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Yeni dünyayı kimse yapa
cak değil, o kendiliğinden 
doğacaktır 

Karne usulü BU S.4.BAHKi TELGR.4.FLAB 

---·----
Vali de bunun 

devamına tarafdar 
' Yangtn ortasmda. canlannı, Makalede, bu nmama katııa.. 
ınaııannı kurtarmaya uğraşan cak mllletlerln, sosyal ve ekono-
hısanlarıll. bu korkU, telc\ş, heye- mile bir emniyeti, nispeten az bir Dün Ticaret Vekaleti Vali ve 
can içinde, henüz yanmakta olan tavlzle elde edecekleri de müjde- Belediye reJUnden ekmek mev-
~vin yerine hangi plana göre bir !eniyor. Bu kA.rh şirkete iltihak zuu hakkında miital.a.aaını aor-
yapı I<ı11:1lacağuıı düşünmeleri edecek mllletlerin ernn.iyeti nasıl muttur. Vali ve Belediye reisi 

• 
Sovye~ler, müttefiklerde~ 

fiili işbirliği istiyorlar 
garip değıldir? elde edilecek, kendilerinden iste- kame usulünün Clevamına taraf- S h f J 

Hele yangın, yanyana odalar- nen az fedakA.rlık nedir, bllinml- tar olduğunu. akai takdirde çok o'vyet ma a •. •. doğu cephesı~nden 30 40 Alın 
(la otuflUl komşuların birbirine yor. Halbuki öyle bir zamanda- büyiik gilçlüklerle kartılatılaca- 7 • 3Q 
saldırıp kavga etmelerinden çık- yız ki eski pahalı mefiıumlar de- ğuu blldinniıtlr. İ •• • " k ~ ~ b• h k ı ·• •• ınışsa, e.teş sönüp kavga dlrune-- ğerlerlni kaybetmişlerdir. Blr .J UmeDlfil çe eCeıt Jr are ete UZllfil gosteriyor 
(len yatmki beraberlik ve konıŞU- mnıetin sosyal ve ekonomik em- ._ _________ _ 

iuk ş;t'tlannı düşünmek, . o~a niyeti, yurdunun işgali Blll'etlle A k B ı 1 Moıkovaı 8 (A,A.) - Reuter 
göre ~~ar haztrla.nıa.k büyük de elde ediliyor. Yahut hürriyet n ara e e- ajansının muhabiri. B. Stalin'in SOll 

acınınllllırlerl iyice oynatrnış ol- ve tstiklAlden vazgeçmek büyük beyanatı münuebetae diyor kiı 
ma.sın~al!met sayılır. fedakA.rlık sayılmıyor. diye seçim•ı Sovyet mahafilJ doğu cepheai,ıden 
DM~ alevler içtnde yanıyor. 30. 40 kadar Alman tümenini çek-

ÇökÜ'J~üler arasında ezilip kal- Bu me.sele ile zihin yormak mek müttefilderin vazifeal olduğu 
n:ıış etnlar, kor yığınlan altın- lçln henüz çok erkendir sanıyo- C h • i f"k l · kanaatindedir. Bu mahafile göıe 
dan fnlıp kurtulmaya uğraşan- ruz. Yeni Avrupa ancak harbin um urreıı ve re ı a arı müttefiklerin taahhütlerini tutmala
la.r J!lft. ölüm dirim kaygısile ya- sonunda. kurulablltr, ve yeni ya- dün reylerini verdiler n yalnız yiyecek ve tıarb malzemetıl 
~aya~ar Yar. AteŞin nerede, ne ornın bicfmfni harbin bitiş şekli sevkine dair değildir, fii1t lı birliği 
tanı"1· nasıl duracağı, kimin ta.vin edecektir. l t de l!zımdır. Stalingrad muharebesi 
ı..ax. ır-ı-ı yaralı kalaca~ı be,'li $imdiden açıkça bilin.mest ge- Ankara 7 - Reisicumhur şme k d 1 k' ,__ 1 kl b. 8 F; ·~n n P :ı. k l tkl kt t . U f'k 1 b .. Ank o a ar geniı emif tlr ı, ıu:rtı ı ı ır 
er vı'ıken bazıları· ...:ı- yarinkl re en yanız no a var: nôn ve re ı a ara ugun ara . h h L • haJ' i 1 Al eg , fiUA ki B 1 d' • • d 1 i l . ım a mu areoe•ı ın a mııtır. -
tlt.irıYayı lcUrmak hevesi başgös- Eski üs11lp, yarlnin ne zev ne, e e. ıye se~ımın o rey er n vc=rmır manya için kıt eepheal tutmak, Sta--
terdi. Dikkat edilecek nokta, ya- ne şartlarına uymıyacaktır. Ye- lerdır .. ~eclis ~elsi, Baıvekll ve dı- lingrad muharebesinin neticesine 
11nki yaplyl hazırlayanların ge- n1 do~acak o yapı stllinl ve için· ier bütün Vekıller de reylerini kul- b .. 1 d 
ne eskisi gibi, içerde hep btr' ara- deki hayat şartlarını bugünden lanmıılardır. a~ ı ır. h fili d' or kiı ~ 
da oturacak küçük, yahut orta kestirmeye 1mkA.n. yoktur. • • • • ovy~t n_ıa a ıy Al c ':" 
hall1 varlıkların niyetıerlnf istek- En büyük ya~lık ccyapmak» Mekteplerde dıl bılgısı yetleır .ıımdıye 

1
kaddar 12BO man t

1
ü-

ini h ' 1 · lmak d ki f kı bll Ankar 1 (T l f I M 'f men nı tutmuı ar ır. u gayret el' ler esaba katmıyarak kuvvet a «O » arasın a ar • a e e ona) - aan bö 1 d d b'l' ') 
ve ~üyüklük .namına fikir ve söz memektir. Yeni . dünyay1 kimse Veklle.ti, _ilkmekt~pJerin dördüncU M~;:ezfikl: her h':ıde e3Ô _ı ~rO Aiw 
s0ahıplıği idd~.asına düşmeleridir. dyapam

1 
az~tıeniÇdünküilnya. kben~ğin- ve kbeıı1nc~ •.ıru~arfıle1 korTta"'k m~sle~ man tümenini eekecek hare1'eue 

rtada heınuz ne yenen, ne de en o ac r. U, san- me tep erırun na ta ı ur çe ersı b 1 ld 1 yenilen olmadığı için taraftar lann iradesine bağlı, diledikleri saatlerinden birinin dil bilgisine ay· u unmaı ır ar.> 
bulmaya mahsus bir propaganda gibf evirip çevirecekleri bir rılmasını karar1aıtırmıııtır. Keyfiyet B0 Rooaevelt bir ıey 
çesnisi taşıyan bu fildrlerin, tam madde değil, öz geliştmı, insan alakalılara hildirilmiıtir. söylemiyor 
galipler meydana çıktığ'ı zaman iradeslle değişmeyen kanunları 

Mal 
toplayaniar 

~---l!lı---

Willlde «Bunla:!' 
...:aauıluk edenler kadar 

suçludurlar» diyor 
-11--

ÇUDlôn'.? o (A.A. )' - i.dur.:ı· 
da bulunan Willkle fU beyanat
ta bulunnı"'tur ı A.aekri hare
ketlerde muvaffakıyet kazamla· 
bilir, fab~ .iktisadi~ d•vnr
dır. Bumb mağlubiyet oluna 
hürriyet elden gider, iktisadi haw 
::.CL:!tı harb harek!b kadar 

· • h; Mal toplıyan, !ahit 
~ iemkı .denler, oasusluk 
edenlet lcadaır ıaçludurlar. .._ __ ...,.. __________ ,J 

alacağı çıplak şekiller, yeni dü- olan canlı bir mahlôktur. Buka· Pamuk ovası sulaniyor VatİDRlon 7 (A. A.) - Reil 
zen hakkında derin kaygılar u- nunlar, bilmiyerek, çok zorlandı- Ank·- 8 (Telefonla) _ Pa- Roosevelt. Stalinin son beyanatı nin Türkiyç büyült elçisi Steln-

d -.. h kk d dü ·· d""" ba• to~ hardt'ın Bir\eıill Amerikaya 0 elme· yan .. ı.nyor. . .. ğ'ı zaman bugünkü. gibi şiddetle mukovanın Sakarya .ne!ırinden su• a m a ne ıun ugu, .. ın ... ı .., 
Dırnyaıun b b kü f t k1 öç lır İnttk lantısında ıoı-ulduitu zam81l, tefe.in- lerinln ne rnan., ifade ettği sualine 

aşına ugun e-- ep yapar, a . a.mın lanmuı için yapılacak tesisat Nafia k R R l b 
W.k~ti getiren sebep, harbden ön- nasü korkunç olduğunu da üç Vekaletince ekıiltmeye konmuştur. de bulunmaktan imtina etmiıtir. arft, ela ooseve t, unun huıust 
cekı Avnıpanın, galiplerin zafe- yıldır görüyoruz. Bu tesisat ve imalatın tahmin bedeli &vyet Rusyadakl Amerika btıyiik hiçb(11 mlnası olmadığını ve her iki 
rln1 koruma sistemi üzerine ku- Necm~dln Sadak bi 'b k 'l li d elçisi amiral Standley ile Amerik.aı- bUyli}I: elçinin hUkömete gifahl ra-
rulmuş olmasıydı. Korkulan şey, r uçu mı yon ra ır. 

porlannı bildirmek üzere geldikleri
ni söylemiştir. 

Reis Roosevelt, on, on iki kadar 
mevzu etraf.nda önümüzdeki on gÜG 
içinde radyo ile bir demeç yapmak 
niyetinde olduğunu söylemiştir. 

Harb mesullerinin 
teslimi istenecektl)İf 

Londra 8 (A,A.) - Slr .John Si'Iloıt 
söylediği nutukta demiştir kl: .Hart> 
mesullerlnJn muhakemesi geçen harb. 
den sonra Versay'da ya pıldı~ı gibi 
gel'i bırakılnuye.caktır. Mesull.?rla. 
tesllmi mütareke şartı olarak L<;tene
cektır ... 

Stalingrad büyük traktör 
fabrikası enkaz halinde 
Berlfn 8 (A,A.) - Stallngrad'da bu .. 

lunan dünyanın en büyük trakt,ör 
fabrlkası Alman topçusunun nte~lt 
l)lmdi enkaz yığını haline gelmi~tir, 

Çok ıiddetli hücumlar 
Moskova 8 (A,A.) - Stallngrad 

müdafileri, muhasaranın başından ... 
berı -kaydedilen en şiddetli taarruz ... 
Iarıa. kaı-şılaşıyorlar. Buna rağ:nen 
mevzilerini h lA. tutuyorlar. Almanıaıı 
her parça. yeri büyük kayıplar paha
mıa ele geçiriY".)rlar. Sovyetlcr nı 
olursl olsun StaUngrad'ı müdafaa et
mek azmindedirler. 

yarınki A vrupanın da böyle sa
kat bir temel üzeılne yapılmak is
tenmesidir. Yiyecek fiatleri · 

dün yükseldi 
Ruslar Mosdok mın- Irak kabinesi 

Bunu iki tarafın da şimdiki 
dfüıüncelerinde seziyoruz. 

Demokrasiler, bütün milletle
re eski hürriyet ve istiklA.U, eski 
huduttanm bağışlıyorlar. Bunun 

takasında çekildiler İstifa, iaşe işlerile 

alakalı 
tatbikatta ne dereceye kadar F 1 k k 
mümkün oıduğunu. bugünkü ınncı ar e me satışının serbest Sovyet . tebli~ eki yeni müdafaa mev-
p.ar'bıe neticelenen eski Avrupa e. .u Bağdat 1 (A.A.) - Kabinen{!\ 
nizamının, olduğu gibi nasıl dl- olmasına taraf tar değil zil erine ricat edildiğini bildiriyor istifası iaşe meselelerile alakalıdır. 
rlleceğlni bir tarafa bırakırsak Başvekil, fatifa mektubunda bu mil• 
tikir, bir çok mazlum milletleri Dün yiyecek maddeleri fiatlerin- ofis, Kartala bu buğdaya mahsuben bim meselede kabine azası arasında 
etrafına toplayıp uğruna kan de yeniden hareket olmuıtur. Bu- un tevzi etmittir. Kartal fmncı1an.- Moskova 8 (Radyo) - Qec&leyln çarpıımadan ..sonra hu tllmeno 2000 görü~ aynlıkları çıktığını, bunda111 
döktürecek kadar çekicidir. Fa- nun, karne usulünün kalkacağı ha- nın bu buğda;ydan eonra ne miktar Moskove.'d& neşredilen Sovyet tebliği: . d' . b 1 . i d 1 .. , l 
kat bunun arkasından bir de beri Uzerine vukua geldiği, ekmek buğday satın alabileceği ve bunları tB1r1nc1teşı1.nln yed1ncl günü z:ıı.rlın- zayıat ver ırmı!J ve azı 11er erı ger 0 ayı ıstı aya üzum gördüğünü bil· 
bakıyoruz ki Anglo - Sakson pahalılaştığı takdirde yiyecek fiatı- ne kadar zamanda mahalline getire~ da askeri kuvvetıerlnili! Stallngra.d almıotır. dirmektedir. 
öevlet adamları bu yeni hür- ]erinin de artması ihtimaline kargı bileceği bilinmiyor. Sipariı edilen Ve MosdOk mmtakalarınde. dü.şınana 1111Hı111111111111g111111111111111uıu:ı:ee111H11111111agu111111ucııı11111.-P·ıı 
rivet ve istiklı1l dü:nyas:ına açıkgözlerin oimdlden harekete geç· malların istihl&k yerine nakli husu· karşı muharebelerde bulunmuştur, 
Cin ile Rmzyanın bekçilik edece- miı o)masından doğduğu ileri sürllw sunda ötedenberl sıkıntı çekildiği Diğer ceı>helerde mt1hlm de~ 
ğini söyltivorlar. Böyle sayılı bek- lüyor. malUmdur. İstaıtıbul fınncılannm ifa- olmamıştır.• 
"isi olan dünyada - bu bekçiler Y e•il mercimek toptan 11 O kuru- deaine göre, kame usulü kalktıgı" Tebllğe yapılan ekte denlUyor ki: 
ı< ... Stallngrad mıntakasında şiddetli mu.. 
Çin ve Rusya gibi çok sevimli ga çıkmıştır. Birkaç giln evvel top- zaman mübayaat iııi de kendilerine harebeler devam. ediyor. Almanların 
mi11et1C'r de olsalar - beklenmek tan 106. perakende 120 kuruotu. verilirse, bu işi başaramıyacaklardır. bütün tank ve plyade hilcunılan bil.
ve gözlenmek her zaman sıkıcı- Horoz, çalı, denneaon cine fasulye· Fmncılar cemiyeti reisi, dün Bele- yük kayıplar verdirilerek tarded11Jnl4-
öır. Bekcilikte bir de silMılı lmti- lerde ikiıer kuruı yükselme vardır. diyeye gelerek bu hususu bildirmiş- tir. Bir giind& 800 Alman, 19 tank, 18 
yaz vardır. Sadeyağ fiatle.rinde de tereffil tir. Fırıncılar, aralarında bu işi ha- kamyon, 11 top 1mha. edllmlştir. Sta--

Mihverin varinkl dünva hak- vardır. Dün toptan Siverekler bet şann'ak Uzere ıirket kursalar bile, llngrad'ın §İmal batlSmda. kuvvetıert
kındaki fikirleri ise büsbütün kuruı fazlaıı ile 465 kuruıa. Diyar.. istihsal bölgelerindeki bu kadar alı- mlz mfnller1nt tyileştlrmek maksa.
baskadır. Mihvere göre, yıkılanın bakırlar beı kuruı fazlası Ue 44S cı karşısında mtisait ve ehven fiatle dile taamızlarda bulunuyorlar, Bura
yerine baştanbasa venisi gelecek- kuru~ çıkarılm~ştır.. mal kalduamıyacaklardır. Satın ala- Iarda Alman hücumlan tardedllm.1ş. 
tlr. Bu yeni şev nedir. itiraf ede- Bır kısım tacırlerın Ticaret borsa- caldan 'buğdayı vaktinde lstan'bula tir. 
lf m ki hftla anlamadık . .Anladığı- sından aldıklan yağlan piyMaya çı- nakledemiyecekleri gibi, ihtiyacı m~~t~:~~damı;;!=~le~~;::::,ın: 
nnz tek nokta veni kurulacak karmıyarak sakladıklarından, taki-- karşılıyacak miktarda da mübayaat kesimde kıtalanmız şlddetll muhare
yap1da, bazılar~a· çok geniş, ay- bat y~pıldığını ya~ışt~k: Takibat yapamıyacaklardır. belerden sonra yeni müdafaa mevzi-
öınlık odalar tutumlu bir tabl· son ıünlerde gevşetıldığınden, hu Fırıncılar cemiyeti. aatı§lar esrbeı Ierlne çeklldller. 
aot. bir kıs~a ise daracık ka· tacirle.in yeniden faaliyete geçtikleri birakıldığı takdirde, durumun bu- Londra 8 (A.A.) - Stalingrad~ 
ranlık köşeler, bol sofralar veri- anlaşılmıştır. İstihsal mmtakalarında günkünden kötil olacağı kanaatin- da muharebe ekailmiyen şiddetle 
leceğidir. muhtelif müessese ve müteahhitler dedir. devam ediyor, Alman uçak.lan fa-
Doğru söylemek gerekirse Mih- tarafından yağ toplandığından, fi- sılasız hücumlarla oehrin oturmağa 

verin veni dünya. düşüncesi bize atlerin düşürülemiyeceği söylen- mı. i. k k a 'di I e ra mahsus mahallerini viraneye çeviriw 
en aşağı, Hegel t:ısefesl kadar mektedir. • yorlar. Ruslar siper ve mahzenlere 
öerin, karışık ve agır geliyor. Ekmek ıti sığınıyor ıve hava ak.mı bitince mey-

Meseıa. geçenlerde gazeteler, fıtanbulda kame usulü kalkti~ T cısarrula Örnek dana çıkarak Almanla.ri ate~ perde-
Alman Nazın Dr. Goebbelsin bir talı:dirde ortaya çıkacak güçlükleri sile karşılıyorlar. Son bir Moslcova 
~akalesinden bazı parçalar yaz- ve yecıi ekmek fiatlnin neden ibaret Tasarruf tavsiye ediyoruz elek- mesajı Rusların mukabil bir hUoum-
~ılar. Propaganda Nazın bu «Ye- olabileceğini dUn yazmt§tık. Karne trikleri ıöndürüyoruz, gece hayatını la .ı 000 Almanı ISldürdüklerinl bil· 
tı1 Avrupa başlıklı yazısında sisteminin kalkacağı haberi firıncıla- kualbyoruz. Fakat Belediye aeçlmi dfrıyor. . "' 
cıHarbden sonra Avrupanın nasıl n da diişündürmüştUr. Karne usulü diye aabaha kadar bin ampul yakıw Kafkularda. Mozdok mıntakaaınr
!t?rulmast gerektlğl hakkında konmadan 8nce Belediye tanzim yonız Kurtulaı bayramı dolayısile da Ruslar bir kesimde yeni meni
dü.şnıantaıımızın açık fikirleri satışlarına nezaret edt;rdl. Ofisten her ;eri donatıyoruL Cmnhuriyet lere çekilm,e~e mecbur olmuılardır. 
yoktur.)> diyor. Çok doğrudur. BU alınan bufdaylar de~irmenlerde bayrami yakl8.flyor gene büyük ,en• Novorıoe!sk in cenup do~usunda ye· 
alanda açık bir fikir bulmak he- öğütülii~ ve ihtlyaçlar111a göre fınn· likler yapacatız. • ni ge~!rll.en bir Rumen tümeni Rua 
vesile heınen yazının yapıcı kıs- !ara dagıtılırdı. Karne usulü kalktık- Tasarruf her ıeyde. bilhaasa ör- mevzılerınde bir gedik açma~a mu· 
mını okuduk. Yazık ki umduğu- tan sonra aerbea satışın ne yolda ınek itlerde olmalıdır. vaffak olmuşsa. dş Ru• bahriye sl
mmm orada da bulamadık. yapılacağı henüz bilinmemekle be- Tahta kapdar direkler boyalar- lahendazları ve pıyadeııi 2 günlnk 

~r. Gocbbel_:ı: .Bu fşde kimseyi raber, yeni şekil Toprak ma'heullerl dan, elektrik aarfiyatmd~ vıugeçe- ırn•ımmuıımıuıa111ırmn1111111ıurımıımnn•ımımm• 
ııor yuyaclak degUız, dedikten son- ofisi ile Belediyeyi ve fırıncıları da lim. Bayramlar fikirle nıbla kutla- İki taraf ne kadar 
ra. « en Avru a a. n ihak > il il ndinn ktedir, Dll' B' ' ? 

{ 



Anadolu mektupları: 5 6 • 
1 

insan 
K Alnatı topluca, insan ttkAmllD lnlnıyabllcliğl genişlikte 

anlntmayn çnh an fJir kitap son sahifesinde insan deni• 
len mahl JUYÜZÜil kıralı D tdly • Dtlşihıen IDsıııı 
gösteren hlr heykelin kaıJısında fU satırlar var: 

Köylerde başdön
dürücü müzayede 

Btalingrad'da muharnbe 
yeniden şiddetlendi 

c İnsan yeryüzünün kınılıdır. O iki sonsuzluk arasında bu. 
lumır. Kfilnatta mevkii hemen hemen atomla yıldnı arasmdald 
mesafenin ya.nsındadır. Bir yilmz yapmak için ne ~t!ar insan 
IUzımsa bir insan yapabilmek için do hemen o kadar atoma lh· 
tlyaç vardır. 

Buğdayın kilesi birkaç gün içinde 
45 liradan nasıl 100 liraya çıktı? 

Kafkasya'da Almanlar bir miktar ilerlediler 
yüksek dağlarda muharebeler oluyor 

a1nsan, mllyonlarca kihınt adacık1nnndan birine mensup 
mDyonlarca yılcJw'lan aynlmış ehemmiyetsiz, ince kabuklu btı 

e ilıcrlnde bulun aktadır. 
.tnsan dünya üzerindeki hayat fnki af1nnıun en mUtekAnill 

neticelerinden lrtdir. Şnkfili dunışile 1ld elll memeli hayvan 
sınıfına dahil b lunnn bu mahluk t:ekfi ve lisan kudretll müceh· 
bezdir .•• O fşlemes:f fçfn mfitemacliyen kendi kendJnl fstiblili 
den bir nuıkinedir_ 

crYeryüziiniin kıralı olm k , lisan lcadetmek, ara sıra hflklm 
olmak, tnbintm zcnginliklerlnd n fstff:ıde etmek, gökiin ve ye
rin derfnlildcrinl nra.,.~nnak. dünyanın Okyanuslannda ve in· 
tal:ınnda s yahat etmek, ziyanın, elektriğin ve rlya.zlymin tnr· 
lannı nra hnnak, felsefe, ~nat ve ilimde tefekkürün zirvesine 
fıkmak hep ona ruısib olmuştırr 

Ucsuz bucaksız knlnnt içinde koşup duran ehemmtyetsız bir 
l uvarlnktn, andan milyonlarca kere lrii fık olduğu halde yuk • 
nda çlzflrn harll·uHid manzara ile hükiim ren kudretli hısnn 
kitabın ille sa'hifcslnin ilk c .. ml sinde ehemınlyet.stzden ehem· 
miyetsfz bir varlı ol:ırak şöyle Uıkdfm edilme~ir: 

«İnsanlar blr panjurdan zülcn güneşin nltın IŞlğmda bir 
lalıza uç-.ıştuktan sonra karanlı larda kaybolan tar.lar gibi kM
nattan gerip giderler. Bir mağ rndn lŞ'lğ arknlannı v~ ve 
dncire nılmu~ obn bu insanlar, anca arlmlannd n geçen ve 
mnrrnranın duvanruı akseden pölgelerden başka bir y görmec
lcr.~ 

Alfrc<l Rizw1nun allarikulllde masal» ad. dill:mlze çevrilen 
lnı kitapçığını okuduktan nrr. insanlığın bugün arzetUğ:l man• 
r:nraya hnkıp gM aşı dökm~m k elden gelmez. 

Şevket Rad.o 

illi piyango 
Kazanan numaralan neşrediyoruz 

Yazan: Ben Konyaya geldiğim l"l\ldt 
bu~dayın harl9 tışmın ofta fta
tinden bir m1ktar yük.seldJğtn1, 
180 • 200 kilo ağırlığındaki Kon
ya kilesinin 4~ Ilrnya. kadar ((ık

M. Şevki Yazman 

tı~ gijylüyorlardı. (ofis fiati TAblr1 anlamadınıs deA'll m11 
89 _ 40 lira kada.r tutuyor) . İk1 Ben de bidayette anta.madım am
gün mnra Çummya gitt1~1m ver ma, köyün ilk okulundan mezun 
kit bu flat 50 liraya yükselmlştt. delikanlı güle güle bana anlattı. 
Köye vardığımdn e.lıcılann flati Çumraya gellrke!n yanından 
60 liraya yükselttlklerln1 Osman geçtiğim bir köyün harman ye
atta bana. hayretler içinde IOyle- rln1n 6tesıncıe k6ylüler1n üzerl
di ve HA.ve etti: ne topraklar &-ttüklerl koca 

- insaf da ıa.zım. Gecen fer- koca tepecikler glSzftme ntştt 
berllktc bile elli liradan yuk n A~aıara sordum, kem kttm ettı
cılonamıştı Altmış ıtraya da bufi- Jer. «Samand n kalan» dediler. 
day olur mu? İki gün sonra. v~ Amma bana. hiç de saman tınaz
k6ydE!n pyrılaca~ sını.dn fi t lan gibi gelmedi. Hem anların 
tmı çıkmak Ozere 1dl. Tekrar üstüne pek bu kadar toprak da 

fld glln ronra. seksen, doksan bu· yılhnazlar. 
gQnlerde yüz olmuş. Bu mektup Hasan toy çocuk. Henüz bu iş
gazetedo cıktılh 2: manld flat1 de Jerde daha mertebesini bulma-
ncak Cenabı Hak bfllr mış. İşin mahlyetlnl anlattı: 
Bu b~ döndürücü mümvede - Geçen sene Goordinas1on 

ne oluyor? Ben btr türlü anhva- (kOOl'diruısyon) garan (karan) 
mamıştım. HenQz serbes sam buğdayın stok edllmesmt yasak 
voktu. Alıcıların hepst muhtelif edJyonnuş. Halbuki aap ezlldik
beledty lerln adamlan 1d1. Bun- ten sonra. vakit bulrunadık diye 
ıar kendi aralannda toplanıp buğdayı samanda ayıklamadan 
muayyen blr flat tespit edemez- l5ylece muhafaza ederlerse kanun 
ıer miydi? Köylü pek lA. 40 Ura- nazarında bu buğday stoku sa.. 
dan vermc~c razı tdt Bu ftatte d yılmazmış ve bir suç da telA.kkl 
parava bol bol doyuvoTdu. Sonra edilmezmiş. Geçen sene bir çok 
çok ~kfir bir. b1r yerde aclıktan köylüler böyle yapmışlar, canla
adam ölmediel l?ibt böyle btr teh- n istediği zaman ve istedikleri 
11);• de varit değildl. kadar buğday çıkarmışlar, sat-

Ben anlavamadım ~ anla- mışlar. Şimdt bu sene bu baş 
yanlar hlkAye ettner. Belediyele- döndürtıcü müzayede karşısında 
rtmlzln ekserisi metellkslı oldu- hayrete düşenı köylü acap dahn 

Dolu cepb..mdeı 

ltalingrad' da mevzi muharo
b ' halini alan ~etin ~ıttna• 
lar eon 2-4 ıaat ı:arfmda yeniden 
ıiddetlcnmfıtfr. Londra radyosu 
Almanlann yorıl kuvvetler ~ 
drterek hOcum Ustiln• lılieum 
yaptıJtl.ımni ve l>lr miktar ileri~ 
dlkleml hildlrmektedir. Alman 
tebUlf de ıehrfn thnal &tısında 
çember içine alınan Rm kuvvet• 
lmi trahnd k1 ~embcrin ıık.lq
tınldı~ım habCl' yeriyor. 

Moakovadan srelcn lıabcrlcro 
g8re. mar l Timoçcnko, Sta
lingr d' ıı. takviye kıta lan gön
dcmıe§c çal~aktadır. Alman• 
far Volganın prk byı}anna, 
bozkırlara çok miktarda pıı.ra• 
gUtçO lndlrml§lcrdir. Bı.sılar, ıl· 
mendif er h tlannı, m!lnakale 
yollannı bo:r:mak vazi!eaile mU· 
kclle!tiler. Moekova, paraıUtçU:· 
!CTden çoğunun imha edildiğini 
bildiriyor. Diğer taraftan Ruslar 
Voronez kC!lmlnde 1jazi taar
ruz1arda bulunmuılardır. Bu ta• 
arnnlar mülılm netfce 'ftrm_. 
miıtJr. Londra, J\Jmanlann bu.
rada karıı hUeumlar ,.apbklann• 
dan cahsediyor. 

Almanlar Lenlnı~d mintw• 
ainda, bmen g6lilnUn cenup do
lusunda bataklık anızide Derlo
mı,Icrdir. 

Kl\.Ekasyad.ald harelita ıelin
ce, Karadeniz sahilinde Alınan• 
lar Tuapıe limanına çok yaklar 

mıılardır. Terek nehrinin cenu
bunda da bir miktıı.r ilerlemi~
Jerdir. Dünkü Alman tebliği bu
Tada petrol bölgesinde Malgo
bek oehrinin xaptedildiğinl ve 

~ 
fkns dağlannd dağ muhare
l~ri yapılın kta olduğunu bil· 
rıyor. 

Londra radyosu, Almanlnrın 
Çrozni istikametinde oiddetli 
bir baskı yaptıldannı ve bir mik· 
tar ilerlediklerini haber vermek
tedir. Fakat bütün bu hareket· 
le.re rağmen durumda esaslı de
litilik yoktur. 

Mısırd : 

Hava nkınlaundan baıka mü· 
hlm hareket yoktur. Jnailiz tay· 
yarcleri yeniden T obruk limanı
nı giddelte bomb rdıman etmiT 
tir. 

Uzak Doğuda ı 

Ycıni Gine'de durum C:!eğir 
memiııtir. Japonların dağ tepe
lerinde bir müdnfaa battı vücu
da getirerek Avustrnlyalılarn 
karp müdafaada bulunm laıı 
muhtemeldir. 

Salomon adalannda y~nız 
kqif koJlan çarpııması olmuı
tur. Amerikan tayyareleri bu 
adaln.rda Japon mevzilerine ve 

E
apon gemilerine ıiddctli akın
r ,.apıyorlar. Bir Japon ağır 
ruvazörttı:ıe büyük çapta bom
alar faabet etmiş ve kruvazör 

alır .urete hasara llğramı~hr. Milli Piyango diln Anknrad&. IOI 100 Ura bunan numataıar: gundan sati'n alma işini kendi ne kadar çıkacak diye beklemeJc 
Mayıs stadında saat 15 te fe~ ve Son Qç rakamı S19, 188. '151 Ue nJ· namlarına muayyen kftr vadede- üzt-re goordtnaston tepest yapı- "l!!!!!!ı!!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!l!!l!!!'!!!ll!!ll!!!!!!!!!!l!lllı!!!!!!!!!!'!l!!!'"!ll-!!!!!"!!'!!'!!!'!'!!!!!~~~"""!l!'"!'I!!''!!!!!!!!!!!!!!''!"'!• 
feklllşt talabalıt: bfr b&lk tUlesl ıa.. hnyet bulan 1200 bllet. rek tüccar Teyıt şırıreııere vermiş- yor. Öyleya, on beş gün evvel Es·ırlerı·n 
kibetın.l.ıtlr. İkrmeye lrn:ranan ım- ~ llro. kazanan numamlu: Ier. Bilhassa bu tüccarların buğdayım satanıar bugün tam Fransa' da 

ralan ~ 1aZJJOrm: emı De ratnmı m. 362, 828 D• nı,. ~ asla mrar görmeleri bir mlsll ztyandadırlar. Ne diye 
I0.000 lira lkrnı.!ye taı:anıın numara: ha~ bulan UOG bllet. İhtimali yaktur. Çünkü aldıklan hemen ştmdl sat.<nn, İştn btr de kolları 

213203 ıo ııra tuanan ıımnaraln.r; msJ.m yUzde onu veva on beşi bu clhett var. Oelln de içinden Yeni bir auikaat 
10.000 ura kaznnan nmnara?ar: ilen C9 ntamı ıae. 212, 108• m, nlSPetlnd blr kA.r tem1n. edecek- çıkın __ . _________ _ 

092809 200299 .m820 1694'18 <&?ı, sn,~. aı:ı. tM.. ta sıe ~ lerdlr • ..Fakat bu y{l.kselliın on· yapıldı b ., ı d ? 
15.000 llm kazanan numnmlar: bulan 4000 bil t. 1ara bazıkArlartemlnetmesika- Ucuz ekmek ag an 1 m.1. 

0617'11 089030 193796 218551 1 Ollra Jrn•nen num&n\la.r! bildir. MeseIA. tüccar, malı 1k1 • Vachy 7 (A. A.) _ 1.o'on'dan 
238061 

%t90'75 1Jon 1k1 rakamı s~ ve 82 Ue ntha;yet gün evvel elli Ura.ya alıp da depo alınan haberlere 18re, Franau IK(. İ 
2.000 llra kazanan numaralar: dukta b clvnr M 1 ti 0 lt il Almanya bulan 8000 bllet. suna koy n sonra u - emur ara ne aure e '--' toplamak üzere bu -hlrdo ku- ngı ere e ~ı 029228 057'7'10 0'1265f tmn M:S1 ... 

097304 1osa22 118514 118'750 t Ura Jı:J.zanan numan.Juı da sık sık dolasan Arap 51 sı- dağıtılacağını gösteren nılım Alman bOro.u, puaıteei ak.. arasında hadiseler 
Jl9410 15~ 168904 175399 Son rnkanu 2. '· 6, O Us nUıayet bu· na (malarya Tropika) tutuldu- • h l d pmı aaat 1 O da bom~alarJa tahrip __ 
183169 225845 233903 ı70403 IM. l!JOOOO bllet 11traın1y alırlar. ğunu vehmederek i'kt gün flyevrı- talımatname azır an ı olunmu~tur. 
2v8908 348261 3591J'l 316463 sini ölçmekle vakit geçirirse ve t . • f l .. al Beri.in e (AA.) - Alııian ord111 

.ooo llzalıl: bQ;rilk 1kramlyeyı ta.- lk1 gün ,..,...nra h-~a olmadı~ın Ankara 1 (Telefonla) - Ekme- utı a ar çog ıyor lan ba,komutanlığr, Oieppe basu;;. 1.000 llnı. knzanan numaralaı: zıı.nan 218208 numaralı bilet Kuta• av n;:;L &.. d 
1 

,_ Alm 
011140 0155~ 017655 020603 monudıt satılmlftır. farkına vararak ancak o zaman, iin kameaiz aatıldığı 1erlerdc, ucuz VICby 7 (AA.) - Almanyaya nında esir e i en blruç an aa-
0221~ 023506 023608 028148 :vant fk1 gün sonra buğdavlan ekmeğin memurlara ne auretle daiı- amele "'° ftçl 18nderilmul karannı kerlnin kolları ibağlandığını, İnıil~~ 
039108 041489 045097 048'75() ı~OO ~2~ ~ ka~ defterin geçirirse (hastalık te· tılacaiın\. gö•teren talimat.name ha- proteato sn.aksa.dile 11 Nuaıetlnin en kumandanlığının bu huruata emı1 
070947 075145 0'18'705 0'18904 da, 200299 mnanı.lı bllet İstanbul· 1Ası dolnyıstıe tkt gün evvelld fi· nrlanmııı~ır. az 1 O ytik.sek memuru latifa etmlı· verilmediiini ~öylemesine 1'~e 
oaıııı 085243 08'1342 091362 da, 229620 numaralı bUet Devret .,. atlert unutt;nası tabil olduıtımdnn Bu talımatnıuncye ıö.re, kame tir. lı N~rlıiı Devlet ıekrcterl M. hunun .~pıldı~~ ~akk~k ettıgınL 
l0968S 

125320 129455 l2958l 2694'18 numaralı bilet ~ Adanadt. ~ tabiattı plya~dan yenisini öğ- usulü kaldınlmıı olan Tilayetlerle Lagardelle in yanmda çalıpnlardan bunun ~çın lngılız esırlerıı~e .a:ynı ~'1'1 
13385? l359UI 14l949 150383 tılmı§tır. renip yazacaktır). Arada bazan ötedenberi tanıim aatıaı yapılmıyan çolu latifa cdelner arasmdadır. amelenın yapılacağını blıdırmiıtır. 
~~~~ !~: !~9: ~= IOOO llnı. lkramcye knzmıan blleUer- kırk elli bln liracık kadar bir fark vbillyet.lerde devlet ve müeeseıelher Lo.ndra 8bl~~.A.) -.B~hr0fy~ Ne; 
193641 194588 204991 !OO/l9S den 2 tanesı 1stanbu1 ı tane.si i:mıır zuhur edecektir ki bu da muhtc- aremıne tabi memur n mllsta • N• 1 ri &aretı ou te ıgı ne§retmııtır: ıe~p,. 
209814 210008 215825 2~989 bU tane31 bıntt, ı ta~= Torol i rem tüccann köylere kadar ıah- dcmlcrle dcmiryolu baremin~n 1 v.e 11an arını _ge veren bas~ınından aonrn. ya~ıl.an tahkıkaf 
221163 221665 222524 u 4866 tnnesı de F.sklşehlrde satıımıştır: metinln tabll blr karşılığıdır. 2 sayılı cetvellerinin ıGmuluno rı- Fransızlar btitUn Alman eaırlerının insanca 
226795 227367 235143 2411'19 ı.ooo lira. u .......... ı-c- Jmıanan • ııet- Tü d ki beşer cemi- ren müteferrik mGstahdemler, huau- ---- ihud··.a.-A-- "'• ~"" Re- muamele gördüğünü, hiçbirisinin ef. 

--~... ccar ma em A '· 1 1 a· ... &~ u.uuu.....u .,.... ., ... ~~ 1 . . ba"l d .. .. t • ti .. ı 
24163'1 248686 25914'i 288811 lubı T '8neı1 aww.oul. 1 \an An· t1 l lnd .. eml1 bir vazife gö- ıı unun ara göre maa~ a an vaız- uter muhabiri blld1ı1yar: '1 (A,.A.) _ cnnın g anma ıgını gos ermı§ ~ 
:172411 277759 278102 278585 kart, l't' blret tanesi d Köyce4lz, ~ ç Bl e on al h hakkmı da ler, deraiamlar, bat bekçileri, mil- Blnlerce ılvll J'ran.m M. Herrlot'nun Bu nokta, İngilteredc Alman mein-
280042 282363 282835 297480 Manisa, Akhlsn.r, Afyon, Sivas, Bul- yor. naen ey 1k olduğu için vezxiler gibi istihkak erbabı, alel- hareketine uyarak Legfon d'honnOU!i laatliıi koruyan devlet tarofınd 
298858 309399 313356 31~73 dan, Bursa, Mersin ve Tenüstc ı;at.ıı. alacaktır v~s~besl h d t tayin Uınum bütçelerin masra.f tert[ple- nl§anla.rını ııerı gönderm.!.flerd1r. Bun- da tetkik edilebilir. Alman bn~k 
314928 818541 327483 330260 nııştır, , bu hakks mse u u ı'İnd~ para alanlarla kl5y eiitmen Jar b u.suretıe Bu eephesfııdı Alman mutanlığı tehditlerini tatbik edersdf. 
33'1343 359661 36'73711 !822711 1.000 c.ı· lira ı:t.ram1ye blzanan b1- edemez. ali ve öğretmenler! tekaUt dul yetim ordusu aaflannd& ~ Pransız. İngiltere ileride buna göre harekeı 
'82475 384255 389477 BiJ397'i ıetıerui '/ tan~ Ankara, 20 tanesi 1s- İmdi Arap sıt.mamun da g - m~larilc maluİiyet ve bide~ab Ta- lnra lilp.n nrllme9'n1 pro\Mto n. edecektir. 

5oo llm k:ı.zn.nan nurnnrıımr: tanbul, < tnnesl İzm1r ve dlğt>rleri de bn tüccarlar gibi para kokusu al- taniye maaıı alanlar, radyo yayın ml§lerdlr. Manş adalarında 
IOO~~:ö~::~;:1;50 ~ii!i. 766iı ~rd=-uzun muhtellf ;rerlertnd• Ba· masından olacakd~~va~p~ evlerinde d imt çalışan aanatklrlar, k di Londra 8 (A.A.) _Mana ad~ 
-------------mı--·-------- sık d~1Tn~ı ü ~ hak- Ereğli havzası aailık tefkilntı ve 1 S 8 n n 8VY 8 larında lnzilizlere fena munmcl• 

H • A 1 ba~ d n Iraz ~kir ~~~ zan· nmele birliği memurlarile bütUn edildiği, Sart adasında yapılan kü.\ 
3fJÇten manya• kında b K ldı kt b l resmt bunların eılcri, anne, bilyük onne, 1 k 1 • çUk bu akında meydana çıkmııtır, 

nederlm.dı a Bf d hun aür h susl kız kardeı ve torunları, aıkert ba- mem e et erı Burada Alman kumandanının Jmza• 

D • k tüccarlar r. r e en z u e dikı·ı ,___ • tabi 1 . 1 . i1 • ;,,. e e t• e ı e an m ar a b ğda alnı sak r m Ve ge 1 er 'OAJCIDIDC 1 beyannamCAI e e geçın mt§hl't plrlDÇ ge lfl tyor - __ şahıslarl.Il; u Y ası Jıa öğ- olanların kendileri hariç olmak üze- Bundan, 70 yaşına kadar tekmil er-
oımasına ı'S.ğmen sırf :::-~ il" re beslemeğe mecbur oldukları kim- İsveç vakayu•• en..!: .. _ ile keklerin Almımyaya tehcir f!dildi~ 

Başka zahire maddeleri 
getirtilecek 

Diplomatik müna6ebet- r~ ve hazırlnnma esm1 ~c: eler birer beyannıımo doldurarak ""r1 lerl anla~ılmı~tır. Esir edilen bir 
ler filen ke ilmi§ kö lerde dol~ ~a~ da na- mahallin en biiyük mülkiye memu- takıöediyor man nakeri, bunların mecburi lı içi 

carla~ti~ vnrl ır o fi [1 yükSck- runa vereceklerdir. Alın nyaya gönderildiklerini aöylo-
Stokholm 7 A.A.) - Danimar.- zan e a ırsanız a b Bu beynnnamelcr llzerfno hazır.. ... _ı..ı..olm 7 - DUn Norvcç'iıı nıl tir 

Jlğine O vakit bütün bütün ak. • ]anacak mik:tnr cetvellerinden blıi .nu1D1 ~ • 
ka ile Alm n:ya araaında diploma- tar Yalnız daki on gün birçok yerlerinde ~rft idare l11n edil- ' 

Ankara 7 - Hariçten 1 O bin ton ·k b 1 k ·1 ı b"d ruz ya · arn Toprak mahsulleri ofiaine gönderi- . •h . i - ı • R ' "den 
K
u mnhfirıasc.daklet eArl eıı mı gi elçı i.r .• fark dolayıslle evvelce köyHl irnt- lecektı'r B"..:•1-ler 'ıçln •oo -am mlıtir. SkanclinlıiT mwctlemnn 'Y1lr"' omanya ya gı pirinç getirtilecektir. Bunun için gö· u,...... ;1 ... _ .J , 1 l • 8 ] b be • 

1 ep ag man orta ıaı lan hakkında verdiğim rakam- ukln. k . ' Jığına temas eaen titün zp,uc e en u gar uın yetı ~me er yapılıyor. Bqka z.alüre Freilıerr von Rentho • Fink lnt kö lü h rllerimJn çoc r Jçln l SO gram ekme Vtn• dikkatle takibeclen ıv99 p,zetclcri. 
aıaddeleri de getirtilmesi için ~alı- olarak Bcrline tritmİ§tir Kıraİ Kıla· d~n dol~erıri On~ gün zar- lecektir. - --- Norvco IVe Denımaiakadakt durum Bükreş 8 (A.A.) - Başvekil m~ 
11lma~tadır. Hiı:ıdistanda~ t2 mil- riyan. kendisile aörü§m~k rnakaadile ~:n~endilerl çok ~zengin Hariciye memurlan ve cu memlckeÜçYde ~ liıta- ~~:S~·~~e:0·h=~r::~i'J 
fon lı'!__lr;ymetınde nuınıf turm c;ı- D.nhnarkanın Berlindekl ortn elçisi olmu~lardır MeselA 200 kile ha· d t • 1 laruun l)ulunma.De ~kinC:iıuı al&- ml§otir. B. Anıoııereo demlştk kl: 
fa 

1 
geuyor. ~ . • M. Mohr'u çağımıı~tır. sılat alan bizim köyün Ağaları- arasın a ayın er kadar oluyor. aTunıı hududunda bulunan Ronıan-

Ticaret Vek lcti bankalardan rı- Resmt Mahfillerde kıralın 72 nci li Asa 12 000 Ura Ankara B (Telefonla) - Rodoı • 1S Avrupa medeniyetini muhıı! 
7ecck maddelerine mukabil avans ld .. ü .. u k t1 ' •• mn senelik ge r1 h * • AIA bıı§konsoloau Kemal Karman Teb- ltokholm Tıdiıln~ ırazotcsl, bu- "'"'l tarlht blr vazıre yupıYol'. Bumın 
7apılmamasını istcmiftir Bankalar r: tiı°nATun l u ~nda~·kİu·n~~ değildir. Af buyursunlar . Pekudu riz konsoloau Halil AH Ra~uan- gtin1dı makalonnao Danimaika ve i;bı Almanlann ynnmda yer alnuZ:.ı 
l>U11u kabul etmi,lerdiı Bu madde- 'k c 1 m~n ann :on! erK 1. ~rı t~ 20,000 liradır. sanrn Konya' a oğlu Rizafye konoaloaluğunu tedvi- Norv~ mllldttrinJn istikbali hak-
k.r üzcrincf .. Be1ediyeleıden baıkn rıT 1.~k~~ ~·· 1 ırn ib' rk(an m uzaktan şerefyap olduğum ve ro ~emur AH Rıza Yiğitbaaıoilu lnnda daydufu endl,elerl izhar et- tırB~lgnr heyeti relsl cevaben Mihvıt~ 
hiçhir müesseseye avans verilmiye- c .. eık ı/r e er m> ~.:. ço_ l :ı• ve 1000 kil hasılat kaldırdığım öy- merkeze nakledilerek Tobrlz bar mekto, buna raf}nen hu nıe.mlekct- dcvlctlerlntn Bol evlk tehHltes1nl knf .. 

ktir so~ . ır kev;pk.ver. 
1~1

1 a~y e ~orİ ledlklerl poturlu hemşerim de konsolosluğun merkez<Jen Nunılr lerln daiiilt hiinl7etlcrbıi ve latiklal· dırnuık için Earfettik1crl gayreti vt 
. k anıdmar a ıı ı 1 ıLııga d kuvvke el-r hftsa 60,000 değil 100,000 liralık lah Korkut Rizaİ"o komoloalu~una lcrinl muhafaza tm "e mu~affıık Romruıyanın da bu husustaki g yre. 

uman anı geınera ue t e, rra l tl bl ttı • " ts 1 ki . 'd 1 _, __ .1• tini ,,.,,,,.. ı ı dıkl ı 
Mebuslar dün Adalar dan Mi'hver devletleri ve bunlann r~u rö1: 00;-yeyim ki bu mek- Mad?t ~~çiliği baaUtibi Orhan ° aC&L annı ümi ey ema.tcoır. mı;ıi; . .uaar arın an :ı. :ınnı soy e• 
halkın n dilek erini pcyklerile, kendi nrzusile bir ittifak t ted kt ğı vakit bu ra- Tııluın Gunden, Tahran bGyük elçi- Kır 1 Borioin tahta 1 - -

dl. ledı.ler muahedesi imzalamasını istemiase kimıg:~e ~e~e~ de bir ku- li~ lıad~kl &~ipi liğdi~o Cemil Miroğlu tA· Edı·rne hatbnda efeı ler 
de kıra! bu talebi reddetmiştir al lam ~. h nüz yın e 1 mı er ır. çıkmasımn yıldönümü · · sur up.. o ıye.cn&.. e ---- başladı 

Münakalat ve İktisat bllmiyorum. Belki yeniden blr lsveç'le ticari göıii§me Ankara 7 (A.A.) - Bulgar Kıralı Bozukluk tamir edildiğinden, 
VeJ...-illeri İstan isilleyı kusu~. ır.zım olaca~tır. Ankara '1 (Te~orua>. - Bir İsveç ha§metu 11çüncn Borls'ln tahta ık-

' 
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L a B J-,. IJaı ... -:••••·d•IJ 
Ge_nç nesilde tip 9ip _ -

buhranı ~--!l!!!!!~----------ı----.-------------~ Bır ruya .. 
Şirketler CENNET POSTASI: il Zeytinyağlar 

latanbalda olduiu sibi tafra ..- _ Bir arkadaşım bundan dört 

hir, kuaba .. köylerinde de ctm, M ka . d ''Esma hanım,, ın Cen- sene evvel müthiş.bir rüya gör-~. baharat. kabilinden pbaiyet· ınta tıcaret mü ür- 120 kurutluk mallar miiş. Kan ter içinde yatağında 
ı .. van:IU'ı Herk.m Umdıiı ~ lüğüne bag"'landılar 190 kuru&Jlı satılıyor çırpınarak uyanmış. \'e belki ay· 
fa. MYcliii simalar ... Garbett• oalan s- nı ruJ anın mabaadini görürüm 
~iitUniniiaiia. Bir tamcLima celin· t • d ı •• d •• " cllye bir daha uyumamağa karar 
ce aknbams, doetlaram aruanda Şehrimizde büyük. küçük it ya- ne ın ene er gor um~ Zeytinyaiı tacirlerine müracaat vermiş Gözlerini yummamış 
cFalancala• da ne oldu h diye ao- PllD beı yllz kadar tirket vardar. 1 edilerek, l.tanbula ne miktar yai Dosium Tilktile .kendislnt bu 
........_ Vatana döndüiünüa vakit Bunlar, ıimdiye kadar doirudan ıretirdiklerinin, maliyet n aallf fia- derece dehpte dÜfilren rüyayı 
Galan yerli yerinde bulunca. dudak· doğruya Ticaret Veklletile muha- y ) h • tinin neden ibaret olduiunun ıorul- bana ~öyle anlattı: 
larmmla bir memnuniyet sWümae- bere eder, noban muamelenin te- a OVanın meı Ur CUmarteSJ duiunu yazmıtbk. Dün aabahtan iti- - Hayırdır inşallah... Döı1 
~ belirir. kernmülil için itler uzar dururdu. baren memurlar, tacirlere ıriderek zebelll gibi iri yan adam, kolla· 

Bütün diler imanlar .. ,et evlere, T"acaret Vekaletinden ırelen yeni bir pazarında bı•r dolaşma.. yağ miktarı ile fiatlerini toplamaia n sıvalı ..• Ve her birinin elinde 
dükünlara benzetiline, böyleleri emirle ,ehrimizdeki bUtOn ıirketler, batlamıılardır. birer demirden topm... önüme 
cami. çepne meaabesincledir Uma- Mıntaka Ticaret mildilrlüiüne bağ- Hi.len latanbula ıretirilerek top- henüs fınndan gelmiş, duma:ı-
--- malıd••lar. 1 lanmııhr. Şirketler, her türlü ticari ,_ lm '- tan 190 kuru .. kadar aatıl•- v•ıı:.la- lan tüten ve kar -'bl bey•• bil-....... .. Mantaka Vapurdllft çık&oi es; ıçm ta- bir Cennetti. Bir aarlak ıröziim ma· ,... -- ... - 6" -

Hele büyük tebirlsialü, bütün muamelelerini Ticaret mü- mam J 8 dakika uiraımak icabetti. dam E.ter• ilifti. Kadmcaizz bün- nn, evvelce tüccara J 20 kuruta ma- rümcük gibi ince yufkadan ya. 
memlekete ait saydır Zira eberiai, dürlütü ile yapacak, Veki.lete an• Niha7et Yalava topraiına ayak bu- gür hilnaür ailıyacak ın.~ette idi. )olduğu Mılaplmqbr. Eauen bundan pıl1111f bir tepsi su böreği itiyor. 
bir 9ebredeki kanflktaldan andır- cak tekemmül ettirilmiı evrak yolla- malt nuip oldu. Meıhur pazar epey- Gözleri. etrafta bir ıevpiyi, bir bi11 müddet evvel de yaicalar evve- lar... Biri onu dUlm dilim kesi· 
maktada'. Onlana aurat. tabak sibl. nacakhr. ce ileride, deniz kenannda, koca- türlü kendiaini ıöıtermiyen bir ae~ il Valiye ve bilahare latanbula ıel- yor ••. Batti garip fe'Y, tepsinin 
dümdüz ve minuaz keailir m .. ,..ı. Mıntaka Ticaret müdürlüğ'ü bu man, aan bir bina ... Ortan gayet giliyi arar ıribi ... Ukin heyhat, bey- diği zaman Tie&ret Vekiline müra-~ peynirli, yan• kıymalı ... 
l.b... ~usuıu dün ıirketlere tamim etmit" geniı bir Avlu. etrafında dükkan bati Zavallı madam E..terl Ni- caat ederek yağı yerinde 120 kuru- Ruya ı,te ... 

Ltanbulunkilere töyle bir areçİt tır. Bankalar ve acente~er bu kay din tarzında yapılmlf bölmeler. Bir nevi hay~;. iki ıenit ıepeti ile Y: .. ı f& aldıklann.dan, burada 140 kuru· ZebellA gibi dört herif elindeki 
reami yaptaralan. Saydan pek çok- ldeılıın.d~I bırakılml ııbl r. ~ı~~et mMuame- bil... iskeleden çıkan ıepetli. ba- hi.Jinin tam ortuındalti navuz:y:k~ ta aablmasına izin verilmesini iate- dbaer.!"lr tolarp~lan han ya kaldınp 
tur.• Deli Fuat SüJ-.. .. Na· en ı e mqııu oma.-. uzere ınta- · l d" 120 '- mal l - gınyor P.... -ı·- ka Ti vullu, tenekeli. ıiteli, çantalı büyük Jaıtı. Orada pek ezik olduğu için 1 S mıı er ı. .-.urup o an ya~ • 
zil Florinala Nizan merbmnlar buıı· ıcaret müdürlüğünde bir büro bir kafile yainıurun altında sahil kuruta aablan domateslerden bir ki- lann nuıl olup da 190 kurup. ıatıl- - Ye bakalım ..• Bunlann btp-
tardandL ihdas edilmiştir. Şirketlerin tetkik yolundan, pazara, aan binaya; ucuz- lo satın aldı. lıte bukadar dıiı hu9UIU incelenmektedir. Yai• si bitecek!. 

Ha•au-•-iJer·. edilmek üzere nizamnameleri isten- 1 .__ · · · '- '- · f" tt ,_ 1 Onlara yalvanyorum• 
1 - luğunu anlata an ata bitiremediği Yolda avuııtat arkadllfa rasg l· ıann nangı ıa en yu..-.nya Atı ıraa • ·• 

Halide Edib, Mazhar Oırnan, miştir. Bundan ıoara ıirketlerin Esma hanımın Cennetine doğru gi- dim, alı al, moru mor pazara doi- ihtikar sayılabileceği yakaıda anla• - Etmeyın, eylemeyın... ~IY· 
Yahya Kemal, tbnül Emin Mahmut daha verimli netice vermesine çab· diyor. Kalabalığın içinde Otel Ter• "d" d • tılacakbr. mayın bana... Bari ıu tepsmin 
Kemal. Mükrimin Halil. Sakallı Ce· tılacaktır. ru gı Gıyor ~~ld M hk dörtte birini yiyeyim!. 
lil. Sporcu Z-'-!, Bal m-'----t, C'.. mal yolcusu ıandığımız ıık kadınlar - . eç . .-.. ım, geç... a e?'e _ Ne, dörtte biri ha ... He~nl 

ıı:aı aoınu Lt da var ... Herkeı yürümüyor, koşu- uzun ıürdil Nuıl pazar) d B .., d J J """ 
ref Şefik. - kimi büyük, kimi kü- K .. .. d ... :·· ıye ug ay a ıcı arı yiyeceksin yoksa!. 

Om Ur O Un yor. Belki pazardaki o ıudan ucuz sordu. Şevkını kırmamak içın· D · to la h blrd 
çük kntta... ' olan mallar kapıpverilir de bir ıey - Git ... Belki aabn alac~k bir kalkıemır Apuz r e~ N ken 

Halk tabaka11ndan da niceleri kalmaz diye... şey hulursunl. .. dedim. Koprak ya- da dyorbed ... bmhatn yarÖalpd·:. • e kla. 
vardır: Stokun arttırılmaıına Yalovalılar böyle ıepetler elinde nımdan a.ynldı. Kasalar para alamıya- r a al\l ım •• fih !""ece . er 

Hot konutur bir esnaf; yahut la· pazara doğru koıan lıtanbullulara Y alovalınm tikayeti cak kadar dolmut ! yemesem... ama yıne nca 
yafetile dikkati celbeden bir boca, çalıtılıyor hayretle bakıyorlar ... Arkamızdan ediyorum: 
ilh... Konya Lezzet lokantasmın gülümsiyenler bile var... iskele önünde, Yalovada oturan - Bari kıymalılan yesem de 
«Anam babam• ı, dükkincılann Bulgar ticaret heyetile yapılan Nihayet iıte geldik. Yağan yağ- bir zatla tanıttım. Benim elimde, k~ Konyada çıkan Babalık gazetesi peynirlUer kalsa! •. 
uğur_ say«l;ıklancP~zarola ~~r• anla.Jmaya göre. Bulgaristandan murlar bire.r göl halinde bu Ceane- lumda ıe~et, bavul, torba görme- yazıyor: Önemli buğday i.atihaal böl- İtiraz ediyorsun ha .. Glimm!. 
batta lôm olduıunu bilmedıgım be, yüz bin liralık mangal kömürü tin lcapılannı girilmez bir vaziyete yince hayret etmiı gibi yüzüme gelerimizden olan Çumra, buğday Kafama bir topuz... Arkasından 
«Pabucu büyükıt, ve düğünlerde getirileceği ve bunlara mukabil bal- sokmuştur. içeriden satıcıların sesle- bı..ktı. Ona udece gezmek için Ya- alıcılariyle dolup taımaktadır. Alı- bir daha, bir daha, bir daha!.. 
aranan cKamben .. : Bunl~ hep~ mumu He balık satılacağı yazılmıştı. rini işitiyoruz. Fakat girmeğe imkan k.vaya ıeldiğimi söyleyince bana cılann kanlan küçük k&iıt para Çaresiz bir tepsi sıcak sıcak 
zaman zaman cenuyette ııvrilmit Balmumu ıeykıyatına devam edil- yok ... Pazarın etrafında heyecanla karız adeta teveccühü arth. YalO'Ya- alamıyacak derecede para •e ee- su böreğini yiyorum. Arkasından 
tipl.erd~ ki, • bu sivrilmelerde ille mektedir. Balıkçılar, iılerini yakın- dönifp duruyoruz. Bazen içeriden lı vatandllf biz lstanbullulardan ıi- netle yüklüdür. Alıcılar, ıeldikleri yine demir topuzlar kalkıyor ve 
aktif bir mezıyet aranmaz. Faraza da tanzim edeceklerinden halık nak· mesela cElli bete böylesi! ... > diye kiyetçiydi: yerler için her gÜn binlerce liralık bu sefer önümde fmnlannuş. 
~~ doktor: bir ~~· bir Iİyui, bir liyatına da geçilecektir. bir nara yükaeli:yor... Pazara gir- - Bırakınız bayım Allahaıkına... çeıitli hububat almaktadırlar. Boz- gravyera peynirli maJ-.anıa ıilr· 
ilun kendı mesleğinde pek muvaf· Mangal kömürlerinin getirilmesi mek için telaı edenler arasında biri- diyordu. Buranın lstanhulda bir kır'ın nohut ve fasulyesi de daha mezler mi? •• Eeee .. : Artık bu ka 
falnyetli olabilir; hatti büyük ıöh· için kafi miktarda motör bulunduğu lbirine sorarılar var: ismi yayıldı. Evden ıepetini, bavulu· yakın bir yer olan Çumrada hazır dan olmaz... Reulet!. Kepa"Ze-
ret k•umr da cene «tİpıt addedil· halde mazotsuzluk yüzünden yola ı _ 55 e böyüleıi. diyor ... Acaba nu, tite1ini kapan soluğu Yalovada ve büyük müıteriler bulmaktadır. Hk! •• 
mez. çıkarılamadığını yazmııhk. Bir iki mısır unu mu) ... Yoksa bulgur mu) aldı. Evet ilk zamanlar ucuzluktan Alıcılar, buna raimen. köylünün. Topuzlar havada, zebellilar 

Öyle ya: Ne mubte4em sekiz kat· güne kadar Belediyenin eline mühim 1 Şık ıık kadınlar pencerelerden bi- istifade ettiler. Likin ıonra raibet ma'haulünil aatmakta ve getinnekte gürlüyorlar: 
L apartananlar var. Fakat banlar miktarda mazot geçecektir. 1 ribirlerinin ellerini kollannı tutarak v~ ı:hirden gelenler o kadar artb nazlandığını aöylemektedirlen Ka- - Ye herif ye! .• 
Toobanedelö Sebil deiildirler. Mahrukat ofiai kok kömürü tev-ıkendilerini içeri atıyorlar. Cennet lu nıhayet ucu adam akıllı bize do- zadaki iki, üç otel muhtelif ıehirleı- - Ah efendim ne olursa sb-

l1tanbulun semtlerine göre de çar· ziahnı tahdidettiğinden lıtanbula bul... Kapıdan da girilir, pencere- kundu. lstanbullu~ar .Yal.?va(YJ .PA'" den gelen alıcılarla doludur. den olur... Bağışlayın beni. .. 
pıcı .-Juiyetleri mevcuttur. Mesela, depo edilecek mangal kömürü ile den de ... cMadam Ester> adeta bir halılandırdılar. Fıatlen yükıelttıler. Affedlniır ..• Hiç olmazsa ıu ma• 
ziraatci bay ~~ K~y. ~.aba· odunun her aeneki atoktan fazla bu_lcambaz oldu. Su birikintild üıtüa· Şe~irdeın aepetlerle g~len tık müt" Konyada gayri islimi kama)'l yemiyeyim ... 
d.~.erin sozbebeği~~· Yüksek lunması lazım gelmektedir. Geçen !deki tqlann birinden ötekine sıçrı- te.nler eanafı da nazlı bır ~al~ ~?ktu. eserler müzesi açılıyor - Ye diyorum sana ... Ye lun· 
'bar munevver; aduı litif. ecl~ı za· sene 400 bin çeki odun stok edil- yor, pencerelere brmanıyor ve her- Bız Yalovalılar cumarteaı günu pa· K (Ak ) G -• zır herif!. 
rif 1• . r.ıı.- La ___ ...a: •- ur ld iu d'" "- _L bil .. .. onya pm - eçen ru V lar ltmda fınnd 

• ""& b ..-.. •• _._ _,._ mitti. Bu aentlki etokun SOO hin p- a .. t•n evvel l.ile sirmeier~lfCYOr. 0 U nu Ufuuere.s; tun ote- tamiri k kalan )plilq;i ieinia e topuz a 811 
neler olmazdı .•• l>er7aclil, filozof ••• kiyi llfmuına çalııılacakbr. Kıı be.- Netelı:im muvaffak oldu da... nJzi berlmlzl cumadan alanz. Çllq- · not kn bati c:aı;.1 ulr. yeni ge1m1f. ıravyera kokuhl 
Ona biç benzemiyen kitapça Azia tırdıktan ıonra nakliyat ırüç duruma Dehtetli bir çamur deryasından lı:U cumaretai Yalovada mllıteri bu- =ı-~ · e rard - anmlfl" • ltu. b ç makarnayı ylyonmı. .. 
• -L b---'-etl" Bab-~ı· dd • ·ı I" (Ş d .. l" l" k" lur Ve fiatler fırlam h B hl r ennın en eger ısı o an u ca- Art k k -'• i I mse, çua an:a ı 1&11 ca eu· gireceğinden hemen motörler yola ı er ıyoruz. unu a aoy ıye ım ı, · . 11 r: u a- mide M a "f V 1t·ıı·· .. b" G ı amım ~~m ~ ter çln· 
nİn atatik bir tipidir. çıkarılacaktır bu pazar yerini bir hale yola koy- balık bu ıatelc devam ettikçe'! bunun · 1 • 'ı a 1 n ~. ı ı~ı ır k.c ayn de kalmışım. Bitkin ve berbad m. 

Tip olmak İçin ne lazım? Ne al- Kok kömUrü azlıiı karıısında mağa ancak lıtanbul Belediyesinin da ön~ne.. g~ilemez. · · ~ttl cu- ıa am eser en muzesı açaca tır. Bu sefer önüme bir tepsi bakla· 
limelir, ne aultanllftaarahk. ne ro- mangal kömürü ıtokunun 25 bin to- bütçesi kifi gelir.) Fakat hMıi Esma mar!e11 gunlen vapur gelmeden ön- Konya Belediveai va ile karışık dilben1udağı ~e-
manlanm lnsi)izc:e dahi yuabilmek na çıhralmasına bilhassa ehemmiyet hanımın vapurda bize bağıra bağıra ce fıatler bafkadır. Vapur geldikten 1 tinnesler mi!. Aklmu bosaca· 
kudreti, ne futbola hızlı qrabilmek verilmektedir. ilan ettiği fiatler)... Nerede L.. ıonra ba,ka. -npur gittikten ıon· afevleri açb inn··· 
kabiliyeti. Galiba sadece ne•'i tah· Gelenlerin çoiu ıepetler k61ların- r~ bü .. bütiln hqka ... Bu da gayet ta· Konya (Akıam) - Konya Be- Zebellllar topuslan kalduınca 
1111a mabauslUk. KÜÇÜK HABERLER da, ıaıkın ve qkta hayal ıukutuna bıi ticaret kaidesidir. Ne esnafın. lediyeai, fakir halka ıründe iki defa onlann ayaldanna kapanıyo-

Bunlan diitünürken aklıma bir· uğramıı inHnlar gibi, yüzleri asık ne köylüniln. ne belediyenin bunda bedava yemek vermek İçin tehrin rum: 
denbire fU seldi: * Galatasaray Gençlik Kulübü duruyorlar. k~~ahati vardır. Ticaret ve fiat muhtelif yerlerinde a,8"eri açmı~ _ Aman muhterem efendile-

Hayrettir, lork~an .atala olanlar idare heyetinden: Evvelce kulübü--' Hani .S? kurUf& satılan kehl.ibar m~ı.t~rl azlıiına. çokluiuna göre tır. Bu aıevlerine bazı hamiyetli rlm! .• Bana merbaınat edinb .• : 
arumda hemen biç tap çalonamlf; müz tarafından tertibedilen boka tozlan gıbı mısır unlan) ... Hanı 75 deg11ır... tüccarlanmız nakten yardam etmİf- Artık bendenlze biru acıyıruz. .. 
bütün lstanbula ve o yoldan bütün n.açları haıılatiyle inpıı mukarrer kuruıa karlar gibi buğday unu) .. · Eıma hanım sırra kadem !erdir. Baklavadan veya 111 dilberduda· 
Türkiyeye malolamamlf··· cGeaç- olan merhum boksör Küçük Ke- Hani yetmite makama) ... Hani beı ba b K d . . ğından kölenizi af buyurunuz ... 
ler iyi edib veremedi!» diye fikiyet mal"in kabri ikmal edilmittir. kuruıa domateı) •.. Vakıa bazı ,e7• S onya a memurlar IÇID - Yeeeee •.. Ye ... Çek bakalım 
ediliyor. Fakat kadrolara arasında Bu vesile ile meı'1wnun aziz ha· lerin fiatinde fark yok değil... Me- İ Çarııya ıreldik. Pazara nazaran istihlak kooperatifi tepsiyi önüne.. hah şöyle .• : Bir 
çar~ ~etler d~ yetitt~İt· braa111ı bir kere daha anmak üzere, sela 55 - 60 • 65 kuruta zeytin, 2~: btanbullulann uğraiı olma~ıiı ~in KODTA (Ak,am) _ Pahalılık daha ... Bir daha .. llA... At ba· 
I~•· Belki~ H~et ÇelebL Bel- kulüp lzamızın ve merhumu ıeven- 3~. kurup patatea, 185 kurufA ıya urada normal Yalova fıa~le~ne karııaında memurların uiradıiı 81_ kalım gövdeye ıunlan da .•• 
ki ~balde taar Celil Sday. Fakat )erin, 10 ilktqrin 942 cumartesi pırınç, SS kurup kuru fasulye, 25 • rutlıyomanuz .. , lıte meseli Uzerın- kıntıyı hafifletmek için valimiz Ni- Haaaaah ... Şöyle ... Durrr •.. t in 
b~n 40 la 60 araımda olanlardan günü ıaat 16 da Ferilcöy mezarlıiın- 30 kul'Uf& üzüm, 20 kuru,. doma· de cCern~I ın:arca~ levha11 u!h ~·· zamettin Atakar"ın bathnlıiı alhn• bl~ ..• Daha clilberdudaklan 
yuzlen:e n her ıuuftan. her derece- da tertibedilen ihtifale ırelmeleri ri- tea, 25 - 30 a keatane ... Başka teY· k~bın 3 bninca letrın cumarteaa duk- da bir toplanb yapılmıt ve kurula- da var ..• Yut bak•lım .. Yaima 
den tip bulunmuına, bunlann da ca olunur. lerin fiati lıtanbuldan hiç de farklı •?ının_ cepheaine yazdığı et fiat>- cak olan kooperatifi eaaalan diitil· yok... Hepsini 'bitirecdtsin .• 
daha yirmiainde kendilerini belli et• * Ereğli limanına menaup Ahmet değildi. Meseli J 70 kuruıa zeyti~ len: Sıgır 90, Koyun 100 nülmüıtür. n Azizim ağlaya ağlıya baklava• 
melerine raimen, timdikilerde böy· kaptanın idaresindeki Sangüzel mo- yağının litreai; kilosu değil. Ufacık . Hem Yalova ltuaplan pek cen- lan, börekleıri, dflberdudaldannı 
leleri pek yok... törü evvelki gece yama meyva yük~ patlıcanlann tanesi beı kuruı ... 35 tılmen adamlar doiruau .... Dükka- Emlnlıntı Haltnlnden: Eminönü yerken uyanmışım. .• 

Halbuki. bir Ltanbul tasavvur lü olarak Saraybumu önünden ge- kuruir kabuklu barbunya fasulye- nının önüne yolu düıen lıtanbullu- Halken bu 91!11ek1 Cunıhmi:yet baya işte 0 zaman beni bu derece 
_.ı!- 5ü1e• • el • A '-ala · · --' 1 '-1 b" 1_ lara• ramını zengin blr p--ıA it tla-
1KU11: ~nıy en, Y~O•r • çerken bir vapurun çıkardığı dalga• 11 ••• rıce aaıata ı.-. arı ıooran ır .-.a· _· I ... . . . ..,. . ......,. u dehşete düşüren bu rüyayı bir 
n. medreaeleri ve ~ olma- lann teıirile fazla sarsılmıı o sırada dın ıu cevabı aldu atedıtpnız yerden keeelim mayı esa. almıftı.r. Bu cllmleden arkadamma anlatnıqtım da ba· 
1111• N8)'e beanr7 Ve bir çorbt ta· motörün arka tarafında dü

0

meni ida· - 2S kuruıf... e~end.iml.. Ltediniiiniz taraftan ..• olaralc,, memlekethnlzde fhndlye ta.- -ır-
aaV'Y'lll' edin. Tmu, biberi noluan... re eden Mehmet .adındaki tayfa mü- Belki kiloıudur diye diifündüm. B.ır ~ıloy~ ne ~adar ke'?ik ~U~eii ~ '::~~~ :::~: !Uf~ Mideni fala doldurup da 
cTıoaiu memleket de ~ odur. vazeneaini kaybederek denize dü- Meğer taneıi imİf... Öteberinin fi· n~ ıı~ .ta~ e~m... ded~klenru ken- İlk olarak HalkeTtnln •BtlJitk Zafer- öyle yatmıpuı, dedL Hakikaten 

Kmundan acmrakiler diinyad~ ıilp boiulmuttur. Bütün aramalara atlerinden pek anlamadığım için her d~m ~ıttun. Bar cram bıle et almak !er Dlyaromuı. &dlyle açaeatı .er- dolru tahmin etml§tl. Şimdi 
elini eteğini ~ eYYel yem raimen Mehmedin ceaedi buluna- ıeyi muhtelif yerlerden •ordum v• nıyetın.de olmadaiım halde bu ilde: Taı1hlmlzln ve tnlnlMmnızın en böyle bir rüya gönem de karpm• 
taheiyetler belirmez. bayab liİılle- mamııbr. dikkatle kaydettim ... Yani bu fiatler ko?1!>1unanlarla dolu et alma aahne- mtıh1m a.ımeıert modenı ..ıuıe tek.. daJdııe anlat.lam acaba nasal bir 
meZlene, pnnhk ~e bamla· * Amavutköyünde kız kolejinin 3 birincitqrin cumarteıi gilnil Yalo- lennı ~urup uzun uzun ldeta zevkle n11Ue eaulı ve müslklt proJet.s17onla cevap abnm, rtllüm. 
caldana vay batma plenler... duvannı tamir eden itçi Yuıuf ilke- va pazannda yapJan tetkikatla tee- •eıyrettim. latanbul kuaplannın ku- canlı bir ,etüde 1&1&tııacütır. Cevap ftl'dfm: 

(Va - Nu) le üzerinden dü,erek muhtelif yer- bit edilrnittir. Onden eyyeJkileri bil- laklan çmlumf .•. ZAYallı madam _ Aç taYUk blMllnl bulüy 
------------ lerinden ağır '71lralanmlfbr. Yuauf medijim ıribi. 90llra ne olac:ajuu da E..tder kT~_:~dıia•~-'~t Lde ala- Halkın amhaftDda lllUUlllllf! •. 

Silivri cinayeti hutaneye kaldmlmııtır. tabir lı:eatiremem. Taze yumurtanın ma ı ..• D90DllDt .. l.UllUQI ~admf.. Hikmet Feridun Es 
mubakemesı· * O.man adında bir çocuk diin tanui be,, bet !Juçuk kuruıtu. Piliç- Ukin hakikaten Yalo .. nın çar- şlkAyetlerl 

. . . . Betik tafta hızla &iden bir tramvaya ler aek.ene... Ben Y aloY& pazann· flal. cumarteei puarlanna nazanua 
Silıvnn?'. ~ener köyünde Huan atlamak iaterken dilfüp hapndan da en ucuz olarak yofurdu buldum. çok ucuz ..• M ... ll en temiz lokaı.

adı~da bmnı ~banca ile öldüren yaralanmıt. Beyoilu butaneainde SS kurut kiloaul ... Undan, bulıur- tada Y~mek yedim. Patlıc11Sth ke-
Emı~e ~d~n~aki kadının muhake- tedavi albna alınmıttır. dan, makarnadan. eriıteden eıaer bap, pirinç pilbı ve Mııa dıpndan 
meaıne ıkıncı ağır ceza mablı:eme- yok ... Zaten bu cinr hubuJ,atçı de- Yoiurt aabn aldılar. Ne kadar oldu-

1 ıinde baılaamı~~~· .Emine. tahkikat 1 R A D y ol ğildir. Yalnız pazarda ild köylünün ~nu bilmi,.orum, fakat belki yanm 
eınaıında verdıgı ıfadede ıuçunu elinde yai gördüm. Onu da çabucak kilo nrdL Elıcmek de Yerdiler. Kaç 
inkar,, edere~, Hannı .kendiai vur- _ _ Nbn alırutlar .•. Pazarda deiil. Ya- par~ ol~uiunu ıordum. 6S kunat 
madı11~ı, Alı adın~a ~ır .~~.~~ın .!.. Baclnldl propam lova çarpıında ı.e tereyaia 400 ku- dedikten zaman ~tun. Çiinkn bu 
banca ıle Haaanı oldurdug~~u ıoy- 12,30 Program, 12.JS MtızUc CPl.), ruf& Ablıyordu... rakam l9tanbaJ lçın - bir lokanı.-
lediği halde. mahkemede ıtıraf et- 12,45 Bayan okuyuculardan fasıl ıar- Yalnız bir .,,. ıözüme çarpti. da Yemek parua olmak bakunın
miı ve: kılan, 18,0S Saz eatrJert, 18,20 Peşver, Köylünün paraya kazanca kartı 1on dan - lıakikaten e&ane'Y! bir ,ey-

- Kocam çoban olduğu için ge- ~e~al ve tartılar. 19 Ziraat saaU. derece müatatni' tavnl... Meaell dir ..• 
celeri eve gelmezdi. Bir gece evde 9rl· 5 Mllzlt CPl.), 19,SO AJsns haber- yumurtanın taze olup olmadıiuu Nih.,-et npura ıeldim. Tuhaf 
Y 1 t d K ld.. Je o 19,50 Jl'asıl heyeti. 2015 RaA.- }a • o Jd J V v ~-LI ._L a naz o uruyor um. apı açı Gazetesi 29 45 MllzHc (Pi) ~" ıoran rdaa hırinm fU cevabı a ı· fey ••• apwun qzı gene us;;ıun tm• 

Haaan içeriye girdi. Evde bana te- saati 2i 15 'Müzik 21 ... 0~ f21
1
Evln iını kulağımla ltitim: lım... Hamallar, kUfeliler, aepetli-

.. '- 1'- B d d b 1 ' ' ' ...., gen on or- t 1 · · • -L H '- b" cavuze .-.a .-.ııt. en e ev e u u- kestrası, 22,30 Ajans hnberlert ve bor- - Mal meydanda... stersen er ~erıye ıırmeate... er.s;ee ır te-
nan kocamın taba"'~"~' il~ "i••rine s:ı ar. al... ye ınnadı mı artak ondan f&lmAZ-
ateı ettım. Vurulm E'arn sab:ıhki prorı:ım Pazarlık mı) ..• Ne münaaebet) .• Netek.im ucuz ve kelepir diye itittikoo 

Demiıtir. Şahitlerın d.ıılenmeai '7,30 Program, 7.32 Vücudumu~u ~- Köylünün aizandan bJr tek fıat ita• leri yerden, velekl ek a:ı fıat farlıci 
._... 

• 
Kaclıköyünde haya 
l'•zına hava karqıyor 

-~=--
KadıköJ h&yapa th'ket.lnden 

fid1etler .ootaJmakt&dır. Dün 
ıuetmıtse Udar gelen, b1rt Re
fltelendi 80kalı ıı numarada. dl
Rert Btrefoltu aotatı 12 numara
da oturan lJd OlcUY\lCUm.UZ IOD 
gf1nlerde evlere verilen havqazı
nın yaıı.ma.t t.abWyeU olmad!tı
nt. bunun da havaguına tuıa 
miktarda hava karışnumda.ıı Ueı. 
rl geldlllnl 86ylemlflerdlr. 
Kadıköy hanguı aboneleri bu 

ytbden çot mtl§kill duruma dn.,. 
mOtlerdlr. Alltadar mabmlann 

17 yaımda bir kaatil 
yakalandı 

Yalovanın Gün-=7 köyünde Baha.
eddirı adında on yedi Yatlannda bir 
delikanlı aynı köyden Habibe adın• 
da bir kaza zorla tualJut ettiktea 
eonra kızcağızı boimuı ve o civar
da bir koruluğa götürüp gömmüıtür. 
Yap lan tahkikat aonunda cinayet 

!meydana çıkmıt ve Bahaeddin ya· 

1 
kalanmııtır. Bahaeddin ifadesinde. 
Habibeyi boğduğunu itiraf ettiği gi

I bi. birkaç ay evvel gene bu köyde 
k~olan Raziye adıı:ıdn be, y!lşın• 
da bir kıza da aynı tek"lde tecavüz 
ettiğini ve onu ds bcıiup gomd!.ığu
nü itiraf etıni9tir. 



SahUf' 4 

KUŞ BAKIŞI: 

Ruyada ziyafet sofralarll 

DENtzuı!R ARSLANI 
DDIİZLBB llSLANI 
DDQzua DILAJlll 1 
DDUua ABSL\.~ ı 

Tarlbden .-..-. Mr JalrQ 
Aam.a. Dt.Jpl•nan bir baJftk 
~ .......... btrba,at 
lllcbael Cmtls'ln JUattıtı 'bir IUl'&t 

DENiZLER ASLANI 
moı. n.n - aam.& vıp•ıııım 

71111l"*1an bir l&!*lr. 

Bu akşam LALE Sinemasında 
İltlabal baliJnpa tn plıaııt tılr ba,na ~. 

DITTATı ('(ık u blaıı numarala ~ llt.ftııı da.dea 
bp&tıms. Teıetıanı Glll 

lla l'Um tzıııda•c1e IALlı " Td ............ .,m __ ... 
~-

A~ŞAK 

Bir zanıanlar hlç gtllnıeyen 
Greta Ge.rbo, geçen sene çevlr
dlğt '(Nlnoçka)' ftlm!n<!e mc defa 
gütmf1§, baıtta eR!enm~t. Gar
bo'nun ne§ell hali Amerlkalılannı 
hoşÜlıa gi~. Mtlat flmdl 

ı •. , JJ t l&11: ! t l ı ı ı 11. ı ı r ı 1111 ı ı ı ı • • ı ı 

ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı 11 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

Bu akşam 

SARAY 
SINE.MAsINDA 

HEDY LAMARR 
JUDY GARLAND 

LANA TURNER 
Jameı STEWART 
Kibl •n lıOyGk ve dehaklr 
ılnema :rı]dızlaruun n Hol
lywood' un blltUn ıüzellik 
kırallçeJerinln l§tlrW De 
çemlen, url hayabn bir aaf.. 
haanıı tuvlr eden haldkt .,.. 
ilıtlrulı mevzuu De herke
sin !ıotuna sldecek 

ZiE&FELD 

8 TeşıfnJevvel 1942 

~-· Bu aece ... tı. 21 el. --- Bu aec• aaatı 21 de 

Sineması 

ve 
Tiyatrosu 

..:~~~~· ~ ~ollWUduiı .... ,Ur~. ""1mJf, ca~n -t 

GINGER RoGER 
S E S Unsm"mm aca1rt tannl mtlnuebetile bu receClen ~ 
pnçlerin, ilıtl,ularm. bdmlariD, •elderln akıllarıni n iWI· 

ı.mJ c-UYor. 

HANGiSiNi ALAYIM? 
(Tom, Dfck and Harry)" 

T elcrar teltraıı MCYTedilece1', ıeyredil~c;e tevli C!uyulacak jplea 
hlr lı:omedL 

A1.nca: 1 - ~ço *111bir11POf pıetesı, 1k1 m!fhur inıW.Jıııt>ol 
ıatb'iıı arMAda 'ftllo. 1 - W&lt Dl.me;v'ln renkli bir oiftllk .enf~ 
lAcalar 4 Jdtiliktir. a~en tenekl davetiyeler mute'ber c1elll4ir. 

' Telelonı :.f9369. -------· 
~~---•Btltün alle1er1n, rençletln ıareceRı büyük film ___ , 

.rt)L VERN'Jn dilnyaca. meşhur harikulMe esetlnden 

ıssız ADA 
(TürkÇe IOslü) 

Bea kaza&edentn oıc,anuata pçtrdtklett em.salslz, ıo.yıer lrper- , 
~ macera. ıt&ftda, ~ c11blıidt, bı.san gifmeınif omwıtard& 1ıt
~ Takalar, "'1lfl Jı&1yanlarıa m11cadele, akıllara h&yret vtrecek 
mtltııış serıtlseft. E L H A M R A BU AKŞAM t ıla 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B, IJ. c., İnJiltere radyosu güD4t 4ört 'J'(lrkçe neşriyat ;yap 
ı&Lktadır, te u.atıan llt dallS 9uı:i1ukları tunlardır: 

8 '6. A T DALGA UZUNLUQU 

Ol.IS tm 08.IO a = 
U.IO c1a11 U.U • 
11.ıs ten ıs.ıo a War 
19.45 ten 20.00 • baar 

Metre 

" . a.ıı 

MARMARA Sineması üstünd:tm ... 

MARMARA &AZiNOSU 
ıroztU IUPALI tip BiBA, iNBİSAR ŞARABI, HALİS KAHVE • 

.&LAK.&ltT TDllK ~ 'l'ABU>OT, Mt1K.EMMEL SERVİA. 
Marmara n Adaların mamaraJarmı agık daraça ve kapalı aalonlanndn 

serret>uen,..., bir vakit mirllen aile gazinosudur. 

BtJ'rtJN DIERJK..&1'1 -

~tte biralaniı olan ftJm 

ALTIN GiBi 
ÇOCUK 

(Golden bo7) 

RUPEN MAMULYAN'm 
.......... rollerdeı 
BAUA.U ITDViCK 

wtı.LbM BOLDID'f 

1 Günlük Borsa 1 
7/10/19'2 flatkrl 

' Londra herine ı sterlin 
NtyYork tlzerine 100 dolar 

Clııevre berine 100 
Madrld berine 100 pezeta 
Stotholm üzerine 100 kuron 

6.24 
130.'10 
10.70 

12.9375 
11,18 

ESHAM VE TABViL!T 
Sıvaa. Erzurum II 19,9!1 

ISMAIL MÜŞTAK 
MAYAKONUN 

Tetriniovnlin dokuzmaca 
cama rıGnO vefahnm dördüncü 
aenel devriyeaidir. Saat Uçte 
Sqezit Camünde ruhunu taziz 
iGllı dua olacalı:br. Akraba •• 
eeven doetlann tetriflerfnl re
fikuı rica eder. 



BBB 'l'BLDE• 

Zavallı cofrafya .. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Karneli ve 

~ Wr1n1 ~ s ı• d'd k• k J karnesiz sınıflar a_=._-_-: ... --. dllt&lm, ~volılum. ta ıngra a 1 an 1 mu- fstanbuJvelmıirdedebrna 
o1m4ufum lılr tc* 197ltrl !'theüfm. 1Um4en 1a& ne ekmek satıpnm kaldınlacalJ 

UIAI ~ tMplm- Bemlll emen •«tan blJıtnl ._ harebenı·n hedefı• nedı·r ? ancak, devlet bütçesinden ~ mual elk Ne llJU7eoeilnıt. -~ ~ alan aahH relirll vata00aı•al'lb 
fllPiüP ......,...u. 1 ucu ekmek ihtiyacını temin 1.çı.. 
leıa4mnı bunlara rene kame makabillı., 
- Nealr lftı at?.. de ucuz ekmek verileceği hakk1Jf 
0nap ....mıer: da ıaeteımte bir havadis ~ 
~ı:'18n!a~'buımıau1ar. BIDiua 11yu1 " ,.. Buradaki muharebenin neticesi Bakô'ya karıı :;:ı tı;.~:n; .=r:.mP&fı: 

eejrafJada pek dehşetmff... ta 1 ı v • " t kti nldandım: ıEyfth, ki bu bizi~ o kadar 4alım gidiyordu ki ... ae arbmv''D aelJU81l arruz yapı ıp yapı amıyacagını gos. erece r ele blzJer gene yandık. Zira ki d-
tütmı. Zavalh coğrafya ft JUl1' ...ı.c. ona ftftlllbnls yan ortada, bilmem ne karanı-
anekleref .. Vaktlle bir tek l'elonyanua laallatlanm NJmemek dıb. Bereket ftl'8ln ertesi .. 
, ..... Amale blımtta.- Koca m tatu .-ır cılaupu. Joıunal d. Cenbe putul. Sta· harebe, munllat bir saman dur- :sem .. Jlrklat.ı tfmendiferile R_. hanclia düseldJ· .kame lle !': 
OWdür ,Oldür ~p aum .. Aam... llnpacl lnllhaML..ı haklunda ru- IUll bir manura a&t•ı.-or. Muha- .,..,. ıanderil..,decekttr. AJmenJar. Umek ~ devlet u 

Tine bir defasmcla imtihanda .... adalarmm hancf h(l. dılı olr makalede Gf7or Jdı .A.kerl nbenln en tlddetll anlari ıeçllmlt. na Oro:ml •• NcrYoroeiak
0

.ten 1ld ... ru olmayan abH pUrll dJ;::n . 
Umetıere baflı oldufmnı tormUŞlar6 la ~ .. t. bir mGftnla ~ harbi muha· t;oiufma hll& denm etmekle IMra- tlbmette Baka·,.. b.rp ...... daJt. tandqlaruı da istifade edeb:: 
...... metıne uğnyacü: ra4delen jt!lndftlm. Demek biten ıebe.iz bir ..... d'1e ....,.., etmlttl. ber. bu muharebe bltmf, •)'llabl- lan tumız kıt eaumda Mtarda· ceklerbd unl tle ölı'endik. 
laef"C8alar bot yereymlf ... Demek 1b ıt1n masal o1aea1r ..,teri Ba tawlf, Polonya. r:.n1a •e Bal· lin dlyor. muı hattl Aatrakan'a kar11 Mle hlr O~ ~dik amm 
Dlm cllye bapnma sokmUfUL.. kan ıeferlert lcln dofnı idi. CGnkU Sovyet Rusyanİn en bfl7Qk ...,. laareket 79pılamaz. bu defa da vesveseli düfiln~:!; 

Bele AYllSturya 1mparatorluiuBD AJm•np'Ja ballı an4ı- 1>u ~blerde harekat, hayati ehem- dü.trl merkezlerinden biri olan bir BJnaenaI.,h kit butırmnden claidık. brpmua bir lllri1 istif~ 
ima ~ as d9ha mufta bllyordmn. l!Üyeti haiz birkaç noktada toplan- ,-hrln enkazını ele ceçlrmenln, mil- enel pl&nlanru tatbik aabamna ko· ham çengelleri cliklldi. Buhran 

Zaftlh llyul eolnfYa! .. Nedir lnunlarm elinden lellln mlllnlf, ıenlt ..halarda cereyan et- teamz için hiçbir kıymeti olmıyaca· yamularaa. Alman tilmenlednhı ktırabmdan en dyade müteessir 
~ltn ... Ve saftllı bugtlntln eofralYa hocam ... Sen llD.lfta ne- mJıti. Alman orduları. tfddetU dar· lım kimse bık&r edemez. Rular da ,.apacaklan ıey Rualann taarruzu· olan, wrguncu pençesinde çaba· 
fer .ayHryor, neler anlatıyoısun? - H beler liıdirmek n sırbh ku-netlerl coirafl bir mevkli mlldafaa etmek nu tubnak için' bir m6dafaa battı lamağa dahi dermam kalmıyan -========================::; derinlemeaine ,.rma hareketleri için harbetmiyorlar. Rualarm cay.,: ark'uında mevzi almaktan R>aret ka- sabit gelirli vatandaşlann ~ 

c o 1 yapmak wre~e bildin ce~henin )'1- •I. BakQ'ya kartı Alman taatrUZU- hı. Volıanın bu. huauata mllkemmel değilse ekmek ihtiyacını ~cmca =o ~!~~ ~s kılmumı temtn e~iılerdı. _ nu~ ~lam~ını mOmkUn mertebe bir mevzi tetkil ettiii a&ylenmı,tl. temin etmek için devletin baş-
~ ~ 0 0 , 0 0 Yıldınm harbi, llu muhaıımın ha· geclktırmekür. Mamafih ka d d llm ki V vurdufu fU tedbir, Dk bakışta 

. reket ve aavq vasıtalarını 71idıiı Marqal Tımoçenko, Volgaııuı b.. .d 1::':.u.ı.'! k ~ 'bh :: hakikaten aevindirici bir şefkat 
• muayyen noktalarda karplqmala- ti layılannda tilmenlere Ye hunlan :ı°i" -h: k ı. bil a Aj m tezahürü şeklinde görünüyor. Fa• 

lsveçlllerın en bUyUk arzuları nnı mU.teb'at kılıyor. takvi,Ye etmek lmklnlanna malik / u. th ik.: d e,Katkn Ol• kat, üzerinde biraz düşününc. 
Alman ultert doktrini mevzi bar- b"ulundukça, Almanlar, Ka~a, a:k~U: tehdid : 

1 
kal ~ bu kanaatin yanlışlığı smtıverl· 

bveç•te, Amerlka'da Gallup bir polltfkacı, ancak J(lzde on binin &nf1ne seçmek için ordunun hatıl Aatrakan'a kar11 ıenft &lçUde ıu; d bil m Ka~ a d i yor. Meseli, ucuz ekmek satışm-
11111essesestn1n yaptığı tanda hal- blrl 1y1 bir aile kunnak istediği- motörleıtirHmeaini n hancılıiın bir harekete seçemezler. Elde mev- 1 eana~n t e la / 11j a: dan istifade edecek sabit gefüJ' 
kın reyine müracaat edllmlşt1r. n1 btıdimıtştfr. iiıkiıahnı temin etmiıtf Alman ıe'V'- cut ıblltün kuvvetler, Volıa dine1 ino- alnnın 1 -~-ıyamaçB-~~. a 7erd~~uı vatand-Ian gm tiniine getire --·,A- l d · En btıyük - · • • o an mu~ Yon oÇ& un or warı ...., -~ SU& fUY U. ihtiyarlar hemen tttlfa.kla lculcen mOteba1111lan. bu naıta ile do Rus mukavemetınl kırmala kul· tehlik 11 d rumd l:>ul km lim. Muhakkak ki bunlann tes-
arzunus nedir? Kadınlar~ yüz- e:Sıhlıat ve afiyet. cenlJmı nr- uked barek&tın ıeyyal mahiyetini lanılmaktadır. Binaenaleyh, me9ele, B e Odu E h atb b~s· Eri d bftJ, evvelce parasız şeker veril· 
de Jetmif beşi bu suale • yl bir -••'erdir Bunlardm bir Jamıı muhafaza etrni,Ier ve eaki ordularla, Stalingradda kimin hlktm blacaiı u_~t in• aa ı~• nı, lr ıeg :ıı...: mesl kararlqtınlıp da hakiki ih· 
taca bulmak» cevabını 'fermJ§- ~ • !_• • } { !I! U-1 d-1:1 b d __ 1_1 "--- L 'Ye JanU f&SI .,,,.n 1ene erce '11.ı • ti ~urum1an "ktarlan 

tekrar genç111e d&ımek arzusu- ~ıu nazanye er ıwp .Upürm,...er- ~. un an ıonnuu Alll'H:ettlr. c olan bir Maginot hattına ben- ya9 u •W•ve. mı 
Ur. dır. r_c h l •--- d L h 1 ş Al k tesbıt edilemedıgı jçın vazgeçi-Eliteklere gellnce yüzde otuz nu g&term.1fttr. Bunlar ıgenç- ı-a&at er ne o una oa.un, fİm ı.. tme& ata o ur. ayet man )'il - 1 uhta tanda lann tesbl 
altısı zmgfnllk on altısı sinema Ieflrsek artık esk1 hatalan bir Buııün ile, bir ~danberi uzayip den muhaklcalıi olan )ilr ..,. ırana. aek kumandanlıiı. hakikaten hir ı:a:ı bit.J! tedb' 11 w • 

._....+4 t ' -tft•t bft-"1r daha "''--"•• ıiden " belki de bittin muharebe· o da Almanlar But\ 7U alaa1ar bile ml1dalaa hath kurmalı tuarl17oraa, ' ır ere ra~.en --w. pmp yon, ,........ .JUA yapmayıs. '-".JU&~. lerin en kanlısı olan bir muharebeye bu JI} doğu cepheainde bir netice lia hat muvakkat olacaktır. Ba hab- bap çıkılamıyan jhtiki.rm on-
phit oluyoruz. Yflz binlerce adam ahnamİyacağıdır. bn 1943 aeneal için etrateJik tekli lenmeslnden daha kolay bir iş 

B(Jy(Jk yulaf cinsi bir tehir lcln aruız boiufu7or. Bu MUttefiklerln lran :rolile Ruaya- 'H lmklnlan. bu ıonbahardald ha- değlkllr. Yerli Ma:;t ~rıa;i 
Jlanlmarkanın Loland ada- clns1nden topladığı tohumlardan ;::~ı:...°7~.bıbirnaı:=.v:ı .. : p a3ndermekte bulunduldari mal· rekata ballı l>ulunacakhr. ::,ı:,~:::n !:veı a.:;S:~ame 

llDda btr çıtçt, buldufu yeni bir bu aene pek bol mahaulAt elde almaktadır. De kok k8mtlrü tevzlinde çevrl-
clDI JUlaf1a bu lene hayret ft- etmiftlr. Dar bir •hadan bu ka· Basan Al d - ş k ı im hDe dolaptan meydanda. 
rld verim elde etmıştlr. Bu ~y- dar bol mahsdlAt elde edlldtlf aJplere ve..:.~~;:: P~; ap asız gezen er Ucuz basma alıp yüksek fintle 
il, 8 eene evvel tarlasında bQyQk flmd1ye kadar adada germme- kmulm.111 olan bir ordu lle karıı atmak için entarisinin al~ 
lılr yalaf nebatı görmÜf. Bunun mlfUr. Yeni JU)af cfmbı!n iade kar117a huhıııuyor. Nazariyelerin, • tek v 1 yastık tıkayarak, hAmJleyfm, dı· 
ba•klan diler yulaflara ~ bir neb&bnda aa tane •yılım§- ailaıJamnanm .... uallert- gıt 1 çe çoga ıyor ye belediye hekimine muayene-m b1 ft pek ÇOkmlJI. !tn,tft, bu ... .._._____ b•Jrflraten bu- niıl .-kulceyt telc:::::in 'ben- ye giden blleklr kadınlar mı gör· 
IDU"Um JU}a.tın tanelerini top- wa-, -"~' '. • mecUk? Anadoludakt yedi mahal· 
llı&rak Je1>1den muayyen bir •- nmı nadir oldulmıu lUraf etmtt- zerliiı. &alhısradda Ahnan Te Kı- le aprı ık lflnalanmn nüfus 
111.,a e1mılt Böylellkle bir kaç lerdlr Bunu balan " t1reten ıı:ılordıılar araauıdakl muharebenin 8 b Jı b b• k fi t) • • kAlıtlanm tirterek kırkar el· 
18118 ~ bu -büyük JUl&f kGylO. de tatdJr edflmifth'. neden l>u kadar ıtiddetll oL:luiunu UnUD 8Ş C8 Se e l şap 8 8 enDID Uter nf1fml~ alleler kurup aldak· 

anlab,r. -te eli • .ı:.L--J •dir 11111 -- ..,. n ekJnelr brnele-
Haftalarca uyuya· n insanlar Ba idik,.... ...b1cent ...c mu ma yen ,y.......:; meaı ı1nma ....... 111J11Ut a1ıteUrıar-

lkl b•ımıı•n DUaliDda a b87llk ı.. la mı Jrarplapnaclık? Şimdiye ka• 
Pefte'de n Orenoble'de tııQ bir mı_,,.n tlUflıde ec'11ndf fakat claklıbklan MkJı sleterecek der.. Erkek •e bdua .. pblanmn 8- l>etınekteclirler.> dar kalObeslnhı mini mini oda· 

IWtalıt eseri gOrülmeden bUI kendJsfnde bir hutalıt um ~ cec:ledlr. atlerl de ytibelmfttir. ETTelce dZSıt. Bu kadın ppkacı, harhden nıvel mıda l8Ç mangal ile kıı geçlrlr-
tlımelerln haftalarca uy1Iİl!Uk- rtllmemfftlr sır çok doktorlar Bu ıebir yaz taarruzunun hedefini bet liraya aluıabilen erkek f&pkalan de p.pluwa dol&flll}ar oldulwıu, iten, kömür lflnıle paçalan ava• 
lan pwmüştilr. Böyle vüaya _... _.tını-! fakat ~ tefkil ediyor. Almanlar, ,.as turnı- timdi 1 O • 12 liraya. 10-1 S lira ara- fUat hanlann çolwıa. ..hah tuTaıo 1IP uydmma beyannamelerle her 
Alkewr'da da jpret edlhnflUr. &vur .. •• zu ile Hazer U'YDıllna •armaia. llncla alman daha l:ri mal p.pkalaı letlerinl ıa.termek merakında olaa biten evvel aldılrlan kok kömü· 
Ba lflb1rde Sergimıund Rl4ragi ba 1IJ1DD& haUnt tefhll edeme- Volıa yolile m&nakallh k-.nele da 20. 25 liraya kadar •blmakta- pao erkekler t..ır,n ettliinl e&;rl .. rtlnclen para kazanan ve bakild 
lmı1nd bir avukat 23 ntsandan· mStllrdlr· Bu hal, tap m•haf'Hn- ve Kafka.,..yı ele ~irmeie teteb· aı.r. dikten eoma e&zlulnl t&Tie bitir- Bıtlyaç alılplerlnin kömilrsülr 
beri ~ ' Uyandılı lcı- de bClJftk alAb De brpJamnak- bOe etmitJercli. Kadın ppkalarmm &atlerl de mal- mJtdrs aım-a __, olan ahlllı dilf· 
la fuıtatarda ıw=mnın doyurul· tadır. 28 ~randa batlvan marepl ~meainin pahalılapn.uı. el emeif cl..akln ~dl ~da bir tek •ç Jdlntl vurguncu 111maklan mi ----------=---=---===--==-----• von Bock un Jl}dınm taarruzunun ıçln daha fazla para letenmeal ee• olml)'&ll lıti)'ar erkeklerden bOe peyda olmadı? .• Ucuz ekmek kar• 

• hm, AJmq orduları temmuz aonun- beplerile artmııtır. Bu 7Uzdn ıerek ppkaaı. dolqanlan ~ır, Şapka- nesi işinde de bu hlleklrhklann, 

C t b h da Don nehrini ~tikleri uman erkeklerde. ıerekae kadınlar arum- aıa dolapnak yalnız ilkbahar n )'&- ahteklrlıklann hortlamamas1 en ne a çesı durduruJnuqtu. AJmuı orduJan da faPWIZ olarak eokaia ~anla- D mahaua bir moda hOkmUiıde iken için acaba De gibi tedbirler allDA• 
Don'dan ilk zırhlı kollannm 2J nn aa7111 cittikço ~tadır. tlmd1 eonhaharda. hatta lutta br bilecek? Şimdiye kadar muhtelif 
afmtoata e3rilndükleri Volsa,a EYYelce pplcaam eokaia çıkmak albnda da ppka.az aez-ı. pd işlerde alman bir sürü teclbirler 

(Bq taralı üçüncll aahifede) lla bqalqıyor. M...ı& clYarda Da- nrmak için bir aylık zaman •rfet- biQrilk bir kU1Ur ın qtp •111ırken ~ok sMlmektedlr.~ fayda ftftbl)Rydl ucuz ekmek 
cıhrmak için aepetlerini dolduran- aiatanLlardan mlrellep bir k87 mek mecburiyetinde kalmıtlarclır. timdi yağmurlu 1ıanlarda bile pp- MuharrlrlmJzin konuttufa ,.pb- brnesl 1f1ne Umun kalır mı idi?. 
lu pek çoktu. Hattl yolculardan J:J- ınnlır ki o..df. ı..ıtbl&cle bir ~ Sonbaharın Ok ;raimurlan :ralmJr kuız ıokaia cıkan kadın •e erkek- cılar, ucu ppb eatabllmelal f;!n Gelelfm ikinci mneleye ki, b1I 
d bana tö,.le rica etti ı dalc edil ,...._, Ba edkleıf. U1'" tır. Birkaf bafta7a kadar bu keaime lere aılıc ak te..düf olunmaktadır. baıhln hlr an nTel bitmen temen- daha mtuılm. Sabit gellrll 'Ylltaft. 

- Aman aiz yazınca Yaloya,.a tbaled tok defa maclral.ealer kapa- kar ,..Pcakbr. Binaenaleyh artık Kendilerila konuttuiumuz erkek nlefııde bulunarakı tJat fırmeıya bmesiD1 uzatıp 
blebütün tehacüm bqlıyac:abr. Bu tir... Alınan orc:lma ip. bQia menuu ppkacılan. fiatlerin ,.okaekliii O... c O nldt de tlmdlkl eç\•eizl.Jg ucm ekmek ahl'lten, •JIU yerden 
:ram çıkmadan evvel birkq kere Bmı1an dlaleıbn bbdehln _. olan eeır. bir ~ enkazdan batb ııamda halkm ,.pkum doı.flNP )"Cine hJr ppbblık modan ~ t1aha Jlbek ftatle ekmek alan 
daha cidip geleliml... ler ftltthnı bir..,. olmJ7an bir tehrl ele pçif. daha pratik balduldanlu .a,.lemek- eaktu kf. \usGakG sararlanmm O mJrbl, manllY, oduncu, kasap 

E•et, puardan bu duece mem- - ATol cl!Ama hanım nerede)' ... mek delfl. kıt l>umazdan .-nel te Ye bunlardan biri de t&JI• d .. - W MI ...,lra eatanls tela8 ~ gls aelle 4Uds e4enll ya-
aun olanlar var. Onlara ıonlJ'orunu Emaa banım)., . Volıamn a,alı mecruında 7erlete- mektedir: ederin "-91 .. ...dlr. ~ bcmmn1anacak: 

- Ne aWiPız peki)... • E•et ..bl nerede üma humı) .. bilmek n bbilae Kafk&aya11 ele cCeçen cUn maiazama Jkl mU,. - Uem elan.ek aldım 4lye ... 
Ve •Y&Torlu. Çoiu ~pi- lJkba er mqduılannda 1ok. .. y.,. ıeçlrmek için Rualan Volpmn at• teri celdl BbW ppb •tm alacak- vu••zıu••k vlnlyonıan amma, Mnm -

liç almıt.Ye: pm kazan. 101calar k8"9 aramala tarafına atmakbr. b. Birbı; çetft mal~ Bir... aMım lııprna getlıbba 1len • 
- iyi n temiz ..,. alımk isin 1-tladalar. Mit·- - ... bal- Stalbıanubn aptl. ~·,. kaqa n..mi beiencil •• fiatfal aorcluı c 14 b·~ k ti illa! .. 

ıe1clik ... Yolcaa ucuzluiuna tamah mak ..._••dam Le. .. ~ taarruz etmek için en bellibath tart- liradan dqbıce. aıkıdBfJı an no ar Ve, fllm&lm ÇlkJp c1i»Ana atı 
etmİf deiı1izl ... diyenler. de ,,., hafl.7-. bir Şulok Holm• U.OdL tır. - Yalıu. dedi. ._ tJdardan mı) _,_,. mılllrak bJllDl8 ttJıil. 

Vapura sirmek gene bir m...!e ••• 1'*.-t F..u ........ l.aldalar. )'mı VoelJd.ch BeotMch Alman Şlmd.1 ,.pU,.. 14 Ura ndl.cek Atatlır•"- -==~1=1 -..: 
Hamallar kendilerine ,.ol qmak lramı•a k.U k ..... Oblru,To.. teeln : >Jmanter hL k wa ma) Ş.pkaaia IU. Mtm da ._ ..... !!!!lw'a -~ .. ,W. ..... 
fcln iyi bir uau1 bu1muılar .•. Siz dal- 111111- Ona wla ...._.., JWlae ... sa:ı:n v• ı:. re, dalı zıt ~ ba._. alma ... Aıakbbma sezllemeı. olanlar teclaTGlclm m.t WtmT •. 
pn dalgın yürirken arkanızda aYU draeı ... Ba ..ı. at ,..... "8JJ:,al. :: ftu.:• ·~ temW fabt ppbm W slbl .lolaeılırı kalclirilacak - Tdiiı, Dldea lıa b4ar ... 
naz bajmyorları mqdaos ,_a. P"Plld ... + 'fiaP,;"1 elan ,.i:'"' dama ol t IMa lmme d. eana bir lllP' .a7n,,...u ... • Jtatmaı? .. 

- Yallı boya ... Aman yaiJı ~ mu a.;mıyor.. Nihıw.ret bac:IWDe iairl":"_,1 __ fed L-...ı~ and...:d A!ıbdqınm iM ellled .....-. 
1 

MW=l)ne ellednl OIUffao 
J'OI ... SGrünmeainl... a37lenen ı&zlere dar-1Mdu La e - 1

·- ._.. aGn mlltterl de. ,.pU,ı •••mn lltllne Aıılr.-a 7 (A:A) -C • ıb.t raeak: 
İtilir ltitmez kendinizi bir tarafa - A brd.,. .. Kahal.t 1Wnar- pıt talaallu etmfttlr. k07&rak cAllalıa ıamarladılıc. hele M.ıc. hPMD1*a ~:=~t- _ ...... peJwJamr IM!llm. 

ab7orsunuz. Bir de baluyommuz bir da. •• Olk 4ielbunlt aanld ... Sa ı... Voelldache Beo1*:lıtu'e ılr• bir taPkalar ucazla1111 ela .... ko- mata En. Milli Şef ur D:11ldln 4*.b91DI 8flll otm:a abr• 
hamal mtında bir llzilm küfeille ıe- vada pau.r mı olur Jdj.. lÜr a• .Stallnpadda lılll cereyan ebnekte DUfUIUZ> clqfp dükkandan ~b. ı.m.. ıqCl'aUa ı d J.rılıal lılfOaA 1111, iia eDlye yiyorum. 
cfyor ... Yaih boya da nende>... maa 113,.Je delil... ln,aDaJa ,.Jecek olan mulıarebeler artık ancak t&ll cittf. ... Ti mem eketfmize setlrDirkeıa 101- Bakbb c1a, bsa1'1 ela, bDmena 

Madam Eater npura sfrdiil n- hafta ,.11p ele sazan. blmbar toa- ebemınVeti haizdir ve Almua ordu- Kapalıçarpda 1 - 8 liraya ham da kazaya uinYUı 100 lbıllak a,Dk- nesi ae •JDI mazereti bir tokat 
ııaan balmumu ıfbl ldJ. Kadmcaiız lan si>! mmr unları 50 bnıp ... lan, czırhlı kol1annua V0Jc87a b-~ l&Pkalan oldııP slW. &.rol- tıoaJ.rdiaa I* k-m• ~ -- slbl brnellnbı suratma çarpa
hir gunde Adeta ihtiyaTladL Fakat O makamalu ~etmJ,.I.. dar derlemul eayealnde elde edllmlt imada da 30 • 40, hattl SO ~ l•IHd"•1• IObldnla ın Er \'8 yiyecek ftatlerl aJabQ. 
eonra ôirendim ki Yalova pazann- Burada madam Eeterbı hiçkırili olan kati mllV'&flakıyetl aailamlat• kadar pplc•lar ftllCLr. Fabt Sat. e.ı l>anbotlar ~ .SU n itne yllbelecek. Ç8nJdl ftat 
dan da'1a ötelere, hattl Kanmı&r- tuttu ••• Vapmda etraEsü cntreu tırmak ve letlamar etmek. ~ artoı ler en ziyade mnarlama bdaı pp- ldbulle Atadık la lllllmledal llfl ft tbtlkAr Unleneme-
aele, Ak.köye, Pa~açifliğine kadar aualarda oturan bir delikanlı Eama muharebeler )'&pmaktadır. lialaruıda J'(lk..& olmaktadır. Bir )'U "ted..elde a..Jaaan fOO ndştfr, lnlenemtyeeeli kanaati 
sidip gelenler. gene vapura yetiıen- hanıma eealeııc:Uı Berlinde, Verdun de StaljqraC! taPkqa konulu bir J&Pma t19eli. tık llaabotlaa tılpıam• lilme- 4e bAsa1 oldul:u için, manlekette 
ler varmıı ... Öteberi almak makaa- - T~ Peclik ı,f mi Pua- muharebelerinin blrJblrlne bemetll· tf17 'cin 8 • 10 Ura uaıadıli slı'Ul- mektedlr. bir bmell mnf ayırmak 111eclnt• 
dile .•. Gelirken bllyük ıepetl alama- dik •.• 7.erzevat bedava JmJ,... n:eal dofnı .r&rOlmGyor. Bu iki mu· mtltt.dir. Kaclia ,.pkaaalari ~..,.. ~ afranuf olan t>anbotla- ıtyetl 4ofmuftur. Kameli ntan.• 
dıklan içia kavga eden kan koca cF..na laanam> Jıemen tudik .~ hare1be araamda ltlrlblrlne ltenzbren kaa oolatan bdınlarin 1~ mı teda...ole çıkanlmadı§i n d.. dqlar yalım Jmnl ekmekle YBtf• 
ıene münaka a halinde idiler. fa- tJ. JaDJndaJd kadmaı J'eıine nokta. bolUfmanın ıetfnlill- m. erkek ,.pliacılar clil, pa]aaLldi ferleri Wunmanlı bakksıda snllte- yabDecekle!' mi, etiler a.nırl lh
ht bu ıefer kuçuk aepeti almadık· - Öyle... Öyle ceaet orui... dlr. Fakat l>o dd muharebe, ıerek .et;eblno atfotmektedirl•. Bir bUa addlt n.,rlyat Ye Dlnlar )'&pibıpa tlyaçlan1an TU mı geçecekler 
lan için. .• Buralara çok gidipgelen Hanım~iım. ce1ecek !.afta durma hareklhn ietvk Ye ldareal •• prek ppJia.cı t87J• damfttlrı da halkın lıer hansl btr tekilde ya- acaba? •• 
bir zat bana fU dikkate deier ,ey- Pendik e slt. '-nada dua et. e mn •• tlbiyeal bakımından blrmirlne aaJa cETTel avare, roba. ~d810,:t nılarak lnmlan almaenuıı Ye zarar Cemal Refik 

leri anlattı: Vapur yoluna _devam ~or .•• benzeml7or. ırfSr• ppltalar ppaıdıL Fakat baro c8nneslnln lhıUne ıeçllmeal için H 
- latanbu11u aebze ve meyva Ve .. tonun kap11ına 7Jlllan taYUlıt Alman a3zctlaU. Stalinıraif mub- le meraklı mUtteriler peli ualmlf" blrlncitefrln 1942 tarihinden ltiba- .. 

madrabazları buraya da ıeliyorlar. kafeslerinden horozlar atllyor ... Et- rebealnln bir mnzl lll1lhuel*ıl d .. trr, Şapka almafa gelen unfhı mllt- ren, Atatnrklln realmlerlnl la§ıyan ve lı l>ankalan tarafından deiı tırl
Cwnadan kofUP malJann çoğunu ma lıanmı tfmdt Pendikten bahae- til. cfabt Mr manevra mat.arebe- terllerlmfz Mle lıemen hemen lın rilztllk banknotların tedav&lden kal- lMek ıve 9 ıene müddetle de, yalnız 
kapatıyorlar. O\ımarteıi günil selen diyor .•• Cennetten d&nOyoruzl.. ıinin dar bir .aba içinde eon •fha• elblaeelne U)'acak •• her ıokaia çı- dınlmuına karar veri!miftir. Bun·ıMerkez bankaaanca kabul olunacak-

· ::r :ı;-nn run nTunTiı rn rı r_rrrn:ı 

~tanbullulaıdan bazıları da Pmılaı- Hlanet F.W. la •• olduiwıu 'be7an edb-oı. cBa mu- qmcla *9hllecell ,.p&,ri IDtib.- lar, bir eeııe urfuada Merkez, Ziraat m. 



Bahlfe 6 '.AR!ŞAM 

SAGLIK BAIIİSLERİ: 

Bıldırcın eti yenir mi, yenmez mi? 
Hilm!den bahis açıldığı zaman cDe-ı miştlm. Dönüp baktım. Yirml adını Bıldırcın kibar bir kuştur. Canını 

nizde kum. onda. kadın m.a.cera.sı• gerimde değil mi? •• H~ durdum. pek sever. <Hava tebdili) nin kıy
derlerdi. Hayatı karmakarışık geç- O ı;eldl. Sağ omuzuma bakarak ya.- metini blllr, Güzel manzara. seyret
mişti. Blr gün arkadaşlarına §U hi- nımdan geçiyordu. Ben de merak menin değerlni çok iyi a.nlar. Ne çok 
kAyeyl anlattı: edip kendi okuzuma baktım.. O za- sıcağı sever, ne de çok soğuğu, 

• oturduğum pansiYondan her sa- nıan şaşırdım. Çünkü sağ omuı:umun Mutedil, orta derecedeki havaya. 
bah çıkar, yeraltı trenine biner ve üstünde at sineğine benziyen go.yet- serme tutkundur. İşte bu merakın
ünivrslteye giderdim. Yolcular ara- le çlrkl.n, kanatlı, san renkte bir hay- dan ve ~dan ötürüdür ki, yazın 
sında bazı gaz iş.inalan da ed~ van vardı. Avrupa.run sa.yfiyelerlnde, yayl.alann
tım. Bilhassa her sa.hah hemen he- Elimdeki kitapla. adeta tlkslnerek da uçu.,maktan hoşlarur. 
men aynı vagonda seyahat ettiğimiz onu koğdum. Bu sırada yammda Avrupalılar bıldırcın etini yazın yer. 
bir genç kı2 beni. son derecede oya- duran genç kız haykırdı: ler. Oralarda soğuklar başladı mı, 
lıyordu. Pek ufak te!ektf. Küçücük - Ne yaptınız? •• Ah ne yaptınız?,. bıldırcınlar üık memleketlere gitmek 
renkli kll.flan hatırlatıyordu. O de- O slnelt öyle ~ur mu ki?.. Onun fçln sonbaharda İst:ınbula ve civarı
rece sevimli ve cana. yakındı. Fakat bu sözlerine hayretler içinde kalmı.ş- na gelirler. (25 a~s) t:ın birinci
ne yazık ki etrafına ka.tlyen dikkat bm. teşrinin nihayetine kadar memleke-
ettiğl yoktu. Trene biner binmez bir - Ne dediniz?. Anlamadım! •• diye timizde mJ.satlrlik ederler. 
köşeye çekUlr, kitabını açar, okur, mınldanırken dem!nki sinek geldi, bu (Vellefcndi çayın) nda sayısız bıl
okur, okurdu. seter sol omuzumun üstüne kondu. dırcın avlanır! Yeşllköy - Florya ve 

Onun dikkatini. güzel gözlerini Bumm üzerine o: Safraköyü arasındaki sahanın da 
üzerıme tekmek için neler yapma.- - Ha.lı... dedi, işte gene geldi, se- bıldırcını ooktu1'. 
mıştım. Fakat bunların hiç biri fay- vlm11 mo.hli'ık!.. Tımarhane ve Çavuşb~ı çeşmesi 
da etmemişti. Çunkü hayatta hiç bir Gülmemek için kendimi zor zaptet- clv:ırındn da bıldırcınlar uçuşur1N'. 
oey, hiç bir kimse onu elindeki kita- tim. Ne sevlmlf mahlUk! .. Ne sevim- Burada bir (Avcı gazinosu> vardır 
bı kadar meşgul edem!yordu. 11 mahlük! .• Sevsinler haspayı!,. (Şile) nin denlz kenarında ve Ru~ 

Arlık ben de bu küçuk ve sevimli Genç kız: melikavağı lle (Kilyos) arasındaki sa-
blr kuşe benziyen genç kızla ahbap - Bana verir misiniz onu? .. Dem.ez hada da bereketlidir. 
olmaktan ümidimi kestım, Karşılnş- mi?, Şaşırdım: Bıldırcınlar, ormanı hiç sevmezler. 
tııtımız zaman kendisine bir iki kere - Bunu mu?.. (Avcı köyü> namım alan (Ambarlıl-
hayro.n hayran baktıktan sonra. onun - Evet o slneğll.. nm yanındaki (Çoban çeşmesi) ne 
yaptığı gibi, klta.!:>ımı açıyor ve oku- - Aman buyurunuz... Fako.t ne (Avcılar gazlnosu> civan bıldırcın-
ma~a dalıyordum. yapacaksınız onu?. lıı.nn ve hem de avcıların (bayram 

Gene bir sabah onunla aynı trende - Pek kıymetli bir sinektir. BU- yeri) ve feyizli tekkesidir. 
yolculuk edlyorciuk. Kendi kendime: ~ buralarda, Orta Avrupada çok (Ambarlı> ile Büyükçekmece ara-

«Bu kızı meııgul etmek için ne ya- az bulunur, Görünce hemen tanıdım. sında bulunan (Çakmak Tarla> ne 
pabillrm? .• diyç düşlinüyoroum. La- Bu meşhur Mo.~kitos monos pados (Garden> mevklinde) ucan bıldırcın
kin ne yazık ki aklıma gelen çarele- denilen cinsten bl~ sin~~~~r •. Bakınız lar avcılan çok sevind.irlrlcr. Mısır 
rln hepsine başvurmuştum. BWlun adeta. tek ayaklı gıbi gozukur, hal- tarlalarile bamya bostanları ekin 
için onları yeniden t~rübe etmenin bukl tam G il.yağı vardır. Çok dlkka- ve (nadas) ovalan bıldırcınıa'rın zi-
hiç bir m!'ması yoktu. , te ş~ bir hayvandır. En karakte- yaret ettikleri yerlerdir 

O güntl genç kıza pek yakın otu- rlstikcparazltlerden birldlr. • 
nıyordum. Her zaman lnd!~hniz ıs- Genç kız işin ilmi tara!lanna kaç- Bıldırcınlar, yağmurlu, poyraz ha-
tasyono. gelınce evvela ben ayaıM mı.ş, habıre anltıyordu. Niyabet: vala.ra bayılırlar. Aşk tesirlle çoğa?-

5" dıkça çoğalırlar. Hatta bÔyle hava-
kallttım. Bu sırada o da arkamdan - Ben böcekç!yim, Bilhassa sinek- larda (curnata> tabir olunan b!r hii-
gellyordu. Bir aralık baktım. Tam ler üzerine ço.lışıyorum. Tez.imi bu 
omuz bnşın~da ve gözleri de bende ... hayvanlara dair hazırlıyorum, Bir de dise zuhur eder ki, adını başınd:ı. 
Tuhaf şey 1•• Bugün onun dikkatini kollckslyon yapmaktayım, Bu hay- <3 - 5> tane bıldırcın bir arada. ge-

zer. Keklikler gibi uçuşurlar. 
acaba kendime nasıl çekcbllmiştim vanı, yani Mosklt-OS mono.<; p::ıdoo'u Avcıların çok sevdikleri <curnata> 
ki? •. Belki de ou bir tesadüCtü. Gel!- çok anyor ve bir türlü bulamıyordum. zi'm!\nında. iyi to.l!m ve terbiye edil
şi guzel bakışları bana takılıp kal- Bu sabah onu yeraltı treninde sizin mlş blr <av köpeği) ile bir giınde 
mıştı. Ve bakarken de ihtimal hiç bir omuzunuzda görünce Adeta heyecan- (200 _ 300> tane bıldırcın vuran '1StO. 
şey düşunmüyordn. dan bayılo.cak gibi oldum. Fakat bir 

t- avcılar çoktur. 
Yeraltı treninin istasyonundan uriü o kadar kalabalık lçlnde bu Tam mevsimidir. İplik üzerine dl-

çıktım. Her günkü glbl büyük mey- slne~l omuzunuzda yakalamak cesa
danın köşesine geldim. Genç kız işte retınl gösteremedim. Sonra bJr zllmiş i>lr halde satıcıların ellerinde, 
her zaman burada nynlır, iki taraflı adamdan omuzundaki sineği ist~ek avcıların dağarcıklarında bıldırcınlar 
ağaçlıklı bir yola sapardı. Ben de ta- de garip bir arzu ..• Mamafih bu hav- çoı!aldı. Ak pullu, slya.h dalgalı ve 
mamile aksi istikamete ••• o günü de vanlann iidetlerl hakkında çok şey kül renkli tüylerile süslenmiş kuş
öyle olacak sandım... Ben yoluma bilirim. Birçok okuduklarım var. ları görmek ne kadar hoştur. 
doğru kıvrıldım. Fakat genç kız ağaç- Bl:nlar konduk.lan yerlerden ç11buk Bıldırcının yuvarlak ve az yağlıca 
lıklı yola sapmadı ... ve benL"Tl ar- çabuk kalkmnzll\r, uçmazlar. Bunun ol&.n vücudunu avcılar çok severler. 
kamdan yuriımeğe başlııdı!. için peşinize düşüp onu sizden iste- İşte bu makbul olan şeklinden kina-

Pek garip ... Adeta benl tnkibedl- meğe karar verdim. Alablllr miyim? ye olarak ne çok şi.şman, ne de çok 
yor! .. Bu da nesi?. Durdum. Yanım- - Buyurunuz, buyunmuz .• zo.ten uzun olmıyan tombul. şf~in kızlara 
dan gülüm.siyerek. ahbapça yuzüme o beni urkütüyor... (bıldırcın gibl güzel!> derler. 
bakarak geçti. Sevincimden çıldıra- - Şimdiden teşekkür ederim! •. dl- Ruır.elinden gelen muhacirler, av-

(yabani horoz) adını alan güzel (sü
lün) den sonra bıldırc.ın etı gt:lir. Av 
etleri arasında. en küçük sayılır, 

Bıldırcın eti çok lezzetlidir. Ywnu
şaktır. Kendisine mahsus güzel bir 
kokusu vardır. Çok uçan kuşlar gibi 
o kadar yağlı değildir, Bildırcın etin
den ıskara, pilav, soğanlı, terbiyeli 
olmak üzere çe.,lt çeşit yemekler ya
parlar. Çorbası pek maki:>uld.ür. Her 
ne şekilde yenilirse yenilsin. lezze~i
ne doyum olmaz. Bmıunla beraber 
çok yenilirse biraz ishal verir. 

Bıldırcının güzel kokusunu ve tn
bil lezzetini gidennemek için kuşun 
tüylerlnl yoldurmnm~ ve ateş kar
şısında çevire çevire 1cı.zarttlktan son
ra yemelidir. 
Bazı avcılar, kuşu kızartırken su

yunu da kaçırmamak için bı.M.ırcını 
kalın yağlı kAğıtıara ve yahut çok 
kaba kağıtlara sardıktan sonra pek 
ham ateşte kebap ederler, 

Eski hekimlerin baş tacı olan (Türk 
İbni Sinıl l hastalanna bıldırcın eti 
yedirmezdi. Bu kuş, kurt boğan otu)
nu çok sever. Bıından dolayı (İbn1 
SlnA.) ken4! hastalarının zehirlenme
meleri ve fsar'a) hastalığına tutul
maınalan için bıldırcın yedirmezdi. 

Güzel manzaralann ve şirin vü
cutların meşherı olan <Napoll) de 
vaktile çok bıldırcın yendiği clhetıe 
birçok sar'alılar zuhur ederdi. Hatta 
vaıctue CNapol!) nin eski hekimleri 
snr'alı hastalanna. bıldırcının bar
saklarından çıkan maddelerden 110.ç 
yaparak yedirirlerdi. 

Fakat en sonra anla-$1ldı ki (sar'a.l 
hastalığı, çok defa ispirtolu içki kul
lanan sarhoşların ve çok sinirli ai
lelerin evlatlarında husule geliyor, 

Bıldırcınlar, peklik çekmenin za
raı-lannı galiba denemiş olacaklar 
ki. liynet veren otlardan bol obl yer
ler. İşte bund.'\n dolayıdır ki bıldır
cın etini çok yiyenlerde de :ırasıra 

ishal görülmektedir. 
Hekimlik ilerlledl. Eski fikirler de

ğişti. Bıldırcının da. hiç bir hastal!k 
yapmadığı anlaşıldı. Etinin lezzetli ve 
faydalı olduğu belirdi. 

Lokman IIckinı 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Seneııt 

6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

• Türkiye 

1400 li::uruQ 
750 ' 
400 ' 
ıı;o • 

Ecnebt 

2700 kuruş 
1450 • 
800 ' 

' caktım. Saadet ellerimın yetişebile- yerek elini omuzuma doğru uzattı. cılar bıldırcına bayağı 3..şıktırlar. Em
ceği k~dar bana yakındı. Ve onu ka- Fakat sen misin bunu yaıpan?.. O zikli kadınların sütünü arttırdığına 
zanmnk için hafifçe uznnmak ıran hareket.sız duran sinek: blrden:blre ve kuvvctıendirdl~e iman ettlkle- Pasta tttlhadınıı dahU olmıye.n 
idi. Işte bu kadar!. havalandı. rlnden bu kuşa çok rağ"bet ederler. ecnebi memlekeUer: Senellltl: 

Liıkin bugiin ondaki bu değişiklik Sanki ellnden denize bir hazine dil- Mini mlnl boyuna, kanatıannın kü- "<'"3600. altı aylığı 1900, ile aylığı 
de nereden çıkmıştı? •• Şimdiye kadar şürmüf gibi genç kız haykırdı: çüklüğüne bakmıyarak deniz aşın ._ ____ ı_o_o_o_k_u_ruşt __ u_r_. ___ ...,. 
aylo.rca. bir tekerlekli çatının altında - Eyvahlar olsun! •. Aman yaka.la- yerlere gltmeğe merak eden bu na
seyahat ettiğimiz, omuz onıll2a, diz sak ı,ı.unul.. rin kuşlar, çabuk yorulurlar. Ve de
dize oturduğumuz halde yüzüme bile Onu memnun etmek için her şeye nizde rasladıklan gemilerin dkekle... 
bakmıyan bu renkli nıini mini ku?- hazırdım. Fakat sineği tutmak mak- rine sı~lar. Gemiciler de gökten 
lar gibi cıvıl cıvıl genç kıza ne ol- sadile çarpınıp çırpınmaya lüzum inmiş bir nimet, tekkeye gelmiş blr 
muştu ki?.. Onun alakasını nasıl kalmadı. Çünkü hayvan geldi, bu se- kurban sayarak: çeşit çeşit usullerle 
üzerime çekebllmiştim? .. Bunun için fer gne sağ omuzuma kondu. anlan yakalarlar, 
ne yapmıştım?.. Renkli kuşlara benziyen genç kız Yalnız bizde değil, Avrup:ı. ve Ara.-

Telefonlannuz BalfmDharrlr: 20565 
razı lşlert: 20765 - fdare: 20681 

Müdür: 2049'7 

Ramazan 27 - BIZll' 156 
s. İm. 00 ôıt 11t1 Alt. Yat 
E. 10,44 12,22 G,20 9,32 12,00 1,30 
Va. 5,26 7,04 13,02 16,13 18,41 20,12 

Artık bu hali gördükten sonra o gi.ildü: biste.nda da bıldırcın avına meraklı· İdareho.n3 Bıı.bıAll civan 
gun unlverslteye oğleden sonrn uğ- - Sizi pek sevdi ... Bu sefer kaçU'- insanlar çoktur. Av kuşları içinde j Acımusluk sokak No. 13. 
ramağa karar verdim. mıısa.m barı... le?:Zet ve nefasetine (çulluk) tan ve llllBll~~ .. --ıııııiıı••llli•im•lıii 

Büyuk parka glden yala s:ı.ptıın. Ve eğildi. ince nzun parına.klan ile n11uı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111 
Sarışın kız da arkamda!.. Olur şey onu yakaladı. nz .. diyordum.. o kadar ki genç kız: 
değ!l' ... Sevinç içinde idi: Bir de ne bakayım?.. Sinek sol - Sizden aynlmıyaca.k ..• Onu evi-

Birdenbire aklıma geldi. Acaba - Hah tuttwn... Kollek.siyonum omuzumda değil mi?.. Ah sevimli me götüremlyeceğiın! .• diye flzfilme-
bende in~nları şiddetle manyatlzme fevkalade zenginleşecek. .. Artık ben mahlUk! .. Ah sevimli yavru! .. Haki- ğe başladı. Derhal~ teklifde bulun
etmek kudreti mı vardı? .. Acaba. genç de bir Moskltos monos pad~a sa.hl- katen ne kadar cana yakın şeymiş! .. dum: 
kız manyatızme ile verilen emirleri bim .. y~asın... Size çok t.eşekkür Ona uza.kta.n seslendim: - Ma.dem ki benden bu kadar hoş-
e.ynen yerine getiren kuvvetli blr ederim, Alla.ha ısmarladık!.. - Ne oldu? .. Kaçırdınız mı? landı. Onu omuzumda slzln evinize 
medlyum mu ldl?.. Öyle ya, yeraltı Onu öpece~ gibi ha.re.ketler ya- - Ah sormayınız, sormayınız!... götüreyim! •• 
treninden çıkarken ona dik dik bak- p:ırak yanımdan uzaklaştı. Arkasın- Fena hald~ ~dü. Yanına yak- Ve öyle de yaptım. Tek b:ı.şma bir 
mıştım. Belki de bu ba~lanmın dan bakakaldnn. Bir çirkin sinek ta.- laşa.rak: talebe pansiyonunda oturuyordu. Ba-
şlddetinden büyülenmiş gl:bl arkama dar olamamıştım. Renkli kll~Uk kuş - Hele şu sol onıuzuma. bakınız... na. kendi ellle çay pişirdi. Ond:ın 
dü~müştü. Olur a... avuçlarımın arasından kaçıp uçmu~ dedim. sonra öylesine ahbap olduk ki sor-

Fakat biroz sonra. bu tahminimin tu. Başını kaldınr kaldırmaz Meta çıl- ına.yuıız •••• 
yanlış olduğunu anlndun. Çünkü ay- Fakat biraz Uerlde par.kın ortasın- gına döndü. Sevincinden boynuma O zamandanberl Moskitos monos 
lardanberl ona uzcn UZUn bakmıştım. da birdebl.re durup, teIA.t içinde et- sanlacaktı. pados'lan çak severim. Kendilerine 
Neden o zamanlar bakışlarımın h!ç rafa bakındığını gördüm. Acaba o Hayvanın Adeta benden yıldızı ho.}- karşı hususi bir muhablx?tlın \•a.r-
tesirl olmamıştı?.. mendebur hayvanı kaçırmış mı idi? .. lanmıştı. Ne kadar yakala.c;a. kaçıp dır ••• • 
Parkın ağaçlann en sık yerine gel- İnşallah! •• cHlç olmazsa. beraber a.ra- kaçıp geliyor, omuzuma konuyordu. 

.~-
Ilikmet Feridun Es 
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" Yemek yiyorlo.rd1, yatıyorum. Artık burada yaşamak tm-
Hamzanın zllınl.nde bir takım is· ~nı kalmadı . 

tlthamlar takılıp kalmışt.ı. Ke,eıa, - Hangi kızından bahsedl.yorsun? 
bira?: önce Ayşenln: " - Vaktile Türklerin eline esir dü-

cBen böyle bir tehlike karşı..c::ında şen bir tek kızım vardı. Onu b~ 
kendimi müdafaa. etmesini çok lyi attıklarını duvardaki hatı:ra.!ar:mdan 
bilirim.• öğrendim. Bu tesadüf bana acı haıld.
Glbl sözleri - şarap içtikçe - Ham- kaUeri öğretti. O burada ölmüş .• Ben 

zanın kafasında iyice yerle~m.l4tl. de burada ölmek, buraya gömülmek 
Ayşe bir şövalyenin kızı değil miy- istiyorum. 

di? - Kızının adı neydi? 
o venedlkte de muhteşem bir ha.- Antonyos bir kelime ile cevap ver-

yat iç.inde ya.şamıştı. dl: 
o halde bu gibi vaziyetler karşısın- - Lüsyen.. 

da 6 kendini nasıl koruyabilirdi? Hamza birdenbire tltredt. 
Bun~a.r bir meyhane rakka.scslnln Kapıda. duran zindan t::ekçlsl kendi 

sözleriydi.. kendine mırıldandı: 
Ve anca,k bir meyhane takka.~esi - Burada ölen padişı.h gözdesi me-

böyle tehlikelerden kendlnl koruma- ğer bu adamın kızı imiş.! Ne garip te
sını b111rdi. Ayşe bu sözleri acaba. bi- s:ıdüf. Venedlk şövalyesi. kızının yat-
lerek, düşünerek mı söylemişti? tığı ve öidüğü bir zindana düşmüş .. 

Hamza mütemadlyen içiyordu. O Hamza, şövo.ly~. blrdenbire. gür 
gece Yedik:uleye gitmedi. &esile: 

- Yann gece nöbetçiyim, dedi. Bu •-Kızın yaşıyor, ağla.ma.!• 
gece fırsat varken içip eğlenellın, Dlve b'l.ğırma!t istedi. Faka.t, ABiı. 

••• mo.nın zJndanda öldüğünü herkes bl-

Gökte kara bulutlar llyordu. 
Hamza kendini güç tuttu. 

dolaşırken.. - Bugün gök yüzünde kara bulut-
Ertest gün Hamza evinden çok lar dolaşıyor, dedi. Ben havayı bulut

neşeli olarak ayrıldı ve kıl.pıdan çı- lu gördüğüm zaman içim kararır ve 
karken: dalma kederli haber'.t>r a'mm.. 

_ Aman Ayşeciğim, dedl, şu bana. Sonra. şövalyeye döndü : 
Yedikuleye gelen kadtnı ele ge~irme- - Müteessir olma S'nyor! NiM.yet 
ğe çalışa.lım. Sen de gen kulak ol. günün birinde h 0 plm"z öiec·ğiz. G~r
Belki bu taraflara uğrar .• o meliınıı- 1 çekten bu hccrt'd!> bir venedlkH gen~ 
nin bana. ne maksatla geldiğini ve kız öldü amma. o ı:e'lin k•zın mıdır, 
kimin hesabına çalıştığını öğt'cnmek değil midir? Bunu bilm<:m, 
.isterim. Şövalyeyi yatı~tırdıkta.n sonra :.ı.in-

danın kapısını kopat.tı .• 
Hamza Yedikulede günlük i11erl!e Odasına döndü. 

meşguldü. o a.k.'iam gizli meyhanede Hamza evine gidlncz hu rMt eyi 
Sa!~ Çelebi ile buluşacaktı. o artık kansına anlatm:ıyı clti~ünüyordu. F.1-
müstıerihtl, Ayşeclğlnden o kadar I kat. bu arzu onWl k~fasıtıdan bir rüz
emlrıdi ki.. blr gün evvel zihnlnden gar gibi tez esti, !!CÇll. 
köt.ü şeyler gcçirdlğlnl diişfuıdükçe ı - Karım iızü"ccek .. Ee!.kl de b:ı.na 
kendinden utanıyordu. babasının kaç:rılmasını te:..ıır e:ıe-

0 gece Salt Çe'ebi ile kim bilir ki- cek. O zam:ın durumum gır:c.ece!c. 
mln evine gidecek' erdi. En iylsi Ayşeye birşey bah ~tmemck-

Hamza bıt işe - Çe!eblyl çok sev- tir. 
dlği için - pekl demişti. Yoksa çap- Pencereden Marmaraya ba'<tı. 
kınlık yapmak, ba.şka. bir kadın pe- G5k ~üzü gittlkcc knr:ı.rıyor, kara 
şinde koşna.k: 0 nun aıklınüaın bile bulutlar birbirini kovalıyoı du. 
g~miyordu. Hem Hamzarun buno. Güneş batmak üzeıeydi. 
ihtiyacı da yoktu. O, şöva'yenln kızı- Haı:u.za bir aralık Satt Çelebiye gtt-
nı deli glbl seviyordu. mcnıeğe kar:ır vermiş glbl, birden 

Hamza o gün, bir hafta sonra Ak- aya~ kalkarak mırıldandı: 
denize çıkaco.tını düııündükçe beyni - Ce!eblnln keyfini le.ine getir-
dönüyor ve: mek için ne diye onun peoiinde:m gl-

- Blr içim sudan da.ha nefis olan deceğim? Ben onun gibi ~ene:i bir 
karıcığımı nasıl bırakıp gideeeğim? adam dğllim. Salt Çlebl bugiin bura-

Dlye söyleniyordu. Eğer yezirtazam do., yann şur:ıdo do:aş:ın ve gonlii 
bu l§e panna{t:nı koyma.nu.ş olsaydı, klt"bck gibi daldan da':ı knnan her
Ham.za belki. de Akdenlre çıkmamak cal bir adamdır. Onun'n kötü evler& 
için bin dereden su getirecekti. gitmek, aşifte:er peşlnd ku;ımak be.-

o gün zinda"- bekçilerinden blı1 nim için tc-h'lkcli olnb:Ur. 
Hamza.ya. şunları eöyledl: • Hamza yo!da k(){uş3:ı yenlçe.ı kol-

- Antonyos yattığı odıa.da cBeni lanndan blıinc ra:>ladı· 
öldürün!. diye bağınyor. Bu adam - Nereye gidlycrsunuz boyl.! ko-
başını duvarlara vura vura kendini şaralc? 
öldürecek. Diye sordu. 

O hald.7 çıldırmıştır .. Hele bir kere Kolbjşı, Hamzayı görünce durdu: 
ben dP. :;oreylm kendisınl. 1 - Bu gece efıond!mlz kıyafetini teb-

Ha.mza alt kata indi ve şövalyenin ı dil ederek ort:ı.hğı tetti.şe çıkmıslar. 
yattığı zlııdanın kapısı önünde c!urdu. Bira.& önce Divanyolunda gönindil. 

Antonyos bağır ·:ıu : Bıılki bu tarafl,, ra da gelir diye. ek, 
-• Kızımın -Oldfrt.. bu mezarda beni ortalığı a~tırıyoruz. 

ere öldürünüz .. Beni de onım yanına - Bu tarafta g:z!l meyhane:er var 
gömünüz! mı? 

Hamza şüpheye düştü= - Yok am.nıa, yolda sarh()ı.<]1ara 
- Bu adam neler söylüyor! ra~ıamak ihtimali vardır 
- Her delinin söylediklerini_ H'.nnza padlşiliın g'ce 

0

vaktl teftl~e 
- Hayır. O duvo.r.'o.rdakl yazılan çıkt•ğını duyur;c:ı, bu h:ı.ber hiç de 

okwnuş olmalıdır. hoşuna gitmedi. 
- Bundan ne çıkar? Ya b'.raz sonra S llt Ç l ?b! 1h soka-
- Çok şeyler çıkar. Hele ben bir ğa çılnnca padişahla karşıi.aşu!arsa? .. 

kere kendi.sile görüşeyim, Aç şu ka- O z:ıman yak:ıyı nasıl kurtaracak.. 
pıyı.. !ardı? 

Zindanın içlne loıt bir lŞl:k süzüldü, Sultan Murat. yoldıı çevirdiği klm-
Hamza kapının M; tarafında durdu: seter.in a~ını bizzat kendiı;i len~ lıı
- Ne b::ı.ğırLYorsun, Antonyos? Bı14- yor ve içki lçtiğlni sezerse, Uk önct 

ka mahkümlar senin gibl yapmıyor.. sokak ortasında yeniçerilere dovd;ı.
Mukadderata. boyunlarını eğerek gün- rüyor, ondar. sonra kara.kola gönderl-
lerinl do":duruyorla.r. 1 yordu. 

Antonyos ya.ttığı yerden bı14ını kal- Hamza, kendi ba.ııına töyle bir fe-
dırdı: laketln gelmesi lhtimalinl d~e-

- Onların derdi benimki gibi bü- rck tltredl,. 
yük değil. Ben kızımın öldüğü yerde (Arkasl var> 

orta yerden kalkarsam şüphenin }ardan istifade edeceğim... Sonra - Pencere de açık kalmıı ... Se· üst kısmını meydanda bırakmamı,_ 
·· · d t I ~ d" ·· ·· d lamlıgw a kadar inip dol,.•mı• . .• }yi ki tır... Gene toprakla örttürmüştür. uzenn e op anacagını uşunur. •• a... -,, v 

Yapamaz, yapamaz... - E ... Sonra... kaçmadı ... Geri döndü... Bellisiz bir hale getirmiştir ..• Hazi-
K .)!.._! t 11· w d B c ··ru·· s·· ·· B d d b d k nenin kılıgıw nı bulmak için de, tıpkı ~İLLORŞİŞE en usu ese ıye ugraşıyor u. u - o r unuz... u tarz a şun an un an onu• 

demir parmaklıklar ardında daha - Ne yapacakamiz, liuzum}... şarak. bir müddet daha vakit geçir- hazineyi 'bdmak İçin olduğu gibi 
şimdiden yüreğine kasvet basmıştı. Kırk yıl omu bu kafeste alıkoyamaz.. diler. Soıııra, saraylı hanım çekildi. kazımak, kazımak, kazımak lazım ..• 

Ka.yuavalide ve damadın, baaa- sınız (Ya ... Bırakır bırakma% açar ağ- Köse Emin de yatmağa gitti. Zihni Buna rehbersiz ulqabilecek mi
mak.lan gıcırdatarak apğı indikleri- zını, yumar gözünü... Bütün esrarı- bugünkü fevkalade hadiselerle kar· yiro L · · Kabil değil..·> 

AŞK VE MACERA ROMANI 

ni hazin hazin dinledi. mızı öğrendi... Ona göre kendisin- makanştıktı. Her halde bu rehber Ali dayi ola-
Sonra kendi do soyunmağa bq- den bazı §eyler öğrenmeli, onunla Asabı gergindi: cak. Yeraltı yapısının !hangi nokta--

Tefrika No. 89 Yazan: (VA • Nft) 

- Haydi, yatağınıza giriniz. ra-ı - .Yok .•• HavtY,., T---LLür edo- 1 dı. .. " ._;;.. h ün l li L• da yapıldıgıw nı o hatırlıyacalıı:. ,,_ ~ a cunım or.._.,. a e geme ıu, an· Fethi reisle kurdııgu" planlan şu 
bat rahat uyuyumızl Aklınızdan fe- rim... M _.ı!_ d · '- ka __ 1_ .. _ı '- ı· Köse Emin, tebar tekrar zihnini eru.&.-en en merır.en. ymva- CAA- oyıe a.oyuverme ı. •• sersem Bin Kılık Hilmi tam manaai-
na şeyler geçirmeyiniz ki. zihniniz - Allah rahatlık veraiıı ö7ler- lid A _ w 

'- l la eı rqagıya Varmıtl.rdL Köae Emin, lo suya dü•ürmü•tü. •• Naınussuzlu-
açıır. o sun, faydalı malUro.at bahr • ae... r -L f f ltu v y 

- .....- en& yapbnu:, em .. • .. bir ko ğa kendini attı: ga" bakın ki, en nihayet onun çanta-
yınız ... Bu inzivadan istifa.de edece- - S~e de. dedi. Ah. ,_ Fak b L 

ğizl... Cücenin üzerine kalın. demir kapi- . . . . . -. . . ır.aynana alı... Bu ya§a aını da vurmu§tu... at ere5.et 
- cBiu diye konu~uyoraunuz) Y1 kapadılar. Kilidi kilitlediler Ru-- . - Miaaiı~ maymunun lr:af ... gelm.ipinu:,, hala sakat dü§ünüyor- versinf iyi etti Clc vurdu. Aksi tak-
Saraylı hanım: h' b lind bil ala tti ' am.e kapadıjıma mı} ... Aman ne. eunuz .•• Ve beni taıuyaınamıpmız ..• dirdc Emin o gün hiç oüpnıesiz Cen-
- Ta.bii, paşalırn ... _ dedi. ı. 0 ~ e hl~' y ~ - diyoqanu.z, kütüfam ... Ba,ka tiirlü Ne yapacaiunı 1rÖrününÜ% dedim yoya girmez, Cüce Ruhiye raslamazr 

- Bı.nn:. t~ d mk~ p -~ hareket edebilir miydim) "'"- .. ıQ:_ Hoplea'i laapat .. -·- y•... d b - Demek siz de şerikler arasın- num... enı ·uura a IDlM r~ Sa -'- ba -~• . • .,- '-""' ·~ - dı. Onun sayesin e yepyeni ir İp 
dasınız, küşüfam... edemez ... Ancak yaJlg1D çıJcaıaa ha- ra,.aa rum. ıro:ıennı açb: - Eıvet ••• Bodruma 1'.apattnn. uca elde etti. Her halde şu Ali dayı 

- Sonradan ç1kan boynuz oldu- tim beı1>at... .-~ Mlancı~ onuw ao,yle- - Sahn benim tuilıJarm. harçı- hik.ayesi masal değil. Bundan bir ~ey 
iunuz halde kulağı aşmak mı isti- - Allah lıer türlü. tehlikelme lnlyorom. ... On~a ~ tyapmaiıa kal- lann bulunduğu 1asma olmasaydı ... çılıı:aı-abilecek ... Zira: Fıshk ağacın-
yor.sunuz aslancığım}... karp sizi kortMRlll... lay~nwıuz. Ona ınanıyos:aunuz. Hal- Hepaini de'Yirir ••• Zaten bu hayvan dan da bahis geçiyor ... Demek, 3 l 

Kafesin içi, hakikaten iyi temiz- Bu sözlerde, küçük adam. müı.- ~~ Ctlce, Sultan f:l~m~do oynadJ.. aanki hana dÜfm,an... Bir türlü ka- tl\1ılrt gecesi. hazinenin bulunduğu 
lenmi" ve karyolasına, gece ma.saaı- h.İ§ bir istihza. ıezdi. gı Ho~~ heı hetenm aızo oynar ••• twn1Z kaıY11amadı... Gözlerini be- noktanın tam yanına kadar gel-

.. · d ·· ah" • · 1 · Bana h Gomnüzü açm v • l i D f" ta 1 d na, uzerın e sur ısme, yemı§ enne - er ff!)"ll raimea oyuiı .. .. ... .. _ gennuyorum... C-ueeye muame esi m f··. e ıne m ora ar a ... 
ıve minimini bir ziline kadar tefer- oyruyacak mı) ••• Buna cesaret ede- K&e. duıunceli GUJUDceliı ~ede. bana muamelesi nerede}... Düşünüyor, hii.fızasını yokluyor: 
ruatlı h~~ırlan~ı?h- ~ celc mi) ... Fakat korkar... Yaı-- . - ~~mz ~ar ... Ben do aynen _ Tabii on~la, Yıldız sarayın· O civarda, zeminle beraber, m:ıh-
. - Bır ~ı_n.rınız olursa çalarsınız, maz .• ._ Evnla caJcd>et> tolulidin- sizin gibi GUfÜDU,-orum. •• .Janberi arkadaı .•• Sizinse. kendisi· zen üstü gibi bir yer hatırlamıyor! 
Öe.rh~I gelmz, fern... Bakınız, bir ~en.~o~ayı ... Saniyen.~ni evine g&-l - Pelr:i, ne yapacalisinıd· ni o geniı mu~itten alıp kafes içinde c- Elbette olmıyacak. .. Zira, 
ekıklık varsa tamamlayalım. • brdıııuu batkalan &'ordg... Şeıret - ~'!lf':ell, onun aö~er4iii yol- ez:İye_! etmenize ~9..zdur. fem. •• Sultaın Hamit. bu yeraltı yapıstnın 

yoruyor: 

c- Fıstık ağacı hala yerli 1Ye-
rinde dureyor. Bilali onun altında 
ıvur<lum. Parııömeni kend.iainden al
dım. O mevkie bir daha gitmek 
müyessenniş... Fethi reüıle, plan 
kurduktu: Billur şi'}enin mutlaka 
doktor Kemal Mehmedin evinde 
bulunm~ı lazım geldiğini tahmin 
ediyordum. Onun için hizmetçileri
ni parayla kandırdık. Ne kadar ufak 
şişe varsa, hepsiı:li topladı. bize, 
•fıstık ağacının altına geceleyin getil"" 
di. Mermer havuzun arkaşına sin-
dik, onu bekledik. Civann topog
rafyası karış kanş aklımdaf Hayır, 
katiyen orada öyle bir yer görün
müyor. Kim bilir ne gizli ırapılmıt
tır ... Yann sabahtan daha tezi yok. 
şu Ali dayıyı bulmalı ... > 

(Arkası vu) 
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KUctf Istanbul Ticaret ve 
sanayi odasından: 

1 - iŞ ARIY ANLAR ------
ORTA 3 TEYİM - Tahs1Ume me

dar olmak üzere <iğleden sonra her 
hangi bir müessesede çalışmak 1st1-
yomm. Kelll de vereblllrlm. İstıyen
lerln Atşam'dn Çalışkan rümu.zmıo. 
mektupla müracaatlan, 

ORTA TARSİLl,t - Genç bayan 
müesseselerde telefon memurlnRu ııe 
tAtıbellk anyor. Dalml çalışacaktır. 
Mektupla: N. A. M rümuzuna. - 1 

ALl\JANCA TERC!Cl\IE t LERi -
Bl!en Türk bayan bir memuriyet 1s
t1Yor. Anadolu;'a dn gider. Akşam'da 
(A.T) ri\muzuna mektup1a mnrncaat. 

-l 

USlJlıtl MUZAAFA BİLEN - Tec
rübeli muhasip bir bayan haftanın 
muayyen gilnlerlnde dktterlt!rlnlzl 
kanuna uygun hanrlar. Akşam K.B 
28. 

LİSE SON SINIF TALEBESİYİM -
Öğledrn sonra her hangi bir yerde 
çalışab1Ur1m. CGünşık) rilmuzun:ı 
mııracaat. - 1 

2 -=-!.ŞÇl ARIY ANLAR 

REŞ NÜFUSC.U BiR AİLE :l\'EZDİN
DF. - Dolgun maaşla yemek ve ev 
hJzmetı yapmasını bilen Türk bayan 
lazımdır. Tnht.akale caddeSlnde 93 
numaralı kundura boya ımnlüUınne
ıdne ~at 9 - 12 ye kadar mOcacnat
Jan. Telefon 21147. - S 

BİR KADI~ ARANIYOR - Fener
yolunda Uç klşlllk bir aile yanında 
yemek ve ortalık işlerlle meşgul ola
cak klmses~ bir kadına ihtiyaç var
dır. İstnnbul Tütfin gllmrüAünde za
fer çikolata fabrikasında bay Bll.seyi
ne müracaat et.sinler. - 2 

DiKişçt l\IUCELLİT LAZIM -
Ell çabuk di~çı kız ve erkek milcel
lide ihtiyaç vardır. Ankara caddesin
de Maarif k.ttaphanesine mllracaat. 

TEZGAHTAR ARANIYOR - Göm
lek ve tuhafiye mağazalarında çalJ4-
mış ceno tezgflhtar. Bayan ve Bay ve 
bir Çocuk almacıı.ktır. Milracaat Tel: 
20096 

tlOFÖR ARANIYOR - Htı.snilhal 
ahlbi evli. yaşlı tecrftbell makineden 
anlar Krayzler takside ~k. 
Mllracant mektup'a.- Akfam gazetesi 
KQçUk Utuılar (TAKSİ) rllmU%Una. 

DAİMi BİR NÖBETÇİ TABİBE -
(Amtan hekim) • Te bir dlplomah 
eczacıya ihtiyaç fardır. İsteklflerln 
Tak.sim Belediye Bahçesi ka.rvımıda 
Taksim Vakıf hastanesine mftracaat
Jan, - 1 

BtRI YALNIZ ÖÖLE - Dlğerl de 
oıtıe ve akşam servl.slerlnde ~abpcak 
ıtı gnrson aranıyor. Karaköy Rıhtım 
Deniz lokantasına. 

SATICI ARANIYOR - Dlr ıtrlyat 
llboratuvar ve mağazasını 1dare ede
bilecek kudrette bir satıcıya llıttyaç 
vardır. Maq 40 liradır. Aynca prtmı 
vardır. Sabahlan 9 - 10 arası Galatn
da Bankalar cnd. ~9 No. lu mağa7.a
ya müracaat. 

13 l'AŞINDA - Bir Türk kwıın 
evde FrnnSl7.ca ve piyano dersi verlp 
gilnilnil aile ne birlikte geçirecek bir 
bayana ihtiyaç vnrdır. Maaş 20 lira
dır. Mektup1a Bankalar cad. No. 69 a 
mürncaat. 

AZ ÇOK - muhasebe ~lerlnden 
anlayan bir Bayana lüzum vardır. 
İsteyenler Eminönü meydanı Mısır 
Çarşısı karşısı No. 17 de B:ıy lbrahlm 
Cana mfiracantınrı. - ı 

nin YAZIHAl'ff:.11.iN - yalnrz; Al
ma.nen. Fransızca muhaberntmı haf
tanın muayyen saatlerinde veya bir 
kaç gtınünde temin edecek Türkçe 
bilen bir Bay ''eyn .Bayana lhtıyaç 
varc!ır. Akşam'da AB C. 

RiRİ YAZlHANl::DE Çı\Ll MAK -
Ve ileride satış işlerini deruhde et
mek üzere iki bayan aranmaktadır. 
İsteyenlerin Ş. F remzJne tafs11Atlı 
mektuo:.a acele mftrncaatlnn. 

RI~SAPTAN ANLIYAN - Bir ba
yan IAzundır. Marpuççular Çarşılı 
han No. 33 e mfirncnat, saat 10 dan 
8 e kadar. 

BİR ,BAYAN ARANIYOR - İki ki
şilik ailenin yalnız yemek l:Jlnl yap
mak temlz ve dürüst orta y~lı ter
clh. Her gQn saat 3 e kadar nllfus tez. 
keresUe Tnkslın Lnmartln caddesi 
Çel1k Palns No. 8 

13 İLE 18 YAŞ ARASINDA - Ayak 
~er! görebilecek kıZ veya erkek ço
cuk aranıyor. Müracaat: Clhruıgtr, 
Ofineşll sokak Nuri Demlral';a apartı
manı kat 7. - 2 

GENÇ BİR BAYAN ARA~IYOR -
B11ilmurn ev Lşlerlnl görecektir Mfun
cııat: Clhanglr, Güneşll soknk Nurl 
Demir~~ apartımanı kat 7. - 2 

DAKTİLO Afü\NIYOR - Husust 
bir şirkette çnlışm:ılı: üzere blr dnk
tlloyn lhtlyoç vardır. Fazla tchacüme 
meydan vermemek mnks:ıdUc, tallp
Jerin tnhsll dereceleri tercilmeı hal
leri. aradıkları ücretleri tnfsJIAtı ile 
A m'd 

YAZIBANEMiztN - Ttılılfcm ye SUADİYB. mENKÖYDE - Genlf 
batım 1fler1n1 yapacak okur yazar bahçeli 1aQlnm ahf&P 1k1 tlSft her 
bir bayana 1htl1ao va.nıır. Voyrod& b1r1 cla,000• liraya u.tıııktn'. ~Y 
caddeeı. No. 71 Uzun ban ta.t 1 No 1 Mele)'; han No. 8 Emllht"Js'• m(l-
Oalata. n.caat. --------------------ÇAMA. Ş IR C I VE t1TVctt ARAM· BtlttJXADADA • JDNALIADADA -
YOR - Ortakliy Şl!a Yurduna çama- Gen~ ba.hçell ıtı Tilll d8,000-10,000• 
şırcı ve ütOcll alınacakt.ır. Her rO.n llraya. atıııktır. K.araklly Melek han 
öğledeıı::ı. sonra m11eseseye mftrncaat No. 8 l!!ml!t.serv13.'• müracaat. 
etmelerl,. Muallim Nacı ead. No, 115. _.___ 

9 000 1
• 

000 
llr 

FA~.ıLU.ı.:r. - ~ • - u, • o.-
LİSAN VE DAKTİLO BİLİR - Te- ya ild apartıman sııtıhktır. Karaköy 

lefon muha'beratını idare eden kablll- Melek han No. 8 Fmldk<;erv1s'e mü
yette blr '11Je kızına thtlya.q vardır. rac.ııat. 
Galata.saray Em1Qk1ş m11esseseslne -------------
mc:ı.-tupln müracaat Telefon: 49010 ciHANGİRDE - BEStKTAŞTA -

.ıs.ooo - 20,000. llraya iki apartıman -1 

3 - SATILIK EŞYA 

KULLANn.~Ş - YepyenlAEG 
marka elektrik süpürge, btr kütüp
hane kltaplnrtıe satılıktır. Müracaat: 
Telefon 81135. - ı 

DOKTORLARA ELVER1ŞI.t 
1:Walter:11 marka. üç hastaya birlikte 
tatbik edilebilen az kullanılmış Dl
atemıl clhazı tefemıatile beraber 
sntılıktır. Mllracaat: Telefon 81135. 

-1 

40 SENE EVVEL - Haydarpa.şa U

sat.ılıktır. Karnkliy Melek han No. 8 
Emldkııcrvls'e müracaat. 

TEPEBAŞINDA - NİŞANTAŞIN
DA - ,22,000 - 25,000• liraya iki 
apartıman satılıktır. Knrnköy Melek 
han No. 8 Emlft.kserv1s'e milracnat. 

DER SEMTTE - d,500 - 6,500-. 1\
rayn ahş:ıp evler ı:atılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 Emldkscrvls'e mü
rncaat. - 3 

mm SEıWJTR - sooo - 8000 Il
raya ktLgir evler satılıktır. Kara.köy 
Melek han No. 8 Emltlkservls'e mil
racnnt. - 3 

HOBİLYALI KİB.ALIK .&PAKT
JılAN - etlll. Bulgar prpmd& ı İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasına dahil gıda 
odalı aaansör, nıortter, telefon ,. maddeleri üzerine vaki bilômum alıf veri•lerin 
.sair konforu baT1 bir apa.tm&n dal- ~ 

te11 mobllyah maraı: kinJıktır. ts... Borsadan geçirilmesi hakkında İstanbul Ticaret ve 
tefm!erln İstanbul, Babçebpı. cer- • d li • • ih J i 
manya han 18 numarada bay Abdi'- ıanayı o ası mec ıınce ıtt az o unan umum 
1• mil.raca.atlan. - ı karar: 

BEYOÖLU - İat1klAl cadd.es!nd• 1 - İstanbul Uca.ret n zah1re borsasına dahll her nevi ~hJre. hububnt 
blltn işlemekte olan blr pastahane n bakl1yatm bir cuvnla Te 7at ,. peynirlerin bir tenekeye kadar olan n• 
devren satılıktır Buz vitrin dondur- tl§larının perakende addedilerek bu mlkdarı 6§3n ve toptanc.ılnrla yun 
ma konservatarl~n, dond~a maki- toptancı ve perakendccllcre s&tılan b1r çuv2ı ve bir tenekeden fazla. bllllm.um 
nesi su makinesi buz dolabı ve bllQ- ıatı§lannın borsaya kayt n tescll ettirilmesine ve fıçılarla. yapılacak her 
mum tn.kımlarlls ımalO.thane birlik- nevi yact satışlannda d.n blr fıçının toptan addlle aynı suretle borsaya knyt 
te. Akşam'da CP.S.) rilmuzuna mek- ve tescll ettlrllmesı ltlzumnna odamız mecllsinhı 25/9/942 tarihli toplan\ı-
tupla müracaat. _ 2 sınd:ı. karar verllnı~tlr • 

2 - Mczkftr maddelerin blı çuval ve blr tenekeyi aşan ve bir fıçıyı ihti· 
n. eden mlkdnrlan üzerine toptancıların yan toptancı ve perakendecllerln 
bol'M hnıJcinde nıuamele yapmala.n menuıudur. 

YAZMANE ARANIYOR - Gala.ta 
semtinde 3 llA 4 odalı bir yazıhane 
aranmaktadır. Tnllplerln Akşam'da 
cDenlz• rümuzuna müracaatlnn. - 2 

SATILl'K - Kadıköyünde Rızapa
p. da Leylek sokn~ndn. 13 numarnlı 
ev. 6 oda, bahçe, elektrik, terkos, ruı
vagazı, müracaat: Şişli Osmanbcy 
Kırağı sokak. 14. - 1 

APARTll\IAN MtlBADELESİ - Ta· 
Umhanede üç odalı kalorırerıı, ucuz 
bir daire Talimhane. Taksim, Ayaz
paşa semtinde 3 - 5 odalı kal0rlferll 
bir datre ile miibadele edilmek ıstc
nJyor. Ak..~'dn S. O. S. rümuzuna 
mektupla veya 20005 numnr::ı.ya tele
fonla mürncaatlan. - 2 

s - Yukandak1 maddeler nhk{unı hllAfma bnreket edenler hakkında. 
655 numaralı tlcaret ve s:ı.nay1 odalan kanununun 6 inci maddesl muclbln• 
ce parn cezası hükmolunur. 

4 - İşbu umuml karann tatbiki neşrolunduğu tarihten 8 gün sonra 
b~lar. c430t 

Ista b t 
• sa ı o asın 

Pirinç ve sade yağın Borsadıı. munmele gören maddeler meyarun:ı ıt
hall hakkında İstanbul Ticaret ve sanayi od:ı.sı mecltsınce ıttthaz edilm!.ş bu.. 
lunan umumt karar. 

manı l.nJia edllirken çekllm.1§ !otog- SATILIK - Kadıköyü.nde 2 d6ntlm 
ranar ve Umanın inşaatından evvel- bahçe lçlnde boyalı, tam konforlu, 
ki Haydarpaşa iskelesinin resimleri, ayda 120 lira iratlı köşk, saat 12-13 
kartpostalları birer llrayn alınır, .de 22566 ya teleronln. 5 MÜTEFERRiK 
Snat 18 - 21 a?ası 60894 No. ya tele- iYt Bill FİRSAT - Devren s:ıtıht -----------

1 - Pirinç ve sadeyağ aıı, verişlerinin İstanbul Ticaret ve sanayi bor
sasında muamele g5rmestne oda meclisince karar verilmiştir. 

2 - Pırtnç ve sadeynğ' Dzertne borsa hnrtcinde muamele icran mem
nudur. !on edııme.sı. - 1 dfikkdn: Galntada NeeaUbey cadde- TF..I\Iİ:Z BİR AfLE NEZDİNDE -

Almancası mükemmel, Fransızca ve 
Türkçeye vakıf tecr5bell blr bayan 
üçten yuJr..n.n çocukların lisan. terbi
ye derslerlle meşgul olur. Mektupla 
mftracaat: Bay Muzaffer, Muht:ırpa
şa ııoka~ No. 16, Feneryolu. _ 2 

Gt1ZF.L BİR PİYANO SATILTK- sinde 90 No. lı 1.şlell dükkln satılık
TIR - Taksim Tarla.başı Ya~hane .tır. İçlndeklne müracaat. 

roltak No. 50. - 2 15000 LtRAYA SATJUK KARGtR 

SATILIK ÇOCUK ARABASI - A2. 
kullanılmış son nıodel blr çocuk ara
ibik~ ~tılıktır. İstlyenlerln Akşnm'da 
M.O rtımuzuna mektupla milracaaı. 
lan. - a 

BATARYA İLE İŞLfn:N - Her 
rndyoyU vehtr cereyanlle lşletebllecek 
bir clha7. 45 llraya satılıktır. Alqam
da CS. E) rtbnuzunn mektupla mfi
racaat. Tel: '20175 

SATILIK FmIN MAK.iNESi - t}ç 
yilz klloluktur. İstlyen Bultanhamam 
Katırcıoğlu Han ikinci tatta 8 nu
maraya müracaat. 

KÖŞK - İki katlı yedi oda tatlı kuyu 
suyu meyva a~açlan olan ve tramvaya 
blr dnklka mesntede 'Ü'skUdar Zeyneb 
KAml'l hastanesinin civannda .Kapı 
a~ası Hasan bey sokak No. 25 - 1 
' 
KİRAUK APARTTHAN - Bebekte 

İLK VE ORTA :\tEitTEP TALEBE
LERİNİ - Bütfin .smıf derslerine ha
zırlar, gurup halinde veya husus!, 
pratik ve metodla Fransızca öğretir. 
Alı:.şam'da N.S. 

rıhtım önünde kalorifer. sıcak su ve 
tekmil konforu havi yedi odalı man
zaralı blr apartıman dairesi mobil
yeli veya moollyesl2 kiralıktı. Tele- SATILIK İNEKLER - Montofan 
ton: (60439) _ 1 Kının inekler sağmal ve gebe satılık-

tır. Oöztepede fırın karşısında tah-
MECİDİYE KÖYtiNDE - Büyük ve vede telıtıı ismalle mnracaat. - 2 

küçük miktarda gerek asfaltta ge-
rekse iç taraflarda satılık ıırsalar ORTA, LİSE - Riyaziye 3 t.l§ilik 
vardır. sırtecı BllyOk İsmail p~ han guruba 3 aaat 1 lira, Haftalık ders-

SATILIK OTOMOBİL - HUS'Uıd az No. e Tel: 23486 len l.zah, umum rlyazlyesi kuvvetıen-
tııllanılmış altı sllindl.rll atıam lls- d.1rlllr. Akşam'da adresinizle cErde-
tlklerl yok motör11 çalışır vaziyette ZİRA.ATE ELVERİŞLİ ARAZİ ARA- me:11 yazınız. _ 2 
bir otomobll ahlb1 taşraya gtdece- NIYOR - Anıavutk!Sy, Debek. Bey-' 
ğlnden ucuz bir tlatıe atıYor. t,ı;e. Ierbeyt, Çengelköy, Vnnlköy, Kandllll, 
yenler eamatya tramvay caddesi No. Anadoluhlsan clv!rlanndn bahçe ve-
368 eve milracaat ya tarlnsı olup ta: satmak isteyenle-

• rln Galata posta kutusu 1137, satılık 
ÇAPRAZ DEMİR TELLi - Ar. kul- mahallin evsaf, mlktar ve son flntlnl 

lanılmııs, Alman piyanosu azlm~t b1ldirmeıerı. - 1 
dolayıslle acele, ehven satıyorum. tn
glllz ııaray tarouımda Tepebaşı Pa
sajı 2 ncı tat 3 numara. 

SATILIK llOTÖR - 940 modeli 10 
beygir kuvvetinde .Jonııon markalı. 
Sirkeci D.D. yollan liman tahliye me
muru Nestp Sam'd~n aaat 14-18 e 
kadar 80rulıtıuı. - 1 

SATILIK PİYANO - Meşhur At. 
mnn markalı pek az kullanılml§ üç 
pedallı konser bir piyano acele satı
lıktır. Müracaat: Bakırköy İatasyon 
caddest 32 No. fekercı dtıkkat11na. 

KURUÇE ME - Tramvay dura-, 
ltında 91/93 numaralı kömür depo.ru 
kiralıktır. Müracaat: Fatih Kıztaşı 
Açıklar sok.ak No. 30 Emine. - 21 

SATILIK KAGtR EV - 11 oda beş 
k:ıt her katta mutlak. bel~ terkos 
elektrik havagazı bamo.mı mevcut 
Gedlkpaşa Saraylç1 54 No. tele:on 
21978 - 3 

İLK. ORTA VE Lt E - Tnlcbelerl
ne sene içinde kuvvetli olınnlan 1çln 
riyaziye ve fiziğe çalıştınyorum. is
teyenlerin .Akşarn'da KT. rtımuzuna 
mektupla mün.caatıan. - 2 

l\tEKTUPLARINIZI ALDffiINIZ 
Gazetemiz tdarehanesinl adres 

olarak göstennts olan knrtlerl
mlzden 
s N - N K - A F A - Eevlad -
Okay - A Ö - İnşaat - B t K -
M S - lfübendis - lşrüzar -
C 29 il - P, S. K - 176-D,N -
ND-BS-CYE-TER
N Ç D - Ev - S D - Nevin -

. Tartk Dlrlmsay - A. B. C -
namlarına gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmalan rica 
olunur. 

-1 

SATILIK EV - Bakırköy, Sakızağaç, 
Orta sokakta 34 sayılı ev satılıktır. 
İsteyenlerin tstanbu1, Bahçckapı, 
Cermnnya han 16 numarada B. Ab-dl'Ye müracaatıan. - 1 ..., ____________ .; 

LOKA.NTACILARA ELVERİŞLİ -
Satılık yemek sobası davlumbaz ve 
saire Beş1kta.o Valdeçeşme Maçka 
meydanı No. 3 Bay Zlya Tezcan'a 

-8 

OSMANBEYİN MERKEZİNDE - Üsküdar sulh hukuk Mklmliğin. 
Tramvay istasyonu önünde 196 No. lı den: 942/439 
fevknlMe güzel l..şi olan kadın ve ?\tırl Kayar, Paşnllmanı Fahripaşa 
erkek berber salonu !ki ortağındnn Tütün inhisarları deposWldn lstl!çl 
birinin hissesi devren satılıktır. İçln- İbrahim oğlu. Feride tara!mdan ko-
dekl Nakiye müracaat. _ 2 cası Nuri aleyhine ikame olunan mlh 

4 Kiralık Satılık teşebbüsü davasında M. aleyhe gön-
-- • FATİH - Tramvay dur:ı~dan dertlen davetiye mumalleyhln mezkfir 

Bayczlt meydnnma kadar cadde ttze- mahalden çıktığı ve nerede oturduğu 
SATILIK KÖŞK - Feneryo}u Bağ- rinde 5-8 odalı apartıman veya 1k1 blllnnıedlğinden b!lO.tebllğ iade 0011-

dat caddes.l Nahiye tramvay durağı odalı muayenehane yapılmaya elve- mest hasebiyle on beş gün müddette 
köşe başı tren ve denize 1kl dakika. rlşll klrahk dnlre anyonım. Bir yıl- M aleyhe mmen tcbllğat ıcrnsına ve 
sekiz oda lk1 89.lon bir veya 1.k1 dö- lık peşin vernır. Akşam'da s.s.A.A. muhakemenin 27/10/942 saat ıo a ta
nll.m bahçe ve kÖ§ke muttasıl birer - 4 llklne mahkemece karar verHmtş ol
dOntlmlftk geniş cepheli a#açlı ÜQ ar- ------------- duğunclnn tebligat makamına kaim 
sn satılıktır. Saat 19 dan 21 e kadar SATILlK - Cağaloğlunun mute- olmak üzere 1111.n olunur. 
52-2 Telefon. _ 4 na bir yerinde elyevm beş daire ola-

3 - Yukarkl maddeler ahkll.mı hll~fını:ı. hareket edenler hakkında 655 
numaralı Tlcaret ve sanayi odalan kanununun beşincl maddesi muclblnce 
para cezası hillonolunur. 

4 - İşbu umuml kararın tatblkl neşrolunduğu tnrlhten bJr hafta sonra 
b~lar. (429) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Leyll Tıp Talebe yurdu talebelerine ait ~12 adet paltonun tmnllyesi ka• 
palı zarfla eUlltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 21/10/942 (arv:tmba gllnil sant 15 de cnaaıotııunda Sıhha.t 
ve İçtlmat Muavenet Müd0rlOA1l bln:ı.sında toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedel teber paltonun ımall iti için 13 lira 80 kıır~ur. 
3 - Muvakkat ~atı 518 Ura 40 kuruştur. 
4 - ısteklller P,rtnameyt ~a günlerinde komisyonda göretıllirler. 
& - 1steklller 1942 yılı Ttcattt odası vcslkaslle 2490 sayıh kanunda ya-

zılı vesikalar ile dOkkAn va ıermı:ı.ye sa.hlbi olduğuna dair aynca da bir ün
van tezkeresi ve remnt bir mne.sseseye en aı 1.k1 yüz adet palto dllanlf bu
hmduğuna dair bit vesika Ue bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mettubUe teklif mektubunu havi zarflarını lhale saatinden blr &ınt 
evvel makbuz mukabilinde kom.1syona vermeler!, c357• 

İstanbul Sıhhi müesseseler Artbrma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy emrazı akliye hastnhaneslnln 20 inci koğuşu lkmal inşaatı 
kapalı zarfla ekslltmeye konui.mu~ur. 

1 - Elıslltme 28/10/942 çarşamba günü .mat 15 de Cağnloıtlunda Sıhhat 
ve İçUmat Muavenet mfidlirlüğü binasında toplanan komisyonda. yapıla
caktır, 

2 - Keolf bedeli 26988 lira '19 kuruştur. 
8 - Muvakkat teminatı 2024 Ura 18 kuruşt'11, 
4 - Mukavele, ekslltme, bayındırlık lşlert genel husust ve fenni ıartna

lerl proje keşif hfilı\sasile !buna müteferrı diğer evrak her gün komisyonda 
görtııeblllr. 

& - İsteklller en az bir taahhütte 15.000 liralık bu l.şe benzer iş yaptık. 
larma dair idarelerinden al mı~ olduğu ves1knlara. ıstlnnden İstanbul \1l!t} etln<ı 
müracaatla. eksiltme tarlhlnden tatll günleri hariç 3 gün evvel alının~ eh:t
yet ve 942 yılına alt ticaret odası veslk.aslle tekllfl havı kapalı zarflannı 
eksiltme santlnden 'bir saat evvel lPBkbuz mukablllnde komisyona verme- ' 
lerl. (383) 

Toprak mahsülleri ofisi İstanbul tubeıinden: 
Karaca.beyde T. c. Zira.at Bankası depolannda mevcut ve O!lslnılzc alt 

hububatın İstanbula nakli işi bir miiteahhlde ihale edllcceğinden talip 
olanlann 9/10/942 cuma. günii gnat on dörtte (14) IJmnn Hanuıdakl şube. 
mlze mürncantıan rlcn olunur. (415) 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
Te çamlnnn ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

Askerlik işleri 
* J."atlh askerlik şubesinden: ı -

339 doğumlu 1sl{un ve gayrı lsHlın 

erat Ue bu do~mlularln muameleye 
tflbl diğer doğumlular sevkcdllccektlr. 

2 - Kısa hizmetli gayri 1slflmlar
d.:ı.n da henüz sevkedllmemlş olanlar 
dn ııevke tabidir, 

1 - Şubede toplanma günü 19 
ı. lncl teşrin 942 saat 9 dur. 

rak npartıman tarzında. kullanılan 8 
ACELE SATILIX EV - 3 lı:nt 5 oda daireye tebdllt kabil geniş cepheli 2 

bflytıt bahçe ve manzara denlzl gö- kA.glr ev satılıktır, Eminönü Akos
rür Beşiktaş Kılıçn.li posta mUvezzll man hanı No. 12 sahibine müracaaı. 
sok. 19 - ı 

Zayi - 26 No. lı tramvay tdarestn- her türlü hastalara açık hususi 
den aldığım l.,"Çi hüviyetimi zayl et- hastane. Sinirlerini ve yorgun-

BEYOÖLU SEI\ITİNDE - Müstakll 
veya erkeokslz 1Y1 blr AUe net.dlnde bir 
iki odalı konforlu bir :yer aranıyor. 
Yemekll de olab1llr. Tel. 20098 

KİRALIK SEBZE BAHÇESİ- Top
kapı ha.rlcinde M.lthatpıı.p çltllğl seb
ze bahçesi yüz dönilm erazısı, mo
tör11, enginarı, mekAnlarllt kiralıktır. 
Salı ve ç~mba günleri saat 4 - 8 
Liman hanında 25 numaraya müra
cıuı.t. - ı 

SATILlJI HANE - Tdrbe ve suı
tnruı.hmet duraklanna beşer dakika 
mesafede 8 oda 2 hol hava.gazı, ter
kos, elektrik, banyo. snmıçı ,bahçesi 
bulunan kAgtr hane aatılıktır. Müra
caat: Çemberııtaı karşısında Merkez 
bakkaliyesi sahibi bay Şerif, _ ı 

KADIKÖYDE - Gen~ bahçell 1yJ 
nezareUl 4 da~ıı ahşap npartunan 
c25,000t Urnyn satılıktır. Karaköy Me
lek hnn No. 8 Em.ltı.k.servts'e müracaat. 

KURUÇEŞl\IEDE - Geniş neza
retli ahşap, a.partıman tert1bl üç da-
1rcll köşk cıo,ooo.. liraya. .s:ıtılıktır. 

PANGALTJDA - Mobllyell ve tele
fonlu ve 2 kat klralıktır Taksimde 
AbciülhakhUmlt caddesi N~. 25 Blren 
AbdülhakhAnılt caddesi No. 25 B!ren 
caat. 

10,000 - Fatih İtfaiye civanndn 
İmam Nlyazl 30kıığmda. 11 No h bCf 
oda, elektrik, havagazı, terkos tesl
aatlı, bahçe-lt ktu'gtr ev satılıktır. İçin
dekilere milracant. - 1 

100,000 LtRADAN 250.000 LİRAYA 
KADAR - İstanbul, Galııta ve Bey
oğlu civnnnda satılık hnn ,.e apartı
manlnr aranıyor, İyi gartıarla sat
mak 1.steyenlerln Selek Türk EmlAk 
Bürosuna Ömerab1t han 2/23. MU
müracaatıan. Telefon: 42368. - 4 

~CIOO LİRADAN 1,000,000 LİRAYA 
KADAR - Her yerde her cins emlft.k 
almak ve satmak arnu edenlerin: 
Ferdi Selek Türk EmHl.k Bürosuna 
müracaatlan. Galata. ömernb1t hnn 
kat 2 No. 23, Telefon: 42368. - 4 

KİRALIK l'ıIOBLE APARTII\IAN -
Salon, yemek, yatak odn.sı gcnlş hol 
Salnmandra ve telefon Ştşll Hasat 

tlğlmden, yenlslnl çıkarnca~ımı ve luğunu din\endirmek ve neka-
esklsinin hükmü kalmadığını blldlrl- hat devrini geçirmek istiycn· 
r1m.. lere mahswı yegane müessese. 

Adres: Beynztt tramvay muhavvile 1 Telefon: 42221 
merkezinde makinist İbrahim ÖZgilr .. ••lllİİliiıiiıiiİİIİlliiiiiiiiıımm• .. 

Zayi - Bor nüfus memuılu~undan 
almış olduğum nüfus tezkeremi zayi 
ettim, yenlslnl alacnğımdnn esk1sln1n 
hükmü yoktur. 

Muharrem oğlu Şevket Akarsu 

Maçkada satılık arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre 
derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane binası olarak yapısı ta· 
mamlanamamış büyük kagir bir bina ve ayrıca iki uf ak binası olan mahal 
satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasindan: 

Esas No. Yert 
2775 Beşiktaş Vlşnezade mahal

lesi Maçka ve Teşvlklye 
caddeleri 2 mQkerrer nu
mara.1ı pafta 86, ada '103, 
parsel 4, 

KıymeU 
Lira. 

l,199.438 

Nevi Mesabası 

Arsa ve üzerinde nata- ~5~42.AO M 2 ... 
ınam kArg1t büyük bina 
lle aynen 1k.1 u!ak bina. 

Tcmintaı 
L!rn 

119.944 

İzahatı yukanda yazılı gayri menkuller peşin para lle ve kapnlı zıı.rf usullle satılacaktır. Kapa!ı zarfla 
21/10/942 çarşamba günll sao.t 14 ~ bankamız İstanbul oubesı satış komisyonu huzuru 1.ie açılacal\ ve en yilk• 
sek teklif merkeze bUd.lrllecek ve haddi !Ayık g6r11ldilAü takdirde Mallye VekA.leUnden ıstıznn edilerek muva
fakat cevabı alındıktan sonra katl llınlesi yapıltıcaktır. 

İstekll olanların Ankara merkczl ııe İstanbul, İzmir, Bursa şube1erlmtzden birer Um muknbl!lııdc blr 
cartnnme edinerek bu şartname ahkAmı dairesinde tanzım edecekleri t"k if makbuıunu tayın edil n 21/10/ 
942 ça.rşrunba günü roat. 14 c :ıaıclnr İstanbul aubeınlz mftdürlOAüc.e tevdi ctmclcrı ıuıımdır. s ı t: d 11 ın 
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En güzel Bayram hediyeai: Bir 

PA K~ 
İNGİLİZ DOLMA KALEMİDİR. 

Büro ve Parfümeri 
Llboratuvan lçln blr 

Kat Aranmaktadır 
Posta. kutusu 760 

ş, di , ne fı , 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

• 
rıp, ~ m tiz mı 
ağrılarınızı derhal keser 

Dünyada birinciliği kazanan yeg8ne halis Albn açlu kalemdir. 
lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 

1 

Baılıca kırtasiye ve lüka büyük mağazalarda ısrarla PARKER 
lngiliz dolma kalemlerini arayınız. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Karaağaç müesseseler! buz fabrikası ıçtn kondansatöre ihtiyaç vardır. 
Bu 1~lerle utııışanlann tatslllt almnk üzere Belediye Fen işleri MüdQr-

lllğıi l\.taklne ve Sanayi ~besı müdürlüğüne müracaatıan. c436• 

* Kadıköy Halkevt önündeki tevsii tarik kısmının parke Kaldırım, Tretu-
var. RöfilJ inşaatı açık ekslltmeye konulmuştur. 

İhalesi 19/10/942 pazartesi günü saat 14 de Dalml Encümende yapıla
caktır. Şartnamesi Zabıt ve MuatnelA.t Müdürlüğü kaleminde görllleblllr, 

Maliye veznedarı 
AH Ihsan aranıyor 

Uzun bir müddettenberi 1zin1 ve 
adresini kaybettiğimiz, Şehremlnlnde 
Denlzaptal mahallesinde oturan Züh
tü ve Hilmi lslmlerlnde 1kl o~iu olan 
MALİYE VEZNEDARLARINDAN BAY 
ALİ İHSAN'ı anyoruz. Kendlsln1 bi
lenler varsa lnsanlyet namına qatı
dak1 adrese blldinnelerl rlca olunur. 

Galata, Selanlk Bankasında 
TURHAN KADAK 

Ke.şit bedeli c7068• lira ,23. kuruı ve lllt te'minatı 1530• Ura c 12• ku- ı .. - MÜJDE: 
nıştur. 

Taliplerin llk te'mlnat makbuz veya ınektuplan, ihale tarthlnden (8) 
gün evvel Yollar Şubesinden alacaklan tennt ehllyet ve kanunen ibrazı 11-
Stm gelen diğer veslkalan ile ihale günü muayyen saatte Dal.ml Encümen-
de bulunmalan. ı352a 

Memur ve Daktilo alınacaktır 
lıtanhul Mmtakaıt iktisat Müdürlüğünden: 

Elli llra ücret!i bir daktllograr. altmış lira Ucretlt blr t~ memuru ile 
altmış beş lira ücretll bir memur alınacaktır. Memurluklara lise mezun
ları tercih edil~ekttr. Tallplerln Sirkecide Llmnn Hanındnkl müdürlüğü-
mu~e müracaatları. (4121 

Uzun müddet tecrübe edilmlf 
Avrupa pllklanna muadll, her 
yerden daha ucuz ve teminatlı 

AKÜMULATÔR 
PLAKLARINI 

tedarik edeblllrsinlz. Aynalı 
çeşme caddesi No. 15 
PRÖF. Hakkı Yaratan -

Ateşçi aranıyor 
Buhar Ue işler Kıılörl!er ocatı için 

istim tutm~ı lyl bilen, tecrübell blr 
ateşçi l~zımdır. Katırcıoğlu hanı 
dördüncü kat (8> numarada han ida
resine müracaat. 

İnhisarlar İstanbul bat müdürlüğünden: J 
i/101942 glinü sabahından itibaren perakende kavrulmuş öğütülmü.1 

kahvı>nln kilosu 630 ve çekirdek çiy kahvenlıı kilosu 500 ve ı;1yın kilosu da 
13')0 kuruş olduğu snyın halka urın olunur. (465) Kadıköy ikinci 
Türk Ticaret Bankası A. ş. Sulh hukuk ha-

Umum Müdürlüğünden: k.I ffill' 0 ... ·ınd l, n•, 
Memur almak için 3 ve 6 Birinci Teşrin 942 tarihinde yapılan llll.

nın son fıkrası şu suretle değ4tlrllm1şUr: 
(Yüksek tnhsllH 'llanların imtihanı 26/10/1942 tarihinde ve aynı (94 2/23/T) 

günde Ankara ve Istanbulda saat 14 de yapılacaktır. ........................................... 

AV ARYALI MAL SATIŞI 1 
Avaryalı 411 sandık inşaat çivisi. 25 sandık kundura çivlsl, 311 

kafes sandık beyaz çinl, 40 balya kll.ğıt satılacaktır. Taliplerin en geç 
15ıX/942 tarlhlne kad:ır Galata Eski Gümrük sokak Ömer Efendi han 
No. 8 de Sigorta Eksperı Ralr Oğurluya müracaatıan. Telefon: 41674. 

İnhisarlar İstanbul baş müdürlüğünden: 
7/ 10/942 tl\rlhlnden itlb:ıren kahve ve çay yeni tlatınrla piyasaya çıka

rılacaktır. Bu t:ırlhU! satıcı elinde satılmayarak kalmış kahve ve çay \'arsa 
mlkdarlannı bir beyanname ııe 8/10 /942 sabahından 9/10/942 akşamına 

kadar en yakın Inhlsarlar Jdaresine bildirmeleri illin olunur. l461> 

ı - Kadıköyi.inde İbrahim ağa 
mahallesinde Saraçlar Çeşmesi 
caddesinde 33 No. lu evin bahçe 
odasında mukim iken 3/9/942 ta
rihinde ölen ve yan tarafta foto
grafı görille'n (Ömer oğlu Alt 
Sam) ın bllinmeyen mirasçıları
nın üç ay içinde hakimllğimize 

müracaat ve sıfatlarını bildirme· 
lerf. Aksi takdirde mirasının ha
zineye intikal ettirileceğt 

2 - Müteveffadan alacaklı ve 
borçlu olanların bir ay lçi·nde mil· 

Beyoğlunda 
Ses sineması Pasajında 

di • 
Kafe - Restoranı 

Bu aqam açılıyor. 
ötıe yemet l - Dlne KoDMlr • 

Aperetlf - Ça7 - Puta 

En mükemmel 

ORKESTRA 
Saat 21 de Monmarter'de Dans 

GREGOR un iftlrWle 

SEViNÇ ve 
NEŞ'E 

Lokanta bütiln iÜn açıktır. 

Zayi - 939 - 940 aıen~lnde Nlşan
taşı erkek orta okulundan aldı(tım şe
h adetnameyi kaybettim. Yen1s1nl 
alacatımdan esldslnln hükmO. yokt ur. 

668 n umarada Mütlt Nlmetl Ba.çığ 

İkinci ilan 1 5/10/942 

lst anbul Ticaret ve Sanayi Odasından ı 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahipterile keza 

her nevi büyük ve kilçli.k imalatta iştigal edenlerin nazarı dik· 
kat ine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahfplerile keu h er nevi tmaıAtıa iştigal eden a tölye sahipleri 
ilin tarihinden itibaren en geç b ir ay zarfında odamız s:ınayl 
§Ubesl mildilrlüğüne ıllahen müracaatta tevzi edilmekte o1an sa
nayi siciline alt bedelsls matbu beyaıınamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti artında veya müracaat etmekten lstinkilf ed~nler 
Ticaret ve Sanayi odalan kanun unun maddei mahsuswıa tevfi· 
kan tecziye edileceklenllr. 

NOT: Odaya kayıthlar sic il vesikalarını kayıtsızlar ise üm·an 
teikerelerlnl! bini milracaatlannda birlikte getirmeleri laıım· 

dır. (320) 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Djş ağrı ları 

S~UK ALGINLf(;JNA KARŞI TF.SİRİ KA TIDJR. 
2 lik zarf ve 20 tik tüpleri her eczaneden arayınız. 

Devlet Demiryollari . ve limanları !şletme 
Umum idaresi ilanları 

1 
1 

1 
Muhammen bedell 12000 Con lkl bln) lira olan 10000 (on bin} adet kö

mür külesi ClP. b1rlnc1 teşrın. 1942) pazartesi günü saat (15,45) on be~ 
kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından ka
palı zarf usulile !atın alınace.ktır. 

Bu işe g1.mıelt isteyenlerin 900 (dokuz yüz) liralık muvakkat teminat ve 
kanwıun tayin ettiği vesikalarla teklltlerlni muhtevi zatflarıru aynı giın 
saat (14.45) on dördü kırk beşe kadar komisyon reisliğine verme: . el ıll.zımdır. 

Bu işe alt .,artnameler k.cmlsyondan parasız olar:ık dağıtılmnktndır. 
(329) 

BUHAR KAZANI ALINACAK 
«5 - 6 kilo tazyikli, saatta 1500 - 1800 kilo bu

har tevlid edebilen bir buhar kazanı alınacak
tır. Talip olanların kazanın evsaf ve eb'adını 
bildirir bir yazı ile lzmirde Posta Kutusu No. 
171 adresine müracaat etmeleri mercudur.» 

İstanbul elektrik, tramvay ve Tünel işletmesi 
umum müdürlüğünden : 

1 - Nev'i ve miktarı aşağıda yazılı erzak me~tubla flat ve tekli! iste• racaat ederek alacak ve borçları
nı kaydettirmeleri. • mek usulü lle satın alınll('.aktır. 

~- TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinclteşrin Ke· 
şİclesine a)TI1an 

ikramiyeler 
1 adet 1000 liralık 
1 • 500 • 
2 11 250 » 

14 1 100 » 
10 • 50 » 
40 D 25 P 

60 it 10 

Müddetinde alacağını kaydet
ti rmevenler hakkında Medent ka· 
nunun 569 uncu maddesi hük· 
münün tatbik olunacağı ilfın 
olunur. (433) 

İstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Komisyonumuza bağlı altı yatılı lisenin 1942 m:ııt yılı 1htıyaçlan olan 
17000 kilo zeytinyağının umum tutan olan 29750 llra tahmln bedelle knpalı 
zart usullle eksiltmeye konm•ıştur. Eksiltme 22/X/1942 Perşembe gUnil saat 
15 de Beyo{tlundıı Liseler Satın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır. 
İlk teınlnatı 2231,25 lira ve şartname bedeli 150 kuruştur. 

isteklilerin veslkalarlle blr:tkte 2490 sayılı kanunun taritatı dairesinde h11.
zırlayacaklnn kapalı zarrıarmı sö1U geçen saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Relsllğine makbuz mukablllnde vermeleri. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. Şnrt:ıame Galatasaray lisesindedlr. (168> 

Canlı Model Aranıyor 
Güzel Sanat!ar Akademisi Müdürlüğünden : 

1942 - 1943 ders senesinde Akademi atölyelerinde çalışmnk üzere kadın 
modeller alınacaktır. 

Taliplerin Fmdıklıdak1 Oilzel Sanatlnr akadcmlslne müracaaLlan (218) 

As. Tıbbiye Okulundan: 
Okulumuza glrmeğe ıstekll ve namizet kaylt olan Tabip, Kllllya mü

hendlsl ve eczacı okurların lmtlhanlan 20/ Blrincl te~ln/942 ta. Fen fa
kültesinde yapılacaktır. Okulumuza namlzet kaytt olan okurların 1nitihnııa 
girebllmcst için okulumuı: kalemine müracaatla vesika alma.lnn reca olunur. 

(1394) ( 452) 

l 
1\1üzayede ile sahlık kelepir apaf'tıman 

Fntih Iskenderpa.şa mahallesinde Ca!er Kumrnlar sokağında 11 
numaralı üç katlı ve konforlu yeni blr Apartman, 1za.Jeı ıuyudnn dola
yı Fatih İkinci sulh hukuk mahkemesi vasıtaslle 10/ 10/942 cumartesi 

~ünü saat ıo - 12 ye kndar muza.vede lle satılacaktır. 

öksünınıere: KATRAN HAKKI EKREM 
1 

Mercimek 13000 Kilo 
Nohut 20000 • 
Bulgur 15000 • 
Plr1n9 ı 15000 • 
Salça 1000 • 
Bakla : sooo • 
2 - Muvakkat teminat maktuan 1807,50 liradır. 
3 - Teklitlerln en geç 16/ 10/ 1942 cuma günü saat 17 ye kadar Levazım 

Müdilrlüğüne tevdii lazımdır. Kısmi teslimat da kabul olunur. !361 ı 

, 

Tttrkiye Ciümhuriyet i 

ZiRAAT BANKASı 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirat ve t icari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasındn kuınb:ıralı ve itibarsız tasnrrur hesnplannda en 
az 50 lirası bulunaıılnra senede f de!a çekilecek kur'a llt' aşağıdaki 

pla.nn göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira ıoo n<let aO liralık fı .oııo lira 

4 • 500 • 2.000 1) 120 1) 40 D 4.800 D 

4 ,, 250 » 1.000 1) 160 )) 20 it 3.200 • 
40 • ı oo • 4.ooo • 

DfKRr..1·: Hesaplanndakl para1nr btr sene içinde 50 llrnd:ın a:}:tğ 
dilşm!yenıere ikramiye cıktığı takdirde "'11 20 fazlasile vt'rllecektlr 
KuraJar senede 4 defa 1 t eylnl, 11 htrincil;&nun 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çckilecel-tir 


