
v1Bl.nde Pembe Çavuş ba!P. - 1 

tYi PİATLA BİR S/\..~TRtFU.J KU. 
RU'IMA MAKİNF.Sİ ACELE ARANI
YOR - Mtlracaat: Mektupla: B:ı.hçe. 
]rapı Anadolu ban No. 8, Telefon: 
23322 saat 18 - 19 arası. - 1 

SATILIK EŞYA - D. K. W. mar
kalı vitrin buz dolabı, Akuvaryom, 
sinema. ekrnru, sa..lıne perdesl ve müs
tamel iskemleler satılıktır. Her gün 
saat 15 ten sonra Saray Sinemasına 
müracaat. - ı 

SATILIK FOTOGRAF M.4.KİNESİ -
ıoxıs, Refleks, Zays objektif, porta
tif şambmuvan, tek.mil tefcrruati
ler (125) liraya.. K&raköy Melek han 
No. 8 Eml!ı.kservis'e müracaat. 

SATILIK ELEKTRİK MOTÖRtl VE 
ELEKTRİK TULUMBASI - Bir bey
gir AEG marka Santrifüj elektrik 
motörü ve 21 beyglr Simens marka 
elektrik motörfi az kulfanılmıştır. 
Müracaat: Hocnpa.şa Orhanlye cad
desi No. 9/1 telefon 2J938. _ 3 

AZ l\rt1STAMEI. - Fransız marka 
(ta.nslyan fı.Ietı ve daha başka ft.latı 
tıbbiye, Müracaat: Kadıköy Bursa lo
kantasında İhsan Uluğ) a. 

SANDAL MERAKLU,ARINA - Ay
vansaraylı meşhur Halil Ustanın ya
pısı yeni lk1 ı;lfte b1r 8alldal bütün 
takınılle satılıktll-. Görmek istlyenıer 
Pa.,<aabahçeslndo Sa.'hib Molla. caclde
ıSlnde 13 numaralı ynhya müracaat. 

ACELE SATJLIK - Yeni denecek 
d~ede, mükemmel bir surette ko
fmlllarlle bir pe.nyo arabası aa.Wık.tır. 
Kadıköy Moda caddcs1 No. 2Gı - Beh
sat. - 1 

4 - Kiralık • Sablık 

BAMALBAŞINDA - 24,000 Oraya 
satılık apartıman: ı Jı:at ~ırt dalre 
her tatta. 3 er oda aylık iradı 118 
Ura yUzi1. 20 m. dertnllgl 10 m. 4 se
nellk b1na. Tel: 43376 U>. 61) - 1 

ltADIKÖYt1NDE - 18,000 lln.ya 
satılık 5 dükkan iradı beMr dü.kk~ 
20 şer ll:m fevlmHide. Tel: 43376. 
CD. 44) - 1 

KULEDİBl ASFALTINDA - 17,000 
Hraya satılık apartıman 6 kat 3 er 
oda oylık lcan 85 lira fevk:ılMe. Tel: 
43376 <D. 62) - 1 

FLORYAD.'\ - 25,000 liraya satı
bt. 20 dönüm bağ, 15' türenkllk 5 oda. 
köşk aynca. carnekan!lı bir oda, lllı 
havuz defa.ten 4 havw;, ı ahır ve ys
nmda 1 oda, 4 tane çinkodan sarnıç 
kuyu içinde envaı meyvalar var. Tre
ne yakın, Tel 43370 <D. 36) - 1 

VANİKÖYVNDE - 17.00() liraya. 
satılık yalı: 2 kat 8 oda önü nhtım 
konforu ta.mAm 2 dönüm mcyva:Uk 
bahçe fevkalMe. Tel: ~3376 <D.7ô) 
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ERFNKÖYÜNDE - S.CO'J llrnya 
ı:a.tılık ars"a 8 dönüm 1st,-ısyona 15 da
kika me::-a.fede, Tel: 43376 CD. 7G> 
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TAR:UiYADA - 2,500 Jlraya sat.ılık 
arsa (100) dönüm miktnrmda. Tel: 
43376 CD. 79) - 1 

9,0QO LİRAYA SATll.rn: EV - Ta
limhaneye ya.kın 3 kat 9 oda aylık 
ic:ır 42 llra, konforu tamam bahcrst 
var. İçcrl~i yağlı boya fevkaJa°di!. 
Tel: 43376 CD. 24/1) - l 

.KADiltÖYÜNDE - 7,000 llrayıı sa
tılık ev: 3 kat '1 oda bahçesi vnr. 
Kon!oım tamam ne-.tarctı fevk:ıJM~ 
tramvaya. 1 dakika. Tel: 43376 CD. 
64) - 1 

7,000 LİitAYA SATJLJK EV - Ta
llnı.haneyc yakın 3 kn.t 6 oclulı konto
ııı ta.mnm, içerisi ya.ğlı boya ve çok 
sağlam bahçesi var. Tel: 43376 <D, 24) 
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KUl\lKAPIDA - 5,000 liraya satı
lık ev: 5 oda Jr.9.rgir bina b:.ıhçcsl va.r. 
Yağlı boya nezareti fevka.l:ıde, aylık 
lcan 35 llra.. Tel: 43376 CD. 42) - 1 

GÖZTEPEDE - 4,000 llrnya satılık 
köşk: 2 kat 8 odalı revJrnlMe ncz:ı.
reti var. Tel: 433'76 m. 27) - ı 

TARLAilAŞINDA - 8,500 llraya sa
tılık ev: 6 oda kilrgiı- bina icarı 83 
llra. Tel: 43370 (D. 62) - 1 

ANADOJ,UllİSARINDA - 1,200 li
raya satılık arsa: 1743 m2 içinde bir 
kuyusu ve taş ocağı bol mcyvalık 
tevkalAcle. Tel: 43376 CD. 20) - 1 

NİŞA?lı'TAŞINDA SATILlli ARSA -
7 ,75 cephe. derinliği 25 metre 1kl arsa 
nazareu fcvkaU..de m2 ""' 50 Ura, Tel: 
43376 (D. 25) - 1 

SATILIK ARSA - BOyükadada Ni
zam cadde arasında iskeleye 5 da
kika den.iz görür. Mesahası <1400 ın2) 
m2 = 20 Ura. T61.: 48376 CD. 23) - 1 

NİŞANTAŞJNDA - Tramvay hat
tında. 36,000 liraya Ea.tılılt apartuna:f 
4 kat 4 e11 oda konforu ta.ruam aylık 
icar: 162 Ura. Tel: 43376 CD. 7:.a) - ı 

YtlKSEKKALDIRIMDA - 10,000 
Ura.ya satılık 2 ev birlnhl 10 oda di
gerı 6 oda .kArgir gayet sağlam aylık 
lc:ı.n 70 llra. Tel: 43376 CD. 80) _ 1 

TtJNEL CİVARINDA - 13,500 Ura 
ya satılık apartıman: 5 k.nt S er oda 
konfor tamam deniz nezareU fev
kallide aylık le arı 75 Ura. Tel: 43376 
(D. 77) - 1 

osımumEYDE - 12,000 liraya sa- TEPEtlSTfl1''DE - 2s.ooo lir,ayı:ı 
tılık ev: 3 kat 5 oda üstünde taraça satılık ev: 3 kat 9 oda. bah e terkos 

Tel: 43376. - 1 

AYASrAŞADA - Gfunüşsuyu bas
ta.hanesi karşısmdakl roknk içerisin
de Adalara, Kabataş vapur lskelesL
ne ve Beşiktaş tramvay hattı.ruı. na"Zıı 
manzara.ya bütün mlinaslyle hllkim 
l1d ahŞllp yeni ev acele sı:ı.tı.bktır. 
Beyoğlu, Pannak:kapı, trnmva.y cad
d'-lsi üzer1nde No. M Uyar Emh\k Bü
rosu. - 1 

nEıt İŞ İCİN ELVERİŞU - K1rnsı 
çok ehven Taksim İstlk1al c. No. 23 
Yalova Birahanesi a.skerllk sebebile 
devren satılıktır. ~11. perşembe, cu
mnrtesl akşn.ın G dan S011ra müra
ca~t. - 2 

SATILm EV ARANTYOR - Ak~a
ray, Baye7lt, Fatih senıtleıinde 3-4 
odnlı c.lcktriği ve su:vu bulunan sa
tılık bir ev arıyorum. Satmnk n.rmı 

YJIDİKID,E - İstasyon caddesin
de 1k1 katlı k.A.g"lr hane 2000 llraya 
satılrktır. Anknr6 EmlAk Beyoftlu :t.s
tiklAJ caddesi No. 98, Tel: 41571. -

ARSA ARA"NIYOR - Bo~aziçl sa
hillerinde 800 M2 dan tıilyük satıhk 
veya kiralık arsası olanlıınn acele 
Kara.köy Melek hnn No. 8 E.'1'11Akser
"f1s;e milraca:.tıan. - l 

AZAPXA Pi CADDESiNnE - l:? 
da1rcll büyük sağl:mı % 5 lratlı np:ı.r
tnnan (100,000) liraya satılıktır. Ka
raköy Melek htın No. 8 Emlikservls'e 
müraca:ıt. - ı 

edenJerln A.l,:şam gazetesinde RCLö M,UJl'ıIUTJ>AŞADA - K~lr trlko
rfı.ınuzuna me~tupla nıürr.cant etme- taj fabrlkası bina.sile 3 dükkft.n 4 
leri. odalı ahşap t:v ayn veya toptan aa-

SATTI.rn: A~T. _ üç kat dö:·der 1 tılıktır. ~:ı.rnköy Melek han !-:'o. 8 
bescr odn.lı bütün konfor, açıklık, de- Em1ak:servıs'e müracaat. - 1 
n!z rörtir İradı (1400) Teşvlk~e ka- NECATİ:3f.Y CADDESİNDE - % 
mkohı k::ı.l-şıınnda Ihlamur cı>ddes 10 ırat getirebilecek 17 odalı ane evi 
Kuyulu Bostan sokak No. 4. 2. 3 (12,0CO) liraya satılıktır, Kııraköy 
Nn, in clai~lere müracaat. - S Melek han No 8 Emlak.servls'e müra-

SENEI.il;i pr.şiN - Harbiyeden caat. - 1 
Tünele kıı.dar 6-7 <>dalı kn.!orlteril ki- KUCTUI.UŞTA VE MAÇKADA -
ra.lık apartıman aranıyor. Tt>Jcslrll Üçer c1alrell mükemmel konforlu y-e
Eczahanesine mUrac:ıat. - 2 ni ıı.p;-ırtımanlar y~er bin liraya 

İKAMETGAII ARANIYOR _ Tü
nelb:ışt, Tozkop;:ı.r:ı.n. Ş'şhane, Ynzıcı 
srmtlerlnde caddede 5/6 ar geniş 
odalık lld kat ap:ı.rtınıan y.üıut 'T/8 
odalık ev. Tellrı..J.sız A~am'da .:tıcıı.-
metgah• rümuzuna ınektup1a. -

BlR KADIN DOKTORU - Muaye
nehane yapmak üzere, Beyo~lu İs
t.lkJfı.1 cnddesl üzerinde nıobllyC'Ji mo
bilye~lz en az 2 i - s odalı mü.~takll 
yahut ·en az bu kadar odaya yerleş
mek lliler~ blr .ap.:ı.rtımıı.n dn.lrcsinl 
.-şimdiden yahut en geç. blrlnci t~rln 
ba,..<nnd!\n it.ibaren kiralamak ıste
meı.-tedlr. Doktor A. G:ılatasa.rny Em
l!lk.1.ş adreslne. - 2 

SATR.IK EV AR.1NIYOR - Deyof!
lunun her semt.Jrıde tramvaya yakın 
ve• yahut Bakırköy ve Yeş:lköyde 
konforlu bahçeli blr ev arıyorum 
Satmak arzu edenler murass:ıı mek~ 
tuplartle POSUl kutusu 407 M.E ro.-
muzu.'l.a müracaat. - 2 

SULT.ıtNAJDfETTE Tavukha.ne 
sokağında 12 numaralı ev acele &a
tılıktır, İçindekilere müracaat. - 6 

SATILII{ MATBAA - Motörlü bü
yük pedal, zımba, dtklş, blçak maki
neleri, zengin hurufat tam takımla 
satılıktır. Tepebaşı Yenlçert sokak 
38 e nıüracat. 

KADIKÖY - Yeldeğinneni Uzun 
Rafız sokak 125 No. lu kfirglr sn~m 
konforlu 7 ~ı ev satılıktU'. Nakil 
vasıtaları.na pek yakındır. Oönnek 
isteyenler her gUrı sa.at 4 ten sonra, 
konu~mak isteyenler Yeldeilnnenı 
Çınar .sokak ?-.iığırdlçya.n Ap, 4 üncü 
kata müracaat. - 2 

SATILm BAHÇE - (1600 m2) Fev
ka).Ade nezareti, tramvaya, Salacn.k 
pl:ljına pek yakın, içinde 200 mcyva. 
ağacı, sarnıç, bostan kuyusu vardır. 
Görüşmcıc ve izahat almak t<.;in Ga
lata Kefeli Hüri et handa 

satılıktır, KC!.raköy Melek barı No. 8 
Emlakservis'e müracaat. · - ı 

NİJZilETİl'E CADDESİNDE - (5) 
katlı genlş ncz:ıretll iyt konforlu % 5 
lratlı apartıman (28,000) liraya satı
lıktır, Karaköy Melek h:ı.n No. 8 Em· 
lfı.kservls'e müracaat. - 1 

AKSARAY, FINDIKLI,. ATİKALİ
PAŞA, HARP.İYEDE - (l,OCO) lira
dan (6,000) llraya kadar ahşap evler 
acele rotılıl\tır. Kataköy Melek hun 
No. 8 Emliikscrvls'e müracaat. - 1 

l\t:\LTEPI:DE - Cadde üstünde 7 
odalı sa~lam. Hallç Fenerinde neza
retli l;llgir, Ilal:ı.tta &h53-P evler sa.
tıl.ıkhr. I~:ı.raköy Melek han No. 8 
Emfük.c::ervis'e müracaat. - 1 

ACELE SATJUK 3000 LİRA - Fa
tJhta tramvaya {5) da"kllm yolıı 

muntazam 1ltl tarafında yangın du
varlan bulunan 4 odalı bahçeli e~p 
Satan: Uğur Emlak: Fatih postahane 
yanında (38} Tevfik. - 1 

SATILIK ARSA - Çl.ftebavuzıar, 
Hazırcevap ooka~da. 894 m2. bir ar
sa satılıktır, Tel: 23700. - ı 

ACELE SATILIK - Kooamustara
paşada. otobüs duraf;rmda geniş bah
çeslle b1r büyük blr ufak ev ve bir 
dülddn, blr sırada. J.l'atlhte tramvay 
durağında ÇamaŞir'il sokağında Me
riç apartımam .sahibi İsn:ı.aU Hakkı 
Mericc müracaat. 

ÇAMLICADA SATILIK KÖŞK VE 
ARAZİ - İçinde 1ki köşkü ve asırlık 
çam ağaçları bulunan Altunlzade'de 
120 dönümlük Raur paşa arazisinin 
sekizde btr hissesi ro.tılıktır Ankara.
da Kocatcpe Geçit sokak s' numara
da Muzn.ffer Gökova.ya yazılması. 
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20,000 LİRAYA SATU,IK. APARTI
MAN - Modem üç kat güneııH ha-

KAPALIÇARŞI - Güllaç soka~ 
No. 1 kuyumcu düklti'ını satılıktır. 
B~lıkpazan Cümhurlyet soğuk haya 
ma.bzeninde mnk!ntst Hasan ŞendalB 
yahut Kadıköyünde Motfa r.:" dde~ın
de Ka.bukluccvlz sıoka.k No. 24 ha~ 
yan Muadlle ruilrncaat. 

ACELE SATILII{ KAGtP.. 5,500 Lİ
RA - Halıcıo~luncla senelik klrn.sı 
420 Ura. peşinen alınan nahı,e mü
dürlüğü binası.. - ı 

DEVm:.~ SATILIK. İÇKiJ,i KIR 
GAZİNOSU - n:nlrunış vapur iskele
si önfindel:l i~lck Jçkl!1 kır g::u:inosu 
devren acele ım.t.ılıktır. Tallpleriıı 
gazlno müsteciri Emin İz.güne mii
racan.tlan. - ı 

5 - MÜTEFERRİK 
- 1 

Y. l'frtfHENDİS TALEBESİ - G~o
metrl, cebir, !izlk, Idmyadan ikmal
leri kısa zam:mda yet!.ştirir. Mühcn
d.ls glrlş, olgunluk, lise bitirme lrntl
hanlanna. hazırlar. Akşam"da. Ş.H. ya 
müracaat. - t 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCAl'I h1 
BİLEN - Bir mntıruı.z,,l husuı;.i ders 
vcrmek'!e berab"r ikmale kal:ın tale
beyi ıyı bir metodla çabuk yeti.}tlrlr. 
Akşam'da •S.Kıı rümuzuna. mektupla. 
müracaat. - ı 

P.ffiKTUPLARIN!ZI AJ,DJRUUZ 
Gazetemiz ldarelrnncsin1 adres 

olarak göstermiş ol.an knrlleri
mlzden · 

M.Il - R?..dso - S,H - Kir:ıcı -
P. - l'trtJn - N,K - ıuı -
B S _, E P - FA C - .Paık -
F:n.K ...... Doktor : .. :s.K ıı.rtJT-

AH - P.S.n: 

nam.larma gele.ıı mektuplan 1da
rehanemlzdeıı aldırmaları rlca 

'.>lunur. 

Soydlln sünnetçi 

Ahmed Temiz '"7"l"',...,....,,......_.,....,, 
Taşradan g\!lenleıin 

de evimde sünnetleri • 
yapılır, 1stl.rahntiiert 
te.nıın. edilir. 

Adres : Çarşıkapı 
Tramvay durak No, 3 
Tel: 23860, Ayrıca bi
rader! Büyüknda. Halk 
Eczanesi Tel: 56,37 

Zayi - Yunantstamn Atinıı. ttnl
versltesi F.czacı şubesinden aldııtım 
~/1/939 tarih ve 1509 numaralı Ec
zacı dlp'lomanu !::ıyl ettim. Bulanın 
15 gün zarfında a.,.<-ağıda yazılı ndre
slmc getimıeslr.1 vo kenciWine istedlğl 
nakdi mükii.!atı vercccğimı llAn ede· 
rlm. Ak.si tn.kdlrde elindeki fotogra.rı 
ve noterden musn.tldak tercümesı ııe 
muame.e görülecetrlnden zayi aslının 
hükmü kulmadıl'rlnı beyan edoxlm. 



Sıhife 8 
=-=-

üTü 
Bu üt lüks de~ril ciddi blr 

ihtiyaçtır. Pudra laıllnnan 
her kadın çelue \'e mesaınatı
nı tıkamış olur. Znten böyle 
olınns'.l pudraya lü~uın kal
m:ız. Pudra mes::unntı tıka
makla ~üze cazip bir dfü:gün-
lük \•erir. 

AKŞAM 

' 

Ancak, yüze sabah 1 

sürülen pudraya, gece, 
artık ihtiyaç kalmaz. 

Filh~kika gece yatnrkcn 
vüzii."lüzü sabunla yıknrsmız. 
Fn.knt çok ince olan ımdrn 
zerrelerini eritemezsiniz ve 
mesamatı açamazsınız. 

Halbuki me()amatı açmak 
lazımdır. Çünkü cilt nefec; nl-

ma~ı:ı huru.o;ur. 

İşte GÖZEN Güzellik siıtiın 
bu sırad-ı ıht:yaç ha1·l olur. 

Yüzünüz i \rı.kadıktan sonra 
veya yı'·am'l.dan blr pamuk 
üzerine f GÖZEN .güzellik sü-
tünden a~ıtmız ve çehrenizl 

bllhas~J. vannklarınızı ve bur
nunuzu bu sütle iyice siliniz. 
Pamuğunuz tam ınanaslle 
kirlenmiş olacaktır. İşte cildi 
nizden cıkan bu kir onun 
füpmesine mani olur. GÖ

ZEN Güzellik sfüünün koku 
hoştur. Ancak vaz.:resi ·alnız 

cildi temizlemek değil, ayni 
zamanda beslem~k. germek 
ve en ı>ri örtmektir. 

G0 " ilıttyn:rl'..lmak i~in be
!l':!'In"lı,., ı · 
GÖZEN 

Güzellik sütünil 

kullanınız t 

Itriy..:t d ıo• :m ıd satılır. 

GÖZEN 
MÜESSESESi 
Bu}·tik:10 t'lne c'ldd"' i Uo. 5 

Telefon: 41378 

•. 

Sunn::t du tlıılerirıe ve eğlenctle:-c 

KARAGÖZ 
HAYALI l'tlAllMUT AKÇAY 

Adres: Aksaray cd. Bakkal ÖmPr 
Halll. Tel::!on: 22443. 10-15 g'ln 

ll'l:ll evvelden haber verllrn~Ildlr • ._ 

Daha güzel 
~~rilnebifeceğinlzin 

Kat'i DEL.iLi 
SUGUN bü 

Pudracılıkta ŞD}'anı TECRÜBEYi 
hııyret ıon bir keşif •• 
Cildl gliullestiren, Ynpmız. 
!ona güzel bir cııtlb: ve yent bir ha 
yot veren umıur ••• donuk ve çirkin 
bır cildi, g-env'igin tııbii rcnklcrilo 
s:.ı.oler. Pud:n yazmur'a, Riiı:gAr'a ve 
h · t terleme' ye rag-m:n bıle s.bit 
lct •r ve artılı; parlak bunın bıra!cmu.' 
li.J cevher (Krema köpGgii) n:.rııı al· 
tında beratı ıatihııal cdılrııiş ve yslnız 
ıTok.ıbn Pudruında bulunmaktadır. 

CiDDEN JHiM 8fR TE«LIF 
Yüz:ünüı:iin bir tarafına L.TCma 

kCipGzü eaycııind~ ıstıbur c<lılcn • 
T o le a 1 on Pudraı;ını ve dig-cr ta· 
rafına her lı~ııı;i bır pı1drayı ıOrlirıu?.' 
Şıyct "l~rema lcöpuldü pudra" ıle 

1J>udrelaıımış taraf dıı?cr:ndcn dalıa 

BEYAZ KANATLAR 

T aınamUe açdn ış y kcnlrr ve marttla· 
nn l(arıadlnn denizin koyu zemini üze
rind v ~iine~in sua!an nr.J')Jnd:ı en 

ideai b~ynı rer.lc :znnncdHir. Ila"huki bu ~s·r 
tamamlylc hayalidir ve modrm çam!ıstthan~
lcrce nrnn1fan heyn"'lık yelken'er e tüvle"'ln 
beyazlığını lmt kat ıreçmcktedil.", ~amno;;u yı
kama ic:I yiihek tekniği i">tilznm e::l~n b"r I~ 
olup f nıı-itiz kim•;ıu~;er1erinin ara tırrna v ff ... 
metleri hu i' için r.n et mühinuı:r. {' maınrcı, 
yıkmıacnk J1czi teskil eden ('Jvafrı c">ı-.in! h~

yanınış olduğıı bovnnm <::ah'UC 'r.i v~ tatbilt 
edilen apreyi te kil eden mev ddın ev$3ftm 
nnzıı.n itlbaru almak mecburiyetindedir. l\'t -
elit en <:i.iz'i ldr ve lekeleri r~le ctm"~J" 
mnyıp yünün tckilme.,i.ne, İp"~' [>. i. h
!uuıı h zu m" n~ v bo alann sn'm:'l· 

<:ma lmrşı tedbirler olmak mecburlyetfndeilir. 
Kuru teınizl"me ameliyco;;imle l " b~ka bir 
takım hin1ye'i maddeler ve lmsu.,i meseleler 
zuhur eder. C':ı 11 s:rc1. suvu ıu tasfiye ve ıı:ert
li~fol iz.al et·~·k. h'iyil'{ nıikta""da malzemeyi 
tnnınınivl11 ıı;;J-.tm:ı : ve biitfüı klrforl hmle 

ctnıek. mcmmc-a n yumu :ı1;11~1nı. rengini ve 
mıını.nrasmı ka•ı ıl't•~P•:1ek, a"<lnıtuy , Idre gü
uese. y8.l"rrr rn vcv terlemiye karşı muknvc
rnetir.i artt•n nk ir

0

a adetli ~;t ı;lde nrtqn ldm· 
Y \ i m:ıddel"ri t "!'t in eden kimyagerin yar
dı•umn muntnt'tır. C'amnsınnızı yıkayan ve 
kuru olarak temizliyc•ı miiesse;;elerin gayesi, 
00bi ~Jerinizi, C\'SOf btrı:ulmanu.ş o(nrak f.:ıde 

.,,~ rtlr. 1nMr:r 1-'mv:ıget leri bu g. y~yl bir 
imi.an halin g tim1 '' işine i 10tirak ct
:.,e';ti.'dir'"r. 

/11ıperial Clıenıical lndustries Linıited 

KEMANI NECATİ TOKYAY ve Arkadaş!ari 

Saç bakrmı eüulli~i."' en 
birinci ıarhdtr. 

ETROL NiZA 
Her eczan~de ~hlır. 

Fabrlkaya cıverlşli h ~ blr 

ARSA veya fi ~~A 

.. 

o.r:ııuyor. Al1i.kadarlnrın (R. A.> 
rumuzlyle İ.;tanbul J7d l>Olt.ı 
kutu<;U ndreıılne yazı ll,. mum. ı • 

sa d!tt ~:ıa.tl ın.• .,. WWWCI 

~ Par.a sahiplerine~ 
Ciddi tüccnrl bir iş itin 2500 j 
liraya ihtiyacım \•ar. !potek 
mukabili maktu kar almak su
rctlle par:ı. ını 1,ıeıme;,:: L<;teyen
ıerln (K.Ç .• 1.ı rtimuıı:un IsL"n. 1 
b•ıl 176 P.:ısta kutusu a:lrı>f:IU" 

.. 
6{) Kişilik Muazzam Revu 

Saat 20 den itib ren sa~. 21,30 dan itib ren REVÜ, BAYAN MÜ· 
ZEYYEN 3ENA'R &ı.lat l I de secın'Jl rın baş! r. Finnl :ıat 24 tc. 

••naa---...... -ız:,.ı=-____ .-so"""""Qlj=-ı:z:m--._. ..... _.._ -

KlJPONLU · V,L\OEU ·MEVDUAT 

~EQ AYIN B!RiNO~ PARANIN· fAJZl·VtRIU~ 

TÜRK·TICARET· BANKA51·A·S· 

yaz.ı ile mur caatları.DWım lihlll1&ll83~•B!lllll• .. ~m~•-•l'!ll511111Bmm•1'!BmDl!ll•• 

Pansiyo~ aranıyor 

25 Temumz 19-12 

sa r= 

l\IOstema satışlannclan 
~necyohı tren lstaayonunda ı tarafı ookak 2 dönfim işlenmiş 

lbalıç& l9lndt haVUI n oamtarııı. mubat 2000 Ura. ıratıı asrın lcn.pların:ı 
QOk uygun 1 katlı zevk ve merak uyandıncı namdar vnıft. 

40 bin liraya 
Tn.1'~-;lm Abdfilh:ıldıruntt caddest No, 23 Bozkurt Emlllk telefon 43532 

Şubelerl Ankara., Llllell tramvay durağı. 
M ~l*ff' d 

Ke,an, Nain, Tebriz. 30/7 /942 saat 13,30 da Sandal Bed~enindc 

~mfi KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorgan, l'.atıık kull:ınm"k hem ke enlze hem de 

s:~:::::ı;:,· BiR KUSTUYU YASTIK 2 liRADIR 
Yntnk, yorgıınlım d~ pek ucuzdur. Adres: tstnnbul Çakmakçılar. san
ctalyncılar solmk, Ömer Bali oflu Ku~ tüyü Fabrikası Telefon: 23027. 

(Wltiff* 

İdr:ır yollnn iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorlu~. Me
sane ve Prostat lltlhabı, Slstlt ve Koli Slstltıere. Böbrek rahatsızlıkla

nnn karşı en mükemmel bir Hdç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukanda. yazılı hastalıklıırdan çabuk kurtulurlar. BütUn Ec
zanelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu Bahçekapı 1ş Bankası 

~~~~~~~~ arkaııın:h. R.ahvancılar sokak No. 5. 

r i res tı ı c 
11 r.. lnde yeui ve.ra kulkınılmış idrollk yağ presi bulunup ta s::ı.tm.ık 
l lstiyenler, İstnnbul Tütün Gümrllk Kemcrll sokak 21 nunı.arada Nazif 

ı Özarcnn'!@ ı;_::za:t telefon 24!!J. W 

Demir - Toorak Anonim şirketi 
Vlüessisleri hey' etinden~ 

Şirket sermayes1n1n tnnumına. ~rak tııahhfit ve % 215 bedelleri ted~ 
edilmiş bulunduğundan Tlcnrct kanununun 289 uncu maddestne tevfLkan 
Tesis Umumt Hey'etlnln nkdl içtlmaa. daveti kararlnştmlmıştır. 

Tcsıs Umum! Hey•etlnl teşkil ve aşa~ıdakl nızn:ımede yazılı husustan 
müzakere ve karara rapt e~mek üzere hlssednı"l'.nnn kendilerine nynca gan. 
derllccek d:ıvetnameıeı ham1Jen ıo A~ustos 1942 tarlhll pazartesi gtınn saat 
11 de İst!lnbulcla B:ı.hçeknpıdn Taş Han 3 ilncn katında 43 numaralı daire
de h:ı.zır bulunmnlrı rica o:unur. 

rtUZNAME 
ı - Hisselerin katrcs1n" ıştlrdk taahhüt ohındu~unun ve hunlann % 25 

bedelleı lı•ln truıvlye edlld'~lnln tnsdlkl; 
2 - İcl:ı.re Mecl\sl fl.ztt!\ının taylnı ve ücretl hu ·urlnnmn ~~bttı. 
S - Milraktplerln byint ve licreUerının tesbltl: 
4 - Şlrkctl.n teşklll lı;ln lhttyıı.r olunan masrııtlann ta.~dlkı şe Şirk" 

hesabımı kaydının to.svibl. 
Demir - Toprak Anonlnı Şirketi ·Müe&">ls~1 
Do~on Sigorta Anonim ~lrk:ıtı 
Yill:sek Mühendis Nih~t Oeyran 
Yüksek Mühendis m:ı.ydar sa.qih Toka.l 
Emin Tanau 
Bez:m1 Ötkeren 

~:z:ı AMERiKAN HASTANESi m• -

HAST ABAKICILIK OKULU 
Talebe kaydı ç:ırş:ı.mba ve p:ızardln b,lşka her gün ıo dan 12 ye 

kadar yapılmaktadır. Orta mektep mezunu 18 yaşını bltlmüv: 25 
yaşını geçmemiş, Türkiye Tabaasından bayanlar hüvlyeı ve okul 

r;wr::c;u :X*·!§W<IBBI şelı:ı.detn:ımelerlle gelmeleri, ' !M& em 
CMfli1''Ai&§ .. 

I"'İREMiT ALINACAK 
Ereğli kömürleri işletmesinin ihtiyacı için 

500,000 adet I'flarsilya tipi kiremit 
ıttObnyna C<illecektir. Talip oianlnnn ş:ırtlnn ~renmek uzere ETt 
Il.ANK İSTANBUT, BÜROSUNA ın~ra.~a.nt etme1 rl 11tın olunur 

f.W&1C:IZJi XWÇMS çeş p;ewg & WWW . Si 

EV ARAYANLARA FIRSAT .. · 
Ayasp:ı.şa se111tinde, 3 odnlL konforlu bir apartman mobUy:ı ne blrllkt.e ı 
dcvredileceı.ctır. Beyo~ıunda Bursa. soka~ında 24 No. da Protez Dişçi 

erıa .• , Alcı~sandr'o mUro.caat. mml!IBEmmmlli 

, .. DOKTORLARA·~ 
Saç döki.ılmcstnı tevkl !eden elektrikle işler marul Amerl.knn 

<X - ER - VAC) marka bir sao maklnası satılıktır. Pro~ektils ve ma
kineyi gönnek 1çln, Fennl g&ıliikçü M, EMANUEL. Bahçekapı No. 4 

- • (Oro:ı:dlbak yanında) müracaat 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPE~ VARSA 1 
iim:Emı KULLANINIZ. TF.StRlNİ DERHAL GÖRORSONOZ. -ıııi 

Zayt - Taburumuz'a alt ta.rlhslz ve 
cııt: ı s. No 39 .. 37989• sayılı aeık 

levazım ayniyat makbuzu zarı &mu,. 
tur. o.~rt tanzlm edlleceg-tnden 
hiHcmU olmadığı IUı.n olunur. 

64, Tütn. 8. NK. Tb, Ayniyat 

Muhasibi A.steC-. 31741 Recep Ertat 

Mlrt§' YW &11 

Sermayedarlar için bulunmaz fırsat 
Sahibinin sıhhi mazeretine mebni şehrin en tanınmış bir sayfiye
sinde en mutena ve halen mükemmelen işlemekte bulunan 
ve çok tutunmuş olan verimli ihtis;ıs icahettirmiyen bir müessese 

.,guzel dalıa taze ve daluı c:ızip rö· Senelik 'l'a ı k mobılyıtlı ~ yatak Tuccart vekAlet kabul eder re3mi ve hu.~ust daire ve mile::.se.seıerde 
ıtünmeue Toltalon pudrarıı.ıa veıdi· odnsı aranıyor. 'fıılıplerııı 75l numa- her hususa alt Lt takip ve lntacım deruhte eyler. Ankan. Aııafar- DEVREN ve ACELE SATILIKTIR 
finlz~pu~a~i~~d~~~o~ıu~n~a~cııı.~·~t~:..:._.~..!:::.:.:.:...;~·~,.-~~lı~p~o~~ta~iku;t~u:;~·ı;to;a~m~e~t~tu~p~la~m;u~r;a-..Ll .. l~lıla~r!clalddLe~s~L•Caa•fe•ı•za~d~e....,.a~pa•ıtı--m_a~n~ı-kAa~t-3m,14.t...ALı..__.-ıa.a..1 ............ :.a...ı.. ....... Ja-.ı.-.....:uuıı:a...ıu....&......--""'-..--.--~~~--~--~~--~~.._~--... liliiiiilıl•r.rı:i~. ~ • u r 


