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Büyük bir kayıp: Başvekil 
Refik Saydam gece· yansı 

kalb sektesinden vefat etti 

Bir mektup 
bir nişan 

insan bünyesinde hastalıklar 
olur ki öldilnnez; ağrısı sızısı da 
yoktur, çok rahatsız etmez. İyi
iesmesl uzun uğraşmalara bağlı 
olduğu fçln ona hiç aldın§ edil
mez kendi hfiline bırakılır, Has
talık yavaş yavaş süregen olur, 
alışılır . .Fakat birdenbire b~ka 
yerde daha korkutucu bir illet 
peydahlanır, ötel<l:nin berikine 
iyi veya kötü tesiıi meydana çı
kar. eski ,hastalık umulmadık blr 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

Moskova Mısır'da dün 
''durum va- yalnız hava 

himdir,, diyor faaliyeti oldu 
Almanlar Moskova'nın 
şimalinde de taarruz 

ediyorlar 

Mihver kuvvetleri Ela
lemeyn mıntakasunda 

siper kazıyor 

Başvekalet vazifesini vekaleten 
Dahiliye Vekili Dr. Fikri Tuzer'in 

yapması tensibedildi 

el1emmtyet alır. --- -
. Çin hn.rlıi beşinci yılını bitirdi, L-.mdra 8. (AA) - Dün .doğu Lnndra 8 CA.A .) - B.B.C. • Llbya-

1 
altıncıya bastı. Zavallı Sang - cephesind .. Moskova - Rostof hattı dJ. Alemej'l!tl!l mihver kuvvetleri dur-

di d ü tün · v ·· b d St durulmuş b r vaziyettedir, Cenupı.a Kay - Şek ken n en s • ya- f üz.erme oror~ez ın gar ın a, :ır- Almanlar • .:;ağ ceuahlannı mutıtem"l 
· tt'lan ve ,,a,_rvan düşma:nab kaç yqpol civarında çetKı ç rpışmalar 
ı •• ,, ;, 1s l 1 1 1 hır çevlnne h:ıreketine k-ı:-şı untmış-
1 vıldır uğraştı. durdu. vicrede olmuştur. Dü~man bazı i eT eyi~ er !ardır. Cephe Alemeyo1n a::ı klonıet.-
Cin Elçisinin ağzındaT\ isittiğim kaydetmiştir. Moııkovadan gelen h~- re cenubuna ka'.la. uzaınlkta ve El
gibi Atatürktin Milli mücadele- heder, vazi) eti vahim diye tavsıf dn.bn'da garb:ı. doğru kıvrılın tt.ıdır. 
deki· cMüdafaa hattı yoktur, ediyor. Mlhvcr kuvveUerl ~ipcrler k..ı ~ıy:>r-
müd~faa sathı vardır~ dusturu- Kızıl Yıldız gazetesinin verdi~i ıar. vazıyet halen seyya.ldır 

Başvekilin cenazesi Beyoğlu hastanesine kaldırıldı, 
yarın akşamki trenle Ankara'ya nakledilecek 

nu geniş vatanında tatbik ederek ~aliimata göre ~lm.~~~ar Don ne~rı- Alemeynln cı>ııubu gnrbı .ıtıd• In-
larca yıllarca savastı. zaman nın kıyılarında. hır ııuru tanklar yıga· cillz seyyar kollnn. duşıruı nı t.ınr k 

av ki' Çin hartinden gelen ha- rak ve Rusların tahribettikleri köp· etmeğe devam etm'';l..,r V" k ı .; uk duv-
oldu t ler rüyü tamir ederek .geçmeğe çalışını~- m:ın kollarını d:ı~ıtını ,ı:ırdır. Her fkl 
berlerl gaze e yazmamaya, k h . k 1 taraf tn dUn top"u raally--tı g 'st 'r-

M mleketimiz büyük bir kayıba 
uğradı, Başvekil Dr. Refik Saydam 
dun gece ka.lb sektesinden vefat et· 
ti. Merhum, memleketin en temiz, en 
n muslu evlôdındıin biri idi. Sene· 
lerdenberi üz.erine aldığı vazifelerde 
vatana kıymetli hizmetlerde bulun-

lediye iıleri hakkında konuşmuş, 
bundan sonra odun ve kömür tacir
lerini, fınncıları ve değirmencileri 
kabul ederek kendilerinden izahat 

.. kli insanlar okumamavn. baş- lardıT. 40 Alman tan ı ne rın arşı . ~ 
cun .. h"l. v ff k 1 a mıtlr 
!adılar. Bu koca ulkedekt kanlı sa 1 ıne geçmege muva a 0 m~şs Britl eh" UnltM Pre. e' gım! mlh-
harb yalnız, uzak memleketler- d~ b~nlar _Ruslar t rafından tahrıbe- vereller, 25 tank kaybetm ~fer ve 
deki halk kütlelerini dei?,U, artık cıılmışlerdır. müttc!ıkln Mihk~ml.nrı bu t mkları 
en yakın devletleri blle ilgisiz Cephenin diğer ~<esimlerinde Al- havaya uçurnr k tnhı lplerlnl tam nı-

almıştır. • • • bırakıyordu. Arasıra Sang _ Kav _ manlar, çıkıntı teşkıl eden noktalar- l:ı.mışlardır. 
Baıvekilın son demecı s k ıt-çük bir zafer kaznndıkca da ilerlem ğ teşebbüs cylemi~ler- Müttefık hav:ı. kU\'V t1"rl dut\ d:t 
lıtanbul 8 (A.A.l - Bir Hafta- d• e 1 tu d ınlan al'i-ızlanndan bl; dir. faaliyetı-erlne devam etıni il'r El:la-. ı ı · · eve a a ~ • . . b 'd Mersa M'ltnıh yolunda du m n 

mu tu. danberı. sta.nb~lda sta~~u §ehrın~n ftBravoı> mınldanıyor, Japonlar Kızıl Yıldız gazetesı, vazıyetı ga- kall; mı Bingaziyi bombardın•a~ et-
Ba~vekalete geçtikten az zaman .,, iaşe vazıyetı, ı~ş~ .~c~k!latı, ıe~nn zaman zaman blrka~ yüz bin yet müşkül diye gösteriyor. Alman- ;lşle~dı;, Mihver gemilerine birçok 

sonra dünya harbinin çıkması üzeri- kışlık mahruk~t ışı uzerı~de tetkıkat Çinli öldürdükçe. yavaşca ve Ja- ların Staryopol mıntakasında yaptık- t m isabetler knydedllmlştlr 
ne çok ağırlaşan bu vazifeyi büyük yapan Ba~~ekıl Dr. R~~ık Say~am, µonlar i~tmemek şartlle, blı; larile i!erleyiş Ruslar tarafından dur- Gazteler. birinci Afrika tumenlnln 
bir feragat ve fedakarlıkla ifa et- ~nadolu aJaMı muhıı.bırıne aşagıda- ı•Vah vahn deniyordu. durulmuştur. Alq\anlar muharebeye b:ı.şarıiarından bahsedıyorlar. Bu tu-
mişti Omuzlarında taşıdığı ağır y~k kı be~an~tta ~ulu~muştu~: . Halbuki Çin harbi, yirmi yıldır 200 tank ve büyük piyade kuvvet- men, ı. 2. 3 temmuzda du.mıı.nın 8{) 
kendisini çok yorduğu, sıhhatıni Co~~afı. vazıye.~ı .. ve nufuı taksı- Avrupada sağlamlanmak istenen leri sürmüşlerdir. Ruslar, 80 dü~a~ ta.nk .. hi:nıweslnd·~ yııpt ğı t..ıarruzl.ırı 
sarstığı halde buna ehemmiyet ver· matı ıtıbarıle bııgunun şartlarına tam h t .. cternk e l t •ankmı tahribeylcmi;}ler ve ye:u püskurtnıüş 21 dwımıın tn.n tı t h-

k. l · k el b. k'\A b l l o ma u <'mu~ .... mn ve >> • • • • • meden gecenin geç va ıt erme a ar uygun ır teş ı atı u unmıyan stan- k 1 . d ilk d'ği a a ve ih mevzile-re çekilmezden evvel du~- rlbedılmlş . 300 e~ır nlınmış '"' d ti}• 

memleket işlerile uğra~yordu. bul ~ehrinin iaşesi meselesi, aynı za- atcsAın e geb ı .. ek.? 1 ftl n a-. ma..'"la ağır zayiat verdirmislerdir. mnn hücumlnrı nklm bırııkılmı~ ır. 
Or. Refık Saydam çalışkanlığın, d · k•ıA ·ı b b b ·· ve vrupavı ugun u 1 e gc-ı ~ K 1' --·---

vafıfe a§kının canlı bir timsa 1 1 ı. nun en mu rem ı tıyacı a ın e e- h · d M ~ Londrada 2 casuı 1. .d. ~~n a ıa,,:bte~ ı ~htı .e erha l~r d ugtu- tiren tecavüz planlarının ilk baş-~ . Gazete muhabirlerin~- göre, 2a2ı0· 

l l . . d b . t . . b' -' f d b l lanmcı idi. On yıl Ö'l.Ce Japonlar nkı'nl cep esın el.ve obs' ?vdamnR' MMhumun stanbu u son zıyaretı e aruz e mı• ve ııe ır ae a a ıış a- n• v •d d'ld" 
, d o il 1 .... k 1 k 1c - i Mancurlt?e ~"Jd· dtli:lf'n zaman. 1 ometre şuna 1 sar ı9ın e Je 1 am e l 1 J>u vftzıfeseverliğini İspat e er. r. nıp s rat e ı ma etme mecounyet . •' i "' 

1 
SÜ şehri civarında muharebeler cereyan 

ltefık Saydam ıon üç gün içinde sa- karş111nda ka\ınmışhr. Bu hal nakli- ~lletler Cem veı.ı a.v arca • ren etmesi muhtemeldir. Almanlar, bir Londra .1. A.A.) .d- Bucl 
1 
s~b~h 

bahın erken saatlerinden gece yarı- yat i,lerinin ihtiyaca tam cevap ver- müzakere, münakaşa. komisyon. le • d 70 k b. . d t-- Londrada ikı c sus ı am ~ ı mı~tir. 
k d V·ı~ B 1 d' d · · ·ı tali komisyonlardan sonra .Ta- esı~. e .. tan ve. ır pıya e u Bunlardan biri Cebelüttarık do~um• 

larına a ar ı ayette, e e ıye e hll' nli.ı!ettı'Jl lken rne-bus seçtlmi!f- mcmesı, parası ve kadroau verı en ko kak blr ihta .. da bu menı ıle hucum etınl§lerse de e5aslı l 1 T b.. . d S 
11 

K 
İstanbul halkını alitkalandıran yi)·e- tir teşkilata derhal uygun personel bu- nonyaya r . • t • C 

1
- bir başarı kazanamamı~lardır. Rus· ~vve. ngı ız ta . ııyetın e ste e ey. 

cek ve yakacak meselelerile meşgul Büyük Mlllet Me<:llslnln blrlnct lunmaması gibi amiller karşısında lun.unca Japo~ya Mılle ler em - tar, Almanları zaptettik\eri iki mes- dıge~ı de Belçıkalı Eugene Tımmer-
olmuş. birçok heyetleri kabul ederek ~evreslıidenbert İstanbul mebusudur. tam bir ha'11at verememiştir. vetınden ç:_ki}ıverdt. ~.u _durum kun yerden atmışlardır. rnan dır. 
mutalaalarmı dinlemİBtl. Dün de geç Iklncl <kvrede Sıhhiye VeklU olan Bugün dahi ite başlıyan teşkilatın karşıruıda odU ~op~ buyuk dev- Balttk denizinde bir Rus denizaltı
vaktc kadar Belediyede çalışhktaıı doktor Retllc Saydam, Sıhhiye Vekil- tam rnuvaffakıyeti zamana mütevak- Jetlerden her bıri bır kö~eve sin- ı 8000 tonluk bir dütıma nakliye 
sonra otele dönünce kendisinde bir llğlndekl uzun hizm1:!tl esnasında. kıftır Şehrin hususi yerlerine göre di mesullvet. gizU ve tehlikeli s •• b t t n 

memleketin her tarafında ve bllhassa · .' 'bi ld n el d ı tı geml91 a ırmıJ ır. 
fenalık duymuş ve a~. ~.aman sonra, Ankara.da mühlm sıhhat müesseseıe. alınan umumi kararlarda bazı dcği- bı~ top ~ı ' . e e • e O aş . --------
yetiş n ~doktorlnrın bu~~n ~l~şmala- rl kunnağa. muvaffak olmuştur. ı,iklikler yapılması dahi zaruri görül- Mın;:.t!er Ce.mıvet\ ~asasının. cm-

1 
'd 

Usküdarda 
yangın 

nna ragmen, hayata gozlermı kapa·! Doktor Refik Saydam, Atatürkiin müştür. Bu arada, Belediye teftiş he- rettıgı tedbirl.erde~ hlc btrı. Ja- Brezi ya a 
mıştır. vefntından sonra yeniden te~kil edi- yetinin ehemmiyetli bir surette tak- oonvava tat.bık edılmedl. Mıllet-

Dr. Refik Saydam çalışkan olduğu ıen celal Bayar kabinesinde Dahi- viyesi, Belediye zabıtasllllın yalnız b1L ler Cemiyeti işte o zamnn hasta- k d 1 Dün gece 2 ahıap evle 
kadar nazik ve kibar bir insandı. llye Vekaletine tayin edllmiş ve Ce- işlerle meşgul olmak üzere mahsus lanmıstı, aldms eden olmadı .. Ta- sog"' U a gası 2 dükkan yandı 
Kendisile temas edon herkes neza- l!I Baynrın istlfa8l ilzerlne 25 Unu- bir kadro haline getirilmesi, şehrin ponyadan sonra İtalya - Çin -----
ketinin hayranı olm~ştur. Merhum~ nus:ınt 039 dıi Ba7Vekl olmu~tur. odun ve kömür ihtiyacının önümüz- macerasından c~s~re~ ~larak - Rio-de-Jnnciro 7 (AA} _ Bre- D:in gece s:ıat 2 de Ü.ıkudarda At-
Tanrıdan rahmet dılerken kwmetlı Bu sabah Ankara radyo,u, Bcşve- deki üç ay ic;inde kafi stoka sahip gene herkesin gözu önun~e Ha- zilya'nın cenup eyaletlerinde hüküm pazarında Tn.butçularda bir yangın 
bir calışma .. a~kadaşını . ka.yh~den ~il. Dr. R.efik Saydamın v_efatt hab~ olması, Halk birliklerinin iyi işler bir hesistnna saldırdı. H-.ıc::l'llıga, alı- süren soğuk dalgası, kahve tarlala- çı.~m!;', lld nhşap ev ıı:: nltmdakl l.kt 
C~muhurreısı~uz..e. ~ed~rlı aılesı et- rını 0verdıkten sonra ne~rıyatım tatıl uzuv haline getirilmesi, esnaf birlik- şıl~ıştı. . 1 rında çok büyük zararlar yapmış· dukkn.n yanmıştır. Ateş, 85 numaralı 
k nınn baş saglıgı dılerız. etmı~, programa 12,30 ds devam ferinin Dağıtma ofisi ve Halk birlik- Çın, hflH\ O dı>rdın acısını ce- ... Ö .. .. d k' h"•adından iki kntlı kundurııcı Mchmede alt ah-

A . bl'..... v •1 · J l ... r. numuz e t sene .... d k .. Meh t b 1 Jansın te ıgı olunacagınt bı dirmiştir. leri arMıncla oynıyaeakları mütevas- klyor. anonvavı ine tmemek edilen zarar hası:ı.t heyeti umumiye- §!l.P ev en çı mış:ır. · m. . u ev n 
Ar.kara 8 ( A. A. >. - Kıymetli Baş\rekilin son ııı~ ~?lün. sarih bir ş.ek~lde çerçevelen- 1 kaygısile Cini kurtaramıvanlar sinin yüzde ';o si nisbetiı:ıde yani z.5 ;!~~da~~ i:l~kk;;!;ın, ~~~~1~~~~·~~ 

B şvekilimiz Dr. Refık Saydam, 1,. l al - dırılmesı, halkm ıhtıyacına mahsu' bu zavallı memleketi tek ba~na milyon dolar kıymetinde tahmın n acı Tnlütn nıt 3 katlı evl lle aı-
atııbulda tetkik \ azifcleri yapmakta ça ışm arı kok ve maden kömürü stoklarının bıraktılar. Her "fll. her altı veva ediliyor. Meteroloji istasyonları, t:dakl iki dükkfmı yilktıktM oonra 
iken dün gece sat 24 te kalb sekte• İstanbul 7 (A.f..) - Ba,vekil tamamlanmasına çalışılması gibi ted- ile ay~~ bir Mılletler CemivPU soğuğun en az 3 gün daha süreceğini sondürtilmüştur. Yangının sr-tıe i u-
sioden nsızın vefat etmiştir, Yurt- Dr. Refik Saydam bugün öğleden birlerin alınması için icaheden emir- kürsiı;;unden tltrevr> titreye der- tahmin etmektedirler. bıtaca tahkik edilmektedir. 
taşlarımıza bu acı l.aberi verirken ~vvel beraberinde Ticaret Vekili ve ler verilmiştir. dini döken Cin Dclegf'sl. dtnlen- 111ıu1111H11111111111u111111111111111uıu11111111111111111111111111111111111 
iş b ~ında hayata veda eden merhu- la~e müsteşarı olduğu halde Vilayet- Dünyanın içinde bulunduğu bü- mez, - ve hiç unutmam - can 
nıa sonsuz rahmetler diler, ailesi ef- te ithnlat ve ihracat tacirlerini kabul yük buhrandan müteessir olmaması· sıkıcı bir adam olmU$tU. Yar
r dıyle bütün yurttaşların acılarına ederek vaziyetleri hakklflda malu- na imkan bulunmıyan lstanbul şeh- dım istivordu. Cine yardım eden 
iştirak eçleriz. mat almıştır. rinin eayın halkının devletin ve Be· r.ıkmadı. Cünkü dünva, yani bü-

Hı.ikümetin kati olarak te~ekkülü- Ba7vekil öi;;lcden sonra Belediye- lediyenin aldığı ve alacağı karariara yükler rahattılar. Müzmin has-
ne kadar Ba~vekiılet vazifesi Dahili- ~i ziyaret etmiş, toplu bulunan Da- azami yardım edeceğine tamamen talık tehlikeli mınılmıyordu. 
ye Vekili Dr. Fikri Tuzer tarafından ımi encümen azalan ile şehir ve Be- kaniim. Fakat, o uzak ve derin met 
ifa edilecektir. Bu hU3ustaki tebligatı ansızın karmaştı. günün birinde 

aynen neşrediyoruz: D R f •k s d ' dünyanın bünveslnl sarsan.kor-
Bay Dr. Fikri Tuzer; r e ı ay am ın kunç bir hastalık patlak verdi. 

Dahiliye Vekili ve B&1vek&let vekili • . Japonva İngiltere ve Amerikaya 
Basvekil Dr. Refik Saydam lstan- da saldırdı. TeHlşa düşen hekim-

bulda vazife tetkikleri esnasında d k • k ı ler. hastanın başına üsUştüler, 
ltalb sektesinden ansu:ın irtihal etmiş- son a 1 a arı ölüm tehlikesinin kökü önceden 
tir. Yeni hükumetin kati olarak te- hiç ehemmivet verilmeyen sıkıcı 
ş~k.külüne kadar Ba~vekalet vazife· Ba~vekil Dr. Refik Saydam ye hastaneye kadar refakat etti- ve uzak dertle idi. Hazır Jaoonva 
sının. ve.~alcten Dahiliye Vekili Dr. dün öğleden evvel 3 5 saat ög~le- ler Bugün cenaze talm.tt edlle- ile genis sahada caroışan blr Cin 
Fıkrı Tuzer tarafı d ·r d'l · ' ' · ardı kl t ı t o v . . . . n an 1 a c 1 me.1ı den sonra 4 sa.at çalı~tı Bi- cek yarın akşam Ankaraya nak- v unu u mus u. mı sae:-
ten ıp edıl.~ı~!ır. 1 .. _ raz yorgundu. Saat 23;5 ta yattı. ledilecektlr. lamıaı:ıak, ona yardım et.mek, 

Remcumhur: ımet lrtonu Gece yarısım 20 dakika geçe hu- • • onun olmeyl bilen mHvonlarca 
Cenaze yarın akıam susl kalem müdüıiinü yanlanna Cenaze rneraıırnı lnsanrna bol .~llAh. vermek d~vayı 

A k ' ki d"I çağırdı, bir doktor istedi. Keıı- Ankara 8 (Telefonla) - Dr. van yanya çoıerdı. Çine bol y~r-
n ara ya na e ı ecek disine blr anjin nöbeti gelmişti. Refik Saydam'ın cenaze merası~ dım başl~dı, Malezva ve Hlndıs-
Muhterem Başvekllln cenıı.zsi, bu Nöbet 15 dakika sürmüştür mi pragrnmı hazırlanmaktadır. tanın miidafaası Çinden beklen· 

sabah erkenden vall ve belediye relsi S · . dl Hatt6. u ak ş k ha ·bi sade· 
d:ıktor Lfıtfl Kırd:ı.r ııe diğer zevat . o~ on daklkada doktorlar Pragrama gore cenaze cuma sa- · . z ar ı 
hazır olduğu h:ılde Perııpalo.s ote- yet~ştıler. Evvela Beyoğlu hasta- ballı Ankaraya varacak ve istas- ce ?ıne davandı. 
llnden Beyoğlu h:ıı:;taneslne n:ıkledll- n~sı nobetçl doktoru. fül üç dn- vonda merasimle kaldırılacaktır. Ne. care kl felek yfir olmamıs
mışUr kika sonra da sertabibi doktor Teşkilatı ec;asive kanununa f!bre tı. Bırmanva yolu c::ıbuk kapandı 

C naz ntn yarın akşamki trenle Fikretle doktor Tevfik Sağlam vrni hükumet eğer Meclis h::ıli \'.e Cin V,E."ne yardunsız kaldı. 
Ankaraya tuı:tedUm si l::ırnrıastırıl- ve doktor Necmeddin Rifat avnı fctimada ise derini, d li_ilse Mec- Harbin beşinci yıl dönümün~~ 
mı.,. ır Defin mı>ra imi Ank:ırad:ı v:ı.- zamandn geldıler. İs~anbul valisi lls toplandığı 7lman M clise ar- Mareşnl Saııg-l<ay-Şek hftlA. do-
pılıcaktır B. Liıtfi Kırdar ve Istanbul ko- zedllir. ~·eni hükumet Mt~c1ısc ar- vfümcıve ha~ırdır. fakat kendine 

Merhum Refik mulnnı da r.;clıntş bulunuyor- ıoluncluğundan bir h.ıfta sonra 11ukadar güvenen müttefiklerin-
Savdam'tn hal f-ercüınesi lardı . . P!'O~r1mını okuyuro.k ltlmad re- den. haklı olarak. yardım .i~ti~or. 

n ktor Rcfık s ydam 1881 cır Iıı- B1ş~el:ıl ~ast 24,35 d" ırtihal :vı htı>r.. . . j Gazeteler yazıyot· ki Reı:ı~~~~ 
tı. ıll ılcla do"mıı ur A.:ı.kcri Tıb':ılv - ctmi tır. Cena :~ sabaha karşı Dalnlıye VC'klll Dr. Fıkrı Tu· huı· Roo!'icvelt. bu yıl . donurnu 

1! ,. 



Sru1i~ 2==----======================================================A==~:=:::Ş~A==M=======================================================7=T=e=mm==u=z==1=94=2 

'
.~~------------------------~~~, 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
MtR«i.~8>?•ı+; ~~mi !f'F:'PWi ,.,.....: 

Alman tebliği 

Voronez 
muıtakasında 

ve Rjev'de 
iuer iyoruz 
lVioskova • Roıtof 

demiryolu dün kesildi 

Berhn 7 (AA.) - Rc~mi tebliğ: 
Doğu <..ephe•i üzerinde~i taarruz ha
rekatı ı.:ra~ınJa Don rıehri geçilmiş 
ve ;)nerc:Jj Veıronez sanayi sah'\sı ;,,. 
g;,I edilmi~tir. Esir ve ganimet :'lay.sı 
deva.nlı sJ:t.tte .utmrıktadır. Dü1· 
manın kar~ı hi.•cumları neticesiz kal
mıştır. Bu hilnkat esnaıımda bir tek 
Alm:ı:ı zırhlı tümeni 60 Sovyet tan
kını ı:-.hrih~ımiştir. Kuvvetli bava 
!eşkill"!ri ~ara savaşlarına muhMebe
nin '"'n h"s"•'" noktalarında müdah:ı
Je cdP. ... .-k dii manın geri ile old;ı 
münakalelerine tahribedici darbeler 
indirmi'itİr 

Kırım suı<!nnda bir Sovyet deni
zaltı avcısı bir hava hücumu ne~İı::t:
ııinde batırılmıştır. 

Orel'in şimal kesiminde düşm.m 
birçok zuhlı umıurlarla desteklenen 
netice:ıiz hfü:umlanrıı tekrarlamıştır. 
Karşı hücumlarda 22 dümıan tankı 
tahribedilmi ~tir. Şiddetli savaşbr 
devam etmektedir. 

Rjev bölgesinde geniş bir cephe 
üzerinde hiicum edilen düşman mev
zilerinden çıkarılmıştır. 

Moskova - Rostof 
demiryolu dün kesildi 
Paris 7 (AA) - Radyonun bu 

sabah bildirdiğine göre, Moskova • 
R•>etof demiry olu kesilmiştir. 

fi**' '& 
'4 ;we , ... ~ 

Büyük bir 
hava ve deniz 
muharebesi 

-· 
Dün Mısır'da Hint kongresi 

Almanlar büyük bir 
kafileye saldircblar bir 

çok vapur ha tirdılar 

I' 

HAR~ DURUMU 

Alman taarruzu çok 
çabuk gelişiyor 

Voronezin zaptından sonra mühim 
hareketler beklenebilir. Mısırda 

durgunluk var 

durum 
değişmedi 

Topçu ateıinden baıka 
az 'faaliyet oldu 

,Çok mtihin~ karar 
verilmesi bekleniyor 

Yeni Delhi 7 (A.A.) - Kongr.,. 
nln kararlar komitesi toplantı halin-
dedir. Kongrenin hayati önem taşı· 
ıran kararlar vereceği ve Hintlilerin 
miltteHk milletler tarafından sarfe-
dilen harb gayretine İştirak etmek 

Kahire 7 (A.A.)" - Orta Şark üzere kütle halinde ayaklanacaklan 
İngllb karargAlımın, tebllğtne muhakkak gibidir. Kongrede mu· 
g~re dün ElAlemeyıı/ çevresinde rahhas olarak bulunan Hintlilerhı 
topçu atestnden f)a.şka pek az çoğu Gandhi'nin tekrar bilfiil kon· 
faaliyet oİmu.ştur. Bir çok düş- gre reisi seçileceğini tahmiı.'l ediyor
manı tayyaresi düşürülmüştür. Jar. 

uı.aldeki Ru.e kuvvotlerlne KaJ. Düşman dün gece Delta Jiaw.ası En ufak kasabalara varıncıya ka· 
hayadan petrol nakltyatinı ço~ üzerine geırlş Ol çilde hava akım dar lıer taraf ta Ne1uu ile Gandhi' nln 

Alman taarrum bUyOk liir sifçlettireceklir. Lonclra radyo- yapmıştır. zaferin İngilizler tarafından kazan~· 
süratle ge)İ§mektedir. Alman tu dün Rusya' dan ııelen babeı- Berlin 7 (A.A.) _ Alman res- ma'sını tercih ettikleri ve harbin l>u 
ba§kuınandanlığı tarafından ne~ lerln çok vahtrn olduiunu ~ mt tebliğine göre Mısırda İn.gi- devresinde İngilizlerin HindistRnı 
redilen fevkallde bir tebliğe gö- lemi~tir. Uzlerln hücumu akim kalmıştır. terketmemeleri lazımgeldiğine şim-
re Alman kuvvetleri Don neh· Mısır'daı 1 Kahire 7 (A.A.r _Dünkü par di einin bulooduklan söylenilmek-
rini geçerek nehrin §Uk. sahilin- za.rte.sı günü Kahlrede deniliyor- tedir. Fakat hakikatte Nehru ile 
deki Voronez ıehrini zaptetrni§· Mısırdaki harekette 'bir <hı· du ld· Ganclhi Hintlilere kendi kendilerbıi 
lercllr. Voronez Moskova. • Ros- raklaına rvardır. Elllemeyn'de Muharebe Müttetıkler için idare hakkı verilmesi için İngilizleri 
tof fimendifer ha.th üzerinde çok a\lnlerce al.iten muharebelerde mem.nunlyet vericl bir mahiyet.. zorlamak üzere bazı geciktirici usu1· 
mühim bir merkezdir. Nufuau iki taraf da yorulmuıtur. Şimdi tedJr. Rommel şimdi batıya, El!- ler tatbiki tasaıvvurundadırlar. 
250 biıı kadardıT. Bura'Sı büyiik ııeriden takviye k.ıtaları, levazım Jemeyn'den dosdoğru eE!nuba gi- -- - • 

1 
bir buğd~ merkezidir. Şehirde celmesini bekliyor. İııgi]iz gaze- den hat istlka.metinde püskür- Meksika körfezinde hır 
ziraat makineled fabrikalan, bir telerin& a-öre kim daha evvel le- tülmttştür Auch1nleck kıtalan, d • it •• ••Jd•• 

BerJin 7 (A.A.) - Alınan Baş· 
kumandanlığının hususi tebliği- • 
ne göre tayyare, tank, silfilı, cep
hane ve yiyecek yüklü olarak 
_#\merikadan Rusyaya gitmekte 
olan :i8 ticaret vapurundan mü
rekkep blr vapur kafilesi, şimal 
Buz dentztnde Alman deniz ve 
hava kuvvetleri tarafından kıs
men yokedilmiştir. Bu kafile 11d 
taVYare gemisi bir Amerikan 
zırhlısı. bir çok kruvazör ve muh~ 
rlpler tarafından himaye edil
mekte 1dt. ·Alman tayyareleri. 
denizaltıları ile sıkı L1birllği yar 
parak ağır bir Amerikan lmıva.· 
ıı:ckil, J 22.000 tanluk 19- vapuru, 
denfaaltılar da '70,460 tonluk 9 
~emt yani ceınan 192,000 tonluk 
28 gemf batırmışlardır. 

Alman tenisçileri 
geldiler 

Ankarada muhtelif maçlar yapan 

misafir Alman tenisçileri dün eaba1ı 
şehrimize gelmişlerdir. A1man tenis

çileri ile lstanbul ekipi arasında ya

pılacak maçlara cuma günü Tak.sim 
kortlarında ba.§lanacakhr. 

B. Mussolini 
Trablusa gitmiş 

üniversite ıvardır. Almanlar bu 'Yazım alırsa o taarruza geçecek:. . gün, rf da enıza ı goru u 
mu1ıiın •chri efe aeçirmekle bun- th. kgilizler Mısıra ~k miktar- !a~yetle.. geçen za ın. Meluiko 7 (AA.) - Resmi bP: 

.. • üstünlüğü muhafaza. etı:nlşierd1r. k uı. · b"ldt. dan aonraki hareketler için mü- ' CJa tayyare lcuvvetl 1ıönderdikle. nn..,.,.. .. .,.., kuvvetlerlnln küllt kıs- kayna tan tımos gazetesıne . ı 
hiın bir hareket üssü temin et· ri gibi Filistin, Suriye, batta İran- ;,.mı~me -ın batı cmıubunda ri:~iKiın~ göre, Mek~ika körfez~ sa• 
mi•lerdir. Almanlann Voronez- dan kuvvetler getlrtmeğe baıla- bul k~?dı hih açıgmda uçan bır tayy~re fılosu 

" _t.._ Al unma ~ r. d'" ··~ı d b. d lt .... den eenuba doğru türatle Llr mııılardır. Diğer taranan man• R l un og e en sonra ır enıza ı g.,-
ileri hareketi yaparak mühim Rua lar da Trablus' dan ıveni kuvvet- General omme misi göımüş ve bombalamıştır. Ne-

kuvvetlerini çevirm.eğe çalışak- ]er getirtiyo.rlar. yaralanmiş mı? tice tesbit edilememiştir. 
lan tahmin edilebilir. Bu Hnada Mısır' daki duraklamanın Kahire 7 (A.A.)" - Rommel'in 

ı daha cenupta da bazı hareket- :· ne kadar ailreceği keatirilemez. yaralandığ!l hakkındaki haberle- Japon tayyareleriniıı 
ler beklenebilir. Yakında yeniden muharebenin rtn sıhhatini teyid edecek nıahi- birr akını 

Voroneı:'in ı:aph ile Moskova- km~ması muhtemel olduğu gibi yette burada hiç bir maliimat San Franci.Ko 7 (A.A.) - A'-
Rostof ııimmdifer natı kesihn~· sıcaklık her gün bir parça daha yoktur. vuatura)yadakj müttefik kuvvetle, 
tir. Moskova - Rostof fimendi- arttığından, harek8.tm uZUllca \ umumi karagahının tebliğini neı-
feri geni§ ve çift hatlı kli. Bu bir müddet durması da muhte-

1 sen el 
1
• k reden Melhourne radyosu, av uçak-

hattm kesilmesi merkez ve ti- meldir. ' Beş Jan refakatinde 20 Japon bomba 
~..._~llllill!!!lı ....... =~·---~---~~~~!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!lıı9!!!!!!!"~'!!!~!!!!!!!!!!!!'"''"!' . ...... ~'!! ...... c:olllll. "'!!!!!!!~"'!!!!!!!!!11...ır uçağının Port Moreıtb.y'ye hücum 

Berlin 7 (A.A.) - Doğu cephe
tıindeki Alman kıtalarının plan mu-! 

cibin.ce ileri ~arekete devam ~tti~lcıi Mısır harekab hakkında 
ve l ırçok nıustahkem mahallın ışgal 
edilcli;;i bu sabah Alman baskuman- kumandanlarla 

Afyon mahsulü Milli piyango ÇI. n harbı· ettiklerini, fakat müttefik av uçak· 
lan tarafından yollarından çevril• 
dikleri bildiriliyor. Mütcfik uçaklari 

Japonl~r bir istatistik 
düşman İşgali albnda bulunan Bu• 
lagi adasına hücum r.tmi.'}Jerdir. 

danlığı tarafınçlan bildi•i1mi,tir. gÖrÜşmÜ§ 
Bu sene de Ziraat Dünkü çekilişte 30 bin neırettiler 
bankası tarafından lirayı 3 t 2825 numara · 

ao rda 

Son muharebeler 
Ukrn:ynn ceph~i 7 ( A. A.) 

Kursk • Voronez kesiminde muİıare
bt>ler gittikçe artan bir hızla devam 
etmektedir Sovyct mukavemetinin 
ıiddctine rağmen dü man kuvvetleri 
gen•!ı bir saha içinde yer değiştirmiş
lerd r. Mare!lal von Bock kumanda
!!ır.daki kuvvetler 6 hazirnn gecesi 
Don r:ehrinl geçmeğe muvaffak ol
mu ! rdır. Alman teşkilleri cenuba 
doğru ılerlemisler ve Voronez' e yak
bşmı 1ardır. S:ıbahın ilk rnatlcrinde 
~"hjy Alman loplannın ateşi altında 
idj. 

Von Bock kuvvetlerinin sağ kana
dı pazarteci geceqi tazyikını arttmı
rak Don nehri,1· cenuptan geçmeğe 
muvalf ak olmuştur. 

Kl rsk - Harkof kesiminde vnziyet 
snrahaten Ru0 lann aleyhindedir. 
Şi<lc!eıli bir mukabil taanuza geçen 
Sovyet kuvvetleri Almanları Kras
nayo nehrinin cenub11na atmnğa mu
vaffak olmuşlardır. Görünüşe göre 
bu kesimde nİ•pcten nz kuvvetlere 
malık bulunan Alman kum.ıındanf>ğı 
ricat t>mrini vermi•tir, 

Mareşa] Timoçenko 
Genera! W a veli ile 

görüştü 
Londra 7 (A.A.) - Rusyadan 

oğreni1diğine göre, Timcçcnko 
Hincr tan baş kumandanı Gene
ra 1 '"favell ile görüsmüctür. 

Antalyada yeni 
bir kanal açıldı 

Kanal l 20 bin dönüm 
eraziyi ıslah edecek 

Antalya 7 - Surgu suyu ka
nall'nın açılma töreni dün yapıl
mıs~ı::. Törende vali, parti mü
f ettışı ve on birlerce halk hazır 
bulnnmuştw·. 

Asırlardanberi hiç bir fayda 
temin etmiyen bu su, yeni mec
rasile 120 bin dönüm araz.iyi ı~
Uth edecek, hem ziraat bakıının
dan, hem de köylünün kalkrnma
~ noktasından cok önemli ve fay-1 
daıı sonuçlar verecektir. 1 

R1uğ! dn bol yamnur 1 
1 

Mı:gla 7 (AA.) - D .. n tütün 1 
bol Pler·Tle bol ınıkt.lrcla y<ığrnur 

aatın alınacak , kazandı ~ Batırılan Japon gemileri 
Ankara '1 <Rndyo Ga7..etcst> Çunking 7 (A.A.) - Çin tebli- Vat!:nglon 7 (A.A.) - Amerl-

Amer!k:ın membalarmdan verilen - ---- 1 ğl: Kiangsi vilftyetinde cenuba ka Bahriye Nazırlığmın bir tebliğine' 
haberlere göre İtalyan Başvekili Mus- Ankara 7 - 1942 senesi Afyon Milli uiyangonun 10 uncu çeklli.şl doğru ilerliyen Japon kuvvetleri göre, Japonların, Aetı Aleut3'1 a<fa· 
sollni genelkurmay relm Kavalyero mahsulü haşhaş ekimine mfü,>aa-1 dün An. arada Sergt evinde yapılmış- bir Çin karşı taarruzuyle durdu- )arını i~gal için earfettikleri gayret· 
ne blrllkte Tnı.blusa gltm~r. Ora.- de edilen sahalarda Ziraat ban-ıtır. İkramiye kazanan numaraları rulmuştur. Japonlar ağır kayıp- ler sırasında 3 torpito muhribi, bir 
da. yapılan bir toplantıca Mısır ba- kası şube ve ajanlan marifetne aşağıya yazıyonız: . lara uğradıktan sama, şimdi ba- kruvazörü ve bir nakliye gemi~i ba-
retlt konuşulmuş, bu toplantıclıı. ma· .. · ı · y0~ru1 3o.ooo Ura kazaruuı numara. tıya Tugyene doğru çekilmekte- brılmı .. , biri tayy~re gemisi olma~ reşaı Rommel de bulunmuştur mubayaa edileceztir. ~ ,.- 31.2825 ~ ., 

.. · muş afyonlar için ilk tesellumde 10 00-0 lira kazanan numaralar: d.ir. üzere 9 gemi de ha9aıa llğr::ıtılmıt-
.ı._.kBostod n. radyi 1°sun1a dgorek Mkussoeltılne-1, avans veıilmiyecek İstanbulda 240933 290771 362931 385819 Çinliler Honan-Şansı hududun- br. 
.u; en erıyey şga e ece uvv d · ı . da bul - -
rln başıtıda. bulunmuk üzere Trab- yapılacak katt m~1ayene en son- 5.ooo lira. kazanan numara ar. da da karşı taarruzlar un-
lusa geçmiştir. Mamafih bu haberır.- ra bedeli derhal ödenecektir. A!- 080535 121631 1~7e 239078 muşlardır. Almanyadaki Fransız 
rin ne drece,,e kadar aox.ru olduğu yon fiatleri bu Eene yenld<:'n art- w5s35 318124 J nı son günlerde subay • il 

~ 6 2 000 Ura kaz::uıa.n numaralar: apo ann .. •• . rl ışç er 
hakkında bir şey söylenemez. tınlmsltn·. 041o.f3, 045633, 084091. 0842a2, 099818, ve er olarak 1700 ol~. verd.ıkle Vicby 7 {A. A.) _ Almanya· 

Benzin tevziatı 

Tahdidat 9 eyliil 1942 
tarihine kadar devam 

edecek 

118538, 148632, 156264, 1621>11, 179.504,j tahmin olunuyor. Muteaddit Ja- daki fabrikalara gönderilip Fran• 
Kağıt stoku için kredi 208168, 249460, 254475, 258145, 259162.

1 

pdn subayları ele geçh1Imiştlr. sız işçilerile mübadele edilen Al· 
Ankara g (Tele!onlal - Tasdike 268•197, 311640, 327840, 332254, 373~96• Takyo 7 (AA) - Domei ajan- manyadaki Fransız esirleri belki de 

iktiran eden yeni bir Heyeti vekile ı .ooo Ura. kazanan numaralar. ıı. Çin • Japon ihtilafının haılangıcı yuvalarına dönmiyeceklerdir. Laval, 
kııramamcsine göre: KAğlt. stoku VÜ- OOl'172, Gl'1021• 022467• 023482• 0Ml90, olan 7 temmuz 1937'den 15 haziran işçi toplanma merkezi tertip heyetine 

tl k i 1 1111 korunma 057758, 061890, 063570, 070938, 089344, . . k d .J •• d d··· b. · d b · ı cuda ge rme ç n m 095325. 096329, 006448, 006522, 10124'J, 1942 tan~ne a ar ~eçen . oev~C: gor er ıgı ır tamım e u esır er-
kanununun on üçüncü maddesine 114820, 117222, 125029, 1159492, lS9'l4ı2, deki asken hareketlerm netıcelenm den bazılarının serbes bırakıldıktan 
göre M.allye Veklletlne ~ milyon 160844 168483 169372 169452 171431 hüliuıa etmektedir. soınra Almanyada kalarak orada 
liraya kadar bir kredl t.ahsis edilmek- 175814: 181'175'. 183553, 1&5130'. 186783: Bu hülasaya göre Çin cephesinde çalışacaklarını ve kendilerine serbd 

1 tedlr. 189460, 190108, Ul0734: 191533, 19'7557, ve Çin suJannda 2.338.000 dii§man işçiler adı verileceğini bildirmekte-
Ankara. 7 (A.A.) - Başvek.A- 198,158, 198906, 204,517, 204631, 210486, cesedi muharebe meydanlarıiıda hı- dir. 

ıetten tebliğ edilmiştir: 9 eylfil Adalı'larin Denizyollar 21314?, 215850, 22111s, 22487'7, 228155, rakılmış, 150 düıman ticaret ve 

1941 tarihinden ıtıbaren benztn idaresinden bir dileği ~:;· ~~=~· ;~~:· ::;:~· ::o~· harb gemisi batınımlf 'Veıf& hasara Bir mektup 
tevziatında tatbik edilmekte olan Bu seneki Adalar yaz tntlfesinln 26p485: 272184 ' 27-tıs? 280684'. 283915' uğratılmıştır. Ayrı~ 2~0 _tayyare 
tahdidat 10 birinci teşrin 1941 - lelnde bulunduğumuz gü9 tartlara. 292547 299719° 300435' 304697 306162 düşürülmüş veya t.ahribed.ilDll§. sooo bı·r nı·şan 
tarihinde ilan edilmiş olan esas- ,rağmen _ umumiyet itlbarHe hll.lln 319440: 3203111'. 323047; 324241: sae2w'. top da ele geçirilmiş veya kullanıl-
lar dahiIİ'nde 9 eylfil 1942 tarihi- memnun bırakacak şekilde tanzim 340344, 349517 356402, 358,493, 3Gl28~ , ma.z hale getirilmiştir. 1 . . . 
ne kadar devamedecekt1r. edildiğini yazmıştık. 867221, 368906'. 385946, 399205, 3!>9552, Bundan başka Çin cephesinde ve· (Baş tarafı 1 fncı sabıfede) 

Adanada iki mandanın 
yapbkları · 

Adanada iki manda bir kamyon
dan ürküp alabildiğine koşmağa ve 
etrafa saldmnağa başlamıştır. Man
dalar umumt evlerin bulnnduğu so-

kağa girmişler, burada oturan F at
mayı ve hizmetçi Hanifeyi yarala
DWJlardır. Bir kadın da korkusundan 
düşmüş ve yaralannuştır. Polisler 
yetişerek güçlükle mandaları yaka
lamışlardJt. 

Yeni tefrikamiz 

BİLLÜR 
ŞİŞE 
--··-

Yazan: (Va - Niıı) 

A<,:k ve macera romanı. 
Birkaç güne kadar neşrine 

başlıyoruz. 

Bugün Adalılann Denlzyollan ıaa- 500 lira k<'.Zallan numaralar: ya. cenup denizinde 760 harp v ti- mtina5ebetilc ~ang-Kay-Şeke gt.t-
resinden bir dlleğ)ne tercüman oln- Son dört :rakkamı (S862), (5421), earet gemisi bahrılmış veya ağır ha• zel ve dostça bir mesaj gönder-
ca!Pz: O da, geçen sene olduğu ~ibi, (55591, (9890) ile biten 160 bilet. aara uğratılmış, 2270 gemi ele geçi- mlş, namevcut ÇckosJovakyanın 
eumortesı akşamlan Röpri\den gece 100 Urn. kazanan n~ar.1:ır: rilmiş, 6050 tayyare dü§ürülmüş gurbetteki garip Reisicümhuru 
yans kalkacak bir vapurun Modaya 

11 
~~~nt1i2ta.0 kkailmı <~5()) • (,,Gtl) • ('7ll l veya tahrip olunmuştur. da bir nişan ihsan~ ct~iş. 

uğny:ırak Adalara gitmestnl temin C b et. M. Roosevelt,.me~]mdn. ııAme-
etmektlr. Şayet böyıe bir serer HaV(!- 50 Ura kazanan numarlnr: Ö I · h ,., rik"' mllletinin Çinlileri silah ar· 
si mümkün olmazsa ftkşam saa.t Son Uç rakkamı (087), 134), (395) ğretmen erın ususı A 

21,ı:; te Köprüden kalkan son vapuru ııe biten l2<lO bllet. d al kl kadaşı bilfüği'ni>ı söylüyor. Güzel 
l·dareler en aca arı t t·r t o ı ·· k" hastalık yalnız cumartesi akşamı gece yansı 20 Ura. kazanann umarlar: 1 ı a ... n yı once ı 

hareket ettırmek suretlle bu maksat Son üç rattamı ((957), (997), 227> (, ödenecek başlangıcını ve büyük ihmalleri 
temın edileblllr. İdarenin bu dileği (243), (247), (207), (289), (318), (653) bir tarafa bırakıyoruz. Fakat, beş 
Yerine getlrec"ıH"e em.Jnlz (913) Be biten biletler. Ankara 7 (Telefon~a) - Meclis~ ld · ç· yardım edilseydi ve 

_.... kabul olunan 1ıon bütçe ne m~ül Yl. :ı ıne . . . : . . 
ıo lira kazanan num.araiar: vaziyette bulunan vDA.yetl&r idare! Çının felaketını ~1atırlam:ık !çın * Lise ve ortaokullara alınacak Son iki rakıımı (63) ve (75) ile bl- hwrmıiyelerlne yardım içbı beş bu- Japonyarun Amerıım ve Ingılte-

parasız yatılı talebe kayıtıanna. 1 ey- ten .s.ooo bilet. guk milyon lira tahalsat :ıwnulması reye de harp .. il~. etmesi b~~le:ı· 
lfüde ba~la.nacaktır. 2 lira kazanan nunıarıar: Dahfilye veWetl tarafından karar- meseydi, bugunku durum busbü· 

Son rakkamı (3). (8), <'7>. (9) ne d * Şehrim!zdetı fırınların, ecza.ne- biten l60 bin bllet 1.kramJye ahrlar. l~tmlmıştır. ti.in başka olur u. 
ler gibi, nüfus nispetine göre tahdit 30,000 Ura. 1'kramlye kazanan vekAiet bu mebl~ hangi vlla- Beneşjn mşanına gelince, Mil: 
edll!'!J.~ düşünülınektedlr. Bu yolda S1282!'i numaralı bllet Afyonda satıl- yetle11 hususi ldaıelerlne vo ne mlk- Jetler Cemiyetile beraber, kendı 
tedklkJerc başlanmıştır. mııttır. tarda dağıtılac:ı~ı hakkında blr Ust~ vatanı Çeko•·Iovakyayı ve Avru-* Üsküdarda xamm Çetmeıslnde 10,000 blıı lira .k.a.zanan blletl(;rın hazxrlam?ktadır. Bu su~etle hususı payı bu hale getiren üç be-= bey-
Çakmakçı sokağında 4 numaralı evde 1 tanesi Mllds, 1 tanesi İzmir, 1 ta- idareler öğretmenle~ bır~ r.ıa. nelmilel kötü politikacıclan biri 
şoför Raifln otlu cWrt y~larmcla ~e- nesı Hopa, bir tanesi de Sarıkamıştcı. ca.Hanm azar azar ödeyeceklerdir. oJa'n bu zatın msam Cin Mareşa-
ref, knZP.en evin bahçesindeki ~pyu- satılmıştır. -- lini bı1 annbaba giinünde l<in1l11-· 
ya dümnüş, ıt!aly br:ıfmd"n kurtn- Türk gazetecileri 16 

1 
Iir nekadar avundurmtı.ş urt 

nlmıctır. Yunan he.va birlikleri temmuzda Almanya'ya 1 Şang-Kay~~k?. Çin harbinin * Geceleri Sirkeci civamıda dört 
otele girerek müşterilere ait e~ya, po.· 
ra ve mücevherat çalan Ömer adın
da biri yakalanrruş, çaldığı ewanın 
bir çoliu meydana çıkanlmııtır. 
Ömer dün adi' · · · 

Nevyol'k 8 (A.A.) - Yunan Habeı:- ~ltıncı yıl cıonumundc yaıdJm 
ıer NaZlrı Mlhalakopuloo, Yunan hn- hareket edecekle:ır ! bekliyor, bir mes" jla bi. ı ·s':ln 
"Ya: blrllklerlnln 3 temmuzda Mısır Ankara 7 _ Almanyaya gideck 1 aldı. 
mu.lıarebestno 1~rA.k ett1k1erlnl, ta- .. k iJ • d .. k ı cı·n m'-'ı:- ılı poJı"tı· kanıtı mn-
kat Yunan tara b1rllkler1n1n hazır olan Tur gazetec erın eel murc ·- 1 ..... , , • 
olmakla. beraber mub.aı:ebeye lşUftk kep hC'Jr'.et ayın 16 ~ınd,:ı hareket I ka~d.es lıodk~mlı ~,ma en acı •Jr-
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AKŞAMDAN AK~ŞAMA 

Edebiyattaki 
Colomb'lar Otobüslar 

Sahife 3 

Öğrenmeğe vakit 

l Ad • ti kalmamış •• 

1 
iT Istanbulun yanpları "' a cı na ye Kulağı ağrıyan bir muharrir ... 

Tayyareler, Süve:;·~e yardun et• H d kadaş doktora gitınfş ..• l\1uayene-
mck üzere, Amerikadail uça uça es-1 On beı güne kadar. er e-v e gayet Tıbbi adli Sedadin den sonra doktor kendisine: 
l<i medeniyetler diyarına, Mübarek I auurunun tam olduğunu - tnsaniann yilzde doksan be-
N•l' in kıyılarına geldi. ge mesi bekleniyor ~ dl şi gibi siz de burnunuzu silınesi-

Hey gidi dünya ..• O Amerika ve b • d • bildir ni bilmiyorsunuz... Bu kulak at· 
o Mısır ki, tar:hte eski hatıralarla bi- İstanbul tramvay idareıi taralın- uzun ır mer ıven.. nsı bUl'Wldan geliyor. Burun sil· 
rabd-lerine LağhJır. Meşhurdur ki, dan sipariı edilerek Amerika fat>rl- Bundan U9 ay evvel beraber ya• mek aşağı yukan bir ilimdir. Ma-
Ya!un Ş:nk kapalı olduğu için Hinde kalarında yapılan otobüslerden do- p.dılt Fatma Hayat adındaki. 1'.adı· alesef bunu pek çoğumuz bece-
başka bir yol aranmış ve Amerika kuzunun lıkenderi,ye'ye vardı~ru Tahtaboş yapılması yasak.. nı blr pazar glinil Büırlikadada Cil· remiyoruz ... demiş. 
keşfedilm4 .. yazmıttık. vercinlik denilen yerde bıçakla öl· Bir yazımda bu hldiseden bah-

Atclımıza derhal Christoph Co- Bu otobü~lerin bir an evvel oeh- t'" JJ düren Sedııdın muhakemesine diln sederken: ((Bir de kendimJze eş-
Jomb iı;mi geliyor Bütün beşeriyet rimize getirilmesi için elektrik ve ~=---=---=- HiKMET FERiDUN ES Ağırceza mahkemesinde batlanmır refi mahltlkattanız.. deriz. He-
onu tammııktadır. Şöhretini Yeni tramvay umum müdürlüğünUın yap· tır. Miiddeiumumtliğin lddi.anııme• nilz burnumuzu sUmeslnl bilml-
dimyıınınki ile bitişik ıayıyorm:. Ke· tığı teşe'bbilsten iyi neticeler elde Muamın ba,mda otunnuş. yazımı yor ... Kıvılcımlan g!Srllyor muaun)., sinde Sedadın, Türk ceza kanunu• yonız.» demişthn • 
..:ıı irili ufaklı diğer adalar var: Kimi edilmiştir. Gelen malUınata g!Sre yazarken dıprıda bir takım güriiltil.· gibi endi,eli tözler .. · nun 448 inci maddesine göre ceza• «İnsanlann cehaleti hudutsu.ı-
p clsifik'in şurasında burasında püs- otobüsler bu hafta ıonunda vapura ler oldu. Sokak tarafından sesler Eıya kaçırma f aall.. Iıındınlmaıı isteniyordu. Evra~ o· durı> diyen albnln kulaklan çın.. 
kürme benler halinde; kimi sıcak, yükletilecektir. Bu takdirde oto- yükseldi. Balkon lc.apıaınt açtım... Alevler biraz ilerledi mi} O za- kunduktan eonra sorgu.ya çekılen lasın Dün bu söziln doğnıluğu-
(;imi &Oğua ıklimlerde... Hepsinin büslerin nihayet on beı gilne kadar Benim gibi birçok kimseler pencere- man e§y& kaçırma faaliyeti b:tolardı. S;dat evvel~~ ifadelerinde .old~~ nu bh kere daha anladım. .. 
1-iolandalı. Podekizli. İspanyalı. in- limanımıza geleceği muhakkak: g8• lere, balkonlara çıkrnı,tı. Acaba ııo- Ama yangın tl nerede lmiı... Ona gıbl .su~unu ıtıraf e~erek 0 giln Gu- Mesela kırk yıldır zevkle, iştah 
giU-z muhterem katifferi var. BUl'a- rülüyor. kaktıı bir eğlence fil!n mı vardı) .. mutlaka alevden diHnl buralara ka· vercınlikte kayalar ~z~rlnde oturut'" ile yediğimiz nebatlann mem-
lara uğrıyanlar, buralarda yaşayanlar Ne olduğunu sorup eoruşturmağa dar uzatacak.ouı gl:SzU ile bakılu ıve !arken kad!nın k.endmni .k1skan.dıra• leketlcrlnl, nereli olduklanru bl-
daima. ilk .istilicdarın bat':"asın.ı anı· Belediye bazi İnşaati kalmadan çan eeslerl arasında köıe- tedbir alınırdı ... Ewa çıkarına faslı ~~. ve slnırl.endırecek ~özler ıöyle• ze sorsalar, imtihan odasındaki 
yor. Şımdı artık tayyare ile hu sıç· yi kırmızı otomo'biller döndU. Karşı- evin içindeki en ııoğukka.nla insanları dıgıni, bu ~~.zden ke~dısi d~ ıuukru· tembel talebe glbl ne kadar şa-
rayışta garptan f!lrka aşıyoruz diye kendi yapacak mızda bir apartımanın baca9ı tutuı· bile son derecede oa~ırtırdı. Metell nu ka.yb:_ttıgınl ve cınayetl ışler en .. 
e;ıkileri hiçe saymıt değiliz. Belediyenin eksiltmeye çıkardığı muş!.. Bir an lçindc makineli merdi~ sarı, pirinç mangal maııe.sı elinde ol- ne. yap.tı~mn farkında olmadığını ~ tesadüfen elime bir nevi 

Colomb'suz bir Amerika taıa.vvur inıaata talip çıkmadığı için çok de- vcc yükseldi. C.aıyretli itfaiye eden duğu halde, oradan oraya koıuııan· s<Sylemıştır. . nebatat anslklapedJsinl andıran 
edin!!!... fa ihale yapılamamaktadır. Bu vazl- bunlara tırmandı. En ile~ tar~~~a lara raslamak mümkünd!i. Ben ken· M~un ~edat tevkıfhanede. ba- büyük bir kitap geçti. Onu bir 

Bizzat büyük kaşif, yumurtaya dik yet gözönüne alınarak eldeki inşa· k9:dar ~ortum uzatıld!. Işın ganbı ıt- di hesabıma yangın gecelerinde evi· !1 gayrı tabıi hareketlerde bulundu- seyahatte almışım. Hemen ltlo 
durdurmak hikayesile kendi rolünü atı daimt amele ile yapmak üzere. faıy~lerın çalıştığı yerın hemen altın- mizin eşyaııı~ın kaç. kere ıokağıı çı• gundanv şuurunda ?lr b?zukl~k olup hJç okumamışım. Yapraklannı 
belirtmiş dei:l midir? yeniden inşaat amelesi alınmasına dııkı katta oturanlar da. bal~ona çı~- karılıp, wtehlıke geçınce tekrar içeri olmadıgının tesbıtl lçı~ mi1!8°11e~e açarken gözüm «Dereotu .. ismine 

~*"' başlanmıştır. Günde yüz kuruş üc- mışlar, havada olanı bıtenı seyredı- sokuldugunu hatırlanm. Hem de ~- altına aldırılpuştı. Tıbbı adhde iki ·n ti Hani hepimizin luyar sa-
N b . d r retle alınan bu amele İnönü gezisi. yorlardı. l le kapllltn önllne kadar da değil... defa yapılan mil~hede neticesinde isi . üzeri~~ koydurnmuz nhin 

d'b~ za;;'~~ ececı ve~ e dM;; parkların tanzimi, istimlak edilen Bütün bunlar 1 O dakika sürdü sür· Daha uzaklarda, civarda bostan, boı mahkemeye gönderilen rapor okun· ne::. Bir de bakhrn. Dereotu 
:d~ 0::;m y~ m:;.~u b:~ tarihi binaların yıktırılmas1 gibi işlerde medi: baca söndü. Merdiven indiril- 1 arsa filan varsa oralara ... Çünkü çı· muştur. Raporda Sed.adın §Uurunun nereli~iş bilir misiniz'! .• Nis ve 
k Y ti ! w• 'b' .. v tilm • kullanılacaktır. di. Hortumlar toplandı. Klrmm oto-

1 
karılan eşyanın sokakta da yanması tam olduğu, akıt vazryetlnde, cezat M ~karlo tarafi.anndan Bu 

ıyme erı geregı gı ı ogre emlf. mobiller çıngırak sesleri arasında ihtimali yüzde yüzdü... ebliyetinl azaltacak bir bozukluk obntın i k 1 Fr ... 
l 1 • d h b' • T .. rk ihanı ı .. d"L b l d w b.ld' ıı· d ne a l menşe ansanm ç crm e er ırı, u çe c • u k • • d uzaklaştılar. Ve pcwıcereler balkon Yanrıın son wı;ten ve eıya İçeriye u unma ıgı ı ır ıyor u. l I . E lA 

nın Filippin adalıu:mı, .Bomeo -:'e Su· S U ar kapıları kapandı, komşular' içeriye alındıktan sonra heyecan, korku bl- ltk tahkikat esnasında sorgu hl- Ak~enlz =Ier mış.t. f vve _ 
ma~a'ttm ke,fetmis kimselerdtr. girdi... Sanki mahalle halkı pek kı· ter miydi dersiniz) Ne münasebet} •• kimliğinde maznunun lfadesinln ora a~ ç O 'a1S:S7 1\;~l~ ~ 

BU" t?enç okuyor; tramvayları t!la bir revü !Jeyretmiştil. .. İşte bu ka- Sabaha k;dar «~ckba için ic;in ya· ahnmııdığı görüldlüğUnd,en bu nakok- ~r!bt ::.,:ca~ oı:nşaslen Ntı 
dar... aıyor mu .. >, « e rar mı başlıya- ilanın tamamlanması ıçln evr ın 'M tek 

1 
tarafl d ol 

Ey benim güzel kuşum Meğer İstanbulun meşhur yangın• cakh, cBir tarafa bir kıvılcım filin müddeiumumiliğe iadesine karar ve· ~e w on k ~lo kl ann an tir. 
Anladım ki dün ak~ll" lan _ çok tük Ur - ne kadıır ba- düştü ise)··• gibi düşüncelerle uyu· rilerek mahkeme ~şka g{l.ne bıraw ugunu a yen a muza ge • 
Artık unutulmuşum. Yeni bir bilet tarifesi sitleşmi7... yabilirseniz ıışkol'!lun... kı1mışhr. meyiz. . w 

H d b" d• Ya hıyann nereli oldugunu 
lstihf afla 011,)0J: silkiyor ı 

- Adam ıen de ••• Böyle tiiri ben 
de yazarım ... 

• Tıpkı bu, bir tilep kaptanının fr
kateyn resmine bakarak: 

- Adam ıen de... Ben daha iyi 
ıeraitle Atlantiği atanın ••• • demeai
r.e benzer. 

Tevfik Fikretin «dahmei menusu 
havatırıt larile Ahmet Haıim'in cı:Fi
razı sinei minayı kahr» larile dahme
lenip kahrolmaktaydak. Gerçi arada 
sıradar 

yapılacak Şu dün akşamki hadise, eğer 25 er ev e ır mer ıven tahmin edersbtlz? •. Buzlu cacık-
sene evvel olsaydı, bütün bir semt fstanbulun havası ve suyu kadar . Samatyadaki yangin lara lez"Zet veren bu yosmanın 
halkını, ha.ttl belki de bütün bir şeh- yangınlarının dıı dillerde de&tan ol· aslen Hindi Çhıill olduğunu ~ 

Üsküdar - Kadıköy tramvay ıtir- ri ayağa kaldnmağıı' kafi gelirdi. duğu zamanlarda bu lfete karıı son tahkikatİ diişündun·· u'·z mil" Evet luyann 
ketinin muamele ve hesaplanm taı- o 1 • d' . s· d d d'kk d ~ d ı . .. , 

güne.~' tasavvur e mız. ız sı· erece e ı ate eger te bir er Samatyada Ali adında bir gencin memleketi HhıdJ Çini im'"'··· Ora-fiye etmek üzere teşekkül eden tasfi- k - d t J al M l* 1 3 h 960 ~ cacı yatııgmız a mışı mışı UY'Jr• ınmıştır. ese ~ mu arrem gaz dökerek dükkanını yakıp dört d bl hat yapa-
ye heyetinin çalı;tmasmı bir sene için· ken, .evve~a uzaklardan uzaklardan tarihile çıkan bir emirde lstıınbulda dükkanın "'anmasına sebebiyet ver• raakn emvvuazzaeJ!lo r.:. mn a ra seayAna adoluya, 
de bitirebileceği tahmicı ediliyor. b b - l d d l "' n u 'S'Y Y 
Tasfiye işi şirketin işlerinin Beledi- acı ır agmş~ bütün e~ er e a~ arına kadar uzıı- diğini ve bu binaların sahibi Yuva- Mısıra, buradan da Avrupaya ya. 

d . d . . . - Yan ... gun ... v.aaaarl... nacak bırer m. erdıvecı bulundurul· nın da yangında yanmak ııuretile yılmış... llattA ,.lngenenln bil• yeye ve tramvay i aresıne e.ıvrı ışı- b u " v 

ni geciktirmiyecektir. Yakında dev- A Hbeyecaınkla., ko:ku zıle uyahnırdınız. ması mee urıyetid~on~lr~u!turb. l Bu yaralandığını diln yazmıgnk. Yaralı bazan «çarpıktır! .. n diye beğen
re ait işlere başlanacaktır. . ca a ya ın mır... aten . er gece uzun yangın me: •ven erını u un· Yuvan dün öğle ıvaktl Cerrahpaşa mediğf hı ar dünyanm en asil, 

Üsküdar ve Kadıköy tramvayla- ~n~an y~ngın k~rkuslln~ bır kere ldurr~uy.al nlarıdn .
1 
''~~etle Fcekzalandm- ha.ate.nesinde ölmüştür. Adliye dok- en arlstoı!at, en eski aileden ne-

• ... t b l t l b _1 ıçınde hı!J~ederdı. Mesela tam yatıla· acagı ı An e ı mıştır. a at yalntı: toru tarafından yapılan muayenede b tı imiş T edi 1 ki n ı':t an u ram vay arına ag an- k d k' k 1 d L •• h d" 1 1 • b' . E 1 d a ... asavvur n z 
d k . b' b'l "f • ca , ev e ı adın ar an uırı assa3 mer ıven er e ış ıtmıyor... v eT e Yuva ym·~mak netı'c•"inde aldı;;, Mil!lttan ta 

6 
el ı tan sonra yenı ır ı et tarı esı k k b 1 d 1 b • ,_ıl nın -· ...., o· n mam asır cvv 

l k B b'l 'f . .1 burnunu havaya bldınr, etrafı o - u un uru ması mec un & ınıın şey- yaralan tesirile öldüğil anlatılarak d l l 1• d kıtır 
Kara ta•tan su damla damla akar yapı aca tır. u l et tarı esı ı e lar sonra daı !erin arasına büyük bir fiçı suda ko- d' n .. ··1 • uh Ü Ana o uya ge m'9 v~ ora a 

" " her iki tramvay şebekesinde mute- • l . k l cese ın gomu mesıne r aat ver - kıtır yenme~e başlamış... Ancak B. 'k' nrıı b'ır " " ··ı 1 . . . - Çocuk ıır. burnum!l btr bez o- nu muştur. · · M"dd · t vinl ın.. .. w Al ırı ır ıo gumuş go 0 ur... her olacak tek bıletler ıhdas edıle- k 
1
. Sak . 980 · d b J h İ mı§tır. u eıumum mua er 16 ncı asra dogru Avrupaya .. 

. . ll usu ge ıyor... ın hır yer tutuş- seoesın e u suret e er •· den B. Ali Kemal tahkilcat.a ellcoy· ' 
Cı'b' ahaf cektır. Bu hususta Demzyo an ve masın Mangaldaki ate,i iyi göm- tanbul evinde kendi boyu kadar k AH bakkınd manyaya kadar gidebilmiş ... Nis-

1 v ara da raalıyorduk. Fa· Şirketihayriye ile dt: temaJ edilecek d" "z.~ü~ uzun bir merdiven ve biiyük bir fıçı ~l~ş, yanbgı-~. çı aran· ,_ d a ten gelen dereotunun, Hindi Cl· 
kat ne seyrek... b 1 d il k unu · · · b l d x. k l d l ıl o ume se coıyet verme& euçun an nid l hı la C .... ve tramvay ara a arın a ver ece H d' d ' l . T t ~I r su u un u~u a.yıt at an an aş 1• d hkik ıl en ge en yar ve enuın 

Makaleye göz ah!lnız, iki cümlede biletin Şirket ve Denizyolları Yakın ayllı mer kılven ~r 1111 ~· a eş. e.' yor... ata at aç mıştır. Amerlka'dan ~elen domatesle bir 
bir, anlamadığınız ukalaca &Önere Sahiller vapurmıdıı mut~er ola• mangka 11 ~. ıyko' ıınıhr 1

1

1·•1· dunun ıhçın Galata yangınından ıonra 1107 T b · lık t• t tabak içinde birleşmeleri hakik.a-
rasJard1D1z. b"I 1 . . d 'l k. ya.ta ta ote t ma a e er en ve e- epe afi yaz ıya ro-

ı ı:ne en temın e ı ece ttr. nüz uzaktan uzağa gelen 'bekçi sesle- yılında hlsekkyapılııcak. in,aııtın kagir d • b" ahn ten tuhaf blrşey!... 
1 Gazete tefrikalarını azıcck okusa- · d k k · · d 4 ık rmag"' a olması a ında emırler çıkmıştır. sun a yenı ır a e Fakat bu tertibi vapmak iç n 

Çöpler nereye rı~ e~ or u Ah he.; ~~a ç hallenin Hatt& buna dair olan padişah irade- l k lnsanlann ınJdele~e ne kadar nız: 

_ Tercüme olduğu anlqıltyor... dökülüyor? ~:k~':i ı~ız .•• N r ~ 11
k"it)a Hala sinde Halep ve Şamdakl gibi taş bi- yapı aca ehemmiyet verdiklerlnt antanıai 

~ 1 ed. \e e Bak ~ "]· · 11ıılar yapılmasından bııhsolunmak- Eski Tepebaşı yazhk tiyatroallnun kabildir. 
Ne zevksiz ... derdiniz. Şehirde toplanan çöplerin Mar- mey an dr • yo ··· e çt ge ıncıye d B · ı d h ,._ $ h' t' t k d' k tah Vaktll -l!.~ d ·ıı Ki 

l 1 kadar pencerelerin kafesleri kaldırı· !.a lır. unun ıç n e aı&a kireç dıı- .e edır ilıdy~.rosul-" omde l B~~ı~a in. e ıswep em nce: cı tn• 
•-te o Cbridoph Colomb'lar nesli, mara açıklarında denize atı mas1 a· - t t sıa ıgı ma um ur ırmcı teşr bilir baha ibl b ıı.ı b .ı. " b h lır, yahut cumbadan cumbaya soru- gı Lı ~kı~ ırb. w d .

11 
b ·

1 
... rat I! U Sllle'P ne a .. tebabuu izafat vapm.amaslDI, .... ini- zımgelirken aon günlerde Fener a • a ın una ra t- ._ • t ayın a temsı ere ıı• anacagı ıçın d Hl dlsta dan ti ., 

ı ·-y lurdu. Nerede, acaba).. k' • 'b' d gmen, ıt.nta ınşaıı . b' d . d .. 'd i b d a n n mı ge yo~. ·• 
de gelime kullanmamumı. ana dilini çe ve Moda açıklarında atıldıkları gene es 1111 gt , evam edip durmuı· tiyatro tnP.sın a ıım ı en ca e en Yoksa Mrikadan mı!·ı derditn. 
yazı Türkçesine geçirmesini bildi. görülmilştür. Adalara ve Anadolu Nihayet sizin bekçi de nezle gör- tur. hazırlıklar yapılmaktadır. Burada Halbuki silep öz beöz Anadolta 
Bundan b~ka, tıpkı bir koleksiyon• sahillerine işliyen vapurlar, hu çöp memiı sesile &deta camlan zangır- E J h b d b. h l ak •• 1 

w 1 d k d. 1 data zangırdata bagwırmagwıı başlardı: vere ta ta O* yapmak mü evver ır sa ne yapı ac tır. imis ... Netekim Safran da oy t' .• 
cu merakile, Türkçe argonun, halk yıgın arı atasın an geçme te tr er. ak~ Sahne on beı bin. liraya malolacak.- Fakat midelerine bu kadar 
ağzının tekmil kelime ve tabirlerini Bu yaz mevsiminde aahillerimizi kir- -Yan ... gun ... vuaıır ... Gum... yas .. tır. İnşaat 15 temmuzda ihale edile- ehemmiyet veren insanlar, ken• 
teker teker arayıp bularak, notede- leten çöplerin sıhhi mahzurlar doğu- ga ... puda... Nişanca.. caddesin- Bir. ~rıılık yangınların önUne geç- cektir. İntaatın eylül ortalarında dllerlne 'bu ~vkl temin eden sey• 
rek, yazı dilinde bunları teıbı't -~= racıığı şüphesizdir. Belediyenin de mek rrın alı db' l A'" d k d bili , 

oeu.. · • · v nan te ır er ar ..... ın a tamamlanması llzlmdır ler hakkında ne a ar ca er .•• 
Çoğunu da «Yüksek Türkçe» çerçe· ehemmiyetle dikkatini çekeriz. Eyvaaah .. Kumkapıda ha ... Sizin evlerin damlan üstünde tahtaboş ' Galiba onlan yemekten ö'gr' en-

• • • kt s v v • k d bı· l 'dd ....................................... . vesı ıçıne so U. oganaga semtme a ar uzana • yapı ması şı etle menedilmiştir. Bu meğe vakit bulamamışlar! .• 
Resmi evrak artık «hazreti men Gu·· nıu·· k B l lir... E:vet, Kumkapıdaki yangın· talıtaboşlar yaııgınların sirayetine na sebebiyet verdikleri değil, mıı· Hikmet Feridun Es 

lehül'emrindiu dive bı'tmi·yor•m, ha- Orsa dan Bayezit'te, hatta Şehzadeba- pek yardım ederlenni• ve bilhassa halle halkının ahlakım da bozduğu-
,, ..... d F t b'l k k A f v '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• su.>İ mektuplar artık «makamı pede- şı.n a, atinte otursanız 1 e or u- yaso ya cihetindeki evlerin hepsin- na dair Küçük Ayasofya halkından 

' d' b 1 efrik ya, heyecana kapılırdınız. ·· de birer tane varını<> ... Tahtaboala- lsmail. Mus.tııfa efendilerle HUseyı'n rım• ıye at amıyorsa, t a ro• '1 ! '1 /912 flatlert k Y " 

l d !\'( ak !1 k Fitili alınca, haydi evin en ü3 t a- nn etrafı büyük büyük kerestelerle Beıe isminde biri saraya oikayette man arın a m yan ağzue onu- Loııdra üzer1ne ı sterlln 5 24 O d 
l b..... b hli · · tına ... Cihannümaya... ra an r.a.n- çevrili imi•... bulu.nmuqlardır ... fU muyorsa, u un u ae mıimte- Nevyork üzerine 100 dolar 130 70 1 f 1 y .. 

Vergi tahakkukları 
temmuz sonuna kadar 

ni'leri bulan insanlar vardır. Onlara Cenevre üzerlne 100 · gın, alevler, yahut bir kızı tı b.1 jn Bunların men'i hakkında saraydan Bundan anlaşılıyor ki tahtaboşlar 
edebiyat derslerinde, edebiyat tari- İsviçre frankı 30,365 görünüyorsa evvela manevi te~ ~r er çıkan emirde «Yangınların sir~eti- bir zamanlar adeta birer aşlt dekoru 1942 senesine ait gerek devlete, 
hi kitaplarında, edebiyatçı neslin di- Madrld l\zertne 100 pezeta 12.9375 alınırdı. Camlı bir çerçeve ıçınde 1 ne meydan veren bu tahtaboglıırın İini~ler... Mahalle erkeklerinin göz- gerek belediye ve idıırei hususiyeyt 

bitecek 

mağtnda layık olduktan payeleri stokholm üzerine ıoo kuron 31.16 böyle yangın zamanları için saklanan etrafındaki tahtalar zamanla aşınt- lerini üstlerine çekermiı ve d>iribir- ait gelir ve vergilerin bir an evvel 
vermemek, Amerikan coğrafyaamı ESHAM VE T AHVlLA T ayet çıkarılır ve alevlere doğru ası- Yor ve erkekler komşu kadmlannı lerinin nisvanına nezaretleri> yüzün- tahakkıik ettirilmesi ve tahakkuk İl"' 
okuturken Colomb'u nıeskUt geç• lırdı. gözetliyorlar. denilmekte, her iki den aralarında c:nlza ve husumet> !erinin nihayet temmuz \!onuna kadu 
melde, Okyanuslarda seyahat e!Jer· İkramiyeli %5 933 Ergani 22,75 Daha mecaklılar damlara ııd~m- bakımdan zararlı olan bu yerlerin çıkarmıı... neticelendirilmesi için ala.kala maı-
ken Ortaçağ büyük kişiflerini alaya Sıva.s - Erzurum 2-7 19, 92 lar çıkarnrlıır, yaş halılar, kilimler ıkatiyen yapılmaması Üeri ıürülmek- Tııhtaboı yalnız evleri değiL ha- kamlarıı tebligat yapılmışhr. Ağu .. 
almakla eıtir. Anadolu Demiryolu 1 veli 52,50 yaydırırlardı. Gözler gökteı tedir. zan yürekleri de yakarmıı... toııdan itibaren tahıil&ta ehemml-

(Va - Nu) lı Bıınkaıı nama 14,65 - Aman çıngılar bu tarafa geli- Hattl tııhtaboılann yalniz yangı- Hikmet Feridun & yetle başlanacaktır. 

Bay Amcaya göre ... 

- Gençlik, biz kadınlar arasında 1 ... Me.;ela kırkına gelen her kadın 1 ... f abt ııiz erkekler böyle değU-ı 
ı;oktan h"lledilmi'.l bir meseledir kırk bire basmamak suretile ebedi siniz. Her ya~. y aacmızdıı .•• 
hay Amca... gençliğe ermiış demektir! ... 

.. • Ya yüzünüzdo ••• 

1 

... Ya sırtıntıda kendini gösterir!.. . .. ALtmı~ına gelseler hala genç 
B. A. - Bizde ebedt gençliğe ediptider, h&la bir geylec arar ve bir 

erenler yalnız sanatkarlardır bayan ... ıeyler .vaadederlerl ... 



Sinema şehri yavaş yavaş bir 
ordugah ha ini alıyor 

Cnüonnnlnnnı giyen üç sinema artisti: Yüs~ Donald Crips, 
albay Lewls Stone, tefmen Rudy ValJe 

Pearl Harl>our baskınından 900ra 1 A'rtiatlerden. filim müdürlerinden 
Hollivut seferber edilmi~ l>urada bir Jmrnı da maklara ;itmişlerdir. 
mühim müdafaa tedbirleri alınm1fh. MeıWel! Joıın Benett ıve Hedy La
Japon denizalhlannın ve hava kuv- man'm eüi l::ocalan olan Gene 
vetlerinin Amerika aahillerinde gö- Markey ~mdi Panama kanalında bir 
riilmesi üzerine tedbirler arttınlmak- topçu batarya.sına kumanda ediyor. 
tadır. Bu auretle sinema şehri ya.111ll Joan Ycı Hedy timdi eslti koca.lanna 
7 vaş bir ordugah halini alıyor. hediyeler gönderiyorlar. 

1914 harbi başledığı zaman Hol- Tanmmıı jönprömyelerden Ro-
livut küçük bir ~hirdi. Cepheler bu- bert Montgomery Ameri1ca haıbe 

• • girmezden evvel gönüllü yazılmış, 
raya çok uzaktı, Bunun ıçın muharc- d • t v • -"tb ·ı A ,,_ 
L k h" d'I l • ş· d" • .ı enız cgmenı Tu cm e meruıı;anın 
De pe ısse ı mem şti. ım ı 1f ue- Lo d 1 u:x.:-. .. d ril • ti." p l •· · • A d . b" QL- n ra e c; ·~uıe gon e m~ car 
trıfll11ıJtır. rn ~ gcnı§ 1; ... ,. ... nus Harbour hulanı olduğu güıı artist 
bulunmaaına ragmen Hollıvut cephe- izinle Amcrikada. ç.ifliğindc bu]unu-
ye pek ynkındır. Urun menzilli tay- yordu. Baskın Qzcrine dethal faal 
yareler, tayyare gemilerinden uc;n- vazife istemiş. hnrbin dev~ ettiği 
cak bombnrdımnn tayyareleri her mGddctçe ainema ile alakıwnı kes
dnkika sinema şehrine varabilir. Bu m~tir. 
sebeple müdafaa tedbirleri alınması Genç Doug}aa da deniz teimeni-
lüzumlu görülmüştür. dir. Birkaç ay evvel vazife Jle İslan-

lcabında sinema ~ehrini bo~lt- da adasına gitmiştir. Şimdi nerede 
mnk için teşkilat yapılmıştır. Bu teo- bulunduğu belli değildir. Kansı Ma
kiliitın başında albay rütbesile tanın· ry Lee Kızılhaça hnstabakıcı yazıl
m~ artist Lcwis Stone bulunuyor. ~bT. 
Cooe tanınmı, sinema arfütlerinden Sinema yıldızlnnnclan çoğu yatla
Don Ameche"lc Robert Yung kendi- nnı, otomobrilerirıi hükumetin em
sinin muavinldirler. Bunlar aynı z.a- rine vermişlerdir. Yatlar ıahilde ka· 
mnndn şehrin müdafaası için de rol rakoJ gemisi olarak kullnılıyorlar. 
almışlardır. Genç artistlerden James Hollivut. cepheye yakın bir aehir 
Stewnrt da teğmen olarak Hollivut· halini almakla beraber. burada filim 
ta İş görüyor. çevirmepc devam edilmektedir. YaJ-

Amcrika harbe girmezden evvel nız filimlerdcn hemen hepsinin mev-

Ka F a · R ü d Rusael Sally zuu muharebedir. l..ıı.urel ve Hardy 
y r ncıs, osa n ' bü k h dal r·ı· l 

Eiı d ·v b' k ld zla K·..,1 e o..ıı er ayatına r ıı ım er çe-era ve ıg r nço yı ı r u.a • • • ] 

h --' 1 h bak d • vınyor ar. aça ynzıımış ar, asta ıc.ı ersı ... • 
almağn başlamışlardır. Bunlar ~imdi Oıger taraftan Hollivutta .• evl~n: 
iliplomal rını almııılardır. meler, bopnınalar da eskısı gıbı 

çoktur. Son zamanlarda meşhur yıl-
Yıldızlardnn bir kısmı da pasif dız Rosalind Russel. Fred Brisson'la 

korunma menfaatine pul satıyorlar. evlenmiştir. ikisi de pek mesut gö
Bunların ba~nda Bing Crosby gelir. rfinmektedir. Mamafih Fred yakın· 
Bu artist dört çocuğile birlikte dur- da askere gidecektir. Ros:llind de 
mndan çalı:maktadır. Geçen harbde hasta bakıcı ya21lacaktır. 
Mary Pickford, Douglas ve Şarlo Bütün muharebe gürültülerine 
müdniaa bonoları ıatmRk için uğraş- rağmen Holllvut'ta değitımiyen bir 
mı:ılar ve çok iyi neticeler elde et· şey vardır ki, o da §Chrin neşeli çeh-
mişterdi. residir. 

Yoklamaya çağrılanlar 

. Kol< ve maden kömürleri sat şı 
Kömür satış ve tevzi müessesesi 

istanbul şubesinden~ 
Kalor:lfet!l blnalnrla resmı ve h:ısust müessesata. lokanta, süthane 

ve benzeri mahaller muttaklnrll~ kllçfik dökmeci, dcmlrcl glbl esnato. 
verilmekte olan kömürlere 110.veten hususi meskenlerin sobalannn. da kış 
ihtlyncı için kok kömürü satışları. a. aş:ı.ğıdakl esaslar dnhlllndc: 

10 temmuz 1942 cuma gününden itibaren başlanacaktır. 
1 - n csoba.lar. b ckaloriterlerıı, d cloknnta, süthane ve bwıa benzer 

mahallerin ve küçük dbl:mecı ve dCıntrcı glbl esnafm sana.Uatmn vnrar 
kömürler için üç nevi ihtiyaç beyannamesi hazırlnıımı.ştır, · 

2 - Sobalar lçln ihtiyaç beyannnmelerlnln 10 temmuz 1942 cuma 
anba.hındnn itibaren ıı.şnğıda yazılı Yerlerden tevzılne başlanacaktır. 

a cKadıköyde İtfaiye karşısındaki .satış bOrosundnno 
b cTopbanedc Oll.mrük karşısında K~luc:ı. h"nı altındaki aat~ b(lro.. 

11mdnn• 
e .. Yedi kule Gazhaneslndekl satış bürosundan• 
e cBa UAnda. ynzılı bayllerdenıı 

3 - Sobalar 1çln kok k6:nürtl satış mahallerl 11dncı maddede z1krt 
geçen bayllerln mağaza ve dükkanlarlle ylne ayni maddede yazılı Ka
d.ıl:öy ve Tophane aa.tış bilrolan ve Yedlkule Gaz'banesldlr 

Kadıköy :sa~ bt\roml, Kadıköy det>oslle Kurb$1?dere ğamnnesı ıçln 
:ı'ophruıede Kozluca ban nltındald s:ıtış bilrosu. Kuruçeşme kok depo.. 
s1Ie Dolmabahçe ve Yedlkule gazhaneıert 1cln: 

Yedikule gazhanesındekl sat!§ mahalU de yalnız Yedlkule gazhanesi 
için ve bayiler de yalnız kendi mağam ve dfikktınlan 1çln sa~ yapacak
lardır. 

4 - Resmi ve tıususl müess~Ierıe kllçlik demirci, dökmeci ve b&n
zerl esnaf, otel ve p:ı.n~yonla.rn ve kaloriferli binalarla bilumum maden 
kömfirline nlt beyannıı.melerln tevzi mn.halll ve kömilr satış mevkıt. 
Galatadıı Yen! Yolcu s:ı.Ionunun üçfincü katındaki merkez btııosudur 

5 - Kadıköy Tophane ve merkez satış bUrolarlle Yedlkule gazha~e
alndekl büroda bir tondan ve bilumum bavllerde de yüz ktlodan ~~ 
satış ynpılmıyacat:tır. 

G - Kaloriferli b1nolardt\ oturanlara teshin kln kaloriferlerden baş
ka vasıt.nda yn.kılmnk üzere kömür verllmez 

7 - Tılllmatnamede. beyannamelerin t~lkine alt olan maddeler 
aşaı:tıd:ı. yazılıdır: 

Madde 3 : ~R'tdıı. yazılı şahıs ve müesseseler 1htlyaçla.rmı bcyanna.
me hfikmünde olmnk ve mıı.tbu beyannme ile ıstenlkn malt\matı ihtiva 
etmek tızere birer resmi makbuz ne blldlrebll1rler. 

A. - Devlet. vllAyet, belediye idare ve mti~lerl, memur ve mtlstah· 
demlerinin lhtlyaçlan h:ırlç. 

B. - Memnrlıı.n 3659 sayılı kanun hükümlerlne tabi mfiesseseler, 
cnıemur ve mfistahdemlerlnin lbtlyaçlan harlçıı 

C. - Elçlllk ve konsolosluklr.r ne bunların memurlan .. memurlara nıt 
olan mektupların mensup bulundukları <'lç!l!k veya konsoloslukça ta.!-
dlkU olması Immdır. • 

D. - A. B. C. fıkrnlıın haricindeki amme milesseselerl tle umumi 
menfaatlere hadim mOe;;seı.eJer, ırmemur ve milstnhcfemlerlntn ıhtıy:ıç
lan hariç• 

E. - İhraldye için gemiler: 
Ynzıfaeak resmı mektupln.r veya. beyannameler. milessese1er1 teinsll 

edenler to.rnfınc'!an 1mza1anır. Bunlann başka bir makam taratında.n 
ta.sdlldne lbUya.ı; yoktur. 

Madde 4 - Lokanta: 
Madde 4 - Loknnta. silthnne ve benzeri muttnk ocaklan, kllçfik de

m.lrcl ve dökilmcfiler, şeker. kahve, pasta. gibi maddeler ımal edenler, 
kolacı, lekeci gibi esnaftan ötedenberl kok, taş kömfirü, linyit yakacak 
tesisatı olup ta l§lerlnl bununla r;ördilklerl s:ı.blt bulunanlar t.ş ycrlerfn
de ırorıanacnklan kömür için verecekleri ihtiyaç beynnnn.melerlnl vn.na. 
blrllklertne. yoksa belediyeye taFdik ettırlrler. 

Madde 5 - Dördüncü maddede yazılı olmayan sanayi mfiesse'selerl 
vc:aecek!erl ihtıstı.ç thanıınmele.:-'ını bn~h bulunduktan mmtııta 1ktltat 
mü.dürlü!nlne tasdik etUrlrler · 

Madde 6 - TeShln sobal~n tçin verilecek ihtiyaç beyannn.melerı 
Hnlk dağıtma. btrllklerı tarafından tasdik edll1r. 

Madde 7 - 11cnrethane, yazıhane glbl Halk da~t.ma. blrllklerıne 
tAbl olmayan mahallere alt lhtıya(' beyannameleri tasdike tabı de!llld1r. 
Şukadar k1 bu mn.hallcre alt ihtiyaç beyannnmclerllıı kömilr isteyenler 
tıı.pu ı:enctıcrtnı vcyn musıı.ddıık kira muk:ı.vcıclcrlnl 1brnz edcrlcrı;e ve
rllen kömürün nev'i, mllrtan bu ''estkalnra işaret olunur. 

Madde 8 - Aşağıda ;ynz:ıJı müe,,seselcrlu lhtıyaç beynmıa.meıert tns-
d.lka tııbl değildir 

a cSıbbat müesseseleı1 
b c.Kalorlferli hlnnlar 
c .oteller 

Bft.yllerln semti ve adresleri: 
somu ismı 

Fatih Dan!§ ~rey 
!ks:ı.rny Cemil Aslan 
Crb:ıu AU nnut 
BayC'Zft H:ılll Haydar 
ÇcnberJitn~ Osmnn Tuncer 
Ahırkapı Osman Tuncer 
Eyüp Mehmet All özer 

Fener Hakkı Öğer 
Şlşll Cemıı Knpıc.ı 

.. Mehmet Konuralp 
Bomontı Ferkhın Üçok 

Adresi 
• Fatih ~}'7;Ullah erendi sokak No. 2s 
İnebey mahallesi No. 19 
ClbaU 
Yenlçerller caddesi No. 130 
Ma.tbai Osmaniye .sokak No, 23 
Alın kapı 

Onınllkcblr mah:ı.lles1 Kalcnderhanc 
s. 22 

Şehrcnılnl askerlik şubesi b:ışkan-,le behemehal aubeye müracaat et- Nlşantn,,ı All niza ön~ 
lığından: 1 - 339 doğumlu ve bun- melerl. 2 - Şhndiye 'tadar gerek şu. Be.ştktn.' T~-tlk Öneş 
1arla muameleye tAbl mük,ellefierln bemJze ve gerekse bulundukları ~- Maçka Mvrat Baı:uıa., 
Uk ve ron yoklnmnlanna 6 temmuz ra ftd>csine mü.rncaatla askerlik: Taksim isman Kakkı Kabasakal 

Feııer Vodina caddesi No. 125 
Haliiskfırgazı caddcSl No. 187 
Halaskfırgazi caddesi No. 1 
Hallıskıirgazı cn.ddesl No. 343 
N~taşı 

Beşiktaş Hayrettin iskelesi 
Teşvlklye ?;o, 127 
Taksim sineması karşısında 
imam sokak 942 pnzartesi gilnü ba.şruıacaktır. 2 - durumlnnııı tespit ett.ınneyen ve hlç Parmakkapı Suavi Alemdar 

Yoklamalıra pnzartesı, çarşamba. nskerllk yapmayan 316 - 338 doğum- 6alntasnray İbnıhlm Çayhnn 
perşembe ve cuma günleri her gün lu mükelletlertn de bu meyanda Asmalımesç.lt IDdayet Ayangil 
suat (141 de başlanacak ve (17) de yoklnmalan yapılacağından bu gibi Kalyoncukulluk İı:ıct Gülten 
nihayet verflccektır. 3 - Yoklamaya Jenn de 15 llA 3l ağustosa kadar şu. Galata Abdullah ve Burhaı 
geJenlı>r, nfirus htıvlyet cüzd:ını. ika- beye veya tqra şubelerine müracaat- Tophane Mehmet ŞengüI 
metcah senedi ve (6) adet V'?Sikalık lan menfaa1.ler1 lktlzn..suKbn bulun- Kasımpaşa Hüsnii Türkoğlu 
totogrntı bernberlerlnde bulmıdura- duıtu. 3 - Bu günlerde müracaat et- Fındıklı Sadullah ve ı;erikl 
caklantır. 4 - 338 doğumluların son mtyen veya mazeretini tevsik etmı- ı> Fahri Dö!P.n 
yoklamnlnnnda sıhhi vaziyetlerinden yenler hakkında ceza mnddeslnh1 .. Raşlt 
dolayı ertesi seneye bırakılanlar 339 tatbik edlkcetı. 4 - Yukarıda ta.. Arnavutköy Hüseyin Ünal 
doğumlu erlerle muameleye tAbl tu- yhı edilen gftnlerde köy ve mahalle Kadıköy Mnst..-ıfn Yorgancı 
tulmayacaklardır, Bunlar 340 doğuın- ihtiyar heyetlerlnln de f\lbede i~U • BadetUn Bllens6z 
lulnnn son yoklamasına ça~acak- vilcut etmeleri lfizumu film olunur. • Fazıl Zaim 
tardır. 5 - Tahstde olduklannda.n • 9'nhdet Pekel 
dolayı crtesı seneye bımkılanlar 339 YENİ NEŞRİYAT: • Asım Aslan 
doğumlulıu-ln mwımeleye tAbldirlcr. KÖYE DOl;RU Kızıltoprak Müfit Dikmen 
6 - 339 lllann son yok.l:ı.ması 29 Biltün :köy maıcleler1nden bahse- Göztepe mı.uı ve İbmhlm 
nlnıstos 942 tarihine kadar devam den ve 15 günde bir çıkan K~ Balaban 
edecektir, Bu milddet zarfında yok- Doğru mecmuasının 49 uncu sayısı Ercnköy Muharrem Zllell 
lamasını yaptımuı.yanlar hakkında çıkmıştır. tiskildar Nusret F..rgtner 
As. mükellefiyet kanunun ceza! . .Alin.ha ısmarladık l'tlr. Cbipso > İbrahim Yolal 
ahkamının tatbik edileceği Ufuı olu- Jnglllzceden tercüme edilen cAlla- ~'>l.~ı:ada Alt Çetlndağ 
nur. ba :ıımınrlndık Mr. Chl~ adlı kitap B yu saıt Genç 

•• • intişar etml.şt1r, Edebi ve trrblyevl Heybellada Haltt Ö'lknptnn 
ı· - Bakırköy Öm<'t· n;..~ktıl ~yup ruıkerlik şubesinden: kıymeti bakımından son yılların ncş- .. ~ 
l - 1Ju1>emlze ba~h Eyilp merkez. rlyatı arasında dikkati çeken bu ese- Yeşllkoy Osman Gürer 

Raml ve Kemcrburgaz 11nhlyeJerl nü- rt olruyucıılanmızn tavsiye ederiz B~lktaf Yakııp Uzun 
:fuB kütüklerine kayıtlı 339 ve bu do- . Ak~aray Hüseyin Aksu 
Aumlularln muı:uneleye tabi eratın Piyade nıübaşir 

Galatıasaray Y'enlçarşı caddesi 
promecı sokak No 12/14 
Kalyonculrulluk K~ralrol yanında 
Okcumusa caddesi 
Toptı:ı.ne Boğnzke.en caddesi No. 158 
Kasımp~a 

ııa.mam arkası soknk No. 12 
Mebusun caddesı No. 9~ - 97 
Mebusnn caddesi No ll3 
Arnavutköy Çarşı içi 
söğfitlü caddesi 
aöğütıü caddesi No. 23 
Yeldeğlrmenı Tallmhan& meydanı 
Rıhtım caddest No 22 
Çuhadar sokak No: 21 
bılanıur caddesi No 1211 
istasYon caddesi N~. 'J7 

aatboyu No. 22 
t)'5'kftdnr Eski ham:ı.m No. 4J 
Bala.ban iskelesi 
Tophancn~ıu tramvay caddesi No, 81 
Altınordu c:ıddesl 
Ayyıldra Ca.d~l 
Banyolar cnddesı 
bkele caddesi 
şenllkdcde Qa,tln.k~eşme No. 8/12 
Ha.~k.l Cf\ddest No. ııo 

«'13680 

11 kvc son yoklamaları bir arada ya- alınacakhr 
pılııcaktır. BunJann yalnız 339 do- fstaııbııl eümhurl t müddehımu-
tumlularının: A) Eyüp merkez na-
hlye..<1ne mensup alanlan 9, 10, 13 rnDiğindcn: 
UJ, 17 temmuz 942 günleri. B) Rami İstanbul adliyesinde açık bulunan 

Şose ve köprüler İstanbul 
miidüflüğünden: 

mıntaka 

10 llrn asli maa.§h piyade müba.şirllk
nahlyesJı e mensup olanlan 20, 22, !erine memurin ktınununun 4 üncü 
24. 27. 20 temmuz 042 günleri. C) mnddeslnde yazılı şartlan halz olan
Kemerburgnz nahlyest.ne kayıtlı olan- lar arnsındıı mlisabaka ııe münas'P
lnn 3, 4, 5, 6, 7 aı:;'llstos 942 günleri. lerl alınmak fucre 10 temmuz 942 
D) 339 lularla muamelere tabi di~cr cuma günü lmtlh:ın yapıbcııktır Tn
doğumlul m (her nnhl~eden) 10, llplerln muktezi vesika ve ex9 bll-
12, 13, 14 nğu tos 942 guııl~r nde dör- yüklüğ\ınde 4 fotoğraf ııe birlikte 
der fotog af, talebeler okul vetllrn- mez~r tarihe kadar İstanbul Adliye 
lan, sanatkfı.rlnr çalıştıkJnn yerler- Encümenine mürncaatıan ııtm olu
"en nlncakl:ırı tasdltll !şçl vesJkala. I • ruır. 

Na.tin. VeklUeU tamtında.n ~a edilmekle ola.n ask.eri 7ollar l:çln 
yapıJacalc (40) bin liraya kadar 1sten1leın miktarda malzeme nakliyatını 
blr sene müddetle teahbüt tşl kap31.ı zart usuın Ue ekslltmeye Jrontd
muştur. 

Eksiltme 17/1/942 cuma Aiinil saat 15,SO d3 Galat.ada Karaköyde 
Perçemli sokak Cemıı.at hanında. Şose Te Köpriller. ~ Mıntaka Mtldür-
mtQ ~ltme komisyonunda yapılacaktır. • 

İsttkll flrınalann 3000 llrnhk muva.kat tem.lna.tın beraber kanunun 
tayin etti~ vesikalan ve tekllnerlnt &Jnl rftn mua,yyen aa.tten blr saat 
evvel ldarcnılz malzeme mildürllltune vermelert. 

Şartname evrakı parasız olarak: datreslnde g0rtllebll1r. ('11116) 

mmuz 1942 

8lm'31nadıköy OPERA Sinemasında~ 

kşamdan itiba ı.-en yeni program 
Her akçam sennslaı· &nat 9,30 dn baçlar. 

Yerlerinizi hemen tedarik ediniz. Tel: 6082 J 

EVLENME 
Devlet kitapları mütedavil ıermn

YC8i müdürü: 
VEC1Hl GÖRK 

Ue doktor Haaaıı Tahir kızı 
SELMA ÖZMAN'ın 

nikahları 6/7 /942 ~rihinde Beyoğ
lu Evlenme dairesinde akdedilmiş
tir. Her iki tnrafo. .ıı.ııdetler dileriz. 

Açık Hava. Tlyn.trolnnndn. 
yaz tcms1llerl 

Çarşamba: YENİKAPl - Per
şembe; TAKSİM - Cuma: OR
TAKÖY - CUmartesi: IIALICI
OÖLU - Pa.zar: SUADİYE, 

Her hatta bir sürpriz -
HATm.A DEFTERLERİ 

zayi - n1şç1 mektebinden aldığını Bilecik adliyesine başka· 
2617/1323 tarih ve 434 diploma ve tip muavini ve zabıt 
6/1/936 tarih 836 ıe,sou No. lu 2 ncJ ..... , • 
sınıt dl§çillk şeııadetruı.mesmı zayi katıbı alınacaktır 
ettim, yenlslnl alaca~dnn esk1sin1n İstanbul cüınhuriyet müddeiumu-
hükmü yoktur. mlllf'inden: 

Fatih Malta. Şekerci han 23 No. da Bilecik adliyesi meıkez ve müllıa. 
~adettfn Esenıfn kat mahkemelerinde 25 ve 15 llrıı; 

Zayi - Bursa nüfus dalreslnden 
aldığını ntıfus htıvlyet eil.zda.nımı 
kaybettlın, yenlslnl çıkaracağımdan 
esldslnln hükmft yoktur. 

Murat ()ğ, Mehmet Okalp 

Zayi - 1939 seneslnde Blllvrt llk
oktıldan aldığım cehadet.na.memı za.-
11 etUm. Yenlslnl alacağıınıian eskl
slnln hükmü yoktur. 

No. 16 YLjlU' Ergin 

Zayt - Ca!l;aoC'lu kız orta okul bl
rlncl sınıfından al~ oldutum tas
dlknameml ve Kumknpı Jıa.lılyesln
den aldığım nüfus tezkeremi kaybet
tlm. Yenls1nl alacağımdan esk1s1nln 
hfü::mü yoktur. Rayrünnlsa 

ma~lı iki kfltıp muavini ve zabıt kft.
t1pler1 için memurin kanununun 
4 Ilncfi maddesinde yazılı evsafı hnlz 
ll.9e veya orta mektep mezunu as
kerlik mükellef!yetlnl icra etmiş seri 
makine Ue yazı yazabilenler arasın
dan müsabaka ne müno.siplerl alın
mak üzere 15'7/942 günü Blleclkte 
lmUban yapılacaktır. Tnllplerln ev
raklnn ile birlikte bnt.ıhan gilnüM 
kadar Bilecik adliye enclimenine 
müracaatları ıı~n olunur. 

Zayl - T.C. Ziraat Bnnknsı ist.nn
bul şubesinde bulunan 25864 numa
ralı tasarruf hesabına nlt cüzdanımı 
myl eyledim. Yenisini alacabmdan 
cüzdanımın htlkrnü kıılrnndığını btl-
dlrlr!m. Nimet Uç.ar 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
Bebek - tstınye yolunun ikinci kısım inşaatı kapnlı 1.arr usuliylc ck

slltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 050071) lira 80 kuruş ve tık temınatı 
8753 llrn 59 kuru§tuı. 

Mukavele, ehiltme Nalla !(ileri Umumi, Hususi ve Fenni şartn:ı.me
Ierı. Proje keşif hfilttsas1le buna mllteferriğ diğer evrak 750 kuruş mu
ta.bil.inde VllA.yet Nafln Müdürlüğünden verilecektir 

İhale 2017/942 pazartesi günü ıaat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi 
encümen odasında yapılacaktır. 

Tallp~lnı ilk temlnnt makbuz veya mektuplan imzalı oartname ve 
buna mnteferrlğ diğer evrak, ihnlc tarihinden (3) gün evvel VUAyet 
Nafia Mildürlilğ{lııe mflracaatla :ı.lacaklan Fenni hllyet ve kanunen 
ibrazı ltlzım gelen diğer veslkalan lle birlikte hazırlıyacaklan teklif mEk
tuplannı ihale gilnn saat 14 e kadar Daimi encümene vermeleri Iftzımdır, 

(7092) 

İstanbul Cümhuriyet müddeiumumiHğinden: 
İstanbul Cem ve Tevkif evi hrıstaneslnln 9f2 mali senesine ait 18250 

k~e yoğurt. 3650 ktıo sllt '\'e S250 kllo et ihtiyacı açık eksiltmeye ko
nulmuş ise de munyyen gfuıll eksiltmeye talip çıkmadığından bu husn~
takl eksiltme on gün müddetle U7.ntılmı.ş olduğundan muhnmmen be
deli 2372 !im ~o ltunış ve muvakkat teminatı 177 Hm 94 kuruş o·au 
Yoğurtun eksiltmesi 1317/942 pazartesi günü snnt 15 te ve muhammen 
bedell 1204 lira 50 kuruş muvnkkat teminatı 90 lira ss kuruş olan s!itün 
ekslltmcEI ayni gün saat l!S,SO ve muhammen bedeli 4875 Hm muvakkat 
teminatı 365 llm 63 olan etin ekslltmesı yine ayni gün saat 16 da yapı
laca~ndan taliplerin mezktlr «ün ve saatte Sultanahmette Ceıa ve 
Tevki! evl binasında toplanacak komisyona kanuni veslkalnrllc birlikte 
mfiracantlnn. c'727h 

, T. . iŞ BAN KAS 
Küçük tasaTrul hesaplari 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

ı lk.inclteşrln tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRA.l\1İYELERİ 
l Adet 2000 Llralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 J) - 3000.- J) 

2 • '750 J) - 1500.- • s • &00 • - 1500.- • 
10 • 250 • - 2500.- • 
(0 • 100 • - 4000.- • 
50 • 50 • - 2.iOO.- • 

200 • 25 ,. - 5000.- • 
200 • 10 • - 20fl0.- • 
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~-1~ - " ; lST ANBUL HAY A.TI 

-~~~~~~~-~~-~~~~~~· ~~~~~~ .~.c~d~~~ 
Canlanan kelimeler 
Bazı gazetelerde chey ye ha

DDD> gibi tarihe ceçmb kelimele
.... c.kaEilei 'Wefah6tio. zadei m.lri
fetic gibi modası soc;miş, batti 
anla~ılmaz olmu§ terkiplere - bi
lmek "f'eya bilmiyerek - can ver
dikleri görülü.yor. 

ınelai için fU sonılann ceovaplan(b
:ıılmuı gerektir: 

.
1 

b k- 1 
1 pazar eğlencesi 

· ngiliz ava uvvet erinin fre~if~=~n=:.nd~~~i; 
1 - Havası, ıuyu ile me,ı:im 

olan l>u yere nereden, p.uıf ve ne 
kadar z.amuıda gidilir)' •• 
· 2 - Gidenler için otd ml nr
(iır, pansiyon mu? .• 

b f 
Din sesi duyuluyor. 

garıep ı·r zaa ı -Haydi bayanlar, baylar; Şiş-
lilli ... Daha ileriye gitmez ..• 

Biraz evvel biniş lstasyonlann-

Millt devrimde, hele yazı ve dil 
devriminde halka önderlik etı:ne
ii kendine ödev edinmi~ olan e•
zıetelerin bu hareketini ihmal nya 
dikkatsizliğe verip ba~lamak bi
ıaz güçtür. 

Uruıtmamalı 1ü üatat Halit Zi
ya Uşaklıgü bile dilini aadelqti
nrek yeni yıızı üalUhona kahlmıf 
lmlnnuyorl .. 

/ki borç 
lç turizmi canlandırmaJi, JU1'-

44nn güzel ve g5rülmeğe 'değer 
yerlerini vatand~lara tamtmali 
için olacak ki radyomuzdan sık aık 
fU ta.vaıyel eri işitiyoruz: 

cYurtta,, bavuı, suyu ile me§
bur olan falanca yeri unutmah 

PekAlA., unutmıyalun. Fakat bu 
kadarcık lakırdı halkın hin bir ca· 
zibenin peşiııe ta1clı clikka.t ve me
nkını çclmeğe naaıl yeter, bunu 
ao.laımyoruz:. Çünkü yapılım rek
llm hpalı bir kutudan, bir l>ilme
c:cclen farksızdır. Bunun açılman, 
çBz:ülmeııi ve faydalı bir 1hale gel-

' - Karınları ne'l'CdD Te nam 
doyar) .• 

4 - Bir pdip gelit kaça malo
lur > ••• hh ... 

1Yurdun güzel yerlerini tannn~ 
bir borçtur. Fakat oralan tanıt
mayı üatüno almıo olanlarm da 
hanlara cevap vermeif unubnao
ması da &>rçtur. 

Yeni bir anlQfmazlıli 
0C"f'let konaeııv&tuamun. Lmm

'!Mlda temsı1e bqladıiı .. CT, l..
laiıbulun teIDaJD. tarihine yeni ve 
parlak bir sahife ekledfii lia.dar 
gazete •Ütunlanna da yeni bir yo.
zı anlaşmazlığı ilave etti. 

Bu eeerin adı bir gazetede cAn
~ono>. bir gazetede cAntigon> i 
eaerl aahneye koyan zatın lmıi do 
t>ir gazetede cKarl E'hert>, bir 
gazetede cCarl Ebert> olaralt ya
zılıyor. 

Eğer bu çeşit kargaplığa kari
pn. yazı ltacritini temine memur 
bir dil karakolu bulu11.1aydı, ba11-
na gerçekten yeni bir it daha açı
lacaktı. Bereket nrain ki ortada 
höyle bir :kanpn yok 1 .•• 

Ş.bııatt ~ lnaruz b.ava 0..- y mbaylann ordu ile bo.va kUvvetleri 
dfnU1fü ınutlak aırettc mevcut lliea ' azan: uasındaki tam bir hareket' blrlJğinin 
~b &ra Ol'dUIUD.un nuıı olup M. ŞeıJki Yazman temini bakkındakı taveıyelertnin> 
A.bna.nlar tarafından maA'lCibeailcli- &ın<lan ıonra olısun sena llfta kal-
iini bizzat lnglliz:ler C:fe 90tmU§tu. aLtş ebnemesinden mI ileri seliyor, m.a.ınası<lır. J\ksi takdirde bu.tün adet 
Bilhassa ç&J sibi lnzuı n ıiz:lenme bfiemeyiz. Yalnız ~izler hesabına üstünlüğüne Te kalite 1)akimından 
imk&nı az arazide ba:va ~etle't t.eınenni edeceğimiz fCY, ajansın 80- d4 Almanlar'dan qağı olmamasına 
pin~ muhe.r~lenne teaın ~- nunda bildirilen cİngiliz mütehassıs- rağmen, Tooruk mlııalinJn her vakit 
larmk.i kadar miihım ol<iuiu Çn bu lan ne Ub:va hareklhna lttlrak eden tekerrürü kabildir. 
aual yersiz değildi. 

Galiba bu .arunun cevabı olmak 
ilzere İngiliz ajansı 28 baz:.i'ran tarl· 
hinde cİngiliz havacıLğında tabiye 
usullerinin de~tirilmeaine lüzum 
görüldüğünU> bildiren uzun bir &>a
zı çıkardı. 

Bu yazıda denildiğine göre cAs

Gördüklerim, duyduklanm 

Sandıkburnu 
kerlik ve havacılık mb ültehassıslannlıa Doğma biiyüme Aksaraylı. büyük bipleri, kuyumculan yaz ıakpmları 
göre, Li~ muharnke e erinldl en da - Alhtnermer yangınında evi yandık- hep oraya eeğirtirler, hele mehtaplı 
nan ilk ders bugü Ü'u~u eri~ l : tan •onra Kadıköy yakasına tyerleşen geceler Maltepe eırtlanndan doğan 
ğiş.tirilmesi lilzumunun hiaseui mıtı çok aziz bir arkadaşım geçende bana ayın Mannarada katmerlendirdiği 
olması, ordu ve heııva kuvvetleri ara- dedi kı': h l • · d - -1 k d are erını ıteyre e eae ça ıp urur-
sında daha sıkı ve ahenkli İl birliği- _ Bizim eski aemt. hele Sandık 1 
nin artık bir zaruret halini almış ol· '-:' ek "'l nedi •enlik}· l armış. 

d ournu P ea e • v ı o mu§. Eiı temizi, en ıeçme müşterilisi 
mas~ ır.~ • , Söyliye aöyliye bitiremiyorlar. Bir uçtaki Baçik'çi Agobun gazinosu 

Bır mutehaseıatan z:ıyade hır ama- gÜn gidip görelim turalan. Ceçmi§ · · (B ik) E. · ·· ·· "k • 
tör kaleminden çıkbğını zannettiği- zamanlan da yadederizl.. un!.§. aA.gç b rınebnıc]e"kopbucual ma-

• • L • • na.sına. o un u a a ı ışının 
mız bu yazıya cganp> eınıtını ver· Karan hemen verdik ve evvelki b b' d t kl'f · .. t ·ı · · 

k .. ı·k h b · · .. ee e ı e e ı aız muş erı ennın ma-
meme ve uç sene ı ar netıcesın- pazar ikindi üstü, tuttuk Aksaray d b b __ ,_ ak '-
d k

. • f • ~ın a era er .,.......a ç a s;ıvamını 

•-~,..1111t-. ... -----,~--~--t--""'~--~-"!l!B""""-~...,~ ... ~-m--~.,.1 m:k ~İ~;~d::e ;:ı~~:~aCüe!~:'1b: yo~:~de oamiinfo önünden Yeni- bkul?u mu m~te.r:ı~diyen ıarılıp her-
• () " 1" k 1'"'' e.b' · b" . d esı ~ap şap opuşu. 
~ ,., mu.ta aa as er ıgın ve ta ıyenın ır kapıya varan genış ca de insanla E ..] k M·· f d · ·ı (K = ~- ... o O · fJ D ·· ·r · d. H bd ı_ f . d.f • . r-ae , ure te en gelırı en, a-.... :--... ~ .. ·---ıra;ı-. ______ ,...;;...;..-.ı;,.;;;....;;;;;;;.,.,;;;,..__.-..._,. ;:~t;:;~~.sı;üv~:i. ia~[hk~0:: :~~~ ~:;:~1f;~ ;;::n rr~r:r d~:~~:~:k yıkN düzü) ded~~l~~ ii~akı.nSamk, Salani~~n 

1. ilh 'b' h ail"h d d'" · d d f k ( amyas) uzun n ızın şııur 
K • • i . ıye... gı ı, ava a ı a uşma· na1de Bayram yerın en e ar sız: k k l ' .k 
ının n menşeı • f d b • • d• k L ' • b ·1 d .J '"l lr &a J2 tortu U roaSU asinin en na ön •a ta ar eyı m ırece .-;uv- y emişçıler. ıer etçı er, on.;ıurmacı- '"k • d b l 

Diğer birçok tedavi vasıtaları &ibi usaresini akıhrlarmı~. Fakat kininin 
kinin de bize iptidai milletlerden mi- uıl ltaıısasmı bulan Dr. Robert Tal
TU kahruştır, Peru ve Ekva.tör yerli bog·dur. Doktor 1678 ~ında kıral 
halla kinin ağacını mukaddes sayar- .İkinci Kar.im aıbnasıru kJnin.le .tedavi 
lar ve kinin ağaçlannın köklerinin edince, kinin bütün memleketler 
etrafına kazdıkla.n kuyulara lcinin arasında yayılmıştır. 

t1 · · b " k.. t•• I" l fı .J k L- k ı k b' il e stı'ası onun gazınosun a u unur-vc cnn, yanı ugun ·u mo or u, mo- ar, noı nstı çı ar, ura ıye<: er, 
töraüz piyade ile tankların hücumla- mezeci dükkanları, bardak bardak muş. . . . . 
nnı Te muvaffakıyetlerini destekle- su, bira, şarap satan tez:gahla.r, nişan, ~e.zelerı de bol mu bol, çeşıtlı .. mı 
mek içiın çalışmaya mecburdur. Tek piyango barakaları, kuvvet deneme çeşıtü. ~alu'? a, adamına gore, 
başına nasıl bir topçu sınıfı ve silahı aletleri, gövde tartan, boy ölc,;en akşam ilacı, ımam suyu, anzo~t, 
düşünülemez, tek başına topçunun kantarlar... carma~çur adın~ taşıyan o nesnenın 
muvaffakıyetler kazanması akla ge~ K~la.balığı güçlükle yara yara, tokmagı mezedır, 

• • • • • ~ • • • \.tiril em ezse, tabiye bakımından top- itile kakıla ~rüdük. En nihay~tteki, Gezici mezeciler de art ar<la ora· 
Bulgarıstanda ısımler değıştirılıyor çunun bir başka nev'i ve daha ağın yanındaki, daha berideki üç gazino- ya sökünd.e. Dolmacı Samatyalı Dik~ 

. . . . f olan hava silahı için de müstakillik da ahenkler birbirile yarışta. Üçü de ranın işporta~ara istif ettiği balık 
Bulgar Adliye Nazın Or. K. Par- Domuzçıef ve ıaırc gıbL ve tek başına zafer düşünülemez. 0 derece tıklım bklım ki haddin ıvar• dolmaları, mıdye dolmaları, yalancı 

tov'un geçen gün meclise verdiği bir Maarif Ne:r.aretinde e.ynlan labn K d b k _J sa yana" bir kenarda yer bul dolmalaJ aerhal kapışılır, boyunlara 
B 1_ l l d ... . k . d d ğ h' ara or usu a ımınrıan tayyare ''" · k l _ı l l kl . )8\yihaya göre, u,,.ar ar, Bulgar o - egışbrme onuyonu a a • ne ır, k b. d l k Ta nereden içleıine göz gezdiri- aytan a <ıo anmış manga cı ar üs-

nuyan isimlerini değiştireccklerdir. geçit, ova gı'bl coğrafi isimleri de- ankcak ır l~abr' ımcıd 0 aral' kamb.a yoruz Sahnemsi basamak basamak tünde sıcak sıcak sarma, böbrek, 
.. , . k d' ço - ·ıymet ı ır yar ımcı o ara ır · ' d l k 1 ·d 1 

Bunun için mahkemelere müracat gıştmne te ır. k · h • d. K d' h k• verlerdeki sandalyelerde süslü püslü a a • tarator u mı ye tava an sa-
ıymeh aız ır. en ı are ·atını • ' l k 1 · · d k h 

edilecektir. Birçok Bulgarların soy- Bulaaristanda Bulgar isimleri alan .. .. .. .. d k'k dak.k kollarında ııra sıra altın bilezik gö~ tan ar, sırça avanoz ar ıçın e e -
adlan Tıirk,..edir. Mesela Köseiva- Yahudilerin bu adlan deg"i,.tirilmek- gt.uk~ub gd~nudne,t kla 

1
• ası ı kasınd~ rücüye çıkmıQ gibi pozlard"' y~ız ribar gibi hiyar turşularını, havalaı "' .. a ı e ıp es e emıyen ve en ı ~ -. · I · k k ·"' · 

nof, Balıkçief, Kocabaşef, Topalof, tedir. Bunlar )'ahudi ad.mı kullana- ba!'ına iş gören hava kuvveti kara ağızları harekette (solist) ve okuyu- aer':11 ~yınce gevre . geıvre topıgı 
Uı:unof Çobanof Değirmencief ca.klardır d. · · k · d h . cu bayanlar· aralarında ve arkala- yebııtırenler de eksık olmazmış. , , , . or usu ıçın ıymetın en ve e emmı- d b. .. • .. d h d 

· d k k b d nn a ır suru sıızen e ve anen e 
•u11n111H11H•11111u1111••1nı111111111n111111H1111111nnı111111111111u yetın en ço ~ey ay e er. b I Ahmet Rasim merhum bu Sandık ay ar ... 

il 
İngiliz ajansının yazısındaki bazı 1 Alaturka musikiye heves azaldı ~umu alemlerinden çok bahsetmiş-

11 

«:::! /8\ 1t::2A..95 te l'lııtn 1 s:::1' izahlar filhakika İngiliz hava kuv· diyenler haltetmiş. Burası böyle; Be- tir. Buranın en başlıca devamlılannı 
;;;;;JJ \9' U lY C9J 'b=ll ~ U D vetlerince bu basit hakikatin maale- yoğlu, sayfiye gazinolan hakeza. Bu da üstaddan öğren~oruz: 

sef bilinmediği ve şimdiye kadar işi meslek edinen kadın ve erkek Kudemadan şair Hersekli Arif ============================= !:ıu hususta çok büyük hatalar yapıl- çoğaldıkça çoğalmıyor mu~ Hikmet bey, Muallim Naci, Hicviye· 

Kiralar hakkında dığına zahip olmağa da sevketmek- Çarnaçar solda., geri edip odun ci Eşref, Müsetcabi zade lemet, 
tedir. Bizzat ajans şu noktalan bize depolarının yanındaki içkisiz kah- jandarma kumandanı Hakkı paşa 
anlatmaktadır: clngHiz hava kuv- velerden birine kapağı atbk. Bura- zade şair Mehmet Celal, d~rbe<ler 
vetleri Şimali Afrikada hemen da- larda da boy boy (oparlörlü) gra- Andelip, M. Nuri Şeyda ve pittabi 

Bina verıgtlert ve 1d.ııı.lar ha.tkmda.· zamanda. bUe kaloriferler lklnc1teş- ima adetçe iistün oldu~u halde kara mofonlar, hiç duymadığım halk tür- kendisi. 
t1 yuılanmızı okuyanlardan aldılPm ~t -~~ .. ~.!ed~ eo··yand~~~du-b.a!.~· ordusile birlikte hareket etmediğin- külerile, .akordeonh.i, T~rkçe güfteli Bunlar takım takım, Babıali yoku
mektuplar beni, bu meseleden tekrar ..._. ilJ.4,1,....,. .. """ " ı.a.u.1.u.ı. .,..ııu- den, Tobrug"'a yapılan Alman hava tangolarıle .. kulak. lan uğu)datmada. şundan Divanyoluna çıkarlarken 
bahsetmeR"o sevkeW.. Bu mektuplar- dl kalortferle:r'l ya.kına. müddeti. bl- N b b 
dan birkaçını aşağıya alıyorum: rlnclteşrinden nisanın sonuna ka. hücumlarını önliyemcmi:ı ve binaen- e aş, neg eyın. Tavu~azarındaki Hacının Selatin 

«Beo katlı bir apartıma.nım Yal. dar olın.ak ~e yedi aya çıkarıldı. aleyh kalenin birkaç saat içinde düş- Deniz~e ~ayısız sandal; gelsin pi· n;eyhanesinde irtıcalen mısralar, ka-
Senellk ilra.dı 2400 liradır. Vergi, elek- Şu halde kömür sarfiyatı dörtte bir mesine sebebolmuştur.> yasa, Kunınde maşolu gençler kü- fıyeler, gazeller yarııtıra yarışhra 
tı1k. su, kapıcı. tamirat, ırontrat artıyor derneJttı.r. rek çekiyor; kimin<le kadınlı erkekli bir miktar demlenirler, mevsim yaz-
harcı ve .saire yektinu ıoso Ura tut- İstanbul, iklimi mutedil bir şehir- Mareşal Kesserling'in ha.va ordu- çiftler şakalaşıyor. Boş bir saııdal ııa, gök yüzünde ay da varsa çeyreğe 
maktadır, Geriye kalan 1320 liradan dlr. Nisanda havalar lSJ.Ilır. B1t_lnci- larının kara ordusunun aynlmaz bir peylemek için de mecc1lqen mecel- arabalara dolup Sandık burnuna, 
beş nüfus ailenin yemek parası a.yda teş_rln 1se sonbaharın en güzel ayı- parçası olduğunu belirtmiş olmasıı:ıa leşene... Baçikçi Agoba düşerlermiş. 
IO, senede 1080 lira. çıkarsa ~rlye dıl'. Birçok aileler bu ayı sayfiyeler- ve birçok İngiliz komutanlanrun bu Bizim arkada§ boyuna: Yiııe gelsin müşaere, mü.sabaka. 
240 Ura, yanl ayda 20 lira kalı:ı1 ki de geçtrlrler, Umum! meclls 1kllmin usulün tatbikını aylardanberi isteme· H . . G" 1 d 
bununla -'yecelt mahrukat _,.., - bu hususiyetlerini göz önüne alma- !erine rağmen, bir türlü müstakil ha- - ey gıdı Yenikapı, Sandık un er. en cuma veya pazarsa, z~: 

g• ' • çocwua b bu baht "'· h' aklı manenın en me,hur kemençecısı nn kltap ve sa.1re masraflarını te- mış, dışarıdaki sıcaklık- derecesine va kuvvet] erine ıöz geçirememişler- ur.nu,. . . a ere<:egın ıç na V .
1 

h k .. T B 
mln ebtı,_~fe imkAn var mıdır?:t de ehemmiyet verme~tir, Dışarıda dir. gelımuydı? dıyordu. a~. veya u~ emanıaı . aty~s, a-

cBlr a.ı>artımanı olana hemen - aıcaklık ıstıerse 25 derece olsun bir .v.o kırkoy bcledıye bahçeamdekı fasıl-
amıııı: damgası vururlar Halbllkl. z.en tep-lruevvel dcd.1 mı kaloriferler Bundan daha fenası İngiliz av ve Sa d k b .. . . . hrından dönüşte hep oralı. Müşte• 
u klr getlren enıllktir Hıı.n.t pah~~ fayrap edllecek.tır. Hilktimet kömür- bomba uçakları da hep böyle müs- k.? 1 

... urnunun şöhret~ esk~d.ır: riler İçinde kalem katibi beylerden 
hlığı beo on mwı a.rtt~ vergiler, her den tasarruf içln tedbirler alırken tak.il hareket düşünülerek tyapıldığı O oşecd~ızd .. bu .a?~n venl~esı ikı gÜzel sesliler de bulunur, onlar ga· 
le'f d~l. Değişmlyen biı' eeY kal- belediyenin k&.nür sarfiyatını lüzum- için kara ordusile i§ birliği halinde yan~~ınd um . uz bıtışıp sandıga ben~ zellere berikiler taksimlere girişirler, 
Rll§tır, o d.ı:ı. kiracılardır. Btrgiin orta- saz yere ziyadeleştımıesl gariptir, «esalı bir rol oynı;yamıyormuş.> zeyışıdnake:ı mı, yoksa Uzun çar111 alt eski besteler ••ukılar heyheyler 

. başın ı d k afı b. • r- t 
da bir kiracılar saltanatı v&TISır. Ev Kömürün llatt esldstne nispetle ton Bu ıon ınokta dışarıdan bakıldığı tk' _b sa_n ı çı ~n .~ın . ır v~- arasında. ortalık cıvımağa ba§larken 
aahlblne tJzdm mı tsted!ğlnl ~. bafma 2 lira ~br. Nakllye ve vakit de kolaylıkla görülebilir. lngi- kı ı rag etınden mı turemış, bil- guguklu saat gece yarısını çalar, 
O aende:n korksm:ı, Teşı1ni&nel geldi boşaltma ücretleri de 'bl_rka.ç misli liz uçakları çok uzak mesafelere ıneın. A-gop yine bQ\YUnlara atılırmış: 
m1 20 detece sıcaklık 1.sterJm. diye ee- çotalmıştJ.r, Evvelce kömürün t.on.u hayli ağır bombalan taşıyarak at- Evvelce bu noktada, denize çakıl· Artık h · k 
lhı1 Jilbelt. Hiddetini ala~ 126 kuruşa n&Jd'edlllrken bugün bu 4 mak kabiliyetini haiz olduk.lan halde mış. kazıklara kurulu &tleri çam - kmey aııbemk1ı · alpattyo-
musluklan aç! liraya, boşaltma ücreti de 25 ~- . 1 bt ı 1 ' 1 .. ..1 .. aal · rum. yarın a şama e ernn ... 

Harbden meİltl kira.larla. bugtln- tan bir liraya çıkmıştır. Ka.Iorıterıı :'lman Stukaları gıbi .~er beton sı- ta ; an ve tenten~ ere ortu u ~ Son parti olarak bir de curcunalı 
tQ Yergllerl ödem.eğe ve hayat pa.ha- apartımanJarm mahnıkatı için sam g_ı~ak. her ~opç~ mevzıı, her ufak te- !::dıola~, d~ha dogrusu meyhaneler ha'Va tutturulur, fitill~enler yalpalı· 
lılıtmı ka-ııa-""'a ımk•- v-~- yapılacakken ne g-en sene ne de sısın tepesıne merek onunla savaş· · Şimdı odun depolan bulunan I l k d' likl b 

·~ - au ,,ua.~w~. b -... • k f h .• k lmak h yerde IVll • k l · d tu ya yapa ıya, en ıne ma er un-Bugünkü vaziyet karşısında mülk u sene bu zam yapılmam~r. ma ıve onu sa arıcı ı as- . pur ıs e csı e mevcut • l . k 11 d h k l • 
a:btpler1nden blrçolfu nA.ça.r kalarak Hftk{imethnlzln bu noktalar üzeri- salarına malik değildirler. Binaen- Sır aralık (İdarei Mahsun) vapur- ıuj 0 a~n .. aİ er es yer erme, 
nıülklertn1 elden çıkarmakta, lıun- ne tekrar nazarı dlkkatlnJ. celbede- aleyh toplu Alman ıehirlerine hü- lan ~u taraflara da iıler, .Kurnkapı, yurt anna agı ırmıı. ·' 
lar Yabancı unsurlann eline geçmek- ı:inı. cum ederken iyi neticeler aldıklan Y~pı, Saınatyo., Yedıkule, Ba- Sennet Muhtar Alus 
tıedlr. Bunu anlamaJc ıçın ıırm sene- ZskJ. defterdarlardan halde, düşman mevzilerine hücumda kır~by ve Y etilköye kadar gider 
~ tapu lr:a.yıtıamu bir gözden ge- All Rıza Aşa.1' iyi neticeler alamıyorlar rv>C ŞimaH gelır, yolcu t~ırdı. 1 R A D y O 1 
v-uuek kAtidir. Af ·k d ı· '- k s· · 1. o Bizde bQ.yük emlA KÜÇÜK rı a a mese a ısı,1; sı mgazı ı· tarihte, yani yangından önce 
Ankara'yı İstanbul'~ ~~ıerı azdır. HABERLER manmm bombardımanını {§ittiğimiz buralara hoppadak varmak ne müm-
larnı ~e doksanı ~çıı./:rı:ına.. halde, Alman ileri mev:ıilerinin lllk kün. Ak.saray caddesinden 'kıvnldın Bugiinkü program 
lirle bllyilk sAybı birleşın.es;x:~ . *İ.rzet adında bir aabıkıı.h evvel- bombalandığını duymadık. Halbuki mı mahalle aralarından lfri büğrü, 
meydana gelen eaerlerdlr, Bllgiin en ki ~ece sarhotı olarak Beıiktaı cad- cephe Te kara ordusu ta}'\Yıırecinin daracık daracık 80kaklara aapacak.. 12,30 Program, 12,33 Şarkılar, .12,~5 
bftyfik sıkıntıyı çeken ~ bunlardır. desınden geçenen tabancalsmı çıka~ intihabettiği iyi ve toplu hedeflerin sın. Yazın toz toprağa, ~ın diz ka- Ajans haberleri, l3,CO Şarkı ve t\~rku-

Umum1 hart> s1ltna. kammile ki- np bir kaç d ateş etmlttlr. Kul'§Un- değil, kendisine :zarar veren müıı.fe- paklara kadar çamura batacaksın. ıer, ıs.o: Dans orkestrası, 18,45 Ince. 
ralara yüzde yinn1 ibeşten elliye ka.- !ardan biri o civarda oturan B. Zi- rit ve ufak hedeflerin tesir alımda Etraf, bilhıwa burunun bitişiğindeki ~az f!:!;ıe 1~·30 2~~ns :::erleri, 19·~ 
dar zam hakkı yerilm1şt1. BulgAris- yanın Pencere camını bara1t tava- bulundurulmasını iater. Yenimahalle tamamile Rum yatağı 2;:5 Blr ~~k tÜ k"~" ~ gal~e ' 
ıanda kiralara yftzde 15 zam yapıl- na aaplannuttır Silah l • A 1 . . eli. ' r w.U vsren yoruz. 
DUl}tı.:r Bi Jı. lal t · .1 sa erme ıreti- radan sene er geçtiği halde bu ı 21,00 Ziraat Takvl.ml 2110 Hicaz mo.-
J&but • 0 ~t:e Y~ ~l yapma ı- ten po er neti yakalamışlardır. basit Te ldeta mütearife olan haki- ••• kamından şarkılar, ' 2ı:so Kon~ma, 
tılmalıdır.> e müke e yet aza • ~izzet n Abdullah adla.nnd.a iki kaderden tC€afül; dahna ke;:ıdi başı- Sandık burnunun eski oa'pası dn 21,45 Riyaseticüınhur bandosu, 22.SIJ 

K ı "f • kişı. altın ~n.a babrı1nııı bir ~I!" na ve m~~takillen it .yapmıcyı tercih bqka bir gilna lmiıı. Devrin cende. Ajans haberleri ve borsalar 
a orı er nıeseleıı cidı:ye çeyreğinı alhn diye Halım eden İngılh; kat"alctennin ordu cami- Teei daha pek aıkışmadığı yıllar, ehlı Yann sah:ıbkl program 

Umuml meclls, hu~1 binalardan admda hirlne yirmi lir~ ısatmıılar- aaı bakımından bir :r.a'fı mıdır) Yok· keyf paplar, beyler, daire müdürle- 'l,SO Program, 7,32 Vücudumuzu iş
sayılıın apartımaulan da umu.mı b1- dır. Zabıta ikisini de Takalıyarak sa bilyük ordu ku.tleleri aruında ça- ri, mümeyıy:lzleri, kalem efendileri, IeteUın, 7,40 Ajans habt'rlcrl, 7,55 Mü-
Dalarla aynı hükme ba~la.dı. Normal tahkikata batlamııtıT. lqmo. ltlyadının ve ananesfıoln teca- CarfUYU Kebfrln ~Ukkln tezglh ıa- tik (Pl.}, 8,20 Evin .saau. 

da blrblrleriniıı omuzundan np
layıp basamaklaı·a atlıyaıı )'Olcu
lar şimdi birer hasta deı'J118n<>ızh
ğı ile ağır ağır kımıldanı)•orlar. 
Eminönünde bir ayaklanmn 
ucunu basamağın kenanna ilt~
tirip tek kolla öndekilerin boyun
lanna asılarak muz hevengi lıa· 
lliıde buraya kadar gelen basa
mak yolculan, hafif rilıgfıda 
daldan düşen çürük meyvalar. 
gibi birer ildşcr dökülüyorlar. 
Ayağuıı yere basan evvelfı kös
teklenip debeleniyor. Yürüıneğe 
imkan yok. Uyuşan bacaklar bi
rer kuru tahta haline gelmiş. 
Kımıldandıkça tabanların altın
dan saplanan yüzlerce kızgın 
şişin uçlan ciğerlere katlar gö
mülüyor. Kolların sızısından ne· 
fesler tıkamyor, gözler sulanıyor. 
Acayip bir acı bütün sinirleri 
geVŞ('tiyor. Can acısile nğ1amak 
isterken görünmez bir el koltuk 
nltıannı tırma1ıya tırmalıya gı
dıklıyor, hıdanklar kahkahalara 
karışıyor. 

İçeriden çıkanlar d:ı inliye sız. 
lana hin zorlukla basamaktan 
iniyorlar, paketler, çantalar dÜ· 
şüp dağılıyor, ç~uk lrund::ıkfan 
sağn sola carpıyor, acı çığlıklar 
çınlıyor. Bütün ylizkr~le ıztırnp 
çizgiJeri farkediliyor. Basamak
tan iner in."lıez, deulzin dilıine 
kadar battıktaıı ~onra o hula 
tekrar suyun yüzline fır1ıyan bir 
kazazede şaşkınlığı ile ağızlar 
açılıyor, içeride ezilip yam yassı 
olan göğüsler üstüste derin solu
maJarla şişiriliyor. U:mnca bir 
dinlenmeden sor.ra kendine gele
bilen yolcuların ağzından hep 
ayni şikayet homuı1uJan duyu
luyor: 

- Oooof... Her tarafım sı7'1t
~or. Hay girmez olaydım~ cen
derenin içine. Bir dalıa pazar 
günü gezmek mi? ... Tövbeler ol
suuuwı ... 

- PMar günleri narayı feda 
edip taksiye binemiyenler için 
ge-ı:ip eğlenmek haramdır vesse
lafühn. 

Herkes kollnnm, bacak1anru, 
vücudumm ezilip zedelenen yer
!t"rini oğuştura oğuştura. arlm
dan kuvvetli bir te'kme yemiş ~bi 
sendeliye yuvarlana yüriime1!c 
çabalıyor. Gözlerde ei?:lence dcği1, 
yumuşak bir yatnk Jıasrcti sırı
tıyor. 

Oturup dinlenmek içiıı j!azino
lara . baŞ vuruyorlar, fak3t ne 
mümkün?.. M2sa.Jnr, lskenı1eJer 
dolmuş. Gliya erlu~n gelip yer 
kaparak lnıcak kiıc1lğa sılar.nn 
e~Jence mcraldılannın hfili de 
tramvay yolcnlann•fan farı~~. 

• .\~·akta dunnaya dahi yer bnla
mayınca süklüm püklüm dut 
bahçelerinin yolunu tutuyorklr. 
Birçok kadın, erkel-, genç, ihU· 
yar, çoluk çocuk gruplan <'"fal~ 
tın iki yanındaki tozlu yolfarda 
gaz.ino!rum hoparlör :ıınltılanm 
dinliyerek dolaşıyorlar. Bunlar 
da, kızgın güneş altında çocuk 
arabalan, satıcı işbortalan ara
sında saklambaç oynıyan r,ocuk
larla, futbol t.ckıneliyen delfüan
Jılarla itişe kaloşa g(>'Zlnerek eğle· 
niyorlar. 

Arkadaki dut bahçeleri bir-t>r 
panayır meyclam... ller ağacın 
altına birkaç grup sıkı.~mış, çilin
gir sofraları kurulmuş, şişeler, 
kadehler, 1 tabaklar, sahanlar, 
tencereler dlzilmlş. Her grupun 
gramofonımoan başka bir çı~lık 
yükseliyor, Jçkiden çarpılan ağız
lann savurduğu naralar pl&k gü
rültülerini bastırıyor. Paketleri 
koltuklarmda bahçeden bal1çeye 
dolaşıp gölge yer bulaımyanlar 
küme küme toplaıup mahzun ba
kaışlarla etrafı gözden geçiriyor
lar, biribirlerini tanınn.ıyanlar 
dert ortakbğıyle ahbap oluyorlar 
ve mecburen güneş aıtma oturup 
sofralarmı düzeıtiyoTlar. 

Buranın eğlenceleri arasında 
fotoğraf <:.ektirmek merakı da 
pek mühim... Adım başında diki· 
lip birbirlerinin fotoğrafını çe
keni eden rnada, seyyar fotoğraf· 
Ç'!lann karşısına dizilip kıriııl
danmadan, nefes almadan hey
kel gibi dakikalarca harekf'tsiz 
duranları se)Tetmek de ayn blr 
eğlence. 

Pazar giiulerl JUecidiycköyün
dc böyle eğ1enjyor1ar. 

Cemal Refik 
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Dünya ters·nedir 
Genç kJZ, erkeğin a.rkaSındailı uzun.! okuduğuıııı .ldta.pl.a.rı sakla.rım._ G6r 

1IZl1:n ba.ktllctan sonra ı:nınldandı: de ibr9t aı. .. Btiyft:nce sen de böy18 
- Tecblyesizl.. yap ... 
o daJrl!raria, IJU uzakla.şan adamı cBüyilnclb ha_. Ya.ra!Jb1 bıı adam 

eUne verseler parça parça eder, saç- Ayşeyi ~dırtacaktı. sellin Bl)abay1 
ıannı yolar, kulaklanm koparır, gaz_ b1r raftan bl:J: kit.ap çektl Son1'a. «Ma.
lle.rinl çıkarırdı. i:şt.e e:Bellm ağa.- dam Buvarb roma.mm ontm ellnden 
beyıo e bu kadar kızıyor, &1nlı1e.ni- aldı. Bu kitabı Ayşeye verd1 
vordu. Genç ta. Madam Blıvart. yaım. 

Nıhayet erkek gölgeli yolun köşe- Selimin ellne tutnşturd$ 1dm.ta 
ımıı döndü ve gözden ka.Y'3oldu. şöyle bir bat:tı: .. Pa.nnak çocukb ... O 
Ayşe tekrarladı: bu kitabı Sellınhı kafasına a.tma!ı 
- Terblyeslz!.. düşilnürlk.en genç adam: 
U.kin tam.a.m üç dakika sonra ayni - Sana e:Tav§3Jl lm.rdeş.1n başına 

adamı derin bir sevgi ile düşünü- gelenler. kltabım veriı'dlm amma 
yordu. yaşın geçti artık.,. e:Pa.nnak çocuk. n 

Biraz evvel nefret. ettiğini sandığı oku dnha iyi ... diyordu. 
bu insan şlm.dl ta içinde gibi idi, ••• 

Genç kız onunla dopdolu ldl, L&kln bir gün Ayşeyi büsbütün çl-
. .aSelim a~bey. e ka~ duydukları. leden ~rta.cak b1r hM1se oldu. 
şiddetli nefret ile şiddetli aşk ara.- Evde yapa.yalnız kalmıftı. BJr a.rahk 
sında garip bir histi. Amma buna. gözU masanın üstünde duran si.gar& 
da gene Selim sd>ebiyet veriyordu. paketine lllştt. Ora.da en 1Y1 chısln
Ayşeyi kızdırıyordu. Hem de fena den ucu yaldızlı, U'lUD. UZt1ll slgal'&-
balde k.wdırıyordu. lar vardı. Sanki bunlardan blı1.nt 

Genç kız ar::ı.~ıra ona bakıyor: tüttü.rse ne olurdu? .. Hatt.A blr de 
cAman yarabbi.. ne ukall adamı .. kendisine elile kahve de p~Jrebillrdi. 
Ne kadar büyüklük taslamasını se- Ondan sonra bahçedeki iğde ağacı
riyor, Bana. adeta çocuk muamelesi nın altında. bir keyif ça.tabillrdl. He
ediyol', Sanki kaqım.claki benden men havagazı ocaı:tını tutuşturdu. 
14 - 15 y~ büyük bir erkek değil de CC'LVeyl üstüne koydu. Şhndl:ve ka
müşfik bir peder ... • diyordu. dar yalnız misafirleri 1çhı plşlrdfli 

Hakikaten de öyle idi. Selim ağa.- kahveyi bu sefer ilk defa olat'K 
bey, Ayşeyi genç kız yerine bile koy- kendisi için yaptı. 
muyordu. Onu çocuk hesab•na katı- Sonra fincan elinde Uer.ledJ. İnce, 
Yordu. Halbuki Ayşenin Selim a6~ uzun, narin panna.klannm ara.cmıa 
beye karşı bambaşka hislerı vardı. bir de sigara lliştlrdl Yanına kibrit 
Lfıkin nerede? .. Nerede?.. Hele blr aima.ğı da unutmatp.ı.Ştı 
cic!nsmda Selim ağabey ona ckızım!• Bu suretle iğde ağacının alltın& 
diye hitap etmlştI. Bu söel: Ayşeyi kadar geldl. Geniş iskemleye otur
küplcre bindlrmeğe kAfl gelmiş: du, Sigarasını yalı:tı. Ka.hveslnl yu
cSankl benim kadar kızı olabilirmiş!., dmn yudum lçmeğe başladı. BJr an 
Topu topu 14 yaş büyük... nattA gülümsedi: cSellm ağa.bey beni böyle 
beliti o kadar da değil... Kendisin! elimde tiryaki fincanı, parmaklarım 
kellifelli olgun bir adam zannedi- arasında. tüten sigara ile görse her 
yor... Ukala ne olacak!..• diye söy- halde art.ık büyüdüğümü, kOSkoca-
lenını.ştl. man bir kadın olduğumu anlardı ... • 

••• diyordu. 
O :ık.şam üstü Ayşe k().şkün serin Sanki ta.m iistüne ba.sm.ıştı. Bah~ 

bahçesinde salıncağa uzanmış oMa- kapısından gene selim ağabeyin sil
dam Buvarı. yi okuyordu, Bu aşk ro- züldüitünü görd.ti. Slga.I'8Blnl d:a.tı& 
manı çok hoşuna gitmişti. Madam cakalı cakalı ağzına götürme~ ve 
Buvarinin tenha. kasabadaki bayatı- dumanlarını etrafa. pilskilrtıneğe ba§-
oın tafsilatma gelmişti. . Iadı. 

Bir aralık bahçe kapı.;ının üstünde SeUm ağabey evvelA dtmşetli bir 
çmgırağın sesini işitti. Ba.şm.ı kal- hayret lçlnde on& d<>tnı yaklaştı. 
dırdı. Yüreği ağzına geldi, Selim içe- Sonra yüzündeki hayret 1fades1. ~ 
n girmiqti, Sa.Jıncakta doğruldu. He- gmlıp çevrUdl: 
yccanla ona baktı. Şu dakikada bu - Seni yumurea.k senli.. diyerek 
genç adama karşı neler duyuyordu. şaşılacak bir çabuklukla. A~ a,t
Ve bunlar sabahleyin ona karşı zmdan sıgarayı kaptı. Yere attı ve 
hi.~ettrklerinin ne kadar aksine şey- üzerine bastı. Sonra yan olddi, yan 
lerdi. Onu şiddetle kıskanıyordu da... şaka genç kıza: 
Bütün bir gün kendisi gibi çocuk - Bu yaşta böyle işler ha ... Va.ilah! 
addetmediği «büyük k:ıduu !arla. senin lrulaktnrım çeklerim!.. Böyle 
kimbilir ne haltlar karıştırmamıştl.. söyliyerek onun mini mini kulağınm 
Selim yanına yaklaştığı zaman Ayşe etll ve pembe ucunu tutmu~. Ayşe 
ona dıkkatle baktı. Kravatının dü- o derece a.sabileşmlşti .k1 kendlnl 
ğümiinden, elbisesinden, yüzü.nden topraklara atıp teptnecetl geliyordu. 
manalar çıkarmak. bütün gün ne Fakat bunu yapmadı. Yalnız ooı:tazı
yaptığını anlamak istiyordu. na blr şey düğü.mlendi. KlJşke doğTu 
Selım hiç bir şeyin fat'kında ol- k()ftU. Aglıyot'du. Odasına girdl, Kar-

maksızın güldü: yolasının üstüne ya.nla.masına ken. 
- Ne var ne yok bakalım oküçük.?. dini attı. Uzun uzun hıçkırdı. İkide 

-.t Temm'US 1942 
- ZF 7 • 

Nişantaş Kiz Enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Okul binasında yaptmlaca.lt bazı tamirat ve ta.clllAi 1şıeıt açık 

elrsiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 9903 llra 29 kuru.ş muvakkat teminatı 742 lira. 715 

klmıotur. 
3 - Eksiltme 1942 tanı.muzunun. 17 1nc1 cama günü akşamı~ 14 te 

Yüksek meıct-epıer muhasip~ btnasında t.oplaııaeak :ımmtsyoa. tatatm- Tefrika No. 131 Yazan: İSKENDER F. SERTELLl 
de ya.pıüwa'ktır. _ ee.ıı ıxıasa1 sijyletan. ben. km surl:anm aşacakları khnseııta altJ:m-

4 - Moka.vele genel. husual ve ıennı şartına.m.ela1 proJe ,.. keış1f dtm1 IMı.'1111 ~ sara cıan ~ 
bfilı\sıasfk burul miltefeTrt evr&Jc pua.rtıesl. ve perşembe gibllert sa.tıa.h sanıyorum., Çıta.! Ne g117ıeı. ne taaı Blı J1ll1Qere Qsaka. JmdmJan sat-
9 dan 12 ye kadar idaremlzıde görillet>lllr. anlatıyorsun! At.z;ıltdan gık.an sözl.9'. ıanm kesip ımm eaııer ... 

5 - İsteklllerln en as bir taa.bhütte 6000 llrahk bu 1fe benzer bit. bı:. şeıaıe akışlle ıçJIİıe dôklllÜJQr.. Bu kabramanlan. Q1lBıka ~ 
if yapt.guıa da.1r idarelerinden almıo old~ ~ dayanarak Ben se.nı şlmdi,ye kadar biç g&me- rında. yer g&teırdller 
nıtm:ıbUl vUAyettne müra.caa~ıa eksiltme tarlhbıden a gDn nveı abnmılJ mlş glbiylJn. sen ne tatlı, ne şh1n, ne Ylğltter: • 
eJılilı'et w 1942 ma.11 yılına ait T1caf8t odası veslkaia.rne komisyona gel- cazibeli blr kmnışsml - Yaşasın osata.tılar •• dt;)ıe ~ 
meleı1. C'lOOO) Dix_er&k. Çitanın saçlarını okşuyor kırdılar. 

onu biraz daha yanım. ~rdu.. Saçlah kesllmif lradınla.r bu.~ 
Doktor , Eczacı Hemşire, Eczacı çııa.. Çan - Foya söz verm1l}u: Bu ıere yol vei"lyor, para vertyor. ce.sanııt 

a~ denlz :ıtart;a.lmı klJZl.llqtırmağa, ve~7ordu.. 

kalfası aranıyor onu etendlshıe daima boyun eA-er btt Işte, O&aka o giindmıbeıi b1Jçok 
hale sokınağa çalışacaktı. kahramanlık de.stanlal'l dinliye.ret 

Ereg'"'li Kömür Havzaıi ıag""lık te•kiliti Biraz sonra, samanın b~ dönme- burç?arı.nı blnız da.ha. yö.lr.6eltm.lt, b\-
. Y ğe b84la.dl: rruz daha 1Ql.lınlaştıı1ım.$r. 

komia.yonu reüliğinden: - Ti -1"!. bugiinlerde cıı.mmı 81la.-- Osaıkalılar, ~ amı1ar ge.çtık>-
ı - zo~ldü:ta sağlık teşld.lAtı hastahanesinde çalışmak üze~ yor, çıt.ar On~ ~ dışarda «bir ten E*>nra. ~ bbl hücumla lal.r§ıla-

(300) Uta ücretli b1r kulak, bo~ burun müteha.ssıs:t. kadmm esiri oldu!. dlyorlar. §aCaklamu dQşO.nmenıişlerd1. 
2 - Aynı şerait ve ücretle bir bakterlyol~ müteha.smı. lle bir rönt- - Ya.la.n söylüyorlar. Ti - Pi .Ta- Artık. hiç J.d.msen1n ağzında.: CYa-

gen mfttehassı.sı. ponyayı eMU"etten kut't;aml.ağa, halka şasın Osakalılar!) t&ranasf dolaşms-
3 - S8.ğhl: teş!tllMı hasta.hanesi ıçtn (100) ııra ilcretle bir baş hem- hürrl~t vermeğ& çalı.şu1ken. kend!M. yor.• 

rt;e ne (70) şer Ura üc~tJ:t. (4) h~, btr k'adırun esaretine düşer mi hiç?_ 
4 - Sa~lık teşkllAtı dlspanserlerl t.çtn (150) şer ııza ücrtel1 (5') eczacı - Hal.km dilinde kemik yok, ıste- Sama bu türküy11 dikkatle dinledi. 

Çita sesini duyurduktan sonra sus
tu. 

5 - Keza tecıkllAt dlspariserled 1ç1n GO §ili' Hta Del:letll yetişken 1ld dllİi gibl evirip çeviriYor. Ben dışar-
eczacı kalfası aımacaktır. da. neler duyuyorum. bilsen., 

6 - Ücretle-? üzeri.ne a.yrıca fevkalMe zam eklenmektedir, . - Hepsi yalan ve iftiradır, Sa.mal 
Tallplerln 20/'1/942 pazartesi gününe lcad.ar Zongulda.kta Havza baş Insa.nlar birib1rlerin1 90}t.emezleı\, 

Şimdi sÖ'Z sırası Samaya gelmlştt, 
Bama,. pencered~ ~ umttı_; 

Osa.k:.anın yıldızlı seması altında. ı~ 
da.yan köşklere, bahçelere ve engin
lere baktı. 

hekl.mllğ:lne miiracaatlan. (7230) şrm.d1 b.lzi de burada. ba.şbaşQ görse-
ler, seni benim eslrlm. m1 sanacaklar? 

Beton arme köprü inşaatı 
Nafia Vekaletinden: 

ilanı 

ı - Konya vüAyetı dahllinde Akşehir - Afyon yolunun 1~+000 kilo
metresinde betonarme olara.t. inşa edilecek Yassı.yan köpriisil inşaatı 
c36500:. Ura ve İsparta v11Ayet1 dahillnde Ulubo:rlu - Keçiborlu yolunun 
s+ooo lncl kilometresinde yine betonarme olarak hı3a ed.1lece1t Papaderesi 
tllpıiisil lnşaatı a35500• lira ki ceman 1'72000• lira keşif bedeli üzerinden 
kapalı zarf UıS\lllle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 13/7/942 tarihine müsadlf pa.zartesi günü sae.t 15 te Na
fia. VekAletl Şose ve Köprüler telsl® odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye mütea.lllk evrak 3 Ura GD kuruş mukablllnde Şose " 
Köprüler Reisliğinden alınabillr. 

4 - İsteldllerln tatu günleri hat1ç olm.ak üzere eksiltme tarlhJnden en 
u üç gün evvel bir istida. ile Nafta VekAletine müracaatla bu gtbl ın.şa.atı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almalan l.Azımdtr. 

5 - Ekslltım.ey.e iştlrı\k edecekler dördünetı madded.e yazılı vesb ne 
lH2 yılma alt T1ca.ret odası ve 4850 liralık muvakkat temf:natıa.nnı havi 
olarak 24.90 sayılı kanunUll tarifa.tı dalreslnde hazırlıyacakları kapalı 
2 ncl maddede yazılı vakitten bir sa.at evveline kadar kom.isyon retsıığine 
makbwı mukabillnde vermeleri l&mndır. 

6 - Bu köprülerin. 29/6/942 gününde Uıale edileceği. hakkında evvelce 
yapılan Uln.la.t hükümden kaldırılmıştır. (686'1) 

lstanbul Defterdarlığından 
Mükellefin Hisse 

i:smı Ma.hallesl Sokağı Numarası Clnsl Mlkdan 
Firdevs Çelebi oğlu Sultanhama.m 21 KArglı' mağaza 24/32 

Balada cin.si ve evsafı yazılı emlak muta.samfının Yentcami Maliye 
Şubesine olan vergi borcundan dolayı Tah.sll1 emval kanunu hükümleri 
dairesinde satılığa çıkanlm.ışbr. 

14/7/1942 ta.rıhtnden itibaren 21 gün sonra 3/8/942 tarihine miisadi.t 
pu..artesl günü akşamına. kadar ilk müzayedeyi ve 4/8/942 tarihinden 
1tlbaren 10 giin sonra 13/8/942 tarihine ı:nüsad1f perşembe gihıQ. .ııaatı 16 da 
son müzayedesi lcra kılınacaktır. Taliplerin % 7,5 pey akçalarnıı ha.vi 
ma.kbuzlarlle. birlikte !hale günlerinde Ernlnönil kaymakamlığında. teşek-
kül edecek Idare Hey'etlne milracaa tlan ilan olunur. ('1213) 

- Hayı!!. Ben kimsenin. estrt ola-
mam. . 

- Gördün mü ya? I.şte, Ti - Pi de 
tıpkı böyledir. Kendisini candan &&

ven bir kadınla arasıra. ~aşa. ka
lınca, halk, Ti - Pinin ~erini o 
kadının eline verd1ğlııe hükmediYQr. 
Ha.lbukl, Çan - Fo, Ti - Pinin esiresl.
dir .. ona taparcasına hlı.met eder .. 
ona he:ı: hususta. bağlıl$nt gösterir. 
Bunu ya.pına1c Çan - Fo 1ç1n hem blr 
vazife, ıh~ de blr şereftir. O, bunun
la Tl - Piye karşı mtnnettıarlığmı, 
bağlılığını gösteriyor. 

- Qan - Fo, Ti - Pf3re neden min
nettardır? 

- Çünkü o. es1d valinJn gözdesi.dl. 
Ti - Pl eskl vallnln adamlarını kılıç
tan. geçirirken, onun da. başını vura
bilirdi. Bunu yapmadı.. onun zavallı 
bir kadın oldu~u hatırladı.. acıdı 
ve yanma aldı. Ça.n - Fo bu lylliği 
unutursa nankörlilk: yapmış olur, J~ 
pon kadmalrı nankör detlldir .• gör
dükleri cy-ili~ ölünceye kadai' unuı
mazlar. 

- Sen de öyle misin? sen de onun 
gibi .tadık mısın? 

- Kertenkele hikayesinden sorıra. 
şimdi söyledl.filn şu k'ahrama.nlık tnr
küsii bent bir hayli diliJündllrdü. 
Çita! a&ıüI isterdi ki. blz de fil de.s
tanda ba.lıs1 geçen kahramanlar gtbt 
yara.rlıkla't' göstıerellm. ve meşhur ola.
hm. 

- Bu sizin her zaman elinizdedir. 
Halka kendlııizı sevdiı1.rsentz, Osa~ 
d.a sizin lçln de destanlar yazacak 
ı;ıalr bulunur, 

Sama birdenbire başını tçedye 
çekti .. Çitanın boynuna sarudı: 

- Dünya çok büyük, gökler çok 
yüksek, Çtta! Ben, kAinatı ilk defa 
görür gibi, şu kubbenhı altında ş1md1 
bir korku, bir ürperme duyuyorum. 
Haydi, b1t'blrlm.ize sarılalım.. Te uyu ... 
yalım. 

Çl• için için gülerek, efendi3lnln 
kollan arasın.da blr tllkl gi.bl st.ndi. 
Ve Osakada hiç blr pehlivan tarafın
dan sırtı yere getlrllooılyen kuvvetll 
Sama., tüy gftıl zayıf vilcutln cariye
nin koynunda bir kuzu gibi sakln " 
sessiz uyudu. 

••• 
Osaka şehrinin içten - Şüphesiz. Ben de aynı sadakat 

duygularile size ba~lıyım.. Eğer siz görünüşü 
o~masaydmız, ben de şimdi ö~~ Bir Japon şairi, 1858 - 1872 yıtıa.-
tum.. yahut kayalar arasında. suru- nnda Osakamn çok heyecanlı günler 
n.~. haşerat gibi, klm blllr nerelerde yaşadığını söylerken: 
surunecektım. uBen de o devirde bir Osakalı ol-

Samanm kollan kabardı.. Çita bu ı mak ısterdlm. • 
m.a~rur ve inatçı adamın dalına gu- Diyor Şair o devirde birçok h11-
rurunu okşayıcı sözler söylüyordu. 

1 
cum.la~. ya'.ngınlara. maruz kalan 

diye ~:du... .. .. _ birde: cSank.I benden pek bfiyiik-
ırKuçü.k:. ! .. a:Kuçüt. ha! .. t:Kuçüb müş! ... diyordu. Gümrükler Muhafaza genel komutanlık sabn 

öyle mi? .. Ayşe btr a.nda. sa.hncak- Ertesi günli seıı.m al!;a.bey, Ayşenln alma komisyonundan: 

Sama yavaş yav~ Çitanın tuzağı- Osalra şehrinde neden buluıınuı.k: fs
na düşüyordu .. Fakat, Çita bu tuzağı teml.ştir? Bunu bllmtşoruz. Anca.le. 
o kadar büyük blr meharetle kur- biiyük Japonyanın kuruluş tarihine 
muştu ki.. Sama bunun farkında tesadüf eden o yıllar tçlnde Osak& 
bile değildi. gerçekten Japonyndaki bütün şe'hlr 

Saatler çok tath geçiyor, Sama ve kasa.baların üstünde blr hususiyet 
mütemadiyen sa.ke tç.lyordu. göstermekte idi. 

tan fırlayıp bu adamın boynuna atıl- ·gönlünü almak istedl Ve ne yapsa g temmuz 942 perşembe günü saat 11 de 14000 taJam çamaşınn dtk-
mak, onu tırmık tırmık etmek iste- beğenirsiniz? · tirilmesi pazarlılh v-ıu"ılacaktır. 
dJ. Selimi - kendi tabirile - bir ka.- . · .. r.• ,,_.... 
IJlk suda boğabilirdi, Köşkler arasından keman çalıp Muhammen bedell 1540 Ura ve ilk teminatı 115 JJ.ra 50 kuruştur. Şart-

Pakat kendini tuttu, cKüçükt ıı:e.. geçen macuncuyu durdurdu. Ve hı- name ve niimuneler her gün komisyonda görülebillr. İsteklilerin bell1 gün 
llme9ne alayla mukabele etmek en ce bir deltnek fizerinde

1 
Ayşey& ma- ve saabte temlna~ makbuzu ve kanuni vesikalarUe birUktıe <nlata Mum

rto~ru blr hareketti. Bunun Lçtn gü- cun a.ldı ... Evet macun... hane caddesi 54 numaradaki satın alma lro.m.isyomma gelmeleri. (7152) 

lümsecti ve şu cevabı verdi: Bir genç kız, kadınlık ça!P.na. yak- Deniz Gedikli Erba• Orta okulu Mu00dürlügun"' •• den: 
- Roman okuyordum o-Sayın bii- laşmış bir tnsa.n değnek ilzerlnde 'S' 

yük•!.. ... macunu hem de yalzya yalıya a~a. 1 - Bu yıl doğrudan doğruya. Donanmaya sevk edilmek ilzere orta okul 
Selim bu 1<sayı.n büyük• sözünden ~ka çıkara yiyeb~ mi idi? .• Çun- mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 

bir mana. çıkaramadı Onu bi ç kü macuıı ancak böyle yeııır.. 2 - İstanbul ve civarından müracaat edecekler İstanbul DenJz komutan-
cuk yavesi addettl ~ · kitabın ~~ Ah bu Selim ağa.bey Ayşeyi ne ka.- ~=e.Mersln ve clvannda.n müracaat edecekler de MersJndeltl okul müdür-
na bir göz attıktan sonra· dar meşgul edlyorou. & 

_Nasıl? .. sen «Madam Buvarle m.1 Halbuki Selim ağa.bey on& hiç 3 - İstanbul ve Mersln mıntakası harlcinde bulunanların bulunduktan 
okuyorsun?., vn'7""" bu sevdadan ... ehemmiyet vemılrordu... a.Bkerllk şubelerine dilekçe ile bildlreeekler ve bn dilekçenin bir nüshasını da 

........ -,.. ••• İstanbul Den.lz komutanlığına veya Mersindeki okula göndereceklerdir. 
Gel ben sana bir kitap ~reyim.. 4 - Kayıtlar 1/6/942 tarihlnden 30/9/942 tarihine kadar devaım edecek-

Oenç kız itiraz etmeğe kalktı, Fa- Aradan dört sene geıçtt, Belim ağa- tlr. (6576• 
it.at Selimin vereceği kitabı merak bey uzunca bir seyahatten döndüğU 11 ............ 1111 .. 1111 ... 1111181811111111111111111111111 .. 11111 .. 111111111111• 

ediyord11. Beraber köşke girdiler. zam.an gö'derlne inanamadı. Karşı- .. 
ıSelim ağabey. ne Ayşenin a.Uesi smda olgun bir Ddnı vardı. Bu eski m.ı,or ..• Dünya tersine işte .. 
eenelerdenberi aynı bahçede yanyana komşusu küçük Ay§G ha!.. Sellin afaıbey !rendi eme onun sl-
lkt köşkte otururlardı. Genç adam Selim onunla. nasıl meşgul olaca- garasını yakıyor, bir kere daha Ok.U-
kütüphane odasına girerken: ğını bilmiyordu. Faklat şlmd1 ~e ması için «.Madam Buvarı. yi tavsiye 

- ~k, dedi, çocuklu~mdanberl es'k1 komşusuna hlç ehemmiyet ver- ediyordu. Fakat g-enç kadın onu din-

L:: 

lemiyor bile ... 
En heyecanlı anlarında. Jre.ndlsine 

katiyen ehemml~t verm.l.yen bu 
adamdan sanki intikam alıyor!.. I 

Hikmet Feridun Es 

Çitanın yiızil kadar sesi de güzel- Güzel Cita., o gfinlerde Osakada 
d.1. Bir aralık biltiln meztyetlerlnl büyük rol oynıyan Sama. gibi kuv
meydana vurmuş olmak için, haztn vetU bir pehlivanı avucunun lçlne 
bir sesle, Japonlann m~hut kahra- aladursun .. 
manlıt: tilı1dUerlnden birini söyleme- Şimdi biz, Osakanm lç yüzüne şöy-
ğ'e başladı: le bir göz atalım. 

cı:Atlanm koşturan yiğitler Osaka
nm burçla.nna yakla.ştılar, 

e:Mutso. ntm tonınla.n o kadar c&.. 
sur. o derece atılgan ylititlerdl ki .. 
fakat, günün birinde onlann Osaka 

Osa.ka sarayında., Ti - Pinln işgal 
ettiği gilnlerde şeyta.nla.r clrtt oy
ouyorou. Eski vallnin ada.mlan ve 
carl~lerl saraydan mak.Iaştınlrnıştı. 

(Arkası var) 
, .............................................................................. . 

Devlet Deniz Yollan İşletme Umum ı 
Müdürlüğü 118.nlari ......._ __ _ 

Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 9/Temm.uz/ perşem'be KARA• 
DENİZ ve İZMİR postala.n ya.pılmıyacaktır. (7363) 

Devlet · Limanlari İşletme umum Müdürlüğünden: 
Tadil edilen Trabzon Uman işletme tarifesinin 10/Temmuz/ 942 tarı.. 

hinden itibaren tatbik olunacağı m.n olunur. ı731b 

PERiLi KONAK kendi hayatına kasdetmi~ olması ih- man, sen bir aralık dışan çıkmıştın: me yemin ederim ki, size karşı terti- bir aşk ile sevmiş olduğumu da itiraf 
timalini düşündüm ıve tahkikata gi- o zaman genç kadının bu mektubu- bedilmiş olan S'Uikasta iştirak etme- etmek isterim. Bir kadının böyle bir 
riştim. Vardığım neticeyi sana söyli- nu bana tevdi etti. Mektup, şu kar· dim, ehnek de istemedim. itirafta bulunmaııı, gururuna giran 
yeyim: Mis Berryl yaşıyor, hayabna !}ıki masanın gözündedir. Oradan alı Fakat aleyhinize tertibedilen cina- gelebilir. Fakat beJt. ebediyen sizden 

. Tefrika No. 113 Çeviren: AHMET ırt:LAıJ: da kasdetmemiştir. Sir Henry, beyin da beraber okuyalım. yeti bildiğim halde, niçin mani ol- ayrıldığım ve bir daha buluşmamm 
ka ık. .. .. k iıununasına hıtuldııktan ıonra bir Hafiyenin göaterdiği masanın madığımı soracaksınız) Siz, Londra- mukadder bulunmadığı için vicahi" 

t - Sir Henry'yi ortdan kaldır- bence raıı.l gorunen _,n no ta- üdd t dalı bozla d t d Her çekmecesinden mektuhu aldım ve ya ayak basbgı" nız güın. adresinize ıruzda yapmııdıgun" bu itirafı •imdi 
<lıktan sonra Cenubi Amerikaya gi- lannı da aydınlatmı§b. Bu me9elede ~. pe .1. k a .. br. a do ur tı:. d H 1 dim. H J k b " 
•...1 '- l ·ı d .. .. . k b • - rh edd"d d"' ~ ek gun en ı onaga, ıra am gon ~ o mese ver o meı me tu u gönderdiğim imzasız mektupla tebli- yapmakla sizi ilk gördüğüm andan-
uere~ "!el ~~ tere el goru~yere ' ~m. ıup e v~ ter u e ~~urec rerek zavalh delilanlınrın Slhha.tini bana iade etti rve: keyi haber verdim. Bo:Zkırda bultıf'" heri kalbimi ve bütün benliğimi aaı-
oradakı 81~1hz .1~o~so o~BA~~ n~z- ;ıç?~ nok~ almamıştı. ~ soruşturuyordu. Genç çiflik sahibi- - Sen oku da beraber dinliyelim; ruğumuz zaman da buradan bir an mış olan aık a.teıini biraz hafifletmit 
~in~e Baks~erv_ı enn dmırkı uzenn- 5acıpl a ro k oynamıt. 0 e---r· oin tehlike,i bir aintt buhranı ile ge- dedi. evvel ayrılmanızı rica etmek ve bu oluyonun. 
aekı hak ını ıspat e ere servete ta etonun :ınaı il~ . ~a";ı"ı çiıtirdiği anlaoıldı.k.tan sonra evden Mektubu. zarfm içinden çıkar- istirhamımda uırar etmek auretile Sevgili Henl'(YI Size ebedi eaadet-
~onma.lc, meçhul akıbeti beni gilendirıyor u. alım k di şah • l ak dmı. İnce bir ya%1 ve titrek bir el ikinci defa ikaz etmek istedim. Bu ler dilerim. Mesut anlarınızda ıizl 

2 - Londraya giderek bir mitd- Stapletonun facia gecesinde. ba- L, en 1 • sı ~yasını r:r ili ile yazıl ııtı Mekt b k• v d dan iki ikazıma da kulak asmadınız ve çıldırasaya. sevmiı olan bu balıteız ve 
:elet orada kalmak ve sir Henry'ni.n ta.le.lığın ortasında mevcut ve met>- ~~aya l!t•d1, Brezil~a se emİek a- da hafif lbh

0 ~ kok:1u 
10

sm- herçi had abad bozkırda katmakta nap.t kadını araaıra ba.tırlareanu:, hu 
ettafında kopmasa tabii olan gürül- rılk adacıia kaçarken çamurlara J.>a- ~esın .~ ao ıgı pasad P? ... a m L-~ yordu. Mekt;asem:ı ö le azd- ısrar ettiniz. benim irin en bü·.:!L. teselli olac:ü~ 
ti.Her sük\ınet buldulttan sonra Ba.a- bp boğulduğu aınlaııldıktan sonra. tane gıtb. da, evrı ıuem aeauaö- P aırn 1 y y ır 7 ..... 

kervillerin hakiki variııi olduğunu ia- kaıuı miu Benyl, bozkırdaki evin- ne çıkııın sir Helll\Y g:ıôi, gönül yara• mı!b: Fak.at diyeceksiniz ki, Stapletonu tır. Ebediyen elveda.> 
.,at ederek mirama el atmak, den yokolmuştu. Acaha genç kadın nna, .Cenubi A~erikanın kızgın ül- «Azizim Heruyl Bu mektubum niçin zabıtaya ih'bar etmedin 7' Bun~ İma: 8e!T1 

3 - Miras işinde ve muayıyen bir ne olmuı, nereye gitmişti~ kelennde tedavıye çalıpcak. eline vudığı zaman ben çofı.: uzak- y.apanıazdnn. Evvela h!l3f'atun tehli- - Azizim WatısonJ Arb.k bana 
bedel mukabilinde kendisine yardım Hafiyenin hana vermif olduğu iza- Şunu da ilave edetrim ki. mia Ser- larda bulunacağım. B'ır daha buluş- kede bulunuyordu. Saniyen namuslu sotacak hiçbir sualin kalmadı •~ 
edecek olan bir vekil tedarik. ederek ha.ttan cesaret alarak bu noktayı ryl, sir Hemy'nin kendisine kaqı mamız vo yüz yüze gelmemiz de bir ~adin eıfatile k?camı, cani olsa yorum. 
onun vasıtasife miras üzerindeki kendisinden sordum: lbes!ediğı derin ve büyük aşka hiç de mukadder değil Talih bizi ebediyen hile ıhbar edemezd.ım. Aylarca süren çetin ve yomcu me.
h lklarını ispat etmek. - Üstat. miıe Berııyl'in bozkır fa- IAkayıt kalmamıı. o da aynı şiddet biribirimizden ayırdı ve aymyor. Melun kocamın bu cin"G"eti işle- saiden sonra kendimizi biraz dinlen-

Stapletonun ne zeki ve cingöz bir ciasından lbir müddet 90i\ra, ortada ve hararetle delikanlıyı sevmişti. Fa- İkimiz de rnukaddera,tın bu haşin nıesine karşı göstermek istediğim dirmeğe ve eğlendirmeğe hak ka• 
adam olduğunu bildiğimize göre. hiçbir iz !bırakmadan tegayyübetme- kat mukadderatın terı cilvesi, bu cilvesine boyun eğmeğe mecburuz. muhalefet, az kaldı hayattma malo- zandtğımızı samyorınn. Bu akşam 
projelerinde muvaffak olsaydı, bu sine ne dersiniz) Kadının vicdan iki gencin bu karşılı.kit sevdadan Bu mektU'hu, sizde hasıl olması luyordu. Eğer M. Holmes vaktinde Londra operasında bir loca tul"' 
üç sureti tesviyeder b_irine baş vur- azabil kendi haya.tına ka.sdetmit ol- k&m. almalarına mani oldu. muhtemel olan bazı şüpheleri izale yetişip de kocamın beni asmış oldu- tum. Yarım saate kadar oraya gide-
mak suretile mirasa kolaylıkla kon- ması ihtimali yoli mu?' Miss Berryl, bozkırdan aynlma:ıı- etmek için yazıyorum. Zavahir beni ğu çengelden indirmeaey.di, bugün rek temsili seyretmek niyetindeyim. 
mui olacağına hükmedebiliriz. - Gene; kadının, bana haber ver-- dan evvel sir Henry'ye uzun bir töhmetli n: aleyhinize tertıôedilen size bu mekıtubu yazamıyac:ak ve di- Tabii sen de bana refakat etmeği 

Holmesin verdiği hu tamamlayıci meden ortadan kaybolmasi, blr ara- melr:tup ya.zdı. Delikaıılı, düa bizi menfur suikasta iştirAk etmif gibi riler arasmda bulunmıyacakhm. reddetmezsiıl sanırım. 
iz:ah~t, Perili konak muammıı..s1n1n lık beni de çok düfilndürdll. Ka~~ ziyarete ve v_edalllj1naia gel~iği za- gö&teriyor. Halbuki kadınbk oerefi-- ~ektubumu bitirirken, sizi sonsuz - Bitil -
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KüC. 
1 - iŞ ARIY ANLAR BİR TtlRK BAl!'A.ı.'l ARANIYOR -ı MOTOPOMP - Müteahhit "" zl.. BOÖAZİÇİNİN - Bn güzel mev-

Bıhht blr müessesede alim.ek, süpür- raatçilerln nazan dikkatine: BER- kilnde genlo bahçell mil.kem.mel kon.. 
met g1bl temızl1k 1şler:lnde ve olta. NARD marka. tulumba. Ue aJruple ben- forlu k!g\r yalı USG,000) Ura.ya ııa-

TİCARETHANELERDE - Muha- hizmetinde çalışmak flzere {() - 45 zliı motörü .satılıktır, Galata. MUm- tıhktır. Karaköy Melet han No. 8 
alpllk, defter tutmak eski yeni yazı- yaşlarında ctddl, hamarat bir t:ıa.yan ha.ne caddesinde (25) numarada Faik Em.llkservts'e müracaat. - 1 

SATILIK - Ankarada piyasanın 
işlek mahalllnde çok gelirli bir apar
tıman He Yenl Meclis binasına yakın 
bir bağ, mutava..~sıt kabul tdtlmez 
Saat 14 ten sonra. Dördüncü Vakıf 
Han blr:lncl kat 35 No. ya mürncaat. 

6 ADET İSVİÇRE KIRIMI tVEK 
HAYVANI SATJUKTIR - Talipleri 
Bakırköy Osmanıyc Çöreot\1 sokr,k 7 
numarada Zc-hrnya miirncoot 

!arla muhabernt, daktilo, otel, lok.an- aranmakta.dır. 40 llre. &?et verile- Tek Er-Ele müracaat. - 1 
ta kfıtlbl, l§lcrl anyorum. Bonservi- cektlr. İsteklllerln ŞişH 20 No. lu pos-

EMEKYEMEZDE - Kapanmaz ne
zaretll J.y1 tratlı, 58 odalı, 4 dükkAnlı 
~gir apartıman (120,000) lira.ya sa
tılıktır Kamköy Melek han No 8 
EmHl.k~ervis'e müracaat. ~ 1 

-1 

RİYAZİYE DERSLERİ - 6 7 8 
9 uncu sınıf talebelerine 4 dersİni 

0

bl~ 
liraya ver.lronım. Adres: Ortaköy, 

81ın vardır. Müracaat, tel 80771. te. kutusuna yazı lle müracaatları. 
- 4: 

ıs ARANIYOR - Tecrübeli blr ba- --------------
1an. bir doktor muayeııeha.neslnde HİÇ BİR YERDE ÇALIŞMAMIŞ -
çalışmak istiyor. Ak.,cııam'da M.E rti- Okur ve yazar 12 - 15 yaş arasında. 
muzunn mektupla müracaat. bir çocu~ llıt.1.yaç vardır. Türk ol-

ması, İstanbul'da oturması şarttır. 
ELEN BİR BAYAN - Doktor mua- Müracaat: Mualllm Fuat Gücüyener 

KELVİNATÖR MARKA - Dört 
ayaklı gayet az kullanılmı, hiç blr 
noksanı olmıyan buz dolabı acele sa
tılıktır. TaJlp olanlar Emlnönü mey
danı, meydan ka.rşısında Yeni Moda 
Kundura mağa7nsı yarunda 22 No. lı 
dükkfuıa müracaat edllmesl. - 2 

AFYONlCARAHİSARI - Yukan Aydınlık sokuk No. 37 2 Tahs1n. 
P8.Zar. Mlllet hama.mı sırasında (49) 
No. lı ev elektrik. su teçıhlzatue, pa- A'LMANCA DERSLERİ - U-rulü 
zarlık suretile satılıktır. Tallp!erln tedrisi mükemmrl olan blr Alınan ög-. 

ŞİŞLİ - Rumeli caddesinde mü- kJracı bay Şükriiye müracaatlan. retmenl Alm:ıncn dersleri vcrmrkte-
Jtemmel konforlu, bahçeli tkl k~gir _ 1 dlr. Bu, lisanda ikm:ıle kalmış taıe. 
ev (70,000) liraya satılıktır. Karaköy -------------__.;; beyı· imtllıa.na hazırlar p~~0rdan 

ÇAi\RICADA - Bulgurlunun Liba- r:- • ~ ' 
,enehanelerindc veya yalnız bit ba- {Anadolu Türtt Kitap Deposu) Yeni 4 K• 1 k S lık 
yın ev işlerini deruhte edebilir clddl Posta.ne karşısında Meydancık ha- - ıra J ' • ab 
blr iş arıyor, Ak.şam'da cE.C.E• rü- nmda.. 

Melek hıı.n No. 8 EmH\.kservıs•e m"- maada her gu··n '"a"'t 4 te 7 k d 
l.l de caddesinde 6 odalı, 2 sofalı, 2 hel~ "' "' n ye H ar racaat. - 1 • İstiklal caddesi 133 No. Hasant\ay 

blr mutfağı, zemin katında 1kl göz a.partıman 2 ncl merdiven ı ne! Jı:at 
MAHMUTPAŞADA - l{dgtr triko- kömür ve odunluğu ve bir ara.balıkla 6 No. ya müracaat. _ 0 

muzun:ı. mektupla müracaat. KATİP ARANIYOR - Yazma.nem SATILIK ARSA - Kınalıadada tal fabrikası binaslle 4 dükkan, blr blr ahır, 5 dönüm mcyv:ı. bahçesi, bir 

GENÇ, OKUR YAZAR - BJr Türk için l.yl blr kAtibe ihtiyaç vardır. Ya
bayanı bir ve yahut iki ltlşlnln ev zı makinesin 1yt kullanması eski ve 
idaresini deruhte eder ve yahut yazı- yenl hai"tlerl lft.yıkile okuyup yazması 
hanelerde tel~fon 1şlerlle de meşgul dürüst ve haliik olması şarttır. Bu 
olabilir. İşine göre iyi bir ücret iste- evsafta olanlar temelli olarak alr.ıa.
mektedir. A~m gazetesinde ~NKı> ca.k ve iyi ücret verlleeektir. İstekli
rumuztına mektupla müracaat. - 3 lerln Esldşehlr hükO.m~t caddesinde 

121 No. da avukat Tevfik Üstün ya-

denize nazır, metres! 50 kunL1tan 
8000 metre arsa sat1Iıktır. Dosya. 206. 
Taksim ~bide karşısı Emlak Yurduna 
müracaat. Telef: 44439. 

28000 LiRA - Maçka civarında 
4 katlı 4 er 5 er odalı aynca bir 
apartmrn.nlık arsası bulunan ayd 174 
iradlı apartıınr.n ı;atılıktır. D, 353. 
Telef: 4443!>. 

ev (40,000) llraya satılıktır. Karaköy mllrtıar bağı, tatlı su kuyuııu, emsalsiz ÇOK TECRttRELİ - Llcıe protero
Melek han No. 8 EınHikservts•e mü- manzarası olan 13/15 No. 1ı köş~ eh- rü, İngillzce, Fransırea dersler vrrlr 
racaat. - 1 ven flatle acele satılıktır. Usküdarda Mektep talebelerini ikmal 1mtllianı~ 
TEŞVİKİYEDE _ Mükemmel kon- Ba~larıbaşında Hrantın kahvesinde na hazırlar. Her yere g1der. Şaıtlar 

torlu, ne-.:aret!i, bahçeli 
20 

odalı, emekli binbaşı Cudiye müracaat. müsaittir. A,!tşam'da R.R. rümuzuna. 
apartıman (30,000) liraya satılıktır _____________ ı_ - ' 
Karaköy Melek han No. 8 Emlakser..!- MÖBLEJ,İ. KONFORI.U Mt)STAKİL 
vis'e müracaat. _ l DAİRE - Önü bahçeli, bir antre, 

ECNEBİ TABİİYETİNDE - Bulun
maları do1ayıslle lınaHit ve fartliJet
lerlni · tatil etmek mecburiyetinde 
olan ecnebileıden henüz ~\nl yolunaı 
koyamamış varsıı,, teklifini, en uygun 
şeraitle kar~ılıyacak olan Akşam A.A. 
rümuzuna müracaat et.sın. 

ERKEK AHÇI İŞ ARIYOR - Ala- zıhaneslne milraca:ı.tları. - 2 
franga alaturlrn. yemek pişirmekte 
tevkal11.de thtlsası olan blrlnei sımf 
ahçı her yere gider verilecek işe göre 
teret ister. Ak.şam gazetesi llln nıe
murluğuna mi.ırac:uı.t. - 1 

oda, (havagaıı ve sıcak suyu havi) 
lavabo, duş, w.c. ve mutfak yerinden 
mürekkep yeni döşenmiş ve boyanmış 
Alınan sefarethanesi yanında Çifte
vav sokak 11 Esen apartımanında 
kiralıktır. 

INGİLiZCE BİLEN - Kolej te.ıe
bes.l yaz tatilinde çalışmak 1iv.ere 
münasip b1r 1§ arıyor. Ak§am'da cK.L• 
rilmuzun:ı. mektupJa müracaat. - 1 

ElUEl\Lİ BİR SUBAY - Muhasebe, 
daktilo bilen ve eski yeni harfleri 
okur yazar münasip bir ış arıyor. Ak
p.m'da ö. P rümuzuna mektupla 
mnnıcaat. - 1 

2- 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 

Mt1REBBİYE ARANIYOR - Altı 
yaşında erkek çocuk lçlıı 1y1 Alman
ca. konuşan mürebbiye aranılıyor. 
Kadıköy Mtıhürdar caddesi 133/3 
No. ya müracaat edilmesi telefon 
80895. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

ANTİKA - Tablo, halı. Biblo - eş
ya - husus! olarak satın alınır. Vasıta 
kabul edilmez. Mektupla Beyoğlu pos
ta kutusu 2163. - 2 

SATILIK ARSA - Nişantaşında 
merke?:i bir yerinde yüzü 7,75 derin
lik 25 iki arsa nyrı ayn metresi 50 ll
radan satılıktır. Do~a 207. Telef: 
44439. 

GAI,ATASA.RAYDA - 15 odalı 1yl 
ıratıı tam konforlu kft.glr apartıman 
(20,000) liraya satılıktır. Kara.köy 
Melek han No. 8 Eml~kservis'e mü
racaat. - 1 

KADIKÖ"l'DE - Moda caddesine HIRKAlŞERİF - Zenblle1 sokak 
SATII,Il{ ASRA - Babıall cadde- yakın 9 odalı bahçeU tam konforlu 24. 1250 metre meyva bahçeU, kuyulu 

sinde yi\z 11, derinlik 14 apartıman kllgir ev (11,000) liraya. satılıktır. sarnıçlı, 6 odalı kA.rglr ev satılıktır. 
yaptırmaya. müsait arsa 7000 Uraya Karak.öy Melek hım No. 8 EmH'ıkser- :EsklAllpaşa karakolu yanında ESklcl 
satılıktır. Dosya 208. Emlak Yurduna. vls'e mfüacnat. - ı B. Altden sorıılma51• 
Telef: 44439 · ____ ...;__..,.... __ . - .. ---- KIZil,TOPRAKTA - Eağlı, bah- iKt KATLI APARTThlAN - Acele 

. 
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan karilerl
mlzden 

M.B ..- Rad~·o - S.H - Klr:ırı -
P. - M. E - Lanı~ı>e - MtiB 
E. C. E - K. B. A - M. U. '!' 
F. B. K - N. K - Ş. N - AL 

SATILIK BAÖ - Yeşılkoy - fı'.!o:?'a çeli ah~ap köşkler, arsalar cıo,ooo) 15 gün zarfında ıı:ı.tılacak. 4!5 llra icar 
~r~:sında 14 dönüm bağ, 6 donum liraya kadar. Karaköy Melek han getirir. VakCı yoktur. Kurtulu~: Hacı 
üzüm ba~ı 25 000 liraya satılıktır. No 8 EmU\kservis'e müracaat _ 1 Ahmet mahallesi Ermeydanı No. 37. 

BUZ DOLABI, GAZ FIRINI - Lüks Dosya 209. Taksim Emlak Yurduna · · _ 1 namlarına gelen mektuplan tda, 
tezgAhlar ve buzla. idareli hususi telef: 44439. KU'.\'IK.\PJDA - Dcnlzi görür, ıyı rehanemiz(len aldırmaları rlca 
yaptınlmış şerbet ve dondurma kabı iratlı iki kısımlı elverişli llgir ev SATILIK KÖŞK - Çamlıcada Bul- olunur. 
{aynı buz dolabı gibidir.) Satılıktır. SATILIK ARSA - Göztepede k{}Je- (10,000) liraya satılıktır. KurakÖ'"' gurluda geniş arazı ve manzaralı balt ,---------------' ba$ı 4 yol aW,ı 913.5 metre denize ne.- J -o 

l'AZIN HEl'.B:&::LiADADA _ Kışın 41237 No. ya. telefon edilmesi. - Melek han No. 8 Emla.kservı~·~ mü- ve meyvalık .Fıstıklı bağ., menba Biga Jcra Memurlug"un-
Zlr arsa 3500 liraya satılıktır. Dosya raca.at. _ 1 suyu bulunan 8 oda, ahır ve mı;,.te-

•~anbulda birisi lltl ya"ında, di~erl SATILIK uı B 210 T ksi "bld ı Eml"k Y ""' d ~L .. 6 B z DOLA 1 - Frijider a m u (' tamsı a ur- ~llatlı KMÜftü Koşkih satılıktır. an: 942 / 618 
:~dı~~:n~::-::.sı~~~~r~~ebb;~:c:: 8 ve DK. W. altı ayaklı 1kl 'fiuz dola- duna telef: 44439. ANADOJ.lJHİSARINDı\ Geni.~ Içindekilerden ~orm1U7. - 2 İstanbul Macar Ziraat Maldnaları 

....., üs bı satılıktır. Cağaloğlu Börekçi fırını 70000 L1RAYA _ Maçka Teışvlklye ne:raretıı büyük bahçell ahşn.p evin ş· k . 3650 ı· b 1 B d 
tlrnselerin cumark .. ı, pazar m tes- No 14 yarı hissesi (7,500) llraya satıW•tır. SATILIK KAGİR HANE Gedlk- ır etme ıra orç u iga a 

h 
.. n "t 14 •A 16 "'~dar · · civarında senede 4()40 lira ıradı bu- " M hm R'. ·· · · b. · · na., er r.un sa.. vı::D ya ""' Karaköy Melek han No. 8 Emlı\kser- pa.~a Sarn.yiçi .soknk 54 No. ıı oda e et uştu veresesıne aıt ınncı 

Onfata Karamustafa paşa sokak L1· SATILll{ BUZ DOI,ABI - 4 ayaklı lunan a.partıman satılıktır. Dooya i • ·· at hamamlı köşe b~ı denize nazır iradı derec~de ipotekli olup paraya çev• 
m

9
.n Bahçe Han lk.lncı kata müracaat Kelvinatör 938 model sekiz ayaklı 35l. Taksim acııbe k:ı.rşısında Emlak v s e muracac · -

1 
840 lira olan blna. satılıktır. Müracnat rilmesine karar verilen Biga toptısu-

_.. 
1 

rl e dur 2 Norç marka lkl buz dolabı satıhktır. Yurdtma müracaat. Telef: 4.'1439. _ H.UÇHKL~NGADA 450 M2 b h ,.,.me e m rcu . - v A - a - telefon 21978 perşembe ve pazar nun Nisan 928 gün ''e 27 sayısında 
Saraçhanebaşı Bahçeli. mahallebici. ı· 9 d ı k f l 1k' b··1ükl Tel. 21607, • 15000 LİRAYA - Kurtuluı:- Tepcüs.. 

1
çe 1 

1
° a 1 011(

6
°
5
1

0
· Oul . 1 0 ü, sat';- 12 den 14 e kadar -

1 kayıtlı Biga kazasının Katabiga ııa.-
işçi ARANIYOR - Gayet seri ola- tu de 4 k tl t ·s t 1 kt 1 aın a ışap ev • lıray:ı. satılıktır ,.. · · h' · Ö .. \.. k'" .. K J 

J1lk tele mal dlzebllen birkaç !§çiye n :ı ı apar ıman sa ı ı ır. Ka. k.. Melek h N 8 E lakse · MEKTEP YAP:'\fAuA EJ,vımışu ıyesı rttiıuce ·oyu ap anca mPv-
lbtıy:ıç vardır. Çarşı kapı Bileyiciler SATILIK SOGUJ( BAVA VİTRİ- ~o;~~ 3~ ~akslm ~?id.:> ~nrıı~ı~1da ı vls'~a ı~{uracaat nn °· m _ ri BİNA ARANll'OR _ Takslmden ş~U I kiindeki 182 7 dönüm tarlanın 11mf 
ıınkak 2'1 numaraya müracaatıan. Nİ - 135 santtin boyunda üç ay kul- m a ur una murııcn" . e er: . ye kadar blrlnci veya 1klnci cadde- hissesi. 

_ 
5 

lanılmıs yeniden farksız, ehven fiatle 44439. - VEZNECİLERDE - 6 cd."•lı sağlamı lerde 10 - 15 odalı ve bahçe-U olması 1 Hududu: Şarkan KabalnT, gnrben 
-B-1.-R-T_U_R_K_._B_A_Y_AN--A-.,-.,,,-'""-.-0-R-- satılıktır. Müracaat Galata Ferme- 4.5000 I.İR l'IYA - Sl.5licle yeni mii· nh§ap ev (5,000) liraya nceJe satılık- ~arttır. Telefon: 49010. • Kovalı dere, şimal en Ölwüz tığılıb• ~ı, 

o.4.uı. ncc!ler cad. No. 1G3. cedclet 5 katlı ayda 170 llrıı. Iradı bu- tır. Karal,5y Melek han No. 8 Em- t · öYtlN cenuben ~üli:iklti ··ı ·ı T 
Meslek sahibi yalnız b·r bayın ev ~- 1 rtı t 1 kt D . lak~ervls'c müracaat - ıı MEC DIYI': K • DE- - Satılık 1 ~ gu 

1 
e çe-vrı 1

• 
lerinc bakacak ve kab·J da seyaha- SATILIK - Buzla soğutma dolabı ,,unan apa man 1;a ı ı ır. ,. os;ıa . · arsalar ve evler isteyen sa.b:ıh 12 - 1, Evsafı: Bu.arazinin yarısına yakın 
tinde refakat edebilecek 

30
_
40 

ya:ıl:ı- satılıktır. Her gün saat 1-3 arasında .. sı. Taksım_ ll.ııb l~e karşısı Emfa.K Yur- . 5000 Ll~A.YA_, ~ P~~ab~hçcce 456 akşam 5 den sonra Sirkeci Büyük İs- ıbir kısmında ziraat edilmekte olup. 
nnda bir Ttifk bayaJt aranıyvr. Arzu Pangnıtı Cümhuriyet caddesi 207 No. duna telef· .4L!l. lıra lrath lkı bolll};: 9 odalı kayıkha- mail Paşa han No. 6 ya müracaat. geri kalan· kısmı lıalen mer' a ha1iodc 
edenlerin Şişli posta kutusu No. 15 e eve müracaat olunması. - 3 5000 LİRAYA - Ak<::arayda. merke- neli ve dükkanlı acele ~atılık kele- Tel: 23486. - ı kullanılmaktadır. Arazinin h""mt:n 
muvnzzah adresini bildiren ufak bir SATILIK KONSER PİYANO _.Al· 7.1 bir yeıde, 8 odalı, bahçeli ahşap ev pir J'Rlı. paznrlı~zdır. ~ıüracaat: Se- DEVREN SATILIK FABRİKA ~ hemen her tarafı zimate clvarişli 
tercümelhalli ID('ktup ve bir fotoıt- man Hofmann marka kruazc quatre- satılıktır. Dosya 204. Taksim n.blde 0~~k Tb~rtkl E~lkıtlnk 

1 
BkutroNsu, Galata Tuvalet, tra.~ ve terzi sabunlar11e dl- olup kuvvei inbatiyesi orta de,ece-

fl Üraca"tlan 8 ~~~ Be x.1 knr"ı"ı Eml·' Y d ·· t ın~ra 1 rnn ı c a 0 23 Te- d d" 1\1 k .. k b k ra a m c;, • - ........ er. yo
6 

u. Taksim, .Flerldiye ' " :.ıx ur w;a muracaa . r 
4

?
368 

• · ğer tuvalet eşyası ve amonyak imali- e ır. ~\ ev ıı ısmen ayır ve ıs• 
~ar No. 6. Hancıyan. - 2 Telef: 41439. e on - · ne mahsus, elektrikle müt.e'harrlk te-ırne11 düzlüktür. 

'J'ESVİYECİ ARANIYOR - Tecrü-
beli tesvJyecl ustasına ihtdyaç vardır. SATILIK BUZ DOLABI - General 420110 LİRAYA - Şişli t.rarovay cad- KARGİ_R APARTJ\IA..11.1 ARANI~ slsatı havidir. Tüt\~ Gfumük Kara- Mµhıtmmcn kıymeti: Tamamı 
tsteklllerin can Kurtaran Ahırkapı Elektrik markalı . altı gözlü dondur- de:::lnde. büytik bir ev yüz ıo metre YOR ~ iki i.lç katlı üç dört odalı kol sokak No. 5 Ibrah1.m Soykan'a ı 5 000 liradır. · 
caddesinde Temiz İş boya fabrikası ma dolabı mükemmel işler vaziyette derinlik 46 metre acele satılıktır. DoS- tramvaya. yakın iyi bir yerde satılık müracaat. - 41 Birinci açık arttırma : 25/7 / 942 
ustabasısına rnüracaatlan. - ı satılıktır. Şlşll Hall\skAr Gazi caddesi ya 2o5. Telef: 44439. apart~anlan olan~arın Jstedlkleri DEVREN SATILIK DOKKAN - tarihine rastlayan cumarte~i ~inil 

USULtl MUZAAF tlZERE _ Ticari No. 329/1. - ı 4000 LİRAYA _ Ye~ilköyde asfalt ~~ ~ıyatBll~~ taf~Uu:Iı mektuplar1lc İçinde Frijldcr mn.rkıı havuzlu bua saat 9 dan 11 e kad:u Bign lem da• 
yanında 6 odalı bah,.elı ev ~atılıktır. a a nYolaça rılleksot al T~pt:ıs han dolabı ve tfüün. buna. mümasil eşya- iresinde icra kılınacak birinci açık 

defter tutacak bayan veya bay bir 1500 LiRAYA SATILIK İHTİRA ~ As1m up a Dı'i•aca:ıtları ·1 d d"l kti Ak 1 ı :Y • 
t.Atlbe ihtiyaç vardır. Tam veya ya- BERATI _ Radyo rnaklnelerinde ye- Taksim Cümhuriyet meydanı, abide 3 sı e evre 

1 
ece r. sarny Kema -, arttırnıe.aa muhammen kıynwtın 

nm gün çalışmak üzere istenen ücret nllik, on sene İktisat Vekaletince karşısında Emlfık Yurduna müra- U ı - paşa caddesi No. 15. - 2 yüzde yetmi;ı b"-;ini bulduğu !rtl:dir-
Ue bir fotoğrafı h.'l.Vi mektupların tescll edllro4tir. Beyazıt Sabwıcu caat .. Telef: 44439. SAT , K. AHŞAP ~V - Maçka ııe ÇAMLICA'JlA - KL."1.klı tramvay, de gayri menkul ihale edilecek, nk.si 
e:Katlp» rumuzu ile P. K. 1155 İstla~ han çıkmazı No. 7. Ömer Talmaç'a ACELE UCUZ SATILJK EV - 4 :ıl:k;aş aıasında guzel bk mevkide ı durağına lk1 dakika mesafede bay halde satı~ ikinci arttırma:> a ta liken 
bul adresine gönderilmesi. - ı müracaat. _ 2 oda, elektrik, kuyu. sarnıcı ve balkı>- lira a.ıd~a ~~~r h~i hazırda ayda 25 Kô.mll'in köşküne bitişik 1700 a.rşın 1 O gün ten1dit olunacaktır. 
MVBİM BİR FİRMA_ Yarım gün SATILIK TORNA TEZGAHI _ nu mevcut mevkil güzel. Akşıı.m ga- tılıktır Ye/en lr ev 

4500 1
!.raya sa- murabbaınd:ıkl arsa satılıktır. Yen1 İkinci açık arthrma: 4 / 8/t 942 

.lıttihdam edilmek üure (Almanca- zcteslnde cİlftn:. memurluğuna şifa- aı>art~an ~!e ı1 ':J11 katlı. ~el bir Postane karljı..ı;ında Meydancık ha-ıtarihine rastlayen salı günii yine sa-

dan Tü
-rkçcye ve Türkç""'eıı Alınan- 21 metı-e boyunda mükenımeı V€ hen mürneaat. Beşiktas İcadip a A,:.llgörmek i<:ln nında {Anadolu Türk Kitap Deposu) at 9 dan f 1 e kadar dairede icra 

"U iyi 1.c:Ier bir halde Torna tezgfilıı sa- - ye m ...... a esi yenl Şair hibi M lr b F t G ·· .. 'e k l k ik" · k 
caya) bır müterc

im aranmaktadır t l . Nazım sokak 17 19 ( ·'~ı . sa mı ım ay ua ucuyeucr 1 ı ınaca mcı açı arttırma sonun-
ı ıktır. IstJyeıılerln Rlza Pa§a yoku- SATILil{ KÖŞK VE ARAZİ - Top- - esA Birıncl Yeni miiracant cdllme~ı - d · k 1 Akşamda (MÜT) rumuzuna miira.ca: şunda Nasublye sokak No. Sl e mü- kapı haricinde Gllmilşsuyu mevklln- sokak) numaraya her gün nıünıcaat. ' . 1. a gay~ men. u en fazla artlııana 

at. - 1 racaatları. - l de ve asfalt yol üzerinde 1çlnde taş Satış için Galata posta kutusu TARARYA DA - İskcJeye beş da- ıhale edılecektır. 
LABOKATUAR AMBALAJ' İŞLERİN· ELEKTROMOTÖR ARANIYOR ve ocağı, eski bir duvar metrükAtlle be- 1150 Ye yazıimsısı. - S klkn. mesafede Pa.pazyan evle:ri ya.- Salış açık arttırma ile yapıl«cAğın
DE Çı\LIŞACAK BAYAN ARANI- SATILIYOR _ 

9 
beygirlik llO/lgo rabeı" mi.lt{'f)ıevvi yemlş ağıu;larını BiR BEKAR SAYl•iYE ARIYOR _ ~ınd4~ her ;kl tarafı cadde olmak üze- ~an ve satış bedeli. d.e •peşin oldu

YOR - Her gün saat 12 den 13 e ka- volt ne 1.Qler bir motö"r -'ın"'nak•·r. muhtevi fabrika in.."asın;a eıv~·l.şll Ku e . O aı,m murabbalık arsa satı- gundan arttırmaya ıEıtırak edücekle-~ ...., ""' .,. • • c ·ı ' - ruç şmeden Rumelıhlsnruıa kadar lıktır Yen! Postaha e k:a ·ı:: s d • ' ' · . ~ 
dar Galata Perşembepazar caddesi 250/500 volt ile işler Bnuvver markalı genış bir arazi ile gene T~pçular~a lkl odalık ve snyflyellk bir ev veya. Meyd.Mcık hanı~da ~nadolt~.,ı ~~ir~ nnv mu~am~en kıymelın ytizde 7 bu: 
Berekctoğlu Han No. 12. - 3 9 beygirlik az kullanılmış 1400 devirli ~~ır~~ ~rruı.ti1:t ve ~afr !~rtı~aiı h~= pan:ılyon nranıyor. Gazetemizde bay Kitap Deposu sahibi muaııım bay çugu nı~(ı~lınb~e bpey,_ akdçnsı vermesı 

BAYAN ARANIYOR - Her ttirlli bir motör satılıkttr. Görmek istiyen k.rk· ~~O ... ı;:ı. ıdı ırG ... ey~: ıEı l3:kl) B'. Ra.gıb'a b!lclirilmesl.. - 2 Fuat Gücüyener'e müracaat veya mı ı ır ruru:a an tem nat 
ve yahut satmak istlycnlerin 23183 a · ••O. n. uvcn'"l .nı a u- .. . · mektubu getirmesi iC<lbeder. Müıc-

konforu haiz bir apartımauda 1kJ ki- numaraya telefon ctmelerı nan olu- ro~mna mürac~at. Posta kutu<>u: R.U<IRKOYÜ~DE - Istasyona 1kl 

5 
MÜTE f rak;m ,·ergi borçları borçlulara ait 

flllk bir ailenin ev işlerini yapacak nur. _ 1 2270 - Bcyoi'iJıı. - - 3 dakika mesafede Zuhur.~t Baba cad- ı - - FERR .. K olu satı!I bedelinden tcnz"l olunur. 
orta yaşlı temiz bir bayan aranıyor. . . .. . desinde 13 numaralı koşk ehven fi- P • l 1 Jfl~ k 
Dolgun matı.$ verilecektir. Taliplerin AIERAKLILARA MttJDE - Yeni l't~CIDlYEKOYtlNDE KiRALIK atıe acele tıl kt İk1 k t 9 da 2004 sayı ı crn Ye as anunu 
fotol'ı:afiarlle terciimeillallerlni is- ve fevkal1l..de güzel son sistem ve rad- GAZiNO - Mccid}yeköyünde işlek ve 3 hela alat~~kaı ::~m S:: 1 ° LİSE - Fızlk, klmya riyaziye ile mezkur kanunun bazı meddeleri-
tanbul 42 posta. kutus1ma gönderme- yoya benzlyen r>ift zemberekli Sahi- mobilyesl tnm bir gazino devren sa- bir b k dö .. ' !:"ar ve dersleri almak lstıycn talebelere Fen ni değiqtiİ'en 3890 sa) ılı kanunun 

bı ,. uçu num meyVa a3açlar:nı f kül. t ~ı d bl t ı b d > • • 
!eri. - 4 nln Sesı bir salon gramofonu satı- t1lıktır. Cadde üzerinde 40 numaralı muhtc 1 b h t fiı h · a e ... n en r a e e ers vere- 126 ncı maddesınt• uygun olarak 
BİR DADI İLE BİR BAHÇIVANA lıkttt. A~am gazetesi İli\n memurlu- tütüncü GaHb'e müracaat. Mürac~at: a nı~dUancü s~:ıf ~~ık~: cektlr. izteklile.rln Akşam .gazetesin~ yapılacak işbu satı;ı için hn)dan ta-

ğıma şl!ahen müracaat. ._ 
3 1 de (Riy:ı2iyc) rilmuzuna müracaatla- · ·ırı b" l . . • OrrİYAÇ VARDIR_ 15 aylık bir ço- SATILIK ARSA _ Kasımpaşa Zin- c kat No. 7 telefon 22233. rı pu sıcı ı e sa ıt o mıyan ıpoteklı ala· 

o:uta. bakmakla beraber ev işlerlne do SATILIK BUZ DOLABI _ Dört clrllkuyu caddesinde camı civarında FATİH, LALELİ, CAÖALOGLU _ .y MÜHENDİS TAI,EBESi _ Mek- caklı~-:,rla i:tifak hakkı. sa~ipleıi~i~ 
J'&l"dun edecektir. B:ıhçıvanm Eren- ayaklı. az ve temiz kullanılmı~tır En 65 numaralı evln bitişiğinde (500) Semtlerinde asgari beş odalı ve kon- tebı:Uın glrİ., lmtlhanlan, olgunluğa ve ~ıger .aJakad~r~nın ı~~ıa ve ıtı
töytinde oturanı tercih edillr. Ca· yüksek markadır. 23468 No ya. ieıe- metrelik bir arsanın nısıf hıssesi eh- forlu blr apartıman aramak.tayım h 1 . Tü ·k eya Fransızca ola- razlarını ılan tarıhınden ıtıharen 15 
laJoğlu Cümhurlyet matbaası karşı- fonla müracaat. _ ı ven fiatle .satılıktır. Arsa karşısında Aylık 70 ilft. 90 lira. kira. ver!lecektır: r::r n~~tema~i:,e r:zlk, kimya, pratik gün iç.inde Biga İcra dai.resine bildir-
1111.da. 1/3 numara.ya öğleden 110Dra TUHAFİYE VE SAİRE EŞYA TEŞBİ. Çıkma~ sokakta 144 numarada. bay Her gün Ankara caddesl No. 127 Şark Fransı7,ca öğretir. Ak.l\am'da A.L. ye melerı ve daha fazla ızahat Rlmak 
mGracaat. - 1 Rİ İÇİN - 220 X 1,65 ebadında lti:ks Tahsin e müracaat. KltaphanesJne milrl\caat edllmesı, müracaat. -- 2 istiyenlerin de Dairemize müracaat-

BADEME VE BAHÇE AMELESİ bil' vitrl.ıı ucua flıı.tle se.tılıktır. Gül- 3500 LİRAYA SATILIK_ V111A için - 1 ORTA OKUL TALEBELERİN~ _ la 942/ 618 sayılı dosyada mevcut 
ARANUOR - Ortaköy Şita. Yurdu- nlhal Borsa karşısında müracaat. arazi Erenköy istasyonuna dört da- SATILIK FABRİKA- MAdent yağ- Fizik, kimya, tabliye ve !nglllzce vaziyet nbıt varakasile 

417 /
942 

na aJ.tı hademe ve babçe ameleai aıı.. 1 klka Kaptan Arif caddesi tlzerlnde lar halltası ve sabun fabrikası tam dersleri evlerinde cSa.atı 50 knruştano tarihinden itibaren daircd~ e ·lı bu-
naca.ktır. İsteklilerin her gün mü- &IUKAVVA KUTU ATÖLYESİNDE tunuslu tarladan müfrez ve istasyon- olan bütün teferruatile satılıktır. Ak- verıınr. Ak.~'da M.S.S mektupla lunacak açık erttırma şartnaml'J!ini 
189eseye mürncaatlan. Ortaköy Mu- ÇALIŞMAK VZERE _ 18 _ 20 Ya.,la.- dan gel-en caddeye nazır eni 23 met- §allld:ı F. B. K, rwnuzuna mektupla. müracaat. _ 2 görüp anlıyacakları ilan olunur. 
alllm Nacı caddt!61 No. 115. d 2 s ,.,_A •ı.tı,, ...... _ re bo 106 t x ~· trlk ü nn a - ~ ,,,.1 ..,aç vard1r .lS1'e- Y me re vfümdcn elek :rn raca:ı.t. - 1 FRANSIZCA OLAltAK _ Rlyazl-

Bi.R BAYAN ARANIYOR _ Yazın yenlerin posta.ne knl:"§ısındıı. Eraurum su ve ha.vagazı geçer ve denize M~- SARIYERDEN tSKELE~E 5 DA- ye, fizik. klmya, tabllye ve lisan ders- Kadıköy ikinci sulh hukuk hU.J<:lm-
ıtı ay .için Yenlköyde kışın Taksimde ha.n 31 numaraya. mürac:aatlan. - 2 klmdlr. Müracaat: Eski Ali Paşa. KİKA - Meyvalı, ıırı kuyu, müced- lerl verilir. Evlere gldllir. Flatlcr eh- liğinden: 942/177 
torıforlu bir a.partımanda iki klşlllk SATILIK BUZ DOLABI V.S. - M tramvay durak 167 No. bay İlhamlye. det bir eda ve ıntıştemlllltı, dört dö- vendir. Akşam gazetesinde t.ü. rü- Osınan oğlu İsmnlle: l<:adıkoyün-
blr ailenin Yalnız yemek 1§1.erini te- ayalı: Frijider, Ban Corc!yo terazi ve BEYOÖLUNDA, §İŞl,İDE. BAKm- nüm mlktannda arazı küçilk blr boo. muzuna mektupla mürnraat. - 3 de Canan sokattmda. 25 No. da otn-
mJz blı surette ynpn.bllecek bir bayan va.ntilltör ve tezgllhlar. Tel: 24386. KÖYtlNDE - Ev apartıınan Bayezit- tan ma.ktuan (2500) llrQlYa. ıı.a.tılıkt1r ran karınız Na7Jni,ııe tnr~fmdan aJey-aranıyor. Yn.şlıca tercih ecllllr Oa- - 1 te Orta.köyde a.rsa Acıbademde köşk Mii:racaat: BQyUkdere Piyasa c:ı.ddesİ BİR AL!\IAN BAYAN ö(;..RET- hiniz~ .stılh teşebbüsü dfıvası açı!-
lata Bankalar caddesl Burla Birader- --------- ----- Çamlıca.da tarla ııatılıktıl Müracaat· ~g No ya. MEN - Talebelere, büyüklere gr::ımeı· ımq 'Ve lkametgahınır.ın meçhuli3cU 
!er karşısında Heznran han aon tat SATU,IK SEMAVER BUDAR KA- ş~ıı posta kutusu ,., · _ İ · · - 1 ve muhabere dersleri verir. Kolay . dolayıslylc size ıınneıı tcbli!;at ıcrn-
ba Mfle ZANI VE SANTRFVJ - Heıı l:kisi de · BEYOGLUNDA - YruJ 1ç1n k1ra.l.ık metodla nltı ny zarfında /ılmarcaj sına k:ırar vcrilm\şt.Jr. Davc'lycn -ı 

---- ,.. • -· - - - 1\11-r~tlı J:l'Pr 1ff!TA "l.dı>r Miic..ı:se.~e>Ier- hı,. ,.,;;~ıı"'~' TnQnl·P "" rli•mnh~nf';<l 1 e 
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.,açınızın ıpek glbl parlamasını 
\'e yuıiıuş:unasını arzu edersenız 
b:ışmızı 

'' JfpA art 

" eı .>abunları lle yıkayınız. Baş
taki kepekleri 2 - 3 def'ada. iza
le eder. 

Bakkallarnuzdan ıst~yintz, 
Toptan satış yer1: İstanbulda 

- Hasır lskeleslnde 24 No. 

Dadı aranıyor 
lzmirde 6 aylık b1r çocuğa 

>lkmalc uzere blr dadıya. jhtiyaç 
vardtr. Müracaat: Telefon 24674, 
Atabek Han üçüncü kat No. 10. 

1 FJNDIKLI'DA , 
Perıı:.ıt Hatun mahallcs!nde i1d 
cepheli tevkal1\de manzaralı ah
şap 7 odJ.lı ve biraz b'l.hçell blr 
'v ARSı\Sl l'İA'J'INı\ S.\TILIK
ı•m. 

Görmek ve ~rııitint anl:ı.ma.ıc 

ıçm Cıhnng!r Kumrulu sokak 
No. 26, Rami Bey Apa.rtını:mı 

6 ncı katına her gun saat 2 ve 
kadar muracaat edilmesi. 

Kandını ı~liye hukuk m:>.hkeme
sınden: 

Davacı Kandıranın Orhan mabal
le.:ılnden Aziz kızı Melek Pulat tara
fından kocası müddeaaleyh Ist::mbul 
Galata Arşuııcular sokağında 10 No.lu 
k1hvedc ınukım iken halen ikamet
~ thı meçhul Tokatın Kibah köyiın

den Ali oğlu Hasan Pulat aleyhine 
muhammenizln !H2/ 46 esas sayılı 

dosyaslle ikame eylediği boşanma da
vaııın müdde:ı.aleyhln ikametga
hının meçhul bulunmasından ilanen 
yapılan din arzuhali sureti ve da
vetıve ve gıyap kararı üz.erine gel-1 
nıedıgınden gıynbmda icra kılman [ 
muhakeme sonunda: Müddeaalevhe 
kl n unu medeninin 132 ncı madde~inc 

1 
te•·fikaıı yapılan lllnen ih~:ırr.ame 
tebllğıne dönmediğinden m-ezkü!" 
m::ıcldeye tevfikan tarafeynin boş ol-ı 
malarınn ve 142 ncl madde nıuc!bin
c de hiidis"de kabahatli bulı.:nln 
mudde<ıaleyhln blı sene müddi'!tle ev- J 

1-enrnekten memnu1yetine ve ınrıhke-J 
tn" h:.ıı·r; ve ınnsraflarımn da milddP
rı ~Jnyhe tnlımillne 5/2 1 942 tarfairırle 

lS ~Yl lle karnr vcrildi~ind~o. tıan 
tırılıınden !tibnen kanuni müddet 
z~ • '' n da k<ı ı ıı rı volıııuı. müracıD t et
m ~ri'!:ı sıı 1·1'tt' hii'·müı' kesbi kat'iyPt 
e•i"""(•i ll'ıın ~u·eLI maknmını:ı kalın 
oı .... 1k ii·,ere !Ifıncn tr'•lll o!unL•r 

Hurs:ı nc:' ı • e Udnci hııkuk hlkimli-
ı:; •ıcten: • 9421853 

D.lvalı: Burô:ı. Hoca Hasan M. Ta.
;:;ın ~okak 37 No. da mukim ikt>n h.1-
Iev ıkametgahı mechul Süleyman 
o!'?ln Naci Alpıı: Karınız Bur.sadJ. 
Hı ,an ~:ızı Nuriye Alpa tarafından 

al"vhinlze ikame olunan ihtar dava:>ı 
u ·~ı ıne ikanıet.aahınız meçhul ka!
m'.l!'iı hasebıle ilanen ve ilsakan teb
Iığ edılctlgl hnlde mahkemeye ~elme
clı•\1t1izde11 ve tarafınızdan bir vekil 
d(' gôndnrnıediğinlzden davacmm 
trıl"bıle gı,vabmızcta muhakemeye de
r nı olunarak: Divııcı bil:l sebep terk 
hakkındaki iddiasını şahitle i.spatın:ı. 
VP size ilanen v-e füakan gıyap ka
ron tebll!l:lne ve muhakemenin de 
17 7/ 942 ~ant 14 de talikma mahke
mroce k.ırar verllm'ş olduğundan yev
mi mezkut \e saatte bizzat ın:ı.hk.?
meye g~lmenlz ve yahut tarafınızdan 
baroya k:ırıtlı bir vekil gönd~rmeniz 
ve mnzcreUnizden nııılık~mevı h -
berdar etmen ı iktiza c·Jer a'.<sl t:cı k
dırdc bir dah;ı mahk"ıneye kabul 
edilmeyerek r,ıyabını"'da muhakemeye 
devam olunıı~ağı tcbl!J; makanımn 
kwm olmak: ÜlCrc ll5.n olunur. 

Bursa asliye lk!nel hukuk h5.k:m!l-
~ıııden: 9~2 '849 

MADEN KÖMÜRÜ 

v aktile denizci olan bir İngiliz şairi, 
rıkömür yüklü ve dwnanla kaı>h kirli 

İngiliz şilepiıı ni unutuJmaz bir şekilde ta
rif etmişti. Kömilı'ün maden sathından ev
deki sobaya ve fabrika ocağına teslim işinin 
en tehlikeli saflıalanndan biri kabotaj s~fer· 
teri yapan kömiil' şi1epinin işidir. Kabotaj se· 
ferlerini yapan gemiciler, herlungi lim~n· 

dan hareket ederlerse etsinler, normal z~

manlarda bile k(hnürümüzü daya uzağa !!Ö

türürken büyük şerefler kauınırlar. Ekseriya 
rahatsız ve daima tehlike içinde yüzlerce met· 
re toprağın altında çalışan \re güneş ıŞtği.le 

temiz havadan mabnım kalan mad<>n iş~ile· 
rimiz daha az şeref mi kazanıyorlar~ Fakat 
kömür nıadenciJiğinde İngiliz kimya sanayi. 
inin oynadığı esaslı rol hakkında çok az kim· 
seter malfunat sahibidirler. Kimyager olma· 
saydı iktisadi bir şekilde pek az kömür çıka
rılabilirdi. Kuyu açma, yol yapma, yarnıa 
ve süpünne işlerile bimat kömür ihraeı 
i~inde infil:UC maddeleri kullarulır. 

I<.ömiir ocakları iki n~vidh: «Açtk havaıı 
ocak1anncl::ı toz ve gaz yoktur ve bunlarda 
hıırut ve infilak maddeleri kullanılabilir. «Em· 
niyet l:lınbası,, kullanılan ocaklarda ise «Per· 
mittech diye tanınmış ve ga~ veya tozlann 
iştialine mani olmak üzere hmu .. d surette 

imal t'dilmiş olan infilak maddelerinin isti
mali me~buridir. Bunlann ç.eşidi o kadar ge
niştir ki .sert veya yumuşak her türlü taş 
ve kömiire mahsus infilak maddeleri ihzar 
edilmiştir. «Permitted •ı (miisaade edilmiş) in
filak nıatldeleri daima bir eMdrik kapsülü 
ife infi!ak ettirilmelidir. Bunların kuUanışı, 

infilak e!iasında hasıl olan gazlan ör.ten ve 
soğutma bir haJitadan müteşekkil mahfaza 
sayesinde, bugün bir kat daha emniyet al
tına almnuşhr. İngiliz kimya sanayHnin araş
tırmaları yalnız kömürün tasarruf va kolay
hkla ihracını temine değil, madenlerimizde 

çahşan işçilerin emniyet ve rahatım da· 
iıl temine iştirak ~tmeI'\tedir. 

fmperial Chemical lndustries Limited 

Gö~. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağalof(lu Nuruosmaniye 

caddesi Oı.man Şerefeddin 
apartunanı N. 5 

fio.stalannı pazardan başka 
heı giin sı.at ikid~n altıya ka
di\r bbul eder. Telefon: 22566 

B.\kırkôy ı;ulh hukuk hakimliğin-
den: 942/17 

Izaleyl şuyu zımnında bilnıiizaye
de satılmasına karar verilen Ye~ll
köyıinde Şevketlye mahallesinin Saa-

şam 

GAZiNOSUNDA 

v:ı kıymetu saz ar!{ad~ları keman! t s ıu A t L 
Beşiktaşlı E D İ P ve arkadaşları btrlıkts 
T~miz hava - Temiz Me~e - Eyi Servis 

detli .sokağmda kain 45 num~ralı 5 ı - rt 
oda 2 sofa bır mutbak ve b!r kuyu ve K ) · ) • d ki 
bir m!kdar bahçe ile bir helayı havi ap ıca ve ıçme ere gı ece ere: 
ve müştcmili'ı.tı so.lreyi ve ıooo Ura 1 IHüteh:t.c;.sıs Dr. R.JZA RElIAN'ın 
kıymetl mthammeneli a~ap bir evin ŞifJh Sulart RuJfanma Urni - )5ifııh k:ıyrıı.ldaruıuz 
ı ci arttırması 2917/ 942 çarşamb.ı (610 sahife, 25Ci resim ve harita, 5 lira 

Mudcteaaleyh : inegb!Lin Deb:ılch:ıne 
m~halle~inde mukim iken halen ika
metı;;aıu meçhul Al! kızı Kıymet Yap
rak, Davacı: Kocan•z Mustafa Yap
rak tarafından aleyhln!ıe ikame olu
nan boşanma dfıvası üzerine ikamet
gahınız meçhul kalması haseblle IlA
nen ve !!sakan davetiye tebllS edil
dıği halde mahkemeye gelnıediğin,z
den ve bir vekil de göndermedlğiniz
den gıyabınızda muhakemeye devam 
olunarak: Divacı veklll tarafından 
ikame olunan ~ahltler istlma edı.iereic 
ihtar k.'.lrarından .~onra da kocanız 
davacının evine dönmedlğln!;:e şe
hacTet eyicmlıı ve bunlardaıı bahsilP. 
size ilanen ve llsakan gıyap karan 
tcbli~ine muhakemenin 15/7/942 saat 
10 a. tallkma mahkemece karar ve
rllınlş olduğundan yemvi mczkıir ve 
&aatten bizzat mahkemeye galmcn!z •e yahut tarafınızdan baroya kayıtlı 
bir veklI göndermeniz iktiza eder ak
sı takdlrde blr daha mahkemeye 
kabul edılmeyerek gıyabmızdı mu
h 1 meye devam oluıuı.cağı tQb!iğ 
O•l nur. 

günü saat 14 den 16 ya kadar arttır- Kaııiıca Bilgileri (50 Krş.) 
maya devam olunarak kıymctlnln Tavsiy.:! olunur. Kitapçılardan nraymu. 
yuzde yetml~ beşl.nl bulduğu takdirde Uil•••••••••••••••••••••İ••••••ıl 
ta!ibine kati sn.tışı icra kılınacaktır 
ve aksi takdirde arttırmanın taah
hüdü baki kalmak üzere 2 el arttır
ması 10/8/942 p:ızartes! günü saat 
14 den 16 ya kadar yapılacak 
müzayede neticesinde haddi Iayıkım 
bulduğu takdirde müşterisine ihaleyi 
kaUyesl lcra kılınacaktır, görmek va 
g~zmek lstlyenlerln mezkur eva mü
racaatıan ve fazla malümat almak 
lstiyenlerln de 942/17 num:ıraya mil· 
ra.caatları ve tallp olanlann kıym.etı
nlıı yüzde 7,5 pey akçası 11\j veya 
milli bir bankanın temlnatıı mektubu 
ile müzayedeye glrebileceklerl llıl.n 

olunur. 

Zayi - Kemallye jandarma silvarl 
bölüğünden 1 haziran 1926 tarihinde 
almış olduğum askcrllk veslkaını Z'.lyi 
ettim, yenisini alacağımdan es!dslnln 
hfıkmü yoktur. 

20 

Ltd. 
İııviçredt.. Vebbo!lite A. Ş. Umumi Vekili 

Türkiye Büyük Millet 
idare heyetinden: 

Meclisi 

ı - M~clis polıs memurları.le müstahdeminine aic ~Ibwe va ıoın.tlanıı 
i.'}çiliği kapalt zarf usulile ekı>lltmeye konulnıuştur. 

2 - Eksiltme 24 temmuz l!H.2 cuma günü saat 15 de idare hey'etın
de yapılacaktır. 

3 - Şartnlmesl her gun mesai saatleri dahUlnde daire nıi.ıdürluğün
den alınab1Ur. 

4 - Diktirilecek elbl.>e ve kaputların yalnız d!klşterinın muhammen 
bedeli o.5328» lilradır 

5 - Muvakkat teminat «400 .. Uradır. 
O ..,. Kapalı zarflar ekslllm'3 günü mvayyan saatinden bir :;o.at evvell

n• kf4ar ka.bul edilir. Her ne ş~kilde olursa olsun geclkmelı?r ş1yam kabul 
değllcllr. 

7 - Ek:slltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla 
bu glbl taahhllt Jşler1n11fa ettiğine dair vesikaları ibraz etmek mecburl-
yetin~cdlrler. c495h ~7294a 

Yalova Kaplıcaları İşletme müdürlüğünden: 
700-900 ton arasında muhtell1 cins maden kömürü Zonguldaktan Ya· 

lova iskelesine ve iskeleden on kilometre mesafedekl santrala nakliyesi 
pazarlıkla talibine ihale edılt'ceğinden alakadarların tekliflerlnl ıo Tem
muz 942 tarihine kad:ı.r Kaplıca i~letme idaresine blldlrmel.?rl 111\n 
nur. (7212) 

San' atkar Aranıyor 
Ortakuy Orlıanırcdekl motöılli vasıtalar tamirhane.>! ıı;in 

imtihanla taylıı cdllecelc ehliyetlerine göre tesb!t edllınek ve aıaınl yev

KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖRÜRSÜNÜZ. --o 

ıl - Piyuaya Arzedilmittir. Bütün Eczan,e H 

Ecza Daçolannda Bulunur. 
' 

1 
5 

1 

M LA l Bi.r adet V. 8 9J 7 Model yeni veya lwllanılnuf 

Ford Otomobili Motörü vay~ 
Silindir Gövdesi Alınacaktır 

Piston eh' adı binde beştir 
1 İ.itek!iledn fı.ı t teklifle.ini 10.7.94.2 tarihi.ae kad:ır po~t~ kutU3!1 

ı " 1 Galata ( 104 6) atmaları ilin olunur, , 

Yol MüteahhidJerinin nazarı dikkatine 1 
1 

SAHMERDAN, MARTO PERFORA TÖR, KAZMA. KÜREK 
. TOKMAK, BOJt MEVCUDDUR. · 

Karılköy Palas altıncı kat 15 • 16 numaraya müracaat. T-elefon: 40594 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşlgtdl. Y'ızıh ş.ırtlırt haiz okurlu harp okuluna alınaCJ.k

tırdır 

A. - AnkarJda. butuınnl'ı:: do{trudan doğruya Harp ot~ulun:ı. An
kara haricinde bulumı.nlar btı.lundu klan yerln askerlık şube·üne mür~ -
caat cdeceklerdır. 

B. - Kayıt ve kabul mua.melesl ı Haziran 9-12 den itlhareıı ba;h
mt~ ve Ağusto.> 942 sonuna kadar temdlt edilınlştlr. Bu t:lrlhteu 3Qn
raki ::nu.racaattı.r kabul edtlnılyccek tlr, 

2 - Oir4 ğlrtları: 

A - Türk ırkınd.ın olm,3 k, 
B - L!.,;e bitirme ve olgunluk imtlhJ.mnt vcrmlş buiunm:ı.lc 
C. -Tam tc~ekkullü hey'etı sıhhtyesi olan askel'l ha:.tmed~n Chatp 

okuluna girer) kararlı .sıhhi raporu olm:ık. 
D - 18 HA 23 y~ınd:ı olmak (24 ya~ına. girmfş olanlar alınmaz.) 

~ El. - Dığer ş.ırthr a:>ker:lik şubelerinden ve Harp okulundan Oğo-
nilabilir. (3352 - 6632J ......................................... 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askert liselere, Konya asker! ort1 okulun3 ve gedikli hazırlam<ı 

orta okullanna taiebs alınıyor. 

1 - ı Eylftl 94'.? de başlıyaca:t yeni ders devresi lçln Konyada Ku
leli, Akşehirde .Maltepe ve Bursa askeri llselerlle Konya asıceri orta 
ok:.ılunun ve Kayseri gedikli erba~ hazırlama orta okulunun har üç 
sınıfına, Merzl!on gedlkll okulunun birinci, 1k1nel, üçüncü sınıflarına, 
Kırıkkale s3nat okulu vt Ankara musiki gedlkll okulunun yalnız bi
rine! sımtıarına Maarif llsı?lerinden. Maarif orta okullanndan ve fllc 
oku' mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenoje 
sağlam çıkması, ve ıstekıt o.dedi !htlya~tan fazh oldu~n t.ıktlrde ya

pılacak seçme sm:ı.vında kazanması şarttır. 
3 - Tııhsl.11 terlı: edenl-:?r, her ne sebeple olurs:ı olsun yaşını bll

yütmü~ veya küçülmii.i ohnlar, bulunduklan okulların son sınavların
da. smıfta veya bi.ıtünl~meye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve ağırhk
lan askeri liseler tallmatındak:t hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-
mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullarına bir tn üç sene 
tahsili terketını3 olanlar alınabilir, 

.4 - Bi.! şartlan taşıyan ist:?kl11er!n bulunduktan yerlerin asker!U< 
~ubelerindcu dlt"r k:ı.ydı kabul şartlar.nı öğrenmeleri ve okullarca 
istekliler hakkında. yapılmakta. olan tahkikat neticeıertnln s~çıne sı
navlarına kad:ır tamamlanarak lstekllier!n bu sınavlara glrchllmele
rit"l temin için 15 M:ıyıs 942 d~n itlb:ı.ren blrer dilekçe ile ve açık ika
met adreslenn! ve nüru.s:ı kayıtlı bulundukları yerleri dilek~clerinde 
göstermek üzere derhal girmek istedikleri okul müdürliıklerlne mjira
caat etmeleri n Maarıf okul!ı.rında sınıf geçme sınavları bittikten 
sonra da dlğe:: kaydı l::ı.'oul k3ğıtlannı hazırlıyarJ.k askel'ltk şubeleri 
yolu ile en geç 10 Ağusto.5 042 tarllllna kadar okul müdürfükterlne 
göndermeleri il.in olunur. · (3267 - 5538) 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
T ah3il müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, aynca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdi~i vakit derhal Devlet Hastanelerinde gerefli va· 
zifelerine tayin edilirler ve ayrıca hem~ireler yurduna aza olur
lar, işsiz kaldıkları veya t~kaüt oldı.ıkiarı zaman yurdda İa§e ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul şartlarını haiz olanların memleketlerinden lst:ınhul!l kadar 
yol paraları Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul şartları: 
1 - Türk tab'aaı olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 2 5 den yukarı olmamali. 
4 - İffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili hitirmi~ olduğuncı 
gösterir vesikalı olmak, 
6 - Evli olmamak. 
7 - Okulu terkettlği veya beJ senelik mecburi hizmeti ifa et
mediği takdirde, okulun tahlil nnaraflarını ödeyece~ine dalr bir 
kefaletname vermek. 

İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Ankarada 
Yenişehirde Kızılay Umumi Merkezinden, İııtanbulda Aksaray
da Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebinden ve diğer vila
yetlerde Kızılay ye Şubelerinden aldbilirler. 

Sud ıki l:iıeci ıılan ta~fiye crhazları için ili mm!t maddeler ve yedek 
paıçal ırı gclrııiştir. Sıı.ı-ırt mü~terileriır1İz..? v~ 11ccntalıımnıı:!.l ilan olnnur. 

miye 5 lira olmak üzere, bir tesviyeci, ik1 temacı, bir 
~ti~~~~-~ı.ı......w.;ıı.ı;ıı.ı;ı.ı.ı;~...w~Uillııı.c,L_.WJ.1Jiı-0Ui~~u.ı.ı.~L--..u11'-ILıınl.l.llJ11.1..-'l~~ı=ı~.n.ı.ıw.m11----1r~t.~uk~0~ın~m~c~l~b~t~r~ı~1wl~~'-'lJ.AU.ı.u....ı.ı.ı..w..ı;..ı.....w:;;..:;:,ı,:.;;ı..ı:..-ı.:.ı.ı.ı~iüll~~oı.a•ı.-.a.--...-..~~~-VF'Rlll 


