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= 
Bu deveyi biz güdeceğiz, 

Bu diyardan biz gitmiyece~iz 
Milli Şef 
Çorum'da 

BU 8.&BABKİ TELGRAFLAR 

Memleketteki paranın elden 
ele dolaşmasını hem müstahsil, 
hem de yeni kurulan endüstrimiz 
için faydalı, hatta. zorağı gördü
fümtiz devirde - yani harbden 
önce - halkın çok tutumlu ve 
biriktirici olmasını - öz düşün
cemize göre - doğruınınu söyll
yelim, iyi bulmazdık. Bundan 
dolayı da Milli Ekonomi ve arttır
ma propagandalanna karşı biz
de bir duraklama vardı. Bu alan
da düşilnduklerlmizl açıkça yaz
dığ"ımız da oldu. 

Simdi is dPğ-ismiştir. 

ğu gibl zaman zaman aklımıza 

müstahsilin malııu işleyen ve 
bu yüzden para kazanan namus
lu, dürüst iş sahiplerine her za
man yardım etmiş, kazanclann
dan memnun olmuştur. Bu gi
biler kazandılarsa ve harb, ka
zançlannı arttırdı ise, devletin 
mlllt müdafaa tedbirlerine ve 
sıkıntıyı azaltma çarelerine güç
leri yettiği kadar, seve seve yar
dım edeceklerdir. 

Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2, sütun 1 de) 

----· -
Halkın içten tezahür· 

lerile karıılandı 

• 
Çorum 11 (A.A.) - Cum-

hurreiaimlz Millt Şef lsmet lnB-

1 

nil bugün eaat l 1 de oehrimize 
şeref vermiıler ve büyük küçük 
bütiln Çonımlulann içten teza
hUrlerile karıılanıruılardır. 

Amerikanın Müttefiklere 
büyük yardımları 

Amerikanın senede Müttefiklere gönder
diği silah, malzeme ve eşya kıymeti 13 

milyar Türk lirasını geçiyor Bugün bac;Jıvan <<Ekonomi ve · v 1 k • • 
Arttırmaıı haftası, eskiden oldu- ar 1 vergısı 

getirip, vılda bir başvurduğu- Londra 12 CA.A.) - Rel.s1cwnhur blr hesapla. 13 mllyar Türk llrasını Blnnanyanın Japolilar tarafından 
muz iğreti bir ekonomi propa- Ed• A d •)" } • d • B. Roosevelt, 6dllnç ve kiralama ta.- ıeçmekted.!r. ışgalinden sonra Blrle~llt Am.erlka-
gandası değil, harb de\'flnin tam JCO e Ve Y in VJ ayet erJn e Vergi mulu mucibince mllttetlklere yapıl- Şimal yolile R\15Y&ya 2,500,000 ton- nın Çine yapmakta bulunduğu yar-
kendi ekonomisidir. ) Jd makta olan yardımlar hanında kon- ıut muhtellf eşya ve malzeme 3000_ dun tahdit edllmlştlr. Şimdi Çlne 

Para harcamamanın, biriktir- mükelleflerİDİn İsteleri aSl 1 greye gönderdl#i yedinci mesajda den fazla uça.k, 4000 tank, 3oo0o na- e§18 ve malzeme tayyareler Ue gön-
menin, tsr:ıfta:n kaçınmanın, baş- QlrlnclkAnmum .10nlanna doğru de- kU vaıııtası, birçok ham maddeler, derllmeku bulundu~ cihetle mllttan 
ka zamanlarda insan için fayda- Edime ıı - Edimede varlık ver- 80000, Mersin Atden.U Llmlted. Olr- nlz qın memleketlerde bulunan Ame- llAo ve ınhht ~ ıönderllın1f- mahduttur. Bu sevkıyatın daha gentf 
lnrı pibı memleket bakımından glsine tAbl tutulan mülılelletıerln ketı 80000, JOflA>f Katoni ve filreklsı rikan utert tuvvetlerln1n m.ıttan t4'. ölçüde yapılması için ba.fka yollar 
mkıntllnn da olabilir, bu çeşit 181mler!le bunlar& tarhedllen vergl 75000, Mahmut Rum.ant 80000, Mil- blr m.llyonu geçecetlnl kaydettikten 1941 .senesinin martından 1llctefr1n aranmaktadır. 
toplama "'e biriktirme ekonomi- miktarını bUdlren l.15teler a.sılmıfb.r. teahhlt Bazik zıp. ve ortatı eoooo, aonra Amerikanın m1ltteflklere yap- ayına ltad!lr Blrleılk Amertkadan pe- Geçen fubatta.n 1ldncltetrlne kla-
sının mlııl"t Ve memleket içtn ne Edlmede 648,880, İp.wlada 18,800, Fuat Barbur 58000, Toro,, L1mlted .,,_ u 8 il 600 11 x..a.. Jnlf olduğu ya.rdmuıı dört m1a11 fazla 'P-'• para 8 m ya.r, m yon da Amerlltada Mısıra binden fazla derece ver'mll olabileceği müna- Merlçte 10,350 Ura vergi tahakkuk et- Şirketi 50000, BaJıa.eddln K\NA,lert ve Tilrt lirası kıymetine ma.ı gönderll- n 
kasa edilebilirdi. . tlrllmıştır • Şürel:Ası 50000, tbrahlm Dervl.f vıt artm.ıt olduRunu bUdinnlfUr. ml.ştır. Bu e,ya, RusYaya, Mı.sıra, uçak. yarun orta büyüklükte olmak 

. . ml Edlrnede varlık verg!sl.ne tAb1 tu- Fazıl Sıddık 60000, Abdülhamit Nasır Mesaja göre Blrletlk Am.erttanın Hindistan& ve orta Şarka irsal edil- Qzere yilzlı:ırce tank. 20000 kamyon 
Fakat bU"Ün, bütıin me e-- tulan mükt>llefierln bazılannm , ... __ 45000 Cemal Alp v• Abdülhamit ne. "tt 

k t i kti "-t d lık h .ı..:wu -- ~ - -.\ v mu eftklere yardımı aened• TU&tt ml§tlr. ve saire gönderllm' ... lr. 
e ler n ce l! ar ve pa a- ıerı şunlardır: ~ s~ıo. Mlllhem Şenun 30000, 49' 

lılık sılantısmın her yerde, hiç Mustafa Sedat 5,000, Doğan Yanı Mehmet Canlı ve orta.klan sooııo, 
değ;smiyen tek çaresi, parada, 20.000, Kohen 60,000, Halfon 50,000, Mehmet ve Ali Bata soooo, Mehmet ,. ___________ .... 
yiyecrk ve gtyecekte tutumlu Nesim Bar!atı 30,000, süt.çil Marko ve t~mall Saydam !0000, vıtaı Strom
olmak, icn-aftan kacmaktır. Eli- 25,000, Ömer Koman 15,000, fabrl.ka- za 30000, Şültrll Dlyap 30000, Salt 
nJzdeki nara'nln değerini koru- tör MelA. Donertas 10.000 lira varlık Ç!fçı Kardeşler 2'7000, Mehmet sa
mak. satın alma kudretini arttır- vergisi vereceklerdir. bahaddln ve ortaklan 25000, Erıla ve 
mak. pahalılılfa engel olm!.\k, Mersin 11 - varlık verglsl mük.el- cemali Tarhan 25000. 
darlı~ı önlemek istivorsanız, bil- ıenerlnln lslmlerl 11An edllmlf ve Aydm 11 - Vlllyet1mlzde varlık 

mUteııenerden bazılannm 1sl.mler1 vergls1 mllke~erlnln l~ asıl
tün mllletce az har('amak, az sa- blldl~L Mersindeki mükellef- mıştır. VllAyet mükellefierlne tarha.. 
tm almaktan başka tesirlt çare Ierden birkaç ısım daha btıdl.r1yo- clllen vergi mtktan 1,381,619 liradır. 
yoktur. Paranın laymettnl para yorum: Listeye göre Aydın merkez kazasın
bolluğ-u düşürür, bundan dolayı Ahmet Ramazan 150000, zeki Bil- da 291 mükellef 632,362, Bozdoğan 
çok para ile glt~kçe daha az mal men ve Mehmet Aldl 150000, Anado- kazasında 123 mtlkellef 79,000, Ka
satm alma.va başlanır, cok pa- ıu tnklfaf şırıcetı 120000, Hancıotıu racasu kazasında 36 mWtellef 84,000, 
rası olanlanrı her 1stediklerln1 M~met Necatı 115000, Mustafa ve Naz1111 kazasında 180 müke-llef 271.205, 
diledlKleri kadar ~tın a -.-. ~ ı OOID, Mlbm• Akil Söto bıuında Hl mtlkellet 10820C 
leri kara nazar denilen gtzll alış- ve ortaklan 100000, Mustafa Erd1fll Qhı• kazuında 141 mtıtellef 108,900 
verısi doğurur, memlekette bir 95000, Fahrl Ollran1 ve olullan lira varlık vergtJt vereceklerdir. 
vandan daı·lık baslar, öbür yan
dan, ı?eliri değismeyenlerin sik1n
'bsı gittlkre artar. 

Bu dPrdin raresl hem halkın 
elinde, hem devletin tedblrlerln
(jedir. Halka dilsen vazife, masra
fını her zaMand!ln fazla kısmak, 
her zamandan zivade tutumlu 
ve kana:ıtli olmaktır. 

Vali bu sabah geldi 
Sabit gelirlilere bayramdan evvel ıeker verilecek 

et ve elektrik ıarfiyatının tahdidi kararı 
bayramdan ıonra çıkacak 

Devl.,.tin bu ıtiic isteki yükümU iki gün evvel Ankaraya giden Bu izahattan anlaııldıiına gBre, 
daha aii'ndır: P~ranın ~yılı eller- Vali ve Belediye reisi Dr. B. Llltfi Belediye varidatmdaki açığı kapat
de tonlanıp bırlkmesıne engel Kırdar bu sabahki ekspresle ıehri- mak için hazırlanan proje yakında 
olmak. bol paranın satın alma mize dönmüıtür. lstaayonda kendi- Meclisten çıkacaktır. Mütekait. dul 
kudretine set ce~ek! mllll rı:ü- .sile konu,an bir muharrirlmize, B. ve yetimlere ıeker dağıtılmasına 
dafaa mac;raflan \'ÜZ~den <;oga- LGtfi Kırdar, cl.tanbula ait bazı ir bayYamdan evvel başlanacaktır. ~t 
lan paranın. pahalılıga sebep ol- !er hakkında alakadar V eUletlerle satışının mua)"Yen günlere hasred.ıl- ı 
mıımasına c-alısmak, az gelirli . meai ile, kömürden tasarruf temınl 1 
vatandaslara vardım etmek, ve tema. etmek üzere Ankaraya gib- için elektnlc earfiyatının tahdidi hak· ı 
tıihnyC't vurmmcularla pençeleş.. miştim.> dedikten sonra, Ankarada kındakl hazırlıklar ilerlemiştir. Btma 
mc>l·. gördüğü tıler hakkında izahat ver- dair Koordinasyon heyeti kararlan 
. HükO.metin aldığı bu tedbir- mittir. ba)'Tamdan sonra çıkacaktır. 
ler arac:ında, milli ekonomi ba
kımından en tesirlisi Varlık ver
gisidir. 

Eski libc .11 ekonomi risteml
miz, sonra da Devletin gen~, ya
pıcılık alıcılık politikası: ve da
ha sanra dört yıllık harbin diz
ginsiz ticareti memlekette btr 

STAllNGRAD'DA VE ·RJEVDE 
MEVZii MUHAREBELER 

Finlerle 
münferit sulh 

• 
Müzakere batlamak 

üzere bulunduğu 
bildiriliyor -·-..... , ... ff-(A.A.) - !lma

dinavya kaynaklarından gelen 
haberlere göre, münferit bir aulb 
akdi İçin müakereler yapılmU 
üzeredir. Finlindiya, Birle,ik 
Am.ika ve İngiltere tarafından 
garanti edildiği takdirde aulba 
kabul edecektir. Bircok diplo
matlar, iKi partiai tefleri, banka
calar ve endüstri erbalx. istenilen 
bu ıulh lehinde laveç hükUmeti· 
nin tavasaut etmesinden bahti
yar olacaklardU". Alman kuvvet
lerinin balen memleket içinde 
bulunmuı yüzünden Fin milleti
nin bu arzuaunun tahakkuku No· 
el günil için mümkün olmaaa bi· 
le. pek muhtemel olarak Paakal
ya yortulan lll'Uında meydana 
l'elmit olabilecektir. 

Woorld Telegram ıazeteai, 
FinlAndİyanm milli emniyet ve 
istiklaline sanı göıterileceğinj 
bildiii takdirde muhaaamabn 
duracaiına inanmak için sebep
ler bulunduiunu temin etmekte
dir. 

V aşinı(tona gelen bazı haber
ler, Moakovanın, batta ayn bir 
sulh mihakeresine tul olacatını 
da bildirmektedir. 

şürü tür<'di zenginler yarattı. Moskova 12 (Radyo) - Dün ı Velikl Lukf mıntakasında küçük T , ük' " 
Ver:rt usullerimizin eskiliği ve ek- gece yarvı neıredilen reamt tebliiı guruplanmız: ıiddetH muharebeler ahran da 1 un 
slklıkler1. Cnmlıur1vet rejiminin 11 birincikanunda aakert kuvvet- ti . d :b. t hemm' ti h • Ta.hran 11 CA.AJ - SOn kargaşa· 
bütün .~atandaslan hürriyet, ada- lerimiz, Stalingrad mıntakaaHe mer- ne cesın •ta ıye.v e ıye aız 1 lıklar esna.smda kapanan m.ağazala-

AFRiKA'DA ÇiFTE MüTTEFiK 
TAARRUZU BAŞLAMAK UZERE 
Tunusta, Almanların iki mukabil 

taarr~zu püskürtüldü 
Nnyork 12 CA.A.> - Gueıel•r. aydınla:tma.ktadırıar. M!tı.~t.Jer aıeı. 

aldıklan habeılere atfen Afr1kada Acele bataklıklara. tepelere top. 
çıtıe milttefi.t taanıızwıun başla.mık mltralyös va mayın yerleştlmıettıe. 
ıli1191'9 bulundutuna ~ ed'7or. mlldafaa hatlarını kuvvetMnıdillDC
Yağmurlar mevsımı biter bitmez Tu- tedlrler. 
nusta taarru7.a glçecektlr. İk1 devrtye kolumuz, kefif hareket.. 

Ltbyada seklzlncı ordu kumandanı lerl esrwıı.nda mihver h3tıanna 4000 
general Montgomery taarruza baş- metreye kadar g1rm1flerdlr. 
lamak üzere AgeylAdak.1 mihver hat-
larını mütemadiyen ypklamaktadır. 

Londra 12 (A.A.) - B!.rlnci İnglll.z 
ordusunun Tunustıa Mecezelba.p şeh
rinin cenubunda çl!te Alman taar
ruzunu, şlddetll bir muharebe netı
ceslnde püskürttUğünU bildiren dün 
akşamki tebllğ'den aonra fazla bir 
haber alınmamıştır. Almanlar bu ta
anuzu, Meceze}ba.p bölgestnde 1kl kol-

i ile yapmışlardır. Mecezelbapto.n ha-
1 reket eden Alman kolu, uğradığı 
şlddetll mukavemet ve zayiat netice-

Yeni Gine'de 
son durum 
Japon kuvvetlerinin 

vaziyeti ümitsiz 
görünüyor 

sinde gerl çekllmlşttr. Londra 12 CA.A.) - Yenı Glne'dcn 
Daha doğudan hareket eden Jklncı gelen haberlere göre Bunada ~ 

Alman kolu, hedefine 2000 metreye tınlmış olan Japonların durumu lımlt
kadar yaklaŞilllJ, fakat müttefik top.. sizdir. Ganayı zapteden müttefik 
çu, piyade ve hava kuvvet.ı:rının kuvvetler, şimdi Buna'da Japo!llan 
şlddetll saldınşlan neticesinde püs. muhasara etmekte olan kuvvetlerle 
kUrtillmilştür. Bu muharebede Fran- birleşmek için sahil yollie hareket 
sız askerlerl parlak b1r surette dö- etmlşlerdlr. Müttefikler, Bunanın 10 
ğiişmüşlerdlr. Düşman zır.hlı araba kilometre garbında bulunuyorlar. 
bakımından ağır zayiata uğram14tır. Bu sabah alınan mütte-Ilk umumt 
Müttefiklerin zayiatı Almanlannkln- karargahının tebUğlne gore Jnpon
den da.ha hafiftir. Müttefik tnyya- lar Gona Ue Bunıı arasında S:ıla
reıer, Twıus Jlmanlle hava meydanı- mandanın cenubunda blrknç karııı 
nı, daha cenupta Sw şehrini ~ddet- hücumda. bulunmuşlar ise de ağır :a.s.-
le bombardıman eylemişlerdir. y1atıa pü.skilrtülmftşlerdlr. 

Kahlredekt Reuter muhablrmln Japon bataryalan ve uçaksavarlan 
lşaratına ~ÖI't sekizinci İn2illz or- susturulmuştur. Bunıı.da. 440 Japon 
dusu ageylft.'da Rommel ordusunu öldürülmüş, 16 esir aJınmıstır. 
mütemadiyen taciz etmektedir. Mlh- Bir uçan kale uçağı. Yenı Corclya 
vercller o kadar slnlrlenmiflerdlr ki üzerinde kendisine hücum eden ıs 
geceleri şlddetıı baraj ateşi açmak- Japon uç:ı.ğından ~ı düşürdükten 
ta ve ortalığı tenvir tlşekler1 lle sonra salimen üssüne dönmüştür. Jet, mu~vat nrenc;iolerlnde hic kez: cephesinde evvelki istitkametler- bir tepeyi zaptettiler. mı btlyilk lwmı tekrar açılmı§tır. 

ayırmadan bir tutması. küçük de taarruz:lanna devam ettiler. 1 O bi- -------=:--::==:::::-------------------------------------------
bir zümre-nın elinde biriken bu rincik&nunda hava kuvvetlerimiz I» :l k k a * I e ..rs 
paralan Devlet ve Millet men- Stalin&Tad mıntakumda düfl'llanın 
faatlertne yaramaz, bHA.kis 8~ taııt uçağını, 1 O tankını ve takrl
memlekett.e darlığı ve sıkıntıyı besı 200 kamyon ve otomobilini lm
arttıran kötü bir vasıta haline ettiler. 
soktu. Türkiye, başka hiç bir Stalinıradın fabrikalar mahalle
memlekette tutunamaz olmuş, sinde kuvvetlerimiz: ateı muharebe
ancak burava sığınmış, burada !eri yaptıları düımanın ateı nokta· 
her türlü hürriyetler içinde va- larını ve kazamatlannı yıktılar. 
şamak nimetini bulmuş, fakat Stalingradan ıirnal batısında ve 
bu sığıntıyı Türkiyeyi ve Türk Don nehrinin prk sahilinde kıtalan
vatandaşlannı her fırsatta soy- mız diiımanın beı mukabil hücumu
mak için vesile sanan .. kendili- nu, büyük zayiat verdirerek pilskürt
ginden teskiIA.tlı bir zumrenin tüler, düımanı çıkıı mevzilerine atb
sağmalı olamaz. Harb, bu gibi- lar: dü§man takriben iki bölük uker 
lerln hırsrnı ve cesaretini arttır- zayiat verdi; beı tankı tahribedildi. 
dı. Stalingradın cenup babamda ta-

Biltün memleketlerin çoktan arruzda ·~>Ulu~duk: 2 top, 13 kam
yaptlklanm Türkiye şimdi ya- yon tahnbettık. 
pıvor: Zenginlerden, hile ve Merkez cephesinde kuvvetlerimiz, 
desise ne kaçınlamıyacak şekilde zaptettikleri mevzileri tahltim ettiler 
vergi istiyor. Türkiye işe, ticare- ve kuvvetlerinin bir Juamile Rzev 
~. kazanca, kapitale hürmet mıntakaınnda taarruzda bulundular, 
iden bir rejimdir. Bu hük11met, Alman piyadesinin .birkaç hücumu
ınemleket mahsullerini dışarıya nu püskürttüler, dayanak noktalan
sa.tarak yurda para getiren, top- nı tahribettiler. Dilşman ölil olarak 
rağı işleyip kayQaklarımızı mel- b · yiız: Jr.iP zayiat verdi, 21 tank 

Para piyesi tiyatronmı ballDt epey ifler 

Çok görmeyiniz, bırakınız yesinler 

H• acıda yurdun ve balkm yar- Böyle olduğu balde niçindir bil· 
dumna kOf&D Kııalay, bu ..Eer aç- meyiz, bir gazete, ,urada burada 
1anQ da imdadma yetifti. latanbulda filim mahallenin imamı, mezini de 
.,ıı.ne&er kurdu, on altı bin yoksu· yemek yiyormut diye Yazm&f, birkat 
la her sün ucak yemek dajıtıyor. fazla vatancl&1m aşhaneden karm 

Bu on alb bin ntendeıı en yok- doyurmasını çok gönnüı. 
su11ar içb:len ayırdılar, fakat bwı- D :c.-. d ~·l Kı la ,_ ___ ! 
'-- da •-----'- • • el Ogıu egt, z:ı y AfnıuK3NM 
mrm onurunu aurunıaa ıçın, ...:.:r b' ka ---•- · _-.1_ ok 

deci' • ecek d'" "nd" "IUIP 111' p YeınaL ıstcınc11>, t -
a~or ~y ve UfU U: larm bal'Cl değildir. Oraya her haf· 
mıyecek ,ekilde. yemek batına bır vuran mutlaka doyınuyordur. Bir-
kurut bedel almıyor. L-- k' • birk .. ı,:.· dab k 

Bir milyon nüfuau olan koca İı· ~ lfl, ac JUZ .._.., • arnı· 
tanbuhm yoksunluk darlık çeken nı doyuruyor diye neye sızlanıyoruz 7 
balkı bundan rru i~ettir? Günler- Yazacak bafka ıey, göze batacak 
ee sıcak yemek yemiyen, fakat se- bqka faz:lalık kalmadı mı? 
sini de çıkannıyan inaenlar aade bu Çok görmeyiniz, bırakınız yesin· 
kadar nudır? Elbette haJU". Ke,ke ler. Kim olursa, Kızılaya b&1vuran 
Kızdayuı imkiDI fazla olsa, sengin- herkes, mutlaka fakirdir, ve Kızıla• 
}erimiz ona yardım etseler de -.ha- ya el uzatan ~ itilemez. Bıralmus 
neler herk--. her latiy-. acmk ol- ,...Wer, n 7U'daa edinis daha b.,. 



SahJfc t 

Tütün ve zararlari 

M anrU Vekiillği cTlltQn ve u.
rarlam ndlle 110 s:ıhlfeHk 

bir bro ür çık:ırdı. İçinde Maarif 
VekU1 B. Hasan Alı Yücel'den ~ 
lıyanıJ[ tanın~ hektmlerl.mlz1n. 
llJrn1 rlmlzln ve muharrlrlerlmlz1n 
tütüniin zarJ.rbnnı açık b!r dille 
anlatan yazıl n var. 

Her halde, tütünün r.a.rarını bu 
kad r açık dille de anlamayıp tü
t.ün ı~e dovnm Mecek.ler ıçln 
ol cak, broşürde meşhur Tt\rk Ali
mi Klit.lb Çelebl'den de b1r parça 
nlınmış. 

Kdt b ç lcb t. tün lçmenln e..kla 
yak bir şey olmadığını söyledik
ten sonra ş 'i ~ diyor: 

Ihtlm:ıl-1 lis. net-il zararıdır. 
Zar:ır-ı miiIWnde şüplıe ;yoktur. 
Nıluıyet mupteliya haçaylc'l o.sJI. 
,eden olur; zararına nazar eyle. 
mez Zar.ır-1 bedcnisi dahi mu
kanerdir. Zira umum üz.re düban, 
ccvher-i Jıııvn) 1 mükedder ktl
rn:ı a tıbben muzırdır ... B zı halk 
.. tn hı bal~ nııı nafidln deyn da a 
etti t ri nrri mevhumun a h fa.ı,lı 
yok L f·u guuf kabı nden bir saz. 
dur- kanun-o tıp d:ıi ~ine utr.ı-

S ay h mız B. Hakkı Sil-
h G ın bir yıı.zı ınd:ı. meş-

hur Amerlknn edibi F.dgar Poe'· 
den b ed rken ıBu muthl.ş da
hi " d or. 

D mek ki dihll r de ikiye aynl
rnnkt dır. Biri müthiş d:\ht. dlbert 
mut olm yan dtıht. Muthlş dd-
M m 1 E ıır Po 'd r Milthl~ 
olm yan dahi c gelince bir mls:ı.
le rn :ı ı k lını dile B. H kkı Sü
ha o ln'in m knleler1ni okuma
ya ed vnm etmek l~zım g yor. 

Kafiye hatiri i,ln 

Çmaraltı m cm11UlllC1& cDol
mabalıçe. b~ &lt.lnda vo 

Edip Ayel hnzUile çıknn b1r mer· 
ı17e fU beyitle ll'Oil& eı1.yomı.Uf: 
Deblhlere clrsek ve batınak ,ı\tal 

Oadl 
Blr ıes reıecektlr bhe 1vah 1 O 

4a mull 
Ankarad& münevver oldukları 

tadar dikkatli gençler tarafından 
çıkanlan c Yurd vo Dll:nya• mııe .. 
munsı bu beyit ümrlnde ltımm 
selen t1t1zllkle durduktan 80lll'a: 
cAtatUrk'ü de.'ıll.zlerde anya.n B. 
Ayel blr katlye batın için cGazb )'i 
m.az1 yapmıştır• diyor. 

Yeni aatrler kıı..flyes!z tllr ya~ 
yorlar diyo kızıyoruz. Halbuki ı.,te 
ıllrde ka.tlyeden mutlaka vazgeo
me31 lcabeden esk1 b1r §3\r' 

Radyo gazetesi 

R adyo gnzetest her halde B. 
Nu.tedd!n Artıı.m tnnı.tınc!.m 

ynrım .saatte yenil n bir ye:n~ -
tır. Çünl..-Q ı;plkeri r tıu :uim 
bqlangıd!e sonunu GÖYİ• ht.ber 
Terlyorlar. 

- Nureddin Arta.m Ra.d.yo ıaıh
teslne ba~ıyorl 

- Nureddin Artanı Radyo gau
tes1nı bitirdi! 

Bulana mükafat 
B ırı cnzcıanını kaybetm.11. illı

zeteıere 1l~n lb~. cBu.. 
lana mnwnt vereceğim• c:Uyor. 

Eger her kaybedllen cey mükA
fat vaded1nce bulmıuyol'!& h1o 
nklt geçirmeden gazetelere §Öy1e 
blr i?An vermell: 

cDünyn ıulhu kaJbolmu.,tur. Bu
lan fazlaslle memnun edilecektir.• 

Şevket Rado 

• 

DAHiLiYE VEKiLiNiN Z LZ LE 
HAKKINDA IZAHATI 

Bir ay içinde 20 ölü, 24 yaralı kaydedilmiş; 
1622 ev tamamile yıkılmışbr 

Aııtara 11 <Tele:fQpla) - Bllyük Blrlnc1klnunun başuı<lnn it.ibaren 
M1llti ı.tecllsfn1n bugünldl toplantı- tekrar başlıyan zelzelenin bilhassa 
1111da D6h1llyt Vek111 B. Recep Pe.. tokbüf ettiğt mıntaka Oorum vııtı
k:•1!. son sama.nlarda yurtta vuku bu- yetl.dlr. 
1a.n ,.er sarsmtıııı.n hakkında Szaha.t 10 ölü, 11 yıı.rnlı vardır ve ~ htı.y
T~tir. Bu Sza.b.attan anlafılcbğl- van telef olmUftur. &oo ev ktınıllen 
na rönı eeçen ayın ııı 1ndenber1 Ba.- yttı).ınış, 880 ev de ~ aurctto hıı.
lıkes:lr, Qorum, Man!A, Am.UYa. Ko. sara uğra.~~. Bu suretle bir ayn. 
caell, Çanakkale, Izmlr, Van, Kas- yaklqan bir devre esnasında yurdu
tamonu. Bıvns, Slnop, &m.sun, Tokn.t muzda yer aarsmtıle.nndan 20 ölil, 
ve Ordu vUAyetıerlndo ve muhtelif 24 yaralı olmak Uztre ceman 44 1n
fehlrlerde vuku bulan zeıselede en sanın acısını tat.m.ıf bulunuyoruz. 86 
fazla Balıke=lrle Çorwnda nro.r tes- hayvan yokolmlUJ, ceman 1622 ev ta
bit ~. mamcn ha.rabolmuş. 1363 ev de ha-

B. ~ ~ ezcümle d~ sn.ra ~. 
ki: Bu vakalann 11k duyulduRu anda 

cBlr1nc1. devrenin hasar ve r.ı:ı.y!At valllei:' derhal ışı vazife edinerek 1ş 
mtktannın blAnçosunu verlyoıımı: b:ışına yardımn koşmuşlardır. VllA-

Balı.kesit vllA.yet.lnde 'J ınu, 6 yarnlı yetıcrln ellndeki itfaiye, yardım va. 
vardır. 11 hayvan ö!mü§tür. Bina ola- mtalan n~ varca, halkın lmdadma 
rak 107~ ev tama.men yıkı.lmı.ştlr. ıtı6 götllrtllmüştilr. Kızılny mer'kez1 de 
blııa da yıkı.lmıo denebllecctt dere- para, çadır, k • , e, çivi glb1 mal
cede hasara uğramı.ştır. Balıkesir vı- zemeyt g&ıdcrm • ıuretııe her ı.-ı
lAyettnın en ziyade ııasam ~rayan mnn benzeri heı: acı hlc:Usede o.du-
mınta.tası B!gııd.IQ ruı.hlycsile sın.. ğu g1b1 mllll vaz11es1nl :ynpmı§tır. 
dırgı 1mz:ı.sımn Gö'cült nn.hlyesldlr. Samsunda yer sarsıntısı 

Qorum'dn en ke&t ııasıı.r bu 1k1 Samsun 11 CAqem) - Bugiln mnt 
nahiye mcrl"e'Zlerllo ya.kın tOylerlD.- 15,40 ta. 10 csntye süren orta oldd&tll 
dedir. 1 ölll, 'J yaralı vardır. '89 v b1r yer s:ı.rsmtlSl oldu. Bunu takiben 
yıkılmlf. 251 ev de ha&ını. uğrr.mış- 6,02 vo 6,15 te 1k1 haf1f sarsıntı da-
tır. ha oldu. Mal ve ca.n ~ı yoktur. 

Manl.!a.'da. bir &tı vardır. a ev yı- İstanbul 11 CA.A.> - Bu sabah 
~. 86 ev de harap olmuştur. yaz &:.ntl ile e 140 dakika. 43 eanlye ge.. 

Ama,,ya'da ynlnm Jk1 ev yık:ılm.ıO· çe doğu batı 151.lkametlnde ~ddetli ı 
tır. Demek k1 bahsettl~lın dlğer v1· bir Eelzele kayde.dllm1ştlr. Merkez 
JA.yetlerde hasar mevcut deıtlldlr. t\stün11n İsta.nbuldan &50 kllometre 
HM!.$0 yalnız sarsıntı hls.;cdllmek mı.. me!!lf~e oldultu tahmin edllmekte-
retlle geçmiştir. ı dlr. 

--

cep s;n 
hareket az 1 
Şimali Afrikada iki taraf da 

hazırlık yapıyor 
D<>iu cepheaindeı 

Rus cephesinde kıı bqlamıı. 
bu yüzden aakert hareket az.al· 
mı§tır. Londradan ~elen bir tel• 
gTAfta Sovyet kıtalannın aipcr
lere çekildikleri bildirilmcktedhı 
Bundan çıkan mfma So~t tar 
arnızunun durduğudur, Gerçi 
cephenin muhtelif noktalarında 
Ruslar bazı bnreketlerde bulun• 
muşlardır. Fakat bunlar mevzit 
mahiyettedir ve büyük bir ta.ar• 
tuz aayılamaz. Kıı bilhuaa Sta• 
lingrad mıntak8.31nda ılddetli• 
dir. Burada kar fırtınalan ve dorr 
hüküm ıürmdctedir. 

Alınanlar daha ıimalde, Rr.ev 
mıntakll!lmda tanklarla ıfddetll 
bir hücumda bulunmupardır. 
Moskova, büyiik kayıplar paha
mıa Almanlann bir miktar ller
ledik"lerin1 kabul etmektedir. 

Diğer taraftım Bcrlin, RUI tar 
arruzlarının her tarafta püskilr-

tlildüğünü ve Almanların hare
ketinin muvaffakıyetli neticeler 
verdiğini bildirmektedir, 

Şimali Afriknda ı 

T unust' ta iki tuaf da hazırlık 
cephesine Amerikan toplan ve 
yapmakla meşguldür. Teburba 
yeni kuvvetler geldiği, Alman
lann burada bir parça geri çe
lcildikleri bildiriliyor. Alman 
cephesi gerisinde muhtelif nok· 
talara paraşütçüler indirilm~. 
bu.ılar askeri hedefleri tahribet
miıılerdir. Fak t bütün bu hare
ketler mevz'i had' elerdir. B ·
yük bir muharebe iç'n hazırlık
lıınn bitmesini beklemek lazım
dır. 

l.ibyada Elagcila c~heshde 
sükun ıvnrdır. Sekizinci İngiliz 
ordusunun buradn her dakika 
bir taarruza başlaman bekleni
yor. 

Merhum Talat 
paşanın ke iki ri Tasarruf haftasım bugün . 

15 te söyliyeceği nutukla ---
açacak Almanyadan getirilerelt 

Bu 
Dostluk k pası maçları memleketimize 

gömülecek deveyi biz güdecegv İz, Tasarruf ve Yeril Mallar ha.f-

F 
tası bugfr.n saat 15 te Başvekil 

Bu diyardan bı·z gı· tmiyecegv iz enerbahçe ile Galatasaray yarın B. şükrü saracoğlu'nun Ankaxa Ankara 11 _ Mütareke yıllannd& 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bunların dışında, akla gelmez 
bir takım tertiplerle, lstlfçllik, 
vurgunculuk hilerile hlç çalışma
dan. halkın parasını kasalarına 
çekmek yolunu bulmuş, her tür-
10 Jrnnunlaıın, vergi ve cezasın
d n ka(' mak yolunu bulmuş 

olanlar da yeni kanunun adalet 
ç e ine gireceklerdir. 

Ad Jet an1aınında yanılma
mak ıaz:ımdır. Devletin, Varlık 
V ıgisi vasıta le tatbik et~ğl 
adn Jet, ne mahiyeti, ne <Slçüsü 
akımından, başka kantinlann 

ve ba ka hükumleıin eşit adale
tine brnzrme2. Ölçüsü büyük, 
mahiyeti şiddetlidir. Varlık Ver
gfsln'n gözettiği adalet, tam bir 
sosy 1 adnlettfr, tnlalft.pçı bir zih
niy tten do~mu.ştur. 

Ş f d d k 1 
Halkevlnde iradedeceğl b1r nu- Berllnde ilten oehlt edilen sadr~znı:ıı. 

Her 11rıı.nm yarısı hükOnıete aittir. ere Sta 1 a arşı aşıyor tulda açılacaktır. TalAt pa,şanm kemiklerlnln bnkı}est 
Her yUz bin ıını. taznncın dörtte {1çü Ankara radyosunda hattanın memlekete getirilerek meraslmle va. 

g1 la ~ ... al .,,.._ 1 b n~• önem ve manasıın belirten kem- tan topralclıınna gömülecektir. Nakil 
ver o r- mır. ~v>'C ce u ...... Cal ,_ l"b·· ·· h h' l b b ,._, verçl &ı.decc ttnglnlere ha.sre~tt. atuaray ~u u unun aa a u- aun uzun ir müddetten eri uaıa- :feranslax verilecek, memleketin tru1h1 teknrrür ettikten sonra 1htl• 
Fakat bütçe vıırldntmın mUhlm -se- ıeat vermedikleri Jçin Beoiktat ve taaaray - Fener maçı g8remlyen me- her tarafında olduğu gibi ~ehri- :ram mei'nslm.1 progtaını h:wlnnıı.-f 
kO.nunu kfiçük burjuva 51I1Jfmın Fcnerbahçeye karoı hükmen rnağlO.- 1 raklılann sahayı dolduracalda.n m.u- mlz Halkevlerlnde ve muhtelif cıı.ktır. Bunun 1çln bir lıeyetlmı1J.n 
verdiğim gördQk. Onla.mı da ve.rgls1... biyeli göze alarak lig maçlıı.nndıı ta- hakb:ktır. Oyuncular ta.raftarlannı teşekküllerde toplantılar tertib Almanyaya g\tme ı muhtemeldir. 
nl arttırdık. Bu sayede plyMnya ç,ı.. kını çıkarmadı~ malumd..ur. Son u.· memnun edQ> ezclt rnkibinı' ıbir ga- edilecektir. Kem r1n Hürrlyc.1\ ebe ~· 
ktıri pıırnnın ıhühlın bir kısmı ~ manlarda zaten Uki kudretini kay- lebe daha temin edebilmek gayesile llnde Abldm.ln ynnınn .CÖ ülme«ı dü.. 
nı.r devlet kasasıruı. giı1YOr demektir. bettiğini ileri aurdüfümlız futbol biltfin enerjilerini aarfedeceklerindcn ıünülmekt<!dtr. 

2 - 1~Uıla.kt tahdit. Bunun l.ç1n de aeviyemiz, Galatasarayın bu koran maç her zamanki gibJ çetin olacak- Mebus seçimi layihasının p k - k 
kupon usulllnü ihdas ottlk. Her va- lizcrine bUabütün dü§mü~ gerek lig tır. .. k . 1 aramızı oruma anunu 
t.roıdıı.şıı. b1r yıl içlnde muayyen mit- ebe k lar • dil muza eresı Ankara ıı - Türk p:ıra.sınm kı:y cc: 
tarda kupon kullıı.nınak hakkını ve-. ~e gderğm ub~a maç 1 aeyreh 

1
.mdc- SAZl Tezcan Ankara 11 (Tdcfonla) - Mec- Un1 koruma hakkındaki kanun 10.yt-

rlyoruz. vatmıdnş elindeki parayı ge e ez ırer curcuna a ın e l~in bujgiinkü toplaııusında. yeni ıhl1Sl cncümenlerden ge~r.ek um m1 
sarfa vakit bulamıyor. Kupon mlk- cereyana ba~lamıı~ı. ~ut~olUn alem- * Dostluk lrupuı maçlan tertip mebus seçimi hakkındaki layiha mU.. heyete sevkolunmuştur. Bu ltıy1h llj 
tarınca lstUı1tı.k yn.pmağa mecbur dan. olan üç kulu?ü~üz arnaında heyetinden ı tı.ccliyet kararile milzakere edilmlr .spekültısyonculaı: ve sermnye knç:ılG. 
oluyor. Elinde kn.lnn parayı ta.sa.rruf hS.~1.9 olan ~u gcrgınlik ıpor ıoven- 1 _ BeJiktA§, Fener.bahçe vo Ga- tir. U'Yl°hanın onuncu maddesinin çılan hnkkınd:ı şiddetli tedbirler nlın• 
ediyor. Kupon usulüntln b\r di~t len de Uzmuı v~ aah~lar yavaş, Y~- latuaray kulüplerimiz arasında ter- müzakeresi sıraamra. latanbul mcbu- mnktnd.r. 
fta1hly~ıı.sık1nidak lstedlğ1mt 

1 
iz madddenin Bi.s.l "~'· fakat katt bır tekilde boıalmaga tip edilmiş olan doatlulc kupası tur- ıu emekli general KAzım Karabekir -- -

.. on ro a yaraması ır. o yuz 1utmu~tu. 'Jk 1 131 2 y b B S"l s Londradaki Türk 
miktarda mevcut olan maddeler 1ç1n ~•• nuas~nın ı maçı o up 12/94 ve ozgat me usu • . u eyrnan ır: 
ya kupon kaydi koymuyur veyn pek tarihinde Şeref etadında yapılan Ga- n e6z alarak ecnebı kadınlarla evlı talebesinin mesajı 
az kupon mecburiyeti tnhm1l edlyo- _ Memnuniy~le hııbcr ~l~~ğ~ı.~ latasaray - Fenerbahçe lcarşıla~mnsı bulunanlanın. mebus seçilmemeleri Lonclra 12 (A.A.) _ L<Yndra. 
ruz. Mevcudu nz m.ıı.ddeler 1ç1n ise ~orc ~~ta gıden . ü~w~ulubumuzun saat 14,30 da. baılıyacaktır. hakkında bır takdr vennl~lerclir. radymm bu akşam saat 19,45 de 
fazla kupon lsUyurtı7.. Bu suretle pl- ıdarecıleri bu gergınl.i~ın. d_aha fazla il - Biletler bnlkon 250, tribUn Teşkil8.t1 esasiye encümeni rciııl B. yapacağı yayımda Londrada bu• 
yıı.s:ıdn dalma. malın bulunmasını te- de\am~ gerek kendılcrının. ve ge- 100, duhuliy.e 50 kurll§tur. Balkon Tevik Sılay, teklifin, TC§kilatı csa- lunan Türk talebesinin allelerina 
m1n ediyor, 1ddllıara, ihUk~a. im- rekweo Turk futholu~t.Wı .aleyhın~e ol- ~erleri numaralı olduğundan, Şeref siye lcanunana muhalif bulundu- mesajlarım neşredecektir. 
Un venntyoruz. duguna kanaat getırmıı ve hır en- ıtadından telefonla evvelden de tu- ğunu beyan etml~. Faltat teklif et-

3 - Tasarruf. Ham dolayıslle hal- lA§ma zemini hazırlayacak tedbirle- tulabilir. rafında cereyan eden mllzakere ıo- Ekmek karnesi satan ijr. 
kı t.f.SSrru!a davet edfronız. Bu malt.. ro baı vurmuşlardır. Bu vesile ile nunda tekrir Tcş1dl&tı csuiyo encü- 3' 

s:ıtıa :;r vasıtaya baş vurarak pro- yıı~ılan bir toplantıda eski ıamimi- Ankara • İstanbul boka mctılne lıav~le edilmiştir. Te~ilftu ki§İ yakalandı 
e
padlgan ya.B pıyor ve halkıda ..,,.~rt>ı-1:: yeU YA§Atmağa karar verCTdc ara- esaaiye encümeni bugün toplanacak Balat civannda Leon, Davit v' 

yoruz. n propagan ~ .,...r la d i 1 t ti. _ı,l · ı· B maçı 1--'- dl d ·· k' . . •· ki b etti. Zaten fazla lc:ızancını sarfede- nn a mz8: ar ca .~~ mıı ır. u • • ve bu takrir ile maddeyi mliı:akere ~ a arın a uç •ıı:ıın ote ne °'" 
cek bir yer bulamıy:ın halle bu para- anlaşmanm ılk teza:huril olarak da Ankara ıle İstanbul bokaörlerı ederek umumt heyete ıevkedceek· ri.k.ine e1cmek kamesı sattıklan ha· 
yı hart> tasarrufuna yatınnaRa koş- ~a.nn ve kurban bayramı tatilinde arasında tertip edilen boh maçlan tir. ber alınını§ ve üçü de yakalanmııtlJ', 
tu. tatbik edilmek üzere (Dostluk ku- yann .aat 11 de Şehir tJyatrosu lto- Bunların Üzerlerinde OC§ tane aA'tf. 

Bu üç tedbir de paranın piyasaya paaı) namı elunda bir ıerl maçlar medi kınnında yapılacaktır. Her ik..I Çarşıkapıda fecı· i,çl ve 167 tane de B. Karnesi bu• 
döldllmesine, kıymetten d~esine tertip ctmiıılerdir. takımda tanınmııı TUrltiye 'apmi- ltinmu~tur. Karnelerin aahte olup ol• 
ve eı:fIAsycn vukuuruı. mAn1 oldu... Teıbit edilen programa göre ya- yonlan olduğu için karıılaımalann madıklan ve maznunların bunlail 

fü.ılaimet paranın dcğeıini 
arttırmak, ve bu yoldan pahalı
lığı önlemek için piyasadaki pa
ranın bir kısmım çekmek istiyor. 
Çfrnkü hnrb tehlikesi ile her an 
ka ı karşıyayız. Büyük blr or
dumuz var. bu ordu sullıe kadar, 
gittikçe kuvvetlenerek sllfın al
tında durncak, vatanın istikHUi
ni koruvacak, icabında. kurtara
cakbr. Bu gidişle, bu masrafın 
altından knlknmayız, zira masraf 
çocaldıkca para artacak, para 
nrtbkçn fiatıer fırlıyacaktır. Bu 
sebeple hükOmet bir taraftan 
şeker, inhisar mallan gibi bazı 
eşyanın fiatını arttırarak, para
nrn bir kısmını bu suretle ~ 

Hükfunetln bizde almak iste- nn Fenerbahçe ile Galatasaray, bay- çok aıkı geç.cceği tahmin edilmekte- bir cinayet nereden aldıktan tahkik ediliyor. 
di~ tedbirler de başka şeyler ramın birinci günü Fcnerbahçe ile dir. Bu Kal'§ılaO'lllalar Jddialı olduğu 
değildir. HattA bundan henüz BeşiktA§ ve bayramın üçüncü pazar için milsahllalan İngiliz hakemlerin 

h:11kt.an bilva.cnta gerl alırkE!n, bir çok gerideyiz. Varlık Verglstnin günü de Galatasamyla Be§iktaı t~ idare etme.!i kararlaıhnlmııtır. Mü
de cezri tedbirle birkaç yüz mil- adaleti ne kadar sert görünürse kımlan kar~ıla~caklardır. Maçların aabakalaın huılatı ıehrimiz Yardım 
yonu birden doğrudan doğruya görünsün, blzde hiç bir kazancın her üçü de Şeref etadında olacak ve aevenler cemiyetine terkedileocktir. 

Fethi, başkasına metres
lik eden karısını vurdu 

gen almak zorunda kaldı. Birkaç - lngtltcrede olduğu gibi - yüz karıılaımalar nihayetinde en Jyi va· --

lzmirde pirinç ve ıade· 
yağ fiatleri 

İzmir gnzetelerlnde dkund~ 
göre İzmlrde pırtnç 125 - 127,5 kur~ 
satılmaktadır. Sadeyağ flntıerlne ge• 
llnce Kars yaR't perakende !40, Tral>iı 
zon ya~ 240 kuruııtan sntılını~ır. 

vüz milvon ... Bunu kimden ala- binin dörtte üçü geri alındığını ziyeti elde eden kulübe dostluk ku- Müptediler arasında Çaroıkapıda feci bir cinayet it-
bllirdi? En basta, Devleti ve hal- sanmıyoruz. Bir milyon vergi pa.sı verilecektir. Çok aönük giden gu"re• müsabakalari lenmJıtir. ~~e~~iğimize ı?re. Çar· 
kı soyarak milyonlar birlkt1nn1ş vereceklertn beş, altl milyon ka.- futbol hareketlerinin bu anla§ma l" ııkapıda, Kurkçuler caddeaınde otu· 
olanlardan, sonrıı da ışı ve ka- zançlan varclır. ilzerlne birdenbire canlanacağı mu- Gür~ ajanlığı tarafından terıtip Tan Fethi bir müddet evtVcl bazı - T ky d d 
"ancı dolavıslle, hiç sarsılmadan Bugün başbyan tasarruf haf- hakkakbr. Alak.adarlan bu teıeb- edilen müptediler aerboe gürq mü- !erini t&kibetmelt üzere Anadoluya o o ra yosun a 
Devlete birsev verebUccek vatlık tası, tam m!naslle bir harb eko- bUslerinden dolayı hararetle tebrik aab~kası bu.gün Gilreı kulübUnUn gitmiıı, aradan epey uman geç.tik- Türkçe neıriyat 
ve emluk sahiplerir. Jen... Bunun nomlsl günüdür. Bunu bir hafta ederiz. f &tih ıubesınde yapılacaktır. On ten eonra latanbulda bıraktılı kan- Tokyo radyosu 3 birlncl~tin t4ıf 
1çind"r ki Varlık Vergisinin ada- değil, bir yıl uuıtmalıyız. Varlık •** birden on ikiye kadar tartısı yapıla- 11nın Ömer lsmlnde birlaine metrea r1hinden U1baren TftrkQe :nef%1yafi 
Jeti eski alıştığımız ve yoksuldan Vergisi tatbikatının bugünlere Yanrlk.I ka.rıılapnaya Fcnerbah· ca.k olan mUsabahlara .aat 1.f do olduğunu haber alarak d8nmliıtür, bqlain~tır. Neşrl,Yat her cün Til~ 
ziyade vurguncuya elve~U gelen raslaması da memleketin iktisadt çe ve Galataaarayın na11l bir kadro baılanckhr. Fathi, kansı Fatmayı bulmUJ v~ Y& saatlle saat 17,50 ve 18,40 ta 31,48 
hoş ve zararsız k1Asik adalet an- hayatında, henfiz hep1ın1zin, mA.- ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Huaust Ömerden aynlarak evine dönmesi- n:_etrcden, çarşamba, cuma ve P~ 
lamına pek uymasa da tam an- nasını ve genişllğl.ni iyice kav- maç olduğu dhctlo takanlar belki Yarınki maçların nl eöylcıniııtir. Kadın evine dönmü§, gunlcrt saat 

7 
de 

19
.88. 

2o.so da 
2MI 

Iammdn kesin, halkçı, devrime! rayarnadı~z bir devrime ~ tadilatlı bir ıelc.ildo oynarlar. Meaela programı Fetihf de gene J~lorlnl takibetmeltı ve sı,ıo metrcden~ılacakbr. 
bfr adalettir. langıç oluyor. Bunun verhn1n1 Fenerbahçede antrenör Perye.r yer üzere Anadohrya gitmi§tir. Fakat 

Bundan korlonaınalı, buna memleket için uzun ıamanlar alabileceği gı'bi Galatuarayın Anr Şeref atdı: Saat 13 l.t. Spor· Ka- Fatma. kocası gidince tekrar Ömer- Avukat Haydar Rıfat 
şa~mamalıyız. Ne adalet kaygı- hayırlı kılacak şekilde hareket kara.ya gtden oyunculardan bazıları- •ımP8fa. Ha.kem ı Tank, Hayati. le yqamağa batlamııtır. Bunu haber bu aabah öldü 
!-"lndn ne llbernllik sevdasında etmellylz. Hallta da, hükOmete de nı oynatmak iıtiyeceği tabiidir. Bu Baha. alan F~hi tehar lstanbula gelmlıt Tnnınmı'1 muharrir avubtıardım 
fnrriltcreyi bBe geride bırakma- düşen vazife, millt harb ekono- bakımdan takımlar hakkında csulı FcnerDahçc ıtadıı Saat 1 1 Hilal- kansm1 evine dlSndürmck. istem' tir: Haydar Rıfat, bugün sab:ı.lın ka.rol 
mı 

1 
k'mse bizden isteyemez. Ba- misini, yeni başlayan sistem için- bir~.tal_ımln yapmak imkanı mevcut Vefa. Hak~ı ~ Sadı~. Semih. Bu sefer kad111, Ömerden bir ç,ocuğu sant 6,30 da vefat etmiştir. Geçen 

krnız İngiltcrede neler oluyor, de, eski tehlikeli durumu bir da- degılclir. Ancak Galataaaray çoktan- Saat 13 Halı~ • Siileymanıye. Ha- olduğunu 11öyliycrckı yazdanberl rahatsız bulunan merhum 
meşhur İngil z iktlsatcısı ve İn- ha dfrııtmtyecek surette yürüt- beri çetin raldplerle maç yapmadı- lcemı H. Galıp, Hayrı, Faruk. _ Bak, demi,, bu çocuk una da 1877 de doğmuştu. Vefatı znyia.tbn-
J?itterenin Mallve Müsnvirl M. mekttr. Deveyi güdecek blzlz, bu ğından Ankaradakl oyunculannı ge- Fatih ıtadıı Saat 9 Kurtuluı - o~ ne kadar !benziyor. 1klniil de idare dır. Ailesine tazlyeUerlmlzt su an~ 
Kevns'in n~ındn.n dinleyiniz. diyardan gidecek biz değiliz. ti~ezs~. karş1~ımayı Fenerbnh~e minpor. Hakem ı BUl~nt, Zeki, ederim. . • 
fn illere mnlıvesini idare eden Biz, Mllll okonomi haftasını, lehine gonnek ıcabeder. Mamafih Hayrı. Saat 10,30 R. Hiaar - Bey- Fethi buna tahammUI edemeını' k Takvım • 
bu ıat dlvor k . basit bir tutum ve artttrma. gibi ıenclerdenberi Fener - Galatasaray J.crbeyi. Ha.kem: NeJat, Zeki, &ba- ve •ltne ceçirdiğl bıçakla Fatmayı . . 

B ~de rnflHI. yon olmamnsınm anlamıyoruz. Gcınlş, sllrekli, maçlannın evvelden tahmini doğru, hat. Saat 12,30 Alemdar - Unkapa.• muhtelif yerlerinden ağır ıurette y • Zılhıcce 4 
.- Kasım 35 

devrimci m!nasında alıyoruz. hatta doğruya yakın bile çıkmadı- nı. Hakemı Sami, Necdet, Fazıl. ralamııhr. Fethi yakalanarak mah- S. !m. Gıi. Ö~ Jlc\. Ak. Yat. 
' ~ h k bir kapı hı- Saat 14,30 Topbpa • lata.. k~ye verilmlttir Yaralı kadın,haı- E. 12,48 2,35 7;1.7 9,47 12 00 l 39 
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Kırtasiyede şekil 

titizliğini ihya 
etmek lizımdır 
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Memurlara 
şeker 

Bayramdan evvel veril· 
mesi tahmin ediliyor 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı 

Ye Kürküm Ye 
Vesilesile bir mülahaza 

Otomobil 
lastikleri 

2 ay sonra yeniden tevzi
at yapılmaıı muhtemel 

Eskiden A vnıpada askerlerin 
flnlfomum yokmuş. Her ferdin 
sırtında ayn çefit elbille1er olmak 
tisere, Jld yana insan kalabahğı 
yığdumıı. Kılıç kılıca gelirken, 
kendi taraftarlannı, doğramamak 
için, göğüslerine ya bir dal, ya 
mavi, kırının vesaire reıık)erde Memurlarla mütekait, dul ve ye- Otomobil ve kamyon •hipledne 
bez ~lan taıuırlannq. - Ay· timlere birincikinun ayı için verile- Şehir Tiyauoıu komedi k11mının .edeyim mi> Öğrendim ki bir genç dağıtılmak üzere Emniyet müdürlüğü 
m devirde muntazam kıhkh or- cek teker hakkında Vilayet hazır· cYe kürküm ye• adlı bu yeni ko- yazıcımız benim ekıeriyetle piye9- altıncu tuhe emrine verilen la.tikler 
du biz Türklerde Vanmf. Yeniçe· Jıklannı yapmııtır. Vilayet, dağıtma meclisinin birinci perdeıini seyreder- ]erin naaıl oynandıiı hakkında taf· tamamen tevzi edilmiftir. Haber al
rilerin bu hususa ne derece riayet itinin İstanbulda güçlüğünü düıüne- ken mütemadiyen acaba bu piyeai ıilata giripememden tiyatro mü- dıiımıza söre Jietik acentalarll'lın 
ettikleri malumdur. Galebeleri- rek daha pratik bir ıekilde yapıla- adapte etmek aayın Cemil Gahit nekkidi olamıyacaiım h~müne ı.:a· memleketimize getirilmek üzere bu
nin bir hikmeti de ihtimal buy- bilmeıi için Vekalete müracaatta Cem"in neden aklına gelmiı diye nyormuı. Demek, dolyıeıle, hen~ lunan .3000 laıtiği mevcuttur. Bu 
du... bulunmuıtu. Gelen iki talimata gö- düfilndüm durdum. Bir türlü sadra de kendiai gibi yapmamı ve bu ıyı lastiklerin yakında memleketimize 

Modem askerlikte ise. mareşa. re mütekait, dul ve yetimlere ıeker şifa verecek bir .ebep bulamadım. o~nadı, bu fena .. oynadı •. hunu beğen: getirilmesi beklendiğinden iki ay 
lından erine kadar her şahsın ne l\'e erzak dağıtabilmek için Malmü- Bereket versin zihnimi kurcalıyan elim, bunu begenmedım dememı eonra tekrar bir tevziat yapılma.aı 
kıhkta bulunacalt, nasıl oturup dürlüklerinin - maaı verir gibi - bu düıünceyle gayet ağır olan bi- istiyormuı. muhtemeldir. 
kalkacağı. ne gibi erzak, maaş bordro yapmalan lizım gelmekte- rinci perdeyi sonuna getirebildim. Genç yazıcunız unutuyor ki oku· Emniyet altıncı ıube müdürlü-
vesaire ahp ne zaman terfi ya- dir. Düıüncemin bir saiki de Şehir yucular bizlerden phsi fikrimizi ğünden yeni lastikleri alanlann eAki 
but terhis edileceği, ne şeraitte Halbuki Malmüdürlüklerinin iş- Tiyatrosunun en değerli aan~ar- değil umumt .f~irl~r beklerler. Hattl jlastikleri - Ticaret V~letinden 
hastaneve gireceii ve ne derece leri çok olduğundan buna imkan tarından biri olan Behzat Butak bu U1numi fikırlen kaydederken de gelea bir emirle - teslım etmeleri 
hasta olursa çürüğe çıkanlacağı görülemediği gibi bunlardan çoğuna oldu. Çünkil onun ruhsuz rolünü mucip sebepleri göstermek lazım- bildirildiği yazılmııtı. Bu emir ilk 
inceden inceye tesbit edilmiştir. da erzak kartlan verilmemiıtir. Vi- canlandırmak için ıarfettiği gayret- gelir. Tiyatraya dair yazı yazan .300 lastik tevziinden ıonra geldiğin-

Her türlü resmi dairelerimize layetin Memurlar kooperatifi vasıta· !erin ıeyırcısı oldum. Üzüldüm. bizlerin zevkimiz. keyfimiz bir mi- den mal sahiplerinden eski lastikler 
bir göz atacak olursanız, evrakın, aile ,ehrin mUhtelif semtlerinde te- Hepimiz biliriz Jr.i Behzat Butak, yar olamaz. Yazılanmızı aııcak ti- henüz toplanamamııtır. Öğrendiği
deftnlerin. dosyalann, dolapla. min ettiği ıekerci düllanlan va$1• cKayseri gülleri>. cMeraki> haıta yatro 1ıörgiiıüne, tiyatro maluma· mize göre yeni listik alanlardan u
nn, masalann ilh eski ordular· taaile ve ekmek karnelerinin bq ta· olmak üzere uılları kadar kuvvetli tına, tiyatro .edebiyatına day~yara~ ki ve hurda lastik bularak toplamak 
daki 0 acınacak şekil ve şemail rafı kesilip verilmek suretile ~u de- bir çok güzel adapte edilmiı piyeste yazmalıyız kı okunacak degerlerı güç olmaktadır. Ellerinde eski listi
kargaşahğmda bulunduğunu an- faya mahsua ıeker dağıtılmasına asıllarını oynıyanlara taı çıkartacak 0.lsu~ .. Ben iıte bu sebepten. ke?di!e: ği bulunmıyanlar hurdacılara bq
lamakta ~Hçlilk çekmezsiniz. dair hükOmetin müsaadesi istenmiı- kadar kudretle bir çok rol ibda et- rı gıbı yapmryorum. Kendılerı gıbı vurarak kullanılmaia elverifli olıru-

tir. mi•tir. Halbuki bu rollerin çerçevesi yapmadığım yalnız bu mu? Yazı- jyan lastik aramaktadır. 1-liç kıymeti 
M~IA kAğıtıar... Kimi el ka· v·ı b h " l .. ll'f d K. . k k K' • ı ayetin u mürncaatine enüz olnn piyeslerin hurusi kıymetleri ne ~nmı ~er ~e. mue ~' mevzu, tem· ıolmıy8'\ hurda lastikler bu yüzden 

ar... ımı os ocaman... ımı cevap gelmemiştir. Vekaletin mü- kadar yüksebe cYe kürküm ye> nin &ıl, n:tıce gıbı huıusı kısımlara da 70 - 80 liraj'a çıkmıştır. 450 lira ve· 
~man rengi, kimi parlak. kimi d b h d B b ·· k d matbu bir cetvelin arkasından saa esini ugün şe rimize önmesi bu birinci perdesi o nispette silik ve ayırmıyorum. en ugune a ar rip dört yeni lastik alanlar. aynca 
kopanhp iistüne liiiballce, resmi 'bclc.lenen Vali ve Belediye reisi dok- sönük. Fakat derhal ilave edeyim. garhi_n ~uduğ~~ en . ıöhre.tli mÜ-1200 - 250 lira verip hurda lutik 

tor .. Lfttfi Kırdarın gt'tireceği tahmin Bu sözlerle bu ür perdelik oyunun nekkıtlerınde boyle bır taanıfe ru-, tedarik etmek zorunda bırakılmak-
mua:nele yürütiilmiiş ..• Bunlann d ı H h ld ı.._ v ı d B ı b b k dil hepsi dosyaya s;.recek... Fakat e 1 ıyor. er a e 'Oll}'Tamdan ev- yalnız birinci perdeaini kasdediyo- ~n:'8 ım. un~~ era er en e- tadır. Tevzi edilen 800 yeni l.istiğe 
bu intiıarn:;ızhk. o mükemmel vel memur, mütekait, dul ve yetim• rum. Diğerleri hallındaki düıünce- rının bu tarzına ıtıraz aklımdan geç- mukabil 800 eski llstik henüz top-
dosva mefhumunu bile altüst lerin birincikanun ayına ait ıekerleri mi awağıda arzedeceiim. medi. Her yiğidin bir yoğurt yeyiı lanamamııtır. 
-.:ııı P la dn-·· ka "'-- dağıtılacaktır. F'JL -'-'le I h k' tar.zı olacağı düıüncesiyle hareket ı ---------
aı yor. arça r ""'?uyor, y.- Birinciklnun ayına mürettep lan ı ıuuı;ı a ya nız otça va ıt ge-
Juyo~ d :!iaten dosya1ar da yek· tekerin gelecek aya bırakıla:ğı çlirt~ek kiçind kyazıl~ıı dpiyweıleril ince ett~bir Tiyatrosu sanatkarları oyna.- çı·çek aşısı 
nasa e._. ··· hakkındaki haber d w el w·ıd· e eyıp 81 0 uma ogru 0 maz. dıklan """unları bütün kuvvetleri-. ogru egı ır. Es b "bi · 1 d ba 1 1 _,, 

Defterler de hu vaziyettedır: uen u gı pıyes er e ı ıca ro le müdafaa ettikleri ve birbirlerin· 
Avm tarz muamelenin vürütül- E phisların deiı1 chadiıe• lerindir. den apğı kalmamaya çalııtıklan 
dii~i filanca defterin 194@ yıbna km ek tevzii cYe kürküm ye> nin bu birinci per- zaman derhal kaydettim. Aksi talr.-
ait olanı 40 santim boyunda. ] 941 desinin kusuru da burada. Çünkü dirde daima ıükutu tercih ettim. 
inki 3. 1942 nlnki 37... chadise> bir türlü kurulamıyor. Ta· 

Çiçek vakalan çok 
azaldı 

rif etmek istersek bu perdeye kısaca Rollerin temsilinde büyük bir bu-
T:ıbiatiJe bunların gireceği do- Yem" kil t fı d ı d 

J ıı.. te e ra n a csun'iüh diyebiliriL Giriıler, çı· susiyet gördüiüm zaman ar .. Sıhhiye müdürlügwünün --Lrin her aplarda inti-ıam olamıyor. Z111a haz ı ,_. 
flrftt~rterln çoiu bodur kabyor, ırlık yapılıyor kıılar sun"i, phıalar eun'i, mana cRüzgar ea

1 
ince> nin çok kı1aa o an tarafında açtığı aıı merkezlerine hal· 

Jrimf lcinc jtiremiyerek katlam- sun"i. Velhasıl bu perde bep sun'ilik. u·ukat ro ü için Avni Dilligi 'e yap- kın göeterdiği büyük rağbet üzerine 
yor tepeye konuluyor yahut H rk k W• • k d' t d Ve bütün bu perde boyunca müel- tığım ve Prok9p rolü için 1. Galip 1 bundan on beı, yirmi aün önce sö-
zoria sokula çıkanla cilt bozulu· g"u ;ın~k:cbkı;ıeh~~İar~:nı 0aİ:ba: lif v~ dola?'ııile piyesi adapte edı:_n Arcan'a yapacağım gibi bütün ya- rülen çiçek hutalıklan vakalan çok 

Ce 1 Cah t Ce k k - zımı o role hasrettim. Ve yahut azalmııtır. Neıekim ayın alt••ında ... yor sahifeler dökiUüyor . . . h 1 ki d d'I mı ı m ı ına, ıı ına, ug- .. 
• ..• meaı ıçın azır ı ara evam e ı. d'd' had' . k cYalancı •. piyesinde olduğu gibi 12 yaşında, ayın onunda da 12 ya· 
KuUanılan mürekkepler çeşit mektedir. Vilayet, mevcut fırınların raı1•· 

1

1
11e Be ısde>dyı lurmayka 1 l ld h il b' l'kl . ça ı§ıyor ar. u per e e ne er yo : bazı rollerın yanlıı an aıı mıı o u- şında iki çocuğun çiçeğ t t ld .. 

~eşit ..• Aklın~ esen kurşun ka. ka da e d'~~kle erme ayrılı_n~sı hak- Havsalası ayda yüz lira sarfını kav- ğ~nu gördüğüm zaman izahat ver- jtesbit edilmiştir. Bunla~da: ~iri ufe 
lf'mle bir emtr kaydediverir •.. Ya· ~n ~ k;e ıu d r byattıgı gıbı k~yma- rryabilecek bir adama günde yüz ?n~. Bununla da kalm~dı~ . .,aha su çiçeğidir. Su çiçeği esaaen hafif 
hut kınnızı kalemle ... Yahut stl- il m. ı . ara K a :.ıu. us~k~ emır .. ve- lira aarfettirmek: budala bir terzi ~erı Bazı eaerlerdea, degersız oldu- bir hastalık olduğundan hekimleıce 
)osunun yeşil milrekkeblle ... Ve r m11tıdr. ay m ı ar, nu~ 'anlıtlıiına dayanarak iki kıtiye e,,.. gu kanaatile, hah.ederek okuyucu- o kadar ehemmiyet ıverilmemekt 
ka'Ylt numanmnm, tarihin. ha· fu:"b:w) s~ıe hu :ra-k T nu- vap defittirtmelc: zengin bir •danıa. ~ ..,~ b,ybettirmek bu kiiat dir. Halkuı.a,alanmuına dev-. ediİ
valenln, ikinci, befinel, onu~cu g anacagınıl ~j.. m~ hartlfar sanki daima görülmiyen ve tahmin kıtlıgında luzumsuz yere Nhr ka.ra· dikçe ıehrimizde çiçek lıutalığınm 
hav~lenln rereye yazılması lküza rının ~u~ara t!se ku uke gore er ı- edilemiyen bir ,eymiş gibi. fakir kı- lamaktanaa ortaya faydalı ot.:bıle- hiç kalmıyacağı muhakkak görülü
r.ttl~ maltl~. deflldir. Bunlar ~_nın d a:i:İ~~ı e me sayısını tee- lığında maruz kalacağı muameleleri cek malWrıat atmayı tercih ettim, yor. 

k
k!hh metn

1
1n us~üne, kih altına, ıt~-~- erb ır.h ._, :ı.. 

1 
kla merak ettirmek; eıine, bizde değil, Aynca bahae deimiyecelc bir eaerin ••• 

n metn n üstüne sürşarj sure- :&AMlnn u usustaıu .. azır ı n u b'l' d .ı b'I w· • 1 t ·ı d'ld::c.· · '---k r:- k L-- 1 x.. 1 .. d 1 . 
tf'1de . 1 aktadı B 1 k tamamlandıktan aonra bu eni usul· ~m ı ır n~r~ e ra ı~a ı ~cegımız ~ı .... emaı e ı :.-''?1. anıa..... ~e ~ta ı••Y e muca e e ıçin 
t i ~;zı m r... u m:u d ek k d w I . . Y b I bır baba tıpı bulmak, uneaıne oyu- busbutün abes olacaııı ıçın de hazan 1Fatihte sekız aıı grupu çalıımakta-
~ n saa erce an dur .•• Hey ek me agıtı m11a1 lflne aı ana- na, koparıp atılması belki daha uy• tamamile ıükGt ettim. Veya. haki dır. Doktorlar ve aıhhat memurlan 
umumiye bakkal defterinden ca tır. gun olacak, Yapııkan soyadlı bir 1 kati söylemit olmak için, unatkar- tayin edilmiıtir. Fatihin çiçek ile 
beterdir. Aparbman kapıcıları Sebati ilave garabetine düımek; bü- lann, mütterek ıayretlerini müıte- mücadele için birinci grup lmirü~~ 

Kullandığımız çoğu mürekkep cemiyeti dün toplandı tün ~~nlar k.~fayet ~t.miyormuı gibi reken kaydetmekle iktifa eyledim. ne Beyoğlu hükGmet doktoru bay 
birkaç St"ne sonra uçacak cins- . . .. de hırı tesa~ufe1t, hm kasden .h~da- Ve yazdıklanmı yalnız,baydi ka· Zülfi Özğem ve Gedikpapda aart 
t~ndir. Resmi kayıtlann yanın Apartıman kapıcılan cemıyetı dun va seyahat ımkinını kazanan ıkı ta· rihamdan diyeyim, yalnız kariham· hutaltklarla mücadele merkezi aıh
asır 80nra mahvobnamndan kor· yıllık .k?ngrelerini yapar~k i~are h.e- ~u~ tasavvur. e_tmek;. fakir görünm~.k dan çıkarmadım. Bu mevzua dair hat memurlarından bay Avni Türk-
lrulnr. yetlennm yansını yenılemitlerdır. 11tıyen zengınm, hır telefonla, bu- odamll'I duvarlannı aüsliyen kitap- can aynlmıılardır. 

Kitfhin yazısı her türlü fante- Toplantıda kıtpıcılar arasında para tün planını altüat ettirmek. Daha ne- lardan miane ettim. Ve yazdıkla· -----
sileri ihtivar eder: Anu ettiği ye- alıp verilmesi hususu konuıulmllf, ler, neler... Bu izahattan da aalaıı· rıma bu suretle okunmaya değer B d d 
ft majüsküller kondurur, tenldte bir kooperatif tqkil edilemediğin- lacağı veçhile bu perdede hep •un·. bir kıymet vermeye çalııtım. orsa lfm a aatıı 
rlavet etmH has lsfmleri mlnüs- den tik.ayet edilmittir. ilik var. Eserin aslının geçtiği mem· T 'ld hah d d yapanlar 

.. ' ,t •- b ld b' k b ı k b lk' ı f k b' emıı en gene ıe eme en kulle cırırttınverir· k'leri. Meri .a. ... n u a ır ço apartıman u- e ette e ı uygun o an, a at ıze .. d ld d N 1 Ticaret odası idare heyeti dün 
r'Jerl gönlüniin dil~iği gibi res- lunduğu halde kapıcılardan pek azı- hiç uygun olmıyan ıeyler. ~;tunum: 0 ur um. e yapma 

1 
toplanarak borsa harici aatıı yapan 

meder. _ Sökebilene aşkolsun... nın cemiyete kayıtlı olduğu görüle- Aıikar bir surette görülüyor ki 
1 

mem Selim Nühet Gerçek iki kürk tüceannı para cezuı ile ce-
Daha savayam mı? rek ıemt semt dolaıılması ve kapı- artık adapte piyesler devirlerini ik- zalandırmııtır. 
Miies!!eSelenleki intizamsızlık. cıların cemiyete kaydedilmeleri ka· mal etmiı bulunuyorlar. Borsa harici eatl.f )'apanlar hak-

lıtr. ~ecikmeler ekserivetle bil- rarlattırılmııtır. 1 Falkat bu o!durmay~ çalıııl~n ~ey- Kömür ihtikarı kındaki takibatın •on haftalarda hız-
tiln bunlardan ileri ge11vor. Hal- Amcabey hakkında erlio'mb~adpı~eı t.e .0 Tıya~~kn ba~ Üsküdar civarında oturan Ne\"i· landınldığını yazmııtık. Takibler 
bnld. modf'm bir orduda a-ıkeri gd rız Ese ep~~n.ı o. ur gıd 1 a t u zar adında bir kadın beyanname ile ~i>:aaada iyi teair yap~lf. borsa ha· 
tıahıslann kıhklan ve hareket şe· konf er ana h e ~'.I d 7 'k~ın~ı per eY,e ";: kömür tevzi bürosuna müracaat rıcı Nhf yapııların mıktan azalmıt-
l<flteri gibi rr.smi evrakı da tabir Ü.küdar Halkevinden: Yarın Üs- ammu e en er ı ıncı ve .. k':çfuncu ederek bir ton kok kömüril almak tır. Her hafta Ticaret oduı idare 
Cal..... .. lf land k k"d H lk . d l S 30 d perdelerde sabırlarının mu a atını h . f d b h ._.. «Un nrma 1nna >) u ar a evın e saat , a ld k b I 1 üzer~ ordino keetirmittir. O aırada eyetı tara ın an orsa arici aatıı 
mihnkiindiir. maruf karikatüristimiz Cemal Nadir 0 lku. ç~ u uyd odr afr. hl ç·· Bedros adında biri Nevizara müra• yaptıklanndan dolayı on rve on iki 

Bu .. . G "I Am b ıncı per e e era ıyoruz. un-lı:..a-yın p ıa.ı.~ı- kuru u•ü u er ca ey mevzuu üzerinde k caat ederde kömür ordinosunu yu··k· tüccar cczalandınlırken bu haf•- bu .. suıı • a ı.c:auı, .. • b k kü tabiilik baılıyor Ve yu arıda .. 
mun standardlze edildiği bfr ir onferans verecektir. Herkes gi- hayretle saydığım n.oktalar öyle kar· sek fiatle kendisinden aatın almak miktar ile.iye dütmüıtür. Tıcaret ve 
asırda ~t müesseselerin evra- rebilir. fıla~alar tevlit ediyor ki biz de ta- istediğini bildirmif ve pazarlık neti- zahire borsasının satıf kontroUannın 
kı. defterleri, dMyalan, dolaı>lan T f ha biatiyle gülüyoruz. Birinci perdede cesinde bir ton kömür ordinosunu neticeleri Ticaret Vekaletine bildi-
birkaç muayyen tip l,.lne sokula- aaarru ftaaı t b .. bil ed · k h t·~ 11 O liraya almıttır lhtiUr mahiye- rilmektedir. Ticaret V ekiJeb·. ~n ., Ba " lla-ik H lk · d e essum e ememıı en a ..,. • .... 
maz mı. reme tibi memurlar· ~ tat a evJn en: Tasarruf kalık ti la k cHidiee tinde olan bu iti zabıta haber almıı bir emirle Ticaret ve zahire bo,... 
dan bir takım yan tekniği forma- haftası dolayısile Evimizde yapıl .. kuruı:ı:, :ıd:i:~~=:~iz artık dü~ ıve Nevizar ile Bedroa yakalanarak lanndan piyasada müeasir rolü oy-
Jft~Jf'l'fne riant istenemez mi! •• cak olan program: ıünmek imkanını bulmadan ona evraldarile birlikte Millt korunma namalannı iatemiftir. 
Elbette h~ mflmkün •.. Yeni~rl 1 - 13.12. 1942 pazar günü ak- pqinde gidiyoruz. Gülüyor ve eğ- müddeiumumtliiine tealim etmiıler-

Bir aydanberi bütün bir ma
halle balkı tekiç sesleri arasıncl:ı 
çıldıracak raddelere geliyorus. 
Hepimizin asabı bozuldu. Bidnı 
sinirlerinmi harabeden şey nedir 
bilir misiniz? •• l\lozaik! .. 

« Ne münasebet'! •• ı> demeylnls. 
1'1ozaikle çekiç RSleri arasında 
ne gibi bir alika olacağım bot 
yere dilfünmeyinlz. 

Zaman zaman lstanbulda ya. 
palan yeni binalara bir kurd, bir 
hastalık musallat olur. Bütün 
yapı sahipleri sanki başka bir 
güzellik bqka bir yenilik yok
m111 gibi, lı:ör değneğini bellerce
sine ona sanlırlar. fıte aMOU· 
ik» denilen münasebetsizlik de 
şimdi, İstanbul blnalanna kanca· 
yı takmıştır. 

't anınızda, bütün malseme 
yokluğuna rağmen, çerden, çöp. 
ten, çamurdan, taştan, demlrsis, 
çimentosus, en kötü harçla, her· 
bat bir şekilde bir bina yükseldi 
değil mi! .• Dış sıvalannı yaptılar. 
Ve bina kuruldu ... Sis komşular, 
~erdenberi 1ı:a::;nm fllirtm 
~t gürültüsünün bitmesin
den son derece memnunsunus. 
Likin heyhat! .. Asıl gürültü, ud 
dehşetli ve şiddetli gürültü bun· 
dan sonra başlıyacaktır •.. Çünkil 
kaHa - kendi sevki ile - asri 
bir binanm mozalksis lı:atiyen 
meydana gelemlye.ceğlne kanidir. 
Bunun için hemen mozaflı: .,... 
lar. 

Ve ameleler ellerine kocaman 
çekiçler, kocaman demirler ahp 
koca binayı dışan1an, milimetre 
milimetre döfrneie, dınarlaiı 
pörtük pörtfik yapmafa ........ 
lar. Altı lı:atlı, ız clalrell, mun
zam bir cephesi olan n tam ya. 
mnısda bulunan Mr Nnanın ini 
suretle çekiç, n demlrler altmd8 
taşlan inlete inlete ~ 
hattA boan hattaıarca döğül~ 
sini tasanur edlnls... Bina çiçek 
çıkarmlJ lnsanJann yüsan.ıat 
bozukluklar gibi delik dtŞik. ,... 
tük pörttık olduia aman artık 
in~t yapanlar da, yaptıranlar 
da memnundur. Şaka deıtl 
t1Moalkıt bitti!.. Yapıdan 1f1n 
«Mozaik» le bir aJAlı:ası ola 
ban! •. 

Bu binalardaki çiçek hutabil 
fevkalAde salgın bir haldedir. 

Meseli bkfm 1e111tte yalım Mı 
ay içinde Oç moalk nkuw çak· 
mqtır. Evvell saidakl binadan 
batladı. Onu tamam Mr halW 
dö~c1i11er. '7 Ji1n hna yakın e&u· 
ranlar. tunarhanellk bir hale 
~ler. hinci hafta butahk 
soldaki binaya llÇl'llCb. Ona ü 
10 ~ döğdiller!.. Şbndl tam 
önfimüscle, elkl iken yenflewtht· 
len sanak dUftl'lan Mr taba •· 
valarla asri bir .-ıtı sokulan lh· 
tlyar binaya hastahk llrayet eUl 
Onu durmadan dtl~rlar ••• Yani 
önümüz mosalk. arbmn m-. 
lk, lı:arşumz moalk ••. 

Mahallede bir ınou.lk vUaa 
daha çıkana, " bahmma raf
men semti detlftlnneğe ahdet
tim, çünlril bu moalk btulm 
olacak! •. 

Bunu yapan bir lı:alfaya blru 
çıkışacak oldum. Bana: 

- Beyefendl.. Kadmlann on
dülA.~onu ne ise, yeni blnalarm 
moulld de odur •.• dedi. 

Hay olma olaydı. .• Böyle lı:en
dllerlne mor.al\ yaptlan hh1alar 
arasında öyle entipüften olanlaı 
var ki çekle darbeleri arastnda 
yıkılıverecekler diye korlruyonım. 
Çamurdan mamul hasbalann bir 
mosalki eksik blmq! •. Bu eko
nomi samanında sırf dıs ytisil 
pörtük pörtük olsun, üstelik tol 
tutsun diye bir amele kadrosunu 
~erce ~hştırtmak! •.. Ve her• 
kesin bapm ~! lnsanlann 
b~k süsleri katlar, binalann 
sllslert de mlnasm ft rfiltln~ ..• 

Hikmet Feridun Es 

f'rdusundald intizam l'fbl. devlet fll11U saat 20 de (Bugün geçirilen len;:Yoruz dir. 
kn-ta.'llvPSinde de bir tekUperest- sıkıntılar ve zorluklara mukavemet) Ü ·· .: d d --L'ld d ~-----------11111ıı. Jik vardı (He "'--t b l ._ f B' . . '-ul çuncu per e e aynı ,.,..ı e e-. Y•lft • U da edebi· mevzu u &on crans. ırmcı ortao~ ıvam ediyor Ve oyunun ıonuna k .. 
yatımmn alay mevzuu olmuştu.) tarih öğretmeııi bay Muzaffer Ger- d ı,· · .. :.k.J·· Okuyucu 

mektupları 

Eminönü Halkev~nde Konf era ıs 
LAkln şimdi bunun, büyük bir man tarafından. a~:ı ~~it u~~ ismini, hafızam 

titizlikle veni ihtiyaçlara CÖl'e 2 - Konferansı takiben Ar kolu b • aldatın '"- d fa • ·b· 
lh il ••lerimbl L lı: la-'•....._ fı d b d •-· enı ıyona. .ıuı; e 111 yer va "'l pea o ..,.~ ...... t~ra n an. an o, 1t1tara ve mando- rum. Pi)'es intibabmda biraz daha 
caktlr. lin

3
konMn. . • mü,külpesent olmalannı temenni-

(VA.-NQ) - 16.12.1942 tar.ihine raala· den kendimi alaauyacaiun. Bu au-
-----------.. yan Ç&lfllmba günü aktamı saat 20 retle daha bfiyGk munffakıyetler 

de C Fiat yü~eliıleri ve buna ka111 elcle edebileceklerinden ümit vanm. 
alınacak tedbır) mevzulu lı:onferana. ı Hele bir piyeal tercüme edcek yer-
26 ~cı okul öğretmeni bayan Nigar de adapte etmeye kalkıpcak olur-
Eı'~~ tafafındank'be G- . lana itinayı bir kat daha artbrmalı-

1 
Mizah gazetesinin 2 nci 1 k ı on ernsı ta 1 n ostent dırlar. 

~ u~uz tarafından 4 perdelik Tıpl H ) d'k'--t d -'- J 1 
sayısı oıyeaı te ·ı dil ek . e e ı ıua c ecc:s o ur ana me-

CEMAL NADİR'in msı e ec tır. aela bu piyeateki Davul Klhya. Se-

• 
Terkoa ıuyu --l'atlhte Ballpa .. cadde.inde otu

ran bir b.rUmll din luetıembe 
mtlncaat eW. Terkoa a1mK lç1n 
btltb mah•JJe haltı bal nr
mUflar, boru mevcut oJmadılJO· 
dan n 1"lrtımlyecel1 cenbmı 
almJf'V, J{al)1*1 a:vnı -tte 
8an&19el ClcJdetlN terkol boru
IU tefrit edUIJormUf. Ballpqa 
caddellne de bonı verllmestnı ı.
U,ortar • 

'karibtürlerlyle dolu olarakJ 1 YURTTAŞ! bati Yaplf]can ıııDi tiplerin aahne-
Bugün çıktı 1 Ne kadar ekersen yilsün d mizde yeri olmadıiını ıörür ve ita-

.._ , 
4 

o kadar ~er e ı bul ederler kanaatindeyim. Zll · Bilmem t>iraa da tema.ilden bala- ._ ___________ ., 

15 Blrinclklnun Sah ailniD den itibaren Eminönü llalkm 
SalonJannda On beter sin ma ile bir konferans _... tertip ellll
mlftlr. 

Bu lmnfenmllar lqmsce .. Tilrqe olarak ft Tun .. 
17.SO da ...... ,acaldlr. 

lıt Konferans, ls&anltal Om ftl'lltesl 1ncWsce Profe9tilil w 
Emln&ıil llalkevl, lqmsce• ipetmenl Mr. A. R. 11UMP11REY8 
tarafından ftl'llecekttr. 

Menuu •Modern ln,ms Şiiri• dlr. 
Mr. HUMPllREYS Cambrld ıe Onlftnltelllnl hltlnUkten .,._ 

ra meşhur bir Amerikan ftnhenl test olan HarWard'da da Uanall 
tahsil etmiştir. 

Kendisi lstanbul Vnlftnlte sine tayin olunm.wdan ene! 
«l.herpoob tinhenltellnde Profe liirfflk etmekteydi. 

Herkesi aJ•twtar ll1ellllecek .. konfenm lerlll raibet &119-
eeil ....... 



8ah1fe • 

Balık ai!:.ı:.1: .mant~ ~-·B·U·G·tt·.-----------~ .--e· ETTYGRlmABL E 
Mantarlı kadın ayakkabılan hem •• PEK DClnJS edebl,atmuı ~- " 

pahalı, hem de .az 5.mirlU olduiun- dax:<m eöa.tt l'llllüeda ,.ııe.eıt DON A.UCHE - RO BER";r CUMMİNGS 

dan~~::. A::;t~tı!idiljt ~A j AınMem:a.n.ı·rshıa~macmilıtınmı· dyenlebir mtmMharlkasın· hı ytaraattııapr mantarları tedarikte k.üçlilk çe-- t P • K J' İ L .M 8J~smı~~ emek ftl'llerelı: dztl 

n bir takım açık gözleT. yeni bir a·o M E O VE J 0 .. L I ET ~areye bagvurmuşlardır. Bunlar, ıe-
cel i denizde balık ağlarını dola-
ıarnk mantar toplamakta v• bilaha
ta kunduracılara satarak geçinmek
tedir. Balıkçılar cemiyeti, alakadar
lara 'ba§vurarak bu nevi çapulculUr 
lun önüne geçilmesini istemiJth. 

Mu.ar.zam atık Ti ~llk destanı. Heyecanlı. netl.'S vt 
h&l'lkalarla dolu zengln Abneler. 

Bat ıtollerde: 
NORMA SB.IARBR - LEBLIE BOWARD 

Fflmln. mmıJtıtu dolayısı Ut aeanslar buı1ln 
m\ 12 - 2 - ue - uo ,.. t da 

BelecH)eıJn emrlyl• l'llm bqladıktan gonra müşten ~
lmdm ayın balkımır.ın ııeans başlannda ttfrlfierl r1c& olunur. 

BUıtıdan sonra geceleri Adalar 
b.ymakamlığı emrine tahsis edilen 
1>ir motörle eıruUyet teşkilah me-
murlan ağlan .d~ çapu)culan 
pklamağa.çalışcaktır. Bu anda .......................................... .., 
mantarlarla beraber ba.lı.ltlarm da ağlardan çabnarak atıldığı sörü- .6A ........ - ............................ ~ 
aüıtiir. _ ___ B t1 O O N 

Büyükdere fidanlığı 90 
bin fidan dağıtacak 

Büyükdere meyva fidanlığı her 
eene olduğu gibi l>u aene de pre.k 
lstan.bui, gerek vilayetler ihtiyacını 
-karşılayacak miktarda meyva fı .. 
.danlan hazırlamış ve fin:ıdiye kadar 
L.ılardan muhtelif meyva dm ve 
aevilerine ait otuz bin lidanı alaka
darlara dağıtmlfbr. Bu aene daiıtı
Jacak fidanlar, dokun bin tanedir. 

MELEK 
B11yWt blı Aşk tt Mecera Şabeaerl ... 

Heyecanlı.... .MeıaJW.., Zemgln 

SİNEMASINDA Te muhtll§em ahneler ... 

Georges Raft - Valter Pidgeon 
Budn aeansl&r saat 1 - 2.30 - '930 - 8,30 vt t da 

* Beşiktaşta Köyiçinde seyyar ea
tıcıhk yapan Mehmet ile Menahem 
admda biri dün alıperiş yilz{inden 
kavga etmişlerdir. Kavgada Mena- ~ .. - ...................... - ...... __ _, 

~e;ır~1v~~wy1~~7 .j!r ;:~; ~-· Kadıköy ve civan sayın halkına: - ... ~ 
yetişerek Melnnedi hutane79 ka1-
41rnmşlar, Menahem yakalanıp tah
likata başlanmıştır. 

ŞARK'da 
Bugün 

Kalpleri tmhir edecek bir mıa
cera. Herkesi hayran edecek 

bir film. 

o~ga Tcheckowa 
MBRECHT SCHOENHALS 

CAMlLLA. HORNN'm 
Mü,tereken yaratbkJan 

KIRMIZI 
ÇiÇEK 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

Bir Filmia laindea. 
109.eot kimi aeciyst 

Dünyanın en 
IWdRı&ll ..&U 

PAULMUNi 
• nm 

Gene Tieıne 
le birlikte heyecan--

lar macizeai: 

oşkun 
ahraman 

M 
• 
1 

L 
L 
" 1 

On binlerce ha.Ut tarafından 
nobet bekleyerek eeyrecliyor. 

AYIUCA 
Amn Net'e dcbamun eon 

harikuı: 

DELi DOLU 
K 1 Z 

DULEY • A.NN SOTHERN 
Gelecıelc çaquıab.dea iti

baren bir film clejil ..• 
Bir cihaa: 

DF.MİR TAC {Türkçe) 

SUMER 
Sinemasında 

Mevsimin en hissi ve müessir 
dramı 

SONSUZ AŞK 
büy ük bir muvaffakıyetle devam 
ediyor. Ba:ı rollerde bulunan: 

SNcRh> BERCMAN 
ve 

WARNER BAXTER 
<l takdiı alkı,.Jan topluyorlar. 

s· .. de b 

3 sene&t lılllyarl&r sa.rflle ve on binlerce arUstle ~evrilen en muazmm. 
tarlh de.stanıarm.ı §&hlaııdıran 

DEMiR TAÇ Türkçe 
Azametler filmlnln son ( 4 ) Gününe yeilfhılz. 

Kadıköy H A L E Sinemasında 

SUMER Sineması 

iKi AÇIK GöZ 
''BAHRiYELi,, 

<la The llaYJ) 

Dol l&ıt:dl "• st!IDl'bı mmn....U :mmı takdim ec1fıcek*1r. 

- Bollerde: • 

UD ABBOTI - LEW COSTELLO - DiK 
POWEIL ve ANDRES HEMŞiRELER 

MAKSiM'de 
Her Pazar Matine 

lllUzeyyen Senar 
Kemul NECATİ TOKYAY ve 2' kifllik as heyeti 

AJnea: Büyük mmaffakıyetler Jrnanaa 

EFENiN AŞKI 
BftyOk MDD Revü tekmil programla saat 15 c!e 

i9klsiz matbaa 
Pek yakında 

ıstanbul GOiü 

Bugün 

SARAY 
Sinemasmda 

LEW A YRES • LIONEL 
BARRYMORE n dilber 

IARRAINE DAY 
tarafmdan yaratılan ve bir 
~danın 'biİJ'Gk fadamm 

tanir eden 

Doktor Kildar 
$üpheleniyor 

kuvvetli ve hareketli filmi 
görünüz. 

MARMARA 
ya hücum var! 

Qi!n~ en arif artİltl 
ADOLF MENJOU 

JOHN BENNETJ'I: Be 
çevirditi 

ZORLA 
KAHRA MAi 

Bugün lstanhuf un kaRmıl 
fethetti ... 

1 cınıu!E0 v'::IIJINlz 1 
Ayneaı 

Yinrünci .aann S.lıirli .damı 

MEVLÜDU ŞERiF Doktor Ki1dar'ın 
FEDAKARLlfil _ _, 

Bir sene evvel ve.ıa.t .eden mütıekatt ----------
Mlflr KAzım pqa kerlmesl ve .İsmail 
Tokı&ı reflkası merhume 

NAZİRE &lNIMEFENDİ.."li'İN 

ruhu lçln kAnmnı~vvelin 12 nci bu
gtinkii cumartesi günü Teşvüd.ye ca
mll terlflnde öile na.mazını muteaklp 
Hafız Burhan ve arkadqları tarafın
dan Me\liıd şerif okunacağından 

muhterem dostlanmızın te,şr rıert ri
ca olunm·. 

şmİR TUATKOLAILI 

'~~ 
Bu =:u ~da 

15..SO matine 
TE KltRKeM YE 

mı Yazan: Robert Mennf'! 
Türkçesi: C. Cahlt Cem 

Dram kısmında saat 20,30 da 
Btl"Yllıc tırriLAL 

15,30 matine 
Yazan: Romaln Rolland 

Tü.rkçeaı; M. Kiper 

ArJantına şlbl en qı mteın tabll renkler ... Netıs müziJç. .. 
H.a~Me eğlenceU mevzu fe safiliel•ft• Büyük mım..nsen ... 
Muhtetşm c:ıansıar ..• Gözleri kama§tır&ıı i}!' ~lllk. •• 
11! b!.rlnctkAiil.lll çar~ba gecesi btiyük alnema müsameredi olanı.it 

MELEK ve iPEK 
Sinemalannda birden 

DİKKAT: Numaralı koltuklar bugünden it.ibaren satı1ma.ktadır. 

ASRI DANSLAR 
ETierinde ..__. -..- cbım 

öirenmeJt -- edenler e.. 
J'Oila Anatol han paaJa kartı· 
.....ıa Allyon 10bk No. 19 da 
rof~örPan müracaat. 

Renkli Film telmitinitt en 
son saferi 

1 altın sesll yıldız bir Filmde .... 

VEDA BUSESi 
Mary Martin - Connle Roswel 

Don Amech'in 
yarattıkla.n Lftks .•• İhtl§am ... Ve Zevk filmı 

Bunun L A L E' nin gösterdiği 
Neo'e ve Müzik fırtmasıdır .. .. 

, ELllAMRADA İKİ BttYtiK FİLM 

.A.SBl GARG STEB 
( Blnod Money ) 

GEOBGE BANCROFT 
Baştan bqa Jıeyecan - Hayret veren aşk ve ihtiras - Batakha

neler - Hoooiutu'da ra.tkaseler - Milthl§ maceralar. 

Ayneaı s Ü R T Ü K 
Son gOnlerden ıatıfade ediniz. En güzel Türk fllm.l. Matbuat Jurnalı. 

IUiç, müstahzarat ve· klmyevl 
terklblerden bahsedilen her! 

yerde E. MERCK ismi hu• 
susT bir t-akdlrl_e anııı_r ... 

l<IMVA FABRIKASI:· OARMSTAD~ TESfSf l 921 



BBB 'l'BLDBR 

Bir HikAye ... 
E 11r.t dil /,elAkktsfne aft Mrço:t tubaf fıkralar .-tıhr. Dt1n 

'bunlardan blrlnl, hakikaten olmuş bir nkanm blklyesbıl 
dinledim. Pek güzel buldufum bu hlklyeyl, unutulup ıttınestne 
belld mani olur düşünceslleı aşağıya kaydediyorum.: 

Vaktlle Balkanlardan tstanbul, dişçi, eczacı veya bayt.ar 
mekt.eplerinden birisine girip okumak nlyetlle bir emebl ialeb6 
gelir. Fakat deıtkanJmm Türkçesi o derece zayıftır ki kendffillne fU 
tavsiyede bulunurlar: 

- Sen dişçi, eczacı, baytar mektepleıiııden önce bir tdadl 
mektebine gir. Orada, son smıtta blr sene kadar oku... Tflrkçenl 
kuvvetlendir! .• 

Genç talebe de öyle yapar. İdadideki Türkçe bocasl clilde 
Arabi ve Farlsf kelimelernl milmkfuı olduğu kadar bol kullanma
fa taraftardır ve talebeye şöyle nasihatler vermektedir. 

- Türkçede «Lisanı Ali» mevcuttur. «IJsanı ldb de vardır. 
Bazılan lisanı AH ile tekellüm eylerler, budan da JfBaııı Adi ile 
konuşurlar. Lisanı fili ile tekellfün edenler meselA «Sirkat eyledi!» 
derler, uLlsam Adiıı ile konuşanlar da kaba kaba - sestnl kalın
laştırarak - «Çaldı!,, derler. TahsftdeJd maksatlardan biri de ll· 
nnı AH eylemektir. Biz, tahsili Wm w irfan ..ıdpleri hamallar gibi 
•çaldı» diyemeyz, ((sirkat eyledi» deris. 

Bu suretle bir sene geçıttq. YabllnCI talebe nihayet Türkçe 
imtihanına girmiş, mümeyyizlerin karşısına çıkmış .•• Muallimler
den biri: 

- Siz, demiş, Türkçenizl ilerletmek lçln bir sene okudunus .•. 
Bir hikaye anJatınız da konuşmanızı ıörellm. MeselA memlekeU
ııizden buraya nasıl geldl!fnizl bin hlklye teklinde anlatınız ... 

Talebe cıUsanı Allı> Ue tekellftmdeld hflnerlnl göstennek için 
söze şöyle başlamış: 

- Efendim trenlmk Sofya İstasyonunda dildiiğflnü sirkat 
eyJiyerek yola revan oldu! •. » 

Daha böyle eski «Lisanı Allı> tellkkistne dair ne nefis fıkralar 
vardır. aDU lnkılibı tarihi» bakımından btmlan toplamak ve yu-
mak bir ödevdir sanırım ... - B. _ 

ÇE K ••• ç • 
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Ya.zan: Dr· lbramm Zati Ôğet 

............ ~~---
Bu sene bir kış duraklaması 

olmıyacalı anlaşllıyor 
Almanya Akdeniz kıyılarında yeni bir cephe 

kurmağa mecbur olmuştur. Rusya'da harb dursa 
bile burada muharebeler devam edecektir 

1 

IST AN BUL HAYA Ti 

Çiçek aşısı 

.Kaymakamlık dairesin.hı tinün
deki kalabahk mütemadiyen artı. 
yor. Yedi günlük kundak~· 
Janndan yetmişlik, eli bastonlu 
ninelere· \-anncaya kadar kadın, 
erkek omuz omuza sokulmuşlar. 
Kim.isi ceketini, paltosunu katla
yıp koltuğunun altına kıstırmış, 
kimisi cami şadırvanında abdest 
tazlemeğe hazırlanır gibi kol
lannı çıkanp ceketleri omuzla· 
nna atmışlar. Kadınlar manto
lannın bir kolunu omuzlarından 
sarkıtıp yakasını iliklemişler, çar
~ pelerinlerinin göğsünü 
açmışlar. Minim.ini yavrucakla
nn da göğüsleri bğırları açık. 
Hepsipln birer kollan çıplak. Ba-
sısı sağ kolunu dirseğine kadar, 

Journal de Geneve gazetesi yor. Çünkü denizden gelecek bir zemece üstünlükleri hllA pek bü- bir kısmı solunu omuzuna kadar 
muhtellt cephelerde harb duru- hücumu durdurmağa yetecek ~ olmasa bile, taarruzlarını sıvamış,. Simsiyah kılh, bembeyaz 
munu tetkik ederek diyor ki: kudrette tertibat almak istiyor- arttırmalıdırlar. tüysüz, inceli kalınlı yüzlerce kol 
ŞlmaU Afrikaya Amerikalıların Iar. Dr. Goebbels zamanın Alınan- havaya kalkmış, imdat işareti 

yerleşmesi, kelimenin tam mfma- Bu suretle Alınan kuvvetleri ya için çauştığını söylerken verir gibi telişlı telaşlı sallanıyor 
sile ikinci bir cephe, yani Mütte- muazzam bir üçgen içtnde yeş- ve bağırışıyorlar: ' 
fik kuvvetleri Almanlarla doğru- ıe~ektedlr. Bu üç ......... ı.... bir zir- kontrolu altında bulunan ge'niş - Ayol, bizi de alsanıza içeri-

9~ ı:........... eraz1yi, ha.rb balo.mından orga-
dan doğruya temasa getiren bir vesi Şimaıt Norveç'te Narvik'de, nize etmek maksadını kasdetmiş- ye! 
harb cephesi teşkil etmez. Fakat diğer ikisi de İspanyol hududun- se, yanlış bir saz söylememiştir. - Bay memur! Rica ederim, 
b~ ihr~ bereketi hiç olmazsa da Saint Sebastlen yakınlarında .Fakat Alınanya, bunu yapabil- benim işimi çabuk bitiriniz. Bu· 
Mihverın s.tratejlk ~et.~lbatını ve Kafkasya'da bulunuyor. Al- mek için bir nebze sükunete muh- rada bekledikçe koı kudan ba~
değiştirın1ştır. Şimdi buyük asker manya, muazzam uzunlukta bir taçtır. Almanya, sarfettığl muaz- gınhklar geçiriyorum. Acıyaca~ 
sevklyat ve nakliyatı yapılıyor. sahil mıntakasmı muhafaza et- zam gayretlerden sonra nefes al- mı, kanayacak mı, ne olacakl~ 
Avrupanın cenup cephesi, şimdi mektedir. B. Hitler, lngillz gene- mağa, işçi miktanru arttırmak biran evvel olsun da üzüntüdeıı 
tehdit aJtrndadır. Halbuki bu rallanrun h~ngl tarafa taarruz içdn askeri kuvvetlerini bir a kurtulayım. Babamın adı Aslan. 
cephe, §imdiye kadar sakin bulu- edebileceklennl evvelden keşfet- azaltmağa nakliyat ~ anammki Zehra, benim adım da 
nuyordu. menin .mümkün olmadığını anla- ıslah etmeğe, bir kellm~e Avru- Sabriye Korkmaz. Yazıver şun-
Mareşal Romnıel'in ordusu, İs- dığı 1çfn, Alman ordusu her yer- pa kalesini teşkil edecek olan lan defterine. 

kenderiye'den ıoo kilometre uzak- de tetıtkte bulunmağa mecbur- eraziyl teçhiz etmeğe muhtaçtır. - Doktor bey! kuzuuum dok· 
larda bulunduğu müddetçe, Al- dur. Müttefiklerin tAbiyesl bu işl aklın tor bey! Bana da ne yapacaksa· 
manyamn bu cephede de teşeb- Bundan bu sene bir kış du- bırakmağa matuf olacaktır. Müt- ruz yapııuz da biran evvel gide
büsü ellnde bulundurduğu söy- raklaması olmıyaca.ğı anlaşılır. tefikler, Şimali Afrikaya çık- yiın. Evde bir sürü işim var. 
lenebllirdi. Fakat Almanya, Afri- Şiddetli sox..,M ..... da Rus cephe- makla Alman hatlannm uzama- Köşede bir kaç genç kız çorap 

Mlkrob8 henils bulunmıya.n çolt habı çok mtlhhııdlr. Bundan b&lka ka d d ni1 ku tinin 6YAMU. lannm koncunu dizlerinden aşa-
bulafık bir hastalıktır. Faik.at her akclRederde, böbretıerde, blllıa.aa r1 oekllmr usu 

11
e. teen ı.:büsvvüe elindge- sinde harekA.t duraklasa bile Ak· sına ve Alman asker! kuvvetle- ğıya indiriyorlar, entarilerinin 

halde bu mlkrobun n!.ha.yet kanda taıb adaleıdnde n btlytUı: damar- ç es e, ŞCu en deniz havzası, kaynaşma halin- rin.in. yeni btr dağılmasına sebep teğinl yukan kaldı b" "b' 
olduğu da muhakkaktır. Birçok btl- Jaftla atıl' " Gildtırlctl Dıtllltıar Ja· kaçırmıştır. Bugün Nil vadisi de olacaktır. Eğ\!r Müttefikler, olmuşlardır. Müttefikler, adetçe :erine gösteri/o~ıar· np ırı ır-
J"Ük doktorlar çiçek döken yerlerdeki par. üzerine bir tazyik yapan artık harbi kazanmak istiyorlarsa dtış- üstünlüğü de temin ederlerse t..4.- ben ~ 
çıbanlardan cerahat alıp muayene Aşının esuı danaların çlçeQt dö- Almanlar değikllr. İıigiHzler, Si- manlanna fethetttkleri. erazlyi süratıe her taraftan Avrupa kıta- - qııc,w ş~~acıktan 
etııı~!er, birçokları da bastalann tftntillerindetl eerabatıerln b1r mJ.k- renaik'l zaptettikten sonra şlın- işletmek için muktezi zamanı bı- sına taarruzlarda bu1unacaklan ~na;armda!en de oylc yap 
kanında tahlllA.t ve taııarrtyat ytı.:?- tıar gliserin ne Jı:anştı.rılmasmdan di Trablusgarba hücum etmek rakmamalıdırlar. Adetçe ve mal- muhakkak addedilebilir. eri _0~ 

1 
akşıla~b.a.kAşılı nın 

~lar, fakat esaslı bir keşif yapma.- ibarettir. Dotrudan dotraY& 1naan- üzere bulunuyorlar. Mareşal Y SO.u.nnıan e e .gı ı a. y~r, 
ta hentlz muvaffak olamam1Ş)ardır. dan 1mana da qı usultı tecrtıbe edil· Rommel taa.rrun. tekrar geçmek B k v İnsanın kolunda çırkin ~·r~n 

Çiçek her yaştü1 insanlara. geçe- mlştlr. Fakat bu tarı; birçok sebep- için kAfi miktarda takviye kuv- ugu·· n u·· ı· yan' a sıntıyor. Bacakta olursa gorun-
b!Ur. Onun için şurada, burada lşl- lerden dolayı terkedllmlştlr. Çünkü veti alacak gibi görünmüyor. mez. 
tllen: .İhtiyarlara bu hastalı.it gel- frengtll ve veremli insanlarm. hasta- Mihver kuvvetlerinin yakacak - Kolda da olsa fena, bacak· 
mez ve a"ıya lüzum yoktur» rivayeti lıkiı kanlannın blrbirint> bnşması- ta da y ..... _ p1.ı::.jda soy ın a 

~ maddeleri yoktur. İtalyan tü- ... ---.aa • • ~m c 
tamamen f'9ASS'zdır. Her yafta. &Ö- na sebebiyet verdill görülmtı§tür. menJe..1-~- •-A- ..,.ı,;'-eslle neti- v· Al 'd . 1 . h fif bacağındaki görülmez mi: .. 
rüldu-~"\ gibi mevsimi de yoktur. ~ann dalına taze olmasm.a dik- UUıLU. .l.ÇWI, ~ ıyana manya a o-ece erı a çe y od doğru N 6

.. celenen ve aleıa--ıe yapılan ri""- ' 6 - aaa ••• · a · e yap-Rsusl 1kllm1 de yoktur. Her 1kllmde tH edllmdd1r, .Afl tola ff yahut açc ,,_.... 

ft her mevsimde görlllebllir. Bunun.- bacağa. tatbik edlkUkten IOll1'a öç tın sebebi budur d ) t 1 D e a" ne şehı•rdt•f mah acaba? .. 
la beraıber ~phes1z daha ziyade giln zarfında orada evvell bir tıımı.- ' 8 Y 1 D 8 1 8 Y g Hep birden düşünceye daldı· 
.,ençlerde görülür. Çiçek münferit zılllt görlllOr. Sonra. bil' su kabarcıtı, Şayet Rommel ordusu Afrikada- lar. 
halde pek görülmez. Dalma salgın daha sonra cera.hat hali ve nihayet ki mevzllerlnl muhafaza edemez- Vlyana oeıızı öted.enbert valsler 1 ııara.yda Almanyanın diğer gehirle- • Kapmm önünde bir kaç kadın 
teklinde tezahür eder. Hava ile slra- bir kabuk teptktll ettıtı gôrlllür. se, Mihverin elinde bulundurdu- memleketi idi. İnsan Vlyana. adını rlnden gelmlf olan meslettqlaruıe. dertleşiyor: 
,etl çot oflphelldir. Çok c;ott birkaç Bu kabuk da blrkq gün sonra dtı§er ğu pek ehemmiyetli köprü başını duydukça a.klıma Johan Strau.Wm yent nrodalan canlı mankenler tıze.. - Tencereyl ocakta bıraktım 
metreden daha ileride sirayet pek ve Dih&yet ,erlruıe hayatm amıuna kaybetmesi muhtemeldir. Bu se- guh. ve kıvrak valsleri gelirdi. Halbu.. rinde~ ed110rlar. da geldim. Çok bekftyecek!!lfk ben 
ftki1 detlldlr. Bunun aksi olarak kadar p.yrlkablll~ bir !il alır. bepten dolayıdır ki Mllıver Tu- ki Dç Jdisur senedenl>erl uzayıp giden Viyana modaaı, pratik istUramete eve döneceğim. 
dolnıdan dotruya, yan1 tetnaa tıfl il:. BIJrJ8m ~ ~ -... ,ha- nus'a kuvvet &ôndeqnişttr. Afrt- harb, vtyana'nln. bu ldetinl bolldu. dolru ;vtlrtlmektedlr. Et.sert tayörler _ Aman, 11e11 deli mi oldun 
•yet çok kUvvetlld1r. Butalar ili! tıf btr ç1çdlı: deıhiklır 1d ka: facllSmın en mtuıım fasıi, Ş1md1 91yan&~ ~ ~· ~ ~dlr.ler. Bazı pijamalar d& hemlfre?- ı'meere için ap feda 
temas, çk;ekten ölenlerin cesetleri ne bu bızt hasta. etmiyor, fakat ta.n:ım1z. şimdi Tmıus'ta oynanmaktadır. kert maqlar kaim oldu. Bir FraDSll!i odun llfierlnden yapıl.mı§ olma.tıa be- -edilir mi" ADah göstermesin ya 
ıemas ve yahut çiçekli hastalann eş- da bu hastalıRa k1t111 esaslı bir mua- Acaba Mihver Tunus'ta b1r gecik- gazetesi bundan b&blale dl.yor ki: .raber modaya Tt zarafete am derece lçek ~" ' 
J&Sl ne, elbiseleri Ue temas ıılraye- tıyet tevlit ed11ol'. tinne savaşı mı yapmak yoksa Vlya.na'nın btıyilk kaılıvehanelerbı- uygundur. Bu pijamalar, hava tetııı- ç Şahadet --.. 1r~'._-. kmn 
tin belllbaşlı vasıtalanndandır. Çiçek hutahpm mikrobunun orasını muhafaza edebilmek mi de Clğan orteatraıan. flmdl kıvrak telerbıde mtınaklaa lnDd1ll saman b tah~.11.U& ak h P 

Hastalık her devresinde sarld.l.r. ~edilememesine mukabil atı o ka- istiyor? Bu Mihverin Tunus'a ve ten havalar yerine -*eri maqla- tullamhJOr. Mamamı "Vtyana, bugt)ne pmm . . ....urar ep 
Fakat bilhassa döküntü başladıktan dar ırtbıel bir ketiftlr ki buzıdan ıs- .. ' - nn alır bestelerlnl çalmakla met- kadar bir çot defalar hava tehlltesl birden yere tüktirclüler: 
SDDt8. ve bir de döküntülerin kuru- tıfade etmemeıt cidden btlJilk blr gondereblleceği kuvvetlere baglı guI oluyorlar. Fakat eski za- lfaretl verllmlf olmakla beraber, he- - Amaan ... Cenabıhak muha. 
1UP ka.buklann döküldüğü sıralarda cıtıaıetUr. bir iştir. Şimali Afrikaya tayye:e- manı hatırlayarak gtlzel Çardq nüz bombardıman edllmemlft.lr. Viya- faza buyursun. $imdild çiçek es-
ook saridir. Muhakkak k1 bugtın he.. Dek&or İbrahim Zati Öl'd lerle asker ve hafif tanklar gon- parçaları ve valsleri de çalıyorlar. na'lı bdmlann flklılt ve zarafeti Jdlerl pbi de değilmiş. Muharebe 
ntlz maliim olmayan çiçek mtmpla- derilmiştir. Fakat bu sllAhlar, o zaman kahvehaneleri dolduran halk P:ı?1sll lcadınla.rmkt glbl muc!le kabl· çiçeği diyorlar buna. İnsanın vü-
n bu tanelerin ve kabUk.lann için- Taksim Belediye gazino- u.zvn bir mukavemet gösteremez. canlanıyor, netelenlYot. Şıt ve zarif llnden b1r fel'dlr. Bu aenç ve tuh kız. zflntt deİik deşik ediyormuş. Ma
ded1r. k kt l 'l Binaenaleyh beklenmedik bir teğmenler Viyana fflhrlnde haJA bol lann u.rll eJblseledınhı tumB.f]anm naJJah, yiizUmti.ze bakan olmaz. 

Bu mikropların karanlıkta. uzun sunun O ey parti eri h!dise vuku bulmazsa İngilizler- bol mevcuttur. Haıt>den eneı ırbel nereden teda~ ett.ıtıerl belli ctetıı- Kalabahk arasından bir erkek 
seneler ~ kuvvetini muhafaza. Taksim Belediye gaz1n0&11 kısa za. le Amerikalılar, azçok bir zah- çehreleri salonların gthıeş görmi,en dlr. Zira kmnq V1yana.'da da veata- sesi duyuldu· 
ettikleri görülmüştür. Fakat açık ha- manda tstanbulun en nezih bit et- metle Tunus'ta yerleşmeğe mu- muhitinde Adet& aararm.IJtı. Halbuki 18. tabldlr. • 
vada ve güneıste pek mukavim de- lenme ve dhllenme yeri olmuştur. İs- vaffak olacaklardır steplerin sert ve ya.kıcı rüzgArlan Büyilk mağazaların vıtrinlerlne asıl- - Kırk yaşın~ Y.ukan ba· 
Rtldirler. Süratle ölürler. Çiçekli has- tanbul gibi bf)ydt bir tehfrde her · yüzlerini yatızıaştırmış onlara daha mış olan büyük levhalar teşhir edl.. yanlarla kırk beşı geçmTŞ baylara 
taıann kanlarının maymunlara şı.. çeşit eğlence yerleri bulunması tabit.. ~lınan kumandanlığı, Şimalt başka bir güzellik ver~tır. len. şeylerin satılık ol~adığını ve aşı laum değilmiş. On1ara hasta. 
rtngasUe maymunlann çiçeğe tutul- <lir. Bu arada her vatandqın aUesL Afrikanın işgaline gereken ask~d Bütün Almanyayı dolaşıra.lı: Avru- yahut satılmış bulur.duklarını haber bk ~mezınlş. 
duklan görülmüştür. le beraber hot va.kit geçirmek bere tedbirlerle mukabele etmiştır. panın batı memleketlerinden Viya- veriyor. Bazılarının ttzerinde de Ellilik bir bayan atıldı: 
Çiçeğin slr!l.yet devresi tam olarak gidip oturabileceği, yemek yiyeblle- Şimdi Alma;nıann Akdenize doğ'rU na'ya gelenler büyük bir sürpriz kar- •sun'kllre levhası göze çarpıyor. _ Buradakiler de seksenlik 

kırk gün kabul edllml~. Evvelee ceğ1, m1sa!irln1 davet edebileceği bir kuvvetlerini kaydırmasına şahit §lSlllda kalıyorlar. Şehir, geceleri ışık- Bu 1'1n muc~ tarafı, bu ıeylert te.. ihtiyarlar değil ya!.. Baksana, 
çlçeğe tutulmak maalesef katı bir yerin bulunmaması şehJr içln bir oluyoruz. Gerek Fransaya ve ge- lıdır, ta.kat bu ışıklandırmn nlsbtdlr. dar1k etme~ muva.tta.ıı: olmalarında- çoğu çoluk çocuk. En yaslımız bi
muafiyet verm1yor. Tetklkler gö.> noksan olurdu. Taksim Belediye ga.- rek Balkanlara tümenler yığıl- Mağaznlann vitrinleri aydınlatılıyor. dır. Bmıun için. eriren kalkmak ve ta- le otuzunun içinde. 
term~r ki ikıncl defa çiçeğe tutul- zln~ 1fte. bu ihtiyaca en 1Y1 cevap maktadır. Fakat vitrlnlert aydınlatan ampüller, bana kuvvet vererek bıkmadan dolaş- Bir genç kız elini kalçasına 
mak en de blr vakidir. veren bir m1leasesed1r. Korsikayı zapteden ve Cannes ışl'klarmı garşıya detll, yere tevcnı matıkllc lAzımdır. Vltrln.lerde teşhir et- bastırarak topnUı:va topallıya içe-

.Aşının -rerdlği muafiyet !zamt beş Gazino ımue,,ı çarşamba akşamın- ediyorlar ert mallan yenileyen dükkAn ve · .. . 
senedir. Fakat bu müddet katı de- dan ltlbaren bu bakımdan şehrlm1zin galşehrtnte kkatdarlFransılt ı~ sahiliknl liş- Otomoblller, hafif mavt renkteki fe- mağaza sahiplen teşhir et.mit ol- ridfınen çaardıktı.I ~pmın onünde e~ 
ttldlr. Mümkün ise her sene blr de- bir lhttyacmı daha karşılaınaya te- eme e o an a-";Yan as .er;- nerlerini yaktİıış olarak geceleri aey- duklan mallan satmakta seı:t>es bu- ra ıs ar. ., 
ta aşılanmak çok muvafık ve lhtL- §ebblis etm1§tir. Her aqa.m gazino. rlnin yanına, Alınanlar, Şıma.i rüsefer ediyorlar. Umumiyet ıtlbartle lunuyorlar. vıtrtnıerdekl malların de- - Ayol, sen asılanmadın mı. 
yatlı bir hareket olur Gebe kadın- nun paviyon kısmında saat 18 den Fransadan üç zırhlı ve 7 piyade 1942 senesi Viyana'sı, 1938 senesi vı- Rişttrnecett giinlerl her nasılsa öğ- Kolunu sıvamamışsm. 
Jarda çiçet ZUhur ederse hastalık 20 ye kadar devam etmek bere tümeni get1mrlşlerdlr. Bu kuv- yana'ııınc:lan pek az farklıdır. tenen vtJana.'lı :tadınlar, ertenden - Aşılandım ama, bacaktan 
rabmtndekl yavrun da intikal eder kokteyl partiler tertlbedlyor. Bu te. vetıerle beraber Todt teşkllA.tı- Vlyana"nın bu istimal lmt.lyaza matazalann önünde toplanmakta ve yaptırdım. Kolumda leke kalır. 
Nadir olmakla beraber doğum esna.: şettıtısün de ratbet görecetını tah- nın unsurlan da gelmiştir. Todt mazhar olmasının b1r .tebet:ıl vardır: lstedlkler1 malı almak 1ç1n saatlerce - Gönlünüz mü zamane ço-
mıda yavrunun :vüztlntın ve vücudu- rnln ediyoruz. teşldlAtının vazifesi tahkimat Rm stepelerlnde Te 1111a ovaJarmd& betıemet: zahmetıne 1eve se?e katlan- cukJannm ferasetini? .. Biz btm. 
nun çiçek döküntillerUe dolu olarak KONSERVATUAR yapmak, yani ihraç hareketi ya- ça.rpı§B.D. Alman uterleıt dinlenmek maktadırlar. Mamafih vitrinleme tef- Jann yaşındayken kafamızda ka· · 
dünyaya geldlğ! gör1llm~tür. Tarihi Tirk maslldal konseri pılabllecek sahilleri müdafaa va- .lçbı mezun1yetıer1n1 Vlyana'da ıeçir· h1r edllen euanm det~tirllmesi, vak ,en esiyordu. Kolumuzda le--

Çlçeıı: salgını itltlldltl zaman mu- K tua ...... ..1 .. , """.... zlyettne koymaktır. Almanlar met hakkına malt bulunuyorlar. Al- uzun famla1arl& Te ook mı~ takım b b'maan aı- bacaktan a'"'· haklaak aşıWımahdır. Hasta olan· onaerva r .. owuu .. ıux muslki- -- k ,,_ ~· 
Jann tae tamamen ayn bir yerde s1 heyettntn her aym lklnct hafta- ŞimaJJ Fransız .sah1llerin4 müda- man matamlan, mezun askerlerin ayıtlar altmda yapılmaktadır. ]anmak hatınmıza gelir miydi? 
&ecrlt edilmeleri fB,rttır. İytı8fttkten mnda ı:..tanbuı halkının da kolayca faa etmelde olan bu kuvvetleri, zevk Ve netemıı gölgelendirmemek 'Vl1sna'da pastaclhk h1o deRJ.lme- - Gelae de neye yarardı ha· 
aonra da hastalann eavaı•-·- de- gelebilmesi Ye dlnleyebllmesl için ba§ka b1r yere nakletmekten en· için Vaktlle Avrupanm 811 Gen ve a.. mlftlr, Vlyana'nm trema1ı ff çıkola- nımcıimı? Anamızın sözünden 

.. ,, --.... Eminönü Haltevl saı ,...,,... a.- d1 tml Iar rlf fe'hrl olan Vfyana'nm «*!mama- talı bademli m9'1ıur paatalan, herke- eh -1rebııtr mi etik ki" zenletslyonu ve Jı:endlslnln f:vJ.ce ban- on.._,.. ...,_.,aı şe e yor .· Bundan da Ca- rasmı muhafaza etmete Wna l&lte· sin ıttahım tahrlk edlJol\ Mamafih şanya ~-- Y ... 
JO ettltten sonra semes bırakılma- YM<fmı tubeal namına bir Jcomer lafs boğazında bir lstllA hareketi rtyorlar. bunlq ersatz fl!Ylerdlr. Bunu anla- Geride dman yaşlıca bir adamı 
lan muvafıktır. vennesl temtn ed.l.lm1ştlr. yapılmasından korkmadıkları, ve Barbden evvel VlJaD& lflhrt aratet ma.k için bu pastalardan biraz tat. - Ah, diyor. Doktorun kullan-

Çiçek vücutta birçok Aza.mızda Ih- BlrJncl konser 15 lilrlncikAnun salı yahut o taraflarda yapıhnış olan ve fl)clık mertea 1d1. Vakıa eatl dil· malı: tlfldlr. Viyana abçı.lılı ve ye- ehil f1I incecik cam parçasından 
Wltıar yapar. bıtuAt. d!Je bir günü akşamı saat <2u dedir. Dave- tahkimatı bir İnıgildz tecavüzünü f881erden ve mnt.esıerden eser blma- metleri btlt1hı Avrupad& hfJ& tıstün- bir tane t1e benim eHme gecse! .• 
hastalık seyrederken o hastalıtuı tiyeler Halteftıden tedarik fdU&bl- kırabfl k ku tte tela,_,_. t- Ultl ı1nt Burada ti bekit ~-
ba•ka bir hastalık dom•rmasıdır. Ql- llr. natıert bir ve yanm llradır. t ece vve tLft.Aı e ımttır. Bmılar dört bucala dalılımf· e ve ıemetıertnı muhafaza saa erce yec ... ,. ...... e, 

~ e;.. 1 ikleri ınlnası çıka.rılabllir. laftbr. Fakat Vlyana. bduıları sade edlJor. evde ça1olmı ucunu bilerim. ya.. 
~k hastalığı en ziyade gözlerde 1h- TU 1 Mamafih Almanlann Batıya elbiseleri altmda. eat1 '*1Jk ve a.ra.. vırana. btltDn Alma.nya llb1. ııamı nm saat lçhıde hem kencllml hem 
tuAt yapar. Ve süratle göztl kör RA L Öksürük da kuvvetler kaydırdıkları mu- fetıerlnt, uJı:.t caz1beler1ni, eski mcak- tazanmak zaruretbıbı :tezıdlslne tah- konukomşuyu aşılayıvertrim. 
eder. Çiçek kUlaklarda ağır lhtııAt.. llAcı hakkaktır. ren .... JrA bir dn ......... .,, tanhlıtıarmı tamamlle ınnhafua edl- mU et+t114 btlt"- mahrumf-n•.ı ta-lar yapar. Bilhassa orta kula.k lltl- "..u""... ""l.......... ._. uu ,,. .. -~&& Cemal Refik 

ordusunun Avrupa kıta.sına ayak :rorlılr. Alman hUkamet.1. esti Avua- bul e<Hyor. Avusturyamn mıatmdan 

GEORGES PER()K!ıt SALONlJ'nun 

Vstad berberleri BARİ ve İRAKLt Methur Boya~• 
JOZEF Te Manikünüsil KETTİ 

1'1'.'LBAR PERUKAR SALONlJN'cla 
çalı§Illaktadırlar 

ts&waı Caddesi 319 
Sent Antuan Kilisesinin yanında 

basmasına her ne bahasına olur- turya pa.yıta.htmın bu Dsttlnli\ltlnt\ evvel vtyana ft'hrl, tmpan.tor Pransu
sa olsun mani olmak lstlyorlar, muhafaza etmek 1çln oııaln tepik va JC9f wmanındakl mana.ramnı letle gezmekte veyaıhut hastanelerde 
-cenubt Fransaya Alman t1hnen- ed1.Jor. Btıtametten talısbat elan bft- mlıbataa ecUJordu. Bal>1ık1 ilhaktan hasta.bakıcılık yapmaktadırlar. 
Ierfnln kaydınlmuı Balkanlan yWt moda ve d1kJf mtlemıeseıert, O.. IOllr& maııara dellftl. Artık eski Cumartesi. ve puar günleri halk, 
muhafaza etmekte olan kuvvet- dm modalatuıı icadetmekte " onla.- Jı:onteaıer, tın1forma11 malleytncller ve sinema ve tiyatrolara girmek 1çin ka.
lerin arttınlmaslle tamamlan- rm ortaya a.ttülan modalar, bütün tefrifatçılar, .saray edblrl eöttırmelt.. pılann ön1hıde sıra. bekliyorlar. Ope
maktadır Bu wretıe Almanya Almanyarun kadınlık llemlnde, m.er"l te olan vlctorla &rabalan g5rülme- ra mevsimi fevkalAde parlak geçmlş.. 

· • olmaktadır. mettedlr. Viya.nada eaı. Avusturya tlr. Vlyana'lılar, temap. yerlerinden 
kendlllğlnden yeni bir cephe kur- Haıtxten evvel bOyilt bir §Ö}U'et ka- tontıan hAJA varsa da bunlar Alman bqka. Schoenbriln.n'e ve Vlyana'nın 
m$ mecbur oluyor. Bunu da nnmıe olan Lobtawit.11 sarayı, bugQn ordusunda ut.erlik vruııteetnt yapır Boulogne ormanı mesabesinde olan 

•••••••••••••••••••••••••• asker! hareketlerinde §imdiye ka- moda aarayıııa 99vı1.lıniftlr. Ber mev- yarlar. Lalnzer Tterpak ormanına rez!ijtl-
dar gfJrlllmft§ otan stıratle yapı- .mtde, V!yana'llın btlytıt terzileri bu Oeno konteslere seJJzıee. Ja blsik.. ler yapmaktadırlar. 



Sahife 8 

Bir kış günü Pendlğe gitmem lazımı gibi geliyor ve artık tamamile mazi oL 
geldl. Tren bomboştu. Kırmızı kadi- muş güzel şeylerin hüznünü veriyor- ı 
tell birinci mevkl vagonda benden du. 
başka kimseler yoktu. Bir köşeye bü-ı Bu mektupları yazan mutlaka l8-
2üldum. Tam o esnada karşımdaki ka- 20 yaşında bir dellkanlı olacaktı. Çün
nc.pede büyükçe bir z:ı.r! gözi.une m_,_ kü hisler Meta bir çağlıyan glbi akı
tl. Birisi duşürmüş olacaktı. Aldun. I yor, etraf.a yayuıyordu. Satırlar ihti
Belkl bir adres bulab!liri.m diye içine 1 ras, kelimeler arzu ile dolu idi.., 
bak.tını. Beş, altı tane mektup vardı. Zavallı delikanlı bu aşk vesikalarL 
Buııl~mn hepsi aşk mektubu idi ve nm kaybolduğunu bilse klmbilir ne ka 
Semra adında bir kadına yazılmıştı. dar üzülürdü. Mektuplan evime gö-
Dayan:unadım. Bir tanesini alıp türdilm. Onları kimsenin okumasını, 

okudum: onla-rın mahremiyetine kimsenin gir~ 
• sevgili Semra, mesini 1\deta 1stemiyordtun. 
Bıraz evvel saatime baktım. Tam Gündüz okumadığım kısımlara gece 

1 on bir!,. Muhakkak k.l ııu dakikada yata~ımda g&l gezdirdim. 
sen her gece olduğu gibi yatağına gi- Delikanlı yazılarının bir yerinde 
riycr un. Saçların beya:ı:, geniş bir diyor ki: 
kordelı\ He ba~lı ve gecell~in gayet aSen o kadar benimsin, ben1mlesin, 
bol... Geniş yata~ının, ipekli yorganL bensin kl hazan seni kendimle ka.nş
nın lr:-!nde btiztilüyorı;uı:. Çıplak kolun tırıyorum ... Adeta birleşmiş ve yekpa
uzaniyor. Komodinin üzerlndekl kü_ releşıniş tek bir hüviyet halindeylz .. ı 
çiık elektrik lfunbasının düğmesine Ertesi gün her zaman okuduğum 
basıyor ... Odan artık karanlıktır. Yal- gazetenin ilan sahifesinde şu satırları 
nız perdeierden sızan ay ~ığı karyo- gözüme illşti: 
lanııı ayak uclarına kadar uzanıyor, aPendlk treninde sarı bir zart lçin
mavl teıllklerinl meydana çıkarıyor .. de bir hanıma hitaben yazılmış G adet 

Nnsıl aldanıyor muyum?.. Odanı mektup kaybolmuştur. Bulanlann 
bütün teferrıın.tile hayalimde çlzebl- aşa!ııdaki adrese lruıanlyet namına 
llyoruın değil mi?.. getirmelerini r!ca ederim ... • 
Şu anda o sessiz, r:ı.hat ve karanlık Adeta yerimden fırladım. Sanki bir 

odada olmak için neler vennezdlm çok büyük eserlerini okuduğum meş
ki?.. Senin yanmd:ı, yatağının bal} hur bir edibi görmek fırsatı el1me gcç
ucıında oturmak, saçlarını kanştıır- mil} gibi idi. Mektupları posta lle de 
mal;, sanki birisi !şitecekmiş g!bi sana gönderebilirdim. Fakat hiç olmazsa 1 
fısıltı halinde sevgimizden bahset- sevgililerden birini, mektuplan ara-\ 
nıe: .,. Ve hatta sabaha kadar uyu- yanı görmek istiyordum. ' 
mamak!... Gazetedeki adrese hemen o günü 

Binnci ıneıdup bu suret!e oüıi.ın gittim. Burası büyük, lyl döııenmiş 
ate.jf ile uzayıp gidiyor. Öyle cümlele- bir eski zam:ın konağı idi ... Bana ka
re ras!ıyorıım ki kendi kendime: uBu pıyı açan uşağa ilanı gösterdim: 
asırda bu kadar çılgın gibt sev!:şenler - Mektupları bizzat vermek ı.stt.. 
hala var•.. Olizel bir;ey doğrusu! .. 11 yorum! .. dedim. 
divorum. Beni bir salona aldılar. Biraz sonra 

Elimdeki ask mektupları sanki bana bembeyaz saçlı, gayet güzel simalı pek 
c~k! devirlerde geçml~ bir orta çağ, zarif giyinml~ ihtiyar bir erkek içeri 

~ §? 
~ ~ ~4DECE~\\\~ 
İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi Mikdarı Tutan 
Lira Lira. 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 • 
1 50.000 50.000 \ 

2 40,000 80.000 
1 

2 30.000 60.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250,000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
4000 100 400,000 
5.000 50 250.(100 

50.000 5 250.000 

Yekun 3.000.000 
•rıım bilet 10 lira, Yarım bilet 

5 Uradır. 

blr şövalye, bir şato aşkına aitmiş gi- girdi. üe O .... 1 U Ki·· b • • d 
bi geliyor!., Beili ki mektubu yazan Onun yüzüne bakıldığı zaman ilk !111-mliiil=ll L:J y g U Un el i • 
erkek sevdiği kadının uğrunda ölüm- akla gelen şey şu oluyordu: Ne gü- 28/11/942 de ekseriyet olmadı~ından kulübümüzfüı umumi heyet iç.. 

' Hariciye Vekaletinden 
14 blrinciklnun 1942 de yapılacağı ırn.n edilmiş olan Hariciye Vek!letı. 

müsabaka lmtıhanı, görülen lüzum üzerine 4 ikincik~un 1943 :razartesl 
gününe bırakı~. ınüracaa.t ve kayıt günü da 25 bll'lncikllnun 1942 tarih14 

ne kadar uzatılmıştır. 
Kayıdını yaptırmış Vfl yaptıracak olanların 4/1/1943 saat 9 da Hariciye 

Vek§.letlııde hazır bulunmaları UA.n olunur. (2158) 

Haydarpaşa lisesi alim satım komisyonundan: 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 194l sonuna, ka.. 

dar 178,000 muhtell! parça. çama§ıruıın yıkattırılması kapalı zart usullle 
eksiltmeye konulmuştur 

Eksiltme 15/12/1942 salı günü saat 15 te Beyoğlu İstlklA.l caddes.1 Karı. 
man karşısında Liseler muhasebe<ılllği binası içinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. Tahmint bedel 13865 lira ve ilk temiııat 1040 llradır, 4teklllet 
şartnameyi okulda görebllirler • 

Ek.slltmeye ginnek istiyeıııerln §artnamesinde yazılı vesaik, Uk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile birlikte tekll1 mektuplarını eksiltme sa
atinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabllinde komisyon reis
liğine vermeleri, 

Z&rfların kanuni şekllde kapatılmış olması ve posta ile gönderllecek 
tekli! mektuplarının zamanında gelm~ bulunması lA.zımdır. (1695) 

Muamele Yergisine Tabi Olan 
Müe~selerin tuta.caklan bütün de-tter nüm.uneleri teıniz ve ıtlnalı 

~ekllde birinci hamur kA.ğıda basılmış hazırdır. De!terlerlm!zi btr kerre 
görmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 

l?mumi satı~ merkezi: İNKILAP ıdTAPEVİ İstanbul Ankara Cad. 

M. M. V. İstanbul 2 numaralı aatınalma 
Komisyonundan: 

Kaptıkaçtı biçiminde aza.mı altı kil}l 1stiap edecek müceddet veya 
n.üstameı iki otomobil satın alınacaktır. 

Elinde böyle otomobil bulunup ta satmak isteyenlerin Salıpazarındaıki 
komisyona. müracaatları. t2289ı 

78 tane müstamel varil satılacak 
İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğünden ı 

Zirai kombinalara att olup Çubukluda petrol ofis deposunda. muhafa.. 
za edllmekte bulunan '78 ta.ne müstamel varU pazarlıkla .satılacaktır. 

!ere bile gÖ'l kırpmadan atılacak ka- zeı ihtlyarlnmı.ş bir adam!.. timaı 12/12/942 cumartesi saat 15 de yapılacaktır. Sayın Azıı.lıı.nn teş-

dar şiddetle aşıktıl'.. Fakat acaba yanlı., mı gelmiştim? 11,!~~~!!!!!!!!!!!!!!!..!:rı~r~ıe:_:r:ı _:rı~c~a~o~l~un~u::r·~_!!~~!!!!!!!!!!!!!!~ 
!kinci mektubu çektim. Ona da bir Cebimdeki mektuplarla bu ak ı;açlı, -

gö7 gezdirdim, kağıdın bir tarafında zarif ihtiyarın hiç bir alakası olamaz

Pazarlık 23/12/942 de çarşamba günü saat 15 de vfil.yet binasındaki 
dairemizde ya.pılacaktır, İsteklllertn bildlrllen tarihten evvel mczkftr va..
rllleri mahallinde görmeleri. ve ondan sonra. muayyen günde pazarlıla get-
rn elerl. (2276) 

ioll satırlar dikkatime çarptı: dı. O da benim tereddüdümü anlamış 
uHlyır... Seni hiç hatırlamıyorum. oln.cak ki: 

Ciınkiı blrşeyi hatırlamak için velev - Mektuplarımı buraya getirmekle 
1 RADvoıı Gümrükte Satıhk Eşya 

ki biran olsun onu akıldan çıkarmak yoruldunuz efendim!.. diye gutüm- Bugü.nkii program 
lfı~ımdır. Halbuki sen daima kafamın sedi. 13,30 Program; 13,33 Türkçe pliı.k-

İstanbul Gü111l"iikleri Başın üdürlüğünden: 

içlndesin ... Oradan dışan çıkmıyorsun Demek mektuplar onundu h:ı.. O lar; 13,45 Ajans haberleri; 14 Riyase
kJ. Bunun içln senı hatırlamam mev_ son derece ateşli, o 1stek ve ihtiras tıcumhur bandosu; 14,30 Ankara son
zuubahls olamaz .. » dolu mektuplar bu lhtıyann öyle mi? bahar at koşulanrun ta.'hmlnleri; 

Sıra No. Bedeli Teminatı Miktarı Ambal'l 
Lira Lira Kr. Kilo Gr. Clnst 

Ücüncü mektup bir kış gecesinden Ak saçlı adam b?.na biraz izahat ver- 14,·iO •. Şu patavatsızın yaptığını doğ-
bahsediyordu. mek lüzumunu hissetti: ru buluyor mu.sunuı?ıı; 15,30 Riya.-

İşte ondan da aynen kopya ettiğim - O mektuplar benim için çok kıy- setlcumhur FiJArmonik orkestta.S! 
bir parça: metlldlr... Vaktile zevceme yazdığım 18,03 Dans orkestrası; 18,45 Radyo 

•Dün gece pencerenin oniınde uzun mektuplardır ... Nasıl düşürmüşüz bil- Çocuk Kulübü; 19,30 Ajans haberierl; 
zaman bekledim. Lftpa lıi.pa kar yağı- mem kl!,. Onları getirdiniz değll mi? 19,45 Konuşma; 20 Fasıl heyeti; 20,15 
yordu. Omuzlarımın üstüne birlkm San zarfı uzattım. Adeta sevinerek Radyo Gazetesi; 20,45 Şarkılar; 21 
karları gidermek için arasıra paltomu aldı. Masasının üstündeki beyaz saçlı, 21,45 Konuşma; 22 Salon orkestrası; 
sllkelemem lazım ge11yordu. fakat güzel yüzlü bir kadın fotoğrafı. 21,45 Kamışına; Sal<>n orkestrası; 
Üşüyor mu idim? .. Katiyen,.. Pen- nı göstererek: 22,SO Ajans haberler! ve borsalar. 

cerenin önünde seı~ln hafit gölgeni - Zevcem! •. dedi Yann sabahki program 
görmek bile kanının tatlı bir hararet Bazıları: «Aşk yalnız gençlere ya- 8,30 Program; 8,32 Müzik (Pl.); 
veriyordu. Senin hJç değilse gölgen! r~ır!.,.ı derler. Halbuki bu ak saçlı 8,40 Ajans haberleri; 8,55 Müzik <PlJ. 
olsun görmcder.. gün geçiremiyorum.,» ve 60 yaşındakt adama aşk ne kadar "'" 

Dördüncü mektup hepsind~n şaira- yakışmış ve onu !detu. güzelleştir- usküdar Askerlik Dairesi Baş-
ne ld1, ıi.şık diyordu ki: ~ti. İhtiyar Aşıklan güıünç bulanlar kanlığından: -

•Günler, blrblrile kovalamaca oynı- çoktur. Fakat ben bu adamın yanın- 1 - 340 doğumlu mükelleflerin 
yacnk. Aylar ayları, seneler seneleri dan hürmet duyarak ayrıldım. son yoklamalanna 22/ I. Kanun/ 
takibedecek ve sen beklıyeceksln... (Bir yıldız) 942 tarjhinden itibaren daireye bağlı 
Ben de bckllycceğim ! .. Etrafımızdaki Askerlik şubelerinde ba§lanacaktır. 
öbür açağların nepsi kuruyacak, ve Yoklama günleri şubelerce mahal-
blz soğuktan korknuyan iki taze çam Bir çuval buğday çalmış lata tebliğ ec:lilecektir. 
ağacı gibi bütün yaprat-Jarımız bil- Yersiz yurtsuz takımından Muzaf- 2 - Üsküdar, Kadıköy, Beykoz 
tün ye~illiklerimlz, bütün gençliği- fer adında biri dün gece sırtında kazaları dahilinde bulunan yabancı
miıle birbirimiz için kalaca~ız .. ,, bir çuval ile Galatada ara sokaklar- lar Kadıköy yabancı Askerlik tube-

Satış Giinü: 28/12/942 
2703 60 5 00 

214 500 37 50 

342 80 6 00 
395 211 17 00 
492 80 6 00 
561 300 22 50 
668 200 lii 00 
669 200 15 00 
672 400 30 00 
674 200 15 00 
676 100 7 50 
680 100 7 50 
725 530 40 00 
728 100 7 50 
729 4600 145 00 
731 70 6 00 
734 4250 S20 00 
735 1800 145 00 
736 200 15 00 
742 160 12 00 
Satış Günü 29/12/942 
678 6000 450 00 
'724 6600 500 00 
743 13400 1003 00 

70 000 
46 500 

6 400 
3 650 

41 400 
20 600 
7 500 

71 000 
6 100 
3 6iJO 

23 000 
o 820 

580 000 
60 500 
73 500 
90 000 
60 000 
44 500 

648 000 
1 200 

Kundura. clll mumu 
Dolu sinema filimi (ecnebi memleketlere göndGrilme1r 
şa.rtUe) 

1 

• 
Altaç çerçeveli de.rece • 
İşlenm.1.ş fil dişl 1 
6 eı kantan, 1 el terazl$1 ve S masa tera.zl&l • 
Müsta.hzaratı tıbbiye 3 
Dolu sinema flllmt Sat'ayburnUı 
Ya., sığır derisi 1 
Dolu sinema tllimt Sara.ybumu 
Dolu sinema. flllml • 
K~ğıt fotograf ıestm 1 
İpek bayra.Jc emsalinden rekl!m • Aı~tı zlralyeden pulluk yedek parçalan 1 
Demirden oto yayı '1 adet ı 

İpekli pamuk mensucat 12 top > 
Sünger taşı tozu ., 
İpekli pa.muk mensucat 12 top a 
İpekli pamuklu mensucat 13 top • Demirle mürettep ~bnento kapı 1 
SaU ipek gömlek ve pijama 8 parça ' - Kapah zar! ile -

12185 000 Ağaçtan eşya vagonu (Lit) 4 adet Sarayburnu. 
9546 ooo Sade demirden dökme soba. 299 adet, yt>nl ve ayni tip ı 
16~ 000 İpekli pamuklu tül perdelik » Aynı mektubun bir yerinde de Mev- dan geçerken polisler görüp yaka- sin,., Adalar, Şile, Kartal kazaları 

lihıadan :ılınmış bazı parçalar vardı: lamışlardır. Çuvalin içinde elli kilo dahilinde bulunanlar da buluınduk- l - Yukarda yazılı eşya. üstlerinde gösterilen günlerde nat 13 de, 81.rkecı Reşadiye caddesinde günıriilt 

••Seni na~ıl ve ne derece şiddetle ve kadar buğday olduğu görülmüştür. ları kazadakı şubeye müracaat ede· Satış Müdürlüğünde satılacaktır. 
Şartname ve eşya her gün öjtleye kadar anılan Müdürlükte görülebtllr. ne kadar susamışçasına arzu ettlğlmt Muzaffer ifadesinde bu buğdayın cekleTdir. 

~asavvur etmen blle lmkJlnsıWır. Ben bir tacire ait olduğunu ve depoya 3 - Cerek ahvaü sıhhiye ve ge
oyle duda~ımı ıslatmakla doyacaklar_ götürülmek üzere kendisine verdik- rekse tahsil dolayısile 339 doğum
~~~. d ğllım, beni ruhunun ırmağına ler~i s~ylemiştir. Z~bıta tah~ikatı fuların son yoklamasında Askerlik 

Kanun! veslltalann ibrazı V& temlnatm satış günü saat 12 ye kadar yatırılması lAzımdır. 
2 - 28/12/942 günü satılacak eşyanın satış şekil açık arttırınadır. 

Mektupların hep~i son derecede genış.letınce Mu~ffenn hu ~ugday- meclisince ertesi seneye terkedilen
:ıteşli, coııkm.luğu hudutsuz elimle- lan lımanda baglı bulunan bır mav- lerin müracaatına lüzum yoktur. Bu 
lerıe dolu idi nadan çaldığı ve bunların Toprak gibiler 341 lilerle müracaat edecek~ 
Bunları hem okudum, hem de içim- ofisine alt olduğu anlaşılmıştır. Mu- lerdir. Yalnız 338 doğumluların 340 

de birşey kırıldığını hissettim. Çünkü zaffer adliyeye verilmiş, tevkif edil-
1 
larla yoklamaya müracaatları la-

bu derln aşk bana Adeta bir masal miştir. zımdır. 

3 - 29/12/942 günü satllacak eşyanın satııı şekil kapalı zar! usulü arttırmadır. Tallplet'ln tekli! mektuı>
ıannı 2490 sayılı kanunun tari! ettiitl şekilde satış günü saat 12 ye kadar satış Müdürlüğündeki komisyona. 
makbuz karşılığında vermelerl lA.zımdu'. 

4 - Yukarda yazılı eşyadan b~k.a. kıymeti 50 liraya kadar olan türlü mütetenik eşya 2• ve 25/12/942 
günleri saat 14 de e.ynl yerde açık arttınna ile satılacaktır. Listeleri satış Müdürlüğü ve Belediye Mezat 
Müdürlüğü UA.n tahtalarında satıştan üç gün evvel asılı olacaktır. Bu satışlar peşin olup herkes glreblilr ve 
hiç bir vesika aranmaz. 

5 - Her tl\rlü izahat için Gümrük Satış Müdürlüğüne müracaat edllmelidir. Telefon 23219 (2209) 

Gönül Cehennemi 
Yazan: l\IBBRURE SAMİ 

Zavallıcık yarı çıplaktı, ayakları kar
dan şişmi,ti, karnı açtı, kulakları so-
ğuktan donmuştu; gözlerinden pıtır 
pıtır yaşlar dökülüyordu. Elinde de
mir bir bakraç vardı, çe~meden su 
alacaktı. Birden bir kasırga koptu, 
ay yukarıdaki köşkünde bu zavallı 
kıza bakıyordu ve acıyordu. Kız o 
eırad"' bir çalının içindeydi, ay çalı-

ya emretti: Kızı al, gel, dedi. Çalı 
hemen bir at oldu, bir yandan gök 
alçaldı, bir yandan çalı yükseldi, 
kız bakracile beraber göğe çıktı. 
İşte ayın biçimdo.ı biçime geçmesi 
hep öksüz kızın geçirdiği hayata 
bağlıdır. İlk gece ay gümüş bir yay 
gibidir. Kız büyüdükçe ay büyür. Fa
kat kız halı dokumak için otağa gi
rince ay hasretten hilale döner. Kı
zın keyfi coşup da bakracile göle ko
şunca, ayın da yüzü açılır, bedir ha
lini alır. Bundan baska gökte beyaz 
bir ayı vardır. Öbüz kızı sever. Ayı 
tutup boğmak ister, fakat gücü yet-

Tefrika: No. 8 

mez. Yirmi beş gün ay galiptir, üç 
gün ayı galebe çalar. İııte o günlerde 
de Ay dede görüı'ımez olur.> 

Çocukluğumun, yorulmıyayım, di
ye, kule tepesine bahçıvanın kuca
ğ",da çıkarıldığım geri yıllarında. 
ninemin ay efsanesi ve benzerlerin· 
den daha çok hoşlanırken, sesine, 
odasına ve hikayelerine «.ihanete> 
başladığım biraz daha sivrileşmiş 
çağlarımda, onun gökyüzünü parça
layıcı yeni bilgilerle gelir karıısma 
oturur ve anlatırdım: 

- Ay, derdim, m yakın korn~u
muz ay, bize arzın çekme kuvvetile 
bağlıdır. Cüne~ten başka, gökyü
zünde bize en büyük görünen cisim 
aydır. Halbuki işin doğrusunu sorar
san nine, en küçük cisimlerden bi
ridir. Bize yakın olduğu için böyle 
görünür. Kutru 2160 metredir. Ay
da bir, daha doğrusu 29 buçuk 
günde bir, ayın on beşi dediğimiz 
zamanda, onun bütün kursunu par-

lak goruruz. Parlak tarafı güneşe 1 genişlik ve derinliklerini kavraya
bakan tarafıdır. Güneş görmiyen ta· madan da olsa papağan gibi tekrar
rafı da karanlıktır. Seın bana ay, lar, gözlerim görünmez bir gök ale
kendiliğinden parlar, nur saçar der- mine dalını§, gönniycın kör nineciği
d.in amma, ay kendiliğinden parlak me, büyük hahamla yaptığımız 
değilmiı, ı~ık vermezmiş nine. Gök caya, güneıe •eyahatleri> tarif eder
yüzündc asılı büyük bir ayna gibi, dim. 
güneşten aldığı ziyayı akıettirirmi§· - Büyük babam anlata nine. 
Ayın karanlıl yüzü büsbütün karan- neden yapılmıt olduklannı anlamak 
lık da değildir; bilirsin ya, kena.nnr- iç.in, güne,e, aya, yıldızlara gideme
daki yuvarlak çızgı görülecek yiz amma, bugilnkii dev gibi büyük 
kadar J:ıafif aydınlıktır. Bu ay- telesltoplarle., en ince hesaplarla, 
dınlık ona güneşten değil, bizden onlan ayağunıza getlnniı gibi, ya.
nine, arzdan vurur. Denizin, kann, kından görebiliriz. 
hatta ıslak bir yerin glineı ııığını Bu ince hesaplar, ne hesaıbıdırl 
yüzümüze nasıl çarptırdığını hatırlar- diye ona •ordum, bana dedi kiı 
sm ya, işte bunUJl gibi, bütün küre- cBu hesaplar bi-ze bir roket yani bU.. 
nıiz güneşten aldığı ziyayı ayın yil- yiicelc bir hayali hava fişeği hizme
züne tutar. Ayda insanlar olsaydı, tini görürler ki, içine girince fezanın 
boşluğa aaılmı§ büyük bir ayna gibl her hangi istediğimiz bir noktasına 
arzımızın onlara günctin ııığıru alca- gidebiliriz • .> 
ettirdiğini gÖTÜr ve nasıl biz ay ışığı y l - b t"bl eli _ ,_ l • aıımı, an ayışımı &flUl u ,. r 

~orsıuı:, o~ ar da belki buna arz ve tarifler arasında becı bu hayalt 
ışıgı derlerdı. ı._ _ fi v 'ni b k t' -- '- 'd nava §egı , u ro e ı ııanı en 

Yollu ezberlemeler imle, büyüle minimini odalı, dümenli bir mer
habamdan aldıklanmı, nineciğime mi ıeklinde gözümün önüne ge
satardım. tirir ve hemen büyük babamla bera-

Bunları söylerken, adetli konuıma her, geçer içine kurulurdum. 
tarzım, sesim bile deği§ir ve büyült Neteıkim aya ve güneıe giden l>u 
babamdan dinlediğim işittiğim keli- hayal! seyahatleri nineme anlabr
meleri, her birinin manasını bütün k.en, mlimktı.ıle gayri mUmlcünU kaı-

nştıracak kadar kendimden geçer· 
dim. 

Büyük babam kulesinin tepesin
deki cam odada, zihnimi efsane ve 
maaallardan kurtaracak müspet ha
kikatleri aıralamak gayretile bana 
gök yüzünü, güneşi, ayı, yıldızlan 
anlatmak iç.in haıyalt biT roket, am
mızdan ilk saniyede bizi yedi mil 
hızla uzakla~ıracak bir fi§ek uydu
rur. cOndan ötesine güneıin o deh
ıetli cazibe ve kuvveti yeter, istesek 
de i.stemesek de bizi gilneşin içine 
çeker .. .> derdi. 

Benim küçücük mantığım. çok 
ıeniı muba)"Y'Üem j&e bu roketi ha
yalt ıeklinden bir hakikat kalıbına 
sokar ve içimde koYku Ürpertileri. 
helecanlan ve baı dönmeleri, bir
den yedi mil hızla dünyamızdan 
atılmanın verdiği muhayyel iç ezik
liği ve baygınlıkları ile, fal tatı gibi 
açılmıt gözlerle onu dinlerdim. 

Bu, gök yüzüM doğru fırlatılı§lı 
yolculukların tadını, daha çok, ni
neme tekrarlarken çıkanr, yağmurlu 
günlerin kasvetli saatlerini, kule 
tepesinde edinilmiı ha'Yal sermaye· 
leriml onun karıısında döküp aaçı
malcla ışıldatır renklerdim. 

c- O senin. bakraçlı öbiiz kızı 

ay almış, göğe çıkarmış masalı filan. 
uydurma ıeyler nine... Biz büyük 
babamla aya gittik ... > derdim. 

cBüyük babamdan, aya gitmit 
gibi onu dinledim, öğrendim> dC4' 
meği unutuT ve hülyama dalarak, 
onun bir çok cııayet> ler «faraza> 
larla •Öy)ediği <ııöyle olşaydı, bö-yla 

olurdu.> diye anlattığı şeyleri, ben 
olmuı ve yapılım§ kalıbına sokarakı 
cYa nine, gittik!> deyiverir ve hu 
aya yolculuğu şöıyle anlatırdım: 

c- Ceride bıraktığımız arzı toz• 
lu, bulutlu, ııurada burada yağmurlu 
veya karlı kalın bir ha~ tabakası 
ile örtülü görüyorduk. Ay İ&e hava
sı, yağmuru, sisi, bulutu olmadığı 

için, ne acayip bir parlaklıkta görü

nüyord1L Daha uzaktan, onda su 
olmadığını anladık.> 

Çünkü biliyorduk ki orada deniz. 
göl, veya nehir olsaydı, güneşin 

keskin ışığııyle elbette ki panldaya .. 

caklardı. Biraz daha yaklaşınca, şe

hir, tarla, orman gibi şeylerin da 

olmadığını gördük. Karıınuzda sa• 

de ölü bir alem vardı. 
(Arkası var) 
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1 - lŞ ARIY ANLAR 4 - Kiralık • Satılık ı ANADOLUKAVAÖINDA soo LİRA
YA SATILIK EV - 2 oda. blr sora 
arkasınd::ı. ba.h~ kuyusu var, Şlr-

ll/12 19«% fi:ıtıerl 

Londrn üzerine ı stcrUn 
Nevvork iizertnl' 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 tronk 
Mndrlc1 üzerine 100 pezeto. 
Stokholm flzerlnı; ıco kuron 

5.22 
130.50 

30.03 
12.89 

,ESKf, YENİ - Yazı~1 iyi blllrlm. HİR AiLE l'ANINDA - Mob!.lyalı ıı:eu Hayriye 60 No. in vapurda. bil
kiralık oda: Beyoğlu Finızn~da yeni :tecı Celal Atnr'a mürncant 

31.1325 

!ESHAM YE TAm'İI.AT , 
Kırk ~aşında ve evllylm, mükemmel 
.ta orifer idare ederim. Apartıman 
kapıcılııtt arıyorum. Akşa.'11'd:ı N. T. 
ı;um uz11na yazılması. 

bir Apt. da. bekAr blr baya.na k.1ra- ACF..LE SATILIK 1!."V - ~emilipa. 
ya vertıeceırtlr. (F. Y.) rilınutunn şada d~ nazır :tevtnlMe man
mllracaat. zarah S kat li oda bahçesi kuYU ve 

« 7 934 Sıvas - Erzurum 2-7 
3 5 İkramiyen b1rlncl tertip 
W.ıllll Müdafaa 

19.-

SEKİZİNCİ Sl1''1FA KADAR OKU
DUM - Askerlikle 1llşlğlm yoktur. 
Bir sene kadar müesseselerde mllna
stp bir iş arıyorum. .Akşnm'da tT.M.• 
riimuzuna mektupla müracaat. - l 

5000 LİRADAN 1.000.000 URAYA elektrljU bulunan blr ev n::ele B:ı.tı
KADAR - Emniyet ve ıtıma.tla her lıktır. M""urncaat: Tıışka&ıp Molla
yerde her c1ns emltı.k nlınak ve sat- güranı mn.hallest llay-neddln Paşa 
mak amı edC'Illerln: Ferdi Selek soknk 49/2 Ahmet İnsel. 

19.-

* Fatih Halkev1nden: ı - Evimiz
de lkinclkAnun nyı içinde bir reslın 
ve b1r fotogrnf sergisi açılacaktır. Tilrk Emltı.k Bürosuna mll..'11caatlan. 

nucriLo niLİR - Muam,eleden Galata ömcrtı.b1t han kat 2 No. 23 5 - MÜTEFERRİK 
anlar ac:kerllkle Ulşlğl yok bir Türk Telefon: 42368 - 2 

2 ....._ Gerek resim, gerek fotograf 
sergllerlnde derece nlanlarn. geçen 

r;encl 1J1üe.o;.eseıerde münasip 1ş tı.n- K AKfü\ t OKlmllYACAlaIM - Dlyenlerl psl-
yor. Akıo:ım'da <İ. Sl rumuzuna mek- SATILl B L YE - Maçka- yıllardan daha üstün para mfı'kfifatı 

verilecek, birinclllk ve lklııc111k alan ., nın en ly1 yerinde dükkD.n sahlblnln kolojik metodlarla ıecl ~kıbetlerlnden 
tupl:ı müraraat. - 1 rahatsızlığı dolayıslle satılıktır. Gör- kurtnrzyorum. Akşam gazetesinde T. 

11.!RK Btn RAYAN - Eskl yen\ mck tstlyenlerln Işık llses1 Kız Sanat S. T ye mektupla mürncant. 
eserler şubatta Ankarndn nç.ıla.cak 
olan (Halkevleri resim ve fotogrnf 

Tü~kçeyl lyi bilir. Temiz alle kızı mektebi karşısındaki <'!ükktına nk
cl ~ai c;lı b1r baym ev ~1nl göre- şamlan müracaatları. 
bil r. Tat !itlı mlktupla Akş:ırn'dn . 
SK rümuzun blldirme'erl. - 2 FATJilTE - Fevzi Paşa e:ıddesın-

de Altay tramvay durağında köşc-

tlNIVF RSiTFLi iKi GI ~ç - Heri başında 3 daireli bir npartınınn ucu
gü'I 'eden scnra ehv n mc şla za satılıktır. GBrmek ve tlntln1 öğ
b!r !tal n ı ı aram klndırlar. ts+ek-ı renmEk işUyenlerln Basın Blrllği res.. 
ll'e n A :.m ga te<rt 1: K murn- mi Hfl'llar k Uektif şirketinde Mu
c t rı - 1 ammere müracaat etmelerl - 1 

--- --, 
"Il'll'\St.nr - s.n.s şetltvlnd l\'IORİLYALI KİRAL"IK APART!-
!\!' lf \<;;EBE - s rvl şeflll\oinde MAN - Beyoğlu Çiçekçi Sabunca

b r t , akıf. lth:ıl, llır: • ph3.<':ı an kls'ln :lı.tlinde Sel~met np::ırtımanın-
1yl bl r bay ı aranınktarur. Akşa n- d:l. 7 numaralı daire 15 ~isan 19~3 
da LE riimuzuna mür. c at. - 9 tarihine kadar kiralıktır. Üç oda, ge.. 

· niş taras, kalorifer, sıcak su, banyo-

f ŞÇİ ARIY ANLAR :es~~rdır. 23133 Fuat'a telefon edil-

Bin BAllN - Her turlu lşl~rin1 
~or ~ k pre.,.a.ntnbl l:ı:ıy:ı.n arnnıJdı

[ nd n lst!.'kHl r Ku :cuncuk Bo7.n<'ı 

kak No. 26 d:ı bay G. A. ya mek-
tupla müracaat edcb1Urler. - 2 

TASRADA - Dolac:an bek!\r b1r 
mllh"rıdlsin ev lşlerlnl görecek bir 
bayan aranmakta<!ır Ecnebı de ola
bilir Tr;.fsllfıt mektupla Akşam'da 
marad:ı m her.dis Tank Alana mü
rncaat. 

SATILIK EŞYA 

SATJLIK mmiR l'IÇl - •tuhWlf 
bÜ\Ük ıikte demir fıçılar .s .. tılıktır. 
Sobac ra da yarnr. Alıcı olanların 
eAk.ş mı 1dare51ne milracn.atınrı, 

-4 

AGHANDİS!\IAN VE FQTOGl~AP 
MAKiNELERİ - S:ı.t.ılıktır. Agran- DEVREN' SATILIK IURAATllNF. -
dlsmnn makinesı 10 x 15 _ 9 x 12 Kad!köfilnün ~lek !erlnde. Malfimat 
eb:ıc" ndadır. Fotograf makinesi 18X almak için Kadıköy Alttyol 23 mı-
24 bıi.l klu~Unde atclycye eıverlşl~ ' mnrada kırnathnnede Haydar'a mll
çbjekilf ve blr .şase tre birlikte. Sabah racaat. - 1 
saat 10 ile 12 arnsındn (Akşam) ldn- ACELE SATILIIt - Sultana.hmet 
resine mürac<>at, - 8 İshak Paşada 1klşer odalı ve ikl katlı 

ÇOK AZ KULL.\Nlli'\IIŞ - Son ma.. 
del çocuk arnb~. Akşamda {L. P.) 
rumuzuna me~tupla müracn.nt. 

11d ev 1900 liraya. Müracaat: Bn.hçe
kapı Vakıf han caddesi No. 17 - 2 

FEN ŞUBESİ!\"DEN l\JEZUNUM - sergi&!} ne gönderllecektlr. 
Fizik, riyaziye (cebir, hendese> ders- 3 _ E er vermek ısttycnlerin eser
ler! veriyorum. Arzu edenler Akşam lerint mak!buz mukabilinde Ev büro
gazetesinde S. Z. 11 rumuzuna mek- suna teslim etmeleri IArundır. 
tup?n miimcnatınn. - 21 

YUK~EJ{ l\ll~r.NDJS MEKTI Bl * Fatih Halkevindcn: Evimizde 
TUEBESt - Lise 'e ortame t.ep nıüt ha bir ö r tmenln 1dart' in
tnleb,..s1ne ucuz flatle hmu i rtyn_~; de her türlii tc>kn1k v~catalan bulu. 
ye dt>rsl vermek istiyor. A~nm'da nan bir fotoı;"."af dershnnesı scıla
F.G rümmmna müracaat. - 1 caktır. Ya ıh· k ı tlyenlerln birin-

ISGİLiZCE Dl· RS VERlYORU31 -
Her yeı• gldebill~m. arzı eden],er 
sant ıo c!an 12 ye kad:ır 41470 No. ya 

cikn..numın nlha,·et 30 uncu gününe 
kndar Evimiz bilrosumı mUrncaat et-

meleri. 
telefon etmeleri. - 2 -------------

FEVKALADE TOPLANTIYA DAVET 

E i iRi 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

Şirketimizin 19H senesi bilançosu ile kar ve zarar hesa
bında yapılması lazım gelen ba7.1 tnshihntı müzakere ile knrarn 
raptetmek ii:zere Şirket hissed arlan 28 Kfinunuevvel 942 tari
hine tcsndiif eden pazartesi günü saat 15 de Şirketin Anka
rada Eti Bank binasındalô idare Merkezinde fevkalfıdc olarak 
içtimaıı davc.t olunur. 

Bu Hey'ett Umumiyecle hazır bulunacak hissedarlnrm his
se senedlcrinl İçtima tarihind en bir hafta evveline kadar Eti 
Banka veyn Türkiye İş Bankasına tevdi etmeleri muktczldir. 

İDARE l\1ECLİSl 
ll'UZ DOl,ı\BI - Yeni "azıyettedlr. 

t'1 ay:ıklı buz dolabı satılıktır. Görmek 
tstıyer.ıer Talimhane Topçular cad. 
No 6 B:ıkkal Corci. 

KİRALIK EV ARANll:'OR - Ka
sımpn,ş:ı clvannda iki, liç odalı müs
takil ev veya apartıman şeklinde bır 
kat aranıyor. Bay 1.rıa.n'a telefon 

edilmesi No. 42819. - 2 iır••••••••••••••••m••••••••mi 
' 111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ve~ı!~!'!ıe!0~!ekt!,0 ~:.~kt~: 1 Kadıköy Vakıf laT idaresi ilanları 
llndlrlı ınazotıa işler klinıaks marka 11111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

denize eıve..ı-li tö tıl 'lrl1- +-ta bu ·~ mo r sa ıa.ı.u. Jb. cınsı Aylık kJrası 
n bll Kuruyem~ Değirmen sokıık 8 Scmtl Mahıılıes1 Sokağı No. L. K 

B:ıro ara nıilracaat. - 2 · 
Çengelköy Pnzarkayı~ İskele !Slrele 3 00 

t1ZERi KARARTMA İŞLENl\lŞ TA- Kadıköy Zühtfipaşa ömer efendi ~ıkm:ızı 17 Ev 4 00 
RiHI KIYMJ:Ti HAtz, BİR ŞÖMİNE Anadoluhlsar Göksu Göksu ın Blna 6 00 
SATILIKTIR - Be:voğlu P.K. 68 bay Su:ı.d!ye Suadlye Caml 24/19 DükkAn 6 00 
Ktunran Kczer'e nıektupla müracaat Paşabahç& Tepcköy camı 6 Ev 3 oo 
.. _ i tiSküdar Hayreddin Çuuı Hamam 6 Ev ti oo 
' tş 1STiY • Hacılaı.dın 

KARLI EN - İplikçllerln Hesna hatun 
ve doıtumacılann nazarı dikkatine: ı> Altunizade 
İşlenmemiş bam lllD.ldan günde 10 Alemda~ Sultan çiftlik 
kilo ipllk eğiren b!.r mnklne taşraya Bôstancı Bostancı 
azimet dolııyıslle kiraya vornecektır. Kadıköy Zühtilpnşa 
Fatih - Posta kutusu No. 28. - 2 • • 

Mcrdlvenkö7 &hrnyıcedld 

• • 
Kartal Ztımnndıra 

• 

Ba~larb~ 
Kartallı 
Köyönü 
Ba§lbllyük cali. 
Talı taköp rll 
Bağdat ·:.ad. 
isptra~ 

J) 

Sultanbeylllt 

Tarla 6 00 senell"'l 
1/) 85 00 , 
> 

1 49 00 • 
Mera ve 11.rnz1 60 00 • 

fl3 D»tkfm 2 00 
84 Kahve 7 00 

3 dönllın tarla 3 00 senellğt 
10 • • 10 00 • 
flO • > fiO 00 • 

·ı 

Yeni 

R~DYOL.RRINI DİNLEYİNİZ 

Sümer Bank İplik TC Dokuma f'abrikaları l\Iüessesest 

Hereke Fabrikası Müdürlüğünden : 
l - Herekede dokuma. fabrikasında bazı bina ~tılarının ı;ökillıip 

yeniden yapılmns.ı ~çlllği vnlıld! fiat esnsı üzerinden uçık eksllt
meye konmuştur. 

2 - 4bu tamlrn.t ve ameliyatın muhnmmen kcş1f bedeli 3048.70 liradır. 
3 - Bu J.,.c;e nlt hususi fennt ~artname, keşıt ve izahat Hercke'de Fab

rika B:.ı.kım şefilğlnden alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktan 228.65 llradır. 
5 - Eksiltme 23/12/942 tnrlh1ne miısndif çarşamba gunü s.-ı:ıt 16 dn 

Fabrika Mildürlil~nde yapılacaktır. 

l 
HOLANTSE BANK v ÜNİ N. v. 

I S TANBUL ŞUBES t 

GALATA : KARAKÖY PALAS 

l" AJANSI : MEVDANCIK , ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERt 

K ·ASA ICA RI .... 
MERKEZi KÜRASAO 

~BILER1 t t.USTERDAM hO'TTERDAU - BUEN06 AIRES 

CAAlıCAS.• MAJUCAIBO- HAWA - WILLEMSTAD - ORAN.tESTA~ 

1110 OE UNE&RO • 6J.ll1108 • 6AO PAU&.0 

İstanbul nafia müdürlüğünden: 

l 

24112/942 perşembe gtlnll saat 15 te i:stanbulda. Nnfla müdürlüğü Eksilt
me komisyonu odasında. (29026.10} lira keşif bedelU Taksım llsesı tamiratı 
knp:ılı zarf \Lc;ullyle ekslltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık lşlerı genel, husus1 ve fenni şartnnme. 
lerl, proje keşif hulfıs:ısiyle buna. mUteterrl diğer evrak dnlres1nde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (21761 lira. (96) kuruştur. 
tstekJ1lerin en az bir teahhiltte (15000) llralık bu işe benzer iş yaptığı.. 

na dair idarelerinden almış olduRıı vesikalara 1stlııaden İstanbul vilfıyetine 
mtlracnatla eksllt.me tnrihinden , tatil günleri harlç, (3) gün evvel alınml§ 
ehliyet ve 942 yılma alt Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
24112/942 perşembe gllnü saat 14 e kadar İstanbul Nafln müdürlüğüne ver .. 

SATILIK tıd AVİZE - Blrl 1sU 
Fransez bronz clvn altın Yaldız ve 
trlstalll otuz ş:ı.ındanlı. Diğert ıno.. 
de:n. Taksim Tallınhane fütn Ap. 
kapıcısına mUnıcat olunmalıdır. Ti. 
44227 

• • 
• 

50 > • 60 00 • 
70 No. ahır 24 oo • 

> 

• • melerl. (1771) 

KAll\'ECiLERtN Hamamcıla-
rın nnzan dlkkatıne: 3 er metre 
uzunlu~da, az ktıllanılml§, mu. 
pm.ha knplı kanapeler satılıktır. Mü
mcant: mrkecı, Hoca.paşa ıı:unanu. 
b!ly Nevz:ı.t. - 2 

SATILIK Sil.'ErtıA l\IAKİNESİ -
Krup fabrikasının lmnl ettiği 5ak
nnyn vlça martaıı sabit hiç kull:ı
ruımamış bir adet .sınema maldnes1 
17/l:l/042 günil saat 1,30 tin san
dn1 Bedesteninde satılacaktır. _ 2 

• 
• 
• 
> 
> 
• • 
> 

• 
• 
• 
• 

Boğaziçi 

• • 1 oda ve samanlık 45 00 • 

• • 6 adet ahır 84 oo • 
• • Samanlık 18 oo • 
• • Mesken 20 00 • 
> > '14 A. ahır 20 oo • 
• • '13 B. • 20 00 • 

• • tınn ve 1kl oda. .f8 oo • 
6 dönüm ~v ve tarta. so oo > 

'70 B, iki oda bir ahır 36 00 • 
• > 

• • 
• > '10 C. A. nnb:ı.r tlst kısmı 48 oo • 
> , "10 L. alur S!O oo • 

Çengelköy Taşacağı sokağı 4: oda ı 60 • 

kar ~~rda ~~ ve ınlkdan yazılı yerler Sl/5/944 yılı sanının kadar kiraya ,,·emmek üzere müzayedeye çı-
~ı ış ır. e?crt 17/12/942 perşembe günü s:ı.nt 14 dedir. 1steklller1n mtldürlftk nkarat kale.mine milra.-

can arı. (2154> 

Doktor, Sıhhat memuru, 
Hemşire, Ebe aranıyor 

Zonguldak Ereğli kömürleri lşletıncsl Sağlık teşkilatı 
Merkez hastnhnesı için 800 lira. ilcretll ı asabiye mUtehnssıs 
Merkez hastahanesi için SOO lira tıcretıt 1 cll<llye mütehassıs 

Merkez hastahanesi ~ln 100 lira ücretli 2 hemşire 
Nl.salye sen·tsı için 100 Ura. licretıı 1 ebe 
Kandllll hastahanesi 1çln 70 lira ücretıı ı sıhhat memuru 

alınacaktır. Aylık ücreUert üzertne aynca pahalılık mmmı verilmektedir. 
Taliplerin 21/12/942 pazartesi gfinli akşamına. kadar Zonguldakt:ı I~letme 
Umum müdürlüğilne müracaatlan mm olunur. (2125l 

• 



Sahife 8 

Beyoğlunun en tık ve en nezih 

MASARiK 
Salon.ırJ_ Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 

geçirmiş olursUfluz. • 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşları 
DİZOR: HRiSTO MNIMA 11DİS ve Tenor A VYERlS. 

Aperitif ten sonra da saat 1 O dan itibaren açılan 

STUDYO'da Dans ediniz. 
MASA R 1 K ve Arkadeşlan. Telefon: 43848 

""""""'""'- ......,,.,., ~~!!::::==~ 

UN VE BUGÜN 

Zevcenizl sevindirmek istiyorsanız 
l{enaınızc CUtf:l değil) bir PORTKOSTUM aıınn:. 
O dıı nasıl şeymiş? dlyccckslniz. Yep yenl bir ic:Ad, mütemadiyen 

utüsü ve zamanla blçlml, kumaşı bozulnn gündelik elblsenlzln ömrü
nü arttıracak yep yeni bir vasıta, zarif ve şık bir möble, lft.kın her 
ş.cyden evvel elbiselerinizi gardroplarda sıkışmakdan ve havasız kal
maktan, duvar askılarında sürünmckden kurtaracak yegline çare. 
Çünkü PORTKOSTÜM elbiseleri havalandırarnk, biçimlerini ve ütüle
rini. uz.un zaman muhafaza ederek tutacak tek vasıtadır. Bir PORT
KOSTÜM hem levcenizl, hem de sizi dert ve endl.şeden kurtarır. 

İKTİSAT VEKALETİNİN 3302 1'"Ul\IARAU tnTiRA 
BERATINA SAHİPTİR. 

UMUMİ DEPOSU: SATIŞ YERLERİ: 
Hakkı Kutbay, Ankara caddesl 
No. 38. İstanbul Telefon: 24133. 

Şark Pazarı (Pazar dö I.evan) 
Beyoğlu) 

Satış acentalığı ve taşrn sipa
rişleri umumi Depoya yapılma
lıdır. 

Luvr mağazası ııı 

Lnza.ro Franko » 
Bnker mağnzalan ve b:ı~lıca bü... 
yük Moblc mağaz.ı.lnrında bulu
nur. 

Evvela dönemeçli şekilde sarılmış 
bir tel tekrar ·aynı şekilde sarılır. 

Neticede. 
2'12 santim uzunluğunda bir telde 

3.600 sargı husule gelir. Bu da 

tekrar birbirine temas etmiyen yüz~ 
den fazla dönemeci ihtiva eder.: 

Bu ameliye gözle .. tefrik edilemez.) 
Faydası: 

.Mümkün olduğu kadar cüz'i sa• 
ğutma sathına mukabil azami ışık 

temint. Bunun için 

OSRAM • (QJ- AMP ÜLLERI -

. 
' 

AK9A U 

RADYO IUZHET- MiiESSESESi 

Radyolarını Suym halkımıza takdim etmekle bahtiyardır. 

Perakende 
satış yeri: R A D Y O N -U- Z H E T Galata Tünel yanı Mertcbani so-

kak No. 13 P. K. 1026, Tel: 43712 I 

• 1 
JKRAM ~oirti% 

"1 

An ad ol eposu 
Sağlam Ucuz Ayakkabılar 

Köseleden kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları garanti olarak satılmak
tadır. Çemberlitaı Tel. 20677. 

Baby marka sıhhi ve sağlam kullaniıli Biberonlar aatııa arzedilmiıtir. 
Büyük eczanelerden is eyiniz. 

~

' ·--

12 KAnunuevvel 1942 

340 doğumluların 
yoklaması 

Taksim askerlik şubesi başkanlığın
dan: 

1 - 340 doğumlu ve bu doğumlu
larla muameleye ta.bl r'ı.nların Uk ve 
.son yoklamaıanna 22/12/942 &ılı gu
nü saat 9 ıfan ltlbaren ba~ınn •t• ';: 

ve 30/1/913 t&rlh!nde bltlrilecc· lir. 
2 - AlAkad:ırların 4 fotogrnf ıle ı:·:ı

met senedi ve sair Uglll vesikalar m 
birlikte get. eceklerdir. 3 - V:>k+l'l
de gelml.yenler ve z:ımamnd:ı iT'" -

retıerlne dair resmi vcsl.k:ı g t d 1-
yecek olanlar hakkında kanuııl taki
bat yapılacaktır. 

!mi ............... -.:;;~~ 

Teml7Jiği ve saflığı ile bfitUn 
dünyadıı tanınnmı 

İngiliz Mamulatı 

ARKER 

l\lürekkebinl kullanınız 

PARKER Mürekkebi, Ipekll ci
hazlarla filtre edlldlğt için ka
lemde hiçbir tortu bırakmaz. 

Yazısı açık ve okunaklıdır. 

PARICER mi\rekkebl, garanUll 
ağızlıklarla kapalı çok zarif al- ı 

şelerde satılır. 
Başlıca kırtasiye mağazaların
dan ara ınız . 

..... ıiııılll ............. 111 
ur. NiHAD TOZGE 

Cild-Saç Frengi 
ve diğer Zührevi hastahklar 

C BiRi~ 11"11 llltTAllAllSllı 

Pazar " Per•••hdu •ldı lller411 
" .... t7.- ........ (T ...... , -> 
.. tıo ••• vııa, ....... - - ·-- - '' - - ............................. . 

Pari<ı Tıp FaküıteslnCien mezun 
DOGUM ve KADIN hastnlıkhrı 

birinci sınıf mütehassısı 
Pazardan maade saat 15 - 18 

Çar,ş:ımba fıkaraya bedava 
Kadıköy, Moda iskelesi 251. 

Telefon: 80918 

m 

DOKTORmm
EŞREF SAGLAR 
ffııydarp:\şa Hastanesi Deri -

Frengi ve Zührevi hastalıklar mfi
tehııssıııı. 
Kadıköy Tramvay cnd. Mısır 

Çarşısı karşısı No. 2 
Pazardan başka her gün sa0 t 

15 den 19 a kadar hastalarını 
--·-kabul eder.•••!• 

Zayi - 10/12/942 de cüzdanımıa 
beraber kaybett!ğlm şebekenin hük
mü yoktur. Cüzdanımı getiren mem
ntın edilecektir. İktisat fakültesi 1331 

Istanbul asliye üçüncü hukuk hL. 
klmllğinden: 

Rebia tarafından, kocası olup ev
velce Kasımpıışa Uzunyol Arobznde 
dergO.hı sok.ak 21 No. da mukim iken 
hali hazır ikametgahının belirsiz ol
duğu tebeyyün eden M!ıhmut Saraca 
aleyhine mahkemenin 942/567 No. lu 
dosyası ile açılan boşanma di va ının 
duruşması sonunda: Kanunu mede
ninin 134, 138 ve 142 ne! maddeleri 
mucibince tarafların bosarunalarına 
ve Mahmudun bir sene evıenınemest
ne ve Tunçer çocuğun velayetınl'l 

anasına tevdlıne ve m~l-'arlfl muha
kemenin M. aleyhe aidivetlne :'.11110/ 
942 tarihinde karar verilmiş ve ya
zılan 110.m mahkeme divanhanesine 
tnllk edilmiş oldu~ndan M. aleyh 
Mahmudun ilin tarihinden 1tlb:ıren 
on beş gün zarfında müracaatla tem
yizi dava edebileceği, aksi halde hük
mün katileşeceğl hususu illn olu· 
nur. 

Zayi - 939 tarihini taşıyan milll
rümü kaybettim. Yenisini yaptımut 
ve Beyoğlu 15 el Noterllğlnden tu
dlk ettirmiş oldutumdan eaklalnln 
hükmü yoktur. 

Kurtul\lf Şahln aotaJt Meneqe Ap. 
ı No. ıu dairede Kalun kızı 

Santuht Relayan 

Kazanç ve B~hran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 
Kazanç ve buhran vergileri

nin ikinci taksitini bu ayın sonu
na kadar ödemek lazımdır. Bu 
'llüdet zarfında vergilerini öde-
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on cezasile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver~ 
gisi mükelleflerinin bu husuata 
nazarı dikkatiai celbederiz. 


