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Hükumet en büyük müsteh
lik olarak pahalılıktan en 
çok zarar görendir 

Yağmurdan 
bir yar yıklldı 

Hat &rızaya uğradığin. 
dan trenler itliyemiyor 

Pahaiılık ve vurgunculuk hak- cek geclkmes tedbirler Jklmdır. 
imda bir yazımızı sayın meslek- öne sürülen düşüncelerden bl· &mit J (Telefunla) - Dilnden-
l!a§ım Asını Uı yanllf anlatnlf. rl flldur: beri ıiddetll yapur yatmaktadır. 
l!,urgunculan cezalandınnıya.. Hmdlınettn, en büyük müstehlik Seller, Geyve - Dofançay ar .. ında 

mı?,. diye soruyor. ve en çok alıcı olduğuna göre, bir yan ,.Jumt ve tren hattı bu yar 
Vurgunculuk bir suçtur. Hem ihtiyacını piyasadan dettJ, d<>l'ru- albnda blnuttır. Tren .. ferleri dU11ıo 
harb ve milli müdafaa şartlan dan dofruya müstahsilden, mah- muttur. Dfin Haydapqadan kalkan 

tnde mahiyeti ağırlaşan btr suç- suliln yü7A1e anı bef, ylrm1 nispet!- Ad•na treni Adliye iataayonunda. 

BU &••~· BBi 'l'EL&BAl'LAB 

Stalingrad' da İşçi mahal
lesinde · dövüşülüyor 

Almanlar Kafkasyada ilerliyor . Her suçlu, her cemiyette n1 ve bedell ödenecek bir nevi harb Ankaradan kalkan muhtelit poata ile 
çeza görür. Vurguncuyu cezalan,. mükelleftyeti fekllnde alması ekapresler Arifiye iatuyonunda, E11-
&rmayalım demek, hırsızlann hem Devlet için maliyeti azaltır, zurum poataa da l:ımlt iataqonun
kaatillerln serl>ea bırakıımasını hem de, piyasadan en büyük alıcı da beklemektedir. Yüm H"°'dar-

1.stemekle blrdlr. Vurguncuları çeklleceğt için ftatler yilk.selmez. Pllf& -Adapaan treni ı,lemektedfr. Ruslar, bı·r te·pede sakatlanmış 130 tank 
eezalandıralmı, hem mllll vicda- Bu §ekilde, bazı yiyeceklerin Yaiınur hail dfltlml ::,.ediyor. Her 
nm llledlll şekilde, ölüm ceza- memurlara hüldhnet tarafından tarata yardım eklplert s&nderilmif-
aına Dile çarpbralım. Bu, ayn ucuz ve vesika ne dalıtıJmuı da tir. Yollann açılmuma çal ... 1mak- zaptettiler, Mozdok'ta gerı· çekı.ldı·ıer 
mesele. Bizim dediğimiz ve arka- mümkün olabWr. O zaman plya- tadır. 

"8.şımızm hiç anlamadığı esaslı sada büyük genlflik garültır. M I lbi ı ·k 1 ı • 
nokta şudur: Pahalılığı doğuran Herhalde hükQ.nıet, temelll ft- emur ara e ae ı u:';::Z,: <AA> - A ~ it&- dlr, Rus!ar bu tepede sa!tat!amnıt. 
9ebepler çok çeşitli ve derindir. kirler tt?.erlnde çalışmaktadır. Anbra 2 (Aktam) - Berem 

11
....._. m~ mnra sna- y• ıh ve yere gömülerek top glbl kul 'anı!• 

Pahalılığı yapan sırf thtlklr de- Hüldhnetten tedbir beklerken, kanununa tabi. mUeMeSeler memur- ~cıııs':'Ü. ~-;;..ı =-= 1 n e SU makta o'!an l30 Alman tankını ete 
lfldir. Bundan dolayı pahalılıkla pahaJılılı arttımıak veya azalt- lanna Ye kanlanna etbüelilı: ~ arumdNI ııeru~ 

1 
geçlnnlflerdlr. 

mücadele, sadece vurgunculukla makta halkın payım da unutma- la a,..kk.aJX Yullecektl. Ayakkahs Bedin. <Rad10> - Mbıt -- şayia arı ı!~=ndah:=r:;~:~~:::: 
'*1'aşma şeklini alırsa vertmsız malıdır. Halkın fUunı ft dlslpll- tnziatuun uzun amana ihti)oaç ~ naklardan alıD&ıı mal6maıa 16" lttdlr. Mozdokun dotusun:ıa Alman-
blır. Vurgunculuk: denilen ma- nl, bu güç lf1n h19 olm•ua yan- terdifl anlqaJmı, oldufundan. bun- K&ttuyamn pul batlDMt& ııtı'ldt • Iar, tank ve motörtze kuvve'le:inln 
razı iktisat hldlaeslnln llAcı da sıdır. Memleketin bir kuJmı dar- dan vaqeçOme.t 1htlmall Yardsr. ,.,. dal ttbnenlertmbl. lmnltı. tah· himayesinde bir tepeye hücum eyıe-
.w:te ceza değildir. Ceza verlllr ve lık içinde lb'n öbür tarafta bir Elhlaelik kum&flann imaline ı.. Si- tım •dlJmlt dGfman• dal ~ Reuter, B. Taylorun mlllerdlr, Ruslar. güdüzün n; hu-
verllmelldlr, fakat cezayı, tek bolluk ve taraf a.narflsl göse çar- mer Bank fat>rlkalannda dnam ~ .,. ..... bar1Ut1Dm Londra)'l ziyareti cumdan tklslnl püskürtmüş.er, f:ıka& 
başına hastalığı ortadan kaldır- pıJOI'. Ne kadar pahalı oluna olunmaktadlr, Ayni ,udwnd•n o.- fıobı Gnlm1 olan flJlllertıı kaTlfÜ haaeb ·ı --L- Ih fa1t düşman kuvvetleri karş sınd& 
maya yeten bir tedbir sanmak olmn berjeyin alıcısı çıkıyor. da memuplannm adelerl n memur DOk.Yaım •~· ıo dtlt- 1 e ~n IU ,ent mevzllere çelı:11mlşlerdlr, 
yanbştır. Hastalık, dış tezahürle- Necmeddln Sadak kadınlann memur ohn~ kdbalan ~:'1cenubmıd& d..,.;•nııı kale- taJialannı yalanlıyor Novorosl.sk'ln cenup doi;usunda 
rtne detil, onu doğuran iç sebep- (0.-..rama ..wfe 1. .at. 1 lıt) da istifade edeceklerdir. nıU mnstl ~tf. blrVOt k&r- • muannldane muhareb81A!r o'muştur. 
tere tesir edilerek tedavi olunur. ler Te tepll9r ele ~. Bir keslmde düşman Rus mevzii r ne 

Bu noktayı, bir kere daha v 
1 

Tuas-t ffmeHn• ~ tdtll Loadra 3 (A.A.) - a.... Dulmala muvaffak oım~tur. ra. 
böylece aydınlattıktan sonra pa- urguncu ar Jotaıarmus, cemıb& 4otru tıerUJorlar. aJnn • dlplomatlı mwhe aial kat Ruslar mukabil hftcuml:ı Alman-
halılık meselealne gelelim. Ta~ btzP ııa.ına.tm. ,...,_. lan p6*ilrtm11t1er, 300 Alnıa•1 vt 

Pahalılıkla hükılnıet kudreti bir dtlılm&n WaılDl t&rarllhmı imha cP...,. .... .... Glea Rumen a.stertnı öldtirm111lerd r, 
arasındaki münasebet de bizde • ı ı • d • • d •tmlflerdlr, & Raa11..ıt'iıa ..ur ,,..,,.... Vorone1 eepU sinde Rus mu ııı-
ly1 anlaşılmış de~ldlr. Zaman m 1 1 uşm• an 1 r • ı.oaaıa ı <A.A.) - Sn flıdde'll nm- • & 11.Jroa Ta,JOr, lhhc-- y&ıclllerl, tel 6rıiilll A'm~n müdafaa 
oldu _ hem de çok eski değil - bar8beler, l9taUDlndm ttmaJl pat>t.. ._ ~ da-r-Nn mevziinin arkalanna glrm lerdlr. 
herşeyln bollamp ucuzlaması için lfnd• tabrlc&lar maballeetnde ~ wnl Loaclra',. plecektir. ŞlmdJ mücade:e. Alman rr.lldaraa 
hükftmetin bu işlerden elini ta- yan etmettedtr. T.,tor'un Pça n Vatibn mmtalı:u.nd3 cereyan etmekt d ı r. 
mamen çekivermesi kA.fidir, di- Ulus dı·yor ki•. Yolun fA•Jrtıııacı- Ruslar, daha flddetll Alman htı- nw. yapblı konapnalardan Nehri geçen blr Alman ta.bu~u 400 

..Jln'duk. Bugün ıse, htikOmet işi -y cumlarına. n&men mwstııerlnl ~ IOlll'a Loadrap selmlll. birçok mo bıratarat gert çetılm0~e m~'"ur 
4na abP da f& dtJ"de bir çue J müt.ad•r. Alm•nlara '100 telefat ftW- ~ ,..,1 eçacekbr. J)aba blmıttır. 
bUlsa, diye haykırıyoruz. lannJ doğru bnaDJD çaresini ~. ,WW-F~ lra,...Jclan ..U. Brlanst teslmlnde Ruslar, me_tfın 

Acaba hangtsl d<>tnı? Hiç şüp- Bqta b(r lceslm41 R1lıllar, bhtı!f projelerinden beh•11.P .,.,_ b1r ,.eri eıe *eçlrmlflerd r, Bu yer, 
hesiz ildst de bulmaktan aciz dex.;liz J'911 alnnekr .... bir tllJan. 1Ü2ll l.ı 1hım .......... ..,_ol• fhlıendlfer kaVUf&k D')kt.a.aıd I'. 

Pahalılıkıa: harb denilen fell- 5a =afth 1cut:.,U:,:1ar~....:::r.~ ehi- .,._.,, ... .._. Fak· lloskova radyOMllla göre Ru Ka.-
Jtettn yarattığı, karar ve irade- ze tuvntlerle htlcnunlann& dnam im. Bırlıı• ADm•fllla 20 .... radenb filosu Marestı naı und~kl 
mtz dışındaki birçok şartların y• k dd } • • • •• h• k J ediyorlar, Fota btolik ........... .A--... Rumen ı bin tonıuıı: bir r~m yl ba-
tesiri var. Tel!ş ve heyecam, kor- iyece ma e eri IÇID mU im arar ar Alman1ar, sta.İlngraduı censun- ....._ ebemmi,et ..... ...ı ta- tırmıılardır. 
ku ve açıkgözlülüğü, irill ufaklı J k ,,. d• k • k Ik v da da htıcuma pçmtfltr, fakat ptw- bildir. Papahtm rq01U her ----
kazanç ve vurgunculuk hevesle- a ınma uzere ır, arnenın a tıgı tıırtnıeret * ınm:Uertn• Wt'm1f- ıUn harbin lmenl bir eelôld• ,.. Von Papen'in seyahati 
rlle halkın büyük payı var. Hü- ) d "" k . l Ierdlt. Alman topçmu, Rm mevdt- pdmaa, mibonlerca lmanm uıı-
kdmettn aldı~ ve alacağı tedbir- yer er e memur ve mute aıt ere rln• b.rp bombardı.mamnı t..aA- braplanmn talafifl lehinde ...ı- etrafında 
terin ehemmiyeti var. • • de tlddetlend1rmlftlr. Alman Bartcl- yalla w-..,,.,... L.Dt-e de Londra 3 A.A.) tn ms 

Bugün bütün gözler ve gönül- ekmeklık hububat Venlecek ye Nearetl üoGID, RUI ınentıtrl adalet Ye ..... lçia döritl- Amerikan kaynaklan Al~any: 
ler sadece hükftmete çevrilmiştir. fevtalldt t&hlctm ed1lmlt o1dutmı- JOlt· ~ ..... _ aıbrap· nın Ankara büyük elçisinin Ber-
Balbuld hüktlınet pahalılıktan dan Almanlanıı bmıl&b talır1p Sçlll larma haMetec:ek ber tedbiri Jtn yahatl trafında bi takı 
81kmtı çeken az g°eıırıı vatandaş- Ankara 3 - Vetlller Be,.U, dtın fahının bqhca lnancumı ı&-el'ft top kallmdıtlarmı IDJlemJtth'. bWe ..._... l,te B. TOJ"loran d~~ular eyapmaktadı~. Sc~ 
lann halini d"'"'nmeye mecbur a.at 11 te Bape1dl B. Otltrtl Sara.o- uyanmalı, oevt tlıt ~ eanlınalıdır, Dthı see'ttl relDIJ 8cn7tt ttbUlln• Lo...lra- _ı.__a:..:_ .-.W L.... rtn .-'h .. ti, ht11 blr st .... ..t -~'-. 

"'9"" otıunun reı.ıı11 &ltında toplanmı.t n Hto b1r ahlAt balı tanımıJan bira.- rf)re Rdar, Btaıınsra4ın fimall aar- 1 • _,.,._ .,... .,,..,,.,,._ v , _...- ııJAA: 
bir kudret olmalda kalmıyor ... ı 11mı1Yt tadar m11akerelerde zançlar takımı tlrtmtşttr: Sahte ı. btaındt deYamh OU'J1llllWar ıı. bit d•. &.tb ,,,.,..._ ı•llboek satla aIA.kalı değtldlr. lngillzler, 
Bizzat kendisi mahdut gellrll bir bulunmuttur. Bu toplantıda gDntın ~elerlt ~lttl dolaııdırma.'- m~ daha ll•rlı.m.1f1er ve bir t.. dolra delildir.. Amerikalılar, bu hususta yalan 
aile babast sıfattle dahi pahab- mtuıtm meselellert .,. wtbnle g0n. sahte faturalarla haltı dolandırmak, pentn mmtatıcınw .ı. pçtnnı,ıer- ~----------" haberler uyduruyorlar. 
1ıktan ez1 ve acı duyuyor. Hükd- den stın• Jtıbe1en .1f1eoet maddele- pahalıh~ ıeoeceıc dlJt ldtt& Gdtı t.o
metl pahalılık karşısında. mnıet rt natıertnın teretttUlııe Drtı ah· paralc tıatlendltmt tı&tlert tan:nK. 
yükümü bakımından az duygulu nacak tedblrlfttn m.Dsaıkere tdlld1l1. 1ttfladl eartıanıı normal sellflml Yen·ı G·ıne'de Bah ço··ıu"nde 
ve kaygısız sanmak, bazı kötü htllc6m•t99 bu husuata bUa mtıhlm telltkl ettlrtlmt1c tıtenmetctedJr. M1U1 
niyet erbabınca mümkün olsa taratlann ahndılı v.,._ atmqıak tlle- d°'1nan timdi budur Banlar k.6)1l h k At J 1 d8hı, yükselen fiatlerin bütçesin• rt bulundutu IOyltnmtlcttdlr. Vt kn,tbtl, b1ltaıı t8Übaıt kendllert• are a ngı• iz taarruzu 
tte yaptığı ve yapac~ kemir- Bugtınk1l t7lm gueteıslnde oıt&n ne IUO ortalı tııan.t ethennem! mı.-

Batıda hava 
hücumları 

meler bakımından hük'Oınetln b&flllatalede ~e dentbnekWlr: tantsmanm Mil lflttme mertezlnd• Mu••ttefiik '--etlenn· İngilizler zaptettDderl 
bu işle nasıl uğraştığrnı anlama- cTilrk mWetınlD htr ferdi her-. blıl J&D1)tacatlarmı anma.t bud&- IUIYY Müttefikler, Frama ve 
mak tam bönlük olur. balı m.lllt mtldafu poltlralnıSnl •- lahlmda bulımuyortar. taarruzu devam ediyor yeni me~eri tahkim Beliçkadaki aakert 

Hüldlınet de mahdut gelirli bir terinde t'lnd1 hayü, h~ ve n- (l>nama ea1dfe 2. a8tan 4 t•) ediyorlar heci fi • bombal clıl 
lıktır Bundan başka hükt\- LoDdra J (A.A.) - Yeni Gine- e en a ar 

:!t, buğun memlekette en büyük M 1 K 1 p de müttefik kıtalar Stanl.,. daila!'9 ~ 2 (AA) - Orta ~rk Loncl.ra 1 <A.A.> Mtıtte& ta,. 
uıüstehllktir Büyük bir orduyu a tepe arta en nın meıkeıdne dofru Oerlemektedu- tebllltı Çarıamba ailntl erkenden preler dOD Avrapa tıtuı llertndJi 
yediriyor, giydiriyor, birçok kala- ' ' • ler. Nauro

0

nun 7 kilometre ılmalln· kıtalamnız. merkez kesiminde Milna.- btl7tlk 'blr faallJ'ft ~ 
balık müesseseleri işletiyor, do- de bulUDftll Menarl muka.Ycımelılla cip b8lgeeınde Derlemeler kayd• D6rt mot6rltl tanareılmttn 
yuruyor ısıtıyor Bunlar için se- d • v • k k • ht • r.eptediJmlf ve qa)mı,tır. MUtteftlder mitlerdir. Cündlb lutalanmıs yeni tep kunetll blr ADLerttan hMa 
ııe ~da, ortalama hesapla ıgın e me 1 ıyacı 1100 metre yübekliiind• bir dalı mnzllerinl t&im •tmltler "d ... tosu. 400 avcının hlmaJ911DM 
J)ütçestne kQydutu karşıhk para geçerek timdi Stanlq dailumm ma.nm bir mukabil taammmu pri malt Prana Ue Belolbd& s.ıt lılf 
ftatler 1kf mlsltne çıkarsa, he-: merkez :ıdrveabıe dolna iler}f7orlar. püaktııcmOtlerdir. =- lsldn~ubrt hedetltn h6İıı 
men yan yanya tnlyor insanlar B " k k• • •b• T k Qf• • Salomon adaJannda alır hava Cutamba • pe11emti"e ıececi ke- etmltl · (llmall l'ranadll 
•• a11e1er, lhtıpçıanııdan ıre.e- u uç azaya es ısı gı ı opra ısı Lücmnlan ,..,.ı...ı... eı. ,_ "' koDanmuı ı..ıı...ı1eıın. """- :::.:.= c::;a.:::-.;:il 
rek pabaJ•hit, zahmet ve mah- v knıvu&rtl bombel•......,m. _ N._ elımlflerdir. Topeuma Pma1 k ..... J&Nlert e.tıne turms 
rumiyetle de olsa, azçok karşıla- un veya bugday verecek r&riilmemlttlr. Rab.al lbmınmda dd mJnde n kıtal.ımuzuı do. ,... AJm zaıııaıula Boltcın Uplndftl 
yabillrler. Devlet, büyük ocal\ Japon l'llÜllne lcahetler kqdedd- mnzl1erinl tahkim ettikleri merk• sWs bcımmrdıınan ~ • 
hiç söndürmemek, masraflanrun cclt n tutup~. Bir Japoa kechnlndekl d~ m.nllerbl• ta- datl dotıarı bnmb•leımfltrcbr. 
bO.ytik kısmını kesmemek mnm· Ayın birinci günftnden tt111aren ClönmUflerdfr. Bu itibarla bu ha- luuvaz6rG Jle dllv l>lr ı~ de amıs •tmltlerdir. Am.erlkan bmnb&rdımaıı ~ 
k oldutu için fiat artması kaqt· tehir hududu harlctndekl ~ valideJdç1=1~denberl iaahetlu ol11u11tur. AmerltWa ı.- Loadra J (~A.) - L.otz ~ 13, diler m1ltterUc tan&rtlıtd et. f 
llJlda daha güç ve kanşat bir l&rda ekmek satışında karne ekmek 1Uel~ Şimal P.llikte Al•o~ ruelerl Dem• n1a tlmall tukWnd• Alman tanartıd dtlttlnlliitltrdtr. 
ttmiımdadır. usuıttmın kaldırılmalı (berine Karnf usuıtıııtn taıdınıması n• adaIUma eerl ..0..de hRomnkr bir Mihver ,......... pknıma laa- sim ~ dl 11oRN tbal~L 

Hem milletin sıkıntısmı hatif- büyük bir ekinek sıkıntım bq kararı flzertne mahalli baJk bir- )'ap17qrlar. IW Japoa _.... batud· Wu "-J"derlendtlu. ıeml;vt lılo- mm.tnelc Wnı 1-1an ~-
letmek, hem de müstehlik sıfatlle göstermiştir. Uklerl baJJn~ elindeki tamelerl llUlt _ d&t &ciıee1 de hacara ulnbl· ..._,. eden da,Jt Almu _,..recin· Uplndekt haftt ı:= aealıllll 
bfttçestnl denk getirmek ödevleri Vekiller heyeti karanna göre topJamala baflamıtlar, fakat mlftır. ~ =:ı;~ı.,, lkWnt de ~~ tıaarrm dtmlr 
hükdmettn bütün kaygılannı karne usulünün kalkacağı yer- halkın bir ~ tamelerlnl tefe ~ya için itti a • •• beP8l .apaııam o1aat 1ı111 
tlat meselesi üzerine topla!Dlf, lerln ekmeklik buğday ve unla- lim ettlklerl hatde CUter bir la&- ~ J (~)- V.- wt- B. Mitler, Rommel'e dl'ınmtlfl•rdlr::.:·---
buna çare aramakla meşguldür. nnı mahalli Belediyeler temin mı karnelerini vermekten tmttna rilı:at8rltırl F.ra-.dAll l\Jmlıa faW- mar91allık lauini vercll H bir ,_.._ :ı 

Ne yapmalı? edeceklerdi. Kartal ve Pendik ettiklerinden elinde kamesl olanı- kalarin<fa caLtaOaJi lflllet topla- Loadra J (AA) Berllnd errlot temer&m111 
Pahahhlt dofuran bqlıca se- Belediyeleri Eskişehlr, Adapazan lar, Bostancı köprüstlniln tehir matı 1ç1n bir Clemeo atfNbn)flerdlr. blldirildilln• 1a~. Hi'd:r mar.:i kampina g3nderilcH ı 

bep lstth.salln lstlhllke yetmeme- ve İzmit havallsinden un satın hududu clhettndeld fırmlann- Bu dem= ~ ~~ Rommolo mu.,.ndı ~ dO.. C...... 3 AA) - S.bdt F-
11 oldufuna göre akla kolaylıkla almak üzere heyetler göndenn)f- dan Kadıköyüna kadar gelerek memlek erden ~ Yemıİftlr. m &pekit B. Herrlot. lzer ıriJl799 
teıen ut çare lstthsa.11 arttırmak, ler, fakat bu havalldeki vtılyet- ekmeklerl.nt temin etmiflerdlr. hakkı ~dula. · t b~ • • • • tindeki kaıkilnde ıaz hapeine aiae 
fltlhlA.kt azaltmaktır. Fakat ne ıer, kendi thtlyaçlan tamamue Vaziyeti millalt o1&Dlardan bir kGm~ AlmUn pptıli ~ Roma aefirimiz gıttl ftllfbr. 
bizim teıkltltımız, ne de mlllet- temin edilmeden vtılyetlerl hu- kısmı da İstanbula naldetmJt- lqm& Os•rbı• 1>q t,ı Gnrlae aJdılı '-..W J (A.A.) - Bir mild- Londra 3 (A.A.) - Son dakfı. 
teki dislpıtn bu 1Jd .işi kısa za- dudu dıJuıa bui'day veya un çı- lerdlr. tclihııtt;k~. dettenberl mezunen .... rinıiz- kada Vlchy'den gelen bir habere 
manda bqarma~ yetkin görül .. karmala mftaeede etmedllderln- Köylere geUnce: Karne um- Mıhı laQlr....,_ topl•.N _. \le Wanaa: Roma 1aaJlk _... B. Herrlot Var 

~~~ ·-



Matbuatm büyüklerine dair 
G azete1erde okumuşsımuzdur: 

Bum Birllğl İstanbul mmta
tuı rels1 B. Hakkı 'l'an.t Us. pek 
hayırlı blr 1şo önayak oldu. Tam 
lılt buçuk sene ~ gazete -ve mec
mua.lan ~tmiıktan sonra bun
dan elli ve daha fazla sene evvel . 
aazett> ve mecmualarda yrıılnn 
~ım11 ve Mlen hayn.ttn btılunmı 
81 zatın 1s1mlerlnl bularak bunlan 
cMatbuatm bUyüklerh ildn etti. Ge· 
lecek ay ünl\•ersttede şereflertne blr 
Jübile tertıbedllecek. Nutuklar söy
lenecek. 

Bu 61 zat 1~1nde Halit Ziya Uşn1t
Jıg11, Hüseyin Rnhnil Gürpınar, 
Hfü:eytn Cahlt Ynlçın g1b11!k y.ın
lanndan ltlbarcn ipin uçunu bı

rakma~ ünlü mnhamrler varsa 
da ıç~ınu elli sene evvel blr ga
r.ete veya mecmuada bir şiire na
siri! y~. ya.but bir kalem tec
rübesinde bulumq, sonra kendile
r.ini ba.$ka mcs!e~ vermiş olanlar 
t $kil ediyor. Amma, ne ziyanı var? 
Onlann da çorbada kaşıklan bu
lunmuş ya? 
Şimdi herkes bu Jfil>lle ne meş

guldilr. Biz de duy~uklanmızı aşo.
tıya not edelim: 

Af uhtelif meslekl~rin 
büyükleri 

E ııı sene evvel yazı yaşmız 
olanların •Matlnıat bllyIDclerlıı 

diye 11An edilmesi muhteltf meslek
ler m-ensuplnnnın 1darecllerl ta
rnt'mdnn pek .'be~llm\ş, mı yenl 
ıısuHin hemen tatblklne h~s 
ederek jübileler tertlblne tarar 
yermişlerdir. 

Öğrendıtım1ze ıcöre ıblr 'Aralık 
muallimlik etm-'I olan Billcret el
~mlz B. Hamdullah Suphi Tann-
6ver. mu:ı.lllmletln btiyüklerin· 
den, hukuk mezunu olaıı Dil Grn
mu umumi lk!t1bl B. tbn.him 
Necmi Dilmen hukukcul.ann 
bllyilklerlnden, :nıhlsat profe
ellrü Mustafa Şekip Tunç kay. 
makaml:ınn bllyük1erlnden, as
terl rUşdtyeden çılan14 olan Ertuğ
rul Muhsin askcr1erln bllyüklerln
den, blı'knç pir yazm11 Olan Nul'li!:
lah .Ataç oatrıerın büylik.erlnden, 
gcn~llğlnde :tut.Yıol oynadı~m 1t1raf 
den Refik HalJt Karay futbolcula
rm btlyüklerlnden, tanınmıı fut
bolcu Zeki Rızn. baytarlann bt\
ytık!erlndm llft.n edUerek elli sene
Ji doldurdtikçc peyderpy jdb1lelerl 
rııpılacaktır. 

mabtffit mUbtaıhnmn b111Weri:A
dendl "~ h&,yatlarmda bir 8.1'& ... 
ilk bu ıf:erlt de mesut olmt111U
dır. Vefatlan Jübtlelertnın y&pil• 
muma im.kin bırümaml§tıı'. 

61 lere yeni ilaveler 

Sayın bay Hakkı Tarık Us M 
ıene evvel bir .rerde yazı.sı 

c;ıkınıl ıo1up ta &etkJl;.tı.tı 6lrasında. 
Pfuıe m,ınf,,enler n.rsa 61 ler• 
C1ve edllmek 1lzere 1Slrnlerinin 
bndtslne blltllr1lınestni rlca ediyO!, 
&ynca en genç muh!.n1rt anyor
'C!u. 

Eski eserler üzerinde tetklka.tllt 
tanınmış oWı B. Sadettin Nüzhet 
.nı aene eYTOlk1 mecmualarda oku
duğu yazılar altında. ıördilQil lk1 
1mzn3ı B. Batkı Tnnk Us'a ,i&ı
derm.1ştlr. Matbuatımızın btlyiik
Jerl ııste.mıe h«nen aoku!an :l)u ı1k1 
attan b1r.1 S. hzet J.!e!ih o.vrım, 
dıeert de ba.y Nahit sım önk'tır. 

"1ıı uıl aqı:laca.Jt tarafı bu 1k1 
:hmanın dn ı~ mııh&rr'.rlerı. dl-
7e de B. Haktı Tank Us'a. poota 
De ıönderllınlş olmasıdır. 

Bir müracaat 
F &ltat M o11ma 'Olllm bJı 

ad:ı.mın «Matbuat bilyilQ1b sa.
"71Jarak Ontversitede-kl parlak jü
bileye .ka'bl&bllmeSI için bundan en 
az .em sene l'VVel bir .pzete vly'lı 

mecmuada iblr rzzm ~olma
ı:ı 418.l'ttır. 

Bu ,artı -pek ta vny&l1lzy&n :1htı
yar bir mı din bastonuna <daya
narak B. Ba.kkı 'hnJc Us'a tadar 
seimil ve bundan elll aene evvel 
1UJlan b1? ~e veya mecmua.. 
da ~ayıp blr dertttde 'Ç"Jamş 
olanlann da bu jüb11eye gırtp 'i1-
19mtyecetlertn1 IOrmllştur. 

B. 'Ha1tkı Tank Us ynzila'h 11D1 
118119 encıtı .ftetterlen!e çıkan mu
ıı.mrıer lçhı meşhur t:lğ'ıtçı B. 
Ali Aııgar tan.fından b1r ~üblie ter
~ td!J~nden ona baıvurması 
JAznn ıgeldlğ1nl, ~ ~~"!' 4lten 
styaretçı,e c:cık y{1kşe'J[ tesıe anlat
mak mecburfyetlnde ka.lmlftU'. 

Fudiol ajanlılı ~fından buır- ay batında ıclhrimizo clönecek:lar-
1-nan faa.lly.ı progtamına ıl>r• her dir. Se_yalıate qtirlk <edecek ~rcu
&)'U\ ıon baftuı kupa ınaglarma ay- larla idar~ll• ihc:nib b.tt olarak 
:ıldıiı J~ yann Şer.d ve Fenerhah- belll oTmaınlfhr . .F.uthol .ajanlığı 22 
te atatlarmda ıkupa larFJapıalan- kı,ililt Oir muhtelit takmı .kaaroaunu 
nın llllr. maglan o~tır. Mai- teabit etm.İ,f ve bu oyuncular hafta 
}Qp olanm tufiyeyo ufradığı bu maç- içinde lBmanlara baglam1~1ardır. Bu 
lann ilk ~unlan nüpoten zayıf taı- r.irm! 1ki QYWlCU ıı.nuından J 6 fut-

Kalkasya,da Almanlar mühim 
kuvvetlerle taarruz ederek 

Rus mevzilerini yardılar 

lumlar aruında yapılac.aiından, ya- bolcu sc~e4Ck ve bu futbolcular Dün Londra radyosu, .on 24 
nnkl milsaha.kaların •ZSnnk ı~eceği latan bul muhtelitini t~ edecek· saat zarf ındn Stalingradcla dn-
ta'bitdir. Fibtüre 18r•, f'cnerlhahçc ler<llr. Kafile reiai ile dijcr idareci- rnmun won derece vahhnlcıtlı-
ıtadında Davutpaıa lle Demlrspor, lor henUz mal<ım ıt>lmamakla hcra- iinf bildirm.Şir. Bu radyo <lc-
Bey'kozla Rumelih.lıear, Şeref ıtadın- ber, :Futbol -1uu B. !Nuri Boaut'un mi,tlr ki: cAtmanla.r tduln ti-
da da Ey'ilple Beylerbeyi. Topkapı seyahate lttirnk edeceii muhakkak- :mal :\,atı kıamında .büyük bir 
lle Anado1uhisan Takaimle ilttlklal tır. 1'afileye riyaset etmesi Jçin eski taarnn: yaparak ıchrin içine 
ta.kımlan ka111la~ak1ardır. Fener• ıpmculo.nmızdan B. AU Sami Yen'e Einncğe muvaffak olımqlardrr • 
bahçenin Galata Ocnçlerblrliği lle tcklil ,yıı,pılmıı ise de .ralıataızlığı do- :Mmanlar 6 ibl!oum ya.pınt§lar• 
o1an maçİ Almanyaya gidecek b- layıaiJe ~umırlleyh, bu .teklifi bbul dır. iluulardea bı=ıf tardcdilmi,, 
tanlnıl muhtelitinln idman yapma!!ı edemzyecc~ blldlrmlatlr. ılak:at .Almanlar bir mil .kadar 
lçln tehir edilmlı bulunmaktadır. Kafile :reisi tcknrriir ettikten aon- dar 'bir •anaya ~ok miktarda top 

Kar~ılaımalarda talumlann bu- ;ra Almıı.nyı1,LYa .gidecek lutbolou1ar "Ve tank getirerek, !hava kuvv.et-
ıtınkil dantmlannı s8z .önilndo tuta• :ve .idareciler resmen nan edilecek. )erinin de ~rdımile altıncı bir 
rak ,.apılaca1c lbıT tahmine g2're Da- ıtir, taarruz yapmıJlardIT.. Bu taar--
.mpa~amn Deminpora, Beykozun •oM ruula ilerlcme4-e muvaffak ol-
Rumc!ihiaanna, Tabimin l.tı'klale 5alıa au.eal !ihtilafı :yiizinden So· muılmdır. Kl%11 Tfııldız pzeteai 
ı&nP gClroelerl :normaldir. E',y'Qple ;&~ ve Feenrbabc;oy. .karıı Jlg Almanlarm nıfida!ileri !,lr daki-
Bı=Ylerbtb':l ve Top\apı ilo Anadolu- maçlapz.aa .tAltun çikamuy.an Calata- ıka rahat l:ııralanadıldanm yaz. 
hl.sar arumdalti maçlaraa tılk.Jın'Iann earaylilar, ıbuııdan .eoiıı.a cliiı:r ku- maktachr. Almanların &alin• 
kWYıVetleri müsavi oldağunClQ. sa· lu,pı.ı. olan maçla:rmı O)'myacak- pad mmtakaana yeni takviye 

nehrinin cenubunda 3 ıhrka, 
250 tankla hücum edeıek Rus 
c.ephesini yArnU§lardır. Bu au· 
retle burada .ciddi vaziyet hu
ıule gelmiştir.> 

Rns kuw.•ctleri c:ephccıln ıi
malinde ıtao.nuzlarda. bulun
.nıu,lardır. Alman tebliği bu ta
arruzların tardedildiğini hlldi~ 
rlyOT, 

Mısırdaı 

İngiliz kuvvctlcr:lnin cep-
.henEı merkez.inde y.aptık-
lan taaTJ'Uzİ k~if bar i 
hazı muvaffakıyetler temin t
ml,, :bazı İtalyan mevzileri ele 
'~ümi.1tir. Bunun iharicinde 
durumda deği~ldik yoktur. Ha
\fa akınları devam ediyor. Tob
J"Uk yerıiden §İddetle bomban
aım.an eclilmiştir. 

Uzak doğuda: 
lip. mai16p ~nnak snü1k.ülcUir. O laıd.u. GalatuarayWar Jlk nı&Qlaı:ııu lcıta1an cefiTcUJtleri 'tıabıer ebn-
cb içıln pmi .,erinde olan ve Jula gelecek pu.ar T.akaim lulilhtı ile ~.> ';:f eni Cine' de Moreaby ılima-
c;all,an bTJdqmalardan plip ola- Fen~ç• Atadmcla yçacaltlard.ır. Atm.n tebiiii Stali~d'llD DUltn 11lmalinde ıMüttefiklerin 
rM: çıkar. Kupa 'lmıçlan ımcak ikinci lkhacı devre lig m&&Jarma kadar ha ıifmal batı kmrunda Rıuların kıamızu devam ediyor. Mau-
turttan lt1"baren heyecanlı biT .anye- ib.til1.f halleclilınediii takdirde Ca.- çok mtietahkem utinat aolttala· oto'~ zapteden Müttefilcler ıim· 
te airece~den, yann'k1 m6sabılka- lataaaray.ıA sene Fener ve Beıi]tıqa 'm11n r.çtedildijinl bildirlyol'. dl Menlll'~e·~e dqğnı ilerliyor-
lar alAkaaız olaca'ktır. k.arp .takım ,çıltarnuyacafı, J*1nız K.afkavaya gelince. ıAlmaıı lar. Bura.si Owen StanJey daj.. 

:tH ı ditu -1talilple.rJ. maçlanna devam te'Wiii ~ca lbarada arul ka· lanmn ı2.S kilometre ıtima1lnde~ 
iHahanm eıı mQim •por .mevzuu edeceği temin tclihnekııe n ..aynca aial&ıimı bildirmwık&ecilr. Lon- Clir. Japonlar muhareb«;yl lkahul 

Ahnanyaya ~ l.wi>ul muh- kupa ma~anna lıtirak edecdi •g._y. c:lı.a zadya.u ı.. c:Uyoz klı ~ etmeden çekiliyorlar. 
telitidir. Oç .., eTYel dCMtluk ·maç- Jenmektedir. 1 manlar Kaflcu c.,he.lndo tak- Salonwn adaiannc:la uurum--
lan :rçımık il.zer. .-hrimin 1f01en Sarı kırmaalılar lnı ıilafta ,kupa Yiye bta1an ıalnu,larılır. Terek da ~Jik yoktur. 
tıanmmıJ Alman oyunculaıile takvi- maçlarında ~,uı ~ llç1n n n n - ~ 
yeli Vlyananın Aamha ıtalummm. 16.nhra t.akımlariJe Mr 111ılaşma ya- ~ - ---=-Sl!C-• - ;v• 5 

- - - ~c:_ S ~~ 
baıındakl •por idarecileri ~rim'l~ par~k dü? akpm Ankaray\ hareket H••kıA l b•• ••k Maltepe K t }' 
den ay.nlrrken Tiltk çorculannı Al- etmıoleraır. IJ1k O)"\lll ltxıgıBn Do- u ume en uyu , ar a ın 
manyada g8rmek l.tedikleıinl ıl:>ıl- mlnpor1a ~alc 'Ve Ddnc:i oyun k k .,. h • 
dinnl~Ierdi. Berlin olimpiyadı 'Klbi yanh CençlerbirJiği ile olacaktır. müstehlik olarak C me 1 tıyaCl 
bUtiln dilnyanın takdiôni celbeden Galatasaray, bu seyahate en lcırvı-
bY. oı:ıııanizaıyon 1ıazırlıyan vo Al- :vet111'drocile giu.i~den, Jyl .netice pahalılıktan en çok {Ba · tarafı 1 .inci ıulıilede) 
man Gençlik te,lc:illtı lturucu1ann- almam 'bMemnekteair. civardaki koy ve kazalardan ki· 
dan olan Dr. Kari Dhn'in tqebbüsü ŞAZI Tezcan d• losu 80 - 90 kuruşa kadar buğ• 
Uzcrlne meydana çıkan bu ıcyah.a- zarar gören ır day satın alını~lardır. 

O tın çok enteresan geçeceği muhak- y ıl k 1 ... -
mürleTİ boyunca lcalbr. Teablt edilen programa gö- arın yap aca n~a (Baştarafı l ncl alıifede) V11Ayet, bu havali hrukının 
""'..:; '"'"'•""nlar r• 20 kitiden milrddcep latanbul maçlarının ıprogramı ekmeksiz ka1C4ğını gözl>nüne ,,.._. • .,....._. Bilhassa müstahsil sını:tta, veya alarak Tlcar.~~ ve Dahiliye v~1.A 

muhtelit talcnnı aynı 12 :ncl pazute- Fenerbahçe atadı: istism ed 1rl kı to . l Uerln .ı.;.ı, ı:;ı.;;ı.• 6 J?er Jl1b1lesln1 pek bt~tıı ıl rünil al'famı oeh~zden :hareket Saat 11 ı DaV11tpn§a • bemirspor. :rakonu ~--'-I ~den 
004

,.,, .. ırm ~ :eled' e vRaelslzlyeUD yazmış, Vali ve 
Hlkmet J'erldun Es Jıap.tıa.. edecek ve ilk maçını 8 birincitq- Hakem: Rqat, Rıuı, IF.aruk. ~~- e e, 9=_...... m ıye r. L'lltfi Kırdar, 

=~n:~ ~ı;,:;ış :: rinde ~ade.da Viyana tehir muh- Saat 13 ı iBeyikoz - R. Hisar. Ha~ tekirden fazla ~ir kazanç hırsı e,,ynca telefonla Ticaret Vekftle-
'.IA eJQm o!duıtu 'tlzere Şinasi ma- !trl boyunca :;vuı nzanıara ne tetltile yapaca'ktır. Kıalilc Sv1le11- kemı Saclı'k. Halit, qct. ~tcll. Kay ~tar~ da:~ tile gör.üşmüştür. llall .B. Lftt!1 
~Yl llyecllerin, Abdtw:ıak HAmit 1&J>Ila~ mmtaka re~den arad'dan itı'barcn Alman lhukthne- Şeref atadı: ~ 1 ~~ ~asahada~ Kırdar, Belediye teşkilfttı ıayn 

Diğer büyükler-

Mollalann. Tevfik Fikret hattat.la- )Uılı olarak S>rmUI, relSllkten cet- finln m1sa'firi o1ncaktır. Saat 1 iE°.(yüp - Beylerbctrl Ha- en er 1 ve olma:kla beraber Maltepe; Kar-
:nn. Namık Kema.l muwamflarm, Pt.'tler:tne ,,e2erik f&nderllec~b Kafilenin Vlyanadan aonTaki ikemı Muhtar, Fazıl, .Hayati, int'ilcam alıyor ar. tal ve Pendiğ\in şehrin nıütemm.1-
!fileyman Nazır vallleı'ln, oenab Clftbı 'ffı1lmlft1r. proaT&mı henliz ktilc:mcml~tir. Ai· Saat 13 ı ToJ>'kıv>ı • A. Hisar. !Kimle :uğraşmalı? Müstahsil, m1 olduğunu ve İstanbulun bu 

!(rehabeddln doıctorıann. CelAJ. Ba'h\r ~evket ıtaao lclbl 1:bihnAl lklncl maç MUnihte ve !Hakem ı Şazi, NcJnt, Necdet. komisyoncu, tüccar, esnaf, muh- husuSiyetlne -göre şehrin bir ta· 
-==============---==:::::ıı----==-ıı::ı:m:=-- QçüncG maç .Bcılindo olacaktıt. Dör-1 Saat 15 ı Takaim - latiklAl. Ha- tekir, tstlfçl, kötü memur diye rafında karne usulü aevnm edcr

dündi .karııl~anın da Nürn'berg-ıilccmı Nurettin. 'Zeki, :Mustafa. bir kitleden §iklyet ettiğimiz za- kenı. füğer ölr ı.~smmda karne 
de o-apılması ıürtimaU "Vardır. Seya- Not: Feaıcılbahçe,, Calata ~·tehir man cemtyet1 bunların fu§nıtta usulünün lftğved'l s1 ümkün 
lw 2~ gUn ıaürcc:ek ve sparculammz edilmiştir. ıv.e bunlarsız b1r varlık gtb1 dü- olmadı;ı;.,...,1 anlatınışı me m _, lll Yeni balıkhane 

nerede yaptlacak? 
Münakalat Vekaleti Sirkecideki araba vapuru 

iskelesi yerini münasip görüyor 

§ünmeye milremaylllz. Halbuki ~· ve mu.ırn 
hepsi hlzim 1çlınir.dedlı:. Belediyeler unsuz kaldığı lçln 

Vurnuncular bu havalldeki fınnıann ekmek 
o Şu veya :t>u memlekette yap.- cikaramadıklarım lzaJı ctınlştır. 

milli düşmandır mn §ar'tla.rının ba.Tbden ~ne Halkın aç kalmaması. dç.in Vali 
m~etıe J>ek az -arttı~ 'da yazi1ı- Beledi Reisi • 

Amerikan gazeteleri (Bat .taralı 1 Jnd ..ıutea.) yor, ~len1yor. Bwilan ,-oren- ;v.e Y~ Dr. Lutfi Kır: 
hararetli makaleler B~ :ruhlu tQPr&k .ttıeca.rları, ner, duyarilar «Bi7.de lil.Çhı :bth'le dar, me~ıyell üzerine alarak 

muuın .:uı;ı mas'kes1 kkuuyorlar. oıınuyor"?» diye aciklamyotla.r. Toprak ofuıe Kartal kazasındaki 
yaziyorlar Esas, ınrnı mndalaamızın, milli Jntl- Fakat bu menileketlerln mllll ıtırmıara ı.rn verllmemru emret-

Jijrk gazetecileri 

- • • d&faa poUtlkamızın tmnl.Y•Oe, buh- servetlerinden ba,ke., o~a miştır. 
Münablit VekJJe'ti. S.tuıbul larl1o 'Marmara daıiiz!ndo •tfle"de Va.ıt.ton ! - Relslcumhur B. ra.nsız ve tehlike.sız nlhl.yıte .kadar balkın bu ~ ~ kaıJıSlııda İstanbul müıhakat kazalarının 

BelediYcsine J"ud.ıiı bir ~erede :J&lrml milyon ı~•. ''-alık ı..ı ,_ Roo.seve1t ~eytn Amer!kaya gelen gttmesldlr. Gayemiz öu olduktan namı da:vranıdığı .ı:ıeselesl hep ıbu güç vaziyeti hükfuneti de ya.-
A d J h 1 

... uı. ıH" ~ 1Jl Tüıit ga.zetecllertnı ~uı ıetm~ sonra. yolun §afil'tmacı1annı ttolrtılt- unutulcyor. kından alakadar etmiştir Haber 
na o u fC ir erine ucuz fıatle ta- a.Tl11aabilec:elr.tlr. Bahk-·lar lloo- ~ .,.. manm çarestnt bu'lımlrtan 'lc1z ka.- a.ıx..- .. · • ba:hJc - d ·ı · b ,__ ___ ft '" .. ,.ev-aork 2 <AA> - IDürk ıraze.. lacnk de!"!'''"'D Bütün, bunlara r"x-.....en, Xür- al ı;.uuıza gore V:e1dller heysti, 

.ıgon crı muıue aw~- poıad kanununa l>Qy(lk .heıiunl· teollerinln El,yareU münascbetlle bil- .. _,,._ 'lrhTed ~ ... b'l + 
tından BahJdıane blnumın lntutna yet :nrilmc'ktedlr. ttlıı l3ıt:elJDt Am~ gazete1ert, 'kar- Memurlara ve mütekait- AJ,J e ,yaş~ Y :(e ıru.GY- yenl r karar vererek ;ı.stanbut 
.aaruret haaıl alduğunu bi1dirmiıtir. (1eş cUIJiburlyet .mnmessıuer1n1n I k klik h b b mak şa.t.t1armın 'topyektın Jıeiıilz mülhakat kaza1an kendi ihtiyaç-
Vekalet. Balıkhe.ne binasını Sirke-

1 
:tlmerlka'ya ~1lşleı'l -ve heyetın söz- ere e me U u at herhangi bir .l.vıı.ıpa menJ.}eketı- lanın temin edinciye kadar bu 

'elde 1imc1w araba vapuru iske1esi stan bulun c&ti yerinde o1an Jrbeyın Cahlt Yt.1- Ankara. 2 (A.A.) - Ölrendiğlailze ne nispetle daha köyü oldü~U :ha.valide ,Yenide'n karne usulü· 
}"erinde yaptırmak iıtiyor. Burada fm~m, !'Orıctye'n!n tanıT.m blnulk göı1t 1 ~1ev1t-eıaen lt1ba.rcn tah- sanmak J'B. dünyayı hiç bllme- nıün tatbik edihnesi ve Toprak 
titr havuz vilcuda ~efüflerck deniz d • ı SMd!~. ıfo.kat TOı'k nilllethıln '1ltttı- ~t =e=eo~ııt:n~~"t: mektir, ~ut köfil \bir propag~ ım.ahsullerl .ofisinin eskisi glbl l>u 
~etjye .kaclar Alınacaktır • .Motözlu 1 eklerı• den~ ~tlsbı ıher ~ U?11 lerde devlet V nrftea..at tamritert dSıYft. hizmet etmek olur. kazalara mı veya .buğday Ve.l'• 
\avuza ltoJıurca ..,irec-L .:iki tarafm. •oymak bra.rında ~öuğunu !Uade 

8 
Necmeddln Sadak . _3_.,_ -. iden beyanatını D~ektedlr ka.nunlann.a. tlbi memur~o ımtlstah- :meslni remin edecektir. ~eni ka-

.-i nhtıma Y.ll1)afar.alt 'balıkilarmı va,inıtca I <A.:A.) _ T.tlrt ·ıue- 4cın;er, •sk8ı1, :ımtutt, tıtka.lt, Bul, • nan bugün vilayete tebliğ ıedll· 
Jı;o,.lmcalr.m. Mebuslar .F.alilı ve pcllerl cU1n aqanı t.reı:ıı :Vqtng- yetim mu.şiarı lle maJdtlyet v• hlde- Şirketi Hayrıye ~ bekleniyor., 

:Pro.t"'"' ıplanma c6re lm civar Emintillü hallaaın- :ton•a elm11Ie e matı vataniye ım•qıan aknJaıo .,. • • 4 li ~ walıırClrr, Belediye, Balı\hane • • ye b'll~ elÇ:\.B~~ ErtAK~; bütün bunlann 'beSlemete mecbur o1- tarıfeaın e ızam yo ·uıun E'-dinıede ekmek işi 
l>inMmm Sirkecide yapılmuına ta- dı1eklenni dmlediler ml:Jaftr 'Ols.cn'tlar v. elçll1Kte ıerefJe- =f~9!ıı:ı: 1~ hmne ~ ~-i~~rt .. ı; ~~~ Edinıede çıka.'n Edime Postası 
ft'fdar l'örllnm'iiYor. Milnaka"lat v.- rtne btr zırt.ret vtı'lltc~r. hu"bıibatm '°Plak z~1nne= knotwı~ ~\:d~H;;i;.:i: gazete.il 30 eyl:Ol nüshasında t!::,. :verilen • ..ccvçta .Bal&:ııane J.&.ııbuı mebulan balkın dilek 'P• l'•lfn=n! ~~ - Oımftecller tarafmdıın 1ıeml.n edllm-.tı brarla,ıti- eni ":jh ta . .,p!elea tetk~ .an- Edimede ıekmek sıkıntısı blf 

Bal hlnM1nıı.ı l;;er.ieiadeki ,iklyetlenni clinleınti• G.v.am .._ =~ a r Vaşlnfttmda ~tır. it. ,SJa 1 ~· tarifealade de- gösterdiğini ve tevziatın nüfus 
ıtUJle yapılmumın delta ımavafık mektedirlez. Düıa .cı. J=: tıiı EniJn.. Bnn4an ~ =~=~ '.l'lcaret Vft~etı ~re telgraf. iı,~ w • lrna - , Hal"te ~ başına 15!> grama jna.tfildlğinl 
~ öildirilmbtlr. Tetkilder d~ öııll.kazalaruıd.a hı 111~.~·to ıu- ıer Tlt ml1tea.1tl.ben mh'le~lt :A:m.m- ıa 1§&?'8a lbütunanık 1ft 'JÖ)lleiın ıan N.n~arin 7n ,Qcretleılıün yazıyoı:. Gazete, Belediyenin Af! 
•m «aıebec:Hr. blar ~mlfbr. f'..atib he.Hu, latUa- kada bltı ay sürecek blr seyahat ra· harot'lih Jwvnamlllne 'C: lbeıilt- blr ınl'ktar artttnlmasına 1'arar veril· ycmdan buğday satın nlma1'-Ja; 

• Ba1ı\~1ıiın ıi!alnna doğru yeni to bir Halkevl blnaeı brulmumı paco.kln.rdır. "Bu araaıı batı ;tıyı.sını ~e me: 'Oldntıvı n &l!.al· mitih .meşgul olduğ'ılJlU söy1edlkten 

f.
mı1ar atılmak 1lzeredir. !Btıyük ve l:>unun için 200 bin lin.hk tahsl· da gezeeWer&r. mı~~ ~tiı tın ' sonra diyar ki: (13elediye a 
llet Mocliaine verilen kanun pro- ut -ven1mesln'J, Gaii buıvan atra· 'T.ilrk ~Ue.rtntn ~ye ca e 1n 'l101"WIUUa cevt,p . . • zmnanda civar köylere de me-

aine söre clainuk blr halde çalı- fnıda 'y.llpılrnllıa ıolan :Lıitim'la'Iderin d.l5mııek Joln !l'.rt.nSAt.ıantık ~a ~~=tıer:m~ ~ -4ahll~ * Kandıra Ti bfv:anndalı:l 1itıyiık mur göndarerek buğday mübn
pn 'balı\çılarımu: ve "balı"kçılığımız tim<lilik dur.dunılD'LUlflı 1ateıniştir yolculuk ,yapma.lan tn.rarlafml§tır. hal verlleeek~ u IbAt der• ıeyl&ı;> 4oleıyıa'llt ,yWlan hUtUn lı:'B_p· yaasına çalışmak~. Ekmo~ 
~oşldJ&t içine ahnacaktır. Balıkçılar, .Buı kimseler. July;at ~tıı.ıı.:__ D3n~~c Bu no~ A!re.s' en, tAfrlka. ve Bu hususu. haZJrlana tallmat YUlerln !nıaaına htı1dunet~e 1ia1lan- darlığının bir ka.,.. gün icinı13 
~akal&.t v-uLti h d ,_ da baı.-~ _, k iL_ _ •qs ... - Mısırdan geoeceklcrdlr. ll u na- mıatır. ll ol v Bel di mahafili ' 

"CKIUC tara n an 'ltU- n. rnıcaere 'DUml Dl'Şl 'tedbir 111U11mmuınıııııtııtmıımımtmııuıuımıııauımıııııımt8 me Vllı,ıyetlere röntterllme.k; iıZered!ı:, zn a.cagı y e ye nce 
1Ulacak 'fcooperatlfe ~ağlanacaktır. alınmasında ıarar etmi§lerda. Iarm eıvlet himaye,,lne a1mma1aYı MtUn t>u tş1ere mlltealllk ınuamelM , ...................................... , ünrtt -olU'nm"ktadır. 
ılCrooperalif, ıhracntı, htihink&n ve Emin8nil .lcauwnankl toplantida temenni~nde 'bu1unulmu~ ve lbu du- ve ımuha.'beratı 'toprak ına.hsıiller1 veg hükOmetınd.tn ık1ralanması ve- =========""-==..:= 
litlhsal&tı arttıracak tedbirler ala- gene !hayat p"e'.halıh~nôım 1baiıacdil- rumun hUknmet anfından dllikate ottil ·ımnnıı. bıtltlürllllft \&1db8clecek• ya. .atın alınmAa} hUşuQllldaki mü- • Takvim 
•'lem. Oeni:zierimiı:, Vllsi mikyasta m1ı. Bilknt -adında 'bir a'kJJJiyet -oku- ~ındtı '\"e lt:Jlr kanun llyihaeı <la ha· ih'. • nbrtler .UWlemettt&dlr. 
:tia1ılt1a t!oludur. Veni tct>kilat ha- hı l)ğrettrıeni do aka1Jiyet dlrunarınm zırlandığı cevabı wn1mfttir. Ar Jantinden buida~ 'nutday .ıntıbayaa.sı i§lnde. Amerlkn 

'İl\lanmızdan lzaml i.tifade yoTian- pa'haMık nımnım tatbik -etme<Mtle- Tor>'huitihnoellil Vali •• .&iledtyeı. p\İrh1ecek : 1.:= ~~~a~~ ta~-:~ 
t11 erıyacakttr. Yttpdn luıea lara rini eiyleımŞtir. *" ~e "1-ti IAM ~ ~ tn•ıa ı - JU1111Jtf1 ııın•tntnee ~rhal b1ildılY-

Rallın7an 2ı- Hızır 11.-l 
B. im. Gii. Öğ. İld. Ak. Y .a ı 
.E. 10,30 12,08 6,14 .D,30 12.0lı .l,30 
va. uo us U.03 111.2D 18,49 20,'21 
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AKŞAMIJAN AKŞAMA , .. • 'J'111Bi.r c;ırp;d~ 
Beş çocuk anası dul ı. 

, '-'--. ..... --------·------------·----- Daha birçok 
Hizmetçiyi hastaneye kaldırt

mak lizımgeld.l 1\-luvakkate:n iş 
görecek birini bulmaın icabedl
yordu. Kapıyı açtım, tam sokağa 
çıkaeağun; şalvarlı bir kadın, 
apartıman merdivenlerini çarpıcı 
bir kıvraklıkla siliyor: 

- İş gördüreceğim. Bulaşık 
(ilin yıkanacak. Senin 1ld üç 
saatlik boş zamanın var mı, ba-

lhtikarla 
mücadele 
,Ticaret Veki.letir 
tedbirler alacak 

ya~ Var. Ticaret Vek8.letinde ihdas edilen 
Ben bu cevabı büyük bir talih harb ekonomisi bürosunun çalıı

eseri sayınıştun. Onunsa böyle mağa başladığı yazılmııtı. İaıe it
bir sualle karşılaştığı için yüzU lerila itıhalat ve ihracat emtiıun 

ü1m.. ·· .... t't · ti hakkında Vekalete gooderilen ra-g uş, yuregı ı remış . ,. . . .. 
Gözleri açık renk, elmacıklan porlar .. ka.mılen .Y~nı b~ro ta.rafm

biraz çıkık, teni parlatılmış elma dan . gozden geJml.ecektır. ,. 
gibi pırıl pınJ fladesi güleç bo- Tıcaret Ve1c:aletı. fevkalade aıh
yu 1 52 tikten' atik hamarai, eli valin devamını hesaplıyarak gele
işe yatkın b~ An~dolu kadını. cek a~elerin ~urumunu düzeni;: 

1\-feğer yukanki kiracılarm hiz- mek ıstemektedır, Harb ekonomısı 
metini görmek için giinübirlik bürosu hu düzeni kurmak üzere 
gelirmiş kuşlukta da vazifesini teşekkül ettirilmiş bir bürodur. 
bitirirmİş. İşte şimcik şu basa- Diğer tar~ftan n;ıuhtekir ~e fır
maklan bir su daha alıp yeme- satçıların mutemadıyen genışleyen 
ği de kotarıp bize uğr~. faaliyetlerine set çekmek zarureti 

hasıl olmuştur. Vekalet verilen ka-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hem çalışıyor, hem konuşuyo- rarlardan dönmiyerelc: hrsatçılann 

ve muhtekirlerin faaliyet sahasını 
daraltacak tedbirleri hazırlamakta
dır. Yeni tecziye sisteminin tatbi
kinde alakadar Vekaletlerin yardı
mt da temin edilecektir. 

ruz: 
- Nerede oturuyorswı? 
- Çıkmazdaki tuğla evin bod-

rumunda. 
- Yalnız mı? 
- Hayır •. . Çocuklarım var. 
- Allah bağışlasın. Kaç tane? 
- Altıydı. Biri öldü... Beş 

kaldı. 
- Bahalan? 
- Sizlere ömür .•. Aylıkla avalc-

Zeytinyağı 

Fiat yükseltenler hakkın
da takibat yapılacak kabıcı ka1fah~ ederdi... Şimdi 

beş yetime babahk da yapıyo
rum... Küciikler heni kapının 
öniinde beklerler ... içeri girince Balıkesirde _çıkan cTürk Dili~ ya: 
boynuma sanlırlar... z~.yor: E?remıt, Ayvalık. zeytınyag 

_ Kimin kimsen, bakanm, tuccarlanle temaslarda bulunmak 
edenin vok mu. bayan? üzere Edremite ge,_!en vali B. Recai 

_ Y~k ... Elimin emeğile geçi- Güreli bir gün önce ıehrimize avdet 
nivoruz... Babam Çanakkalede etmiştir. ' 
şehit düştüydü ..• Evlendiğim için B. Recai Güreli, gerek _Edr:mi.~te 
onun parası, yalnız üvey anama ve gerekse Ayıvalıkta zeytınyag tuc
bağlandı . .. carlarile yaptığı görüşmelerde yer-

- Anlaşılan pek güçlük çeki- siz ve muhik bir sebep olmaksızın 
yorsun? yağ fiatlerinin neden arttırıldığı 

_ Eksik/ olmasın, yukanki hakkında sualler sormuş ve bu fiat
hanım eski bir entari verdiydi. !erin indirilmesi üzerinde ısrar etmiıı
Iliçerck iki küciil!e üst baş yap- tir. 
tım. Bazı gün iki, bazan param Tüccarlar mallarına toptan ve 
çıkısırsa üç, dört ekmek alabili- elverişli fiatle müşteri btJlduklarını 
vorum. r ve bu yüzden yağ fiatlerinin günden 
• - Katık? güne yükseldiğini ve bu vaziyet da-

- Domates ucuz •.• Amma, ya- hilinde de fiatlerin indirilemiyeceği 
kacaktan :ırana fenayız ... Bu sene üzerinde durmuşlardır. 
me\'lam imdat eylese de fazla kış Mallarını, ortada hiç bir sebep 
elmasa. yokken arttıran ve mahalli Beledi-

- Vah vah ... Çocuklarla giiç. yelerin koyacaklan fiat üzerinden 
- Biiyü~ü on dördünde •.• Ba- satılmıyanlar hakkında Belediyeler 

basının zcnaatiııde çıraklıjfa ve- kanunuaıun 15 inci maddesinin 42 n
ı·eeegım . «Daha okuyacağım!» ci bendine göre kanuni takibat ya
dive ağlıyor. Dayanamıynrum. pılacaktır. 
Sınıhnı da hep iyi geçer. Öbiir
leri de okul hevesindeler... Konu 
komşu öğüt verivor: .«Sen deli 
misin, canını helak ediyorsun ... 
Sai!a sola evlatlık ver! Kendin 
de kocaya ·varırsın! ıı diyorlar ... 

Muhaverenin burasına kadar 
ırayet mazlum halli bir kadınca
~zdı. An~ızın dişi kaplan gibi 
dineldi. 

Lokantalar 
Bir kısım lokantacılar 
tabldot usulünü kabul 

etmek istemiyorlar 

-A Yuvamı ,!lasıl ~.ağıt~··· Belediye, her lokantanın mutla-
F.vlatlarım1!1 ug·~~nda olsem bıle, ka bir tabldot tesis etmesi için bir 
onları beslıyecegım... müddettenberi lokantacılarla temas 

ıt-ı(.'i- ediyor. Lokantacılardan bir kısmı, 
Bu wanlattık~anmın uydurm~ tabldot fiatlerini Belediye iktisat 

olmadıgını temme hacet var mı. ··d·· , .. v.. b·ıd· · ı b. k 
n akı k . h k.k t f k t mu ur ugune ı ırmış er, ır ıg,-

ır n ı avnen a ı a • a a d . . . v v • 

muhayyel dahi olsa, bu vaziyette mh ı a ~ırfı.nçtl, ze~~kınyal g, kytagdvesaır 
er nevt ıa er yu se me e evam 

bulunan nice «çok çocuklu ve ·v· d f' ı d · ·k b 
l · ı· · d I k d t ettıgın en ve ıat er e ıstı rar u· 
ııç ge usız u ·a mıı mevcu · 1 d v d bld · · fı.at 

Ç k ki .1 1 d m unma ıgın an ta ot ıçın 
<ı o cocu u aı e ere var ı ıı k .. . 

1 
· 

d · akl 1 b. d. · Jial verme te tereddut etmış erdır. 
nıma · a ge en ır şey ır. · . .. .. 

tıuki baba sağ oldukça, yavrula- Beledıye bu . tabld~t ~sul~~un 
rın e;eeindirilmesi yine kabil olur. behema~al tatbık ed~lmesı lu~u
Asıl böyle istinatgahsız dullan munda ıuar etmektedır. Beledıye 
ve yetimleri cemiyetin himaye- konacak vasati bir fiatle lokanta
sine almalı. ~ıların bu. te~eddü~k~ini? • kalkaca-

1\feslek birliklerinin. havırsever gını kendı1erıne bıldırmıştır. 
cemiyetlerin kuvvetlend~esi 
lüzumuna dair ne kadar mürek- Şehir tiyatrosu temsilleri 
kep tüketsek yine azdır. 

cva - Nu) Şehir Tiyatrosu temsillerine bao
lamıştır. Dram kısmında cBir kı§ 

Gördüklerim, duyduklarım 

1914 ten evvel 50 para, 60 para, 
ikilik, çeyrekle neler başarıllrdı? 

Yeraltı 

tramvayi 
Mütehassıs! nerelerden 
geçeceğini tespit etti 

"Hilmi Erten,,ler 
bekliyoruz 

Manisadan İstanbul gazetele
rine çekilen bir telgrafta şun
lan okudum: 

«Serbes sa~ başladıktan son
ra zeytinyağı fiatleri birdenbire ,_ 

Geçen yazımda cephelerde dereler 1 baf garson Göbekll Nikollye devam- Şebircjlik mütehassisı B. Prost 150 kunışa yükselmişti. Bu fiat 
gibi insan kanı akıtan, kasa.ta, şehir lıların bahşl.şi de 1k1 kuruş. Makul ıı~de büyük ~ir yeraltı tramvaYı de Jlel~yece zorla b~ miktarda 
demeyip taş t8,f ilstilnde bırakmıyan, kefere p~lerden, metelik vermeseq iobekesi kUimak üzere bir müd- tutturulmakta idi. Fakat bu sı
harb dışı diyarlan blle kas kas kavu- umursamazlardan, tabat& çeyreği dettenberi tetkikler yapmaktadır. rıı~a şeİırimİz bakkallarından 
ran, hulft.sa yeryüzünün rahatını, koyarsan fazlasını getlrlp CAl qunu, h Hilmi Erte. n e.1'-·deki 5000 kilo 

vindl 1) dl e gözü Müte assıs metTOp. olitenin hangi ~ huzurunu altüst eden şu kahrolası b11' fık:arayı ~ r f n zeytinyagınıv ll8 kurm·~an sai-
k b h ti h tokl rd A• cadde ve sokakların altından geçe· -?~ harbden açmwken. a a a ep ona a anuı. magva b .. .,1.,.-.... tır. Bunu ()>ören 

yüklemenin do~ olmadı~ı. dilnya. Yüzlüğe: ceğinl tesbit etmi:ttir. Şimdi bu ha- b kiıns...,.........'""i? b " w 
düzenini asıl bozanın 1914 - 1918 har- Haftalık (Serveti Fünun) • . Ma.lfi- valinin yeraltı vaziyetini anlamak azı eler u zeytinyagmı 
bl olduğ'unu hatırlatmıştım... mat) gazetelerlnln nüshası. lkl yüz için sondaj işine başlanacaktır. toptan almak iste~ilerdir. Hil-

Bu veslle ile eski. günlerdt!11 tuttu- yapraklı, clltll kabı CMekAtlbl umu- Diğer taraftan şehrin yapılan mi Erten buna yanaşmamıştır. 
rarak beş paradan kuruşa kadarının mlye talebesine mahsustur) diye yal- umumi plam üzerinde bazı semtle- İnsaflı tüccar elindeki yağı lcilo 
nelere yettiğini gellşi güzel kaydedl- dızlı baskılı defter. Ba.yezitte, Sabun· rin tatbikat planlarını yapmak ica- kilo ve yalntz halka satacağını 
vermiştim. ştmdl de çeyreğe kadar, cu hanının bitl.şl.ğıı:dek1 yüzü ~- betmi~tir. Bu arada sur içinde ol~ söylemlştir. Bunun üzerine öte
alt tarafına devam edeceğim: malı mürek'kepçide lÖ'k gl.bl bezir mil- mak üzere Aıyvansaray ile Edirne- ki bakkallar da zeytinyağım 130 

(Mllşterekfilmenfaa inhisarı du- rekkebinin · beş dirhemi. Hanım nı- kapı ve Şehzadeba..,ile Süleymani- kuruşa indinneğe mecbur ol-
hanı devleti allyel Osmaniye) diye nelerin başa sardıkları, (Hezar) ya- y muşlardır.n 

1i l D ıı.....e ı kan•ft ye - Unkapanı arasında.ki cadde ve antika. flımalı mahut Re nin kutu pısı ya:ıma. yemen •• eıs•u 0 .,...- Bu satırları okurken içimde 
l 1 d bol tll seb e Şara • -1·e1e~in sokaklann istikameti tesbit edilme-yazıları mor :renk.ll, zıvan::ı ı zıva.- ar a. e z • P .ı.SA. v - Hilmi Erten'e karşı bir kahra-

nasız, yavaş mı yava,ş ve tiryakiler. de halis Müre!te şarabının okkası. ğe başlanmıştır. Bu iş yapılırken gis' d d Çünkü 
ce samandan farksız slgaralannın Köprülerden araba. m!lruriyesı. metrepolitenin geçeceği havali de man sev 1 uy um. 0 

yarım paketi yani on adedi 50 para~ (Konak arabası ve arabacının ya- gözönüne alınmaktadır. Bu eahala- hakikaten mesleğinin en büyük 
ya satılırdı. ' nında., redlngotlu, edep ve erkAn gü- nn sur harici kısımlan da ayrıca adamıdır. 
Yazılan beyaz yaldızlı, içimi daha derek yan oturanı~. uyanık bir tanzim edilecektir. Her sahada insaniyet, b~u!lylkük. a 

sertçe olan (Bafra) Ue içinde aynca. ağa efendi varsa beyaz gömlekli mesleklerile hizmet etmiş 
al kft.ğıda. sanlı. gösterişi fiyakalı, tahsi:darlara, (Büyüklerdenlz) ma.- ruhlu insanJar çıkmıştır. 
acemi çaylak gençlerin rağbet ettıği kamında. derhal kaş göz lşaretlnl ge- M oto• . re 1 r Doktorlara, muharrirlere, kim-
CBohça) adlısı da aynı flataydı. Üçü- çiverir, herifler balta olmadan ı;ekl- yagerlere, mühendislere ve bu 
nün tam paketleri 100 paraya. lir. yol verirlerdi). tal'7.da bir çok in...anlara bakınız. 

Şişede durdu~ gibi bedende Haydarpa.şadıı.n Oöztepe ve Eren- Onların arasında mesleklerini 
durmayıp pusulayı şaşırttığı, kaç yıl- köyüne ikinci mevki şimendifer; de- Vaktinde mazot alama- insanlığın ırlıraplanna, acılan-
lık aile ocağının yıkılmasına dıkiş nlz hamamlarında gepgentş locayı dıklarından şikayet na yaralarına merhem, yapmış 
kaldığı için o menhus rakıyı bir da- kapı kapamaca tutma; Beyoğlu Doğ- d• ] pek çok kimselere rasgelirsinlz. 
ha içmemeğe nik~hına şart eöımler; ruyolunun emektar muhabbet tellA.lı e ıyor ar Doktorluk, muharrirlik, kim-
gelin, damat toruna. karışıp ol zık~ Tüysüz Haçlğe ayak terinin asgarisi 
kımı ağza koymam.a~a vavlı. balı, de bakır, Sultan Mahmut yüzlüğü yagerlik, mlihendislik vesalr sa-
talı kasemlerl savuranlar; mürşidin- idi. Petrol ofi~i kaldınldıkta~ sonra 1 halarda bu gibi insanlar yetlşl-
den (inabe) alarak derviş olup imam petrol, benzın ve mazot dagıtılma- yor da. ticarette neden çıkma-
suyunu evine sokmamağa. kıtaba el Gümüş çeyreğ'e: sı Belediyeye deıVJ'edilmişti. Sonra- sın? .. İşte ismini ilk defa işitti-
basanlar (vakti kerahet) te şeytan Her hangi bir kira faytonu çevrtllp dan · alınan yeni karada bu İş gaz ı ğim Hilmi Erten bunlardan bi-
dürttü mü hemen arpa suyuna da- köprü başlarından Bayezlde, Aitıncı kumpal'lı}'alarına verilmiştir. Tev>- ridir 
yanır, şişesi 50 paraya. (Bomontl) da.lreye tıkılırdı. Mevcutların en 1 ziat, gaz kumpanyalarına geçtikten LMrln hayabn öteki sahaları, 
veya (Nektar) birasını aldırırdı. lüksü ve paha.!~ ~E~s~ra ekstra) si- sonra işler düzelmiyerek ıbir çok öteki meslekler yetiştirdilderl 

(Düpedüz hamallıktır! •• Mideyi şi- garası alınıp tuttürülur,. Vezneciler- şikayetlere yol açmışbr. Yeni tev- pek çok büyük insanlarla övünilp 
şirirl .. Mesaneyi yorar! .. ) basmaka- dekl ı~riyatçı, Mahmur göz;, merhum ziat ıekliınden ıonra alakadarlar, dururlarken koca ticaret alanına 
J1plannı dilden dfü;i.irmlyen sanki Tev!lğ"in m~r:~;) ~min, şebboy eski miktar kadar bile benzin, ma- bir Hilmi Erten kafi gelir mi? •. 
onlar de~ll. . kokulu (Şem y o onya.sı. paket zot ve petrol alamamağa ba§lamıı· T° tte d h bi k H.lml 
Şirketıhayrtyenin Köprüden Beşik- ettiı1llrdi, !ardır. Ert:= bcırr::ıC:inı ~:mek ~ak-

taşa, Üsküdara, Ku.zguncuğa blr1nc1 G~ç vakit, ansızın mlsa!lrler bas- Gaz kumpanyaları mevcutlannı kı d ı;.;ı id' ? 
mevki blletı de 50 para.yaydı, tırdı nu köşe başındaki işkembeci.den h n 1 d v • ld .. mız e,.,.. m ır •.• 

rafadan ywnurtadan köpükl!i lşkem- md u t~ 1 !1ed~~~re agttmıo 1°b ulgu~~ Tüccann vicdanına hltabedl-
Altmışlığı veren tiryakiler, göz be

beği, dördüncü nevı. (Tatlı sert) tü
tünü tabaka.sına. doldurur, sigarasmı 
Ud parmağının araıJına, yahut lld 
dudağının kenarcığına koysun, iste
di~! kadar da geveze olsun, mübl?-rek 
sönmez de sönmez, nihayetine kadar 
yanıp lzrnarltl blle kalmazdı. 

Sahi midir bllmcm, zamane (Ser
klldoryan) ı aynı harmo.ndıı.dır di
yorlar, 

60 para He atlı tramvaya atlayıp 
Karaköyden ŞU}llye çıkılır, çifte k.at
lılarlle Beşlktaşa gldtllr, geniş hatlı
larla Eminönünden Aksaray boyla
nır, Sirkedden Yenikapıya \arılır, 
Kadıköyüne mevki bUeti kestlrillp 
(4) ve (5) numaralı tontonların pire, 
tahtakurusu yuvası yan kamara!an
m , tek slllnd!rll (Ferah) ın geniş 

salonunda kadife sedirlere yan geli
nirdi, 
Kadınlar hamamında siftah kur

nası, deniz hamamlarında. soyunacak 
hücrelerin kirası, Kousolld hanın
daki Ermeni ahçıda IAtllokum gibi 
cl~er tavasının tabağı da 60 paraya ... 

Bir 1k.lliğe: 
İkinci tevi, yavaş, hanını harcı tü

tünün 20 gramı alınır, köprülerden 
sedye ile geçil!rdl. Hastanelere has
ta ve yara1ı taşıyan, üstü muşamba 
örtü'ü teskereıerden değll, Kupa 
arabası şeklinde, daha küçürek, yan
lan camlı, dört kollu, lk1 adam tara
fından taşınırdı. 

Haliç Fener, Edlrnekapısı, Yediku
le taratlan;,ndak:l düğünlere davetli 
kalantor Rum kokonaları; Perapalas, 
(Unlon Françalse> balolarına. giden 
tatlı su frengl madamalar bunlara 
kurulup, süsü tüvaleti bozmadan, ağır 
ezgi fıstıki makam caddeyi tuta~ 
lardı. 

Senelerdir yerinde yeller esen, ca... 
nım pekmezll su mahalleblslı1ln kos
koca tabağı, o va.kitler (Carlı Splen
dlde) denilen TokatUyan'da. J<,ahve
nin fllcanı, Ali efendi lokantasında. 

be çorbasının- en battal kA.sesı , ma- . an .. ıstenı ıgı zaman maı u mu; yoruz. Hilml Erten'in tuttuğu 
hallebiclden sakız gibi ekmek kada- ımkanı ~alkm_ıştı: .. Kara .. borsada yoldan yüriisünler ... Ve t.am 'Z&• 

yıfmın öbek öbek kaymaklısı getlrtı- mazot fıatlen gıttıkçe yukaelmek- manındır. Ticaret mesleğini, 
lirdi, Sıvananlar sıvansın... tedir. Dün bir teneke mazot 25 li·· halkın acısına merhem edeceği 

Beyoğluna. mı çıkıldı? .•• Sadnesbak cr~ya s~tılmıştı~. Mazotla mütehar- vakittir ... Acaba Hilmi Erten bir 
Küçük Salt paşanın mallkAnesi, sa- rik den~z na.kl.ıye .. va.sıtala~·.. k~ra ekol yapabilecek rnl?. 
bık Hırlstakl Passajı nihayetindeki borsa fiatlerının yukselmesı uzerıne l\lanisadan gelen telgrafı dik· 
(Pereas) ın lokanta\ına düşen dü- nakliye fiatlerini arttırmışlardır. katle okursanız mühim bil' me-
şene... Denizden motörle nakliyat çok pa- sel«' daha gözünüze çarpar. 

Et, sebze, maka.rna veya. pllAv; halıya malolmaktadır. l\-lanisa Belediyesi _ bütün 
tatlı şarap ta ca.ba, ta~!dot hazır... Muhtelif ihraç i~ke.~eier~nde bek- ı;izel niyetlerine rağmen _ zor
CGık) de, çık aradan; üstilne de ya leyen odun ve komurlenn kı~tan la eytlnyaih fiatlerlni ancak 150 
gazoz lç, ya bir avuç karbonat yut!.. evvel şehrimize getirilerek stok ~şa tndirebiltvor. Halbuki 
Beş kuruşa. ramazanlarda Dtrek- edilmesine ve kok 1'ömürü ihtiyacı- rt d bir Hll • Erte ıkı r 

la d l K dl o a a nu n ( yı ... 
lerarası tiyatro nn a, yaz an a - nın nispeten odun ve mangal kö- V t k ·· et • t•ı vtin ıı:... 
k .. ü K"""'lllndekl saıa .. larda e e ~z ıes ı e ze ya,.. 

oy ve ~ _, mi.irile giderilmesine çalışılacağını f' tini 130 ku · d .. üril-
Mınakyanm Kel Hasanın Şevkinin . nın ıa nışa uş 

l l d ' ikin i kl ' d l emı. yazmı~tık. Gaz kumpanyalan, ıst~ yor Yani bir koca Belediyenin sa aş arın a c mev san a y J- •1 'k k . d . • w 

yerleşll1rd1, (Yüzde ondan 20 para nı en ~az~t mı tanını · va tın. e yapmadığı ve yapanuyacagı bir 
Darülf\ceze payını da unutl]Uyalım). vermed~kierınden . sevkıyat ~ecık- lşl bir tek adam, bir bakkal ya-

Hac mevsimi, Sürre alayı Usküda.r- mektedır. !Ik par~ıde Bulgar:~ta~- pıvor •.. 
dan kalkmadan evvel, otuz kırkı bir dan altı mılyon kılo mangal komu- Demek ki bö:vle sevlerde Bete
arada, k!lçük davu:ar, dümbelekler rii getirileceği yazılmışh. Tedarik diye Devlet teŞkit:'ltıiıdan baska 
çala. çala, mahalle mahalle, kapı ıaı.-jedilen motörlere mazot bµlunama- I s~ann yardımı ve temiz ha
pı dolaşan , (akkA.m) denilen Tahta.- dığından na1'1.iyata daha bir müd- r~ket etmeSt lhımdır. İhtikann, 
kalell ak Arap1ara. kılıç kalk.an da det. ba~anamıyacak ve kış aY_ları fiat yiiksekliğinln ancak böyle 
oynatılır, (uslu durmaz, yaramazlık gelıp çatacaktır. Kışın ise naklıyat .. .. ·u 1 ak mümkündür. 
ederseniz bu cehennem zebanllerı çok güçlükle yapılabilecektir. onun a m .H"k t Feridun Es 
heplnlz1 gördüğitnüz kllıçlarlle kıtır 1 · ı ıne 
kıtır kesecekleri) diyerek çocuk·an R A D y Ol 
korkuturlardı. ithalat işleri 
Akk~m kafilesi savulduktan sonra İthalat ve ihracat 'birlikleri umur 

sulu, sırnaşık: bir hacı baba., e!inde 13 3 PBugünkü 13pr3o3gramTürk l .. k- mi katipliği, harice mal siparişi es-
küçücük bir kudüm, kayışla vura vu- • O rogram, , çe P .. d .. d f d · f 
ra gitmez de gitmez: lar 13 45 Ajans haberleri 14 Rlya.se- nasın a tuccar an ıat e ıs ıyor. 

- YO. milsllmin, müminini .. Hanı tıc{unhur bandosu, 14,30 Ankara son- Bu fiatler harbden evvelki fiatler1.e 
benim sadaka? bahar at koşulan tahmJnlert 14 40 karşılaştmlıyor ve arada büyük 

Ona. da ku~ sökülünürdu. Temsil, 18,03 Dans orkestras{, 18'.45 fark görülürse tüccar siparişinden 
Haline bakmadan cevizi, dlş bade- Radyo Çocuk Kulübü, 19,30 Ajans vazgeçirtiliyor. 

mini, fındığı kırmağa kalkışan çürük haberleri, 19,55 Fas:iı. heyeti, 20,15 Bitükler tarafından varılan ka
dlşlnln kovu~ açılıp lavranan b1- Radyo Gazetesi, 20,45 Ka.nşık ş.arla- naate göre ithalat e~yasının fiatled 
zlm eski semtliler, Saraçha.nebaşın- lar, 21 Konu.,ma, 2~.15 Dln.leyicl ıs- Uıa.rbden evvelkine nazaran yüzde 
dak1 Lo!çalı Hacı ~erberln ocağımı. tekleri, 21,45 Konuşma, 22 Salon or-

11
. .

1 
.. d .. •

5 
t·nde paha-

düş ı..ı dl ı in! &öktürü bo e ı ı e yuz e yuz nı pe ı er, şıpın,.... şer p, kestrası, 22,30 Ajans haberleri ve r- 1 1 s· . l d ye-
rahat rahat kapıdan çıkarlardı: salar, ı aşmıştır. ıparııı er esn~ın a .. 

- Hacıca~ eli var o~sun; ker- Yarın sabahki proıraın ni fiatler harbden evvelkınd~n yuz-
petenl aRzuna, sokmaslle beni halA.ıs 8,30 Program, 8,32 Müzik (Pl,), 8,40 de ıyüzü aııacak kadar fa~la ııe der-
etmllll blt oldu! •. derlerdi, Ajara haberleri, 8,55 Mtız1k CPl.>. hal müdahale edilmektedir. 

Sermed Muhtar Alm . •. . . . İthalat, normale yakın miktarda 
Emınonü H~evının çok bayırlı yapılmaktadır. Nakliyat işinde Svi-

• masalı>, komedi kısmında cYala.n
Tramvay merdivenlerın· cı> piyesleri ternail edilmektedir. 

den atlıyanlar Arkada~ımız Selim Nüz;het Cer- KÜÇÜK HABERLER 
T 1 d tl Y...... çek'fo rahatsızlığt dolayısile bu pi-

bır karan lengrad - Sirkeci treninden azaml 
Eminönü Halkevinden: • istifade temin edilmektedir. Normal 

ramvay ve vapur ar an a ı -·- l kk · · · · • 
ı 1 d . ... lmı- yes er ha ındakı tenkttlenmızı ge- * Cumhuriyet Halk Parti" si Kum-ar son zaman ar a yıne çoga Y k . .. . v· 

tır. Polis altıncı şube müdürlüğü lece cumartesı gunil ne§redecegız. kapı nahiye merkezi kongr~i ev-
kazalara meydan vermemek üzere velkl gece toplanmı,tır. Hes\plar 
kontrolu arttırmıştır. Diğer taraf- Fevkalade bir müsamere kabul edilmiı. idare heyeti aynen 
tan vapur, tren gişelerinden bilet yerinde kalmıııbr. Dilekler dinlene-
almak isteyenlerin sıraya riayet et· Bu akşam Suadiye Plaj gazino· rek bunların ait olduktan makam-

k k du sunda saat 21 den 3 e kadar kıy- 1 b 0 ld' ·1 · k ) 1 memelerinden te rar şi ayet e · - ara ı ın mesı a.rar aştın mı~tır. 
metli sanatkar bayan Muall! ve * C fili· k b h miştir. ece m eeyYetme a ane--

Po1is altıncı şube evvelce tatbik kemani Sadi lşılay ve arkada§ları· sile Pangaltıda Tan sinemasına gl
ettiği cezanın kafi derecede mües- nın iştira.kile Hilal Gençlik kulü.bil rerek ıeyircile.r çıktıktan sonra si-

tarafından tertib edilen bu müsaı- 'd k sir netice vermediğini görmüştür. nemanın ı are ısmına geçip para 
Bu kabil cezalardan Belediyeye mere eşsiz bir gece olacaktır. Mü- kasasım soymak isterken suç üstün· 
günde bin liralık gelir temin edil- samereye gidenler müstefit olurlar. de yakalanan Şerifin muhakemesi 
mişti. dün 8..!liye dördüncü ceza mahke-

Şimdi Belediye, tramvay araba- * Fatih civarında randevuculuk mesinde bitirilmiştir. Şerifin suçu 
larile istasyonlara ve iskelelere at· yapan Ayşe adında bir kadın asliye aabit görühnüş, ancak suçun tam 
lamamak ve gişelerden sıraya ria- yedinci ceza mahkemesinde muha ... teşebbüs halinde kalması ve on se
yet auretile bilet almak etrafında keme edilmi~, suçu sabit olduğun- kiz ya§mt ibitinnemiı olması gözö
halkın anlJ:Yacağı vecizeler astıra• dan bir ıııene hapse ve elli lira para nünde tutularak bir buçuk sene 
caktır. cezası ödemeğe mahkOm olmuıtur. hapsine karar verilmiştir. 

Okuyucu 
mektupları 

• 
Hapsedilen ölüler 

-il-

Belediye Maçka. mezarlığının 
kapLSllll kapadı, duvan ördü, Bu 
suretle ıçerldek:l ölüler hapsedll-
m1ş oldu. Ramazan geldl, bayram 
yaklaSJ.Y{lr. Burada. medfun bu
lunanla.nn ka.b1rlerlnt rlyaret et

mek ıstıyenler ka.brtstanın etra.· 
fını büyük teessür içinde dola.
§~rla.r, tçertye glrmeğa 1mkA.n 
bulam.ıyorlal'. Bu çlrkln. vaziyete 
acele nihayet verUmes!n.1 bekli-
yoruz. R. B. 

Sosyal yardım ıubemiz, Cu~urı- ııekilde satış yapılmııı olsaydı, fiat
yet Bayramında on yo.~ul. v~ kıı~s7- ler eskisine nazaran ancak yüzde 
siz J:ıayanın evlen~e torenını Evımız yüz arttınlmış olacaktı. Fakat tüc-

l
salonunda yapmagı kararlaştırmıotır. car ithalat emtiasını kara borsaya 
Bunların gelin elbisesi, ayakkablSJ intiİtal ettirme yolunu bulduğundan 

1 
ve bilumum ~üğüın masrafı sosyal fiat yükselişi nispetsiz bir hal ah• 
yardım şubemız tarnafından yapıla· ı 

1 caktır. yor. 
1 Talip olan bayanlar yoksulluk ve İhracat mal ithalinden somll ya.-
akitlerine ait vesaikle Evimiz büro- pı.lıyor. Mallarımız, hariç pazarlar-
suna müracaatlan rica olunur. da en :yüluek fiat bulduğundaıı 

••• müstahsilin ve tüccarın istifadeal 
3/ 10/ 942 cumartesi günll akııamı a.rtmaktad.ır. 

saat ( 20, 30) da salonumuzda mu- .--•G•ö•k-le•rin-kuvv~-e~tli~' "!'b~ir-mil"!''~le·ti~' 
harrir Nusret Safa Coıkun tarafın- haline gelebilmek yol~aki 
dan Belediye seçim[ mevzuunda bir çalıımalıı.nmızda büyük gayeye 
konuşma yapılacak ve milteakiben doğru iyi yol alabilmek jçin 
f::imiz gençleri tarafından üçüncü 1 önümüze çıkan fanab kaçırma• 
caz konseri verilecektir. Arzu eden-

1

1 yalım, ve fitrelerimizi Hava 
ler dlvetiyelerinl bliromuz:dan alaı- lı.urumuna veTelim. 

~-----------.,., bilirler. ;..,:::.=, _____ ._ ___ ...,. 



Sahi1~ 4 AK:ŞAM 

Y ~şingtonda 
buhranı pek 

~~~-..........._..._..._4~~ 

Amerikanın baş şehrinde bir oda 
bulmak, pek güç bir iştir 

1 

Sinemasında 

BEERY 
tarafından emşalsiz bir surette yarat.ılan 

KARA BULUT 
Muazzam ve müthi~ ıahnelerle dolu büyllk film. 
Diier rollerdeı 

LIONEL BARRYMORE - LA.RIANE DAY Vıış.lııgton oehrl. ilci kısımdan mü- defa evlenm.iıtir. 13 yagında da bü-,1 -.._ 

ıekkeptir: Biri resmi. diğeri ticart yücek bir kızı vardır. ~------ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
tehir. Resmt ıehir. muazzam cadde- Evlorıme merasimi Beyaz saray- ~--••••••••••••••••••••••-~ 
)erden mürekkeptir. Plan artistik da yapılmıştır. Gelin v~ güveyi. ken- B s o M E R sı·nemasında 
detil, aakeri dUtUncelerle yapllmış- dilorino münulp bir apa.rhman bu- Ugün 
br. Vaıington tohrinin planını ya- luncıya kadar Hopkins:in, §.imdiye 2 büyük vo dehaklr Sinema Yıldızı 
pan mühendia Lenfant. bUyük Fran- kadar Reisicihnhurun odaai yanın-
cz ihtilAli emumda halkın aık eık da iıga) etmiı olduğu dairede otu- LOREITA YOUNG ve RAY Mlu.AND'm. 
yuhrbulan ayaklamnalan111 gö:ı racalclardır. en büyük muv!'ffakıyetleri olan 

~:~=d~~:akb:~1:'.n :!k::~m~=~ Va~~~:k!~i:ı'!11::~n buh-ıKA D 1 N • S TERSE 
mı.ıbuldugu . takdirde • hlikömeti raııi Yardır. Amerikanın bat ıeluine 
~fay~IA vazıyeto hlkım kılacak !, için plenler. ev bulmak.ta zorluk Mevsimin en ten y.e en Cerbezeli filmini gö1ünüz. 
l>ir ıe~lde yaplUlfh. çeldyorlar. Eaa.sen Vqingtona gel- a._ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine J 

Şcbrın ti~ kı1JDJ, dMa karmaı- ınek do eslciai gibi eerbea değildir. '* 111111" 
kıuı~ıktır .• Ağaçlarla eUslenmlı ~°': Vqingtona ıelebilmek. için tren bi- , *iNll!•we He+ lilllL\ 
kaklar, bir çok Avnıpa ıe!ıirlermı Ietl alm4k ldiff değildir. Her §eyden B M E L E K • d 
andınr. Bu iki kıaımdan mUrekkop evvel ıablr ır8ıtennek ve hareket ugün SIDemaSID 8 
teh~rde, çif~ h~yat hUküm aUrmek- edilecek ıehrin aııbllk dairesi bnün-
tedır. ~hnn ticaret kısmında, ba• de aırzıb'a girmek Jizımdır. Eğer ça- cLA KONGA> Şahe.serinio unutulm~ yaratıCJsı 
)"at. faali>:et. vardır. Mağaz.alar ~~ rv;DfUl2 da g3nlü olur da Va~ingtona MICKEY RONNEY'" son eserı· .. 
eık ve zariltır. MondCll hayat, geıuı gitmelı: için mllaaade Utihsal edilir- lll 

bahçeleri palmiyelerlo ailiılU 2-3 ea.- se. hareketten biray evvel Vaıing- A11oy HAROY ve KAT.BESı· 
ki modelde bilyük otelde toplanır. ton oteUerinden birinde bir oda bul- ft 1 
Saat beşte ve~en ~ylarda k.ad~n- ma1C ~der. Şayet otelde oda te
lardan baık~ hıç bu erk~k görün- darilr: etmezden ovvel Vqingtona gi
mez. iş ıaatı emuında, bir memu- derıeniz, yolda raatlıyacağınız adam
nın karısile lieraber, bir eğlence ye- lara. evlerinde lioı bir oda l:iulunup 
rinde görünmesi ayıp nyılll'. bulunmadığını sormaktan bqka ya-

nefis komedisi takdim edilmektedir. 

Diğer rollerde: ANN -- BtrrHERFORD 
ve Amerika film dünyaaının yeni Yıldızı 

Ak~mlan ıaat beşten ıonra her paceli I~ kalmaz. Bann merha
teYe cevaz vardır. Potomac aahUi metll bir k.a!!I), ılxe oduındaki çift ,1111111 .. •••llttm 

GATHERYN GRA YSON 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

civarındaki golf yerlerine, lokanta• karyolanın yarİsını telc.Jil eder. Şa- --------------------------
lara akın başlar. Orada bol bol de- yet hJcah dtıygunuz bu teklifi 
niz mahsulleri yenir. Daha tızak.. kabul etmen.İn mini ise, 8nilnllze 
lara gidilmez. Uzun ve uzak gezinti- çlkaeak ilk otele b'aı vurmaktan Bulmaca 
ler artık moda değildir. Radyola.r bqka çaro yoktur. 
aize: cE.vinizde kalınız, bahçenizle Otolde bOJ oda yoku., otel hiı
meş~ul olunuz ve fakat ıayet dıpn metçlsi lizi otelin bodrum katma 
çıkmakta ısrar ediyorsanız, !azla glSttirUr. Bütan otellerln bodurum l 
J,enzin yakmamak lçin en yakın yer.- katlan, du§. ba~o ve perüklr aa-
lcre gidiniu tavsiyelerinde bulu- lonlanna çevrllmittir. Orada ban
nuyor. yonuzu veya duşunuzu aldıktan ve 

1 2 3 4 5 8 1 8 9 10 

_____ , ___ _ 
-- t---

------=-Turiz.ın ofisi. halka 30 kilometre tırq olduktan aonra randevulannız 
mesafe dahilindeki eğlence vo ıe- için oradan latediiiniz yerlero tc]o
z.inti yerlerini göstermek iç~ h~uat fone edebilirsiniz. Şayet geceleri de 
klavuzlar t&.yiıı etmittir. Ordu da odaaız k.alınıı olunanız, bodurum 
deniz banyosu yapmak isti.yenleri katında, uyumak için tize geceliği 
plajlardan blkbrmak için elinden bq dolar ücret mukabilinde bir kol• 
geleni yapmağı ihmal etmeml§tir. tuk teklif ederler. 
Plajların iyi yerlerine dikenli teller Buna da te,ekklir etmelisiniz. Zi· 
dikilmiştir. Askerler, mlitemadiyen ra Vafingtona mühim lıler için gol
plajlarda karaya asker çıkarına ve- miı olan milhhn bir çok avukatlar, 
,.ahut sahili müdafa tilimlerf yapar- açıkta ıve yı]dızlar altında gecelerini 
lar, plajlara h!la gelmekte urar geçirme~e mecbur kalıyorlar. 
edenleri, bu talimler eanaaında, itip kan lmlan bilo daimt yatacak 
kakıştınnrlar. Bun~ neticeıi fU yer 'bulam&ı:lar. Hele beUr &yanın 
olmuştur: Halk, Alleghınge' deki vaziyeti daha feddir. kandan Al
kiiçük deniz istasyonlarında urdal- IQQ Treadway, T'ıme mecmuası, ken
ra istifi doluyor. Halbuki Atlantie dlahıf k!ti~ yanında yatakta 
City' de 2,000 odalı muazzam Oceaıı g~terir bir rdmini ~redince, bü
pnlaa oteli askerlerin İ§gali altında- yUlı: bir oöhret hzanm.ııtır. 
dır. Daha düne kadar aon bir tqra 

Nazırlar vazifelerine 
yaya olarak gidiy~rlar 

kuahası olan V qigton aeJıri, bua\ln 
Birlqik Amorlkanın en canlı. en 
kalaıbalık tehirlerindcn biri olmuo

Vaoington ıehrinin muhteıem cad- tur. 
delerinde diplomatlara. nazırlara Buailn Vqingtonda bir milyon
randevularına yaya ıiderlerken aık dan fazla nilfu.u vardır. ,Yilz blnler
aık raslanmaktadır. Bu imza topla- co memuru yerleştirebilmek için fev
mak meraklılan için bulunmaz bir kallde rayretlor aa.rfedilme.ktcdir. 
hrr ıttır. Memurlardan •onra ıolörler. ber-

Soldan sağa ve yukandan qa.tı: 
1 - Meşrubattan blrlnt n~ etmek. 
2 - Sonmıa bir harf konursa fo-

togratı bUy1ltmek olur 
s - ka dlnlııe mensup 
4 - (lehlr ttyatrosu artistlerinden 

b1rl. 
& - Dermeçatma. 
il - Mazi edatı - Avrnpa devletle

rinden blr1nln memzt. 
'l - Pl.şmem1ş - O&e <:arpan tenk. 
8 - Başına blr harf gelirse rama

zanda sabaha karşı atılan toptur. 
9 - Emn1yetin bqıı. - Barsaklar -

Babanın ba.sı. • 
10 Te-rsl byazdır - İman etmek. 

Geçen bulmaca.mm 
Soldan sap ve yukandan a,atı: 

1 - Belediye, 2 - Evl.negeten, 3 -
IJsemezunu, 4 - Enes, Ket, 5 -
Dem, Döviz, 6 - İ.gepokonlf • ., - Yez, 
Vo, Ekl, B - Eloklney, 9 - l!!ne?Jk, 
Ya., 10 - Anut, Jl'1rar. 

Soın günlerde ln&iliz büyük elçisi herler, kUçü.k oanaf, . m~vezziler 
lort Halifu:, kendisini görme~e ae- veaairo i.~ir. BUtUn Bırlqik A:n~
len Büyük Britanyanuı Kanadadaki rikada yuz blnle;ce kadın, ünı
fevkalade komiseri Malolm Mac formuının caz:ibeeine kapılarak ordu ============= 

ELiM BiR ZlY A 

Ş AR K'da 
Arabacının kızı baı artisti 

HENRİCHE GEORGE 

İn en son yarattıKı ve 

mc~hur rallaııe 

BAYAN ADALET 
in Şark Danslarile ailiılediği 

KISMET 
Rejia: Geza Von Bolvaıy) 

aeyircilerin mütemadi s<>zya~ 
larma taktir ve alkıı tezahllra

. tına mazhar oluyor. 

Bugün saat 1 de tenz.ilath 
matine 

SARAY 
Sinemasında 

cLA KONCA> nın gilzel yıldızı 
JUDY GARLAND'm 

cidden tayam temap ve 

GEORGF.S MURPHY 
ve 

CHARLES wtNNlNGER 
ile beraber .yaratılan 

KOÇUK NELLiE 
fihnindeld zaferini gidip eörll
nüz. Buglin aaat 1 de tenzilatlı 

matine 
Donald i1e Potomac sahilinde dolar yardımcı hizmetlemo yazılmıılar
~rken görülmüştür. Milk barında dır. Amerikada hizmetçi yokluiu da 
çalışan ve e\ineş banyosu almakta g()~ektedlı. ıııı. • İstanbul avuka.tlarından Hulftsı 'z 
olah üç kadın, lort Halifax.sı taruyın- • v-.ı.~onda Belediyo va2.lf~·i Kosal'ın eti Bolu Noteri Vedat Koaal, I 

Borsa 1 C& l:~cdisindcn imza almak irın· ya- hizmetini de. cöre.n kongre mechıl, Menemen sorgu hAldm1 Suad Koaal, Gu·· nlu .. k 
,, lıfi]dbn hizın d b l Deniz Akadem1s1nde yüztıa§ı Nejat 

nına ko11nuolardır. Lort Halif&.%, et etin. e u unmıyan Kosal, İstanbul tl'ntver&ltesi İktlsa.ı 
kendisine uzatılan sandviç kutusuna bUtOn ethımn Vaı~~clan uzak· FakWtesı mezunlarmdan Rltat ve 
memnuniyetle imzaamı atmıştır. BH lqhnlmasmı emretmı~. . T11.1cs1m ~ mezunlarından Fikret l/10/ 19'2 fJatıftl 
kızlanna hoş görünmek isteyen lort . Orta Anupa?arı ll!}mıı olan Kosal'ln a.nnelerl ~ ~.a1::: ~~~~u i. ll. m. ::~ 
Halifu: arkadaşını glistererek: binlerce Yahu. clı, en yakın ıehlr BE..,. t K A K O SAL 3 

lan Bal•·- 1--d __ LJ•..... ., a 1 193 llcram1yell Ersan! !20 15 
- Bu genci görüyor musunuz•, bu·, 0 ....... or • AA ar u~ ..,~- 19 9" '-·- tutuld ıı... hh,__,,...___ .. •--- ı 'f 1934 Slvas-Erıuruın I . ., 

ealti İngiliz Başvekili Mac Donaldın n._.,br. .. u.,.. ...,..........,ı..u turtWiW.Wl.ya- • 1 1934 Stvas - Erımam 2-'1 20.05 
oğludu.r •özlerini ııöylemiştir. Fak.at Reil:ic~ur . B. Rooıe:velt de rak A1lahın raJunetıne ka;vuşm.UftUJ". 
bu sözlerin bar kızlan üzerinde bJç ~rin nüfu yükUnU hafifletmelı: Cenazen 4/10/942 pa.zar rantı Slpa- ı ı 1941 Demiryolu lstfkrazı. I 20.05 
bir t • · .. ""lm • tir Onla için bazı aivil daireleri en yakın h1 Ocatı kazıısm,da 221 numaralı ev- • • • • • .. n 19,'JO 

etın goru emış . r: __ 1.ı-ı __ ı.1.-.,:__ı_ til den ka.ldınlara.k namazı •r ...... n .. ı.,. A. Deml.ryolu tahvlli I-ll 80.50 
• • fClllU ere u...l•awuuC5 IUTCI o yat- ,...._ .. _ ·~·.,.,.JV T'loA-·--ı 

- Hallo Mac, bızımle toslaıır d _ _!• B d ireJ---1 b. vı:uuıwde tılmdıktan IOnra, l'erlköy A. ~JU ti talıvlll m 49.&0 
" d" - I d ım "°ıyor. a a &U1en ır ço- -- lıl'h" d tn...ın ,..,. A. "'-'-olu mtıma--n -et Aa •o mısınızr ıye ıormuı ar ır. x.. N ,_. B ı.__ ..,. .... ar e""a e ~eceA~. !Eendlsl- Uf;J.ü-UJ ~ ....... -.u.u 

V • ' 15"' evyor.K; a tqınıyor. u, D4Zl~ nıı Allahtan ma~ ve kederdide T. O. Merkez Bankası 182.-
Afıngton un monden ları için bir atirııiln demektir. ailesine ~lr ve .sabır temenni eyleriz, T. ı. bankası nama. muhaner 14.ISO 

hadiseleri JcNervırork'ta hayat aifndiizlcri ....................................... T. ta bankası Chamlle alt )' 14,'1~ 
V . pe canlıdır. Geceleri lae bayat T. 1' banbaı mtımessll h11. 1()0 _ 
aşı.ngtonun en aoıı monden hl· •----il d ~.ı.. S b-'-1 Biltiln Amerikalılar Iiat ın'h.M iL n---•-...nan *'•'""'ti. (« 80) '"' •• ?• cliul · .. d.. L!-alama fi ~ e e • ....,or. a an an ae- ,_ • "'I' JIJ'W....,...3 u ~A" ,., _ u 

•. en. 0
, u~ç ve • wr o ıi c:enlın aaat cliSrtlerinde ıeyrüaefcırba ube memuru olan Leon Hender- A. Deı:niryolla?ı '1?ketl (~ 100) '8.110 

rem J:"loı>kmııın Par•te. bal~an bir pek canlı bulunduğu. caddelerde ıonun baoından geçen vakatva hllA Eskllı1sar çimento 9.85 
Ame7an ı:iuırının V m~meuill olaıı. artıli eeco yansından aonra ancak kahkahalarla giilmektedir. Bu zat Kredi Fonstye 1903 102.50 
ıenç !r ~ a ve aşıgtonun Don tek tük arabalar ıörülllyor. Nn• v~f~dne ıid.erke!l benzini tll1um- :t • 1911 99.-
Juanı Ialcabile anılan &yandan Rey- 1_ B l ..J!- R ,_. 1 -~ d" dıiı ıçin kırların ortaaında kalmıı- • .. Amo.... •1.110 ld • ] el 'd" A yor& o eu.,-o euı ~ ... ar ıa pa· • ,, 1w. u 
no sun ev enm en ır. ~and.an ati mildaf.aa için gök yaran apartı- tır. Şoföı:\lnll en ,..kın l:ienzin tev• • ı Kupon 1.05 
Reynolds SS yaşındadır ve §ımdıye I 17 in l k yuk xi garaJma göndannl,tir Fakat to ma nz f'l 1 ste 11n 1124 
kadar hcı defa evleomi§tir. Yeni ~ ~ I ~:,,an t~ garajcı bidon ile l:ieddn. aatioının N~rk tfze:e 100 r dolar 129:5::1 
kansı, henüz 19 Y&§ındadır ve ilk 1'kJ. ..... 1-_~ e et:'·t· gMece erı dahiliye nezaretJnce y.uAJi edfid'.ıı.i Cenevre tlzerlne 100 30.363 
d E l • •uıw.A8Jnll emre ·~ ır. ama~ 115 

e a ev enıyor. fih en kiJçUk alanıı lpretl Uzorinde içkı oofiire benzin vermem.lt Hen- M&dftd tızerfne 100 J)e2let& 12.9375 
Hopkinsirı evlendiği Mise Louise §eibir tamamen karanlık içinde bı- da.raon oradan i'eçen bir t:akalye Stotholm 1lzerlne 100 ktıron 81.18 

Mncy ise 36 ynşında olup. mlloterek rakrlmaktadır. 1!mereli vazi!cılne gi~, orada BORSA DIŞINDA' 

S Teşrinievvel 1942 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. C., İngllt.ere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yap 
maktadır, ve saatıan ne dalğa uztrnluklan şunlardır: 

S A A T DALGA UZUNLUÖU 

08.15 t.en 08.30 a kadar 
12.80 dan 12.45 e kadar 
15.15 ten 15.30 a kadar 
19.45 ten 20.00 e kadar 

Metre 

ve 42.11 

Devlet Dem.iryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ili.nlari 

Muhammen bedeli (110,000) lira olan 1000 M3 çanı veya köknar ke
reste 15/10/42 pergembe günü saat 15 de kapalı zarf usullle Ankarada. idare 
binasında toplanan merkez 9 uncu k o~onca satın aıınnca.ktı:r. 

Bı.ı: i~e girmek ısteyenlerln (6750) Hra1ık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ves1kalan ve tekltnerlnı aynı gün saat 14 de kadar adı geçen 
komisyon reısıı~e vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (1) lira muka.blllnde Ankarada Merkez ve Hayd:ırpa§a 
veznelerinden temin olunur. (207) 

Muhammen bedell 12000 (on 1k1 bin) lira olan 10000 (on bin) adet kö
mür kütest (19. birlııci teşrin. 1942) pazartesi günll sant (1~;45) on beş 
kırk beşte Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından k:ı.
pa.lı zarf usuıtle satın alınacnlı:tır. 

Bu 1.,e girmek tsteycnlerlıı 900 (dokuz yüz) liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ett1.!_tl veslkalarl9. tekllfiertnı muhtevi zarflarını aynı gün 
saat (14.45) on dördli kırk beşe kadaı:: komisyon reisll~lne vermeleri lhınıdır, 

Bu işe alt şartnameler kcmisyondan parasız olarak dağıtılmakta.dır. 
(329) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Üçüncü 1ç ha.stalıklan ltlint~ı asistanlı!tt mü.nha.ldir. Talip olanlarııı 

dekanlık kalemine UA.n tarlhinden itibaren yirmi gün içinde müracaat et-
meleri llA.n olunur. (332) 

Beyoğlu Yerli asker ljk ıubesinden: 
Aşağıda ısımıerl yazılı subayların acele fubemlze müracaatıan aksi tak·. 

cllrde ha.klarında klanant ta.k.lbat yapılacağı 1Hl.n olunur. 
Ölçme teğmeni tsı:nau oğlu M. Mltbat Erden 150724 
Piyade Atğm. Hüseyin oA"lu Hasbi Karabasan 50233 
Top teğmeni Şü:luü oıtıu Zlya Bahtiyar Pala. 28038 
Piyade teğmen Salllı.a.ttln o~ıu İsmail Abdullah öten 42431 
!Piyade teğmont All Fevzi oltl'll Kemal Yorulmuş 1'1340 
Piyade teğmeni Hfumü ~lu ı.t:uhltt1n Erker 42508 
Piyade teğmeınl Mehmet oğlu İsmail Hakkı Kıvılcım. 242'1!S 
Piyade ~ H~y!n oflu Şükrll Uygur 15053 
Piyade teğmeni Mehmet All <>alu Halli Özen 60031 C1350-S42J 

Kütahya Vilayetinden: 
VUAyet merkezindeki memleket huta.hnnesi 1çlıı alınacak na.ç ve a!Atı 

tıbbiyenin temd.iden llı.alesl günü tallp ~kmadığında.n mezlct\r ııa.ç ve ıılfi.
tm bir a.y !~inde pazarlıkla ihalesine karar verllnı1,ştir. İl~çlann muhammen 
be-deli 8800 Ura. ve muvak:bt teminatı 285 liradlr, AlAtı tıbblyenl.n muham
men bedeli 1966,5 lira ve muvakkat teminatı 147,11 ıtia.dır. tıa.ç ve alA.tı tıb
biyenin c1ns ve mlltdarını gösteren liste 1le eartname ve evrakı müteterriası 
İstanbul vlli\yeti llhhat mftdftrltliıtinde ıörWece~ gibi vllAyet da1mt encü
men kale:m1ne de m.Dracaatl& tttlt1k edlleblllr. İsteklllerhı 29/9/942 taıibln
den itibaren blr ay içinde muvakkat tem!natlarlle v11Ayet daimi encüme-
ni.ne mtıracaatlan UAn olunur. t:354:o 

latanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden: 
Mtltredat llsrelert G!lmrük Ba'tlf Müdtırlüğil ıun tahtası ile Belediye 

Mezat İ§lerl MUd1lıtilğft ll!n tahtasında asılı ınrm sahibslz qya 1549 ııa.yılı 
ıkanun mucibince aoık arttı.tına UB1llile 8, 'T, 8, 9, l& 'Te 16/ 10/942 günlerinde 
saat 13 de Sirkeci Reşadiye oaddeeinde rQmrük sat~ MUdürlU{tünde pe.Wı 
para. ile aatıla.calttır. İ.steklllerln h19 blr veeika aranmaksızın satışa ~t1rA.k 
edeblleceklerl UA.n olunur. (348 

İstanbul Gümrükleri 
İhale Günü: 6/10/942 

Bedeli Teminatı 

Baımüdürlüğünden: 

Kllo Gr. L. Kr. L, Kr. Eşya clnsl Ambnn 
1480 00 300 00 22 60 Kaba ağaç iskele sapıını v& H.P~a 

2 
111 

1 
2 
4 

200 
000 
030 
950 
600 

a 670 

350 00 
230 00 
250 00 

'10 00 
510 00 

250 00 

26 25 
1'1 25 
18 76 
il 215 

40 00 

19 00 

altlı~. 
Sa.fi ipek mensucat 
Kuyruksuz piyano 
Dokuma ipek eşarp 
Pamuk kasket (98 adet) 
:toıemeıı !pek yorgan, yatak, 
:vastlk örtüsil 
İpek karyola örtüsü ve masa. 
Ortt\sü 

a , 
• 
• , 

• 
11 ~o 100 00 ., 60 AğaQ çerçeveli fotograf resim ı 
Yukarda yazılı efY& 6/10/942 saat 13 de dahile ve harice açık nrttırma 

IJ.e .satılacaktır. Sa.~ U.C, gt1n evvel saat 9-12 arasında eşya ambarların
da görOJebutr. Batış Sirkeci Rep.dlye cad.dest OUmrük Sat1.7 Müdürlüğünde
dir. Kanuni veslkala.fJ!l 1brazı ve temlnatın .satış günü saat 12 y~ kadar 
yatırııına.sı IA.zımdır. (349) 

Haydarpaşa. liaeıi alım satım komisyonundan: 
Haydarpaşa. llseshıhı 4778 Ura k~ bedelli taramı.sında yapılacak tecrit 

iol açık eksiltmeye konul:muştur. 
Eblltme 8/X/943 aah ııüntı. ae.at 15 de Beyoğlu. İstiklal caddesi Kıı.rl· 

nıa.ıı maıaza.sı ltal'fl!Ul® 11.!el~r muhaaebec111A1 blnasında yapılacaktır. 
Ekslltme geneı. hllSUS! ve tenııt p.rtnameıerı ve ke§if hWASasile bun~ 

mftteferrı diğer evrak mektepte ı!külebillr. 
Muva.kka.t temlna.t 359 liradır. 
htekıner1n en az bir taahhQtte 3000 ı.tralık bu ışe benzer lş yaptığma. 

dair ldareler1nden ~ oldutu vesikalara istinaden İstanbul vllAyetine 
müracaatla eladltmo ta.rihlnden tatil gftn1er1 hariç 3 gün evvel alınınış eh. 
Uyet ve 1942 yılına alt tlcaret. oda& ve!fhtarlle gelmeleri. d0220• 

Galatasaray Lisesi Alım satım komisyonu 
reisliğinden: 

Beher çlttl tık teminatı -

Lira Lira. K. 
'10 •1.'10 

Ga.lata.sara.y ll!esl merkez ve oubes1n1n l/Teşrlııievvel/1942 den 31/M:ı
yıs/1943 e kadar toplanacak olan yemeli: artıkları 5/İlkte~rln/942 pazartesi 
günü saat 15 de Beyoğlu 1stlklAl caddesi H9 No. da toplanacak komisyon
da açıJı: a.tttırması yapılacakt.ır. 1'!'tek.1Uerln tem1nıat makbuzlarlle komisyo-
na gelmeleri. Şartname lisededir. cl0182• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden7 B ..._ _____ :, 
ta?ıdıklan tarafından tava.iye edil- Benzin do veaikaya tabi tu~ l>eıuin temine momur olan Dahi- 'l'tıü altını 13,10 
mı~ olduğu Hoplr.inıe hizmetlerini muıtur. Kameal olmıyan eşhasın liye NQln İckeı' • rulamiatır. Da- Ktllçe altın blr ırramı •.112 İstanbul bira~abrlkasmda tide edilecek yaa kUspeden 100 kazanı, lhaln 
arzetmek için Va,,ingtona .gelmişti. benzJn bulmaları milvldUdUr. Oto- hiliye Nazın, Henderaon·a eormua- Mec.fd!Y9 1.92 tarihinden itibaren harta.da. fki glln ha.r1ç olmak üzere diğer günlerde çıka-
Falcat Hopkins, bu giizel vo ıirin rnoblldler tarafından 8'.,.E&clilen hırı .-------------• caac Jtüspelert 8 - 4 ~ r.arfırui& almak ,,artne pazarlıkla arttırmaya konul-

g?n?llü kadına malyetin~c. m!inasip aon çare, baıı.ıkli teıdi.m edilece~l - Neni• var aziz!m. Suratıniz Apartİiiıan sahipleri! muo~~tlık 8/10/942 salı ırttnll saat 10 da Kıı.bataşta Levazım oubesindekl 
hır ~' .bulaı:nayınca. kendısıle evlen- yere kadar a.uıııçlı kamyonları ta- peli asık aörllnt);yoı. Bot aairelerinize iyi kiraci M-k- ...... ko-'.,,..,.,.,unda. ,,ap·•~ ... k ...... 
mesını tekJıf etml~tir. ldb t ktir' O ] B • • 6ulmaJC •-tn cA K • A. M> ın '" """ .,......., ...... Jv.... J ............ ~n e me • :rero 't'an ınca, tev- unun Uzerine Henderaon baıın- .,. '"I btek:lllertn pazarlık için tayin ol unıı.n gün ve saatte teklif edecekleri 

H~.pldns 5 1 y~da~ır. Midesi~ d l!l•muru, Adeta muhasara altına dan a~erl anlatmiı Dahlliyo KOÇUK b..ANLARJ ndan la- flat üzerinden % l& teminn.t parasiyle b1rllkte mezktlr komisyona müraca-
de ulser vardır. Şımdıye kadar iki alınıyor. t-.T:u1., ~Atıh ı.:,tıb ~ıı""'liHiir. ~c-::if,,..~d-=e...,,,,e~a..,.in,.iz.,.. _______ .. atlar1 llb cılunur. - (251) 
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Garip bir adet, Fakat .. 

Tutla aynen tii1le yazar: 
Elkl Mımhlann ıarip bJr adetleri vaıdı: Yemeğe oturduk-

tan aman ftd esir, tahtadan yapdmlf w lı~ clerecede tir· 
kti' 1* mdlll)'&Jl hertesbı önünM 4olaaQmlardı. Bir tiçil'nctt 
mr .. ava a"VU bıaJ1rarak ıunian lUln ederdi: 

- Ey yaşıyanlar! .• Buna baknm. Bir gfuı işte siz de böyle 
olacalmnm. Bundan lln'et ahDıs ve henüs .al lken ~yıncaya 
bdar yeytnhı, milınkOn olduğu kadar lçlnJz, alab eğle-
alnlz. Hayatın ve dünyanın zevkini son yudumuna dar 91-
hrmağa haJnnıs. 

Ve bm11m berine sofradakiler hemen önlerinde duran ta· 
htk tabak yemeklere, sepet sepet yemişlere .aldınrlanmf. 

Bir taraftan ha.rblar kitaralar, fllıtitler ve darbukalar çah· 
mrken, bir taraftan da işkembeler ~. 

Davetlilerde, misafirlerde biraz iştahm:hk aJAmetlert hellrtr 
ve ev sahibi kendilerine tekrar ikram etmek istene hemen mum
ya tekrar ortaya çıkarılır, herkesin önftnde dolaştmhrı 

- Bakum yahu. .. İbret abnız .•. Böyle olacaksms, yeseııJze 
a miibarekler! .• diye nhalar atılırmış! .. » 

Bu garip Adete bugünkü dünya tnsanıarmın da baş vurma
s.ı.nda hic bfr mah7ur yoktur. Ancak mumyanın dola§ti.rıhnası 

· sırasında şöyle bağırmak şartile: 
- Ey 1942 ntn tnsanlan ... Ey henüz sağ olanlar!·· Bir gün 

işte şu gördüğünüz insana benzememek istiyorsanız hesapb ye

Amerikaiı ~ğır bombardıman 
uçakları ve Alma~ avcı tayyareleri 

Petrol Harbi 

Sovyet petrolleri 
[ İsviçre gazetelerinden Neve Zürichel 
Zeltung yazıyor: 

Alman!a.nn Stallngrad ve Ka.tkas
yaya taarruz etmeıerinln en mühl.Dı. 

gayesi Rus ordusunu ve Ural mmf 
takasındaki harb sa.nayiinl Baku " 

P'ran.sa'da işgal ~tında bulu· ı~~ uçarak 2.G '8at havada 1600 beygir kuvvetinde bir mo- orozni petrollerinden mahrum etme1' 
Jıa(i. ~ lere, Alman tell.lr!t~lP.~ ;~~biliyor. Bu tıp en ~1 başlı tör koyinağa ~~vatfak 9J.muşlat- oldu~ şftpheslzdlr. eovyet hüktl'.· 
fş.s1fık1te Japohl~ ele geçir- Ahı Ö!l taraf}?).s,la sallit dÇrt dır. Bu tertibat m.yesind9_ tayya- metinin son beyannamesinde sta.~ 
ailtıen üs~ere yapılan l}ava akın- ~tralyözdmı mürekkeptir. Bq r~d~ !,l!n.n;ıı m~venıe~e u~ Hngrad'ın her ne pahasına olursa ol• 
Janııda uçan k9.le adile anılan da, uçağın yere sdrülıürceslne nyac·ak hiç çıkıntı ve kabartı sun muhafaza edHmesını tstemeat 
:Amerikan dev uçaklarını.µ faall- uç~ara mahsus olduğunu gös- yoktur. Mom>vada vaziyetin tehlikeli adde-
yete geçtJ.klertnden sık sık bah- tertr. Bu tlp ~alın ark~da Foke - Wulfler, ~tte 630 kl- dflmekte oldutımu anlatıyor. 
8edilmektedir. "'I. yaımz bir m1trlily6z bulunduğun- lometre süratle uçtukları tçln bu Almanla.rın ellne şimdiden Maykop 

Bu hal, Amerikan tayyare ve dan ve rtcat halinde fena müda.- meziyeti avcılann içinde ona ve Ana.pa. petrol kaynakları hataP 
harb malzemem ıstilı.sal!tının faa edilmekte oulundu~dan en baş mevkii vermektedir. Bu blr halde düşmüş bulunuyor. Fakat 
arttığını gösteren alA.metlerden- avcıların bi4yes.lne muhtaçtır. uçağın silA.hları da mühtnv bunlann. kayıbı pek büyük ebemtn.ı. 
dir. Uçan kaleler, bundan birkaç Bu korkunç .ırilA.hlar sayesin- dir. Foke - Wulfler, dakikada 900 ret1 halz detlldlı'. · 
sene evvel Amerikan fabrikala- de Alınan avcılan, kuvvetll ta- menni atan 15 mllimetrellk iki aroznı petrol hana.sının sukutu da; 
rında inşa ·edilmişlerdi. Fakat arruz sllft.hlanndan mahrum de- mavzer toplle silA.hlanmıştır. Ay- Ba.Jdi Rus1ann elinde bulundukça 
o tarlhtenı bugüne kadar bu tay- ğillerdir. nca. iki mitralyözü de vardır. ln- Rusyayı pek müteessir edecek değll· 
·yarelerde bir çok ıslahat - yapıl- Almanya.run bir çok avcı tip gilizlerln en aon mamtna.tı Spit- dlr. Burada 1't1hsal azalmaktadır. 
nuştır. Bu tayyarenin dıŞ hatları tayyareler! mevcut olup, bunlar tire V lerden daha süratll olan Rtıır membalarma göre Grozni'de 
sk1sl gibidir h tl k.ı 1933 sen~de li,000,000 ton petrol 

yiniz, he<:aph içiniz, hesaplı eğleninJz .•. )> - H e . Bu a an saca gerek süratlerl, gerek yüksek bu Alınan avcısının hasmına istihsal edlldiğ"l halde 1933 senestnde 
5iii\ anlatalım: Makinenin uzunluğu kabillyetler1, atış kudretleri ve nazaran ateş üstünlüğü de var- istihsal 2,700,000 t9nn düşmü.5tür. 20,7, yükseklik 4,7 ve muhiti 31,6 sil!hların çapı bakımından( her dır. Spıtflre V tipi tayyarelere 

Bagv' bahçe ve ev zı•raatı• ( metredir. Ağırlığı da 27 tondur .. angi yükseklikte olursa olsun.. İngillzlertn koydu.klan 20 mili- Bakfınun petrol istlhsa
1
! ise 1938 

~ Uçan kalelerde tadil~t ve ısla- lar Amerikan bombardıman metrelik Hispano tlpl topun da- senesinde 24.ooo,ooo tona ballı; olmuş-
~!"!"!' ....... ~"!!!"''"!!'.'!,....,~1111""!!!!!!""!!!'!'! - ... ~ hat motö 1 d ve kabinelerde kl il bo ){1 ü b1111 F kikada t ku ti 111 50 600 tur. ,Bu miktar bütün RUS"Janın pet-~ ~~ ~-~- r er e uça ar e y v ç şe r er. ev- a ış vve .., - rol 1stlhsalln1n yüzde yetmiş dördü· 

yapılmıştır. Uçan ka.lelerln son kalAde muvaffak bir tip olan mermiyi geçmez. nü teşkil ediyor. 
Domatesin 
kızarblması 

Pastırma yazına şekline göre bu uçaklarda 1600 Messerschmit 109 ve 110 uçak- Görülüyor ki avcı uçaklara 
beygir kuvvetinde Wrlght siste- lan malfundur. Son Messerschmit yavaş yavaş mitralyözler yerine Baki\ petrol havzası A'.manlann 

aldanmaytntz m1nde dört motör vardır. Con- tipi olan bir kişilik ME 209 toplar yerleştirilmektedir. Bu ise, elfne sağlam yahut harap blr halde 
ı 7 tr lik b' düşmese bile Stallngrad'la Astra-

1 b 1 ı bu pressem eri ,000 me e ır tipi 1470 beygir kuvvetinde bir modern uçakların son derece kan'm A'-an•'ftr eline aeçmesile R\ll'• 
Mevsim itibarile domates erin Sonbaharın a, angıcı o an • k t · B kild te hf ]d ğ i l ku t 1 d nt x d 1 ri n.uu u.o. .,. ., __ , b ı...11 _ • uvve verıyor. u şe e c z motörle mücehhez o u u ç n vve 1 ma e gvv e e ve ya 116 Baku arasındaki ba .. 1ıca mu· 

kızarmuı gürle•ir. Günler k.naJdığı ıgünlerde hava.ıar azan v ıe~ıyor ... ,m ........ 1.. 1 ..ı"t u an ka tt kil t yi b h l• hal ku11 1 ..., 
" v 1 h ... ~ o an son ~ em ç - saa e sürat! 630 ome re u- zır ıı.v annın anı ması vasala yolu kesilmiş olacaktır. Çtin-

için ekseriya 'omatesler geç kıza- Oldukça ılık ve güneıll gün er o~a lel 6 000 t "ksekllkte 1 tl ta i ....ıı•,_ ind ümkün l akt d er, , me re yu uyor. Bu p yyaren n ::ıı wı- sayes e m om a ır. k:ü Volga Uzerlndeltl BakUdan Rus-
1 B eyvaıann kızarmasını gidecek kadar guzel te5irlerini '"'P1• tte 1 490 kll _.: h la l .. ...+frflmt (15) U k1 to 1• u1m t nr ar. u m .. - saa azam omeıre ız an kanatlara yerI"'i"~ ş ça ara p .ıı..on ası, ayyare- yaya petrol sevk! kesııeceıt1 glbl Vol-

kolaylaştırmak için her meyva. kil- yor. Ba.hçeniııdekf fidanlar bile un- uçuyorlar. Bı.rnlar nazari surette milimetrelik dört mavzer topun- ellide münaziüntlh de~llsede ko- ganm şarkındaki Astrakan'ıı miinte
mesinin etrafında!..i yaprakları ko- !ılık tezahilrlerinl göıterlyor. Yedi- 12,000 metre kadar yükselirler. dan ve aynı zamanda ateş eden nulacak topların çapı, münakaşa hl deınlryolu da kesllml~ oıncaktır. 
P armak lazımdır. Bu suretle meyva- rveren ııilller goncalanıyor, yaz çiçek fnmH .. I l Am r1k: lıl k Ü kk ti te kil t ktedir At 

ki "' ......... ere e a ann uça - 2 mitralyözden m re ep r. mevzuu s e me . ışı Hazer denizinde Rusların 114 va-
Jar bütün oün fazla a;>dmlık ve gi1- leri yeniden .Urüyor v• çfçe eniyor- I bü~71'~t.- yük klik! d k I · f ~ 1 20 • 1 b an en 3 ~ se er e u - En son tlp olan ve evsa ı e.z nispeten daha yavaş o an punı vardır. Bunların hac mı yekU.. 
neş görecekleri için çabuk kızımı· lar. Kasımpatlan ııonea. a.nnı üyüt- lan ak 1 t1 kl in ü h 1 ri d 1 1 rl t U 

d }eri. m·'-tedu' . Her ta.rafta ıöz alıcı bir m s yece er e Ş P e billnen Alınan avcı tayyare e e milimetrelik top ar a, se a eş nu 200,aoo tondur. stalingrad ve As· 
lar. Geceleri dü,en çiğ omates .. & yoktur. Bunlann Sperry tipinde Focke _ Wulf 109lardır. Tayya- 1~ m1llmetre11k toplardan han- trakan düştükten sopra bu vapur-
~-'-thv • • bah aiı"n-•ı" meyvala- yeı1llı"k baılami•tır. Fakat biitiln bu h o- bir ni A'-1 d Jl İn al 9Hl gı ıçır\ ... e· __,. _ • 'll"kl t"da b ususı şangw1 an var ır. renin umumi hatları :fevkalöde gist daha iyidir? gl11zler ile Jar Bak-O.dan ala.caklan petı·olü Ur 
nn üzerinde teeireiz kalır. Bunu on- güze 1 eıe . a nmayınız •. pu ~- Kabinelerde en büyük yüksek- a&odynamique bir zara.fettedir. Amerikalılar, birinci nevi topla- nehrinin ağzındaki Goryef llm·nına. 
lemek için domates fidanlanru her ma. ya~ de~e~ b~ acak ~ler hı.9 Uklerde uçulabilecek surette ta- Alman mühendisleri, motörü n kullanmakta Israr ediyorlar. götürmek mecburiyetinde l:alacak-
1&hah earsmak ve çiğ damlalannm Umidedıl~ediği ~1~ anda bır~-ı- dll!t yapılmıştır. Bundan gün- muhafaza eden mahfazanm tclne Almanlar 15 mmmetrf'llk trmla- !ardır 
dökülmeaini temin etmek lizımdır. re çchremıl deAtiTeblltr. Y~~1: düz hava akmlamun sıklaşacağı hava ne soğuyan 14 silindirli ve n tercih ediyorlar. Bu küçük llına.n.ın yeni adı clahut 
Çiğ. gı1neşin teairile ancak bir aaat lar ha§lar, eonbahar clonlan tesırmı ve şiddetleneceği isttdla.ı edile- _ _ harbde olllıret bulan bir bolşevlk şe .. 
te buhar haline geçebilir. Yıldızsız gö.terebilir. Bu halde bahçelerde bilir - u -- 1 tı.ne izafet ııe Çapayet'tır. Burası tle 

-,.e rüzglrlı gecelerde çii olmadığı havadan; kolaylıkla mllteeuir ola- 24 temmuz 1941 tarihinde İn-™. ~~~~~·. ~· -~a~ıı uraı cıatıanrun cenubundaltl Orsk 
için ıaba1u fidanlan unmağa lü- ~ilen ~da.nlu bozulurlar. ~unun glllzler, uçan kalelerin Brest O 4 · . ~ arumda bir petrol boru hattı 
nm yoktur. ıçin ek.ilı:cek t~. ·~~~tan üzerlnde ilk denemesini yapm.ıs- ~ ~~ o o O o vardır. 

CEVAPLARIMIZ: 
korkan fidanları daıma aaz önunde Jardır. Uçaklar şehrin üzerinde ı Bak.O. pet.rolüniln Hazer denizi yo-
tu.tarak c~lerl üıerini artmek ve 8000 - ıo,ooo arasında bir yük-' Kalpleri bir v~ bitişik dogv an ikizler! ıne iÖtilı1lleceğl diğer blr nokta. 
baakın halinde rıelebilece.lıc •oiuk seklikte uçmuşlardır. İkinci tec- dahi Ba.kfinun karşısındaki Kııılsu 
hava cereyanlarından korumak ll- rübe Rouen şehri üzeri•nde ve bir Zağrepten bildirildiğine göre, vücudün tek bir kalbi olduğu ve limanıdır. Rusçası Krasnavorsk olan. 
Z!md1•:. defa Amerikan mürettebatı tara- Hırvattstanda Sl yaşında bir kalan baların ise normal olduğu bu Uman Maverayı Hazer demlryolu· 
. Bu ıtrbarla kolyoılan, m~~ay~ !ında.n yapılmıştır. Fakat bu kö lü kadın bir k gün evvel görüımnrf-ür. nun mn noktasıdır. Hat buradan 

Yıldızı büyük açbrmak 
uıulü 

k fıdanlu.sıı çiçek tarhlarını dikılm.iı ....ı•t.-"""kl"~- üd Y • aç !Al)'" Mka.bAt, Buhara, semerka.nt üzerln-
Bu aeııe yaz mevaimi az ço aenn lan damızlık la k kullanıl .r ~ .uı..ı.c uçan kaleler, m a- ön taraftan blribirlne btttşik ikiz Hırvat patoloji - anatomi ens- den Ta.şkende ve buradan da sama-

seçmittir. E...ea aeçen tiddetli tr.: :_. ..;:kn Y111Jrdlıo ~ ıklim 
0
:; faalamım en büyük esasını. teş- çocuk doğurmuş. Bu vaziyette tltilsünün bildirdiğine g&-e, bu raya gid!yor. samaranın yent adı 

tan yıldız (dahliya) •oi•nları m batluuu .U.da dikili bulunan aa- kil eden uam1 süratten istifade doğum güçleştiğinden çocuklar garabet, Hırvat tıp tarihlııde Kuyb~. IAk1n haritaya bir köz 
teessir olduğundan, yıldız çiçeklerid lon fid~lanıu. ıerlerde ye~rilen ?!1em1yor1ar. U~an .kalelerin si- kurtanlamamı.şlardır. Her iki ücüneil olarak kaydedilmektedir. atmak bu yolun ne kadar dolaşı!t v• 
de kuvvetai.: ve kiiçük kalm11lu ır. muhtelif --ı. nebatlan . diden =hlan türlü türlü ise de nlspe- ~ aevkıya.tm ne kadar uzım zamana. 
Gelecel- sene :yıldız ıoğaiılaruıdan . ~çp.· tt;n .. H ten zayıftır. Köylü nUfusun şehirlere göça muhtaç oldutunu anlamak 1çln k~ 
büyük çiçekler almak için tııkibedi- eerJere, limonluk v~a Uzerı örtülu Uçan kalelerde beş atış yeri fldlr. 

lecek usul ıudur: Bu ıene sonbahar .,.. muhafazalı yerlere nakletmek vardır Bu beş atış yerinden hiç Bütün memleketlerde, köylü tu.sa nazaran köylü no.tımm nis- Volga yOlu ve demlryolu tamamııe 
donları bqılamadan evvel yıl<lızlan lhmı gelir. Soğuktan korkan çl~ biri .uzun menzilli blr top ile halkm durmadan şehirlere göçet- petı % 48 dir. .Taponyada, Ar- kesildikten sonra Türkistan yolu 11• 
topraktan 2S - 30 aant:imetr• kadar çek •oaanlannı da hemen topraktan mü~ehhez değildir. Başlıca atış mek temayülü baş göstermşltlr. janttn, cenubt Afrika blı11ğmde Rll!Yanm k:ft.!1 derecede Bakfıd:ın 
yüksekten budamalwmız. Budama· çıkarmalıdır. Begonya. .umbül, te- yeri uçağın kuyruğunda olup. Köylülerin, kır 1şler1n1 bırakarak ve Sovyet Rusya.da şehirler müt- petrol almasına. 1mkft.n yoktur. o za. 
dan aon;a b.er eoianm üzerini yüzde .ber, _çlçekledni açnııo S~yangoz rlcatinl himaye edecek bir vazı- şehirlere yerleşmeleri bir tehlike hiş surette büyümektedirler. Bu- man Rusya iç1n başka. petrol kayn:ı.k
iki göztaıını havi su ile ıılatınız. IS, (zülfüanız), krezya aoıı~~annı yette ve 12,7 milimetrelik iki olarak karşılanmaktadır. Kasa- na sebep, bu memleketlerin lanndan Satifade etmek 1mUıu olup 
20 gün ıonra aoianlan tapı:aktan nıtub~tte~ "!e '°~tan . çiirilıne· mitraly6zle mücehhezdir. Uca- balılaşmak, sehirUleşınek, bir süratle sanayUeşmeleridir. Kuar ohnadıRJ meselesi kendlsln1 gösteri
çıkannız. iyice kmuyup topraklar melerı lçın 1iez torbalar lçınd~ mu- ğın yanlan aynı çapta birer mit- dünya meselesi olarak oıtaya çık- balıla.şmak, şehirllleşınek tehlike- :vur. 
ıilkin.inciye. temizlenmit olan ao- halazalı bir yerde ıaklamak ıcabe- ralvözle müdafaa edilmektedir. maktadır. fngilterede §ehir nü- slnt önlemek içtn devletler, tara- Filvaki bugün Bak1i havzası Rus-
fanlan aynı nispette göztaşını havi der. .Afilerlkan mühendisleri tayyare- !usu, umum nüfusun % 7~ fnJ fından tedbirler alınması düşü· yanm petrol ihtiyacının yüzde 75 
suya ıokup çıkarınız. Bu JIAçlı '°"' Lile, SU•• mbu-ı ntn ön tarafına 7 ,6 m111metrelik teşkil eder. İtalyada umum nü- nillüyor. kısmını temin ediyor, L{ı.kln bu hav-
fanJan ı . 2 ar6n daha ııüneıli n bir mitralyöz koymakla iktifa zada mevcut petrol mlktan umwn 
riitubetsiz bir yerde tutup kliıt ke- d•k• • b J d etmişlerdJr. Uçak, bu vaziyette p 1 - 1 il RU3yada yer &ltında mevcut petrolün 
ıeler veya donmıyacak bir yerde 1 ımı aş a 1 4,000 kilometreden daha fazla apa ıgın yen pu an ancak yQme 29 kısımnı teşkil ediyor. 

lkb h d d kin. Ü uld Bundan Ji1zde ellıi Kafkasya fil· 
ıddıyarak i a ıı.r a i · 12. Çiçek ıoianla.rından ilkbaharda mesafede bulunmaması 1cabeden Vatikan postalan Ç P an Seri 2~. 80, 123 santtmllkt1r. Pul- kesı ha?iclDdedir. cClhan petrol pi· 

Dikileceğ: zaman tapraiı 50 - 10 ve k11111 turfanda olwalr. çiçeklenen hedefe 3 ton bomba taşımakta- mürekkep ye'Il.i bir seri çıkarmış- lann üzerinde bir halle tüt.ıesl ve yuuı:a gazetesine göre b1ltlln Sov-
aa.ntiın. derinliğinde ocak teklinde llle, sümıbüJ, &ezra. Girit lllesi. dır. tır. Bu seri muharebenıfn iptfdaı uzakta, başında bir h!1e bulun- retıe.r BlrUl1 dUıin.de dokuz mıı-
açınız. Bu ocaklann her birine çıka- anemon muhtelli zerea ıaevileri ıim- Bu tip uçaklann faaliyete geç- smdanberi Papa tarafından sar- rar ton petrol va:rdlr. 
nlan topraiın yanaı kadar es~ı diden dildıebHlr. Soianlann her mesl. İıigiliz havacılığı için yeni fedllen insanl gayretleri göster- duğu halde Hazreti İsa ~- Bundan dlht milyarı Utaı mınta-
koyun. beygir ııübrelerinden birini ba.ngiai oluna olsun dikileceği" yerin ve enteresan bir yardım teşkil mek maksadile tertlbedilm1şt1r. mektedir. 1msnda ye 800 mllyon tonu Orta As-
k.anştınnız. Bu ılil>reli yere alanlan mutlaka kumJuca bir toprakta olma- eder. Vakıa İngiliz havacılığ'ında yada, 300 mll)'Ollu S1b1.ryanm Uzak 
dikerıeniz ve yum bol 80 nrineruz 11 l&zımdır. Kumlu topraklar aoğanr da ağır bombardıman tayyarele- A 1 d ki 1 1 Doğ'u kısmında ve iiç mtlyar t-Onu 
büyük ç.içeklerl ~ım:uı olunıunuz. lann .lyi ıelİ§lneıiııl, bealenmesini ve r1 yok değildir. Fakat alır İngi- manya a ç ngene er Kafkasya.dadır. 

Küspe, tanık yemidir bftyük çiçekler açma.aını temin eder Hz bombardıman uçaklan ba. ka- Çingenelerin nereden geldik- tan 20 bln kadardır. Yapılan R 
Bakırköyde Adnan Şa.nere cevapı Ancak bu topraklann sf.ibreleruni; dar yüksekllklerde uç~bilecek lert ve esaslan hakkmda bir çok tetklltlere göre bunla.nn çoğu as- baş]:!'~ :=\~:~e: 

Tavuk yemi olarak karpuz ve kaV11n ...-e ~etli ohnuı prttu. ç.içek eo- maldnelerle cnıazlamnış değil" rivayetler ftl'dır. Pakat bu hu- len Çingene d~. Çlngenelerle Ba~ cumhurlyetı.ert hududu 
kabuklaruu ince ince }uyıa12.. ~- iıaaluuwı iyi ve büyük çiçek vere- lerdir. İngiliz havacıııtmda 30 susta katı birşey saylenememek- evlenen Veya. çingene hayatına boy\mdakl noktada btıhrmıycr. Bu. 
çekirdeklerini de kan~tınnı:& ve ı... bilmeleri iPa blı de bmıJa.nn ,.ap- tanııuk dört motörlü Sttrllng. tedir. Aimanyada da bir miktar imrenerek onlann arasına katı- nun merkezi Ka.ma nehr1n1n bir aya• 
ftklara. lıiad.i, ördek 'H 1r.azlarıı. raklanmadan 3nee bol bol kökle,. 1780 beygir kuvvetinde Rolls - Çingene vardır. Kurulan hususi lan t:1mselerdiı'. Haldld Qlngeler tı olan Ak tdn nehrl boyundaki İ.şıbn.· 
veriniz. Y ai ~ hn tohumun mit olmalanm tembı __. l&zım- Royce motörlerlle cllıazla.ndırıl- bir büro bunlar baklanda etraflı bir fk1 binden ibareWr. Ş1mdt b&J ne İsterlltamak.'1adıl'. Burası 
küspesi de iyi birer yemdir. Pamuk dır. Bunun ~ de dikilecek eoiaa- mı.ş dört motôrlü Arro - Lancas- tetklkler yapmll ve millılm. neti- bunlar aynlacatlar Ye akı bir po. M1C11111gonk b4lJ& sana.yt me-rt.ezl 
~eli. -rçiçqi. --.m, keten lan en ..-lı bir q •• en fazla 40 - ter ve en son olarak Hallfax ağır celere varmlfdır · l1s nemrett altmda bulundnrula.- ctvarmdadır. 
t.. bumu küıpelerini kullanınız. Hat 50 giln k.aclu ahet ııamab'ecek bU bomba uça.klan vardır. Fakat Almanya.da Çingenelerin mllt- ca.klardır. Eler bvadaıt1 petrol mevcudu mit• 
hat talnunu lrilepeahıi kallanmaG'l· tarzda. dikmek llN't'afıktır. bttnlar, uçan kalelerden farklı- tan tahmin edfid1l1 voçblle blr bu• 
ım. Bir de ~ toh11mu ta...-uk· So~.,.ılar doinıdaıı dotruYa hah· dırlar. 9Uk mllJar tan S. t1r&l ~mm. 
lar için çok iyi bir sıdadır. A.ııcak çeye dikilecek ile, dikildikten 110nra İngllizlerin en çok lrullandıkla- Maarif Vekllliti Mntt )"alim ye rerhlye Heyetfnln kanırile tamı !ofn mtallde ehemmtyett 
ı;a tolaam tavukJiuı daha ziyade ıe- toprağın ilzedni haaır. tahta, kuru n ağır bomba uçakları Hallfa.:x Liselerin llOn ainıllannda Jil)arClanıhed obtulmakta olu. ba!ııı oludt& 
mirtir. Yumurtlayan tMuldu için yaprak, ot veya ııunan ıib1 madd&- tipindekilerdir. Hallfax ttpt uçak- J.m.n Hahib'ln Jıbbnda !mmlanan pltnlara 
a,,yçiçeii tolmmunu az nriab. Bu leıle gtbıCfİD toprağa teah etmesine lar, 4 t.cm bomba tatıyorlarsa da T A ı z • M A T T A M B E R ı ı&'e.,. mmtata bu sene 7td1 mu .. 
tal.um. arpadan -..:uz ve 32 luruıa. ve solanlara ıpk vermeahıe m'!ü bunlann faaliyet sahası 2400 ki- 1 n ~ taı petrol "1'1Cekt1. ftka.t 19Se 
taderik edild.iii için ekononıilr. bir olacak oekilde örtmelidir. Şayet Du Iometreyl geçmez. Bombasız Asa- .ııen.eslnde M,000 tıon petrol veren bu 
yemdir. Hayvan luıınlannı da bol müddet za.rhnda havalar çok kurak mt sürat! saatte 480 kilometre 1 ll mınta.kadan daıha eonra iki tane dalı& 
bol kullanabilirsiniz. gidiyOffa va eolanla.n sulamak za.· be de .!leferl süra.ti 380 ldlomet- Edebiyat tarlhl Edebiyat AntoloJlıi az Llt11ıal JllPllmıttır. 

Soıı1Nıharda ekilen çi~ nnett hami oluna, 0 zaman &TtO.· reyi geçmez. 1938 seneshıde bile &80,000 tondan 
Kadıköyde. Klni Oayı.'ya cevapı !eri kaldınp ıulıı..mayı yaptıktan Amerikalılar, Avrupaya, başka. K.ltaplaıin ao~ b"aekılan çıkb. fazla petrol ~- bundan 

.Sonbaharda ekileo çiç.ekledn hepsi 90llra tekrar örtmelJdfr. tipte he.111 bombardıman ueak- REM Z l K t TA BE V t 10D.r8.k1 sımelerde oıe tadar pet~ı 
illı:baharda hazirana kadar çiçek . ~ez ıoğanlan aahılaıa dikecek lan göndennl~lerdlr. Bunlar :Sos- alındı~ mal~ delildir. 
a~ .fidanla.rc:Ur. Bunlann ıı.ramıd.a ısenız, o zaman her aak11nın {berine ton m tipi uçaklar olup Doug- Katkaaya hartelnde R~anm B:ı.kt\ 
rnenelqeler, farekulağı denilen mı· aynı boyda bir boı eauı kapatınıx. las tarafınd8!rl yapılmışlardır. Bu İlt.anbul KOll8tlrVatuan atretmeni M. HulQal Öktem petroltlntın yertn.1 tutacak petrol 
yozotia, bGsnüyusuf, yaz papatya~ı Faknt ?oı ~ıının dibinde veya ya~ tip de gUndüz bombardımanları- OKULLARDA M•u•z•ıK kaynağı bulunmaruıı bir haklkattır. 
denilen çuha ç.içefj, mah.ıl çiçeği, nındak.i deli~ de bu veya Uğıt ...... m-'"Rus fa.kat U""T\ kaleler Evsa! itibarile de Kafkasya harlc!ıı-

ı.:_ 1- f"} • 1 l 1.. h d 1 k ua a.ı.ı.-:ı .....-· deki petroller harb san.ayıt ve bahıı .. 
ner.ıuş, ıı:aran ı çeı,ıt eri, gü tonu• ya ut a çamur a tı amağı unutma- tayin -·u'en v-...ıfedenı farklıdır. _ 1 cı._:. l cuu a.aı Maa..ı" y .. ,,111oı.ı-t- ~ ......... 1. .... u .... ı1 .. rd•-'-erl yurd btlttın IU3 tayyare Te tanklar için pek el· 
mu. ~ .... incik çeşitleri, haşhllf çiçeği: yınız. ...vK•n ar bu müclder içlnde Boston m tipi hafif bomba uçak- ı."4 ~- .. , _, ............ arı 9 ~....,,.,. .. ,u., tnı ver!şU değlldlı. 
Cezair menequi, hünkarbeğendı karanl~ta k.al.dılclarından dol~y~ ev• lan 1600 bevgtr kuvvetinde · iki ok.ullannd& ve her k'ôşeelnde !Sğretlcl 6devln1 bqa.~ lle 11lPma.kta. olan 
denilen iberis vardır. Bu tMu~an vell .~oklerını meydar.a getınrler. motörlüdür. J 1400 kilo bomba ta- ~u:ııı;!~~ ı!'!:r::.b=. 11

1ne1 bamsı oıktı. M1lztk 
ekerken boylanna göre biraz ınee Ba kokler topraktan gtda alarak şımakta saatte l!IÜ?atl de 520 
dere komu ile kanşhrarak: ve çok bealenir ve müddet "bitince i~ gö- kilomet;eyl bulmaktadır Bomba FJ1atı lOO kuruştur. 
derin ekilnıcmesi için mümkün ise receği zaman köklenmi.t olur. Jıık \re bir buçuk tonluk ya~t yükile REMZİ KİTABEVİ 
kasalara ekilmeııi daha muvafıktır. yaprakların huııulünü temin eder. bu tayyare saatte 883 kilometre 
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iKiZ ] 
Ahmet Rıfkı gözlerine fna.nam.ıyor-ı memurun ellni hararet.le sıktı. 

du. oueteyl elhıe aldı. ve bir daha Kapdan çıb.rl:en: 
okudu: • - 81zıe kestaneler ba\•Jnnda gelen 

cKestane ve ceviz t.oopera.tlfin.lıı:ı lld raporu vereJim de ldtfen tettık 
ıenç ve mü.staıt memurlan.ndaıı Ah- ediniz. 
met Rıfkının dün gece blrl kız. dıteri Kestaneler hakkındaki rapor! •• Ah
eı:kek olmak 67.ere iti yavrusu dün- met Rıfkı kulaklanna tnanamıyordıı. 
yaya gelmiştir. Bunlardan birliıe Çünkü mildir mua'Yinl bu ra.porlan 
Ayabatan, öte1cine Gtınebakan 1sm1 kimseye iUmat edemez, oturup ten
verilmlftir. İk.lzlerln 81bhaU gayet d1sl tncelerdl. Maavhı lllc defa kesta-
1yidlr. Mesut ebeveyne saadetler ve ne raporlannı bir ba.fkuma tetkik 
7avrulara ömürler temenni ederiz.> ettirecekti. Ahmet Rıftd Adetl heye-

Genç adam şaşırdı. Kestane ve ce- can duydu. 
vız kooperatifinde kendJ&indeıı bafka Bu .suıı.da telefon çaldı. Ahmet Rıf-
Ahmet Rıfkı yoktu. o halde? .• Mut- la açtı. Bir lr:adm sesi: 
laka bu Hlnı e.rkadaflanndan btrl - Ben Ferda! •• diyordu. 
azizlik ol.sun diye gazeteye gönder- Ahmet Rıfkı uzun a.mandan.beri 
miftl. Çünkü kendLst henüz bekirdı. bu kadından yakasuıı kurtarmak istl
Hl.ç evlenmeml.ştl ve hayatında baba- yordu. Çünkü Ferda haldlcaten müziç 
1rt zevklnl da tatmlf değildi. O hal- bir mahlftlı:tu. 
de bu Ucls yavru nereden ~ılayordu?.. Ahmet Rıfkı istet.siz bir seele tele-

Ahmet Rıfkı bu fşl kimin yapabile- fonla cevap verdi: 
eetinl düşünüp duruyordu. Bu esna- - Ne var Ferda.? .• 
da çalıştıA"t odanın kapısı açıldı. İki - Daha ne olacak? •• Demek ben
arkadaşı lçert girdi. Bunlardan biri- den gizli... Hem de 1k1z çocuk ha! •• 
ne • Mahir ağabeh derlerdi. Çok iyi Artılı: bitti .•• Herşey bitti ••• 
kalbli bir adamdı. Yalnız biraz delice - Fakat! .• 
idi. Şirkette herkes kendlslnden çe- - Fa.katı fiJAn yok... Oldu olan-
klnlrdl. cMahlr ağabey• in her dediği lar... Ben çolUJt çocuk: sahibi 1.nsan
olurdu. larla ahbaplık edemem ••• Ne yapalım 

Ik! adam Ahmet Rıfkıya gülerek bu lı:.ad.arıruş!.. Allaha ısmarladık ••• 
el~rlnl uzattılar: Büsbütün Allaha ısmarladık! •• 

- Tebrik ederiz .. dediler. - Güle gille Ferda .•. 
Sonra Mahir ağa.bey llilve etti: Telefon kapandı. Ahmet Rıfkı gü-
- Seni esrarengiz adam seni... lumsedi. Hay Allah razı olsun şu iklz-

Karda yurllrsün de lzlnl belll etmez- !erden yahu... Tereyatcıan kıl çeker 
Bin ••• Şaştık kaldık bu işe... Bizden gibi Ferdadan kurtulmak!.. Olur.şey 
evlendıııfoı bl'e sakladın yahu ••• Aşk- de~ ••• 
olsun sana... Genç adam sabahtanberl başına. 

- Lô.kln Mahirclğlm... gelen işleri şaşkın şqlı:ın dilşüniirken 
- Suuu ••. Boş yere lii.ktrdı dinle- odacı kapıdan başını uzatarak: 

m em .•. Hani biraz daha gayret etsen - Slzl direktör istiyor! •• dedi. 

'.AKŞAM 

Istanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Gayri menkul satış ilanı 
Bir borçtan dolayı ınJıhcuz ve başkaca da ipotekli bulunan Mecidi

ye köyünde 425 kütük 4 pafta 39 ada 4 parsel ve 75. 75/1 75/2 75/2 ve 
102/1 numaralı içinde iki klglr hane ve samanlık ve odası bulunan bat 
ve arsanın tamamı aşağıda'Jı:l şerait dairesinde sa.tılıta çıkarılmı.,tır. 

Umumi evsafı: MezJı:ür gayri menkul Ş~l!nln Mecidiye köydnde 
Büyülı:dere asfaltı üzerlnde 102/1 kapı numaralı caddeye üç kapısı ve 
elli metre yüzü olan cadde kısmı kagir ve dıter kısmı beş kath tel örgü 

ile tahdit edilmiş ve klrizmalı mutıtellf Avnıpa gülleri bir çok meyva 
ve çam fldanlan ve küçük bağ ile tamamen imar edllmlf bahÇe ~tr.de 
Uf odalı mutba1t. hamamlık, çam.aşırlık, kömür TI! odunluk biri tama
men ayn olarak kiraya. verilebilir vaziyette beton anne iki bina vardır. 
Blrl talori~rll olup l..Jı:l büyük çiçek camekAnı ve ayıca bit CjUD.ekln 
baıhçrvan oda.lan odunluk, kömürlUk mut-balı: helA a.nbar ve ba.bçede 
bir büyük üç küçük demir kameriye on beş hayvanlık k~ ahır otluk 
ve samanlık seyS odası mutbak ve helası ve süthane ve tavukluk an
lık ve 1tuşhanest bahçe ve blnalann her kısmında elektrl.lı: ve su tesl.9atı 
ve kanalizasyonu ayrıca iki büyük dört küçük beton havuz ve tatlı 
sulu bir kuyusu oliP itraza da müsait bulunmaktadır. 

Me:sahası: ~mı 7742 metre murabbaıdır. 
Hududu : Kadastro tesbltl gibi olup kadastronun 4 pa.fta 39 ada ve 

4 parsel ve şarkan 3 parsel ve kısmen dere ~aten hazl:neye alt arazi 
garben 5 parsel cenuben yol ile mahdut. 

Takdir olunan kıymeti: Bulunduğu mevki ve vaziyeti hazırasına 
nazarcn ehli vukuf tarafından •93000• doksan fiç bin Ura kıyaıet takdir 
olunmuştur. 

a _ işbu gayrimer.kulün . arttırma şartnamesi 5/10/942 tarlhlnden 
itibaren 942/2290 numara ile Istanbul Dördüncü icra dairesinin muay
yen numarasında berkesin görebilmesi için açıktır. iIAnda. yazılı olan
lardan fazla malümat almak lstiyenler, işbu şartnameye ve 942/2290 
dosya No sile memurlyeUmlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştJrak için yukanda yazılı kıymetlerin yüwe ye
di buçuğu nlsbetlnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi ala.c:ıklıtarla diğer alAkadarlann ve irtifak hak
in sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklanm hususile raız '!e 
masrafa d:ı.lr olan iddln.larını ~u ilan tarihinden itibaren on beş gun 
içinde evrakı müsb!teıerll" birlikte memuriyetlmlze blldl.nnelerl lcap 
eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sa.bit olmadıkça. satış bcdelınln 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

3 Teşrinievvel 1941' 
• 

- B3.1Jüstüne. devleUiml Hemen - Ne yapayım? Başımda &t.ef var_ 
harekete hazırım.. - O halde sen. de dtılıJa evın. 

• •• girdin demektir? 
Hamza sevgilisinden - Öyle ya .. Yeni mı duydun? 

- Haberim Yoktu. Şeriate ballan-
ayrılacak mı? dın demek sen de. 

Hamza o gün saraydan çıkarken çok - Ne yapalım, çelebim? Kadınsw 
dalgın ve dilşüncellydl. Bu kadar çok yaşanmıyor. İnsan kendine ergeç bk 
sevdi~ lı:.ansından birdenbire nasıl eş aramata mecbur kalı10r. 
aynlacaktı? Çelebi denilen san Güngörotlu o 
Hamzanın gözü bi.rşey gormüyordu. devirde İstanbulun en şen ve nükte
Saraydan çark.en asesba.şıyı gôr- dan adamlanndan biri idi. Yqı e1:11-

dü.. selMn vermeden geçti. Y1 geçmişti amma, hem genç göriinil-
Ku.şçuba.şı Kam.il beyin odasına uğ- yordu, hem de gönlü hlç kocama.

ramak istedi .• Aya.klan onu soıtata mı.ttı. 
doğru sürükledi. Hamza atını sürüp gitmek istedi. 

o, hiç kimse ile konuşmak istemi- - Ya.nn konuşuruz, 8ait Çelebil 
yordu. Yolumdan alıkoyma beni. 

- Hele bir kere kül9.hımı önüme Salt Güneö.rotiu Hamza.nm &tınm 
koyup düşüneyim.. Kendi kendime ~ininden yakaladı: 
konuşayım. Bu işin sonu nereye va- - Haydi. aşağıya ın .. 
racak? Bunu öğreneyim. Ondan son- - Ne olacak? 
ra dostlarla temas ederim, diyordu. - Şurada bir glzl1 mey'hane var •• 
Atına bindi.. Yedi.kuleye döndü. Oraya gidelim. Sa.na. diyeceklerim 
o, saraydan doğruca eve gidecekti. var. 
Hamzayı Yedlkuleye sürlikleyen bir - Şimdi sırası detu Çelebil Bırak 

kuvvet vardı. J beni.. Yolu.rı1a. devam edeyim. Evtml 
o. evine gidecek yerde, neden Ye- bir haydut ~.. Kanma tasallut 

dl.kuleye gelmişti? etmiş. 
Bunun sebebini kemli de bllmi- Salt Çlebl güldü: 

yordu. - Slzln evde kuyruk sallıyan btr:l 
Zindan kapısında nöbet.çllerden bl- olmasa. evine haydutlar glrmeğe ce-

rlne sordu: saret edebilir mi? 
_ Beni arayan va.r mı.? ve gi'ılerek l.lı\ve etti: 
- Evet aslanım.. Bir kadın bek- - Adam sen de. Bcnlm söyllyecek-

liYor. lcrlm, ondan da.ha önemlidir. Haydi, 
- Kadın mı dedin? yürü gldellm. Birer kadeh ?içeriz.. 
Hamzanın birdenbire yüre~l hop- Fazla alılı:oymam seni yolundan. 

ladı. ._ Hamza dayanamadı. 
ikiz çocuk babası o!duıtunu da inkara Ahmet Rıfkı hayretler 1çlndeydl.

1 
kalkı acaksın •• Çünkü umumi direktör g:ı.yet nazf'.c 

- Iyi amma beni dlnlese:ı.ılze... bir insan olmakla beraber memur

4 - Gosterllen günçle arttırmaya iştlra.ıt edenler arttırnu şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itlbar olunurlar. 

5 _ aayrlm~kul 26110/ 942 tarlhln_e müsadif p:ı.zartesl ~lınü saat 
14 den 16 ya kadar Istanbul Mördüncü Icra memurluğunda. uç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bed:11 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşlnt bulmaz veya satış 1stiyenın 
alacağına rüçhanı olan diğer nlacaklıl:ı.r bulunup da bedeli bunlann 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak.l.3nnın mecmuundan fıı.zlaya 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma_ l~ 
gün daha temdit edilerek. 5/ 11/942 tarihin~ müsadlf perşembe gunu 
saat 14 den 16 ya kndar Istanbul Dördüncü Icra memurluğu odasında 
arttırma bedeli satış istlyenln alacağına rüçhanı olan diğer allı.katıla
rın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak.lan mecmuundan fazlaya 
çıtır.alı: ve muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşlnl bulınnk şartlle 
en çok arttıranıı lhale edilir. 

Yedik:ule zlndanlannda onu arayan Evindeki durumdan daha önemll 
kadın da klındl? olan bu iş ne ola.blllrdl? 

Nöbetçi yavaş yavaş yürüdü.. İç 
- Dinlemeyiz seni! •. Elinden gelse 

hayatta oldu~unu blle bizden saklı
yacaksın... Hem dinleyip te ne ya
pacığız? .. Sen bize evvel:\ adresini 
ver bakalım... Ev adresini ••• 

Ahmet Rıfkı sordu: 
- Ne yapacaksınız adresimi? .• 
- Soyıe... Söyle ••. 
Genç adam arkadaş.anna adresini 

söyledi. Mahir ağabey bunu itina lle 
not etti. • 

- Şimdi arkadaşlar arasında biz 
karar verdik. Senin gibi mesut bir 
ikiz babasına munasip bir hediye al
mağı dıişiindilk. ve aldık da ••. Bü)ük 
bir halı ile, bir ipekli seccade ••• Şimdi 
evine gônderlyoruz .•• 

Ahmet Rıfkı: 

- İyi amma... diye söze başlıyacalı: 
oldu, fakat cMahlr atabey• her za
manki delişmen tavrı ile: 

- Liif yok! •• Itlraz yok! •• dedi.. 
ve iki arkadaşı onun kapısını ka

payıp gittiler. 
Ahmet Rıfkı kalakalmıştı. Bu sıra

da odaya kooperatif müdür muavln1 
girdi. Bu şişman, kıranta bir adam
dı. Son derecede aksi idi. Kar§lSUlda 
lAf sôylenmeslne tahammül edemez
di. Bilhassa maiyetindeki genç me
murlara QOluk çocuk gözlle bakardı. 

LAkln hayret mudur muavini bu
gün kendisine karşı gayet lyl idi. Ah
met Rıfkıya verdlt bir işln raporunu 
aldı. Ona goz gezdirdi. Her zaman 
hiç b rşeyl betenmlyen müdür mua
vini bu seter memnuniyetle gülümse
di. Ahmet Rı!kının omuzuna vura
rak: 

- Çok iyi ... Baba olduğunuz artık 
if&pıfınız işlerden de belli oluyor ••• 
Kendini bilen bir insan için baba ol
mak muhim bir kemal merhalesidir 
~ siz buraya ulaştınız. Hem de n~ 
mukemmel bir tal'"Lda ••• Ben bir evli
ye, hele bir babaya !>ır bekArdan da.
ha çok emniyet ederim. Çünkü, evli 
de. baba da - evini ve çocuklarım 
dllfunmesı bakımından - mesul!yet 
ve vazife hissi çok büyüktür. Sizi teb-
rik ederim... • 

Müdür muavlnJ mühim bir vecize 
aoylemlş !Pbl biran durup Ahmet Rıf
lanın yüzüne baktı Sonra da genç 

larla pek resmi idi. Derin blr nC'La
ket içinde mağrur adamdı. 

Ahmet Rıfkı sordu: 
- Hangi direktör? 
Odacı cevap verdi: 
- Umumi direktör! .• 
Genç adam kalktı. Asansöre bindi. 

Direktörün yukan kattaki odasına 
girdi. 

Umumi müdür onu nezaket.le karşı
ladı. Masanın önünde ko!tuğu gös
terdi ve: 

- Biraz evvel muavinim.le görüş
tüm. Sizin hakkınızda konuştuk. Bir 
müddet ben istirahat etmek niyetin
deyim. İşlerime müdür mu&vlnl ba-

1 kacakl •• Sizi de kestane servisi mü-
1 dürü yapmak istiyoruz Bu suretle 

1 maaşınız da oldukça artacaktır. 
Ahmet Rıfkı teşekkür ederek kal

karken umum! direktör: 
- Hep bunlar ikiz yavrulann getlr

dlti uRur ••• Sizi tebrik ederim .•• dedi. 
Genç m emur hakikati söyi1yecektf. 

6 - Gayrı menkul kendisin. ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde par-yı vermezse ihale karan fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek tckMfte bulunan kimse arzetm1ş oldu~u bedelle 
n.lmağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen ;vedi gün müd· 
detle arttırmaya çıkarılıp m çok. arttırana ihale edilir. iki ihale ara
smdakl fark ve geçen giınler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hiikme hacet kalmaksızın memurtyetlmlue alı
cıdan tahsil olunur. <Madde 133> 

7 - Alıcı arttırma. bedeli haricinde olarak yalnız t:ı.pu ferağ har
cını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve Uıale karar pullarını vermeğe 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tel1.4llye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf lcaren alıcıya ait ol
mayıp nrttırma bede. inden tenzil olun ur. Işbu gayri menkul yulcand:ı 
gösterilen tarihdo Istanbul Dörduncü icra memurluğu odasınc!a işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı il" n olu-
nur. (5323) 

Yutkundu. Fakat Bütün bu olanlar 
bitenler, hakikaten lklzlerln uğuru 
değil miydi Onlar henflz dünyaya 
bile gelmeden kendisine utur getir- •••••••••••••••••••••••••••ıııl 
mete bat\amıflardı. Kütahya Vilayetinden: 

Sustu. Mahçup gülümsedl Bu ha- 1 - Vilayet na!la. datresl için alınacak 30 adet ç-:adır. 500 adet kürek 
reketlle ikiz ba.batrı olmağı kabul et- 500 adet kı:ı.zma, 100 adet ya.hanın ihalesi günü ta.llp çıkmadı~dan eksiltme 
m~tl. müddeti 10 gün uzatılmıştır. 

Direktör ona elini uzatırken: 2 - Çadırlann tahmini fiyatı 1950, küreklerin tahm1n1 fiyatı 1000 kaz-
- Sonra da vezneye lütfen ugra- nıalann tahmini flyatı 1500 ;abaların 200 lira ve muvakkat teminat 325 ll

YllUZ. •• Size l1c:1 maaşınız nispetinde radır. 
iknamlye vermetı kararlaştırdık!.. 3 - Eksiltme 9/ 10/ 942 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da toplana-
. Ahmet Rıfkı ne 'dlyece~lnl şaşırdı. cak daimi encümen huzuru:ıda y~pılacaktır. 
İş işten geçmJıtı Olan olmu.ttu. 4 - istek.illerin ticaret od:ı.sına kayıtlı olduklanna dair vesika ne mu-

Delilı:anh artrlı: bu iş batında hiç vakkat teminat mektupalnnı encümene tevdi etmeleri p.rttır. Bu vesalld 
bll'fey söylemiyor. Yalnız evlenmek vermeyenler eksilt.meye lştll'ak edemezler. 
is i 5 - Bu 1§ hakkında fazla malı1mat almak isteyenler prtna.meshıl gör-

t yor. Ve kendl81n! ailece tanıyan- mek üzere her gün daimi encümen kalemine müracaat edebilirler. Hari,.te 
lardan samlml olanlara: y 

bulunanlar şartnameyi gonnek istedikleri takdirde bcdel.slz olarak adresle-
- Aman, dcyor, töYle aA"trbaşlı, rine gönderlllr. 1353> 

avlunun önünde durnn kadını g&.- Hamza attan yere atladı: 
terdi: - Meyhaneye gitmeden s6yllyemez 

- Işte orada bekliYor. misin? 
Hamza kendisini bekllyen kadına - Hayır. Kabil defli. Bilirsin ld. 

doğru yürüdü: ben içki içmeden hlç ~mse 1le konu-
- Ne istiyorsun ,hatun? ~marn. 
Bu, orta yqtı, kısa boylu blr :ıı:a- Yürüdüler. 

dındı. Hamza heyecanını saklıyamadı: 
- Senin evinden geliyorum - diye - Çelebil Bana engel olma.. Hay. 

söze başladı. - Beni buraya karın dl, şu zıkkımı çabuk içelim. Ne diye-

' 

gönderdi. celı:sln bana.. Allah aşkına gecHcme_ 
- PekAlA •• Hoş ge!din •. Ne var? Anlat. 
Hamza. birdnblre şaş~tı. Çıkmaz sokakta bir küçük arpacı 
Kadın heyecanh bir seste §Ull.lan dükkanının önünde durdular. 

anlatmağa başladı: Dükkin sahibi, Çe!emtyı törüne• 
- Bugün sen evden çıktıktan son- (buyurun> dedi amma, Hamza art.a

ra, belillı bir adam kafayı tütsüleye- dan atıyla görününce şafak attı. 
rek eve geldi •. Zorla kapıyı açıp içe- Yedlkule zindan muhafızını herkes 
riye girdi. . tanıyordu. 
Hamzanın görzleri döndü: Ondan lrorkmıyan, çeldnmlyen 
- Ne dlYorsun •• BenJm evbne zorla yoktu 

bir adam girdl ha?! Ista.nbulda bu kadar sıkı lıÇlı:.I yasalı 
- Evet. Zorla gırmlf. Ve kann&: varken, glzll blr meyhane aahlbt, 

t'Ha.ydi bana bir lçkl sofrn.sı hazırla!• Hamzayı nasıl di:klt\Amna ala..billrdl? 
deml.ş. Bıçağını çıkanp C1rto.ya koy- Salt Çelebi bereket versln ki p~kln 
muş. Ayşe alt kata inince be.na ses- bir adamdı •• 
lendi: cAman. Yedikuleye k~ •• Ko- Düklı:An sahibinin kulaA"tna blr§er• 
cama heber ver. Evimize bir belllı ler fısıldadı.. 
geldl Çabuk yetişsln imdadıma• diye Hamza atını dükkl&.nın kepengine 
yalvardı. Ben de koşarak bura.ya gel- b~ladı. 
dim. Yava§Ça içeriye girdiler. 

Hamza hiddetinden çıldıracaktı. Burası ikl bölmeli bir dükklndt. 
- Vay küstah vay. Benim evlmi Arka tarafta blr kaç masa kurul· 

kArhane mi sanmış! Ne cesaretle ka- muş ve 1çlı:I tezgA.hı içkilerle doldu
pıma balta olmuş bu herif! rulmuştu. Salt Çelebi bir masan.uı ba

- Vallahi bilmiyorum, aslanım! şına oturdu: 
Ayşe korkudan tırtır tltrtyordu. Hay- - Bize iıçk.l getir Ahmet usta.. 
dl vakıt kaybetmeden atına atla ve DükkAn ~lbi tezgAıh başında tçld 
eve yetiş. doldururken, Hamza mınlda.ndı: 

Hamza bir kaç gün sonra Akdenlze ı - Haydi, söyle bakalım.. l§te, 
çıkacağını ve vezlrlrwı.m.ıa ıamuştuk- meyhaneye ge!dlk. 
l:mnı unutuverrnlftl. Derhal atına j _ He'.e dur bakalım yahu. Şu tçkl• 
bindi.. Edlmekapıya. do~ kcşınata 1 yl içelim. 
ba.§la1h. Salt Çelebi kadehi eline aldı_ 

durmuş oturm111, sözü, aöbbett, zeka
n. tahsili yerinde, ciddi bir genç kız 
l.stlyorum •• : 

* içtJ.. 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: Hamza bu haberi alınca beyninden Ve gözlerini süzerek soze başladı: 

Sonra llAve ediyor: 
- Hele esmer ve uzun boylu olur-

sa .•• 
Kumral ve ye,.11 gözlü de olablllr! •• 
Evet tanıdıklan şimdi Ahmet Rıf

kıya fellik fellik kız anyorlar. Ehhh •.• 
Ev yapmak en büyük sevap, ev yık
mak en büyük günahnu.ş! .• 

Hikmet Feridun Es 

İstanbul Ceza ve Tevkif evinin 942 mali yılma a.lt 300 bin çift ekmek vunılmuşa dönmUştü. - Ben, blllrsin k.l, cJv!'!!ek kadın-
ihtiyacı kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konmll§ ise de teklif edUen bedel Yolda bir arkadaşına rasladı. lardan çok hoşlanırım. Ev:enmeğe 
IA.yık hadde gorlllmedlRinden pazarlıkla satın alınacaktır. Muh:ı.m.men be- - U:W-lar olsun, Koca Kartal! Ne- hiç niye-tim :rok amma, böyle civelek 
del 51,000 Ura muvakkat teminat 3825 liradır. Ekmek bedelinin tediyesi reye gidiyorsun böyle kuş gibi uça-1 blr tadımı. da peıc ihtiyacım n.r. ia-
esnns:ında bllcumle vergiler idare tarafından ödenecektir. Pazarlr1t 22/10/ 942 rak •• tiyorum ki, böyle bit" kadın bulayım.. 
perşembe günü saat ıs te Ceza ve Tevkif evı binasında yapılacaktır. Istek- Hamza atını durdurdu: istediğim zaman onwı evine serbesça 
lller buna alt şartnameyi tatilden maada her gün mesa:I. aaauerı dahilinde - Vay, Sen misin, Çelebi? Eve gt- gidip etlencblleytm. 
me-zkur mudıirlükte görebilirler. isteklllerln kanuni vesl.ka.larf.le birlikte dlyonım. - Bundan ç;:>lc ne var? I&t.anbulda 
yukarda yazılı günde saatte Sultanahmette ~ ve Tevkif evinde kom.ls-j - Adam sen de, ev dedilin mihneı 

1 
her çeşidini kolayca bulursun! 

yona. müracaatıan llln olunur. • 245 yuvasına bu lı:adal," hızla gidilir mi? <Arka.sa nr) 

BİLLÜRŞİŞE 
rik edııecel:, vaziyette değilsiniz ... ğinizirı farkındayun ... Amma ıim- bana tevdi ederseniz, ikimiz bera- ıteslim ederken 'Yanında siz varcla
Zira maıukanız, okumuı olacağınız di bü.bütün ümit vanm ... Kayınval- ber çalıııuak mutlaka maksada ı nız ..• 
gibi, bn§kasını seviyor... demle birlikte Handamn odaaına ula11nz. - Vardım... Anahtar •İzde., 

Çirkin çirkin güldü: girdiğim zaman aiz nerede bulunabi- - Benden ne öğreıunek iatiyoı- , :>arşömen keza sizde ... 
Avucunuzu yalayın .•• İkimiz de lirdiniz diye sonradan dütfindüm. sunaz) - Billur ıiıe> ••. Kimde) ••• Ba-

avucumuzu yalayalım... Anladım ki mesela kaıyolanın altın-- - Partömeni Handana bir ço- kalam doğrusunu söyliyecek mi.si-AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 84 Yazan: (VA • NA) 

- Hayır... Zevceme karJi ala-ı Cücenin !rÜreği ağzına geldi: 
kamu anlamama raimen aize ui- c- Eyvah .•• _ dedi _ Acaha 
~da aiyui mücadelelere giriftiği- i!açlan kanttırdıiunı farketti mi) ••. > 
jı. mukaddes hürriyeti vadetmek- Fakat hu korkusu tahakkuk e .. 
e... medi. 
-Fakat ben .•• 
- Şair ıöyle demif, Ruhi bey: - Kapınm etiiine ayak baata-
Sen herkesi kor, llemi sersem mı iun zaman. aizi. koltuğa kurulmUf 

aa.ıursm? gördüm. Sevgilinizin habratını önü.-
cVe meıhur bir söz vardır: Apk nüze a~mlfAllız... Bir okuy~ 

herkesi kör sanır.. . Siz de., onun sunuz, . hır okuyorsunuz.·· Aman, 
gibi. Hanc:laına olan alakanızı gizle- '?1"_edı~eoek • ma~~r~ydı... Yüzü-
yebilıycrum zannettiniz... D&.Zun •1fadeaa .deg1fD11f... Aynaya 

A '- f zl • k" d eli çehrenız akıedıyordu. ETVellti ema-
rtııt a a ın ar e eme : reler mevcut olmua bile., .. rf bu 

- Asık oldum da ne yaptım)··· halinize bakmakla, inaaa. büyük bir 
- Ne mi~. . . Fırsatı bulunca at& müv~celıesinde olduğuna yemin 

?dasına girdiniz... Ve ben. barda- eder... Uzun uzun orada durarak 
gın kırılmutndan hasıl olan gürültü halinize baktım... Önünüzdeki def
üzerimı kuıkulanıp da ikinci defa terin içindekiler Adeta ezberimde 
odaya girdiğim vakit, sizi ne halde okluğu için nereleri okuğuduiun..., 
ıördüm, Liliyor musunuz)·•• ma farkındayım. •• Hv balde teb-

İlave etti: daydınız. Değil mi) cuk vermedi. deiil mi> n:Z? 
- Atlı: ne size göre, ne de bana - Evet... - Veren çocuk deiildi. - Olsa olsa bugünkü dok.torda. 

göre ..• Onun İçin bizler kısmetimizi - Aferin... Saklanuyol'IUlluz... - Sizdiniz. yahut onun yalanlar.-ıdadır .•• Beni 
baıla ihtiraslarda aramalıyız... Büt~'_~ konuttuklanmm dinlediniz - Bendim. buradan bırakınız .•• Teklifiniz üzere 
Siz, gerçi nasibinizi siyasetten çıkar- mi) - Benden çaldımz> itbirliği yapalım... Dütmanhktan 
mağa çalıtıyorsunuz . .. Fakat o da -Evet... - Ô)ıfe. vazgeçip dost olalım ... 
nafi~e... Bu cüaae ile inan fırka reh- - Ôy)eyae, tabi!. bütün earan- - Cenyo' nun kapıaında araba- Köse Emin, tabanca ile kamçıyı 
beri ohnağa kalkarsa gülerler ..• Ne- mrza vakıf oldunuz: lıte bu ada- da bddiyen Bedriye hanıma •İz bir köıeye bırakb. Tahta biri.kemle 
tekim arkanızdan gülüyorlar... letsizliie gelemiyorum: Hem hari- RSJendiniz) çekerek kafesin karııaına oturdu. 

- Kim> • . • mime aokuluınız. .. C..ua gı'bi. •• Hem - Fıret. .Hoplea, kendini art bacaklanndan 
- Herkes... Bıyık altından .•• c.!e, •İz benim nem var nem yoku. - Öyleyse bem bir çok sırlar bi· tavandaki kütüğe um... derin bir 

A,ikir. . . Her türlü gülüyorlar... Bu bilesiniz. ben aizinkileri bilrn.i;reyim... liyomo. hem de pefimizde dola§lyor- uykuya dalmıftL Cüce, muhatabııım 
ak,amki vaziyetiniz neydi öyle)... Bu, kötü bir hak.azlı.kbr... Sizi fU sumız. ne diyeceğini merak.la bekliyordu. 
Şimdi ayı.kamız . .. Neler yaptığınızı, mayımaıun kafeaüae. hakkımı alm- - Bedriye hanıma ıealenmem Zira h.Iinden yumuıadıianı aez:
neier söylediğinizi aklınıza getire aqa kadar ba1>9CClecejim... Şqet obir teeadiif neticesiydi. Sizi ta.kib- mitti. 
miyor musunuz>.. . Onun için, ha· isterseniz. buradan çıkar çıkmaz..-- etmiyord~:·· • - Teklifinizden dolayi size çok 
na kalına kadın ae-YdaaSKlan da. dete kavupcağız. •• ikimizde_ - Pekala ... Ona da ınanayım .•• tqekküc- ederim... Yavq yavq. 
siya.set sevdasından da vazgeçmek... _ Ne saadetine) Fakat bild:kleriniz vazdır. umimiyetinize kail oluyorum. Bil-
Bütün bunlan çiğneyin ve tıpkı ~ Sö I d. B° • • • - Olmaz desem akla yatar mı) ••• lU.r tiıenin yerini benden gizlemeie. 
nim gibi yaparak başka bir scıvdaya - . Ye ım a... wm .IÇlll a~- Ben ki... yolumu şaprtmağa kalkmadınız .•• 
d v •• •• •• cak bir saadet me"YZUubahia olabı:- v ... __ Em' . ih il ·· L d ı_ 1. · h L"-ogru yuruyun... r o d -- - .l _ .d. 5-1 r..oae ıın. ıat za e: gune .-;a ar o .-;ıymet 1 fıte. a.-;aa 

- Ne'" kaadedworaunuz) ır: a servet ...aetı ır... wtau s· k" S 1 H ·di d · d. t d kto ·1 · d ~= B -
,,. .,, Hamidin definesi öyle bir memba- . - ız dıed~ tan D ~ . ev:h.,.. ~~nl o c:;n ~ eaınb Y'"••• u~ 

- Muazzam aervetleri... d.r ki. ikimizin de, hattl bqkalan- ndız·:· - . ı.laıbir .e~rınıt.AnY -~~ ~~ e 
1
nyo ka L-~:~pnamk ızbwa:' 

- Yani Sultan Hahid'in aerveti- d L.:-~ d•nd!......a...il· n.... evırmemıı o ıraınız... ~ uıraz evve aru eocuven ay or 
. .,. nın a ıurınnı ı ..._, ır... ~un S J H . ah ·· · d U--·· '- " ül' dn nar baza aizd Q. u tan amıt an tan. partomenı u. ~.!.'!'!'.!.......&UG,11~ Muanna aom u. 
- Buuıız, hilİ7or1Unuz ••• Sildi- - earan _ e olacak... ~yet Y.~ lzillQr ıiıe)'i ayn ayq adamlara .(Arkaa var) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 3 - SATILIK EŞYA 

UTJLJJ[ BUHAR KAZANI - 8 aı
mosferllk 12 metre mtırabbaı aathl 

'.AXŞAM 

KADIKÖYDE - <Jenlf bahçeli 1y1 ACELE SATILIK EV - i kat 6 oda 
nezaretli 4 daireli ahpp ape.rtmwı b11Jt\k ~ vt manDfl, dtn1z1 ta
c2S,ooo .. 11.r&ya ıatılıktır, Karak~y Me- rf1r Beşiktaş Kılıçali posta txıl\vezzU 
lek han No. 8 Em1Ak:serv1s'e müracaat, sat. 19 - ı 

-2 
YtlKsn: EVLERDE - (Odalar te

mlzl!Rl hariç) lllka aofracı ıt arıyor. 
Tecrllbell g&terlşll orta yaşlı vui!e
lfne meratıı AJqam'da clAJ.b rem
lhıe mektupla mtıracaat. 

H YAŞINDA - Orta derecede tah-

narh atq borulu bir sema.ver kazan -------------
baculle birlikte &Cele satılılı:tır. M1ı- KURUÇEŞMEDE - OenJf neza.
racaat: Balat iaele caddesi &3/55 nu- retli ah§ap, a.partınıan tertibi ft9 d.a
maraya AbdlUbdtr, Tele fon: 23792. 1rell köŞk clO,OOOı ıtraya. aatılıktır. 

Karnköy Melek han No. 8 Emlt.kser
VL'l'e müracaat. - 1 

KİRALIK A.PARTIHAN ırıtJBADE
LESt tr Fatihtt tramvay durağında 
bahçe qrtasmda Ski kaUı, 6 odalı kon
forlu Uglr evin aahlbl Bey~lu, 01-
hanıtr, Nlp.ntn~, Şl§lide 3. 4 odalı 
blr a.partıman ldracısi!e ~ettşecektlr. 
21308 telefona mllracaatııı.n. 

11111 bir gen9 faal ayak iflertnde ça- ACELE SATJLI][ _cerrah! ve bev
hfmak nzere 1f anyor. Kem verebl- Hye lletlerl. Arzu edenler het gftn 
lir. Akşam'da (Tekcan) rOmuzuna Oğ'leye tadar Kadıköy Mlttıardar Cl
mettupla nıftracaat. - 1 hanserasker aolı:ak fi9 No. ya milra-

BtlYVK çtFTLiK - Otel, gazino _caa_tı_a_n_. --------
mfidürtı 1§ an;or. Uzun tecrübeli SATILIK - B1r demir tulumba çitte 
idare.st Jı:uvvetll g!lster1şll, vazifesine alltndtrll ve motörl\ ile beraber. Mtl
meraklı cErtuRroh rllmuzuna Akşam racaat: Slrkecl Hoca.paşa hamamı, 
p.zeteslne mektupla mtıracaat. - ı ba.y Hakkl. _ 1 

BİR BAYAN - Bir bayın ev ~er1- KULLA1'"Jl.MAM1Ş - Yepyen!AE 
ili görmek tızere gece ve gündüz ka- marka elektrik sOpUrge, bir kütnp
lablllr. Akşam'da. aarih adreslerlle hnne tıtaplartle r:ıtılıktır. Müracaat: 
'<c. Y. E- rümuz:una mektupla mftra- Telefon 81135. - s 
faat. - ı 

ış ARIYOR O
_._ kte .,...,,..,u DOKTORLARA ELVERiŞl.İ - • ...,. mc· pm ........ 

daktilo btllr defter tutablltr bir Türk cWalterı marka. üç hastaya birlikte 
ıencı münasip 11 anyor. Aqaın'da tatbik edilebilen az kullanılmış Dl
co. N) rtımuzuna mektupla müra- aterml clhazı tefernıııtlle beraber 

satılıktır. Müracaat: Telefon 81135. pat. _ 3 
BAYAN tş ARll'OR - Eskl ve yenl ------------

barflerl otur 1azar. Yazıhane ve tl
earethanelerde münasip 1t an:yor. 
Tqraya da gtdeblltr. Akşam'da (Ne
Yln) rilmuzuna mektupla mllraca.at. 

" SENE EVVEL - Haydarpaşa u
manı in§& edilirken çek1lmlş :fotog
raflar ve limanın inşaatından evvel
ki Haydarpaşa iskelesinin reslınlerl, 
kartpostallan birer llraya alınır. 
saat 18 - 21 arası 60894 No. ya tele
fon edilmesi. - s 

SUADİYE - ERENKÖYDE - Geniş 
bahçeli .sa~Iam ah.,ap 1k1 ka,k her 
btrı .15,000, liraya satılıktır. Kara.köy 
Melek han No. 8 Emlttkservls'e mtı
racaat. - 2 

Bt•ntıcADADA - KINALIADADA -
Geniş bahçell 1k1 vlllA .ıa,000-10,000, 
llrnyn satılıktır. Knmköy Melek han 
No. a EmlAkservt.s'e mür:ıcnat. - 2 

FATinTF. - .. 9,000 - 16,000• ııra. 
yn iki apartıman satılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 EmlAkserv!s'e mü
rac:ı.at. - 2 

Cil!ANGİRDE - BESfKTAŞTA -
cl5,000 - 20,000. liraya lkl apartıma.n 
satılıktır. Karaköy Melek han No. 8 
EmlAkscrvls'e müracaat. - 2 

TEPEBAŞTh'DA • NİŞANTAŞIN
DA - :r22,000 - 25,000• liraya iki 
apartıman satılıktır. Karaköy Melek 
han No. 8 Eml!\kservis'e müracaat. 
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MECİDİYE KÖYÜNDE - Büyük ve 
kllçük m.lktat'dn gerek asfaltta ge
rekse iç taraflarda satılık :ırsnlar 
vardır. Sirkeci Bfi~fik İsmail pa.sa hnn 
No. 6 Tel: 23"86 - 2 

ZİRAATE ELYERiŞLt ARA.Zt ARA
NIYOR - Amavutköy, Bobek. Bey
lerbeyi, Çengelköy, Vanlköy, Kandlllt, 
Ana.doluhlsan clvnrlarında. bahçe ve
ya tnrla.sı olup ta satmak isteyenle
rln Galata posta kutusu 1137, ~tı!ık 
mahallin evsaf, mikta r ve son flntınl 
blld1rmelerl. - S 

SATILIK ARSA - Kadıköy Zühtü 
Pa.şa Bağdat caddesinde çift apartı
mana elverişli 547 metre ve denize 
nanr arsa satılıktır. Galata Ada han 
7 numaraya mtıracant. Tel: 43968 

-1 

KURUÇEŞME - Tramvay dura
ğında 91/93 numaralı kömür deposu 
kiralıktır. Milracaa.t: Fntlh Kıztaşı 
Açıklar sokak No. 30 Eınln•. - 4 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkincitcşrln Kc
şldesine aynlan 

ikr.lmiycler 
1 adet 1000 liralık 
l ll 500 .» 
% ll 250 ll 

H » 100 » 
10 ll 50 .. 

,. 40 ll %5 ,. 
60 10 

ORTA 3 TEYİM - Tahslllme me
dar olmak tızere öğleden aonra her 
hangi bir müessesede çalı§Jil~ ısti-
1t)rJm. Ketll de vere}>lllrlm. 1Sttyen
lertn Aqam'da. Ça.'ı.şkan rilmu.zuna 
mektupla mftracaatlan. - 2 

DOKTORLARA FIRSAT - Satılık 
Pantootn mak1nest ve A.E.G Vampir 
masaj maklnesı. Çoıc as kullanılmış 
natler ehvendir. Mtlracaat: Cuma ve 
pazardan maad& hergtlıı dlş tabibi 
Muhiddin Mazldm Akgttn. (Kadıköy 
Muvakkithane caddesi. Telefon 60210 
{Hergfuı). - 1 

HER SEMTTE - cl,500 - e 5001 11-
raya ahşap evler satılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 F.ml~kservls'e mü
racaat. - il 

HER SEMTTE - •l.500 - 8,000ı li
raya kAglr r.vler satılıktır. Karaköy 
Melek hnn No. 8 Emll'ıkservls'e mü
racaat. - ~ 

SATILIK K!GiR EV - ıı oda beş Liseler alım ıatım komisyonu reisliğinden: 
kat her katta mutfak, helft. terkos Kom!syonunıuı:a. ba~lı ti yatılı 11scn1n ısoo çeki (Gilrgen, Meşe) odunu 

2- iŞÇi ARIY ANLAR 
elektrik hava.ıazı hamamı mevcut ıs.ooo llra tahmin bedelle kapalı zart usullle eksiltmeye konmuştur. 
Oeiilkpaşa Saraytçl e4 No. tele~on Fksl.tme 5/ X/ 1942 Pazartesi günü saat 15,30 da .Beyoğlunda ı.:scıer Satın 
.21978 - 5 Alma koDW:yonunda 3'1Q>ılaca.ktır. İlk tem1natı 175 liradır, i:s!eklilErln 249!1 

ALAFRANGA VE ALATURKA -
Yemek yapmasını bilen iyi bir &hçı 
bdın 40 - 4S Y81 arasmcl& olması. BATARYA İLE İŞLİYEN - Her 
AQ&m'da B. H. rtımuzuna mektupla· radyoyu §ehlr cereynnlle i§letebllecek 
milracaa.t. - ı bir c1ha~ 45 Uraya satılıttıı. Akşam

ACELE SATD.m HANE - Çarşam

ba Beyceğiz Mehmet dede 80kak No. 
1 Dört oda bahçe kuyu . elektrik 20 
1çlndekt!ere müracaat, 

!OCO LİRAYA - KüçUk Mustafa 
Pa.p Aşık pş. matınllesl Tekye So. 
No. ı, 4 adalı ev acele satıı•ktır. Sü
mer Bank Defterdar !nbrlkası, mü
fettiş Muzaffer Soysallıyn müracaat. 

AOELE SATILIK APARTIMAN -
Kadıköy Osmanağa mahnlles1 Hnlke
vı arkasında Arayıcılarba41 Mkıı.ğı 
14 numaralı apartıman satılıktır. 
Alıcıların S!rkecl Şah1npaşa otelinde 
Fnat Cemallglle milracaathrı. BEŞ AYLIK - Btr eocuıa bab.bl

Jecelı: bir Türt baranına 1ht1~ va.ı 
dır. Valı:ıt matbaam veznedan Beh
nm Ur.cana müracaatları. 

DiKtş stı.EN - İşçi arruuyor. Be
J"Ollu Oalatuaray Em.lnnevruz aokak 
10 numnralı Pa.naJ.ya apartımruıında 
vıoıa kadın tenllıanesıne mftrasaat 
ldllmest. - 1 

CSTA ÇÖZGtJctJ ARA!lıTV.OR -
:Anadolunun t)'1 bir :rertnde pamnk'u 
ınensucat fabrikasında çaıı.,tınlma.lr. 
bre usta ç67.gtlcü1ere ihtiyaç var
dır. isteklilerin İstanbul Merkez pos
C&bane caddesi Yeni Valde hanında 
'9 No. ıu yazıhaneye müracııatlan. 

-1 

.BEŞ N1JFuSLV BİR AİLE NEZDİN
DB - Dolgun maql& yemek ve ev 
hlsmetı ynpmumı bilen Türk bayan 
llzımdır. Tahlı&kal• caddesınde 93 
numaralı kundura boya SmaJAthane
lfne saat 9 - 12 ye kadar mücacaat
lan. Telefon 21147. - 6 

BİR KADIN ARANIYOR - Fcner
JO}unda tlç t1flllk blr alle yanında. 
,emek ve ortalık ~erlle meşgul ola
eat kim.sesiz bir kadına llıUya9 var
dır. İstanbul Tütün gtlmrilUnde za
fer çikolata tabrtkaaında bay Hüseyi-
ne müracaat etsinler. - 4 

iYt BİR İŞTE ÇALIŞ!\tAK iSTJ
YENLER - Rızap~a )'Ok~ Na.su
hlye sokak No. 81 t mQ.racaat. Freze 
n tesviyede çalı~ll olanlar tercih 
ecmır. -1 

ECZACI KALFASI ısTJ-ronuz -
ı.tanulda çalıfacak bil" baJa 1ht1-
Jaç vardır. Diplomalı da olablllr. Ya
m ile IM&nbul 757 posta kutuauna 
mftrncaat. - 1 

TERZİ DİKİŞÇi LAzlM - Eli ça
buk dik.işçi hanım :ıtıza. 1ht1yao vardır. 
Ankara caddesinde Mııarlt ltltapha.
neslne müracaat. - ı 

DİKİŞÇİ M'UCELLİT LAZIM -
IW çabuk dlklşçl kız ve erkek mtlcel
llde ihtiyaç vardır. Ankara caddesln
de Maartt kltaphanestne müracaat. 

-ı 

ÇOCUK AUNIYOR - Yuıbane 
1t1ermde çalıpnak üs.ere 1~ - 20 yq 
araaında otur yaz.ar bir ~ocuta lhti-
199 vardır. Amı edenlerin kef.U ı~ 
tennes1 f&l'Ule Galat.&. Karamustafa 
aat 68 numaraya mftracaat.ıan. 

-2 

da (8. E> rüıntJZUna mektup1a mil
racaat. Tel: 20175 - 2 

!ATILIK FIRIH MAıdNJ:st - t}ç 
ytiz k11oluktur. İatlyen bultanbamam 
Katırcıo{tlu Han lldncl katta 8 nu
maraya müracaat. - 2 

SATILIK PARKE - tyı ve kuru 
1100 metre murabbaı kadar satılık 
p:ı.rke vardır 41359 Telefona müra
caat. - ı 
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BtlYVKADADA - MOO ltraya acele 
satılık ev. İk\ kat S oda blr taşlık 
mutfnk tulumba. ve saire. Bfiyükada 
Oltacı sokak. No. 19. - t 

SATILIK - Kadıköy{inde 2 dönüm 

5 - MÜTEFERRiK 

AYRUPADA TAllSii GÖRMtJŞ -
Tecrübell bir baynn 11se talebesine ve 
btiyüklere Almancn, FrallSlzca ve Pi
yano dersleri vermektedir. Akşamda 
(T E R> rümuzuna mektupla müra
racaat. 

SATJLIK BETONİYER - 175 ııtre
llk elektrik motörlü blr betoniyer sa
tılıktır. 41359 telr.fonda bay Celfıle 
nınracaat. - 1 

bahçe 1çlnde boyalı, tam konforI6! TEl\IİZ BİR AiLE NEZDİNDE -
ayda 120 lira ırath köşk, saat 12-13 Almancası mükemmel. Fransızca ve 
de 22566 ya telefonln. - 2 Türkçeye vakıf tecrilbell blr baya ' 

5000 LİRADAN l.000.00-0 LİRAY:\ Uçten yukan çocukların lls:ın. terbi
KADAR - Her yerde her cins emlAk ye ders!erlle meşgul olur. Meı.tupla 

ACELE SATILIK EŞYA - MotörlU, rumak ve satmak arzu ede.r..lerln: müracaat: B:ıy Muzaffer, Muhtarp:ı- ı 
ye~enll sanda.'!, Wransez yeni bl- Ferdi Selek Tilrlt Eml~k Bürosuna şa sotaıtı No. 16, FCncryolu. - 4 
s1klet, bWklet motöril, Radyo Fllko müracaaUan. Galata Ömerabıt han 
:yedek 10.mbalıırlle. Kadıköy, Fener kat 2 No. 23. Telefon: 42368. İLK VE ORTA l\IF:KTEP TALEBE-
atad.ı yanında Kurbağalıdere kena- LERiNt - Bütün anıf dersierlno ha-
l'mda Şeftkbey .akak No. 19 8 müra- İYİ BİR FIR~AT - Devren satılık zırlar, gurup halinde veya husus!, 
caat. Pazar, alı öğleye kadar. _ ı dükk!l.n: Oa.latnda Necntlbey cadde- prat1.k ve ınetodla Fransızca öğretir. 

sinde 90 No. lı !şlell dlikkAn satılık- Akşam'da N.B. - 2 
SATILIK OTOMOBİL - Hususı az tır. İçindekine ml1rnc"nt. - 2 !!119------------• 

kullanılmış altı alllncllrll aağ'lam l!l.s- MEKTUPLARINIZI Al.DiRiNiZ 
tlklert yok motörtl çall§ır vaziyette ştşLtDE - Modem bir vlll~ 5 oda Gazetemiz tdarelııanes1nt adres 
bir otomobll ıa.hlbl f.!lŞraya g!dece- ı bel. möblesile kiralık. Müracaat Şiş- olıırak göstennı., olan knrllerı-
11nden ucuz bir tıatıe satıyor, İste- ll istasyonunda Tütllncü Katınnya. mizden 

yenler Samatya tramvay caddesi No. 15000 LİRAYA SAl'ILIK KARGiR S N - N K - A F A - Eevl.id -
!68 eve müracaat. - 2 KÖŞK - ikı katlı yedi oda tallı kuyu Okay - A ö - inşa:ıt - D ı K -

ÇAPRAZ DEMİR TELLİ - Az kul- :ıuyu meyva aa-tıçlan olan ve tramyaya l\l s - Mdbendis - l§gıiuır -
Jarulmıı, Alman plyanoım azimet bir dnklka mesafede UskUdar Zeyneb c %9 B _ r. s. K - 176 - D.N -
dolayıglle acele, ~hven satıyonun. in- K!mU hastanesinin civarında. Kapı N D _ İngilizce - n.s - G.N -
rW. saray k.a1'1lmlda Tepebqı Pa- atası Hasan bey sokak No. 2~ - 3 E:v _ c. y ~ - l'tk Can - Atru 

nJı 1 ncl kat S numara. - 2 BEŞİKTAŞTA SATD.IK EV - Or- namlarına gelen mektuplan 1da.-

4 - Kiralık • Sablık tabahçe cnmgöz sok.ak No. 18 de dört rebanemtzden aldımıalan rica 
odalı elektriği ve terkosu olan gayet olunur. 

kullanışlı bir ev. görüşmek lçln Be- :..--------------lOl.OH JJRADAN !50.00I LhıAYA §llı:ta~ Barbaros meydanı mahkeme 
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- çıkmazı No. 2 ftst kata mürncaat 
otıu civarında utılık han ve apartı-
manlar aranıyor. İy1 prtıarla at- KİRALIK APARTl!'tlAN - Bebekte 
mal: lsteyenlerln Belek Türk EmlAk nhtım tnUndo kalorifer, sıcak su ve 
Blirosuna ömerabit han 1123. Mil- telı:mll konforu havı yedi odalı man
racaat.hın, Tel~fon: 42368. - ı zaralı bir apartunan dairesi mobU-

BEYOÖLU SEl\ITİNDE _ Müstakil yeli veyn mobllycslz kiralıktı. Tele-
veya erkek.sis 1y1 bir Aile nezdinde bir fon: <60439> - S 
iki odalı konforlu bir yer aranıyor. BEŞİKTAŞTA _ Denize ve tram
Yemekli de olabilir. Tel. 20096 - 2 vay caddesine yakın garaja ve depo-. 
KİRALIK SEBZE BAHÇESt- Top- ya elverişli 400 M2 arsa kiralıktır. 

up1 haricinde Mttha.tpqa çtfillU seb- Miiracaat: Beşiktaş dl§ tabibi Pepo 
ze bahçesi yOz dönüm erazisl, mo- Hayon. 
törü, englnan, mekAnlarUe kirahlı:tır. BEYOÖLUNDA - İki ilç Odalı 
Salı n çarp.roba g(lnlert aat " - a mllstakll konforlu apartıman dalreel 
IJman hanında U numaraya milra- ve yahud erkeksiz alle nezdlnde bit 
caat. - a oda bir salon ~ekll yemeksiz klra-

KADIK.ÖY lrrtJH'UBDAR _ tnet lanaeaktır. Telefon: 20096 - ı 

!ZOM LİRAYA SATILIK - Klrg1r 
bir apaı'tıman. Müracaat Ktiçük Be
bek 12 numaraya. 

Zayi - 119/942 ö~Ie sıralannda 
Atik Ali pa§a - Cumhuriyet füesi 
arasında, orta okul dlplomam. bilvi
yet cüzdanım n aşı kt\ğıdımı ı.ayi et
tim, bulan gö.stert:en adrese vern-

1 
diğl taktirde memnun edllecektir. 
Aksi takdirde ycnllerlnl alacagımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. Tophane, 
Boğazkesen caddesi Türk Gücü sokak 
No. ı kat 1 bayan Mehllka Ba.şanr 

Terhis edilen 
şöferlere 

Emlnönil yabancı askerlik JUbesln
den: 
İhtiyat olup bu kere te~ olan oo

förlerden ıubemlzde kayı\lı alanlar
dan 60, 80 llra 11eret mukabllhıdı ça
lı§Mak isteyenler tubemlze hemen 
mllracaatlan 1lln olmıur. 

sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlayacaklan kapalı adlarını belli 
saatten bir .saat evveline kni!ar tomtsYon ırelsllğlne vermeleri. ~tnı:mc Ga-
latasaray l1seshıded1r. {10175) 

'l'ttrkiJ'G <Jilmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulue tarihi: 1888 - 8ermayıesı: 100.000,000 Tür"k lirası Şube ye 

aJans adedi: 265 
Zlraf ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrfktlrtulere 28.800 lira ikramiye \'niyor. 

Zlrant Banknsındn kumbaralı ve ltAbamz tnsarru! tıe ınnnd:ı en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeltlleeck kur'a ılt> aş:ığıd:ıkl 

plana _göre ikramiye dağıtıl:ıenktır. 
4 ıtdel LOOO liralık 4.000 lira 1 166 rulet 50 liralık 5.000 lira 
' • 500 .D 2.000 .D 120 » 40 • 4.8(}0 • 
4 • 250 • 1.000 • 1160 J> 20 • 3.200 » 

40 » 100 » 4.000 • 
DİKKA'I': Hesaplnnndnkl paralar blr sene içinde 50 llrndan ıı.şaC: 

düşmlycnlere 1kramJye çıktığl tnkdtrdc 9'0 20 fazlaslle verilecektir. 
Kw-aJar senede 4 defa 11 ey101, 11 birincikanun. 11 mart ye 

11 haziı'an tarihlerinde çekilecektir. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkall· 
de güzel manzaralı ço'k temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık husust 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek 'TC neka· 
hat devrini geçirme\ utiyen· 
lere mahsus yegfi.ne müessetc. 

Telefon: 42221 

DOKTO B ı•-11 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

"" ....... uokıor , ...... lllil. 

1 

Bahaddin Lutfi 
Varnah 

OPERATÖR tmoLOO 

Böbrek, mesane, tdrar 'e 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Prof. Dr. 
KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doiu 
Palu N ... 14'. Taklİnl. Telefon: 
43963 Her5'Ütı saat 15 • 18. 

TEZGAHTAR ABANIYOR - Göm
ıet v• tuhafiye malazalarında oaııo
llllf geng tezclht&r, Bayan Te Bay ve 
bir Çocuk almacaırtır. Müracaat Tel: 
lllOINI - ı 

be)' aatmd& 700 metre anıa ne Bo
Pz!çlnde Ana.dolu tarafında fevkalA
de DWlZJU'3,lı mru 1ç1n 18 odalı köşk 
sat.ılıktır. Galata altıncı vakıf han 83 
numa.raya mtıracaat. - ı 

EHVEN FtATLA SATO.IK AR8A-
AZ ÇOK - muha.sebe f;lerlnden LAR - Qlftehavuzlarda denize OOk 

anlayan bir Bayana lüzum vardır. yakm y1nn1 altı metre cephe bin b&§ 
t.leyenler zmtnönü meydanı Mı.sır yüz altmıı metre murabbaı sekiz bin 
0al:'§Lsl .ltar§ısı No. 14 de Bay İbrahim llra. - 1 
6ana müracaatlan. - 8 AYASPAŞADA - Denize cephesi on 

FINDIKLIDA - İlı:1 eephell fev
kalAde manzaralı ahfllp ev arsuı fl
atıne ııa.tılılı::tır. Görmek vt görtl§
mek için Cihangir camı.sı knrflsmda 
Kumrulu sokakta 26 numanı.lı &par
lımanın (6) cı dairesine her gtın 
(2) ye kadar müracaat olunması.- ı 

[Cerrahp&şa hatanNt batteriJO
loğu] Kan, idrar, balgam, m•-

'.l'ENİ NEŞRİYAT: vadch plta &alallllerl T• cıan.r 
vasıtulle .-ulla Dk rtaJeriD-

PEBDE VE SABNE ele kati tetblal) 1apılır. Beyoflu, 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaıaiıi 
Divanyolu 104 

MuayeDe •aatleri Pazar hariç 
her eü. 2,S - S Telı 22398 

BİR YAZIJIAN~iN _ yalnız Al- sekiz buçuk metre dört yUz alt.mı§ ye
mancn, Fransızca muhaberıı.tını haf- dl nıetre murabbaı on bin lira. Mü
tanın muayyen saatlerinde veya bir racaat Yeni Valde han 74 - '1~ te!e-

KADIKÖYtlNUN İYİ BiR TERİN
DE - Ap. veyn ev aranıyor. <~
da Ev) runıtızunıı mektupla müra
caat. ~ gUnde temin edecek Türkçe bilen _ıo_n_:_2_4_a1_s_. ________ -_ı 

~lr Bay veya Bayana ihtiyaç vardır. SATILIK BANE _ Türbe ve Bul- BAHÇELİ EV_ Beşiktaş Has FJ.nn 
Aqam'da A B o. - 2 taıuı.ıunet duratıarına beşer da.kl.ka arkası Saillı Efendi 80kak 8 • 10 111.-

BiRi l'AZUIANIIDE ÇALIŞl\IAK - mesafede 6 oda 2 hol havagazı, ter- yılı ahfap 1717 ztrA. bahçe il Ot\& tram
V• tıerlde atı§ qlerlnl deruhde et- kos, elektrik, banyo, aarnıçı ,bahçeal vaya y&kın ııörınek için ~eolkta§ 
illet tızere 1k1 bayan aranmaktadır. bulunan kAatr h&ne satılıktır. Müra- tramvay depoau ka?lııında Ztvtı •
t.teyenlerln ş. F remzine tatallltlı caat: Çemberlltq tarwı.md& Merkez 1tm ~Jbanesl Ahtbt Ziya lonere. ----

(PERDE ve SAHNE) nln llltteortn Tablnıe ,tderken Meşelik eotatı 
aayıaı birçok :tıymetıı yazılar ve sen... Ferah apartunan. Tel: 10531. 

gln resimlerle çıkmıştır. I•••••••••••• •••••••••....-• .. 
........................................................................................................ ;1111111111111111 
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· Semti Mahnllest Sokağı NQ, cınsı Lira Rr. 
Kasımpap. l:mln camı Samancı 45 DükkAn 6 
Galata Yeni Cami Azap kapwu 'l 
Beyoğlu Ktıçtık Panpltı Hacı Mfhak '8/.0 
X&bat&I ömer •vııı Melnan •ı, 111 
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aş, diş, nezle, grip, roma fzm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 

lcabinda günde 3 kafe alınabilir. 
derhal keser 

1 
Ve Bütün :Ağnlan Derhal Keseı-. Her Eczaneden Aray1n1z. 

Yakında açılacak 
Ko..Iorller ban:yo ve Marmaraya. nazır bahçeli 1 - 2 - 3 - 4 yataklı 

odalarımız vardır. Adrese dikkat: UleU Şair Ha!!met ,;okak 43 No. 

1 NECATİ TOKYAY " 2-6 k~Ulk Bas Hey'etln!n iştiraldle yepyenJ ve pek 
zengin bir repertuarla. a Teşrinievvel cumartesi akşamından 1t1baren 

seanslanna ~lıyor. 
WJ!A 

Her puar saat 18.SO dan 18,30 a kadar içkisiz bllyük Revü Matinesi 
Saym mUşterllertmızın al'Z\1$u üzerine 

MODERN KIZLAR 
Revüsü. bir Hatta daha devam edecektir. 

Memleketın tanınm11 artlstl.erlnln ittlrlldle pek yakında 

E F E N 1 N A Ş K 1 Gayet eğlenceıı Bllyük Revü 

Pamuklu mensucat Fabrllı:ala

rında çalışmt, tecrübeli ve 
yUksek maaşlı blr 

Dokuma ustabaşısı 
Ue IKI İYİ USTAYA ihtiyaç 

azarı Dikkatte: 
vardır. Taliplerin Kazlı Çe~e- İstanbul Teniler Hazır elbiseci- Ç 1 K A C A K T 1 R 
de l\tE:ı;sucAT SANTRAL T.A. ler ve dildşçiler san'atklrlan 

--w-ş ... ı_rk_e_tın_e_m_u_·r_ac_aa_tı_a_n_. -- , istihlak kooperatifinden: İLANLA.KiNiZi VERl\lEKLE REM KENDİNİZE .... DEM DE 

Y 8Z 1n8 n 8 K 1 Z 1 L A Y' a yardım etm.l.t olacWınız. 
1 Yüksek Veklller Heyetinin 11/ MÜRACAAT YERİ: 

olnak kullanılmak üzere Sir- j 9/942 tarih ve 2/ 18717 sayılı ka- 1 ~bul, Y, Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu Tel: 22653 
1 eci - Türbe arasında 2 - 3 il kooperatifimizin ana 

rarnames e İstanbul, Y. Postane arkaSUlda İIAncılık Şirketı Tel: 20094 - 95 
odalı bir yer aranıyor. A'k.~m mukavelenamesl tasdik kılınmış 11•••••••••••••••••••••••••••1 ilan memuruna müracaat. •-----••••••illi ve İstanbul Asliye Birinci Tica- •••••••••--•••••-•-••••••il 

Z.ıyl - 937 senesinde Haydarpaşa. 
lisesinden aldığım olgunluk diplo
mamı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskı~ıntn hfikmfi yoktur 

Handan Gllrdll 

Otomobil 
alınacak 

Yeni bir vaziyette hususi otomobili 
olup da satmak iıtiyenlerin posta 
kutusu 97 İstanbul adresine müra
caatları. 

BAY l\Iİl\1 \R l\IECİD'e 

Açık muhabere 1 
An.karadan gelen Mimar Bay 

Mc~d'ln acele Atabek Hanı No. 
da Bay Fehmi'ye müracaatı mer-

cudur. Telefon: No. 24674 

ret Mahkemesinin 29/ 9/ 942. tarih 
ve 28687 sayılı siciline kayıt edil-

miş olduğundan sayın esnafımı
zın menfaatleri doıtumundan ko
operatif merkezi olan İstanbul
da Mercanda Yaldızlı hanın üst I 
katında (14) numarada dalrei 
mahsusasma müracaatla ortak 
kayıt olmaları Ha.n olunur. 

Müessis: Ahmet Hamzaoğlu 

ACELE UCUZ SATILIK EV 

Kadıköyüude Baharlye, Plrl 
Çavu., soka~ında 11 No. lu 70 
m2 Iı - 2 kat 8 oda - 20 Ura ki
ralı ahşap ev 0500) liraya satı
lıktır. Görmek içtn 1çlndek.llere 
almak içln de Ş~ll Hasat &<>kak 

- 27- No. lu eve müracaat. -

.._.,....~zkur Emlik kapıcı arıyor 
lkl gün evvel sattığı ve umuru idaresini uhtesine aldığı kalori!erll 

asnnsorlıi bir npartıman !çln ezgayrl bnhşl!f 25 llra aylıklı karı koca. 
bır kapıcı aramaktadır. 

Taksim Abdülhakhfüııit caddesi No. 23 Bozkurt Em'l\k te!efon 43532 

lstanbulun en güzel yerinde Marmara ve Adalara nazır 

Acele satılık iki katlı aparttman 
Sultanahmet Yeni Akbıyık caddesi 40 No. lı birinci kat 3 

oda, mutfak, hela. İkinci kat 4 oda, bir salon, hamam, mutfak, 
ön ve arkası bahçe.. . Kar gir, elektrik, havagazı, terkos vardır. içi 
yağlı boyalı . Görüşmele için Telefon: 24093 e müracaat. 

KULLANINIZ. TF.SIRlNt DERHAL GÖRÜRSÜNÜZ. 

Memur al na ak 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
Umum müdürlüğünden: 

Bankamıza Yüksele mektep, Lise ve Orta mektep mezunların
dan müsabaka ile müfettiş muavini, Şef namzeti ve memur alına
caktır. 

İmtihanlara girebilmek için: 
1 - Askerliğini yapmıı veya halen askerlikle bir ilişiği bu-

lurunamıt olmak, 
2 - Yaşı 2 .len az J 5 den yukarı olmamak, 
3 - lstihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Bankanın göstereceği yerde vazife ifasını teahhüt etmek, 
5 - Mektebe kayıtlı talebe olmamak, 
İsteklilerin İmtihan giinünden i1ci gün evveline kadar aşağıda 

yazılı vesikaları Ankarada 88"lkamızın Memurin Müdürlüğüne veya 
lıtanbul ııubesi müdürlüğüne tevdi ederek dühul numarası almalan 
lazımdır. 

A) Nüfus tezkeresi 
B) Askerlik vesikası 
C) Tahsil vesikası 
D) Vara evvelce çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler 
E) Başka yerlerde çalışmamış olanlar için hüsnühal kağıdı 
f) iki adet vesika fotoğrafı 
Müsabakada muvaffak olanlar arasında yabancı dil (Fransız

ca, İngilizce, Almanca) bilenler ve meslek tahsili görenler terci
hen alıtıır. Vazifeye kabul edilenlere 3659 numaralı Barem kanu~ 
nuna göre aylık verilecektir. • 

İmtihan gilnleri: Orta mektep mezunlarının imtihanı 20/ 10/ 
942, Lise mezunlarının 23 / 10/ 942 ve Yüksek tahsilli olanların 
25/ 10/ 942 tarihinde ve aynı günde Ankara ve lstanbul'da saat 
14 de yapılacaktır. 

1500 metre muntazam sebze ve meyva ve çiçek bahçesi ve envaİ' 
nadide güller ortasında sekiz oda, salon, geniş tara.salar, garaj ve 
ahır, elektrik ve terkos. Her zaman gezilebilir. Cörüıımelc için 
Telefon: 24093 e müracaat. Adres: Şişli Mecidiyeköy Tramvay 
durağına bir dakika mesafede ufalt üstü 34/2. 

• 
Salon.ınJ .. Aperatifinizi alınız. H cı • vakıt 

geçirmiş olursunuz. 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşlan 
DJZORı HRiSTO MNIMATIDIS ·ıe ·ıenor AVYERlS. Tel~fon: 

'13·~8. Aperatiften ıonra da saı.t 1,.. dan itibaren açıian 

S T U D Y O' da 
Dans ediniz. MASARİK ve '\rkadqları Telefon: 43848 

İkramiye İkramiye 
Mlkdan Tutan 
Lira Lira 

.ı ao.ooo 30.000 
4 10.000 40.000 
8 5.000 30,00() 

20 2,000 40.000 
80 1.000 80,000 

160 500 80,000 
1,200 100 120,000 
ı.200 60 60,000 
4.000 20 80.000 
8.006 10 80.000 

160,000 2 320,000 
• 174.671 -Yeknn- 960.000 
Tam bilet 4, yarım bilet 2 llradır. 

Açık arttırma ile fevkalade satış 
942 İlk Teşrinin 4 üncü pazar saıbahı sn.at 10 da Ortakovde Mual

llm Nacl caddesinde Şifa 1' urdu istasyonunda inzibat karakolu karşı
sında. 118 No lu yalıda mevcut ve senelerden bert müteaddit saraylar
dan toplnnmış hayli kıymetli ve nadide tablo, vazo ve gümüş işleme 
kuma.şiar, eski şallar . vo saire açık arttırma lle satılacaktır. Mısır ve 
Şam 1~i Arabesk fevlmlide bir salon takımı mtnell masif bronz nadide 
1 şark !Stili avize. Haklkl ! ski Fransız <Boule> dıvar saat! ve 1 baro
metro Fransı7. v~etlndeıı mamul yepyeni maroken kanape ve koltuk 
takımı; Loul.s XV tstlltnde haklkl Fransız mamula.tı oymalı cevizden 
mamul Dresuar. Japo:ı Cloizone, Flut; Kristal, P.:ırtokez ve sair vazo
lar, 2 adet (Se.•res) ve bronz Şamdan Edlrne yuvarlak masa, 2 adet ga
yet güzel eski Viyana. mamulatı Blsküt grupları, Çin ve Kanton kflsc
Ier, Kütahya tabak ve vazoları, yazma eski bir kelamı kadim, meşhur 
ressamlardan Abdül Mecit, Hamdi Bey. Zonaro Çallı, Holbowskl, Pre
clozi, Sedat Nuri, Ali Saml, Asker Sami, Ziya, Machkooka. Rlgolot Cl
vanyan ve sair imzalan havl yağlı boya tablolar. Parlsde çok şöhre t. 
kazanmış Edgar Şahinden bir <Polnte - Seche) Abanl, beyaz atlas ve 
sair yatak örtüleri ve çarşaflan gayet zarif ~emell yatak takımları, 
Horasan Valide ve sair eski şallar gümüş işleme namazlı.klar, gümü.' 
.mmah ve pullu havlular, tekmll keten gümüşlü (Chemin de table> lar • 

.... YtlK3EK MVHENDİS ~IEK'JI Bt vo TEKNİK OKULU En meşhur hattatlardan izzet, Şefik; Hasan Rlza, Mehmet Nuri, Şevki, 
· Gir~ dersleri yardım<:1.Sl Hasan Sırrı, Hulüsi, Şerlt; Mehmet Rltat ve sair lmzalı gayet güzel 

Çözülmüş Geometri Problemleri eski levhalar. cCouplb in eski gravürleri, ya.,emı ve .6Qir uzun çubuk-
lar. Meşhur cBreguet:. marka Fransız eSlı:l altun cep saatleri. Antika 

Yeni 1lı\veslle çıktı. Flatı 125 kuru~. ııil~hlar, maden tepsiler, güzel bir eski keman. Kolumbta sn.lou Gra-
Y, M. 1\1, Tek, Ok. rırı1 denemelerinde sorulmq ve lıarı mo!onu ve bir çok pllk. Bronz çerçlveıı güzel bir Fransız aynası. Ana-

Yatak, yorganları .~a pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ban- mühim problemlerJn halleri, dol vo Aci?m halı!an, (Baudet) Paris bir harconium. Pey sürcnler-
dalyacılar sokak. Omer Bali olln Ku tüvu Fabrika.oıı. Telefon: 23027. H A Ş E T : ıBeycığlu) Serglyadls (Tünel ba.şı> den 100 de 25 teminat. Satış peşin alınır. e 

..... lııiıııiııııiıiııııiiiıilııııiıiiiıiıillllıiiıiıiiııııiiiıiilliiiiııııiiiıiııliııiiiiıiiiiiillİiıiiiiiilıiiiiİİlıl --· t J~ B A L K t T A B E v t (Ankara caddesi İstanbul) ___ .. -----------------~-------

asan rem 
Vücut için vitaminin ne kadar 18.zıın olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli krem! istimal 

etmeğe ba§lamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Ciltıerlnl beslemek ve gayrl tabiiliklednl ve enfekmyonlannı gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaı-atı Ale~umul bir mahiyet alan eczacı Hasan'ın enerjik mesaisile istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya 
çıkarılmıştır. Yüzdeki sivllceıerle ergenlik ve buruşuklukları izale eden, llıtıyarlan gençleştiren. gençleri güzelle§tiren bu kremled derhal ve bill tel'eddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubele-,. ..... ,...a .; • ..,. ")il: TT-••ft.--- ...12-.t. --1-1J L:~--:..1!.'1- .. ~ft •----~- -L---


