
lsviçre ile yeni bir 
ticaret anlaşması 

imza edildi 

L----------------------

Çimento tevzii hakkında 
yeni bir koordinasyon 

karan çıkıyor 
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Amerika ile lngiltere 
arasında imparatorluk 
idealinde ayrılık mı var? 

Vali Ankara'ya 
gitti 

Bir iki gtln ıonra 

lıtanbula döneceli 

Suikast davası 
Müddeiumumi suçluların 

• BU SA.BA ... R ..... KI TELGBAFLAB 

T orino'ya yeni hava akını 
çok şiddetli oldu 

Çıkan v.angınlar uzaktaki Alp dağlarının 
karii tepelerini aydınlatıyordu 

Londra 1 O (AA) - İngilU ha• Uçaklar Torlno Ozerine pldikJeri uiradıklannı itfraf edfyor1-
va kuvvetleri tarafmdaıı dün ~ zaman hava prtlan çok l:1i ldt. Atı· MussoHnl ıon nutkunda. Almq,. 
İtalyanın Torino tehrln• yapılan lan tıenvlr ff--'-lerlle ortalık -dınla• ttal ha hU ___ L __ a1c: hakksıd maltl rflmek ,.... ..., yanın yaya va CUlllRlnu. 

te;rı a fU mat ye • tılmıı n derhal hedefle~ bombalar ita?'§1 çok miktarda uçabanr top-

Dün Lan • tt-- H yaidınlmuına haılaıınuttır. Atılan lan glSnderdiğinl ıöyleınitti. Bu .&-
&ece ca.ter, ~terMUtS, a.- b hal · da " 2 nluk 1 "'-Iifax ve Velllngton alır hombardı- om ar aras111 " T• to :r:ıe rağmen uçak ar bUywt bir muka-

cezalandın J- man uçaklanndan mUteıelddl k~ tahrip bombalan '" y{ls blnleroe vem.etle ka111la1mamı1lardrr. Yalnıs 
vetll te,ckkUller, İngilteredeıı hare- Yanatn bomba.. vardı. Da.ha uçak.- birkaç top fasılalı ateı etmlı, bet aJ... 

malarlDl İstedi müdafaa için duruşma fet etm.lı va Alp da~lannı aprak lar aynlmazdan ~I hedef eahua tı ıfllcla.k havayı aydınlatmaia çalıt-
' talyl andı? TTorino tehFirm• taanıub •t- klmllıen alevler .14;inde kalmıtb1'. mııtır. 2 &~ avcuaı g8rilnmü~ de 

23 b• • • k" b k Jd miı er ır. orlno, at otomo ll •• y lar ka .J __ b''-'ıL.Lll L.J 110 .._ __ 1 ırıncı an una ıra ı 1 uçak lrna1lthanelerlnJın, top w ıillh angın o Q4U' U,7UA'UI ıg ~ oun ar h.Ucuma kalqrmanuılardır, 
fabrikalannm ve harb eanayiinln bu· kilometre uzaktaki Alp dailannın Londra 1 O (A.A.) _ Torino'ra 
lunduiu en mUhlm 1AI1ayi merkezi· karlı tıepeleri aydınlanıyordu. lta1- yapılan eon Üında 4 tonluk yeni 

::a,;!~ =:: ~~ dir. yanlar tebli41emde alır kayıplara n çok teelrll honWbalar ahlmııtır. 
man yertnden fırla.yarak: 

- Teı11oe.manı bulun, htqeyi çıp
laklıtı Ue .ayuyecetım. Salomon 

adalarında 
"Harb daha uzun 

sürecektir" 
Bir lngiliz nazırı "Düşmanın mane
viyatının kırıldığına dair ortada 

cnıaro yoldur11 diynr 

Londra 10 <A.A.) - Dlln Lordla.r Müttefik Avrupa. memleketlerin1a 
kamarasında Avrupada ffgal altında. harb sonrası ihtiyaçlarını kaılılamat 
buluna.n yerlere ekoiıoımJk yardım 1ç1n bu memleketlerin hllkfunet.lerl 
meselesi görQştllm11ftür. Nazır Lort ta.rafından tetklkler yapılıyor. Bu 
Oranbom bu mOııa.,ebetle denı1ft.1r htlkfunetler haI'b blttlkten aonra 18 
ki: ay zndmda gıdıı. ihUyacına dair mu-

cıDtışna.nın maııevJra.tmın tıhldl- vakkat tahminler ve~lerdir. Mnt.
am& dair ortada. emare yoktur. Harb teriklerden çoğu yiyecek llstelertı• 
daha. U9l!n sürecektir. P'a.k&t muho.re- ham madde ihtlyaçlannı blldirmtşler
belertn birdenbire nlh&791Jenmesl. dJr. Yardım tot clhanşüınul müttehl' 
~k.ll vardır. Bunllll jç1n Müttefikle.. ptrma lüzum göstermektedir. Bu hu· 
r1n ham bulunmalan J.Azımdır. .!\ISta teşldlAt yapılıyor.• 

faaliyeti 

Almanlar1a mücadeleye 
hazırlanıyor 

Japonya' da 
endişe 

Hava akını yapılması 
ihtimalinden 
bahsediliyor 
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ransız dönanmasın-
Bulunmuş Çocuk 

T ramvayın sahanlıırına ihtiyar bir kadının kocağında olduğu 
halde girdiği zaman hemen hJç kimsenin nazarı dikkatini 

celbetmedi. Her çocuk gibi bir çocuk sanılıyordu. Fakat sonra bu
lunmuş bir çocuk olduğu söylenince bütün gözler oııa çevrildi. 
Herkes topuklarım knhlınp birbirinin omuzundnn yüzünü gömıe
yc çalışıyordu. Kırklık bir hanım sinirleri bozulduğundan gülmcğc 
başladı. Yaşlıca bir zat anasına lanet okudu. Bir bnşkası güzclli~ri:
n e işaret etti. Yüzü, nğzı, bumu yerinde imiş. Biraz evvel giilen 

d - n an gemiler Tun s'ta muha ebe 
5 zırhlı, 3 ağir, 6 hafif kruvazör, 1 uçak gemisl, \ 

3 büyük, 8 orta muhrip, 20 denizaltı, 10 korı;et, 
3 mayn gemisi 

deva e • 
ıy 

fakat sonra ağlamaya başlıynn kırklık hanım, yaşlaruu silerken Vll§İngton 9 (AA.) - Gazete- tano 38, 1 lik, 16 tane U,5 hık, mU· 
beyaz yünden bir Jmndaga sarıldığına balolırsa bu çocuğun ler, Toulon'dnk.i filonun dı§ında ka- teadclit uçaksavar topu vardır. Silr

· lngilizler, Almanların yaptıkları 
cebi temizlediklerini bildiriyorlar faknı zaruretten başka bir sebeple bıralalmış olaca'rı mütalensında lan ııcrbe.t Fransız harb gemilezinin ati MAtte 30 mildir. 

buluntlu. Vatman k üfrederek Yitesi doku.ta taktı ... bimlerile bulunduklan yerleri açık- Georgues Leygu~. Montcalm, 
Söylediklerine göre Tcpebaşı b:ıhçesine bırakılmış. Her halde ça yazmaktadırlar. İakenderlyede Gloire kruvazörleri her biri 7,600 

üç aylık ya r deni ordu. On u bir polis refakatinde Darlilacezeye gÖ· Lorraino z.ırl\lm. Tourville, D~- ton hacmindedir. 9 tnno 15,2 lik, 8 
Şimali Afrilaıda ı 

türen )aşlı kadın meraklılara laz oldut"Wlu h aber verlyo!'du. Bu quesne, Suffren, Ouguay Trouın tana 9 Iuk. müteaddit uçaksavn.ı Tunus'ta Teburba mıııtnkn-
talihsiz yavruyu polisler Tepebaşı bahçe inde ihtimamla sanl~ kruvazörleri. toplan vardır. Süratleri aaatte 32,5 amda ba.§hyan muharebe bUtUn 

Trnbluı - Elageila yolundaki Mih
ver nakliye kafilelerini ve Ub
ya da Mihverin en büyüle hava 
ilsaU olan Misrata hava meyd~
nını durmadan b mbnrdıman 
etmekt,.dir. M ' ut ahım tl re 
bakılına bur d y ınd:ı mu ,.. 
reb n'n z n • b 1 n l ı ·r. 

sanndanmıs bir halde bulmuslar. Yanında da bir şişe süt varmış. Dakar' da Richclieu zırhlısı, Gcor· 'mildir. §ldetilc devam 8tmektedir. Lon-
Ba'ika h'<ı hir ı;; y. Ne bir kilğıt, ne bir işaret. Zaten )Olculardnn biri ges Leygues, Montcalme, . Gloire 1 Fan~.ruıque, Malin, Tenible torpl· dra'dan gelen haberlere g8re 
en ç k b kt:!dı. Çocu~"'llll meçhul nn sıruı hitap C< erek: <r- Be· kruvazörlen, Fantasque, M lın, 1 er- to muhriplerin n her birl 2,569 ton vaziyet fUdurı Tcburba tehrlni 
h • le k kadı ! dİ)Ordu. Iln)dl uıladık fnrnkncnksm, b:ırl ismini, 1rible .. pleri, Dender Jules hacm'nd dır. 5 tnne 13,8 Jik, 4 ta· uıpteden Alman kuvveti rl hu 
b ni birken nnn yaz dl! Ö)lC bıral~!rı jVcrne, b~ka 12 denizııltı, 10 kor- ne .3 7 Jik topu '\-nrdır. Süratleri sa· §ehrin )nkınındakl tepelerde yc:r-

1 at 1 Jncal· tnraf, dünynyn rehl J ten Uç ny onrn vet, 3 mayn gemisi ve b ıı küçük att 3 7 mildir. leruni~ bulunan milttcfik kuvvet-
a t. rtıfınd n terkedildi~ i in )&b ncılnruı kucatrıncü;ı D~-1 gemiler: . • .. l Martin. uc adasında: Bcarn uçak lcr taarruz etmi r ve bir ke-

<'l'Z nın o unu t ıtnn bu bcdbnh t insan 'ln'\inısunun l ntiyl"n an-.n. Martinıqu~ te Bearn uçak gemı • . . 
2
i 

146 
ton hacımindedir. aimdo llerliyerc:X lr cep viıcu- St lir 

m m i lı K hdi inin )Üziin<' acıyarak bakanlara mettn bakışlar· Jcanne d'Arc, Emile Bert"n kruva• ~~nu~ı 
21 

S idi 
40 

tayyare ta~ır. da. getirmeğe mu'\.affak olmu~ 
b muka ele cdiyo du, luıtttl işi fazla btivütmelerine karşı gülüm- zörleri. 8 u;a 

1
5 

5 
j 1k r6 t 7 5 8 tane lardır. Bunun Uzerins miltteHk 

cephenin n: k z ' i m 
harebe faal"yeti a 'mı ır. Lon 
dra radyo u Alman muk veme
tinin arttığını lild"rmektecbr. 
Sovyet teblivleri eıı.dece evvelki 
istikametlerde taarruza devam 
edildiğini kayd ediynr . 

aı.hordu bile. :Te o mu tu? Bu dünyanın felfi.ketU b'r dilnyn oldu- Muharip Fransızlnnn elinde Pa· ı 3 7a~.k ' u 'd ane ' ' tanklan tnlUTUL 1ıec;.ıni§ ve tid-
ğunu b'Jmi)orlnr mıJdi? O bilerek gelmiş ve ilk adımdn tamnin rLı ve Courbet zırhlıları, be§ muh .. I ' ı topu var ır. detJi bir Uınk muharebe& olmu:ı· 
ettiği gibi çtk 1 tı: Gafil dnvramuıı.nın m!i:ruısı yoktu. İ$te anası rip ve dört denizaltı vnrdır. Bundan J eann~ d' A.rc kruvazörü 6,496 tur • .Muharebe neticesinde cep 
tarafından bırakıldığı bahçede kalnuımı.,.c;1.1. Sıcak bir yere doğru ba:ıka Toulon'dan kaçan Gç Fransız ton hacmıındedır. 8 tan~ 15,5 luk, 4 ortadan kaldınlmı§tır. 
gidiyonltL 'Üzülmemeli idi. Olurdu böyle §eyler! denizaltısı Şimali Afrika sulanna tane 7,5, 6 tAne 3,7 1~ t.opu ıva: Tunuştn mUttefik lhnvn kuv-

Yn\'rucu!!:tm yüzünde böyle • metfn bir ifade olmakln beraber, gelmiotir. Dilrdilncü denizaltı Barse- dır. Sürat! saatte 25 mıldır. ~mıl vetlerl faz.ln faaliyet göstenne-
her halde a:ası tnr:ıfından bıraloldığı zaman olacak, hayretinden lone' da gözaltı edilmlotir. B~rtin ~ruvazöril t; i·~~6 

4
ton a9· ğo ba§lamı:ılardır. Müttefik uçak-

çılnn gözleri o şnşkın1ığı muhafaza ediyordu. Fakat bunu mUm- Kalan gemiler mındedır. 9 ~M • ı • ıg..e İ ları Alman zırhlı kuvvetlerini 

Hava akınlan: 

İtalıyaya hava akııılnn d evam 
ediyor. Londradnn gelen son 
haberlere göre, evvelki gece İn· 
ailiz hava kuvvetleri Şimali İtal
ya.da Torino şehrine tıı11.rruz et
m.lolerdir. Birçok bomlııı1ar he
deflezde patlamış, yangııılar çık-

kün olduğu kadar örtmeye çalıştığı belli idi. Yukan telgrafta ismi geçen gemi· ~4 tan1l' 7 lık topu vardır. urat tlddctlo bomhardıman etmİ§tir. 
Trnmımydan bıeceğim sırada bir knç kişi polisten onun evlAt- ]erin evsafı ıudurı lakenderiyedeki mı 1~· • Ubynya gelJncs, burada he-

hk olarak nasıl alınabileceğini soruyorlardı, LorraJno zırhlını 22, l 89 ton hacı- Muharı.p Fran11~arın elinde bwu• nUz bir hareket yoktur. Londra 
Şevket Rado mlndedir, 8 tane 34 lüle, 14 tane nan gemıler ı Pana, Courbet z.ır~lı- re.dyosu Elageila civannda har-

e::=========================== J 3 8 Jj)c ilt dd't çaba var topu lannın her biri 22, 189 ton hacının- zırlığın arttığını, hava faaliyetl-
'd s' .?1 tlea ı ttıı 21 mildir dedir. Birincld 19 l 1, ildnclıt 1912 nln de ılddet1endiğini bildir-Mahkemelerde: var ır. ura .aa s . d d . . d" ·1 . ti 12 t 30 5 

J 913 te denize indirilml§tir. l ek enıze ın 1ın3 mı8 l~k r.7 
an

7
o 

5 
l • k mektedir. MilttoHk uçakla.rı rnı§hr. • 

Bir top b smayı niçin a mış t T rvilı Du Suff u , 22 tano , ı , tane , u '!'l!'!!l!!'!!!!"!!!!!!'!!!!"!"!'l'~""!!!!!!!!!!!!!!ll!"'!!!!'!!!!!!~~ll!"!!!"!"""!!""!~!lıl!"!~~~--"' ... _'!__...,.l/ ou e. queane, ren ay- . ak! 1 ~ 
• i h biri h' t ve mütcaddıt uç aaavar top an 

nı tipte, yan er onar ın on• .. tl 21 22 ·ı ç• • • 
luk. ağır kruvazörlerdir. Silahlan 6 ~~rdır. Sura ed saatte - mı. JmentO teVZIJ 

. . li d b . bas I k.. ••• mi d .. .. r . d taııe 20.3 lük. 8 tana 7.5 luk. s tane ır. 
1 Muhıddin, e n ~ !r top ma !o . yw • o~yu aoıy ıyeyım • do 3,7 lik toptur. Süratleri saatte Yukandaki tclgraft.a iami unutu -

Çiçe aşısı 
de Kapnlıçarlllya gırmı~. ıokak a.ra· ~i 8'1zfn merhametinize bırakayım. '.3 7 mildi muı bir geım..I daha vardır ld, 0 da 
bınndakl dükkan sahiplerine ha§ vu- Ben bu·~ ,aptun. Ve lakin lunıılık o' rT. . 7 249 t L- Casablanca'da bulunan 3S bin ton- Bir koordinasyon kara

rile tanzim ediliyor 
Romanya radyosunun 

asılsız bir haberi 
. lsun CÜ d B basın uguay rouın , on wıc• 

ranı.k ku~gun. fia~ili bk;i topunu o ye yapmadımb . u ıh a mindedir . . 6 tane 15,S lı.lk, 4 tane luk Jean Bart zırhlısıdır. Bu zırhlı 
aa.tma Jstbenu~. . td ebn 1 arz1.1&u-- t~puk '~zu~ Uan an dn ~j ane· 7,S luk, 12 tane 55 lik topu vardır. Richelieu'nlin eıidir. 
DA uygun ir mü~erı e u amamıı. run oşcmn ., unıyor u. ı mor- Sü t" tt 34 "leli Kala gemiler arasındaki z.ırhlı-
Adliye koridorunda bir ahbabına lu, an.lü blr tcYdi. Topu orada gör- ı;~J· mı ·ı r.. R" he!" ı d !!_il uk'd"r Diğe gemilerin Ankara 9 (Radyo ~zete&i) - Ankara 9 (Radyo gazetesi) 
dert yanıyor ve: dül:çc kendi kendime; ah, derdim. 1 5 bı gemıher. . dıcd. ıeu8 har ain ....... ı ı 'ı dr. 

Ah d. T _ L ,_. 1 k p 1 d d bi •- 'lik zırh ısı 3 in ton acının e ır. . epı yerıı ve aon •atem ır. - , ıyor. a.ınwuı;a.r ı et- aranı o sa a ~n an r enı.an 
Yann Resmi Gazetedo çıkacak bfr Romanya radyosu 7 i.kincikı\nun 
koordinaayon kararile memleket günü saat 20 de yaptığı yayım
dahilinde atihsal ohman veya hariç- da İngilizleıin Suriye'ye çiçek 
ten gelen çimentonun lh.tiyaca 1ıöre hastalığı getirdiklerini ve Lüb
nrfını tanzim için İktisat Vek&letl- nan'o. getirdiklerl aşılardan bir 
no aalahiyet verilmektedir. mikdannrn verilmesi için hüku

tim. Cuya beş on kuruı fazla ala- lcemrsem ... Bizim efendilere; sun
ymı, dedim amma, Şeytanın çanğı dan bfr entarilik vmlniz de diktlre
çabuk delindi. Tamahklirlığımın yü- yhn di;vemedim. Hani ya, utancım 
zündCC'l yakalandım. İlk mü§leriye tuttu. Bir türlü ağzım vanp ıöyliye
eatsaydım, bu işler başıma gelmez- medim gitti. Aradan aylar geçtiği 

Amerika ile lrlgiltere arasında impa
ratorluk idealinde ayrılık mı var? 

Hususf §ah..,Iar, çimento almak metimizce yapılan teşebbüse red 
ne ırk ne tarlh ne kültür bakı.- iç.in hakikt ihtiyaçlarım bildiren be- cevabı verdiklerini bildirmiş ve 
mındru.ı, hiç bir' ilişiği olmayan yannameler verecekler ve bu beyan- bu aşıların Almanya tarafından 
aıtımış milycmluk asyalıyı kcn .. namelere, Ihtiyacın hak.iki olduğunu derhal gönderildiğini ilave ct
dlne köle etmek için nasıl bir bildiren rami veailuı.lar ekliyecek- miştir 

eli yal... Az tamah, çok ziyan verir halde basma topu 01ada duruyor, (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
derln. R .. n~mld "" ;;,,1 ...... ı.:ıu. mAi-1a gvnJed.., satmıy<>tl rJı. bek1em1yen İngUterenin, sırf ln-

Muhidclin, daha fazla para ıvere- Eh, demek ki hunu satınıyacaklar. 
cek bir müşteri bulayım diye dük- Her halde kendilerine lüzumlu bir sanlık adına, böyle ağır bir mis
l:an kapılannda dolqırhn bir po- şey de değil. Barl beıı alıvereyim. yonerlik yükilne yıllarca katlan
lis memurunn raslamış. Hainler kor- dedim. Bir sabah yazıhanede kimse masım da kimse kendistnden is
kak olur, derler. Muhiddin de çal- yokken kuma~ topunu oradıın al- teyemez ve galiba da istemiyor. 
dığı malı satma'k isterken polisi gö· dım. O gün kimse farkına varmadı. Fakat maksadımız, burada, M. 
rüncc, birdenbire ıaıırmış ve koltu- Hakim beğl insanın baz.en tamah- Willkie'nln imparatorluk politl
ğmıdaki kumaş topunu saklamak İao- klirlığı tutuyor. Eivveloc basmadan kasını gelecek sulh 1dea1!11e uy
tcıniş. Bu hareketi, açıkgöz polisin entari yapayını diyordum amma. ğunsuz bulduğunu, lngıUzlerln 
nazarı dikkatini cclbctmi17 ve bu ür- top elime geçince kC!llleğe kıyama- de her vesne ile İmparatorluk 
kek satıcıyı yaknlnyıp karnkola glS- dun. Şunu olduğu gı'bt satayım da düşüncesini korumak istediklerl
tfirmüş. Orada tahkikat yapılınca, heo on kuruş kazanayım dedim. De- n1, ve İngiltere ile Amerika ara
Muhiddiınin, bir manifatura tacirinin mez olaydım. Çarştda aatarken poli3 sındaki anl~mazlığın bundan 
yanında hnmnllık yaptığı ve koltu- efendi gördU, yaknladı. Zaten bunu doğdu~u anlatmaktır. Nite
~daki bir top bnsmnyı oradan ça- aatsam da aonradan mnl aalıiplerlne kim, bütün milletlere hürriyet ve 
hp satmak istediği meydana çıkmış. haber verecektim. Ben hırsızlık yap- istfklA.l adayan Atlantik sulh ya-

Sultnnnhmet ikinci sulh ceza mah- madıın ld... sasının, sömürğe mllletlertni 
kcmesinde Muhiddiıtln sorgusu ya- _ Peki amma, mal aalu'binden unutmakla kötü bir eksikliğe 
pıldı. Biraz evvel kapının önünde bir entarilik iatemcğe utandın da, düştüğünü o zam.an yazm~tık. 
arkadaşına dert yanarken suçunu kocaman basma topunu kimseye ha.- Bizim politika anlayışımızda ~ 
itiraf ettiği halde, ma.lıkemeye gi- her vermeden almağa utanmadın milrge yoktur, olmamalıdır. Hür-
rinoe evvela inkara kalkı"tı • .. D--•- 1 • il al -'- riyet - bir insan dilşüncesile -, " • mır ·~Kasının mrı ını C1% ~ max bütü dün tlletl 1 i d1r 

Hayır begv efendi 1 Ben böyle h -~• k ld " bilmly n ya rn eri Ç n · 
- ıı'Sızıı 0 ugunu or muy- Sulh lltik bakım d ' d !Jler yapmadım. Orada bunca sene- dun? po ası ın an a, 

dir hnmalım. Hiç.bir hırsızlığınu gör- H"k" b ., 1 B top onlara yarınki aynlıkları doğuracak, 
memişlerdir. Ben eli eğri adam deği-

1
• - ~.1

1m d eıı b u açları toklar ürerlne gene saldır-
lhn. Bu iş sırf iftiradır. azını ~:~~ eıuıl nn ebnil. h k . tarak sulhu bozacak kavga kay-

Fakat hükim, tahkikat evrak.ıı - ı..aztm 0 m.ua • e.r esın na~ budur. 
olı;uyup, Çarşıiçinde yaknlanma hl- malını haber ...ermeden nasıl alır- Londradan gelen bir haber 
disCJıini lcendisine izah edince, mu- ınn? Hollanda kırallçesin1n, sulh ten 
hiddin inkarın ~o yaramıyacağını - Orasını bilemedim işte( Baai- sonra sömürgelerin 1stJklAlbıe d~ 
anladı.' ellerini göbeğinin üzerincde ~tim . bağlandı galiba. Bir cahillik- yanan bir imparatorluk kurmak 
bvşturup belini bükere'k, hakimi bir tir ettim. için hazırlıklar yaptığinı blldirl
daha selamladıktan sonra: Mahkeme, Muhiddinin tevkiline yordu. Bu gösteriyor ki küçük 

- Hakim beğl dedi. Siz büyük ve mevkufen muhakemesi yapılmak Hollanda b1le, başına gelen bun
adamsınız. Her §CY size eyuı olur. üere evrakın ait olduğu rnahkemo- ca f e!Aketlerden sonra hfılft. tm
Ci:ı:Iesem de, aaklasam da fayda ye göodriJmesine karar verdi. paratorluk lnırmak iddiasında

lsviçre ile ticaret 
anlaşması 

lngiliz büyü 
elçisi 

dır ve elindekln1 büsbütün kaçır
mamak için gösteriş çareleri arı
yor. A vnıpadak1 34 bin kilometre 
karelik ve sek1z m1Iyon nüfuslu 
Holanda, binlerce ve binlerce 
mil uzaklarda, kendisinden altı 
yüz defa büyük, kendislle ne din, 

hak Ueri süreblllr? Eğer bu ülke- lerdir. Yaptığımız tahkikat, Romanya 
ler hür ve müstakil olmıyacak Salahiyetli memurlar, inpat yer- radyosu tarafından verilen bu 
da mutlaka blrlnln esiri olacak- le.rine giderek buralarda kullanılan haberl'n hakikat olmadığını gös
sa, neden çok uzaktaki Hollanda çimentoların nereden ıve na.ısıl teda- termektedir. SA.ri hastalıklnra 
kıraliçesinin olsun da, her ba- rik edildiğini tahkik edecekler ve karşı ~ı ve bilhassa çiçek aşısı 
kımdan çok daha yakın bulunan fatura sorabileceklerc:Ur. Bu auretle Refik Saydam Enstitüsünde 1hti
Japonyanın olma.sın? kaçakçılığın önüne geçHmit olacak- yaçtan ziyade yapılmaktadır. HÜ· 

Menfaat için mi kan akıyor, tır. k'fimetimiz bu gibi il!çlara muh-
büyük insanlık dA.vası uğruna İktisat V ekfı.leti veya Vilayetler taç değildir. Romanya radyosu-
mı? tarafından verilen çimmtolann, tah- nun bu habernl katiyetle yalan-

M. Willkle'yi .sinirlendiren ve .ıs edildiği yerden ba§ka yerde kul- lanz. 
korkutan, bu gibi emperiyalist lnnılması, dtılması veya başkasına 1 -
emeller olsa gerektir. Kendisi, devredilmesi yasaktu. o • 1 d 
yüksek sulh prenspleri bakımın- Bu y&ak hilafına hareket eden- emır 0 ann a 
dan .haklı olabilir. Fakat, mllll ler Milli Korunmn kanunu hllkilm- • 
polltıka. bakıı;ıınclan lngiltere de !erine göre cezalandırılacaklardır. - --
- kendıne göre - haklıdır. Çflru. Eşya nakliyahna dair 
kü İngiltere, gen.iş imparatorlu- Ve~aletlerde, Husu:ıt ,.1daro . w 
ğuna ilerde tehlike olabilecek bir Belediyelerle bunlara baglı mUe.e- yeni kararlar verildi 
düşman gördüğü 1çbıd.r k1 bu seaeler~e bir .it taahhildetmio bulu- _ _ 
harbin bütün ağırlığrnı göze ala- nan mü~hı;Ier dahil obnak Uze· Ankara 9 (AA.) - Devlet Do-
rak sav~a atıldı, bu t.ehllkey1 yok re, ellennde çıme~to bulunduranlar, miryollanndan verilen mallı.mata 
etmeye çalışıyor. İmparat.orluğu ?~ dkanb~nubn neşnndeiln hhlr_

1 
haftta göre, resmi müesesselere ait eayalar• 

rta k ğ b k d ıçın e ır ey an name e u .,..men o I b b l k .. • ku rma u runa u a ar acı mile b'ld" kl d" Milteah- a yaı meyva, ae ze, et, a ı , ıu5 
fedakA.rlıklara katlanıp harbe- h" 1 ta~ 

1 ırr~ e.r ~r. 11 rf d ve fidanlar müstesna olmnk üzere, 
den İnglltercye, bu harbi kaza- kıtler, i şaatınl 1 amın.ka e e nble ev<velce bildirilen istasyon1ardaıı 

ı · a an ç mento aran mi tannı r ak d il k b l edH nınca mparatorluğu bırak, de- h ft 1 . 1 d b'ld" k b ri per en e suret e e:ıya a u • 
mek tuhaf olmaz mı? Böyle bir ati ad ~tı8 n e 1 ırme mec u • memesi için tayin edilen müddetin 
sulh gayest•ne hangi İngUfz hükt\. ye n e r er. 16/12/942 tarihine kadar uzatılma-
metı yanaşab1Iir? ıına lüzum görülmüş ve 10/ 12/942 

Bunun içindir kt M. Willklc'nJn Et fiatleri tarihinden itibaron evvelce fl6.n edil .. 
giriştiği propaganda hiç bir netl- H b 1 d t fiatl ri di- mlş olan istasyonlar arasında Pen .. 
ceye varamaz. Eğ'er aradaki an- v erlsene .u aytlarb~ e "kt e • .ı:k dik, Gazi ve Kayaş istasyon ambnl'" 

1 k b ger ay ara nıspe o ır ımı ar ;, .. • l d h l d"l . . laşmaz ı u ise, harbin sonWla ü eli H dd . f" ti' tt .. an a it a e ı mıştir. .. ae r • er ma enın ıa ar ıgı 

kad~t surecek, harbden BOlll'a ar- halde, bir müddettenberi et tiatle- Diğer taraftan gene 10/ 12/ l 94l. 
taca ır. rindo hiuolunacak de.recede bir de- tarihinden sonra yeni bir f§'ara ka• 

Fak~t, bize kalırsa bu gibi me- ğişilclik olmamıotır. Bunısı aebebl dar yalnız tek rakamlı tarihlerde de 
selelenn . çözümlenmesi, hükü- bir müddettenherl ,ehrimize istihsal billimum perakende eeya !kabw edi
m~tıer a~asındak1 anlaşmalara mıntakalanndan muntaz4man ka- lecek ve çift rakamlı tarihlerde is• 
degbll,ğtladnhin kaçınılmaz evrlml- saplık hayvan getirilmesidir. perakende eşya kabul edilmlyecek .. 
ne a ı ır. ti 

Necmeddln Sadak Diln mezbahada kızıl karamanın r. 
canlı kiloeu 70, beyaz kararnarun 70, Bundan başka bayram ve resm! Dün Ankarada 

İmza edildi 
Londra 'da Kır al tarafın· 

dan kabul edildi 

Ankara g (AA.) - İsviçre hÜkOme- Londra 9 (A.A.) - İngilterenln 
tfle cereyan eden tlcnı1 ve mail &n- Türkiye büyük elçisi air Hugh 

~w 
·!rıe:.' /eckl? 

kivucığın 60, Orta Anadolu 11ğırla- tatil günlerinde gelen e§Yaların aa• 
rmın 70 kuruşa aablmıştır. Bu aenekJ hiplenne teslimlni temin için lataltO' 
Erzurum •ığır]a...-ıın, havalann ye- yon ve ambATlarda icabcden te1tfb~ 
rlnde milsait gitmesi üzerine, çok alınnuı bulunmaktadır. 
besili olduğu yazılmı§tı. Erzurum 

ls.§ma müzakereleri tıugfuı sona er. , 
ml§tır. Ikl memleket anısında 60 mil- Knatachbul Hughe~en Jn .. ı~ .. anda 
ron İsvtçre franklık mübadeleyi der- Londrada bulundugu bugun ogrenil
plş eden nnla§malar Türkiye hükfi- mi~tir. Büyük elçi b~ Bucltln
met1 .namma Hariciye VekO.letı tlcaı1 gham aarayında kual tarafıından ita,. 
tıe mali anle.şmalnr müzakere heyeti bul edilmiştir. 
reısı doktor Burhan Zihni Sanus ve 
lıv.çrc hukilmetı ndına da İsvlçre he
rett reısı doktor Ebrar tnrnfından 
saat 17 de Hariciye Vcktıletınde lmzn
lnnmıştır. Anal şmnlar ı iklnclkanun 
H3 d n ttıb:ırcn mcr'lycte girecektir. 
lınılr ıo - Türkiye - İsviçre nn

aşınasınn görr, Türkl~ c İ vlçreye 20 
- ,.,...vr ..... ı ııı ,. ,.,.,. ıııt .... ,.tru w.n rt...1.1..ıı 

lzmirde tahmil ve tahliye 
işleri 

hmlr 10 (Akşarm) - İktisat mtı
dlirü B. Hnluk Bllsc>n ve ttlccnrdan B. 
Hakkı Veral'dnn müteşekkil Ticaret 

/ıi,.Jeıs Ju~ 
Bunlar meşhur kaşifler. ciddi ilim adamlara. 

terakki hadimleridir. Onların kullanı$a çıkar• 

dıkları her ilaç. en güç imtihanlardan mu· 

vnffakiyeclc geçmiş,demektir .. •Sa~_.!-.&allti 

bunun kefilidir. 

sığırlannın mezbahada mUsalt fiat ~ Arnavutluk hakkinda 
bulmaıı besili .?imalarından ileri gel.. Londra g (A.A.) _ İnglliz ga,,. 
mCkte~lr. Dun bu cine aığırlann zeteleri, Arnavutluğun fstikba.U 
canlı kilosu 70 kuruşa aatılmı§tır. 11 k 

1 
1-.. 1.+ .. .rı • ..-ı BU e ço meşgu OlilWAı.uuu ar. 

gazeteler, pek yakında, Amavuı. 
Bu sabahki sis luk hakkını memleketlerini kur-

Bu sabah .saat sekize doğru l.l.nınnı tarmağa teşvik için bir çare b~ 
kalın blr ~ tnbaknsı kaplamıştır. Bu lunması temennisini izhar et. 
yüzden ya.puı'la.r sererıer.tnı güçlükle mektedlrler. Bu azim ve karar, 

Müttefiklerin harb gayeleri ara.. 
vo geclkerek yapabtımişlcrd1i'. sında yer alacaktır. Arnavut va.. 

tanseverlerinin işgal kuvvetıert 
a1ı>vh1 nP i Q' lCıi bU kara,. 
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AKŞAMDANAKŞAMA I(= ş:aaıa •&BBRLBRI 1u ..... ç .......... u 
Milli~~em~de~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pazarlık kalktı! 
«Yeni adamıı mecmuası sahibi -

" eski Darülfünun emini prote- Çı· mento D ·ı · l t U k kı tör Ismayıl Hakki Baltacıoğlu(l) l SlZ er apar ımanı.. S UffilU 3 fi) Bu vaka pazarlğın katiyen ya. 
fTürke doğru» lsbnli bqhğiyle sak edildiği İstanbul şehrinde 
~r kitap çıkardı; bir nilshasmı D •• e aynen geçmiştir. 
~bana yollamak ldtfunu göt- Verilen miktann unyanın en sessız Balıkhanede perakende Zerzevatçı - [Küfeler yüklü 
terdiğfnden kendisine teşekkür arttınlmaıı istendi 40 kuruta aahldı eşeğinin arkasında yürürken ba-
ederim. ğınr] Beyaz lanana!.. Kanuşh 

Muhterem ilimin hele son za. k • t prasa!.. Gül yaprakh ispanak! .. 
~a millete bir illkilctt iktisat Vdtaloti, evvelce her ay en sa ın apar ımanı Uskumru akım devam etmekte- Kök kcreriz! •• Haysiyetli havuç .. 
hamle vermek emelinde bulun- bem lstanbulda reami dairelerin, • • dir. Dün Balıkhaneye getirilen us- Maydanoz.. Kışhk soğan!.. 
doğunu biliyordum. Onun için hem de ıhalkın ihtiyacını kargılıya- kumrularla mevıimin rekoru kml- [Apartımanlardan birinin pen-
eserl dikkatle okudum. cak miktarda çimento veriyordu. mııtır. Balıkhaneye getirilen iki yüz ceresi açılır. Dışanya saçlan da-

B. Baltacıoğlu, milliyetçilik tkinciteırin ayında bu kontenjan oı•ısı•z• ışaretı•ıe anlatılan bin kilo uskumrunun kilosu toptan ğınık bir kadın bap uzanır.] 
lnderliğlnde Ziya Gökalp'm hem yalnız 220 ton olarak ve ıırf resmt 20 kuruşa aatılmııtır. Dün balık pa- Penceredeki kadın - Zerzevat. 
devamı, hem de düzelticisi olmak dairelerin ihtiyacına aarfedilmek " • • h zarlarında, perakende uskumrunun çı .. Zerzevatçı! .• Kaça JAhana?. 
istiyor; (bunu «Tiirke doğnıı> üzere verilmifti. Bunun da 25 tonu mavı ve sıya JJ romanı.. kilosu 40 kuruşa idi. Havalar bu ıe· Zerzevatçı - [Eşeğini durdu-
nun birçok satı~lan arasında gö- Yalovadaki bazı intaata tahsis ~dil- kilde müsait gittiği takdirde uskum· rur, yııkanya doğru seslenir] 25!. 
rüyonn;) milliyetçilikte <ıana- mitti. İsta~,bulda reamt dairelerin, ru avı devam edecektir. İki yüz bin Ka4m - Ne?.. 25 mi?.. Sen 
ne» y1 esas tutuyor· Garptan yal- bu arada Viıayet ve Belediyenin ih- aklım mı kaçırdın? .• 
nız cıteknikn alma~ız gerektiğini tiyacı bu miktar ile karıılanmıyor. Yeryüzünün en garlp apartımanı hem de kulaklan gayet iyi ~ten bir kilo uskumru dün tamamen ,ehrin _ Gel aşağı da lllıanaya bak.. 
SÖ"'lüyor. Yakında aç_ılmaaı düşünülen Gazi istanbuldadır. Birçok daireli olan bu bekçlınlz vardır ... Bu kadar dllslze bir istihlakine harcanmıştır. Kaç zaman- f k . 

~ b ı k li apartıman dünyanın en s"sslz bina- dllll lAZl!ll değil mi?.. dımberi torik balığından bıkanlar, pe mübarek ipek ... 25 verecek· 
Ahlikta, hukukta. muaşerette, ~ vannın ~nş_asımn i ma . için de sıdır. Çünkü bütün klracılannı dll- Dil • ] t d ba sin amma böyle !Ahana yiyecek-

dllede, mimikte, edebiyatta, ro- çunent~a ihtıyaç v~rdır .. Mısırçartı.- siz alleler teşkil etmektedir. sız er apar ımanın a hk ihtiyaçlarını uskumru ile gider- sin' .. 
manda, tiyatroda, evde, bahçe- 1•1.nın bır ~~ .. ev~~~- ıkmalıle açıln:ı~sa Dllsller cem!yetlnin, Azası ve onla- gece hayatı.. mektedir. - Çıldırdın mı sen? .. Pazarda 
de, ilh, ilh, nasıl uTürke doğru» luzu~lu goruldugunden, burası ıçın ·rın aileleri için Aksara~dıı. r.çtığı bu- Yurtta hayat nasıl geçer?. Torik avı da yapılmaktadır. Ba· 1'7 buçuk kuruşa •. Sen ananın nl-
gitmemiz lazım ı-eldiğ'inl yazıyor. d~ çnnentoya ihtiyaç görülmekte- yük yurttan bahsetmek istiyorum. - Fevkallde zevkli... Geceleri bir- lıkhanede satılan torikler bilahara kahını i~iyorsun .. Lihana da mı 
Görüşü ve mallimatı pek geni§ dır. Birçok dilsiz allelerin barındığı bu blrl.nUze gideriz. Dllslzler arasında ihraç edilmek üzere tuzlanmağa Avnıpadan geliyor? .. 

olan bu profesörümüzün kitabını . ~unlar~an başka Tramvay idaıe- kx>caman binanın önünden tesadü- tam bir aosyal hayat vardır. Dom!- gönderilmi~tir. - Eşeğini göstererek] Hanım 
okuyanlar pek çok şeyler öğrene. sının açtı~ı kaldırımlar, Belediyenin ten geçl~rdum. Kapıda sadece lşa- no, kAA'ıt ve tombala oynanz... hanım.. Sen biliyor musun 0 ne 
cek. istifade edecektir. Netekim kapatacagı lağımlarla diğer müsta· ret.le konuşan bir~ dilsiz vatanda; - Tombala mı? .. Tombalayı, ra- Parti vilayet kongresi yiyor? .. VaUahi günde 10 liraya 
benim de •ilgime ve kavrayışıma cel iıler çimento beklemektedir. dikkatime çarptı. İçeri glrdun. Mer- kamları nasıl söylersiniz?.. para demiyor... Bunun y..aı.:.ı-ı 

H ı'- "h · dlv'Jllleıde ip.retlerle ko.ıuşanlar - Gayet baatt. .. İpretıeı.. MeselA. Parti nahiye ve kaza kongrelerinin ~uaa, 
taze unsurlar katıldı. Ancak bı"r a &ın ı tıyacı bundan hariçtir. Vi- .A.. 1 kta e • ,.,.. tı ··· s- ben yı·yemevi• • JA lk . V kAJ . J b 1 ve yukan .,...,anı g ne -re er- 28 rakamı çıktı değil mi? EvvelA blr bittiğini yazmııtık. ı 942 yala Vilayet ...... J-··· 
cihete takılmaktan da kendimi ayet, tıaa! e. a e.tı~e. atan u un le blıtirlertne meramlarını anlatan- 2 işareti ynpanz. Sonra 8 .lıp.retı ... k . 

22 
b" . ·ır.· b .• . Penceredeki kadın - [Hafif sl-

alamaclım. b~. h~s1!.staki vazaye~nı azab _ed.erek lar... Olur 28 ... LA.kin biz bütün oyunlar- ongresı ınncı anun sa gunil nirll] Amaaan .. Ben senin eşeğini 
Galiba, muhterem profesör «an· bırıncıkanun kontenıanının ıhtıyacı Dilsiz ailelerin dllli çocukları he- dan zlyade blrblrlmize hlkA.ye, ro.. saat onda Eminönü Halkevi salo- satın alacak değiUm ya .. Ne yer-

ane11 ile cımedeniyetn in sınırJannı k_a~§~lıya~k mikta~da tertip e~il_me- nüz mektepten dönmedikleri için ko- man veya gördüğümüz blr sinemayı nunda toplanacaktır. se ycsfn .. Lahanayı kaçtan vere-
pek katı, pek elastikıyetsiz, pek u ıçın bır daha muracaat etmıştır. ca binada çıt yoktu. Rahat, sakin anlatmayı severiz... ceksin, sen onu söyle. 
tasla~msı (2) görüyor ve göste- bir yer ... İstanbulda, şehir içinde, ka- - Nasıl? •. El '4areUle koakocaman E f J - 25 dedik a. .. 
rlyorlar. Meseli muaşerette diye- çı·çek aşısı fa dinlemek için ancak bu dilsizler bir roman anlatılabilir mi?.. 503 Cemiyet eri - l'7 buçuktan veriyor mu-
Um, ev hayatında diyeUm yüzde apartımanında bir daire tutmak lA- - Bal gibi!.. Ben bütün oltudutum sun? .. Vç kilo alacağım! .• 
yüz tıTürke doğruıı namı gideriz? zımdır. Ne çare k1 bunu yapabilmek büyük edebl romanlan aqam top- _ [Pek tuhaf birşey lşitmlt 

Evet, Baltacıoğlunun tavsive- Şimdiye kadar 400 bin Jç~n de ancak dilsis olmat Jcabeder. lantılarımır.c:la dilıdz ve sağır arb- Dün hamamcılar ve gibi gülümseyerek b8şını iki ta. 

sine uyarak, ~enç bir Türk bd1· 1..:... b ld i:1!~ '":=~ S::e v~~r!:o~~~~- :fı:.~~:.=~~i;ah~~ .~ madeni aanatki.rlar rafa sallar] Berek versin .. lskele-
nı otu .. nıu.~ yenten manikürlü ... ıye aıı yap n ı Muhakkak ki blzlm memlekette- • 1 • k 1 • sinde 19 kW'Uf8 satıyorlu .•. 11 Kuşu. nu, hattı 1Ey1ru. gtbl kı7· cemıyet erı ongre erı 
~U~f optütrmek için yaılı bir er- --- ki hayır ve tesanüt cemiyetleri için- metil edebl eserleri işaretle anlat- t 1 di" salbuçutğa bululrsan bana da haber 
ae,.e uza masın; kendi ~sın. Sıhhiye müdürlüğünün gazetelerle de en lyi çalışan ve 1ş görenlerden tım ... B1z bu erada kendi tuı:lrle:rl-1 op an ' optan a ınm .. 
o sayın aksaçlınıl} .. elini operek ilanı ve aldığı tedbirler üzerine aıı- blrl de bu cemiyettir. Dllslzler 150 mire göre bir ~kım tahllller ya.panz. ı [Katiyen vennlyecekmiş gibi, 
•aşı~a koysun ... Ala ... Fakat bir )ananlar, gün geçtikçe artmaktadır. lira aylıltla kocaman bir binayı tu~ Bazan romanı, hiklyeyi tevsi ede- Hamamcılar cemiyetinin yıllık eşeğinbi kaba etine elindeki .,_ 
remıvet hayatı, ev hayatı bun- Hükumet, Belediye merkezlerinden muşlar. burada pek çok dli&lz ve kör rlz. Dlls1zler hlklye anlttmasını 1 kongresi dün öğleden 1anra Esnaf pasile vunır. yüriimeğe haşlar· 
dan ibaret mi?... Yalnız teknik baıka dispanserlerde Halkovlerin- vatandaşı banndırmJ4}ardır... HattA ~l~~~~~ dtmlnleminelslni k de, cemiyetleri merkez binasında yapıl- lar .• ] 
cihPtinden de.iil. <ıBeynelmilel de •tı yapılmagwa ha 1 • d - "b" f b- kendi vaz1yetıer1ndetı çocukJar için a ..... 6 • ..., ... seyre es ço se-1 t Ri d" . tihab d Kadın pencereden seslenir: 

L. .._ 1 Bil ıgı iP ı a b d blr kte d b lı la verler. Gece ....... lantııarınıızın ANıu mıı ar. yaset ıvanı ın ın an Ha di 20 ır..-.. w-ma •ttveuckf ört ve Adetn cihetle- rika ve m.. 1 ·ıd·w· ura a me P e azır yor r. ......, ~& lJ k k y - y --uır Oauu •• 
rlnden de Garptan bi-yl- ala d b dueki~·7i:~d&fı ven. ı~ıln- Çok misafirperver insanlar olan böyle roman anlatmakla geçer.. sonra Y1 ı rapor o unmu,wr. ıl- Zerzeva+ .... <'.evap vermen bile 

·-r- .,. • en ura a m em ve ıarı e- dl'~ı 1 1 ... h do b lık raporu okuyan ,.-~:yet reı"•' ...... ıo-
eaiız ve nrava b•-eyıer verece d "k" ,,.. .., zer e uınca m9 lu u apartı- 1 k .......... -. tenezzül etmez, bafınr: 
x. u:;ı • re e aıı tatbı ıne baılarun1thr. Şim.- manı ge:mıet hakikaten meraklı bir 0 Ör ve 10 dilsiz Hamamcılar kooperatifini fealıettik-,..z elbette... "'.,~ra~ sofrada diye kadar aıılananlann miktan 400 pyı.. _ Dllalzlerln aralannda çok ly1 lerini teeuüfle bildinnittir. Hamam- - Beyu lihana .• Kamışh pra. 
yemek yemek u!ullen gibi.. bin kifiyi bulmuıtur. l.atanbul nüfu,. So:ı zamanlarda Dllstzıer cemiyeti geçincUklertnı ve hep birlikte etlen-1 lann, kömür tedarikinde güçlük sa.. Gül yapraklı lspanak! ·• 

. Hesapta iki tabir var: cıEn ~- sunun yansı bu suretle aıılanmıt de- 14 çifti evlendlrmlfUr. Bunların hep- dikJer1n1. gtt.dlkJerlnJ lfltlyoruz. Dol-1 çektiklerinden ve odunun çekisi f 5 [Kadın da katiyen almıyacak-
çfık kat sayısı.ı ve "En büyük m~ktir. si dilsiz, sağır veya. kördiır. Bunla .. ru mudur? Milşteret gezintllerlnlz liraya çıktığından, birer birer ka- mış gibi, pencerenin sürgüsünfl 
bölen» (3)... ~ Bütün ııe-hir halkının aıılanması nn arasında bir çlftln erke~ dilsiz nasıldır?.. pandıklannı aalatan reiı, bu yüzden hızla vunır.] 

Bunlann ne olduı:unu en ba- temin edilinciye kadar açılan mer• ve kadını kördür. Bu ıdllslz - kor - Biz blrblrlmlze çok dfiekünüz. kendi hamamını da satmak mecbu- Zerzevatçı - [Sokağın tam kl-
lit tahııili olanlar bihr; izahlan- kezlerde aıı yapılacaktır çifti•, kendllerlnl tanıyanlar arasın- Hele körlerle pek iyi geçlnlrlz, onlarla riyetinde kaldığım ıöylemiftir. Ya· şesinde durur, bapnı yukan kal· 
na Jc:alkmıyacağım. Her millet, § Eminönü Halkevi d~ civar hal· da dünyanın en iyi geçinen kan ıro.. ~.erbutiyetlınlz fazladır. Mesell 10 pılan hesaba göre, üç çeki odun 48 dırarak, kapanan pencereye doğ· 
ken~~ ananelerinden bir miktarı- biçin bir çiçek qaaı servisi tesis et- cası ~ladırrat CmemJe§hurdlnurd. Koca lrdllslz kor, 10 d1lalz kol kola gireriz. Böy- liraya 1 ld w haJd b k d nı seslenir] Hannım! •. Hanmm.. 
nı bntün lnsanhır- Yerlr n .a-. m

11
• ur· 8 ·· t 9 ıı • "ba ve sa6.r . yet e rel81d . B. lece parb., yahut kırlara, bafka yer- d 1 n:_~ 

0 
ugu e, u ~ ar Hanmm! .. 

,... --:ı . ugun - ,:1 tan ıu ren Btıı Kad t ta ıere gideriz... Hatıl Bey..&hma ,.ıb- o un a namamını yakanlar. mutte-
nelmile! örf ve Adet. d~ faaU,... 1r999D bu eemae mOracaat g&ı:%::1ira~ v!e;Uı'tır ns •• ..__.:va stdart.. ":tl\l'ler vaMU. riden ancak 12 lira alabilmektedir. [Bir m~det pencere a~ 
feY· böylece teşekkül eder. Bu edenlere aıı tatbik edilecektir. tazedir. Kocasına fevkalade b~udır tillme bayılırlar ve pek zevk alırlar. Kongre, cemtyet ıaare beyett .-zaaı- Adam ~ başını tutar 
alma ve verme nispetlerini, işte § Nahiyelerde Belediye hekimle- cemiyet relsi B. Süleyman: Biz sağırlar lse sesll flll.rnden nefret nın .hamamcılara kok kömürü teda- devam eder.] 
matemati~~ vukanda bahset~I- ri her gün sabahtan akpma kadar - Bir karı kocanın bundt.n daha ederiz. Llkln blr körle beraber bun- riki için tekrar te,ebbüae geçilme- - Hamım .• Hanwm! ·• 
flm "En ku«:~k kat sayısııı ıle çiçek atMı yapayorlar. Kumkapı n.. lyl geçlneceğlnl ve me_,ut olacatını lara veya tiyatroya gidersek mil- sine karar vererek dağılml§hr. Nihayet açılan pencertıden U• 
«En biiyük bol~n·ı ine ben~etebllf- hiyeainde de Belediye hekimi bay tahmin etmiyorum!.. FevkalA.de iyl kem.mel etıenJrls. JDve dönünce dıe o·· .. w I d l l dınnı başı usanır: 
rfz. Mesele. Türk milletınln de Necaeddin Atasagun halltı .,damak- anlatıyoruz, demektedir. blrblrlmlze anlamadıl'ımız yerlert an.. d .un °11 k. jn evıve. to~ anan m

1
•· - Aman ne var ayol! .. Ne esi-

kendi mHli ananelerinden banla- tadır. Doktor, akp.mlan saat 17 den Dllslzler apartımanında ayn ~n latınz enı sanat ar ar cemıyeti mensup•- yetçl adamsın sen! .• Herkesin 1'I 
nr11 bfitfin beseriyete müşterek IOllra LlJelide Tayyare apartımanı· dairelerde yaşayan dilsiz kan koca- Böyİe törlerıe dtlmlerln yapt.ııtlan n, idare heyetini yenilemi,Jıerdir. ıflcü var •. 17 buçuktan verece~ 
mal ettirmesidir. Amma, faal nm 2 nci dairesinin 17 numarasında !arın hemen hepatn.ln çocuklan ol- et!encelere doyum olmaz... DUslzle- Toplantıda, üç aydanberi çalıtmağa 9'll alalım işte .• 
o1a11lk: edebiyatı. tlvatrosu. bu- .,

1 
yapmakta ve davet edild=x.i ma- muştur. Ana ve babalar dilsiz oldu- r1n aealt ftllmden hafta bir tet teY- baıhyn madni aanatklrlar koope- - 22 buçuktan da almas mi• 

lruk ı bil f --ı 1 '5 ı.u halde d~an l'rvouk}ann hepsi den daha , ... a-1.--1 _....... o da ...... _ ratifinin faydalanndan baJuec:libnl... san" 
CU an, mn yec lıı:;rı, m m&r• halle giderek &fı yapmaktadır fi U&Hl ,..... ,_J'"-"'n Yan.u&ı ..., oy ••• 

lal'1 vohyle ••• Yoksa, D&sslf olarak · normaldir... ç blı1nde küçWt blr lefondur. Bunun için ne cemlyette1tir. Kooperatif balanna kok kömü- - Almam.. 
d W•ı y ı Tü Jak J • t l d ki Anza yoktur ve ne de d.Ualzler pansiyonunda bu rü, pık demir, potra, makine yajl Eh haydi 9e11 bUlrshı. Ben· 

et!1 • an • • rk «divan•, «maD· e e Ve il asyop ar a Dilsizler c~miyetl reisi bu çocuklar Aletten bir tane blle yoktur. daiıtmaia baılamıfbr. Bilbuaa dök· d - günah gitti . 
pin.~ «~b~.h lerin Amerikalılar- mallar gelmeğe batladı halckında ıu meraklı noktayı anla· Yalnııa dUllzler hayatlarında bır meciler, ihtiyaçlan olan kok kömü· ~ Son fiat 2Ö dedim işte. .• O 
=·~u~ln dnn~a dsalnd~:ın8 ı;:1· İskele ve istasyonlarda bekliyen tıyor: kerecUt olsun telefonla. konUflll&- rünü, kooperatifleri vaaıtaaile kolay· da kazara aizundan çıktı bir 

' "' !'tire n e "'6... - er qyadan tercihan · k dd 1 - Blzim allelerlmlzden dotan dill! dıklan 1çtn kendllerhıl hlç de bed- ca tedarik edebilmektedir. k 
millet .,tbi his de kendimizden rinin nakled'I W•yıyedce. mMa_ eke- çocuklar ancak iki yqına geldiltleri baht blssetmemektedlrler. Hattl ara- ere •. 
um,lml ka b• k ı t ı ecegıne aır una ·- babaJ ~ lan d a'h ....... A - Hanım.. Dlnlnl sevenen Hna ırço ıe:v er a • llt Vekll t" d ı·k d 1 . zaman anne ve arının sa6ır ve n a, me., .. ur Am"'ı.LAAn muharriri esi bana. 
ma~ ve oradan beynelmilel örf bed e ~ en • • • ·~ara ıca· dilsiz olduklarını anlıyorlar. Ve hay- Mark Twaln glbl telefonu komlt bir Türk musikisi tarihi yet etme · 
ve Adetn J,.r almak zonındayn. en teblıgatın yapıldıgı yazıl- rete şayan bir çabuklukla. dilsiz ip.. alet tellkkt edenler de yok detudir... - Sen bana eziyet ediyonua 

t~te. Tiirk mUnevverinin bir mııh.A retıertn1 ötrenJ~rlar. Annelerile, Yuartta tek blr radyo vardır. o eserler konseri ayol.. 
nt:lfesi dP.. ya1ruz körükörüne Alakadar ~emurla~~n piyasada babalarile bu sutetle konuşuyorlar, da g~ert gömlyen genç bir kadının, Eminönü Halk.evinden: Konser- Ve böylece bir Od daha pencere 
uTiirk anane» sinin pesine takıl· yaptıkl_a~ ~~t~ıkle~e gore, bu kara- lhtıyaçlarını anlatıyorlar. Çocuklar Bn. Ismet'indJr. Mamafih kendisi ıvatuar tarafından dün akpm Şehir kapanır açılır, eşek bir iki ke'l"9 
mak olmasa ~erektir. Münevver nn tesm. gorulmege baıla?uıtır. İs- yalnız kendi aralarında dlllert ne ko- radyosunu ne kadar açsa ne zevcini 1 Tıyatroau Komedi kumında veril· sokafm başına kadar .,tdlp dö-

fı k .. k.i lbet d 1 kele ve ıstasyonlarda beklıyen mal- nuşuyorlar. ve ne de diğer arkadqlannı rahatsız mit olan Tarihi Türk Musi!dal kon- ner. Nihayet 21 lruruştan anla· 
mnı :Uı 0 

' ~ d 0 8L'!~~eye 19~2 lar peyderpey ıehrimize getirilmek- Burada oturan a.Uelerdek.l tekmil etmete muvaffak ol&billr. eeri Eminönü Halkevinde de 15 bi- şırlar. Kadın elinde btr bakir 
:s k .. ~.mma 1 ~rta 'bW:' d w tedir. Mantaka Ticaret müdürlüğü kocaların ve zevcelerln dilsiz olduk· 

1
Yurdun en alt dairesi bekAr ve rincikanun salı günü aktamı verile- tepsi ile kapıya iner. Uhana tar-

r uı:nn . mu ç un ugu yeni kararın tatbikından sonra piya: larıııı öğrenlnce sordum: k mse iz dllsiz, sağır, kör vatandaş- cektir. tıldıktan sonra bu sefer de: 
her mımevıvat l<ayıtsı'E şart!tlz aada h 1 1 . . . f - Pekl .. HattA ~ni evlendirdiğiniz lara tahsia olunmut .. Bunlar -bura- K 60 Ali b 
ananedPn ı-elehilir mi? Eskl ana- at1e . ta:k·ko an. yek v~~yeti ve ı- 14 cırt de dllslz .. lyl amma n:ı- da ~ buluncaya 1cada ylyip içmekte Bu suretle Konservatuann bu kon- - esme )>aramı a 81-
nelerimf7. aw-asında baltalanacak Hab:r ~ldc~tırme te .. ır. . . . sıı kavga ediyorsunuz?. ve kendilerine cemı~et tarafından aerlerinden İstanbul halkının da ko-1 kına .. diye bir 60 para mttnaka-
teYler, dlriltilecek1er kadar çok· ti .

1 11•gımıza gore, şehrımıze Dilsizler cemiyeti reisl gülerek bakılmaktadır. layca istifadesi dü~ünülmüt ve her psıdır başlar .. 
tur. ge. n ~n ma arın uzun müddet bek- önilnd"kl kAA"ıda funlan yazdı: Blrnz tahsisatlan olsa bu becerlıkll ayan ikinci ıhaftasında birer konser Kadın: 

Türk miir.evverinin bir aktif letılnuye~ek satılma~ı h~usunda ya- - Dilslzler arasında şimdiye ka- cemiyetle dllslzler lortlar glıbl yaşı- de Halkevi Sosyal Yardun ıubeei - Haydi haydl. Başka 9efer 
rolü. bir ö~etfcl, yeniden halk k~nda Tıcare~ Vek~leti tu.rafı:ıdan dar hiç bir kan - koca kavgasına şa- yacak1ar ... Amma .paranın &imi görlnamına verilmesi temin edilmiıtir. çıkanrsın .. diye 60 parayı verme-
edici n1dni!tı kadar bir de mlnevi- hır karar verılecek~ hlt olmadığımı söylersem bana ina- olsun. derler ya... Program ayrıca rıeıredilecektir. den kapıyı kapar .• 
vat ithalitrısı ve ihracatçısı rolü K b d . nır mısınız?.. Azaınmn hayatların- Hikmet Ferhlıın Es Zerzavatçı yo1una devafh eder. olsa ~ıd·r. Mazideki Türkün ur an erı ve dati bütün mese1eıer1e btz meoglfl KOÇOK HABERLER beride bir apartımanda başka 

ıd diki halkın büvük lerl baraaklan oluruz. En küçlik bir mesele cemi- 1 • 'd b" . t bir kadın IAhana ftatinl llOl'&r. 
ve m eser • • w • • yete derhal akseder. Çilnk.ü bütün zmır e ır cınaye Ada in verir: 
ne "aflanm~Jı, evet •. fakat mtstık Her y~l oldugu gıbı, bu yal da kur- dilsizler büyük ve tek bir alle gibidir- bmir (Ak,am) _ Burada Per * Kamı ile aralanrıda ~ut bir m şu ceva • 
bailarla dei:fl; bugünldl bayatı- ban d~ ve baraaklan Hava Kuru· ler. Her dertlerini kendi araıannda temalcalarbap caddesinde yangın ana mMeleainde .ahte eenet tanzim - LAhana mı?.. 15 ~ 
nm için baz1neden lüzumlu un- n.u tqkilitı tarafından toplanarak konuşurlar. Şimdiye kadtr cemiyete sahasında bir cinayet olmuttur. c.e-1 ederek resmi makam lan iğfal au-- -'\mma böyle 1Ahana ylyeeebln .• 
llUl'lar '1arak: keza, «Beynelml- huılah ~u Kurumla Kızalay ve Ço- bir aile geçimslzllli hakkında küçük ce yansı batı tatla yanhruf, kan lçundan maznun Marko, dün birinci fste '11 apartunandald hanıma 
Jel örf ve ftrletlerıı •. I de thmal et- cuk Esir~erne Kurumlan Genel bir şlldyet blle yapılmış detlldlr. içinde rve baygın halde bir adamın 1 aiır ceza mahkemesinde muhakeme 25 den 3 kilo verdin.. Ne, 1Nlhah 
mlyerck! (Zira, böyle bir realite merkezlen araaında payl.,.J~caktır. Her ftY süt 11m&ndır-. Zannederlm yathğı görülmU,tür. Zabıtaca yaralı ~lmiıtir. Marko, suçu sabit oldu- mı? •. Ru hayvan ne yiyor bnlyor 
vardır!~ ~urban bayramı yaklaıtıgından, kl sizin aranızdatl tavgala.nn da .se- derhal Memleket butaneaine ıön-1 qııdan, bir sene ağır hapse mah- mumn hanım.. Günde 15 lira .. 

(VA.-Nft) ~en ve baraaklann toplanması için bebl ıdll• denilen uzuv ola gerek- derilmit, yapılan tahkikatta. kendi- köm olmuıtur. Bisde bir söz var.. bd IÖs yok.. 
ıcabeden tedbirler ahnmıthr Hal- tir... Bülbülün batına ıııeJenlerln, sinin A "f A d d b" • ld w 24 kurus, otuz dolnıs para venen 

(l) Ismayıl imlası kendlslne aittir. kımwn bu hususta uhtelerine. düıen çektlklerlnln sebebtn.t blllrstmz ta.. t b"t ~Um~~r Hın a ırı k.ı:!u * Fikriye adında on üç yqlann- yine olmas!.. Pmrhk kalktl 
(21 Şematik vazifeyi yapacaklanna eminiz. bili.. .: 

1 
-L • tir. aataneye .. . -

1

da bir kız dün Sultanafımette durak- fhndl! .• 
(3> Mlsll müşterek! esgar ve kasımı - 81zhı dllslzler apartımam çok tü yarau, bır mild~t 90nra olmu,.. tan hareket eden bir tramvayan ha- Hikmet Feridun Jb 

müşterek! ba.mm yeni karşılrklan. Bir parmagı"' ısırarak re.hat olsa gerek... .r. Cinayeti lfliyenuı, Ruhi adında sam.ağına atlamak isterken ayaiı ta· .... ,., .. ,.,.,., ....... 11111111111101. 
....................................... - FevkalAde ... Çıt yoktur ... Komıu- bıri oldulu anl.,.lmlfbr. Polialer, kalıp düpÜf bapndan ve vücud Erkek okullan voleybol 

tstıanbulspor kulübü başkanl:Rm- koparmıt ! lanmız da bundan IOJl derece mem- adresini te.bit ederek evine gittik- b l"E° 1 · d w u-
dan: Muhiddin ve Cafer adlannda iki nundur. Çiinkil J'8r)'1lzünde mumla leri vak.it. Rulüyi kanlı ıömleiini ve nun m.İ te 

1 
yer;.1k;. en~uret· maçlan 

12/12/942 cumartesi günü Eaat kiti Tahtakale civannda bir meyha- arasalar bu derece sesslz komfU bu- ç.amaprlannı )'lkarkeo yakalllDUf- ta ya~ danmıdıtır .. 1

1 
ıye l hu· Dün Eminiinü Halkevi Cimnaatik 

15 de Zmlnönü Halkevlnde kulübü- nede rakı içip aarboı olduktan aonra lamazlar ... Blz de onlai'dan çolc mem- lardır. taneaan e te avı a tına a ınmlftlr. salonunda ıyapılan Erkek okullan 
müzlln senelik kongresi yapılacaktır. ı yolda giderlerken bir kad ı !f uz ... tmz~.~e kadar gfirtllttı et- Suçlu, laticvabmda. ceceleyin ta- * Büyükderede kibrit fabrikaaın- voleybol maçlan neticeaiade Hayrl
:~e:i: d~i~t;nı 0:::ı:f 1v!8'~:ı~:1 sinden ka':ga~a tutuı~u,:.mK.;. mı: :.ıc..:uı.;t ve Bra.hatsuı 01=.: nımadıiı Lir phıa1a kavga ettiğini da işçi Murtaza, dün büyük bir kü- ye liaeai, Pertevniyal li~ini 1 S-2, 
yapılacatmdan allkalı ve mukayyet !ada Muhıddı~,. Cafenn batparma- ml?.ln tuıatı 1- emen h.lo ve onu yaraladıiuu eöylemi,tir. Ci- tüğü götürürken omuzundan düıür- 16-14, latanbul erkek lisesi, Ipk il· 
Azanın tefritleri rica olunur. Ruzna· gını JSl~ar~k dıbı~den k~J!•~ııtır. _ Pe1cl alzln a~a b1ıı hır- naıY'flt tabkilratma mUddelumumilik- müıtür. Kütük, Murtaza'nm aai aya- aoeini 15-8, 15-1 O, Yüce Ülkü liseG 
me: İdare beyetı raporu, mali ve Muhıddın, aıhye aekwnca ceza m ıtne... çe devam olaiımaktadır. Cinayetin ima çarparak kemiklerini parçaJa.. istiklal lisesini 1 S-3, 1 S-9, Boiazi
teknlk rapor, yeni idare beyetl se- mahkemeairıde muhakeme edilrnit. - İtte bana lmtan Jokl.. ODnta p.yn .W&ld hta eebeplerden dola- mıfhr. Yarah İffl Amerikaıa basta· çi lisesi de Oariiffllfaka liseaini 16-
çlmt. hir aene hapsine karar nrilmittir. btd aeceı911 bet1l"8 hem dUll ıe '1 ltJndlll adbeciiUJor. nesine kaldınlmlfbr. 12. IS-J ~erdir. 
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Şehremanetinin ihdasından evvel Mevsim meyvaları: Nebati mahsullerden Konya' da 
----

Yiyecek fiatleri mühim 
. surette dUştü Şehir varidatı nasıı temin ediliyordu? Nar çok faydalı ve ~~~'!-!~-·ne-~~! 

rttınl Ş alı bı•r meyvadır akşamına kadar Konya'da çıkan Babalık anz.ete-Memle:ıtettc csn.slı 6Ul"t!tte (ıslahat) ı ettikten sonra bem paranın $1 - • l k 0 

_ hlç filphe yok ki- İldnci Sultan masnu, hem de tahsUA.ttn göı1llen beyanname veri ece alnde okuduğumuza göre, Konya' da. 
wJunut baş:ırmıştır. Yen1çerlliğ1n yobuzluklann dtlzeltllmesl.ni muvafık İstanbul Vila etinden tebliğ olun- y?'ec:k fiatleri .~ü:mektedir. Bele-
hayatma Te tarihi varlı~a nihayet görmüştür. t mi ı ri 1 ku tl d;. ürü 1 dl Nar Y dıyerun on be§ gun evvel kararlaştır• Vaktiyle yeniçeriler, muntellf nam- Dünyada mevcu ye ş e n, o an r an uş r er . muıturı d 
verllmesl, yalnız vatan mUdafa~ınm 1 k ,;.,, Jlldn Ana ağa k'.künün 4--~- kabuklann 1 Miıı· K '-- dıg"ı fiatlerle §İmdiki fiatler nrasın a t sik larla rasgeld1kler1 k1m.selerden toP- meyva arın pe çob... - cı o w=c - - ı orunma &anununun . . d I'."_ 

1 
l'." .. 1' başlıca V8.51tası olan orduyu en 11~tı d ı d 1 da l d Ş rk memle- dan ü çeşit (pelletyerln) çıkanı dd l 14 ü u dd · · 3 N mühırn farklar var ır. ı:r.ve ce ı:..u ~-etmek Ve ~ı bir ordu t""kil etmek ladıldnrı paraları suı= mal e er er- o u , ran a ve a Ç - mua e ne ma esının o. d b . . , . 

ı~~ ....., ilmi k t lnd zuh tını ti ıt..T d makt dı h klml tarafından ı f ı.. .. 'd k ı.. ne malı ayarın a eyaz peynmn ı..ı-gayesinden llerı gelmiyordu. Türkler, dl. Bu yolmı.zluğa. meydan ver ye.. e ler e ur e ş . .ı.~ar a a r ve e er ı . ı~raaına muateru en gere ... en-
1 15 0 

_ 
175 

di imdi 
130

_ 1 5 ~ bütün bir tarUı boyune:ı. eşsiz kahra- cek ve alınan restın İhtıs:ı.p ağalığı.. en önce Anadoluda görülmüştü. da tenyalara karşı kullaıulmak- dilenne ve gerekse ba;okasına aıt ne- ~su . . . • § .. • ... 

manlıklarla tanınmış nskert bir mil- nın :ı:nrurl mnsraflannı knrşılıya- Ondan sonra Arabistan vesair tadır. Fakat nar nğ'acının kökü batt mahsulleri tô.air veya tasfiye et- dır .• En ıyı cıls bu6gur55 azahı •5":1~ 
let olduklanndan slyasi, iktisadi ve caktı. memleketlere yayılmıştı. çok miktarda kullanılırsa zarar mek auretile yağ istihsal eden ve ya- fiati 70, ~asu Ye 5 • • no ut .:' -
diğer bütfuı 1çt1nınl hn.reketıerJn Nizamname, <Kol ol!:lanlan) nın Nar, dünyanın en eski bir ye- verir. Bu cihete çok dikkat etmek but pirina yağı imal eyliyen, mua- 60, mercımek 60-70, pa~ates 20-.:7, 
mlhverln.l hep ordu teşkil ediyordu. muhtellt ıureUerle esnaftan yaptık- mlşidir. Hatta. (Tevrat) kitabın- l~zımdır. mele vergisine l6bi hakikl ve hük- havulç 10-121•0P~~sa ve ı~pal 

0
na

0
k ki O~ 

Yen1çerlllk, son asırlarda bozulup lnn t:ı.hsllft.tı 1Zah ettikten .sonra bü- da nann pembeliği ve faydası göz Tatlı nar mide ekşimesine iyi mt p.huılar 39 3 aayılı karann 5 2.5 7 18, ahana • Koyun eti .. • eç: 
tefe.ssfilı ettıCtnden artık 1mpar:ıt-Or- tün bu usulle~ nihayet verlldJehıl ve önünde tutularak şairane söylen. gelir. Ekşi ve mayhoş nar iştah sayılı Resmi Gazetede neorl olan ~O, sığır 60-70, kuyruk yagı 250• 
lu5un gen•~ hudutlarını konımağa muhtesiplerin o uı.rruınn kadar kul.. • l d bozukl " lf 
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ta "h' d 'tı''-are ._ ıç yağı 160 kuru~adır. Pekm~z 180 
"' "'i !andıkları clbayet tarzının terkedil- miş ne kadar kibarca söz er var- açar ve mi e uguna ş a "' rı ın en ı u n -- d 

140 
k d '' .. .. S d )I;, 

muktedir olamadığı gibi tçtımaı bün- · M h kşi ta en uru"a ucm\uştur a eya. A15fnl kaydederek veni konulan re- dır. Venr. ay OŞ, e narın ne- tihaal Veya İmal ettikleri bllQ.mum " -s••• • yes1 yeniçeriliğe dayanan bütün dev- ~ o1 İ d (K 1 r1n kı aldıkt v • • • fiati de düşmektedir. 
let te~ekkfillerlnl tablatlle çürütme- sim ve harçlan tesblt etmektedir. şte bundan olayı enan e l sı p suyunu an son- ~aglan her e.y aonu vazryetıenne Ekm k f . 
Re ve bu yüzden idare meknnlzması- Buna göre İstanbulda ne kadar es- Ui'nde) Kudusu §erif çevresinde ra na.ve olunacak §eker ve su ile göre müteakip ayın ilk on be~ ıünü e ıatı 
nın bozulmnsına sebep oluyordu. naf dükklnı varsa hepsinln 1s1nile- kibar Musevi kızlanm tavsif için şlfall bir limonata yapılmaktadır. zarfında mahallin en büyük mülkiye Babalık gazetesinin yazdığına gö• 
şu halde, her §eyden evvel, memle- rini gösteren bir defter tanzim ed1- (nar çiçeği gibi yanakları var!) Veremlllerln, tifolulann ve ba.şka memu1111'la makbu;ı; mukabilinde ve- re Konya'da has ekmek çıkanlara~ 

:tette geniş blr ısla.hat yapmak lA- lecektır. derler. yüksek ateşlllerin şifası olur. recekleri bir beyanname ile bildir- serbes satılmaktadır. Kameısiz ola-
mndı. Yeniçeriliğin ltığvındıı.n sonra Evvelce dukkA.n başına muayyen blr lsrail oğullan nara düşkilndür- Nan küçük küçük bölmelere meğe mecbur tutulmuılardır. • rak has ekmeğin 600 gramı 45, es-
devıet memurlarının, halkın kıyafe- reslm alındığında.n yeni usule naza... ler. Hatta. Haharnbaşıların Ayin ayıran acı beyaz zarları soydult- 2 - iki lıüaha olarak verilecek mer ekmeğin 40 kuru~tur. 
tlnden tutunuz da devlet müessese- ran, meslek erbabına göre tnhsll edile- esnasında giydikleri nıhant elbl- tan sonra tabağa toplanacak ta- beyannamelere derci mecburi huıua.-
lerlne ve mUletln dllşünceslne kadar cek resim farklı mahiyette olacaktır. i 1 1 1 Ü i ann lA 

Alınacak paranın miktan da şöyle sen n, ma.ş a ı ann zer ne n nelere toz şeker 1 ve ederek ye- lar ounlardır: 
görfilen değl.şlkllk ve yenlllkler; tAyln edllmlştl: resmini tAzlm makamında işle- mek ne kadar hoştur. Ekşi nar (A) Nebatt yağ istiMal veya pl
- yeni bir ordu kurulurken - bn Ekmekçi, fımncalacı, bakkal, tül- mektedirler. tanelerini bir tülbent içl:ne koyup rina yağı imal eden veya edenlerin 
~i!ek~e~en~eş~~~ha:ı~raf~a~ bentçl, yumurtacı, tütüncü, tömbeki- Osmanlı hükümeti zamanında sıktıktan sonra suyunu almalı ticari ünvanı veya öz ve ıoyadı, ika-
ladığımı del ıet ediyordu. el, tesçı dükkAnlanndan, Mısır- bazı insanlar (nar çiçeği) ren- Ve yahut taş havan içinde dövü- metgah adresi, 

Bu ıslahatın en canlı ve dJkkate çaqısı esnafından ve bezlrhanelerden ginde kıpkırmızı fesler giyerlerdi. lerek suyu alınırsa daha kuvvetll (B) İstihsal ve imal vasıtalarının 
pyan vesikasını da Cİhtlsap ağalığı günde onar, simitçi, kalaycı, çörekçi, Büyük pirimiz eski I.<>kman olur. Bu suya şeker ilAve ederek bulunduğu mahal veya mahallerin 
nlzamnamesl) teşk11 ediyordu. Bu nl- kasap, sığır .lroMbı, kahveci. kebapçı, Hekim, Anadoludakl hastalanna •urup yapılırsa ateşli hastalar sarih adresleri ve bunların thirha
zamnamc - bundan evvelki yazıla.- §ekercl, kömtlrcü, zltt yağcı, ta- nan uzun müddet llftç gibi kul- icin lüzumunda çok şlfali bir ilAç ne, fabrika gibi vasıflan, 
tımda ı :ıret ettlğlm gibi - bir ta- vukçu dfüd'uılannkdnn beşer, sel>- lanmıştı Nar tanelerini sıktırar kazanılmış olur. Bozulmıyarak ve (C) l&tihsal olunıın !)'ağların ve 
raftan ye çeri! kten bezen hnlıı:ı ye- zecl, pamukçu, ipekçi, tuhafçı, ba... rak kan.n ve yürek agn-lanna k b•'tü 1 d 1 • • vı . 

lıkçı, çorapçı, abacı, yn{tlıkçı, kuru şekerlenmlyere u n yı evam yapı an pırına yag arının cını ve ne-
ni idare tarzına ısındırmak maksa- kahveci, pırtıcı, helvacı, keresteeı, karşı içirirdl. etmesi için şurup tenceresini ateş.. vilerine göre ayrı ayrı miktarları ve 
dile lktlsndi refahı temin etmek lçln eczacı dükkAnlanndan dörder, ma- Mayhoş nann yapı~ışında (ta- ten indirirken kilo başına bir bunların % ı 5 !eri, 
yiyecek, ~ecrk flatıerlnl tanzime nav, çinici, kum~ı. çubukçu dükkan- nen) ve ekşilik oldugu cihetle çorba kaşığı halis ispirto (alkol) (Ç) Bu yağların kime veya kim-
gayret. ederken, diğer taraftan mem- lanndan üçer, tuzcu, kavukçu, nal- yaraların kanını kesmek ve P~ ilave etmesini unutmamalıdır. tere ait bulunduğu. 
leketin fnzıb:ı.t lşlerlnl de yeni baştan bant, arpacı dükk!ınlanndan blrer sıman yapmak için kullanırdı. 3 - Birinci madde mucibince 
duzeltmeğe çalı~ıyordu. k t Eski hekimler, nar ağ'acı kökü-
Anc:ık her yeni ıslahatı bnşarnbll- para rcslm alınacaktı. Anenk, kağıt.. Nar kökünün kabuklarile ur - nün kabuklarından biraz alıp iyi beyana tabi tutulmuş olan :ıeytin-

mek için her şeyden evvel paraya ~ atezhynat, l)hırdbnva~, müzek1ttp (ya~ lan düşürürdil. Gözün kak tabkak'lla- suyun içinde 24 saat ıslattıktan yağları ile pirina ve pamuk yağları-
1htl,•aç vardı. Hususile yeni ordunun pç • onc çu. eıo c esna- smda husule gelen pe az a ı, ki nın % 15 lerine 393 sayılı kararda 

" f b"yük kAr d ki d .. - sonra süzerler ve yataca an va- '' 
ve bu ordu ile beraber ynpılıı.cak teş.. mın u yapma 

1 
an uşu- bulanıklığı gidermek için nar su- kit bir bardak içerlerdi. Bu i!Açla yazılı değer Hatlerinin tediyesi mu-

kllAtın masra.flan eskls1nC:en çok nülmüş ve bunlar bu resimden istls. yu darnlatırdl. Burundan gelen kabilinde hükumetçe satın alınmak 
fıızla !dl Bu masraflara karşılık gelir na edllmtşlerdJ. Fakat yut:ında sa- kanı kesmek ve nezleyi gidermek solucanları, barsak kurtlarını dl- üzere el .konulmuıtur. 
k kla d - ın· k <I.h"-- yılanlardan harlç kalan esnaftan da. 1 . b n içine çek c:an atarlardı. Nar ağacının kö- '-- . 

aynn n uşun ur en ....._.p münas!p birer miktar tahsilat yapı- çın nar suyunu uru - " l 4 - 393 sayılı M1rann neırı ta-
ağalı~) nlzamnam sine konulan yeni lacaktı. tlrtrdi. . . künden çeşit çeşit {ekstre) er, rihinden §imdiye kadar yukandaki 
hükümler, hep glrlşllen işlerin ba.§3- Bu paranın tahslllne çarşı esnafı Nar hoşa giden bir yemıştır. ll!çlar yaparlardı. tarifat dairesinde cinsleri gösterilen 
nlmasını temin etmek içlndL İhdas Içln kendi kAhynlan, haftada bir Tatlı nar tanelerinde yüroe 10 - Şimdiki halde blle köylerde çok yağlann beyanrıa.melerini henilz ver .. 
edilen bu vnrldat membalnrı - sa- tahsilat ynpacaklardı. Çar§ı dışında 12 kadar şeker vardır. Yanın, bir kullanılmaktadır. Bu U~çlı suyu memiı olanlann hu ayın 1 S inci gü
nıldıih gibi - gellşJ güzel bulunmu~ olanlardan da - eskisi gibl - <Kol kadar da azot, protein bulun- içtikten iki saat sonra iki çorba ak ı.. d _ ı_ lü b

11 ~eyler de~lldl. Bunlar. _ zamanına İn ) i mi nü f8IJlına ... a ar mo..na 'n en u-
gore _ ince tetkiklerden geçml~. oğlanları) para toplıya.caklar, ancak duğu cihetle vücudumuzu ol- kaşığı kadar ( gillz tuzu Ç ş yük mülkiye memuruna tevdi eyle-
memlelretbı lktls:ıdl, malt kudret hiç bir sızııtıya meydan verilmeksi- dukça besler. Halkça, avamca es- olurlarsa daha tesirli olacağına meler! lüzumu tebliğ olunur. 
ve vaz!yetı lyı düşünülerek hesap z1n hareket edeceklerdi. Fak.at testııt ki bir itikat vardır. Ve zannede- şüphe yoktur. 
edllD".hj esa lara dayanıyordu. Nlte- edilen bu resimden başka biç bir rim ki mlııt bir anane haline gel- Nar kabuğunda kuvvetli bir 
kim - bln:ız sonra lznh edeceğim khnsenln esnaftan fazla bir şey al- miştir. Zamana göre az çok ıslah boya vardır. Nar kabuklarlle m.a
gtbl - sebze ve mey~·anın halk gıda- mıyacağı katl olarak tembih edil- edilerek muhafazakA.r olan mil- zı ve soğan kabuğu kaynatılırsa 
sı bakunındakl ehenunlyetıı mevkll mii~ı İhtlsap res1nıler1, aynı zn. Jetler hlç bir zaman patmazla~: saçları ve kumaşları oldukça 
göz onüne alınarak bundan alınacak manda Galata ve :OSküdnr semUertno Nar tanelerinin hiç blnni yere du kumral yapan bir renk elde edil· 
resim ve harçlan:ı verilen yeni şekli, de teşmil edllm~tl. Bu malt 1'lerln şürmeden yiyen insan ce'nnetlik miş olur. 
hem halkı sebze ve meyva ıstıııın. Idaresı _ eskisi gibi _ ihtısap ağa- oluımuş ve çok sevap da kazaıur- Kıbnsın (Karpaj) kazası 
kine teşvik etmek için bu metaları sına alttı. Anr.nk tlP.rtde bu lain def- mış. Ru sözde sıhhl bir hikmet Bahçeler köm'""de rok çalışmak-

MtJHbl BiR KONFERANS 
Bugün saat (18) de Emln!Snü Hnl

kevlnde Ord. Prof. Dr. A.k1l Muhtar 
Özden, (:XV, XVI, XVII, lncl aaırlar
da Partstekl ve bizdeki tıp tıahslll, 
sonra neden gerı. kaldık) mevzulu bir 
konferans verecektir. 

Giriş serbestir. 

Eminönü H:ılkevinden: 4/12/942 cuma gfinfi SPl'r şubesi 
komitesinin noksan rızalarının seçimt 
için yapılan toplantıda ekseriyet ha
Bll olmadığ'ından bu intihap 11/12/ı 
1942 cuma güniı saat 18 e bırakılmış
tır. o gün ve saatte bu şubeye kayıtlı 
ftznların Evimiz salonunda hazır bu
lunmalan rica olunur. 
HHl11111111ltltUflltUl111111UUlllllllllUlllllllllHllllUllll!lUIH• 

iRTiHAL 
Şehit Hatip Ömer Nacl'n1n refıkn· 

sı, Harlclye memurlarından Hlkme'Q 
Naclntn annesi, matbuat umum m{t. 
dür muavini İzzettin Tuğrul Nl~a· 
ym kayın validesi. Kayseri hastnha.. 
nes1 mü.tehassıslarmdo.n Ar1! Suze
ntn teyzesi, inhisarlar İst.anbul baş 
müdür muavini Cevad Emecen!n ve 
Valide Bağı Prevantoryomu mute
hassıslanndan Ali Rıza İklzln yen
geler! Emine Nac1 Hatibin Ankıırada 
vefat et.tlğt teessürle haber r.tınmış.. 
tır. Kederll alleslne tazlyetıerlmlzl 
sunar ve merhume~ Allahtan rah
met dileriz. 

MODA 
Bugünkü Model kıtlığında Peş

teden 400 tane or!Jlnal Kroki ge. 
tırtmeğe muvaffak olduğunu sa
yın müşterilerine saygılarlyle 

bildirir. 
KADIN TERZİSİ 
M. SADRİ 

Beyoğlu, Galatasaray C. K. M. 
karsısında Sahne sokak 11 No. hı 

Gülen Ap. kat ı 
ucuzl:ı mak. hPm rle miistAJu;lllıı <!c te ı d " ..il h , ....... .,, 
§ikA} tine nihayet vermek düşünce. rdar tarnfmdan stanbul gümrüğü- ve iktisat fikri ol uguna sıuP e la çekirdeği yok denecek derece.-
sinden doğmuştu. ne devredilmesi de muvafık gorülü- yoktur. de nar yetiştirmektedirler. Bu Günün ... Haftanın en bUyük neş'e ve müzlk bayramı 

Cİhtlsap ağalığ'ı nizamnamesi) nln Yordu. Narın terkibinde (tanen) ve narlar Mısırda ve Suriyede çok 
muhtelif maksatlarla tnhsll edilecek Ötedenberl CTersruıei lımlre) tara- (mannit) vardır. Oldukça kabız- rağbet görmektedir. 
resim ve harçlara taalluk eden bu tından tahsil edilen pnlrunar (7anJ lık peklik verir Sık sık (Adi is- I.okman Hekim 
son kısmı, aynı zamanda bir beledi- gemi halatı> akçesinin al~masma haİ) olanlara iyİ gelir. Ameli ke
ye varidatı nuıh!ycUnde olduğun- devam edilecektir. Ancak Istanbul ser, karın ağrısını geçirir. 
dan ""hre nn tini d had"" lhtlsabmdan (derya) namlle mlilte. ....,. i ". ( "bcvi) 11 MEVLÜDU ŞERİF 

- y'- m e n, a ve;ru.su zlme verll~n paranın hakiki miktan !.~ar ç çcgı mazı go g e .su-: 
Türklyede belediye teşkilatının lh- blUnlnceye kadnr palamar akçesi da haşlandıktan sonra içilırse 
dasmdan evvel - şehre alt vazife ve başkasına ihale edllmlyecektlr. ı::vvel- Mi Ol~n vaıncll daha J<abuk keser. Bir sene evvel vefat eden mütekait 
hlzmetı rln ynpılabllme 1 için halkın ce alınan dümen parasııe eskJ ye- Nar çıçegi ve kabug'U ile mazi Müşir Kazım paşa kertme.si ve Isınan 
ne lbi tekfıll! karşısında kaldığı- nIQeri (Elli altı> larlle (Kolluk çor- suda kaynatılıp süzüldükten son- Tokgöz refikası merhume 
nı g termek d 0 

- beledi.} em!z vari~ · · · İN 

BU AKŞAM LALE SİNEMASINDA 

Sesleri bir harika ... Kudretleri eosız bir zafer ... Yarattıklan film büyük 
blr fa}ıeser olan Amerikanın S meşhur Radyo Yıldızı 

MARY MARTİN - CONNİE BOSWELL 
DON AMECBE tek bir illinde birleşti 

datmın azlığı bahis mevzuu olduğu bacı> lannın aldıklan Ilıtlsap resim- ra ihtikan (lavman) yapılırsa kar !'JAZIRE HANIMEPENDl'S 
bu unlerde dikkati çekecek mııhl- !erine mukabil İlıtls::ıp ağası limon, im barsaktan ve basur memele- ruhu için ktınunuevvelln 12 net cu-

1 1 yett dlr. portakal, zift yağı, nohut, dokme el- ıertnden gelen kam oldukça dur- martesi günü Teşvlldye en.mil şeri- Müziğin şerefi,. ~ zaferı... Kudretin en parlak eser d r. 

SEVDA BUSESi 
<İht.lsap lığı n nınamesl) nln ma, kuru frıtlm \e saire lle Vama- durur. Ekşi nar kobuğu kaynatı- flnde öğle namazını müteakip Hafız DİKKAT: Kapıdan dllıunemek için çok az kalan numaralı yerlerin 

r 'm ve harçlara tanllük eden kıs- ~~~e!ele~k~~:ı~~~v::~tre~~ Iıp içilirse Mi olan ishall keser. ~~~~:: şe;~f ~~~~::<L~~r~~::- ~=::::e:rk:en:d:en:!k:a:p:a:tı:lmaBJ::r:1c:a:o:l~un:u:r.:T:e:ı:: :4:35:9:5::::::: 
m n n ında s bze Ier e bahçı- tedIJ bir şekle indirilerek blr kuruş- Ekşi nar tanelerini Slkıp (ko- rem dostlnnmızın teşrmerı rlca olu- Al 
vanı rdan alın cak p:ıra bulunuyor. tan beş kuruşa kadar tahsil edile- ruk suyu) ile veyahut biraz sirke 

I nbuld seb e ve meyva yetişti- cektır. ile kanştındıktan som·n bazı si- nur. 
reni r, oted nbcrl, yaz. kış cTersa- ıstanbulıı gelen zift. yağı tulumlan- vilcclerc, ergenliklere sürülürse 
ne! Amire) emrine beş yuz yardımcı nın her birinden (Elll nltı) Jarın ya.. fayda verir. "'ElilR TİYATROLARI 
ame verirlerdi. Bu ameleye Tersa. sakçısı onar parn ve Emlnönüne ge- Anadoluda (abdest bozan de- . ~ 
nec tnhsls edilen onar para günde.. len tavuk kateslerııc erzak kaplan. nilen bir çeşit barsak kurdu var- 111 il nı j ll 'I Bu akşam Sn.at 20.30 da 
ilkten b ka s bzecı ve bahçıvıınlar- nın beherlnden gobek taşı y;ırnağı dır. Bunlara (şerit - kordela - 11 H Komedi kısmında 
~an tahsll edilen senede seksen se- lle de~ekçller dörder parıı nlflıklan tenya) da derler Nar ağacı kö- 111' '111' YE KtJRK'tml YE 
klz bin kuruş da dağıtılırdı. gibi ayrıca İhtısap resmı yerine er- ktinünı taze kabu.ğunu. kullanır- 1" 1 I Yazan: Robert Menni'!." 

Fakat, seb ecı ve bahçıvanlar ken- zak da alıyorlardı. Nlzanın::me, 11- lar ve 5 _ 7 _ 8 metre kadar uzun ı ıı ıı Türkçesi: c. Cahit Cem 
dllerlndrn (Tersanel ftmlre) için ge- mann gelen bu knbU erzakın .. rahlsl 
1~ güzel para alındığını ve hıı.kikt behaıı ııe, yıı.nl ucuz fiatle satılalıll- ıııııı ıııııııııımııııııııııııııııımııııııııımııııııııuıuıııımırıııııınıııııı111mıırı111111111111uıııı11111mm11nmıııııınııııııııııııım 

Bu akşam n fE5) E K 
Saat 21 de IF"' SİNEMASINDA 

ROMEO ve JüliE .. 
Dillere destn.n olmuo bir a.oır. Romanı.,. Sevenlerin ve lztlrap çekenlerin 
Romanı ... ŞlmdJye kadar dll1mlzt çevrllen eserlertn en mükcmnıeıı. 

Oynaya.olar: 

NORMA SHEARER -
mlktanı ı da bllmecllklerlnt ileri sü. mest için bütün bu yo!Suzluklara nt- Estrcller, carlye ve dellknnlılan ~ zulmasına ses çıkarnınmak suretııe 
reret sebze ve meyvayı p::ı.halıyn sa- htıyet verml3 ve evvelce yasakçıların tedlklert fiate s:ıttıklan glbl aynca susuz. yolsuz bırakılan halktan men.. 
tıyorlardı. Nlzamn~me, hem bu ş1- aldıkları onar para ile eı-r.ak kapla- da kendi ellerinde bulunduklan mü.d- faat temin ettikleri görülmüştür. Bu
tA~etıerl önlemek, hem de sebze ve nndan nlınan .ikişer paranın doğru. det için de günde ellişer, altmışar ma mAnl olmak için her mecrodan ke
m0.vva flıı.tıerlnl indirmek için yeni dan doğruya Ihtlsap re.smt olarak para iaşe bedeli ile tellAllye de al- mere kadar su yollannm muhafaza-1 
tedbirler aldı: Ilıtlsap ağası, kAhya- tahslllnl muvafık görmüştür. makta ldller. Nlzrunname, g{lnlük sı ve suyun kesilmemesi m:ı.ksndJle 
lan dahli olduğu halde, sebzeci ve Ötedenberl btanbula gelen ya,ş iaşe bedellerlnl chaddl tttdale ten.. ne kadar .su yolcuya ihtiyaç varsa ii.'\•m•••••••••••••••m•••••ı•rmlldll' bahçıvanları nezdlııe çağırdı. Her yemiş ve sebzeler kU!eler içinde bu- zllo ettiği gibi tellAllyentn beşte b!rl- o kadar kullanılacak, tıst tarafının '111 

mOstaıısııe, bnhçc~lnJn tahammüI de. lunur. Küfe kJrası olıırak ondalık ntn de İhtısap resmi olnrak alınması v:ı.zıtelerlne nihayet verllecek fakat r LESLiE HOW ARD 

rece.sin" göre, vereceği para miktn- alındığından bunun fla.tıerl yükselt- lçJn hüküm koymuştur. vaeçrllıkteacekkalelmrdlram. aları için b~ka· bir ışeu' M •ı A M •ı D E M E H T 4 p n ve bunun senede dört taksitte me.slnde il.mu olduğu Uerı sürülmüş İstanbulun çöpleri Cba beratı A.11> 
ödeneceği ve fıızla para istenirse ve bir aralık .sebze ve meyva satı§l- Numan lsmlndc birine terkedllmLştl. Su yolculukta bırakılanlar da mü 
vertlmlyeceğl blldlrlldl. nın kiifestz olarak yapılması düşU- Bu adam, çöpleri parasız olarak teselsll kefalete bağlanaca.klnrdır. S 

Toplanan bu paralar, <Tersanel nülmll~tu. Fakat bunun hem müşkü- topluyor, fakat istediği gibi tasarruf yolcular arasına. ecnebller ka.tıyen l 
Amire) ye tesUm edilecekti. Bu su- IA.tı mucip olacağı, hem de vaktinde ediyordu. Suba.,ılık da. uhdesinde k.arışnuyaca.k, ellerindekl Aletlerden 
reUe herkes senede vereceği para aatıla.m.ıya.n meyva ve ae~Ierln bulunan Numanın 9Ö1>lerl toplat1ı:en başka s:llA.h bulunmıyacak, kaldırım- •••lliıl"'•••••••••••••••••••••" 
mlktannı bileceğinden seb7,e ve mey- çtlrilmelerl ihttmaH düştlntumüş 0ı.. cüzerl açık rea.ya. dükkAnla.nnın bazı- lar katlyen bozulmıyacak, halktan ll:••••••••••••lıl-lll••••••••••••ı' 
va flaUerinl arttınnnta bir .ıı:ebeıı duğundan seb2ıe ve meyvaların gene smdanı, yanı mtlslUman olmıyan es- alınan kaldırım parası, kaldırımların ~ -
yoktu. Bu tedbir alındıktan aonra küfe içinde aatılınMı uygım görül- naftan altmıştan, seksen paraya ka- tamam.He tamirine s:ırfcdllecektir. s A R A y • d 

BETI'Y GRABBLE - DON AMECllE 
ROBERT OUMI\-IİNGS 

her g{ln İhtlsap ağası ve E3'ar nal. m~iir. Fn.tat. İhtısap ağası ve z.,>ar dar cAvalb namlle tahsilat yaptığı (İhtılsp a~a.1.$ nlmmnamesi) nin Bu Ak~am sınemasın a 
b1 sebze ve meyvaya fiat koyacakla- naibi her g(ln flatıert tesblt edecek- anl.a.§ı.lmı§tı. Bu hareket, berat ah- hükümleri bunlardan ibarettir. Gö.. Y 
rmdan narhtan fazlaya &attlll18.3! ler ve bit peradan fazla küfe pa- Umma mugnyfr olduiundıın ellnde- rülüyor ki yenlçerlllğln 111.ğvuıdan KİLDAR'ın me3}ıur sert fllmlerlntn en gllzell ... 
menedllecekU. ra.sı alınmayarak: bunun lk1 akçesi .kt1- k1 berat alınarak aubaaılıktan çıka- .sonra tanzim edilen bu nlzıımna.me, Aşk ve Vazife mes'elesını Uerlye süren kuvvetli bir mevzu ..• 

Bu usul k.onulduktnn .sonra <Ter- fecllere verilecek, bir akçesi de İh- nlınıf ve bu ~ bundan sonra İhU- memleketin idaresini yaluna koymak İlimden evvel saadet mevzuu bahis olab1llr mi? .. 
aaneı fınıire) ye verllen paradan baş- tımp resmı olarak taJısf11 ~dllecek, sap alMı tarafından Jdare31 müna- ve eski yolsuzluklara nihayet vermek Bir insan hayatının kıymeti nedir? 
ta ' hiç blr para vertlmlyecektl. bu suretle~ ve meyva flatıerının alp görfilm~~Ur. maksadlle ldarl, 1kt1sadl, malt elbet- Lews Ayres - Llonel Barrymore 

Türkiyede ötedenberi blr (İhtfsap artmasına meydan vertlmlyecek, mat Kavaf, yorgancı n Bltpazannda- lerl bakımından çok esaslı ve şüm.ul-
r1lsumu> mevcuttu. (İhtJsııp ağalığı vürudımda geclkm& görülürse alA.ka- ki esnaf da -d.flerlerigibl- kc- ıu hüklimlerl ihtiva. etmektedir. Bu Laraine Day - Robert Young 
nlza.mname.st> n~redlldlği zaman darlar eidde~hı ceza gOrect.klerdlr, file bağlanacakla.r, B1tpa.zannda sa.- nizamname ile hem ft.sayt~ lşlerı yo-1 gibi 4 büyük ve dehaUr san'atknnn yarattıkları 
milltezlm usullle tahsil ed.Uen bu N'l%amnamede ıerek meyva ve ıeb- tılan qyanın ~l'§ıdan çıkarılması luna g!~, hem ~inmeyi kolay. : E YOR J 
(İstanbul 1htlsnp r1l$\unu) 38 bip ku- 118 f1atlerin1n artmamıw, gerek tv- ınt.ıza.m da.tre$ne IOkulaca.ktır. laştırmak 1çln lhtlkfira meydan ve- J DOKTOR K ., LOA R şu·· p H LEN,. 1111 
ruşa ihale edlllyordu. velce konulan r~m ve htU'Çlarmm Su yolcularının, IU 70llannı boza- rllmemt.ş, hem d~ gerek devlete, g~ l 

Nizamname, evvel!, İhtlsnp atalığı tıenzfll hususmıdakl htıklbnler, buna rak h&lb eziyet verdikleri gör1llmüş- rek §Ch!r işlerinin ldarcslne ;eni 'a 

1 

emsalsiz fllmlnde takdir nuzı:ı.rlnriyle scyrcdccekstnlz. 
vazttelertnin çoRalm.asından dolayı ne d•rec• ebeın:ıniyet verlld1Rin1 p.. ttır. ıu Nazırları da bu hallere mtl- ridat membalan temin edilınlştır. '•••ı••••••••m••a&• ••••••a•n'*cm~ bu rüsumun kfı!i gelml~eğine 1.§aret termektedir. sa.hem ederek taldınm.Iann da bo- Mustafa Ragıb 'il mw 



BEB TELDEN 

Geveze Toplar .. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Kaçırmak 

1939 yazında çıkan gazetelerin serlevhalnmıa bakarsanız garip 
bir şey dikkatinize çarpar. Hemen bütiin dilnyn gazetelerinde lco
cnman harflerle yazılnuş, şu tarzdn cümleler görürsünüz. oToplar 
konuşmak üzere!.», uToplar konuşacak mı? aSöz t-Opa mı kaldı?», 
«Toplar dile gelmek ii:zeredir ! .» ... 

Evet, o yıl, bütün bir yaz - garip bir politika edebiyatı ile -
dillerde dolaşım cümleler bu idi. Herkes topun konuşacağı, topun 
dile gclcccrri topun söz söyliyccei:ıi anı sonsuz bir mernk ve heye
canla bekliy~rdu. Sfenks'in konuşması bile bu kadar alaka uynn
dıromnzdı. Çünkü top SJenks'den daha esrarlı görünüyordu. . 

6eçen e eki 
• 

Birçok çeşitleri \'ardır. Allal1 
korusun, hepsi de üziicii, sılacı 
şeylerdir. Şu sırada )caçınnnda~ 
yaşayabilenler de ımnnnkla gö~ 
terilecek Jtadar azdır. Jlepiııti~ 
hergiüı birkaç defn lmçınyo~ 
Mesela, işinize yctişmetc için 1m 
tonun bir kolunu kapı dısmda 
gi~·erek erkenden tramvay dur~ 
ğma Jrnşuyorsunuz. Oh... etrafta 

• ruz 1 a s 
insanlar böyle meraktan çatlarken toplar,, tunçtan, demırden sizden başka yolcu yok. Tramv.~ 

Sovyet tnarruzlarl1e Alman mü. Yazan: ve iyice yerleşmeğe vakit bulma- ya rahat rnbat bineceksiniz. işto, sükutıan ile vakur, korkunç duruyorlardı. 
dafaasınpa geçen seneye nazaran larrndan dolayı Alman müdara- o da geliyor ... Biıımeğe hazırlanf.. 
mühim farklar vardır. Bu fark- M. Şevki yazman asında aynı tek~müller vardır, yorsunuz. Fnkat, \'atman yüzü· 

Henüz susuyorlardı. Bir gün nihayet: 
- Söz topun! .. dediler. 
Herkes heyccnnln onlann karanlık, yu\'D.rlak ağızlanna baktı. 

İşte nihayet toplar konuşacaktı. Bakalım ne diy~klcr?.. D~~
den gırttnktar, namlular hırıldadı. Toplar dile geldı... Onlann soz. 
!erinin çabuk biteceği sanılıyordu. 939 da konuştular. 940 da ko
nuştular. 941 de konuştular. 912 bitiyor halA toplar konuşmakta
dırlar. Söyle babam söyle .•. UCl.an bitmiyor: .. Ne geveze, ne çe-

lar yalnız bugünkü muharebe- neticelerinin de bu kış dahi ge- niize bile bakmadan bütün hızilG 
nln gidişini değll sonunu da t~- ~ , çen seneye benzemesi, yani Sav- önünüzden S3vuşup gidlyor. Hid• 
yinı edecektl.f. Bu teknik incelik- Iannı akamete uğrattıgını 6'erek yetlerin geçen seneye nazaran detle lıaykınyorsuımz: 
leri gözden kaçırmamak rn.zım- anlatıyordu. . biraz fazla ilerlemekle beraber - Niçin dunnndı? .. 
dır. Müdafaa mevzilerini bu tarzda umumi hat üzerinde durdurulma- Omuzunda giiğiimlerlc kaldı-

Bu yaz Alman parolası; Sov- yapmak her tUrlü taarruzu kö- Jan en fazla ihtimal dahilinde nmdan geçen sütçü giilümsüyorı 

nesi düşük toplarmış bunlar! .. Susmak bilmiyorlar.!.. Top değil 
akilsci fağfur»! .• Beş para ver söylet, sonra susturabillrsen sustur .. 
ihtiyar küre 939 dan beri konuşan ve kendisine b!tmiyen lmrt 
masnlı anlatan bu geveze toplara şöyle sertlense hakkıdır. 

yet ordusunu zararsız hale (un- künden kırmış bulunmak demek olan bir haldir. Manevi vcyn si- - Burada durak yok, bayım! •• 
scha.dllch) sokmaktı. Halbuki bir değildir. Müdafaa ve taarruz ha- la.ha taalluk eden bir üstünlük - YaJm, dün s:ıbah burn<lan 
defa Sovyet taarruzıan geçen reketleri de herşcyden evvel bu meydana gelmedikçe bunu böyle bindim ben. 
seneye nazaran çok daha büyük müdafaa ve taarruzu yapan kıta- kabul etmek galiba en doğru - O diiu sabahtı bayım. Yir-
mik-yasta yapılıyor, petrol sevki- lann kabiliyetine bağlıdır. Nete- bir hareket ~lur. mi dört saat içinde dünyanın 

- Bu ne uzun konuşma!.. Hay çenem pırtı! .. Söz gümüşse sil· 
kut nltındır canım ... Sus artık .. ~ - H: 

nfn güçleşmiş bulunmasına, mü- k.i.m. bu çcşi~. bir müdaf.~a mev- önümüzdeki yaz taarruzlarına altı iistiine geldiği bir de\•irde 
him demiryolu şebekelerini Al- zumn en mukemmel numunesi gelince· Alman1ar ve müttefikleri dünden bugfine kndar tramvay 
manlara kaptırmış oımalanna olan Sıvastopol müdafaasını Al- geçen yaz muzaffer olmak için ista~yonu yerinde durur mu? Dc
rağmen Sovyetler muayyen nok- manlar, biraz fazla uğraşmak ve imkan dahilinde olan bütün kuv- ğiştirmişlcrdir. 

Bağ, bahçe ve ev 

Ağaç dikimi 
zamanıdır 

Buhuru Meryem 
nedir? 

Ağnçlann dikim zamanı gelmi§'" Ötcdenbcrl Buhuru Meryem adı 
tir. Daha ziyade ıüs ağaçlarını oim- iJo tanınmıı olan ıoğuılı çiçek ıon 
diden dikebilirsiniz. Meyva ağaçla- birkaç aenedenberi fenni adı ile •a
rından da tercihan elma, armut, ba.. tılmaktadır. Buna Siklamen denir. 
dem, c.rik, nyva ağaçlarını erken di- Siklamenlerin melez ve (İran). yani 
kiniz. Kayısı, ıeftali, kiraz, vişneleri (Perse) mentcli olanlan en mak
birnz dahn sonraları dikmek daha bulleridir. Renk itibarile beyaz, açık 
muvafıktır. incir, dut, ceviz, fındık erguvaııi, kenarı dantelalı pembe, 
fidanlarını mnrta kadar dikebilirai· kırmızımsı olan çeşitleri moda olan 
niz. Çok soğuk ve karlı olan yerler- çiçeklerdendir. Bunlar ıakeı ile aa
d~ fidanların hepsini ya erken, yani tıldığı İçin salon nebatlanndaııdır. 
bir ay evvelden dikmi:ı bulunmalı Dört he§ senelik bir soğan 2 - 3 ay 
veya martta havalar açmağa başla- mütemadiyen çiçek verir. Bir ıoğa
yınca dikmelidir. nın 15 - 35 çiçek açhğı vakidir. 

Topraklı olamk çıkanlacak fidan- Bakımı da zor değildir. Yalnız çok 
lan ni!nnın ortalanna kadar dikebi- sıcak ve soğuktan korkar. Bunun 
lirsiniz. Eğer yeriniz hazırlanmıı vo jçin ıobadaıı veya kaloriferden 
fidanlan da kolaylıkla tedarik ede- uzak, pencere kenarında giln~ göre
bilirseniz, çam sınıfı fidanlarını der- bilecek bir yerde tutmak lazımdır. 
hal dikmeğe başlıyabilirsiniz. Çün- Çiçekli olsun, çiçeksiz olsun, bu 
kü bu me .. ·simde çamlar dahi uyku fidanları haftada iki defadan fazla 
halinde bulunuyorlar. Yapraklarını aulamamalıdır. Rutubetin fazla ol
dökmiyen bütün süs fidanlarının maaı soğanların çürümesini inta· 
şimdiden yerlerini değiştirebiürsiniz. ı cedebilir. Soğanları tohwnla yetiş· 
Yalnız bunların mümkün mertebe 1tinnek kabildir. Tohumlarını ilkba
topraklı olarak çıkarılması ve top-

1 

harda funda toprağına, fakat eer 
rağile dikilmesi şarttır. Şayet yap- içinde ekmek ve her iki ayda ,aşırt· 
rnklannı dökmüş cinslerin yerlerini 

1 
ma yapmak lazımdır. 

değiştirmek is•iyorsanız, bunları top-
raksız olarak çıkarıp dikereiniz. Di-ıCEV APLAR/M/Z: 
kilecek her hangi cins fidan olursa '---------
olsun. rüzgarlardan sallanmaması 
için her birini mutlak surette birer 
sınk ile veya kazıkla toprağa te,pit 
dmeği unutmamalısınız. 

Sim, zerenin dikilme 
zamanı? 

Kadıköyünde bayan Perihan'a 
cevap: 

Bu mevs~mde Sim denilen beyaz renkli ve so
ğanlı olan çiçekler.in hepıi zeren 

karanfil açar mı? cinsi olan soğanlı çiçeklerdir. Bun
ların beyaz, sarımtırak, .arı, porta· 

Knmnfil rutubetten, fazla yağ- kali ve benekli olanları vardır, Bun
murdan korkar. Karanfilin bel çiçek lann asıl ismi (nerkis) tir. Bizde 
açması için çok havadar, rutubetsiz 1 nerkis ndını portakal renginde çiçek 
ve güneşli bir yerde yetiştirilmeli~ açan ve pnpıı.fya fnmilyaeından olan 
dir. Bundan dolayı teşrinlerden son· bir çiçeğe vermişlerdir. Fakat yan· 
rıı artık ı:çıkta yetiştirilen karanfil- lışbr. Asıl nerkis, sim dedikleri ze
ler ~içekler~ni açamazlar .. K.ıııın ka-ırenlerdir. Bunların çiçekleri açmış· 
rnnfıllere çıçC'k açtırmak ıçın daha tır. Bu açılan çiçekler temmuzun or
yazdan tenekeler içine karanfil dike- talarında ve ya sonlarına doğru diki
rek hazırlamak lazım gelir. Teneke 1 len soğanlann verdikleri çiçekler· 
veya saksı içine dikilmiş olan karan· dir. 
fil fidanlannın yazın çiçek verme• S w l dikT b 1 1 
mesi için budanmasına itina olunur. .. o~ıın ar ı .. m~.e 0 su anır ve 
B danmı k'l ld 1 f'd uetlerıne hasır ortulerek yaprakları u ş ve şe ı a ırı mış ı an· .. b" .. .. • k d ( 1·1 
lan teneke veya saksılarile ilkin ısı• ıyı uyuyuncıye 8 ar ey u orta· 
tılmı.,.·an )im 1 k 'h" camekanlara !arına kadar) örtülü bırakılır. Yal-

~ on u gı ı l k · · l B 
almalıdır. Burada diğer limonluk fi- nız arasıra su ama ıçın açı ır. u 
danları gibi bak 1 k karanfiller euretle yapraklanmış olan soğanlar 

ı aca . - 1 • d . kl . L-vnlar •0 w d w k" sonteıırın gun erın e çıçe enır ve 
D4 ° gu ugu zaman came an• • 
lan azar nza tın 1 b t1 sonkanun sonuna kadar bu suretle 
. r ısı a ı ve u. ı~re e içck verirler. 

!ıdanların gonca yapmaları ıçın fa· ç 
aliyete g~meleri temin edilmelidir. Ravend otu nedir? 

Camekanda bulundurulacak ka-
ranfil fidanlarıını dikkatle sulamak Osküdar'da Cevdet Senai'ye ce-
IU.Zımdır. Çünkü çok su, saksılardaki vap ı 
karanfilleri bozabilir. Sıcak ıer içı'n· s · d w t · · d wil 

1 fil . or ugunuz o un ıamı ravcn eg , 
de de Kn~an ı ere ç_ıçek açtırılabilir. ravend' dir. Bu nebat ravendiye fa· 
Ya!nız b?yle serlen? .hararet dero- rnilyasındandır. Buna polygonum 
cesı 20 yı ge~memclıdır. Bu derece- derler. Memleketimizde muhtelif 
den fazlım fidanların uzun aap fa- b"l I d tı' • B ı.._t d 1 

k b·ı k"' .. . ' o ge er e ye şır. u neı;uı. ın a ~ 
kat buna mu a ı uçuk çıçek aç- ı k'" )"d" S" b t ı ak k I b l 1 an o§e ı ır. uı ne a ı o ar u -
mnlarına se ep 0 ur ar. !anılmaz. Doktorlukta. kullanılır. Bu-

Lagerstroemia çeşitle•İ 
Tevfik A i Çınar'a cevap: 

nun tohumlarını veya kuruhılmuş 
olan dallarını ıarılık haetalığına kar~ 
şı kullanırlar. 

••• Bu güzel ağaç hakkında -bir oku-
yucumuza cevap vermiştik. Bizden, Beıiktqta ressam Nuri 

1 
c.m.e-

memleketimizde kaç çeşidi olduğu- ver'e cevap ı 
nu sormuştu. Yabancı bir ad olma· Azalca denilen aceylanın yetişti
sından dolayı ismi tertip hatasile di- rilmesi :için tohum kullanılmaz. Bu 
zilmiştir. l...ngerstroemia'yı mektubu- fidanları çelik ile yetiştirirler. Ma
nuzun son satırlannda il.İz bile yan-

1 
mafih yeni çeşitler eldo ebnek Jç.in 

lış yazmı~ınız. Mamafih bu ağaç Avnıpada tohumlarıni kullanırlarsa 
hakkında elimizdeki malumat mak- da; bizde bu usulu h1tbik Jçln ne to
sadı izaha kafi derecededir. Asıl so- ıhum bulmak kabildir, ne <le ona J&
rulan mevcut iki çeşididir ki, bu hu- zım olacak eıcalt aeT ve c:li~er vesa
!lustn okuyucumuz tenvir edilmiştir. iti bulmak mUmkUndUr. Çeli](, ılık 
Her halde ıı.lnkanıza teşekkür ede- camekAnda. yapıldığı için, ona göre 
riz. teaübe etmelisiniz. 

tatarda geçen seneye nazaran fazla zayi~.t .. vermekle beraber, vetlerini teraztnin kefesine atın.ış - Peki, ncr<'yc gitti? .. 
çok daha büyük kuvvetler toplu- pekala duşurebllmtşlcrdi. Sov- bulunduklarına, Sovyetıerln ise - Orasını b<'n de bilemem. Bir 
yarlar ve müttehit hareketlere ~e~~er de Almanların Sıvastopal daha halA gerilerinde hepsi az bekle. müvezziler geçerse bir 
sevkedeblliyorlar. onun~cki fe.~akftr~ık ve kabill- seferber edilmemlş 120 milyonluk gazete alır da ihinlaııı balop öğ-

Bu yüzdendlr ki geçen sene yetıerıni gosterdikleri yerlerde bir kütleye ve aynca tesirleri git- r<:>nirsin. 
Sovyetlerin kış taarruzları ancak on1ar da çetin olmakla beraber tikçe artan Müttefiklere (lngiliz Yeni durak yerini buluncaya 
(lkeminnen adım vereceğimiz u- bu çeşit mevzileri düşürebilirler. ve Amerikalılar) malik olması kadar birkaç tramvay kaçtığı gibi, 
fak ve mevzlt ilerlemeler kayd~- Buraya kadar olan araştırma- haline nazaran muvaffakıyet I dairede imza zamnmm da kaçın
tlğ~ halde bu sene gerek Stalın- lar gösteriyor ki gerek Sovyet ta- şansı daha ziyade Sovyet tarafı- yorsunuz \'e tabii, defter ortadan 
grad etrafmda, gerekse VHk"i Lu- arnızl~nncla. ızerek~e tahkimata 'l"R. gernıis P'öt:ünüvor kalkıyor. 
ki • Rjev mevkllnde ilk mevzi- nnc••ıs·•··--·· ··~u·ır~--rr•-- ~-·-· .. ,.,,. •••••• - .. • ••••• , ••. · Şehrin muhtelif semtlerine nsı· 
Yerin geniş ölçüde yarıldığını v_e ~ lan umumi saatlere baknrnk yola 

t;~r.7ı:!·r~~$~1~;r ~ö~~fE ~ ~~~~~ ~~~mı ;~~~·saı~~!ı~;!:~!~~p.~·:: 
ruz. Fakat bu sene de bundan - Amnn vatmnncığım! .. Gö-
lleride ekseriya duralama oluyor, lngiltere'de iki karılı kocalar çoğalmış zünii se\·eyim, biraz lızıh siir. 
Almanlar Sovyet ilerlemesini ön- Yoksa kaçırıyorum. 
liyeblliyorlar. İngiıtere'de iki kanlı kocalar masıdır. Harb dolayısile ailele- Diye ne kadar telfö:: ct"eniz 

Sovyetıer geçen seneye naza- çoğ3.lmış, yalnız Hampshire mah- rtnden ayrılarak başka yerlere nafile. Vapunı Yeya treni kaçır· 
ran daha kesi! taarruzlar yapı- kemesinde rn iki kanlı koca mu- gitmeğe mecbur kalan birçok mak muhakkaktır. 
yarlar. Geçen kış taarruz hare- hakeme ediliyormuş. Gazeteler kimseler bu kolaylıktan lstl!ade 
keti hemen bütün cephe boyuna bu mesele lle uzun uzadıya m~ ederek gittikleri yerde evlenlyor-

ld ğı h Id b Stallngrad gul olarak sebebini, alınması lA-yayı 1 
a e u sene zım gelen tedbirleri araştırıyor- lar. 

etrafında ve Moskovanın şimali İki kanlı kocalar bir seneden 
garbislnde olmak üzere iki mü- lar. t üc seneye kadar hapis cezasına 
him gurup halinde toplanıyor. Birinci sebep ngiltere'de ev- -
öyle anlaşılıyor ki Sovyet taar- lenme işinin çok sade ve kolay ol- mahkOm ediliyorlar. 
ruzu geçen seneye nazaran haylı 
gelişme göstererek daha büvük 
muvaffakıyetler gösterdiği lrnlde 
bütün kuvveti bir mıntakaya top
lıyarak Almanlann 1942 yazında 
Harkofta yaptıkları yarmaya 
benzer bir hareket yapmaktan 
henüz uzaktırlar. Bunda belki kı
şın da tesiri vardır. Kabul etmek 
lazımdır ki kış mevsimi, bizzat 
Sovyetıer için de dört yanı ma
mur bir taarruz mevsimi olamaz. 
Bu sebepten büyük Sovyet taa.r
ruzlnnm da daha ziyade önümüz.. 
deki yazda beklemek doğru olur. 
Meğer ki şimdiden tahmin edile
meyen bir ftmll Almanlann her 
hangi bir cephe parçasında bü
yük mikyasta çözülmesini icbar 
ede (Alman cenup kanadının tas
hihi zanıretl gibi). 

Almanlar h~len bilyük Sovyet 
taarruzları karşısında 1914 - 1918 
harbi'nde tatbik ettikleri derinli
ğine müdafaa ve ((kilit mevzileri 
..,.. Rlegelstellungı> sistemini takip 
ederek bu taarru:zlaıı önleye bil
mektet1irler. (Anadolu Ajansı, 
gec;enkl bir haberinde bu tabiri 
(sürgü mevzii» olarak tercüme 
etmişti. Vakıa kelime itibarile 
Rlegel sürgü manasına da gclc
biUrse de tahkim tekniğinde bu
na «ktlit» adı takılmıştır). Kilit 
mevzileri birbirine ve cepheye 
paralel olarak uzayan mütead~t 
mevzilerin cepheye amut mevzı
ler ile parçalara, şematik ola
rak karelere ayrılmasıdır. Cephe· 
ye amut bu yan mevzllerlne ııki
lit mevzlleriıı denir. 

Bu tertibat ve mevziler tıpkı 
büyük zırhlılarda.ki bölmelere 
benzerler. Mayin, torpil veya top 
mermisi zırhlının gövdesinde de· 
lik açarak su içeri dolmaya baş· 
ladı mı bu bölme tertibatı saye
sinde geminin ancak .zarar gören 
birkaç bölmesi su ile dolar, diğer
leri kapalı olduklarından boş ka
larak gemiyi su üstünde tutar-
lar. · 

Kurakhk kalkacak, Avrupanın 
ik'im1 değişecek 

Dr. Jouman adında bir Alman altında su akışları intizama gire
!en adamı Der Deutche Volkiwirt cektlr. 
gazetesinde yazdığı bir makalede Yapılacak ikinci şey de İngil
Avrupa~ iklimini tamamen de- tere ile Fransa arasındaki Calais 
ğiştirmek için bir plAn teklif edl- boğazının genişletllmesı, vanı
yor Alman fen adamı diyor ki: marka ile Avrupa kıtası arasın-«"- Avrupada mahsul ekseriya da bir boğaz açılmasıdır. Bu bo
havalann !enalı~ yüzünden 1yl ğaz sayesinde Gulf Stream deni
olmuyor. Şiddetli bir kışı kurak- len sıcak su cereyanı Baltık dent
bir yaz takibediyor. Yapılacak zlne girecek ve buranın h~vası 
şey yağmurların !lkbaharda yağ- daha mutedil olacaktır. Tabıt bu 
masını temin etmektir. Bu im- deniz artık buz tutmıyacaktır. 
k~nsız değildir. Yalnız bütün Av- Bunun için büyük masrafa Jhti
rupa mlllet1erinin elele vererek yaç vardır. Fakat Alman fen 
birlikte çalışmaları JAzımdır.ıı adamı sarfedilecek paranın bir 

Dr. Jauman'm ilk teklifi ağaç- iki senelik fena mahsulün sebep 
sız yerlerde ağnç yetiştirllmesidir. olduğu zaran gecmlyeceğint tah
Bu sayede yağmurlar ve yer min ediyor. 

· Üniversiteli kız' ar vagon temizliyorlar 
Almanyada Freiburg üniversi- Jışka·n genç kızların an gibi ça

tesinde kız talebe, sekiz hafta lıştıklannı görürken iftihar et
sömestr tatillertnde istasyonlar- mekte .kızların 1ş arasında .biri
da vagonları temizliyorlar. Bu birlerine ynptıklan sakaları sey
sayede vagonlarda asıl temizleyi- retmektedir. Kızlar arasında 
el amele kadınlar dört haftalık tembellik asla yoktur. 
mezuniyet alarak dinlenebilmek- Avrupamn diğer memleketıe-
tedirler. rinde de kız talebelerin kır işle-

rinde, okullarda temizlik işlerinde 
calıştıkları nadir değildir. Hatta 
Bulgaristanda her sene bah:ır 
mevsiminde ayrılan mesai hafta
sında erkek talebe, öğretmenleri
nin nezareti altında binlerce fi

Mektep kızlan sabah erkenden 
süpürge, toz, tahta bezi ve kü
rekle mücehhez olarak vagonları 
süpürmekte, vagon pencerelerini, 
camlannı, tahtnlarrnı silip yıka.-
maktadırlar. Bir tren ôlsa kolay. dan dikerken kız talebe de boş 
Fakat birkaç saat sonra gelen durmaz, yeni dikilen bu fidanlan 
başka trenler de üniversiteli kız- sular ve yahut ta erkek arkadaş
ların eline temizlemel{e terkedill- lan fidan dikimi işinde kırda, 
yor. bayırda çalışırken mekteplerinde 

Freiburg istasyonunda yaşlı sınıf odalarım yıkamak, silmek, 
bir maklnist hayatla dolu bu ça- temizlemekle uğraşırlar. 

Sökülüp taşınan evler 
İsveç'ln hudutlarında inşa edi

leın sökülüp kaldınlabUen müte
harrik ahşap evler çok elvertşll 
ve içerileri de kışın sıcak olmak
taymış. Bu türlü evler, 1943 yı .. 
lında toplanacak 2e,ooo kuıa ef
radı 1çln de hazırlanacaktır. Ek
seriya böyle evler harbden h~ 

beye dönmüş yerlerde kurulmak
tadır. 1939 - 1940 harbinden son· 
ra Finl~ndiya'ya hediye olarak 
İsveç'tenı böyle 2000 ev gönderil· 
mı~. parçalar halinde gelen bu 
evler bombardımandan yıkılan 
yerlerde kurulmuştur. 

Kalabalık bir tramvayda acı 
bir kadın çığiım: 

- Eyvaaah... Kaçırdım. VaJ. 
Jahi şimdi kaçtı. 

- Yankesici mi? .. 
-.Ah, keşke yankesici oJsay· 

dı! Polise haber verir, yakalatır· 
dım. Beş liralık çorabı kaçırdım. 

Genç bayan etraftakileri sık1ş
t1rarak yerini genişletip eJ:rilivor. 
Hafif pembe boya gibi bacağına 
yapışan çorabın yanındaki ince 
çizgiye bakıp içini çekiyor ,.c ma· 
nikürlü' parmağınm ucunu tük· 
riilıJcı~1p ilmik ''erlerine bastın· 
yor. Bes liranın gitti~e mi yan. 
sın, kaçık çorapla dolaştığına mı? 

So-kakta bir dostumuza rnslı
yorsunuz. Kaşlar çatık. cehre 
asık Selam verirken derin derin 
soluyor. Merak ediyorsunuz: 

- Gcçmis olsun. Hasta mısın? 
- Sorma hnlimi. Kaçırdım. 

Hem bu dcfn tamamile kaçırdım. 
- Allah muhafaza etsin. 
- Benim muhafaza cdemccli

ğim şeye Allah ne yapsın nzizim? 
Senin anhyacağm. ipin uc•ınu 
kaçırdım. Ayın ilk hafta_.;mda , 
cebimdeki para suyunu "r1dyor. 
Bu gidiş}(', senin zannetti~rin ~e· 
kilde kaçırmamız da pek yakm. 

Az wrarh birçok lmc;ırmalar 
daha vardır. Falmt, en kötüsü nkı] 
kanaryasını ym af:mdnn k!lcır
mah-tır. Mermer çekmeceden da. 
Iıa kuvvetıf kafa t.:ı~mın içinclen 
nasıl da kaçıyor bilmem. Hcnı 
öyle kaçıyor ki, s::ıhibi bile yok· 
luğunun farkına ''aramıyor. Asıl 
garibi; başka türlü kaçımıaları 
herkese söyleyip dert yandığımız 
halde, hlc kimse akıl knnarvasınJ 
kaçırdığım kabul etmez. Birçoli 
zavaJhlan, ltaçırrnıs diye n. 
Mazhar Osman'ın koğu lannıı 
dolduruyonız. Bir de onlara sor
sanız: 

- Blzhn · kaçırdıi:rıınız birşey 
yoktur. Asıl anadan doğınn kaç.ık 
sizsiniz. 

Derler. Onlann tddialnn mı 
doğru, bizimki ml? Orası da pek 
belll değil ya! .• 

Cemal Refik 
nııııuuı111nınıınınınınnu11111111111111ınn111111ntıınııııııı,. 

lzmir' de azami kar 
hadleri 

İzmir (Akşam) - İzmir BeledJ,. 
ye Daimt mcilmenI, muhtelif gıda 
maddeleri pcrnkende ve toptan ~ 
tı§lıınnda hamt Ur hadlerini tesbit 

Bunwı gibi cephe yanlıp düş
man birinci mevziden içeri dal
dı mı, gerideki cepheye müvazi 
ve amut mevzller, bu içeri dal
mış düşmanı cepheden ve yan
dan sararak mevzun gerisinde ya
yılmasına ve llerlemesine mfıni 
olur. İşte Almanlann bu yaz bul~ 
duklan müsait zamanda.nı istifa
de ederek bu çeşit derinliğe ve bi
riblri ardınca müteaddit mevziler 
inşa ettikleri, sonra. bunları da 
klUt mevzllerlle biriblrlerine bağ

Splrtizm 
etmi,tir. Muhtelif maddelerde to~ 

kurbanı tancılar Jçin Azamt kar haddi yüzde 

Geçeli pek çok olmamıştır ki 
Fransız mütekait öğretmenlerin
den bayan Lulza Lubradon ken
d1sln1 kötü ruhlar taklbedlyor 

Iıyarak mevzlin gerlsl.nlJ bölmelere sanmış ve sptrtızm kurbanı ola
n.yırdıkları anlaşılıyor. Geçen bir rak hayattan göçmüştür! ttç se
Alınan tebliği, Alınan başkuman- nedenberi bu bedbaht kadın, fe
danlığının bu annnevı sistemi na ruhlar lçerl girmesin diye tçe
tatblk sayesinde Sovyet taarruz- rlden oda kapılan önttne eşya.la-

nnı yığarak barikadlar kuruyor· 5, perakendeciler için yUzde 1 O ka-> 

yi bll aktan bul edilmi~tir. Bir maddenin hakikt 
muş ve pencere e açın fiati, oorsada ilk satılış fiatidir. Sa" 
çekiniyormuş. Niyabet itfaiye ça- buna henüz krlT haddi tCGblt edil· 
ğınlarak güçlükle barlkadlar ber- memiştir. 

taraf edilerek biçare kadın kaldı- !!:111E!1-•Eıam~!lll~mlE~ 

rılmış, fakat hastanede ölmüştür. I r· u RA Ök~iriik 
İskelete dönen cesedinin ağırlığı ıtAcı 

25 kllogramı geçmiyonnuş. 1----··------mij" 
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Hollivud'da bir evlenme .. ıerlmlz yanyana idi n balkon- Çöllerin hf.t.lml çıtır çıtır Amerikan 

... ""'"" "" denize glJdllderı .....,.J Yüztloe - .....-. - "" Gary Grant, milyoner Barbara 
Tefrika No. 88 l'nan: İlkmder F. SER'l'BUJ 

lanmıs &lnema yıldızlannm senede çlklett çltntyordu. .. 
• 

suıta Monlca plljına batı7ofdu. §eJhl taruJordmn amma neııeden?.. e- .&ııtonrol ..,.... bolalaıılar - OC5rd8ım ama. •• bundan ne çatar? 
Ara sıra bltlpt komtulanmı girü- Çehresi bana btlyen J&ballCı de- Hutton ile evlendi aramıda tmı... ,... oldu. CllU dld - Nemi tJl)ıar? PMHfaıbm buta-

yordum. Ertek alabllditlne 1r1 yan, t1ld1. Fakat onunla nereden tan~ -o~ ele~.• Jılmdaın latlfade eden Yemoeruer 
kocaman burunlu, fincan biçiminde- yorduk?. Hollivud' dan aelma haberles. Bıı -. em almlıı. Vene.tik deni&- lıaf taıdımuflar. 
lcl gözlerl dl§arıya fırlamJ§, oldukça Nihayet buldlun. Bu benim btt.lşlk inatçı bekk artiltlerden birinin e9'- ellerini lıltaben - :l:ta1yanca bilen - - Bl)rle bir §eyden haberim Y~ 
çirkin, fakat babncan biı'. adamdı. koDlfOmdu. Her ıece Dnsuıdan da- lendiğini bil~ Bu &rtWt C.-,. blr Tl\rJt dentııelal taraftndaıı aöJlen- Sinyor Ancel<ıe Yeniçerilerden mmu-
Kadın, kocasır.dan çok gençti. Fev- yak yiyen. bq:ına Aeler, bardaklar, Grant'bı: Gerçi Gary bundaa evvel mlftl Ve o zaman Aıwe buıılan yor miı? 
kalı\de zayıftı ve gayet sinirli bir kadehler fırlatııdıkça: cGu.zelim," 1934 t .. y· . . Cherril ile nleo- duywıca b&bumm derusde boluldu- - HaJU' .. 
mahlüka benzly.:ırdu. Fakat tuvaleti- Babın• dlre yalvaran tılıbrk kom- .. F-L ~di __ --'- 'ki tunu anlamlftl. - o halde neden bpılar lı:apah? 

ı d .. k" dü a-ftı 1 DUfti. -..t 11U ız: Taç ~ 1 q tlftlkn.&.--' _.. V _....._,ll r1 -•-1er -Hd ne de pek z yade ut un . UG"ıt arı- tum .. .. d ....... d .iki . b üd- Ane o zam__... -..aauım - en~ e -•uu,,...... """' 
nı plı\tın rengine boyamı.ştı. Evin içln- Onu bana takdim ederlerteo §Ö11• mur. ugun en T~ arbat -~m öldQiine inanıyordu. elçnıte htlC'WD ederler dl19 lı:apılaım 
de dudaktan rujsuz, kirpikleri :rtmeı- demlflerdl: detin bil:Ylk bir lrımımı 7cuuu. g.. Şlmd1. venedlt elc;lshakı pveu 1Jıl&- Upaıımumı emreW. 
.siz adım atmazdı. - Bu sanatklr cAfrikalı '9Yh• çirdiklerinden. birçolcLm Gav .ıı ona bir takım D1er ~ .,.. _ Bqka zaman b6yle bir hGıcum 

callfornla'nın sıc:ı.k gecelerindi!O rolleri için blçllmlf t&ttandır. Adeta Grant'ı evlenmif MTIDJYorlu. Ba- 011 amıerden Ane yenl yeni tlmWere olmupnufdu? 
biri ldi. Evin içinde butü: pencerele- ıe,tı olmak lçtn yaratılmıf bir adamı. nun için timdi. baJL içinde evlen- kapılJwf*ı: _ ~t. Sinyor Kontartno mma• 
rl açmış, öyle oturuyorduk. Gece 21 aenedenbert bu rollerde oynar. meğe karar vel'IDMİ Horu.ad' da - Acaba, bahaedilen oavaı,e, b&- DJnda elçllllt blnamu tqlamlflar. 
eJ>eyce llerilerniftl. D~rıda asfalt .şeyhin tonmu•, cşeyhln tardeşb, mühim bir badiae addedilmiftir. bam mıdır? Upk 101 s&ıterıll. Ane lçerlye glr-
fizer nde :tayan otomoblllerln mun- crŞeyhin göadesb, cŞeyhln aşa., Cary Grant aalen İn1ıilizdir. 19<M An& bu muamma.yı oömnete ça.- dl. Binanın alt katmda bir oda da 
tazam ve ardı arkası kesllm.lyen hı· •Şeyh Murat. gtıbl birçok gÜ1le1 fWm- te doimuttur Aal adı Archibald 1ıpra1c evine d&ıdii, oturdu. 
ıırtı ndan b!ll}ka bir şey ~ıtilmlyor- Jer çevırm~ır. Zaten Holllvutta Leah'dır. Ken.disini cliier sinema ar- ••• _ Sinyor Ancelos burada mıdır? 
du artılatlerln çotu bir ta.tım rollerde lh- t:.-ı . _._ "h' n-'-- Venedik elçı•81• - Burada dedim ya. Ş\mdl hftber 

• • - 1 d t.m1 ı dl M lA .. ._, .... CTınuıı::ın &11raa en mu 1111 ~- _ Bırdenbıre anuruzdakı evin b- ttsu pey a e şer r. ese llU'Uw k 'ddl tahail .. n- İngiliz üıni- • •
1 

tik yereceğim._ Derdtnl anlatır.sın ona. 
konunda oldukça yüksek aeale bir mükemmel sa.rhot olur, ldml: cÇıp- ço .cı . • . . ~mı""9, IYJ ef ten SODr& Ane odada yalnız kaldı, Ufak üst 
mün k~ ba !adı. Erkek: lak vah.§1 adam• rollerlncle birinci- versıtelennı Oitil'IDlf ol~a.91dır •. Gary ,Ane, salı giln1inii iple çeldyordu. :ıı:ay. çıktı, 

- Peki amma ... Ne olur sevglllm?- dlr ... Şeyh flllmlertnde, barem, çöl felsefe doktorudur. 111 blT arti•t ~1- Aradan geçen bu ~ gün lçlnde Ayşenln ı&zUne bu odada fÖYle bit 
Balım benimi.. Müsaade et i§tel. ve Afrika araylan hayatına datr duiu kadar kuVTetli biT muhamr- İ.stant>ulda hayli önemli hld1seler ol- ltitap ili§Ll: 
Kadın bu sdzlere tek kelime Ue ce- eserlerde bu zatm da Dstilne yoktur. dir. Birçok hiklyeler ya7.llllfbr. muotu: Betlktaft& Yahya Efendi me.. «Barbaros venedik önlerinde,.• 

vap \ rlyordu: Biz böyle konuşurken fllimln ha. Garr Grant. taba1ini bitirdiktea. streahıde bir ~ tadınm boymmu Ane kitabı kanttırdı ve teaadüfeıı 
- Hayır!.. zırlanan sabnesinln çekllmelhıe bat- eonra Jngikereden Amerikaya hic- :J i belp, batanı ıhlamur a.lacm& 8lllUf- gölliine ~ fU satırlara g&a ~ 
- F kat ne cıkar? .. Benl o kadar Jaııdı. c400 karılı oeytı. matara de- ret etmit. orada it &ramJfbr. Bu ~ n-- Barbara Iar .. bunu duyan TeZ1rilzam. Mustafa dlrdi: 

sevlndlrm ş olacaksın ki". lllfnl andıran acayip bir kapıdan nada bir fmat kendisini sahneye 1 ..... 3 ve pa.p.: •- o sin bitin Venedlk '°ft17ele. 
- Olmaz! 1. içeriye, haremine glrdl. Bllnde uzun çıkmaia. eewetmif. delikanlı çok ,.apmaia beflem1ttır. Fakat ba yüz- - Şu atlı aaesıer uyuyor mu? Bu rt sahilde teplanan rondollara blncll-
- Yapma işte ... Müsaade et_, Hay- bir kamçı vardı. Kavultmdaltl aor- muvaffak olduiunc:lu. tiyatro artist- dea alır bir buahk seçirmiftir. c.ln&yetlert yapanlar neden ele geç- ler ·..e limanda bekliyea Türk donan• 

dl b nim guzel gözlüm!.. guç t\trtyoıdu. g&t.lerL fal - ka- rv· • k diei e.ıek ft>ft•ia ka- H.ıtal11- atleıtmca iDcelmit. eGzel- mtyor? muma tasminat olaralı: it Jibı bla 
ImtAnsız'. dar açılmıştı, 400 kadın Wden fal- ıgını en •. nem !•..-- . -: Dı,. batırmıo.. Bultanaellm bo8- altın cötirdiler. Ba hicllse, Venedlk-

N .dl bu munııkaşa acaba!,. Niha- varlarla yerlere, halıların tlatüne. ~ ıvemutti~ •. Genç ar~t ~ za~ letnüt bır bdm ~ı..k .ortap ç&- tanlanndaJd ltultlbeler tut111111ut- iller 141n 7'iN*Jer aem olda. Bütiia 
:yet ıı anlaşıldı. Erkek maksadmm ne renle renk yubklann arum& geJltl .ıçınde kendıaıne çok ıyı bır mevki DUfbr: BadMıra birdenhiTe aeyahat içlnde blrbç sanchlt kaçak fltelt n.r- 8flnato &salan Tin amırau Uarbaro. 
oldt• unu soyledl: giizel uzanmıtjlardı. yapmlfbr. bneaine bplmlfbr. Bu aırada ~ Jn11. Bu fişekler patıamq.. yer ye- an önin .. dk çikmü~lerdi. Eğer 

- B r kadehe k' .. Yalnız bir ka- şeyh onlann ortaıarma ıeUnce Bir :yaz tatili eanaaında dinlenmek rika.da bulunan G6Mfl prenalenn- rlnden oynamış. DllJerde birçok de. Bartarns isteseydi, 0 pn 1aınu: ve. 
dehe k cin içeceğim ... ~te bu kadar... durdu, Kırbacını havada ıpklattı. için Kalifomİ1"'1& sitmit; bu sırada Mdiwmy, ba a.,-alıatlerinde kendi- dfkodular dolaşıyor: cAcaba bu §8&- nedili detil, bütün Vf'lledlk Cumba
Kndın birdenbire kızdı. Köpürdü: Bonra da vahfl ve korkunç bit ~ Hollivud'a da uirllllllfbr. Filim tir- aial ~erek kur 7apmıftır. lki metin, bu felUtetıerln sebt!bl tlmdlr? rlyetlnl lfpl edeblllrdl BattA Bom'l• 
- Beni sinirlendirmekten utanmı- kaha attı. Artaauıdan ellndelti Jar... kederinden biri kendilıiııe küçük bir trenç Parla, Ş.ntıftay, Rangun' da bir- Yurda bir uturınsluk ç&til.• diyor- da oturan Papa bde bütün kardl~al• 

yor musun sen?. İçtJ~ln yetişniyor bacı genç ve çıplak Jı:adm omtmlan- filimde tecrü'be mıWıiyetinde rol al- likte gezmifler, nihayet Siam'cla ni- Jar Vezlr11zam bmılan duydukça htd- Jerle beraMr ba Akıbeti dişünerelE 
mu·ı Şlmdl şl.!elerl başında param.. nm ilzerlnde §8otiatmala başladı- masmı teklif ettijinden. Guy ite f&lllanmıtlar ve 1933 t.e Paris'\e ev- detlnden kiiplere biniyor ,. öltım &omadan ~nuştı .... 
parea ederim... Biitlhı harem, bu 400 tlfl czaıım bqla11Ufbr' Genç artiat bu filimde lenmiflerdir. Barbara. Venedik'te d&Jelinde yatan Dönttmctl Murada Ayp bu aatırlan okurken ilrpe dl. 

Bundan sonra kadının s&&lerlni şeyh• ten, czalim koca• dan tttri- çok mUTafİ.k olmattur BUllun üze. hir aaray •bn .ınu., kocuına ban- bir fl11 ai)ylemiyoldu. Papayı Komadan kaçıran ve bütü11 
fşitm"z olduk. Yalnız bir ta.lam tan- yorlardı. o boyuna, lmime plenl dö- ·. k d' . kl 1 biT mukavele kada bi mil•on dolaTbk h-... -m- İşte Ayşe böyle be,ecanh stınıer- Venecllk f6vafyetertnln alnını aya~ı-
gırtılar başladı. Kınlan cam eşya- iilyordu. rıne. en.1~e. r 1 

• r " ___.-.. den. bktnde - 8ialı ld>abı - tekrar nın dibinde yere getiren bu k:ıhra-
nın acı gürültüsü gecenin seaızııtt Hakikaten tarilarma delıfeW ~lif e?1-~· Gaıy. Nevyoıktaki Dllfbr. Clba1119 ~ man Türk am.lrallntn heykelini neden 
içlnde perde perde rllı:seUyordu. Ara- zulmeden adam rolünde birtncl ldf. ~iyatro ~ mubv~le,iti~o~~- Kan koca iki aene Avrupanın ei- YedUmlede lnUyen VenedDc fÖ9&J.. yapmaDUf)ardı? 
sıra cpke~ln: etıdzdl P nza ettikten aonra filim etinın lence yerlerinde ıezmitlerdir. Bu yetıl ~ e~den fflfW dllemete Re- Uşak blru ııonra: - buyunm.. de.. 

- Vazgeçtlm Balım... Vazgeçtim Qe~en ahlJı9 bW.Jaıee tnce un teklifini kabul edeıek ite bqlamı~ sırada Bamara, garabeti ile ber ta- len adam acab& o sin gene elçlltle dltl zaman, eenç tadın. okudt Rw 
sev hm .• vazgeçtim cltertmln kOf&. plvarh geno bdınlardan bir lldal tır. rafta dikkati çekm.iftir. Genç kadm gelecek m!Jdl? • aatırlara gözünün uclle baktı . 
.sil.. omuzlannı ututturaraJt re~ fl- Artiat ilk büyük filim {>larak Sil- birdenbire koc:umdua a:rnlmaia Ya gelmıeıae?". Ya tmtaıp çet.mir- - Ba.d>aroaun beytellnl mı aoru. 

O bl sözlerle yalvardığını lfltiyor- Uyette bulundula.r: vya Sidney ile birlilate Madam But- karar ve · 1935 te Amerikanın lfl?-. yorsun? dedl, onun Beıtlktqta ca,_ 

duk .. - Çok fena TW"UYQI'.- Bu adam terfly'i çevirmİftir. Bu filmide o R teh~ d Dlva A1te o zaman ltlmden malQmat dece bir tllrbeai vardır. Burada he • 
Likln kadın dehfetll ffrret, edep.. hakikaten allm ruhlu bir hısanl .. kadar muvaffak olmuıtur ki. dezhal ça.b~ . j av_a aÇDUftı&n,. alacaktı? kel yapmak ldet olmamıştır. Fakat. 

alzdı. Yata~ma çekilirken: cDfüıya- diyorlardı. büyük ldızlarla clmmadan filim çe- netice en!Dlf Te . _r-:_ O dil ortalık 90k ka1""'* ha!t bu adam Avrupada do!lmut olsaydı, 
da ne erkekler ve ne kadınlar •ar!.• Rejisör onlan tealdıı etmek lç1n virme: batlamıttır Bu arada Mar- ı>ıe~en ay~lclıiının e~eea il pnu çok heyecanlıydı. bütün hııVtlyan mWetler tarafından 
dJyordum. fU cevabı veriyordu: 1 . • b .1 bi'. lik cSan 

1 
Danımarkalı &ont ReTent ov e ev- Her,Jceıdn dilinde: heykell yapılırdı. 

Bundan sonra sık sık aynı tarzda - Ne yapalım?- PWmm mümktln ene .. D;etrac ı e r te .. " n lenmiftir. Fakat bu nllSlllle de uzun c- Be§lktaşta ıtıiamur aıacma uı- Ane merdivenden 9ıkarken, Bıır• 
gü:ültüler ifltlyordut. Kadın Iamyor, oldulu kadar bülkate ptm oJ.muı Ve.nun n cıKmk mabudu filnn- aürmem.İf, Barbara, 1936 da bir kız lan b8tk ıent bdm be4mı görd8n barosun Venedtk önlerlnde Türk rlc-
köpuı Uyor, kınyor, dökilyor kocam- llZlmdır... le~~~ L. ..... •~- harbe • di-~ doiımluktaa •nra koc:ama- m1lh d ha nanmulle d1l1'1lŞunu gözünün önüne 
m b r takım e4ya yalm\Jnma tutu- O gthıtl üpma kadar a lıadJnı ... ....-.7 t uas-re • • ~. • claa .,mm... ~ cl&lm~ •- bltamella JMIR'• N> - ptınl'elc titriyordu. 
YO", onu clyat clyat ba.lırUyordıı. kamçılıyan adam, 1400 bn1ı zalim P zam:-ı"• 0 vakte ~. biriktırdiii tür. berin Tar mıh Fazla dilşilncmedl. 

z Um ve slnlrll blr kadımn pen- koca•, evine dönünce ayıt, ~ ı 7s hin dolan İntrilız .. pil~~n .Barbanı. kendilinden bahaedilme- Gibi heyecan u:vandıncı olllmler do- - C"ot heyeeanh bir lrltap .. 
"esinde inim inim lnllyen bu .mr. bir tadm taratmdan ~OJor, ora- bub m.,-danJarmda olenJe.nn aıl& • . ..1::.: • • Ame-=L~ ._.,_ Iaşıyordu. ... ••• u~ Dedi. Ufak bir kapının perde lnt 
> dan le . bediy İftİ. A rik h &m.l ıevu.15& IÇID. ~-.J• 1Pauı- Ayşe hB1'c atzmda dolapıı UQW&O- ~ 
derece kılıbık erkete hem uııor, hem an.:1~~~ .. d~ ha benn~. e ~ dm~nk . ~ ce Hollivud'da yulepnİf. aıtiıltler- dulan 'dlnu,e dtnıe,e C1baUJe n.rdL L 

de kı?tyordum. -- ıec:e - w• ~ 801I 88De e tir le dütii kalkmaia batl•mıp. Ar- Bi~t binam llnlnde dmdu o ne? Ha.tice bakan sen.it blr odaya gir. 
~e bugünlerde büytlk blr atnema n.tmı ıörenler g&deıhıe tnanam•• p 17~ ~dolan~ Ame~ ta~ m zan!.c1a azetelm:le kenc:liml,. Balı ft bina~ mn llb a... diler. 

atüdyosunu geziyordum. Beni bir a- lanh. yuecilennm ailelerme bed1,1e etmif el. ~ . . temin etmek r Venedlk e1çlal kırmızı atlu döı)e.. 
lon g.bl yere aldılar. Bura.sı lncecJk Beltl de abalılefbı ltDdJo1a at- ve Am-ilıran talm7etine seçerek .. b' n .esmı da kal ~ bdJDı ıa:,.tltU. baralalda meli bir aedlr tlatilnde uzanmoı d>l 
tülden şalvarlı, acayip kıyatetll, yan dince, 400 adına, haıemdet1 zeT- Amerika orduauna püllil yazılnut- uzere v il' etri7at memmu - Anenln ~ tarafından bir oturuyordu, 
oıplat blr takım genç ~e gbei b... celetine lı:arll ftd*lubi Jımcmı alı- tir. Şimdi hem filim çevirmekte, hem ~nm_aaa betlem1ft1r. Ba zata 'Yit- ::::e thtbnalt de T&l'dı. A1te ~ tadını kıhllle içeriye 
dınl~rla dolu tdl. Kimi naıwue lçl- JQr, tntJ8cı onun 1çln tnaatmea K.alif • müdafaa tertibatında zifesı paetecllerle doet olmek. on- uRnmaa alıince Anceloe dolruld cHtkat-
ror, kimi uda benzlyen acayip ve al!JJordu.- Kim blllr?. zU 

0~ va.. lan Terilen auvarelere davet edem ~ tehrtn darunumu~ le büiı· u.. ve 
ıamamue uydurmasyon bir çaJsı oa- CBılr Jddm> c •0

• • n1-:..1:z.: kad li _ sa-teıerc1e Bubua'dan .... IUftn- DOntıp lldeceıttl Pata~~: ,...:.. _
1 

btr -c1m. bu 
hyordu 1 ary nm --.. ma ge n lerinden b.a..edilmesini temia et- tah1t1e edUmlf o1ln. - - yv. •- - • ran 

Sordum· ı R A D y Q ce. bu kadın artilıt olmamakla ber.- mekti ı.tlJıor, ondan m•Jı:Om tDn>J9 bü:;. tek batma geldlttne bakılırsa cesur 
_ Bir~ fllhni çevrWyorl,. BU- ber, ~ diln)'ada mefhurdur. . . tmda mal1bnM a1m* itin a.bıı"sm- Te irade ablbl bir mahlG.lt ola P• 

rası Afrlkada bir aehlr Bir aara:r _ _ Hollivud ela da çok tanıDIDlfbr. Bu Barbara, bu arada Gary ile taDJt- ıam,mn. ret. 
Bu lradınlann hepal • .;;h• m can: be1wnclıuı da nlenıne Hollivud' da DUfbr. Bu talufma 'bir milddet eosr ~ elçllt uptnm bahçede Sonra birden ltllerek .mrdu: 
yelerl, odalıklan. gözdeleri.. ..,.._.. lftll'&• alaka Qandırllllfbr, ra nlenme hrarilıe aeticelenmiftir. a&"Dnlrvenneııl A""1 8"IDd1rd1. _ Me llttJomm? 

- Yaaa ... Şeyh nerede?.. 12,IO Proeram: 12,11 KCbılk (Pi.)• Ca!7 Grant'ın evlendiii kadın Şimdi Gary 38, Baıl>era 30 Yaım- A1fe blıbıçıe Jmpuma JMlattı: _ Yalnıs ltonutmak latlyorum. 
TA ııerlıde projektörlerin &*•am.. 12,• AJana ba1Jedeı1; 1J ~ methur milyoner Barbara Hutton'• dadır. Genç kaclıa pzetecı1ere: _ J:l9' tımetıerl lJ4letU ml? Ane ba aç teUmeyt Td{kçıe .ap. 

da ayatta duran iri yan. bbmdut !1:n ~ fUll1 pr- dur. Bubua. Amerika~:.....:~wtürl~ 1-!~ik~J:n. ne ~~~ld't.k.~ _ ~ blcedlr ~ı ledl. 
slbt bir adamı gösterdiler: : • Mmaplı mlaıdan as ewayı aJIU &.tle aatan ~~ oo -~ > ~· _ ~ ı.ııu:,e edilen adam Blçl vplm' eıue: 

- İtte ,eyh! .• Bu fillm1n isml eserterı: 18,11 1"1111 heıetl. 11 ZlaU wortJı meie•lan aeıhibinin kızıdır. New - Y.tt Düy Miror pzetesi- pldl mi? _ n.-- ,.ık,. 
ctoO kanlı teYhb tir.,. aatl; 19,U ~ <PL>; U,30 AJaM 40 mi17on dolarbk serveti vardır. Din muhaniri. Barbara'nm. llizuıc:lan .,..,..y .. "' 

- Amma yaptınıs ha.- Şu f8Jh ne ~: 19,51 Pepw, bellıe, .-da Barbara sarip bir kadındır. 18 yap- bu sözleri üçüne& defa olarü ifitti- ıtr Ha)'ll', Milis plm.edl. nerdeJ98 Diye ı.aret etti. 
bJr ıörfi.tellm bakalım!., Te _.,aller; 20,ll Radıo a..tell; na geliaciJ'e kadar kendisine hiç bak- iini söylemiftir. ge - Uşak perdeyi çeldp atttl 

- Oellnlz slzt tan11tıralım.,. 20•46 ~ <P1J; 21 .,._ ~ 21•11 mez. o bar denilecek kadar boğazı- .Baıbara. eTlenmenin aeatiz olma- Ane ~ sk'd1. ~ kapım .&ne llk defa kendi dlllle ton111-
Şeyhe yaklaştık.. Adamın kalum- Mildt, 21,41 Benfom oıbltraa, 2:1,30 dü,kündil. Ba .. d ok . llUU bundan bahsedilmemesini iate- kapandı. malt tum&mı buldu: 

da kocaman, fakat gayet acayip bir AJam haberleı1 Te bora1ar. na yuz en .. ç 'lf7 . '· FMa 1enme · d Uplt IOl'du: bl d1klly1m. rt.lerlm 
kavut vardı. Bunun tlzeiinde en kil- Yana •••hld propam manlanuttı. Fak.at buna ragmen pep ~· t . ev . reamm e Me taraftan geıUıonun? - ... Beıı'Kal> !~denilre -'-'-le ·~:n ...... ak 
çQil ceviz kadar rent renk bir ta- ',30 Prolram' T,.S2 Vlcudwn\1%11 aıra k.Ofllll yüzlerce genç "'8rch. 37 aı tayyare ıle aelmit 50 gazel&- - ·- y a....... ~· .. ..,..... 
:tnn taşlar panldl)'Ordu. Şqhfn par- çabftıralım; 7.to A,Jam haberleı1; Barbara 18 yqma geldikten •~ ci. 20 fotoaraf, SOO davetli bulun- - Ec:Unıetapdan.. in ml? istiyordum. (Arkua Tar) 
maktan yüzükten gör\lnmtlyordu. '1,15 MDdk (Pi.). ra zayıffamaia kuaT ıvemıit, kür mutturl... - Yollarda 'ka1abUk B6rmtd 

_ Huan bahtede çok kottun, Sesi. ıözlerimiz nual bazen ıtd· tarzına katarak. benim dikkatimi, testekerlek, panlblı Gece sultanı. 

Gönül Cehennemi 
artık. ninenin oduına çık. Seni isti· dar, bazen güler, bazen 1caranr, b.. bayranlıiunı. vecddni, gözlerimin ninemin mual &ı.eminde bqb; lr.u
Yol'· Bak aaoa ne ııUzel ,eyler anla· zen gönneden bakar, buen sördilr deiil de. kulaWanmın yolile kaza- leainin tepesinde rakam, kitap, düı
t.ecalnnlfl diyen; auıki içeriye, beni ~den 6teeiııi ıörecelı: kadar tim· narak üzerine toplar, çevirirdi; hat- ·• ve teleskopa dayanan, büyük 
büyük bebem•n yıldızlaruaa kadar pklenir, bazen okpr, bm acıla· ta saatlerce, bütüııt benfiiimi bu te9- babamnu cE:n yakan komfUllluz ay: 

~=Y~u;a~n~:~M;~E;n~~~~s;~~~~======~~~~~~~;'~~~-~-~~~~·b~~~~~~~~~~~le~~~~~ ~~esi2~~~ı 
"1111 na hafiflik tattıne teslenıiti. ,..... oaaa aeei de. .&nen gözleri- SanW oaua. bana __. verdiii mil 16 tO metredln diye batlı-

H-.ısi aibirli peri deineliDI, han- Na.I biVülil bir ud. balııneıla iri, Sonra b.ııbamm tok, kata sesi: llİn bttdia anlatma kaYTetini alm11 zevk. büyük babeaun sö.&erime tat- yan ve - tabiat k.anunlanna te-
lıi Kaf dailannın ardında ejderlerle bu ölü eve dirim. bu tlllımİT• baca· Uzalıtaıa bakınca MTt n dal.yacı ..- olan. rahıta. kulakta yereden bi.r ıırdıiı hazla daimi ÖİT rekabet için- melli tali8eıi de. sene bW>iitüa 
cenkleteTek ele geçirmeli ki. ,.Darca ya keyiAi biT duman, bu maadallı nı1an baza kıllı. ~ kumatlann. wti. de çelı:itir duıawdu. bembefl-,dJ. 
evTel fU aellmlık böliiifi yanında. •iiTsüln pancurlann hepeine. g\iınefi kaba söriinütleıle ite yararlıWul ~ çok J..Llıian zamaı:r Bet ile doku ırat .,.... ilk çocuk· B6yik lıebam - annemin 1-ba-
minarelerle boy ölçüfiircesine ~ k.vcekl•mM için ardın& kadar teftli aratmelalııi .-lnwlık fwlı: aihi, el... lar, yaiinmlu aUDleıin,- kanletim lalı: ,;.Banmcla. U.tllınlfik ninemin • - balatlar arM1 Aleminde yap
len, tepesindeki çepeçevre balkonlu bir açılı,. Mr bir k&,eye Ueıı bo- .. toDt1 Jııalm, içi 91C&G1k T8 ~Qo 1hean dopP da, •nnane içiA ivin. aemc:le ve anlalıtlldannda lr.eJmlf, daiı, bayabn bigl>ir pratik tarafile 
,vvarlak cam odumdana M saçla. fucu wizliie. türJdi 'N a"-ha, pk, aJ.plch iDi ~- W pi... bıllançbk Ye ka.kfbalQk bubi ap• &llca:lı: Jı:alenin merclivenluiai bJ'maD,. )'tiz yii:se gelmeje alıtak olmaclıiı. 
çocuk yüzlü bir ibtiyann yıldızlara kö.ıetici karanlakı.ra, ... .,,. nur doı.-. do)uıaou eeai. ima slnl•m - 19Ce11. J"'lfepda malı: lıPn bacaldanmta larneti ile vannı JOiqmı yıldazlanaı ~ 
baktığı. ömrünü yıldızlara Hiıtlada- üfilrebilain) . T ~.. "zlesile - ~..,.,. beWeıkea. ...... ~tan !Hır.,_ annenüııa de ilia dSmertliii çok, cLM iyi aöNbilmelı: uinuı
iı. gökyüzü ıırlanm torunu küçük Nud tabiat kaııunle- ~ Wr ek~ .:4 ak~ eonra hile. beıa ODPll sesini blfa içe- arttıkça. h~ ~aman yıldızlar kupııp ~ ludde miillpet wı.tlet 
Huana gösterip anlattıiı f'l methur lll1ICize olmab ld. büt6n t. oa.lann :izıealia, ancak ... imde ~j.. Jdmde, lıir tek lı:A.,..t o tlit1U *"' üJıkeai yeni bir tapıcı cW,a kaan- '"'madde üzerine lıon8par, ninemae 
kırmızı. azametli ku)emiz.i, yakık te- öliim uykuauna dalmat lı:apaluı hk· lecek mAaa u.deleri de ilgine alıp il mlna 'H ton 1-hplarma aobn mıtb. - bab\1Dlll annesi - ayala daima 
meline bir değiveriıle yenici• :Jiik- rar açılarak harekete, ha7aıta ~ bıbmt ~· enWi • eBrlediiini onlabiı ile duyınap. anlatbll Wkl· Niııwm ve bürilı: ı,.ı.n. çocuklu- sağlamca yere besmeaanı 'bilınit. 
eelte~ilıin!. . . . nabil.in, ~eriındeu 9ki a,.ldar qd ...ı boyq~ aaı::'iı yerleri ve J'l8 ve em..leri oc'. nid ~~ Pma ..nJd taiıWllen Zlt iki kutbu hayab ~·.Ye kaanç kaleı.md4?' 

Bır deaıveritle, tımdi yerden an- baap pçam. beyaz tokmaMenm ee- I . ~ ..waı.. tıöriiliiF Wılu w.ı siW ..... cuıli ftllllm. • ~ mevzau Mn& .aeteridten. fetltetmeaım bataıacak kadar pratik 
c .. ~, bir ikıli mbetrke yukka~dad dub- ~ ;=!k biküp çerilı~-~ :t ~ ~ cıHı.Ddwmı i,ü: le•~ ... def cep Bı:wp-.. ikisinin de ayn ayn dürbünleri tarafınclan L~~vra1_':!'f:_,~,_~ 111~-tq.a yap ı u opu gov 97e, ır u taze, can aa a mdM bd.ı- . beadirid Tma ~1 1"U'da. ten aonra ~m a a.ıwouun 1Ull>DD• 
amanlar içinden döne döne yük- luçbnk, eza. inilti yerme. ee..q. Y~: J.aliltc:lee ~· lrıadar da $imdi l.le. IMmoa ,.ı aonsa, ıııiae- P.iıiki Türklerin en güzel et.anele- &c:leta bir erkeklik zırhı aeçlrerek. 
ıeklere çıkan demir merdivenin, yı- ümit. eevıri ve w; 7a Rahbi ..ı., i:.pn hmpn. diri, kuVTetli, • mlla yWaden ~ ...m ~o- tini biJeiı niaemin Ay dedeai, her lzmirde, SO - 60 ifCii luzınm çalqtıiı 
kıcı!ıır kazmalan albnda acı ile kıv· çqit çqit 8e9ler, o ~ ellki ,_. d li. • bn... wi. ıre- nma. CI Js• .s.ı..a.. yiiüade gak ::yWne kalkan çoeak kafuına balı tezglblannın yürtücüstl olmut 
ranm11 gibi eiri. çarpık, deti)c. pu- ler çınlayıp daiılsınl e Ona ..._ aormazcbm ya Relıbi. m.k '• J i'l·r ~ el- arh gümif tellerini dQümliyerek: bir insanken, o niapette aykm dü-
11, harap i.~eletine, cina~etimi~ or- Annemin, öpm~ii, ~fft~iı. ~- neler... lenle tadilııır y11pm-, koeutuıCen cBualar U, mı. ıöz mllh di_Ye ten eairi, efaanevt bir ilemin dilini 
talı hu benım yaralı. keaik, katil ku- nayan, aıynlan bar yenmı aarmap O da hio ,orulmadan r.evlrıl _. kulaadıimm S,Ulfla H ,.Mmıc:i eoqıular mala.tan 0 kimi aman m· konuıurdu. 
leme kalkınıp yeniden g&ldere. uza- andıran o HTindiricl. nhed•odıncı, latu: ....... e1,.a. charur._8 bftoellui bol W .-.., e&,l.,t, ce. kimi wnaa ,.arım. Wmi zaman 
nacak demıan ve cenı v~~ fenıhlabea seeia ' ~·-> -
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1 Günlük Borsa 1 {)&~~ .~'iN.. ~.J~Afd 
9/1%/194Z f~Uerl ~13'L!WPWl!J;)t)td6 

Londra üzerine ı sterlln 6.24 =========================================== 
Nevvork üzerine 100 dolar 130.50 1 
Cenevre 1lzerine 100 frank 80.0S 
Madrld üzerine 100 pezeta 12Jl375 

- lŞ ARIY ANLAR SATILIK l\IOTÖR - 30 beygir kuv
vetinde Mlen işlemekte, dlk, tek sl-

ACELE SATILIK - İyi lrndlı oda 
Ba.hçekapıda Şa~ı hanında odaba
şıya müracaat. - l 

Şlmdild harb teknik işlerde tlımek için bu kadar külfet ve 
birçok ye'lllllkler meydana çıkar- masrafa hacet yoktur. 

Stokholm üzerine 100 kuron 31,1825 

ESJIAI\I VE TABVİLAT 
~ 7,6 933 Türk borç traıış I 
3 7 1934 Sıvss - En:tıruın 2-'1 
% 7 1941 Demlryolu I 

19,60 
19.-
19.-

mıştır. Bu cümleden olarak ka- Maahaza ormanların tahripten 
mışın kıymeti !evkalA.de artmıŞ- kurtarılması için yalnız mevcut Yal ovada açılan 
tır.Nehirlerin ağızlannda, mec- kamışlıklardan 1slfade kA.fi de- mektepler 
rasının sığlık olan etrafında ve ğildJr. Geniş mikyasta., yani Orta Yalova (Aktam) _ iki >•ıl ev-
bahusus göllerde kamış gayet bol Afrikada ve Şarki Hindlstanda ı 1 bnşlnnmış olan 
yetışır. Kamış çok eski zaman- şeker kmnışı yetiştirir gibi kamış '':./ l yapı maKsıla ah. . b wl 
danberi kıymet bulmuş bir ne- sahalan vücuda getirmek 1cabe- ÇakovanGın k 

1 1K~ nb kılyesıne El aglı 
batt E ki 

1 

dl 
u ur, acı , n n ı ve mn ı 

ır. c; • Yunnnlı1 r, meşhur yor. kö ı • ·ık k ıı ''t••W• d · 
olruı flütlerini kam1 t. n yapar- Kaınışt n elyaf yeti~tirmek b' y r1 1 0 

·u. alrı uı r nt en, {,eni~ 
Jardı. Sarap ve yağ fı ıln.nnın usulü ilk de'a Fransız fen n lam- ına ~r. mAehra 

1~,e akçı m~ 7 ır. 'f ~- 1 

tr "lt lık 1 ı . , mu:ıvını m t rı.ını V<' ıv rı m -
a ra ıarını da aırış a J'.n- aı:r tru fındın kc fedllmiştir. d" .. M h · n ı y • k 

p .. ı az bir hal 'ıir]<'rd.i. Bunun t tb kı irin Alrr n s.. r- k ıru Bu ,ın 1
• ' •1 

8

1 7 
O n bu'unır.'' "1 y'f l r- ma:rrd l'lı.ı ile b·r ~ırket kurul- amı · ur .ı e ıın. zı 

u hattı ü a mm- m c;tur. k i ol rnk senı>v1 l '>O •nı,•m •rlan v~ bu. torene etlı b .. ı-
d I· ıruş , ve nrr. "r- bin ton 1 f l t'h 1 €dilecektir. lunanl ~ ot~mo l ve ar arl Kı-

l 4 
• , l ç I'! hıy ın.. t 1 r M r 

r if ıni Bunun .ç.n Ce i Fransadaki B , · T 1 1 ·ı b' r t k·· 
1 l e taı:ımaP.a bataklık ve g 11 rdeki kamışlar . ' urı un o u ı e 1 e oy~ 

,.,. d 1...ı-·r d do 1 kt.i - lü • mi fiti rı kar ıf mışlarc;lır. 
t U> vapıhr. an ::aı a e e ı ec r. K · ı k • d ı k 

Bu k daı faydasın rağmen ttaı nlar d kamıştan sellü- 0 > .er ve ~. u ' r . 0 aşı nra n~ı ay 
kamış d •er ham maddeler kadar loz ve ~yaf çıkarılması için te- in açılrı:a t~re.nl~rı ~~.pıl?1ı": bınalar 
ehemmıyet bulmamıştı. Fakat şebbüste • bulunm~lardır. Bu ç.ok b .. ·~nlı~~!ıtrr, Ko~l~lenn uyü 
şimdi kamıştan, kAğıt ve suru maksatla İtalyanın şimali şarld- gayretlenl.~ vucudn ~etmlen bu 0~~1-
mensucat elyafı çıkarılan sellü- sinde Udine clvan'nda yüksek ve l~r ço~ .mukemmeldır. Çalış~an koy
loz imali kabil olduğu anlaşıl- düzgün kamış yetiştirmek içln l~ler ıkı ııen_e ~u okullnnn ınşnlnrile 
rnıştır. Bu suretle kamış iktisat bir ç1fllk tesis edilmiştir. Bu ka- hı~; k.endılen meşgul olmuşlnrClır. 
tı.lemlnin en kıymettar maddesi mışlar ilç senede kemale geldik- Bu ış erın ba§ında bulunan, bugüne 
olmuştur. Hattti kereste ve ağaç- te~ sonra senede 9 000 ltllo!!ram kadar gece ve gündüz yorulmadan, 
tan daha faydalıdır. Çünkü şim- mensucat elyafı ve;eceğl tahmin bıkmadan çalışarak büyük hizmeti 
dive kadar sellüloz çıkarılan olunuyor. dokunan Nahiye. müdü~ü Nuri. Tu: 
ağaçlar çok yavaş büyümektedir. Bu gibi husus! surette kamış n~b.?Y1~.m~? takdıre deger ea ylerı 
Ağaçlnn kesilen bir ormanın ye- yetiştiren sahanın 1944 senesine gorulmuştur. 
niden yetiştirilmesi uzun zarna- kadar 6,000 hektara lb!Ağ oluna- ============ 
na muhtaçtır. Ka~ış ise rutu- cağı bekleniyor. 
betli yerde pek çabuk büyür. A vruparun en çok ka~ yetiş-
Kamışın verimi diğer madde- tiren mıntakası Romanyaya ait 

lere nazaran daha mebzuldür. bulunan Tuna deltasıdır. Burada 
Kamış yetişen bir hektar eraz1- 400,000 hektardan !azla bir sa
den 9,000 ilA 10,000 kilogram el- ha kanuşlıktır. Bu saha senede 
yaf istihsal edilmektedir. Halbu- 20,000,000 ton kuru kamış yctiş
ki bir hektar pamuk tarlası an- tlrebllecektir. 
cak 200 kilogram ve keten 500 ve Şimdiden Almanyanın büyük 
kendir 1200 kilogram elyaf verir. klmyevt madde müesseseleri Ro-

YIDiİ NEŞRiYAT: 

YURT VE DUNYA 

21 lncl sayısında birçok dikkate 
değer yazılar vardır. Makaleler: Kül
tür davalanmız - Tahta çıknklar -
Köyde kadının durumu - Mısır köy
)Ulerl - Maziye hasret - Ne kadar 
çabuk - Bir teşhis - Hasıraltı (hlkA
ye). Aynca tenkitler ve münakaşa
lar. 

FOTO MAGAZfS 

IIALEN LİSENfN _ Onuncu ıunı- llndtrll mazotla işler klimab marka 
denize e11Teı:işl1 motör satılıktır. ıs. 

tındayım, 3 sene avukat yanında çıı- t 
lıştım. Daktilo bllirim. öıı.1eden sonra anbul Kuruyemlş De~lrmen sok.ak 8 

6 Banıhlara müracaat. - 8 
çalışmak lsUyorum. ArzU edenlerin 
Akşamda M. T. rilınuzunıı mürncaat- VZERİ KARARTl\IA jşLJ~"l\lŞ TA-
lnn. RİHi KIYMETİ HAİZ, BİR ŞÖl\fhrn 
MUHASEBECİ - Ehven ttntıe yıl- SATIJ.JKTIR - Beyoğlu P.K. Ktıml

lık blAnço yapılır. Günde 2 - 3 saatle ran Çclebl'ye me~tupla müracaat.- 1 

muhasebe tutulur.• İsUyenler Akşam- K·\RL.I tş İSTİYEN - İplikçilerin 
da E. s. rümuzuna müraca.::.t. ve dol..-umacılann naznn dJltkntlne: 

, İşlenmemiş hnm maldan günde ıo 
BiR GENÇ tş ARIYOR - ~\irkçe, kilo lpllk eğiren bir mak ne ta.şrayn 

Frnnsızca ıısanlanna vakıf, nnkl1lo azimet dobyıs!lt> kiraya verilecektir 
tr.kip l~l rlne nşına, şlrketıerdl', bü-ı Fatih _ Post,;. kutusu No 28. _ 3 
rolaTd'l ç ı '1'. ~tlı'.t, pla gnlat:ı post 

1 -
re tan 2 

1 
--------- SATILIK tKi AVİZE 

::ı.1-

KİMYA -Laboratuvarl:mnd::ı. ,eya 
fabrikad:ı bir kimya talebesi 15 ara
makta. Lfıtren gazetede K. M. rümu
zuna müracaat 

• BİR ERKEK flASTABAKICI -
İş nram::ı.ktndır. Hastanelerde de ça
lışmıştır. Bonservisleri vardır. Ta~ra
ya da gidebilir Müracaat: Sirkeci 
Bolu otcllnde Mustafa Kısacık. -

" ·uı. mü-
7 • ----
KAilYECİLI r: tr-.ı f 

r.., nazan d k tine: 3 er ne e 
uz nluırundn nz ullanılnuş, m 
§amb kaplı kanapeJcr sat 'ıkiır. Mli
mc ıı.t: Sırkeel, Hocap ::ı hamamı. 

bay Nrvzat. - s 

4 - Kiralık .. Satılık 

ACELE SATILIK - Mnnzaralı ve 
havadn1:1 ev ve arsa. Fındıklı üstünde 
Çeşme çıkmazı soka[,'lnda 8 numaıalı 
ev ve arsa satılıktır. İçlndok•lere mü.. 
rncaat . - ı 

5 - MÜTEFERRiK 

FEN ŞUBEe;iNDF. ?ı ZC:. l lıl -
Fizik, riyaziye (cebir, hende e) der -
len veriyorum. Arzu edenler Ak r.m 
gazetesinde S. z. H rumuzuna m ıt
tupla müracaatları. - 3 

MEKTUPJ,AHl:VIZI ALDntlNIZ 
Gnzctemlz ldarehnneslni ndres 

olarak göstermiş olan knrllerı
'lllzden 

YVKSEK İKTfSAT ve TICARET 
OKfil,'{,'NDAN l\IF.ZUN OLUP - Hu
kuk fakültesine devam eden ve as
kerlikle hiçbir lllş1ğ1 knlmıyan bir 
genç öğleden sonra husnsi müessese 
veya şirketlerde iş aramaktadır. Ak
şamda R İ. rumuzuna yazılması. -

SATILIK EV - Çarşıkapı tıram
vay durağına karşı Hattat rokak 4 
Kandilli sokak 9 numaralı 8 odalı 
elektrik terkos havagazı tes1santlı 
kArglr ev satılıktır. Kumkapı Çadırcı 
mahallcs1 Kurban sokak 1 numaradan 
sorsunlar. P. S. K - 1\1. V. - s. s. s -

D. R - 178 - Z. T -

SEKtzt~ct SINJFA KADAR OKU
DIDI - Askerllkle UlŞ\ğlm yoktur. 
Blr sene kadar müesseselerde mUna
.sJp bir tş anyorum. Akşam'da eT,M.• 
rilmuzuna mektupla müracaat. - 2 

DAKTİl,O JdJ.İR - Muameleden 
anlar askerlikle 111şlğt yok bir Türle 
genel müesseselerde münasip ~ arı
yor. Akşam'dn (İ. S) rümuzuna ınek.. 
tupla müracaat. - 2 

ARANIYOR - İçtımnt mevki ııahlbl A L B . . - Necdet 
yalnız bir bay kalıı.b:ılık olmıyan kl-
bar bir Türk aJlesl yanında uygun şe. namıanna gelen mektupl:ın ldıı
raıt.ıe pansiyoner olmak istiyor. is- rehanemlzden aldırmalnn rica 
tanbul Posta kutusu No. 704 de ya- iıılıı01.u.n.u.r. __________ .: 
zile müracaat . 

5000 URADAN 1.000.000 LİRAYA 
KADAR - Emniyet ve itimatla her Kazanç ve Buhran 
yerde her cins emlAk almak ve sat- vergilerinin ikinci 
mak arzu edenlerin: Ferdi Selek 
Türk EmlAk Bürosuna müracaatları. taksiti 
Oalnta ömerl\blt han kat 2 No. 23 Kaza11ç ve buhran vergileri-
Teıeton: 423G8 - S nin ikinci taksitini bu ayın ııonu-
RİR AİLE YANlNDA - Mobllyalı na kadar ödemek la:z.ımdır. Bu 

Pamuk ve emsali dokurnağa manyadaki kamışlıklan işletmek 
mahsus maddelerin yetiştirilme- Ozcre Romanya hükiimettne mü
sl çok külfetlldtr. Çünkü hunla- racaat etmişlerdir. Romanyada
nn tohumlan ekilecek eraziyi k1 kamışlıklann tam verim lle 
hazırlamak ve yetişirken çapala- işletilmesi Avrupadak1 ormanlar
mak rn.zımdır. Bu işler ise para dan bir çoğunu tahripten kurta
ve iscive rnuhtactır. Kamıs vetiş- racaktır. 

100 üncü sayısını td~k eden bu 
mecmua sinema yıldızlarının resım
lerl, yazı ve hayntıan ve mütenevvi 
mUnderlcatla çıkmıştır. ----

1
--

1
--------

TVTtlN VE ZARARLARI 2 ~ şç ARIY ANLAR 

kiralık oda: Beyoğlu Firuzaıtnda yeni müdet zarfında vergilerini öde
bir Apt. da bekttr b1r ba~'tlna k1ra- miyen mükelleflerden vergiler 
ya verilecektir. (F. Y.l rüınuzunn yüz.de on cezaııile alınır. Karilc
mUracaat. - ı rimizden 1'azanç ve buhran ver-

,,Jll-, ............................................ .. 
Ttlrkiye Ctlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk Urası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Marut doktor ve profesörlerin tü-
tilntrn '21lrarları haldandı:ı.kl konfll- DAİMi ASİSTAN - Bir bayan dok-
rıuıs ve yazılarını, bu mevzu etra.. tQr ııe hıı~tauaıtkı. çıımcu:ırcı vo hl'

!mdn gazetelerde çıkan yazılan 1h~ deme kadın ar{l.nıyor. İstlyenlcrln 
tıva eden bu eser Maarif Vekllllğı acele Cnğnloğlu Sıhhat Yurduna mO
taratmdan neş{.!'1"mlştlr. Bu kitabı racaatlan rica olunur. 

okuduktan son tutnn tıryak11erı- 3 _ SATILIK EŞYA . 
nln esk1s1 glbl püfilr pütilr ıdgam 

1000 LİRAYA - Acele kelepir gisi mükelleflerinin hu husustn 
devren !'.atllık kiralık içki ruhsatıycll illn•a•za•r•ı •d•i•k•kalltJnll' lilimceill•bl!ed•eBr:iliz.•m!Iİİ 
~lemeı~te olan baltxa.nye. lt1ttilkOv -
Moda caddesi Leylek sokak 24 numa
raya. 

SATILlK HANE - Tarlabn.şı cad
desine bir s:ınlye mesafede S oda, 
gaz, elektrik. Müracaat, Gnlatasarny 

Zayi - CihMglr nufus memurlu
ğundan aldığım nüfus te-zlrercml 
kaybettim. Yenisini alacağımdan c -
kisinin hükmü yoktur. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Pnra blriktirt·Tilert- 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

lçebllmelert güçtilr. Bu zehirden kur
tulmak lstlycnlcr behemehal bu ki
tabı okumalıdırlar. 

SATILIK DE!\IİR FIÇI - Muhtellf Balo sokıı.k (Rolf) Ap. 14/3 Bayan 

1 
büyüklükte demir fıçılar satılıktır. _An_Je_ı_. -----------
Sobacılara da ynrnr. Alıcı olanlann 

1 

6lr. td s1 "- tl SATILIK BAKKALİYE - Maçka- 1 

Kadıköy Osmanağa mahallesi Q;;.. 
mnncık sokak ı No. Kaprlycl kızı 

Arşnlos Civnn - n 

ANKARA 

Zlraat Banknsında lrumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllccelı: kur'a llEI aşaRıdakl 

o!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 Rclet 50 llrahk 5.000 Ura 
' 1 500 1 2.000 D 120 lt 40 ıt .f.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 160 :D 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DiKKAT: aesaplanndalı:l paralar blr sene tçinde 150 ıtradan aşal'J 

d\4'llllyenıere ikramiye çıktılb takdirde -x, 20 tazlaslle veruecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eytru, 11 b!rlncikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilect.ktlr. 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Kayın Tomruğu nakil iti. 
l - Devlet Ol'lnan\~letme.!i Karabük Revlr Amirliğine batlı Yen!1ıan 

bl)lgeslnin tİçkoz ve Elde~e ormanlan nda damgalanarak kesllnıLş ve kesi
lecek olan Cl500> metre mlklp kayın tomruğ1mun Revtrce depo ittihaz 9<11-
len istif mahallerine na.kil tfl 30/6/943 ayı sonuna kadar yapılmak ilz(>re 
açık e1a:lltmeye çıkarıım.ı.,tır. . 

2 - Açık eksiltme 23/!2/942 tarllılne ra.slıyan çar§amba ~ü .saat 14 
ıe Devlet orman Jşletıınest Karabllk Revir lmlrll~ binasında toplanacak 
olan t:xnlsyon huzunmda :raPilGcaktır 

s - BJ.rlnct maddede Yazılı tartlu dalre.Qnde !§bu emvalin na.kll lflnln 
benler metre ınlkAbmın muhammen be®ll (aetız) liradır. 

4 - Teminat akçesi %7,S he.snbUe <4200) dört bin 1k1 yUz llradır 
6 - Bu 1şe a.1t açık ekstıtme §&rtnamelerl Ankarada Orman um~ mtı-

dtlrlllğilnde ve Zonguldak Orman Qevlrııe mtldürlüğil lle Katabllk Revir 
lmirllğlnde ırörüleblllr. 

e - :l:.steklllerin elcslltme gününde teminat akçelerll• b1rllkte Revir 
lmlrllıttne müracaat etmeleri lüzumu 11An olunur. ( 213~) 

Doktor, Sıhhat memuru, 
Hemşire, Ebe aranıyor 

Zonguldak Ereğli kömürleri İşletmesi Sağlık teşkllatı 

Merkez hastnhnest içln 300 Ura ücretU 1 asabiye mütehassıs 
Merkez hastahanesi için 300 Ura Ucretl1 ı cUdlye mütehassıs 

Merkez hastahanesi için 100 lira ücretıı 2 hemşire 
Nisaiye servisi için 100 Hm. Ucretll ı ebe 
Kandllll hn~tahnnesl için 70 llra ücreuı 1 sıhhat memuru 

alın · k A ücre e 

AKŞAM 
'•uwıam. are ne muıo.ıc.-ıa an. nın en tyi yerinde dükklin sahtblnln 

1 
- !'> rahatsızlığı dolayıstle satılıktır. Gl>r- 1 

SATILIK - Kıymetli bir piyano. mck 1stıycnlerin Işık lisesi Kız Snnnt 

1 
Müracaat, Galatasaray Balo sokak mektebi karşısındaki dftkktma nk- 1 

Anonim 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

(Rolt) Ap: 14/3 Bayan Anjel. §anılan milrncaatlan. - 11 
SAL0:'.'1 llAVAGAZI SOBASI - FATİHTE - Fevzi Paş."I. caddesin-

TURK SİGR1'A Şi!:KE1'1ND&.~: 

İdare mecllslmlzi."l • 30 teşrJnl
sanı 1942 tarihli toplantısında 
şirketimiz esas nizamname lnln 
dokuzuncu maddesi hfü:iimlerl
ne tev;f ikan sermayenin ikinci 
rub'unun hissedarlardan ~hsl
llne karar vertırnlştlr. 

Senellk 
6 Aylık 
S Aylık 
1 Aylık 

1400 ıruru., 
750 • 

2700 k~ 
1450 • 

Gayet şık Meta blr mobilya glbl İn- de Altay tramvay durağında köşc
glllz şöm.lnelerlne benzer İstlklAl cad-' başında 3 (lalrell bir apartıman ucu
desı 146 No. da satılıktır. - 1 za satılıktır. Görmek ve ttatint öğ-

400 • 800 , 
150 • , 

Posta ıttıhadına dahU olmıyan 
ecnebı memleketler: Seneıııtı: 
3600. altı aylığı 1900, ne aylıR'ı 

1000 kuruştur. 

Teletonlanmıs Uaemuharrlr: 20565 
YUJ .. teri: 20765 - idare: !0681 

Müdiir: !049'7 

Zilhicce 2 - Kasım 33 
S. tm GO.. öt İki Ak. Yat. 
E. 12,47 2,33 7,26 9,47 12,00 1,89 
va. 6.28 B,14 18,07 15.28 17,U 19,19 

tYf t~Gtı.tzcE BiLEN - Türk, 
müslüman veya.but İng111z olmak 
§artlle bir dadıya ihtiyaç vardır. İs
te'ldllerln teklltlerlnt Akşam'da Z. T. 
rümuzuna mektupla bildlrmelerl. 

KOLLEKSİYON İÇİN - Her cins 
posta pullan gerek stok halinde gerek 
tanzim olunmuş kollekslyon halinde 
satın alınır. TafsllAt vererek Akşam'
dn L. M. mektupla mUracaaı. 

SATILIK KAl\IYO:N' - Desoto mar
kalı 38 model l!\st1kll az kullanılmış, 
Müracaat Galata Ham paşa sokak 
İntibah han 7 No. Vltall SOrar'a -

t!Q SENELİK - Mal"kont armalı 
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hAldm- Avrupa bezinden yelken. Halil ustn 

llğlnden: 9421875 yapısı sandal. Taşrnya azimet dola.-

İdarehane Babı~ı civan 
Acımusluk sokak No. 13. 

Todorl tarnfından Annstas, Mnrl- yıslle komple satılıktır. Salacakta. 
ka ve Sultana aley1ılerlne açılan 1za ömer'in kayı'khanesine mnracaat. 
leyi şuyu dAvasınm rnu.ha.k,emrsin- - 2 
de~ Beyoğlu Çukur mahallesi Kara- __ A_G_R_Aı_ND_i_s_::U_AN __ V_E_F_O_T_O_G_R_AF' 

kurum sokak 31 numarada mukim MAKİNELERİ _ satılıktır. Agran
tlren lkametgAhı meçhul bulunan Bul- dlsman makinesi 10 x ı~ _ 9 x 12 
tanaya llAnen yapılan tebllgata rağ- ebadındadır. Fotograr makinesi 18X 
men mahkemeye gelmemlf vekil 24 btı•.nll~"{lnd 1 
da.hl göndermemi• oldu""'"dan tal"'" J .. t Uı; e ate yeye elve~ll, 

y 6U.U vr obJektl! ve bir §aSe ııe birlikte. Sabah 
veçhUe l~ ıün müddetle ırıyap Iaı.ran saat 10 ile 12 arasında (Akşam> ida
tebl!ğlne karar verUmlş ve muha.ke- resine müracaat. _ 9 
mesi 29/12/942 gününe müsadl! salı 
güntı saat 10 a tal1k kılllllJllf ol- ÇOK AZ KUJ,LANILMlŞ - Son mo.. 
mağla mezkdr günde ve saatte ma.h- del çocuk arabası. Ak§amda. (L. P.) 
kemede bizzat bulunması veya bir rumuzuna. mektupla müracaat. - 1 
vekil gOndermesl akn takdirde mu- «FİKİR HAREKETLERİ»- Mccmu
hakementn ırıyabında g!lrtll~lği gı;. 
yap karan makamına. klltm olmak asının tam koleksiyonu (Sayı 1 llA 
üzere UAnen tebllg olunur. 364) birer senelik yedi meŞ'lnll cllt 

1çinde toptan satılıktır. Flat teklifleri 
Zayi - Fener nlltu.s meınurıueım- A~am da K. A. rümuzuna yazılsın. 

dan 8.ldııtım nüfus tezkeremt kaybet.. 
tım Yenisini alacağımdan eslrls1nın BUZ DOJ.ABl - Yeni vaziyettedir. 
hlikmü yoktur. Samı Bfiker 8 aylık buz dolabı satılıktır. Görmek 

ıstı.yenler Tnllmhnne Topçular cad. 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
No 8 Bakkal Corcl. - ı 

SATIJ.IK PİYANO - A:J. kullanıl
mış mükemmel bir piyano Fransız 
markalı 225 liraya acele .satılıktır. 

renmek 1stlyenler1n Basın BlrllP;i res.. 
mı ilAnlar kollektlt şirketinde Mu
ammere müracaat etmeleri. - 2 

MOBİLYALI KİRALIK ,\PARTJ
J\IA.'l - Beyoğlu Çlçekçi Babunca
kls'ln üstünde SelAmet apa.rtıınanın
da 7 numaralı dalııe 15 nisan 1943 
tarihine kadnr kiralıktır. Üç oda, ge. 
ntş taras, kalortrer, sıcak su, banyo
su vardır. 23133 Fuat'a telefon edil
mest. - 1 

İttihaz olunan bu karar mu.. 
clblnee sayın hlssedarlaıımır.ın 
sahlb bulunduklnrı belle,. hisse 
için ödenmemiş sermayeden ikin
ci rub'unun ınukablll ol:ın 0,25) 
bir llra Y1rml beş kuru.şu ~u 
110.n tarllıinden itibaren 15 ikln
clk!ıımı 1943 tnrlhlne kadar 
ştrketımlze ödemeleri ve aksi 
takdirde esas nlzrunnamcmlzln 
onuncu maddes1 nhktunının tat
bik edileceği ilfın olunur. 

KİRALIK LABORATUVAR - Su
reti mahsusada IA.boratuvnr olarak 
inşa ve BOn sistem tııl'ltla teçhiz olun
muş, müştertsı ve markası tutulmuş, •••••••••liill•••i 
centşletllıneğe müsait, işlek bir ~rde !1111-• l\I o D E v A 
mukabil semuı.ye koyacil.k §erikle de Yaz sezonu için Avrup:ı}a erken 
çalışılablllr. Ak§am'da cŞerlkıı rümu-1 gitmek mecburiyetinde bulundu-
zuna mektupla müracaat. - 5 ğundan qllk zengin şapka kol-

DEVREN KİRAU'K BAKKALİYE - lekstyonunu büyük tenzllntla 7/ 
İyi bir mevkide köşebaşı her işe de 12/942 den 10/1/943 e tndar elden 
leıvertşll. Kadıköy Bahariye caddesi çıkaracağını SAYIN BAYANLARA 
No. 56. Bakkala müracaat. _ 2 müjdeler. Adres: MOD EVA. 

Aznavur Pasaj kat 3, Galatasaray 
KİRALIK DEPO - Kl\glr, mazbut 

350 metre murabbaı, deniz kenarında. 
BeŞiktaş Hayreddin iskelesinde (25) 

numaraya müracaat. - 2 

B"UYVK FIRSAT - Fatlh Atpazarı 
19/2~ No. kAglr bina 1500 ilrayn Fa
tih Sulh mahkemesi satış memurlu
ğunca 15/ 12/1942 tarihinde saat 10 
da açık artımın ııe ısatılacaktır .. Faz
la malünıat Tel. 21347 _ ı 

KO?lıTORLU - 1 - 2 oda mUst:ı.kll 
veya iyi aııe içinde tek kişi için gü
zelce bir yer aranıyor. Yemekli ola
bUl:. K1m için avans da verlllr. T&
lefon 20096 

Cr.NIHADTOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
c llllUMC ~ ll\ll'&JIAmlS 1 

Pazar u Ptrıemhdan mldı ııergan 
14 den 17.ao • ....._. (l.,.._ı....., 

lalııaL ~ _,. - - "-..._il --- ... _ ... , ............ . 
Zayi - Haydarpaşa lisesi dokuzuncu 

.sınıftan aldığım tastlknamemı kay
bettlın. Yen1sln1 alaca~dnn eski· 
s1n1n hükmü yoktur. 

501 Hasan Erten 

Yüksek mühendis ·okulu aatınalma 
komisyonundan: 

Mnklne l~boratuarında yaptırılacak olan aşağıdaki ı~l"ı · 
Keşif bedell İşin nevi ilk teınlnat...,..;B;rlcıll==;.,..c~-.,-.;,;;~.,,...-



Sahife 8 

Brlo oyununda ko~ nud dekl&r. edilir, kalıtı. mmll oraamrT 

.---YENi ÇIKAN--...... 

B R 1 Ç 
Kontrakt - Plafon 

kitabı bunlan açık ı,1r llaanla n pnük bir tarzda &iretmektedlT. 
. Yazanı Aktam·m Bri9 muha.rrlrt Nuım Del'MD 

230 sdılfe - 150 kurut 
• H• kitapçıda bulunur. 

Satış yeri: SEMİR L'OTFİ KTABEVf 

A A. Ş A : .1 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - KapUı llUf a:mltl llt yapalaıı eb1ltmtdt ı.telE11 pm•mUI ~ 

1172- UPO •JW. tan.uzum CıO 001 maddN1 hCtmOnt ıare ~ M:ıas.. 
l1nt brar nrUen <~> Ura eo k1U'Uf bf1f bedelli Ant&ra Bô1lt San&t 
Okulu Dem1r J.~ bin&a lnp&tı puarlık1t. ~ ıtıaı. tdlltc9k. 

ı - PUarlık1a. aıaı. ıaıXII/11K2 alı rlınd ..,.. ıe de Anbr&'da Btl· 
y11k Etl'll ape.rtmıanınd& Mealetl 'Yt Tltııllt Ötret1m ~ '°P
lanaoü Veldlllk İhale KoımllJ)'onunda 7apılacatm. 

ı - Bu 1ııfUt ıçtn lilsumhı olu otmento 'Yt demir vamttoe Mmtn tdf... 
leceıcttr. 

' - Bu tn.p.at.& ait proJı 'Yt sutzıamtl&r Vftilllk Tap. İf1erl M'.tıdtır1L 
a-tındlln 11 Ura H kurut mutabllindt almab!llr • 

1 - PaarlJI& stret>ı.mı.t Sçln. 
&) ıım Ura n Jturuotan 1bareı o1ll1 muntta$ ttmınt.tm, MıOO D7lh 

tan.un htıkQmlert ddJ1llndt 'YtrlJınell. · 
bJ En u ClS0.000) l1ralık benZtr1 lnfaatııı *bhtlt ~ " tuh.. 

hGdün ıra ohmdutunt. da1t Te5ika ıooderllmest. 

10 Kinunuevveı 1942 

ADEMİ İ~TİDA~ VE BELGEVSEKLİGjN~1 
. . . . .. . -1 

- · · . ·KAR Ş 1 · . ı -~- ... r ~·J 

F,ORTOBlN:. 
S. n İ. MUAVENET VEKALETİNİN RUH SATINI : HAfZDi'R ', • ', 

'HE.R ECZANEDE BULUllUR POSTA KUTUSU 228 ' ' . t 
, UÇETE ıl[ SATl~'ll _,; '. ' . ; . . • :· • 

öksUrenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
c) İhale tarlhJnden Gg ctın evvel Ctatll 111nler1 harlo> Na.fta VektllJl1ıı-

H a rl•C l•ye Veka ..... letı·nden cıen t.Iınm" ehllr•ı 'Yeaikumın ibru edllmest. 
d> 1942 18neslııe ait Tlcaret Odumdan 'Yea1b. a1ınmlf omı.a.aı. prıtıır. 

14 blrlnclkAnun 1942 de JapılacaRı llln ed1lm1f olan Haı1c119 V•Wet.1 ------------------------c2_2_oa_._ Muamele Vergisine Tabi Olan mUsnbata imtihanı, görtlleıı lüzum üzerin• ' lklnclklnun 19'1 pu.a.rtul KIU 
gününe bırakılını.§, mllraeaa.t "' tayıt ıı1hıtı da 26 blrlncikAnun 1H2 tar1h1- --- Be yoğ 1 u . bU n den: Müesseselerin tutaea.klan bütün ddter nümunelerl temlz ve itinalı 

ıekllde blrlncl hamur lr:A~ b~ hazırdır. Defterlertmlzl bir kerre 
iönneden karar vermemenlzl tavsiye ederiz. 

ne kadar uzatılm~r. 28/11/9~ de ekseriyet olmadıl'mdan t:ulilbQmüzün umuml h.,et iç.. 
Kayıdmı yaptırmış ve yaptıracak olanlann 4/1/1943 au.t O da Harlclye timaı 12/12/"2 cumartesi aaat ış de yapılaoak.tır. Sayın lzıı.lımn t•ş-

Vekft.let!nde hazır bulun.malan tlln olunur. (21158) r1flerl r1ca olunur. 
tTmrmt satıı zrkezl: İNKILAP K1TAPEVİ İstanbul Ankar;,~:$,; •• 

isf an bul verem mücadelesi cemiyetinden: 
Dispanserimiz için lltl Rontgen cihazına 1htlyao vardır. vennet• istekli 

olanlann Meydancık Yeni Valde Hanı 6!5 numaradıı.k1 Cemiyet1mz1 Merkezine 
müracaatlan. 

İstanbul Maarif müdürlüğündenı 
Manrlt Vekllllğl Lüleburgaz - Kep1rtepe köy enst.ltüsüne GOO tane Bat

taniye 3803 sayılı köy enstitüleri kanununun 22. maddesine tevfikan pa
zarlıkln srıtın alınacaktır. Be~r:lnhı muhammen kıymeti 21, tutan 12600 
Ura, teminatı 1890 liradır. Pazarlığı 12/XII/1942 cumartesi i1Jnft saat 11 de 
Maorlf müdürlüğü binasında toplanacak satınalma. komisyonunda yapıla-
cağı 1Jfln olunur. (2160> 

Devren Kiralık Yazıhane 
2 oda, kalorifer, asansör, maroken koltuklu ve yazıhane masalan, 

telefon, yazıhane eşyası alacaklara devredilecektir. Her gün 12 - 13 
ve 17 - 18 arası 44271 numaraya telefonla mUracaat. 

Üsküdar Askerlik Şubesi Baıkanlığındanı 
Aşağıda slcll ve kayıt numaralan yazılı yed k subay ve askeri memur

lar Ue Bando munlllmlerlnin 48 saat zarfında şubeye müracııatlnn: 
50017 - 49881 - 4964.!5 - 49625 - 49681 - 49976 - 50390 - 17128 -

1G3e8 - 50958 - 38609 - 3459 - 3428 - 1502~ - s22ss -
(330 - 874) - 55 - Deniz) - (318 - 1). ((]898-2177) 

1 ürı iye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İklnclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

,.._--1943 ikramiyeleri--.... 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 J) 999 > 999- > 
1 » 888 > 888- > 
1 » 777 » 777- • 
1 » 666 » 666- > 
1 » 555 » - 555- > 
1 » 444 » 444- • 
2 » 333 » 666- • 

10 » 222 » - 2220- > 
30 » 99 • 2640- > 
60 » 44 » - 2640- • 

250 » 22 » 5500- • 
334 » 11 » 3674- • 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz alınış olmaz, aynı zamanda talihtn1z1 de 
denemiş olursunuz. 

'" Deylet Demiryolları ve Limanlan !ıletme ı 
Umum idaresi ilanları 

10/12/1942 tarihinden 1Ubaren demiryol ambarlan; tıcarl emt1nnuı ta.
bul ve teslimi nıuamelesl lçln; Nlsan - EyliH aylannda. öğle tıı.tıu 1 i saat 
oıinak üzere 8 den 18 e kn.dar ve blrlnci Teşrin - Mart aylo.nnda öğle tatui 
1 saat olmalı: üzere 8 den 17 ye kadar açık bulunacaktır. e220h 

* 10/12/1943 tarihinden 1tlb:ı.ren D.D./217 numaralı tarife, karada, suda ve 

AŞI ve SERUM SATIŞI SATıLiKADöTQMoa·[ 
K o ~o o aı y c ~ rtnl n y <e i'c n 1 Makinesi çok iyl vaziyette 35 modell Bolk Binek arabası sat\Jıktır. Ta-l liplerin 40036 numaraya telefon etmeleri. 

Umumi Merkezinden : 

1 
.. 

1 
REFİK Saydam Merkez Hıfzıssıha mü~seslnde yapılan Afı ve Eskişehir Nafia Müdürlüg~ un den 

Serumlann cemıyetımlzln 1stanbul'da Yeni Postane civarında. Kızılay 
hanındaki depomuzda satılmakta olduRunu ve lüzumunda mezkUr da.. 1 - Eksiltmeye konan ~: Eskişehir - Afyon hududu yolunun 64 + 220 -
Po mUdürl~ne mümcantlan UAn -olunur. 79 + 920 kllomet~lerl arası toprak tesviyesi ve şosesi inşaatı olup ke~U 

BuQday ve Mısır unu alınacak 
Kocaeli • Arltlye Köy Ens1.iüsü ve Eğitmen Kursu Sııtmalma Komisyo

nundan: 
J'latı Tutan İlk teminat 

Ctnll Mikdan kurul) llra K. Ura Ku. 
Buğday unu C'ı' 9~ randmıuılı tek tip) 40000 98 39200- 2940.-
Mı!ır unu 20000 63 10000,,-- 79,.-

1 - Yulta.rda el.na ve mlkdnrlan yazılı 1k1 kalem un kapalı z:ırt U8Ullyle 
eksiltmeye konmu~ur. 

2 - İhale Adapazan Belediye blna.!ında toplanacak olan komisyon tam.. 
fmdan 24/12/942 perşembe gfinü saat (1!5) de yapılacaktır. 

3 - Her lkl un partısi ayn ayn ihale ed11ecektlr. 
4 - ısteklller:ln lştlrA.k edeeeklerl her partiye aıt ilk temlnatlan ihale 

saatinden evvel Adapazan Mnl Müdürlüğüne yatırma.lan ve yahut banka 
teminat mektuplannı komisyon bnşkanlığına ibraz etmeleri l~zımdır, 

5 - To.llpler:ln eksiltmeye lştlrAk edebilmeleri iç1n 2490 No. lu kanwıun 
icabettfrdlğt vcs1kalan haiz buh:nm::ılan şarttır. 

6 - Tekl1t zarflarının bir snnt önce kom\syona verilmesi veya. bunu te-
min edecek şekilde gönderilmesi. 

Ariflyede Köy Enstit!isil Müdürlüğüne başvurması. c2207• 

bedeli (292671.40) lira olup hususi şartname mucibince rayiçte husule gelen 
yükselmeler müteahhide aynca ödenecektir. 

2 - Bu lşe alt şartnameler ve evrak şunlardır: 
Al Eksiltme §artnamesı, 
Bi Mukavele projesi, 
O)Bayındırhk 1tlerl genel oartnamesi, 
D) Tesviyei tUrablye şose ve kÖl>rüler tennt şartnamesi, milli şose:er 

unıumt lstikı1ar şartnamesi, 
ll:> - Husust şartname, 
F) Keşi! cetveli, fia.t bordrosu, metraj, 
Ol Oca~ grafikleri olup bu şartname ve evrnk bedelsiz olarak Nafia 

n-.lidürliiğünde görUlebllir. 
3 - Eksiltme 16/12/942 tarihine müsndlf çarşamba KÜnü saat {15) te 

Nafia müdiirlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zart usulfyle yapılacaktır. 
G - Eksiltmeye girebilmek lçin ıstek111erin: 
A) 05457) liralık muvakkat teminat vermesi, 
B) En az (80,000) llralık bir inşaat işi başardı~a dair bir bonservisi ve 

bu 1şl idare edebilecek mal! iktidan haiz olduğunu müş'lr b\r banka refe
ransı ekl!yerck eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel bir istida 
ile Nafia müdürlüğüne müracaat ederek alacağı bu eksutmeye lştlrtık vesi
kasını ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yuknnda 3 üncü maddede yazılı saat.ten bir saat 
evveline kadar Nnflıı. müdürlü~i\ne makbuz mukabilinde verllccckUr. Posta 
lle gönderilecek mektuplnnn nihayet 3 üncü maddede yazı,,lı saate kndar 
gelmesi ve dış zarfların milhilr mumu ile 1y!ce kapatılmış olması lllzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 1909) 
1 

Yukarıda. ynzılı 1k1 kalem una aıt şartnameleri görmek için her gün 

f · Ti car et Vekaleti iç Ti car et smA-~llİlçmı!lo .. lk:aa::ıaılE:-lk-~-n-D ltamliiiil.-~-~ -ü-0 IZ'!~-lfl)m:ı:O~ 
Umum Müdürlüğünden : 

Türklyede yangın ve m:ıkliyat sigorta 1.şlerlyle meşgul olmak üzere 
k.anunl hükümler dalrcs1nde tescll edilerek elyevm ta.aUyette bulwıan 
Ankara Anonim Tiirk Sigorta Şirketi bu kerre ml\racaatıa yangın ve 
ııakHyat sigorta işleriyle meşgul olmak üzere Ankara ve havallsl Acerı
tellğlne tAytn ettiği Seyfullah Necip biraderleri bu acentellkt.en azlet
tl~nl 24/11/1942 tarihli istida ııe b!ld1rmlşt1r. AlAkadarlann İstanbul'
da Yeni Postahane kaı·şısında Erzurum hanında Ankara. Anonim Türk 
Sigorta Şirketine ve icabında Ticaret VekAlet1ne müracaat etmelert 11~ 
olunur. 

Devlet Orman 1 şletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaçlarının kesim nakil 
ve istif iti. 

1 - Devlet Orman işletmesi Kam.bük Revir Amlrllğine ba~lı MengPn 
bölgesinin Soğucak ve Elecek cımımlannm muhtelif mıntakalannda. damğa 
lanmış ve danıgıı.lanmaktn olan (21190) Ud bin altı yüz dok.'lall metre mikap 
çam ve 3730 metre mikfıp köknar ağacının dipten kesme ve ve rllecek ölçil
lera göre tomruk haline ifrağ etmek ve depo ittihaz edilen mahallere 30/9/ 
943 tarihine kadar nakil ve isUt etmek üzere açık eksiltmeye çıkanlmı.ştır. 

2 - Açık eksiltme 16/12/942 tarlhin.e raslıyan çarşamba gfinü saat 14 t.e 
Devlet Orman t.,letmesl Karabük Revir Amirliği binasında toplanacak olan \ 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar d aireslnde ~bu emvalin dipten k8Qne 
r1akll ve isti! işinin beher metre mikfl.bının muhammen bedeli (6) llr:ı.dır. 

4 - Teminat akçesi %7.5 hesabile (2889) liradır. 
!5 - Bu işe alt Acil eksiltme şartnameleri Ankarada Orman tTmum mü

dürlüğünde ve Zonguldak Orman çevirge müdürlüğü ııe KarabUk Revir 
A.mlrliğinde göriilebllir. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününde teminat a.kçelerl ile birlikte Revir 
Amirliğine müracaat etmeleri lüzumu ilfın olunur. (2132) 

Sümer Bank İplilL Tfl Dokuma Fabrikalan l\lücssesesl 

Hereke Fabrikası Müdürlüğünden : 
1 - Herekede dokuma fa.brika.sında bazı bina çatılannın sökü1üp 

yeniden yapılnuısı. işçiliği vahidi flat esası üzerinden açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - İşbu tamirat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 3048.70 liradır. 
3 - Bu * alt husus! fenni şartname, .teşlt ve izahat Hereke'cle Fo.b

rlka. Bakım t}Ctllğlnden alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mlktan 228.65 liradır. 
5 - Eksiltme 23/12/942 tarihine milsadlf çarşamba günü saat 16 da 

Fabrika. Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Belgrad devlet orman iti etmesi revir amirliğinden 
1 - Işletmemlzln Kurtkemeri bölgesi deposunda mevcut 4 - 12 metre 

boyunda ve muhtelit ebatta 130 (yüz otuz> metre küp kÖŞe meşe kerestcsı 
açık arttırmaya çıkanlmı.ştır. 

2 - Beher metre küptln muhammen !!atı 92 Ura 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (902) liradır. 
4 - Arttırma 24/12/942 perşembe saat 14 te Büytlkdere Devlet Orman 

işletme Revir Amlrl1ğlndedlr. 
5 - Bu satışa alt §artname İstanbul Orman çevlrge müdürlüğünde vt 

~letme merkezinde, kere.steler Kurtkemeri deposunda görüleblllr. (1900) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIPt1 ŞlRKETI 

TESiS TARiHi 1863 

hamda insan ve eşya. ~yan her çeşit ~ıtlo.ra şamil olmak üzere deği}- lll••••••ı•••••••••••••~•••m••l!!!I 
tlrllmlştir. 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenamesi 
22Q2 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 

(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Daha çok bllgl lstnsyonlardan ıstcnlleblllr. c2202 ... 

* 10/1/1943 tarihinden itibaren DD./208 numarıılı mesajerı tarlfesindekı 
ücrcUer değiştirilmiştir. .-22o:h 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satılık Ankaz 
.Muhammen kıymeti 

Lira 

GOO 
Kasmıpa.şadn Kulak.sız mezarlığı 1çlnde k~in kadro harici Hüsrev Çelebi 

ınescidi nnkazı kalmen satılıktır. İhalesi 25/12/942 cuma günü saat 1!5 de
dir. isteklUerln o günü Vakıf Akar ve Mahlıiller kalemine müracaattan. c2204.a 

Fen fakültesi dekanlığından1 
Matematik Enstltilsünde açık bulunan asistanlık yabancı dll imtiha

nının 15/12/942 salı günü saat 10 da ten fakültesi rasathane binasında ya-
pılacaktır. İstekl11erln müracaatlan. 11221b 

Beykoz askerlik ıubesinden: 
Beykoz nskerllk şubesinde kayıtlı bulunan emekU ve yedek subayların 

..! ' • .1 . . 

Devren Kiralık Apartman 
Tıı.ksim meydanında gayet gen~ parke döşemeli. G odalı, kalorifer, 

sıcak su, radyo gramn!on, telefon ve frljiderll bir apartıman devren ki
ralıktır. Aynı apartımanın sıı.lon, yemek ve yatak oda.lan takım.lan sa
tılıktır. Mobll~ler lüks ve yenidir, Eıyayı sa.tın alacaklar& a.partıman 
devredllir. Eşya kısmen veya tamamen satılabilir. Her gün saat 12 lll 
13 ve 17 _ 18 arası 44271 numaraya telefonla müracaat. 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
İstanbul, Bey~lu ve Kadıköy Vakıflar MUdürli1klertnde açık 1' ııe.ı llıa 

nıar.§lı memuriyetlerle Şllt>de 00) Ura maa.şlı H1c1z köy vakıf orman ciba
yet mrmurlUğu için 28/12/942 pazartesı gün1l saat on dörttt- Çembcrıı~·
d.a Vakıflar Başmüdürlüğünde tahriri müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

İsteklllerln en az Orta. Me~tep mezunu ve memurin tanunwıda nraru... 
J n vasıflan haiz olmalan ltızımdır. 

Zabıtadan alınacak hfümühal Uğıdlle mahıctımiyetı sabıkası bulunma
dığına dair müddelumumUlkten musaddak ve.slk.a ve sıhht Arızalan olma
dığı hakkında tam teşekküllü Hastahane hey'et1 sıhhiye raporu imtihanda 
muvaffak olanlardan aranılncnlc.tır. 

İsteklllerln 25/12/942 a.k~anuna kadar ~ağıda yazılı vesika.lan dilekçe
lerine bağlayarak Vo.kıflar Ba~mildürlüğüne mürcaatlan. 

ı - Mektep §3.hadetnamt>sl veya tasdikli sureU. 
2 - Nüfus cüzdanı veya ıasdlkll suret!, .. 

Sermayesi: 
.ihtiyat akçesiı 

10.000.000 İngiliz Liraaı 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin bathca Şehirlerinde 
PARIS. MARSl!... YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANlST AN. İRAN, lRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoılavyıı, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyallerl ve bütün Di.inyadft Acenta ve Muhabirleri vardır • 

Her nevi Banka Mıwneleleri yapar 
Hesabı cari ve m,,vduat hesnpları küoadı. 
Ticari hediler v~ nsaikli krt>diler ki!~adı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketleı üzerine keşide ıenedat iakont<'SU. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı, 
Senedat tahsilatı ve ıaire. 

En yüksek emniyet tnrtlarnu haiz kiralıli 
Kasalar St>rvi,: vaı·dır. 

Piyuaruu en müsait 11trllarile (kumbaralı vey& 


