
Şişe ve cam f abrlkaları 
şirketi nüfus tezkeresile 
bardak, fincan veriyor ,._ 

Şehirde deniz yolile yapılan 
kömür taşıma için de ücret 

kararlaşbnlacak 
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Ekmeğin kalitesi düzeltilecek BU SABAHKİ TELGB.A.PLAB 

Ticaret Vekili dün lzmirde ve Manisada 
tetkiklerde bulundu 

Manlsada maatahsll azam sari/yatının çoOaltılmasını, 
pamulı flatlerlnln arttırılmasını istedi 

Almanlar 
Volga'ya 

yaklaşıyorlar 

Don kavsinde de nehri 
geçtiler, Stalingradi 

tehdid ediyorlar lanir 26 (Telefonla) - T.ca•ot murun d.Uma kuvvetli v• hu" bu- pamuk Hari 120 ~umı• çokanlmal•.1 
Y•kili Behçet Uz bugün 8ğleden lundurulmaaı lazım geldiğini aöyliye- üzUmUn dahild• fazla iıtihlakinl te
evvel ekmek. kalitesinin düzeltilme- rek deöi ldı min içln ordu, melctepler ve haıta- Vichy 27 (A.A.) - Almanlar 
ıl etrafında tetkikler yaptı. Her gU~ cHeplmlz bu memleketin çocuk- nelere fnla miktarda vermeli. ek- Don'wı büyük kavslnde nehri 
biraz daha ıslahı suretile 1 S gUn ıon• lanyız. Memleketin ban yerlerinde meie haftada bi: defa üzüm le.an~- geçml.Şlerdir. , Alınan rarhlı kuv
ra iyi ekmek çıkanlcaktır .fıtanoul- sıkıntı çekilirken mahsul mıntakala· tınnalı fakir hallı::a parasız: ıeker ve· vetleri Volga ya Yakl~ıyor. Bu 
da da aynı tedbirle ekmeğin kalite- nndan hasadın henU.z baıladı~ yer- rilirke~ bir miktan üzüm olarak ve- kuvvetler Volga'nın garblnde bl
al düzeltilecektir. lere sevkıyat yapmaklığımız tabiidir. rilmell, palamut nakliyatında kolay- rl Stallngrad olmak üzere Ud 

Behçet Uz, saat 14 te refahtin- l~eride yer yer stoklar yapılacak, va- lıklar gösterilmelidir. Muıiaaya çu- ~ehrf tehdfd ediyor. 
<leki zevatla Manisaya gitti. Halke- zıyet normal hallnl alacaktır.> val ve kanaviçe gönderilmeli, ucuz Rostof'un cenubunda ve şar-

lran'da hava 
postaları 

• 
Muhtelif tehirler 
arasında seferler 

yapilacak 

Londra 27 ( A.A.) - İran 
bükUıneli muhtelif tehirler ara
aında bava aeferleri için bir pn>
je bazırlamıthr. Reuter ajamı
nın T abran muhabirinin bildirdi
iioe göre milli liavacıldı: lıulübU 
lüzumlu tayyareleri temin etmiı· 
tir, Tahran ile Bağdat araıanda 
bir tayyare pomaıı İf)İyecelrtir. 
Bu ıervia pek yalanda batJıya
cakbr. 

• 

Mısırda 

sükun devam 
e~iyor 

Dün yalniz topçu 
düelloau ve devriye 

faaliyeti oldu 

Londra 21 ( A.A.) - Mı.aınn ıaqa 
çölllnde dthı t<Jpçu ve devriye taan. 
yetinden bqka. blr hareket olmaımt
tır. Bntanya ta1)'1U't'ilert auhYedD 
mttnaka.IA hatlanna. taa.,...:z etmLt
lerdlr. Tobruk ve Glrlde gece htl
cnmlan yapılmıştır, Mersa Matruh'· 
ta mllıver kamyonlanna, yerde duraıı 
tayyaretere tam isabetler olmuştur. 

vinde merkez ve ltaza çifçilerl ve Milatahıil, tacir ve halk hükUıne- potas ve nire verilmelidir. kında Don nehrlnl geçen Alman 
1 ı · 'h 1 • · h '~L d tin tedbir ve kararlarından çok • . kuvvetleri burada köptilbaşını ._ ___________ .,,, 

tUccar ara utı sa vazıyetı aıı;ıun a d T" J ı_ Behçet Uz l>u hususta Vekıl ar- l 
1 

ti orlar -.. . , memnun ur. uccar ar, ıon ıııı;ararın '- la .
1 

• . . .. , gen ş e y · 

Dün mihver tayyareleri Maltaya 1 
akın yapmışlardır. 

JÖruşti.i. Konutmayı açan k.ıaa hıta- gıda maddeleri flatlerf Uzerlnda lyl uda, n e de görlitecegıni ve tat- Vichy 27 (A.A.) _ Doğu cep-
beılnde Vekil, memleketin ekmek teıirlerl görlildüğUnU Vekile blldir· bikl il~~ gel~nler halc.lc:ında karar- nesinde gelişmekte otan Alman 
ve iaşe .~urumunu anlatarak .Karade· mlılerdir, Çlfçi de hükClmetin İlllbc~- lar verıleceğlnı a8yleml,tlr. taarruzunun şimdiki hedefi Sfa
tılz aahılı ve İç Anadoludakı aıkmtılı_ ll kararlarının önümüzdeld ıene te- Vekil, akıam gene hmire dön• llngrad şehridir. Bu şehir için 
Clurumun kısa bir zaman içinde c:IU· ıtri g8rüleceğinl, çalı tarlalaının bile müıtür. Yarın (bug"iin) ihracat ve it- tehlike gftgtde artmaktadır 
ıeleceğini, hüklımetln yerinde tedbir- ekileceğini ıöylemlıtir. hal&tçılarla, aonra da lstanl>uldan 
ler almakta oldu~nu, müatlcel va- Müıtahıil ve tilcear konuşma ea• gelen tlcınet heyetile görUıecektir. 
ziyetlerin Ön planda tutulduğunu, nasında ıu temennide bulunmuşlar- Veldl, salı günU de kaymakamların 
Clünyanın gidiıi karııaında muhtemel dır, Üzüm aatıı fiatl geçen aenekin- iıtirakile yapılacak bir toplantıya re
ıUrprizlerl karşılamak Uzere ordu- den az fazla, yani 60 kurut olı:n.alı, iıllk edecektir. 

Nüfus tezkeresile 
bardak veriliyor · 

1 kişiye 1 su bardağı, 1 çay · bardağı 
ve ta batı, 1 reçel ve· komposto· 

tabağı verilmektedir 

Bir yazımızda su bardaiı buhra
nından bablsle, evveılce 15 kuruşa 
aatılan orta mal blr su bardağının 80 
kuruşa kadar satıldığına. işaret ey. 
m~lk, Türklye şlşe ve cam fabrlka
ıan anonim ştrk.:-tl, memle~teki 
ıtşe ve zilco.clye buhranını. blr de
receye kadar önleyebUmek 1çtn iki 
aydanberl ho.lka aürahl, tuzluk, si
gara tablRBl, komposto tabağı, reçel 
kavanozu ve tabağı, su, çay bardak
«arı, Uimba otşesı ve salre dağıtma~ 
baŞ!amıştır. Tevziler Perşembepaza
nnda Hazar hanında yapılmakta, 
nnrus kAğıdınt gösteren her vatanda
... ihtiyacı olan bardak, tabak, ka.
yanoz. çanak, sürabl glbl şeyler ve
rllmektedlr. 

Fa.brlka müdürlilğil, blr taraftan 
buhranı önleme~l dilştinür'lcen dlğer 
tareft.an da 1htlk!ra meydan verm&
meğl diişilrunilş ve perakende satış 
yapmnk lsUycnlere mal vennemeğl 
kararlaştırml§tır. 

Bu ltlbarla İstanbul haJkuıın lhtl-
7acı yalnız Hazar hanında.ki ~l 
:.>ürosundan temin edllmeJctedir. Lo
tıanta ve otellerin lhtlyaçlan da. bun
~ın cemlyetıerlne verilmekte, ihtl
/-.\çların yerine sadedlllp -edllmediği
ft.!n milrakabes:I ticaret odasına bıra.. 
tıımaktadır. 

Bir uüfus kAğıdına 1 su bardağı, 
ı ~ay bardağı ve tabağı, reçel ve kom-

Simit meydana 
çıktı 

At yarıılarinda 
tanesi 12 buçuk kuruıa 

satıldı 

Vilayette 
toplantı 

Belediye ve ticaret 
odasını ali.kalandıran 

itler görüıülecek 

Gıda maddeleri üzerine konan Lağvedilen Fiat murakabe komia-
elkoyma hükmünün kaldırılması yonları, heyetleri ve iaşa teik.ilA.tı 
Qzerlne aylardanberl piyasada vezifelerini bugünden itibaren Bele
görülemlyen bazı yiyecekler mey- diye ve Ticaret odalarına devretme-
t!ana çıkmaktadır. ğe başlamışlardır. 

Dün Vellef endi at yarışlarına Bugün B. LUtfi Kır darın reiiliği 

Atılay 

şehitleri 

Alman 
hücumu hızını 

arttırıyor 

Ruslar durumun vahim 
olduğunu söylüyorlar 

gidenler bir tablacının susamlı altında Vilayette fevkalade bir top
limlt sattığ"mı görmüşlerdir. Ko- lantı yapılacak, Belediyeyi ve Tica· 
fU meraklılarına at yanşlannın ret odaaını alakadar eden iıler üze
nel1celerj kadar sürpriz olan su- rinde görütülerek kararlar alınacak
lamlı !imitler 12 buçuk kuruşa tır, Vali muavinleri ile Belediye llc-
81.tılmıştır. b uman ~onra ıt- ti.at müdürü ve Ticaret odaları umu
rnltçlnln tablastnda.kt yüzlere• mi &ltibl de toplantıda bulunacak-:. 
ltrnltten Her talmanuft.tr. Jardır. . 

CUmum müdüre ithaf) 

Kam& aat.an memur - Y9ieul&ra .kolaylık baylaaaacl .. 

kafkasya'ya 
• 

doğru 

Moskova, Almanlarin bir 
yarma yapmağa çaliıtık

larını bildiriyor 

Çin~de muharebe 
Londra 2 7 ( A. A.) - Çin ku.-. 

vetleri Çekiang ve Klangıi villyet
lerinde karşı taarruza geçmiıler ve 
birçok noktalan geri almışlardır. 

Fransa 
üzerinde hava 
muharebeleri 

Londra 27 CA.A.> - İngllb. tayya
releri Almanya'nın garbında Dub-
uıuı; ~ jl t.lU vu ........ .r•roW.l<i• .. •• ..,__ 
mlk!.a.rda bomba atmıııardır, Düııa 
sabah şehir üi'erlnde uçan blr istik· 
p.f tayyaresi yangınlann hlll de. 
Yam ettltlnl ve etrafa yayıldığmı ıör· 
milştür. 

İngl!ix avcı tayyareleri Şimali 
Fransa üzerinde uçmuştur, Blroole 
hava muharebelerl olmuştur, İngllts. 
ler 3 avcı tayyaresi kaybetmlf, Al
manların 9 taITtlrest düşürülmil§tftıı, 
Bu harekete 7 Amerlkan pilotu lftl• 
rA.lc etmiş, bunlardan birisi dönme.ıı 
mlştr, 

Almanya'ya hava akını 
Londra 27 (A.A,) - Rua tayyareıert 

cumartesi gecesl Şarki Alınanya'd
Könlgsberg'e yenl blr taarnnı yap. 
mışlardır. Şehrin merkezinde bet 
büyük patitama olmuştur. Şehrin p.r. 
kında bir depoya taarruz edllmlftlr. 
RIL9 tayyarelerlnln hepsi dönmO;ttlr. 

Amerika'da caauılukla ' 
mticadele 

Londra 26 (A.A. ) - Amerl.ka. .!a&Uf 
telıll.keslne kafll tedbir alıyor. Dfhı 
polis blr denizaltıdan çıkıınlıp ya• 
kalanmıt olan 8 Alınanın 3 cü~ 
ortağına karşı haltın uyanık bulun
masını blldlrnll§tlr. Bunlar Almıua 
sabotaj mektebinde ts.ıım görmilfler• 

İngiliz ve Amerikan dlr:Ôün 0eırottı1» t~hJ!U ecnct>llets 
görüşmeleri arasında tahkikat yapılmış, tayyare 

Londra 26 {A.A.) - İngll.D fa.brlkalarfle depolann ve k6ı>riiierbl 
yerlerlnl g&teren bazı resimler bu.

rna tb ua t birllğlnln reisi ve Reu- ıwımuştur. 
ter ajansının idarecilerinden olan - ----
J. Haley bu sabah Amerika 1çtn Gandi'ye hücum 
radyoda söylediği bir nutukta, L-0ndra 26 (A,A.) - sır startorct 
Birleşik Amerikanın harp ve ba,. Crlpps, Blrletııc Amerlka'ya hltabeq 
~ mesel~lerlıU fngUls görüşün- radyo 11& yayılan demeçlnde Oaııdl'ı. 
den farklı muhakeme ettiklerine ntn durumunu tenkit etm1ftlr. 
işaret ederek iki memleket ara- Bomba1 28 (A.A.> - Gaııdl ,.., 
sında devamlı bir surette gazete- teslnln bueünktl •J'l'Ulda dlror ldt 

l vuk t Ub cMilsltımanlad& a.nl&lmata ~ 
el, hek m ve a a m adelesl- Şlmdt mllslümanıann istedlli ~ 
nln karşılıklı fiklrleii tasrihe klstan ve Hindistan detıı. tngtıtzta. 
hizmet edeceği kanaatinde oldu· tan bahis mevzuudur Hin~ -~ 
ğunu söylemiştir. her şeyden evvel Hİ.ndı.stan h 

geUrellm, sonra anlaşnz. tı 

Hollanda Başvekilinin !1,~ıs;:~r~erkezt blr hllklUnet • 

bir nutku Gandi gazetesinde b&fka bir maıc 
. Londra 26 (A.A.) - Holanda kalede Japonya•ya çatıror. 

Hint donanmaıi 
Baevekili dün beyanatta bulunarak ~ 
AlmanlarlGl Holandadan 3 milyon 
kişiyi Şarkt Avrupaya ıürmek iste- l.ondra 27 (A.A.) - Hint Clo
diklerinl söylemiı. fakat iıtibdadın namaat kuvıvetlendirilmektedir, Da
manevi kuvvetlere h&.kim olamıya- nanmaya yeniden birçok efrat , ...... 
cağınt llive etmiıtic. nılfbe. 



Sahile 2 

BE TELDE il 

Şık Kadın! 
Eskiden mahalle arnlannda bir talam kabadayı gençler 

vardı. Yumurta ökçeli kundura giyerler, ceket1erini 
§Öylece omuzlanna atıverirlcrdi. Onlar için ceket kolu katiyen 
lmllanılınıynn, lürumsuz bir şeydL Daha doğrusu bir süstü. 
Yürürken lld boş kol cakah cakalı satıanıp dmunlu. Ceketi doğ
ra dürüst giym~k, kollan kullanmak - on1ann tabirile - raco~ 
kendi yaşayış tarilanna aykın bir hareket sayılırdı. 

Bu acayip ceket giyme tarzı çoktanberi tarihe ka.nşmışta. 
Faknt şimdi yine moda olmağa haşladığını göriiyoruz. 

Beyoğlunda "Çeşmemc danlı» J?ence parmak mrtacak ka
dar cakalı bir tarzda ceketini. p:ırdesüsünü omuzuna atmış. vitrin
leri !\eyrederek dol~ şık kadınlar görüyoruz. Ilele Florya trenhı
de plaj dönii ü, ceket omuzda. boş kollar havalaruruıkt:ı. v~ siga
ra elde a?ii1.el. asri bir taz e rııstgcldik. Neredeyse minimini 
ağzını alabildiğine açıp 1900 kabadayılan gıöi: • 

- Eeeeeeeyt imanım!.. Uçbaba torik, etme de telilş ... Var 
mı bana yan bakan beeeecec! .. diye hağınverecek ~dım. İşin 
garibi ben böyle. diişünürken yanımda bir sanatkh arkadaş: 

- Şık kadın!.. dedi. 
Bir zamnnlar koyu bir h-ülhanbcyi jesti olan şu ceket giy

me tam bugün şıklık nddecliliyor ha... Meğer bWm Ceşmemey-
danlılar ne zarif insanlannıs! .• - H 

~ ~~~.~~-~~-121 
Radyo ile nikah! 

Geçenlerde iki delikanlı Vene- lan kadınla.r kiliseye gelmişler
dlktc Salnt Marco kilisesinde ev- dir. Asker olan delikanlılar ktu
Jenmiştir. Bu nikahın hususiyeti sedekl merasimi radyoda dinle
şudur: Nikah resminde delikan- m.lşler, sorulan suale radyo ile 
hlar bulunmamış, yalnız nişanlı- cevap vermişlerdir. 

16 kg. ağırhğında paraf 
Londrada antika. eşyalar satı- 1669 yılından kalma 16 kilo ağır

§Jllda her cebe uygun olmıyan lığında bir İsveç taleridir. Bu pa.
blr madeni para da .satılmıştır. ra, blr İsveç binbaşısı tarafından 
Müzayede ile satılan bu para, 500 marka satın alınmıştır. 

Eski tarihi toplar deniz albndan çıkarıldı 
Eski toplarile ve yine eski Da- eski gülle ve bir büyük gemi ça

nlmarka kırallarma alt tarihi pası çıkarmıştır. Toplardan altı
Bilah kolcksiyonlarlle Avrupada sı, bir Rus harb gemisinin ön 
tö1)ret bulan Kopenhağ müzesi- toplandır. Yedincisi ~animarka-

fd k k . t rihl .1,..,.. da malilın olan en eski Danimar-
ne yen en ço es ı a 51 ruı- ka topudur. İptida! sekilde dökü-
lar getirilmiştir. Bir dalgıç, Ka- Jen bu top, 1400 yıi evveline ait 
tegat boğazı adalanndan An- oluR barutun henüz keşfedilme
hol'un yanında denizin dibinden sfni müteakip kullanılmıştır. Bu
Jedl tane eski tarihi topla, 200 nunla taş gülleler atılıyormuş. 

Cenubi Amcıikada Buenos Airea dırım aüratile uçuyordu. 
cjvannda bir köyde oturan bir çifçi Kartal, 90 kilogram ağırlığın<la 
pek büyük bir kartal öldürmüş ve olup 0 civardald koyun ve keçileri 
bunu trene yükliyerek tahnit etmek ,_ ' ._ '-ald .. 
ı-· h -t·· ·· t- B 1 __ t 1 &apıp parauyor, aç .: ıgı zaman-
.._ın ıe re go urmuş ur. u ıuır a ın 
kanatlnn t 4, gagasından kuyruğuna larda. in!lll\a bile aaldınyordu. 
iadar gövd~i de 8 metre uzunlu- Hayvanat alimleri, bu kartalın Je-
lunda olduğu görülmüştür. tini tetkik etmifler ve bu cesamette 

Bu dev kartal, küçük boyda bir yırtıcı kuşların pek nadir görü]düğü
teneı.züh tayyaresine benziyor ve yıl- nü söylmıişlerdir. 

lngiliz kadınlarının bir protestosu 
lngiliz kadınları, tramvay vatman- mekte ve tu ubabı mucibeyi de ileri 

lığına bugüne kadar kabul edilme- sürmektedirler: 
mİ§ olmalannı protesto ctmi~erdir. • L 1 1 • 
Halbuki 1914 - 1918 Umumi har· - . cPa~te il.adın ar, yera tı • tı· 
Lind rkckl 'l&h l w ld k mendıferlennde traıleri aevk ve ida-

ı.. c e 
1
er .s1~ a 

1
_ adtın1a çagın ı • re etmek yazifeaine alınmı§lardır. 

n zaman ngı ız ıı;a ın an vatman· . .. . • . 
lığa alınmr,lar ve o zaman hiçbir ka- Vatmanlıga ltahul edilmeme1' ıçın 
:taya sebebiyet vermemi~lerdi. Fr.aı:sız kadınlarından o kadar geri 

Son zamanlarda Londrada bin ln- mıyızh 

AKŞAM 27 Temmuz 1942 

i!dtil$JAJMl~FS1R f"~ 
o··nkü at yarışları 

[Q)URUMU 
1 Almanlar Rostof'un cenubunda 

da Don nehrini geçtiler Koşular normal neticelerle geçtiği 
için müşterekbahis fazla para vermedi 

Berlin askeri mahfilleri cenup 
Rus cephesine yıkılmış 

nazarile bakıyor 

İstanbul at yanşlarının üçüncü 
hafta k~lan dün Vel!efencll koşu 
mahallinde yapılmıştır. Ankaralılar 
dünkil yanşlann ba:hs1 m~reklerl
ne büyük blr hl'5e lle ı,,ilıi.k etmiş
lerdi. Yarışlar nornınl neticelerle 
g~Uği için müşterek bahl&ler geçen 
haftaki gibi az para kazandı.rmıştır. 

Birlnei ko u - İki yaşında ve ka
zançlnn yekflnu 1400 lirayı doldunnı
yan yerli saf kan inglllz erkek ve dişi 
tayları arasında olan bu yarıfta bl
rincl Pulat, Udncl Destegül, üçüncü 
varat gcldJ. Ganyan 100 kuruş verdl. 

İkinci koşu - Oç yaşındaki s:ı.f Jron 
Arap ertek Ye dişi taylatıı. mahsus 
olan ve 1400 metrede yapıl:ııı bu ya
rışta blrincllljtl Vecize, lklnciilği Fer
hat, üçünciilğü Yaman kazandı, 
G:uıyıın ıoo. plll.seler 100 ve 200 )(uruş 
l'ermlştlr. Blrlncı ve iklncl koşular 
üzerindekl çifte bah1s 115 kuruş. l.khı
cı kQşudaki ikili bahis 275 kuruş ka
zan dırmı.ştır. 

Vçün<'Ü koşu - 'Ô'ç ve ~aha yukarı 
yaştaki yerli yanın kan Inglll?. at ve 
kısraklannıı. mahstıs olan ve 1800 
metrede yapılan bu koşuda: 1 -
Etlıa.n, % - Meneviş. S - Al Cey!An 
gelmiştir. Ganyan 100, plAsıeler 100 
ve 120 kuruş vermiştir. 

Dördüncü koşu - Üç ve daha. yu
kan yaştaki bu sene z:ırfmda :ıuı.
zançlan yeknnu 2500 llrnyı geçmJycn 
saf kan İngiliz at ve kısraklnnna 
mahrns olan ve 2000 metre mesafede 
amatör cokeylerıe )'apıhın centllınen 
kO§usundn: ı - Dandl, 2 - Umacı, 
S - Özdentlr ge:mlştlr. Ganyan 130, 
plll.seleri ıoo ve 200 kuruş ve~. 

Bu koşu fizcrlndcld lklll b3.bls 425, 
üçüncü ve dördüncü koşular üzerin
deki çifte bahis te 205 kuruş kazan
dırmıştır. 
Beşinci ko,n - Üç ve daha yukarı 

yaştaki saf kan İngiliz at ve tısrn.ır
lanna mahsus olnn bu koşu 1800 
metre mesafede yapıldı ve neticede: 
1 - Buket. 2 - Konca, S - Demet 
geldi. Ganyan 180, plft.seler 130, 400, 
200 kuruş vermlştlr. 

Altıncı koşu - Dört ve da.ha yukarı 
yaştaki saf kan Arap at ve kısi'akla
nna mahsus olan bu koşu 1800 met
re mesafede yapıldı. Neticede: ı 
Tomurcuk, 2 - Bora, s - Tuna gel
di . . Ganyan 125, plAseJer 100, 125, 200 
kuruş vermiştir. 

Altıncı koşu üzerlndekl lk1ll bahis 
270, beşinci ve altıncı :toşular tizerln
dekl çl!te bahis te 200 kuruf ver
nıl§tlı. 

Doiu cephesinde ı 

Cephenin cenup kıaminCla Al
man kuvıvetlerinin ileri hareketi 
devam ediyor. Son Alman teb· 
liğine göre, Roatofun cenubun
da ve doğusunda Don ııchri ge
çilmiştir. Rusların nehrin tark 
sahilinde bir cephe kurmak te
,ebbüsleri a1r.lln kalllllftır. Diğer 
taraftan Alman ve Rumen kuv
vetleri Don nehrinin büyük kav
ainde nehrin garp sahiline kadar 
ilerlemişlerdir. Bu ıuretle Don 
nehrinin garp sahili tamamen AJ. 
manların eline geçmİJ demktir. 

:rağmen Claha büyük kuvvetler 
getirterek mukavemet etmişler· 
dir. Daha cenuba Rostof, Cym
lianak rnıntakalanna. glince, .bu
rada durum çok ciddidir. Cymli 
aıvk' ta nehri geçen Alman kuv
vetleri, Rualann bütün gayretle
rine rağmen geri atılamamışlar
'dır. > 

Berlin askeri mahfilleri Rus 
cephesine yıkılmıı nnzarile bak· 
makta ve burada vaziyetin artık 
ıslah edilmesine imkan olmadı· 
lıru. Alman ileri hareketinin de· 
vam edeceğini bildirmektedir. 

Masarda: 

Mısırda dün topçu düellosu ıve .~ 
~elif kollan arasında çarpışma
lardan baıka mühim hadise ol
nıamııtır. 

Uzak Doğuda: 

Yüzme şampiyonluk 
seçme müsabakaları 

Almanlar bundan evvel Ros
tof un ıimal doğusunda., Cymli
ansk rnıntakaaında A,ağı Don 
nehrini geçmişlerdi. Şimdi Ro.
tof mıntalasmda da nehri geç
melerile Don"un cenubunda mil· 
him kuvvetler toplamağa bat
lamışlardır. Bu kuvvetlerin ço~ 
geçmeden bir taraftan Şimali 
K.afk.asyaya, diğer taraftan Vol
ganın ağzındaki Ejderhan'a 
doğru harekete başlamalan ~k
Jenebilir. 

Voronez mıntakasmda kar~ı
hklı hücumlar yapılmaktadır. 
Ruslar Almanlan nehrin garp aa
hilinc atmak için uğrqm!.§lar, 
fakat bir netice elde edem~ 
lerdir. Lonclra radyosu diyor ki: 

Japonlar Yeni Cine adasında 
Buma'ya asker çıkarmışlardır. 
Buma, adanın ıimal eahilinde ol· 
malda. beraber Japonların ele ge
çirmek istedikleri cenup sahilin
deki Moreaby'ye en !)'akın li
mandır. Bu sebeple bu hareket İki gün devam eden müsabakalara 

184 yüzücü i~tirak etti ehemmiyetle karşılanmı§tır. 
Amerikan tayyareleri karaya çı
kan Japon kuvvetlerini bombar· 
'dıman etmektedir. Fakat buna 
rağmen Japonlar Buma' da yer
leşmiıılerdir. 

Su ııporlan ajanlı#l tarafından ter
tip edilen ve cumartesl günü ba.şlı
yan iatanbııl yQ:ıme şamplyonlutu 
seçme müsabakalarına dün de Moda 
yüzme havuzunda büyük bir kalaba
lık önünde devam edllmiftir İkl gihı 
devam eden bu mflsa.bakalara Gala
tasaray, Beykoz, Ortaöy ve Beyoğlu 
spor kulüpleri ile Kadıköy Ha.lke
vindcn 184 yüzücü iştirak etmiş ve 
neticede Beykozdan 76, Galatasaray-
uou VQ DjJV.l\..U. ıuıau.~ gu.ıu.-a. ,,..._,..J,ıu. 

kazanmışlardır. Dtğerleri ta.c:tı19e 

uğramiŞalrdır. 
A~tosun ilk haftasında yapılacak 

olan İstanbul pmptyonluğunda Ga
latuarny ile Beykoz yüzücülert ara
sında sıkı bir çekişme ol:ı.cağı finale 
kalan yüzücftlerln adedinden belli 
olmaktadır. 

Muntazam ve heyecanlı geçen dün
kü müsa.bakalarda alınan neticeler 
şunlardır: 

200 serb~s büyükler: 1 - İbrahim cR~lar büyük kuvvetlerle taar• 
(Beykoz) 2.3!5, 2 - Mustafa (0.S.). ruzlar yapnuılardır. Ahıuıınlar 

200 serbes kilçfrk1er: 1 - Leon büyük kayıplara uğramalanna 

(Beykoz) 3, 2 - Gugu (Beykoz). '-~-.... ...... -~-~..,.0~---~ll"!!!!-!'!!!!!!!!!!!!!!!l"~!!!!!!!!"~I m!!'"'!!!'!''!"!!''!'l!!''llll'!'""'!"!~~!"'!'!....,......,!"""!~r 
100 mt ilstü b1lyilltler: 1 - Fuat 

<Beykoz) 1.28. 2 - Kemal <O.S.). Mahkemelerde: 
100 sırt üstü .küçükler: 1 - Rasim -------

(Beykoz) ı.sa. 2 - Adli <G.SJ. 
1500 serl>es büyükler: ı - Vedat 

<Beykoz), 24.49, 2 - Osman CO.S.>. 
000 _..._ ~ı:.,.ı,;.•.,.'\ı ... 1 ö-- (t"l. 

B.> 13, 2 - Ldzo (Beykoz>. 
Türk bayrak büyükler: 1 - Galata

s:ıray takımı 5.55, 2 - Beytorz ta
kımı. 

Sahte nüfus kiğıdı 
Memur: cSahtekarlık benden evvelki memur 

zamaninda yapılmiş olacak» diyor 
Türk bayrak küçükler: 1 - Be:rkoz Amavutköyü nüfus memurluğun- miş, ve bu suretle Yorgi devlet hi~ 

takımı 4.15, 2 - Galatasaray takımı. da bulunduğu ııracla Y orgi Cüleryüz metinden kurtarılmıştır • 
Kule atlamalan: 1 - Fuat <Bey- adında birine aahte nüfus kağıdı tan- Fakat bilahare yapılan bir ihbar 

koz) 66.10, 2 - Muza.tfer (Beykoz)· z:Dninden maznun Sezainin muhake- üzerine iş meydana çıkarak tahkika
Su topu müsabakaaında Gala.tasa- meaine ikinci ağır ceza mahkemeain- ta baılanmı§ ve ikiııci ağır ceza mah-

ray ve Beykoz tn:ıamıan doıtrudan d 1 T h'-ik ak k · · ·k ] · · 
d " fi al k~"'- ,., d r e baş anmıştır. a .: at e'Vl' ın~ emeame ıntı a etmııtır. 
Ot;ruy:ı n e u.ımı'ii"ar ı . A ·'-·· .. d Mahk ·ı t tkik t nazaran; mavu~oyun e oturan emeye verı en c a ev• 

------------------------- 314 doğumlu Yorgi Cüleryüz dev- rakında, Yorgiye doğum tarihi de· 
Al G an fF' G an AA" ~ ~ ~ ~ n:::s n AS\ r!:=I let emrinde vazife almak üzere da- ğiştirilmiıı nüfus tezkeresi verildiği, 
~ ~ ~ ~ ~ U U ~ l!:JJ ,...- U \9' U vet edilmiıtir. Bunun üzerine Yorgi keyfiyetin bu şekilde Askerlik şube-

Cüleryüz nüfus tezkercaini kaybetti• aine de yazıldığı, nüfus tezkeresinin 
* Önlversıte lkl.ncl devre a.slterllk 

kampı bugün Jlendlkte balıyacaktır. 

Bu devreye yilbek lktlsat ve ticaret 
mektebi taebe!erl de 1Un\k etmek
tedir. 

* Maari! müdürlüğü prevantor
yom tahsisatı ka!madılından 943 
bazlrnnına kadar v1ldyct he.sabına 
talebe tedavi ettlrllmlyecettnı alft.ka
darlnrn blldirmlştlr. 

* Radyalann pllık ilcretıcrlnln ğini ve yenisini çıkaracağını ilan et- müsteniclatsız olarak tanzim edildiği 
ödenme müddeti bitmek üzere oldu- miııtir. ve Yorginiıı nüfus dairesinde kayıth 
tundan poota ve telgra.t 1da!'eslne Gene iddiaya nazaran etahli Rum- bulunduğu esas nüfus kütük defte• 
mllracaatlar artmıştır. Şelu1ınfr.de )ardan olan Yorginin yeniden nüfua rinde k~dı 1 3 14 iken bunun silinip 
radyo k:ullananlann sa.yım 39703 tür. tezkeresi çıkannuı için B~lediyeden yerine 131 1 yazılmak sure~ile tahri• 
Bunlardan otuz blnl ye.ol yil taksitle- veya nahiye müdürlüğünden bir U- f~t ve aaht~karl~k .~~pı~dı~ı~un tet~ 
rlnl yatırmışlardır. müha.ber alıp bunu nüfus dairesine kik.atla te.bıt edıldıgı bıldın~e~ek o 

~ göstenneai icabederken nüfus daire- zaman memur bulunan Sezaımn ce-* Kuluplerimlzden biri, bir müddet · d hl U .. d k . --L:)d zalandırılması isteniliyordu. 
evvel memleketlmlze gelen Viya.nanın sı~ e r gı a. 0 un~a.z ~ .e . . •. . . 
Adm!ra. • hır mühGr basılmak auretile sahte bır Bu ıddıa uzerıne memur Sezaı 

giliz kadını vatmanlığa ahnmak için ıa::::==-=========== 
müracaat ettikleri zaman, Londra Büyükada'da Kizılay 
nakliyat işletmcai, ~mdilik bu müra-
caatı isaf etmiyeceği ve ileride böy· balosu * Heybellada vapurunda .tar-<lmelfı. 
fe bir lüzum hasıl olduiu takdirde Bu seneki Kızılay balosu 1 r.atan 10 Ya.,ında şemsettln vapur· 
meseleyi tetkik edeceği cevabını vel" ağustos cumartesi akşamı Bü- dan çıtmaJ[ isterken, denize d~\lş, 
iDİ§, vatmaıılık öğrenmiı olan bbi yüknda'da Anadolu kulübünün etraftan Jetlşcnler tanı.tından kurta
crkeğin hizmete alınmak içtn sıra bahçe ve salonlarında verilecek- n'lmıştır. 

~ın "-"-futboA lcularma.h iakdei ed~ ilmühaber tanzim edümiı ve bunun· kendisine isnadolunan auçu redde· 
.... vnu vrupaya arc et ece ... - ,_ . 1 _,_ b. !!f.. __ 1..~%. d d k 
ti 3 ta 1 , .. ,... .... mesnetsız o ar- ır nunı• a.ql ı ere : 

r. maç n biri v yanada, ~ de . l tur B ··ru. t zk N··r d . . k k 1 b 1 k 
Ahn:ı..nranın diğer iki şehrinde yapı- tan.zmı o unm1uş d . x...~ 1n~ l ey e• - u us. aıreaı ço l a a a ı tı. 
1 

kt reamde de, 3 .. o"uuuu o an or• Daracık bır odada ça ışıyordum. 
nca ır. gi, 311 tevellütlü olarak gösterilmio- Fazla meıgul bulunduğum sırada * EylQl başında bir Rumen at:e- tir. Gene nüfwı daireıi tarafından. Yorgi Cüleryüz müracnnt etti. Elin· 

tlzm.· heyetinin, Ukteşrln başında da Y orginin 3 1 1 doğumlu olduğu hak- de Amavutköy nahiye müdürlüğil 
bir tutboİ t&kımının eehrlmlze gol- kında Askerlik tubeaine hitaben de tarafından tan7İm olunmuıJ ilmüha
mesI muhtemtl!dlr. resmen bir tezkere yazılıp g8nderil• her de vardı. Bunun üzerine nüfuı 

beklediğini ilave etmi§tir. tir. Geçenlerde de yazdığımız gi- * KUçükpaz.ar nahiyesi emniyet 
İngiliz kadınlan, vatmanbkta er- b1 balonun mükemmel olması b~ Jrom.iseıfilğlne bay İsmail lla,kkı 

ltelclere tercih edilmelerinde 1ı11ar et- için hazırlıldar yapılmaktadır. tAyln edllmlştır. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Teftika No. 17 Yasan: (VA • Nd) 

kütük defterine baktım, orada ken-
. disinin 13 1 1 doğumlu olarak kayıtlı 

mi} ••• Paıa da memnun olsun... da buluııacağun. iki ahbap da, baıka bır sokakta bulunduğunu göl'düm ve kendisine 
İndi. Kaldınının kenannda boynu Ezeli ve ebedi mqukai hesabı gördüler. Yas-a olarak gen~ bu ıekilde bir nüfus tezkeresi doldu-

bükük duran demeti aldı. Arkadaşı· nıütehasaireniz vo c:ari.Jeniz cin ardına dü_Jtü1er. w .. .. rup verdiği gibi, arzusu üzerine 
na: Orhan, eski bir konagın onune Askerlik 9ubeaine de tezkere yazdım. 

- Vay .•• ;Yanında ela bir pusla Kambur: vardı. İçeri ginne~e huırlanıyordu, Bu muameleler tamamile kanuna uy-
iliıtirilmiı. .• - Ö' •.. Ne mektup! Ne edebi- belli. Fakat wkapı. kanad~ın ~rdına aun olarak yapılmı~tır, Bilahare ben: 

Açarak: ya.ti • dedi - didelerine hah girmiye- kadar açıldı8:nı, ıçe~de~ hır pıyano- terfian baıka yere tayin edildiğim 
- Aık mektubu .•. Amma, Orhan sekmiş... Çarçeıimle beklemiş .•• nu~ çıkanldıgıru gordu. ~amallara zaman Yorginin nüfus kağıdının sah

bey, okumak tenezzülünde bile bu- Daha çok beklerain .•• Bütün. dUJıya em.ır veren uıak kılıklı bır adama te olduğu ihl>ar edilerek tahkikata 
) ......... adı. . adama kırlıyor, o kimaenın· -"'-üne uaulla ıordu • b b d w d 

h.. 1 ....... ,....... · . .. aşlanmıı. O zaman eni e çagır ı-
w 111tla adam 4ıa, bpb kWar ka- dürttüı - Oku bakalım, ne::J'Jnİf} baknu,yor da ıenin kapının önünden - Gene ne oluy~r, Haaıp a.~a) lar, nüfus kütük defterini açıp tetkik: 

amlar tibi, Orbam nuarlarile ok- -'A~ .. .15U ••• tM>rdün mü>~ Eğri hüirU, kargacık bwgacık ke,tügijur edecek... - Sorma, beyun... Bugun de ettiğimiz zaman Yorginin doğum 
,.dl. Muhabbetle arkasından bakb- - Elbette... Vazifemiz ne)... bir hattı b.ı. .• Poıbıyılt: . •• bunu ~ötürüyoruL Paşa.fendi, öyle kaydı 131.f iken' silinerek 1311 yazıl .. 
lu. ClS:ıümden kaçar mı}··· Balkondan cNamu nin k:enanrıda., ea.galari• - Butonunun ncile böyle mek- emretti. . dtiınm yani defte:: üzerinde tahrir-

Delikanlı Aiacami civannda bir bir clemet mfflekte attılar •.• Ara.ha- le zarf tutan kumrular ••• Bu resmin tuplan kaldınma fırlabyor .•• Bütün Genç adamın l:ienzi sarardı. İç.l fat rve ~ahteltlrlık yapıldığının farkı• 
araba durdurup bindi: • . . .aa diiftü. n yazının bayaitlıiı ltarpsında ta· kadınlann b.lbini çllıneyip geçi- sızladı. na vardım Fakat bu sahtekarlık be-

- Bqiktqa .•• - emnnı ıverdi. Arabacı. uk.aalna dönerek:, kam- kipçilerin ikisi de -'1'dü· yor ... Tam bizim küçük hanıma la- - Vah vah vah... Halimiz ne . t f · d b . 
ı _'l._ •d •. t.--'-- d tak •'" · ,_ b. • • nım ara ım an ve enım zamanım-
ı...egon an YAwua.r a. onu • bura: yur. ır damat t... olacak böyle) ••• Ah parı ıu dıplo- ela yapılmamı§tır Her halde benden 

Udettilcr. - Ahl!k kalmadı ••• Şu kndınla· Benim aslancıiım süze1 beyim. - Amma bak, bizimki de, onun mamı vak tile alarak l:>en bir ite gir• evvelki mem r ~maninda yapıl mı~ 
Mru;ka ıırtlanndan apğı inerler- nn. halini görüyor mıuunuz} - dedi. Sizi her akf8Dl ba pencerenin tesirinden her ka.dm gibi kendini sem ••• Yoksa, babam, lier de'Vl'e tır u 

iten. kafesler açılıyor, başlar azanı- Köoeyi aapmı~ardu önünde beklerken, yüreğimin dara· kurtanımamı§ ... O da görür görmeli muhalif zihniyetle hareket edene, D · fr TnhkikatHl genişletil• 
J'?r~u. Bütün bu takdi~karlannı bel- - Amma bak, gene aferin deli· !>8n~nn helak oluyorum. Artık vurulmuş... .. kül kömür olacağız .. : Sıra konağın mest~;~ 

1

r:ıuhnkeme başka güne bı• 
ki bızzat Orhan eczemıyordu. Fakat kanlıya... atqı qkuuza dayananuyacağnn. Bu Arabacı, .nıeger muhavereye ku- kapılnnna, pencerelerıne gelecek... k 1 t r 
arkadan gelenler, paraay:ı toplarca- -Ne yapb) mektublDtlu da cevapsız bll'Bkmay:ı· lak misafiri oluyormuş: - Bir oey değil, konukom§u farkı- ra 

1 mış 1 
'-----

ama, iltifatların Farkına vanyorlardı. - Ne yapacak?... Bastonunun n.ız tnnh şehzadem. EvvellU gece - Öyle oğlana, anam da vuru· na varacak da rezil olacağız diye fzmir'de Kizılay gençlik 
Netekim, bir cumbadan uzanan ka· ucile çiçeği itti, sokağa attı. aize çarç~e intizar ettim. fiiçin lur, babam da, anam bnbam ••• - di- korkuyorum, küçük bey ... 
dın ba~larının heyecanını farket ·er. Pos bıyık: tqrif buyunnndmız? Ba gece de, ye ortaya külhnnbeyce bir laf atma· Orhan, müteessir bir halde içeri teşkilatının knw~· 

- Benimki! Benimki! İşte geçi- - Dur öyleyse alalım •.• - oiye sabaha kadar didelerime htib girmi- sın mı'> girerken, bir kere arkasına baktı. İzmir 26 (Telefonla) - Tica.-
yor... arabacıya emir verdikten sonra yecek, karşı kaldırundan kqtiigüzar iki takipçi sustu. c- Zavallı piyano! •.. En iyi ar- ret Vekili B. Behçet Uz yarın 

- Maşşallnh ..• Aslan cibi .•• Ya- kambura fısıldadı: - Beğeniyorum ederseniz kapıyı açacağun. Kimseye Bir müddet daha gittikten sonra, kadaŞJmdın ..• > diye düşündü. (bugün) Buca nahiyesinde Kı-
ratann kurban olayım şu oğlanı ... Tam bize liiyık ... Rapo- farkcttirmel<sizin usuila duhul eder- Orhan, parasım vererek. arabacıyı Fakat kadere boyun eğmİ§ gibi: zılay gençlik teşkilatının hnzır-

Bir aralık. po .. bıyık, ıukaclaşını rumuzu müspet vereceğiz., değil siniz, cicim. Size bel' türlü ikramlar- savdı. Arkası var ladıw knm 1 a a aktır 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Genç bir şairin 
felsefesi 

Eskiler tarnfından gayet iyi tanınan 
ve sevilen merhum Samih Rifat'm 
yeniler tarafından gayet iyi tanınan 
Ye ıevilen oğlu .-ir Oktay Rif at, 
•Varh.lu mecmuasında cVazifeı 
baılıklı bir manzume neşretmiş. 

Şayet Araplann «Mi.na f&İrİn kar· 
nmdadın meselini; cÖyleyae tefsir 
de müfessirin elindedir.1 aözile la· 
mamlamağa mesağ varsa. tu mısra• 
ları kendimce anlayıp febef eai cihe
tinden de tenkidedeceğim: 

Güneşin şarktan doA'roasın1 temin 
etmell 

Şaşırmağa gelmez. 
Sonra bana düşer tasası 
ÇocuRu soksa nn, 
Ayağı kanasa tuklnln, 
Bir hal olsa kuzuya .. 
Oktay bütün bu mahlukatın 
Sana lazım mı derdi? 

Oktay Rifat'ı şahsan tanıyanlar, 
onun şifahi 4ekı1de pek mubut ve 
rabıtalı bir zat olduğunu tasdik eder· 
ler; tahriri hüviyetinin nazmında 
zaptu raptı olmamasını ancak - ma· 
alesef - tabi bulunduğu ec:leb'i 
mektebin kafiye, vezin ve düzgün 
ifade düşrnanlığınd~ aramalıyız. Bil· 
tün bunlara rağmen. Oktay, elbette 
bir şey söylemek iatiyordur. Ben, ilk 
İlli mısrada beşerin müşküllere kal'fı 
didinmesile bariz bir istihza okadwn. 
Ve i.tikir bir cııdarn ıen del ciılik, 
bir ene çıkariat:o lik meyli ••• 

Öyle bir tarihte yqıyoruz ki, bil· 
yük idealler çarpifıyor. Bütün bun· 
lar, bir tairin ruhunda aksi tesir mi 
uyandırmıştır? Hakikaten de, in
aanda zaman zaman İman ve gayret, 
saman zaman reybilik ve yeia rüz. 
Pılan eaiyor. Zira didiNyorsmıuz, 
~abalıyorsunuz; birdenbire kendi 
kendinize şaeıyonunuz: 

- Deli miyim? Dünyanm ıslahı 
bana mı kaldı? Ne üstüme vazife? •• 

( ŞElliR BABBRLERi) SiNOAPUR KORSANLARI 
Kömür taııma 

ücretleri 

Deniz yolu için de fiat 
kararlaıhrılacak 

Termos bolluğu 
Son iki sene içinde sipariş 

edilen termoslar birden geldi 

Tetr.lka No. 147 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Qla.ka topraklannd& gilnealn otlu- - İyi amma, r.orla. güzellik o!mıı.z 
nun p )'8.§lan vardır. Bunun için- derler. Kamoıyı ele alırsam, yerliler: 
dJı :tl, bu topraklara ne etllle, en aleyhimde atıp tutmap başhyacak
ap.~ anı mı.su k:a.rşılı!l &lınır. Her lar. 
mahsul burada bereketlld1r. Osaka- - Zaten onlann a~ı tutmak 
nın plrlncl dünyanın hiç bir ,.erhıde rnllmlrlln değil. Bugün Jehtnlzde bu
hura.da olduğu kadar nefis ve lezzet- lunmuyorlar kl.. hiç olmazsa sopa ııe 
ll detlldlr. Osn.kamn wesı bir kn· blrçoJG kimseler yola telebllır.. ve 
dehle 1nsanın b~mı döndürür. Tnn- başkalannı u.ılıirlemetten onları 

Eti Bank kömür da~tma tubeslnin Ban günlerde, dükkA.n ve ecza- cak 8 - 10 saat muhafaza ettiği rııar. n~e ve kederi Osaknlıla.ra mü- menedeblllrlz. 
bey~ııme mukabilinde kO:mtir da- ne vitrinlerinde renk renk ve boy görülmektedir. AIA.kadarlar bu- savı surette taksim etmiştir. Bizim - Eski valiye boyun e~en. ona ha
ğıtmasına bıı.o1am.ası üzerine beledlye, boy termoslar görülmektedir. İs- nun, kullanılan malzemenin ve kadar neşe ve Jrederln minasını hiç raç veren bu r.dnmlar osa'kanın mu
nakıltye ficretletlnl İstanbul ve Bey. tanbul §imdiye kadar bu derece birlncl derecede rol aymyan cıva- kimse bilmez. Osn.kada aylarca neşe kaddes bir şehir oldu~dıuı bnhoo
o~u aemtlerlne e;öra tesblt etmiş, ay- bol termos görmemişti denebilir. nın bozukluğ'undan ileri gel- 1ç~de yüzen bir k:lmse yoktur. Uzun diyorlar. Biraz önce meşhur Japon 
nca da boşaltma ve yü~cme için 711 Bunları getJrtenlerin söyledlkle- dlğini sôylemekted1rler Macar müddet keder ve ıstırap içinde ya,şı. bilgini de bana. mabetlerde vazeder 
kuruş verllıneslnl kararl~tınlmıştı. rine göre piyasadaki termos bol- mamuldtı tennosların :UzerinCle yan ktınselere de Osakada raslan- gibi, bir hayli öğüt verdJ •• tatlı ma-

Yedlk:ule gruıhaneslnden Yeşilköy ma.z. Gece ve gl\ndüz glbl, neoe ve sallar söyledi. 
ve Floryaya deniz yollle de kömür luğu, muhtelif tarihlerde ve en yapıldığı 2amanı gösteren bir ta- keder de bize aynı ölçüde dağıtıhm§- _ 0 vMzkır zaten halkı şimdiye 
scvkedlleceği dilşünü:erek denız yolu aşağı bir iki sene evvel İtalyaya, rlh vardır. Bundan, bir termosun tır. Herkes ~ka memleketlerde de kadar böyle tatlı masallarla uyuştur
nakllyatı için de bir katar verllmek Almanyaya ve Macaristana slpa- dayanma kudretinin tesbit edil· yuva. kuru,p mesut olablllr. Fakat, muş~nr .. avlamışlar •• ben a1z1n yeri
üzere belediye iktisat miidtırlüğü rtş edilen malların ayni zamanda mlş olduğu anlaşılmakta ise de bir Osn.kahnm başka blr memlekete nl7.de olsam, herkesten önce 0 sah-
tetkikler yapmab b~Iam14tır. gelmesinin netıcesfdfr. hiç bir satıcı bu dayanma müd· gidip yerlc~esıne lmkft.n yoktur. tekAr ve ynlnncı vı\lzlerln ağzını ıta-

Bundan başka Kunıçeşmeden kö· Bir buçuk, bir, yarım ve çeyrek detinin ne olduğunu bilmemekte- Hasılı Osaka, tam mltıaslle Osakcı- patırdım. 
mür alan oduncu ve kömür taclrlcrt- litrelik olmak üzere ekseriyetle dlr. Suyu kirleten bazı termoslar lılarındır. Osnkayı, Osakahlar kadnr - Herif karşımda iki saat s&z "BY-
nln ço~. mallannı motBr ve kayıkla dört boy ürerine yapılmıştır da vardır kJ bu da malzemesinin hiç kimse sevmez. ledl.. neredeyse beni de 1ğfal edecek 
nakiletmekredlrler. Halbuki naldlye T 1 1ı d x. d · d ğ bo kl ğu dan ileri 1 ktedl T1 - Pl bu sözleri candan b1r aJ.Ak.ı ve öteltller gibi uyuşturacaktı. 
ücreti için konulan 4 ve 5 llralık ııat ermos ar, ma 05 ru an ° · zu u n geme r. lle dinliyordu. - Neden kovmadınız karşınızdan?. 
kata yollle pera.Jrende nakliyat için ruya getlrtende daha ucuza, ko- Termos sa~a; su, çay, süt, bıtıynr bilgine sordu: _ Yaşına saygı gösterdim.. ken. 
tesbit edllmlftı. Kayık ve motörle mlsyoncu ellle getfrtenlerde ise şerbet, şarap gıbı şeyler için ya- - sen nereıısın? dlllğlnden defolun glttl, 
toptan olarak ~tırtlen kömürltrln pahalıya satılmaktadır. Fiatlerl pılan uzun boylu termoslar yeri- - Osnlmlıyım.. _ Bana k:ı]ırsa, bu v!ı.lzlere hn.d-
daha. ucuza. mal olacağı dil~ünfilerek 1 litreliği 200 den S75 kuruşa ka- ne yemek taşımağa elverişli ter- - Ne mutlu sana! lerlnl blldlnnck zamanı gelmiştir, 
belediye iktisat müdürlüğü bu hu- dardır. Bu flatler malı doğrudan mo&lann daha fazla satılacağına - Babam da. bil.bamın babası da •. Ralkı hOrrlyet aleyhinde fikirlerle 
susta da tetkikler yapmaktadır. doğruya getirtenlerdedfr. Komls- kani bulunmaktadırlar. LA.kin her yedi göbekten Osakalıyız biz. ı.ehlrllyenler bunlardır .Vl\\zler ma-

Tfce.ret VeWetlnln gon karan üze- yoneu ellle getirtenlerde flatler tarafta bu gibi termoslann ya- - Senin gibi eski Osakahlar çok bctıerc sığınmış birer kahramni-ı ro-
rlne flıı.t mttrekı..be komtsyonunun yil:zde 40 • 50 !arketmektedJr. pılmasından vugeçilmlş olduğu mudur burada~ 1ü oyneyorlnr. Her işin b~d:ı onlar 
koyduğu flatler kaldınlm11tır. Son Bazı terınoslann pek çabuk bo- için sipariş vermediklerini söy- - Evet. Pek toktur. "Yardır. Her dönen dolapta onlann 
zamanlarda belediyenin odun ve Iı:ô- uld ~ k .,,.x-.,kı ~ lü 1 - Blr yabancı gelip te aranızda parma~ı seziyorum. Bu herifleri. 
mür nakliyatına koyduAu flatıer de 2 u6 u, sıca ve ""'6... UgU an- yor ar. yerle§lTlelı: isterse ne yaparsınız? .sığmdıklan Iı:aJclerden uzakl:ı.ştırma-
VekAJetın bu taratma göre hüküm- - Bir l}tY yapmayız, 1!tlhar ede- lıyız. Onlar bu kalelere hfıklm 01. 
süz olduğundan belediye dalmt enc11- Vakıf SU Futbol ıta. Osaka bir ycrttaş daha kazandı dukı;a, osaknyı içinden fethetmiş 
menden aynı flntlerl tasdik eden bil:' ~rlz. s:ıyılmayız. Her şeyden önce onları 
karar alacaktır. - Çan • Fo nereliydi? dcylnnd!l ıte mabetlerin anahtarln-

Ortaköy' de 

Bir fırın daha 
açılacak 

Sa tı ş la rı mevsim 1 0~ı:r:a1::. köyıeraendır. o da nnı eıımızc gcçırme)lyiz. 
(Arkaı.ı v:ır) 

Yapıldığı iddia edilen 
suiistimal maznunlarinin 
muhakemesine baılandı 

Bu sene 6 eylul pazar 
gününden itibaren 

açllıyor 

- Mukaddes belde dediğiniz bu 
oehlr halkı C'fendlslne böyle mı ba~-
lılık ıı&terlr? 

- Burada herkes efendidir. Hiç 
kimse diğerinin kölesi veya cariyesi 
değildir. 

Ti - PJ hiddetlendi: 

, .... 
Smal müesseselerle, Banka. 
Banker ve sigorta şlrkctıcrlnc 

lthalftt tacirlerine: 

La Fontaine'in olacak aanırurq 

bir «Arabayla ıinek» hikiyeai var· Ortnköyde evvelce iki fırın vardı Vakıf ıular idaresinin Y enicami Futbol federuyonu bütün bölge· 
dır: Koca atlar. nallarile kıvılcımlar Bunlardan blrt .yolsuz hareket et.miŞ ve Çemberlitaıtaki ıu ıatıı depola- lere g<Snderdiği pir tamimle 1943 
çıkararak. köpüklü terler dökerek, ve kendisine iaşeden un verilmediği nnda heaap makbuzlarım tahrif et- lutool mevsiminin 6 ey)(\} pazar ((Ü· 
tekerlekleri yokut yukarı döndürme- için faaliyetini tatile mecbur olmuş- ~ek eu~etile ıuJiat~al yapmak vo nU açılacağım bildirmiıtir. Bu mli
fe çabalarlarken, kanatlı küçücük tu. Ortaköy halkı, şlmdi yalnız blr zımmetıne para geçırmek ıuçların- nuehetle her bö]gedo açılıı meraıf
lciz hayvMı da, onJann Uzerinde, tınndan ekmeğini temin etmek mec- dan mamun ve bu depolarda çalışan mi yapılacak ve bu merasimlerde 
muharebeyi gayretlendiren bir CAVUf buriyetlnde kaldığından çok müşkül Mehmet, Sıdkı, Hacı ve Kemalin karıılaıacak takımlara federasyonca 
gibi ileri geri seğirtir. Hey gafil, vaziyete düşmftştür. muhakemelerine ikinci ağır ceza mükafatlar verilecektir. Şehrimiz 
bia· faydaı· dokunduğuna inanır!... h Blkın~lktaşb ka~kaülkamlığı, Ortaköy mahkemesinde bakılmııtır. futbol ajanlığı yeni mevsim için 

- Haydl sus.. budala bunak! 
EfendJllk ve kölelllı: dünya lrnru.!duğu 
gündenberl her yerde vardır. Efen
disi olmıyan memleket balkının hep. 
al köle, uşnlı: demettir. 

MUAMELE VERGlSt 
ve TA TB1KA TİLE 
ŞERH ve İZAHLARI 

tıkmıştır. 

Japon bllglnl b!lfını kaldlrdı: Y:t?an: 
- 05nkn şimdiye kadar efendlsir. NİHAT ALİ 1)ÇÜNC0 

yaşamış bir mcmJekettır. Burada 500 sahife, 14 nilmune, füıtı 13 
herkes yalnız kendisinin kuludur. liradır. İstanbulda Cihan, 'Ü'nl-

Ti - Pl göbeğini hop1atarnk güldü: versite, İnkılap Kltapevlerlle 
Ç k d f _, • k • a m u m..ş vaı.tyetını göze .. 0 e a, söuerimizle, hare ellen· urak ortaköydeki fı.nnlıırda biri- Mazununlar, ıatıılarda ve hesap programını hazırlamaga baılamıttıt. 
mizle. mücade1elerirnizle, muazzam nln daha açılına.mu teklif eıu:lşıır kayıtlannda ıahtekAr1ık ve yanlı§lık Bu programa nazaran lig mac;1an 
badireler kar,uında biz de böyleyiz. Belediye, olındlye kadar ceza. gÔr- bulunmadığını, hiç bir ıuiistimal da ey)Qlün ıon haftasında haılıyacak
Glineşln aarkt:ı.n doğmasını temin mlyen ve yeniden fınn açmak 11ze- yapmadıklarını ileri ıiirerek isnat hr. 

etmelll re müracaat edenlerden birine fıtm olunan ıuc;lan reddetmiglerdir. Liglere iıtirik edecek birinci kil-
Şaşırmağa gelmez! 

Sözü, idealizm namına beyhude 
pyretin ne güzel ifadeaidir. 

Ancak. Oktay Rilat'm manzume
aini felsefe noktumdan umumiyetle 
baldı bulabilir miyiz 1 Muhitini ıslah 
için tasalanan kiti, yukanki iki mısra 
ile karikatürü çizilen ahmak mıdır 7 
Yıldıran, onun tarafından bir tel va· 
aıtasi1e kuyuya indirilmedi miydi 1 
Veba, kolera ve inaan alını aatımı, 
gene onun mübarek elile dünyadan 
kaldırılmadı mı? Peki öy)eyaeı Sim· 
di kavnılduğumuz dertlerin. feliket· 
lerin kökleri de bugiin ve yann zu
hur edecek imanlı ve azimli imanJar 
tarafından kazılamayacak mıdır 1 
Hay hay, kazılacaktır! 

açmak müsaadesini vertct>ktlr S .. . l .dd' .. 'ne hesap· me kulüplerinin 12 ye ibl&ğ edile-. uııstıma ı ıası uzerı ek k .. ·· .. d l 
Ekm k k t- - 1 lA tk'k d ehli r uvvet e1as1 gozonun e tutu up e ar ını an ve muame atı te ı e en 2 k i i 1tı k ]"bü 'ki 
k b d l vukuf heyetinin raporu mahkemede ye ta 8 '? vo a ıar u u n ı 

ay e en er k t B d h ı rın gurup halındo hrıılaıtm1malan 
Ekmet kart.mı kaybedenlere yeni- 0 ukmu~ ur. u ka~or ~ ldaA a kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

den kart verllmesı lı:aU surette ya- ve ~yıt ar~dc;o a1rııı 
0 ut u ive Bu ıuretle maçların hem daha ca-

aak edUm!Jti. Ancalı:: evi hırsız tara- evra& Uzenn e yapı an u:ıun nce e· . h d d ha k 
l .. .. · 1 'k zıp olması ve em e a er en fından soyulan ve yabut yananlara me ere ragmen ıuııetıma mı tarının b' .. 

1 
• 

1 
k& d hT 

1 
. 

vU~yetın karan lle yeniden kart ve- te.sblt edilemediii bildiriliyordu. 1ıtırı kmeeı Ll ~ n a 1 dına bl g rmıı 
rllmektedlr . . o aca tır. ger esnasıfl a r yan-

8 'anı d kartın k b ttı Mahkeme, yenıden hır ehli vukuf dan da kupa maçlarına devam ed!-
M-don zamd 1 ar 11~ ·._ b',:okny ile • heyeti teokil dilerek hesaplar ve di· lecek ve her ayın ilk haftası kulilp· 
&'" en o ayı v uye...,. .. .., m ra- .. ,_ ü · d 1 k'k t b. ı_ 
caatilar yapılmaktadır, Vl!Ayei bu ger evra.: zerın e . esas ı tet ı a !erin ecne ı veya ıı:endi aralarında 
mfiracaaUan reddediyor Zab ta tah yapılmasına ve netıcenfn raporla huıusl maçlar yapması için ıerbeı 
tikatlle kartını kaybetÜğl ~akkuk mahkemeye bildirilmesine karar bırakılacaktır. 
edenlerln ağustos ay, içinde de tart- vermif, bU11un için muhakeme baı· ı.---·/'·~, ... [~J-----... ı 
SlZ lta1mamalan için bunlara yeni ka gline bırakılmıştır. R y Q 
kartlar verilmesi dü§Onttlmettedlr. 

Soğanlık köyü halkinin * 942 bütçesine yol 1neaatı 1çln 
tahs.!Sat koıunuşt.u. Belediye fen bir müracaati 
heyeti yeniden yapılacak aokaklarla Ekmekleri hUkfunet tarafından 
kaldınm tıımlrl için nınhallt ihtiyaç- temin edilen ıehirler haricindeki ma
lan tesblt etml§tlr. hallerde buğday ve un eatıgının eer-
, .................................. •••u be,, bırakılması üzerine Vil&yet de, 

Bııaiinkü proıram 

- Düne k:ıdar bütün Osakalılnr diğer kitapçılarda, Anknrada 
eski valiye, mabuda tapar gibi tıı- Akba Kltnpevtnde satılmakta-

parlardı. Ona blrer köle gibi ban:an- il••dırilm.••••••••mmıl!lli 
~!ardı. Ben lı:tlleliğl kaldırdım. Size 
efendilik öğretUm. Benden evvel 
hepl.nlz bir dercbeylnin, bir pren.siıı 
Ufaklan de~ıı miydiniz? 

İhtiyar bilgin, cahU · bir korsnnln 1 
dalın fazla mUnakaşa etmenin kcn
dlsl için zararlı olacağını anhyarnk 
sustu. 

Ve müsaade alıp saraydan aynldı. 
Ti • Pi, nıUyar Japon bllglnlnln 

söıJ!erlni unutmııyordu. 
- Şu hnlka bir türlü kendimi bc

R-endlremCdlm. Herkes eskiye. düne 
hasret çekiyor. Ha!'bukl dün bir vali- , 
nın esiri olan halka ben bugün hürri
yet verdim. Osnkalılar neden tu ni
mete şükranla mukabele etmiyorlar? 

* Ti - P1, kendtslne büyllk sadakat 
ırösteren muhnfızmı çağırttı: 

- Sen akıllı bir adamsın. Sama ı 
Bu memlekette ynşıyan insanlara 
nasıl yaranmalı? Bunu sen blllrslnl 

- 03alı:alılar çolı:: nankör ln.san
latdır, velinimetim! Onlara yaranmak 
tçin bir çare var: Sopa, 

Ti - Pl gUlme~ başi:ıdı: 
- Sopa mı dedin? Yani dayak .. öy

le mt? 

Merhum 
SADIKZADE 
RUŞEN'in 

MEVLÜDU 
Sevgili hatırası kendisini 

tanıyan ve &evenlerin kal
binden hiç bir zaman ailin· 
miyecek olan, Babamız, 
SADIK.ZADE RUŞEN'i:ı, 
Mevludu 7 nci seneyi devri
yeyi vefatına tesadüf eden, 
28 Temmuz 942 Salı günii, 
öğle namuım müteakip, 
Maçka'da, Tqvikiye cami
inde okunarak, Merhumun 
uiz ruhuna ithaf edilecek ve 
hatırası ti:r.iz olunacağından 
arzu edenlerin tqrifleri rica 
oluraır. 

Geçenlerde bir doktor: «1942 bar· 
binin bir aylık maarah el birliğile sar· 
fedilse, frengi ve onun kardeşi olan 
diğer zührevi hastalık. bpla tamı ve 
kolera gibi küremizden yoko1urb di· 
yordu. 

Cemiyetin, hatti tabiatin zorluk
larına ve zulmüne kal'fı La Fon• 
taine'm gülünç sineği vaziyetinde de· 
iı1iıl 

İstiyor. Fakat idealist de ona ıöyle gehir hududu haricinde bulunan köy· 
dese haksız mıdır: lerin ekmeklik unlarını kesmişti. An-

«- Bütün bunlar tabiatin kanun· cak bu köylerde ziraat ile meggu1 ol
tan. Deiittirilemezler.» Onu mu mıyan memur, esnaf ve aairenin yine 
kasdediyonun?... Amma benim ekmeklik unlan temin edilmektedir. 

12,30 Program, 12,S3 Şarkı ve tfu
ktller, 12,4!1 Ajana haberleri, 13,00 
Şarkı ve türküler, 18,03 Dans orkes
tra.sı, ıa.eo Fasıl heyeti, 19,30 Ajans 
haberleri, 19.~ Şarkı ve türldller, 
20,1& Radyo gazetesi 20 45 Bir marş 
öğreniyoruz. 21,00 zını.'at Tıı.k.vlml, - Evet. Ben slzln _yerinl.zde olsam. 
21,10 Şarkı ve tUrküler 21 30 Konuş- boynunu eR'rolycnlerc yeni nlzamla
ma, 21,45 Oda musiki~, 22,20 Mlizlk n sopa lle kabul etUrlrlrdlm. 

Merhumun refikası ı: e 
Oğulları 

Gençliğin kalbinde Y&1aması 
rekcn inanır. ilk maddesi budur. 

Nedir bu dünyo. hn.11, 
Nedir bu bozuk düzen 
Kaşla göz arasında 
Ş:ıJıln kapar kırlangıcı, 
Ceylll.n kanına girer 
Su b~nda canavar, 

«ille değiştirmek, i11e ıslah etmek» Ekmeklik un verilmiyen köyler· 
ge- İradem tabiatin d11mda hasıl olma den biri Kartala tabi Soğanlık köyü

nesne değildir ki .. Cereyan eden ve dür. Bu köy halkı Vilayete müracaat 
edecek hadiseleri! ,ekil verici ami11er ederek köyiln 3 79 kişilik nüfusun· 
arasında benim irademi de tabii 'bir dan ancak iki ailenir. c;lfçi olduğunu 
unsur olarak niçin beıaba katmıyor- ve eUi kitinin de mahallinde un te
sun, tair! ... Mesele, iradeyi, o tahin darik edebileceklerini ileri ıürmiit· 
gibi, o canavar gibi yetiştirmekte, lerdir, Köylüler, yeni mahsul elde 
kırlangıcın ve kanı dökülen ceylanm edilinceye kadar kendilerine eskisi 

Oktay Rifat, bu mıara1arla idea· 
liate eneze bir tiryaki ec:laaı vennek 

rnevküne dü,memekte... gibi ekmeklik un verilmesini rica 
• (VA • Na) etmiılerdir. Villyet hu müraeaati 

(it), 22,30 Ajans haberleri ve bor- mııınıııııımıııuııııııuıımnımmmmıııımnnııımııımıııımııınnınnıııırımıııunııııwıııımıııııııııııımıımııuıııııııııııu 
salıır. 

l'ann sabahki program , __ _ 
7,30 Progııun, '1,32 Vücudumuzu ça

lıştıralun, '1,40 Ajans haberleri, 7,55 

Gedikpaşa' da: Yazlık 

Müzik (Pi.). 8.20 Evin ııaa.tl. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre memleketin her tarafında y~I 
mahsulün ta01amile latihıali ve bar· 
man1arın tamamlanma11 için en çok 
bir aylık bir müddet vardır. 

AZAK Sinema bahcesinde , 
Her akıam: Profeaör 

ZATD SUNGUR 
Temsillerine muvaffakıyetle devam ediyor. Temsiller tam saat 9 da 

baılar. 

Bay Amcaya göre ... 

- Toplar, tüfekler ulurken ... Bir tarafta ordular çember-
icnt kervam yüri.ıyor pay Amca ... lenfp ... 

~.. Gemiler bata dursun ... 
başlarda saç bitirmenin çare~ yayarsa işi 1ştirl.. bu gidişle Türkiye dışında saçlı 

1 

... Bizim gençlerden biri saçsız! ... Eğer bu icadını yeryüzüne l B. A. - Aman acele etsin, zira 

bulmu§!.. baş bile kalmıyacakl .. 



Sahife ~ AR:ŞAM 26 Temmuz 1942 

Yüksek Deniz Ticareti Okulu Satınalma Komisyonundan : 
M~mmen 

Mtkdarl bedeli Çoğu tutan 
Muvnkka.t Eksiltme İhale gün 
temlnatl §eklt ve saati 

Clnsl Kilo Or, Adet Lira Kr, Saq. Llra Kr. Llra Kr. Kapalı zart 

Pırlantalı ve elmUb saat demek. bir kelime De S t N O E & S A A T t demektir. Çünldl 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin blltün haJdld evse.ft meşhuru Alem olan SİNGER saa.tıertnde toı>la.nmışk. 

Bunun için: Saat ala.catırus zaman, ooroodüdsüz. BİNGER ıaatl almalısınız. Ve saatin Uzertndek1 8 t N O ER 
markaaınA, mıtesseaetnWn adre6lne dtkka.t etmeniz lA.zımdır. 
' ' Modayı taltlb eden lier Uı1 kadın için kıymetli taşlanle ve nefts ı.,lemeslle hakikaten nazan dikkatt ce~
ı.ten böyle bir harllruflde 8 t N O E R saatine 18.hlb olmak ldet& bit 11\.8.dettltl. 

. 1 GER SAATI ao,. ~~e::"~~•kbal Hediyeliktir 
No. 82- o. Elma.ili ve 11 pırlantalı GOO Ura 

No. 82 - c. Elmaslt ve ortadakl büylilı:: C)lmaıc üzere 11 pır'lantala 700 Ura 
No. 82 - E. ltinuıı ve ortadaki ile ıcenarlanndakl bllyük olmalt Ü7'.tte 11 pırlantalı. 800 lira. 

No. 82 - H. Elmİ.!ıli ve ortadaki Ue kenarındaki daha btlyilk olmak üzere 11 pırlantalı 080 lira. 
EMIALLERt GİBİ 15 SENIC OARANTiLtnt&. 

Dikkat: Slnger saaUert İstanbul.da yalnız Eminönü merteztndeld m.a#azamızda satılır - t.tanbulda fubemlz 

••••••• yottbr. Adres: SINGER S.\AT Matauın İstanbul Eminönü. No. ı. . 
N f • V k"" 1 t• d lıtanbul Matbaacılar BirJ.iiinden: 3 13 e a e in en; Birliğimize kayıtlı olup da henüz 

l - Siirt - Kurtalan _yoıunun Kurtalan lsti\SYOnu dahilindeki şo3a ve kağıt ordinotunu almamıı olan mes
imaldtl sınalye tnşaatt 37898 ltra 83 kuruşluk Jı:eşır bedell üzerinden kapalı lekda~lanmızın 27 /7 /942 aktamına 
ıarf usullle eksiltmeye çıkan.lrilıştır. kadar ordinolannı ve 29 /7 /94 2 çar-

2 - Ek.sllt.me 11/8/942 tarihine mi.ısadlf salı günü saat 16 da Nafia va- şamba günü akıamına kadar da kl-
kA.letı şose ve köprüler .re!.sllgi odasında yapılacaktır. ğıtla.rını almalan lazımdır. Bu tarih-

3 - Ekslltnıeye müteallik evrak 190 kuruş mukabU!nde şose ve ki)priller ten ıonra vaki müracaatler ltabule 
relsllğlnd~n a.lına.blllr. şayan olmıyacaktır. Sayın lzalanmı-

4 - Isteklllerln ekslltnıe tarlhlnden en az üç gün evvel bir dilekçe ile za bildiririz. 
Nafta VekA.letıne müracaatla bu gibi lnşaatt ynpabllece~lne da.lr blr ehliyet =-...::....:.;...::....:.;..:..:..::::......-------~ 
vesikası alması ltlzımdır. Fennt Sünnetçi 

5 - Ekslltmeye lştlrı\k edeceklerin 4 ünctı maddede yazılı o vesika Ue N . E . 
942 yılına alt ticaret oda.Sı vesfıtası ve 21142 liralık muvakkat temlna.tıannı havi urı şsız 

Ekmek ll2000 

oa~tıo etı 8000 
Kuzu etl 2000 

Sade yaıtı 3000 

Toz şeker 4-000 
Kesme f&kel 1500 
Reçel 1500 

Kaşar peJ'lllrl 500 
Beyaz peynir 1500 

Yumurta ISOOO 
Limon 10000 

Zeltln yalı, 2500 

Babun 1500 
Zeytin 2000 

Kuru fasulye 3000 
K . Barbunya 1000 
Nohut 500 
Y. mercimek 1000 
K. merclm&k 750 
Pirin~ .vlyonola• 8000 

Tuz 1000 
Sirke 50() '. 
SOda 1500 
K. soğan 4000 
Patates 6000 

K. kayıaı 500 
K, üzüm 10:)0 
Ku~ ilz11mQ 158 
Çam tıstııtı 100 

Süt 4000 
SUlvrl yoğurdu 13·)0 
Klse yoğurdu 1500 

Taze sebze 29 kalem 

10 110 8360 00 252 00 Acık 29/'7/942 10.30 

155 oo 12400 00 
165 00 3300 00 1178 00 Kapalı 11,0J 

240 00 7200 00 MO 00 Kapalı 11,1& 

9!) 00 3800 00 
110 00 1725 00 
120 00 1800 00 550 00 Kapah 11.30 

172 00 860 00 
120 00 1800 00 200 00 Açık 11.41 

1 00 1250 00 
10 00 1250 00 188 00 Açık 13.30 

1%8 00 3125 00 235 00 Açık 13.40 

85 00 1275 00 
71 00 144() 00 26' '()0 Açılc 1401) 

30 00 goo 00 
20 00 200 O() 

40 00 200 00 
25 00 250 0() 
30 00 %25 50 
60 00 3600 00 404. 00 Kapat( lU!\ 

7 00 70 00 
25 00 125 oa 
15 00 225 00 
20 00 800 00 
32 00 1D20 oa 235 00 Açık 1480 

160 00, 800 oa 
70 00 700 00 
35 00 52 50 

170 00 170 00 13() 00 A~ık 16 Oil 

35 00 1400 00 
50 00 650 00 
15 00 225 00 171 00 Açık l'i,3') 

0000 00 73G4 00 551 0() Kapalı 16,-ole,rak 2490 sayılı kanunun tarıtatı dairesinde hazırlnyacaltlan kapalı zarr
larını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reis-
liğine makbuz mukabilinde vennelerl IAzımdır. (8047> 

I stanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Kabine: A.ksanıy 

P~Ils merk~l kar
şısında No. 1/2 

Tel: 20937 den 
İsteyiniz. 

1 - Okulumuzun 1942 yılı ihtiyacı olan yukarda yazıll on üo parti yiyecek maddeleri 2~17/J~t ç.ı.~mba 
günil hlzalannda.kl saatlerde yl1ksek denb ticareti okul blnasınd:>. toplanacak eksiltme komL;yotıu huıuruıı
da. yapılacaktır. 

2 - Şartnameler okul binasında muhasebe dairesinde görillebtllr. . 
3 - İsteklllerln tem.inat makbuz ve ticaret odasının yenl yıl ve.>lkasııe birlikte ihale s1 tinde komi yoM 

müracaattan. Usulll dairesinde hazırlayacaklan kapalı eksiltmeye alt tekllt mektuplarını ihale saatin:fen blr 
saat evvel kom!ayona gelmeleri. 

Cima Beher kilo F,Mlktan İlk: temlnatt Ş\\rtnam.e bedeli 
.. -. ÇOCUKLARINIZIN--· 

Kr. Kilo Lira K. Kr. 

Ekmek AdedL 10.50 570,000 4242 50 300 
Sünneti için 

Şehir telefon rahberinin 373 ün
cü sahifesine lQtfen bakınız. 

4 - Fiyattan hüldlmetçe tesblt edilen erzak bedelleri ödenlrken kanuni vergller har~ ve ıllsumlar Ube-
ten okul tarafından müteahhide tediye edlleceğl, (7453) 

lSadeyağı 191 47.000 5738 50 450 

Toz şeker 9t 83.500 6485 50 525 
Kesme D 114 23,000 

Pirinç - Maretelll 57 56.500 2415 50 161 

Beyaz peynir tam yağ 1C2 23,800 331'1 50 221 
Kaşnr • • 172 11.600 

Sabun birinci nevi 80 ı:ı.8oa 828 

Nohut 24 15.200 
Kuru ça.h fasulye 31 32.000 
Barbunya .. 17 12.000 1446 3o 
Yeşil mercimek 23 11.4-00 
Kırmızı .. 17 6.200 

Yoğurt 37 33.700 935 50 
Mangal kömuru 10.50 34.000 267 80 

Komlsyonumuza bağlı altı yatllı lisenin mu mali yılı ihtlyaçlzrı olan 
yukarıda yazılı yiyecek ve yalatcaklan grup grup kap:ılı zarf usullle eksilt
meye konmu~ur. Eksiltme 10/VIII/1942 Pazartesi günü sa-at 11.30 da Be
yoğlunda Liseler Satın Almn Komlsyonunda. yapılacaktır. İsteklller yenl yıl 
Ticaret odası vesikası ve Ult teminat makbuzlle, tekliflerini havı 2490 
sayılı kanunun tarl!atı dalrcsln<!e hıızırlayacaklan kapalı zarfiannı sozü 
geçen saatten blr saat evveııne ka.dar komisyon relsllğlne makbuz muka
blllnde \'ermeleri. Bir kaç grupu birden almak 1.ı;tiyenler her grup için ayrı 
tekll!te bulunacaklardır. Postada olacak geclkmeler kabul edilmez. Mez
kiir maddelerin bedellert ödenirken kanuni vergiler, han; ve resimler Ul
\'eten muessescler tarafından müteahhide tediye edilecektir. Teminat ya
tırmak ve ş:ırtnameyl almak I.ı;tlyenlerln Galatr:ııı:ıray Lls<?>lnde komisyon 
kAtlpllğlne rnfiracaatıarı. <7689> 

Sultan suyu harası müdürlüğünden: 

Büyükadada Satılık Arsa 
Emlak ve Eytam bankasından 

Büyükada'da Maden mahallesinde Ayani
kola (Yılmaz Türk) caddesinde Ada 182, paf
ta 39, Parsel 12, kapi 26 numarali 4525 metre 
murabbai eaki Bcllaviata gazinoau ar.•o.•t 30/7 / 
942 perşembe günü saat 1 O da açık arttırma 

usulile sablacaktır. 
Teminat akçesi 453 liradır. 
Fazla izahat almak isteyenlerin aatit gÜnün

den evvel Bankamiz Emlak servisine gelmeleri 
ilan olunur. (8034) 

-•AMERiKAN HASTANESi-.. 

HAST ABAKICILIK OKULU 
Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başb. her ~Wı 10 dan 12 ye 

kadar yapılmaktadır. orta mektep mezunu 18 yaşını bıtlrmlf: 2!) 
yaşını geçmemiş, Türkiye Ta.baasından bayanlar hüviyet. ve okul 

şehadetnameıerlle gelmeleri, 

1- Müessesemiz Çıfçib::.~ı mevlı..ilnde yeniden 1nşa olunl\cak 75795 llr::ı 
89 kuruş keşif bedelli b!r kısrak tavlası kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 8 A~ustoıı. 942 tarlhlne tesadüf eden cumartesi gU
nu saat on birde Malatya Nafia miidıirluğünde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 5089 lira 80 kuruştur. ..••••••••••••••••• • ••••••••! 

2 _ Bu inşaata ait hül1l.sat ke'}Ir, proje, hususi fenni şartname, mali KİREMı•T ALINACAK 
şartno.me, mukavele projesi isteklilere parasız verlllr. 

3 - Isteklilerln 2490 sayılı kanunun hükümleri dahillnde lstenllert E "ı· k l • • 1 • • iht" • • 
vesikalarla eks!ltme tarihinden bir harta evvelki tarihli Malatya Nafla reg ı ömür erı ış etmesının ıyacı ıçm 
müdürlüğünden nlcakları ehliyet veslkalan ve muvakkat temlnatıartıe • 500,000 adet Marsilya tipi kiremit 
beraber tekli! mektuplarını belll günde eksutme saatinden blr saat evve- mubayaa C<J.Uecektlr. Talip olanların şartlan öğrenmek üzere ET1 
Une kadar Malatya Nafia müdürlil~ünde içtima edecek tnırıat komt>yo- BANK İBTANBUL BÜROSUNA mürneaat etmeleri ıı~n olunur. 
n una tevd l etmeleri. iliıiiiıiıiıiııiiiiiiiiıillliiiiiiıiiiıiıııiıiiiiıiii••lıiıiıııiıiiiıiııiiiiiıiiiiıiiiiiıiııı•••i 

Postada vnkl gecikftıeler mesmu değıldlr. Keşi!. proje. fenni ve mali 
şartname ve mukavelenamesl Hara muhasıpllğinde ve MalBtya. Narla 
dairesinde görfüeblllr. (7603) 

Belgrad Devlet orman işletmesi revir amirliğinden 
1 - Işletmemizln Kurtkemerl bölgesi deposunda mevcut 4-12 metre 

uzunluğunda ve muhtellr eb'adda 100 yüz metreküp dört köşe meşe ke
restesi açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Beher metreküpünün muhsıtnmen fiyatt 76 lira 25 kuruştur. 
3 - İhale 31/'7/942 cuma günü sa!lt 14 te BUyükdere Belgrat orrnan 

ı.,ıetmest revlr O.mirllğlndt'dir. 
4 - % 7,5 üzerinden n1uvakkat teminat 571 lira 88 kuruştur. 
5 - Bu satışa alt şartname, İstanbul orman çevirge müdürlüğlinde ve 

l.şletme merkezinde, keresteler Kurtkemerl deposunda göriilebUlr. (7517) 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 - 200 adet yirmi beşer ve 50 adet elll$r klloluk tohum Haçlama 

clhazt yaptırılmak iızere açık eksltmeye konulmuştur. Thalest 7/8/942 cu
ma günü saat 14 de İstanbul vll'.i.yetl konağında ziraat müdüriyeti oda
sında müteşekkil ziraat satınalma komisyonu huzurunda yaptlacaktır. 

2 - Muhammen bedell 3000 llradır. Muvakkat teminatı 225 llradır. 
3 - Talip olanlann şartnamesini ve nümuneslnl görmek üzere ziraat 

müdürli\ğline ve yukarıda yaııh ihale günü teminat akçelerlle beraber 
komisyona müracaatları ilfin olunur. (7947) 

İstanbul mahrukat ofisinden: 
ı - Alemdağında evka! orma111ndan istihsal edllecek 122617 :Cental odu

nun beher 250 kllosu kesim ve Üsküdar tıe Kadıkoyünde gösterilecek depo
lara tezllmt 484 kuruş Ol) santim tallbl uhdesindedir. 

2 - Bu işe yüzde on beş uoks:mlle ta.11p o'!.anların 2917/942 tarihıli çar
şamba günü saat ıı e kadar ofis umum mudurluğune ınilracaatlan. 

3 - nu saatten sonra vuku bullcak müracaatlar kahul edilmez. (8050) 

Yüksek Öğretmen okulu müdürlüğünden: 
Okulumuzun senelık gezintisi 31/VH/942 cuma. günü C:adde Bostanı 

Gazinosunda yapılar.aktır. Bu gerintlye okulumuzun eski ve yeni ıneznnla.
rile bütün öğretmenleri davetık11rler. Davetiyelerin karr.eıertnı b"ra
berlerlnde getlrmeierı rica olunur. 

Köprüden vapur 9,45 (Ş043> 

Tıp fakültesi dekanlığından: 

c;AÇINIZ DÖKÜLÜYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

JiK S Ç E Si 
KULLANINU'.:. TESlRlNl DERHAL CÖRORSONOZ. _ .. 

Satıhk Kıymetli Hallla~ 
Keıan, Nain, Tebriz. 30/7 /942 saat 13,30 da Sandal Bedesteninde 

Şose inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - İ!;tekll çıkmamasından dolayı keşif ve şartna.meei.nde değlfl.klıtc ya.

pılan Dlyarnakır ile Mardin arasında yapılacak ŞOH va sınat 1mal~t ln,aıı.tı 
«5::10 000~ lira kcştr beddll Ue yeniden kapalı zarf usullle ek.sllltmeye çıkarıl
mıştırr. 

2 - EksiLtme 11/81942 tarlhıne müsadit sah günü saat l!J de Nafia Ve
kAletl şose ve köprüler relsll~l odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye mUtealllk evrak 25 ııra• mukabıllnde Şo:;e ve köprüler 
reısııgınden alınabilir. 

4 _ ısteklllcrin ek.5Utme tarihinden en az üç glln evvel bir istida ile 1 
Nafia Wkfıletlne müracaatla bu gibi ınıpatt y:ı.pab11e<:eklerlne ~air ehliyet 
veslkast almalan lazımdır. 

T. 1 Ş B A N K A S 1 -Kilçük tasarruf laeıaplari 1942 ikramiye planı 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

1 lktnciWfiin tarihlerinde yapı.lıl'. 
19U İKRAMİYELERi 

1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
! • '750 • - 1500.- • 
3 • 500 • - 1500.- • 

10 • 250 • - 2500.- • 
40 t 100 • = 4000.-ı • 
50 • 58 • = 2500.- 1) 

200 • 25 1) - 5000.- • 
200 • 10 .. = 2000.- • 

Bütün şılc ve kibarlar, Aperitiflerini: 
İstiklal Caddesi 45 t, Stadyum üstü 

Ri 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkestra, 
okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitarist 

Hristo Kontia 
Saat 18 den itibaren açıktır. Sipariş üzerine hususi akşam

yemeklerl. Sofralannın evvelden temin ediniz. Telef on: 43848 
Her pazartesi akşamı lUASARİK ve arltadaşlanrun iştirakile 

• - Hutusi Suare • 

ldr li 
E.:Ji.nde yeni veya. kullanılmı9 ldrollk yağ presı bulunup ta satmak 

lstlyenler, Istanbul Tütun Gümrük Kemerll sokll.k 21 numarada Nazif 
· zarcana müracaat teıeron 24197. 

Mnrnzi Te{r h Enstlt\ısunde bir aslst:.Hılık munhalctir. Ttı.llp olanhrın 
yabancı dil bi!glıfı imtihanı .yapılmak uzere A!hıstosun on ilçuncu -;ıı.rş,.'lmba 
c1lrtu lk.famtna kadar İ>~itazthğ,t ıntiracaıtt et1tteleri bUdlrllir, c71W•• 

5 - Eksiltmeye lştlrA.k: edeceklerin 4 üncü maddede yazılı vesika lie 94?. 
yılına ald ticaret odası veslkaşı ve 123 750• Hralık muvakkat temlnatıanm 
havi olaraıc 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacaldart kapall 
zarflannı iklııci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon 
rei.aUilne mak'tiıu. mukablll.qıle yermelerl llıımdtr. (M3U (80401 ••••••••••••••••••lil••••••lliai 


