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Pirinç, lzmirde 150 
kuruştan 7 5 e düştü 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

r Stalingrad 
önünde 

Fransada Almanlara 
şiddetli 

bir ihtar 
• 

Fiatın tutulması için tüccarın 
yaptığı teşebbüsler neticsiz kaldı 

· hazırhk 
Ru~la.r «Burada en büyük 

meydan muharebesi 
olacak» diyorlar 

Almanlar çok kuvvetli 
istihkamlar yapiyorlar 

• 
.-ıerlin 29 (A.A.) - Ştmall 

Fransada 200 bin mütehassıs 
işçl Manş kıyısında ayda ya
rım milyon metremikftbı be
tonarme dökmekt"dir. Binler
ce kaleler.:-, haro~e alınan tec
rüb~lerden istifade edilerek 
yapılan daha yüzlerce yen! 
kale ilave ediliyor. 

, 

Ticaret Vekili lzmirde tetkiklerine devam ediyor. 
Sabun fiatleri de yakında ditşecek S okbolm 29 (O.F.l.) - Rus:r:l

da cenup cephesinde taarruzun baş
ladığmdanberi geçen ilk ayın sonu.:ı.· 

.şimdi 14 vilılye~te tatbik edilen kart da durum şudur: İzmir ?S <Akş,1.ınl - Tlc:ıret Vekili 
doktor Behçet. Uz, bugün bc;rs.:ıda sa
tışlan tedkık etmiş, tüccar ve sim
sarlarla gbrıi§milştur. Tüccar son 
kararı ıdan memnunluklarını açıkça 
blldirmlş ve tezahüratt:ı bulunmuş
tur. 

Plrlııç fıatleri çok dii.şmü§tiir. Bir 
tacir. bu'gur .,.erbes satılma~a başla
nmcıı. p rlncln daha ziyade ueuzlıya
cıağmd:ı.n ve tacirlerin z:uar edece
ltlnden bahisle hül;:ümetltı pirinç fi
tini tutnuı.sını. bakla mahsulU fazla 
olduğundan bir kısmının hükılmeı 
tarafından rotın alınmasını iste
rniştır. 

Vekll oğleden sonra vliftyette kay
ınakamlarııı toplantısında bulunmuş 

bu toplantıda inşe işleri gör~ülmüş
tür. Her tarafta çifçller hükumete 
'Vermel~rl lô.zım geılen hububatı ken
di nakil vasıtalarUe getirerek ver
nıeğe başlaını~tır. Qifçlnln. elinde 
kalan buğdaydan bulgur, tarhana, 
Ytıfk1 yapmakta olduğu ö~renilml.ş
tlr, 

veıdt, göz önünde tutulması lazım 
gelen en mühim mesele ekimi arttır
mak olduğunu söylemi~, azami tu
tumlu hareket etmek lazun geldl~inl 
Uılve etmiştir, 

Vekil, elmıak tlyınının 300 He 5iJO 
gram arasın.da tutulmasının göz 
önunde bulundunıhnasından bahset
miştlr. 

v.ekll, viliyetteıı ayrıldıktan sonra 
Partl merkezine gitmiş, burada sıhht 
müess~sa:erin ihtiyaçları hakkında. 
redklklerdc bulunmuştur. 

Saat 20,30 da ticaret ve ffhallit blr
llk!crt tr.rnfından Şehir gazinosunda 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Pirinç düşüyor 
İzmir 28 (A,A.) - Şimdiye ka.dar 

kara borsada yüz eııı kuruş veıildlği 
halde güçlıilde bulunan pirinç fiati 
bugün 75 kuruşa düşmüştür. Bundan 
zarar göreceklerini anlıyan bazı Lüc
carın fiatin tutulmasını temin için 
bazı teşebbüs ve müracaatlnrd:ı bu
lundukhrı. fakat bu teşeboüstin katı
yen ak'm kaldı!tı öğrenilmiştir. 

Ekmek hakkındaki 
kararlar 

İzmir 28 (Akı;ıa.m) - Tlcaret Veki
llnln buradaid tedkikleriuden anla
şıldığına göre yurdun muhtelit yer. 
lerinde vücuda. getlrllecek hububat 
stoklan miktarı bir mllyon tona yük
sellnce ekmelc lşin~kl tahditler 
üzerinde yen! karal'lar alınması ve 

Gümrük depolar1 
eşya ile doldu 
Bunların biran evvel piyasaya 
çıkarılması için tedbir alınacak 

Aivrupa kara yolu bir aydanberi 
~ık bulunmaktadır. Tüccann muh
telif Avrupa memleketlerinaı ıipariı 
ettikleri mallar bu yoldan gelmeğe 
ba§ladığı için gümrük depoları dol
rnuştur. Birçok ithalat eşyası da 
lt\eınleketimize gelmek üzeredir. 
Cümrük ambarlarının bu derece dol· 
tnası, tüccarların gelen malları çıkar
lt\amasından ileri gelmektedir. Lağ
~edilmiş olan Fiat murakabe komis
Yonunun ithalat eşyası üzerine azami 
k&r haddi tayİı:'ıinde ağır davranma
aı, tüccarın mallarını çıkarmamaları 
ıebepleri arasında sayılmaktadır. 

Cümrük ve inhisarlar Vekaleti 
rnüsteşan B. Mahmut Gündüzalp 
ıehrimize gelerek bu meseleyi tetkik 
etmeğe başlamıştır. Müsteşar öğle
den evvel, lstanbul gümrükleri baş
müdürü Methi Adakan ile Sirkeci 
8Ümrük müdürlüğüne gitmiş, orada 
Sirkeci gümrük müdür vekilinin de 
~itirak ettiği bir toplantı yapılarak 
tüccarın ambarlarda bekliyen ithalat 
,eryasını piyasaya çıkarmaları etra
:ü~da alınacak tedbirler görüşülmüş-

r. 
, Diğer taraf tan Ticaret miidürlüğü 
~o bu işle vazifelendirilmiııtir. Tica
'et müdürü B. Baha Enger, iki mo
lnuru ambarlarda beldiyen tüccar eı-

yasını ve bunların hangi t_üccarlara. 
ait olduğunu teM>ite memur etmiştir. 
Tüccardan bazılanmn isimleri ma• 
hlm ise de, bazılarının isimleri de 
meçhuldür. isimleri belH olmıyan 
tüccar, malını marka ile getirtendir. 
Bunlardan bir kısımlarlllın isimlerini 
de bankalardan öğrenmek imkanı 
vardır. 

Tüccar, malını bir sene müddetle 
gümrükte bekletmek hakkını haiz
dir. Bu hakkın fevkalade zamanlar• 
da tüccara, fazla kazanç temini bakı
mından malını gümrükte uzun müd
det bekletebileceğini nazarı dik.kate 
alan hükumet bir koordinasyon ka
rarile Ticaret Vekaletine yeni bir 
salahiyet vermi~tir. 

Bu salahiyete göre, Tica-
ret Vekaleti, fazla kazanç gayesini 
takibederek malını gümrükten çek
miyen tüccara, l 5 gün içinde malını 
gümrükten almasını tebliğ edebil
mekte ve bu on beı1 günün hitamın
da tüccar malını gümrükten çıkar
madı ise, mah Ticaret ofisi tarafın
dan satılığa çıkarılmaktadır. 
Malları gümrükte bekliyen tücca

rın isimleri tesbit edilince, kendileri
ne tebligat yapılacak ve 15 gün için-

1 de mallarını gümrükten almalan, ak-
( Devamı sahife 2. aütun 1 de) 

EylOle kadar yeni kömür 
beyannamesi verilmiyecek 

Beyanname alanlar kömürlerini kaldırdıktan 
aonra yeniden tevziata batlanacak 

1 .tt~ Ban.kın kömür satış şubesi memektedir. _Parası kabul edılip 
~ rnctıye kadar iki yüz bin beyan- ordinosu verılen beyannamelerin 
tn rne dağıtmıştır. Bu beyanna- muhteviya' nı teşkil eden kö
le e.Ierı doldurup mahalle birlik- mürler vcri!c1ikten sonra yeniden 
a{ıne tasdik ettirenlere, parası bevanname vcl'ilmc;inc ve l:ö
ti. tndıktan sonra, kömür almak mi.ir satı'"ına dev 1 c ilecoktir. 

usulUnün. kaidınlması mümkün ola- t _ Rostof un cenubunda Bo-
bllecektlr. tajsk'ın Almanlar tarafından zaptı 

Orta ve ŞimaU Anadoluda barınan- h k 
lar başlamı,ştır. Müstahsilin hi.ıkO- "n derin yarma are eti te§kil eder. 
mete verece~t hububat•n mllttorı ikl Bundaki hedef 170 kilometre ce
ay zarfında e.nlaşılabilecektlr. nupta mühim petrol tMfiye merkezi 

Müstahsil elinde kalacak buğda~r- olan Krasnodar'dır. Fakat buraya 
!ardan makama, yufka, bulgur yap kadar 1 O ırmak geçmek lanmdır. 
makta serbestl'r, Ancak bunlar ei~- Rusların bu ırmak boylarında müda
me~ln kartla verlldlği şehirlere gö- faada bulunmaları muhtemeldir. 
türülüp satılamaz. İleride mi\sait 2 _ Cymliansk mıntakasın-:la Al
kararlar alınınca buralara da gi:itll- manlar Don nehrinin cenubıına taze 
rülebilccektlr. kuvvetler l{eçirmişlerdir. Mo3kova 

Sabun ucuzlıyacak Don' un 450 kilometrelik A-,ağl mec-
tzmir 28 (Ak.~) ....;. Kendl arala.- rasının her noktasının müdafaası im

rında bir toplantı yapan İzmir sabun kan ız olduğunu kabul ediyor. Bu 
amlllerl flatin biraz daha. düşlirül- sebeple Timoçeırıko ve Budyer.l or
m::ıst mümkün olablleceğini tesbit et- dularının Krasnodu - Stalingrad 
mlştir. dcmiryofu üzerinde müdafaada bu-

Makarna, bisküvi lunması muhtemeldir. 
Ankara 28 - Ticaret Vekl'.etl unlu 3 _ Don kavsinde Alman ileri 

maddeler h:ıkkmda bir tnlimatname hareketi devam ediyo". Bir kol Piati 
hP.zırlamaktadır. Makarna ve bls- f . k · • bir kol Ostrovia _ 
küvl tabrlkalarlle pastRhanelerin ve z~ı~ns ati'\ ~a. M k ns 
börekçill'in ekmeklik ve .. ikaya tabl kaıa ya yalda~ıyor. . os o~a, Al
olmadı~ı yerlerden un alıp çal~ma- ınanların S.talıngrad a 80 kılometre 
lan yakında kabil olacaktır, Al~ka.- mesafede buluncluklarınt, harbin en 
darlar piyasaya m~karna çıkınca pi- büyük meydan muharebes~in Sta
rlnç flatıertnln daha zlyııde dü.~ceği lingrad bölgesinde olacağını fiildiri-
kanaıı.tlndedlrler. yor. 

Çukurova 
mahsulü 

Nakil işleri çabuk 
yapılacak 

4 - Voronez' de muharebeler de
vam ediyor. Berlin, Ruslann ağır 
kayıplar verdiğini l:Jildiriyor. 

Almanlar bir şehri daha 
zaptettiler 

Berlin 28 (A.A.) - Alman or
duları • başkumanda.ıhğının bildir
diğine göre. Alman kuvvetlerinden 
müteşekkil bir ~urup Batajsk kesi
minde doğuya doğru ilerlemiı ve 
şiddetli muhareblerden sonra Ol 
ginska ş~hrini zaptetmiştir. 

Vi,.hv 29 (A.A.) - Yüksek 
bir Alman subavı ikinci cep
heden bahscde"ı:>k demistir ki: 

(Batıda bulunan mevzileri
miz sağlamdır. Her hangi bir 
ihraç hareketinin rnnu ancak 
bozgun olabilir. Doğ'u cephe
stnde denemeleri yapılan ye
ni silB.hla.r buradaki mevziler
de vazife almaktadır. 

Alman 
tazyiki 
artıyor 

Almanlar Don • Volga 
kanal.mı bombardıman 

ediyorlar 

Vicby 29 (A.A.) - Rusyada Al· 
man kuvvetlerinin tazyiki artıyor. 
Stalingrad ve Rostof' un cenubunda
ki zengin Kurak vilayeti ıimdi Rus.
yada Almanlann başlıca hedef~r. 
Stalingrada yakın Don kavsinde Ka
laç mınatkasında Ruslar güç durum• 
dadırlar, 

Alman topçusu Don - Volga ka
ınalım bombardıman etmeğe başla
mıştır. Setler birçok yerlerde tahri· 
bedilmiştir. 

Almanlar Kerç yanmadaaının kar
şısında. Kafkas sahilindeki Taman 
yarımadasını mütemadiyen bomba.r" 
dıman etmektedir. Almanlar bu su• 

Adana 26 (A.A.) - Çukurıwa 
yeni yıl mahsulünü ofis depolarına 
ve çifçi ambarlarına. nakil faaliyeti 
devam ediyor. iklim vaziyeti dolayı· 
sile geç mahsul alan bölgelerimiz 
balkmın hububat ihtiyacım karşıla
mak için nakil işlerinin azami dere
cede süratlendirilmesi ve ofise tesli
matın artması için vali ovadaki is
tihsal merkezlerini tefti~ etmekte ve 
lüzumlu direktifleri vermektedir. 

Londra' daki talebemiz retle Kafk:asyaya taarruza hazırlam-

Vali dün Karaisah bölgesinde de 
çifçilerle görüşmüştür. Bu bölge çif
çileri İıJtihlake yetmez derecede 
mahsul aldıkları halde ofise bir mÜ· 
yon kilo hububat vermeyi vadetmiş
lerdir. 

bu akşam radyoda yor1ar. Moskovada mahsul hakkında 
endişe vardır. Mahsul her tarafta ke-

konuşacaklar male gelmiştir ve hasat baılamak. 
Londra 29 (A.A.) - 29 tem- üzeredir. 

muz çarşamba günü akşamı saat Vichy 29 ( A.A.) Roatof şebd-
19,45 de Londra radyosu türkçe nin cenubunda Alman ilerleyip de
rnutat neşriyatına başlarken vam etmekt,<:ltr, Don nehrini geçmif 
Londradakl Türk talebe radyo olan Alman, kuvvetlerinden bir kısmı 
vasıtasile Türkiyed.eki aile ve nehrin vadisine hakim olaın tepeleri 
dostlarına hitabedeceklerdir. Neş- işgal etmi~lerdir. 
riyat 31,32 ve 24,92 metreden --------
yapılacaktır. 

111111111111111•11111111111111111111111111••••••11111111111111111111111111111111 160 bin Km. 
kare erazi 

Almanlar bir ay içinde 
bu kadar yer zaptettiler 

Stokholm 29 (A.A.) - Alınan 
askeri mahfilleri 30 gün zarfında 
piyadenin 800 kilometre ilerledi
ğini bildirmektedir. Belçika ve 
Fransa muharebesinde bu kadar 
yer 

0

47 günde geçilmişti. Bir ay 
sonunda 160 bin kilometre kara 
arazi ele geçirilmiştir ki İtal· 
yanın yarısı kadardır. 

. Sovyet tebliği 
Londra 29 (A.A.) - Gece yansı 

Moskovada neşredilen Sovyt tebli· 
ği: «Gündüz kwvvtlerimi:ı Yukarı 
Don' da Voronez mıntakasında, Aşa
ğı Donda' da Cymliansk bölgesinde, 
Rostof un 25 kilometre cenubunda 
Batajsk civarında çarpıımıştır. Di
ğer keaimlerde değişiklik yoktur.> 

ikinci cephe hakkında 
bir anket 

Beme 28 (A.A.) - Journal de 
Zurich'in Londradan aldığı haberle
re atfen yazdığına göre, Gallup mü
esesesi ikinci cephe meselesi hakk -

«Nazileri atarak sulh 
yapın, yoksa bütün 

Almanya'yı yakacağız• 

ı.ondra 2:l {A,A.) - Diın gece hava 
marcşalı H:ı.rrls, rodyoda A'man hal
kına hltab0 n ihtar yollu nesrlynt 
yapmış, Almany 'ya yapıI:ıın akın'a

rın şiddeti hakkında. n'lZa.n dikkaU 
çekerek deml~tir ki: 

«BU şiddet: l akın ar l.ntlknm mak
sadile yapılmıyor. A1m.ın şehlrlert 
birer bl:er boınt>:ılanıyor va taa.rnıı 
şlddetlcniyor.,a bu muh:ıre 'e •c cle
va.m et.n1F>n 7.a imkan v~rm "m k ı-;tn
dlr, Maksadımız bud:.ıl'. Ş 1ınjlye k1-
da.r Luhek, P...o.,tok, K..>lonyo., Bre
ınen, Vilhelm,hıı.fen, Dtsbuıg, Uam
burg bu suretle bomb:rrd·m:ın edU
ml.;tfr. Du listeye her gün başka. 
şehirler de ilb" cdil~cktir. 
Nazı lld""rlert ,J3ritanyalı'ıı.r o kıı.

d:ır büyük kayrba uğruyorl::ır ki en 
sonunda nkuı nihı.ıyete erecektir- di
ye Almaıılnn t"selll etmeğc çalışı. 

~·orlnr. B ın.ı ln ınan sonundıı hara! 
lnklsanna uğ~·ıyacaktır. NnıanyR 
üzerinde kayıbımız ylızde beııten az
dtr. Bu nlsbet her gün artan İngiliz 
ve Ame:rlkan lm:ıl.ltı karşı:anda hl') 
bir tesir yapamaz. 

Pek kısa z1man sonra her gün, het 
gece. yağmurch, karda a:..ınlıır ya
pıt.lcaktır. Almanya'nın hel" tarafını 
baştan başa yakacağız. Bundan kur
tulamıyacaksınız. 

Muharebeye, bu taarruzlara niha.
yet vermek ellnlzdedlr. Naz Heri ba
şınızdan defederek sulh yapa.bilirsl.. 
niz. Nazlier bir intikam su:.hu iste
diğimizden bahsediyorlar. Bu yalan
dır. İstikbalde Almanların topyeküıi 
harbe glrnıeleı:1ni 1mkAn dışmda bı
rakmak I.>tiyoruz. Bu gerek sizin gerek 
bizim menflatlmlze daha uygııu de
~11 mldlr?ıt 

Hamburg akını 
Vaşington 29 (A,A.) - Hamburg'& 

karşı İnglllzlerln yaptık'.ları · ak.m& 
600 bomba uçağı iştlrftk etmı.tır. 
Romo. radyosu, İngU!211erin Almanya•
ya. karşı yaptıkları en tahr:lpkılr akı~ 
nm bu akın olduğunu söylemiştir, 

ÖHl ve yaralı adedi pek yUk.<ıe'lı:tlr. 

Fransa elçisi ·Atatürk'ün 
kabrini ziyaret etti 

Ankara 28 (A.A.) - Fransa
nın Ankara büyük elçisi M. Oas
ton Sergery bugün saat 10,30 da 
Atatürk'ün muvakkat kabrini 
ziyaret ederek mutad merasimle 
bir çelenk koymuştur. 

Mısır' da 
sükunet 

İngiliz kuvvetleri 
müstahkem hatlarına 

çekildiler 

Londra 29 CA.A.> - Çölde yeni bir 
durgunluk vardır. İki tar.at blrblrlnl 
gözetıllyor. İngilizlerin son hücumu 
mevzii tdl. M1hvercllere zayiat ver
dlrmlş ve İngilizlerin taarruza. geç
mek kudretine malik o'!ıduğunu gös
termiştir, Şimd! kuvvetlerimiz geçen 
hafta aldık1an mU.<;tahkem hat.ta çe. 
~lerdlr, 

İtalyan ve Almanlar ~nl hücumla
ra karşı ı~erı mevzllerinl tahkim edi• 
yorlar. 

Mısır' da mecburi askerlilC 
Vfchy 29 (A.A,) - Mecbuı1 asıkec 

llğln ihdas edilmesini lstlyen bir ka.· 
nun ıa.yıhası yakında Mısır parlA
mentosuna tevdi edllecektlr. Mısır 
ordusuna verilen! vazifelerin çolı:ılu .. 
ğundan ve eh~yetlnden bu ted· 
blr1n alındığı söylenmektedir. 

Londra üniversitesinde 
doğu dil kurs!arı 
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llBB "l'BLDBR 

Biraz da onlar koşsun! 

Dide, l'onl, Weypıult vesain p.ı rwh Jmı&ahklan etntuM1a 
laaıle• leıle uğıapDlar ..e 111 ı em dg dlnyasa» m titiz bir 

Mi'"w"• ıua ölçüp latçmeiıe kallnu!ler ....... denilen weylıı ne 
M:piik 1* .ı..ıret D,..p till'lliwa anlata nlata Mtlremlyodar. 
Onlara nuawı msaphr ........ ,..... .. , .......... , fQe. 

AB!ŞAM 

Harb içinde Almanya 
Berlin'de hayat nasıl geçiyor? 

Yiyecek miktarı, barlar, tiyatrolar 

rlne yaptıkları telldnhı uat bllul etmez blftr lslridlrler. Biı Fwa aw:m ·-• ..Mıririlıete huJgnamaz Cautcler eeki ha-
En btlytlk lanet olan elektrikten de amlarea lstlfacle ec1De- Avrupanm bq1Jca merkezlerini sez· cimlerini muhafaza etmekle beraber, 

memlştir. LAldn bir "111 bir~ ~ plaıp .. lmılretl 'u ll'na aifdr. Mut.urlr iptida Berline uğ.. baskı miktanm azaltmtfludır. 
ldsmetçl yapmlfiD'. ~ele lılyledlr. Mem ofaDan fbm1IJe l'UIUft burada s8rdüklerine dalı bir Halk fazla tık clelil. fakat temia 
bdar istHade etlard'lderi Mr h4lret lwwlu .. dn Mln4e .-.. mektup 7UIJUfbr· Mektupta eli- liYinmiftir. Alman,.da ewen bar'b
ıpaldadırlar. ,.or ki; elen evvel odundan yünlü kumq ya-

... -· ' Ü nh lıllginlerl tddtalanm ispat için baa garip Bindiiim tim çok •alabelwktı. palıyordu. Bu bakımdan büyük eleği· 
teeı9eln ~. 11 Jdşlye Mru ne11ı.ta1 W llaeGılsfnl Her İltasyonda laıirçok yo1calar ini· tiklik yoktur. KeduaJann ~iu ço
tlellftlrerek aldAde llJY1I aşara.,-. .,. w w lflnn.lfJenJlr. 70r, bunlann ,-erin• eqkalan bisıi- rap giymiyor. ..,..Hannda tahta ta

Ve bu il lld' •• ...-ı .Wuğu görMmiftilr. ltf.e .,...nln kudreti!. :yordu. K.W-bim -Mhl. Avrupa· banh ayakb1n 'hulan~r. Hepeinln 
M.....mı ba tıeerii1'eyl bisim aktörlerden blrt daha inee yap- nm bütün memleketlerinde olduğu hqlannda küçüle, fakat prip haeır 

nuştır. Bu gnatt•r salmede yalms - tcer, ,... .... ... sibi. yolca trenlerinin mataunın .. pkalar bulunuyor. 
tltne yapıl' tealnle tellptll sarhlf .......... BaU& "9 ıMIMe azaltılmuıclar. Svlller walt mühim Lok .. talarda inceden JIW& l11t
mlded fndamr, başı fml fm1 cWner, salNlhleytn berbat bir kafa itler için meyabat edebiliyorlar. Gerçi mak l&mndn. Haftada ilci a6n et 
De kalkanmf.. bilet almak için silelere hat yunuıca ::rokhu', iki gün de yalnız bir kap ye-

..._imanlar Qeeinıı1e telkmm lım*etlnl ruh ... ....._. kendilerincJen vaika arampıyor. Fa• mek 'Verilir, J.erkea ban11 7•· Bira 
l1mı nft1. snen lfitçtiler de bize••' At TtftoaU)ilDU•A&ttb• kat gueteleı, ndTo lammsaz ae- abp malıduttur, pıap az 'bulunuyor 
.ıye .,..._..,..._ nm? yahatin •ataaperverliia "1kıra bir ve S'ati çok.:yübektir. Fakat yemek 

o llaıNe ................. .,.,. bir bıl1ret ftrbn neden hareket olduğunu o kadar çok tek· fiatleıl ar'bden ft'V'eline niepetle de-
llkmtı çekiJOl'US! itte harb zamaı lnaelanm ........_ kar· rar ehnitlerdir ki. disiplinli inaanlar iiımemiıtir. iki marka ( 1 lira) i7i 
tuaeak w saadete ptüncek 'biiyfMr bant: Telldn.. )(8çlk bir olan Almanlar lüzumsuz "'• ...,_. 'bir lokantada tunları :yedim: Bir çor
tll maJrıeUnl andJıan bet ve JBS 1* AYnapa 111frW - etana- bat etmemeie betlamttlanLr. Mama- ba. aebzeli aucuk. patates. •lata. 
,..._.., Bir telkln bamlesL. Dv)dwus ptt1.. Bir ,.. e\p• fih Ahnanyada tiead'" llnlli faaljyet Tiyatro Ye sinemalar 
lılr aç b.w. kl1tiW llira mi itmek lstlyonan8' Doin Tnlı• o ka~r b~ttir ~ her itin on bin- ~ 'Ve .;....,.ı., mlthit bla-
WBhlt- kq ..._ Saim Mr tendn... lfe ~ TM• 'lılnll!.. len:e ınaan hır ,.mı; hetb wehre balıkhr. Lebar\n Conte ele ~ 
Aman fala kaçallWl)WI, ı... ......., ...... , lııı!m te '8ı.t M~h.:.: - .!:ı ~ h111'8. Paul Uncke"nin Fıaa LUDa 
... w•ıı oln w lılr • *' h ~ ::.ı..:.. kalabalıktı. k ridorl er ~ operetleri gı'hi eski o.Peı:.eder de oy-

Mulldlp iMi ....,... "'8 ........... ...,..._ plqı,_tar ı, ·~. 0 ar nanıyor. Berlinli tiyatroyu 1ever. St-
ft panlttm ,.... yapmak &iM alda ıı' A JsMt ark ~ le dola icb, kon~ol m8!'1an hilet in tahditler yüz.ünden batka feYe pa
alnşıyorlar. Blrar. c1a lmanlann miAime l1lh ............. kontrolunda M}ük çekiyo~a. ra aarfedemediii için mk •ık tiyatro 
bpanlar. Rem enJann ellndeld NFt-r •-ile bllllDdeld ...ı- Kontrol ~urlanmn ' 0 !11 ka- ve sinemaya gidiyor. 
mae» dm ıet elAdPd, çek dalaa elıMIP Wilıllmeie mlmlt tef- ~-t·· =::j: ~ "bi 'k.!..1:: Barlar da doludur. Fakat dwe
len1ir. - H .. :.~ ~ ~ceket. dilmi)'or. Kırmw balyan pram 'Ve-

u • .an ya fİlesİ 20 marka Alman tampan• 

ihtiyar Aşığın 
başına gelenler 

hacaklanncla uzun pantalon buhma-o · ·ı k ·· ik _1,_ 1 • .,;...,.r cı __ t 
yası ıçı ere muz QllU- - • ,... 

1°:·_L__ üthi L 1 L_1_L on ikide her tarafın kaPaJll1lua la· 
ı....u&1111ta ..,agona m f &11.1aoaml' d Faka b' d ,_ - ,_ '-- O · ek ..J:~ haJW ıım ır. t on ar e ııcr yer uop-

0d'u7ur. bulç seıvıa ::rem, .. _.~e'=--• •..ı hyor. Çünkü elueıiy• bu uatte ba-
e yer unaJIUIJOr. vçunca •erv..- t hl•L--• · ti. --!L- • 1...--•--

L-J .. _u_L olabil_ı'- 1va e ....-ıı lflUe vnıınıeame.,....... te yer UL-nuoaa m...-ant1& QJID. 

Yemekler ıunlardı: Sebze torbaii. \nırB. ı· eld'... • •L· l 1.---· 
• L-- er me g ıgımın mınc aa.puua 

p~tate.b ka~ca. ·-~~ ve bezelyp tehlike ipreti 'ftlrİ]dİ. Berlinliler bü· 
hır adada, çilek _poclingi. Yemekl, Yük bir .ukW.etle ve dieiplinle mia-

16 d ki •ı• rl beraber yanın life M01eUe tuabı _LL • .. L--ladd C'----
y8ŞID a sevgı 1, apa ımanı içilebili,or, 1 so gram ekmek verili- =a1ta:'ı:::,0ıa.&. i:k:; 

ld kt ı w yor. dakika içinde 1>ombopı. Uzaktım 
8 1 88 S0Dl8 ev enmege yanaşmamtŞ Gece eaat 23 te Franldart iltuy• ~var toplannın ...Jerini ftittik. 

nana Pcbın. Her taraf lutranhlm. C'-L Be 1in · 1 · y le '---1---!:. -1-1 -!!'L--L ra&at r &zenne teyyare geme-
0 u .... 11,.......a __.. ... er 7-- di ... L 1!L • • • Uçt 

Miiddeiumumilik garip bir dolan- ile crvlenecektir. Eleniyi IOll derece ..Je baiuuak. orada balundaklan-1 · . 1 ~n0&e geçti lfllreti pat e 
tlıııcılık tabkikatına el l:oymuttuı • .even Yorgi ha teklifi de memnuni- nı ha'ber Yeri,.odarch. Ortalıkta tak· ve;dj: d • b' pek 
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HARB DURUMU 

Almanlar aşağı Don'n 
her tarafta geçtiler 

Reuter Ajansının Moskova muhabiri 
durumun çok ciddi olduğunu bildiriyor 

Dolu eepla t •u 
Don nelarinin ceabanda. 

Azalt denizinden Kaıaç•a kadar 

oJua dört 3'ÜS kiilar ·--·belik bir cephede çok tiddetli muha-
rebeler olmaktadır. Muharebe 
bilhaua bu hattın merkezinde, 
Cyaa)iaMr auntakumda tiddet-
lldir. R1*u. Almanlum Doa 
-.mi geçmelerine ~ olmaık 
iPa bU,,ük bir ppet aarfetmit
lerdir. Fakat bu makavemete 
r•imen, Almanlar nehrin ü.ze. 
rinde birçok kiprllJer kunnuılar 
•H Ataiı Don nehrini PÇIDİfler
dir. Azak denizi .bilinde Aak 
blai Ahnanler tarafından zapı
tedilmiftir. Şimdi nehrin cenap 
..Lilinde bu,ük Alman kUVYet
leıl top~. Bunların 'bit 
taraftan ~-. .... ta
raftan Şimali ~ dolra 
barelı:ete haJlamalan beklenebi
lir. 

Dünkü AllMD tel>liiine söre, 
Alınanlar Don kepinde ve 
Volga • Don kanalının Don ağ.. 
andaki Kal11Ç0

t zaptetmiflerdir. 
Kanalın diier aizmda Stalin
grad bulunmaktadır. Voronez'de 
Ruslar uiraclıklan büyük kayıp
lar 7üzünden düiı bücumlannı 
tekrar etmeanitlerdir. Cephenin 
merkez Jmmmda çember içine 
almmJf olan Rm kuYYetleri im· 
ha veya esir ec:lilmiştir. 

Reuter ajan11D1D Moakova mu
habiri çektiii hlr telsrafta Apğı 
Don• da durumun p ciddi ol
dalunu l>ildirmektecrır. Muhabir 
diyor ki: cRular da 'hunu aak· 
lamıyorlar. Mamafih Ruaların 
çaıplflDB Uimleri aamlmamıt" 
tır.> 

Londra radyosu dunun bak
bacla tlemiftR kiı ~ ma• 
M6li. Roetoran dütmelinin yap
biı aiır tesir albndadır. Son 24 
.. t •rlmda durum hiç ıüpheaiz 
pek fazla vahimlepittir. Askeri 
miitehuaıslar. Volga179 doğru 
~rüyen Alman kolunun bü,.ük 
bir tehlike tetkil ettiii baaatia
dedir. Almanluut ~·mn 
tünalindeki genif hedefleri pek 
Ylzıh aöıtilüyor. Almanlar ha 
mıntakaya inince muharebe çok 
uzayacakbr.> 
Mmrdaı 

Pazar aktamı ~ tiddet
li bir topçu ateflnden aoma Jnai
lizler pazarte8i abahı turnıza 
geçmİfler ve az miktarda llerle
~eıdb-. Mubarehe alqam üze
ri dunnuttur. Dün Mmı cephe
elnde mUhim bir b&diae olma-
ınıştır. 

Hava akmlan: 

Almanya ve lnailterqe yapı
lan hava akınları çok pddetlcn
nıiftir. lngiliz taJ>"lrelerinin 
Ham bura a :raptıklan akına kar
ıılık olmak üzere 200 Alman 
htyyareai alı gecen lnailterenin 
Biıminah.am. Londra civan ve 
birçok timaJ viliyt:tleri üzerinde 
UÇmUftur. Bbmingbam'a çok 
miktarda bombalar ablmıt. 'bir
çok yangınlar~. Londra 
eivanna da 'bombalar diifmür 
tiir. 

Diier taraftan lngiJiz tayyare
leri de Garbi Almanyada mulı
telif yerlere 'bombalar atmıtlar
dır. Hava akınlan dalıa ziyade 
tiddetlenmek istidad1n1 gösteri-
yor. Hldİ8e tud9ı: Yorsi aduıda biı ~ bW etmiftU. ei, araban hamal yoktu. Elimdeki U. er.~~t ga~ ::'mubb-n:: 

adam MüddeMıam•iliie iatia ila $.mili Y...._ Mii.Weıiam...-. -. ha t • .,,.. 'ım ;ı. .....,. ... kdlsod 'k:ıw ien1e, nJtı • • ~-llll•!!ll!l•!l'lll~..,.l!!!l\ll~~!!!!!ll~!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ .. 
miineaat ~ !leni ..... Mır -~ ~I' 'Mi çıktun, itedenberi bildfiim Bristol d"I_ ~rda,. e 1 ı: b ~ li pmden Atılay K''nl'tK HABER'' E"R L- r.__.ı_ _1_1_.ı __ ,...L.. •.ı..l!- A k d' • d' . . . ucnn e- .en az ,, aş.:a aaa u- v~u LJj 
aa taraı.aan ~glal ıuum - parhmanı en ısıne 'Ver ı- otelıne gıttım. I B .d>eh' çah,m k 
elllÜftİr. Y orgi 68 ,..lanndadır. Do- ğim takdirde Eleni benimle evlen.e-1 Otel, harbden evv.UU k.onforumu ~ uyo~. unun ht lif ~emleketl:r- * Sama17ada otuna lbralaiin 
Jaadınabk iııaadohınaa Elmi ile 16 ceiini a8y)edi; bu teklifi kabul et• mahalaza ediyordu. Ôğ)eye kadar d ere. ·~raya seb~ e Jiaaıbll L-il h •t1 e rı• d _ _ı_ biri b tJ 
,..Iannda bir genç lmdır. iddiaya tim. Derhal Tarlabapndal:i apartı- acak eu vardı. T«=mizfik, bizmet mü- c~~fi~e~r cede yfy:nız, y~~c~ ;: şe 1 a ııwa · · za ıtaya müıacall a ge-
nazaran zengin bir adam olan 68 ya· manmıı Eleııinin üzerine devrederek kemmeldi. . Giden pnonlarµı yerini -/jm: iyid~r aldıiu:ıuz ücretten de :-..!ti~= ~-t :z.:k;.~ 
tmdaki Yorgi. komfUsa. 16 yapnda~i lbıa plea muamele)'i yapbr~ ve kadınlar, yatbJar 'VO pek ı~nçlew her hafta :vimize 'b~aç para gön• il uba hp l:endiaüıi yere 41ti,üıdüğünü ıve o 
FJeniye ... ..Jmattm. YorKi hır tapu eenedini Eleniye ..erdim. Fakat hıtmutlardı. Ertai güaü ,ebirde kıaa derebiliyo~z > diyorlar: BafvekA et • )' ve nrada cel>indeki on dört liruı ile 
mlddet ~İJ'İ liiip ve ta~ ede- hundan aonra it 'bozuldu. Eleni ile bir gezinti yaptım ve Berline hare- 210. t' • erlerin iaimJerini altna aaatini ahp L---.. .a,lemi-
nılr •eziyeti hakkında meılamat al- evlenmek için bütün muamele de ket ettim. gaze ecı. . tir. ...,....... " 
11111 ve bir gün de kendİIİlle evlen- ,.pılıp bitiıildi n lakin eiıadi Fleni Berlin'de Her.• saat 13 te H~ Ne: netrediyor lbıalaimia tarif,ettiji etk8l merine 
mel teklifinde buhmınuıtur. benim · plmiyor beni de ken- zaretinın kabat •alona ela 'bır DeYI 

El • ......el& '* htlalüe di • ov~ si lelikle Eleni Fevkalade bir talih aeri olarak Babil kuleai ~alini ·.Jıyor. Ç&nk& > ~ 16' yql•nnda Tevfik adında bir •-
~'---'- --L .c._~= L-~...1-- '7 elimdea Otomobille .eyahaf ediyordum. Al• AngJouJcaon memleketlerinde çıkan- ::.:.:.~i4 Udwtt uG ıa,. ~ıltalı y.kala~ lbrahimd.en çaldı• 

mıe. ~~ ~ 791 ~ • • ._.. _..,. aparhmaDl DL8DJl'llCla h_. qbu otomobil kul· lu mibteana olmak üzere, dOJJl'lllUll rJJalDde bir ba netlceslDde batan iP altın uat ıle paranm hB' bnaı 
daiwıu ilen .ürmüpe ele y ortınm alda Ye cloLmd&rdı. .ApaıtmıanumD lanama.z. 0$omobille aeyabat etmek her tarafında çtkan pzetelerin 21 O ~ dentsaltı &emJmlzde ~ üzerinde buluıımuıtur. Za'bıta tahki
marI.rma ve malıNn fMlalığına da-~ "". b:eni eldatıp dolan- ~in hususi müsaade llzımdır ki bu muharriri 'burada toplBnıyor. Ba-f olan 39 Abay erbq Tt! tr'.ln lılıDlerl· kata d~vam ediyor. 
>:°~mıyarak. nJ!'ayet evlenmek ~e~- d~. 1ıÇID Eleııüün cezaLrnchnlma- da pek az verilir. Bindiiim araba 1 gazetelerde aık mk balııNclilen ha 'be- ni bilyük bir ~ ile blld1drlS: * BGJükadada oturan Sıdıka 
lifini kahal etmlt. fakat la'llDUa ıçın 11111 istıyoıum. siizel bir otomobil yoluna taJcibecle- 1 un konferanelannd- biıincle ben de Şehl~ olanla.ruı &Netine htlJcO,. adında bir kadın poliae müracaat 
'bir tart koYJD111lar. Yorsi. Tulal.ep Ba doluıdmcılık iddiaa üzerine rek öileclea aoDI'& Berline muTUalatlbulanc:lunı. y .. öıtiilii bir maMnın metçe bnmıl .,aldım ~. ederek Ada poatabaneainden bir 
ciYanadalr.i apaıtmıamm ~ Miidd•iumumilik tahkikata batla.- etti. önünde 40 , .... nnda, yuvarlak yüz- AtJ'laJ denfzaltı gemisi IUbylan: mektup aldığını; bunda, o civarda 
........... takdirde Deni ee Yor• Jllllbr. Şelan prp mahallelerinden girdik. lü, Amanca. Jn.11 keailmit bıyJkh bir ov. Bnb, Sadettin o~an (1&'18) to- ı&terilen adreste O.man adında bl

Kaieeıhof oteline indün. Otel kala· lızat otarmuıtu. Bu zat ecnebi~ mutan, Ov. Yd>. 8ebat1 Tap (189'1) rine bin lira vermedikleri ~dirde, 

Gtımrtik depolanndaki eşya bahktı. Holde, barda birçok imanlar IMni.i tefi. orta elçi B. Schmidt•ti. 2, et tomutan, Or. Ttm. Ra11f B&J- kocasınlJl ve kendi.inin hayatlarının 
ve alıpm çaJ'tlll lçmeie aelmit pk Gazetecilerden hir bmı mMUlm etı- lral (1808), MaJ,er, IB. nl>. Ahmet tehlikede olduğu blldiıildiiini ve 
Ben.inli lla~nlar balanu7orda. cAJ-1 ıafmda otannufta, bir kısmı ayakta Tilrln (lll08) ~ 18. Tm. mektubun altında bir hançer remıl 
man çayı:. adı verilen bu Ç11Cr Al-1 idi. lstiyen •igara içiyordu, teırifat Adnan Srll cı•> ldncl ouQı. 1 buluııduiwıu idc:tia etmittfr. 

(8"'....,. l iılci ı tW•de) batlam•m· Devir IPDe Beleö17e ik· maııyada yctiten bir takım nebat• yoktu. B. Schmidt tordu: saba7. Zabıta, Osman acbnd&ki adamı 
li takdirde Ticaret ofi.ince .. blıia tİlat murakiblerinden B. Osman ]ardan yapılıyor. Otellerde, evvelce - Sual sormak iatiyen var mı) A'1Ja1 gembbıde bulanın pdlkll yakalıyarak tahkikata sirittnittir. 
tJtanlacaiı ~. memur ecfilmittir DeVfedilcce.k 13 yet tutmaınıpanız, bot oda bul• Biraz sükuttan eonra bir muharıh eri>lilar: Mk. Od. 8b. Ahlnet Aıakan * Kamnpatada oturan. Abdurrah' 

Bu itibula ......._._ his lııafta. on bin mmma'eli ..-k verdır. lkmat maaıza imkin yoktur. Birçok otelle-}aual sordu. Fakat B. Schmidt daha ~C: ~:Ve.~:=. dar-~~ bir ~dad k:dd k~ 
sün içinde mallannı ambarlardan çı- müdürlüğü ile Teftit heyeti kısmen re, ya ordu, yahut .ıbtü ihtiyaçlar ziyade kendin sotulacak .ualleri tel• ov Gd ca"fllf Nurettin Ohe9 BJA11t te ennı tlmir e et e 
kararak pi;,asaya arzetmeai ınuhte- Dördüncü Vakıf hMUDa tqınmııtır. için el konmuıtur. kin ediyor. Sazan çak nazik sualles 't3Ü50İ9>. MJc; Bt. 04. Ziya Lodos cereyamna- çarpılarak ölrnüftfir. 
meldir. Ba mallar içinde doinıdan NaJdl ili q aomma kadar taJD11ml•· Odamda yerleıtikten sonra dışarı• •oruluy9r .. B. Schmidt bir latife ve,ya Karagtbnriik (S4l/10 S.'78), Mt. Bf. * Tahtakalede oturan Mehmet 
doinı.Ya Anadolııya aiclec.ckler de nacakm. ya çıkarak Berlin hayatına k.arıttım. bir tebessümle işin içinden çıkıyor. Od. Tahstn Danmez İstanbul (929/ adında ihtiyar bir adam evin merdi-
\uıunduğundan. öı:Wuıüzdeki bir J ' -ad d k" Mağazaların vitrinleri dolu idi. Fa• Viyana'da 2082 B. 102), Mk, Od. ~TUŞ 8a- veninden iberken ayağı takdıp dür 
hafı .. :._ı_.ı_ el An d 1 8fe .ıt roum_a_ı mevcut memur- k t .. t b · 1 ak · · d .. kk."nl ıt.batttn Nartman İs&anbul (IM/2128 nıiit, batından yaralanml§lır. Meh· 

a, obn gulatan .,,.._W ~w a k~'lu !ardan 133 L!.-: vaJnaz ekmek =-=•e ~ . o e ekn al m . •.çın vitnninu • a daekir~ Franaaya Vi.vana yolile döndüm. 8 ~ıo> ""''....,. ... ,... Od. v-etdzl 
e n U .. " ._.. gınnce ne er r_L~ "" • .. • .c.aca.u1& &19• n-- met Cerrahpuı> haatane!İne go-türül• ve g~re . . pıyuasma • ---·l..1ü. Bwıl..r ipka edilecektir. • . . " emecının &::A&J Avuatu-- payıtahtının gtizel ıa. Od. -r-1:..-aJ miktarda itbal&t -.ıL-. ~---"""'" güzel çik 1 t 1 .aht k n ·ı- 8unal Jyiip (3Wli 8 • il), müşse de biraz sonra ölmü§lür. 

~ 1 elJ'UI . ...-· t.16 müdürlüi&ne ait tahaisatın hü- 0 a a a,?n e, ~ e h118Usiyetleri kalmanuftır. Şarap içe-- tıst.e&VUJ cema.ıeWn Dhıtel' ı:.tıanbul * C H. p Beykoı kaza idare he-
cakbr. Banlar aıumda m~ t.- kGmetçe verilmeaine devam edı'le· etya satan maga~ın 'YitrmmdeJd rek dan.edilen fıçılı kabareler kapa• (93412006 8, IGO), Zeldirlk Od. baş- yett ~en: ı Atustos 942 cu-
~ qyaırı buhmclaia sı"br. tlıhU. cektiı: Ç81ltaların yalnız sua makamında bu- lıdır. ÇGnki prap bitmi§tir Kahve- ~VUI J"et.b1 Yücelea Ankara (93~~ mart.esi günil ve gecesi için tertip edl• 
t.rdak. clanir çuhuklan. te1. iplik. • .. Junduiunu. kadın çoraplaruım c1a aa- 1erc1~ v-~anm methur .üt1 .. kalı- e. Hl>. mektriql Od. çavq llllDaU ıen ına:1ue ettencen denJs ıestn-. 
w .me de ftl'c:hr. tıhk olmadığını öğrendim. veleri. kremli gatolan yoktur u Fak~ Tu1Q Ba'lıkeslr (935/2045 S. a3) 1 tl8l " mttJdap lJemlne d da-.et!Je-

Awupa ~J.nua .m ... ile süm- Beleclirelerde çahpcak Ekmekçi, kasap, bakkal dilkkb· halk Deteaini muhafaza etmit;ir Sol- Blektrikçl Od. ça'VUll Sa.!Nlhattln Ya- ledn tenUDe • .....,.... 
~ faa!i,ed ln'tml§tır. Son Wr m.!S.11...-L-~tl lan önlerinde kalabalak ıörGlmüyorı b. k ka ' .ı- rat K. Jell (IH/llOft 8. 480), "ftl1lds _._ : ........ ...-. 
~ albmiik varidatmm harbden ~ er Jb'ecek her teY vesika iledir. Vesika· gu~ • ır .P~patya men uu rft•ınuaı. baş ırediklf Maaam fen 'l'NıtJam Da...U)'elede --TV .... ---· 

nvelld rakama :yühelmeai efe bunu Anbra 28 (Hususi) - Dahi- aa olan da sünün hangi .. atinde olur-~ gıbı, val• bavalannı tekiat (929/IOM 8. Hl), ft!Jlidrr ~ C. B. :P. 8-kGa .,. A. Jlllar Dahiye 
..._... ~ Son 'hlr Lk --. Hye Vekllltıl ,.ldıp bir tamim- Is hakk al .. embsdir ed17orlarl B\laeyhı COfklm Al~r tW/2084 merkeslerl je A. Bll&r, Kalıllca, c;u.. 

• ay .-- de takaüt J8flD& ctrlp de Beledi- aa 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Strauss'ın muvaf
fakıyetindeki sır 

Kıymetli arkadqun Mesut Cemil. 
mefhur Rlchard Stramı hakkında 
Radyo mecmuasına yazdlfı bir ma· 
kalede (!ok dikkate değer bir nokta 
· de dunn • 

Huli.sa ediyonun: ....................................... 
cEski beıtekirlar, Strauaa'm. gerek 

Belediye 
teftiş heyeti 

11 mülettiılik için 9 klıi 
müracaat etti 

Deniz üstünde otel ....... - -- ---
Es.ki köprü tahsildarları 
şimdi ne yapıyorlar?. 

~ 
: 

"> 

f Taksim-Harbiye 
caddesi 

Geniılik 35 metreden 45 
metreye çıkarılıyor 

"1 p ' ,, ara. 

K?dıköyiine gliiiyordum. V -
ımrdn bir adam cı-bind n b!,r şey 
plrnnrken yere p - ra dü~ ürdil. 
Arnnmağa başladı. Yanında d: 

- İşte, dedi, y ğt ın dıbln
de! .•. 

armoni yapısma. aerek aletleri kul· d il 
lanqıru korku ve ıilpheyle karıılad... Belediyenin dahili resmi muame- " Kedi yaşamaz " en en ,.er Proıt planına göre Taksim ile 

Harbiye arasındaki tramvay cadde
sinin genivliğiniın 45 metre olması la· 
zımdır. Halbuki bu cadde. imdi 3S 
metre genişliktedir. Eski Tak.sim kıı· 
!asının tramv y cadde1indeki temel 

Adam ej;rildi ve düşürdüğü pa
rayı yerden aldı. F knt onun 
mütevazi, kendi halinde bir ı:ıtO 
para» hl· olduğunu görünce öyle 
bir kızdı ki ... Küplere bindi: lar. IDkılApçı muaikitinaa da tiyatro lelerlnl ve iaıe ve Belediye zabıtuı· neresidir ? 

~.Udürleri ile tabileri yola getinnek na taalluk eden i~leri teftit etmek ) - Beni aratan, eğilip k ldıra.n 
sendin ha!.. diyerek onu hus 
mevkiin m sası üz.erine atta ... 

•;m o. zamana kadar yarattığı eser· için Teftiı heyeti gadrosuna yeniden r,~......,'!'1111'~111-1111111.: HiKMET FERiDUN ES
1 

( ~ ._ ~· ·-

·~. bir tarafa b1rakıp Ro&enkava· 11 milfettit alınmaaı kararlaıtmlmıı -~ ı 
lı l bıwdadı. Bunda, aanatkir ol· ve hunun için bir müsabaka imtihanı 
Cluğundan başka zeki ve pratik ol- açılmııtır. Siy33l bilgiler okulu, Hu· 
duğunu d İspat ederek. hem ortaya lcuk fakültesi ve Yüksek iktisat fa· 
tmak istediği yenilikleri ileri sUrdU; kültesi mezunlarından 9 kiıi müra· 

hem de muhitinin tekil ve mevzu caat etmiotir. Müracaat müddeti bit
bakunından değerli &afacaiı bütün tiği halde, 1 l müfettiılik için 9 ki§i· 
f rtlan topladı. Yeniliği, halka ve nin talip çıkmaıı kiifi görülmemiştir. 
tereddüt reçirenlere tanıtacak bir Bu itibarla 30 temmuzda yapılacak 
Çerçeve ve zemin bulabilmifti. Ro· imtihanın bauka bir tarihe bırakılma
•~nkavalier müthif bir bqan elde aı ve müracaat müddetinin uzatılma
etti. Öylesine ki evvelce Strauu'ı sı düıünülmektt:dir. Mamafih Bele-
Üpheyle karıılıyan &anat mahfaleri diye kııa bir zaman için tefti, kadro

bu efer eseri oynamak için en bü- sunu tamamlamak istiyor. 
Yük hararetle ona adeta hücum et- laıe iıleri de Belediyeye devredi
tiler. Fakat musikqinaa, kendine ve lerek. bu itlerin murakabe1i Teftiı 
eserlerine büyük bir inanla Ye ao- heyetine verildiği için yeni alınacak 
iukkanlılılı:la bu ilgiyi asıl amacına müfettişlerden baıka bir miktar daha 
bir basamak olarak kullanmağı ih· yardımcı memurlar da alınacaktır. 
mal etmedi. Bu eserin oynanmasına Bu memurlar, ekmek kartlarını ha
ancak evvela ötekilerin kabul edil- zırlıyacaklar ve mahallelerdek halk 
mesi tartile razı oldu. Böylece, din· birliklerile beraber çalışacaklardır. 
lene dinlene. adeta zorla. önceden Belediye. iaşe itlerini küçük bir kad
lı:armakarqık sanılan yeniliklerin ne ro ile idare etmek istediğU\Pen, bu 
kadar çekici olduğa anlqıldı.» işlere alınacak memur aayısı da az 

• • .. . . . . . • . . • . . • • . • . . . • • . . .. . . . . .. . . . . • olacaktır. 
Mesut CemiJ'le birlikte bu kma· 

dan aynı hisseyi çıkanyoruz. 
O: 
- Bizim bestekirlanmıu da ör· 

nek olacak bir hareket! • diyor. 
Bense dil•ünüyonmı: 
- Yalnız bcstekarlanmıza mı 7 

Sanat ve fikir sahasında inkdip ya· 
pan ve yapacak olan bütün müneY• 
verlerimiz: değil mi 1 

~~~~~--~~-

Dişçilere 

kauçuk 
H az.ırlanan li•te muci
bince tevziata baılandı 

Fakat bunun pek de kolay bir it 
olduiu &a.nılmasm. EYVeli kendin- istanbul ve Anadolud lci diı dok
den evvel zuhur ctmİt üıtatlann fen· torlım kauçuk ııkıntısı çekmekte ol· 
dine onlar derecesinde vakıf olmak duklarmdan, takma dit sipariıleri 
ı-z:ım. Oıtel&k de yeni bir feY yapa• kabul edilmemekte idi. İaşe müdür
cakım. Hatta yeni dediğini, evvela lüğü, lağvından birk ç gün evvel bir 
onlann çerçevesi İçinde de göster- karar vermiı ve bu karar üzerine diı 
mek kudretinde bulu1U1caksın ••• lıte doktorları cemiyeti tarafından hazır-
Richo.rd Strauas'm ıım... lanmı• olan liste mucibince lstanbul-

Bizim muvaffak olannyan sanat • 
ve ilim adamlarile onu bir mukayese daki ve Anadoludaki dişçilere kau· 
edelim: çuk dağıtılmaslf\a başlanmıştır. Tev-

ldd!ayla .ortay~ abll1llf bir fairimiz ziat ~6 oar yaprak. olmak üzer~ mü· 
mesela ..• Şıiri anızla da selis bir fO- tcsavıyen yapılmaktadır. Lıstede 
kilde yazabilmek töyle dursan_ bir isimleri olar. 1 35 di~çinin kauçukları 
Divanı yüzünden sökemiyor... On- verilmiı. taşradakilerinki de adres
i rd n da geç ••• Doğru dürüıt men· lerien gönderilmi~tir. 
sur cümleleri ırahyamıyor. Şimdiye kadar kauçuk almamı' 

Keza. diyelim ki, gene di.nlarla olanlar cemiyete ya:a ile müracaat 
ortaya atılmış bir tarihçi... Muiye ederek hazırlanacak ikinci listeye 
ait hadiseleri teEıirde bllfkalık cös· isimlerini yazdıracaklardır. 
tennek U.tiyor. Amma, Avrupa lise- Birkaç gün evvel neıroiunan bir 
)erinde okutUlan kluik garp tarihin· Koordinasyon heyeti karamameıine 
den de haberi yok, bizim vakanil· göre, eehrimitdeki Şark ve Berkmen 
vi leri bile tamamlamamış. . diş depolarında mevcut kauçuklara 

Böylelerinin mUTaffaktyeti kabil el konmuştu. Gelen malumata göre, 
"1İdir? bu kauçukları Sıhhat Vekaleti değer 

d"~~.~.areleıin ~ün~ 4;traEmda dön- fiatile aatın alacak ve Dit tabipleri 
ugunu nazarıyelendıreo Alman cemiyetine devrederek di~çilere da· 

Prof ·· ·· K 1 İlk ıı:. h • • esoru ep er ç&a eyetçw ğıtacaktır Bu suretle 26 pr yaprak 
Ptolcmec'uin ( = Batlamyo.'un) dü· k L l. 1 · ·ı · k 

ne 1 • lbet k d • auçu"' a mıı o an dı'1;ı enn kauçu • 
e enne e onun a ar va· ı 39 " k ı 1 k lnfb. an ar yaprag çı arı mı, o aca • 

H va tazyikının k&fifi Torricelll tır. 
Pomp far" çıkau suyu a:Tabiat boı· 
luktan korkan diye izaha kallı:anla· 
rm ne dem_k istediklerini anlamamtf 
olabilir mi? 

fC n deveranını bulan fngiliz Har• 
vcy elbette ük teşrihçi v esale'in 
•.l'!5an vüı:udu teşekkülü» isimli eıe· 
rını yutmuttu. 

TevEik Fikret, Yahya Kemal ken
di v·dilerinde muvaffak old:ııarsa 
sebebi: Divan tarzına hakim olduk
t&n sonra üstem, aynca yenilikler 
bulup çıkarddar. 

Yani hep: Strauu gibi ••• 
f nkdıipça olmak için a:kökil mazi

de olan atiı. olmaktan bqka çare 
yoktur. 

{Vl - Nıl) 

Fen ve Edebiyat 
fakülteleri binalari 

Fen ve edebiyat t killtelerlnln yapı
lacağı e kl Zeynephanım kona~ ar-
sası yanınd kt blnalann lstimlft.lt mu
amelesine başlanmıştır. Fakat saha
nın tok geııı., o!masi yüzünden tstim
lA.k işlerlnln tkl seneden evvel blteml
yecc~l anlaşılmaktadır. Bu seb2p!e 
bir taraftan yanan konak arsaStnda 
inşaata b~lanmak diğer tamftan da 
clvardakl blnalann 1stlmlA.klne de-
vaın etmek lüzumu VllA.yet tarafın
dan Manr1t Vckı\lctıne blldlrllmlştlr. 
Vekllet, buna muvataka~ e~~l tak
dirde inşaat plln ve oartnamesı ha
zırlanacalctır. 

hırsız çocuk yakalandı bay Amca, dururken .•• 
hem de gözlerimin önünde! ... 

- Ccçen gün bir sinemada ÜQ 1 . . . Karanlıktll s~nema aeyredip 

Uzun za.mandanberl İ&tanbuldan 1 şey görlip de: duvarları yıktmlmamı~ ve caddenin 
uzak kalan blr dostum bana yazdığı - Nereden atdınıı? •• dlyo sorulur- genişliği burada e1kisi gibi kalmıştır. 
mektupta: cGalnta köprüsü rüyala- sa çok def_a: , lnönü gezisinin tanzimi i,i bir oya 
tınla giriyor. Ona o kadar görece!ılm - Köprüb~ından .•• cevabının ve- kadar tamnmlan caktır. Belediye, 
geldi k1 anlatamam. Bir yaz nkşamı rlldlğln~ ~IUrdik. · gezi aahasının tramvay caddesindeki 
işten çıktıktan sonra şöyle onun üs- Köprunlin ° EminönQ cllıetl! .•• cephesinde yeni binalar y ptırmak 
tünde KamkOye doğru ilerlemenin, Bonmarşe, meşhur tatlıcılar. bakla- üzere bura ını &atılığ c;rkarncaktır. 
denlz ha.vasmı ve vapur dumanı ko- vacılar, ma.hallcblcller, dondurmacı- Gezinin bu cephesine binalar ya· 
kusunu koklıya kokhya Tünele kadar ıar, sıra sıra şekeı-cllcr... Galata pıldıktan onra cadde 45 metre ge-
yürumenin zevk.ini anlamak için İ$- deı:enlz:. ~orsa orada iken lokanta- ni"lig~ine getirilmek üzere yaya kaldı· 
tanbuldan bir mi1d®t uzakta yaşa- ıarııe, buyuk mapularlle ve hayret " 
mlk U.zımdır. İstanbula gelir gel- verici kal balı(;lle vızır vızır ı~ıeytm nmı geriye çekilecektir. Bu itibarla 
ınez, her akş:ım Galıı.ta köpriisünden bir insan kovanını andınrdı. İst.an- kıılanın eski cephe duvarları muvak
geçmeğe ahtetUm .• ~• bullular veya buraya gelip de tekrar kattir. Caddenin 45 metreye çıkarıl· 

Muh kkak kl Galata köprilsll İs- memlekete dönenler her halde köp- ması için Taksim bahçeainden ve 
a rilyü çok met.ııetmlş olacaklar ••. Sürp Agop arsasından bir kısmı da 

tanbulun en l.ijlek. en kalab~lık bir çünkii taşradan tstnnbula. gelen va-
geçldl ve en sevimli bir yertdır. tandaşın en büyük eğlence yerlerin- yola terkedilecektir. Netekim Sürp 
Meşhur bir romancının blr yazı- blrl de köprü fist.üdUr Agop arBB1:nın ön kısmındaki arsa-

sında okumuştum. Şöyle deniliyordu: den • lann önünde yola gidecek parça da 
ıMemlekeLlndcn uzakta kalalı bir Eski Köprü tahsildarları hesabedilerek satılığa çıkanlm~tır. 
İstanbullu kendl şehrlnl hasrette dü- arasında Dağcılık kulübü binıuı da cadde gc-
şünlirken gözünün önüne köprüüstll kö - - · · · ni~letildiği zaman yktınlacalctır. 
gelir • Eski pruyu, ı>ara toplama faall-
H~hlkaten de böyledir. Uzaktan yet.lnl ~üşünürken go.rlp blr tesadüf 

f, t b 1 hrt d- - "ld-""' kit in benl dıın onlann. hem de toptu blr 
.a..<ı an u şc uş~nu Uı:; ... va - halde aralarına düşürdü. Bir İstan-
sanın gözünün önüne gelen .P~rçala- bullu belki her gün bir Ud defa köP
rın en b:ı,eında Galata köprü.su var- rüden geçer, gider. Fa.kat İstanbulun 
dır. Dlr çehredeki kat. göz, ağız. b.u- her tarafı gibi burası da blztm lçln 
~n .!'..astl tio l slın!~ın bhulsusl llyektıfilc;r:.~ı meçhul bir Alemdir. Meseli. hangl
v~cuua ge r 1'Se uı.~n .u ç n ,,. ...,. mlz köprü altında küçük blr oteU 
tur, dubadan köprüsü d? böy •. dlr. andıran kalabalık bir yatakhane ol-
0 şehrin e~ mühim bir .Parçasıdır. duğunn blllrh!:. 

Galata köprllsünlln cI.sta.ı:ıbullu•- Bu mlnlmlnl otel köprünün altın-
nun hayatında çok mühim blr mev- da, Bıı.llç tarafındadır. İstanbutda 
kil vardır. Onun dlllnde, meşhur tft.- iki köprünün otuz muhatw vardır. 
bı:ıe~ arasında hattA şarlole.nnda İşt.e bu muhafızlar. ba.hsettlğlm otel
kopruden, plJ.ha&cıa cköprü1>aşı. ın- d tarlnr Bu yeeyllzünde belki de 
dan. sık"Slk bo.hscdlldlğtnı göriıyonız. e üsyatU de· biricik oteldir 
Meseli\ blrtslne kızan blr kadının: su n • tsbı, 

- IIAhl köprilb~ında avuç açtığı- HattA. ben yazıma. • nbulda su 
nı göreyim de ellne 10 panı vereyim üstünde bir ot.el vardır. diye başla
fn ilah... YBhut: eKöprübnşlannd'l mağı düşfinllyordum. Bu suı üstll 
sürünsün yelloz!.• dedlğlnl d otelinde hayat tıpkı blr leyli mek-

uyarız. teptekl glb1 ceçer. Köpr!i muhafız.. 
eu meşhur şarkının neknratı hfı.11 larının yaşayışlan oldukça ıncraklı

kulaklanmda tınlar: rKöprllbaşın- dır. Üç giln .:ecell günduzl!l köprüde 
daaa .. Aaaaaaaah ••• Dllcneeesln! •. • kalırlar, blr gün ızın... Bn sureUe 

Ista~b.~l QOCuğu için köprü sevgisi haftada lkl gün evlerine giden blrer 
pek k~çu~ yaşta başlar •. v_e ~ yaşlar- yatılı mektep talebesine benzemek
da t'köpruye gitmek• bi1y~yunce ya- tedirler. ~5 senesin\ bu suretle köp
pılan Avrupa seyahatlerınden bile rilde g~lrenler vardır. 
zevklidir. Aşağı yukan acayip es- _ 
rarcnı;lz blr devı1 llem glbl blr ÖeY... Galata. köprilsunün her biri 18, 20. 
Şlmdlkllert bllmem eskl İstanbul 25 enellk muharızlanmn hepsi eski 
çocu~u bu harlkul!\de seyahat lçtn lliknıet Feridarı F.s 
çıldınrdı... Köprübaşına kadar ln- (Devanu sahife .f, ütun 1 de) 
meıc... o yanyana &ıral&nllllf, du-
manlan tüten vapurlan gönnek •.• 
Ya o kalabalık! .• 

Sonra b:tna öyle geliyor ki o z'I.· 
mantar bizim emektar köpril bugün
künden cok daha gQrilıtUltı, pmata.. 
lı, hareketli, talabalık blr yerdl. 
etmdl köprllde ldeta kısık sestl b\r 
insan hail var. 

Geçen glin alıcı g5zle baktım da 
muhakkak kl yanılmıyorum... Mese
ll bir zamanlar köprltnO.n alt kısmı 
gdeta bir çarşı halinde ldl. Yakın 
zaman k dar dondnrmııeılar, lo· 
kanatlar. manavlar, kahvehaneler, 
plya:>.cılar. şeı1:>etçUer, emanetçiler, 
kundura boyacılan hattA deniz ııa
mamlan... Şimdl bu dükkAnlar pek 
azalmış... Hele köprünlin Hallç ta
rafı tamamlle sönmilş •.• 

Okuyucu 
mektupları 

Lokantalarda garıon 
ücreti 
--o--

Boledlye, lokantalarda mll.şterl
lerden gal'80n bahtlfl alınmasını 
yasak otu. Fakat lokantalar hl· 
il bu parayı mu.,terllerden alı
yorlar. Belediyenin yasaıtl ne 
oldu? 

••• 
Kartallıların dilekleri 
ı - Ki\Zanuzda. öt.edenberl sa

tılmakta olan 3 üncU nevl siga
ra iki aydanbert nrandığı halde 
tütüncülerde bulunmddığından 
İnhisarlar idaresinin bu hususta 
nl\2'an dlkkatinl ccıbctmenızt ıl
ca ederlın.. 

Yüksek okullar 
kampı 

İlk devre ıona erdi 

Üniversite ve yüksek okullar aa
keri kampı bu yıl Pendikte açılmıı· 
tır. 3 devreye ynlmıı olan kamp
ların birinci devresi sona ermi,tir. 
Bu devreye Edebiyat, Hukuk fakül· 
teleri. Güzel sanatlar akademisi. A..
keri tıbbiye, Yüksek mühendis mek· 
tcbi talebesi iıtirilk etmiştir. 

Kampta hayat çok istifadeli ve ne
şeli geçmiştir. Sabah altıda kalkan 
gençler sekizden on buçuğa kadar 
ve öğleden sonra talim yapmı,lar· 
dır. Geceleri, gece dersi ve yürüyü, 
akşamları müstesna, neşeli taplantı· 
tarla, sazla, konferan larla vakit geç· 
miştir. 

Gençlerimiz uzun yürüyüılcr yap
mı,lardar. Son yürüyüş Pendık • Ya
kacık - Büyükbakkal köyü sırtların
dan Kayışdağına kadar 4S kilomet
re ürmüştür. Son günü yapılan tö
rende Üniversite talim taburu ve 
kamp kumandanı bir nutuk söylemi,, 
epor müsabakaları yapılmııbr. 

Mektepler ne zaman 
açılacak 

Bir gazete lllr. ve orta mekteplerle 
llalerde bu sene 20 eyUilde derslere 
başlanacağını yazmıştır. Bu husust.a 
henüz ,Jtıı.U bir nrar ~tur. VekAlet 
yakında yenl ders seneslnln başmngı
cını tAyln edecektir. İlkmeıcteplerln 
kayıt ve kabul tzrunam ilet derslere 
başlanma zamanı evvelce Vllll.yet 
t.edrlsat mecllsl tarafından tesblt 
edllmlştl • 

Bu sene şchrlmlzde yeniden ilse ve 
orta mektep açılıp 8.(ılmıyaca~ da 
yakınd VekAletçe ka'.rarlaştınlacak
tır. Ancak orta tnhsUlnl t mıunlıyan 
kızlar için Beyoğlu tara.tında kız lisesi 
olmadığından yeniden 8.(ılacnk mek
teplerin başında Beyoğ'u semtinde btr 
kız Uscsl açılması plL\nı mevcuttur. 

O zaman böyle hor görül 
onluğa baktım ..• Ve para da ba
na durduğu yerd n balinln dilile 
unlan anlattı: 

«Görüyor musunuz şu yolcu
nun bana y ptıld nnı... Bugime 
bugün 10 p ra olmnk hakikaten 
pek g rip bir şe dir. Benimle ne 
alabilirsiniz ki... detlı i mi.mis 
para, işte o kadar ... Tıpkı deve 
ku.,unun vaziyeti gihl bir şey ... 

Mamafih ne oldum d mem U. 
ne olacağım demeli •.• Bir u.man· 
lar alO paran olmak z ehemmi· 
yetu bir ey miydi ki? .. ltib n· 
mız dehşetti... IUalyetimizde rüt
bece bizden daha küçük in nla.r 
varda. Onlar bile geçer kçe idi. 
kendilerile öteberi lmnk k bil· 
dl... 1erhum a5 par o tar sene
lerce bizim maiyetimizd ç lış
madı mı? .. 

Hala dilinizde tattı bir hatıra 
gibi kal n: <ıBeş ekmek, btŞ p y
nirn cümlesine bir baksanıza ... 
Görüyorsunuz ya on par ile kar· 
nmızı doyunn nm k bll olduğu 
günler varmış ... 

Şimdi cıHlç bir işe yaram H 

diye yiidine bakmadıi;'lmz ve 
belki de bir müddet sonra mer
hum arkadaşm1 <<5 paran gibi 
tekaüde çıkaraca~'lnız alO para• 
vaktile mühim bir kıynıetm" ! .. 

Fakat benimle neler pılm z-
dı ki? .. M eli bir vakitler mek· 
:tebq giden çocuğun gündeliğt 
bendim: 

10 para!.. Beni bir dükk na 
götürdünüz mü. orta ı heyruı 
kaymaklı e ki çikolntalnn hatır
larsınız! t te onlardan bir tane 
abrdınız. Daha ı var •. 1 par yı 
mektebin bakkalı Bavram ai ya 
toka ettiniz mi? .• Size bir kase 
aşure uzatırdı. llev gidi hey ... 
Neymişim ben gençfü.>iınde!.. 
Şimdi ben bile bu tattı h tır 1 • 
m adeta lnanıımıvonım. lle11sl 
birer rüya gibi geli or ... 

Sonra bira% dah d~tiım. 
l\lamafih yine r: ğbctte dim. 
Çünkü lstanbullul r beni v rm~ 
den köprüyü Jreçenı~lerdl... Ha· 
tırlarsnuz ya btr zamanlar köp
rü 10 paray geçilirdi ... 

Daha ize olan hizmetlerimi 
birer birer saysam bitiremem ... 
Şimdi benim yerimi kuru- a\dL 
Onun da i tikbalini pek parl k 
görmüyorum. Dalıa imdiden 
kendi ile yalnız bir bardak u iç
mek kabil...n 

10 p3ra ustu. V !J>Ur Kadıka. 
•üne gelmişti.. olcular çıktı. 
Baktım, 10 paranın sahibi ontt 
masanm ü. tünde unutnıu tu. 
Enıekdar para nrkamn:d n: 

- Be kıymet bilmezi r!.. B nl 
burada bırakıp nereye gidiyor• 
unuz. diye bab'lnyor sandım •• 

Zavalh onluk! . 

Hikmet Feridun E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y lnu: kOprllnlln altı değıl üstü de 
blr A.lemdl. Burada bllyillc: bir seyrar 
satıcı kadrosu göze çaf1lardı. Zarf 
kt\f;ıtçılar, stmltçller, sigara kt\ğıtçt
lan. klbrlt..çller, roun havcılar. çen
gelll ı~e. kA.ğıttan bardak 53!.ıın· 
lar ... Bir v.ama.ntar o kadar çoğal
mışlardı kl Emlnönünden Galataya 
gldlnclye kadar ka9 ~t yolunuzu 
keserdi. 

K .. ..b ' opru aıı •... 
Mamaflh tenhalaşan, esti hare· 

ketıı hallnt kaybeden yalnız kÖPrQ
nU.n altı ve Ostll değlldlr. KôprUt>aş
lan da çok dettşnltftlr. Jt,6klden 
cKöprtlb3'ıt eiıhrtn en kalabalık 
ticaret yerlerinden blrt 1dl. Glbel bir 

2 - tstanbulun her kazasında 
kömtlr için beyanname dağıtıl

dıftı vo kömür bayt tc~ıt\ıft.tı ya
pıldığı halde İstanbulun t.azası 
olan Kartalda bunun lçln henUz 
bir faaUyet gOrillomedl#inden bu 
hususta da. tecıbtr alınmasını te-
menni ederim. o. 

* Eyüpte oturan Ali ve Rıza ad• * Üsküdar Halkevinden: Üskü- larında iki genç banyo 'fapmak iizo
dar Halkevi Sosyal yardım şubesi re denize girmişlerdir. Bunlardan Rı
tarafından muhtaçlara yardım için za sahaden denize hızlıca atlamış ve 
l ağustoı cumartesi günü akşamı Sa- bir daha çıkm mıştır, Ali etrafı r t
lacak Kızkulesi plaj ııazinoswıda tmp arkada~ını bulamayınca polise 
zengin programlı bir kır b losu ter- haber vermiştir. Denizde yepıl Q 

tibedilmittir. Jıtanbula vapurı Kmk· araştırma neticesinde Rıı.a çamurla• 
lı ve Kadıköye tramvay temiıı edil- ra aaplanmış ve boğulmuıt olarak bu-
miıtir. lunmuıtur. 

Bay Amcaya göre ... 

••• Aksilik bu ıva, pirden lamba·ı ... Bir Öo no görelim, ön sırada\ ... Tabii hemen yakalanıp polise - Nasıl olur bay Amc , hırsızlaı' 
lar yanıverdll... oturan \iç haylaz. koltuklann kırmızı teslim edildiler!... çocuktu!. •. 

derilerlnl ketml,yorlar mı)... B. A. - Kadın yüzünden bir hır- B. A. - Öyle amma derilerin bu 
sızlık de cael... kadar kwmete binmesine ııebep do 

kadın! .•• 



Yazlık IRADYofl Den;z üstünde otel (f;, Ge ikpaşa' da: 
(Baıtarafı 3üncü 1aHfcde) Z A K Sine.ma bahçesinde 

Satıhk Emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından köprü t.ıı.hsildnrlanrltr. lJLun st>nclcr Buıünkfi proıram 

töprübnşında her blı'I BcJec7 ye hesa- S. ~aın itıöaren 2 nci yeni programına batlıror. 12,30 Program, 12.33 Şarkılar, 12,45 
bma binlerce Ura toptnnuşt\r. Içle- ~fesör Ajans haberleri. 13,00 IŞarırı ve tftrktı-

Esas No. MtvkU ve cln<ıl Kıymeti 

rinde çok tanınmış çehreler vardır. ~ A T a <e. u N fF-!!!_ u R ı ler, 18,03 Dans otkestrnsı, 18,45 K&-
Hafızası kuvvetıı Ist.anbullulıı.r kcn- ~ O i;;3J ~ dınlnrdan ın.ru programı, 19,30 Ajana 
dllertoı görür görmez tanırw. Zira haberleri, 19,55 İki tanbur, lkl ke.. 
ber gün tllprüb:ışında brşılaft.ığı- YUMURTADAN CANLI ADAM ÇIKARIYOR 1 mençe ne saz eser1erJ, 20,15 Radyo 

860 Haaôy, Sfitlüce Mnh. İınr&hcr caddesı •İmrahor köşküı 16070.
eskl 35, 35 mük. yeni 183, 185, 187, taJ 43 No. Iu 391S 
M2 blnalı arsa. 

X 1434 Buyükdere, .Esk1 Gül yenı Oülmc:r: rotafttnda eski ı mfit. 757.
yenı 11 No lu 113.85 M2 nfn l/2 h~. mız tı:lıslldarl r l~de, h:ı.lk arasın- Dıı••••••Temıiller tam ıant 9 da baolar. •iııll••••lli Gazetesi, 20,45 Blr mar ö~enlyonız, 

da Adeta şöhret yapanlar çoktu. n-==========ıı==:::ıı:::ı:======-=ıııı:iı::s:::=--==-=ıı-===n, 21,00 Ziraat Takvimi, 21,10 Fasıl he. 
Bunlardan biri lle şoyle konuştuk: Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme yetı, 21,30 Konuşma, 21,46 Riynscti-

1551 Eminönü, Dayehatun mnh. Çarkçıl'ar soka~ı pafta rn; ım.
Ada 259. parsel 47 tapı eski yenı 47 No. lu B yük Yml 

- En güzel gfinlcrlm bu dubnlarrn ı cümhur bandosu, 22,30 Ajans haber-
tızerinde geçt.ı. Evveıeı yıllarc:ı pnra Umum idaresi ilanlari ıerı ve borsalar. 

han birinci katta. oda. 
155i Emlnönn Dayehntun mah. pafta &'1 ada 259, kapı ı 'iM. 

No. lu Bfryttk Yeni han ikinci katta odn. toplndık, Hnyat bn .•. İnsana avuç da Yarın sabahki proıraru 
açtınr .•• Sonra halk tuhaftır. Köprü Muhammen bedel! !SOO Ctlç bin beş yüz) Ura olan 50 celll> adet Mr.n- 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça-
tahslldanna lcleta tıur düşman yetolu masa telefonu cıo A~ 1M2) pazartesi gilntl saat <14> on lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7," 

1701 Ferlköy, birinci mım mnb.. Çoba.n oğlu 10kaiı eski 1183 
34, 39, 7 No. lu 1436.50 M2 üç arsa. 

olurdu. .ıo para l~tn yakaml%a. yapı- dertte Haydarpa.3ada oar blnnsı da.hllindekl komisyon tuafından açık Miızlk CPU. 8,20 Evin saati. 
11rsınız hal .• • diye blse çıkışırlar, eb11tme mullle aatm alınacaktır. 
çatarlar. tavga ederler. Amma bJz Bu işe glrmek isteyenlerin 212 llkl yüz altnllf ıtl) Ura GO (elll) :tu
bunu niçin yapardık? .• lO para için l'Uflulr munttaı temınat ve kanunun tayin ettiği vesalk1e blrllkte etsilt
neden insanın yakasına YAPlflrdık?. me JGnti ..une tadar komisyona mtlracaatlan ı~zımdır. 

1 Bulmaca 
B1r kere de bunu sorsanıza. ••• Müfet- Bu işe alt pttnameıer komisyondan parnm; oıarat dal'ıtılmtktadır. 
ti~ sivil ola.rnk geçer, avucumnza 30 (7D22> 
para attır. Eğer bu parayı saymaz, -------- - - - - - - -------------
dalga. geçer, milfett41 taçınrsan 
,andın ••. Hemen döner: 

- Ben bu adama 30 para verdim. 
10 para etsık olduğunu fart b!le et
medi •.• 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Beledl;re milstahdenılnl için yaptırılacak maa kıı.sltet •43h takım 

elblae ile d7t. adet palto on beş gün müddetle ve upalı zart usulUe et
lllbneye konulmUftur. 

2 - Muhammen bedeli cem'nn d8238t liradır. 
3 - Teminatı ı 1367, Ura •85• kuruştur. 

4 - Bunların 718/942 cumn gtlnü saat 11 de talibine lhalesı mukarrer 
bulundutımdan şartnamesini görmek isteyenlerin her giln Encümen ka.
ıemıne mnnıcaatlnrı. Ve ısteklııertn de 1hnle gllnü olan 7/8/942 cuma 
gihıtl saat ona kadar 2490 numnrn.lı kanunun 32 ncl maddes1. sarahntl 
veçhUe tnntlm edecekleri teklif mektuplannı Belediye dairesinde müte-
~eklrll Encümene vt>nnelerl. 15602» c7812a 

İstanbul Vilayeti daire müdürlüğünden : 

l 2 3 ' 5 e l 8 9 JI 

Diye bize cezayı ynpıştmnlı. Gel 
de IO para içln yataya faplŞma,. 
dlinynda köprü tahs1ldarlan kadar 
Cok kontrol edllen memur yoktur, 
ııını pınl yfizfikler kollannda kalın 
ruz? Sonra b1r çoklan \nsanı sinir
den çıldırtır... Parası olmadığından 
d fi, inat olsun diye kuruşu vermez. 
ıKöpruyc verect'ğfme dllenclye veri
rim 1 ıı diyenlere rnsgelmlş!zdlr. Hele 
kadınlar... J.ı lA parmakla.nnd.'l 
pırıl pınl yilzükJe-r, kolbnnd kaın 
:talın bllezikler._ Fakat köprüyü pa
?nsı7. g~ek ister... Kadınlardan 
pnrn almak Jçln gö~~fmlz çatlardı. 

Madde - l - İdare mecmuasının Hazlnı.n 942 ayından b:ışlamak Soldn.'1 ıaia ve yukarıdan aşağı: 
ftzere Mayıs lK3 gayeslne kadnr 12 aylık nüshıwnın şartnamesine göre ı _ Sır anklıyanlaıa denir. 
23 Temmuz 9t2 gününden itibaren 21 gün müddetle nçık eksiltmeye ko- 2 _ İsmini ıual eder. 

nulm~ur. ' 3 - Korkak becerik.siz - Nota. 

Sabahleyin Köprüden 
geçenler .. . 

2 - Memua en rusağı 3 en çok 10 fonnn olncaktır. Lüzumu halin-
de ek olarak 40 formaya kadar l\yn kltnp hnllnde tıtıvesl ynpıl:ıcaktır. 4 - Abide - Bir cins ayakkabı 
Ek fonnalann bedelleri de mecmua formaları gibi o1acnlrtır. derisi. 

3 - Her nüshanın baskı adedi 3600 dür. 5 ·_ Ba§ına cA> gelirse ahzedcr -
4 - İhale gUnU 12/8/942 çarşamba. günilelür. Sorgu eki - Soğuktan mütcessiıol. 

..ı.Bnzan da sabahlan erkenden 5 - Tallpleı1n yftzde yedi buçuk he~blle 227 llrn 25 kuruş temınnt 6 - Dalnyor. 

:tHprilden geçmek tçın gcUp: ntçesJnl ihaleden evvel mal snndıCmayatırılmnsı li\zımdır. 7 - Rayiha - Bir nevi top mer-
11 - Taliplerin lh:ı.le günü olan 12/8/942 çarşrunbn gUnü ~ant 15 de misi. - Aıtedersln atabey... ~çllt lş

&.e ••• Bütün paralan yukarıda yedik 
bltırdlk ••• Mllsaade et de bednva ta
l'nfından geçelim!.. diye rica. eden 
huvarda mlrasyedilere blle .rasgellr
dlk. 

villyet binasındaki eks11tme ve arltırmn komlsyonunn ve Şartnameyi 8 - Vücuttaki şi~kinlik - Samatn. 
ö~mek için de her gün vllAyet daire müdürlüğüne müracnnUnn. (7891) 9 __.:Yonga _Spor sahası. " 

lstanbul Belediyesi ilanları 
1 O - Bir ıeyyar,. - Elbise düzel

ten demir. 1 
- Şfmdlki hayatınız nasıl? Te.mlzllt İflerl hayvanatı lçln alınacak 1396000» tllo saman 

Geçen bulnvıcamız 
ve 

Soldan sala ve yukandan af8it: 

1 
- Ylne 'köprü t..cd... Günde 8 saat 

n~t. •. Olhıdüz 4, gıece 4 &aat ••• ut
l'qtıncı yerd.lr... GeJenı gldenı hlç 
bir zaman durmaz. •• En ~ha sa
manı gece blr buçuk Uc 1kJ buçuk 
atnsındadır., O zaman blle geç«!nler 
lnılunur. Sarh~ar yatmnk ıster. 
OilpheU ktmseler orayn burayn so
tulamağn kalknr. HattA çlfler blle .•. 

'Kaprüden bahsederten b1r aralık 
•'kedi yaşamaz. ôil ~u. All'ta.daı.ı 
eldom. ırKedl yaıamnz• köprünün blr 
llımJdlr. Bana :ıunu anlat.tııar: 

•396000• kllo kuru ot kapalı urf usullle eks11tmeye konulmuştur. 
Meemuunun tahmin bcde!J c59400t lira ve Uk teminatı .4220• liradır. 

Şartname d49a kuruş mukablllnde Belediye Temtzılk i§lerl Mudilrlüğün
den alınablllr. İhale 10.8,942 p:ı.znrtesı günü saat 15 de İst.nnbul Beledi
yesi nrumı Encümeni odasında yapılacaktır. Tai1lplcrln llk temınat mak
buz veya mektuplan ve kanunen Jbrazı JAzungelen diğer veslkı:ı!a~e 
HIO No.Ju tanunun tartrab. çevresinde hanrlayacaklnn teklif mektupla
nnı ihale gtlnil saat 14 de Jtadnr Daimi Encümene vermeleri Ui.1Jmdır. 

•788h 

latanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanları 1 -------....---
ı - Yeni.bahçe Gurebn bastane:ıı arkasında vakıf fld:ı.nlık 

lttısıllnde 30 d&ıüm Ma lınvuı: sebze bahçesl 
llüddetı lcan: 944 senesı mayıs ronuna kadar 

sene11~1 
150 L. 

ı - Y'utand& JUl}ı balı~ lçmde 3000 ocak ve 1500 fidan llarnlba
b&l', 1 dönim nohut, ı dönüm fasıılya. ı dönüm kabat ye 3 tahta mayda
nos 'Ye dereotu mahsulü 

Tamamı 

1 - Dolandıran, 2 - OlCutaoku
ta, 3 - Lutuflc&r, 4 - Atu, Asrub, 
5 - Nafaka, Kan, 6 - Doksaniki, 
7 - lkar, lbuti, 8 - R urukkubnç, 
9 - At, Baitadn, 1 O - Nnr, Jçak. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senelik 
1 Aylık 
3 Aylık 
1 A;rblı: 

'l'ilrlr.l,ye 

1400 kurut 
750 1 

400 • 
150 • 

Ecnebı 

2700 kuruı 
1~ • 
800 1 

• 
Posta ıtUhadınn dahil olmıynn 

- istanbulun hiç bir ~tinde bu 
derece bllyfiJı: farelere rashyamaz.sı
aıs. Her b1rJ tlno tadar fareler_ ba
san demirlerden ayatıan kayar. yere 
dil,,oerler. Bunun 1çln köprüye dalma 
ftd1 getlrtrlz... Fatat töprünftn ha
ft81 lı:edlltte gayet fena gellJ"(>l'. En 
JııocamanJan tç •Jdan fula yqamı
JıOrlar_. 500 ecnebl memlekeUer: Seneliği: 

Yulı:.nrda ~ bahçe JtJrnya verilecek Ye içindeki mab5ul açık arttır- !600. altı aylı~ 1900. 8c avlıtı İatanbulun en lflelı: geçJdinJn al
tında geceıt gtindllz.lii betıtren bu 
fmekdar muhnfızlann maaştan şa
fllncak derecede azdır. Onları btraı 
memnun etmek Belediye itin ]>ek 
ehemmiyetslz b'r ı...~r. 

ma ııe blrlftte satılacaktır. İhalesi 31/Tcmmm/942 cuma günli saat on ______ 1_oo_o_tu_nı_şı_u_r_. ___ """4 

beste }'Spalıı.cattır. İstekllleı1n Çemberlltaştn İ!tanbul Vakıflar Başmü· Telefonlarımnı BAımuharrir : 20565 
dOrlOğUnde VU:ı.t akarlar kalemine gelmeıerl. (7822) Yası tslttl : 20765 - fc1are : Z0611 

llilnnet ı·m.cııın Es 

TEŞEKKÜR 
Uğradığım tun esnasmc:lıı g&Ur

dlltJerl yüksek gayreı ve fedakfırlıklan 
ite ~nl muhakkat bir l>Iilmden k:ur
tnnın Kliprii ıstelesı memurlanndan 
Durmuş ve Burgu vapurunda gemlcl 
Hüseyin Ue bllluıssa Pendltte bay 
Bellme mnsuz şükran Te ebedi min
nettartı •ıını ıuttder Te geçmlf olsun 
demek JilUunda bulunan tadlrşlnas 
2cvnta da ayrıca tqelı:Jdlrlerlml t:ık
dlın eylerim. 
Knbatnş ve Boğnzlçi liseleri Tıbbiye 

muallimi M. Hadı Öğet 

Belediye Sular ldareainden: 
Bayezit meydanından Türbeye kadar olan endde yeniden yapılacağııı

dan oradan geçen Ha!knlı suyu bonı~annın da. yerlerh1ln değl~tlrUmes1 
geretmıştır. 

30 Temmuz 942 den ltlbaren ylrmı günı kndnr 8\irecet olan bu ameliye 
btttnceyc lı:ndnr Hnlknh suyu alan cnmUere T• binalara bu su gtdemıye
ttttır. 

Buna göre tedbir alınması alt'ıkadaıtardan rıc:ı olunur. 1812411 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Sa iflert ihtiyacı 1çln ı86a kelem boru ve tcferrüalı on beş gün 

mlddetJe ~ tapalı ıart usullle tesiltmeyc konulmuştur. 
ı - M1lhamıncn bedeli .218.961 lira. «60> kuruştur. 
3 - Teminatı dM2a Ura c24> kuruştur. 
t - Bo borulann 718/942 cuma günü talibine lhnlesı mukıırrer bu

hmduRund:ın eartnameslnl g&ınet ısteyenlerln her gtin Encümen kalc
mme mtlracaatları Te tstetıııertn de fhnle günü olnn 7/8/942 cuma günü 
saat ona taı.dar 2490 numnralı kanunun 32 ncl maddesl 5nrnhat! veç
hlle t.anıim edecetıerı teklif mektuplarını Belediye dal~dl' mütcşek· 
tll Encümene vermeleri cSGOb •78111 g 

Bursa ikinci sulh hukuk mahkeme-
s1ndeıı : 942/41 

Barsa. ikinci sulh hukuk mnhteme
shıln 1V/319D giln ve 244 ss11Iı 11Aml
!e b blll ıatmn olmadığından satı-

Bursa iltlncı sulh hutut mahlte:me-
a!nden: 942/44 

larak bedellnln hlssed:ırların hissele
ri nlsbetlnde taksimine karar verilen 

Sinema projeksion B9rsanın Hoca Yunus mahnllestnde 

makl.nelerı· kAln ve tapunun 523 adanın 43 parse
Unde kayıtlı mufassal izahatı şart-

Bursa lltlncl sulh hukuk mahkeme
sinin 1!/l /Dil gün ve 5 sayılı lllmi
le bkslmı knbll olmadığı cihetle 
mahkemece satılarak: bedelinin hls
sedar:ınrın hisseleri nlsbetlnde taksi.
mine tarar verilen Bursanın Mak
sem mahnlleslndc ÇarfQmba teıı:.tesı 
clvannda. ve tapunun G24 nda 20 p:ır
sellnde kayıtlı mufassal f;.ahat ve 
müşteml!Cıtı şartnamesinde münderiç 
(700) Ura kıymeti mUhnmmeneıı bir 
bap evın blrlncı nrttırmnsı 17/8/942 
günü swı.t 10 dan 11 re kadar lcıymetl 
muhanunenenin yllule yetmiş beşini 
buimadığı takdlrde Udncl arttırma. 
nın 27/81942 tarih ve aynı saatte 
Bursa ikinci sulh hutulı: mahkemesi 
salonunda icra olunacatmdan talip 
olanların mezkQr gQn ve saatte ytiz
de yedi buçuk pey akçeleri ne blr
lltte mnraeaaUan ıtt>u satışa IUnw 
olanlann 15 gtln a.rrmcıa evrakı 
müsbltelerlle birlikte mahkemeye mü

SES TER11BATI na!MSfnde yımh bir b:ıp <500> ıtrn 
AMPIJF1KA TORLERI Joymetı muhammeneu evin Bursa 

T"arlciye Vekili: sulh hukuk mahtmnest salonunda 

NECiP ERSESj l>trlncl arttırınw ,,,.,. .. ve Jaymetı 
muhnmmcnesmin Jüzde yetmiş beşl-

lııtanbui. Bcyoğla, lstikW 1 nl bulmadığı takdirde ikinci nrttır-
Cad. 193 mnrun dn 27/8/942 günü saat 10 dan 

' 11 re k:ıdar icr.ı tıhnacatından ta.-
llp olanlann yüzde yedi buçu.k pey 
akçcslle birlikte mahkeme ba~klta
beUne :mGnı.caaCh.n ve ıtırazı olan-

iİst. C. müdddumumiliğfnılen~ 
(İcabında no~r muavlnllğt ve !er& 

memurluğu d:ıht ya.pabllecelt ehliyet- lann evrakı mllsbftelerlle blrlll..-te 15 
te 20 lira a!:ll m:ıaşlı lf:ırmnrls ve gün içinde mahtemeye mürocnaUn
Köyeccız rnahkf.me b:>J kfıtJpUklcri 

Müd ü r : 20497 

Recep 15 - Hıııır 85 
S. İm Gü. Öğ. tJtı. Ak. Vnt. 
E. 7,20 9,24 4.51 8,47 12,00 1,51 
va. 3.49 5.53 12.20 17 16 20,29 22.21 

İdarehane Babılıll civan 
Acımuı;luk gokak No. 13. 

Bursa lklueı sulh hukuk ınnhk.cmc-
slnden: 942/37 

Bursa ikinci sulh hukuk mahkeme
.ı;lnin 17/12/941 tarih ve 266 snyıh 
JJ!ı.mHe kablll taksim olmadığından 
s:ıtıınrak bedelinin hlssedarlarııı hls
seıcrl nlsbct.lnde te.kslmJne karar ve
rilen Bursanın Uzun Çarşıda. (Ay
nalı Çnr;ı namlle maruf ve tapunun 
240 ada 18 parta ve 5 parseldi1 kayıUı 
mufassal milştemllfıt ve tcfen-uatı 
şartnamesinde yazılı on adet dilk
k!n ve mnğnzaY.l müşteml! mahallin 
açık arttınna De ve birinci arttmna
nın 17/8/942 tarih saat 14 ten 15 ~e 
kadar 'e kıymeti muhammen enin 
yüzde yeımı, beşini bıünadığı tak· 
dinle Jklncı arttırmanın 27/8/ 942 gü
nü aynı :saatte Bursa ikinci ı;ulh hu
kuk mahkenıe31 l!nlonunda icra olu
nacağından kıymeti muhıımmencsi 
ofan .zemluln (6800) Ura ve gediğinin 
(1!200\ llrapm yllzde yedi buçuk pey 
ak~es!le birlikte mezkfir gün ve sn
ntte mtlznyede mnhalUnde hnzır bu
Junın:ıları. Itırazı o!nnlann evrakı 
müsbltelcrlle blrllkte 15 güıı içt>rls!n
de mahkemeye müracaatlnn aksi 
tnkdlrde satış bedellnlıı taksiminden 
mahrum bırakılncaklan ve tnpuyn 
yazılacak tezkere ve ·karnr damgn pu
lunun ve tcllıUlye ile taviz ~dt'll
nln müşterisine ve salr harç ve ver
c!lerin de hissedarlara nlt. olduğu ve 
bu hususn alt şartnamentn de her
kes tar:ıfından görülebilmek üzere 
27n/942 tarihinden fübaren açık bu
lunduğu lliin olunur. 

ile Datça <Reşad!. eı sulh mahkemesi .rı . Tapuya ynzılaealr: teztcreye ve 
boş kflttp mu vtnllğl ve ynlnnı; baş knr:ır damga .pulu lle tellfıllye ve ~ 
tALipllk yapab1't" ek ehliyette aynı f vız bedellnln milşterls1ne Ye sair ver
man!':lı 11-·.!J: s mahkrmesı b:ı~ kütip.1- g\ borçlarının da h1 ednrlarn alt 
ıt nçıktır. Kadro manş1 :ı.la.b1lccek olduğu ve bu hususa ntt mut:ıssnl 
tnh 11 haiz b ılun:-n VI' v. hut Mlen 1 şartnruncnln 27nt942 gününden ttı
bu ır.lktar nıaıı~ a 'm kt~ 1 n tnllp 1 baren herkes tıuatındı\n görOlebfl
vaıc:ı teri' Mu"'la ncl .;:e r r,cıım nlnej rn k üzere hazır bulunduğu m.n olu-

racaat etmedlklert takdirde ıatıf ------------
bedeUnln tatsinı1nden mahrum bıra
kılacaklan ve temere, karar damga 
pulu ne taviz bedelinin m~ertye 
ve sair vergi Te borçl&rmın da hl&e
darlara aJt olduğu Te bu lft alt flllt
namenln 27/7/K2 tarlhlnden lUbareıı 
h erkes tarafından gOrlllebUmek tıze
re açıt bnTwıdutu llln olunur. mür .. ~"lntlnn> lürnnıu llfın olunur. n ur. 

Zayl - Onla.ta nüfus dnlreslnden 
aldığım 23/2/938 tarih ve 102440 nu
maralı nüfus tezkeremi Erzincandan 
İBtanbula gellrten Sıvas istasyonunda 
23/7/942 de ceketimle beraber znyl 
ettım. Yenisini alnc:ı{!lmdan hükmü 
JOktur. 
1mıan otlu 8Weyman Ergin 1319 

2221 Beyo~lu. eski Hacı All, yeni Hacı MJml mah. Dlbek ao- 1005 
tagıncın. e.skl 26 yenl 28. 28 No. ıu tahminen 201 M% anı:ı. 

~28 Kadıköy CateraRa mah. Hacı Hfi!a.m aokaıtı pafta rı 3140.
ada 93 parsel ı ve 25, kapı esti eı 1f'D1 H/l, 11 No. la 
314 M2 an1:1. 

2810 Tahtakale, Yenı Kahncllcr Çepna& aokalmda ada S3t 1511.
parsel 1 tskl 34, 34 yenı 28, IO kapı No. hı iO M2 düklin 
arsası. 

2829 U.sküdar, Pazarbatı Yeni Alinnlzad~ ınah. Nlllı kuyusu 121i.
aokağı eald 110 yeni 112 tal 118 No. lu 1273 M2 arsa. 

2724 Beyoğlu. Kalyoncukulluğu mah. Maymun sokağı paf- 3010.
ta 18 nda. 448, parsel 6 kapı eskl 2, yeni ll. tnj 5 No. Jn 
33, 50M2 ki\rglr ev. 

~961 Emlnönft, D:ıyehatun mah. Tılcılnr .rolm~da patın tJ; 317.
adn 631, parsel 13 kapı esti yeni 82 No. lu 19.50 M2 
kl\rglr dükkt'ınm 2/8 hl" esı. 

2e87 BeyoJrlu. Şehit Muhtar mah. Tavla sokağı p:ıtta 8 2f64.
ada 3S7, parsel 2G kapı eski 12 yeni 16 taj 16 56 M2 
arın "halen ev, 

3008 Ferlköy, blrlncl kı!lm, mah. Kuyulu Bağ soknğı eskl 4&1.-
40, 42 No. in 137.50 M2 arsa. 

3003 Fatih, İmrahor, İlyas bey mah. Şişman Ohannes S(). 25'1.
ka~ındn eski 13 No. lu ta hmlncıı 128.64 M2 nrsa. 

x 3145 Kandilli, esk1Ycnl mnh. yeni Mektep ıDemıan. soka- 990.
IPndıı. eski 1 y~:.ıl 7 No Iu 114.91 M2 ev. 

3233 Beyoğ"lo, İnönü Mnh. Dolapdere sokıı~nd:ı pafta 54: 3C6.
ada 603. parrel 14 kapı e!kl '15 No. lu 122.50 M2 arsa. 

8338 Usküd:ır. Sellimı AU Mah. Vangm Bağı cadden eski 289.-
• l!J, 19 Mük. Yeni :ı"/l, 25ıı No. ıu bhmlnen 289 1\12 

arsa. 
3379 Galatn, eski Kılıç Ali ~ı. yen! Kemankeş mah. e ki 1406.-

Deb:ıf;hane yeni Kılıç Ali paşa me~c.di Mürıı.klp so!ta
~ında eski 32-38 yeni 56-0 4 No. In 187 :M2 nn • 
Bey~iu İnönü mnh. Bayır ve Ak Karga soknklarında 35(1, 3398 
pa!tn 54, ada 605 parsel 28 kapı eski 37. 48 yenı 37, 48 
No. lu 116.50 M2 arsa. 

3433 Yenlknpı, Yalı mnh. Çorbacı b:ıf! sok1\fiı pnft.a 209 334.
ad:ı 827 pnrsC'l 6 ve 5 knpı eski 2 mük. yeni 12, 14 No. ıu 
tl6 M2 nrsa. 

8479 Kadıkoy Zühtü paşn mah. Eski Kalam1' yeni Umra- 248.-
. niye sokağı ı.dn 269. p:ırseı 37 tapı esıcı 17 mük. yeni 

9 No. lu 123 M2 nrsa. 
3600 1İskudar Icadlye mah. eski Saatçi SChbos yeni Yazn1ııcı 254.-

Şeref soknğınd:ı eski 4 yeni 2 mük. No. lu tahminen 
508 M2 arsa. 

3647 1İskiidar Altunlzade mah. eski Tophanelıoğ1o Çc.şıne~l Z83.
ycnı Kliçük Çnm1ıca caddesinde eski yeni 10 No. lu 
1530 M2 arsa. 

3658 Yenlknpı Ynh mah. Namık Kemal caddesi Lclngn to.~ 272.
tanl:ı.n .sokaih pafta 210 ada 992 parsel 15 knııı eski 29 
yeni 39 No. lu 63 M2 arsa. 

3686 Fntlh. Balat Hacı Isn mah. Mahkeme nltı sokağında lGOO.
eskl 8-0 N<>. Iu tnhmlntn 40 M2 ev. 

3717 Beyoğ!u ~hlr mah. Tatavla cnddcsl Değirmen EO- 1997.
kağı cskı s, ıo. 22, lf, 18, 15, 19, 21, 23 ycnı 27 tnJ 23. 

37C9 

29 No. lu t:ıJbınlncn 4600 M2 a rsa, dükkan ve evin 1/12 
h~esı. 

Yeşllköy Şevketlye mah. Mezarlık sokrığı eski yenı 3 
No. lu 1231.29 M2 arsa. 

11111.-

3792 Fatih Kftrltçtlbaşı BtUeyman ata mah. Yeditule caddes\ 343.
eski 102, 104 yeni 88 No. lu gedikten münkallp tnhml-
nt.n 85. 75 M2 ana. 

aınıı Yenlkapı Yalı mah. Orta Bo6tan .eotatında pnft.a 208, 375.
ada 819 parsel 1 kapı esti 27 yenl 35 No.Iu 150 M2 arsa. 

4068 Kadıköy Bostancı mab. eski Yalı yoBu yeni Erenkoy 215.
caddesl eski Hl yeni 20 No. lu 430.93 M2 tnrla. 

4183 Emlnonil Ynvuz Sinan ma.h. Kere!tecller caddesi paf- 360.
ta 150 ada 54f parsel 82 kapı eski li57 yeni 249 No. ln 
9 M2 Urglr dükkAn. 

4293 Büyükada Maden mnh. Aynnlkoln sokatJnda ada 182 4525.
pa!ta 39 parae! 12 kapı estll 26 No lu f525 M2 nhşap 
ga?Jno. 

Yukarda adres ve ta!sllfıtı ynzılı gayrı menkuller peşin ·para ile ve nı;:ık 
arttırma usnlile Shtoocaktır. 

İhale son/1942 perşembe günü saat 10 dadır. 
Satış esnasında verilen bedel mukadder JnymeU geçtiği takdirde temi

nat akçesi derhal attınlmıynrnk !hale ldmln uhdesine lcra edlllrse aradaki 
fark ondan tahsil edilecektir. 

Müzayedeye iştlrl\k edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbctlnde 
teminat yatırmaları H'ızımdır. 

·İste.killerin teminat akçest. nilfus tezkeresi ve üç adet. fotoğrafla bir
likte blldtrilen gün ve saate kad.'lr şubemiz Emlfık servlslne mürncant ct-
mm~. • 

Not: X lşarem gayri ml'nkullerln ihalesi Umum Müdürlüğün tnsvlblnc 
arzt'dlldlkten sonra yapılacaktır. (932) (7516) 

Ankara Belediyesinden : 
l - Ce~clde Aktepccıe yaptırtlacnk ru deposu lnşa.'ltı en br.ş gün müd-

detle ve kapalı z:ırr usul11e ek.alltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli •111940~ lira a93ıt kuruştur. 
3 - Teminatı d420ı lira c57ı. kuruştur. 
4 - Bunun 11/8/942 salı günü ~nnt 11 de t:ıiıbıne ihalesi nıukancı bu

lunduğundan şartname. keşıfnnme ve kroklslni görmek isteyenlerin her gün 
encümen kalemine mtlracaatlnn ve isteklilerin ihale günü olan ll/ 8 042 ~ 
giinll saat ona kndar 2490 numaralı kanunun 32 nci maddesi s:ırnhatJ vcç
hlle tanzim edecekleri tekıır ml'ktuplannı Belediye dalrC'tlndc muteşckkll 
encümene vermeleri. c5766• •801l1ı 

iL A N TASHlHl 
Gazetemizin 26 temmuz 942 taıfüll n~ında intişar eden Ankara 

Beledlyesinln su deposu ın~atı hakkındaki Jlnnında sehven Ankara Bc
ledlyealne alt oJduRuna dalr ııerlAvha konmıımı!tır. MczkOr llll.nın Anknra 
Beledlyeslne alt olduğu H1\n olunur. 

lıtanbul İthalat Gümrüğü Müdürlüğünden 
Mcka.ddeına Anlı:nra cnddcs.l Rnşlt erendi hnıı No. 15/ 16 da 2127 s:ıyılı 

nıuatlyet ruhsatnamesini haiz plfuıtlk ef)'a fabrikası .sahlb! Muhı;ln ve Mil
nl Emin kardeŞ!ere: 

Fnbrllcanızın lhtıyuı lçln gümrük ve sair reslmlC'rden ınuaft'Jl veı ilıp 
ı;cne:ıcrı zarfında lşlenllcn mlktann tenzilinden wnm knlnn 1860 kll•l glnıit 
1çln tahakkuk edecek reslm Ye vcrgllerln tamıli Iktı.<>at Vek!l!eUndcn bll
dlrUmı.,tır. 

Bu muaf mevada alt r!sem ve vefbllerln tu•.arı bnlunnn 142'1 Jiraııı.ı 
1723 s:ıy:ılı kanunun hfikmlle 30 gun zarfında vczncıml .. e vntın:iınnsı :ık l 
halde tahslll emval kanunu hükümlerine gore hakkınızda takibat ynpıl:w !l 

tebllA yerine knlm O:mak üzere ilan olunur. (8IC6) 

Belediye Sl!lar ldaret>inden: 
Zeyrcıkle - Kutuculnr nı-nsındn .şt>tekrınln t.ukvlyesi ameliyesi dcJn:y• ıle 

30.7.942 per.şt>mbe günu saat 20 den ltlb:ın:n 31.7.C42 cuma gtinu V;leye 
kadar Zeyrek, KüçGkplznr. Yemiş, gmlnonıi Slıkecl, Supltnnahmct, Kum
k:ıpı ve havnllslııln terkos suyu alamamak ilıtımali olduı;u s:ı.ym nboııe-
lerlmlze llfın olunur. t81!!5) 
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8ahlfe 1 

Bir genç kız ] 
Yazıhanenin penceresinden Ka.ra- j man sonra Pakize gene karşısına çı

ti>r meydanı görünüyordu. Gürültu, I k:ıyordu. · 
tramva.y gacırtıları. kome sesleri yu- Fei'l' o kadar dalmıştı ki önündeki 
lcanya kadar geliyordu. Son derece- vişneli dondurmanın e-rlyip bir şer
de sıcak bir gündü. Feridin lş.stzlikten bet ha.lıne glrolğinln farkında bile 
fena halde canı sıkl11yO'r<lu. Yeme1t- dellldl
~ sonra dehşetat bir atırlılı: ba...Lıll Bir kere daha: cıilAhl Pakize! •• • 
için ustüste mütemadiyen ecniyocdu. ~e mmlıdandt. 
Odası da güneş içindeydi. Ka.lttı. P'er- O gece ba.şuıın içinde bu e&i ma
deyl aşatıya kadar çe1tti. Sonra zile cerarun muhtelit sahneleri perde 
bastı. İçeriye giren odacısına: perde ~ılıyordu. Onu Uk defa ha-

- Kuzum, bana kar~ vifnesl vu:ı: başında ensesinden öptüğü günü 
bol bir dondurma .söyle •.• dedi. düf(indil. 
Masanın üstündeki vantllAtörü aç- Paldzenln bir şeyden haberi yolı:-

tı ••• Aman blraz ha.va canını! •.• Biraz tu. Havuzun kenarında oturuyordu. 
ı;erlnlikl... Birdenbire yerinden sıçramı.t artca

Gelen dondurmasuıı yerken telefon sında şqkın ve mahçup blr halde du
çaldı. Bir kadın sesi kendini soru- ~ kendisine: 
:yordu. - Ne yaptınız? .• Bµ nasıl şey? •• di-

Ferlt: ye çıklfDlıştı. İkisi de, bütün kan-
- Bendeniz efendim... cevabını lan yüzlerine çıktılı için, kıpkırmm 

verdiği zaman telefondaki kadın gül- kesilmişlerdi ••. Hey gidi hey! .• Pakl
du ve: zeyl dü§Ündükçe bu iş F'erldi büsbil

- Benim kim olduğumu tahmin tün sanyordu •.. 
edebillr misiniz? •• diye aordu. Hatıl bir aralık bazı mühtm ka-

Fent bir elinde dondurma kafığı rarlar bUe verdi. Pa.ld?ıenln Ya.§tnl 
olduğu halde cevap vel'di: hesapladı. Onu tanıdığı 7.Aman 18 

- Vallahi erendim ••. Kulaklarımın yaşında idi. ttç seneden fazla da se
hafıza.cıı o kadar zayıftır ki... sesten vifmlşterdi... Demek aynldıklan za
hiç kimseyi tanımam... Mamafih man yirmi birinde fillndı. Ylmıl yıl 
baııa hiç de yabancı gelmiyorsunuz. bh:!bb'lerinl gö.rınedlklet<lne na"Zıa.ran 

- Nafile... Yorulmayınız ••• Ne ita- şimdi Pakize kırk bir ya~mda ola
dar dU.ftiııaenlz benim kim olduğumu cakıı. 
bulamawnız. Belki çok iyi tanıdığı- Sanki nlçln onunla ev~nmiye
nız birisi... Ukin o kadar uzak bir cektl? •• işte coştunltık devrlnl ~ 
maziye alt bir tanışıklık ki 4imdl Is- çlrmlt. durmut. oturmuı bir kadın! •• 
mimi sıbylesem klmbillr ne ltadar ttstellk bu onun ilk sevglllst ldl ••. za
ş•unrırsıruz. ten: •Ben blr genç 1tız!a evdene-

- Demak pek eskiden arkad.afts... mem... Ya.şun epey ileride... Ban& 
- Çok ••• Pek çOkl.. şöyle e.skllerin •kimll• dedikleri bir 
- Benı büyük bir meraka düşürii- yaşta, bir kadın lazım! .• • demiyor mu 

yorsunuz... idl? İ4te fırıatı •. 
- Evet... Tamam 20 senelik bir Sabahleyin uyandığı zaman bu 

if... Şöyle gözlerinizi kapayınız ba- karan başının içl.nde daha katile~ 
kahm. 20 sene evvel nerede idiniz?.. mlş buldu. Adeta Lfe ciddi göri Ue 
Oturduğunuz evi bir ~ çizgi ile ha- bakıyordu. Zaten bu derbeder bet.lr 
;yalinlzde yeniden kurunuz. Hatta ben hayatt.an da bıkmııtı. Şimdi artık 
size vardım edeyim ••• Oenif bir bah- bütün bunlan, bu yallruzılılt gilnlertnl 
~. ortada bir havuz... yakında blUverecekm~ gibi göriiror-

- Evet... Kenarda bir çardak... du. 
- Sat taraftaki chanımeıUert. nl Ertesi günü PaltJzenin kapzsuııa 

tmutmayınız.. ziline uzanan 14aret pannatı ldeta 
- T:unam... Tamam Yanyana iki heyecandan tltrlyordu. 

büyük iıtde atact... Genç kadın, ona kapıyı kendi eıue 
- Evet, ortasında da bir salıncak açtı. Ferit biraz eflktıe durup onu 

değil mi?.. büJiik bir ali.ta lle aeytttU. Pakme-
- LAltin siz bu kadar tafsilatı nere- de mtlhlm bir del'lf1klik JOktu. llllf. 

den biliyorsunuz?.. ealtlal ctbl ince ve zarifti. Vücudum~ 

Harp Okulu Komutanlığlndanı ... 
ı - A§ağıda yazılı oarlııan haiz okurlar harp okuluna aiınaca.k

I:ırdır 
A. - Ankara.da bulunanlar. doğrudan do~uya llarp okuluna. An

kara haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerllk şubemne müra
aat edeoetıerdir. 

f SiN6APUR KORSANLARI 1 
B. -""Kayıt ve kabul muamelesi 1 Hnzlran 942 den IUbaren başla

DUf ve A~ 942 sonuna kadar temdit edilmiştir. Bu tarihten son
raki müracaatlar kabul edllmlye<:&ktir. 

2 - Oirlf prtlan: 

A - Türk ırkından olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermif bulunmak. 
c. -Tam teşekküllü hey•etl sıhhlyesl olan askeri hastaneden (harp 

okulwıa girer> kararlı ahhl raporu olmak. • 
D - 18 ill 23 yaşında olmak (H Y8.flll& ginni§ olanlar alınmaz.) 
E. - Diler şartlar askerHlt şubelerinden ve Harp okulundan öğte-

nlleblllr. (3352 - 6632) 

Ordu Hastabakıcı ve Hemıireler Okuluna ait bazi 
izahat ve okula kayıt ve kabul ıartlari 

Tefrika No. 148 

Rahiplerle mücadele 
batlıyor 

o devirde vaiz ve rahlp'leriJı halle 
araandakJ. rol.:O. derebefler!Nn rol
leri kadar önemll ldi. 

Sama, rahipleri sevmediği için, Tl 
Piyi vllz ve rahip sınıfl tıc mücade
leye sevtediyordu. 
Samanın: ıRahipler mabetlere hl

kim oldukça, vlcdanlara hAk1ın de
mektir. Onllann saıtanatuu yıkma

dıkça Osakada esaslı bir lt görem&
yiz.• 

Tarzında.ki s&ıerl, ca.bll olmakl& 
beraber n - PIJl bir ba,et dilştn.. 
dürmü.ftü. 

1 - Okulumuza hasta.takıcı va hemşire yetlştlnnetc üzere Ankanda Ihtiyar Japon bilgininin: 
M. M. v. tarafından 1939 senesinde açılmıf olan hastabakıcı ve hetnfke «- Ose.ka, 08altalılannd.ır.• 
okulunna bu sene de 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler Sözünü n - Pl unutmuyordu. 
bulundukları mahallin valiliğine ve lı:aymalromlığına veya asterll.k şube- n - Pi müşterek bir vatan kur-
lerlne dllekQe ile müracaat edeceklerdir. mak. ve her feroin o vatanda bir 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. memur hiMesl olmak flkrlni ll.erl aürüp du-
olup tekaüdiye alacaklardır. rurken. vA.izlerln ~ bUglnlerJn bu-

3 - Mezun olanlaraltı senelilc mecburi hizmetlerini orau hMtaba- nwı aksi tıkirlerle halkı. zehlrleme
nelerinde yapacaklar ondan sonra arzu ederlel'St' memleltt>tt.eki bütün lıeri korsan ldnreslntn ycrleşmeaine 
sıhhl teşekküller kendilerine açık. olacaktır. mani oluyordu. Ti - P1. Samayı din-

4 - Tahsil müddeti üç sene olup bu müddet lçlnde okurlara ayda beş le.meğe, onun tavsiye ettl.ğt kamçı at.-
lira harçlık verilecek, l.a.şe ve ilbaslan tamamen ~ula ait olacaktu ya.setine sanlma~ ihtiyaç duymuştu. 

5 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa ıöre 20 lira asit maaş- İte nereden başlıyaca4dı? 
tan baflamak Uzre maaş alacakia.r, ve bu mlkdar glttlltçe çoğalacaktır. Sama bir gün n - Piye: 
Ba zaman da.hl laşe giydirme, ve bannma orduya alt olacaktır. - Şu ihtiyar vllzi bana havaıle eti 

6 - Okul 15 E}'liil 942 de tedrisata ba.şlayacaktır. Hesabını göreytm.. o zaman ötftl 
T - Okula lı:ayıt ve kabul şartlal'I şunlardır: mtıtsltler çabuk ainer, dedl. 
A - TÜl'kiye Cümhuriyetı tebaasından olmak, ve Türt ırkından bu- n - Pl gafa bulundu: bu ifln -. 

lunmak, nunu düşünemedi.. 
B - Sıhhati yerlnde olma.it ve durumu hef iklimde vaslfe ıönnete - Peld. Onun tıesabmı sana bırak-

müsait bulunmak, cıbunu her hantı bir ha.stane uhhl heyeti raportle tun, dedi 
teablt ettirmek ve evraka bağlamak lA.zundır.• Sama, .Cinlllerin cendere eezaamı 

c - Okurun talebe yaşı 16 dan qatı 22 den yukan olmayacaktır. pelc IJetenirdl. 
D - Kendlsl ana Te baba iffet eblJnden olmak, ıbu vaziyet polisçe Bir akşam atına bindi, JIUWl& blr-

tevsıt ettlrtıeretc evraka be.Rlanacaktır.• taç muhafız aldı, lhtl,ar vllztn efl-
B: - En as orta okul tahsillni bltlrmlf olmak. ıeleme im.tlhanlannda ne gtttl. 

muvaffak olmak tarttır.• veya bu derecede tahsil gördütünü labat et- Rahibin evinde iki kadın torunun-
meb tasdikname veya bunun tasdltll bir sureU. Muameleli evııaiona ek- dan bafka kimae yoöa. 
ıenecelttir.~ Atlılar evhı etrafını ardılar. 

F - Evli veya nf4anlı bulunmamak, evvelce nlenlp boOananlada ko- İhtiyar rahip: 
cua ölmif olanlar kabul edilir. Buna alt medeni hall blldlrtr mtlabtt ey- - Klmt anyoraunuz? Burada Tan-
rak tea etlenecektir. nlada kOnUflUl azizler otunu-. 

G - Otur 11hhl sebepler dJ.tmda okulu kendlllğinden terltetiiil. e.- Deyince Sama atından atladı. 
lenme auretlle veya diler tnztbatt aebeplerle okuldan çıkanldllı. alta ae- - Bu gece benimle tonQf8ea1aan. 
nelik mecburi hizmetini yapmadıltı veya tamamlamadıtı ve,abut alhbl Tannlann ifl var.. bent göndttclller. 
.aebepler dıpnd.a çıltanldJlt taktirde tahakkuk ettlrtlecek mett.ep masraf- Dedi ve cendereyi uzattı •. torun
lannı tamamen ödeyecetme ve göeterdlli veslkalann tamamen doıru tan mıttup kaçtılar. 
old~ dair noterlikten taadlkll ve kefllll bir taahhütname nrece~. sama, 1httyarm boynunu ceıulere-

Yazan: ISKENDER I'. SBBTBLLI 
tan ola gene uçun••. QDma teJta
nın hnıtlan J'Qktur. 

Mub&fnılar bpılan ardalılr .. 
Kaıpaniı ~ .,........ 

~-
Bunlardan b&ıb4ı& .... JtlDdl 
~ppk. 

Sam& babQe1e ÇJtmıpı. 
Bu anda blr at ldfl""U'll' o

yuldu. 
Muııatızıanlan bUt balınh: 
- Onu c6zOmle &Wlm. Blllla 

atıanmmllıı blrine btndl ft da 16-
röp gttU. RAJ'(ll. du.rmaJlll, lıııDfUDI 
Onu~! 
Samım• b&.,...U. bliııbQUm aılo

ımtıta. 
Ratı1b1n lzWi -.de bulaDu7ln m•

hafızlar, bu .. duıunca aUarma 
atladılaıı. 
Rahibbı taçtılı yoldan totmala 

başladılar. 
Yolda biç bir atııp ruJamadıJar. 
sama: 
- Bu herifin slh1ıbazlıtım bilılep. 

dlm. onu hemen get>ertlrdlm. v~ 
ya tütail atarak gözıler1ınlzl bo:yadı .. 
kendini bize göstemıeden taçtı. 

Diyor ve solı:a.1ı: aotalt, 18Dlt semt 
araşıtırmalar yapıyordU. 

Ra.hibl ort.al.ılc brarmca,a kid.ar 
Osalca soltaltlannda aradılar, bula• 
maddr. 

MuhafJslardan btrt bu anda a.. 
maya kafa tutmK istedi: 

- B6Jle muhterem bir adamı öl
dürüp eıtmı.e ne geçecek? Tann on• 
zutüm " lftenceden turtardı. a. 
mucbe karşımıda utanmalı ve 1Q'&ll• 
m.allı71S. • 

Dedi. &emanm canı lllaldı: 
- Benim ,.ptıllm hlfim clellldlr. 

Fa.tat. onlar man J'lllardanbert .. 
za valı uysal milletin tanını emtım-
lar. Bn bil7ük zulmü yapan oalanbr. 
Hele f'1 mabetleqp ttıtııamma "9 
oralahla Jafl1'Ul r.bApleda drdb.
ıert IMMnaıa b1r bü:ınl Biz1m araı
muıd& ODiar llbi m-.t ye mtreftela 
yqıyan. " ın..,Jann Tlcdanma on
lar gibi bitmeden bir tbme ftl 
mıdır? 

suna. rabiplerle ölünceye kadar 
mücadele etmenin mDll lılr Yutt'e 
olacalml~: 

- Yazıtı •• Hayaliniz o kadar zen- Te yilztlnl 1)'1 muhafaza etmJ.tt1. sa.. 
gin ~lmit .•• Deminden'bf'rl qt.U.. dece sa9larmın aat tarafında çl::ıııRt 
ğimız dekorun ortasına esmer bir haHnde bir beyazlık ırOOe çarpıyor
genç kız koyamaz mısın~? •• Bir kom- du. Bu da onun yüztlne başta blr 
şu kızı... 19 yaşında, beyaz benekli hususiyet. ba.fka bir mAna veriyorda. 
;ırmızı entarili. kfıküllerl daima bur- Sanki çardaklı havuzun yanından 
•rın ıın ucuna kadar düşen hqan bir yirmi sene evvel değil de, dün aynı- ' 

··ı. mışlar gibi idiler. Yalnız blıt>irlerine 

a - Yukandakl teraitl haiz olanokur okula imUtıan.m: olarak kabul ye soktu. Yd tarafını ın1afbnnala 
edilecektir. IJa.tla<tı. 

9 - Yukandakl maddeler mucibince evrakının muamelealnl bitiren- İhtiyar vaiz bağırdı: 
lerden villyet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar ve.ya as- - Beni öldünnete mt geldin? Eter 
lterllk fUbeleri vaaıtaslle evraklannı dotrudan dotruya Ankara ordu ha.s- benim canı.mı alırsan, göt)ertn bil-
taba1acı he~şireler okulu müdiirlüğüne göndereceklerdir. tün hineti üzerine çöksün. 

10 - Muracaatıann ağustos 1942nihayetine kadar aona erdirilmesi snma aldınnadı ve muhafızlara: 
llzımdır. - İşte, Osabhlan Jjtfal eden bu 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarlhlerl adamdır. Onu öldürmekıe memleke-

- Bu yurdu on1arm tabatttbn ye 
tasallaWndan lr:artannadıqa. bit 
klmsenln ,ozG ctUmez Ye beH dtbıel
m~ 

Muhafızın çeneslnl bu .tödede b
Patmala muvaffak ol.an Eıa.ma. btras 
sonra .saraya döndtl ve me~leJI 
Ti - Pi,e anlattı: 

- senı kandırmak ve yeni lmU.. 
yazlara sahip olmak lstlyen ihtiyar 
vllz meler s1hlrbamı blrl tını, ken
disini cendere cezamna çarpmak a..-

Ferit heyecanla bağırdı: karşı içlerinde büyüle: bir susuzluk 
- Paldzel •• Sen mtsln }'Okaa!.. hlaaedlyorlardı. 
- Ta kendiai ı. Pakl&e onu bir aaJoa.a aldı. Yumu-
- Kulaklarıma lnanam.ıyorllDl... şak bir kolt.uta oturttu tt aı1tasına 

aynı makamlar tarafından kendilerlne bildirilecektir, te t>üyük btr iyilik yapmış olııcaıtız. 
12 - Kabul edllecetıertn okulun bulunduıtu Ankara.ya kadar gelmek dedi 

n okuld& tekrar yapılacak aıhhl mua:vene netlceııt hutalıklan teben6n M~afızlar hep birden: 
edenlerin memlekeUne gltmelı: 1çln masraf edeceklert yol paralan kendi- - Ö7leyae cendereyi 9M>u1t lllkJtU.-
lertne- alt olacaktır. (544 - 7802) rallım.., 1.-abuıc gebersin. 

tedlm.. elimden ~ " g&dlııa 
b}'bold11. dedi. Tamam 20 sene ortadan kaybolduk- yastılclar koydu. Tıpkı evinin kadıoı 

tan sonra! •• bent aramana pek Jmif, yorgun gelen erke~ine hızmet ----------------------------
memnun oldum Pakize... Neredesin edlyonnu.s gibi Feride itina gösteri
•imdi? .• Seni hemen görmek fst&... yordu. Piyanonun tı.stünde gen~ ka
rim... Yoksa bir mahzur fllln var dının 20 sene evvelki :resimleri aıra 

Diye bağrıştılar. 

Y De T • • kt Ihtlyar vAls odanın ltötesinde du-
Ti - Pi bir gün önce •ercüll üe 

geri almaJt nlJ'ett ile: 

mı ?. ETii misin?.. sıra duruyordu, 
- Şimdi değıllm •.•• Evlendim •• Fa- Saatlerce oturdular. KonU.ftular. 

kat bugun <tulum.. senin de aynı va- Gece yanaına d<>lru aralannda belki 
zıyette olduğunu haber aldım. •• Şlm- yirmi sene evveltlnden daha bürük 
dl Jstanbuldayım... Burada tendi bir samimiyet bqlamlfb. Yemekte 
evimde oturuyorum. buzlu prap lçmlflerdl. Pattze çek 

- Sizi görmek isterim... Hem de neşell ldl. 
sabırsızlıkla.. Radyoda, son zamanlarda herke-

- Ben de öyle •.• Belderım! •• Me- sin atzuıda dolqan, ArJantlna tar-
.seli yarın teşrif edemez mi.siniz? kıaı çalınıyordu 

- Yaruu iple çekeceğim ••• Adresi- Ge~ kadın bir an yerınden fırla-
nı rica edemez mlylrn... dı. Ve bu şaıtuyı aynı islındeki t!llml 

- Tabii tabii... oynıyan Betty Krable kadar bir me-. 
Genç kadın, toMefonda adresini ver- ha.retle Ye fevltalide bJr tarma. OF

dl. Ferit bunu önündeki blok nota nadı .•• Şal'la .aöı'edl 
kaydetti. Ferit ptlondı. Bu kırk birinden 

Sonra telefondaki kadın: futa olan kadının ylmılslnde bir 
- Muhakkak beklerim! •• dedi. genç lwıdan hiç tartı yoktu. Y&fl 
Telefon kapanınca Ferit eakl bir kırkı aflllıtta. LlkJ.n içi hAll genç 

rüyaya dalmış gibl oldu. kızdı. KaUyen durulmaml.ftı ••. 
ilahi Pakize! •• Onun ilk sevgilisi Ferit anladı kJ. artlt insanlann ya.. 

idi bu .•. Oiizeı. ele avuca sığmaz es- şını senelerle ö~ zamanı çoktan 
mer blr kızdı. Olva glbi bir şeydi... geçmiştir. 
Ö'ç buçuk sene göz!eri kimseyi gör- Ve o 41 yaşında olsa bile bir genç 
memeceslne sevllJl?l!JfLerdl. Sonra yir- kızla evflenemezdl ••. 
mi yıllık bir ayrılık ..• İşte bunca za- Hikmet Ft-ridun Es 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika: No. 19 Yazan: (VA • Nil) 

ükaek niz ıcareti me ebi müdürlüğünden ran büy~ bir vazoyu göstf'zerek: 
Mekteblmlı hse birinci sınıfına 3/ 8/942 gününden Uibaren namzet - Durunuz. dedi, ölmeden cllu 

talebe kaydına baflanacak ve kayıt lfl 28/8194! günline tadar d~ kaddes tütsü• den bir nele. olam 
edecetıir. çekeJhn. 

Şartlar: Orta okul mezunu olmak ve ylLbut llae .sekizinci ıunıfı lkmAl Ve Saınanm müsaadeaile vuoınun 
etmıı bulunmak ve Jafl on be§ten küçük ve on dokuzdan büyük olma- içine bir tutam tütsü attı. 
malt llzımdı.r. Orta olı:ulu geçen sene bitirenler, arada geçen bir aene zar- Ve uzun ince bir alev sütunu yük-
fmda ne Ue me11ul oldutlannı tevalt edeceklerdir. selmete başladı. 

Awallda yazılı vesikalarla mektebe müracaat edecek lsteklller, ahhl Muhafızlar bayreUe: 
durumlan dentzcllite eıverLfll olup olmadılı anlqılmak üzere mektepçe - Bu bir sihirbaza. benzlJOl". oUt ... 
bot muayene kAltıtlarlle Kasımpaşada Deniz hastahanesine gönderllecek- kat edelim .. elimbden kaçabilir. 
lerdir. Diye aöylenlrtten, Sama cendereyi 

Sıhhi durumları elverlşll olduğu anlqılaıı ve müaaba.ka iml.ihanında .sı.kıtt.ırm&ltla meşguldü. 
muvaffak olarak mektebe abnmaama karar verilen talebeden noterlikçe - Onun anahtan bendedir. Canı 
lttban musaddak ae"et sahibi bir ketll veya umwnl. hU8Ull belediye ve da benim elbnde demektir. Kaça bJ
mülhak bütçelerden mut veya ücret alan bir memur imz&slle cnoterlikçe le cendereden boyntma lturtaram.M.. 
musaddak• bir taahhütname alınır. Diyordu. Sama rahlplerte mücade-

İstekl1lerin müdilrtyet kalemine mürac'..\atlan_ le etmekten korkmuyordu. 
'Vealtalar: Tam bu sırada odanın içinde bir 
Dilekçe, &fl, lyl hal, veli ıcatıUarlle nüfu.a cbdanı, diploma veya uğultu ltitlldi .• ve etrafı koyu mavi 

-~ •retleri ve 4 x 8 ebadında IS fototrar. cT37'h bir duman sardı. 
, İhtiyar rahip. bu 1to111 man du-

yük• k Ö"' t kul ""d"" l"" ~:.-..1 man içinde- birdenbire kayboldu. ae gre men o u mu ar Uguaıuen: 1 Muhatızıar : 
Okulumuzun senelik gezintisi 31/VII/942 cuma günü Cadde Bostanı - Bu bir şeytandır.. gözümüzün 

Gazinosunda yapılacaktır. Bu gezintiye okulumuzun eski ve yeni mezunla.- önünden nasıl kaçtı? 
rUe bütün ()ğretmenıeri davetlidirler. Davetiyelerin kamelertnl bera.- Diye bağırmata başladılar. Sama 
berlerinde geLirmeleri rica olunur. ~rdı: 

Köprüden vapur 9.45 (8043) - Kapılan ke.~ıım. Bu adam tC'J'-

- Bell onun aldbWmeatne taraf
tar delWm. Sama! dedl. O muhterea_ 
bir rahlpUr. Bu lece riJlma lkdl 
ve benden bo111undlıtl oenılerenlııa 
~dlledl. 

Sama h1ddetlendl: 
- ÖJl8J81' sen cltln tflklrdalln• 

bugün ,.ıı,enun 1 
- Sen benim reftmde olan ne ~ 

pardm? 
- BöJ1e ı1iJaJıara ve bllbama rtl

yalardakl J&)ftl'ltlaıa truıalc "1"1DQ
dim. 

- Onun bu pee riqama ctnneal 
bit mucAlıe detll midir? 

- BQır. a. adece b1r aılblrt.. 
Iıör. H'ııtdWua. falıılrlert. t.l&edlk
lf!ri -.an b&edUderlnln rtruma 
tolayea glrebWder. Buna mactw de
mezler .• 81hiıbalhk deıter. 

- Bu adam blse fenalık yapabWr, 
Bama! Ben ona aftedlıonlm. 

- O halde onmı alhlıbulllmdaa 
torku,Jonauı demelc? Seni futa bo 
mek istemem. Mademki börie dile
din, böJ1e olsun. ll'akat, cende~ııbı 
anahtan bendedl.r. Ve onun boJnun.. 
da.ltl cendereyi batka anahtar aça-
maz. (Arba YU) 

rip ... - diye düşündü ve adeta hid- Orhan eğilip baktı. TaElanların ka-ı belaemeye emir vardi: dürbünü balkonlu oda,.a kuruyor; 
detlendi. - Kendi siyasi keyiflerini ra1tısı üzerinde ak bir leke gördü. - Haydi sen aıağıki kata in. Ç<>- yıkık duvar kafeainin üzerindeki 
yerine getirmek için, zerrece boyun Pencereyi kapatt_ı. Ayaklarının ucu- cuk ... Bulaııkları yıka ... Sa.ıra pen- boıluia uydurarak karpki koıa.a.. 
eğmiyor... Buna karıılılt, benim na basa baaa aşağı indi. cerenin önünde otur •• , Küçük hanım odasına bakıyordu. Orada. MYdiil 
menfur bir İç güvey haline girip aile- Taflanlardan paketi aldı: gelse bile sokak kapısını açma .•• aslan ppıla delikanll)'I arada aırada 
ye servet getirmeme taraftar ... Son Minimini bir mendilin içinde tap Doğruca koşar, bana haber verinin, görebilmek için aaatlerini feda etmo-
günlerde de aklına koydu: IHe da- sardnııı bir mektuptu.. Delikanlı, he- fem... ğe acumJ'ordu. 
madı hazreti oehriyr.ri ohnalı imi- yecanla oduına çıktı. Sonra, kendi kendine ilbe etti: Talihin garip ciJye.idir ki. böyle 
fim ... Benae böyle oeyler iatemiyo- Şayet bugünkü bütün kadınlar, ta- c- Geleceği de yoka .•• Babaaile bir yerden -~ ee)'Jeclebilece-

• J d I LJ b ti ---L 
1 

rum ..• Böyle, kadına ramolmvt bir pındıklan erkeğin bu alakaaını gör- beraber teyzesinde ... Bir saatten ev- ğini bizzat ketfetmit delildi. O,-•-
ıte, oat uıı;. an u sure e ~- yor~ · •• Adı ne ~ • •• Kim.iın km)••• erkek olabilece~ ... i dü.iindükçe cin- .derdi ne dut" ünürlerdi a-- '-a.. ~ 

ta "' ·ı 1 · b. O l'kanlı. kom- d" d d •-·· :ır- c;.u ' vel dönmezler ..• Rahat rahat okuya- ıuz bafka bir mra vakıf olmutta. n uzaga 1 er emıı · e 1 
- '7e üıünü,.or u. - Bir fıreat Uıvetimin i-ao1111 duyuyorum..... v --ı.,. L'litledı." Sonra. ubrlara B -...1 k L ._. ,_ bi k L......L_ ... _ _,, -, " ....,.... ,. • bilirim ... Ah, ah, ah, ah ... Oldu mu u aa,-..e de batka te>-ler air--

fU onaıı;.taıu genç ıı;.ızı, r ere, ._...... ua fUDU öirenaem. •• Hele Keman eesi keaileli epey olduı.u aüratle .. öz gezdirdi. B 
el' d '- '- t b b"ner dad • ·1 • B · · b il •- • olacaklar ... Meg"' er bana deırilmi-_ miıti. ütün mlnniyatuu alt Üll an e s;eman ıı;.u uau, ara aya ı • ım IJ'• epın. · • u lfl o a e- halde, pencerenin önünden hila çe- c- Garip .... y... - diye diimin- • "'" ed 1- L. 
'-en " d"" P · 1-t y·· ·· e d r ...- ,.... ona imi• ... O aivr:·=nek .. ,~.,· fare gı·- en, ~inini. ııuakançbhu. -·-.. gor u. eçesı açıs; 1• uz yuz e · · .:t kilmemiıti. Ortalığa akpmın alaca dü. - Bu. onun mektubu mu) .•. O .,. ... .m " -

ld ·ı K ı .. .. .... f k d:LL · bi, çiroz gibi kıza .•. Püf, nesine aca- kamçıbyan teyler •.. 
ge 1 er. arıı aııtıgı YUZ. lleyrettıgı a at. ~ti celıbetmekten kork- karanlı,;. ,.;;.kmüıtü. sonat' lan ,.•lanın mektubu .•• O ince ro - b 
b d 1 J d k fı d '-' ... ...- y- ha) ..• B"1i ki·,ehzadeler vak.tile be- uayet titiz İr Ar&J'lı buumda. 
. u en am, gece erce dine iği e- muı: trabn aaü ır.ahçuplulı: da mi- A-··--, aevgı'''-ı'nı"n yol yol uzun endarnlı kızın .•• Fakat, ne de olsa, v T d L:- h-A-----..ll H-L'L--'---

. k d "h ı. d B k ld "' d --· 118 genm.İftİ ... Efendimiz bile bir gün oz an-.... ...-ıuu~I. mu-
llUW'I seıı a ar .. en..tar ı. a ıştı- eair o ugun an, tahikatıru ilerlete- çub--L'u robdö'pmhrını hal,_onda arzusunu yerine getirmeliyim ..• Böy- d bil En'-!--'- -' -• "-,,_ C"I'" d I" ı da 1 u... ııt köıede kuıtırarak yana~mı ok ... mı"- en e... UUUMa me,.-eei, eaiu-uır. u uşme en, •e am alllla n, bi- memiıti. Bunun a beraber Orhaaın farkedereL dikkatini tek.ıif etti. le. bir inaanı kırmak mümkün değil- ... v- ... d b • _ı:t.ı__:_r 

"b" 1 · g"l"ms · b" ·b· ı ·ı h' · ı b " ·· w· • 1- ..., di t~ ... Bu tehirli rocuk ne deme<>e be- .e. e.z. .eo. aıuıı en mce .d-ıi.u. rı ar erıne u u emıt. ırı ır ene ıssı, esası ır gon raQıtası ba.lini Kadm hayali, el;...de '-ey•- '-'r .,.y r.> _ " 0 1 --L d il--L 
I• 1 ld 1 d 1 B d 1 •• 0 """ °' :r- genmezıniı de. mektubumu bile ada- gırınb ennı. ~ınt uını • ........, paı-ae am aşmış o u ar. e a mııtı. u erece güze bir ifa- sallıyor. Lambaya yakla•tı. l _L ,.._ h _,_,_ 

1 .. makıllı okumazmış, hmrnh .. .> atmn&tı. ucne ir gün, -... cA.-
Aynı tarz· tesadüfler iki üç defa deyle keman çalabi en genç kıza ha- Bu da ne ol•• gerek,. Üç kere kıstı açtı. ı v il 1 • • 1:L '--'--~ 

1 1 ... ' Fakat ne kadar istihfaf etse, ne an~ı~:t e me,gu • tıtizaa zev&im 
dah'l tekerrür etti ve her seferki inti- ya iınde yüksek kıymet er veriyordu. Delikanlı, perdeyi büsbütün aça- Sonra, pencereye aokuldu. Bal- k d .. 

1 
. .b. d getırıyordu. 

ba daha kuvvetli oldu. Artık adeta Hayatta onunla anlaşabileceğini rak, odanın ıpklı i:Jcltoru içinde silu- konlu odemn da ııığı üç defa kısılıp a ar tenezzu etmıyor gı ı ursa, E d k" k 
konuşmaksızın da konuşmu~. o dev- umuyordu. Ancak böyle bir insanla etini ba•tan ,_,.,, .. go"sterd... açıld,. İçinde büyük bir hırs, büyük bir arzu .S:ı e ı~se !°. ha. 

• k d 11 "b" 1 1 • "' 0
-Y" ve kıskançlık kabarıyordu. Meşruti- ona gırm. lfÜ.. . -rın e ·11er genç ııev a ı an gr ı an aş- ev enırse mcsudolurdu. Yoksa, fa- Robdo .. •amb l k d 1. d ki b" _ <- Demek öbür aham.. _ -'i- G b daha 

mış ve biribirlerine vefa yemini et· lanca .-:ulta flA ·ı .. r 1 8 ın, e ın e e Ö " • u yetin ilanı üzerine komşu ewe Bursa- G:- eçmesıne. ır saat var ... 
mi~ bulunuyorlardı. t 1 nM~· ı.anca mi-[.~~~~ yazı uzun uzun salladıktan sonra hız- ye söylendi. - hür akJam için ha- dan ge!en Sami paşanın aslan gibi Amma, araba sesı .duyarsam penco-

ma ma~.e .. d ıdry~~I m!I••• ı.....,ın la savurdu. Minimini bir prı.ket harap na randevu veriyor. Fakat ne garip og"'lu Orhan beye iyice go"'niil ba~la- reye ko§arım ... > dıyordu. 
Orhan, kendi kendine: onun gozun e egı k'I-' d 0 1-1 d · d k 1 il . . .• duvar kafesinin üıtünde bir kavia şe ı ue ran evu btAI> mıştı. Kocası Bilalle, üvey kızı Han- an anın ~ne~~n .. en ama yep 
c- Bu kız kim acaba> . .. Daimi Bır aralık: çizdikten sonra Sami paşaların ha- ••• dan bir yere gittiler mi, hemen koşu- çuh~lı marketrı kuçuk maaanın aol 

ıeitilde bmışu konakta mı oturu- c- Baham da, aai olsun, ne ga- rem bahçeaine düıtil. Saraylı Ferahfeza kalfa. fAlvarL yor, saraydan birlikte getirdiği uzun ayagına baıtırmıt. sağ kenar tahta• 
eım ovalıyordu. (Arkala yar) 



29 Temmuz 1942 A K! Ş A M Sahife 7 
-===================:-==1111:::======-=-=-=========================-===~~~,;,;===========-======================;;:======-======;=======-~-:-- ==t 

ARI 
llUTEPLER AÇILINCAYA it&- BOOAZKESENDE - ıo.ooo llraya tSTANBtJIA - Yakın olmak tart CEYBANDA VATAN ECZAN'BSİ -

DA& - Her .ı.ıı ı i ile ıı i ara- atılık dGklln Ye 8 odalı e... fn.talA- 1500 dönümden 1Ukan 30,000 dönti- 8ahlblnln hastaııtı dolayuılle .satı-
mnda kolay bir denle JneKUl oımat:. de. Tel: f337G <D. l'f) me kadar çlfWk atın almak 1steJen hktır. Bahlbl Rıza Atasa.ğuna müra. 

ORTA TABSiı.Lt - İngill7.ee le üzere lise mezunu ve yahut llse m6- mtı.rterUerlmiz ftl'dtr. ll'tat menııu caat. - 10 

1 - iŞ ARIY ANLAR BA'.l'Q.IK EV - 'Oatüdat Tabak• 
1ar B~ Selim Pap. caddesi No. 3t 
e odalı kiraya elverlfll cellrll iç nde
Jdllere müracaat. - t 

l'ranımca iyi bilen gen~ blr Tllrt ba- davtmi bir t>a,an &nDJJOr. Ber gün 71.111 ı.ta&YA IATILIJ( ILtJıf - babls detHdlr Batılık~ olanlar -------------· 
Jml letreter yeya tercümaıı olarak aa.ı 18 den aama ~. Belri t.&anbul eıvannda ıoı oda 1 kahve tapu ça.p ve nilfos ctbdanııe mfm:llt JUJltTtıLtJI - TramftJ tstasyo- SATll.IK APARTIMAN - Beyot
blr "'!'oda çalıpat istlyor. Adres: otelinin müdürüne müracaat. 1 dütkln aylık lean 850 Ura fnkall- bulunmak Dzere Beyotlu İst.lkll' nuna 2 clü1ka 3 daireli ne~etil ap. tunda. Llyon matazası karşısında, es.. 
Akşam da fJ.K rümuzuna. 2 -D_,t __ Ş_M_U_A_Y_EN_EH_A_NE_S ... İN_D_E ___ ç__ de. Tel: 43378 ro. 78) cadde havagazı flr~etl brşısıııda Jfo. 23000 liraya Antara Bınlü: f.stltıU ki Çl~kçi sokağında 4 katlı blr apar-

a 54 uvar Emlit Burosuna müracaat caddesı No. 98 Tel: 415'11. tnnan satılıktır. 80666 numara~a te-
1.isE MEZUNuY1JM _ Askerıttımı Iı1111ak üzere bir bayana ihtiyaç var- GALATASARAYINDA - 25,000 11· etmeıİerl. Tel: 43376. •••• •• ......... OK _ ~""-I _ lefon edilmesi. - 2 

Japt.un_ Şirketler, müesseselerde iş dır. Müracaat: Galata Necatlbey n.,va saLılık aparbman: t tat 4 er nnon ,,...,,. ... u .__.,, -

&nyorum. Iyt referans. Akşam'da caddesi No. 100. Diş bakım evi sahlDI oda konforlu tamam aylık Jcan 125 SATILIK f YALI ALINACAK - blllerlnde 800 M2 dan btlyilk eatıııt AYDA BEŞ tı.A. ON BiN LİRA iLE-
R.B Je yazınız. _ 1 7.ek1 Harman. - l Ura. Tel: 43376 (D 75) :nat menuu bahis detfldlr. Rıhtım "Y& kiralık arsam olanların acele İdare edilecek bir 1" veya dülckilnı 

olmak §art topu, çap ve nüfua etiz- Karak6y Melek han No. 8 !:lnlAber- olup ta devretmek ısteyenleri.n Alt• 
~ YEMEK, ÇAMAŞIR, ALMANCA KONUŞABİLEN BİR TALiMBANEDE - 130,000 Hraya -- danJle blrtıkte yall81 satılık olanlar Tls'e mnracaauan. p.m'c:lf". B.C.D rümuzuna mektupla. 

ft EV tŞLERt BİLİRtM - Ka- BAYAN ARANIYOR - Küçük '-r hhk aparturıan. '1tat1 tar oda ayb!t şu adrese müracaat etmeleri. Beyotlu ~eteri. 1 la.bahtı olmıyan b1r aile yanında c;a- evin ve lçfndctl muayenehanenin bü- ıcan 585 Ura ta.lorlfer 8IC&lc su var tstiklA.l cadde hangazı şirketi tar- AZAPKAPI CADDESbımE - 1't -
btmat istiyorum, keftl de vereblllrim. tiin lşlertnı idare edecektir, Arzu konforu tamam. Tel: f.3376 <D. 14) fUDllda Mo. 5' Uyar Emllk Bürosmıa. dalı-eli büytik satlam ~ 1 lrath apar- TALbolANE VEYA AYAZPAŞA. 
Aqam•da 8.N. rumuzuna mtiracaıı.t. edenlerin Bdlmeta.Jll c.ivarında Acı- 1 .a378 tıman UOO,OOC)) liraya satıııttır. Ke-

- 1 cetmeduralı: mahalli brpsmciakl diş FINDIKLIDA - 75,000 liraya sn... Te: • raköy Melek han No 8 Emlltııervis'e DA - 2 - 3 odalı kalorlferlL ıacat llU~ 
____________ ___;:_ muayenehanesine bel' dn aabah tllık arsa: Dentme:n yiizii 18 m. ka- ygştı.KÖY - Kadıköy, Bakııitöy, mt\racaat • lu kiralık daire aranmaktadır. Bey .. 
TAHSİLİM ORTA_ Husu.si müea- ve ıs dan~ baş T1ll'1IWan. radan yüzü 25 m. derlnlltl 60 m. Tel: Ortaköy, Bebek, Arnavut.köy, Büyilk- . oğlu ~tızatacı caddesi 23/1 Yübellf 

leaeJerde, mataza "Yeya ticaret.hane- 43378 fD. 67) ada, Heybellada, Kınalıada, Burgaz- MABMlJTPAŞADA - K~r triko- BmlAk. Posta K. 2270 Beyoğlu. - 3 
leme daktJlo veya bqta if arıyorum. NİYl!l.IUN YAPAJI - hl kişiye ada bu yazılı mahallerde 3000 liradan taj fabrikası blnaslle 3 dilkkAn t 
Verilecek ücret az olsa da l'UQ'JID. lhtiyac; var. İt 1mmbaı haric:lndedlr. FINDIK.LIDA - Tramvay cadde- 250,000 Uraya kadar büyük bahçell od8Jı ahf&p ey ayn yeya toptan -.. 
Akşam <M.M> rumuzuna mektupla. İstettilerln her giin aa.t "ile e ara- atnde 70,000 Hraya satılık ana: Yftzft ve ~onforu tamam o'f&n köşk, YlllA. blıttır. Karaköy Melek han No. ı 

SATILIK HANE - Fatih Çarşamba/ 
caddesi No. ıoo müik sigortalı dörti 
oda ~ tatlı kuyu eıettnıt Jlnnl 
lk1 lira kira get.lrlr içindekilere mü• 
racaat. - ı 

aında Karpapar B6Jik Abut Eren- 20 m. dertnHtt 85 m. Tel: 433'78 m. ev ve t1Lmhı!lz olmak şart satmak BmlAk.eenia'e mtıracaat. 
ORTA TAHSİLİ OLAJıf - Ve uter- dl ban Ko. 7 de Zl~ya bizzat mü- 2ll ' trteyenler miiştertlerlmtz me..cut bu- --------------

lltle lllfltl bolunma:van bir ;genç sa- racaatıan. _ 2 Junduğundan JO gün zarfında tapu, NECATiBEY CADDES:bn>I: - ~ 
bahtan akşama kadar~ üae- OSMANEF.YDE - 47.ooo llraya sa- çap ve nilfos eti7.danını birlikte ge- 10 Irat getirebilecek 17 odalı aUe eri 
ıe lf &nyor. Akşam'da CC.V) rlmu- 3 SATILIK EŞY blık apartıman: 6 tat 4• 5. 6 şar odA- tınnelerl: B~lu iatlklAl caddeeln- U2,00C)) liraya satılıktır. Karak6y 
suna. - 1 - A h ayhk lean 15'7 Hnı konforu ta- de hava gazı şirketi karşı.smda No. MeJetı: han No 1 Emllkaenls'e milra-

mam. Tel: 43376 CD. 63' 54 Uyar Emlak Büro!tlna müracaat ca:ıt. 

!OM r.taAYA ACELE 8ATILIK -
28'1 metre murabbaı arsa. Qapa tr&Irlıot 
'81 ~ 3 dakika: Fatlh FeYzi .. 
pqa caddeat No. 78 Ahmet ö:ıwftre 

TllCattaEJ.t abt J111J11AStt - MTILIK IL&D'l'O - R.C.A mar- 41.IQI LİRAYA SATJLD{ HAN _ etmeleri Tel: 4337fl. 
Gunde 2 - 3 saat 'Yeya dalml blr lt blı. pamofoDla ft 1 MmMJı btlJ'ük 11 oda 2 maltaza .nhü '1 m. derinl!~i Ö 
&rlyor •. İcabında lyt bir ite .e..,,.me model 350 - a&lhktır. a• nu- , - u KADJ'K y - Suadiye, Yenlmabal-
de ,.,- --- 20 m. Tel: 43378 <D. 66l ....... ay 1m-koJabWr. lliraeaat. Akf&m g~ mar&J1l telefon edllmul. _ 1 Jp uamV • ~ .. onun& kadar VC 
tesbıe B. ı. K. _ 2 TEŞVİK.İYEDE _ 30 000 liraya m- deniz tenan tramvay hattında ol-

ÇOK ACELE - 100 santim geniş- tıhk apart..ıman. 4 kat. 3, 4. 5_5 şer mat şart villA kö..qk ve gen•.- cepheU 
'l'tJaKÇE, ALMANCA, İNGILIZCE, ğlnde kumaş silindiri alınacaktır. Bir arsa 5000 den 300,000 liraya kadar 

nt.\NSIZCA - Dört lisana blhaktin odah, konforu t:ımam. Aylık icarı 170 ve deniz ciheti olursa k:.ıbul -•1ır 
TA~· de kumaş boyacı ustasına ihtiyacı- lira. Tel: 43376 <D. 74) "U-1 

.ıuı tecrübeli muterclm, muhabere ınm vardır. lllftracaat Mahmuıtpaşa müşterimiz mevcut hulundu"rundan 
memuru, muhaııip vaıife aramakta- Kefen han No. 59• bir hafta zarfında ~atmıık 1.stevenler 
dır. Mun:ıcaat: Akşam gazet si cMU- F'.LORYADA - 25

•00() liraya S\\h• tapu cap ve nufu~ cUzdanlle blr lkte 
tercı lıt 20 donum bağ, 15 turt'nl:l k 5 oda 

m. - 1 8ATRIJC llOTÖR VE TUL1JJIBA - köşk nyrıca camekanlı b r odn, nıı su adre"'e müracaat etmeleri Beyo ht 
Yeni vaziyette Dring mar!t:ı gaz :cıo- havuz defat n 4 havuz, 1 ahır ve y'l.- t ti. l"' c dd hava gnzı ş k ti kar. 
törü 20 m. lfk boru 'Ye dlrse.t.ıerlylc, nı da 1 oda 4 tııne çinkodan saı;nıç Ş1 nd~ No. 54 Uvnr Emlak Büosuna. 
iki parmaklık Garvens tulumabm IO kuyu içinde env:ıl mcyval r vnr. 'l;'rc- TP!: 43376. 
m. lAatlk kayışı ve yedek kasnaklar- ne yakın. T ı 43376 m. 36) 

2 - iŞÇi ARIY ANLA.R 

BİR TVRK BAYAN ARA.NIYOR
Keslek sahibi yalnız bir bayın ev it
lerine bak:ıc:ık ve l~abmda aeyaha
llnde refakat edebUecek 30-40 ,..~.._ 
rmda bir Türk bayan araDtJOr. Arzu 
edenlerin Şlşll posta kut.usu No. 15 e 
•uvazzah adresini blldlren ufak bir 
fıtreümelhalll mektup ve btr fotoğ
rafla mi\racaatıan. - ı 

la atıııktır. Mür:ıcaat: Eyüp Mwızc
nslnde Pembe Çavu,, bağı. 

jyt ftAn.A. Biıt SANTR*"'J KU
R1JTMA MAıDııras:t ACELE ARANI
YOR - Miiraeaat: Mektuola: Bahçe. 
kapı Anadolu han No. 8. Telefon: 
23322 aaat 18 - 19 arası. 

BAYAN ARANIYOR - İst.anbuldn SATll.IK EŞYA - D. K. w. mar-
blr y z hanenin telefon gibi hafıf kah vitrin buz dolabı, Akuvaryom, 
lıtler!ne bakac:ık bir bayana ihtiyaç sinema ekranı, Sl!hne perdesi ve mfts
warc1ır. İsteyenler Fotomflarını t:ıf- tanıeı iskemleler satılıktır. Her gön 
llJAtb mektupla İataribul 106 No saat 15 ten sonra Sara1 Shlemaııına 

posta kutusuna göndermeleri. · }ll_ü_ra_c_a_a_ı_. ----------

TF.CRtJBELt Çipnjg ADAMI SATILIK ELEKTRİK MOTÖRtl VE 
ARANIYOR - İstanbul civarında bir ELEKTRİK TULUMBASI - Blr bey
flftllt ic;Jn at, araba, sığır ve mands gir AEG marka Santrifftj elektrik. 
hayVanlanndan ve ztra.atten anlar mot6rü ve 21 beygir Simens marka 
teeriibell bir clfWk ecl••ına lMI~ elektrik motörü az kullanılmı~. 
tardır. Adres bUdlrerelı: Galata 13'16 Mtlracaat: Hocapata Orhaniye cad
PGlla kutusuna müracaat. deal Ro. t/1 telefon 219111. _ 2 

VANİICÖYVHDE - 17 000 liraya 
satılık yalı: 2 Irat 8 oda önü rıhtım 
konforu tam.'Ull 2 dönum mryvalık 
bahçe fevkal de. Tel: 4.'376 <D.7S) 

ERID."KÖVfJNDE - 3.0M Ur:ıya 
.satılık nrsa 8 dönüm ist svona 15 da
kika me~afede. Tel; 43376 m. 76> 

TARARYADA - 2 500 llr::ıya satılık 
ll?Sa '100) nönüm mlldannda. Tel: 
43376 m. 79> 

9,000 LiRAYA SATILIK EV - Ta
limhaneye Ja)an 3 kat 9 oda aylık 
icar 42 lira, tonfom tamam bahçesi 
var. İ'çeriııi yatlı boya fevka.!A.de. 
Tel: 43J76 <D. 24/1) 

KADIKÖTilNDE - 'l,000 liraya sa
tılık ev: 3 kat '1 oda balıçesi nr. 
Konfol'U t.amam ne-zaretl fevknU c1' 

Bq N'tJFUSLU Bİ.R AİLE NEZDiN• ACELE BA~- Yeni denecek tramvaya 1 dakika. Tel: 43376 (D. 
DE - Dolcrun maaşla muntazam ye- derecede, mükemmel bir aurette ki>- M> 
aet " ev hizmeti yapmasını bilen §umlarile btr panyo ara.bll.!I satılıktır. --------------
teınız bir Türk bayan lazımdır. Amt Kadıköy Moda caddesi No. 202 - Beb- 7,tol LiRAYA SATILIK EV - Ta-
9denlerin Tahtataıe eaddeatnde M t llmhaneye yakın 3 kat 8 odalı konfo-
nuınaraıı kundura boya lmalA.thane sa • ru tamam, içeri.si Yattı boya ve ı;<ık 
lbıe .saat 9 dnn 12 ye kadar acele mft- ACD.E SATILIK - 2 adet moto- sağlam bahçesi var. Tel: 43376 CD, M> 
!!caatıan. Telefon 2llf'l. - 2 . aikleı ve 1 adet yeni bakın bisiklet. KUM&Al'IDA _ 5,ooo liraya sab-

l'tJZDE iLE ÇALIŞAllAI[ _ ~ Mül"llıCa.3l: 8altanahmet Yercb:ı.tan hk ev: 5 oda klrglr bina b:ıhfeal Tar. 
•Ya ıtnsat satacak bir pl!s!yeye lh- caddesi 441 No. tlılaya All. - 3 Yağlı boya nezareti fevkalade, aylık 
~ vardır. Büyük Postane cad. 8ATILIJ[ MOTÖR VE PiYANO - ican 35 lira. Tel: 43378 m. 42) 
..!!· 5 

e müracaat edllmesl. Sandal ~in bir Amerikan motörü n --------------
MADEN PİK DÖKMECISİNE m- Franaız mannfitmdaıı ppraz bir GÖZIBP.lml!: - 4,000 liraya satılık 

TfrAç VARDIR - Her &'Ün ıo - 12 pJyano satılıktır. Her riin 60672 nu- köşk: 2 tat 8 odab fevJaılfı.de ne:ııa-
'te 2-'1 ara.sı Bankalar cad. No. 58 da maraya telefon edilmesi. _ 2 retı var. Tel: 43376 <D. 27) 

.!!ar Fevzıye müraca&t. .. TARLABAŞINDA - 3 500 liraya sa-
MTILIK lhıçt}K KOTRA - Yel. 

MUHASiP ARANIYOR - Ti- kent, bir çift küre~l, demlrl ve sair tlbt n: I oda Urglr bina In.n 
33 

lari d ft 5 1Jra_ TeJ: 433'11 (D. 82) 
e er usulüne vakıf ve ter- teçhizatı tamamdır. Aynca takma --------------

:: yapabilecek derecede İn- motörtı de satılıktır. Görmet için ANADOI,UHiSARINDA _ 1,200 li-
ld e ve eski Türkçeyi bUlr Modada, Banyolarda, sandalcı İbr:ıhı- raya satılık arsa: 1743 m2 içinde bir 
~k muhasibe ihtiyaç 'Vardır. Ya§! me, gÖl'Üfml'Jı: ~in Galat.adil, Kftçik kuyu.su 'Ye taş oca~ boJ meyv:ılıt 

tan 1'11karı olmamak tartJyıe ça- Ba:ıklı hanında 25 No. d:ı. B. Çoııura t ..._.,,de el 
lıftığı ıniie-"'sel r'ıe istedlM maa• VAn.m • T : 43378 (D. !0) i -... ..,. ""Y müracaat. Tel: 41618. _ 2 
m kdannı Ve tahsil deıecrslnl &şatı- NİSANTASINDA SATH DC ARSA -
daği adre e nıettupla blldirllmesını BiR ŞARPİ ARANlYOR - Bir sar- 7,75 cephe. derlnll~i 25 metre iki arsa 
DA.n ed rlm. Tak m Abdulb khimlt pl vey:ı dingi satmak f.st yen FC- naznrctl fevkalfıde m2 50 lira. T l: 
eadcl 1 Na. 4 Husnü Limon. - ı neryolu Ahmet Er. sok. 34 No. da bay 43376 (D, 25) 

BAYAN ARANIYOit - Az:ı.mt 30 Demire m ktupi?a tafsUAt versın. - 2 
~aenkndaı bir klş nln ev lsl,#rlni ve F.Y . . SATILIK ARSA - Büyükadada Nl-
,~u• p rm 1: • iÇiN - Tanınmış marka buz z:ım cadde ar nda Uıkeleye ~ da-

.AYASPı\ŞADA - Günıi uyu ha -
taban°sl kar$lı;ınd:ıkl sok.,k ıc-ertırln
de Adnlnr:ı, Kob:ıtoş vapur 1 kelesl
ne ve B şlktaş tramvay hattına nazıı 
Marmarava bfitün mlnaslylc hltlm 
ild ahşap yeni ev acele satılıktır. 
Beyo~lu. Pannakkapı, tramvay cad
de!'i üzerinde No. 54 Uvar Emllk Bll
roru. 

TIER İS İCİN ELVERİŞLİ - Kinı.sı 
cok ehven Taks\m İ•tlklal c. No. 23 
Yalova Birahanesi askerlik sebeb:Je 
devren satılıktır. 'Salı, perş mbe cu
martı:-sı aqam 8 dan 8Dl"lra mttH
caat. - J 

AATILIK AP'I'. - 'O'ç kat dörder 
be~er odnlı 'bütün konfor. açıklık, ~e
niz görür İradı U400) Te8Vlk!ye ka
rak lıt karşı«ında 1)\lamur cadde~ 
Kuyulu BoMa!l 80kak No. 4. 2 3 
No. hı dairelere mtlraeaat. _ 2 

SENETJ(;j PF.ŞiN - Harbiyeden 
Tünele kadar· 6-7 odalı ltaıorlferit ki
ralık apartıman aranıyor. Taltllm 
Eczahanesine mi\racaat. _ 1 

Bht KADIN DOKTORU - Muaye
nehane yapmak ftzere, Beyo~hı ts
t.lklll caddesi 1lzerlnde mob!JyeH mo
bllyeslz ~ az 1 i - S odalı ml\~kn 
,abat en az bu kadar odayn yeri~ 
mek nzere nıl\ştemt bir apnrtunan 
dairesini ııdmd!den yahut en geç bi
rinci ~n ~ından itibaren klralıı.
mak 1stemektedlr. Doktor A. Gala.ta
.saray BmlAklş adresine. - ı 

SA'nLIK EV AU.\NIYOR - Beyot
lunun her semtinde trannııya yakın 
ve yahut Bakırköy 'Ye Yeı,!lköyde 
konforlu bahçen bir n anyorum. 
satmak arzu eden1er mutaaaı mek
tuplarile P<>Sta kutusu 407 M E rii-
mu u.,:ı mürecaat. · - 1 

SULTllNARMETTE - Tavukhane 
soka mda 12 numaralı ev acele sa
tılıktır. İçindekilere müraca .... t. - 5 

KURTULUŞTA VE llAÇl[ADA - mtinlca"'at. - 2 
'O'çer daireli mükemmel konforlu ,.e- 1"2'11,1K Btf'l'VK çm.m _Uzun .. 
n1 ıı.partımanlar ylnnlşer bin llraya lı:.6prilde içinden Ergene netırl ge
satılıktır. Kara.köy Melek han No. 8 çen ye çeltik ruhsat.iyesi bulunan yüıı 
_E_m_la_kse_rv_ls'_e_m_ü_raca __ a_t_. -----· bin döııWnlük Salarlı ye Çatal Kın 
NtlZBETİl:"E CADDESiNDE - (5) çifllklerinin sekizde bir b1.ssesl satı-

lıktır., Ankarada Kocatepe Oeclt so
katıı geniş nezaretli iyi konforlu "" 5 kak 1 numamda Muzaffer OOkova.
lratlı apartım:m (28,000) liraya satı-
lıktır. Karaköy Mel k han No. e Em- ya ya2llması. - 2 
liık~ervts'e müracaat. UCUZ SATR.IK EV - Beyoğlu Ye• 

AKS..\RAY, FJNDJKLI; ATİKALİ- nişehird~ Vişneci sokağınd~ 17 No. 
PASA, HARBİYEDE _ u.OOO> Ura- dört od:i ve mu~temııat üç kaUı kagir 
dan (6 000) liraya kadar ahşap evler ev acele 1300 llraya satılıktır. Gez .. 
ncele sntılılı:tır. Karaköy Melek han mek için lçlndekllere. görüşmek içl.n 
No. 8 Emlll.lts~rvis'e müracaat. 18 den 19 a kadar Galata Ada batı 

M<\LTRPEOE - Cıı.dde Ostüncle , 
odalı satlam. Haliç Fenerinde neza
reUl klglr, Balatta a~ap nler aa
tılıttır. Karatöy Melek han No. ı 
EmlAksems'e müracaat. 

ACELE SATILIK lOOCI LİRA - Fa
t!hta tr.ımvay:ı (5) dakika. yolu 
munt:ızam iki tara!mda yangın du
v:ırları bulunan 4 odalı b:ı.hc;ell ahşap 
Satan; Uğur Emin: Fatih postahane 
yanmda <38) Tevlik. 

8ATILIK ARS'll - Çlftf!havuzlar, 
Hazırcevap sokağında 894 m2. blr ar
sa satılıktır. Tel:.23700. 

ÇAMLICADA SATILIK KÖŞK VE 
ARAZt - İçinde ikl kö.~il ve asırlık 
çam attaçlan bulunan Altunizade'de 
120 dönümlOk Rauf paşa a'taZisinln 
sekizde bir hissesi satılıktır. An~ara
da Kocatepe Geçlt sokak 5 numara
da Mmmffer Göltovaya yazılması. 

-2 
2tl,8CIO LİRAYA SATILIK APARTl

HAN - Modern ftç kat gfuıe.,11 ha
vadar tramvaya yarım dakika: Kur
tuluş Slnemtöy MetkArecı IOt. Neı•e 
Apt. 2 numaraya. müracaat. - 2 

SATILIK B'li VE UFAK ltAGfK 
BİR HANE - Ü~kftdarda Çamlıcada 
Bulgurluda teYhlsllm öm~r Lfıtfi 
erendlnüı arazls1nde meşlıur Şeker
lcaya. suyuna muttasıl yeni usul Ame
rikan çubutundan yet~tlrllmif dört 
8Cnellk on blr dönüm arazi dahUinde 
Htf bin küsur kilo üzümti mevcut olan 
bat ve hane 3500 liraya aatılıktır. 
C'aküdarda k tapçı Sabri cemale mü
racaat telefon 60576, - 2 

SATILIK - Boğaziçi - Tarabyada 
asfalta yakın bahçell üç katlı kull:ı

35/l :Ro. ya o saatten sonra wief n: 
81449. 

ACELE SATILIK HANE - Beyo·111 
Bahkp&nn Daracl!t sokak No. 3. Se
kiz ôdalı ey ehven flatle ııntıl:ıcaktır. 
Talip olanlar Ankara caddesı No. 48 
bay NaU Demlrknn'a müracaat. ~ 

KiATHANE KARİYESİNDE -
İçinde KB.athane §Oı:eslnin geçtiği 
tapu senedinde gösteril<?n hudut d~ 
hllhtde msfı Neyire hanım ve nısfı 
Ahme' ~ alt Qç yüz Jark bin arşın 
murabbında derununda kuyusu ve 
kA.rglı- bahçıvan kulübesi mevcut 'e 
yirmi dimilm mahalline muhtellfut .. 
cins meyvalı a~nclan havi bir bap 
bostan hem satılık ve hem kiralıktır. 
Tallp mıuılann Maçkada Klı.athane 
cadd~ Seyhan apartımanı lkln
cl Ye t,onllcil dalrealndeld oturanı ra 
mlracaatlan. 

. A~LE SATILIK KAGht 5~1 Lt. 
RA - Balıcıoğlanda senelik kirası 
420 ltra \>'Şlnen alınan nahiye mü
dürrtı~ binası •• 

DEVREN SATILIK tçx.h,f KIR 
GAZİNOSU - Kalam14 vapur iskele
si ~iin~ekl işlek içklll kır gazinosu 
devren acele &'\tılıktır. Taliplerin 
gazino mill!tcclrl Emin İzgune mü
racaatıan. - 3 

5 - MOTEFERRIK 
-------------------- ~ Y. MtfBENDİS TALEBESİ - G"o-

metrt, ceb r, fizik, kimyadan ikmal
leri kısa zamanda yet"şt rlr. Müh ı
dls giriş, olgunluk, lise b!tlrm .. inıtı
hanlanna h:ızırlar. Aıtşam'da Ş.H. ya 
mUracaat. 

nış"ı, elektrik, suyu olan ahşap ev -----------
satılıktır. Taraby:ı. Dere sokak 32 
No. ya mü caat. - ı 

SATILIK KAGİR HANE VE iJd 
Jl:UYULU BOSTAN - Ü küdarda Se
l mi Ali mahallesi Sel msız cadde
sinde 200/1 No. dokuz dunümden iba
ret olan e~ Şeker Kuyu bostanı 
ac e sat lıktır. Tel: 60576. - 2 

Tr: ~BBVS 

lbtlyaç vard e nı bilen bir bayann dolaplan satılıktır. Telefon: 21607. klks deniz gorur. Meaaha.sı (1400 m2> 
te ca des1nd:· Beş ktaşta Orta Bah- - 4 m2 - 20 lira. Tel: 43376 (D, 23> -
Büsnil 8ia1er'bı" No Kadın Berberi 

KADIKÖY - Yelde rmenl Uzun 
H:ıbz sokak 125 No. lu kfırg1r s:ığ!am 
konfo lu 7 odalı ev satılıktır. Nakil 
v:ı..cnta1anna pek yakındır. Görmek 
ist"ye IC'r her gün saat 4 ten sonra, 
konuşmak isteyenler Yeld ğ rment 
Çınar sokak Mıtırdlçyan AP. 4 Oncü 
kata müracaat. ı SATILIK ARSA - Kasımpaµ. Zln-

Es:ıslı, c,ddl b'r c r v ya sanat işi 
o ursa bef b n llra s"rma c ko anm, 
.AUaı'da T.T.S riimuzuna iz h t. ı 
m~qp .gönde~mesı. 1 

dliııkAnına müracaat NİŞANTAŞINDA - Tramvay hat-
~:;:;;;;;:--;=::--::---_;::_:1 4 - Kiralık• Sablık tında 35,000 l!raya aatılık aparl.:ma• 

EB.KEK VEYA KADIM .. 4 kat 4 er oda konforu tanıanı a.7lıt 
woa - ~ınc1e •-- ... a.un. 
tet tat.ıı bir'"""'~•- ,::- konforlu" ILULU.BAŞIND.A _ 24.000 liraya icar: 162 lira.. Tel; 43378 (D. '12) -

...._ .. -.. kltllllı:. &Ueııln blılt ...... ....._ __ 
ıemeır: ve ev işlerini yapabllecet • --~= 1 uı pıt daire YVKSEKKALDllUllD.& _ ıo,ooo 
't1s bllfr yerli veya yabancı bir ta~ her katta 3 er oda aylık iradı 118 liraya satılık 2 " birinin ıo oda dl-
ftya erkek aranıyor. Bonaervla ..., ~a~~~ ~~<~.ı~lm) • ~- geri 8 oda drgir gayet aatlam aylık 
llhbat tlğıdı lle Köroğlu matbaaana lcan 70 Ura. Tel: 43378 m. 80) 

lllÜJ'acaat. Hizmetine. lhtlsuma 16- KADIKöTifNDs _ ıa.ooo llraJa 
re otuz lir yn kadardır. _ •tllık 5 dükllıı iradı beher dü:kln TVNEL CİV ARIN1>A - 13,500 Ura 

ftCRtfBELi DADI - Dokuz ayht 
bir çOcuk Jçln aranmaktadır. Dol
SUıı ücret verilecektir. Taksim Bah
teaı tapıaı karşısında inkılap apartı
~ kapıcısına müracaat. - ı 

a Bht StlniiNE ARANIYOR - İki 
llfiWık. bir m çocutu emzırecek blr 
'-t. tnine aranı:vor. Taliplerin Nlfan
lllan Oüzeı Bahçe ııokat N met apartı
-....;;..,!_klncı kata muracaatıan. - 2 

~.&CI KALFA 

20 ter llra fevkalJ.de Tel· ..... ...,
8 

ya. atıbt apartnnan: s knt 3 er oda 
(D. H> • • """"'' • konfor tamam deni:ır nezareti fev-

u!ULEDİBt AsFALTlllı'DA - 17,000 
oda~yh~t~ 8Partmıan 1 kat 3 er 
43376 <D. 62) 86 lira fevkalAde. Tel: 

OSMANBEYDB - 12,000 liraya aa
tıhk ev: 3 tat 5 oda tiatünde taraça 
var, konforu tamam nezaretı fev-
kalade. Tel: 43376 <D. 38> _ 

kalade aylık ıcan 75 lira. Tel; 43376 
<D. 77> 

TEPEtJSTVNDE - 25,000 ı:lrıaJlllL 
satılık ev; ı kat 9 oda bahçe tertoe, 
elektrik havagazı banyo modem ev 
gayet açık. Tel: 43878 <D.81> 

MTU.IK EV - Bettttqta 5 oda, 
bahçesi, kuyusu elektrik, terkosu 
mevcut mun cadde nze 

SATILIK BAHÇE _ (lGOO m2) Jl'ev- clrllkuyu caddesinde cami civarında 
kalAde nezareti, tramvaya, Salacak 65 numaralı evin b!tlşl~lnde (5001 
Plijına pet Jakın. içinde 2oo meyva metrelik bir arsanm nısıf hlBsesl eh
atacı, samıç, bostan kuyusu vardır. ven ftatle satılıktır. Arsa brşısmda 
Göriifmtk n izahat almak için O&J Çıkmaz sokakta 144 numarada baJ 
lata, Kefeli Hiirlye\ handa müteah- Tahsln'e mnracaat. - li 
hlt 8amt Kutrt1e mOracaat. Tel: 
43490. - 1 

AYA80FYADA - Yerebatan ma
hallesinde 19 No. Ja hane ~ Te 
entaztıe birlllcte acele atılıktır. Li
man han 11 numarada Ü>rahlm Sök· 
mene müracaat. 

FRJlNSIZCA OLARAK - Riyaziye, 
flzll:, klmya, tabltye ve 1U-an der.; eı1 
vernır, evlere gidilir, flat1er ehvendir. 
Akşam gazetesinde t. fi rümuzuna. 
mektupla müracaat. - 3 

TUNA DERSEVİ DİRDTÖ&Ltl. 
ötbmE - Muktedir Hse muanımze .. 
ri tarafından orta ye lise talebelerine 
riyaziye - flztk - kimya ve llaan ders
~erl verilmektedir. Aksa.ray Ataturtı:: 
bulvarı No. 88. - 15 

KELEPİR APARTMAN - Maç._ 
nm gayetle muteber blr meftllnde 
tramvay ve otobüs tevakkuf mabal
llnde havadar rfuıeşli ve nezaret! ha.
vi modern tarzda. lnfn. edllmlf sene
de 2 bin lira ırat temin eden blr 
apartman H bin liraya acele sat.ılık
tır. İstlyenlerln Beyogtlu Ağa Camı 
İstlklA.I caddesi No. 153/1 de bay Rı
fata müracaatlan. - 5 

KiRALm KÖŞK - Yakacıkta ga.. 
yet havadar gayet manzaralı Fuat 
beyin tnfkU lk1 taraça 1kl mutlak 
iki kiracı hSç blrlblrinl görmeden 
oturablllr. İçinde tatılı auıu kuyu.sa 
vardır. Bahçe kap1Slndan lkl adım 
1lerlslnde müdrir hn&sa.l'ı içme suyu 

çeşmesi vardır. Her gün için otomo- .-------------.. 
blller ve otobüsler her zamanki glb1 
muntazaman işlemektedir, ıstenlrsıe 
biltiin istenirse kat olarak verliecek
Ur. TaUp olanlar !Sğ~den sonra her 
pnzar lçlndcı..; sahiplerine. 

VNiVERSİTE TAHSİLİ YAPAN -
Temiz bir allcye mensup bir kenç 1yl 
bir aile nezd nde yemekli olmak pr-

MEKTVPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz 1darehanestnl adres 
olarak göstennit olan tarUerl
rnlzden 

M,B - R:ıdyo - S.H - Kiracı -
P. MtJn - N.K - B.S - E.P -
F.A.Ç - F.B.K - 8.K - l\ltJT -
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GÖZEN 
G üZELliK SüTü 
nu süt lüks cleğil cicldi bir 

ihtiyaçtır. Pudra kullanan 
her icadın çehre ve mesamatı· 
m tıknmış olur. Zaten böyle 
olmasa pudrnvn lüzum kal· 
maz. Pudra mcsamatı tıka· 
makin yiize cnı.ip bir dÜ"!;Üll· 
liık verir. 

Ancak, yüze sabah 
sürülen pudraya, gece, 
artık ihtiyaç kalmaz . . 

Filhakiltn gece yatarken 
viizünüzii sabunla yıkarsınız. 
Fakat çok ince olan pudra 
zerrelerini eritemezsiniz ve 
me amatı açamazsmız. 

Halbuki mesamab açmak 
IUzımdır. Clinkü cilt nere~ nl-

nuız a burusur. 

İşte GÖZEN Güzellik sütün 
bu· ırada ihtiyaç h9.Sll olur. 

Yilzüntiziı yıkadıktan sonr 
veya yı'kamadan bir pamuk 
uzerlne GÖZE. T gfrıelli · sü· 
tünden ak,tınız ve çehrenizl 

bilhas a vanaklarıruzı ve bur
nunuzu bu sütle iyice siliniz. 
Pamuğunuz tam manasile 
kirlenmiş olacaktır. İşte cildi 
nizden cıkan bu kir onun 
örpmec;inE> mani olur. GÖ· 

ZEN Giizellik sütiinün kokus 
hoştur. Ancak vazifesi yalnız 
cildi temizlemek değil. ayni 
zamanda beslemek, germek 
ve çilleri örtmektir. 

Geç ihtıynrlnmak için be
hemehal: 

GÖZE. 
Güzellik sütünü 

kullanınız! 

ıtriyat depolannda ~atılır. 

GÖZEN 
MÜESSESESi 
Buyükprıstane cadae~ı No. 5 L Telefon: 41378 

~a . a ikinci ulh hukuk mabkeme
ııı en: 

912/009 Bursanın Kız Yakup ma
h nesinde Salih oğlu Hüsnü tarafın-
dan burada Ismet İnönll caddesinde 
144 No. da Yakup ve aynı evde oğlu 
Mehmet Emin vesaire aleyhine ika· 
me olunan Bursanın Demirtaş ma-

ısaı 5 • 

KİM GENÇ 
GÖRÜNMEK İSTİYOR 

USURINOAKf 
UDIMLH 35 İNDE 
60RUIEBILIRLER 

Clld • hüceyreıe.: 
rlnden lstllıraç vo 

• tıpkı sıhhatli. bl~ 
genç kız clldlnln ha• 

7ati unsurlarına müşa. 

BU rECRUSEYI blh otan yeni ve tıymeUl 
Ya,ınız bir hOlAsa ... Bütün dun· 

yada .,. tanınmıt Viyana 
üniversitesi proresönı bir clld milte· 
hassısı t.aratından krşf ve buyük bir 
itina ile seı;Um1$ genç hayvanlardan 
Utıhraç ve •BİOCEL• tablr e.:Ulen bu 
bUl~sa şimdi cUd gıdası olan ~nbe 
renkteki Tolı:ıılon Kremlnde mevcut
tur. Her ak$ m yatm:ııcfan evvel b11 
kremi kıllanınız. sız uyurken cl!dl
nl'ı bu kıymetU cevheri massederelc 
bcstenır• Her sab:ıh uyandıi;ınmıl;l 
'clldlnl'ın ~daha ·Mık, daha taze, DA
llA GENÇ, d.aha.,.yumuş;ık o.du~unu 

gorcccıuını.ı.• Ounduzlerl için de <be· 
}az renktekl "yağsızı Toltalon Kremi
ni kı.llanınıı~ ~Hu basit ve kJlay tarzı 
ted.ıvl . sayesinde her kııdın ıo ya, 
"genı;ıeşebUlr -ve butUn ı:enç kııların 
tıpta n3zıırlle bıkacıı~ı ~:ıyanı ha:v
ret bır clld ve bir ten temın edeblltr. 
To!calon Kremlerının memnuniyet ve· 
rıcı .semereleri garantıııd!r. Aksi t:ı.lc· 
tirde paranız iade olunur. 

- u • ns•ar 1:1 

Gö,. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağalolfu Nuruosmanİye 

caddesi Oiman Şerefeddin 
apartırrıam N. 5 

H&stalC:tnn. pazardan başka 
heı gün s!lat ikiden altıya ka
dar kabul eder. Telefon: 22566 

Zııyl - a.-yog.:u kaymakamlığın-
dan 'lll nuınnralı cuıdanla yardım 
görmekteylm. Bu kere cüzdanımı 
k.aybettım. Ycnialnl çLk.aracıı.ğımde.n 

e ... ktslnln hUkmU o1mııchğı ilan olu
nur: 

.Adre.3: Feriköy: Orta Kır S~Kak 
No. 12 (Ahmet anası Leman) 

1 

ı 
1 

AKŞAM 

Talebe allnac&k 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 

1 - Madenciliğe ait muhtelif ihtisasları tahsil etmek 
ve Yüksek mühendis yetiştirilmek üzere Zonguldak l\faden 
Teknisiyen llfektehinin hususi sınıfına müsabaka ile 25 tale
be alınacaktır. 

2 - lmtihanda kazananlar ZonguJdak Maden ocak
ları dahilinde en az dokuz ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi gör cek ve do
kuz ayın hitamında ameli çalışmadan muvaflk not alanlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gö terenler 
Yüksek Tahsll için Avnıpaya gönderilecektir. 

4 - Staj devresinde talebe kazancı ne geçinerek dile· 
diği yerde ikamet ~ebilecek ancak, fevkalade istidatları gö
riilen ve fakJ..r olduklan anlaşılanlııra aynca her ay 10 liraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda mu•·affak olamayanlar arzu et
tikleri takdirde leyli ve meccani olan Zoo1guldak Maden 
Teknisyen Mektebinin ikinci sıruhna imtihansız ahnarak 
ayıu ders sene i sonundn iki sımfm imtihaumı birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile cu)Ia· 
den Teknisyeni n ünvanile mektepten me-ıun olanlar, Dev· 
let b:ıremindc ~ 30 lir asıl mnnşla işe b slattrnlacaklardır. 

6 - I\lüsabaka imtihanına girecek tal be as ğıdaki 
şart an lıaiı olmalıdır. 

A - Türkin c·:mburiyeti tebaasından ve Tü .. k ırkın
bulunı rnk 
B - 18 ynşını blti-miş,25 ya~ını geçmemiş olın:ık, 
C - hi hal \'C ahlılk sahibi olmak ~ 1!)41 • 1912 ders 

yılınd mektep müdavin1i olnıaynnlar doğruluk kiı:ıdı lb
raı ed ceklerdir.)) 

D - Bulaşıcı ha .. bhklarla malUl olmamak, sihhati 
tam olmak, bUnyesi ın denciHğe ve maden ocaklarında ça. 
lışma~ mü ait bulunmak, 

E - J,ise o1~un!uk diplomasını ibrnz etmek yahut bu 
derecede tahsil gördü'ü Mnarif \'ekfıletince tasdik edilmek, 

F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve d'irt ne.Jet ve ika fotoğ
rafı vermek 

7 - Avrupaya ~öndcrilccek tnlcbe, avdett rinde tnh
sillerinin iki misli müddetle iktisat \"ekaleti emrinde hizmet 
edeceklerine ve •n tahsil masraflarını dcfaten ödeyecekleri
ne dair müteseMI kefilli bir ta hhiitname verece.derdir. 

8 - 30/9/1912 ak.amma kadar istida ve e\Takı müs
bitelerini Anknrada Maden Tetkik ve Amma Enstitü~ü Ge
nel Direktörlüğüne getiren veya gönderen namzet.terin 
13/10/1942 gününde Ankarnda sıhhl muayeneleri ve 15/10/ 
1912 de yine Ankaradn a~ağıdaki eler terden yazıla mUsaba
k:ı imtihanhm yapılacal<tlr. 

- C~bb 
R - ll~nd se 
C - Fiıik 
D - Kimya 
E - Ecnebi dii: 

(( lj830n R8'i>6~'> 
fi' - Nazari he!!ap 
G - Müsellesat 
il - l.Uihanik 
t - Jeoliji 

h ilesinde ismetp~ caddesinde 507 Em ııt~llık san• tln r ırn".luiumuzda a ... rue.ştlren yeg ne "· 11umu!111 
adil ve 91 pafta ve 3 parsel numaralı 7. YI - Seyrüseferden aldığım 488 muessesedir. Bızı te~ekkiiller. müe.;sesemizin kurduğu .sistem taklit 
gayri menkullin şuyuunun lza!esl sayıh bisikletimin plakasını kaybet- etmektedir. Bunıı ra~men mUe.s3esemizln clddl mcsa.lst, saym mü.ş~e-· 
dt\va·,ının bakılmakta olan muhake- tım. yenisini alacağımdan esklstnln nterlnln ttirnadını giınden gune arttırmakta.dır. 

hiıkmil yoktur. l 
me:rtnde: Müddea aleJhllerden Ya.. E J" k• bu harta, yeni bln-.ı.lar satışın~ bsş amı;Jtır. Bu meyanda 

Kııntil Gulek m a JŞ konCorlu vlllalar. apnrturuı.nlar, kıymetll arsalar. kullanı.şl 
kup ile Mehmet Emine fllnen d1ve- HER SINIF AİLE ZE\"KİNE UYGUN EVLER DE VARDIR. 
tiye varakası. tebllğ edlldlti hıılde Istanbul asliye 12 ncL hukuk hlklm- il••••••••••••••••••••••••••! 
mahkemeye celmemlş o1duklan gıbi lltılnC:en: 
nıusaddak bir vekU de göndermiş ve Esas: 912/ 3'.>a 
mazeretini de blldlmıemtş olduk- Karar: 9421sr,2 
lanndan cıyaplannda muhakemenin 
devamına ve muhakemenın 18(91942 
S."I. t 10 1\ talikine muhale.emece ka
rar verllmlş olduğundan karar muci
bince muayyen gün ve saatte mah
kemeye gelmedllderl veya tarafla

nndan musadda1c: bir vekil gönder
medlgı takdirde muhakemertln gı

yaplarında devam edtıecej?lnl havı 
gıyap kararlo.nna kaim olmak üzere 
ve on giln mliddetıe UA.tı olunur. 

Sıhhatıı olmak lc;ln 1n.sarun 

a~. burun. boiaz ve bad.emclk
lerlnl sıhhi bir tarzda tıemlı bu
lundurması !Aıımdır. 

Bu yollarla giren nezıe anjin
ler, grip, kızıl, kızamık:. dıttert. 

kab:ıkulıll:, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. IHih bulaşıcı hastalıklarda 

NEOSTERfN 

l'ulverlıasyon veya rargarası 
~itaya yarduo eder. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanları korur, şahst ihtiyat ve 
tedblrt aldırır. Ecza.nelerde re
çetesiz satılır. 

Eeyoflu l'erıı A.ıı. Şubesfn.den: 

Yd. Top. Tğm. Hasan oRiu Fehmi 
Tanyeri (46508) nln acele şubeye mü
racaatı. 

Dlvacı: Arşaloz Bedrosor: Panga.ltı 
Turk Bey sokak 32 No. DAvalı: Ho
sep: Gedlkpa,,a Fınn soka.le: 23 No. 
DAvacı tarafından kocası ale}·hlne 
açtıı:tı boşanma dD.vasının rnuddel-

Ieyhln ikametçahının meı;hullyetl
ne binaen gıyaben ve U~nen yapılan 
muhakemest sonunda K. M. nln 133, 
142 el maddeleri nı.uclblnce tarntla
nn boianmalarına ve kabahatli olan 
divalının bir sene mildd?tıe evlen
meden memnulyetlne dair verilen 
16/7/942 tarihli ve 912/398 numaralı 
hüküm. müddeialeyhin ikametgahı
nın meçhuliyetıne binaen llı'lnen teb· 
llğat icrasına karar verilerek hükmfın 
fıkrasının blr sureti mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş olduğundan 
işbu tırm tarlhlnden itıbaren on be.ş 1 
gfin lç1nde temyiz yoluna müracaat 
edllmedl~i takdirde hükmün kııtlle· ı 
şceeğt belll oımak üzere i!A.n olunur. 

tLAN ! 
Surmeneu Ali oğlu Hasm Riz~ll 

Ibrahtm namına 20 Nisandan 10 1 
Mayısı kadar boıvJandı~ı (3761. 
~efil olarak imza etntlştlm. Bu det 
Uç bin yedi yüz lirayı rnu:.naUeyh Ha
saıı Samsunda Iş bankası vasıtaslle 
ve r; ıMayıs/942 tarih ve 719 No.lu mak 
buı mucibince namıma göudermtştlr. 
Paro.yı a!arak borçlusu İbrahtme ve
rip m~tere!c fmzalı senedi aldım. se
nedi mezkftrll kazaen kaybettim, Ba
dema senetı mezkılrfln hükmü kalma
dığı gibi Hasan ile de beynimizde hiç 
blrguna alacak ve verecegimiz olma
dığını blidlrirlm. 

Hllsan Alt oğlu: Sürmeneli 

Şark Deri Türk Anonim 
Şirketinden: 

9 Nisan 1942 tarllılndckf Hey'etı umumiye topl.ıntısınja Şırket 
sermayesinin bir milyon Hre.ya JblMı hnk.kındakl karnr hiıl~ünıetın 
tasdikine tktlran ctm!ftlr. Beher hls3enln ihmc; kıymeti yirmi lira
dan fbnret büluruın yeni hisse senecintındaıı nl'lltı.k isteyen hi....,cdara. 
mn '!'.c et Knmuıunun 3ll4 {ıncU madde.sine t \ fık'ln on beş giın 
içlııdA n.ı. Ctt nıurı:ıcaflt e • t . ' ı k rı f.7, d .ıcr'nl t d ye • ., w" 

Diplomall Eczacı aranıyor 
İ.şletmemtz h~stanesınde çalışacak diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç 

vardır. 140 llro. ücret ve aynca revkalAde zam verilecektir. isteklile
rin evrakı milspltelert ve çalQtıklan mUesseselere alt b.:mservJslerllc 

Eti Bank Şark Kromla n 
iş letmesi - Mad en Guleman 

ad:-e3lne murncantlıın. 

Tti.rkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUll tarihi: 1888 - S\!rmayesı: 100,000,000 Türk llrası Şube vs 

ajans adedi: 265 
ZiraJ ve ticari her nevi banka muameleleri 

ParA blriktirtulere 28,800 lira lkramiye veriyor. 

Ziraat Bankasınd kumbaralı ve itlbarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ç~kllecck kur'a llEI aşaıtıdakl 

p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık 4.000 Ura 1100 Rılet 50 liralık 5.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 D 121) • 40 • 4.800 9 

4 • 250 )) 1.000 • ı 160 • 20 • 3.200 • 
40 • 100 • (.000 • 

DiKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
•duşmlyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde fa 2fl fıı.zlasll~ vernecektlr. 
Kw-alar senede 4 defa 11 eyliU, 11 b!rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çeldleccktir. 

Satış tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Blıyiıkadada Madrnde Ay n kola c:ıddcslnde 26 numarnlı 

' 

2U Ttm:nuı.: 1 04' 

l:J#IM•J:l! ... 
' Zeytinyaglarının halisiyeıinin a

0

ksini »bat cdcnıı 

- ı-oôo - Lira ikramiye verilir 
Adrcüi-diklcau ~ btanbÜI Tütün Cümrük K~merli sokak Z 1 No, 
- -- -· ... Teli24197. 

1 

Satılık K ymetll Halılar 
Keflll1, Nain, Tebm. 30/ 7 /942 aaat 13,30 da Sandal Bedesteninde 

... E::::#frt "i =-=> ..... ~ 

, T. 1 Ş B A N K ~ S 1 c.-
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞiDELER: 2 Şubat, 4. Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin tarihleriııde yapılır. 

1942 iKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
ı • 750 • = 1500.- • 
:ı • 500 • = 1509.- • 

10 • 250 • = 2500.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
50 • 50 • = 2500.- • 

• 25 .. - • 200 5000.-

ı , 200 • 10 • = 2000.- • 

1 

1 

SAClNJZ DÖKOLOYORSA, BAŞINlZDA KEPEK VARSA 

J SAÇ E SiRI 
KULLANINIZ. TF.SlRtNI DERHAL GÖRORSONOZ. -· 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezindenı 

SATILIK KERESTE iLANI .. 
Y ozgad' ın Peyk ve Teke Güney köylerinde §O!le üzerinde aşağı

da takribi miktar ve eb'adı yazıla kcre•teler kapaJ.ı zarf uıuliyle satı
lacaktır. 

GAYRİ MAMÜL 
Ad~ Vasati kuturu Santim Tul metre 

2300() 10 : 20 4-S (Teke CüneJ 
794) 6 : 12 2-3.SO {mevkiinde 
8000 1 o : 2() 4-5 (Peyk 
4000 8 1 12 2-3.50 (mcvkiindo 

mik'abı 

42945 Tahminen 200 metro 

MAMOL 
200 metre mik'abı muhtelif cins ve cb'adda 

Peyk mevkiinde 

1 - İh:ıle, Ağustosoo 20 nci Perşembe günü eaat 1 O da Kızılay 
Umumi merkezinde olacaktır. 

2 - Fiat muvafık görülmediği takdirde aleni müzayede usulüne 
müracaat edilerek. Yine haddi layik bulunamazsa müzayedeyi on 
gün uzatmak veya ihaleden sarfı nazar etmek hususunda Kızılay ser
besttir. 

3 - Muhammen bedel (50 bin liradır.) 
4 - 7500 liralı.k teminat mektubu ile teklif mektupları Kızılay 

Umumt merkezine en geç Ağustosun 19 uncu Çar§amba günil akıa
mına kadar verilmiş bulunacaktır. 

- • A MERiKAN H A S T A NES i--

HAST ABAKICILIK OKULU 
Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başka her gün 10 dan 12 ye 

kadar yapılmaktadır. Orta. mektep mezunu 18 y~ını bitirmiş; 25 
yaşını geçmemiş, Türkiye Ta.be.asından bayanlar h\ivlycL ve okul 

a•M şehadetnamelerlle gelmeleri. 


