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Herkes nutuk söylüyor, 
zaferden bahsediyor... Sulh 
bazen böyle de gelir. 

Memurlara 
ucuz ekmek 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

Harbin üç yılı bitti, dördüncü Moskovaya giden ve Stalinle 

Yapılan tetkikler 
oldukça ilerledi Stalingrad korkunç bir hal aldı 

loşa glrlyoruz. Avrupada bir çok uzunı uzadıya konuşan Ameri- Ankara 30 (A.A.) - Habeı- al-
memleketıcr dilcman Işgall altın- kalı Willkte, Rusyada bu laş S&- d ., ·· b ıc.day catlerinin 

y-.•· • •• • t 1 tl k ıklı l x. ıgunıza gore, U5 ı ı 
da inliyor. Asyacla büyuk ülkeler a e n ço ac o acaı:,ını ve yükselmesi karılSında memu:-lara 
sahip değiştirdi. Aç kalan millet- ikinci cephe yardımının gelecek ucuz ekmek temini hususundaki tet
Ierin, hava alanlarından yıkılan sene çok gecikıntş kalacağım kikler oldukça ilerlemiftir. 
§ehirlerin sayısı gittikçe nrtıyor. söyledi. Amerika Cumhurrelsinin • ... d 

Şehrin büyük bir kısmı harabe halindedir, defne: 
dilememiş cesed yığınları ortada duruyor 

Bir taraf, her ay batan ge- mümessili olan bir zatın Rusya- Amerıkadan bug ay 
rollerin artmas1le övünürken da rnJsafir lk~ tehlikeyi bu ka- alınıyor Vichy 1 (A.A.) - Stalingradın Almıınlar Kn&asyada Terek neh· manyalı asker öldürmü~lcrdir. 
öbür taraf her yıl yağdırılan dar açıkca soyllyebllmesl içln Amen"kadan 200 bin ton buğday şimal batı mahallelerinde tlddctll rinin ve Novorosialt'in cenubunqa Berlm radyosu büyült Rus kuv-
dtnamit tonil!tolanı:ın yükseli- esaslı sebepler olmak gerektir. sahn alınması için bir anJ~ma yapıl- muharebeler oluyor. H~cum, kar~ı ilcrleml~lerdir. Sahilde Alman kuv· vetlerinin Leningradın cenubunda 
§ile seviniyor. İngiltere, Amerika Halbuki. Amerika. Hariciye Nazı- ml§hr. Buğday. fsveç vapurlan tara- hücu:n lıin"birinl talôhedıyor. Bu c.- vetleri Tuapııe"ye yakl~mıolardır. llmet& gölil mıntakasında hücum et• 
gibi zengin devletlerin harb mas- rı , bu sözlere ne dıyeceği hakkın- fından nakledilecektir. Şimdilik 3 nada Almanlar bir miktar llerleınif- Londra 1 (A.A.) - Stalingrad- t~lerfoi hlidirmiıtil\ Bir tabur bit 
rafları, silAh yapılan aklın al- dakl sorguya karşı «Salfilliyetl vapu· bu İşe tahsis edilecektir. ler, haz: ııokaklan ele geçirerek Vol- da ıvaziyet elan fevkalade naziktir. ründe 50 hücuma uğramııtır. 
madığı rakamlara vardı. Alman- ve mesullyeti olmayan blr zatın ga nehrine kadar ilerlemİ§lexdir. l ununla beraber Ruı mUdafauı de- G 1 w·ı ' .. l i 
ya, bütün Avrupa fabrikalarım .sözlerine hiç bir şey dlyemlye- V k 

1 
Almanlar nehrin prk aahilindek.i vam ediyor. Şehrin oimal batı va- enera ı son un soz er 

ve kontrolu altındaki memleket ceğfo cevabım vererek hoşnut- Hariciye e i i Rus b~taryalarını euıturmağa çalıoı- roılanrıda kanlı çarpıımalardan son- Londra 1 A.A.) - Orta Şarkta-
fşçilerinl kendi hesabına ve harb suzluk gösterdi. yorlar. Moskova, durumun vahim- ra Almanlar gayet ağır !cayıp pah- ki İııgiliz kuvvetleri kumandanı ge-
lçln çalıştırıyor. Harbe girmiş Avam kamarasında İngillz liğir.~ gizlemiyor. sın bir l.>atmdo toprak kazanmıt- nera~ Wilıoa dün Bağdatta Irak ga• 
mllletlerln, yalnız ell sll~h tutan Başvektıl, 1k1ncl cephenin ne za- İyileıerek dün Stalingrad korkunç bir hal almıt- larıdı.r. zetecilerine 11u beyanatta bulunmur 
erkekleri değil, kadınlan da as- man ve ~erede açılacağ'ını, d~ tı . ~elırfn büyüle bir kınnı harebe Şehrin dışında ve ıimal batıaında tuzı cGördüklerime nazaran Rua-
kerlik hizmetindedir. Tarih, son mana ö~retmemek lçln açığa hastaneden çıkti halindedir. Dfnedilememit yığınlar- Ruslann Alman sol yanına taarruz- ya"da durum memnuniyet vericidir, 
haddine varan insan feragati- vurarruyacağını anlatırken bir la ceşetler ortada durUJ"or. Stalin- lan muvaffakı,yet temin etmlı, Al· ôtalingradın harikulade mukaveme-
ntn. en yüksek makine ve teknik fngtıfz generali ikinci cephenin Ankara 30 _ Hnrlclye Vckllt B, grad' c!aki Alman ku'V!vetlerinln ce- rr.anlar bir (Yerde çekilmeie mecbur ti Almanlar• yıpratmakta, harbin 110-

kudretinln harb uğnına kulla- pek yakında ve Fransada açıla- Numan Menemenclo~lu 1ylleşm!ş ve nahını tmdidetmek için marep.l ohnuşlardır, nunu yaklaştırmaktadır. Biz şimdi 
nıldığı bövle bir devir görmemiş- cağını haber verdJ. B~ün bun- bu sabah hasta.neden çıkmıştır. Has- Timoçenko kuvvetleri tamfından Mozdok cepheıinde Alman hU- hıwada Uıtünüz. Üstünlük gün gco
tlr. ttç yıldır ölen insanlara, ya- lar A.merlkada ve mgllterede tanın lytlaşmesl ,,eretlne profooö:- ıcı1ırin ıiınalinde yapılan taarruz: cumlan ta.rdedilmlıtlr.. Novoroıiık'in tikçe artıyor. Bunun, haııbiın aomı 
kılan ve.. yıkılan şehirlere, istil~ kararsızlık al~etidir. Almanya Sauert>ruch tarafından bu akşa.m beklenilen neticeyi vermemlıtir. cenup uoğuaunda Ruılar 6000 Ro- ilzerinde büyült tesiri olacaktır.> 
edilen fükelere. bat~n vapurlara, var kuvvetile çetin blr dlişman Ankarnpala.sta bir 2lafet verilmt.ş, zl-
harcanan milyarlara rağmen karşısında uğraşırken açılmayan ya.rette IIarlclye Veklll de hft:Zır bu-
herkeste asıl harbin yarın başlı- ikinci cephe, Almanya Şarkta ıunmuştur. B Hitler'in u k D v d •k • • 
yacağ'ı duygusu var. Amerika ve yükünü haflfietrek Garba dö- J• • z a ogu a ) ) n c 1 
İngiltere henüz hazırlanıyorlar. nunce htç btr işe yaramıyacağı- B Von Papen ın . o tk 
Almanya, Rusya lştnl de bltlrlp na gör~, ~ki taraf ara.~nda bu- • yenı bır nu U h ı 
başka ve uzun bir savaşa daya- gün görtilruı kuvvet denkU~l h ti• p e a/f\ı mış 
nacak kuvvet kaynaklan ara- Rusya harbinden sonra daha Seya 3 ce \\.J' · 

mel<:la meşguldür. sürekli, daha güç bozulur blr S 1· d d"' k ~ 
tlç yıldır sa'nkl hiç bir şey ol- hal alacakttr. O zaman, uzun bir ta ıngra uşece ve 

mamış higgjnf uyandıran başka savaşta zaman unsuru rol oy- Hiç bir siyasi maksatla bizi kimse buradan 
ltlr manzara da. bu hafta i~tnde nıyacaktır. Fakat <ıTlme.cııı gaze- ~18.kali değil çıkaramıyacaktir 
sıraslle nutuk söyleyen tkl taraf- teslne bakthrsa zaman, eskiden 
ıı devlet ndamlnnnın, a'ı'IU inan- sanıldığı gibi «bir müttefikıı de- A ~-• bi 

,, k t bl dü l BerJJn 30 (A.A.> - Yan r=ııu r nerlin 30 - Nasyonıl sosya.llsL par-
la hAlA. zaferden emin görünme- itil. fa a « r şman,, sayı ma- kaynaktan bUdlrlllyor: Almanyanın usı barafmdan ~ yardımı mOnue-
lerldir. H1~ blr Başvekil yahut lıdır. Ankara. btlyftk elçlst Von Papen'ln betııe btr toplantı yııpılmtıtır. Top-
liartclyc Nazın, kendi memle- Hiç şüphe yok kt Anglo - Sak- Almanya.ya seyahati haldcinda. blrçok Ja.ntına Afrikadakl Alman ku\o-vet.ıerl 

Vaşington: ~'Müttefiklerin son 
hareketleri Japonyanın Rusyaya taar

ruzuna mani oldu ,, diyor 
ketinin düşmanı yenemlyeceğl- sonların şlındiden, bu en elve- tahmtnleıı yapılmaktadır. SalAlıtyetll kumnnclanı mareşal Rommel de bu- v~ton ı <A.A.> - cenup Pa
nl açığa vuramıyacağı gibi, dev- TlşU şartlar içinde Almanvaya Berlln mahfilleri, bllyük elçlnin ziya- lunmUJ} ve salona girdiği zaman çok .sUlkta Müttefikler tara.tından elde 
letinln yenilmesi ihtimalini de Necmeddln Sadak rettnın hi9 bir siyasi maksadı bulun- alkışlanmıştır. EvvelD. Propaganda edilen muvaffakıyetler Japonyanın 
asla ileri sürmez. Devlet adam- (Devamı sahile 2, elltun t de) madığını 'beyan etmektedir. Nazın B Göbels b!r nuttık .sa~!emtş, Rusyaya karşı hareket pl!nlarını bO'Z-
ları son dakikaya kadar zafer- Alman siıtıhlannın kudretinden bah- muştur. Bu mllhlm muvaUaloyet 
den bahsederler. Fakat bu gü- y • k f 1 setmiş, dördfincll harb senesl başlan- 1kincl cepheyt teşktı etmektedir, Bu 
ven, bir propaganda olarak yal- ıyece le at erıe gıcında. Almanyanın slyast ve askerl suretle Ru..)'anın 1 milyon asker t:ı-
nız politikacıların ai!zında de- bakımdan sarsılmaz durumda oldutu- rafından taarruza uıtramamı& hemen 
.,..ildir. Amerika ve tngilterede nu söylemiştir. hemen muhakkak surette mlnl olun-
ıs d d k ,; Id Bundan sonra B. Hltler bir nutuk muştur. olduğu kadar, Almanya ve Rus- •• •• • söylemiş ve demiştir kl: •Blr Cumhur- Uzak: Doiu'da kaybedilen arazı ya-
yada halkın gönlünde de yaşı- un e yu se 1 re~l lst.lkbalde herkese sefalete düş- vq yavaş ged alınacaktır. Bugün 
yor. tlç yıllık sayısız fedak~rlık memek bakını vermek .ı.stıyorwı de- 1çln müh1m nokta Japcın ilerl hare-
ve sonsuz tahribattan sonra <la- mekle akıllıca söz söylemiştir, Faknt ketinin durdurulması. Japonların ~-
hl yenilmeyi kendisi için alın 1 5 1 . d bu Cumhurre1s1 hnrbe müda.hale et- rUemeğe mecbur edllmesidlr. 
yazısı sayan, ve acıklı bir Sctna J 8Sİt İ zeytınyağı Ün toptan mektense bütün 1f kuvvetlerini fay- Vaşington 1 (A.A.) _ cenup batı 
hazırlanan henuz hiç bir millet 5 J dalı ıstııısaııere tahsis etseydi, kendl Pasltlk'te oldukça geniş ölçüde hnre-
yoktur. HAJA. savaşan memleket- 19 kuruşa Satı dt mllletını zarurete d!l4ürmeseydl, 13 ketler oluyor. Japonlnnn yedist Ate-
ler değil, işgal altındaki millet- mllYon k~lnln işsiz kalmasına sebep outtcnnes, sek.izi Sıılomon ada!ann-
ler bile kurtuluştan ümitlerini Resmt makamlar tarafından olmasaydı daha isabetli blr harekette da olmak llzere 49 uçağı tahrlbedil-
kesm~ de~lldirler. Bunun sebe- ta:nztm edilen dünkü yiyecek p ı t bulunmuş olurdu. Biz dll~aru son mit. 2 kruvazörü hasara uR'?'atılmış, 
bl, Ü" yıllık dövüşün, aradaki maddeleri toptan fiat listem eski a a m U zafere kadar maAIO.betmek lbımgel- ı ticaret gemisi yakılmıştır 

" dlğlne inanıyoruz ve bunu yapmak- • 
denkliği, göze görünUr derecede flatlerlne nazaran btr hayli fark- tan gerl durmuyoruz. Müttefikler. Yeni Glne'de şimale 
bozamamış, teraziyi henüz tam lıdır. Pirinç, 48 - 88 kuruş flat bo il aştı Bu senenJn programı f\ldur: Elde doğru 11erl1yorlar, Müttefik bava kuv-
bfr tarafa eğmem~ olmasıdır. konduğ'u zaman kara borsada. bultınması Ilzımgelen ~ylerı elde vetlerinin taarruzlan yüzünden Ja-

Bu. nasıl ve ne zaman brlire- 120 kuruşa satıldı tdt. ŞtmdJ re.'i- • tutmak ancak ıcabeden yerde taarruz ponlann Moresby Ilmanına doğru ha-

vemet yuvafannt temlz!lyorlnr. 
Klska. adasında 2 Japon denizalt.ısa 

hasara uğratılmıştır. Çin'de A.."?lert• 
kan uçakları tanrruza devn:n cdly<ır• 
lar, Bu daha büyük kara hn.reketınt 
haurJamnk mnksadlle yapılıy<a", 

Müttefikler hir köyü 
geri aldılar 

Londra ı (A.A.) - Yeni O!ne'deld 
harekt\ta dair bu saba.h general MM 
Arthur karargA.hı şu tebllğl neşret• 
mlştlr: 

Owen Stanley cephesinde kıtaları.. 
mız Uerl hareketine devam ederek 
Nauro köyünll zaptet.mt.şlerdir. Çc~l
mekte olnn dUşmanın esas kısmlı. 
dün temas o1mamıştır. Havn kuvvet
lerimiz Japon levazım hatlam.o. e~ır 
hücumlar ynpm~lardır. 
2 Amerikan gemisi batti 
Vaşlnrton 1 (A.A.) - Salomc.n ad::ı.

lan nçıklartndn 2 Amerlknn nakllyt 
gemi kaybe<lilmlştlr. Zayiat azdır. 

IVladagaskar' da ki 
hareket cektlr? mt raporlarda pirinç ftat1 yoktur. etmek · plotoltnıs'lnln b<>lşevlk1lğln reketlert durmuştur. Saloımon ada.-

Ha k tsi bf d " boğuş . Dün toptan çifti 30 yoked!İınesı. ' Iannda Japonların ellerlndekt üslere Londra 1 (AA.)- Madagaskar 
ması ~~de ~~in udi'~mü san= Horoz f~ulyesine 42. kuruşh sıtallngrad zapt.edilecek. ve tesis hava taarruzu artmıştır. Ouadelcanal ~dasında tekmil limanlar Britanyll 
ki bir noktada imiş gibl bütün narh konduı:;u. zaman fasulye er kuruşa satıldı edilen baraj bu suretle kuvvet.ıendt- adasındakt balırlyelller Japon muıca- kuvvetlerinin eline geçmiştir. 
J?ÖZler StaJingrada çevrilmiştir. tarafta bU flatwatıJırdJ, şimdi --· - - :ı1lecekt1r. 0 zaman Almanian ve llllllllllHIHlllllllllll.llllllllllllllHlllllllHlllllllllllllllllllllUUll• 

Kendini, kuvvctll blr düşmana fint 65 kuruştur. Çalı !asulyele- Palamut bollaşmııtır. Balık- müttefik kıtalan hurdan kimse çıta- ... ---------------........ - ------.... 
kar ı sokak sokak, ev ev milda- rlne 27 kuruş narh konmuştu. hanede toptan çifti 30 kuruşa rıımıyacaktır.• az .. :(..y-.,._~ 

ş h an ehlr hiç Kara borsada 40 kuruşa satılır- 1 1 1 k 1 B. Hltıer 1942 senesinde Alman 
faa eden bu ka ra~ ş kruı şimdi flnt 80 kuruşa fırlamış- satı an pa amut ar, uza ıcmt e- mllletınln en büyük imtihanı geçtr-
ştiphe yok ki harbın bugüne ka- tır 28 5 ku~a. flat konduğu za- re güçlükle nakledildiğinden fi- dlğlnl söylemtş, bu sene içlnd• elde 
dar en büyük epop~~l, dastanı- m~ 35 kuruşa satılan derme· atler, Balıkhaneden uzaklaıhkça edllen nettcelerden bıı.hsetnıil, dtlş-
dır. Yarın, öbür gun düş~e de, son fasulyeleri dün 70 kuruşa artmaktadııı. manm heı'hangi bir çıkarmada g sa.at 
kül ve taş yığını hA.lin~ gelen 27 kuruş fiat konan nohutlar dı~ Balıkçıların mazot tedarik bile tutunıı.mıyacağını kaydetmiş ve 
Stallngrad, Sovye~ müdafaası- şanda 60 kuruşa satılırken dün edemediklerinden, fazla balık İnglilz tayyarelerinin Almanyaya. 
nı~, insan nesillerıne takdir ve 85 kuruşa çıkmıştır. Bu cins fa- tutulmadığını. Balıkhaneye her akınlarından bahl&le: cBu hu.ru.sta. da 
hürmet duygusu verecek, Atman sulyelerde bir gün evveline naza- giJn fazla balık getirilmediğin- cevap vereceğimiz saat gelecektin 
fedak,,i'irlığı kadar Rus vatanse- ran • kuru• yükselme vardır. den fiıııtlerin dütürülemediğini demiştir. 

la kt <J 9 t '- H b B. Hitler Almanya lle mi.ıttetiklerl-verliglntn sembolü ka ca ır. Me ctmeğe 21 kuru• narh kon- yazmıı uı;. er ıene u zaman-
Fakat Stallngradın kahra- r Y !arda palamutun teki 5 kuruıa nln bu hamdeıı muzaffer çıkaealcla.-

manca dayanışı Almanyayı geri muştu. Dışarıda 50 kuruşa satı- düıer, aatılmıyan balıklar deni- nnı söyllyeıı'k nutkunu bltlrm~lr. 
çevirmediği gibi, bu şehir har- lırdı. Fakat şlmdl fiat 75 kuruş- ze dökülür<!U. Londra mahafili bu 
bin sona ereceği yer de değildir. tur. Balıkçılar cemiyetinin Tica- k bakkınd d" ? 
Stalfngraddan sonra, Almanya- İstllısal bölgelerinden İstanbul ret Vekaletine müracaatına dün nutu a ne ıyor 
nın daha bu ktş ve gelecek yaz piyasasına her gün bir miktar cevap gelmiıtir. Velcllet her ay Londra 1 (A.A.) - B. Hitler'in 
pençeleşeceği blr kısım Rusya, kuru yiyecek maddesi getirlllyor. balıkçJara 4~ ton .mazot verile- ıon rıu~ku balimda burada denili
tngtıtere ve Amerikanın da yen- Gelen mallar derhal müşteri bul- ceğinl, I&zun olan mazotun So- yor kiı Bu nutu1' mlna ve mUball
mek zorunda bulundukları bir duğundan stok yapılmasına mey- koni Vakum kump nyaıına mil- ğadan .:.:ade, 8:rllr dlley{cidlr. Hit-
:Almanya kalacaktır. Halbuki Al- danı kalmıyor. \ racaat edilerek almmuını bil- le"' zaferin el&ın çok uzak olduiu-

R ya dl · · nu ıöy!cmiı, evvelki valtlerin yerine manyanın bütün hızını usya. Zeyti" ... · "'k 1. rmııtır. 
verip Rusyadan sonrasına ve nyagı yu se ıyor Cell\lyet, 4' ton mazotu en getirilme--:C1i eebeplerlnJ anlatmıı-
b~k~ına ehemmiyet vermez Dün zeytinyağların bir buçuk lı:ıaa zamanda aldığı takdirde hr, Nutuk. Almanların ikinci cephe-
görünmesine Anglo - Saksdnla- asttlileri toptan 195 kuruştan sa- balık istihsali artacaktı!\, ~en {n~i.ıo ettiklerini do eBıtennip-
rın ise Rus harbine seyirci ka- tılmıştır. ttlgen vapuru ile bugün _ Henüz ihracat baılamamış- hl\. ngılız Lava ~lcınla;ına z~~~~ 
lıp en zor anında Almanyaya istanbuln bir miktar yağ gele- tır, Bulgariıtandan beı yüz bin 1 gelınce cevap verılec~~ınJ a3y e •...-
saldırmactıklarına bakınca insan cektlr. Fiatıerin glttlk_çe yüksel- liralık mangal kömUrU alınııcak, z~ınj~· ~ cpe~e u~ ıilren ğallcııl~, 
sanıyor ki her 1kl taraf harbin mest Ticaret Vek~letlnin nazarı buna mukabil 200 bin liralık a n a.rın ~Uhlm teaır yaptı ını gös
ronunu ya Rusyanın çökmesin- dikkatini celbettlğinden İstanbul balmumu ve 300 bfn liralık ba- termc.:tedır. __ ,__ 
den. vahut Rusva önünde AI- mıntaka ticaret müdürlüğünden lık aatılacaktir. Amerikada et vesı"ka ı"le 
rnanvnnın ezilmesinden bekli- tahkikat yapılması istenmiştir. L J 
yor. · Sehrimlzdeki maruf yağ tacirle- . verilecek 

Almanvanın fedakll.r111~1an ve rindern bir kısmı mıntaka ticaret tüccarın bir suçu bulunmadığım, Madrl4 ı <A.A.> _ Amerlkadan 
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S ZÜN GELiŞi 
Refaha götüren yol 

Q kuyup yazmak öğrenmenin, mektepler bttlrmenhı mı. 
ncı bir tarafı oldufuna bütiln annelerle bebeler lnaıut. 

Çocuğunu mektebe gönderen, onu daha bilyWı mekteplere ıf~ 
meğe zorbyan ve bu uğurda varını yofunu ttlketmekten çekln.
~cyen baba bu gayrettıe çocuğuna m(Jrf>ffeh hfr hayat hanrJa.. 
Clıitndan biran şüphe etmez. A.kh bqınılP. dedJlimJs baba f9ha 
köy, oflunun Jstfkball bakımından derhal terbclllmesl llmnge. 
len bir yerdir. Nice babalar mi çocakJanm olmtm.alr endfrsUe 
löylerde1d, kaznlardakf işlerini g(içlerfnf bırakmış, §dılrdekJ bfıt 
kira evine çıkmışlardır. Neden? ÇOnldt orada orta mektep var· 
dır, lise vardır, Untversite vardır. Çocuk ıanıslle bu mektepleri 
bitirecek, en bilyilfilnden kocaman bir dJploma alacak n hey· 
bat, mtmur olarak bayatını mahdut bir gelir içinde llkmtılarla 
ceçirecektlr. 

Sulh rivayetlerl 
Bir l~çre raseted Papa ile yapilan t1öril1· 
melerden ~lıaederken • ulhun lien'iü glJrlln· 

mealğirll •IJyliiyor -

in~·~· tıkan Joumal Cfe a .. dan ıonra lnallte.rq• Japılmiffu. 
iih• .w batJık1a yasdıti bir maka· B. Hltler, her defumda pllp eıfa-
1.de C117or k!ı • tile aaa eöylediifnJ n _.J_lp olduiu 

HARıa ouRUMU -, 
Almanlar Volga'yi ı 
geçmeğe çalışıyorlar 

• Bir baba Jçfn köyde kalmanın korkulu ta.rafı oflunun ço-
lıan olması, çlfçt, değirmenci, davarcı, oduncu. yağcı, .U.tçtl 
olması ihtimalidir. Bu lhtlmallerbı bir babayı neden korkuttu
lfı1 hiç anlaşılır şey değildir. Dugifn .kuşağına §llı:ır şıkır altın 
d:zen köylil, şehre gidip senelerce okuduktan sonra köye yahut 
'rilayete en çok otuz Ura a!lt maaşlı ziraat memuru d.raat mil
düril, zlrant mfihendisl olarak gelen münevverle h~kh olarak 
alay edebilir. 

Bugün Devlet dairelerini dold111'8.D bfitun yftkselr mektepler 
me-zunlan. yekQnu bir hnyll tutaan bu okumuş kalnbııhfı eli ta· 
kn~rındn geçim dUşiinilyo~ Terkettlğt köyünü, tarlasını dava
nm. dfllğint hatırlıyor. Oral"t'da bunlardan bir kaç p~ça kal
mış bile olsa artık ellerlnde1d dJplorruı tekrar dönmelerine lm
kfin bırakmamıştır. Çoktan ellerini topnlktan çekml~ bulunu· 
yorlnr. Bir taman altın tutmuş olduklanm dilşüntrek. 

Babnlann cocukJannı yOksl'Jı- melrteplerder mezım etmek 
n Q-runda sarfettiklerl ~ayret beklPnen gonu gettrmemJşttr. Kö
yün, lmsnbanın çoculdann tstil<ball fçfn kaçılacalr bir yer olma
dı~ buırün de nnlnşılma~n Jılç bfr zaman anlaşılamıyacak
tır. n e!ah çok olrumuş miinevverfn değil u okumuş mU!tah-

cB. Rooeenlt'ln Pa~ nud~- için bir banpna harelio~e buİ'-1· 
de tWt ınUmeulll olan Myton dulunu beyan etmlt, 1940 tommq· 
Taylor'un ıon ..Unlerde Romaya zunda bu mOracaatının fnailter.ntn 
ıelmeal, b9)'11elmilel ıuhfilleıde aklı selimine ~•Ptılı ıon mUra.caati 
birçok dedikodulara ..ı,eı,tyet ..... oldulunu lllve etml,tirf. B. Hltlerln 
fb-or. ltal,.. hUkOmetfn.ln bu h&dl· yul blıı tekllho bulunmıyac:alına 
Hd• 18~erdlil incelik dikkati tek· lnanıla.bilir. Hattl Rua1a Mferl, Jr.en
ml,tlr, İtalya bUktlmetl, B. Taylor, dl amıau dahilinde lııld1&f etle hile 
mulekten yetltınltblr diplomat ol· Almanyanın artık .Aıvnıpada korka· 
madıiı ve cfevkallde bir .. fir>, oalı hiçbir cıihet kalmadıiını teeblt 
.,.. B. Rooıevelt'ln Vatikan nezclln• etmekle iktifa edecek T• ıayet mUb
de ıah•t mUmeaill bulunduiu halde, tefikler mUcadeleye denm otmk ı... 
S..raelondan tayyare ile ltalyaya ı• terler.. metanetle taarru:ılannı bek
lebilmeal lçln Papalık tarafından ya• lemekt~ bulunduiunu tekrarlıyacak· 
pılan mUracaata derhal muvahk tır. 
cevap vennlıtlr. B. M)'Ton Ta:rlor, Alman kumandanı Clauaevitz'in 
Papa ile görlit~ten ıonra Amerl- a8ylediiine ılSre harb, 1)atka utul ve 
kaya dCSnerae, ıimdilik clzli kalacak metotlarla takibedilen alyuettlr. Na
oluı mühim bir va:ılf e ıömıüt oldu· zllerin nazarında bu metotlar ve ça• 
ğu, kimsenin dikkat ı!SzUndcn kaç- reler, kuv.vetln metotlu bir auretto 
mıyacaktıı kullanılmaaında toplanıyor. Bu kuv· 

Papalık makamının reımt oreanı vet ite, tatbikından uzaldafm~ 
olan Onervator. Romana ıazeteıl, caklan bir pllnın baprılmaıı husu· 
bu milnucbetlı yazdı§ı bir yAZJdaı runda kullanılacaktır. Her ihtilll, 
cB. Taylor·un Vatlkana ıelilfnin •onuna \kadar netfceleıini lnkip.f 
Papa On ik.incl Pie'nln d ünya harbi- ettirir. Binaenaleyh bund.,ı aonra 
nln lnkipfına ııöatcrdiii alili ve Hitler reJlmJnln bir aulh programı 
faalıyetle ilııili aayıldıi"ını yazmakla arzetti~i g8rUlmfyecektlr. 
iktifa ediyor. Hltler, aulh tek.lif etmlyecektir. 

ıd imlir. Şevket Rado Papalığın bu busutta ııöıterdiif ÇiinkU böyle l:>ir teklifin mU.ait bir 
......... ııı1111111ummııınmıımırıınnm1111KIHAHllDRllhllllnnmmn-mmnuı&ıamuıwwwnı-u•n-- alaka ve faaliyet malOmdur. Bu fa- lı.a.bu) ııörmesl beklenonıez. Yalnız 

KUS BAKIŞ/: allyet, insani aahada kendisini ıö.- ve karada bemon hemen aillhaız 
termigtir. Papalık, ulrler, kayıplar l.alnuı olduiu bir anda uzla~ 

1 arbden istifade edenler? 
n muhacirlerle alakadal' olmakla mayı reddctmlt olan İngiltere, bu· 
beacrt aefaletl baflfletmeie çaL11yor. .gUn de kabul etmiyecektir. ÇünkU 
Fakat Papa, rolilniln buna inhisar bugiln İngiltere, vaziyetini daha iyi ( 
etmemeai lc:Abettiğ.l mülihıı.zaıında ve 1940 haziranında pek az olan 

? :in}a harbi her tarafta ~üyük ı va~urlaı da bulunuyordu. Avlanan bulunmuı, birçok defalar tulhu? da- muı.afferiyet ıanılannın çoialmıı , 
felaketlere ~ehep olmuştur. Mılyoo· balınalantl derhal derisl y{lzülUyor, yanması !hım gelen prensıplcri olduğıınu gSrllyor. De>vletler, aynı 
laruı insan ölmü~. milyonlarca in- etle.rl ve ya~lan a}Ttlarak bunlar- izah etmi~tir zamanda bofu~aya sirmediklerl 
san eefalet içinde ka lmı=tır. Hara- dan teneke kutular içinde konserve- Papanın Zlınijlnl mUnMİp cfüdüğil zaman aulh akdi daha ıı:ordur. Çiln-
bolan şel.irlcrin adedi aayılamıyacak lcr yapılıyordu. vakit •u~hUli yeniden teuüıünU hızı- lı.ü ho.rbe en •on olarak ıirenler, 
!tadar çoktur. Hnrbden yalnız in- Balina ne1linin tükenmeı: korku- l~tırmaga çalııacağ: muhakkaktır. avantajlara malik bulunduklannı 
aanlar değil, hayvanlar da bilyük su karıııındıı 19 39 ıen~I yazında, Acaba bu an gelmiı mJdir ~ İki ta· zanrıederler ve bu avantaJlardan le
zr.rar görmüşlerd ir. Ehlt hayvanin- mtıhare'bc batJamıızdan az zaman r.afın bir tavassutu kabule meyilli tifade etmek ltterler. 

Rjılar Don ile Vol(a araainaa 'taarruzda · 
bu un'Jular, Berlln lia laarruzlarin tarde

'dUcliiinl bildiriyor. 

Dolu cephe.fnd•ı 

Moak'ova ve Londradan ... 
len b.dielrer Stallnpd muhaı .. 
beal devam ederken, Rualann 
li'u tehrln timalinde, Vol,.a ile 
Don nehri aruında 80 ltllometı
relik bfr cephede taarruza reç· 
tiklerini bJkllrmektedlr. Taa~ 
ruzun lledofi StallnJradı kurtar
mak olduiu, Ru.a kuvvetlerinin 
teôre ~O kilomem. mesafeye 
kadar ıeldlkleii aöylenlyor. 
BerUnden ıelen haberler llO, 
RwılllJ'ln buradald taarruzlarinın 
hiçbir netice vermediif Ye tama
men akhn kaldı~ merkezinde
dir. Ahnan tebliilne ıöre Ma
car kıtalan Rualan geri atmiıbr. 

Diler taraftan Moıkova tel· 
rraflan, Almalnann Vo)p.n'ın 
kartı aahlUne geçme~e çahıtılc,. 
lanndan bahaedb'or. Moskova· 
da çıkan lzveatlya ıazeteaf, 
Volga üzerinde Alman aakerl 
yükiU clubalann taıhnD'ed.ildiiiı
nl yaı:İyor. Londra radyoauna 
g8ro, Almanlar Volga geçit yer
'erinl top at~i albnda bulundu
ruyorlar. Almanlu Stalinııl'ad 
mıntakaıına 2 000 den fa:r:la top 
getiımJ~lerdir. 

DUnlcU Alman tebliğine göre, 
Almanlar Stalinıırad' da ıehrln 
thnalinde bazı kıaımlan hilcum· 
la ı:aptetmltlerdir. Kafkuyada 
T e.rek nehrinin cenubuııda ve 
Novol'Oslalt'in cenubunda Al
manlar yeni.l.en llerlem~lerdfr. 

Mımdaı ~ 
~eni b!r hAdlae yoktur. ~ 

1

/ 

ınanlar mevzilerini tahkim et· ) 
meklo meıııuldürlc:, Bundan 
tfmdillk hlr taarruz beklenemi-

" . . l ,_ fffegı neticea · çutanlıyor. Ma.-
malih havalar ıerinlemeie Daf
Jadı~ndan, burada da yakında 
had> faaliyetinin arbnui llıti
mall vardır. 

Uzak Doiudnı 

Y enl Gine' do müttefik hava 
k\iVVetlerinln taarruzu devam 
ediyor. Bu kuvvetler Moresby 
limanının ılmalinde Owen Stan
J,y dailannda Joraba.lva tepeı
elnl ıeri almıglardır. Jorabalva, 
müdafaa hakımİndan çok mU
hfm Lir yerdir. Gerek burada, 
ıerdt Salomon adalanndn milt
tefik lıava kuvvelteri büyük fa- , 
afiyet gösteriyorlar, 

Hava akmları: 

İngiliz tayyareleri, AJmnnya
nın aimallnde muhtelif yerlere 
l>ombalar atmışlardır. A1man 
uçtakları da İngiltere Üzerinde 
~muşlardır. Oouvres'un şimal 
doğusunda bUyük bir fabrika.ya 
bombalar iaabet etmigtir. Bir §e· 
hlrde bir mektebe bomiıa dü~
müıtil.r. .3 3 lı.iıl ölmüş, 40 kişi 
yaralanmıştır. 18 ki~i kayıptır. 
Enkaz altında araştırma yapılı~ 
yor. 

nn mikthrı çok azalmıı, dağlarda, evvel Londrada İngiltere, Norveç. bulundutu kabul edilebilir mn Bil- Harbh dunnaaı için taraflardan bi
ormıınlarda yaşıyan bir çok hayvan· Almanya, Japonya. cenu'bl Afrika hun lıviçrede iki muharip zilmre- rinin mağlup olınıuı, yahut u:ıamıı 
l..rın ndetr. ne!illeri inkıraza uğra· ve Amerika tıUk<lmetlerlnln fıtir!kl- Y mensup ~hsiyetler temııslar, da· olan bir kuvvet milvazenui yilzlln- Mahkemelerde: 

izinsiz • 
pıyango yapmış 

mı~tır. Arnavutluk dağl:ırındaki le bil' konferan: toplanmııh. Kon· hı. doğrusu 'mUlnkatlar yapmıılar- den iki tarafın da haaımlanna arzu
muharebclcrd-. iki ateş nrnsmda kn· feran• balina.lamı tamamen mahvol- du. Fakat bu ıahsiyetlerin alyaat bir !atını kabul ettirmenin lmklnsız bu
lan kurt ,.ürülc.rinin nasıl mahvol· malarına mllnl olmak için bir takım ı •ı:ntı .yoktu: Bunlar umumiyetle en• lunduğuna kanaat getirmeleri llzım
:luğunu bir Yunan gazeteci gönder- eşaslar kabul etmişti. dustn A.lemıne mensup olup, umumt dır. Miltte!ikler, Birleıilı. Amerika 
diği mektupta canlı bir surette an- O zamnnlar denizlerde balina avı- menfaatlerden ziyade husust i,.Ieri harb gayYetleme henü.z yeni bagla-lı tmıştı. Rusyadn da "kurt ve ayıl ar na mahsus 2 38 vapur bulunuyordu. aörü~milalcrdir. Etasen yapılan •on- dığı, iki tanılın da hal'b kuvvetleri Suçlu: «B~r bilet on kurU§tu, her bilete ikTamiye 
at~ seli karşısında b üyük kayıplara Bu vapurlara fabrika haline kon- dajlarln bir uzlnomaya varma im- henüz karo:laşmadığı fikrinde bulu· çıkıyordu. Bunun için ruhsat almak 
uğramış!Lrd ır. Rusyanın garbında muo 28 büyük vapur refaket edi- Unla.rınırı pek az olduğunu anlamıo- nuyorlar vtı henUz kAfi derecede d ö- la:z;ımgeldiğini bilmiyordum» d• 
bu hayvaııl- r hemen kalmamıo gi- yordu. Her vapur katilcelnln bir uça• lardır. Almanlarla Anglo • Ameri- vü~ülmediği için konuamaya sıirmek ıyor 
b:dir. ğı bulunuyor, bu uçak balina aUrUlo- kenler aruında geçimaiılik tam İttemiyorlar. 

Difier taraftan, yiyecek azlığı yü- rini araıtırarnk haber veriyordu. Her olarak hakidir. İki tarafın retmt ai· Bundan bqka, Almanlann elinı- Maznun Şerit otuz beş Ya§la- bu kada r eğlendirirken bedava 
zündcn, bir zamanlar ihmal edilen kıı ~O bin balina avlan~or, bun· yuet lıaU.rında ka111lıklı bir anlaa· de çok avantajlar bulunduiu kabul rında ince, U2un boylu, ıeld ba- ça y, kahve verilir m i? Allah seni 
bir çok hı:ıyvanlnr, etleri lezzetsiz }ardan 600 bin ton yai alınıyordu. ma imUnlannı ara~tırmağa imkan edilmektedir. Halbuki İngilizler kışlı bir adam. Kılığı kıyafeti de inandırsın ki, p iyangodan ma~Ta• 
~iye . kıymet '\'erilmiye? balıklar Londra konferanaının Jıararlanna verecek nokt~lar ıBrlil~{jyor. B. ı y~lnız Habeıİşt.ıını lıgal etmi,lerdil\ düzgün. Konuşması, hareketleri funı ancak karşılıyabiliyordum. 
f)mdı avl .nmı.kta ve yıyecek ma- raimf.ll halina avlıyan yukandald M.rron Taylor un aeyahatı, birçok Bmaer:aleyh kefe, bariz bir aurette ilk !takışta insana, eski aflll ka- Gelenlerin h epsi talihli adamla r 
kamında kullnnılmaktadır. Bu yUz· hülcOmetlcr avlama işine fatıla ver· tahmin ve faraziyeler doiurdu~ 1 A1maayanın lehine eğilmektedir. bedayı tiplerini hatırlatıyor. Her bilete ikramiye çıkıyor Eh. 
den bunlann da mi!ttan azalıyor. me~ dU,Unmllyorlardı. İçin hldiseleri daha yakından tetkik Almanya, kolaylıkla anlaıılır ıe- Hant, hovarda külha:nbeyler1 var- biz de insanız. Geçineceğiz. B~ 

Harbden istifade eden yalnız bir Muharebe baıladıktan aonra d ... etmek ıı:ahmete d~ğer. . . beplerden dolayı, bu rehinlerden d.ı. Zevk Alemlertnde para har- kadar çalışmaya karşılık blr ek~ 
hayva.1 vardır : Balina ... Harb baş- nlzlerde balina avlryan 'Ya.purlar ~lmanyada hane! aıyaaette takı- vazgeçemez. camaktan çekinmezler, koltuk m ek parası çıkannıyalım mı? Şu 
lamazJ an evvel Okyanuslarda bali- gittikçe azaldı. Son zamanlarda yal· bedilen prenı~plerln Alma.ny~nın •?- B. Hitlc~, rnille~ne ela.ha iyi bir meyhanelerinde oturduktan ma- işten üç beş kuruş da bana kalsın 
na avı 

0 
kadaı artmı~tı ki bu hay- nız Amerikan ve Japon gemileri anevl •l,uetıne uygun oldugu gö- h~y~t ve hın ~enelik bir sulh vadet· .sa boş kalmaz. Eşlerine, dostla.. diye, kahveye elli kunış dühuliye 

•tnlann neslinin tükeneceğinden ,·ardı, geçen •enedenherl bunlar <la rUIUT:v~ka doiru ıenl§leme, Cer- mııtır. Bu vaıtlerin .tahakkuku ise rına ikramlarda bulunurlar ve koydum. Vay efendim, sen m.1sin 
l:orl:ulmdğa haşlamıştı. Balina av- ortadan çekildiler şı dl d izi menlıgm ehedt dlvalanndan blridır. yeni kaynaklar, lıletılece1' topraklar kendilerinden küçüklere Abicim, koyan? .. Bir gece polisler geldl· 
eıları küçüle gemilerle değil, büyük balina balıklarına. aerbca kal~ııh:~ ikinci Frederilc zaman~nd~n Hitlere iıter. Müttef~ler ite, bugUnkU ıart- büyüklere Babacım hltablle mü- ler, piyango ve dühuliye için ha
vapurlarlt ava çıkıyorlardı. Bunla- Bunlu, Jıtediltlerl a{bl çoğalabile- kadar bu aahada dciıcır:.11 bir ıey lar ~ ltında höyle ~edaklrlıklara razı temadiyen kahramanlık menkı- ntya ruhsa tiyen ? diye beni yaka· 
nn arasında fabrika haline konmuş ceklerdir. vana, metotlardan ve haıb uaulle- olamazlar. Genış fUtuhatlanna belen ~atırla:r. karşısında.kiler !adılar Vallahi Abıcım l Gelen 

rinden ibnıetti, dayana~ kendilerini ıalip adde- de gfüdüklerl ikrama mukabil müşterinin hlç birinden şik!yet 
Nazi naı.ariyatçıları. 191-4 harbini don Almaıılarla, TO lttihaaUerlni art- her SÖZÜ tastik ve takdir ederek olmadı. Herkes sazlı gazinolara 

Herkes nutuk Yiyecek fiatleri dikkatle iDcelemitler ve bu harbin tırmak aayulnde galip geleceklerini dinlerler .•. Şerif de bu kabadayı gidip eğlenmez ya! Bizim scmun-
•• •• .. .. • lcay~edil~eıini muhtelif Wilhelm ümfdeden mUttefikler aruında bir tiplerinden. ahalfsl de elll kuruş verip benim 

&oyluyor zaferden dun de yukseldt kabınt-1eunin gösterdikleri zaaflara uı:latmaya nrmak nuıl kabil ola- Müddeiumum.W.Jq kaleminin kahveme geliyor, sahura kadar 
• ' atfetmltlerdir. Wilhelm ~abinelerini, cak~ llı.~- ~niyet arasındaki meaafe kapı.sı önıUndeki pencere kenan- eğleniyorlardı. Bunda. ruhsatiye· 

bahsedıyor. •• Sulh (Bq tarafı 1 inci aahifede) p!&nlamn takip .... ı:atbılcte Ufi de- pek ~üyulı.t~. Muharipler. uzlllf111az- na oturmuş, kendblni getiren ye ne lüzum var? 
t dı recede metanet ııa•termemlı ve lı~ zıhnlyetı ııöstennedilcleri için polisin !furde ~t muamelesini Karşısındaki zat: 

bazen böyle de gelir dr ğı~ tsti~l mıntakalann- mlip&ıem:Yet doimuına ıebebiyet i .. &re edenler zümrealnde belden- bitirme beklerken yanındaki ö 1 d di B " 1 
ant \k~ m teadcllt telgrafla.. vermi; olmalda lthAm ediyorlar. n:edlk bir deii§me nkl olmadıkça, adama derdini anlatıyor: huli ıf e ğaFma, e 1 - . oy e dil-

(
8 ta f ı t ah'fed ) nn e den de anlaşılacağı- Bilhusa toptan denizaltı harbinin kııtan evvel umumf bir aulh lmk&nı ye e ence yer en açmak , 
aş ra ı ne s 1 e na göre mal .sahibinin yağ 88~ il&nında, Amerikada doğuracağı ak- hnwnl ı&.tonniyecelctJr. Avrupa, - Vallahi Abiclml Bu işte gü- piyango tertibetmek için ruhsati-

saldırmamalan lmk~nsızlıktan makta nazlandığını söylemlşler- atillmelJerin korkuaile ı~terilen gc· dikenli tepeye tırmanmağa devam nahım yok benim. Hırsızlık et- ye almak l~zımdır. Bunlar vergi· 
Uerl geliyor. Rusyanın gidişine dfr. · cikmenin ağır bir yanlıı teıkil etti- edecektir. medim, adam öldürmedim. Şim- ye tO.bt işlerdir. 
göre, bu olmazlık a zalacak de- Tacirler istihIA.k mıntakalanna il fikrindedirler. Bu defa iae Al- diye kadar kimseye de e.vuç aç- Bu cevap Şerifin aklına yatar 
ğll , artacaktır. Ondan oonra har- rapılan sevkıyat, bu sene çoğa- manya, hamt neticeyi almak için M •. ,, .... , Mu·· dafaa rş değilim. Alnımın terile para gtbl oldu. Başl'nı sallıyarak sordu: 
bin mukadderatına hO.kim ka- an müstehllkln kimlerden ibaret bu tedbire hat vunnuı ve kendisine aza~rtıar glbl de harca- _Demek biz suç işledik? A • 
lacak zaman unsuru ise, uzun bulunduğu hakkında malfunat yeni yeni dilfmanlar kazandımakta nın. z piyango yaptmı ~ı- ba cezası ok ağı, r mıdır? ca 
rüreği içinde, kimsenin müt- verm1şler, fazla lstlhlAk karŞlSUl- tereddildetmeml~tlr. ı•st•k ye yakaladılar bent. Piyango yap- ç 
tefiki değil, ancak ölümün ve da taclrlerin lclz ' kaldıdıklannt, B. Hitlerln cKavııalanm> adlı 1 razı tım da on bin lira, yUz bin Ura ik- - Orasını hAktm blllr. 
medeniyet yıkımının yoldaşı ola- bu kadar zeyttnyağı 8arfiyatına .,e.ıini okuıke:, hlçbir zaaf ueri ıöı- ramiye dağıtmadım ya. O kadar Şeref isticvap edilmek üzere 
caktır. hiç bir sene rastlanmadıl'uıı ııöy- tenneme~i kendaine hareket düatu· 15 günde 40 milyon parayı benim ecdadım blle bir müddeiumumi muavinleri dairc-

Herkes nutuk söylüyor ve za. lemtşlerdir. ru olarak çim:ı.lt olduiu earülilyor. 1. lık ah I l arada gl5rrnemlştir. Biz, bugün sine çağınldı. Sigarasını üstüste 
ferden bahsediyor. Harbin dör- Mı.ntaka ticaret müdürlü~. tüc- Kitabında ıeçen Umumi harbde AJ.. ıra t vi ıatı dı kazandı~ yeyip, yarın Allah bir kaç d efa çektikten sonra yere 
dJMlcil yılındayız, görünürde, camı e.nlattıklannı ncaret Vek.A,. manyada ~reyan •tmit olan aulh kerimdir diyen takımınd8lllz. atıp çiğnedi , ceketinlfı önünü llik-
hl'Çkimse için hen Uz zafere ben- Jetine bildirecektir. mtınakaaa.Jannı Erzbergerin hareket Ankaza 80 (A.A,) - Mal.lye Veklll MalOın ya· ramazan geceleri ledi, yana taranmış saçlarını 
ser bir şey yoktur. Sade yağlar hattını Rayhıtai mecllai taıehndan Fu&t Alralı Anadolu aJana muh&rrl- ejtlence yap~ak eskfdenbert Adet- avuçlarile düzelterek içeriye girdl_ 

Sulh bazen böyle d~ gelir. Toptan sadeyağ fiatlerinde dün verilnü~ ol.an kararlari ve Wilıon'a rin~ aşa~dı:ı.ki beyanatta. bulunmuş- tir. Ben de eeh, mübarek ramazan 
Necmeddin Sadak yeniden yükselme olmuştur. To~ göıterilmiş olan ~ hbulii ıiddetle tuku Müd t tstl.krazl da bir eğlence yapayım da semtin 

B b I l tan bir gün evvel 425 kuruşa sa- tenkidetmiı ve biltiln bu tezahürle- milyon liralı: :r kısmı ;=: ~ ahalisi sahura kadar hoşça vakit 
om a pat ama arı yer tılan Diyarbakır yağları diln 430 rl, zaaf eseri olarak aanclıklan için, 1~ gUnlük bir müddet içinde be.o 

0
yüz geçirs in dedJm. Eyüp tara!lann-

depremi sanılmı§ kuruşa, Siverekler 45!5 den 480 n:Uttefiklere cesaret vermio olduğu- bin ııralık ta.lep fazl:ıslle kapanmış da bir kahve buldum, piyango ter-
1\lal:ıga 30 (A.AJ - Malagada altı kuruşa, Ardahanfar 410 kunış- nu ileri ılinnU§tUr. ve so eylfil 1942 akşamından itibaren tip ettim. Hant, böyle şeylerde 

dnklka siiren şiddetli bir yer depremi tan 420 kuruşa fırlamıştır. Bugün Almıuıynyı idare edenler, tahvil satışma. nthayet vertlmlşUr. p ara olmazsa işin tadı çıkmaz. 
duyulmuştur. Şehir rasathanesinin Yeni fiat yüselişl a lft.lmdarlarrn <lüsturlanndan nyrılmıyacak kad ar HnsılMı tamamen Mlllt Müdafaa. Onar kuruşa bllet dağıtıyordum, 
81sınogrnt Alet! herbnngt bir işaret nazarı dikkatini celbederek p lyn- çok metotlu insnnlndır vo ikinci mo.sraflnnnı karşılıyncak olan bu 1s· piyango çekilince kazanan bilet
kaydetmem~ olduğu için, depremin. sada tetkiklere başlanmıştır Wilhelmin tecrübelerini tekrarlamı- tııkrazın muayyen znmo.nda fnzlaslle tere flncan, t abak, m asa saati g1· 
Malaga açığında deniz altında patlı- $imdiye dar alınan netıcey~ yacaklnr ve harbi k d kapanmasını temin hususunda. evvel- bi h ediyeler dağıtıyordum. Ahali-
yan bombn!ann meydana getlrdlğl ö k . n sonuna a ar k1 lstlkiazlarda olduğu glbl göster- 1 k d h gitti ki 
,hnvn boşlu~u n Uceslnde hasıl oldu- g re ikinci ellerin borsadan t op- uvvctlı oldukları intibamı verecek- dikler! kıymetli nl~lmdan dolayı yurt- n n o a ar oşuna , gccc-
R1.ı tnhmln edllmt'kt.edlr. ladıklan vn~nrdan mühim bir lerdir. taşlanm:ı. teşekkürlerimi sunnnm. lerl oturacak iskemle bulunmaz 

Filhakika o sırnlarda İspanyol kı- kısmım sakladıkları anlastl arak Muhasamat başladığındanberi, B. oldu. 
yıları ncı~ıncla b r ~ iliz dcnız ;ıco.- L<:imlerl tecıblt edllrnistlr. Bir iki Hitler ikinci ~~fa sulh teklifinde bu- İzmirde kış saati Şimdi sen ins-af et de ~ovle; 

Bir tramvay kazasi 
Dün ak.şnm saat 18,30 dn Bcy~lun

da, Pernpalas oteli yakınında beş yn.
şında bir çocuk bir tramvay arabası 
altmdo. kalarak ölmüştür. Çeşminaz 
nd.ındnkl çocuk bir kaç gün evvel Er
z1ncnndan ge.lm1ştı Cocuklarla oynar
ken kazaya uğramıştır. 

Üniversitede bir tayin 
Profesör Nl..sendcn boş kohn Tıp 

fakültesi birinci cerrohl kürsü iı şim
diye kad r profe.>ôr Burhancttın To
ker tarnfınd:ı.n vekııl"tcn td'\rc cdlll
yorcıu. Dün Bürhane t ı T k r, pro
fCFor N. r n yer n " kü t Ye n 't-r t k r ı mLı tur. K fi enin tıilne kadar urnumt b•r arastırmn lunmuııtur. Bırı, Polony ı~ yıkıl- İzmir 30 CA.A.) _ vnft.yet dairde- bugün C'n adi bir ,,.nz·no a Mrsen 

1.-- --~ -- - .. • ! •• •• • • . • 
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~ 'I'eşrlnlevvel 1942 

Zavallı ahbabunl Ne de çabuk 
ihtiyarladı l Koakoca cüssesi ne t~ 
aöçtil l Daha iki ay evvel. derisi bu
l'Ufukauzdu. r .ıl ve tavn cakalıydı. 
fiyakalıydı. Şimdi çehresi soldu. 
Beli büküldü. Cart curtu da kal
madı. 

Buradaki ccart curb ıöm kül
hanbey ağzi deiildirı hakiki mina
Cladır. Zira bir ayakkabı gıcırb.sın· 
dan babıetme~ ittiyorum. Eaaaen 

Fakirlere 
yardım 

Evkaf 500 bin liralık 
yakacak dağitacak 

Karagöz'ün kızı ve 
mantar ayakkabı ... 

mevzuum da kunduraya dairdir. Evkaf, Kızılay ve Halkevlerinm 
o li b • falt ·• rind • açacaklari aıhanelerln yerlerini ka-

'.Jı knu e~ed.. ırDasah duz~ ekırı-1 rarlaştırdıklarmı evYelce yazmııtık 
uer en ıror um. a ognıso o E _ ,_ · ,L _ l · 

Yeni Karaköz senaryolarında 
nelerden bahsediliyor ? 

k la .... d .. w •• k d d. :::...'1 rzıutın ıstınsa merkezlerınden te-
o yuru ugum ar a q, ı.ne~e • . .. k,_ f ld 

beni dürterek dikkatimi celbettiı ~ını e_pey zamana.ınuteva ıu .. 0 u- cHayal perdesinde gözüken Ka-
- Allah n.zası için fU Uç kadm- ~unld~ aıhanelerın an~:ıck::guklar ragöziln kızı sinirli sinirli dolaıır. 

dan ortndakinin iskarpinine bak... l q ad ·taJ ıonra, mbse l uk ~y- A:rağn.da!d mantar ayakkah•lar o 
Ne acayir fey .•• lnun böyle bir ıey annl a kçı ~"~1 ve ·İkbuhet e ışın kadar yükıektir ki pek güçlükle yil
alır da ayağına giyer mi? • dedi Y~Pi a~a :b~ ımın ıl a a~~ .. s~n rümektedir. Kendi kendine oöyle 

Ve «ahbaplığımın böyle teessüs f.. n erıD~" u :r ~hf;k11f .;ı~un~- söylenmektedir: 
etti. uyorl. k ı~er rah l'f a 1 ı .areaı, - lıterim .. • Ben de ıövalye yil-

. • mem ~ etın mu te ı yer erınden "k · · V ilahi al 1 

malan ile tramvlll.Y arabaıinın İ4taa
yonda dunnaaı ve sonra kUldilr kül
dür uzaklqması fevkalade iyi idi .•• 
Çok beğenildi. 

Bir «Karagöz Tiyatrosu• 
kurulma si ••• 

Ka~ ayyaahğı, rucKeemalinflll;"lerebil ~ erzak ve kl'ndi zeytinliklerinden de k:zı.. d~t~n~clr .. , ,_ a 1 ma:z ayrsa 
vennqtır. ya a ıoy- zeytinya.. t' t kti' en ımı gı er 1r;uyu a.ra atarım. a- Bu da göıteriyor ki Karagöz per-
i b• gı Rf' ır ec" r. h kib · " l ' l d ' k- ,_ tr • d'f e ır mısraı var: Bunda h ı__ r:o~.k f 'd ut ı ı.t çop enın ezer ezer suyunu esı ıo ax, amvay, ıımen ı eT, 

B d '"b · d' d' n a~.ıta ı;er.e ~ a 1 are- · k ·· i h' 1 ' Amm hattd. l..tyyare, köprü, deniz, dağ gi-
use en pa Uf gıy ır. ım.. si, yardım gÖrf'cek llilelerin kıaın •o- ı~erd, ik'enk'b·~ l ze dır erbı~··· h f k a 

o nermın payına " " ş ~ L ı nt er e ır tu a a bi canınızın istediği dekordan isti-
• K kad · k • • A ıklan • ğuktan -lnüteeaair olmaması için Js- , .• r B'l k' · hi 1 r: fade edilebilmesi bakımından, hat-

edza • ık m 11tarpHıru t~! f .:.· zı. tan bula be~ }'ÜZ bin' liraya yakın blr kiL.-~ . , , ı mem ı ınsanı ze r er mı 
vana an ç annıı ır: a .... e"'9ızm tah . B r .> ta tiyatro aahneainden bile daha ge-
d• b. h h tal w ki b ııısat ayım.ı~tır. unun 300 bin E k K " .. k- · "k k ni•, daha müsaittir. Yepyeni ve hu-ıye ır nı as ıgı var • una r ·1 l k" ürU .. bak. '\ · ~ trtı aragozun ızı yu se " 
yakalananlar arasında. sahı"bi meçhul ~r,aıııde mdanıta ?m d·ı' mkutde ı· altlı mantar iskarpin giyiyor ve oö- gü:ıkü hayatımıza tamamile uygun 
d b• 1 1• __ ..:.~ b' _,_,__ sı e e o un temın e ı ere ağıtı- I .. "k . ti" 1 kild t 1 ] h 

ıı. ı o.~.'. mese a :uu-u ır ay--- lacaktır. var! .yuzu ıs yor ..• . şe ~ ve en eresan mevzu ara ~ 
hı.ya ıonul veren sapıklara raslanı- B l d" b.. . b k E...kıden ramazan demek bıraz da zırlanaı: Kara.göz oyunlannı, hatt8. 
yor. Amma, öyle sanırım. p.irler k' e b. 1Yj. ~~eıje. u ı'ene onan cKı..!'agöz sezonu> demekti. Tiyat- bu işin meraklısı olmıyanlar bile 
de, a,ıklaı da, bu yılın kadın ayak Stehı~ ın "kıra.ı k ~.tunad.muBavlende;t rocdar gibi, Karagözcüler de he- gidip görmek iııterler sanının. Nete• 
ak k d ded. • a sısatı tu enme uzere ır. e e ı- f al' 1 30 k' b b' • • d b 1 samı ar,ısm • iklenne, et- . c:. h. r . . ·ık . . rr.en a ıyete geçer er ve gece ım u ınncı oyun a u unan g~ç 
tiklerine çoktan pifmanlık duymUf· yl e, ydenı ··"" 

1
1.r mec ısı~ın hı . ıçtim1a- e~ mükemmel programla ortaya çı- kadu.la! arasında ilk defa Karagöz 

1 d H . • . • arın a mec ısten yeru ta sısat a a- • 1 d · 1 l d O k ar ar. ele fetifutler, metlerinden k K I E k f H lk l • : ..... r ı. seıyretmııl o an ar var ı. adar 
tamamen tedavi olmllflur. ~. ve ız'k,jY• v d ve Bal d~ e• Son bir iki !ene içinde «Karagöu hoılanna gitti ki bundan ıonra hiç-

İşte benim «ahbııpıt da, zevk ıa- rı~ın..T yapac.a a:,~ yar ım~ . :ke ıdye- adamakılh asrileşti. Şimdi yeni ha- bir oyu .~ kaçırmıyacaklannt söylü· 
h. I • b" 1 .. b 1 d d' nın ae ucnı~ mu.yasta ııtıra e e- t J . b' k K .. r d 
ıpk .r.me oyTe k«~doedv :~~! e irt~- bilmesini temin edecektir. yl a a aılr dırço aVragoz skenKaryo- yor ar ı. 

ce cmstmı... en ı ıunıyecek cı· an yazı ıp uruyor. e artı ara- Küçük biıı c:Karagöz tiyatrosu> 
heti yok ki ... Tozlanmama.sı icabe- R J gözün meı,ıhur ceşha.s kadrosu> ala~ yeni o:,runlar, revüler, yeni dekorl~r-
den parmak aralannı tethir edif eSS3ffi ar lildiğine genişlemiştir. Orada cGan- la ve tabii bu arada müzikle bera-
ıekli iğrenç! Yürüyijşe verdiği ağır· di, den, «Norma Shearen den ber peJ.. boı kalmaz ıanımn ... 
lık eskal! Süs yamalannm renkleri bı•rJeşı·yorJar c:Shirley Temple> e kadar hemen Bu iş için yeni senaryolar lıazırlı-
biribirini tubnuyor. Yalnız, makul hemcp dünyaca tanınmış bütün yanlamnız vaII. Oynatacak kimseler 
olan: Tank asrının üılubuna uygun· me~urlara rasgelcbilirsiniz... de bulabiliriz... Yalnız <Karagöz 
luğu... Bugünkü hayata dair yazılan Ka- kesici> buhranı göze çarpmaktadır. 

Bu iskarpin zihnime o derece Her guruptan mühim ra~ozlt.rin oynatılması aldı, yürüdü. Çünkü Karagözü yapmak da mfu. 
naktoldu kaldı ki, artık haıngi semt· b • k • f • t • ..... k ·ı Bi1h 0 .ssa Halkevleri buna çok rağ- hlın bir sanathr. Hele şimdi bol ve 
te görsem kendisini ti uzaktan tanı- ır .eb~erıye .1n ış ıra 1 e bet etösteriyorlar ki pek yerinde bir ,yeni eşhas. tramvay, tayyare, oto
yoruml Neredeyse ,apkamı çıkanp yenı ır cemıyet kuruldu şeydir. mobil, plaj gibi yeni dekorlara da 
selam vereceitim. Ne kadar .da .ç<?k Hatta :, alnız Halkevlerinde değil, lüzum vardır. Bunları yapacak aa-
dolaşıyor. Anl&Jılan salııbesmıııı Nesil ve üslup farkından ziyade meraklıları arasında da şimdi Kara- natkarları bulmak rnü,küldür. 
gözdesi! Belki de biriciği... aralarındaki ahbaplıklara göre ayrı ::. ~ -= tamamile asri bir hayat geçiri· Kırılan pot 

Bir seferinde, «Acaba bunu giyen ayrı guruplar halinde çalışan res- yol'. Kokteyl partilere gidiyor ve •• 
kim?» diye diitününce hayrette smları bir araıya toplamak, muay- rı.mba oynuyor. Briçte birincidir. Karagöz denilince aklıma daima 
l::aldım: yen 'Ve müşterek bir programla At yanşlraını hiç kaçırmaz .. . Velha• şu tarih: hadise gelir: Karagözün de 

Ne ıahsiyetti ayakkabıda ki, me- memleket kültürüne hizmet etmek sıl yapmı.dığı şey yoktur hazretin... çok mt:~hur üstatları vardır. Bunlar
ğer he., 'cendisine dikkat etmişim; maksadile her guruptan mühim bir Eski Ka~_.göz, eski Tuzsuz Deli Be- dan biri cSelimi salin diye şöhl)!!t 
tokasının yamrıldığını bile farket- sanatkar ekseriyetinin iştirakile k!r onun bu halini görseler acaba ne kazanan hükümdarın zamanında ya
mişim; giyil?iği ayakla ar~ında ~ c:Türk Reııaımlar ve Heykeltıraşlar yaparlardı~... şam. :' meşhur cKasımpa§.alı Hafın 
zamanlar hır «VUrmAlll mucadelesı Cemiyeti> isimli bir cemiyet kurul- Nt:tekim ben de geçen gece Kara- d~r. Bu z~t h~yal perdesınde lideta 
olduğunu r.ezmişim; sonra alabildi- duğunu haber aldık. Yeni cemiyetin göz meraklısı ve sanatkar bir dostun bır. Şa~spır: b~r Molye~ muvaffakı
ğine R"enışliyen bir anlaımamn la• müessisi eri Güz.!I sanatlar birliğin- Şehzadebaşındaki eski ve kocaman yet~. gostekrmış. · ·ktadışah da Ka
übali bir rahatlığı hasıl olm°'; hu· den İbrahim Çallı, Müstakil ressam- konağında böyle bir Karagöz seyret- 1 H gfz\ ço mera ı ... Kı;::mpaş~lı 
lasa, her şeyine dikkat etmişim: onu lar ve heykeltıraılar birliğinden tim. a ~z }"fer ra.İazan ~nu? rıtısm a 
bin ayak bin bir ayak üstüne bir ka· Mehmet Cuda, D gurupundan Ha- işte Karagözün ortanca kızı bu- mu .te 1 oyun ar verırmış. · · 
labalık İçinden seçip çıkaracağım; lil Dikmen ve Serbeslerden Hamit rı-da kocaman altlı mantar ayakka~ K Bır .. akşam gene cKas~mpaşah> 
lakin - aramızda düşmanlık filan Güreldir. bılar giymiş ve: cŞövalye yüzük de a:~.ıoı ~~atıyor ..... P~dışah P~ 
da bulunmamasına rağmen - bir Yeni teşebbüse Maarif Vekilliği, şövalye yüzükT ... > diye ter ter te-- d~nın en onunde ve but~n saray er
kere dahi başımı kaldırarak, sahibi- Güzel sanatlar umum müdürlüğü ve oini;. ordu. kanı e~~fı~da... Karagdz adamla-
nin yuzune bakmamı•ım. Kadını Halk Partisi geniş yardımlar vadet- Bir aralık ıeyircilere baktım. Ço- nndıı.ı bm.m: . . 
zerrece tanımıyorum. Şayet günün miştir. Yakında esasen ııayıs1 80 ka- c .:..luğumdaki Karagöz seyircilerin- - Selım .. · ~an Selım ~ .. · dıye 
birinde başka bir iskarpinle sokağa dar olan bütün ressam ve heykeltı- den ne kadar farklı bir kalabalık 1.. avaz si~ bagıradak v ça~ı~makt~
çıksa, ahbabımı dama atanın o ol- raşların yeni cemiyetin çatısı altına Şehrin muhtelif semtlerinden gelmiş ırk· e 1f;• oyu~ . a ;t'ır •ş.~t~~ hır 
duğunu bilemiyeceğim dahi! tophnacağı ve müşterek blr çalışma şık şık genç kadınlar 'Ve erkekleri ... u~ tıln. ~n.~n !ıçınd. arag~zun: 

Hani geceleyin otomobilin feneri başlıyacağı ümidedilmektedir. Ye- ~ehzadeb:ışındaki bu bilmem kaç - an k e 1~ • • • ıye bagırmak-
İnsamn göz.ünü alır da arabanın ken- nı cemiyete muvaffakıyetler dileriz. odal, ahşap konakta ekzotik bir ge- tanl canı çı •Ydor .. · . .

1 
. 

d . • • ·· · · b • · · w 1 · 1 T V şte o esna a seyırcı erın arasın-
ısını goremezsınız; u acayıp as- H ce ·geçır.nege ge mıı er ... e oyun- .. . . 

karpinlerle sahibesinin vaziyeti de ava Kurumuna da.ı fevkalade lboşlandıl<lan bel- ~a ve en ond~ oturan cSelırnı sa-
t kı ·· l a· · bak k ··b- teberrular 1· Ç" k" 1 b .. .. lıs> cUlan Sehmi ... > sesine bağıra.-·p oy e, ırıne ma tan o u· ı... un u mevzu on an, ugunun ak . 
rür. nazar atmak vaktini bulamı· Tüık Hava Kurumundan: Son i ı ~sanl. .nı alakadar edecek şeyi. .. r cEtp d':e~yor: 
yorsum.:.:. bir hafta zarfında Tu""rk Hava Kuru- Kar2&Özün kendisi gibi, seyircisi de - 00 ım ... 

d Kendi isminin de Selim olmasi 
Giyin:.1 sadece dekor değil midir? muna vatandaslarımızd"- derı· ''--a- eğişmişl... d h b __ ,_ 

t k d , ah • · • ı_.: __ d · ... , ınr M b k dolayısile pa iıa İr ~a yapmak 
nsr 1 ~n •. şd sıyetini 11.UD ura- catçısı Bohor Özkaragöz 5000, isim- at uat anununa i:. .işti. 
nın gö gesme ın irmesi reva mı? !erini söyl7~iye~ iki zat tarafından uygun bir ölüm... Lakin Karagözcü Kasımpaıalı 

Fili.a.ea 11merikan misinin gardı· 3 5 O O d th ı- t R · C .. k d • • d b. • k • ' erı ı a a çısı emzı 0 • Karagcz kendisinden mütemadi- Hafız kırdığı potun farkına varınca 
rop aıre91.ı e ır 11 arpın varmış. alp 3000 deri tüccan Yonto Çiprut "t b · · · k .. l h beyn'.nılen vurulmuıa dönmü§tü. 
Öyle bir zengin, İsterse 145 sayıt. 2600 de~i ihracatçısı Enrika Fayan ~~~ ~-e en ıstıyen arısını şoy ete - P~rded..: Hacivada: 
İskar:>tnini daha acayip modelden 2000° Mayer Taranto 2000 ihracat-

1 
e ıyBor: b k k Ö 

l bil' So ik' • • kal ' • - ana a arı Tabancam - N, yaptın Karagöz}... yle 
ısmar ıya ır. nra 1 gıyıtte • çı Salomon Biçaço 2000 ihracatçı l k .. ' b' d d' bı'r !, Jtettı'n ki artık neylesen nafile-• • • h t b' et • • hed• • pan·..a .umun ar a ce ın e ır... • 
( nr, a.<ır, ya u ızm çısıne 1

• Sabataıy 2000 deri ve kösele tüccar- El' d d b' b k R bb dir ... Bari bundan sonra her ıeyi 
·re eder Lakin giiç halle sahn aldı- rı Bohor Esk.i~azi 1000 ve Mişon h kk e. · t. ır lı~a va~ .. · ~ 1 e;na bırak ve bacca ait, yaptıklarırıın affı 
"'- bir ...iyim e,yasını kendi büviye- H 1 1000 1· b & ı JÇm evve a aenı temız erırn. • 
~· ... e eva ıra te erruatta bulun- ö•d .... ·· So b k k · · .ı ti tinden daha rarpıcı olarak ı-en ve 1 d - ı..rurum... nra en açar en ı ·ı. uua e ... 

"" ~... muıı ar ır. ! .... · .. .. d v Hafız böyle ıöyliyerek mumlan b..: •• 1en her gÜn onu kullanıp~aldı- .;_"'1~ılnı· .Ke§ıgı onun e .. aya.gımB ta14 
nm qındıran pabucu büyülder. Yiyecek maddeleri Ut.Ki ır. • -':\en yere duıenm. . u es: söndürüp oyuna nihayet vemıİ§tİr. 
t:d,·en Pabucu büyüklüktürler... Üzerinde e tiket nabda parb~ldonubT?un arkla cebVındekı Selimi salla: 

(Va _ Nu) ta anca ır en ıre pat ar... e çı- - Vallahi kızmadım Hafız ••• 
bulundurulacak kan kurşun dönüp dolaıııp takağıma Ca...ım bir taka yaptım ... Şu oyunu 

1 1 
Yiyecek maddeleri üzerinde eti- gelir ..• Kazaen ve tesadüfen beyni- y. "'lda bırakma!. .• dedi 

Günlük Borsa ket bulundurulması lizLmdm. Son me isabe eder, ölürüm ..• Anladın Lakin Hafızı 
zamanlarda mÜe$ıese sahiplerinin mı}... Hem yapar mıyım yaparım - O dakikada yemin ettim efen-

-------- -----• etiket usulüne riayet etmiyerek paı- vallahi. .. Kafamı kızdırma ... Bu su- dım! .•. Bu düıilncesizHkle ben nasıl 
3oı91942 fiatlerl zarhkh. satıı yap tıklan görülrnür retle Matbuat kanununa uygun bir hayalt olurum) . . . Benl af buyuru

% 7,5 933 Türk ~orr.u l. n. m 22,60 tür. Kazalara bir tamim yollanarak şekilJe öteki dünyaya gitmif olu- nuz ... dedi. 
• a 1938 lkramlyell 20,05 etiket usulünün elyevm cari oldu· rurr.I ... > Vo h~itkaten bir ay ıonra hacce 
• 8 1933 lkram1yeU Ergant 22.20 ' i 0 d f i V b dah 
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 19_90 ğundan buna riayet etmiyenlerin ce- Yeni Karagözde esprilerden ba.o- gıtt • .. ra a vve ~.t .ett : e ir a 

1 , 1934 sıvas _ Erzurum 2_7 20 _ zalandmlması lstenmiıtir. ka dekor da asrt ... Mesela bir aralık Karagoz de&negını elıne almadı. 
• , 1941 Demlryolu istikrazı ı 20·- Mıntaka Ticaret müdürlüğü, her perdeden bir cMaçka • Bayezit> ! . . iyük •anatkA.r gururunu görü-
• • , , ı .. n 19:65 gün her nevi yiyecek maddelerinin tramvayı geçti. Bayılmıyan kalma· yc..rmusunuz} · ·• 

A. Demiryolu tahvili 1-ll 51.- P~raken.de fiatlerini alarak günü gü- dı ... Tramvay patlıyacakmıı gibi Hikmet Feriduıı Ü 
A. Demlryolu tahvlll m 50,- nu.ne Tıcaret Vekaletine bildiriyor. ıtiımiş ... Salkım salkım kafalar pep-
A.. Demlryolu m!lmessll senet 47.- Etıket usulü, Mıntaka müdürlüğüne, cerelerden dııan fırlamış ..• Ve bu 
T. 

1
o. Merkez Bankası 151.50 fiat tesbiti bakımından faydalı ol- kalabalık içinde Karagözle Hacivat 

T . .f bankası nama muharrer 14.75 maktadır b' 'h' l · • k · • k k f4 47,7f> · ırı ır ..;rını atıyen görmıyere o-
T. bankası <hamile alt ) Etiket kontrollari yeniden b l nu•uyorlar ... Seyı·rciler de onların 
T. 1' bankası mümessn his. 200.- w d h b kk 1 . aı ar " 
A. Demlryollan şirketi (% 60) 30.- g.ın. a?., .. er ~ .a yıyecek madde- seslerini işitiyor: • 
A, Dem.iryollan şirketi ( % 100) 48. 75 sının ustu ne hır fıat kağıdı yapıştın- - Ayol Hacivat neredesin) ... 
Eskllılsar çimento 9.90 Y0 :: Yapıl~n ?esaplara göre, Be- - Şimali garbi tarafındayım Ka-
Krtd! Fonsiye 1903 102,50 yoglundııkı etıketler Üzerindeki fi. ragöı: ... Ya aen neredesin) ... 

BORSA DIŞINDA atler, İstanbul~~kiler~en hissoluna- - Ben de cenubu prkideyiml. .. 
l'Urk Altını 32,901 cak der.~·c~.d~. !.~ksektır. Mm taka T~- Birihirimizi na11i bulacağız?... Bari 
!~!'!içe aJLuı bil ıranu 4,52 ıc~ret mudurlugu, bu farkın sebep.len• bileti .• alsan ... 
Mecidiye ı.92 nı araıtırmaktadır. Bu. !>ütün •e$1eri ile bütün konuı-

C, H. P. Em1nönil Halkevl ~ul
ma - Kurtarma. Yurdundan: 

Müteaddit fabrika ve nı.nesseseıer
de münhal vazıteler vardır. ~ ara.
yan vatanda.şlanm.ızın bü.millıal va
raka81 ve lld fotoğrafla birlikte Nuru
osmantye avlusundaki yurda müra
caatlan. 

Çalışarak geçlm..tnl tem.in etmek 1s
tlyen yurttaşlarımıza. her türli1 ko
laylık: göstı&r1lir. Kazancı az olan 14-
lere gırenleı.ı muhte11f teklllerde yar. 
dun ıörtırler. · 

Sivrisinek 
mücadelesi 
Belediye iki lağımı 

kapatmağa karar verdi 

Yelli bir Adet çıkmış. Bunu 
geçen gülı öğrendim. Mesela bir 
yerde elbise diktiriyorsunuz. 
Terzi kulağınıza eğiliyor: 

- Rica ederim, sizden 60 lira 
dikiş parası aldığuru kimseye 
söylemeyiniz. Çünkü benim işi-

Şehrin bazt mıntakalannda, bil- me mini olursumu:. Ma!Um ya 80 
hassa Nişantaşı ve civarımdaki ıivri- Jirarum aşağı dikmiyorum ... Si
sinek istilası karşısında Belediyenin 
yakından alaka gösterdiğini yazmış- ze soranlara da «80 liraya dik-
tık. tirdEimt.» deyiniz .. 

Belediye Reis muavini B. Lutfi ve , rica üzerine rica... Terd 
A'-- N Adeta size yalvanyor ve kaından 
~oy, iıanta.şı ve civarında sivri- ıkark 

sinek istilasma ıebep olan başlıca ç en de aynca tenbih etmeğl 
iki membaı kurutmak üzere Belediı- unutmuyor .•. 
tre. Mecari qubesine tetkikat yaptır- - İstirham ederim «~ksen 
mıştır, Vali.konağı karıııında. Ço- liraya diktirdimıı derneği unut
cuk bahçesi arkuından akan Har- mayınız ... 
biye lağ1mlarını kapayabilmek için Geçenlerde bir arkadaş•mut 
ket.if yapılıyoll. Bu l!ğım geniı ve ~a çok ~arJp bir valen gel
uzun olduğundan, açık mecrayı ka- mış. Bana şoyle an.latb: . . 
patmak üzere Şd'hir meclisinden tah- - Birader terzıye elh beş ll
sisat almak lazım gelecektir. Bu iti- raya kostümümü. dik~rdinı. So
harla yapılacak proje keşfin meclis ranla.ra ccseksen lira drn:iş parası 
toplantısına kadar tamamlanmasına verdim» demem için benden SÖZ 
çalışılacaktır. aldı ..• diyordu ki: 

İkinci açık lağım fngiliz mektebi - Zira böyle söylemez~eni% 
arka~ındadır. Bunun keofi ve planı bütün müşterilerim sl.zin gibi 
yapılmıştır. Burası biı:- duvar ya~ kostümlerini 55 llrava diktirmek 
mak suretile ve bin lira ile kapatıla- istiyecek... Halbuki ben ilk defa 
bilecektir. Belediye, bu açık lağımı sizin için 80 liradan aşaitJya di
hemen kapatmak üzere bugünlerde kiş dikiyorum... Yoksa 55 Ura 
bir münakasa açacakhr. için elime ne makası ahnm. ne 

Ok meydanı 
Kısmen bostan olacak, 
kısmen ok oyunlarına 

tahsis edilecek 
Şehircilik mütehassısı B. Proıt 

lstanbul civarındaki boı araziden 
bir kısmını bostan ve bahçe haline 
getirerek, İstanbulun sebze ve mey
va ihtiyacını temin etmeği düıtün
müş ve bir müddettenberi muhtelif 
semtlerdeki boı sahalarda tetkikl~r 
yap:mığa başlamıştı. Okmeydanının 
bu maksada elverifli olduğunu gö
ren mütehassıs, bir taraftan bu e.ra
z~nin ne ci:ıs sebze yetiştirmeğe mü
sait olduğunu mütehassıslardan sor
muş, diğer taraftan da Okmeydanı
nın tarihi vaziyetini tesbit etmeğe 
başlamıştır. 

Okmeydam etrafında ötedenberi 
tetkikler yapan ve tarihimizdeki ok 
e.tııılan etrafında malumatı olan Ev
kaf müfettiılerinden B. Cemal dün 
imar müdürlüğoode B. Prost"u ziya
ret etmiı ve Okmeydanı, eski ok 
oyunlan etrafında malumat vermi~
tir. 

Mütehassıs, bu geniı sa.hanın bir 
kısmını ok oyunlarına tahsis edecek, 
diğer kısmını da sebze ve meyva 
bahçeleri olmak üzere ayıracaktır. 
Mütehassıs, planı bu suretle yapa-
caktır. · 

Be~ediye • • 
seçımı 

Bu sabahtan itibaren re!' 
atılmasına baılandı 

Belediye seçimine bugün saat do· 
kuzdan itibarea başlanmııtm İnti
hap sandıkları, kazalarda her gün 
bir mıntakada bulunacak, o mınta
kaya dahil olan kadın, erkek münte
hipler sandık başlanna gelerek rey-

de iğne... İşimi 007.mamı:uın icin 
siz de 80 lira dildş parası verdiği
nizi söyJiyeceksiniz ..• » 

Adam bir bakıma da hakh ~ö
rünüyordu. Elbisemi aldım. Bir 
kaç ,nin sonra evime akrabam
dan bir adam ~eldi. Bakhm, sır
tında yeni diki.lmis bir kostüm .. 
dikişi hoşuma g-itti. F:Ibiseslnf 
nerede yaptırdığını sordum. Be· 
nim ter.ıiınin ismini sövledi. 

Bu sefer gülümsiverek sordum: 
- 80 liraya diktirdin değil 

mi? .. 
Akrabamdan olan zat: 
- Evet ... 

Dedi amma halinde biiyük bir 
tereddüt. Meta bir sıkıntı vardı ... 
Kendisine: 

- Ben de elbisemi orada dik· 
tiriyorunı... dedim. 

Bu sefer o bana sordu: 
- 80 liraya değil mi?. 
Yalan söyleme~i pek becere-

mediğm için ben de kekeledim: 
- Evet 80 lira ..• 
Fakat nihayet dayanamadım: 
- Doğrusunu istersen ben 80 

lira dikis parası vermedim... 55 
e diktirdim... Fakat herkese 80 
lira demek için terziye söz ver
miştim de .. 

Bu söz üzerine arkadaşım da 
rahat bir nefes aldı: 

- Hay AJJah senden razı ol
sun birader... Ben de 80 Uraya 
diktirelim... 55 lira dikiş parası 
verdim! .. dedi. 

ikimiz de ferahlamıstık.,, 
Fiat yükseltmek icin bazıları

nın halkı bile kendilerine Alet 
ettiklerine ne güzel bir misal. .. 

Hikmet Feridun Es 

Kamyonlar 
Üçüncü kafile yarın 

sevkedilecek 

lerini kullanacaklardlr. htaı::.bul 
Sandık başları bayraklarl11. süs- l 

Vilayetindecı tebliğ 

1 
r o -nr .• uştur: 

enmiştir. Burada bando millt 1 _ İkinci devre ücrelli io mü-
bavalar çalacak, halk hatipleri kellefiyetine tabi bilumum kamyon 
Belediye seçiminin ehemmiyeti etra- ve kamyonetlerin üçüncü kafilesi 
~nda 11utuklar söyliycceklerdir. İn- 2/ 10/ 942 cuma günü ıevkedile-
tıhap 9 gün sürecektir. cektir. 

Okuyuc u 
m e ktuplan 

• 
Tramvay durak yerleri -·-Gaıctel~rde son günlerde tram

vaylann süratıerlni temtn et
mek için istasyonlardan bazıları
nın kaldınlmasına karar vertıe. 
ceğl yazbı..yor. Fayda. yerine bU~
k.ls zarar verecğt B,4lkı\r olan bu 
glbi kararlara sartedllen zaman
lara acımamak kabil değU, 

Sonra Ni§anta.şındald Karakol 
.istasyonu tam mekteplerin ve 
hasta.nelerin toplandığı bir yer
de bulunuyor. Bu istasyonlar ko
nurken muhakkak ld dü.şünüle
rek karar verilmiştir. Ve bu is
tasyonlara yakın olmak maksa
dile çocu~nu mektebe veren, 
belki de ev değlştlren klm~ler 
mevcuttur, Faydalı çareler bu
lunamayınca her akla gelen böyle 
zararlı kararlar vermek bllmem 
ki Amme menfaati namına işle
nen gllnahlar değll midir? 

2 - 3evka tabi kamyonların 
plaka nu.-naralan aşağıda gösteril
miıJtir. Bu kamyonlar o gün aaat 
l O, 30 da Sultanahmet meydanında 
toplar.acaklaTdır . 

3 - Bu güı:ıe kadar yapılan mü
teaddi ilanata rağmen davete icırr 
bet et::r.iyen kamyonların sahibi V9 

ooförleri Milli Korunma mahkeme
sine verilmiştir. 

4 - Bu ilanda plaka numaraları 
} . ı.· kam;·o.:ılar da muayyen gün• 

1 de getirilmediği takdirde bunlar da 
aynı muameleye tabi tutulacaklar
dır. 

.'.) - Kamyo.."tların, mütehassıslar l tarafından muayenesi yapılacağın
dan muayyen saatte içtima yerine 
getirlimeleri lazımdır. 

6 - İşbu ilan tebligat mahiye-
ti::ıdedir. 

3440, 345 ı. 3475. 3526, 3626, 
364 3, 365 3. 3660. 3 704. 3 705, 
3719. 3788. 3798. 3812, 3814, 
3846, 385 6, 3861 . 3886, 3915, 
3921, 4018, 4078, 4105, 4107, 
4109, 4122, 4127, 4133, 4139, 

1

4148, 4152, 4162. 4175, 4194, 
42 t O, 4213, 4215, 4280, 4286, 

~---------' 4269, 4319, 4321, 4331. 



Sanite 4 

Yeryüzünde senelik 
istihsal ve sarfiyat 

Milletlerarası ziraat 
mühim bir istatistik 

enstitüsü 
neşretti 

Mılletleı arası ziraat enstitusü halde z1ra1 ıstıhsal cihetinden en 
yeryüzünde senelik istihsal ve başta olup nJspetl yüzde 29,6 yani 
sarfiyat nispetleri hakkında dik- hemen üçte btrair. Avrupanın is
knte değer nıaıftmat toplayarak tıhllk nispeti A3yaya nazaran 
neşretml§tir. Bu malfunat saye- yüsde 50 tazıadır. Halbuki her 
sinde her latanın ne kadar 1.stih- lld ltıtanm laUhsal nispetleri bir-

AB!OAM 

Bu akşam i P E K sinemasında 
En bU:yµk maoera filimlerinln ıevlmli kahramanı 

W ALLACE BERY 
tarahndan harikulade bir surette yaratılan 

KARA BULUT 
Muazzam n mllthlı sahnelerle dofu bUyük bir lil,m. Diler roller<leı 

UONEL BARRYMORE - LARL\NE PAY 

Numaralı kolttlldamı nend• aldınlman. Telı 44289 

salde bulunduğu ve ne kadar is- birine yakındır. A'YrUpa kendi r Yeni .ın.m. menJmirün ilk rekorunu yapan 

~ı1~~~ yaptığı mukayese edile- ~:a1~ı ~n~a~~8f~~ BARBMAERA STMA.NYrlNCKU HENRMY FOEND{İ'V:varaAthitı 
Yapılan tet.kikler yiyecek, yağlı Burufan mat 1htiyacm yüzde 72 Tf 

tahumlar ve sanayi maddelerin- la.mum ve et thtiyacrnın yüzde ı 
den olmak üzere 34 türlü mad- 90 kısmını :tendi yeti§tirme!i ile AtkıJ\ en ıtlzel romanı... htirasın en ateılf hiklyesi... Cllnahın en 
deye aittir. Nispetıerln esası 1934 kapatıyor hı cl8ndUren heyecanıdır •.• 
llı\ 1938 senesine kadar tutulan Btün dÜnyada ı1ra.t 1stlhaal Bu tahesr bu a-ünden itibarent 
hesapıann vasatıstd1r. Bu vasatı hayvan lııtlh!allne nispetle ytbıde L A L E Sinemasında 

1 Teşnnievvel 1942 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. C., İngiltere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yaı. 
makiadfr, n aaatıan ile dalğa uzmıluklan şunlardır: 

I A A T DALGA UZUNLUliU 

9f.15 ten 88.39 a Jiadar 
U.lo elan JJ.•S e kadar 
U.ta ten fl.30 a bdar 
15.45 ten to.00 e kadar 

Metre 

ve 42.11 40.98 
19.60 
19.60 
Sl.32 ft 14.92 

Beyazıdda MARMARA sineması üstiinde 

Marmara Gazinosu 
Bulu kapalı' t!oe Dlra, lınİı.._ ,.rabı, halia kahve, alakart ye

mek ve tabldot. mü1'emmel ,.rvJe. 
Marmara ve Adalann manzaralarını •çık duaça 't'e kapalı aa

lonlannda ıeyredilebileo ve boı bir vakit geçirilen aile gazinosudur. 

yü1.de yüz farzedllmektedlr. Av- 18 :fazladır ~ .ı 
rupamn istihsal nı~H yüzde · -•-••• Büyük alkıılula bir hafta daha gösterilecektir. p B I ••dü ı·· .x • .u d 
29 6 

istihsal sahası yü~~ 
41 

nü- Her kıtada gıda ~desi zirai ...,._111!11 _________________ ~ or ma mu r Uısun en ı 
' ' ' ' 1stlhsal yallı tohumİar ve auıayi • 1 - EksUtmeye konulan if: Bor hllktımet konaA't tamiratı olup U6764> 

tus nispeti yüzde 18,6 ve 1stihla..k ham ~deleri istihsalin ni MARLENE DIETRICH'·ın Ura C32} :tu~ bedeli keştt1L11r. ni eti yüzde 36,8 cllr. Asya kıta- e s-
sınm istlh!:al nispeti yüzde 27,4, petle daha çoktur. Bu :tazla yiye- 2 - Bu 1şe ait evrak ve raıtnam&ler fUil}ardırı 

1 t h al ah yüzde 20,3, nülw cek maddeal z1ra.t ist»ısalln mec- En son ~aheseri A - Ekslltmo aartnamesı, 
nl ti yüzd 53,S ve 1 tlhlA.k nis- mu istihsale nazaran nl~tı Ta.- G IE c IE G u z lE il. n B - Mukavele projesi, 
peti yü?.de 25,3 dür. satı olarak yüzde 87 dlr. 'Avrupa- c - Bn.yındırhk ıtıerı Genel tartnamesı, 
ŞlmaU Amerikanın 1 tlhsal n.ts- da bu nispet yüzde 98 dir. D - Yapı l§lert umumi, temıt ıartınamesı. 

p ti yüzde 15 9, istihsal sahası Sanayi ham meddel~rinin E - Husu.st prtname, 
yü de 14 8 nü!us nispeti yüzde umum istlhaale nazaran nispeti P - Keş\f c~. allstlal ııat cedvell, metraf.ct!dve11 ve .salt evrak. 
6 6 ve istihlak nispeti yüzde YU&tt olarak yülde 10 dur. Bu ş A R K yarın ki G o N o İsteyenler bu ~rtname Te evrakı bedclslz olarruı: Niğde N fJa ve Bor 16 dır. sovyetlertn istihsal nts- ~t Avrupada ugart olup yüz- malmUdllrlüklertnde gOrebUtrıer. 
peti yüzde 11,9, istihsal 88hası de 2,S ve Okyanusta. A.zamt olup CUMA 3 - Eksiltme 8/10/942 tarlhtnde peqembe gUnU saat 16 da Bor hlikfı· 
yüzde 15 9, nüfus nispeti yüzde yüzde 27,6 dır. Yağlı tohumlar Sinemasında Akşamı met btnası dahlltnde t.oplanan eksiltme komtsyonunca ye.pıl ca tır. 
'1,8 ve istlhlft.k nispeti yüzde 11,9 istUısal nispeti umum cihan Is- Azamet ve 1htlşamla ba.,lan döndürecek ... Heyecan ve kJn dolu 1 ' - Eksiltme :tapalı ~rt u.ruıııe yapılacaktır. 
dur. tlsallne nazaran yilzde 3,4 dilr. a - Eksiltmeye glrebll'IJlek tçtn L!tekUnln (1257) lira C32> kuruş mu-

Vasatt ve cenubi Amerikanın Binaenaleyh dünyada en çok sahneıertle kalpleri titretecek... vakkat tıemlnat vermesi. llzımdır. 
ist hsal nispeti yüzde 8 8, istihsal gıda maddesi ye~tiren kıta Av- K ı s M E T 15 - fstekllnin eksiltme gtınilnden en az ü~ gfin evvel Niğde vfll\yeUnı 
sahası yüzde 18, nüfus nispet\ rupadır. Bundan sonra A.3ya mllracaat ederek ibraz edeoelü:rt malt ve fennt referans mukablll Niğde 
yü de 6 ve lstlhl~ nispeti yüzde kıtası gellr_ Bll!kis yağlı tohum- VllAyet ehllyet vesikam koml.!yonundan alacakları eksiltmeye ıatırfık veslka-
6.7 dir. Afrika kıtasımn istihsal lar 1stfha11 cihetinden Asya kıta- Arabacının kızı Bq artisti BEİNRİCH GEORGE sını ibra:ı: etmeleri oarttır. 

--'- b ta. 1 bütün dünya lstth a.rll kı la rl ıeam.l&nn Teklif mektuplan .ıı!kanda yazılı aatten btr 111.at evveline kad::ır ko-
nispııti yüzde S,e, istihsal na.ııası sı q 0 up - Göa yql •, hınç rıkla.r: scyredllecek be~e lht>v en acı misyon relsltğhıe m~ mukablllnde 't'erUecektlr. Posta ııe göndernecak 
yüzde 2°2 5, nüfus nispeti yüzde salln!n yansını temin etmekte- ıstırabı.... mektupların nihayet 11çüncll maddede Jt.zılı as.ate kadar ıelmı,, olması li\-
7,2 ve fstihlMt nispeti yüf.de 1 dlr. Ehemmiyetle Şimdiye Jı:adar beyaz perdede eot ıörWmenrlf zımdır. Postada olacak gecııcmeıer kabul edi:mez. OC319) 
dlr. Okyanusyanın istihsal nispeti Bazı eana:y1 ham meddelerl bir aşk. ınutam ve heyecan dolu p.lıeserın 
yüzde 2,8, fITT.ihsal saması nispeti .Asyanın fnhlaarındadır. Mya çu- Dikkat nazara OrJantal danstan 
yüzde 6,4, nüfus nispeti yüı.de vat yapılan kenevir 1st1hsalin1n --------
0 5 ve 1stlhl~k nespetı yüzde 1 yüzde 100 ii.smını, çay, kauçuk, 8ark Ratka,,esl BAYAN ADALET ve hey'etı tarafından 
dir. pJrlnç, ipek Te soya fasulyesinln - oyna.nmıttır. Numaralı yerlerinizi şlmdlden aldınnııı. 1 

Kıtalar arasında mesaha tuba- yü!de 90 kısmını ve kopranın 
rt,.. m kUçü~ Avrupa olduğu yilııde 80 kısmım Asya verir. 

Et yerine balık 

Münakalat Vekaleti bol 
balık temini için 
tedbirler alıyor 

Mün!\knlit Vekaleti Su mahtulle
A...,.müdürü B. lamail tetkikler yap
r.-ıalc. üzere ıehrimize gelmiıtir. B. 
lamail, buradaki tetkiklerinden 
sonra başlıca balık istihsal merkez
lerinden bulunan İzmir, Meraln ve 
Samcuna gidecektir. 

cLA KONGA• yıldm 

Judy Garland'ın 
George Murphy 

" Cbarlea Wiminger 
taralmdm çol: sllel bir 
t...da ,..ıılaD menimin 

.. ıUsel 
MUZ1KAL ve DRAMA TlK 

KOÇUK NELLiE 
pheerırinin herkea tarahn
dan ,arillüp dinlenmeal v• 

takdirle alk.ıtlanmasını 
temin için 

SARAY 
Sinemasında 

Birkaç gün Jalaa 
18aterilecelttir. HenU:ı. 18r
mlyenler ·n tekrar ıörmek 
istiyenler için yeılne fırot. 

Yüksek mühendis mek tehi müdürlüğünden: 
Olrlf mtı.ıl>aka 1mtlhan1an 5 B1rJnc1teşrtnde ttyazlye, 8 Blrhlciteşrlnde 

fızı.t n tınıya, '1 blrinciteçlnde dll derslerinden yapılacaktır. (18") 

Devlet Demiryolları ve Limanlari İtletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell (110,000) Ura olan 1000 143 çam veya köknar ke
reste 15/10/42 peroembe ıtıntl ıaat 15 de tapalı zarf uullle Antarada idare 
blnuında toplanan merkez 9 uncu k omlsyonca ııatm alınacaktır. 

Bu ite ıtrmek ı.t.eyenlertn 115'750) liralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettıtt vesUcalan ve ıeklıtlerlnl aynı glln aat a de b.dar adı geçen 
konWyQn reullğlne nrmelert llzımdır. 

Şartnameler (1) Ura mukab1llnde Antaro.da Merkez ve Haydarpqa 
vemelerlnden temın olunur. (207) 

İstanbul Liseler Alım Satım komisyonu 
reisliğinden 

Fiyatı Ml.lı:dan 
Clnsl Kr. KUo 

~----------------------~---~ 
Dailıo eti 145 24000 
Karaman eti 13~ 34500 
Sıtır etı 1211 21500 
Komisyonumuza ballı Altı yatılı lisenin 1942 ı ıncı Klnun 80nuna Jla.. 

dar lhtlyaçlan olan yutanda yazılı etlerinin 29/IX/1942 rtıntınde tapalı 
zart usullle yapilan eltslltme~nde teklif olunan fiyatlar ytlbek aOrWdll
pc.zarlıkla yapılacak eblltmesinde uygun fiyat ttrenlere 1halea1 icra 9dl
tünden blr ay paıarlıta bıratı.lmıştır. Ve ll/X/1942 pazartesi aaat. 1~,30 da 
lecetlnden ısteklllertn kanunt vesikalar11e b1rllltte lromlsyona gelmelerı. 
Şartname Galata.saray 11sesindedir. (283) 

Mü:ıakalat Vekaleti, balık iatih
aal ve sarfiyatını artbrmak. mektep
lerle, fabrika ve müeteaelere bol 
miltt.ırda ve her zaman balık yedi
rilmesini temin etmek için tedbirler 
almakt~dır. Taze balık aevkı,.atı l:ı
oir, latanbul, Samsun ve l.kende
run körfezinden yapılacaktır. Vekl
letin memurları bu iskelelerde tep
kilit kuracak mahallt belediye ve 
balıkhanelerile temas ederek aev
luyatı intizam dahiline aokacaktır. 

Velr.alete müracaat edecek her vil
]iyetin. balık hakkındaki iateği ye
rine getirilecektir. Almanyadan ge-
tirtilen 50 kadar soğuk hava tesisli Bursa Ziraat mektebi müdürlügun"' ·· denı İstanbul Belediyesi 
vagon bu iıe tahsis edilmiıtir. Va- miB Mektebimiz 942 _ 943 ders yılına kayıt ve 111.bul lçln yapılan mO&aba.ta 
gonlardan beıi Haydarp&§aya seti- I ş TİYATROLARI netlceshıde af&ğıda adlan ve soy adlan yazılı 41 namzet aec;llm.14tlt. Dens-
rilrr.iıtir. ~; Bu aqa.m lere 1 blrlncl~rlnde bqlanaca~ından seçilen talebenin ntlmunesine uyıun 

Münakalat Vekaleti Yillyetler• eaaı 20,30 da Dram tı.mu kefaletname ve lOzumlu eşya Ue blrllkte mektebe gelmelert Uln olunur. 
bir tamim göndererek yemi kararın- K 1 1 11 .& 8 A ı. 1 SEÇİLEN NAMZETLER fUNLARDIR: 
dan vilayetleri haberdar etmlıtir. Yuan: W. Sbakeapeare Bam.1 Olllb&n, Nacl Artun, Eyüp Karaahmet, Hlkmet Zenglnfılnet, 8Gley-
Bu hu~'Usta İstanbul belediyesine de "l'tlftçeat: Mefharet Brsln man Saat, Mustafa Vardar, Halll Keçeci, Cemal Akmcıba.tı, MOmtaı Abay, 
)azım gelen tebliııat yapılmlftlr. Komedi tmm - YALANCl. Y~: Kemal Öltter, Rıfat Ulu, All Batı, Mustafa önder, LQttfı Buhurcu, C&vlt 

Carlo <JoJdoD1. Tllrtceat: s. Moray Klper, Mehmet Blllytll, Mahmut anıda~. Kemal Papara, Neeat.ı Mutlu, Bllm1 
Kıt aylannda et fiatlerinin yUk- .----------o:z.. ttlktı, Mehmet Bll.lı:e, Nlyut öztiltllncil, Mehmet özıtı, İbrahlm Hepsoy, Ad-

ac:ldiği ve iatihaa) mıntaklanndan nan Nacı Nurtan, Yafllr Oilrses, IAml Ollven, ömer AzeJ.otlu, AbdtlrraJıman 
zorlukla kasaplık hayvan aetirtil- F mele Mutlu ile Elhan, Tahsin Otlmi>.f, Mehmet omurca, Nazım ÖZ, Ahmet QQmllf, Nurt 
diği malumdur. Mlinakallt Vekl- Naim Doacloğru Argınıat, Mehmet Ayaza.dam, Kemal İnal, Haydar Muırcı, İbrahim YUce-
leti en fazla et aarfeden lıtanbul ,.. wlenclier 1 yılmo.z, Galip Aksoy, Murat Dallı. Rıza Dinçer. (800) 

İzmir belediyelerine müracaat ede- 28 9 94 
rek. birer aoiuk hava depoeu teai- --------·-·-

2--...1 Belediye sular idareıindenı 
ıinl iatemi~tir. Bu depolarda fazla .------------• 
hayvan keaimi yapıldıiı aylarda. Aparbman sahipleri! 1- Osm.anbey - Matta aruında Rumeli ve Tefvtklye caddtleri tmttda-
malın az bulunduğu zamanlar için dır.ca ta.lı:rlben (3200) M3 'l"ranfe hafredllece.lı:tlr. 

ki '- Bot dalrelerlnize iyi klraa 2 - Bu 1fe &l1ı p.rtname 1dare-m1z levazım datrealnden alınaoa.lı:tır. 
et aa anacaıı; ve diğer S•raftan et bulmak için cA K ş A M• m 8 - Evvelce ıeklJf tdllen flatler yiltsek ıörüldiltQnden dola71 tekrar Ul-
Lıtihlalcini balılcla karıılamak için KOrftv h.ANLARJ ndan .... nma ınzum görtllen bu tıatrlyat lfl pazarlıkla ihale edllecelbıd~ hatı1-
ucuz fiatle alınnn ta:ıe balıklar alı- '.a-Vl"lı -tı üıerlne alm.&k llte-1erln 1/10/942 ,. • ..-mba IOnO saat H de Takstm '- k tffade ediniz J- J"..... ..-,,.. 
ııtonaca tır. Sırasenilerdek1 idare merkestnde hazır bulunmalan. (298) 

Kasaplık hayvan fiatlerinin . git-- Ş 
tikçe artmakta olduğunu gören Mü- ubeye davet y k k MUh d. kt b. ··d·· lü"' .. d 
nakalit Vek!leti, J:ımir ve latanbul- Ü se en ıı me e 1 mu ur gun enı 
da yeni tesisat vilcuda getirildiği !-:! yer~ Aıt. Ş. den: Askerllk deri11kmll 1mtlıhanlannm 10/10/942 \arlhlnde rapılacllt all-
tllkdirde kr.aaplık hayvan nakliyatı r er d. Ttm. Mehmet Arif kada.r talebeye Dln olunur. 010) 
bakımından kmdi l~lerlni de hafif· otlu (3133) b.yıt No hı Hal! ln 11882 -------------------------. 
let it olacaktır. .sa11 ne l!!mtnftntı 11'tll Aa. şubeslne 

F• d ,_1 d . mtıracaatı. 
ın ııı: ı a Millt emlake alt ve 

Devlet Deniz Yolları lıletme 
MüdHrlümi llanlari 

Umum 
eskiden aaray için yiyecek maddele- -----------
rl s kl .. Jtan bir buzhanenin lstanbu- Z&l'l - İlt.anbul fen fakfilte.slnin 
lun ihıiyacıııı temin edeceği ileri aU- P.K.B kımmıdan 4873 aa;yılı tebtte !stanbul §eh1r B&tl&rı 191n '8rllm~ olan 1941 - Hll ıtneslnf DlAha'llof \a-
"1 le d' B ı d' \_• htı 1 etlm1 ka lebe hllvlyet van.bJan ı, Btrlnoltıefrin. Hll tedhbıden IW>ueu tıtbdll 

ru me te ır. e e ıye nıç ~a.sraf et- Te v Y ybettım.Yen1.sln1 ala- edllmete b&flanacalı .,.. '8Ç8U llD• veı1llnlf olan ıalebt htl'v21tt nrataJan.. 
m~den ~u buzhaneden lıtıfade ede- e&lundan eatklnin hilkmtl yoktur. nın da ıa. ~1r1nclt!frlıı. Ha tarlhhıden aonra h~ll talınJJaoe.tı Uln oıu-
1.ecektır. CtW .&~~ nur. (191) 

İstanbul telefon müdür ltiğünden: 
İstanbulda Ak.sarayda yaptınlaca.t 118949,86 lira kqif bedell1 tıeıeron 

santral binası ln§&Atı kapalı urtla tks1ltmeye konulm~ur. Eksutme 9/10/ 
942 tarlhlne milsadJf cuma gtbıll saat 18 te İstanbul Tahtakalcdckl ıneıke.21 
binamızda t.oplana.eal: olan ılım .satım komisyonu huzurunda. yapılacaktır. 
Bu ~e alt mukavele ek.slltme Bayındırlık !flert genel husust ve fennt ş:ırtna· 
meıert, proje, keflf hu1Asa.s1i• dlter eorrat 585 kuruş mukabil! her gün Leva· 
zım dalremlr.den alınablllr. Muvakkat teminat '7097.49 liradır. İsteklilerin 
tıe'kllf mektuplan ve en az ytls bhı liralık buna benzer bir bina ın n ettiklerine 
dair vea1ka ve Tlcaret odası ntJka.mu h&vt ta.palı zar!Jannı mezkü:- tar hte 
saat 14 elcadar Satın alma komilyonuna nrmeJert lAzundır. t10215) 

İstanbul Jandarma ıatmalma komisyonundan: 
Miktan Tahmin tıati Temınatı 

Adet Clnsl Kuruş Lira K. 
1100 Kayış yular b&flılı 480 U? 50 
300 Tasma 200 

Ml.lı:tan lle cınat n bir adedlnhı f1M1 ve llk temınatı JUkanda yazılı !kl 
kalem hayvan malzemesi 2/10/942 cama ıtıntı aaat ııs te İatanbul Taksimde 
.rındarma Sa. Al. Komisyonumuzda •oık eblltme Ue alınacaktır. Ntlmwıe
ler her glln komlsyonumuzd& sOr11lttr. Şartname para.sız alınır. İsteltltıerln 
eksiltme vaktinde kanunen lbrazı lcabeden vea1ltalan ve temınnt mektup 
veya matbuzlarile tom1syoııupıuza gelmeleri. (10083) 

Ankara Belediye Reiıliğindenı 
ı - Ankara Beledlye bua fabrttasuıda mevcut ve ııazoz lma11ne mah• 

sus rnakhıe ve lllt ve edevat on bet ıthı müddetle açık arttırmaya konul· 
muotur. 

2 - Muhammen bedeli ı2458t llra 120, kuruftur. 
3 - Teminatı dib JJra ,22, turuttur. 
4 - Şartnameıdni ı&:melı: ıateyenıerbı her s1ln enctbnen kalemine vtı 

trtetlllerln de 9/10/942 cuma ıtıntı aat 10.so da Belediye dairesinde mü· 
teşekkll encümene mllracaatlan. (8165) (102'78) 

~. TASARRUF 
' HESAPLARI 

1 İklnclteşrhı Ke
fldes!ne aynlan 

lknmlyeler 
ı adet 1000 liralık 
1 » IOO • 
:& , uo • 

H • lto • 
10 • IO • '° • u , 
•• • 10 



BEB TELDEK 

61 m~arrlr ! IST ANBUL HAYA Ti 

Küçük aşıklar 

H 0011m. "ıf'e"!'~ İstanbul mmtaıma reisi Hakkı TaııJ' A • • h b f 1 k ~=~:r:~~~~ vrupa ıçın ar en e i etli ~:n~~ba: 
=bir~"":,-;.t:a. ~"'r~ ':.... ki• • 1 ~ 013ıu. ~a~w arasından 
:::~=~==·muhU.Ull .. BUmem- şe ını a ıyor: MD~minl~şiyor .:?~=°!: 

llçUtOntl bu b4ar ıenlt _tufmala bakkımıs Titıl' mı'l ... IO tıene &ı· &talin-" 4n..__ nya dft.wı-, E= d-'- --,."~ - GuaııPJUk. .. oe ıncwel1 !O yapnda Uiç cteoriibtıf kal~ nemıcten il9 .~..... ...,_ ~.. y ~wı .u&IU.l 

Mn •tır JUi yuıq ve IODl1I bu gtın9Uk benst hatta «mf.. Volga tem&mm Pelltr T81& b- mnı P ft C!atAıa Di • Kaqıhkb fU&'U]danıaJar il~ 
nası. bir çocukluk jesti» bularak JrendJn.t batb •nı.ra nmıJf allıne11 flmdtkl ·~ __ eheroml· M. Şevki Yazman dud ya ~dfit. ~awn *2kçe blrlblrlnı yaklaşıyor ve nt• 
pek çok hısan bulabllJrll. Jetli noktuı bu delfldir. Bhem· onı~ di. aoeit ettnderl;ll belit- liayet baıbap pllyorlar. 

S 50 elik ....... ---. blr miyetll olan notta Alman Aldı-ı ten hto b1r s&ıen ve meQbQrtyet-. - Bonjur ıw.nı - Mlliıe 
onra 1e11 mu.&IA.llu- buçuk yıl aranır mı? •• Çttnktt nmının n neı1ey1f1nln artık lerlne 1nh1ar ~ •vru~ ler1 yoktur. Bu -4t ... ,~ •:v .. .._ moda- uydurulın11• ~k 

muharrir en rözllnörule ~dahna JıalJan kaquuı4a bulu- Azam! ft.l'dı5"dJr alın 1 rftnü rA- ~ A •41& J- ., ,Jekli 
nan adamdır. Muhakkali 1d btlytllden httrmet gtistermek en ıtt· noktam.na 56 • ll'll- nın yam.sa e · ~ mun ve mümilıı harb olacak -. 
sel Jesttir. Fakat bunun Glçft.stl l'arcltr. Ve 81~ aJ•Nl41tıne p- hakika 8t&11ngrad. tahtı bir tat1h· İki taraftan blrls1ni1ı tiu mu- Dııadmt rerm!f bulunllJ'O~. - Bonjur c!a detll, hlç bir te7 
nl~ tutmak o mesleğin liaJdJd ılldlerlne 1mf11 bir hitrmetslslOi ~ ~11';1;~ burada vazeneyi al.tün edecek: b1r ~ Bu harbi k1m kazanacak? Bu c1e .• dargmım ben sana .. 
olur kanaatindeyiz... ktur ._., ___ kudreti~ dım görmesi, yem bir mtttte1'1k hendt meçhul bulunuyor amma, - Ne yaptın\ da darıldın? 

-'--....:a..u:ıc.ı- alin çare yo · AU.Uall ~ kazanması Tarh ~eRUdJr. firt ta.- bu harbcSe varuu yoA"unu, pazar · 
MiUMU.1u &""bir mellek h e plmesl için dldlnlp 4unıJ!>- çok ünün vasfmı muhafaza et- raftan b1.r1ahı1n ,..,,nt btr darbe rını 'ft m.tıstemlekeshılı p:ut1- - Ne olacak. Ben Ud saat izin 

ruz. Fakat hayJe hareket edersek' heC!efe yalanlaşmak flJyle clut- ~ olsaydı bu sahada yine kuv- ile çökeceğini <1~ de ntt· jlnl ve tekn1k o.stünlü~t\ pe- balmakdar için annemi kandınncıya 
sun, bundan gittikçe~. vet bırakır, geçmekte olan kıy- lıştır. Bu yetl§miş mUletlerden Iİll olaralt kaybetmiş b1r fflr ve.rı da b akla karayı seçtim. Sonra 

aLonca yapalım» c!emfyona. Biltiin gen9 istidatlara~~- dim:tıı bziaınanırd z.tysaa ~t ~ hto birisi kendi lptnl kendi ellle Avrupa. Bu artık taayyüıi etmlş- yolunU:~ .... ~yotırurnerce t~çuıth kbayın 
nmız açıktır. Fa.kat bırakalım bunca senedir bhnnı ~ğlmf• ~er r ye e, ovye esas Au.v- k An 1 8_,._ 1 ü tir uc:.ıuı • !l"e a , sa-
fU iş bir meslek hnllne girsin canım... Hikmet Feridun Ee vetlerlni çevirecek bir sahaCia ta- çe emez. g 0 WU>on ann m. - · na son defa . yemin edlyon1m. 
•=======:::=m-=:ııı=============== IUTU.Za geçerdi. Bu olamadığına VaJlnhJ de, blllt\hl de bir dnha 

lu~n 
göre Almanlar da bu eski üstün- H . b • • d A •k gelm1yeceğim .• 

• o ~~t.,_~ ı lüğe ve kA.f1 ilıttyata mallk değil ar ıçın e merı a Saçtan ensesine yumnk gibi 
~ 4 demektirler. Yeter derecede lhtt- • yığılmış. tepesi ondilleli dcliknn· 
~·~ ~ vn.t olmayınca da yokedici taarruz hıUn RYva tilyil Duğlas bıyıltlnn 

---- - kabil de~ldir. Bu muharebelerde H •• h • t ktu f k t h titriyor: 
iki fOkOmOtİf bJr Şehri aydınlat.yor en mühtm nokta bu olayın tesbi- eDUZ ma fUmlye yo r, a a er- - Şey, l\finfcJğ'm. Vnllnht ey .• 

Fas'ta Ucda §ehrt elektrikle tur. Btrnun Uzerlne şehir bir tidl;~ ihtiyat azlı~ 0 derecededir kes eskisinden ziyade ciddileşmİŞtİr =~ ya.dt~u:1:n f~~~~~ 
aydınlatılmağa b~l~tır. Bu müddet elektrlk!lz k~tır. Fa- ki Sovyetlerln en fena §artlarla clktlm. Para alacaktım da babn· 
fehlr, memleketin diğer k:ısıınla.- kat şimendifer hattı mühen<fuı- ters cephe !le ve üslerinden çok Journa.ı de oen6vt ıra.ııetes1n1n :ra tahs1a etmlyecet oltuı btıtttn en- mı bekledlm .. 
nndan geniş b1r çölle ayrılmıştır. lerl bu derde çare bulm~la.rdır. uzaklaşmış, irtibatı kesllmiş bu- Nevyork mıma.blri blldir11'0r: Mm n dnstrUertn dı:vletısşttrl1ınea1, btıtilıı Kıvırcık saçlı ıuınt ma' i göz. 
Civarda kömür madeni, petrol Bunlar eski ve ışe yaramıyan iki Junarak harbettfkleri Kafkasya,. toplantı serblltt11~. açJJt Jtrle~ erevtllerhı ae1eıb~ •dilme&, tam ve lerlnl yere dikerek mlıılmlııt 
membaı da yoktur. On sene evvel lokomotifi Ucdaya ge .. -'"""er da btıe Alman tlerley:iŞ adım püan umu.mı toplantıla: 'e mut.ıü tevzi ff31bsı u.ulfln1bı tat. ayaklnrlle tavuk gibi eşiniyor 
burada küçük bir elektrik mer- ""~ ' adım olmaktan kurtulamıyor f1kr1n1 anlamak 1çlıı b.ttıUı: edilen blld t1kr1n1 kabul etmekte btilundu- mınld • ' 

bunları elektrik santra.lı r:;ı kul · yenl metotlar a.ye&nde Amenbn tunu s6ft.erlr. anıyor. 
kezi kurulmuş, Diesel motörlerile • Orada. dahi çok bariz A'tman Qg.. h&lkının du.rumu hakkında bak1k1 bir - Hanı ya, biz nişanlanacak· 
kasabay~ elektrik cereyanı veıil- lanmağa. ba§lamı~lardır. lok<>- tünlil~ü gtsrülem!yor. M'-1 .... __ ,_ t ...,dlr Bugün alleler, hentlz ınaluıım1Yet- tık• 

t1fte lınn.n ehrt ö ~ .... r .......uue• a.,.. . ıere ~ y~ ltV1- • •• 
miştl. Harb çıkınca mazot bulu- mo na cereya.nı O ay- Bunun sebeblnl anlamak güç Gallup emt.ittıstl taraıın4a.n J'&Pl- yesı. İılelltere ve ~en Delikanlı yine telfışn dllşilyor: 
namadığından fabrika durmuş- dınlatma.ktad.ır. değildir. EvvelA. Almanlar çok lan bir araştırmaya ~ 1941 11nest çot J11DekUr. ıs1' 1m1t.s1ndenbert. _ Şey, Mlnlcfğfm. Vallahi dün 

yayılmışlardır. Bundan da.ha mü- atustosund& Amerikan ınllletl, R~ tıcretıır ytls.1e 111 arttılı halde ha- aqam ft.lll1cme sösledim Bir saat 
Baltk yerine altın avlanıhyormuş hlmolarakSovyetlerAlmanller- mukavemetının d<>Rurdutu ~r &1· 11.\~ ya.lnuıJil!.detırbvar. da atladım Amma şey' ediyor 

lemes1n1n belkeml~tnı tefldl eden tmda Aimanyaya t&l'l1 ha.tbe ııtnnek mıştu'. Ucret!er, harb baol~da.n- Mekteblnl ·bitir de öyl dl • 

Bir zamanlar Çinin merkezi klkat netı--..ı-"e fU nokta .... , .. _ zırhlı birltklere karşı harbetmeği m:rlni benf.mstm1şt1r. Amertblıl&r, bert ybde 48 n.Lspetlnde ~ llmdl b .. ı.: Ben ,D'N'en e, d~?r. 
~ .. ~ ve bunlara karp IA.zımgelen sil~ kendllerlnt derin bir IUI'ette J"&l'&]l.. tır. An. e-~ sene on· 

olan Pekin şehrtnde imparatorun şılmı~tır: Gölde balık avı müzar hı tedarik etmeyi b1lm~lerd1r. ran Pearı Ha.tb<>ur bt*1nmdan IOU- AmerSbda ha.1&l, ıulh u.manm- Um amma, l;>u sene mulıakkalC 
klşlık sarayında içi nadide balık· yedeye çıkarıldı~ zaman kurnaz Geçen cihan harbi canlının ller- ra ıse aabımz bir avMÇı durumunu dak1 ıtbl den.m edcylor. Rarlc1 man- f.:aece~ Eğerk rlyazlyeyl atla· 
larla dolu bir göl vardı. Japonlar blr Çlnll, Çtnlllertn uırlarca müd- lemeslnt tamamen önleyen ma- a.bııı§la.rdır. l&1'&, J'tJna uıııert nıetk-19N• J'&- sınıf: & ... ece sene dokuzuncu 
Pekin şehrine girdikten sonra det buraya gelip imparatora. sa- klnell tüfek ve küçük çaplı top Bugün gueıe 1dareh&neler1ne h•r hıı\ ta h&ı1> enıcı~ ttvblld• 0~0 :au::ı!ır lise akyisiblilk 
bu gölde balık avlamak hakkını dakatlerlni g&termek üzere göle sayestn<ıe nasıl mevzi harbi ba- Ja.ttan .,. her ctn.st.en, tlmM!ea ta- ıellft1ıt fabrlkalat'da d~r. H..f..orum. Ondane l!lonra da elbet. 
so bin lira kadar tutan bir para en nadide balıklan attıklamu ve taklı"""''" kt :valmattadlr ~·.r 
mukablUnde bir Çinliye satmış- hürmetlerlne delil olarak altın 6 ... u... mı.planmışsa. tankın ratuıdan me up!8.r • Mııh&ttaJr olan bir .. 7 n.rısa, bir py olur. 

durdurulmasını mümkün kılan Bunlar, mektuplannda: cHarb 1fleırt- Amerlkahlann y11rekten kopan b.h- · 
ıarclır. Çinli senelerdenberi bura- bir halkaya isimlerini yazdırarak hafif fakat yeter kudrette ve çok ne nasıl ta7dalı olaeü!armı> 80C'- taba.lan Nevyoata d.a.lla nadlf olu- Dellkanlı hesabını pek ke tir· 
da balık avlamaktadır. Fa.kat tu· balığın kuynı~a bağladıklarını sayıda topun çıktığı zamanda ma.tta. ve hWt~tın. J'&1'(1ım!aruıı rot. DeJ!.ka.nlılann ~ almm.a.91 me tutuyor amma, Minl'nin ta· 
tulan balıklan satma.ğa pek düşünmüş, gölde balık delil bu 1939 _ 42 yıldınm harblerln1n de istememi~ olmasından dolayı teessttt aileleri tar&tından n!r.ar ve eiddl· hammtllil yok. Asabileşerek itlrnz 
eh mmlyet vermiyordu. altın halkalan avlamak daha sona ereceğine biz çoktan kani etmektedirler. yetle taqılanzyw, Aıner1ka.nm ~r ediyor: 

Buna rağmen bankada hesabı- kA.rlı olacağını dQ.şünmüştür. bulunuyorduk. Şimdi bu top İnt.11.ar vaziyejt, Oylo bir serg1.nll.k bl.r htmı!lyeU de askerlik hayatının - A, vallahi bekliycmem. Bak, 
nın kabarması Japotıla.n çok alA.- Filhakika Çtnll senelerce balık hem de k!tı miktarda temin dıoturuyor tı, tJl. ktlçıı. ~rpJŞna., Avrupa.da olduRu glbt atvll ~tı Ue blzlm evin karşısındaki çocut< 
kadar etmiş ve bunlar tahkikata avı namı altında gMden a1tm edllmJ§tlr. Amerlkahlann kllçftk b11 muvatta.. Wn btr IUl"ette aJlkanın kelllmes1.- son sınıfta. Eğer sen böyle bek· 
başlamışlardır. Uzun süren tah- çıkarmıştır. Dikkat edllirse her taarruzu tıyetı, önemi Ut m11taıutp olını- nl geretttnnemesld1r. Mun.tbt bir leteceksen ben de onunla konu· 

ütea.k1 1k1 taraf d ,,,_16 7&n yankılar cyandırmakta, bu ma- saman meslek deliftlılllyor. şunmı 
m p a ep- ne oer&lann ltahrwn•nlan c'l'okyaıJu Amerlb.ıı .. 

1 "it d k" ki h • t çağınhyor kadar tank tahrlbetttklerlnl bll· bomb&rdım&n etmJt oıan adam. ıılb1 torla lakla -::~~-b~~ lalın- Bal kavanozunun dışında do-
ngı ere e ope er ızme e diriyorlar. Ve bir yerin tahki- omuzlar tızertn~ tqınnuı.kta4ır. p.rtpıtememtsı 19;;' uteruk';""' ~ laşan sinekler gibi evlilik çembe· 

tngilterede bütün köpekler yapıyorlar. Her hangi b1r yaban· mtnden bahsederken de evvel! Balk d1lnyayı dolt$n l.Gln iyim· d1 sana' ve mealetıne unun h1ıt- ~ kenarında oynaşan küçük 
hizmete alınmaktadır. Ellerinde cıyı buralara yanqtınnadıkla.rı mayn tarlatan, tank.savar toplar terllt ;. l.f1?l t&ttmıstrUk cerey&nlt.- metler 1.rtenmektedlr. -..klar gittikçe asabileşerek mll· 
büyük çoban, kurt köpekleri bu· glbt uzaktan mevcudlyetlerlnl veya hendeklerden bahsediyor- nna kolaylıkla. tapı.lmattadır. Hal- ABtrl kamplarda bulUDan nıaaa- nakaşaya devam ediyorlar. 
lunanla.r bu~lan hükômete tes- haber veriyorlar. Btr çok k~pek- lar. Bu oartıar altında artık km ulm ve taran pek bftJ11k, em- l&lar, iy1 b1r ıu.rettıe ctbaıJandırıl- C. R 
Um etmeğe çağ'nlmışlardır. Kö- ler de orduda posta hizmetinde, tanklar ilk r.amanlardakt kınp ~ ve ıtımadı eoertya rurur 11• Dllfbr. BlD'lllt bir b1rllt. tur& etra
pekler husust kamplarda, müda.- telefon hattı uzatmak işlerinde geçici rollerlnt oynıyamtyorlar. bnflk oldutu 1ç1n b1r uzlıps ntr1 dmı eRlendlnneıt tein so m1J1on do
raa ~şlerinde hizmet edebllmele- kullanılıyorlar. Kö"""'lr1er telefon Her tarafta ve hattl Ke.fkasyada Ula akıldan blle ıectrllmemektedtr. lar, yani Ttlrk parut.le 40 milyon u-
ri içın çalıştınlacaklardır. ·~ bile vaziyet bu eekilde tecelli 1stıruallt Namı Danald Nellon raya yatm para ~. Her 

Şimdiden blr çok köpekler ha- hattının bozulduğu yeri ve gaz ediyor. Amerttan kongreslııde, Amerib:c hatta 111Tt.r~ler ve b&lolar ıerttp 
va meydanlarında bekçlllk ecll- kaçan mahalleri bulmakt& büyük Netice olarak fU görünüyor ld· lb&ıt> 19tılhsa1Atmın 1941 tenlSl.ndeD- edllm•tte ve clvard&kl bCltan 11119 

Yor. Bunlar vazifelerini çok iyi kablllyet gösteriyorlar. stratejik vaziyet dolayıslle Alın~ berl G9 ml.s11 arttıtım 1.9ııta vurdulu bdınlaı bunl&n. ~eylem.ette°" 
auııan m\lll&tfer bir '9f•rden d&ıtn yenl c1ost1utlar kurulmüt&dır. 

ilerlemesi için henüz bir derece- saUb bir obaştomutan stbl Jrutıaıı- 8 4 dola 
"'4 saatlik gıda ye kadar müsait görünen Kaf- mıttır un &n yı akpmlan b11tün 
~ kas 'dan baa1P-e 1 d Alman • Amerıtanm JD&MUUl l\a1b ama.-

ya ~yer er e - Amerlkalılar, hl!& .ıcı bir hava nındatınden daha canlıdır. eunu da 
Bir tnsanın yaşayabilmesi için Mamafllı bu gıda kA11 C!eAU- lann eski tempoda zaferler ve a.ttınıt1ğiı o.yes1nd• tendl?trıu. bu unutmamak bımdır ti, •Tlcmemif 

Şişlide sinek 
bolluğu 

Bostanlara akan lağim
lan kapatmak bir 

zarurettir 
gilnde 2700 kaloriye ilıUyaçı var- dil. Y~lı madde dt lbımdır. Bu· ilerlemeler kaydetme.si hemen de kadar tıymetU olan Yt.fUJ\& t&nıl&- olan bit Amerıtaıı ert ayda IO dolar 
dır. Bu kaloriyi yalruz patates nu da tereyat, peynir, içN gt- gayri ka.blldir. Stallngradda bu nnı, Oael hQrrlyetleı1n1 ,.. kııruUarı.. <~kribtn lltnue llra.> qhtt llmüta, 

k l in günd b i 1 rd temln-edeblllr Hem kadar inatçı mukavemetler ~- m muhafaza ed.ecetıertnt d~~- bundan da ıotanta.ıa.rm. mut.hane- Aldığımız müteaddit mektup. 
yiyerek temtn etme ç e §ey e en n · teren, bu kadar çetin muharebe- tar. Bu batWıt, nuart dellld.l?. de- lerln, aınema. Te oteıımn ~ art· lar :tst&nbulun aivrlslnek ve kara.-
3 kilo patates lA.zımdır. Günde 4 kalori, hem yakacak madd~, ler veren. Kıı:ılordu diğer yerlerde rtn blr Jhtf1acın m&b8'a!tldtlr. maktadır. Evlenme adedi fmaıtde .sinekten en §ikA.yetçi semtlerin
kllo bezelye, beş kilo elına, yahut hem. vitamin temin eden ideal 

ünd 
kr&- çl5kert11em.lyeceğ\ gibi Staılngra.- B1r Amerlb.lı Amıpa ~a &rtnuttır. den bir1nln de Şlşll olduğunda 

bir kilo iyi pişmiş ekmek (tabU gıda maddesi süttür. G e dm alınması ve Volganm tama- ne 1§!.tır ve ne duyara mldo.tiu ba- Hart>, dller salı&Jard& ~ tes1r1n1 şüphe bırakmıyor. Tramvay m.ey
muharebeden evvelki ekmek) yl- mi alınmamış 4 litre süt bir in- men kesilınesile de czarars:ız» hale landınr. Orta halli Ameı1b.1JJN', ~ ra-termettedir. Mtsell N9TJ'Ofktak1 danı ve Büyükdere caddesinin 
yerek aynı kalori temin ediiebillr. sanı beSlemele tamamen yeter. gettrnemez. staılngraddan Le- ıblr saman am\llual lil1Met1n tıe· CoJumbla tbılvenı1te.11, 1U moıtrıe- başlangıcındakt evlerde, ora hal-

nlngrada kadar devam eden hat temu.tını tavramamıtl&fdU'. Fa.tat rmln en hararetllsln1 pç1rm1ft1r, kının «S1nekll bostanı> 1smlnl 

Ç k k • • • b• • 1 qağı yukarı yQkaek Alman taz. tmıılyt\ h1l1wl ~ ~ N9V}'Qrtun bQy(ll m~ atedmda verdikleri bostanlardan hücum 
am~şır yı ama ıçın yenı ır USU yıkının varabileceği son hat ola. btıtün hart> bölieleıinde Oer97&n akfamiarı, Mr ın T• c~ btnıer- eden sivri ve karasineklerin §er-

Viyana ev işleri enstitüsünde men mevcu\ olmadıtmdan bu ra.k gtsrünüyor. eden astert ııaretetıerı '" dfpbna.. ce 1n.s&n, açık havada ,..nen ton- terinden korunmak için pencere-

Japılan tecrübelere göre patates k•••• bü···n~ ehemmi-tle ...,,..._ Buna kar .. 11~ Sovyetlerln de !Ik rö~eıen pek ~ btr dlr:· ~r!._ertl'"'~r. B11ttın bu haller, lere gerilen tel tsrgüler ld!ayet 
""Jj'lJ. Jo.AA .1v ~~ ~ aat.ıe taklbecliyorJar. Amtr1blılaım UGm vwdetı AmerikanJD ~ etmemektedir Geceleri cibinlllC 

haşlanan su içinde kaynatılan ıanmı§tır. Yalnız flmd1 ça.mı§D' Almanları bu hattan geri ata- haber alma vuatalan &ZaCDıd& rad· c&terlr. ......... · 
çamaşırlar, sabun~ ilıtıyaç kal- -.'lr .. yacak derecede bol IU tem1n4 caklan pek dilşQnülemes.. Voro- 10 sp!Jcerm-1 pek btQt roı onıu- al~ dahi uyunmadılına işa-
madan teınızlenmekte, bembeyaz,_,,,_.,_, ~ nez'den yukarıdak1 kısım geçen 1Wlar. Halkın en oot tıetend11l-. ret edlllyor. 
olmaktadır. Harb içinde bulunan içJn çok m1ktarda patates~ kış Sovyet saldırımlannı önleyen oQ, muhakkak :e. Rooeev•lfln ta AKŞAM Bu semtte &ln.eklerln bu kadar 
memleketlerde sabun hemen he- etmek lft.zım geliyor.! hattır. Bu sene tabU daha 11yade Jtendbidtr. fazla olmısmr.nı sebebi meçhul 

tahkim ve tak:vtye edllmJştlr. G&llup eıı.u.tt\a11ntııı ~e delildir. Clvardald üç hastane~ 

insan biçiminde, dört ayaklı balık X:~!~Un~~ v~e~ ~re:e.1i:!=ur ::U: Abone bedeli mn~&::ı:n 1ı;8ru :;: 
eden saha ise Don'a ve Volgaya d• (84) • ~Dlll n nihayet Jbde T1rt1J9 Beatbl açık olarak akmAkta, üatelll( 

Harbden evvel Danimarkalı blr ıtm blrlnde, insan f9kllnde ve dayandıRmda.n Alm.a.nlar tara- 'f8 d.e tarar~. bosta.nm ma.b.sulrı.tı bu mülevves 
1llm heyeti, GroenlA.:nd'a giderek dôrt ayaklı ~ Olmllf bir batık tından da kolaylıkla tutulup :e. Churchlll'ln Am9likalüar ~ Benelf.t HOO turuf 2'100 nıae sularla snlemnaktadır. Bogtart 
llmt araştırmalar, tetkikler yap- bulunmaktadır. Bu balık, bm al· müdafaa edilebilir. Nehirlerin 1111da.t1 raRt>et n muhabbet~ a AJlık :: : 

1
:: : bu yüzden ainek membaı halln· 

wştır. Heyet, memleketine dö- tında 100 metre deı1nllkte bu- donduAu kış zamanında da her 11 d• yQzde 78 d1r. ~ -:.1:! 150 • • dedir. LAP;ımı kapatarak üç bet 
nerken ta~ olmu~ zengin hayvan lunmtı§tur ve 100 ıiıilyon sene 1k1 tara.tın hareketleri ancak B1.rlef1.k Amerıtada. m1ll1 bir~ ha- yüz me~~J:.n indirmek sem.-
koleksiyonları getlrmiştir. Sandı- evvel ~mı§tır. mahdut 88.halara, demtryol boy- aı oıın~. bt defa olarak ıscaı.t Posta tttıhadına dahll olmı1a%1 tt sinek kurtarmanın 
1!11111---------~----------.. larıruı. !nh1sar ettiğinden mQdA- odA!l, tabrikaton blrlll!, Amerikı.D ecnebi memletetıer: Senelllt: tek çaresidir. Fakat §imdiye ka· Başlangıçtan Tanzimata kadar faa kolay oluyor. 1f tederaayonu ııe t&brn:a.ıorıer or.. aooo. aııı ayııtı ıooo, tl9 &Jlılı dar yapılan müteaddit müra.-

T-U-RK EDEBı·YATI TARı.Hı· HülA8a f1mdtk1 hat üzerinde pnizasyonlan ~ nıtımlss111&- lOOO :tmıı§tur. caatlar hiç bir netice vermemlş-ne bir taratın ne de .mı.er tara- 11. hep b1rııtto 23 temmuzda B. TelefonJumns Bapn1lhantrı I0$65 tir. 
\oU6 Roo.sevelt tara!lndan kabul ·~ Yuı 11Jerl: 207815 - İc!are: IOell 

Lı• se: ıı fın mühim te:raWler elde etme- Ierd1r Bu f1mdlyt tadar tortUme- MDdllrı ICK9'1 Belediyenin lft.ğımı kapatma}( 
s1 l>ekleneme:o. Diğer bir tabirle m1f biz. blrİık ma.n.zaruı. teft1l ed.er için glrtşeceği teşebbü.ııe halkın 
harb mümıtnle~ş bulunuyor. Bwıdan Ameı1kalıla.rm. _.... te·- Ramazan 20 - Bwr HS da memnuniyetle !§tir~ edece-

Hıtsı Tevfik GtlNENSAY Nlhııcı samı MrfABLI Bundan ı:onrak1 faaliyet daha A-'-a ..... , •• a '--•,._ ___ ,_ h=:........ s. tm. Otl ÖR. İki. At. Yat. )M,..1 zannediyoruz. Şehrin bu 
Maarif Vek1lllğtnln H/11/9'1 ıarth Tt 88/100, 2e sayılı karaı1lA U. ...-..•wu- _.._.._ __ _.....,... E 10~ 12 02 8 ı;ı.u 

selerln ıo uncu ımııfJarmda okut'Qlmuı ıtebul ve okullara Wn1m ~ ziyade cephede yüz binleri bir t1 ke.ıı1n utm ve kararlan anlqılır • ' •11 9.ı9 ıı,oo l,31 semtlnlıı rahatını ve sıhhatini 
ıen bu tıtnbm ı ncı oam..ı çıkmı§br. J'lttı ıoa kuruş, anda yutan mevzi savqlarile Yapllan aıcmcııı.ııar. b~ eaertye~ vn. ~.ıs 8.B7 lS,!M 18.!2 18.S2 20~ tehdit eden bu lağunlann kapan-

R EM Z l KIT ABEVI cephe gerlslnde bütün Avrupa.- tın. seferber edllmemif olan blltün tcıarchane Ba.bılll dT&n ması 1şln1n Belediye için ihmal 

1---------------.. ••mılll!I __ .. nın fel~et ve sefaletini günden erkek"• tadml&J'Ul ~ '1mma· Acımusluk sokak No ıs. edilmez bir vazife olduğu §\lphe· güne arttıracak olan hava harb- lan, bQttın trtıruaııertnı SUA.hlanma- sizdir. 
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MEKTUP 

oenç adam ıslık çalarak bavulunu ı Onun romatl.zmaları ~aten 
hazırlıyordu. U.ctvert pijamasını ve müthiştir. Ve geni; koltu~un 1ç1n
g6mleklerlnl yerleştirirken Sabalıa.t Ue de blltün bir kıf roman okur, y11n 
geçireceği günleri dil§ünüyordu. Daha örer ••• Ve dü.şünnr. Yazı, blr temmuz 
ştmdiden saadetin ılık havıısı içinde atpmında Moda koyunu. bir ağus
tdi. uzaklara gldeceklerdl. Şehirden tOo' gününde Swı.d.1yey1., ~ır mayıa 
ve ıc.alabalıktan kilometrelerce ötede sonu sabahında Adıı.lan dQfünilr ••• 
bir dal otelindt masal gibi günler Sonra günler geçer, haftalar ve 
ve rüyaya benzlyen ı:-eceler geçirecek- aylar g~r ... Havalar ımımaQ'a. baş
lerdl, lar. güneı sık aık odanın penceresln-

Dolmnb başlıyan bavula bir ş~e den uzanıp ontnı geıtlf toltuiuna k&
Jtolonya aıkıştrmata ça~ı.rlten ııo- dar geUr... Vücudunu ve dizlerini 
kak kapısı çalındı. Muhakkak Sa.b&- ısıtır .. 
hattı. Demek sözleşUklerl vakitten er- Kadın yavaş yavaı kalltar. Evvell 
ten gelmişti. odanın lçlnde dolaşır. Erte.si günn 
K~u. Kapıyı açtı. Fakat gelen evde gezlnlr. Birkaç gün aonra pen

Sabahnt değildi. Kask.eti çarpılmıı cereyt açar •.• OOOoh ••• Temls havai. 
bir çocuk elindeki mektubu ona Biltün bir kış Uımal ettiği gty1nl.ş1ne 
uzattı: bir çeki düzen venneğe başlar. Adeta 

- Size bu •• dedi ve bir §eY söyle- canlanır. Tıpkı yazın •h&şerabn 
meden k~rak uzakl~ı. uyannuı.aı• gLbl kendLsinde taze bir 

DeHkonlı mektubu aldı, Açtı,. Ev- benllk hmeder •• ve gençleşir. 
velA ımzaya baktı ve ıaşırdı. Saba- Da.hıı aonra. sok.aRa çıkar, kırlara 
hattendi. k<>§ar. Ve sanki bütün bir~ bir k&-
Okumağa başladı. napo içinde geçirmenin tekmil ac~ 
cSevglU dostum. sını çtkarmak, onu tellfl etmek ls-
Mektubumu alınca ne kadar §aşı- sını çıkarmak, onu telAti etmek ls-

racıığını ve belki de benim çıldırdığı- Mümkün oldu~ kadar gezer ..• 
ma hükmedeceğini bllmlyor değl. Yazla beraber eskl genç kadın tek-
Um. rar doğmu,trtur .•. Llldn gene eyHU 

Daha evvelki g{lne kadar etrafın- sonu... İlk ve §lddetll ya~ur!ar ... 
da tatlı hayaller kurduğumuz •Dal Dünyanın en muntazam memuru glbt 
başındakl oteı. e ne yazık k1 artık hiç şaşmadan ge11p kapLSUlı çalan 
gldemlyeceğlm. Bunu okurken me- dlz, sırt ve bacak ağrılan •• Ve niha
nekşe renindeki göı.lerlnln hayret yet bütün bir kış mevsfmlnln içinde 
Uadelerlle doldUğunu görür gibiyim .•. g~lrlleceğl koltuk! .. 
Evet nzlz dostum, buna ne kadar §8.§- İşte benim iki varlığım aziz d~ 
san haklmn ... Çünkü bu satırları tum •.• Yıızın genç, kı§ın ihtiyari .. 
yazıın kadın dııha iki gün evvel sana: Ukin öyle zanned1Y.orum kl birkaç 

- D:ığ tepestndeki otelde elektrik senedenberl yalnız yaz mevsiminde 
yoktur •.. Bnvullarımıza birkaç mum çiçekli bu dal gibi bent zlyaret eden, 
koysak fena olmaz sevgUlm!.. bu muvakkat gençliği de tamımile 

Diyen kadındır. 
O halde ne oldu? .• Bu değişiklik 

neden? .. Şimdi s::ı.na onu anlataca
ğım ... 

Benim lkl hüvlyeUt insan olduğu
mu henüz bilmiyorsun. Evet ben 
iki türlü insanım ... Sen beni şimdiye 
kadıır ya!nız blr tek cephemle tanı
dın .• 

kaybedeceğim. 

Bu yıl dağ başındaki otel proJesl
nl yaptığımız zaman henüz güneşli 
günlerde idik. ve ben bunu belkl 
senden çok istiyordum LAkln t.şte 
dün sabah yatağımdan kalkınca. o 
genç kndını bulamadım. Yazla be
raber gıtml.ştl. Şiddetli yağmurlar 
birdenbire ve zamanından evvel bas
tırmıştı. 

Vücudumdaki bin bir sızı ile ken
dimi pencereye kadar sürük1edlın. 
Bardaktan boşanırcasına yar,-mur ya
ğıyordu. Yağmur ve rüzgAr seninle 
altında unutulmaz da.kllcalar geçlrd1-
ğlmlz çardağı bozmuştu. orada.ki 
masanın sırılsıklam obnuş tahtası. 
çıplak sırtıma yapışmış gibi ürper
dim... Ve koltu~uma döndüm... Ar
tık ben ihtiyarım ..• Bir bacağım oy
namıyor ve onu bir takım sargılarla 
Adeta kundaklayıp bir 1.&kemleye da
yadım... Ne 1.stlyorum bUlyor mu
sun? .• 6 ay gece. 6 ay gündüz olan 
memleketıerı ..• Ve e a.ylık gece esna
sında herkes benimle beraber uyusa ... 
Sonra da hep blrllkte uyansak l.. İş
te nzlz dostum .•• Sana. her ~eyi oldu
ğu gibi anlattım. Şimdi senden ri
cam bent gellp bu ihtiyar ha.llmle 
katlyen gömıeğe teşebbüs etmemen
dir. Zaten gelsen bile maalesef senl 
kabul edemlyeceğlm. 
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İstanbul Belediyesi ilinlari 

Tahm.ln İlkte-
bedell mınatı 

1 

7143,2~ ~35,74 Beı;Jıye -MerkeZ Daire ve ıubelert için alınacak 27 ka-
lem kırtasiye levazım. 

5856,8~ 439,27 Karaatta.ç Müessesatı için alınaca'i 128 kalem muhteut 
demlr malzeme saire. 

Tahmin bedellerı ııe Uk teminat mlkdarları yukarıda yazılı işler ayn 
ayn tapalı zarf usu1lle eks'ltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
amelAt MüdürlUN kaleminde görülebillr. İhaleleri 2110/942 cuma günü saat 
15 de Dalml Encümende ya.pılacaktır,Tallplerln 11k teminat makbuz veya mek
tuplan ve kanunen ibrazı lAzım gelen diğer veslknlarlyle 2490 numaralı kanu
nun tarlfatı çevresinde haznlayacakları teklit mektuplarını ihale günll saat 
14 de kadar Daimi Encümene vermeler! !Azımdır. c260• 

Ttlrkiye Cümhuriyeti 

Z i R ~ AT B A NKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticar1 her nevi bankR muameleleri 

Para biriktirt'11ere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Bembeyaz saçlanm olmasına ratt
men henüz gençtim. Neşeli bir ka
dındım da... Seninle kar,ılaştığımız 
zaman kendlmı bk macera rüzgin
na knptır.-ıcnğımı htç zannetmiyor
dum bile ... Lllkln sen o ktıdar genç
lik çılgınlıklan lle dolu idin ki biıtün 
hesaplanm altüst oldu. Malüm ya, 
çılgınlık saridir. Lflkin tanıştığımı% 
zamanı, hangi mevsimde o!duğumu
zu hatırlamanı rlra ederim. Yaz 
başlangıcı idi değil mt? .• Buraya bir 
mim koy... Evet mayı~ sonlarında 
idik. Haziran seni mütemadıyen üz.. 
m"k!e, temmuz seni mlltemadlyen 
dinlemekle geçti. Ağustosta şe):ılr dı
şına uzun gezintiler yaptıic. Nihayet 
eylül geldi. Ve karar verdik. O keçi 
yollarındıın çıkılan ve katır tırnak
ları. deve dikenleri arasından geçi
lerek g1dllen dağ başındaki otelde 
lns:ınlaıın erlşmesı mümkün olan 
s:ı.ndetln en büyüğünü ynşıyacaktık. 
Pl'ognımlar yaptık. Hayaller turduk. 
Son buluştuğumuz güneş!! güne .ka
dar dağ başındaki otell ne anlatıl
maı bir heyecanla düşfındü~ümü bi
lemezsin do'it,um ..• 

Mayıs sonunu bekle sevglll dost,.. ı 
Oüneşll günleri... Oüneşll günlerin 1 
kadınını .•• Ben· de artık koltuğuma, 
yün?er!me kitaplarıma dönüyarum .• • 1 

. Hikmet FeıJdun E!ı 1 Fn:mt dün sabııh yatağımdan kal
karken dehşetli bir hayal yıkımına 
uğrndım. Çilnkli yataktan kalkan 
bir gun evvelki genç kadın cleğlldl, 

O gltm~tı. Yerine lklncl hlivlyetım, 
ikinci bir kadın gelmişti! .. 

IRA D YOI 
Bugünkü pro&'J'llm 

12.30 Program, 12,33 Mllzlk (Pl.), 
12,45 Ajans ha.berıert, 13 P~rev. şar-ı 
kı ve türküler, 18,03 Çıtte fasıl, 19 Zi
rnat saati, 19,15 Müzık (Pl.), 19,30 
Ajans habcrlert, 19,55 Mahur maka
mından şarkılar, 20,15 Radyo Gazete
si, 20,45 Müzlk (Pl.), 21 Evin saatl, 
21,15 Milzlk, 21,45 Sentonl orkestnıısı, 
22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 

Yann !!abahkl proıram 

7 ,30 Program, 7,33 Vücudumuzu ça-

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve itibar.sız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekUecek kur'a tlf! aş:ığıdakl 

plAna g~re ikramiye dağıtıleco.ktır. 
4 11det 1.000 liralık 4.000 Ura 1100 a<let 50 liralık 5.000 Ura 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
' • 250 » 1.000 • 1 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndak1 paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye c;ıktı~ takdirde % 20 fazlaslle verııecektır. 
Kuralar senede 4 defa ı ı eyUU, 11 birinci kanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir, 

1 Teşrinievvel 1942 

A •a•c• 

YEDİKULE ZiNDANLARINDA 
Tefrika No. 20 ... 

Hamza. fermanı aldı. atına btnereJc 
sa.raya k~u ve Todorlnln bl.rkao 
gün lince öldüğllnU, cesedlnln de 
- klmse aramadıRı tçtn - deniz ke
nanndakl ldreçll kuyuya atıldığını 
söyledl. 

Mesele böylece kapanmıştı. Fa
kat, Hamza kuşku ve heyecan tçtnde 
ldl. 

- Ya. Todorlnln allest cesedi arar-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Seni pp efendlmb çaR"ınYor, 

dedt. 
Hamza tereddflde dflşt!l. Aacabli 

Mustafa paşa. gene Todort meselesınl 
mı açacaktı? Divan toplantıaından 
sonra onu çatumasının e.!bette bit 
sebb1 vardı. 

Hamza, vezlr!Azamlh huzurun.& 
çıktığı zaman çok heyecanlıydı. Kar& 
Mustafa. paşa od.ad& aşağı yukan 

sa?... geziniyordu, fa.kat hlddetll değildi. 
Hamza kendi kendine: Hamzayı görünce gillfimsedi: 
- Adam sen de. Onu da aUatırız. _ Çoktanbert neden görllnmUyor-
Dedi ve Yedlkuleye dllndllğll za- sun, deniz kurdu? 

man, bir daha bu &1bl hAdJ.o;elere Hamza geniş bir nefes aldı: 
meydan verilmemesi lçln, bir mah- - Rahatsız etmekten çek!nıyorum. 
kfunun kendi haberi olmadan bir velinlmetlınl 
kotu.ştıan başka koğuşa ırOtUrülmem&- - Donanma Ak.denize çıkarken, 
a1n1 §lddetle emretti.. bekçllerden sık sık geUr, kapı aşındırırdınl Şimdi 
birkaçını kamçıdan geçlrdl. Zaten denizcilikten va7ıgeçUn gaUba? ı 
bütün zindan bekçllert Hamzadan tir - Hayıd, vellnlmctlml Kulunııı 
tir titriyordu. Hamza. vazife başın- denlııde büyüdüm •. deniz havasından 
da. çok sert bir adamdı. uzak kaldığım gil.ndenberı hasta gl-

Bu Mdlse Venedlk ~valyeslnin blylm. 
l.şlnl sekteye uğratmıştı. Ona. yardım _ venedik sulanna kadar uzana
edecek nöbetçi korkudan titriyordu. ca.k birkaç gemiye ve senin glbl detı 
cKeşk.e llÖva.lyeden IPIU9o alm.uay- baş bir kapta.na ÇOk ihtiyacım var. 
dım.. yarın bu 1f meyd&na çıkarsa, Romada. gene Papanın fesat ocağı 
Hamza. benim dertml yll.zerla diyor- kaynama~a baş'.amış. Venoolk el\!.sl 
du. Adeta kafa tntarca.sına konuşuyor. 

Antonyoa ifuılerce bekledi. Kendi- o tara!tan gelen yolcular. bır takım 
sine bıçak değU, bir çtvı bUe getiren slnyorların bize k.ıırşı atıp tuttuk1a
olmadı. nnı söy!üyorla.r. Halbuki ben, bun

T opkapı sarayında bir ınrı padi4aha arzetmlyorum. Ba~ctat 
toplantı seferinden gelen mu1.atter tııclriıın

mızm bu yılı olsun huzur ve ıst~nı.-
Vallde Sultruıın şefaatııe aftedUen, hatle geçirmesini istiyorum. Fııkat 

fakat kendini (Kanlı ku,yu>ya. attı- sulhu ve eski anlaşmalarımızı 1hlıile 
ğı için tahliye edilemtyen sahte inci yeltenen Papanın bugünlerde hırls
taclrl Adalı Todorlnln ailesi boş dur- tlyanlık Alemin! yeniden tahrike Çil

muyordu. Jıştı~ını haber aldım. Biz, hiç bir za-
Hamza her ne kadar onun cesedi- man dünyanın huzurunu kaçırınr.ık 

nln surların dibindeki klreçU kuyu- ve aleml kana boğmak tlkr!nde de
ya atıldığını söylemiş ve meseleyi ğlllz. Likln bu derece huzursuzluğıı 
örtbas etmek istemişse de, Todorlnln ve saman a:tmdan su yiirütmelere de 
zengin a!lesi bu l.şl parma~ına dola- meydan verme-k istemeyiz Bugün Ve
mıştı. nedik elçisi vasıta.sile Papa Seklzlncl 

O gün .sarayda vezirler toplandığı Oryen'e blr haber gönderdim. Sözii
zaman bu mesele de konuşuluyordu. mü dinler ve dilini tutarsa. barışımız 

Kara. r.ıstara p~. Yedlkule zln- devam eder, dedim. [11 
danlan muhafızını saraya çağırt- - Venedlk elçisi ne cevap verdi, 
~ı. devletlim? 

Antonyos hl!A., para Ue kandır- - Onun verdiği c.:?vap maliım .. 
dığı nobetçlden - kendini öldürmek topyekun inkar etti. M:ını:ıflh. bu 
için - bıçak bekliyordu. ' adamlara bir gö1.dn~L vennek f!kıi,ı

Haın.::a. s.ıraya gelince kuş\)ubaşı deyim. E3t\sen Arş!pel ve Tunus yo1-

KAmil bey Ue karşılo..ştı. cuıanm arasıra çeviren bır takım 
Kamil bey, vezlrlizamın en çok korsanlara d:ı hu vesile Ue had!crml 

sevdl!H ve güvendlğl saray erkı\nm- bildirmek sırası gelmiştir. Haliç ter
dan biri idJ. Kamil bey, Hnınzaya saneslnde tezg~ht1n yeni lıırıı c!ort 
sordu: kadırga ile yeni yclkenlllerlmizln h'\-

- Todorlnln ölümünll neden sa- zırlıklan bitmek üzered!r. Seni, bun· 
raya bildirmedin? • lnrın başına verlıl Akd"nlze gönder· 

- Ha!>er verdim amma. efcndlınl- mck nlyettncteylm. 
ze arzetmeyi unutmuşlar. Hamza blrde.nblre şaşu'<lı. o. g r-

- Bu zengin adamın aııesi cesedin! çekte:ı, çoktanberı denize hasret ç~
istemekte ısrar ediyor. Ne yapalım kerdl amma, şövııl~·cnln kızına kn
şlmdl? vuştuğu şu sırada onu Istnnbulda 

- Yerine hırlstlyan mezarlığından yalnız bırakıp gitmek te hoşuna gıt
çıkanlınış bir başka ceset verebiliriz. medl. Fakat, vezlrlfıznmın bu lltlra

- Ben buna lüzum görmem. Bu tına ko.rşı: aBen bu işi yapamam .. • 
heriflere paşa efendimiz neden bu da diyemezdi. 
kadar yüz veriyor bilmem.. - Boyle mühim işlerde kulunuzu 

Bu kısa konuşma Kdmll beyde ye- hııtırladığınıza teşekkiir edcrıın. H z
ni bir fikir uyandırdı. Paı;a. ile gö- mete her d<ıklka hazırım. FakJ t, 
rüşürken bu noktaya dokunacağım., kış mevsiminin gc~i'cslni bet:.llye~ck 
dedi. değil miyiz? 

O gün divan toplantısında vene.ille - Hayır. Bu mevsimin geçme~inl 
elçisinin zlyaretı kabul edildikten ı beklersek, zaman geçer .. lnuımlurı
sonra. Todorlnin cenaze meselesi ko- mıza vakit ve fırsat kaz::ınclımıııJ olu. 
ııu:;-uldu. ruz. 

Ve-ı:lr Ahmet paşa: Haınza:m1 omuzunu okşadı: 
- Oömiıten bir mahkfunun tekrar - Senin g.bl teerübell deniz kurt-

mezardan çıkarılıp ailesine tesllml lan için kış ve yaz mevs!ml diye bır 
hlç te ho' bir iş değildir, dedi. Yaru1 şey ver mıdır? Türk denizcileri . r
bu bir anane ha!lne girerse, mezar- fere çıkınca, en çılgın ve coşkun dal
lıkta insan kalmaz. Bir ölünün şu galnrı, en müthlş kasırgaları na::ıl 
veya bu mezarlıkta gömlilmestnde hiç yendller..;'e; bu kış dn Akdeniz.de aynı 
bir mahzur yoktur. Nakll kubur an- kudret ve mut'izeyl gc>.:.teıecekterln
caıc yol açma keyrlyetlnde cntzdir. den eminim. Donnnmamızın Lceh
Bu gLbl ahvalde hiç bir ölünün me- huru encak Papa hazretlerini ve 
zan açılamaz. onun beli slUıhlı rnhlp'"riııl ııevlndi-

Vezlr Ahmet paşa imdada yet~~l; r~blllr. Bizim yüzümiızil gülrlunnelt 
sözleri dikkate alınarak, Todorinin lçln. bir an evvel yola çıkm ~n gr.
allestne bu yolda cevap verlh.11 ve rektlr! 
Hamza bu suretle mUşkül durumdan 
kurtuldu. 

(Art:nsı var) 

Evet sevgili genç ndam 1 •• Ben dort 
beş senedcnberl yazın başka, kışın 

tamamı:e ayn blr kadın o:uyorum! .. 
Bütün bir yaz ıgüneşll günlerin ka
dınh, genç bir kadın olarak dolaşı
yorum... Fakat ilk ~ddetli yağmur
larla bernber o genç kadın blllnml
yen bir diyara gidiyor. Ve sokakta 
seller akarken, iri taneler camlan dö
~erken içeride ak sn.çlı, romatizmalı 
bir kadın ılık yaz akşamlarını, sıcak 
haziran gecelerini dUşfinUyor. O ar
tık blr ihtiyardır! .. Bir günde lhtt
yarlamıştır. ·Tıpkı bir anda renk de
ğiştiren buklemun gibi! .• 

lıştıralım, 7,40 Ajana haberleri, 7.55 a..._ 11••••ı•••••••••••••••••••••r Müzik (Pl,). 1 ~ 
Hamza saraydan ayrılacağı sırada fl] Devleti Osmaniye taı-Uıi - Sul· 

ha.renıağal::ı.rından biri koşarak: tan Muradı Rabi fa;h •. 

bt:n bulurdum ..• Zira benim elim- - 111 Köaıl" Emin, aya~ını yere vurduı her hanpi bir hareketiniz pahal~ya 
c..Jti ip uçlan, onunkilerden fazla~ Cüce, defteri bırakarak, ayağa - Söylesoni.z e... malolur ... 
d kalktı. ş ır > - ey... - Nereye kaçacağımL •• 

Koltt.ill daha iyice kuruldu, yas- Elleri ve dudaklan ıapır .. pır - Buraya nasıl geldiniz) - Doğru ... Bağırsanız. çağırsn-
1 d titriyordu. B l d" an ı. - en geme ım. nız da nafiledir ... Tamamile ... An-

Bir ıigara yaktı. Ôyl.: ki, ı~aruı yere düıtU. - Saçmalamayın... lıror musunuz>. .. ispatı da, Hop-
<- Dm bakalım, zavallı Han· - Buraya nasıl ıeldiniz) - Ciddi söylüyorum ... Celme- lesi bu katta barındırmamdır ... Ne 

dancık daha neler yazmış> •.. Ferah - Şey... dim... kedar fsÜTültü ettiğimin farkında!lı• 
fe,_·. ıu hatırat defterini ild üç ıa- - Oturun koltu~unuza ..• Tela, - Peki, nuıl oluyor da burada- nızdır ... Hiçbir komşum, kendıs·n-
• d- t. '- b'I" · S '- etmeyin sınız öyleyseL.. den şikay\!tri degwildir ... Vahcı" say-

Cözler: ilnıızın kendini büa-ırençber gibi çalı•ıyor... O tarzda a_ ...na oıı.uya ı ırım... orıra, arıı.a ··• .. • 
.. ,. d " • '- K·· Em" -'- b 11 b - Cetir.ldim. haları yo1dan da j,.itilmez .... Onıın bütün aiitkalandıran aatırlara tar bir elbiae edindi ... Kireçler, alçılar, mea.ıven en aşagı ıner,111.apıyı açar, ose ın, ayaa;;ta, ze e l ııi i ~ 

l l'-· ht d · • • d d c·· · Muamma gibı· '- yorsu için, yürüyün bakalım ... kıldı. Buradan nasıl çıkabileceğini tt.:ğlalar ortasında yoğruluyor... · s. ana arını a aıınr, gıaenm... uruyor u... ucenın cüaseıine na- - ıı.onuıu -
.... · d z· H d h An .. tarın tıpkııını yaptırmak, arzu zaran onunki, hakikt bir devdi. nuz... Karr..çısın ı havada sf\lladı... Ta-
ogrenıyor u. ıra, an an, ahrat Mutlaka bir maksadı var... Mak- b 
defterinin birinde, harem dairesinin d d' A l ettiği~ zamaıı bu eve o kapıdan Kollannı ıöfıünde çaprazla· - Hoples getirdi... ancasını da muayene etti, 

ıa ı ne ır) ... n ayamıyorum •.. > • _,_ ht • '- '- H ş 1 E 
teferrütttından bir münasebetle R h" gırm~, ana arını yerme taıı.maıt, mıştı. - a. .. u mese e. .• vet evet... - Bu tabancanın sesi bile ıokaı-
bahsediyordu: Meğer arkada bir u ı: ileride benim1dni kullanarak, bu Bir elinde, fil ıinirinden yapılmış Olabilir ... Sarayda arkadaıtınız ... ğa abetmez ..• Emin olunl 

. . . c- Tabii anlıyamazsın ... - de- örümc ·: ağına düşmüı kelebeğin uzun bir kamçı, öbUründe İH bir ta- Kardeştiniz adeta ... Bu maymun bu Cüce, itaatten ba•ka rare olıııa-
hızmet merdıvenı varmış. Anahtan Ji - Zira Sultan Hamidin hazine- . .ı d l '- d'" .. ··1 '- ı.. - ld ,, . 1 b'I' • • d ,, f · "d lı d · • mır-o ına geme&. uşı.tu ecea. mev- oanca o uııu. koltuklarının altın- g1ı.rıp oyunu oynamııı o a ı ır ... Zi- dıiını aı.lıyordu. 

a sag tara ta, çıvı e a.sı urur• !erini aradığının farkında defilıin... • dan görünüyordu. ra.. bu kata kad~r başka türlü çık- '-'u··r·u·Ju". 
muş ... BuAkap~ he;en t~ç ~.ullalıl- Yapıcı uıtası halinde ıuraya bura- zus~:if:leri rahat rahat kanıtın- Cüce Ruhi: manız kabil değildir... Pencerden ...'._ Şövle teşrif edin ..• 
m~zmı~. nen o un, omur a ın- ya ıokulrnak niyetindedir .•• İdman yorJu c- İııler fena... Tuzaia dü~- getirdi denıekL .. İyi ki, yukarı kat· M..tymunun odasına do'7ru 
dıgı sırada kullanılırmış. yapıyor muhakkak > ·A ıL. h ... ,, d" . '- .ı ._. k l ,, l 0 gicJi-c·· ... - rt er feyı ogren ınız... tÜıı. ... > oiy .! düşündti. ta&.I pngırh U agıma ça ınınca, yorlt.rdı. 

uce: Ki..çücük Laşını ıalladı: - 1 Ve kendi kendine ıorduı cNe oluyorh diye evvela maymu- _ içeri girin, 
- Ali.... - diye düşündü. <- Ah kafiri... Ah melünl... - Ortak gidiyoruz galiball c- Benim buraya nasıl geldiği· nun odasına girdim ve penceresinin Cirdiler. 

~c.~ek bu kapıdan c;ılı:.ar, kurtula- Ne azimli, ııehatlı, cüretli 'Ve yılmaz - il mi ıoruyor ... Fakat ben de aynı şe- açık ur.utulduğunu, kendinin de ih- :-1.ıkikaten, pencere kapanmıı, 
bıfırım... herif bu. Vakıa ben de cüretliyim. - Öyle ya, Ruhi bey ••. Yatak yi ona ıorabilirim ... Merdiveni gı- mal neticesi kafesinin dışında hıra- hayvan kafese konulmuştu. 

Handan şöyle yazıyordu: Amma zekam ve .gayretim başka odamc'.11ınız... Karımın uyuduğu cırdat.arak inmemişler miydi> ... kıldı~m! farkettim... _ Hoplesin gündüzleri aerbes do· 
cAcaba kocam yine neler yap- t~r~flaıa aarfediliyor .•• Şayet onun yatak odasındaf Yan gelmiı aafanı- Tekrar nasıl yukan çıktı ... Ah, ah... - Buyurun... faşmasında mahzur yoktur ... Fakat 

mak ·:·etinde)... Son günlerde gıbı h .. ~eket etıoydim, siyaat ıöhret za lr.kıyoraunuz .•. Hem de en mah- E.vetl. .• Okudum ya: Servi. merdi- - Nereye} Ir,eceleri kilit altında kalması lazım· 
kendisine bir yapıcılık merakı gel- v_e ;kb.t.I mevkii yerine, ıervet pe- rem kağıtlarımı okuyorsunuz~ .. Aile ver.inden olacak... Hullaa yan- - Peşim aıra yürüyiln... Fakat c!ır ..• 
di. •. Bahçede ve evin bodrumunda ıınde ltofsaydım. mutlaka hazineyi esrann.ıza vakıf oluyoreunuz... dım ..• Bu cani beni aağ bırakmaL •. > kaçmağa filan yeltenmeyin ..• Zira (Arkası var) 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 82 Yazan: (VA • NQ) 



ı Teşrinievvel 1942 AKŞAM /Sahife '1 

lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
İstaııbul Umumi Mecli:;lne Aza i:rıtlhabma, ı. ~te§rln 1942 per§Cmbe günü saat (9) da başlanacak ve Umu-

911 Meclisin verdiği karara g!ln: int.ıbap 10 11ktcşrln 1942 cumartesi gilnO. saat t20) ye kadar devam ~de
eektir. 

Bu müddet zarfında re'y vermek hakkını haJz olan kadın ve erkek hemQehrllerln aşağıda yazıldığı gibi 
mensup olduklan kazalarda bulundurulacak re'y sandıklarına köy ve mahalleler içln &yrilan günlerde 
m.ür3caatla re'ylerlni kullanmalan lüzumu llAn olunur. 

.ADALAR 
ı. 2, 3 llkteşrln 19'2 Eüyi\kada mahalleleri Büytlkade. İskele civarında. bulun

durulacak sandığa. Perşembe, cuma, cumartesi 
4, 5 llkte§rtn 1942 pazar, pazane& HeybelJada. • Heybeliada. Polis mevtıJ yanındaki 

sandığa, 

1 llkteşrln 1942 Balı 

, 1lktetrln 1942 ç&r§a.mba. 

1, 9, 10 llkteşrln 1942 
Perşembe, cuma, cumartesi 

1 1l:kteşı1n 1942 Per§embe 

1 llkteşrln 1942 Cuma 

1 Ukteşrln 1942 Cumartesi 

4 llkteşrln 1942 Pazar 
1 1lkteşr1n 1942 Pazartesi 

8 llkteşrln 1942 Salı 

Burgazada • Burgazadt. nahiye blna.sı yanında 
aandığa. 

Kmahada Kınalıada iskelesi cıvannda san
dığa, 

Tayin olunan rilnletde 
tullanamayanlaı'. 

re'ylerlni Büyükada iskelesi cıvarında bulun
durulacak sandığa, 

BAKIRKÖY 
Kartaltepe. Zeytinlik, Cevizlik ma.- Kaymakamlık blnası önündeki .san-

hallelerl d.ığa. 
Osmaniye, Yenimahalle. Bakızağa.

eı mahalleleri 
il 

Mahmutbey, Güngören, Kirazlı, Köylerinde. 
Kocasinan, Esenler, Yeniboma, Baıt
cıılar, Atışalanı köyleri, 

İkltelU, Kayabaşı, Şamlar köylert. Köylerinde. 

• > 

Köylçi, Şevketıye, Um.raniye (Kall- Yeşllköy, Nahiye binasındaki ıra.n-
tarya), Şenlik. dığa, 

Küçfikçekmece. Büyükhalkalı, Saf. Köylerinde, 
ra, Firuz, Avcılar köyleri, 

'f, 8. 9, 10 llkteşrln 1942 Çarşamba, Tayin olunan günlerde ve yerlerde Kaymakamlık binası önünde bulu-
per~embe, cuma, cumartesi re'yJerlnt kuJianamavanlar. nacak sandığa. 

ı llkteşrln 1942 Perşembe 

2 llktcşrln 1942 Cuma 

1 llkteşrln 1942 Cumartesi 
4 llkteşrln 1942 Pazar 
B llkteşrln 1942 Pazartesi 

BEŞİKTAŞ 
Sinanpaşa, vı_,ne28.de, Yıldız, Cl- Slno.npaşa cami 

bannüma, Tfukell, Abbasağa mahal-dığa. 
lelerı. , 

avlusundaki san-

Muradiye, Teşvik.iye mahalleleri, Te~lklye caml1 avlusundaki san
dığa, 

Dlkllitaş mahallesi, Dlk!Uta.ş camii önündeki sandığa., 
Bebek mahallesi Bebek camlı önün'dek1 sandığa, 
Amavutköy, Kuıııçeşme mahallele- Nahiye binası yanındaki arsadaki 

rl, • sandığa. 
8, 7 1lkteşrln 1942 Salı, çarşamba Ortaköy, Mecidiye mahalleler!. Karakol karşısındaki arsadaki san-

8, 9, 10 11kte.şrln 1942 
Perşembe, cuma, cumartesi 

ı llkteşrln 1912 perşembe 

ı llkteşrln 1942 perşembe 
2 llkteşrln 1942 cuma 

Si 1Jktrşrln 1942 cuma 

3 llkteşrln 1942 cumartesi 

!I llkteşrln 1942 cumartesi 

4 llkteşrln 1942 pazar 
4 llkte~rln 1942 pazar 
6 llkte~rın 1942 pazartesi 
6 llkteşrln 1942 pazartesi 
5 !lkteşr1n 1942 paznrtesı 
6 llkteşr1n 1942 salı 

8 llkteşrln 1942 salt 

7 llkteşrln 1942 çarşnmb:ı 

7 llkteşrln 194.2 çarşamba 

8 ilkteşrln 1912 perşembe 
8 llkteşrln l!H2 perşembe 

8 llkteşrln 1942 perşembe 

8 llkteşrln 1942 perşembe 

9 llktıeşrln 1942 cuma 

9 llkteşrln 1942 cuma. 

9 llkteşrln 1942 cuma 
10 tlkteşrin 1942 cumartesi . 

ı llkteşr1n 1942 perşembe 

2 1lkteşrin 1942 cuma 

3 tlkteşrln 1942 cumartesi 
Saat - 8 - 12 - 13 - 18 

4 llkteşrln 1942 pazar 

~ 1Jkteşr1n 1942 pazartesi 
llaat - a - 12 
8 llktc~in 1942 salı 

'1 Jlkt~şrtn 1942 çarşamba 

dığa. 
Tayin olunan go.nlerde ve yerlerde Slnanpaşa camii içindeki sn.nd!ğ'a, 

re'yler1n1 ktıl'anamayanlar. 

BEYOCLU 
Asmalımesçit, ~ahkulu - Evltyaçe- Beyoğlu kaymakamlık binası önün-

Jebt, Tomtom mahalleleı1. dekl sandı~. 
Kamerhatıın, Kalyoncu mahalleleri Kaınerhatun camilndekl s:mdığa. 
Kulolt1u. Hllseyfnaıta mahalleleri, Ağa Camllnde bulundurulacak san-

dığa. 
Arap Camii, Yeni Cami, Müeyyet- Galatada Arııp Camll önündeki 

zade, Emek yemez, Bereket.zade ma-sandıQ"a. 
ballelerl. 
Gümşsuyu, Şehit Muhtar, Kocate- Taksimde Kristal Gazinosu kapısı 

pe, KA.tlp Mustafa Çelebi mahalleleri. önünde. . 
KılıçaU, Hacı Yahya, Kemankeş Tophanede Kılıça!t Camlı önünde-

ınahallelerl. kJ sandığa, 
Flruzağa, Cihangir ma.halleJerl. Flnızağa camit önündeki sand ığa., 
Pürteıes, Ömer Avnl mahalleleri, Fındıklı camll önündeki sandığa, 
İnönfi mahallesl Taksim Dağcilık Kulübü ıçlnde. 
Eskişehir, Yentş~hlr. Bülbül Esklc:chlr Ocak bina..cında, 

Ahmet Bostan mahalleler! K. paşa camii kebirinde ~ 
H. G:ızi, Mc.şnıtlyet mah~llelerı. Nlşanta.,'mlda Parti binası önunde-

ld sandığa, 
Küçük Piyale, Kaptanpaşa, Hacı K. pnşa Camllkeblr avlusunda.ki 

Hüsrev, Sadreddin mahalleleri. sandı~a. 
Pangaltı. Dııatepe, Feriköy mahalle- Feriköy Ergenekon caddesinde Mus· 

lerl tafa ağa kahvesindeki sandıl!,a. 
H~rbiye mahalleleri. Vali Konağı karşısında. Aile Bah .. 

Bozkurt, Paşa mahalleleri. 
Sütlüce mahalleleri. 

PJrt Paşa, 

Keçecl Piri. 

Şişli, Cumhuriyet mahalleleri, 

KAğıthane köyü 

eesindeki sandığa, 
Kurtuluş kahvesindeki sandığa, 
(Saat)9 - 12 Süblüce iskele gazino

sundaki sandı~a. 
(Saatı 13 - 15 Halıcıoğlu iskele ga.

Dııosundakl sandığa, 
(Saat) 15 - 20 Hasköy gazinosun

daki sıınd'!'~a. 
S11Ahşör meydanında. (Eski Bulgar 

oarşısında. gazinoda. 
9-12 Kt\ğıthane gazinosundaki san.

dlğa, 
Mecidiye mahallesi 14-20 Mecidiye köyündeki sandığa, 
Ta.ytn olunan günlerde ve yerlerde Beyoğlu kaymakamlık binası önün-

.reylerini kullanama.yanlar. dekl sandığa, 

BEYKOZ 
Paşaba.hçe, İnclrköy, Polonez Paşa.bahçe Parti binasındaki aan

dığa, köydeki sandığa. 
A. Kavak, Mh'şaıh, Poyraz, ırener, A. Kavak 1skele gazinosu Köy oda• 

Riva. mıdakl bulundurulacak sandığa. 
A m.sar, Yenlmahalle, Çlftellkler. A. hisar Parti binasın Yenlm.ahal. 

le Parti binasında bulundurulacak 
ııandığa. . • 

Beykoz, Yalıköy, Mah, Akbaba, De- Beykoz Parti binasında. bulunduru-
resek.1. laoak sandığa, Köy odMlll.da buhın-

duııııaca.k sandııta.. 
Kanhca - Çubuklu Karakol ~Unde bulundurulacak 

undığa, 
ömerll, Muratlı, Koçullu, S1rapınar, Köylerde bulundurulacak sandlla. 

RüseytnU, Esencell, 
M.P.Paşa, Ali Balı.adil', Bozha.ne, Pa- Köylerde bulundurulaca.ıt aandJQ'a., 
~amandıra, ÖğU.mcü; • GWltı, Kıl,çlı, 
Cumhuriyet. 

8, 9, 10 ilkteşrin 1942 perşembe, cu- Muayyen go.nlerde ve yerlerde rey- Beykoz Parti binasında.. 
ma. eumartesı, lerlnl kullanamayanlar, 

1 ilkteşrln 1942 per~m~ 

ı 1lkteşrln 1942 cuma 

ı Jlkte.,rın 1042 cuma. 

ı llkteşrln 1942 cumartesı 

1 llkteşrtn 1942 cmnartell 

4 llkteşrtn 1942 pazar 

f llkteşrln 1942 pazar 

~ llkteşrln 1942 pazartesi 

1 Jlkte§rln 1942 pazartesi 

e llkte~rln 1942 salı 

1 llktıcşrln 1942 salı 

' 1lkteıJı:1n 1D42 çarşamba 

' ilkte~rın 1942 çarşamba 

EMINONO 
Bocapaşa, Hobyar, Mehmet Geyıa... Kayma.t:amlıt binasında. buıııncf1ı .. 

Jli. Çelebio~lu AlaAdd.ln, Rüatem pa-rulacak sandıp;a, 
ea mahalleleri <Ahlçelebl). 

Cankurtaran, Sultanahmet, İ4bAk .Akbıyık ca.ınllndeki andıla. 
paşa mahalleleri. 

Eminönü, KO.qO.kayasotya, Bfnblrdi- :flruza~a camllndekl aa.ndıla.. 
fek mahalleleri, 

Alemdar, Mabınutpqa, Molla!ena.rı Attlallpqa oamltndekl andıta 
Jna.ballelerl. 

Beyazıt, Süleymantye, Camcı Ali Sa.yezit cam.t.ınde:tı aandıfa.. 
mahalleleri. 

Mercan, Süruri, Dayaluı.tun, Qa.rp :Merctmııts. camltnd.eti ımıd:ıla. 
me.ha.lleıerı 

Balaban, Kemal Paşa, Kalender- Oebzade ca.mllndek1 tandı~a. 
ha.ne. Molla Hüsrev mahall•l•rt 

Hoca Gıyasedd.ln, Hacıkadm, Ya- 09 mlbraplı cam11ndek1 andı«-. 
fllz Binan malı.t.lleleri, 
Zlndankapı, Sandemır, Dem1rtq Kantarc.ıla.r caan11ndek1 ıaandıta. 

mahalleleri. 
Sehsüvar, Bayra.mça:vq, Çadırcı ICadırga. Cumhuriyet Halk pa.rtıat 

mı:ılıa.lleleri, &ıündeki saııdı:O.. 
Saraç İshak, Muhsine Ha.tun, N1- Nl.§Qnca. camllndeki bulundurula.• 

ıanca. Kaa:nnl Badi malıall•Ie11. eak san~. 
Mlmar Hayrettin, Mhnar Kemal, Gedlkpqa Ouınhurlyet. Ba.Jk paıı. 

Tav~taşı mahalleleri (Saat- O·ıt ti81 blnUı 0;11.lndelq n.p.dJ#a, 
KA.tlp Kasım, Tülbentçi Bü.mm.ed.• LAnga.da. it.um mtktıebl önündeki 

I Ckteş!'in 1942 p~embe 

1 tıkteşrin 1942 perşembe 
1 ilkteşrin 1942 perşembe 
2 llkteşrln 1942 cuma. 

1 llkteşrln 1942 cuma. 

a İl.kteşrbı 042 Cumartesi 

1 İlkteşrln 942 Cumartesi 
4 İlkteşrin 942 Pazar 

4 İlkteşrin 942 Pazar 
8 İlkteşr!n 942 Pazartesi 

B İlkteşrln 942 Pa.ıa.rtesl 
8 İlkteşrln 942 Salı 

8 İlkteşrln 942 Salı 
'1 İlkteşrln 942 Çat"Şamba 

'1 İlkteşrin 942 Çarşamba 
8 İlkteşrln 942 Perşembe 

8 İlkteşrln 942 Perşemb9 

8 İ1kteşrln 942 Perşembe 

8 İlkteşrin 942 Perşembe 

EYOP 
lslambey, Düğmeciler mahallelerl, :Eyüp camii kebirinde bulunduru

Ali.bey t.öyil 
Kemerburgarz , 
İslftmbey, Düğmeciler, 

Gümü~uyu mahalleleri, 
\ Kemerburgaz. 

tJçşehltler 

Petnehor, Plrlnççl 
Ceınikamn, mahal~lerl 

J:ıcak sandığa, 
:Alibey köyündeki sandığa. 
Kemerburg::ız sandığına. 

tJçşehltler, Eyüp camil kcblrlnde buluncuru
Jacak sandığa. 

Kemerburgazda bulundurulacak 
sandığa. 
Eyüp camii keblrlnde bulunduru

lacak sandığa. 
Köylerinde bul'U.lldurulacaık sandılta 
Otakçılar Karakolunda bulundu

rulacak ısandı~a. 
Odayert köyü Köyde bulundurul-acak sn.ndılta. 
CezrJkasun, Abdülvedfıt - Fethi çe- Otakçılar k:ı.rakolunda bulundu-

Jebı, Nişanca mahalleleri, rule.cak sandığa, 
Çıttalan, İhsaniye köyleri. Çlftalan köyündeki sandı~a. 
Fethlçele'bl, Nişanca mahalleleri, Otakçılar karakolunda bulundu-

rulacak sandığa, 
Ağaçlı köyü. Köyde bulundurulacak aan4Jlta. 
Cuma, Yeni, Topçular ma.haılleleri. Rami Jandarma karakolu binasın

Akpınu köyü, 
'Cuma, Yen!mahalle, Toıpçnlar ma

ballelerl, 

daki sandığa, 
Köyde bulundurulacak sandı~a 
namı Jandarma. :ıtarakolundald 

ııandığa, 

Küçükköy, Cebeciköyü, 
köy, 

Arn&vut- Küçük köyde, 

Arnavutköy, Buğluca, Aya.zma., 
Boğazköy, İmrahor. 
Kemerburgaz ve Merkez köyleri, 

Arnavutköyündelş:i sandıb. 

Kemel'burgaz nahiye binasındaki 
ıandığa, 

8, 9, 10 İlkteşrln 942 Perşembe, Tayin olur.an günlerde yerlerle Eyüp camU Jtebl.rlnde bulunduru• 
Jacak sandılta Cuma, Cumartesi. reylerini kullanamayanlar. 

1 İlkteşrin 942 Perşembe 

2 İlkteşrln 942 Cuma 

1 İlkteşl'in 942 Cumartesi 

S İlkteşrln 942 Cumartesi 

4 İlkteşrin 942 Pazar 

5 İlkteşrln 942 Pazartesi 

G İlkteşrln 942 Salı 

'f İlkteşrln 942 Çarşamba 

8 İlkteşrin 942 Pe~r.mbe 

D İlktepin Cuma 

10 İlkteşrin 942 Cumaıtesl 

ı Dkteşrln 942 Perşembe 

2 İlkttşrin 942 Cumn. 
2 İlkteşrln 942 Cuma 
a İtkteşrln 942 Cumartesi 

ı İlkteşrln 942 Cumartesi 

4 İlkteşrln 942 Pazar 

il İlkteşrln 942 Pazartesi 

il İlkteşrln 942 Pazarte.sl 

e İlkteşin 942 Balı 

e iıkteşrln 942 Balı 

1 llkteşrln 942 çarşamba 
ı llkteşrln 942 çarşamba 
il llkteşrln 942 pe~embe 

t llkteşrin 942 cuma 
10 tlkteşrtn 942 cumarte.-

ı fikt~rtn 942 perşembe 

J llk.teşrln 942 cuma. 

ı llkteşrln 942 cuma. 

1 llkte§rln 942 cum.arteısl 

• llkt,efrin 1142 alı 

\ F ATlH 
Baba Hasanalemi, Gureba Hüse- Fatih Ha.lkevl blnasmda. (saat) 8-18 
yhıağa, Hilsambey, Hoca ttveya, 1.s-
kenderpa.,a, Kırkçcşme, Kirmastı, 
Murtapa.şa, Şehyresmi, Sofular, 81-
nanağa, Hasan H:ı.life. 
Kazlıçeşı:ne, İmrahor, !Jyasbey, Kazlıçeş:ınede (aa.at) 8 - 12, Ocak 

Hacıevhat, Hacıhamza, Hacıhüs&- binasında. İmrahor ca.mllnde 13-18. 
ylnağa, 

Al1 Fakih, C:ı.nbaziye, Abdi Çelebi, Koca Mustafa paşa 28 lnci okUl bi
Koca Mustafa paşa, Arabacı, Beıya,.. nasında IS'aat 8 - 12. 

alt, Sancaktar Hayrettln, 
Davutpaşa, Hubyar. Keç1hatun, Aksaray Ça.kırağa caınlinde saat 
Kürkçübaşı, Yalı, İnebey, Çak.ırağa, 13-18. 
Kasapllyas. 
Hatip Muslihiddin, Tavkil Cafer, Balat Ta.htamlnare caddesinde ca.
Tahtıııminare, Hızır Çavuş, KMip mide (saat (8-18) 

Muslihiddin, Hamaml Muhiddin, 
Molla Aşkı, Kasım Gfuıanl, Avcı.bey, 

· Balat, Karabaş, Atik Mustafa paşa. 
Abdisubaşı, Küçük Musta!apa.şa Mü!- Küçük Musta!apa.şa Gül camlinde 
tü All, Haydar, Kasap Demlrhun, Ha- (saat) 8-18. 
ra.ççı Kara Mehmet. 
Arpacmlnl, Beyazıtağa, Deniz Aptal, Şehı-em1n1 Ha.Ik partısı b1na.."111da. 
Ereğli, Fatrnn Sultan, Molla Şere!, (saat) 8-18 
Nevbahar, Ördek K~-ap. 
Melekhatun, Merkezefcndl, Uzun Yu- Mevlevihane kapısında ilk mektep 
SU!, Veledi Karab~, Seyit Ömer, İb- binasında Csş.at) 8-18. 
h.blm çavuş. 

Kocadede, Derviş Alt Beycetız Ka- Zinclrlikuyuda 20 ncl okulda saat 
rtyeiatlk Ali p~a. 8-18, 
Muhteslp tskender, Hatice Sultan, Karaglimrll.k 27 inci llk okulda sa.
Keçeci karabaş, Mimar Binan, Nesil-at 8-18. 
oah .. 
Merkez Nah!yeslle diğer na.hlyelerde Fatih Halkevt bin::ısında saat 8-20. 
reylerini kullana.mayan vata.ndaşlat 

bu sandıkta reylerini kullanacaklar-
dır. 

KADI KOY 
Caferağa, Osmanağa, mahıı.ll&lerl. Kaymakamlık binasında bulundu· 

Rasim paşa mahallesi, 
İbra:himağa mahıı.nesı 
Hasanpaşa, İkballn ma.hallelerı 

Osmaniye, Mecidiye ma.hallelerl. 

Ztl.htlipaşa, Tuğlacı mahalleleri, 

Göztepe mahallesi. 

Merdiven köyü 

XozyataRI mahallesi 

Yeni sahra mahallesi. 

içerenköy mahallesi 
Küçük Baltka.1 köyll 
Bostancı mahallesi 

rulacak sandı~a. 
Ra.-;im paşada ilk okulda 
Çınaraltı mevkilnde 
Haydarpaşada ilk oknl blnasındakl 

sandığa. 
Karakol civarındaki bahçede bu

lundurulacak sandığa, 
6 ncı llk okul binasında bulundu

rulacak sandığa. 
Rıdvan paşa caddeslndek.1 bahçe

de bulundurulacak sandığa, 
Köy meydanında bulundurulacak 

tandığa, 
Kazasker camU avulusundak1 san
dığa, 

İ:k okul binasında bulunduru!a
cak sandığa, 

Köy meydanındaki sandığa. 
Köy meydanındaki sandı~a. 
İ.tıc okul binasında bulundurulacak 

aandığa. 
Suad1ye , > » 11 

-' Ta:yin olunan günlerde ve yerlerde Kaymakamlık bln:ısında bulWldU· 
reyıertnı lr:ullanamayanlar. rulacak sandıRa. 

SARIYER 
Ketellköy, Ktreçburnu, Büyükdere Kaymakamlık binasında bulundu

Xu.ınköy, Demirclkôy, Kısırk.aya., 
rulacak eandıla. 

Kumköy odasında bulundurulacak 
aandığa. Saat: 8-12 

, Uskumru, Gtlın~dere, 

•Oyler1, 
Zekeriya Uskumru köy odasında bulunduru

lacak sandığa, Sa.at: 13-18 
Rum !enert • 
Garipçe köyft 

Bahçe köyft 

Rumellka.vatı 

Maden, Sarıyer, Yeı:ı.JmMıalle 

Zm.irgln mahallesi 

Parti binasında bulundurulac:ı.k 
sandığa. Saat: 8-12 

Garipçe Parti binasında buiundu
rulacak sandı~a. saat: 14-18 

Köy ihtiyar bey•etı binasmdakl 
sandığa, Saat: 8-12 

Ruınallkavağı ocak b1nasmdak1 
aandığa.. 13-18 

Sanyer Parti binasında bulunduru
lacak sandıRa.' Saa.t 8-12 

EmirgA.n Parti binasında bulundu
l'Ulacak sandığa, Saat: 8-12 

Rumelibtsan Hisar Parti binasında bulunduru-
laeak sandığa, Saat: 8 • 13 - 18 

Yenlköy, Tarab)11., İ.stinye mahall.. Yentköy Parti binasında. bulundu-
llrl. • IUlacak sandığa, Saat: 8-18 

Ayaaal& :töy11 ~yasağa Parti bl.na.slnda bulundu-
rulacak sandığa, Saat: 8-18 

t, 10 "-trin 942 cuma.~ T&y1n olunan gUnlerde Tt Yftlefd• Kaymakamlık binasında bulundu-
ryııl1lı.1 kiıllanamaratı.ıar. ruıacak sandığa, 

t llltteorln H2 cuma 

t 11kteşrtn 942 oum artesı 

I llictıe§rln H2 ıumartea 

OSKÜDAR 
"1tmıye, i:man1yt, S!Jıan ~. Ş.@.· Kaymakamlık binnsmda J>uluduru· 

lıltak, ±nıralıor, Ayazma., Ahmet (Ye.Iacak sandığa,, 
JtbJ. 
: Ha.mz:ı. Fa.kt, Qajtıfs)ı ııasa.n l'a§a. Kaymakamlık binasında bulundu-
tJ.vaş1 :tia.#n J.fa-1 f(ef~ pede. ıııı.acak ıandı~a. 

Tabaklar, Hayreddl.ii Qa.vuo, Atık Topta§l Parti binası önü, 
Yallde, eaatı 8-12 

Aşçıbaoı, Arakiyecl Hacı Cafer CnmU. 
1 Saat: 18-19 



Sah1fe 8. 

LiMON 
ÇiÇEKLERI 

AKlŞAM 

I 

1 Te§rlnlevvel 1941 1 

ÇIKTI 

Avrupa ve Amerikada blle emsaline tesadüf edllınlyecek derecede nefis 90 dereoe limon çiçekleri HASAN kolonfU1 bilytlk =lıklar neticesi lstUıza.rına muvaffak olmuştur. HASAN Depolt" 
ve şubelerinde cep şişesi 150 • 1/16 • 80 • 1/ 8 150 - 1/ 3 300 • 1/2 47lS • 1 ktto 000 kurup satılıp 9tkarıhnıştır. NESRiN Limon dahi OJ]dı. 

Bursa l.k.lncl sulh hukuk ma.hke· 
nıeslnden: 942/1338 

~N NEŞ'ET 
Grip - Nezle Baş. ve Diş ağrıları 

sol;UK ALGINUmNA KARSI TESİRİ KA TID1R. 

Bursada Altı Parmakta. Çömlek.ha.
ne soke.~ında 10 No. Efrabhn Türk
han vekili avukat Tevfik Alanmgur 
tarafından Bursa.da. Altı Pa.rma.kt& 
Çömlekhane sokağında 12 No. evde 
makinist Süleyman usta. aleyhine 1ka.
me olunan kira bOOellnden yetmiş 
liranın tahsiline ve mukavele s.hU
mı thl~l edltmlş olduğundan akd11ca
renln feshJ ve mecurun ta.hllyeal 
dAvasının gıyaben bakılan muhake
mesinde: Müddeaaleyh Sü!eyman WJ

tanın tkametgAhının meçhul olm.a.!l 
haseblle dbacı vekilinin taleblle gı
yap kararının on gün müddetle l.!Anen 
tebliğine ve muhakemesinin 17/10/ 
942 saat 10 a talikine mahkemece 
karar verilmiş olduğunu havi işbu UA.n 
gıyap karan makamına kaim olınak 

Baş~ diş, nez/ı ' grip, romatlzm~--2 Iİİİİlik ziiiiıiarf-ve-2011İİİİlikiııııiıitüp-ler-l he-r eiiiczan- ede- n a-raıyı-nız._ . ..... 

üzere lltln olunur. 

Taksimde 
Sabhk aparbman 
Talimhanede kalori!erll 6 da

ireli beşer altışar odalı apartı
man satılıktır. Taksim A.blde 
karşısında Em111.k Han Emlak 
Yurdu. Telefon: 44439. 

l ... okman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Divımyolu t 04 

Muayene saatleri Pazat hariç 
her ~-ü . 2,5 - 5 Tel: 22398 

Yazıhan...__ 

olarak kullanılmak üzere Sir-
1.eci • Türbe arasında 2 • 3 
odalı bir yer aranıyor. Akşam 

ilan memuruna müracaat. 

Apartman aranıyor 

1 
ı\yaspaşe. ile Maçka arasında 
kalöı'lferll ve Telefonlu Möble 
bir Apartıman aranıyor. 81883 ı 
numaraya telefonla müracaat. -

lstil<lil caddesi No. 294 

Fransızca, İngilizce ve 

Almanca lisanlarında 
AKŞAM KURSLARI 
HAFTADA 3 DERS 

AYDA 5 LİRA 

T ecrtibe dersi para.:;ız. 

Otomobil 
allnacak 

Yeni bir vaziyette hususi otomobili 
olup da satmak iatiyenlerin posta 
kutusu 97 İstanbul adresine müra
caatları, 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
lcabinda günde 3 kaşe alınabilir. 

M • 
1 

Bir miıcklettenberl istirahatte bulunan Kıymetli 8an'atkAr 

MÜZEYYEN SEN AR 
NECATİ TOKYAY ve 24 ki.şlHk Saz Hey'etlnin lştlraklle yepyeni ve pek 

zengin blr reperbuarla. 3 Teşrln1evve1 Cumartesi akşamından ltlba.ren 
seanslanna. baflıyor. 

Her pazar saat 16.30 dan 18,30 a. kadar içkisiz büyük Revü Matinesi 
Sayın mtişterUerlmlz1n arzusu üzerine 

MOD~~~.~g!:~R t 
Memlokcttn tanınmış artistlerinin lştlrft.klle pek yakında 

E F E N İ N A Ş K 1 Gayet eğ"lencell Büyük Revli 

------- İSTANBUL NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ______ ... 

~=~ ·_ ·L~S~ o ş o K iL n ~~sn ~:ı-~~=IZ 
KURULUŞ TARİHİ: 1885 - TtlRKİYENİN EN ESKİ HUSUSi LiSESİDİR 

Emsall arasında şeraitl en ehven ve şahst menfaat beltlemlyen blr ll1m müessesesldlr. Güzide blr talim he
yetine mallktlr. Önllm.llzdekt ders yılında Llsan tedrisatına bilhassa. ehemmiyet verilecek; ders saatleri dı
şında. hususi Lisan kursları açılacak müziğe istidadı olan çocukların bu husustaki gellş1mlne de önem veri -

.. ••••••••••••••• Iecekth. Telefon: 80879•••ı•••••••••••• 

amı.u PIVANCiO !! 
"7 t TF şnı·N.BiLEnERıHOEli r o 111 _ K Nı-1!;-HH • 

Zayl - Antakya. nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfm tezkerenıi 
kaybettim. Yenisin! alacağımdan es
k.1slnln hükmü yoktur. 

Ahmet ZUhtü oğlu Mustafa 
Neş'et Rlfaı 

Şişli Büyükdere caddesi Zincirlikuyu virajında satılık villa: 3058 
metre arazi, 85 metre asfalt yol üzerinde ceplhesi 80 metre çiçek 
camekanı betonarme köşk. Banyo, elektrik, ıu, garaj, ahır, gazi
no, kuyu, içinde elektrik. motörü dört ton su deposu, bahçe, mü
teaddit çeşmeler ve bahçede müteaddit çiçekler. 

lstanbul t, Bankası kartısında Malul Cemal gişesine müracaat. 

- DEMiR SANA Yi Lt. Şt. den -
F.ıbrıkanıız::ı. eyi ücretl('tle Tornacı, Tesviyeci, Kaynakçı ve Pres 1 

iııx:ıterı ahnııcaktır. Tıı.llplerln Rızapaşa yokuşunda (26\ numarava 
mllracaatları. 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye Konul::ı.n İş: 
1 - Su işleri sekizinci .,ube müdü rli.iğü bölgesi içinde bulunan çarşam

ba bataklıkla.n ıslah işlerinden Kirazlık - Turgutlu dereler! arasınclııkl ba-
taklık1an kurutulması ve derelerin ıslahı 1.şleri tahmin edilen keşif bedell 
flat vahidi esası üzerinden cl,793,44b Ura e:07> kuruştur, 

2 - Eksiltme 16/ 10/ 942 t:ufölnde rastlayan Cuma gtinll. saat cl5a de 
Ankarada su tşlerl reisliği binası lçlnde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuUle yapılacaktır. 

3 - İsteklller eksiltme şaıtnamesl.. mukav.e1e projesi, bayındırlık lşllerl 
genel şartnamesi, umumt su l.şlerl fennı şartnamesUe husust ve fenni şart-

Dolma Ka'emlerl gelmiştir. nameleri ve projelert crSO• lira «0011 kuruş karşılığında. su tşl-erl relsllğlnden 
Nazarı dik.kata: Uçlan 14 K. altın olup dol.ma kalemlerıle beraber alablllrter. 

garanti varakasını isteyiniz. Her yerde PARKER İnglllz dolma kalem- 4 - Ekslltmeye girebilmek lçln tsteklllertn t567.553• Ura «23ı kuruşluk 
ıerlnl ar:ıvınız. muvakkat teminat vermesi ve eksUtm enln yapılacağı günden en az 11Q g().n 1111•-•••mi•••••••••••••••••••ml evvel bir dilekçe ile Natlıı. vekAietine müracaat ederek bu i.şe mahs~ ol

İstanbul J andarma satın a lma komisyonundan: mak tizere veslka. almalan ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika. isteğinde bulunmıyanlar ekslltmeye giremezler. 

isteklisi gelmediğinden dolayı ekslltmesı. on glln uz.atılan ve btr kilosu
na. (14l kuruş flat tahmin edilen (16200 : 20250) kilo kuru ot Ue kllosunl\ 
(121 kuruş rıat tahmin edilen (10800 : 13500) kilo saman 8/10/942 perşembe 
.!'\at 11 de İstanbul - Taksimde J. Sa. Al, Ko. numuzda açık eks1ltme ile 
a.1ınar.aktır. Bu iki kalem malzemenin ayn ayn Liteklllere ihalesi caizdir. 
otun ilk teminatı C212 lira (63) kuruş ve samanın teminatı da (1211 lira (150) 
kuruş ve her ikisinin birddn teminatı (334> Ura (13) kuruştur. Şartname 
varaşız her gün komU.-yonumuzdan alınır. İsteklilerin kanunen ibrazı 
tcapeden vesika ve teminat mektup veya makbuzl:ı.rUe eksiltme günü ve 

15 - İsteklilerin tıeklif mektuplarını lklncl maddede yazılı saatten blr 
saat öncesine kadar su ı.,ıerı relsll~e makbuz karşıh!hnda vermeleri lA-
zımdlr • 

Postada olan gecikmeler kabul edUmez. (8111) (10274) 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
sacıtınde komisyonumuza gelmeleri. (214) 

lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden; , KURTULUŞ 
BİÇKi ve DİKiŞ 

DERSANF.SI 
Müdiresi: Bayan Papazyan t llkteşrln 942 pazaıs 

IS llkteşrln 942 pazarte.31 

6 ilkteşrln 942 salı 

7 llkteşrin 942 çarşamba. 

S Ukteşrin 942 perşembe 

11 llkteşrln 942 cuma 

(Bat tarafı 7 inci sahifede) 
Murat Rel.s, Pazarbaşı, Bel~ml Alt. Qlnlll Pol.ia ka.rakolu 

t cadlye. .. 
Ruml Mehmet P8,fa, Selman.ata, Yeni Ca.ml 

Hacı Hasna Hatun, İn.k.llA.p, Solak 81-
nan, Durtıalı, Tenbel Ha.et Mehmet. 
Oültern Hatun. , 

Kısıklı nahiyesi, Altuni zade, Bul- Kısıklı nahiye binasında 
gurlu, Namazgl\h. Saat: 7-13 

Kuzguncuk. Saat: 13-19 Kısıklı nahiye binasında 

Haftada dört gün kadınlara, 

günde O.çer saat Fra.nauı uaul.il 
ile blçkl ve dlldf dersi t•drta 
edillr ve 8 ayda Maarl!çe musad
dak diploma ver!l1r. Fertköy T&. 
peüstü 116 No. Pa.paıyan apartı
manı. 

Beylerbeyi, Abdullah ağa, Küplüce, Beylerbeyt Part! binasında. 
BurhanJye, Pamuklu mensucat Fabrlkala-

Çengelköy, Saat: 7-12 Polis karakolunda. nnda. çalışını.' tecrübeli ve 
Vaniköy, Kandllll, Saat: 13-18 Kandlll camı öntinde. yüksek maaşlı bir 
Umranlye, Reşadiye, Çekme, Yuka- Köyle~lnde bulundurulacak ocatı: Dokuma ustabaşısı 

rı Dudullu, Aşa.~ı Dudulhı, Alemda.r,sandığına, 
Sultan Çiftli~!. Ue İKİ İYİ USTAYA Uıt4yaç 

____ ._ ...... ......._....__~~----------~....;;.-----------------.__-................ - __.. ....... _ j.L __ __.... m-1.t- '---'- Yr--ı--

Istanbul Halk Sandığı 
Türk An_onim Şirketinden ı 

1 Birinci Teşrin 1942 perşembe gününden ltlbaren, Qlşelerlmlz 
aşa~da göstertld!~l saatlerde açık bulunaca~ı sayın mü.şterUcrlmlıe 
blldlrlrlz. 

SABAH: 9,30 dan 12.- kadar, AKŞAM: 14.- den 16.- k:ıdar 
CUMARTESİ: 9,30 dan 11.30 a kadar 

Türk Oftalmoloji Cemiyetinden: 
Cemiyetimlzin yıllık toplantısı 14/ X/ 942 çarşamba günü saat 18.30 da 

Beyoğlu, Bursa. So. Zlkord!yas apartımamnda yapılacaktır. Istıı.nbuldak.1 

A.zanın teşrlflerl rica olunur. 

RADYOLARI 
1·943 

MODELLERİNİ OİNLEYİNİZ 
• 

Nl.JAD 58lYEN .. . 
Y. HUJIENDIS 

GAlA TA 
• 

KAllAKOY PAlAS 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESİRİNi DERHAL CÖR0RS0NOZ. mm• 

inşaat malzemesi alınacakbr 

SüMERBANK BAKIRKöY BEZ 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Faıbrikamızın tamlr işlerinde kullanılmak llzere a.şal!Lda. cins 
·ıe mlk.tan yazılı malzeme 3/ 10/942 tarihine rastlayan Cumartes.1 &ü
nü saat 10 da açıl: ekslltme suretUe satın alınacaktır. 

ı -100 M B kum 
2 - Muva.kkat temklnat ak~sı % 7 ~ hesabUe 502,50 UrııA.ır. 

2 - 20 t.on ktreo 
3 - ISOO Kg. muhtelif renk badana boyası 
4 - 50 M 3 çakıl 
5 - ISO M. T, 1çl SU'lı klink 30Cm. 
6 - 40 M 3 çıralı çam lşlenml.ş kereste (muhtelif) 
7 - 4000 adet Mars!lya tlpl klreroit 
3 - Malzeme vasıflan ve sattnalma şartlan Fabrika İn~at Bakım 

Şefliğinden ö~enlleblllr. 

MUHASEBECi ARANIYOR 
Şantiyelerde çalışmış tecrübeli bir muhas~beciye ihtiyaç var

rhr nnlınm maa..q verilecektir. '..ı.aliplerin Istanbul 176 posta 


