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dom• dwllffı. Saat P da rey IUlCb. 
lmm bot oldula IJlincl mtlntehip • 
ı.- llllf .. t1ikten IODla mtUatlr • 
lemnlltiı'. Rey atmıı, Betlktq Pu. 
ti S..Um Zlhtt1 ~flu.n 
rey atmaaiyle bqlamJŞtır. 

8ut 11 e clofnı vaJi ve beledP 
ye .... Ldtft Krimr da plmlf ft 
reymt atıqtr. Ga.._is c*tılı 
saatte rey &bmı clewım ~ garın toplanıyor 

üyeler, sabahleyin Ataturkon D Ün gece 
muvakkat kabri ne çelenk koyacaklar 
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Sümer Bank Ramanyadan bir 
paçavra f abrikast satın aldı 

'l'ıpllnııali: paoaullar. •••llllet lıpaı 
çdlan...,.d 1tarad8 llPN11 ppııaoa .. 

Ankaradaıı bildirildiiine ıGre, 
SOJDerbank U. Ktıd1li'Ulltl Roman
ya dua bir pagavrs fabritaiı 111tm 
alnu3tır. Bu ftıbrkanm bütlln ilet• 
le-' Vt tezgihlan !ıölllllmele bar
laDm11tır. Ankaiadaa g!•1eu bir 
Ttlrk 'heyeti bu ile neza.ret etmek
tedir. Makineler 116ktllar tökalnı<"z 
nelı:line bltlaıtaeaktır. Bu fabrika 
Detterdt.rda Jr.urılacakbr. 

§~~~"'"! BORULARDAN BiRi KIRILOI 
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Kurulta)'& htanbul tlnlvenltesln • 
den 21S prote1Gr ve c!c>çentten mllNk 
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(Yum lltlallle) 

Yann akşama kadar bir çok yerlere 
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HAFTA SOHBETi 

Tut kelin 
percçemindenl •• 
l\c:ır.rc ilı\~ - Dımd~lııl.: kaf'alar - Dünyada ne kl\dar kel var! - n~ 
hu.!ı nurı;a krdır:lar neler yapar - Mahputpaşa.dakl boya.cıla.r - Mmır. 

;l!Ş!!ll tertibi - sakal, bıyık, ııa.ç - tranh ii.b!Jılldlar ve zerd~al - bir saç 
l.ı>~a•m kın\ - Kel hangi mlUette daha çok çıkar! - Komik llasa.n eft>n. 
dı • ~ l:al:ı,·ı~ı ı:-c.hitıerln reis\ Kel Hakkı - Kantocu minyon Vlrjln - Bir 
J;a~ mrşhıır ..,ö., - 8e.ıar - Kel oğlan - Amca pul verir misin? - Par-

don oğl4m - Jh&an Rasim - Neclp Fazıtill bir ııli&U. 

B ÜTUN gazeteler yazdı, genç bir vatandaşımız, mUbim bir ke. 
şl!te bul•Jıım.ış. Keller için bir ilA.ç bulınu~. Dımdızlak bir 

a.eya bu "ncı:ı1't-,,derı ııUrUIUnce, saç fıtkırıyorınuş. Hem de 

rııısıJ fı ,ku·ıg, öbek ltt>ı>k! 
B ı t.avac.is çıkttl{t.nn sonra, ba.zı arkadaşlar fıkralar yazıp, e.sp. 

r ler yap~ılar. Tatlı sert bile, bu genel istikbalin ınllyardert değil, tı. 
riiyonlar&, ~chip bir zenglhln olacaA-rnı !ş"ret etli, 

Yali.il :Jıı değıt. E~er, bu U!ç, eğ'er ayna gibi parlak kafalarda 
;tUmra.h tıaç; lulelcri fıı;kırtırsa, dUnyanın biricik zengini olacağı ve 
nııly tlar -ı altın kalma kazanacağı muhakkaktır. 

istatı.nikler, dUnyada kaç tabe kel bulunduğunu haber vernıı. 

yorlar ama., tıaşı kaoak~arrn sayısının kabarık bir yekJ.n tuttuğuna 

çUpbe edı.{mez 
Bu n.~ın ş1falı ve uturlu tesiri bir kere dünyaya yayılsın, kör. 

!er bl e, M Jarındal.I gl mleğl, ayaklarımlaltl kundurayı sa trp bir §lfe 
iltç tedaı IK cdPceki~rd.r. Hele kadınl:ı.r, koc.-ılarmın ba,ıaruı.ı yiye. 
ecirler, s~-;gllllP.rlne rabat veı:mlyecekler, vıi'vırlanı~ duracaklar, bu 
i Açtan rr.ı.frıaltltak aldıracaklar. Kocaları, dostları olr.ııyanlar da, eL 
bleelerinl, lopel~rinl, ytizUklerlni satacaklar, kel ilAcı satılan dUk. 
lıAnlara k?§llCakıar. 

Ben r;"k 9l!kUr kel değlllm, fakat bu habuden çok memnun ol. 
c.um sev.ndını: Blıt<ır l:afalı vatanlaşlar ve insanlar hesabına .... 

Dl1Jı3a kurulalıdınlıeri değil ama, birçolt yıllardanberl her mem. 
! •kette, kı"aÇ tarlalara lıenzlyen kafalarda saç çıkartmak, kelliğe 

ç re bulnıe.l• içm, uğrP.tunlar olmuttur ve aayt•ı heaapıız llA.çlar da 
yapılmııtı:. Fakat, bu lliçların saç ürettiği ifitllmeıiıişUr. Doktorla. 
l'Ul, k m;) agerl rin yapıltları uac;ıardan başka, koca karı tertibi ııaç. 
!ar da v rdır. Hem de çeeıt çeşit. Bunlardan da fayda gören bir kele 
rastıam '.lrm, 

Kel ıge 11!\ç bulmal" için, bjzde de uğraşanlar olmll§tur. Çocuklu. 
ğumda ga.ztılrııerde bir ıllcti saç çıkarına ilA.çları okuduS'umu babr. 
lıyorum Hattı\, resimli rekl&mlar da gözUmUn önllne geliyor: Sim. 
s.yah ve ı.zun sakallı bu a:lamm bagından aaçlar !!§kırıyor! 

Bu ı,a\;ltırr, Ma.lımutpaşada sakal, bıyık ve aag boyaları satan 
k ın.seler h .... zırlıyorlard~. Bir tanesının adını tla haUi'lıyorum: SOğa.n. 
cıyan! •.. ! ..:ııt, bu ılA.çınrdan da fayda.tanınış kimseyi ne gördüm, 
ı:ıe duydum. 

Sal<n:ıaı ını, bıyıklarmı, saçlarını .llıl.ısır çat'§ıaı tertlbatlle bo71. 
)anlaı· da çoktu. B:.ın.ar görUlecek şeylerdi. Tıpkı karnavala çıkDllf 
m&skal'Bl:ırli. her..ziyorlardı. GUtıeş ş0yle saçlarına, bryılclarma vurdu 
mu, çeşll reşit renkler payda oluyordu. Bıyıklarından ve eakallarm. 
tıı..n ... trnnh ahundlar ıPbi. zerdeçalla. boyryaıılar d& TM"dı. 

Saçlacma ak dUşmUş, yahut bemoeyaz olmus kadınlar da kına 
ile .16Çlllr'"'.I boyarlardı .... 

Kel her milletten ziyade, tnusevilerde çık&r. Eslt1den - baflta 
mem!eketıerdelcin! bilmem - TUrkyedeki musevilrein hemen yüzde 
kırkı, elli.al keldi. Yazın sıcak bir gilnUnde serin bir yere, bir kır 
~al:ıveslne gitseniz. !ıemen karşınıza, göbekli bir yahudl çıkar, reııını 

lr tarafa kM, ter kabarcıkları beliren ba§tnı ıller, dururdu. Bu 
a ar...:arayr. y<ıln z serin yerlerae değıl,vap:ırtla,trende, tramvayda, her 
,·erde r:ııstlP r.. rdı. 

Zengin ;)aliudller atasında kellikleHle ıöbret kazıi.nanlar pek 
çoktu : K"'IDa\•it,kelKamhi gibi. •, 

Tüıkler al'ası.tıda aa komik Hasan efendi, kelllğile §Öhret ka. 
.zanınııur. " .. kat Hasan efendı, sevimli kellerdendl. O samanlar, bir 
de Hakkı isrr:itıde bir kel vardı ve bu !stanbulda blr §Öhrettl. Mah. 
kMnelerdtı yl'llancı şahitte ihtiyacı olanlar bu zata baıvurur, o da is. 
tenllen ıaridi tedarlk ea&ı'di. Yalancı ıalıltlerin bir rel.81 gibiydi o! 

Gene o deVrln, meşhur kantoculanndan minyon Virjlninin de kel 
olduğünu ı:öylei'ler. Hat~A.. bir kere sahnede kıvıra kıvıra göbek atıp 
kafasını y~re değdlrmeğe c;Blıştrken, başın::lan(peruka)sı yere dllfmUf! 

Ne hazin manzara değil mi? Güzelliği ve ıöbretı bUtUn lııtanbulu 
kap ıyan •·e gönUllerrle 1evdalar tutuşturan bir k~1ının, kelllği mey. 
eana c;ıka~a. bundan bllyUk retAket ve facia mı olurT 

Kellik bukkında dart'ıruesel kadar ıne§hur söaıer de vardır; • _ _ 
Kel baı§a ıtlıntÜ' tMak ! .,. 
Tut KPliıı perçeminden! 
KPI daç bulıa. baftnP. sürer!~ 
Feal dllştli keli gUtübdü. 
Kel ı·ellme.sinı tahkir makammda da kull&nır,' "Kel katalı herif!,. 

"Bırak şu uğursuz keli!,. deriz. 

Megbur Sezarm dilDyada bir tek dereli vardı: Saçı olmamuL O, 
ne. ~rat!, ne memleketi, hi1Jblr te)'i dtı,Unmüyor, yalnız kalasın.. 
da saç çıiuna.Smı iatlyordu. K8Wle Ulç bulma.ıan için memleketteki 
bütlln tıp ad,-ımla.rmı, ilftbinlerl, almya.cılan seferber etml§U. F'akat, 
blltb ut"rqmalar bof& çıktr, kelllk llA.oı bulunmadt. 

Kel ottan, bizim muall!Lrda. safiyet.in tlııuıalldir, ona isafe edi. 
ıerek yapılmıı bt?'ÇOk gil:1el ve hlasi muaııanaııa vardrr. Gene kel 
oğlana alt, gUIUnglU, tuhaf fıkralar, halk edebiyatıntn sengin kay. 
naklarmdaı:. oirini teıışkıl eder. ..... 

Genç meslekt&fım Kayabal,kel deJildlr ama, kataaında öyle tu. 
tam tutam saç yoktur. Arka tarafmdaıı bak.tlırııa, illBan kel anne. 
der onu .. Genç ya.tında eaçlan dökülen Kadri, geçen gllıı tram•ay. 
da giderken, omuzuna bir el dokunmuı. amca, yol verir mi•ln! demiş, 
Çoc~Jtcağ'Iz. genç y&§mda, amca diye bitap edilmesine §&f&r&lt, cl6ft. 
mti§ bakmış, kırk kırk beşlik biri •. "akat bu seter, şaşkınlık, ka.r;,t. 
11nıdak1 adamm yü&~ tıellrmlt, umenı pardon otıumı,. damlfl 

Adamca#tzm hakkı var. ÇUnkU, tnaa.n Kadriye arkadan bakınca, 
nakikaten kel a.mıediyor. 

Ona, bir gt1n btztm patron Ha&&n Rasim sorm\1.§tu: "N'lçln ba
ım bir ıdtep gibi; saç yok!,, Zeki ıcszteri ~arlıyarak hemen cevap verdi: 

- Olgunluk aıt.metJ! .. Kalam teıt .. lıırıttı et.tlq. eagım. ıM!ldllUyor. 
OradA bulunan 1alr Necip ruıı, bemea atıldı: 
__.. ...,,. -.... .,....,.. llO kahnuctr. 

llnir SUleymu ÇAPANOCL U 
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~i'if ~~ 
Askeri ceza kanu-1 HiZMl Tfı iNiN 420 URASI Tarihten bahsetmeksizin 

nuna ek kanun ..; o yazı yazılamaz mı ? • B lR kısnn muharrirler bir rô· ' 

Dla Resmi Gazete
de ıaıı,ar etti 

Anka.radarı haber verildiğine gö 
re, askeri ceza kanununa ek ka• 
nun Resmi Gazetede n~ediler,•k 
meriyet mevküne girmiştir. Kanu. 
nun metni şöyledir: 

Evden bakkala, bakkaldan eve gidip 
gelen luzcağız, evlenme dairesini , 

nereden bilecek ? ~ .. 
1 -\İIA. Fevk~B.de halin, sefer" 

berliğ:in veya ha:-p halinin devamı 
müddetince ask.~ri bir hizmet ya -
parken milli müdafaa vasıtalarına 
veya ~ ihtLy841ara taalluk e 
cJen taahhüt, i.m.1.1, i!ı,.<:ıa, alım sa• 
tmı, ~liın, teeellilm, nakil, mu~ 
hafaza veya tevzi, yahut celp, sevk 
ve muayene gibi l~lerde zimmet, 
ihtilas, irtı.k.8.p, rüşvet veya hırsız· 
lık, suçlannds.n birini işleyenler, 

on sen'den aşağı olm:unak üzere 
ağır hapis vey:ı. müebbet ağır ha• 
pis cezaslyle birlikte beşytiz lira· 
dan aşağı olmamak fu:ere ağrr pa .. 
ra cem.tdle cezalandrrılrdar. Şu 

bıdar ki, para cezası hiçbir halde 
temin oltl'ıan menfaatin iki mis • 
!inden az olamaz. 

B. - Vahim hallerde, ölüm 
c~zası hUkmolunur. 

C. - Bu maddede ylzıl. sug
lM'da.n husule gelen veya husulU 
kasdolunan zarar hafif ise, A. fık• 
rasma gö'l"e hUkmedilmesi lazım • 
gelen muvakkat ağır hap;s ve pa· 
ra cezası yarıya, pek az ise üçte 
bire indirilir. 

Madde 2 - Fevkalide lıalin, 
seferbe!:"l;ğin veya harp halinin, 
devamı mUddetince millt miidafaa 
vasıtalarma vey:ı. aı:-ker! llıtiyaç • 
lara taalluk eden işlerde hususi 
kanunlara g8re, kend'lerine tevdi 
edilen vazifeleri yaparken bu ka• 
nunda yazth '!uçları teliyı:n askerl 
olmayan şıhre.a.r hakkmda da umu • 
mi mahkemelerce birinci nıaddede 
yazılr cıe~a1ar tatbik olunur. 

Bir genç kadın boituldu 
Cerrahpaıada oturan lrfıı.n adında 

birisinin karısı '.?5 yaşlarmda Meliha, 
dtln sabah Samatyada deniz kenarın. 
da dotaıırken, muvazenesini kaybe • 
de~k denl7'..e att,tnnş, boğulmak nze. 
re iken kurtarılmıştır. 

Hemen Hueki hastanesine, kaldı. 
rılatı !'enç kadriı burada fıı.zla yliıa. . 
mamış, biraz sonra 1SlmUştUr. Vaka. 
ya mUdlelumumUikçe el konulmu!J. 
tahkikata baıııanmrştır. 

F.I koneın kauçuklar 
Ticaret Vekil.eti elkbn'li.lm.uş o• 

lan kauçukJardnn lbir kıBınmı Dev• 
let Demlryollarr iihtfyaçla.rında 
kullanmak üzere De::nirvoJlan er..-ı-
rJne vemıi~tir. · 

K ENDtıııtNJ<~, ııaba.lıle~in ad• 
liyeyi dolaşır~en Ust katta. 

ki nıel'dlven ba~ında tesadtif et· 
miştim. EJinıle bir etkek şapkası 
,·ardı. Bunu sdu sıkı tnt.nıuıt, &.58· 
ğıya doğru baş döndüren bir ~ • 
kilde Mlezonlana helezonlaaa uza 
yan merdh'elllere bakıyor, her hal~ 
de birisini bekliyordu. 

Öğleden sonra gelişimde de 
kendisini aynr yerde ve ayuı ,·azi· 
~dte görünce merak ettim: 

Uzunca boylu, ba.<ıma entariı:, so. 
lhk, siyah knm:ı~ ır.ırdegUJU bir 
j!;enç kızdı. Btışörtüsünlin kenarın• 
dan fışkıra.n giin. ,-e bn.I renkli ~ 
ları, ma&um ifadeli tatlı bir yi.ızü 
vardı. Merdivıenden her çıkanm 
~a.yri ihttj'ari kendisine bakmJsı 
yüzilnU hafif tertip kiıı:ıırtmıştı. 

Acaba. bu kadar ısnula ?-imi 
bekJiyordu ve ellndeki erkek şap • 
kasının kendlıo;lle ne mUnasei>ef'i 
vnrdı. Sonra; her gtln mahkemeye 
getirilip, götilrlilen yllılerce sUQ .. 
ludan bir tanesinin n''8JlllSI, kar. 
deşi veya akrabs~ıt olacağını dtl • 
&;iinerek fa.zh alika<laı otmadmı. 

Fakat o, 'akit a.k5am ol dulu 
w mahkemeler birer b!rer 
kapan:ırak koridorlar teuhal~tığı 
lıalde merdi\'en ~d!!n ay-
ıılmamrc.ıt~. Hala ·1~'111 ~·erde": nynı 
vaziyetle, yalnıı; fasıla ile Ryaij'ıaı 
deığiştirerek bekliyor, ~kliycrdu. 

Vaziyeti ndliye polisinin de tüpe 
hfbinl ce!betml§tl Nihayet keneli· 
&ini bir müddet uıaktan tar~:,,ut 
ettikten &<mm yanına. yaklaıtı: 

- IUmi fnokliyorson kmm, bak 
Gl'Blıld:s. kimıte kalmadı, 

Gen~ luz, utana, mktla cevap 
,·erdi: 

- Nl~ıınlımı bekliyorum. 
- Nltaıilm kim, m\lbaflr mi• 
- Ne mübaşiri? O, üç dükkan 

f•Olıibi bir adamdır. 
- Oa.nnn bana ne! İster!!e tlD 

c1U1<ltln saltibl olsun. Borası ran· 
cle\'ll yeri deif I. Hnyd!, git, k~n· 
üislni ha'ka y~rde bul 1 

- Ams. simdi gelece'.& de. Burn• 
dıı ntldUınnm ynpecağız. 

- Nnııııl? Ne dedin\' Nikah hu<> 
- Xeye ııtn,cm ayol, nlkah~ ni .. 

ki\h... Muamele yapttrma.k için a:
şıığı hata lndt. 

- Yaaa, pekala nerede nllciih 
ol aC1'1mıışsmn:? 

Gen~ krz eliyle ağrr ceza mab. 
Memur alınacak kemesi salonnnu dofru Rösterıli: 

Türkiye ı, Bankası A. Ş. lstan- - İşte o bliyUk odada, n°'ah 
bul Şube8inden: dairesinde. 

Balıkam12da çal!IJ'tmltnak llzcTe - Hıı, ha, h3... Amft kmm bu· 
2·1. Ağustos 1942 pazartesi günli raıc.ı evlenme dairesi değil, kf. Seni 
yapılacnJc mü&baka imtihanı ile aJıdntmı"lar. 
on memur almaca.ktır. - Değil mi! Yakl.n söylllyorsun, 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve Sen. Öyle iıı.e burası Del'e!l\İf 
kayrt olunm:ık Uz.ere en geç 20 - Ad1iye, llalılcemeler nmır 
Ağustos 1942 ak§amma kadar Yeni burada. 
cnmide tş Bankpsı memuıin şefl'• - Ama, ~y .. nasıl olur. Bana 
ğine mü.rncaat etmeleri ilin olt·. ~·alan söylemez, o sahelıleyln u'. 
nur. 1 kiıh yaptınnağa getirdi bnraya, 

reketlerqle- mllletler nrası adalet 
tarnftarlannı haya.ı ııukutunl.\ ut • 
ratıyor, lagiliz efklrını ikiye ay. 
rıyor ve nihayet MU!oliniye genlı, 
bir Mfes almak, her tarafta.n ken. 
~ini sanıa kemendi gevtet.mek ''e 
ma.cera.pere.'Jtlere bAe bir oevlk • 
likle eski müw.zeDe<ilııl bulmak im 
kinmı vemıı, oluyordu, 

Fakat bu İıJte mesuliyeti M. JA,, 
,·a.le yüklemek <le haksnhk olur. Bu 
ınesullyette İngtılrderin de payı 
\·ar; lıer şeyden ev\'el umumi ve 
kökle§rniş bir adet ııeJdimle, her 
zaman glkterdikleri kantrsızhk, 
eonra kendilerini da.ima. piç netire 
le.re götilren ve böylelikle her zıı. 
man vasiyet ckğl,Urm.ek imkinmı 
ellerinde bulunduran çok ince bir 
hesap .. hareket etmek ze,·ki. na.. 
hn. ineelerst'k bwı':utn arlmsıncla. 
lng.llterenln bir de bolteviklik kor-· 
kmm ile durakla<lığmı J?:öriirliz. B!.I 
hususta fngilfıerede hlldm olan ve 
esasen birbirine pel< bağlı huhı • 
ll4ft ~ 11ft911r: Parllmentonun -. 
ki mubafa.zaklrlan. Arl41tokratlar 
Ve Site bUyOk b~ rol oynaınıştır. 
8Ut8n iN zümrelere mensnp kim • 
'""8r Jltısolfojyl yere vuracak ni • 
hal lkrbe inıUr'1mek Uzere iken 
birdenbire chmnat IÖJle ditlln • 
mllşlerdtr: 
•- Peki ama, o zaman ne olP. 
~f İtalya yarımadasında faıtiır
mtn yerini hanırf rcjjm alaca.k'.' 
Belld ile bolM\'llm... belki cleltl 

111&11.Dö 

'JUL ROMEN 
muhakkak gibi.. yahut da handan 
beteri olan bol~evikliğe mütemayil 
bir ana""i.. Kusyft derhal bu • • 
narşiyi istismar etıMnfn yolanu 
bulacaktır. Mn!Klliniutn dUşırtMİ, 
87> zaman sonra Hltleıin de dttpnesi 
ni uıt.a.Q edeceğinden ft)"ftl koı1mn9 
rejim Almn.nvada da ha' gölıt.ore • 
cek. 1'..aten İ<tpanyada ~diden iş. 
lerln pek yolunda gibnediğl ve bii-
kômdin gitgide kızıllarla. dolduğu 
t:öy'eniyor. İ!jte o zaman tamam o. 
lur. Büttın bu fo'rkete de biz za. 
rnlh m1.1bnfazn.karln.r. af Aristoı,. 
rntJar, iyi tn~li~ cıenrıayedarlan 
tiebeb'y-::t vemılıt olacağız.'' 

fıııte "11 dU!dlnce ttz@rlne brka 
i'!.e irh1Jmi5,erdir. Bil' gün gellp de 
trıgllterenln ınaziler tarafnu1an ab. 
hıka edllebileoe~I, Londramn 
b~mb:ırt!ım:ınn. tofnlaca~t hf~ a • 
lollamıa getlmıediler. ~!f.d nnıht. 
faıa'klrlıtnn gnrtt,Jerl c!archt. 

Bu enditelerlni İtalya Jmali7et 
aile.ine, gayet mRhrem yoDDrla, 
.ordunıaln tu sualle ifade ettll•: 
"Sçet Bwıollni devriUne Savoie 

- Kim bu adam kuzum 't Seninle 
bir güzel alay etmiş •• ha, ldm hu'? 

Genç kız, büyük b:r J?ayal lnl;i· 
e:an ile sarsılmı!\tJ, eliııdeki ~P
lmyı ga.yri ihtiyari bilkmeğe, bu • 
:·uı,:ıturmaf;a b·t~bmıştı. 

Bir taraftan da ağlıyordu. 
- Demek, beni aldatır, decli. 

Beni sevmJyordu. Bütün rnal,sadt 
paralanmı ••• 

- Paral:ırını mı o.Mı voksn. Hah 
tamam, Sen bir llolandırıcıyn !:at -
nnşsm, luzmı. 

- ()yJe ol:ıcak poJi'\ efendi, l>en 
clisiJe hir hart.a e\·vel tnmsmı~tım. 
Aksarayda bir evde hizmct~Wk 

1 
:1 apıyordnm. Beui sokııl<ta göriip 
lıeğenmiıt. Bir akşam bakkn'.da.n 
dönerken yolumu keıııti: 

- Kız ben ~ana vnntlclom. Se -
njnle l'onmım:-\!< lstiy::>n:m, <ledl. 

Heyıecaolandım, C1!vap vereme
dim, eve kOfltnm. 

Bundan sonra her ak1'(lnt aynı 
yerde beni bekl;?dİ. Eh ... Ne yapa• 
~·nn, konu'>tak, sevi~tilt. üc: tane 
rlükl<i.nı olduğunu, benimle mntln
ka evlellmA..k istedlğinf ıti)•ledi. 
Ilenim (le dört sc-nedenheri birik • 
tırrliğim 420 lim param vardı. 

-- Kan pD.nıo;ı istemem. Benim 
pa.ram vat'. Yalnrz sen benim fı;in 

)<afisin! dedi ve dün de artil< gidip 
ııi".-ah :ırapaeağnnın sölledi. 

Bu sabah yatağımın altından 
ııarnlanmı a1dım. Yava~ı:a. evden 
çıktp, kıı.çtnn. Be-ni yine aynı ~·er· 
ıiP. bekliyordu. 

- Evi tuttum. e,yalan hcızırJn• 
ılım. Hemen niklh yftpnhm, ,·e e. 
,·imize gidelim, d~i. 

Nihayet e\•lenlyoruur, diye se • 
'inçt.en uçuyordum. Yolıla hir ara• 
Jık (]ÖDdÜ: 

...... Sen k.adgwm dedi. ~ımnı 
raJdlracal•sm, n~r bnnn, saldıy:l • 
~·ım. 

ŞüpheJ.enmedim, ver(llm, tuttu 
l•eni buraya getirdi: 

- l~te bttr<\oıı evlenme dairesi· 
dlr. Sen şu !llnpkamı tut, ben lktır 
<'İ kat. inJp k&ğıtıanmm yaptrra· 
ynn, cledl ve gitti. 
İşte sab:\htanl~ri beldlyorum, 

hl\!& ı:ı:ehnedi. 
Poll11 zu·a.lh •azın kurnaıı:e11 cln· 

landınldığnn a'f!lsmıştı, Bir torn'
t.nn sual sonıyor, bir taraftan da 
söyleniyordu: 

- Sarı çimlell Mehmet a~, 
lmsk~a lstanbuWa, blnlerre ozun 
boylu, siyah bıyıklı adnm lçinclen 
ııocninkini bulablHrsen bul ... 

NhfAT ŞAZt 

Hariciyede bir layin 

Kuybite! bUyGk elçlliğ'lne tayin e. 
dilen Cevat A~ıkahndan bo§alan ha. 
riclye vekllletl umumi kltlpllği bL 
rlncl muavlnllt·ne Cemal Erkin ta. 
yin ·edilmektedir. 

Çerireaı 

LUTFI AY 
hanedanı 15 gün müddetle İtalya. 
da a&a.Yili temin etmeği taahhüt 
~der mi!" tik on be, gtin atlatı -
lına daha beter bir durumun öntl· 
nü alınıya imld\n olacağım snnıyor. 
lnrdr. Bu müddet zarfında, listesi 
Lazırlannn, olan yc-nt htikfımet J.k.. 
tidan ele almrya.. icraata geçmeğe, 
vaı.iy•te hiHıim olmıya vakıt bul .. 
mu~ olacaktı. Fakat f ngiltere bu 
ilk on ·beş gilnUn mesuliyetlni ı,,. 
di ~ atmak istemiyordu. T~. 
min olunduğuna göre ~avole ktral 
httnedanı böyle bir MYl tekeffül e
demiyeceğini bild.lımiştf. Haneda • 
mn korlm~q botı,eviklerden dya • 
de, miktarı on. on bet bini geome. 
melde beraber ,btlyltk talnitt lmkin 
lanna malik olan fat'•t partkl 
mensaplanam ümitsı.ıık ioinde ya 
pabileeekleri mufrit hareketlere 
lnbitıa.- ediyordu. V ellaht Precı" dö 
Piemont halk ua•mda ~k sevilen 
t.tr efma ol8aydı, bıelı.::i mal ha.ne.o 
damncJan. ilk .g1\nler ~in, beklt"nea 
bu vadfe Jrola.ybkla yerine ıetirr 
leblllrdi. Fakat haJk kendicdnt aev• 
mi;rordu. Bete. bir sefahat hayatı 

portaj yaparken, lktı"la(li bir 
makale yuzaıken, bir ıtilr yaratır 
p.\;runür!te•ı, bir hıkiıye karalar. 
lwen söz arasında taıihten bahs~~· 
ıoek hevesine tutulurlar. T.ııfütcn 
bahsedeı'den çok bfüh ':imiz, iyi ha. 
tırfıulığımızı zaınnettiğimiıı: 'alm la· 
n bile nıutla.ka son defa salühi:\·et· 
li b·r 1.itabın kontrolünden g~dr· 
ıaek sarttır; eğer böyle yapdnıaz"'u 
yırnılımık ihtimali ÇGldurı zira ha
tıra ,.e hft.fıı.:ımız bizi aldatRbilir. 

l\ösem Sultanı pek meşhur eden 
hadiseler DördUncii Mehmet za.· 
manJnda g~mi,; en .. onra bn ha· 
rl:. papaz kızı ihllrasmın kem~nrli 
Lendi boynuna ge!'erek enn ver
miştir. Bir muhnrrir Kösem Sulta. 
ıım Birinci Ahmetle olan mlina- rı 
szhetlerini yazdığı ıçin ba~kR biri· ~·a 
r..in istllızalanna hedef ~!tlu Bn<i• al 
kn biri ise esir clüŞen iı:nrcletİ Hı.,;r nı 
Rei<;f <liişman elinden knrtarmı~ 
gosterdi. Bligtinkn Aya'><>fyııyı ılk ın 
Blzans tmo:ırntonı I{o~ta.ntin tam te 
fın<Ja.n ~>:ıpıl mı~ diye yazanı tl:ı 11 i 
(lkudum; hn 1buJri :n, defa aym Ye· tu 
l'e yapı~nn ,.e daha l•üçiilt olnn r 
Ayasof~'S. 5~2 de çıllan meı,llur 
Nikıı. ihtifalinde ~·anmı!'ltı; şimdih3 
Lina aynı yere 536 da Yüstlnyanos 
tara.fınclnn yaptınldı. 

Bu gibi yan!15lan ecnebi ırm· 

ı harrirler ele yapıyorlar. Bundan "" 
Fene Juıdnr ev\'el f.tmınmı" bir A· rn 

1 ıncril:nn gıt7eteo;irıde "St:rrlan I" ba 
bal A 1 Şalı'' adında iyi niyet o;ıa. da 
bibi ,.e :t.."'fganh mı, İranh mı yok.,.ıı ıu 
Hindli mi olduğu :ınla.cı1lttmfl·on 

· bfr zat yeni Tllrld~·c hakkın<la "ıuı.· ııs 
raretli bir maknl.- yazmıı;tı. J)i. le 
yordu ki: "RabıAli ıutıl< şan!ı ~mi· 
tan•nrrn sadaret dairesi değildl · ın 
dıır. kapn~ b'r b:na yaınlmış. Sarı ne 
ıw,·a'• bina hir hlil\i'tmet dairesidir. h· 
foi::.drw.runlıl.' rm esld tuğlan boyıt rı 
ile 1<~1l!ltılmrştll'.' ta 

lst:\n'!lnl Yilftyet konal;'ı olan n(! 
IHlıtiilinin lmprsrna Yeni bir biıı:ı lı 
}ıqnlmamrshr; belki eskisi tu:•ıir hi 
ul11ıni4ir. I!i,.,nnm kapıc;ında sacl· 
rıız<>mlıldnnn tnğlnrı rlcği1. padl· 
ttıhlarm tuğrnları \ardı~ boya l'e 
kavntılmannstır; :ı.Ycı ile ~ıv.ınmı -
tır. Osmanlı 1mnnrnt<'rlu ~~l'nıın 1·c,,. 
m\ b'ne.ları üzerinde tuğ bt•lnnmal• 
ı:1ı: :ıı"l!la veYa tnrrra bt1lıın11nlu. 

Mulınrrir Bnhıi'inin bir ı.apı-;ı- d 
mn Tnpl<npt <ınrnvının bl''1çf'shıç, n 
:f!\nt c:m<liki G"iHıane pnrkın:t a. ıl 
t;ılcl 1',ını Jtih·c eıryo?' lfall,uki il<i 
bln:l arasınrl:ı kora bir r:ı.cH e \'n r· rn 

it 
dır, So-nrn Top .. n •t "'nnymm esra-
rını Sultan Hıım·t znmıınm<la ı.ın· 
lama'k isteyenler·,, lıP.'?larma ;rr-
lın kıl:ç in"ı-m!-ı. Ru "'İi'Z1eri a1'r&l< rn 
Amerfü:ının bll~i~i7. htc;anhrı yu- ~1 

tar. AnJ:arnd:-1 i imle ele TimUr.nnk 
za:nan111drı11 knhna !mis. TimUr<lrn 
rok evvel Anlara ka12!>1 ,·ardı. 
Hat • T(mUr zrunar.mda bu kalede 
\"'!mp B"Y a{l•ml:ı bir vj~it rnoJuı· 
fıv. bu ~unuvortfo • f eslim te1'1iftni 
mertçe re<lıletruişti. 

Kadirrcrn K.AF LI 

Balo tehiri 
B şBctaf çocuk esirgeme kurumu. 

mın menfaatine 5 ajJustos 1942 çat. 
şamba gUnll akşamı yapılaca.k olan 
b-ılo başka bir zamana brrakılmı,tır. 

ıollrclllğü l~ln P"'l< mnalıaze edildi • 
ği, .Rom•uJa (Son zarna-nlatcla rılıı
hı Jıal ettiği siiyl~ni~ or.~ 'J'ı\1:.il bt! · 
ı Un bu Alıı;)·ların, her birinin hanf,!i 
tarihlerde ve ne cı""titıle \•ukubnl. 
cluğunu tayin etmrğe imkAn yok • 
tur. Bunu ancak doğrtıdan dolrn
Y"' Ugllller t.ayfn ed.t;llirwr. O da 
tanlftn lster.ıe ve hafıuları ııallam 
!&. •• Fa.kn.t her iki ihtimale d• bel 
bnğla.nınmak claha akıllıca bir h.
reket olur. 

tıııt.e lllcü l.eopokltln ı1f~ o-
1:\ylar gibi bir esrar perdal arka., 
sında Jm.lm:.sr pek muhtemel otan, 
mUds.halesf de bu Z2\nl.Ona tendilf 
f'<ler. O sıralarda tn~lltereye b'r 
ııeyalıat yaptı~ muh;ıkkak. hattl 
tnF,iltercye blrkRr defa gitrnı, olma 
111 da pek muhtemeldiT. (Gene hü· 
kUmd&r Ilelçikıı.'rlann tahmin eclt"
mi:veceldeıi ka.c:lar çok .ıeya.hat e • 
dt~:or. bu seyahntlerin ı?izrt kalma. 
!tından da aynca ze'k ahyordu). 
J.ondrada. ve bnha!!l .. a. birkaç hnf
ta aonra VIll fftcl E tver nftmlle 
tahta r.dıııcalc obn, P~tı!ll flfJ Gat 
neıdtnde bir ne,1 dina,tik istim • 
dl\tta ~ \ıtzlf.-shti ""erine 
a 1 (lrlt temin adl'iyol't "DiMcl\t ! 
\"a1n12 Mncıolinlyl değil, ~avoie Juo. 
ntdaıunı da yere vuneakınım! Bu 
belld efe A''l'tlpafla yeni bir hane • 
clını •tılnsta olacak. Oel"1!!\'fP mef• 
kftteııl u~l°t1<'1ııl kalan nil!ltm ve .. 
Hneyl de körti köl'\l~e feda;..._. 
YİDiz.'' ~Devamı nr) 

v 
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t.00 • 
ı.ao • 

Japon reıml aözcüaüne ıöre 

(Ba' tarafı t incide) 
Sovyet gece yanu tebliğinde, 

Koçevskaya, Kotelniko\onuıı §ol • 

mali p.rlti!linde .Arm.3.vil c~vann • 
da K.redpoınıklni de k.o.ıılı muhar~ • 
beler devam etmektedir. Diğer 
cephelerde e&Mlı hİ!r değitme Y~· 
tur. 

} ....................... . 

i Du .. nden 1 ura Almaaıar11a 

Kropotk'.n, te-bliğlerde ılı'k Jefa 
ziltredllmdttedir. Burası Annavil 
~bıi.nin 70 k.ilametre şunali şarki 
sindedir. 

mıtarelle 
Bugüne ıate1ece1aa11 ı 
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Sovyet kuvvetleri, Kuşcvskaya 
ietika.metinden Kre.9118.vur ve Ma:• 
kc.p fehirlerine doğru peıkilmekte-.. 
ı.ır. 

Almıara mldalauı 
nazırlar meollıl 

toplaada 
Bu hafta zarfında mareşal r.a. 

rınmn ri) a:setlnde Berllnde Alman• 
~a müdafaası nazırlar meclisi, işgal 
•llındaki topraklar mc elesiyle 
nı. ııuJ olmuştur. 

Basler Nıııhrihten gozcteslne ıore, 
i'lleclb evvelce alınan tedbirlerin 
le lr derecelerini incelemiş ve ~e
nı ıhliyac}an göıönünde tutmur. 
tur. Münakaşa eı.lilen meseleler a
rasında bilhassa i sal altındaki top
raklar ahalm karşısında harp eko. 
hom ı,ı işleri 'l' keza ikinci cephe 
lcunıtmau nıe clesinin bu memlc. 
ketlerde me~ dan:ı getirdiği akisle" 
koı• ışulmuştur. 

Alman mahfillerine göre, bütün 
ltıeseleler harbin sevk ,.e idaresi 
hakımınd11n ço.k önemli esaslara 
da) anmak suretiyle münakaşa ve 
lllu~aJı:ere olnnmuslur. 

B •rJinde U.inci ceplıe hakkında 

•skerl bir 'ka) ıııikıan dün fU muta
lea serdedJlmiştlr: 

:\'l:ropada ikıncı bir cephe kuruJ. 
ınası haklında neler söylenmedi, 
heler yasılmadı? BJr~ok asterl ff. 

1ler ileri surOI Hl. Eler müttr. 
rıklerin ikinci bir cephe kurmak 
la<ıavvuru Yarsa &l l•rla ve hatıl -. 
!\derle 9ftren !bu ba.ıırlıklara ne ın-
1!ıtm Yltrdı Bu sene içinde ikinci 
hir cephe açılması hususunda müt. 
lcfikJerin ll!llleftıAını bildirirken 
Mosto.-aııın nasıl bir ümidle Lontl. 
ra "'e V&şincf.on'a itimat ettiği ha. 
tırlardaC!ır. Mnıtefllr)erln muhare
beye 15 milyon oster, 100 bin top, 
58 bin tank 't'e 50 bin tayyare so. 
kacaklan söylendi. Bu rakamlar.r. 
duyunca hıtlıra şunlar ıelir: Acaba 
neden 100 mUYon Ruson kurban e. 
llıhnesine, en )'ilksek iktisadi ehem
ıniyeli olan çok ıeniş sahaların Al· 

au Moakovada mUblm cörtlfmeler oL 
dutunu teyit etmifUr. Maamaflb 
radyo Çörçllin bu görtlfmelere lftl. 

Don ve Kuba..'1 da k&zakl8l' A!. 
ma.nl&ra k&J"!ll muvaffakıyetle mu
kavemet etmektedir. 

Stalinıgradtn ~imali garlıı!indc 
rak ettlflnl teyit etmeml§Ur. Don nehri civa.nnda Ruslar bimz 

Ankara 8 (Radyo sazctesJ> - Moa 1 geri çek:ilmişlerdiır. 
lr.ovad&kl toplantı hakkında beya • Almanlar Varon.ej kctıimindc 
natta bulunan Japon resmi aözoUaU l Huslarm allllll} oldukları yerleri 
yardım yetl§tlrilmedlgt takdirde, Ruı 1 ~Ktirdat için semeresiz hücumlar 
yanın Almanlardan mUtareke tale • yapmLqlar bir miktar zayiat ver 
binde bulunaca.ğını Anglo • Sakaoo. ıniflerdir.' 
lara bildirdlflni aöyleml§llr. Leningrad cenubunda Rua kuv-

Londra radyoıunun Çunknig mah.. vetlıcri bir:ız il~kme kaydetmig • 
fillerine atfen blldirdiglne göre, Ja.. ltrdir. 
ponlar llançuriye büyük kuvvetler 
yığmaktadırlar. Hatt& maru! Japon 
generali Yam&flta lılongollatana seL 
miftlr. General Yama§ita. Maleaya 
ve Fllipln .b&rekltmda ıöhret kazan.. 
ml§, bOyilk rol oynamı§ generaller • 
den bUldir. 

Böylece Moekovada toplanan dip • 
lomaUann, Japonların Rusyaya ı&L 
dırmuı lhttmallnl müzakere ettikleri 
de eanılmaktadır. Bununla beraber 
bQUlo bu sörU§ler tamamen tahmbı.. 
1ere dayanmaktadır. _ 

de itçi IJibi istifade edilmesi dü~ü
nülmektedir. Bunl:ıro, bu m~et 
zarfında, alelade işçi yevmiyesi 
venleceklir • 

ŞARK f:.EPHESINDE VAZIYET: 
Şa.N cepheeindeld vaziyete •elin

ce dünku Alman teblili tunları 
bildirmektedir: 

Kafkasya b61geıinde dOıman dur 
modan kcwaalnmaktadır. Kraenoda • 
rın 30 kilometre ıimal ve linıal doiU' 
ıunda Alman kıtaları düınaanın bir 
tank mevziini yarmııtır. Seri t.ıki11e • 
rimiz, Laba nehrine varauJtır. Arma • 
vfr aehrl ile bu ıehrln 50 klıo..tre _. 
nup bahıında KurganoYa ,.hrf Jicl
detli c;arpıımalardan sonra alınmıfhr. 
Hava lıuwetleri, zırhlı 6ncüleriMizin 
ilerisinde yürüyüı hallndelıf dOtman 
lıollanna ve 1Caradet1iz kıyısındaki 

vapurlara hücumlar yapmıftır. 
Sol nehrinJn lfmaliade Alman .,. 

... . . 
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kuye.da Alnıan ilıeri hareketi sU
ratıe devam ediyor. Alınan kollan 
Maikop petrol haVZ88111& varmı~tır. 
K1"88nodara da 30 ~lometre mcsa• 
fededir. Buralarmm bug'Un, yarın 
zaptı bekleniyor. Alman ıhavn kuv• 
vctı~ri Ka.nde= Ruıs limanlamıı 
bombardıman ediyorlar. 

Alman1e.r Kuıben uhriıtin "'8J° • 
Jnndaki Heri hanılreti hakkında 
bir §eY eöyJ.emiyor)anıa da .Alm~ 
kuvvetlerinin V~ilofun cenubun 
oa Georgievak sanayi bölgesıne ve 
Gl'0811y petrol hav.zum& doğnı i
i CTlcdiltleri an1a.,ıJ.ıyw. 
ŞlmaMe Don nehrinin cenubun

da Abmn kuvveöe11. iki koldan 
ilerlemektedir. Kollardan biri bos 
kırlardan geçerıek Aatrabna dof• 
ra gidiyor. Diğer kıol ıimale, Staı
Jincrada d'&mıGrtUr. Don kaVlllncte 
Ahrıenlar Klac;m P!la.Hınde yeni bir 
t&a.rrmıda bulurımu~ilerdır. 

••• 
Viti, 9 (A.A. - Alman ileri un• 

surları Krn.snodarm önilnc varmı§• 
lardtr, 

••• 
Berin, 9 (A.A.) - 'I Afu9toe 

ta Alman .kuvvetleri :50 kilometre 
ilerlemiltir. Ruslar Kraanodamı 
fimaliıv1e evvelden hazırlanmıg 
t:ıevzilerde Alman kuvvetkrfni dur 
durma.fa ~ışlenıe. d1' muvaf. 
fak olanıamşlerdn-. Bu suretle c&o 
nuba doğnı yol .açılmıştır. 

LER 
Amerika ya 
çıkar lan 

Attı Aiman 
Db elektrikle 

idam edildi 
Londra, 9 (A.A.) - Alman deniz. 

altılan tarafından Amerikan sahil • 
lerlnde karaya çıkarılan aeklz naai • 
den altıeı dUn elektrikle idam edlL 
ml§Ur. 

Biri mUebbed küreğe ve diğeri de 
30 aene müddetle kUrek cezasına 

rnahkCım edllmiftir. 

Çekmece 
yolunda 

Bir baldlal otomobil 
altında ezildi 

Bu eabalı, Çata.ı.ca ile Btlyilk.çek
mece arasmda f~ bi rilMa olmut 
tur. 

Kua.yı yape.n ooomobll, §Oför 
Hüeeyinin idareııııindeki Çataıca 54 
pJAJcalı an.hadır. Hlieeyiıı otomo • 
bili Ue eafaıtta eUratle gelirlcen, 
karpı:na Çlllm.!1 Ma.hmutpap.cfa, 
Kanta~ bekıJralhk yapan Ah• 
mede çarpımı§, kendisitU blıiEaç 
tnetTe eilrüklemişür. 

Ahmet muhtelif yerloeırinden a
ğır ve tehlikeli emıelte yaralan. 
IDJI, ölüm halinde hastaneye ka1-
d IJ'llımşf.n'. 

Şof6r yalaMAN!Uftr, 

Benzin 
istihkakları 

Kısa muddet için 
yarıya indirildi 
V~n tebliğ edllrti;tir: 
G&Olen lüıum üzerine kısa bir 

müddet lcin vil6yet hududu dahlllnde 
seyrüsefer eden '" kame ile benzin 
alan taksi ve kamyonların benzin is
tihkakları 9.8.9""2 pazar gününden 
itibaren yarı olarak verilecektir. 

/.,anbul Valisi Y. 
A. Rıza Onol 

an harp makinesine teslimine ve. 
bu makine tarafından tahrip 

lılmesine lüzum "ôrillmüştür. De. 
rnek oluyor ki mııttefffderin plıinla

muvaffa1uyetslzlilte uAralan 
ortada mücbir bir sebep vardır. 
Uu sebep Çörçilin 1 haziran 19'1 
denberl süktlUa ge('lştirdili Atlan
ilk meydan muharebesidir. Dou 

Romen lutalan, fevkalade 11caldora 
ve düımanen ıiddetli mulıavetnetfne 
ra6men arazi lıazanmıılardır düımc11Hn 
hücümlarına lıa111 yapılan müdofaa • 
da bu kıtalar 23 tanlı tahrip etmiıı.,. 
dlr. 

Klyll ve toprall 

ephesindeki duruma bakılacak o. 
lursa bu 15 milyon aMer şimdi)e 
kadar çoktan Avnıpada karaya a. 
Yak basmış olmalıydı. lnglllzlerln 
Yaphkl1rı tahminlere göre Avrupa 
kıtasına çıkarılacak beher asker 
\:in 10 1on iaşe maddesi, harp 
malzemesi vesaire Jizımdır. Bu he
saba .ıöre 15 m.i}yon askerin a~rlı• 
'lı 150 milyon ton tutmaktadır ki 
bu rakam harpten evvel Clünyada 
mevcut gemilerin topyeki\n tonilL 
to.,unun iki misli demektir, Bu hac 
\'alt rakamlar üzerinde mütalea yü
rutınrk l>ofmr. Adam başına rn 
on aAırhk meselesi şimdiye k:ı · ır 

ikinci cephenin kurulabllmesf işi. 

"in karşılaftılı engel addedilmiştir. 
'Filhakika yalnız Almanlar flırr. 
vasıtalarlyle şimdiye kadar şilep, 

nakliye •apuru ve sarnıç gemlıl <'• 

laraJc 20 milyon tonlllltoluic vapur 
atırıJmıştır. 

Diler taraftan tnııiliz iı, nazırı 
Be ... ın yapı 11cilerlne hilap ederek 
kt"ndHerinl tiekllyen en mühim va
ıi renin f n11Htereye gelen Amerikarı 

la]arı için kışlalar Te kamplar 
rtnıek oldu~unu söylemiştir. 

'MAh altına alınmnsına karar -veri. 
rn 28000 yapı fşçbl bu maksatl.t 
rcfl edllmlı,tir. 

Büyük Don kavıinde, Alman kıtala
n, Ka~ın ıimal batıırndo yeniden 
taarruza gec;miılerdir. Kuwetli hcwa 
t91lcllleri, icara harekitına lıtlr6k ... 
nıiı '" Don geçidinde düıman toplp 
luklannı dağıtmıı ve imha eylemipir. 

Rfev lıeıimlnclelci müdafaa mvharr 
besi, cephenin diP, 1ı .. imlerine de 
sirayet etmiıtir. Çetin 1GV01lar devam 
ediyor. Muhtelif noktalarda, Sovyet • 
ler lcarıı hücumlarla geri püskürtül • 
mOfl(Jr. Sovaı uçakları teıkillerf bol
lftilclerin asker, tank ve mot6rl0 nalı 
liyat topluluklarına bircolı hücumlar 
yapmııhr. Düımana, insanca ve mal
ıeı .. ce ağır kayıplar verdirilmiıtir. 
Bir Alman zırhlı tümeni 6 ve 7 ağUP 
totto bu sovaılarda 5"" tankı iınha 
etmlıtfr. 
Vollıof ceph .. ind• ve Leningırad 6 

nünde, kısmen aağüı göğüse yapılan 
bir mücadele sonunda Sovyetferin 
blreolı hücumu geri püskürtülmüttür. 
Topçunun çok te3irli ateşiyle dii • 
manın hareket mevzileri imha ed:l• 
mlştir. 

Muharebeler hakkında Röyterin 
muhabiri de şunları bildirmektedir: 

Rus kuvvetleri dfln Kutenkaya
nan cenubunda büyük tank, tayya. 
re ve motörlil piyade kunetleri 
tarafından hemen hemen arasız bl
sunılte yapılın Alman hücumların:ı 
b11ıkoymak znnında kalmıı,lardır. 

Hilcumların çoi}u pbkilrtillmilJtür. 

Bu davanın tahakkuku ıçin 
geniş bir plan hazırlanıqor 

Ankaradan haber verildiğine gö
re. bükt\met proıra.mıncla "köylüyü 
topraksız, topnıtı da kö) Jüsüz hı. 

rakınamak,, davasının tahakkuk•ı 

için geniş bir plAn hazırlamak i • 
zere çalışmalara başlamış bulun· 
maktadır. 

Bu kanun]a gözetilen başlıca 
maksadlar şunlardır: "Topra~ı oı .. 
mıyan veya yelmlyenlere kendilt'. 
r

0

fni n aile ferdlerlni geçlndlr::cek, 
ı, yapma kudretlerini tam kıymeı. 
lendirebilecek miktarda toprak 
•ermek, istihsal vasıtaları noksan 
çiftçilerden muhtaç olanlara top
rakları üzerinde tam ve \•erimli bir 
işletme kurabilecek tekilde yapı 
sermayesi, canlı ve cansız demir
baş temin etmek, işletmelerde to~ 
raAın parçalanması, istihsal vasıta. 
larının dafıtılması gtbl verim a
zaltıcı ve km vet ziyan edici halleri 
önlemek.,, 

Projedeki hükümlere ıöre, istek
leri üzerlne topra'klandırılacak olan 
lar şunlardır: "Hiç topratı olmıyan 
veya kAfi topraJt.ı bulunmayıp rta 
başkalarının arazisinde ortakcılıkl:ı 
cirtçilik yıpanlar. ziraat i!SciliAiy't' 
ıeçlnenler, askerlllinl yapmış n 
yeni bir aile kurmuş çirtçi çocuk. 
lan, göçebelerde çtfttl o\ılnlar, 7.'" 

raat mekteplerinden mezun olup 
dıt topralı olmıyan veya ) etmh en. 

ler." 
Devletin hilkilm ve tasarrufu aı. 

haiz olanlara dalıtılacaktır. 
Topralı olmıyanlara verilecek 

toprak büyüklüiıu projede şöyle 
teshil edi.lmlşlir: "A - Kuru tarJ ı 
ziraatinde 10-30 hektar (ha) van .. 
cılıAı fazla işhılnıclcrde bu mikta 
50 hektara çıkarılabilir.) B - <:. • 
~illi, mü na' ebeli farla ziraati ıc:ın 
5-15 hektar, C - Bağ bahçe, sebze 
ziraatinde 5- 5,5 hektardır. Hu 
hadler içinde 'erilecek miktarlar 
lopralın yerine, verim geJlrlne, 
sulu ve kıraç nisbetine. zira.at ne,·I 
ve usulilnlln hususlyetiıae glire tes
hil edileceklir. Reş kişiden kol • 
bnhk ailelerd<' beşten fazla her ni.i 
rus başına yüzde 20 kadar il İ\ e o. 
lunabilecektir.,. 

Yuk:ırıda kıı~ dedilen toprak esa• 

51 üzerindeıd işletmenin lcnheltlr .. 
dilli te~isalı canh l"e c:ın ız deınır. 
başl;\le bir bütün teşkil edecek ve 
"çiftçi oca~ı" adı r <.1lacaktır. 

DaA~tılacak topraklar i<:ln ,.bor~· 
]andırma" nın şu suretle yapılması 
düşünOlmüşliir: Oe, lct elindeki top
raklardansa emsalinin kn:metl. Is. 
1Jmlnk edılenlerdense i~tlmlAk be. 
flcli üzerinden borçl:ındırılarak o
cak ~ahibine maledilecektir; bir 
tııraftan ela Ziraat Bankaııı namını 
ipotek edilmiş sayılarak tapuya 
bfü·lece geçirilece'kllr Topraklar 
mnledildiklen tıç yıl sonra borç 
yirmi yıJda, müsavi tnksitlerle ve 
faizsiz olarak Ziraat Bankasına li. 

Beleıtiyenıa açıQı 
ı milyon lira 

C:Baıl tarafı 1 lncid6) 
rmı temin için bir program hazırla • 
dık. (1000) yataklı btr haatane kur 
mak, ekmek ve atlt l.§lnl normal bir 
hale koymak. ııehrin yol tebekeainl 
iknaı etmek, mevcutıan tamir Te 
ıalab etmek istiyorduk. AlelA.de mu. 
raflarımrzm haricinde görülecek bu 
ı11ıer için bütçeml7.den para ayırmı. 
ya lqladık. Fakat bu programımızı 
tatbike başlıyacağtmız aırada ha.rp 
cıktı, Harbin doğurdufu gayrltabU 
vaziyet ilk sene te91rinl göstermedi. 

Fakat ertesi sene gUmrUk varida • 
tımız l milyon 600 bin liradan 300 
bln liraya dü11tU. Yani yalnız gü.mrUk 
varidatımızda ı milyon SOO bin llra 
kaybettik. lılezbaha rüsumundan ae. 
nede 500 bl.n Ura bir varldatımız 
"Y&rdı. HUıtamıet. balka eti ucuzca ye. 
dlrmek makaadD" mezbahadan bele. 
diye reımılnl kaldırmıf, buna muk&
bll de bize açıktan 500 bin Ura.lık bir 
yardımda buıunmıya ıbefl&mlflı. Hll.. 
kihnet ba yardnnllll da yalnıZ bir ee. 
ne verdi, ııonra kaldrrdr, Tabil mu -
babaya tekrar bu zammı yapamadık. 
Böylece bQtçemlBden )'miden 500 
bin lira ekailm!f oldu. Dlfer taraftaD 
harp, :mubtellf :ıtaıemlelldeld 'Y&ri.. 
dabmıza da tu1r e&ınlı: bunl&rm 
yekbtmd& 1,5 milyon liralık bir ek.. 
autme bydeW. Böyleoıa ife t>ıetl•dL 
ğt.mm saman tablll&t fuluı o1ar&k 
elde etuıımız, 1,5 mByon ıtrayı da 
kaybeml§ olduk. 

BUTÇE AÇIGI NE KADAB1 
Netice lUbarile varldatmns ' ımlL 

yon Ura kadar ekaildl. Bir yandan 
varldatımızdan bu kadar mllbtm :bir 
ye~n ekaillrken maara.tmııs • art. 
tıkça artmıya. mf1•m1ft&r. Yalnm U.. 
mizllk l.§lerimJ&i uld.den 300 lıln 1L 
ra aarfederek ISaDediyor<luk. BugOn 
bu miktar, kadromuzu kutığmuz 

halde ı milyon 200 'bln liraya çıkım§. 
tır. Aradaki 900 bl.n liralık fulalılı: 

b&yYIUl yemlerinin &rtmif olmamı • 
dan, amele ücretlerinin palıalıl&fma • 
aındaD hLlll olmu11t11r. Yol lnf&&t ve 
tamtratma gelince, eekiden 100 bin 
llraya yapılan inp&ta bugtlD 300 bin 
ün yetmlyoır. Ketrul • liraya olan 
~ı 1Dp&tı bq1ln 12 Uradır. Hut&De, 
ttı&lye Ye baytar iflıerlmls için mu. 
nlJarıml& tam Uç .mlllll arbmftır, 

Her bir mamrabmls bu .. kilde &rtlf. 
lU' kaydet.mlftlr, lıl...U. ma1J7e iflL 
rlne aarftyatımız 40 bin Uradall 150 
bin llray~ yiikselml.§tir. Aynt:a. hU • 
kflmeUn kararile blltUn memurların 

maqlarma yapılan za.mlar, malıru • 
kat VMfirenlD de pahalılapu1, bUL 
çem.lzln maar&f luammı fevkallde 
ka.bartml§tır. 

Bir yandan varldatmuzuı ' milyon 
Ura ekailmeai, diğer t&r&ftan maaraf 
larm vaatt olarak yüzde elli artma. 
11, bUls;emlzde 6 milyon liralık blr a. 
ı;ık meydana geUrmlftlrl 

NASIL KA.PANAOAK: 
bütçemizden ayırIDlya muvaffak oL 
dufumuz h&ltane,muot, atlt, tiyatro 
veaalre iılerlnln paralar&111da.n har. 
camak ıureUle ~min ettik. BUtçede 
yapılmaaı kabil bUtun asarrufu yap. 
ml§ bulunuyoruz. Programımızın a. 
leıa.de yol lllfaatma. bile taluılsat a. 
)-ırmak kabil olam&ml§tır. Ancak u. 
fak tefek tamirler lçln pa.ramız var. 
dır. Yeni hiçbir 1.§e pri§memlz1ıı mad 
deten lmkA.ru yoktur. Bu vaziyeUere 
rağmen yukarda da söylediflm~ gibi 
6 nıll) on llrallk bir açığımız vardır. 
Bu açığı ancak tevkalkl tahsisatla 
kapatmak mUmkUndUr. Esasmı vlll. 
yeUerln buaual idareleri ve belecilye. 
ıerl ayni aıkıntıyı çekiyor. HUkflmet 
bu vaziyeti nazarı dikkate alarak 
belediye ve hususl idareleri, mU§kUl 
Yazlyetten kurtarmak için halka za. 
rar vermlyecek varidat membaı ara. 
dı. Bu arada İstanbul için tramvay. 
lara yapılacak 2 kuruı bir zamıa c. 
lektrlklere yapılacak ı kurU§luk blr 
zam dU§llnUldU. 

TRAM\'AY \'E ELEKTRlOE 
YAPllAOAK ZAM 

Belediye, tramvaylardan ve elek • 
trlkten, köprU resmi hariç h içbir pa. 
ra alamamaktadır. Zira bu ikl teııek. 
kUIUn kı\rı kanun mucibince ııebcke. 
nln tevallni temin için bankaya ya. 
urılmaktadır. Bu 1§ için şimdiye ka. 
dar be§ milyon Ura blrlKml§Ur. Da. 
ba 10 milyon llranm blrıkmealnl bek
lemek Jlzımdır. Belediye, ancak on. 
dan sonra bu idarelerin kArından ıs. 
tttade edebllecektlr. Fakat tramvay. 
tarın köprWer reamlne 2 kuruı zam 
yapılıraa bu ücret doğrudan doğruya 
belediyeye gelecek. blze 3 milyon Ura 
kadar blr v&rldat temin edebilecek. 
tir. Geriye kalan 3 milyon lira da hal 
ka yQ'k olmıyacak oekllle elektrik ve 
bazı rOeumun arttınlmaatıe temin e. 
dilecektlr. 
Beyazıt aafaltma gelince bura. 

~merlksn lutalan n hava kune\, 
ri için inşa edilecek hlnalar ara· 

n•da kışlalardan ve kamplardan 
aşka mı):ıeme •e oıphlmmat depo. 
arı uçak me) danları Tr. lesfslerf, 
' U$ alanları vesaire "ardır. 

'.\llster Bevin ~apı 'e malzeme 
nayif mümes,illerlnin lfiıll bir 
,.., antıda inşaatın azami sfir'atle 
tmlmesi ffereklif!ine işaret etm: • 
r 811 insaet bitinceye kadar n:-e 

Almanlar Kotelnlkovo'ya dolru 
bir gedik açarak demiryolu boyun. 
ca flerllemekte ve taze tank ve 
mot6r1Q piyade ve hava lnnl"etlr. 
rlyle hücumlarına devam elmeklr. 
dlr. Rus kar4ı hOcumJaft Alman lle
nleylşlnl Set"tkllnnektedir. tında olup Amme hizmeıindr kul -

lanılmıyan. hazinenin hu~ust mili .. 
klyetinden olup işletilmhen tor• 
raklaf, köy hükmi ışahsh rti namı· 
na tapulu nlmıyan fakat mer':ı, çn .. 
yır gibi kullanılan topraklardan kr. 
yftn mDşterek ihtiyacından arlan 
1mıımlan ve MiınlAk edllrrrk top
raklar, kanunda gösterilen ıartları 

--------------•! d&kl lnşaaUa 1'eledlyenhı blr alAk&aı yoktur. Bunu tramvay fıdareal, nl • 

denme~ine haşlonaca.ktır. 

n:mrlılhnın TC belediyelerin di· 
~rhii tftn yapı işleri durdunılacak
ı ı-. !l;1mdılik işsiz huhınıın müft. 
h ı.ı l r bazı iscllerden bile alelA-

Kml Yıldıı gazetesine sijre Bye
laya Glina'nın cenubunda 1'uslar 
alır alır •e muntazam rlcat yapı. 
)·orlar. 

Dfln yapılan il~ kartı bftcumda 
Ruslar Almanların ilerleyişini lrf9 
ciktirmişler ve dU,mana bQyük 
kayıplar •erdirmlfilerdfr, 

11 Dr. lbrahim Denker ~ 

l 
B&lıklJ llaatalHIUI DalllU,e lll&e. 
bUlllı. BH lfb .. t il tıee MUll 

eerotta . AlacıamH· Saınufeıel 
rsddeel Ç~pllk~• eokalr Nn. 11 

--• Telefon: '2f88. •••il 

zamnamesl mucibince tra.mvay f:i,I • 
zersfJıml ıalab mecburiyetinde ol • 
duğundan yapmaktadır. Yol aefalUa. 
nacak deflldlr. Eakl parkeler tekrar 
yerler1.M ,...ettnıeeelrttt'. 

GAZI BULVARI 
Gut bulvan yotu ıae b!Slediyenln 

1 

BlalUatandı 
mlcadele bqll,_ 

Bombay, 9 ( '1.A.) - Hind konı. 
gre partisı icra komitesi, İntııltere
nin Hındı tandan oıilmıasını .btf. 
) en takriri 13 re' e karşı 231 ~P. 
kabul etmiştir, J>ası r itaatsizlijın 

ilk tedbiri olarak .o;nhibi Hindu o. 
lan gazetelerin nesri) atJarını tatil 
etmelerı ıstenmiştir. Bu gazeteler 
Hıncfülan , islikl ,ile kavuştuğu gftn 
yeniden çıkacaıktır. 

Bombay, 9 ( A.A.) - Hind kolı
gre inin ileri gelenlerinden doktor 
Eubbaro~an müslfunnnlarla bir an• 
laşma L<ilcmış, bö~ le bir anlalJID 
olmaksızın )apılacak hare.ketin 
karg şahklarla neticelenecelUni -.e 
mütecavı.,. Japonlara )'ardım edeee. 
itini söylemiştır. 

Londra, 9 ( A.A) - Htndillan
dan gelen son haberlere gö~. IHnd 
hukömeli Gandi. Neıhnı 'e Kongre 
partısi reisi Azad'ı te,-kif etmiştir. 

l~ondra, 9 (A.A.) - Hınd kon. 
gre partisi icra komilesinin Hin· 
distanda İngiliz hakimiyetinin bl· 
dınlmManı istemde ve t~ 
bunu kabul eımezse sivil it~. 
Ae .kanır ve~I üzerine Jffftıd 

hükômeti icabedeıı 1edbirleri .ı. 
rnlflır. Hftk~t bir beyanname 
nevederek· ko~ J>aı1isiy}e Wtl9 
riifmJ.Jııecıethrl bndinniştlr. Benn• 
naıwae deniliyor ki: 
~Hind Kongre partisi memleket 

Cttıhninde ka:nşıklık çıkarmak 'Ve 
hMp gQTdlni selde)e u~ 
için tedbir ahnaktadır. Bmıiann 
arMııııda grevler, asker toplamail 
mini olmıılt, !tütcümet memurları. 
nın sadakatten ç.ekinmeleri giiı; 
te:rler vardır. Hükômel bu calıs
madan haberdardı, fal<at daha nı • 
1dU yol tutulacağını umuyordu. 
u~da inkisara uğramıştır. İsten.Den 
şeyin Jcaıbolü, Hindistanı bari~n 
mihvercllerin hücumuna, dahndr 
asayişsiz.Jile maruz bırakmakhr. 

Hind kongre partisinin umum 
Hindistan namına söz söyledi.Ai id· 
cilası kabul edilemez. Serbes ·oo. 
~il birçok kimseJer, muhtelif 
menafi mümessileri, vasi hal'. fa. 
ballalan buna şiddetli flirazl.arila 
bulunmuşlardır. KoBngre partisi 
haltın terctlmanı delildir. Bu par. 
ti totaliter bir siyaset arkumi!an 
kofarak Hindistanın tam u1tuı1uı, 

haline getirmek gayretini tamamiy· 
le sekteye uiıratrnıştır. Parti JBpı. 
lan ga)TCtlere mU'halefet elme&ey. 
dl, ihtimal Hindistan şimdiye ka. 
dar muhtar idareye malik olurou 
oKnırre partisi, isteğiyle mOOefik· 
Jere, Rusyaya,~ Çine ve HindllJeritt 
ideallerine hıyanet etmiş o)gyor 
HükOmet. bu meydan okuma kar. 
şısında Uhdesine di\';en vazi!fe' 
-yapacaktır • ., 

GANDl'NIN BiR NUTKU 
!Andra, 9 ( A.A.) - Gandi iiun 

tekhfinin kabulünden sonra 2 ga. 

at suren bir nuluk söylemi.,lir. 
Nutkunda: Yanıldı~ıma bütun JJin· 
distan beni kandım1aA:ı u~sn 
gene geri dönmiyeceğim,, demiştir. 

Gandi, öiretmen ve tolebeden 
derslere devam etmemeııe hnoır 

olmalarını istemi~ir. 
Bombay, 9 ( A.A.J - Gandi ıö~. 

ledıAi nutukta: "Hind prensleri 
mu'lteblt olmaktan vazgecmeli, tP· 
baalannın •asileri gıbi hareket eı. 
melidirler" deınistir. ongre pmisı 
reisi Azad da: "Müslfimanlar}a gl>
rOşmeRe h:ızırırz. Bunu kabuJ P. 

derler e porti 24 saatte toplaoır 

Fakat şimdi)c kadar yaptığımn her 
leşebhüste kapı kapanmıştır" (le. 

miştır 

AmerH an ınoıa 
taarruza aer ti 

(Ba 5taraJı Jncide) 
taarruz hareketlerıne başlamışlar • 
dır. Harekat düsman kara tayyare
lerinin ve garnizonlarının mukave• 
metine rağmen mllsail bir şekıld 
lnkiş r etmektedir. 

8 alustosta Pa~ifık donanmasının 
taarruz eden teşkili Kt ka adasın. 
do du~man ııeınilerini ,.e le i lerı 
hoınlıardıman etmiştir. 

hilkCımetten latlkraz ettiği beş mil 
yon lira lle yapılmaktadır. Bu 6 mll 
yon lirayı belediye. mUtcdav 1 serme 
ye olarak kullanmıya m cburdur 
Onun için bu para lle ancak muay 
yen yerleri lstimlAk etmekte, bu ll. 
timllkl geni§ tutarak açıla ak yolun 
etrafında arsalar elde etmekte, IOJl

ra yol açılır.ca bu araalar kıymet 
keabedeceflnd n bUnlan pababya 
&atmakta, böylece mlltedavll aerma 
yeyt tüketmeden lf yapmaktadır, B 
bef milyon ııranm blr kısmı aarfe 
dilmtıtır Heaaplıı.nmıza göre, b 
~ra ıte acıtan yolların etrafında h 
sırladığtmız anıılarm a&h§ındaa ed 
cettmJz Ur, harcadıtn:ın~ 'P&n1' 
taeek, MJft mtH dıı 'ri1 ae n'llll y 
çoğalat"ak. hrm de lma.r işlerini 
vaya malelmlf olacağız.., 
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Düşes dö Pra.sien 
nasııl . öldü ? 

GlbL > .ııı _ ~ı.ını cskılerin ''Hüsnühal" <ledikleri, bugün 
lJ' ac kaliı.;~afi t!cnilcn ~eY - güıel lıir kadın ~ibitlir. İnsanın 

Dü11vanın ilk mahkeme röportajını kim yazdı ? 
oıunıi ınuH.ıkn \;eker. Yı.::s:ırilcrin, Samilerin, hzcllcrin, Hııiıı. 
o5ıııanların ve daim lıir çol.: güzel ,\aıı Ü<ta<llıırınııı kı\'l'ıık talikh·. 
ı •n • fıir .. !tın yuprak lıalc"inııt cünbü~lü siperinde lrnğum;; kuraıı 
ııc~ı! cı .ııı. 1 ıkuJ,ırı11ı, ıııcrnıcrlcr üstündeki ılyol, kitalıc ı,ı• ıı;ıl-ı ';o 
\'tış \C huruşuııu ne ~om.uz l>ir ?evk V\l tcccı.sıisle sı')Tcdcnlik. Hu-
ıin bile Kur'unııı nurdım iıyellcrmi göı;lcrimit:in önünı.lc ya~ulatt 

~u ıcvh.,lnı ı n ı, ze;ddc, hazla ve içimiz titre)·c titreye se~ rcdiyoru;. 
ıiuıııur, ııc z.ı.rif, ne ıç acıcı eylerdi. lnsan IJUnlArı ı;cyreder· 

kcn, cı.ki Tür1\IPı:in ağır haşlı, fakat mütevazı lakrnsııu görür ~il.ıı 
ollll ıl11, llcıc, harflerin. kclımc!crin ıc~anüdil, Lcnaıunı bir genç kı-

• l.lll \\lı;ul ıcıı.ısıihııııdcn ıııulınUak ki dııha uiiıel. ılaha cazip 't' 

ıl.ılııı ıcnklı~· di. Hız, o k\'lı:ılar:ı lıtıl-.tırkcn, kelimelerin rlilc gc!crh 
gıııi ;mııncdcıdil.. 

ı:ı~im ~·ot·ukluğuıııu..ıuıı "hüsnühat" ll ı;ok cheııııniycl verirler
di. ~lcktcplcnlc, çocuklara ya:n ~rsi ögrclirlcrdi. Yazı aleminin 
'iırı 111.1 Ye caııb<.·~ınc kapılıın bab4tlar, çoouklıırına yazı <!ersi ve
ı ıı lt•r, yıılıut hu!>usi hoca tutarak evde nıetk ettirirlerdi. Çocuklor. 
ıııu:cııı ulh en .•naLılıiyc~ir" karahıl ıı> durıırhır, ynva'j ~:av:ı~ "Bi-. 
111il!ilı" :ı, ılıılı.ı lı.ı~kıı l'>ellere kadar çık:ırl:ırılı. 

ilen, clin11le kamış knlem, dizime koyduiııın kiıAıda "Rabbi~ t• 
sir" ) aıııınk için ne kadar uğr:ışnııştıın. Foka!, hocamın kulakları .. 
mı c;ckımsiııc, avucumun içine soıuılııma:'!lnll rartmcnı bir 8Ün ııü
zcl hir yuzı ynı:ınınıtıın. Y(! mektepte hüsniihatlan <lııiına sıfır 

nlcl 1111. 
Sin•dl hiı-;nuhal der~inc bir angarya lıflklıQtmn ne kada.r yanı. 

\·onı;ıı. Eğ~r bfi) le ynpınns:ıydım, yanm eiri bürü, er.iş hücüş 0
1
• 

ın:ı1dı, 
Eskilerin yıhde .sekseninin yazıııı ıüıel ve okunaklıydı. Cün. 

Jul, h!jsniıh:ıl'.ı kıymet ve ehemmiyet veriyorlardı. Bul'(iin, buna 
chcnııııiyct 'eren - m:ıalc-;ef - kalmadı. BuMün dikkot ıuliyorum, 
elime geçen ;):azıların içinue, a\jı:cl denecek birine ral'lllııınak .kahi1 
<lcğıl, Hele b;ızılıırınn yazı demek günah, mühtırekler· sanki hatıı

ınihl saıı~i hiyc.-o"lif! 
Bel' h~r gün üı; beş mektup aldım. sa:ıeteye de bir cok mektup 

gelll". Jlic bir .._:ün bunları doğru d'.irüst okuyıwnndını. Brn okuyn. 
ııı:ıdıklrırııııı ark:ırlaşlııra uzatırım, onlar okU;)'&mııd~ikl:ırıııı bana 
verirler. ıııckluplnr elclen ele dolaşır, yine bir llirlü lcinclen çık<• 
marn:. Ben bir ::ıaıTi, (B) ye benzetirim, onlar CS) ye benzetirler, 
hır tııış.1rnsı: 'llıı) ır, ne o, ne bu, bu CR) diri." der 

Böyle el y:ızısıyle y:ızılmı, birçok i~tidelar dcYlet dairelerine 
... ııııııJuyor, şuna bunıı, eşe dosta mektuplar, tezkereler gönderiliyor, 
okunabi!Jyor mu? .. Z:ınnctmi~·orum, Ve:cv ıöknıek. anlnnı:ık kabil 
ılafıi ol~:ı. hu sırra vannak için saatlerin geçmesi lAmm. Çünkü, 
he~lenmcdcn i~in içinden cıkıl'lmtz. 

"Yıızı-;ı gü:.:el olmıyanlor daktilo ıile ynzsın, }ahul yazdırsın!., 
rliycccklı'r huluıınbillr. Faknt lıer tortlftn, her yerde, her insandu 
:lnklilo makinesi yoktur. Baularmın da dnktilo ettirecek parası. 

1.iıı h:llılc, knlrnıe sıırı.lrnak lazım. Kaliprafisi çirkin de, hcı-Jıa<l ela 
ıılsn y:ız:ır,ık, ı:tınkii bıı,kn çnre yok! 

nıı takılirrte ba-ıkıı llirlü hareket etmek lıhım ~eliyor: nitişik 

lıarflcr!c ılc.~il. :ıyrı harflerle ya;ı:ınıık. 
Bu, lıeııı ;,ıc~ln yUriiıne~I, hem de yazılanın okuııup anlaşılmıı

•ı hakııııınclnn çok pratik bir usuldür. 
flaf\ ı•~ bntrl şluefftlkfk ile malıim olur. 

L.~EDRI 

.3. 
J':.rttB.n umumi~·~ dül<ün ~iclcletle 

ule~·hinde<lir. l"almt al<rabasmm 
i:fkesi balkın öfkesin<!en çok daha 
fa:rJacltr, Eb-er clükün muhakeme • 
~ini ailesine bırak:ı<'al' olsalar Per• 
Ierclen daha şidılt'tli ilanıınacnk • 
Jarma şüphe )Oktur. llele hatl< tlü. 

ı kü .ele ~eı;iriı-.;e muhaefkak parca. 
par~ (!(lecekth'. 

1 BU ODA BENİ KORKTITllYOR 

23 Ağustos. 
Perşembe gihı.ü J{uz~n ,.e Sento· 

Jerle A.nııdenıiclcn çıkarken Kuzen 
bunları söylecU: 

1 

''M'aiınım.•l Di~Jli7iy\ J!otilüğüııüz 
vakıt <;iz de benim fikrimi t:ısilıJ• 
1.deceRsinlı, Bu eşine pek &7. ra"-

1 
t?e1inen bir ltrtdl1'. Yudığı mek • 
tuplan gördüm. Zekası bir ~ıthc • 
~er. fTc;lt\bUnıı sen bile imrenlrshı. 
i~ttntı\~ f'dillrken .,ııyıını dikkat, bir 
rni!;ultkanh!rk ~österdi 'e çok mi;. 
kenınwl ccvnplıu 'erdi. Ne ynzıl• 
kt, "İ7. bu Cl!'\":1.pl::m kmn a~milan 
tllnfö•emerliniı. Zabıt kitihin!n tut 
tulu• 7:ıbıt bu <iÖ71erln sönük bir 
bı:.Jıi.s:ısıclu. \':ıbarcı blr dilıten -:ev 
ıiimi~ bir şllh~er l(lbl. Hkbh• in. 
tan bu ce,·aplıuda.n dahn mantddr, 
dnhn km ... ·et•t, l'lnha hec;aph "evap 
'eremez. Eğer bu mürebb\ye 1m 
müdafaas1m bir edebi e11C'r olarak 
yazmış ve :ıkademiye göuclenniş 

olsaydı kendisine Montiyon mül'a • 
fatmı vem1elde bıreıldLit etmez • 
ılil•. Hem kencllne rok hakim h('lll 
«k etrafındal<llcd teshir ediyor. 
l\ötu bir knflm muhakidl.1<. Fakat 
ms3n te91rinden kurtulamıyor. 

f{uzcnle ~kalaştnn: 
- Yok<-a !\~f.< mı oldunuz? 

Ce\'B!'I \'.ertli : 
- l\lümkündiir. 
r.Iil!lyÔ s_.ntoler bana st1rd11 ı 
- Bu i~ cfair nt' cll!c;Unllyor<ıu. 

nuz? 

Köpek balıklaıına harp 
Çı>cuklnrın f(;mcslnden hiç ho5-

lıınnıadıkl:ıı•ı halılc yoğı harpten C\a 

vel Kor\'c~·l~ıı gelirdi. A vitumi-
11 i.1 dc.1 ı.:v'< zcn~in olan bu yoğ ço
rnlılurını eııızlrrıı (JCıtç annelere ve 
lıiiyilm~ devrcsiııuc olnıı çocukl::ırlrı 

ıınnclcrc çol, f:ıyılalıdır. Hatta bı • 
.11fin lny)nrccilerc göılcrinln faail
~ctlnl ınııh:ıfoı:ı et~ln <li~c bahkyıı· 
ğı içirlrlcr. Aıılı:'ky:ığı l\lorlna ba. 
lı!'hnd~n çıkar. Ru$1ün hrılık ııvlnmn 

sirkctlcrindcn birisi Amcl'lknnın 
pnrp kıoyılorıncla pek çok olan kö .. 
pek b'llıklıırın<IAn bıılıkyağı çıknr

mak hevesine cllişıuüşlür. Köpek 
ha lığının yağı A vll'etnlıı i hııkıının .. 
dan ınorin:ı b:ılı~ııın nazaran iki 
mi.,11 zen,ı;:in<iir. Onun iı;in Ameri .. 
kan kıyJlarınrl:ı köpek bıılıklarına 
karşı nmansıı lıir haı-p açılmıştır. 

- Bu cinayetin bir sebebi ol • 
mal< Jilnm. Al<.,I takclirde deli ol· 
du~on:ı. hül<metmek IUr.ım~eleC'ek. 
Hatıra te1it ~eşit ihtimaller gell • 
lor. Acaba dü~,.in bir i'tığı mı 
Yar~ Yok."R 1'1!ltmMe• Dölüzi ellik 
<lö Pr:ı.slenin ffi'!tre-;j midir! Ilrr. 
bnlde bir şey \ar, fakat ne·:> IlfıyJe 
hir cinayet y:ı. tıUyUk hir !!ebe11 uğ. 
l'Umı ~·apılır yalmtt:ı bir delinin e
••.<?ri olar. 

Jon Gravtort Kızılhaça 112 Söylediğim r,özler hakiki kan~ 
500 dolar teberrü etti. etimi gösterir. Bu cin:ı.yeti•ı ~ek 
Feci ifülmi!ııclcn birkaç gün enci ,·ahşice irtikap E'dilmi" olma!lı Jıiı'. 

ı;ıtizcl Kıırol Lombar ,\ıııerikanrn bir mfina ifurlc etmez. Diik hııy,·an 
bıtşhrn ~elıltlerinrlc mllll müdafaa gibi Mr a:b.mclrr. Hayvan birisini 
lıİhvillcrl ıınlınak lizero bir tuı ner:- porı;a.laı·ken vnh~ileşlr, 
çıkmıştı. Yakilkazıınınak için gcC'e- M2hl;emc tı:uafındo.n diiku F•lr• 

!eri de hareket eden lıir yolcu g-nya ç~kmiye me.'tlur edilen Pel'
la:naresinc binmlşli. Bu gece seyn. Jer evel'..ôi gUn Prn.<>len konağını zi
halı zavallıya uğursuz ı:tchli .• \me- rıtret ettiler. Fnl\at odıun henUz 
rikalıler yıldızı vatan mild:ıfnu~ı ~inayet sabaiuncln!A hali muhafn. 
u~runılıt ~ehil olmu~ krıbul etmek- , z,1 cdıvor Yaln:z bir tek fark var~ 
terlirlcr. Yıldızın çevireceği rıııı • ' !urmı:.ı k~n lel<eleı'i simsiyah ke· 
deki rôllinil Jon Grıwfort nlrıcak- !>İltniş. Bu ocla bent korkutuyor, 
lır. Jon Gravfort ıırkArl:?~ının batı- burıvh ıı;eqıı ,·abşi <:arpışma ve 
rasını taı!z için bu filnıclcn alnca~ı dÜ"'csin ı:ı~m muk:ı.vetneti hi.lll. 
bütün ücreti yani 112.500 ılolnrı C'nnlr gib! duruyor. Her tnraffa bir 
kızıllıa~a teberru etmiştlr. Paranın <lnvıırrlım b!r cluvam, 11ir kapıdan 
en kuvvetli hiiki.lındur sayıldığı lıir iı+f'ki lmpıyn, Jıir zilr1m ötchi zile 
memlekette bu febernıun mti.nıı~ı ;{irl~n kanlı izler var. Zıwttl!ı im.dm 
biiyuktür. bir toz:ığ:ı. y?.lrnlanmrş va.lt,r lıay·• 

Toplayan: 
vanlar gibi lmtjtln tıı~ıı.ğı ultıntl«t 
lnrhyarak ,.e lia!;aC'al< hir ~·er :ı.ra. 

yara'k oradan or;~·a Jcoşmu'i. 

1034 NUJ\lA.RALI TAr.U't' 

Vo.iirar sokağınclaki p:ı.rmnl<lılr. 
tıın bapi~enin perdeli üç pence
resi görünüyor. tJ'ç a.y ev\·el bu 
pencerelerde ne demir parmaklık 
varrlı ne d.? per..l~. Demir parmak· 
Irkları mahkeme rei"i Tc.ııt şerefine 
perdelet' de dUk dö Prtts!cnnin ha. 
tm için honntU'5tu. 

Doktor Li1vi ı:ı,örctllkl~riııl bnno. 
şu suretle anlattı: 

''Cinayetin ertesi gilnü saat 10 
buç.ukta. beni !)ağımı. Dli'i< ılo l'ra...; 
lenin evine gittim. O ana icıttbr 
lıiçbir ::;ey bilml:vordmn. ~ e hale 
geldiğ'mi siz ta<;:ın·ur erlini:r.. Diikü 

· :rn~kta \'e nezaret ııltmcl:ı. buldum. 
Her sııat b:l!lltnd!\ ckğişen "1 khi 

Haber~in bumlacası 
§ t 2 3 ı. , ~ 1 a °" 10 11 

• 1-+--+-t-tı..ı---+--+--ıf--+--t--i 
2ı-..~ıı-f--,-.ıı.....ı--f--f--f--~ 

Soldan sajJa: 

1 - Birini kovmak için kullanı• 
lan tabir, 2 - Kovuk, bir ~·eşii hiz. 
metci, 3 - Pcrtev!liz viran, 4 ...... 
Vücudunu ortndan kııtdırltla'klık. 

5 - Bir yemiş, kepazelik, n - Fi. 
kir ve rey, h:ıhçedc y:ığmur:ı \'e
kıilet etmek, 7 - Vehimli denecek 
kadar meraklı, İstanbulun bir nahi• 
yesi. 8 - Buğday tozu, Amerlkada 
bir kanal, 9 - Flir k:ıdın ismi, 10 -
Seciye, muhtar viH\yet, 1 t - Ku. 
durmuş, bahçeye kurulan Ömre yr. 
tak. 

Yukardan a1aiJı: 
1 - Bir oyun vasılıtsı, 2 - Ça

ğırma edatı, kaybolmuş, (asıla. 3 -
Boyuna takılır, kapan, 4 - ::\Jcktep, 
büyük tepsi, 5 - Eski bir konıocu 
kadın, nrz, O - Keyfi yerinde olı•• 
ııın tekrar clli~i l:ıbir, kolun bir 
ktsmı, peşin verilmiş para. 7 - Yol, 
Bulgaristanda koyunuyla meşhur 

bir yer, acı çeken bir ad::ııııın fl'r. 
yadı, 8 - Semai okuyanların tek· 
rar elliği bir tnlıir, nota, O - lraıı 
dilinde (kapı) Tibcll! papat, uzıı~ı 
gösteren bir 1nbir, 11 ~ Ot hcr,r. 
yln tutulan yeri. 

."/S numaralı bulmncnmı::m .halli: 
1 - Havada balık, 2 - Afilalı. 

Deri, 3 - Lediler, An, 4 - Ata, 
Sada, 1, 5 - Z, Le.ş, Civan, (i -
Ayarıbozuk, 7 - Durak, N, Çık, 

8 - Eş, M, S, K. ~a, O - Lamisr, 
Ar, K, l{)ı - E, Ulubnd, Hu, 11 -
RLtm, S:ıkın«n. 

Muzailer Esen 
<ınu <jlddetli bir :;öı lıall!>ilıı-r tibi 

. tutuyordu. ı po!is memuru hir kö. 
ı:ecJe koltuldara ot.unnuştu. Dük 
çok fena bir h:\lde bulunuyorılu. 

Görrlüğüm iiraz kolera arazı i<li, 
~ahut da zebirl2nme. Fal<at. bunu 
derhal söyleınerllm, Dunfüın öt iı
ı ü beni suçlu çık:nmak istiyorlar. 
Fakat bunu söylenıek1 clükü ele Yer 
mel< demekti. Zira kendini zehlr• 
lemelı: suçunu itiraf etmek flemek. 
ı;r, !.!a5vekil bl'fli ep.<•y('e azurlaclr. 
l<'akııt kc.\ldİ..,ine ~ cevabı. Ycrl'lim: 
"l'..a.şvel<ll efenlli, şunu iyi hiliniz 
ki. bir dokt-0r poli'l lıafiyesi dei;..U. 
dir." 

Ve dolrtor ~özlerini 15öyte biti .. 
riyor: 

- Bu cinay1ate !ıklım enuctli. 
Difı< çok halim hir a.i!amdr. Çocuk• 
larmı tapmrr gihi 3C\'cr, ve onlıuı 
dizleri üzerine :ılır, yahnt sntma 
l:.indirir ve böylece saatlar g~j • 
rirdi. Dü~es <le giizel hir kadındı. 
Çok da zeki idi, GünHn birlntle o. 
nu y.ere seıilmi-, Ye YiiC'ndn ı:l~iş 
bir h!Vde ı?;ön>r.~ğimi hir, zannet • 
mezdim, Dük de çok htırap c;:ekti. 
Fal<at cesınetini h1~ bozmadı: nıw 
f;eniii;itt ''erdii?;i ıztıraplar keNln<le 
De blr kellme söyledi n.e de tnledl. 

· (O!'vnmı \"ar) 

Sandalın neşesi 
Ledi Hnvkins i~ıninde bir Kıı. 

nadıı vapuru torpillendi ve hAltı 
76 kazazede suya bir sandal indi .. 
rerek denize açıldılar. Ve ı:ciinJer

ce im sandalda kalrlılar4 Sanrlaı. 
dakilere günde bir pisküvi, bir bar
dak su, iki ktı$ık tek'>if cdilmis 
siil verili~·ordıı. Yolcuların manc-
viyatı ela çok bozuklu. Ar:ılarınrhı 

.~ık sık: kavga çıkıyordu. Bu :sırad ı 
yolcuların en genci, henilz lkl Y:! .. 
şıncla olan Janet Conuıı al<'şl ;ıdik· 
~el<fi. S:nıd:ılcln ilılç hııhınınaclığ: 
için il;1ç yerine hir şişenin rlihln
de k4ılmı' olan konyıık!nn iki kA!!•lt 
içirdiler. Ktidik Janet kahkıılnrh 
l'(Ülmei?e b:ı~larfı. nu ~lllüş hiiıtlıı 
yolculara sirıı:ı·ct etti ve Mleta ı;rın
dnln saadet getirdi. 1ki .'!ant ııonrıı 
Koano şilebi hepsini kurtardı ve 
Puerto Rikoya çıkarôı. 

Seyahat gençleri adam eder 
Bund3n l 00 sene evvel bir 1nw. 

liz dclikan!ısı T.nn-esterle J.onbruı. 
arasında bir şilin muknbillnclc se
ynhatler ll'rtip etmişti. Du iki şe
hir ar::ı~ııırlnki 38 kilonwlrelik me. 
safeyi bir şılin muknlıiliııdc knlel· 
nıek o k:ıdnr hoş:ı pllli ki nıtışıcrisi 
guııcicn ıı!ine nrllı. 185t ele btı ıtc
likanlı Londrartakl Kristal p:ıl.ı~ 
~ers:ıisine 165,000 nıii~IC'rl Gl'llrdl . 
18U8 ~e Suriye ,.c Flll,liıı lıetlcd . 
Jetini Mekkeye götllrıııe]\ üzere S<'• 
ferler tertip etli. Her fn~iliıe hu
y:ıtında bfr defa ol!lun İııviçreyl 
p-österen de bu ncfolndır. Bu ıırltı?' 
lllc~hui' Kok ~eyah:ıl ııcc!1la,ının 
m'ües<,İ5İ olnn Toma"I Kok'clur. Ko~ 
:ıcent:.ısının formülü şudur: "fllrçok 
memleketleri ı:ıezecek olurlarsa mi'. 
lelJer :ırası nııl:ı~:mınmnıı:lıklar orla• 
ılen kallcrıcnktır ... Kok acenta!'lı .:ıı. 
rüyor. çok <l:ı p.ırn lrnzn1ııh fakat 
mi il etler arası rın lıuıanınm:ııılıklıt'· 
ortadan k:ı.lmnclı. ' 

·--( Gautemlz.1n blrtncıl •,.t.ulDOI 
oa,lık J'Bnmdaıd tarlb gerııenebd ea. 
ılyerek {6nd~ ~ 

tJt".art Dla.blyeıt bb olımJaııt ~ " 
ıAnlan para111a oetrehmat..1 

f..ol.enme teklifleri.: 
• Yao 27, boy 1,70, orta ta.bal.11 

&yda 106 Ura m&qı olan anatkA 
bir b&y; kUçUk blr eYi ve bl.raz taıı 

sut nle.n 22 ya.şıarmda., namuslu v 
yaJnrz blr annesi olan, dllzglln vllcutA 
namuslu bir b&y&nlıt. evlenmek Jııte 

mektedir. (N.Ö) remzine tnUraeaa.t 1 
• 39 ya~mda, athhaUl, nrbest m~ 

lıkten yUksek tahsllll, aylık kazan• 
ayda. 400 Ura.yı aşan bir baya.o, Z 
yaşında, sarıım. balık ell.ılde, güze 
göz!U, uzun klrpiklt, mütenasip vil< 
cutıu, aıhham. şen. dul, çocuksuz bU 
bayanla evlMmek Hltemektedlr. Kıs 
kaM olmayanı ve tnaltut olanlar ter 
cih edilir. (Mutlu>_ re!J1$e mUraca.ı 
at_ 18 

lf arıyanlm 
* Orta.boylu, eski tl!rkçeden tah 

sllli ve darilltııı.ı.alllmat mezunu bl 
bayan hususi müessese veya yazıhBj 
nelerde l§ aramaktadır. 10 sene devi 
Jet blzmet!Jlde dalılllye ve ba.ricl~ 
veka.Ietlerlnde çalı§mı§tır. Bonııe 

leri vardlt'. (Darlllınualliınat 12) re 
zıne müracaat • 4 

• lfükuk faktllte8inden, blr gene 
mUnasip bir maaşla. çalışmak lste • 
meıttedlr. (A.B.C.D) ret*zıne mUrs
eaat. 

• Orta.okulu bu sene blt1Hn!Ş bit 
genç: resml veya. huaus\ b1r mueıııau~ 
de, tatil mtlddetlnce çalı~trı&k ı.ate 
m.ektedtr. (Y&§at) remzi.ne mQrıı. 

caat. 
• SrMat veklletlJlln ac:ıtrtı terıd 

ı-özlllkqültlk kurwna aevattl edelli 
Use tal'l!lllll, Ull:erıtkte ııtşıtt oınu • 
yan bir optlsyen, he!'gtln bğtedef 

ııonrtı. bir g6zlllk ttcatettı.anealn~ 

çalıl)mak ı.stemektedlr. (N.V.) rem • 
zille mUraca.at _ 3 

• Daktilo mektebi.Men rnezuıı 

avukat yanında çaıı:şmış, eıttı.de bCııD< 
servisleri btıiunan bir gene: ltll:. remi 
ve !luaus! t!ainılerden bltt!tnae ç&ltf 
milk tııternektedlt'. tsttyeıııertn K& ' 
ltmp~~a Hasköy yolu Yenleetm• ao. 
kağı 3 numaradl\ tıuıant SonyllreW 
adreıı\ne ınUraca ... ttarı, 

* Bir kimya l'nUhendli taıetıellı 
elıv~n nyatta. or-ta. Uee Webntne. 
flzlk, kimya, rlyaetye del'tl •ermı1' 
tei!lr. (1.K.l retnzıne ırıtın.oaat. 

• Aekerliğtnl y&JHiı19, 111• oıuuıcıı 
emıttan çıtcmıŞ. dllktllo bllU, dot'V
" kayıt lifletitlden &ttltyan bir gen< 
tş aramakta.dit'. Mlleııaeııe .,. tJcare 
hanelerde ı;aııı:ıabllir. Kadtk8;t. Rllnl 
klr tmam.ı, Şamfrıtı]( eollaJ.t S_t.(1 • 
m1!ktu1)1a mllracııat. 

Alclırınd : . 
"P4'1da remtdet'I ;aDB Olu • 1 . ... 

tnı111cutartıımDI IWnlan:aa eeı. 
lht'ktiıplal"I ld~Oeıidzıdeil (ttMAr. 
tari tıa1'fC) ~rjfttii •baht4aa 111&,.
ııadar ...e taa1 l 1 :lr<a ._ ... aı-.... 

lan. 
(Akg'Un 21'1) (A.H,) (.LT.A.) 
(Bahar) {B.V.) (B.L.M,C.) 
(E.20.N) (l!l. Ur&!) (!1,0,) (l!l.L.) 
(E.N.S.) (Gar) <H.B. 888) '(HUlya) 
(H. önııal) (R. 45) (H. 41SO) 
ct.b.26) ct.N. 324) (Kılig) (K~ 
D. 81l (K.A.1.) (M.T.R.l (~ 
49) CMavi Mektup) (N,N) Ul 
C.l{.) (NellJ l (Nertmatı) (M.O.DJ 
(R,G.S.) (RH. 1) '(Bahl!'e) 

(S.T.) (Sevgi) '(,.C.K) (fŞ.F.) 
(111 Tul&Y) (T.A.)('l',A.Ş.) (T.H.R.Zl 
(Tekc&n} (Taliim kim) '{Tlti&ret n 
eanat) (Temt.ı soy) {21! V.Y.) (Ye. 
dek denizci} (Yuvanı ve :m,ım) 

DlkkA.t: 
Usun zaınandanbel"t alattrunala.ri 

Utn edildiği h&lde, ~ntız aıdml.ma. 
tnış bulunan mektuplıı.r, 'bu aym ııs 
net günUne kadar da. aldmlmamı!Ş 

buııırıur8a iınhıı. edilecektl!'. 

-•••••••-• - •• • •• • ••e•••••• ----~------- - ----·--· -- --·----·--· · -·-·----------Bir r.amandanbeı1, Sihri 'ümidi Eerbestçe söyliyebilrnesine benzer 
Rlncnlc gen~ierclen hnbsederiı:en bir doygu olduğunu düşiinüyordu. 
l\a.IUinJ.n buı';mlduğnnu .his!i!e<Uyot'< l{a~ınd:ı. 'ümit, emellerinden ic;. 
du. Fakat dikkot etti, Vmldin h1l& tikbale alt projeltr;nden serbest bir 
..,olgun yUzii sözwriııin bor&<Jmtla lit1nn1a bahsettik~ıe ha düşiince lı:ı. 
hir f'el"mç güne.Jile a'°'clmlu.ııınıştı. lrn bir çİ\:I ~ibi kafn.sma. saplanıp 
Onun için bu da ayn °blr eza. oldu. l•alryortlu. 
,~<" h11kh olnp olm:ıdıi;"'Olı mzun u • Sabri, Mükerrem Perçinle? de t&. 
:r.:ulıva dül,iünmcığe hacet ~iırmcden nJ§DUŞ, onu gençlrje mahsu~ cazı. 
hıı ~mm"env•ri hfraz zslimre bu'· besi içinde sevimli ,.e kibar bul • 
clıı. muştu. 

İkisi iı;1,ı de KMın.n Feridin adı Mükerrem ı;ok 91k \'e itinah gi • 
lmnu.5l0n!ılrmda srk ınll tekrarla • yinmemişti Fnimt açık Ye ">anıimi 
nıyor Ye Ümjt. cloima babruunın fs.. ~ehresi ve parlak zel.&Aı ile birrok 
ıntyJe ~"'hrinia adrnr hirlikte ve sahte yaldf~lt a.rlmd8.'llarıncla.n üs-· 
~ıynı muhıahbctte a.nımayı uııutsna • ttindti, 
yordu. Birlnflen kaybettiği şefkati Sabri. üt~lm beriden Mükerrem 
i.ltc'Yn~ aldığını o:öyl\iyor 're min. hakkında t8lıkiknt yaptr, öğrendlk. 
nettarhğmı :mfatıvordu. leri Naime hanımın flözlerinin, mc-

Sabri, bu min..-ıctterbktan çok dihleridn dof,nı olduğunu göste. 
m__,ıın oJdımtv-u hfıt1'ediyor, fr. l'iyoııla. Tahkfüntın ,·erdiği netice 
l\At ba seıviııci:ı ' nltmda bir kerle ~ ımt.rerrem için bulunmaz bir kO<'n. 
rln de gizli old.ağur.u göriiyonln. o!.a<ıaJ:rını iıılınt etmi~ olı?u. 

Ona 4Jle gel1yorchı k!, bir klllbe Genı; mül1endi9le Cmidin elele 
iki höytdt !o:n:ıinin hirdcn sığma. • ,·enn~i byatla. saadetin elele ,·er 
sIDI kabt'l WtletmeJ<. hiraz f3zlA ~i 11aytlııbiliriH. Fakat bu c\'}en
~ """'· "mllhı Mfftn kallıite me itinde ti midin fiktj neydi'! t). 
k~.c~:ılma.smı da ist~dJği m't., 1ce'!ldi,..m1 ağzını açmadan se
gfbi tehtr e/l.,.,.l!, bunn, bir geru; \·en ~vimli gen!: ha'kkmcln ne dü. 
kmn blitibı Jıislerlni ağabeysine şiinüyordu? S:.ıbriyi düşiindüren 

~~!fDH:iI!lliGil•I 
~ as czı ttm< 41 ;.v:'K;JP•:x::: < "1<' Jl"f>W"'' sc • '•ç;dlt!'Y* ' , 

• 29. Nakleden: Mazalter ESEN 
nokta. hep bu his ilıerinde dtiğtim
~lyordu. 

Vmit, hiçbir uman Mükerrem • 
tlcn b:ılısetmek i~temenli!I, tlelika.11. 
lıllan bahsohınurken bu konuşma. 
yr uzatmak io;t.er gibi bir hareket 
ele ya.pmamI!}tı. 

Bu kadar serbest ve tııcı·übesbr 
Hğile beraber OmJdin büttio hisle
rini snhlıyabileocğini nasıl tahmin 
E.ılilebfünli? Hiç mızrak ~uvala. ı;r. 
ğnr mı? Döyl~ bir !feY olsaydr, bu 
kadar safvetle gülebilir miydi? 
(iözlerinde bu mac;uın panltı böyle 
lekesiz ve lıöyle pery_l\:!IL ojor 
muydu!., 

-7-
)>; 

Vmif,, genç dipl<>1Dattan sık sık 
uğramasmr \'e kendi!lile ~ok meş • 
~nl ol~mr istemişti. gııhrl de, 
Mk sık nğruyor, genç krzla çok 
me'gul oluyoıılu. 

Gezme zamanlan pek c;:abll< ge• 
çil'or, birbirlerini görmedik!eri gün 
3 ok gibidir. 

Bu gezintilerinden biri9inde t):.. 
m!t, genç diplomnta swftk kelime
krle ~\lkür etti: 

- Artık yine o qihirbez !>ieyyu. 
ha benzemeğe başl!tClınız: blhirii 
araba. sahibi sihirbaza .•• Böyle elin 
den her §eY gelf.tl bir ,·asiye nail 
olmak ne rze\•kli. no ödenmez bir 
tali imli... 

Sabri, biraz yorgun bir eda alan 
tebessümiyle ka~k venli ~ 

- Bu da. bir seY mi! 
Hem bu gibi ufak tefek arzuları~ 

nmn tatınüı edilmesile bu kadıu' 
hayrete düşeceğinizi biç zannet • 
m~dim. Benim blldiğim ~enç laz. 
Jar fa.ı.la. hulyalı olur, olmıyaca.k 
şeyler isterler, halbuki ıdz benden 
şimdiye ka.dar ne güneşi, ne <le a. 
Y1 istediniz. 

'Ümit, çok tabü bir ~Y söylüyor. 

mu-: gibi .cevap vereli: 
- Ilir gün onları lla isterim 

,·:ı.sicigim. Emin olunuz. benim de 
<:rlgmca arıulnnm var, ftıkat on • 
lan size söylemeğe lüzum ı.;örmü. 
yonım. Mademki siz sihirhazsınız, 
nrwlarımr söyJem~<lf'n lce!lfeıllp 
;\·nımıalı<ıınIZ. M~"di ç!çekLeri de • 
Ji<'e !>e\'diğimi bildiğiniz için bana 
lmcak kucak !.:irek tn.,ıyorn'.lnoT., 
fa'Kat bilmem neclen pMtayt da çok 
'tcvdiğimi umıtuyorsnnoz ?. 

Bu s&ıler, Sabri i<:in bir emirrli. 
Derhal otomobil bir pMtacıya <loy. 
1·u yolunıı cleğiştirdi. tim!t, ~lilctü, 
ı:ednei Çehre.sinin se,·imli çizİ;ile-
riade. göz1l"!rlniiı ,.efiııf panltrsın
ifa ~österdi 

tim.idin her halinde. hey iözün. 
de çocukça. bir ııuhluk vardı, laknt 
bütün tsnıdrkJa.rma aynı şekilde 
hareket ettiği itin kimse fazla bir 
ümide kapılamıyor, ma'\-i boneuiu 
kendisinde sayannyoıılu. 

Sabri, Naimenjn 'ümidi iyiden f. 
~'iye tanımış olduğunn ~ geÇtik~ 
çe daha iyi anlıyordu. Gen(' bz, 
tabü Şekilde, kendist de farkma. 
\"armadan şuhtu. "Omiatn sevimlll~ 
ği yapmamk devrinde, dil§thıtUmüt 

&özlere, ayna ilarpsmda beienD .. 
nıiıı gülüşlere dayanmıyordu, tlınit 
'kibar bir salonda görü.,tüğü bir 
genc;le, "okakta. Radaka ,·erdiği bir 
dilenciye aynı gözle bakmayı bili • 
yordu. 

Sahri, ;enı: knl'n ba hallerini 
gönfükçe: 

- Aman ya.rabbi1 diyordu, Cmit 
muhıı.kkak dua ederken ııösleri 1 e 
Alfa.hı da aldatmanın yoluna bul • 
muştur. 

Sıı.bri, 'Omidin bu hartketlerlni 
hir kusur, bir günah saymıyordu, 
ona göre bunlar bir genç kız için 
t.!\bii hisla-cll. Yalnız gökleri blfo 
alılatao bu güzel mavt ıtöılerin bir 
deH.ltanJıyn. talahp kahnasınıhn en. 
clişe duyuyor ve bn encli~i vasi
lik vazlfec;inln ta.lıli ieaplanndan 
sayıyordu. 

Bir gtht bir t.oplantıdaydılar. 
Sabri dAlgm dalgın etrafma be. • 
karken uzakta Ye ~ık bir kapmm 
Ç4!rÇ4ff~İ fçfnde Mükettem Perçini 
gördü. Deli~nh d&lfı?lll ve biraıt: 
:rn@yUS __gözlerle uzaklara Wı:ıyor • 
du. s• 

(l>enm.u.nr) 



1923.Fransagüzeli ist~nb~.ı yü~me şampiyonluğu 
Vivyan Romans "Karmen,, Dunk.~ .~~s~b~kalara 144 

rolünü kabul etmiş yuzucu ış~ırak etti 
B~ ~ld~M· ':aktpile. mo.da olan güzellik müsabakasına lens'ist~n~:7r~~:~~·;:~~ı~:~\~ğu •:i~ 400 Serbest: 1 - leon (Beykoz) aırml" ı• a · k b k 6.28, 2 - inal (Beykoz) 

f"> ... :n ... 0 nsn unvanmı. azanmııtı. Fakat cocuk • a alarına don Moda yüzme ha-
dogurd_ ugu anlasılınca kraliçelik t-Ltından 1·ndı"rı·1.m:_..1.' vuzunda buyük bir kalabalık önünde 
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OO Bayrak: 1 - Beykoz 

G 

. an ""· b 
1 

takımı 5.02, 2-Galotasaroy takımı 
:ızelelerın haber verdiğine göre cıktı Ond d ,.!!! anmııtır. Finale kalan 144 spor-. d • • an sonra a, çocukluk Tramplen otlama: 1 - Semih (G. 

Si rıemıı yıl ı~lnrıliın en meşburfo. hulyasını tahakkuk ettirıdi. "Z k" cunun lJtirokiyle yapılan yarışlorm sı 50.36, 2 - Haşim [Beykoz) 
rından biri olan Vivyan Romans heuuta" "Karag" 1 ,. •1 e 

1 
birinci gününde büyüklerde Beykoz 'h . • • ,, • oz er vesa re gibi Sutopu maçında Beykoz küçükleri 

uzun. ı tı1an:ırc1an sonra, nihayet. muhtelif filmlerde rol ld ' 100, Galat~saray 65; küçüklerde G 
1 çe,·rılecek olan ''Karmen" filmin• Polin, artık vı· ' aR ı. Beykoz 113, Galatasaray 44 a atasaray küçüklerini 2-3 mağ-

de Kar 1

.. .. .. . vyan omans o~ 
1 1 

d puvan IUp etmiştir. 
men ro unu uzermc almaya muştu ve 1934 den sonra "Va ,, 

0 mıJ ar r.r. BÜYÜKLER: 
ınuv.afakat etmiştir. da, "Mabnazel Doktor" da' v· mp (;ok sıkı çeltiımelere sahne 9lan v R ıvyan 100 Serbest: 1 - lbrahim (B ıvyan omans sinema yıldızları Romans bundan ' i yorıılar seyirciler tarafından ala~ka ey· d • sonra, s nema koz) 1.05, 2 - Rauf (G.S.) 
a~asın a, .ın çok para kaıanan biri• kumpanyaları arasında üst·• f ile takip edllmlştir. Müsabakalara 200 kurbağalama: 1 _ Yusuf 
dır. Ev:·~lce, her iştirak ettiği film- la düşülen bir yıldız ~ldu. t~~~; bugün de Moda yüzme havuzunda (G.S.) 3. l 4, 2 _ Tevfik (Beykoz) 
den, hızım paramızla 40,000 Jirn para verlliyor, hattA ""ıklarının d'", devam edilecek Vı! bu suretle yUzme .. 00 p r 1 d " «., .. .. Serbest: t - Vedad (Beykoz! 

a a a.ıyor u. çevirdiği filmlere 'ışlı'rakı'nı· şar• ~ampiyonu bellf olocoktır. 5 55 2 B r;tü 30 ' · , - Osman (Galatasaray) 
u~ n yaşında bul~n:ın bu kna koşuyor ' ve kabul ettiriyordu. Dünkü müsabakalarda olınan ne- 4 X 200 bayrak: 1 Beykoz takımı 

dının hayalı meraklı bır romana Onun, kumpanyadan t ticeler ıunlardırı 10 benzer rnmpanya. .57, 2 - Galatasaray takımı 
• ya beraberi'nde taşıdığı Aşıklann- KOÇOKLER: Tramplen otlama: 1 Falıri (Beykoz) 

dan biri Jorj Fl:inıan'dı. Son ıa. 100 Serbest: T - Ulıo C!eyl<oz) 87.66, 2 Muzaffer (Beykoz). 

VaJantino yüzünden 

Vivyan Romans, 4 temmuz 1912 
de doğdu, ismi Polin Grtmnn'dır 

Polin, on yaşına bastığı zam~n 
sinemaya götürülmii~tü. Ornda. R~ 
dolf Vnlllntino'nun "knnh güreş 

meydanlan., ismindeki filmini sey• 
retmişti. Rivayete göre, dahn o ge
ce, annesiyle babasına: 

- Den sinemaya girecdim. l\fu. 
hııkkak yıldız olacağım. 

Dedi ve macera hayatına da. 
annesiyle babasının birbirinden 
nyııılmaları üzerine. başladı. 

Polin, Liyonda bulunan amcası.. 

nın yanına gönderildi ve bir müd· 
ıle&. onun, ipek işleri yapan ima .. 
liilhanesinc!e işçi1ik etti; fakat 14 
yaşında, bu tatsız işçilik hayatın. 

elan usanarak, Parise, annes.inin 
yanına kaçtı. 

Polin, Pariste annesine bildirmeden 
Sara .. Bernar'ın tiyatrosuna gid .. 
yor, kolisler arnsındu <lola~ııyordu. 
Bu sırada. bir rejisörle knrşılaşh, 
onun dikkatini celbetti ve geceliği 
6 franktan figüran sınıfına kayde. 
dildi. 

Annesi, bundan hoşlanmadı. O, 
kızına, Dl dn 250 frank ü,crctli ve 
öğle yemeği de bedava, bir dikir. 
dlik bulmuştu. Polin, Parisin bu 
büytlk terzihanesine devama mec
hur oldu. 

Bir vals neler yapıyor 

Polin, terzihaneye gidipgeldiği 

~ıralardıı, 14 temmuz bayramı çatlı. 
O da, şenliklere karıştı; )fonparnos 
ve Raspay hulvnrlnrının ıeşkfl et .. 
liği dört yol ağzı meydanında 

'iansediyordıı. Onu, evvelce, gece
liAi 6 franga angaje elmiş olan rr. 
ji ·ör, onu, burada dn kı:ıyaladı v" 
bu defa, elinden kaçırmayacak su .. 
rette bağladı. Polin, :\fistinget'in 
\·edet bulunduğu Mulen Ruj'-"1a "bu 
Paristir" ismindeki rö,·üde valslere 
başladı. 

Kız, asabiceydi. Bir gün ~Us. 

tinı;:et'le atıştı ve ona bir tokat da 
vurdu. Haydi karakola. Gazetele-, 
böyle bir fırsatı kaçınrlar mı? Mü· 
liikallar, yazılar, resimler.. Potin 
ı1ir "rezalet kahramanı" oldu. ' 

manlara kadar, perdede, perde ar- 113, 2 - Cengiz (Beykoz) Müsabakalardan sonra derece a· 
ku~da da beraber yaşadı, T 00 Kurbağalama: 1 - Suat lonlora aianlık tarafından madalya 

. Şımdi yeni bir dedikodu Tar: (Beykoz) 135, 2 - Mustafa (Beyko.zl ve kupa mükôfatlorı verii:niştir. 
Vıvyan Romans, FJaman'dan usan 
m.ış. Eski ressam .. dekorcu Fran; 
Vıyar'a HÖnlünü kaptırmış. Gazet~. 
·ler, bu "mes'ut hadiseyi!" ·!ellen• 
dire_~allandıra yazıyorlar. -

'DEDiKODULAR 

Vivyan Romans, şimdi, Fransa. 
da ve serbr.st mıntakada bulunu .. 
yor. Nizama mugayir bfr hareketi 
görülmüş ve hükumetçe üc ay 
ı;an'atinl icra etmemek cezasına çar~ 
pılmış. Bugünlerde, bu müddetin 
bitmesini bekliJor ve temsil edecc
ğ~ ''K~rmen" rolll için, Akdeniz sa. 
hillerınde, güneşte vücudunu kıı. 
ra.rtıyormu,; cünkft, Karmeıı'i ku. 
surs~z canfandırmaya ar.melmiş. 

V1vyan Romans•ın, 11şıkiyle bir • 
likte. Amerikaya giclee~i de sö'• 
lendi, ama ~lı çıkmadı. . 

Bu otuzluk kadın, bugün de, gü. 
zelliiini muhafaza ediyor. Yine o 
parlak kızıl saçlar.. Yine parlak 
kara gözler, yine o düzgün endan:ı. 
ve dudaklar ve bilhassa, perdede 
teşhir etmekten hoşlandtAı zarif ba.. 
cakl:ır .. Hepsi yerli yerinde ve 00.. 
yu da 1,65 

İlk aşk ~ergüze,tınden kazandııtt 
kızı, şimdi, 12 y3~1nda ve pek dila 
her bir ~ey,. Sinemaya bir nam7.cd 
daha. 

Eski Polin ve yeni ViTyan Ro
mans, gazetecilerden pek müşteki .. 
Ona olmıyacnk şeyler istinnd edl. 
yorlarmış. HattA, birinin snaJine: 

"Jorj Flaman'la mı, niçin. her 
zaman film çe\'iriyorum Bunda 
şaşacak ne var? Birbirimiz için ya• 
ralılmışız. Onunla "mükemmel bir 
ciftı. olduğumuza kaniirn,. San'at 
bakımından ... ,. diyor ki, bu, dünkü 
hakikat ve yarınki yalan.. Bugün. 
yalnız bir his meselesi. 

Vivyan Romans'ın sinemaya yeni 
girenlere tavsiyesi şu: Çalışımz ve 
mücadele ediniz, muvaffakıyetin 
kanunu budur.,. Herke!iiln merakını 
uyandırmak için de, arkasında, 
"Venüs" isminde bir siyah "köpek 
gezdiriyor. 

: Kadın ve Sağlık 

Banyo ve 
Sporlar 

Banyo yorgunluğu yener, In~a· 

na yeni kuvvet verir derler. Yo·· 1• 
cıı her idmandan !IOllrl bir duş 
yapılması yahut kıl cldivenlo ferk 
siyona b94 ..ınılmatıı handan ileri· 
ye gelir. Fa.kat banyol:ırın da bir
takım bwıusiyeUm Tardır, bu hu-
susiyetler blllnfrse banyodan isti• 

fade daha fada olur. 

Yüriidiikden sonra: 
Yürüdük.den sonra yapace~mı2 

banyoya bir RTUC iri hız llhe e
derseniz. daha çabuk dinlenmiş 0 • 

lursuouz. 

Tozlu 11ollarda ge:rdil<derı. sonra: 
Tozlu yolJarda gezdikden 8'1f!ra 

banyonuza. girmeden evvel banyo.. 
nurun içine şunları ilAve ediniz: 
Bi kargona dö süt; 500 graı3, 
lavanta esans: 5 cins tim esans 

2 Santimetre ki.ip, rom:ıren c· 
sansı: 2 santimetre küp, 

Gumeye çıkmadan evvel: 
Deniz kenarında gezerken yoı;un 

toplayınız, bu yosunları banyon•ı
za atacak ohınıanı:ı vüctıchınuzu 
kuvvetlendirecek bir ilaç yapmış o
lursunuz toplnnıi:ıınıt. ııibi banycıva 

atmayacaksınız. füınları kunılncak
sınız toz haline gefirec~lcsiniı, kii• 
çük keten torbalara koyacııksınız 

ve bu torbaları banyonun kine a
tacaksm1z. Bu banyoda hirçeyrek 
sa_:ıt kalırsanız uzun bir ııezinti için 
butün kuvvetinizi elde etmiş ola· 
rak çıkanıınız. 

Açık havanrn zararlarına kar1u 
koymak için: 

bonat do sut, 25 gram san kromat 
Bunlarla hir hamur yapımı. Bu 
hamuru 100 gramlık parçalara :ıyı• 

rınız. hergün bir parçasını banyo
nuza atınız. 

cildi inceltmek TJt: 1/llnlCIŞalfmOK 

içtn: 
Bu maksatla iki çeşit ban·yo ya• 

pıhr.: 
1 - Kepek banyosu. 5 kilo iri 

kepeiU iyice bağlanmış bir beze -ııı.· 
rınıı ve banyonu:mn içine hıral.:.:• 
nız: 1 

2 - Ni1;nsta banyosu. 500 grnm 
nişastayı alınız, evYelA !'('ljtuk !lionr:ı 
ılık suyla kanşdırınır. daha sonra 
do. ıban~nuza dÖkiinüz. 

Cok yoruldukdan sonra: 
Fazla sinirlendiniz. o:-tl::ıılınız ya• 

but ko.,.ga etrliniz \feya hır.lı yürii-
dünüz. Hemen bir :;inir banyo~u 

yapınız. Bu.ıun için rte banyonııza 

25 gram kuru su1fal dö sut, 25 gr:ıı!'l 
tuz, 150 gram ooda ilAve ediniz. 

z. U48 • 
- Şa halde blr casusmu,, l Ha - Evet Caıı la • - yır. Bu.yaya giderken nlt.ıH. 

· • us o bilir. Fııkat, kah lıydı. Gelecek ha.fta evlenecek. 
raman bir casus. - Nl~anhııı onu bekledi öyle mi'' 

Mis l'ı1erl bıında.n sonra şanghay ı;:ıu h ı ö ı ' ' fıaplsbaDeıılne nasıl dllı t . - .,, P 68 z. Ye meşhur bir li&h. 
' ilğUnü "'" o • ramanı hangi kadın beklemez• To 

tadan nasıl kurtulduğunu anlattı "lno nrlıl· Jh mW ' • · " ' .. pon etl için unutul 
l\llster Tomson otelin salonıın<lıı maz bir kadrn ismi oldu • 

Mis Merlyl dikkatle dinliyordu Si · t b Ik · · :\Ils Meri· . - zı e r ederım, dostum! 
• 80.}le Kıımimura gibi feragnt ııahlbi 

- Te.muçlnl takip edım Bektay n.d. \'e fedakl'ır kahramanlar yetf..-Hrmek.. 
lı bir Raa Cft UQU t•ar... nıı Bd il" ~ , ,... am t-0 del·am ederseniz, mllleUnlz.ln sxrt! 
bana dıı blr iftira attı.. beni kutu hl!'blr zaman yere ~lmez. 1870 den 
tohymetilc hapi!!haneye attırdı. onru, otuz be§ l111ık kuın blr 7.a. 

Deyince, XomsM dayan:.madı: man iç.imle giisterdiı:ılııJz bu ilerleme 
- Bcktay denilen Rus casu unu da hamleleri, sl:ılelin Jleride daha bli;) lik 

'91U'&rengiı: bir tekilde öldürmUşler. işler göreblleııeğlnl vaııdedly.ı>r. 

Artık mUııterlh olablU.rslnb.. 
Mis l\lerl genlş bir nefeıı aldı: 
- Kulnklarım:ı. inanamıyorum, mlıı 

ter Tomson ! demrk Jd o müthl' a • 
dam geberdlt ~yle mi'? 

- E\'et. Ve zabıta lt.ftlA onun kat1. 
llnl n.ram:ıkla. meşguldür. 

- Çok lyt.. çok iyi .. " onlıır araya. 
dıı.rıınnla.r. Fakat beın sb:e bir şey 
söylemek lııterlb: Buranın zabıt:ısı 

rok enteresan ınsa.nlarm elidedlr 
Haklıyı, haksız, haksızı haklı göııtc;. 
mekte pek mahl.r insanlar. Ber.I ::.!na.. 
Y~ lthllm etlere!< h.!tplshııneye at. 
tırdılar .. hapishruıede çektiğim azap 
yetmJyo.rmu, glbJ ondaki bir dos • 
tnmla beraber beni deli mevkllne dlL. 
1.1ilrerek delller pa.vlyoııuna. attılar. 

Ht>pslne tahammlll ettim ve gene ken 
dllerJnden bl.ri.nin yardımlle talıllye 

edildim. Haya.tını btr roman mevı;uıı 
ohmı,tur, mister Toınson ı 

- Benlmlcl de öyle. Ben yakmdıı 
yanı ıu., Avrupa. poııtaslle Londrayıı. 

dönooeğim. E~r siz de bu vapurla 
dönmek ıtkr~de iseniz, yolda., ~· • 
mu:dan geçenleri birbirimize anlatı. 
nz. 

- Çok tyl olur, mister! Ben hatta 
bugtln lmki\n bals!lm, derhal Şang. 
ha~·dan ayrılacağım. 

- TelA.ş etmeyin, Hongl otelde o. 
turuyorııunuz '! 

- OanJ otellnd" .. 
- Orada kalmanızı tııvslyr et. 

mem. 
- Nerey4' gitmemi münaıılp görür. 

ıünliz'l 

- Benim otelime nakledl.nl.ı , . 111k 

ııık temas etmemize tmklln hasıl o • 
lur. 

._ Hangi oteldeıılnlz ! 
- Emperyal otelinde .. 
- Çok g~el bir oteldir. Hemen 

biraz aonr~ ora~-a nakledeceğl~den 

emin olablllrslnlz. 
Mis Meri bir :yol arkadaşı buldu. 

ğuna ç-0k ııevindl .. 
O gün derhal Ganj otelini tcrkcttt, 

Emperyal otelLnde bir Oltaya geldi. 
Dol<az. glliı ııonra (l\lajestlk) trans 

atlantlğl Şanghay Umanına gelmlştl. 

Tomson bir sabah İngiliz 7.tıbıt& 

~flne veda ederek, .UajesUk \'&pu • 
runa. bindi. 

GUnrtcde bir kııılın drılıı191;rnrlu. 
Tomson: 
- Ooo, mis l\lerl, ! dedi • Siz ben. 

den önce 1;telmişsl.dl, Otelde sizi a. 
.ıadım .. bul.am:ıdım. 

- Ah doetiıın, şu \'llpuru a~ ıı~mı 
atınca.ya kadar KC~ahntlmden rmin . 
değildim. İçimde korkunç bir şl\phe 

vardı.. vataımna dönemiyeeeğim, bıı 

nı,Jorda kalM:ığım gibi tıiyler ürper. 
tici bir ıtliphe. 

- Şimdi her şey blttl. l\lajestlli vıı. 
pıım İnglllz bandıra.Si tn,ıyor va. 
tandan bir parça sayılabilir. 

- Siz kimeinlı. '! 
- Bir İngiliz gazetecisi~ 
AccJıta kutlbl ~,ekildi. 

Mis .l\lerl, Tomsona sordu: 
-- Bir vatan pa~ası üzerlndo bu. 

Iuııduğumuzu a1z söylemtıtlnlz. Ne • 
den artık hUvlyetinl.7.J. ıınklıyorsunuz-: 
ıo:tz bir gazeteci değU, bir zabıta mc. 
murusunuz. Bıımı herkesin böyle bil. 
mc lııde bir mahzur var mıdır': 

- Evet. Amirimden böyle talimat 
aldım.. biz sivil zabıta. memurları 

~ abnncı memleketlerde daim.'\ bir ga.. 
zet.ccı ıufııllle dolaşınz. 

- O halde benim Şanghayda ta. • 
nıdığım bir lnglliz gazrıt~clsl daha 
vardı. Yanı :reIAJ;;et a.rlrr.dıışun. 

- Tonımıyorum. Belki o d& benim 
glbldlı', l•'akat, bana Londrudıın ayrL 
lırkm böyle bir ıdmseden bahsetme • 
dller. 

- O halde huklkJ bir gazeteci de. 
mektir. Zaten böyle olmasaydı. ha • 
pl!lhanrde korkaklık göııtermez<li. 

zavallı adam hücresinde benden çok 
korkuyor ve titriyordu. Blr zabıta 

memurunun her !Jeyden önce ccımr 

\ 'C müdebbir olması icap etmez mı 'l 

"l:"AŞASIN .Uıll\IUR.!\..."'IL""'i' 
NiŞANLISI..,. 

''Majestlkı, transatlantiği Yokoba. 
ma limanından ayrılırken, aalıllde 

toplanan halk hep blr ağızdan: 
"Yaşa.ııın liamlmu.ranrn ınlşanlısı ... , 

diye haykırıyordu. 
Güvertede dolaı}an yolculardan biri 

ıtöylenJyor: 

- Ben YokoJıamadan bindim bu 
vapura. Fakat ,aklım hAJ.11. orada 
lmldı. Bu ne co~Jronluk! Bu ne fed.'l. 
ı.Arlık! BUttin millet, Ka.minıura &dh 
bir kahramanın sadık nişanluıını tak
dis ediyor. 

Mister Tomson, yolcunun 
soh-uldu: 

yanına 

- Çoktnnbcri Yokolııı.mıı.da mıydı. 
wz? 

- E\'et. Blr sene lmdar oluyor ... 
ııullı lıru.ıılanınca işim blttJ. Llvorpo. 
la dönUyoru.m. 

- Tlcnrctle ml m~guldi\nU:ı.'l 
- Evet. Ziraat mııkJınelerı (abrlka. 

sı veklllydlm. 
- Bu harptt' JapGnlarm muzaf • 

fer olacağından emln mJydlniı.? ı:·ot<. 
tesadüfen mi harbi kazandılar.'! 

- Hnyır. Çahımalnrım yakından 

görüyordum. Daha harbin ilk glln • 
!erinde onların :kıı;ıa.nacab-ma lnan • 
ını hm. Her :ferdi bir vatan 'azlfe • 
ıılle meşguldü. H"m de fedal<Arlı!.la, 
feragatle ı;alışıyorlardı. 

Polin, artık. yolunu tutmwıh1 

"Ronyoni" ismindeki dans ve., te: 
~anni mektebine girdi, Sıın'at ka.'.i .. 
lıyelini inkişaf ettirdi. Tab,aren'de 
"I{ k " . an an oynuyordu. Lido'da, 
ınce bır tülle, cıplıık denecek bir 
balcle .sahneye çıko:onlu. Bu yolun 
~onu belli: Bir aşk serglizcşti ve 
lıiı iç. 

Vivyan Romans. haddeden geç" 
miş, işini bJ!en bir kadındır. Daha 
bir zaman, pabucunu dama attırma .. 
yaeak ve perdede, toy kızlara, k::ı. 
dınlnro örnek olacaktır. 

Yoklamaya JaıJet 
Ş€-hremlnl askerlik ıubesJ b9'kan. 

Iııtın dan: .,.1 1 :c.[;1.j!~. 

Acık hava cildin rengini bozar 
kızartır, deriyi sertleştirir. 

Bunların önüne geçmek için kll
kürtlü banyolar Uızımdır J{likiirllii 
banyolar kokusuzdur Te ~annedllrli· 
ği gibi çamaşırı yıpratmaz. 

Kamaralarına ycrleştlkt~n sonra, 
neşeli lld dost glbl güvel'fodtı dolıt,. 

mağa ba5ladılar. Ve akşam Uııtil 

~ Şa.rıgha.ydnn a.vnldılnr. 
~ . 

- Haklıırıdır. Bir kadm ki, uzun 
ıramı:ııı, ölüme giden nişanlısını bllyiik 
bir safiyet ve sadakatle bekleml~. 

Komlnıura geldlğl z:ıman nl~anlı!!ınt 

mAbed ımıı.sında b•tlmuıt (mnç kız: 
"Ulu Tanrım, sen liamlmurayı bllna 
Tll vatanına bağr-da. Onu 11en koru!,. 
dlJl' )ıılvarıyormıı..,. Kamlmura mu • 
ıEllffer olarali dönlln(\(') doğruc11 m,:inc 
gitmiş .. ıılş:ınlı'<ının mlUW.de gittiği • 
nı öğroııcrek arkıl!'!ından ko,.muş .. 
omı Tanrı ile bıı.şba~a bulmıı~. D:ıyıı. 

Güzellik müsabakası 

Bıı müsub:ıknl:ır, biz de bile bir 
müdclcı moda olduydu. Gii;elli!i 
kr:ılıçclcr;mtzin io;imleri, h1llıi, ha. 
tırıınızda ... 

Poliıı, kendisini kız grhl<>rerek 
1932 gilzcllik mii nhakarnıa gireli. 
Jf,ıspıı, E(iizclıli, nıiitennsip endam· 
lıl dı. Eh .. Müs:ıhukun lılııre ednp 
nrl:ımın d~ lrvC'cc·iilıi'ıııli "elbetti; 
"\!is Pıırh" il:in ol ınJu; foka! b 1 

d:-fn (lıı l:ılii yar olmadı. O mint 
mini a•k -;ersfizeştl ve bıı ı:tün 31'·. 
n ın tntlı bir hntı rn ı olan çoclll!tı 
'ı::üzellik kraliçesi" ni lnhlından ir. 

' f'rdi. 
'Polin, kurnazdı, hem utanmıız 

J.urıı:ızl rdıın,. Var.iveli istismar et. 
ıı •1>!C'n kn ınmudı. Dava o~tı. kra· 
ı ı l' "'rnin iadesini istedi. Da,•ayı 
I; j he ili, oma ne zar arı v:ırdı. f.ıı. 
.,. ·'eleı', ınJ:ır<'lı ,sGhın oınıun yazı. 
ııırla ondan b. h~ccllyorlardı. O, 
••rr"n l "'" " mn<lı Aııplr hnrınd.• , 

• i T' l ,.-·ır 1 ·r ıl" n'> numnr:vnna 
l: tl:. Sonru Fr:ınsa turnesin~ 

1 - 339 doğumlu ve bunla.rla. mu. 
ameleye tabi mükelleflerin yokıama. 
larma 28 ağuııtcı« 942 gününe kadar 
devam edllece!i ...,..,..eıce gazetelerle 
ilM edilmişti. Gôrmen lllzum tızerl
ne yoklamalara 25 aSUstos 942 salı 

günU nihayet verilecektir. (Yokla. • 
malara haftanın pazartesi. çıı.rşa.m... 

ba ve cuma günleri öğleden sonra de

vam edilecektir.) 
Bu mUddet zarfında §Ubeye gele. 

rek yoklıımalarmı ynptırmxyanlar 

hakkında. As. mUk'elleftyet kanunu • 
nun cezat nhk!mımn tath!k edileceği, 

2 - Askert tekaüt, yetim, dul, "l'.la
lt\l maaşlarının tahsisi işlerinde slL 
rat ve stlıbatl temin tÇln aıft.kadar • 
l~ra rahberJlk edecek vel<A.let emri 
şubeye 11;'\'!lmlştlr. Bu 1$1e alA.kur o • 
lan y;;,tanda~lara ıubeee tca'J) eden! 
ızahat ne matbu emirlerden birer· 
nUshasmm verileceği n!n olunur. 1 

Fenni Slnnetçl 
Narı işsiz 

~ 1 
~ 

~ 
KAM~IURANL"'l'li JAPONYAYA 

DÖNlJŞt)' 100 gram yıkenmıc; kükiirf tozıı 
5oo gr:ım sıcak ~u. 1000 gnım bitrnr . ~~~~~~~~"..At~~~~~'At~~ ~ .. ~ .. ;.1 

Sb!EB 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Birlr.ci devre pamuklu mtnsucat tevziatına iştirak etmek ~re bu!!ilııe 
kam;.r tevzi 1cuponu almamı§ oıahla:ru: kupon almaıa.rını tcmtnen aşa~~ıda 
a~r~.slerl yavlı :fött m:ıhl\!de kupon tevzl ekiplerimiz tö.8.9i2 cumartesi 
ı;ur.v akşamın& kadar vazıtelertne devam edecektir. 

Henüz birinci pamuklu mensııcat tevzi kupocu almamış olan ta. 
ta.::.l:ııfı belertlyc h• .. dudu ~hlli:ıdekl sayın halkın nUf~s ciltdanı ve ekmPk 
kar.ıPJerile bu n.ıüddet zaıfaıda tem ekiplerimize mül"!l.caa.t ederelı tevzi 
lfuponu alma.an nan 1>lunur. 

ı 

2 

3 

Kupon tevz- ekiplerfmıdn çalışmakta olduğu mahaller: 

Beyoğlunda Taksim de Rus kilisesi binasında. 
Alemdarda Adli Tıp müessesesi yanındaki 11ebil bi. 
nasında. 

Şanghaydan hareket eden (l\faJ • 
tik) transatlantl!ti blrltaç gUn sonra 
l'okohama llmanına u~rııdığ'ı uıınıın, 

nam:ımış, ''Toı:ıtno ben geJdlııı',, dl~·e 
bağırmış.. ve bütUıı r:ıhlpler n::ımi -
nıurayı t.ıınıyıuca. ... aşırmışlnr. ·t~t~ 
bir mucize .. Ulıı Tıın.n, 'i'oı,lnonun ı;e. 

sini dul clu. duıısını kabul t•tti n· Kn. 

! 
yolcular sahilde btiyUk ve g\irUltUlü 
bir kalabalık gördüler. , .. mlnıurayı ı:;ağ ol.arak guııi1 ·rdl. Bıuı. 

1 
1\:;pu~ guvertcslnc'!e 5chrl ııcyredcn 1 llan ısoııra. lklr..iz de az.iz insanlar& • 

m s er omson, Yokohamadun vapo. 1 rırzl,, dh orelt iJ,islnl ue mu•.ndd 

1 

ra gelt'n acımla. ktltlbl.ııe ı;ordu: sular ·tn'<"is ctr,-ıl«lerdl ı~te b!lglın 
- Bu gürültüler nedir., Uallt ne . . · ıl b 

· • bıltıııı meuılekt't halkı, bftqtıı Mllı:td" 
· bulunduğu halde oulan takdf5 edf7 O" en aj!"n,ıyor 

- Bugün Jl\ponyunın milli lnırtıı. "lUajc,,tllt .. ır:ın,ııntlnntiğl linııııı -
ıu, bu~ ramıdır. Sahilde sı:ıslnl duy • ıJan u?akl:ışırluoıı, h ıl:i. Tom,onuıı ku. 

1 

duğuruuL "il hatip, bliyilk kahraman lağımı s~lı•ldrıı akııcdrn se'ller t·rl 

Kamimaramn :yarorhklarından bab. l)lyordıı: 
sedlyor. ..__ l'a<ıtısıll Ka.oılnıura ... 

1 

- Yani Temuçolnden, değil mi'? 
- Evet. Temuçin onun mü~tear a. 

ı 
dıydı, 

- l'tluıaffer olıırak mı döndü mem. 
leketlne .. r 

1 - Muzaffer dr.mek de lllf mıt o. 

1 
mm 3 aptığı işi ordular lnpunuıdJ. 
Şlmdlkl bükftmet l'.~okobaınada we 

1 'l'okyoda (lftUn adııaa ..,.d~JP.r yaptın. 

"- Yıı .. asm Kıunl:n ıra.nıtı nl!ll:ınlı 

-SON-

RAŞI D RIZA 
TIVATROSTi Halld.e Pl~k.ln berabt-r 

ASİLZADELER 
Ynzn.n: Bedia Fon Ştatzer 

BUy'\lk yaıtakllerin de ıtın.neUerı 1 
kabln&Stndıı kolaylıkla yapıl.rr. (OIL 
ğUı:ı lçtn bit hafta evvel mOracaat.> 

A kearay polis merkezi kar!!lstnda 
No. 1/2 Tel. 2098'1 den Uıteyı.:w., 

Osk\idarda Uncular sokağında. 
Kad,.köyündc Kad1köy mağazMmda. 

1~.-=a.11 ..... , ............................ ... 
4 yor. 

- Bıı lmlırıune.o ienil evli mlycıt ~ 



HABER-Akşam Poıtan 9 . .\-CUSTOS - 1942 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları MDessesesinden : 
(().8.942 tarihinden itibaren yapılacak pamuklu teuziatının kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri cuağıc/a göıterilmiıtir: 

ı _ Numaraları ilan edilmis olan kupon hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber yazılı adreslere mürauatlan. 

2 -Ayni r,oyi'dım taşıyan nüfus cüzdanını aile efradından b!risi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde iıtihkaklarm111 verUebileceii. 

3 _ Birind devre pıımuklu mensucat tevziatı işbu altıncı ve aon liste ile nih~yet bulacağından kupon hamillerinin haklarını vaktinde almalan rica ve ilin olunur .. 

tıncı ve son 
Muracnat olıın'lcak mahal 

J0.8.942 
P1\Larlesi 

li'.upon No, 

11.8.942 
Salı 

Kupon So. 

na\'İd Beh:ır, Beykoz Fe\L.ipa:,a :JMOOl-3541-00 354101-~54200 

Miiracaa~ ediler;ek günler 
12.8.9"2 
Çar~ba 

Kupon No~ 

18.8.942 
Perşembe 

Kupon No. 

3~-4201-354300 Z54301-3ı>H'J;J 

14.8.942 
Curoa 

Kupon No, 

15.8.94% 
Comart~i 
Kupon No. 

33{401-334~00 35{501-354600 

1'7.8.H2 
Pazartesi 

Kupon No. 

18.8.Dt~ 

Sıllı 

Kupon No. 

3~01-85{700 354701-334800 

19.8.942 
Ça.~ba 

Kupon No, 

%0.8.94'! 
P~be 
Kupon No. 

C~d. ?\o. 7~ -~~----~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~--~~~~-~~~~~ . ..-
''erte,· Kondu: l~) koz YalıJ,iiy, 35::.ooı 355100 355101-355200 
<;ayır cnclclesi Xo. 28 

:0-:ıtkı Zorlu: Bii~~~.adll. f'mar rad~ 3:b801-359000 ~s9noı-ıj92 liJ 

d!'t>I No. 30 

\erli MıtUnr Pazarları t~ kli<lar U4191-4H700 H4701-41•h){J 

flemzlye Atalny: Ka .. nnpa.<1ft Uzun. 440001 HOlOG 440101 -4-!0ZCO 

~ol Tursucu ~ok.ak No. 6/1 

Fethi Uener: Ka.,nnpıı.~a llahrl~e 441001-HH'lO 441401-HlS'J'.t 
ı·Rdde~I X o. 66 

Burhan Sunar Ye Siileymnn Er~c- 445001-445300 445301-U5600 
ne: \'enipo<.tane Aşirefendi Cad, 
!'\o, 58 

.\hmet Gü\enç: !fahmutpa'jn rad. 44<!001-44~20C 418201-44<1400 
defli No. 149 

Ece mağaza ı: :r.ah~ekarıı "nltıı.n· 45!>621--459A20 459~21-4GO~O·J 

hamam cn<l<!e-.i. 

Ahmet Turan: Beykoz Fe\'zjpa,a 
rarldeoıi No. 3R 

Şakir Şatır; Sarıyer: Sarıyer cad. 4SS401-48A600 488601-41'~800 

ılzsi !'\o. 9 / ll 

Rurhımettin Baj!tnnar: Sarıyer 

Ort.a~eşme ~kak No. 2.'i 

490401-49(1600 490601-i!'IOF.tl•) 

Ahmet Ata Kö eoi_;hı: l\IP.hmutpa• 500001-50080C !.00~01-501800 

.. & ~ 19.'i/ 197 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yerlı Mallar Pazarlan Kadıki;~ ~33901-534600 ~34601--53~~0~ 

mağwıası 

İhsan ,.e Hliseyin öur: lfacıkö., 56-4001-~200 ~t201-5~H4-00 

rek camii N o. 13 

355::01-353300 3::i5801-353400 

3~9201-351HOO 359{01~359600 

415401-416000 463409-434000 

4{0201-440300 440J01-440t00 

441801-442200 442201-44~000 

tt560l-44~90t ttıooı~446200 

{48401-448600 448601-44S800 

559301-55965C ö59651-63GOOO 

460801-461200 461201-461500 , 
488801-489()0(I {89()()1-48&21)() 

490801-491000 {91001-4~1200 

501501~so2400 eo2101-5oa200 

535301-s36000 62'°°1~24600 

355{01-355500 255501-355600 3~5601-~370Cı 333701-S.5~h0 

359601-359800 359801-360000 457S01-45Si0U 458701--15962u 

499501-500000 566001-5~6700 

440S01-44C900 440901-tt1000 

442601-443000 443001-443{00 

4~201-4461SOC 446501-441)$00 t46801-447100 44i101-4474JO 447401-44770C 447701~14SOOU 

-448801-449()(10 449001--449200 

562401-362700 562701-~SJOOO 563001-563300 ~633•)1-.:6.>ti(I() M::60l-56SIJOO 56S!>Ol-5ıW.ıOO 

461501-461SOO t61S01-i5210~ 462101-462~00 46240l-4~210C 46~701-463000 462001-46340. 

489201-4894-0C 489401-4;9600 48P601-i~9SOO 4S9801-4POOOJ 4900') 1-' ~02vü 4 90201--4 llll4•1t) 

491201--49140C 491401-491600 491601-491800 491801~492001 

~3201-501000 ~04001-504800 5061(11 ~51)7200 507201-5 HOOO 

62'601~25200 625201~623800 625S01~26400 626401-627000 6~7001-62750~ 627501--62~000 

564801~65000 ~65001-565200 56~201-563400 565401~565600 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~-
1 Ia y rl Doğu Ye ~riki: Fin<'ancılar, .566701-567300 !S67301-568000 
ffthmudiye Han No. 1 

Yerli Mallar Pn7.sn &hçekapı ma .• 
ğauı<11 

572801-57i000 374001-~75200 

h.arlri lhüyılmaz: Mahmntpa,l\ 584001-584300 68..aoı-584600 

Uoğu m2ğnzasr !\o, 91 

~lehmet F·aru1>, Knpahçar:<.ı Sipahi 58i001-687100 587101-597200 
~kak 'So, 20 

Beyoğlu Yerli l\Iall:ır Paı.an 588001---688800 588801-5~9600 

565001-~68500 r.68501-569000 669001~669~00 ~69501-57uooo c7000I-57050~ s10101-~i1200 5i12Dl-57200U 57~001~572SOO 

575201-576400 576401-577SOO 577501~57860Q 578601-57~700 579701-5SN!OO 580<\0j -~~1900 

584601-584900 384901-58b200 5~~801-586100 ~6101~5SStOO 586101 -::.86700 586701-5~701JI) 

1587201-5873()() ft8'1801~~7400 587401-587500 1587150l-5S760~ 687601~587700 5';i7vl-5S7800 5~7801-587~00 5879)1-58~000 

580601-590400 590401~5Pl:OO r9120l-5920CO 592001-592~00 592801-593600 593601-594400 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Zelii Zerin ,.e ortağı: Finrancılnr 596001-596300 596501-597000 
Yn ufy:ı.n llıın Xo. 8 

\bdüh,,.hnp: Ş~hrenıinl, Sar8 y. 601001--601300 601301--et>l600 
n f'yda.nı c!Utıle5l No, Si 

tltheyin Hilmi Ye SüleJman Sırn: 
1\3.pahı;arsı Aynacılar No. 5 

604001-6045-0C 604501-805000 

'lchmct Nuri Topbaş: Finrancılar, 609001-~09700 609701- 61'HOO 
.Uahmudiye Han No. 3/ 4 

\"erli MaHar Pazan Al<s:ıray m~ 616001-616:SOO 616501-617000 
ğ:ıı.ası 

~~r:ınin mağrua•n: Sultanhamam 
meydanı No. 1/2 

620001- 62"400 620401~!:Q800 

flıi!le~·in 01.sar:11:: Ikı:-ikta., Orta. 628001-628200 628201-62ı).(00 

597001 - 597500 597501-598000 598001~598500 598501-599000 

601601--60)900 601901-602~00 6022'>1--602500 G0250t-6n2so·J 

605001-605500 605501-606000 606001-606500 606501-607000 

610401--611100 611101~11800 611801-612600 612~i.1~13200 

617001-617500 617501-61~0·:() 618001--610500 618501--6190ti0 

620801-621200 9'!1201-~21600 6.21601-622000 62.2001--622-tCO 

628401-628600 628601-62SSOO 628801- 620000 629!>01~62P?CJ 

600001-600500 600501 6Ul0u(I 

so2so1-Go:ıco 603101--603400 603401-60370') 6C~70l-6"tOOıJ 

607001-6ni500 607501--60GOOO EiOSOOl-6085( IJS~>Ol-60001)1) 

613201-61J900 613901-614600 614!>01- 615300 6JM01-611i00ı) 

619001-61951i0 61P501-6:NOOQ 63010~ -030~~1 630556-631000 

e22•01-622soo 622so1-G232on 6'.?3201 G23ô00 6236"1--6240Qfl 

620201~29400 6~9401--629600 629601-629$00 620G01-630104 
tc~me cnddtsi ~o. 67 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~-;t;1~~;;;:;:;;;;:;;----;;;~~-==;;-;;:;;:;--~~-;;:::;::;;~-::::::::::--::::::::-::---:::::::::::-:::--~-::".'."::-::---:~-:-:-::-·~:-:-.::7--=:~~~~~~~~~~~--.:-:-::7:"--:~~~~ 
Halil Hil!met E~ez: Mahmutıla,a, 631001-631200 n31201-6314110 631401~31600 631601~'H800 631801~32000 e32001-63220i> 632201-632400 632·101-t>32600 63260l-6S2~00 632'301-6;{'.\0oo 
lrfaniye r:ı.ddesl 'o. Hl 

İnhisarlar U. M ütlürlü_ğ_i!_nde~: 
1. - lda"cnu:r ihtiyacı için "24•' adet kontrol ııaatı pazarlıkla aatın 

alınacaktır. 

Il. - P~ rlık 14 /8, 9!2 tarlhlne rutlayan cuma günü saat 11 de Ka. 
"'" •qta. levazım §ubcst...,dcki alım komisyonunda y&pılaca.ktır. 

llI. - İs'eklılerin pazarlık için tayin edılen gün ve saatte %7.5 gü 
venme parıılarıle bırlikte adı geçen komisyona gelmeleri UAn olunur. 

(8460). 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: 
Bir klloısuna 172,5 ytl~ yetınit iki kunıı em untim tahmin edl. 

len nümunc V"' evsaflle şar::.ameslne uygun (4000) liralık naftalin 10.8,9t2 
1>~artesi gücn 11aat 15 ıe İstanbul Taksimde ko;niııyonıımuzu., bulundu. 

ğ"..ı mahaıae ı:çık eksiltme ile alınacaktır, Muvakkat teınına.t (300J lira. 
dıı·. NUmunc lıergUn koml~yonumuzda görülür. Şartnamesi parasız alınır. 
lsteldllerln ... ,.,.inat mektup veya makbuzlarile eksiltme gtin ve saatinde 
koml8ycr.uma:r gelmeleri. (8002) 

f.1;,jnn~d5.t vekiHeti devlet limanları isletme uınum 
müdürlüğünden: 

İdareye mavnacı elınacağmdan aşağıdaki ıenlti hah~ olanların Ga. 
lat.ı idare merkezinde en:>pcktör!Uğe mUrecaattarı. 

1 - M JVD.Z7.af askerl!ğinl ve 942 yokıamll.8mı yapını, oımak, 
2 - Za'"'Zta.:a musadd&.k bUsnUhal vnraka.sı ve Uman cll.zda111t1ı hamil 

bulunmak, (8356) 

Bayındır Belediyesinden 
!lt2 mıı.lt nlı bclcdiy"nıız tenviratı için 27.5 ton mazotla 750 kilo Uç 

sı!:r ve 1000 kilo dört sıfır makıne yağına ihtiyaç olduğundan kapalı 
zarf usulılc :.:'7/7/942 t:ırıl.Lndcn 17 /8 /942 tarihine kadar )innl ı;Un 
1111 <!rleUe elt,,.ltme~ e çıkanlm1ştır. 

tı-.a •• ıt jll /~ tarih p&sartesi ı;ilnU tıaa t on birde belediye enctı. 
~ce crıı d!icce~nden taliplerin 2490 sayılı kanuna tevfikan prtna• 
aıt.cn ue u.iı'uı .&"or e6 uzerc bcleu ycmlze ınjracaa.ttarı ua.n olunur. 

(8464) 

Deniz Levazım a&t•naıma 
Komisyonu İIAnları 

Adet 
ııo 6XSO luk çift dürt.un 
00 Manyetolu maaa tt:lefonu 
50 Takrtlx.n 32 santimlik yuvarlak duvar saati 
50 ~ar::t M11.nopeieaı 
50 Orta boy kör pergel 
2:5 Orta boy pergel tukımt 
Yukarda )&Zıh 6 kalem cıya 18.8.942 günll 11:.ıat 15 te· K~ !ltmpıı.,ada 

bu.unan komisyonumuzda pazarlıkla sa.tm alına.::akttr. late: ... uıe•t.1 belli 
gün ve saıı.ttc: mezkO.r komı.,yona mUracaaU&r. (8H8) . ~. 

ı adet J800 kilo a,tırl.tında bir göz (Simis) demiri 
35 m/m kutrunrh ve 235 metre tul\lndc 7 kılıt ve takriben jj2~ kilo 

ağı"lığmda zincir. 
3681 metre IA.stik hortum (muhtelif ebatta) 
1500 kilo ştpkalık hal:ıt 3/ 4 burgat.R 
1000 kilo NevCE:tllk hal&t 1 burgata 
2500 kilo Foledorluk bJ.lat 1 1/2 burgata 

1 ad.?t çamaşır makinesi. 
Yukarda cı.ıs ve miltta rları yazdı mıı.tz~:ııe ntm ahıııtca +m:h.n istek. 

lıleı in 12.8.912 günllne kacar Kasunp:ışada bulunan deniz levazım ıatm. 
al'Tla komh::; ... nı..na teklltt .. bulunmaları. (8477) 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan: 
Demir! !stanbuı J. aııbarından verilmek UT.ere numunesi.le "artnıı.. 

ro•. l"~ne g6re 141101 giyim nal ımaleyisel 25.8.942 aalı gilnU saat 15 te 
İ3t'!'nbul Taksımde J. Sa. Al. Koml.syonumuzda açık eksilt"1'le ile ihale e. 
dlırcektır. Beher ı;;ıyim nalm inıallyeıine muhıım;nen fıyat 33 kuruştur. 

1 !s't klllerl~ gerek demir bedeli ve gcreksıı lmaUye için co:ıman 2445 lira 49 ' 
I kuruşluk ılk teminat makbuz veya mektubunu komisyona vermesi ve 
j evv~ıce nal i:ııaJ ve t<?sllm ettiğine tiair vesll<a ıbraz eylemesl IA.zımdır, 

. !\'lhrıune herı;tin komisyoncia görUJUr, Ş'lrL'lamesı parasız ıılmır. 

1 . 

D e vle t Qemiryolları ve Limanlara İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muham"len bedel! ~250 (sekiz bin iki yüz elli) lira ;>lan komisyonda 
mevcut tirneğı evsafında 1101)0 (onbir bin) kilo külçe çinko (21. ağustos 

1912) paz>1rtes! gUnU 11al\t (15,30) (~n beş buçukta) Ha.ydarp'lş'lda Gar 
1:.ı.nası dahit'.JJıleki komisyon tarafmdan kapalı zo:ı.rf uauuıe sa.tı11 atına. 
c11ktır. 

Bu İŞfl girmek istlyenlorin 618 {altı yll.z on se\!I~) lira 75 (yetml§ 
bej) kurujluk muvakkat t~minat, kanunun tayn ettiği vesikalarla teklif 
lerinı muh!~vl zarrıarmı &yDi gün saat (14.30) on dört otuza kadar ko. 
m isyon reiıiigi:ıo?. vermeleri l!z1mdır. 

Bu i§e 'iit. ~artnaıneler koml.syondan parasız olar~k da~ıtılm'l.l<tadrr. , 

(8511). 
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idarem'?:!!< EdirnedeJcT maldne deposuna bir yıl için te geleee!f ta.ıı. 
nı.n ıo.!!'"'n MOO ton ma1t-r. kömUr1nün vag:>:ıla.~h.ıı ':>l,ıltılıp g-öııtertıe. 
cel< yere lsttf eciil'lt!esl v" gene bu kad:ır kö nflr.ln lok> n ıt nere veya va.. 
ıtoıııara yUkl•. Ulmest lşl l!!teklistne verilmek H.ıere 2700 llra muhammen 
beaelle açık .ıkeiltmeye konmujtur. 

Ekalltm? 17. llğuatoıı 1942 p:ınrtesı günU saat 11 de Slrkectı:!e 9. 
f~letme sl\tcıı'lJma. komisyonunda yaprla.cıl<tır. B·ı lşe girmek latl:re-ıla rln 
20:'.~0 llra mı:va.kkat tfilminat yatırarak y-ıı!nrj ı yaı;.lı ~iln ve s;ı:ıtte ko. 
m!ıoyona gelmeleri. 

Şartnameler parasız olarak komısyondan verilir. (8199) 

r---------------------------.... 
Büfeci Aranıyor 

Sababm aut 10 ondan gece aaat bire 19dar en aı: 1,000 kl,lnl.n yt~ 
celi ve l~kJ~rtnJ temiu edecek blr bülecl aranıyor. Der gün Vakit 

ldarehanMtDe mUracaat. 
J İsteklilerin yazılı ve!'lika ve temioattarıle eksilt:nc zamanına ko. 1 m13yona gelı:ıelerl (8537). ._ ___________________________ _, 


