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Başvekil Saracoğlunun 

nutkunda dikkate değer 

bir kaç temel noktası 
BaşvkU Şükrü Saracoğlu, Ta-

88.rruf haftasını açarken kısa, 
sade, güz.el bir nutuk söyledi. 
Türkiye dft.vasmın geçmişte ve 
gelecekteki anlatımı olan bu nu
tukta başlıca üç nokta göze çar
pıyor. 

yapan, yahut daha çok kömür 
çıkaran işçiden bürosunda fazla 
ç~n memura ve treni zama
nında vardıran demiryollanna 
kadar her J~te, her gün, her va
tandaşa düşen vazifedir. 

Necmecldin Sadak 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) l 

Milli Şef __ _, ____ _ 
Çorum bölgesindeki 
seyahatinden döndü -·--Ankara 13 (A.A.) - Cum· 

humıiai Milli S« lımet İnönü, 
Çorum bölgesine yaptıkları se
yahatten ba gece aut 23,45 t• 
hURDt trenlerile Ankaraya av· 
det buyurinuılardar. 

Bunlardan biri dipdiri bir Tür
kiye yaratmaktan ibaret olan 
milll dAvanın, bugün herşeyden 
fazla, ekonomi cephesln~~ top
lanmış olduğunu açıkça soyleme
sidir. 

Çorum çevresinde 
.yeni zelzeleler oldu Son asnn her yerde zaten en 

ön meselesi olan sosyal ekonomi, 
harb dolayısile gene her yerde 
günün en yakıcı derdi olımı~
tur. Harbe girmiş, yahut ateşin 
dışında kalmış bütün memleket- · 
ler istihsal ve istlhJflk kaygısını · 
milli müdafaa ~lerile bir safta 
tutuyorlar, hatta vatan müdafa
asrnda ekonomi işlerinin yürütü

25 ölü, 11 yarah var 
589 ev daha yıklldı 

J 

miine harb pllinlan kadar ehem- Çorum J 3 (AA) - Evvelki yüktür. Meaçitli köyündeki evler ta
miyet veriyorlar. Ordu gibi, cephe gün vukua gelen yer uraıntm vila· mamen yık1lmı1br. Burada da hay
gerlsindc yiyimi giyimi, dayan- yetimiz içinde yeniden insan kaybı- van ktwyıbı çoktur. Çamlıca köyün
ma kudretinin başlıca kaynağı na ve yüzlerce evin yıkılmaaına ıe- de 6 ev tamamen yıkılmııtır. Kara .. 
!ayılıyor. Bunun içindir ki bütün hep olmuıtur. Bu zararlara dair ah· pınar ve Şeyh Budinli' de 29 ev, Ba
memleketler arasında iktisadi dü- nan resmi malumata göre, Çorum zık. köyünde 30 ev yıkılmıı, 98 evli 
zen yanşı bu harbin en göze çar- merkez kaza.sına hağh Laç.in nahi- Kuyumcu köyünün 3 evi müstesna 
pan manzarasıdır, ve gene bunun yesinin Laçin köyünde geçen yer .ar- di" 1 • t '- ı t B · · m1 i ger en amamen )'lıu mıı ır. u 
içındır ki memleket ekono s ne sıntısından kurtulan 60 ev tamamen k"' d 15 ··1·· 9 ı d 1 "2 

b d
.. . n oy e o u ve yara 1 var ır. "T 

zarar veren, u uzeru zayı a- harap olmuıtur. Bu köyde 4 ölü ve 
tan suçlar vatana iha:net kadar 2 1 d hayvan kayıptır. Osmancık kaza· 

yara ı var ır, B d ., '-ö ·· d 60 k l 
a<nr cezalar görüyor. Halkın aç- K b kl 'fl'k k'" " de 69 evden sının u urga ııı. yun e ev yı 1 -..,. a a ı çı ı oyun d"" I . .. ·· ·· 100 
lığı, yoksunluğu, vatanın darlığı 15 i tamamen çökmüı, 4 il de haaar mıı. ıger erı zarar gonnuıtur. 
pahasına elde edilen kazançlara görmüıtür. Bu köyde de 2 ölü var- evli Bedrek köyü tamamen ha.rap 
hlc bir yerde göz yumulmuyor. dır. Hayvan zayiatı da oldukça bü· olmu,tur. Bu köyde de 4 öHl vardır. 

Çok çanş~ak, çok istihsal 
yapmak ve az istihlak etmek 

Türkiye de iktisadi sıkıntılar 
içinde çırpınıyor. Bunlara karşı 
hükumet boyuna tedbirler al
makla mesguldür. Başvekil, nut
kunda bu tedbirlerin en esaslısın
dan, Varlık Veı gislnden bahsedl· 
yor. Fakat Saracoğlunun bu ver
giye dokunan birkaç ufak cüm
lesi dikkatle okunmava ve üze-
rinde durulmava değer. Çünkü Tasarruf ve Yerli mallar haftası dir bir aşkla yapmak ve yaptırmak 
Bn,şvkiJ, vatandaşlara ağır !eda- münasChetile, dün akşam radyoda zorundayız. 
kft.rlıklar yükleyen bu verginin, bir nutuk sö~.liyen İktisat Vekili B. Bugünün iktisadi oartlan, bizi ek· 
memlckPti bir voldan bir hedefe Sırn Day, dunya ateşler ortasınd~ seriya normal zamanların telkin et· 
eı J<;Ureceğini söylüyor: Bu yol Y~1P yı~ılırke~, . s~lhun . kl)'met hı- tiği ?'ollann ak.si .iatikamette harelte
ı Tiı k il{tisat ''olun, bu hedef de çıl~ez. nımetlerı ı~ınde üç. harb yılı .te ve yurttaşlardan birkaç zaman ev· 
< lktisndi istiklAl ve Türkün re- g~çımuı bulund_ugumu~. ııaret et- vel i.tediğimizin ZJddını iıtemeğe 
fahııı dır. Saracoğlu gibi, düşün.. mıı ve bunu Mılli Şefimızle .. kahra- meobur ediyor. Bunu en ziyade ia
celeri avdınlık, yaptığını bilir ve man ordumuza borçlu .?ldugumu~ tihlak sahasında ıörüyoruz. Çünkü, 
kelhnclerini tartar bir devlet ada- ~atır~attıktan sonra ezcumle demıt' bulunduğumuz oartların teairl ile 
mırım a~zından cıkan bu sözlertn tır ltı: . . . . bazı eıyanın istihsali, bütün gayret· 
derin mil nasını kavramak gerek- cBu aenenın ıktııadl bılanço.unu 1 r rag" men azalmaaına v harirten 

k ıh d . . I . e e e .. 
tir. Bunları okuvup düşününce, >:apar e~, ~~ ~vreııne nıspet e ıs- getirmek zorlulclanna veya imk&n .. 
istenilen fl'dakArlıklar kimseyi tihaallerımızın ço~u~u~ arttığın.ı, fab- sızlıklanna mukabil gene aynı prt
işkillendirmez. rilta ve madenlerırnızın tam hır em- larla birçok eıyada da istihlak artıf"' 

Nutukta göze çarpan ikinci niyetle iı_ltdiği~i, .~~r~al~~~ızın ıevlt lan :ıarurt oluyor. Bu aebeple bu 
nokta en temelli tedbirin <tharb ve neıe ı e eki dıgını goruyoruL maddeler, evvelce her türlü müe)'Yİ• 
Ytllarında ic:tihsall coğaltmak, is- Yuttaılanm, delerle istihlaki teıvilc edilrnit mad-
tihJA.ki azaltrnakıı olduğunu Baş- Karıılaıtıiımız müıkülleri yenebU- deler olaa dahi, İltihllki ltıunalc, yer-
vekilin gene tekrarlamasıdır. İs- mek için, her gün artan 'Vazi~leri- !erine ba,ka maddeleri ikame et
tihsal istihlllki, istihlak da istih- mizi her birimiz kendi Nharnızda mele mecburiyetinde kalıyoruz. Çok 
saıı arttınr derler. Fakat bu, bol- hudutta nöbet bekliyen ~ragatli ve çalıpnak. çok J.tibal etmek, mfun.
hık. ve sıhhat devirlertnin reçete- ceeur bir Mehmetçik gibi, hodglm· lcün olduğu kadar az istihlak et• 
~dır. İstihsal için binbir vasıta lık ve ıahst endiıekrden uzak ve mek ... itte bugünün iktisadi borcu 

du~unup da istihlAke yer olma- icabedene her ıeyi fedaya muk.te.- budur.> 
ı,,:.ı zamanlarda herkese verile

ce'k ö~t bir yandan: ııAman çok 
yetısttnnevmızı> öbür yandan da: 
<cçok harcayınızn dır. tınan ve 
~let, biltfrn istihsal va.sıtalannın 
milli müdafaa hizmetine geçtiği, 
dı~rdan Yolların kesilip olukla
nn tıkandıjh ve büyük bir kitle
nin sadece YİVlcl olduihı zaman
larda gecer tek 1H\ç, i~tihlAki el
den geldiği kadar kısmak istih
sali de güç yettiği dereced~ art
tınnaktır. Bunun içindir ki sa
racoğlu «Her Türkten ortalama 
günde blr kuruş fazla mal istih
sal etme.c:i-ni ve bir kuruşluk nok
san mal istthlA.k etmesini 18teye
ce~lmıı diyor. 

Herkes bu bir kuruş noksan 
istihlaki hergiin evinde, işinde 
her alanda yapabilir. Günde bi~ 
dilim ek-ınek az yemek, üç yerine 
iki şeker taneı::lle yetslnmek, se
nede bir kat elbise, bir corap, bir 
çift kundura az eskitmek, bir 
yaprak kMıdm, blr kutu kibritin 
kıymetini bilmek hül~sa her bi
rimizin her iş!nilide, her günlük 
havatımızda harcadığımız her 
çeşit şeyden bir kuruşcuk olsun 
kısması. memleokette bir yılda 
toplanan 8yle ta.cınrrur yaratır ki 
netıcec:lne sasar kalınz. 

Yeni zengin - Ne var? ... 
Garson - Tabldot! .. 

BU SAB.&llKi TELGBAPLAB 

lngilizler Ageylayı aldılar 
Mareşal Rommel ordusu batı 

istikametinde çekiliyor 
Lo~ra 14 (A.A..) - K.alıireden son tebliğine göre, Almanlann Me- uğramıştır. Doklara ve bir Mihver 

bu aabab ırelen ramt me.aje söre ae- cezelbab'ın şimal ve cenubunıı nü- gemisine müteaddit isabetler olmuıt
kizinci lnailiz ordusu Mibvw Jmv. fuz etmek için yaptıklan iki yeni te- tur. 1 O bina kümesi uzunlui:"\ln.. 
vetlerini Elqeila'daki müstahkem şebbüı akim kalmı~tır. Devriye ha- da büyük yangınlar çıkanlmıştır. 
mevzilerden çıkarıp abmfbr. Mare· reketleri müttefiklerin muvaffakıye- Müttefikler 1 tayyare kaybetmele
pl Rommel'in kuvvetleri bab istika· ti ile ncticelenmiıtir. Vuku bulan rine mukabil 12 Mihver uçağını dü· 
tinde çekilmektedir. 1 rd 1 OO -1" "ld" ··ı ~ürmüılerdir. • çarpışma a a ouıman o uru • l . . 

Bu muvaffakıyete daar fazla laf· .. 50 d f 1 · d l talyada Palenno lımanı da ııd-
. muı, en az. a esır e a ınınıı- d tl' ,_. h h- v 

ailit yoktur M" f"-l . • h fif . e ı 'Otr ava ucumunıı ugrarnıı. 
Lo dr ·4 (Rad ) El ila' tır, utte uı; enn zayıııtı a tır. b"' "k l ık l .. n a 1 yo - age • uyu yangın ar ç an mıı ve mu· 

daki Mihver müstahkem mevzilerini Müttefik uçaldan, büyük bir faa· him hasarat ika edilmi~ir. 
zapteden sekizinci lngilia ordusu liyet göıtermek.te ve durmadan düı· 
çekilmekte olan Rommel kuvvetle- mana aaldırmaktadır. Berlin 14 ( A A) - Salahiyetli 

Alman mahfillerinde beyan olundu• 
Sfakı ile Cabea demiryolu müna• ğuna göre, sekizinci İngili7. ordusu. 

kalitı ıiddetle bombalanmııtır, Tu· mare~al Rommel'in müdafaa hatla
Londra 14 (A.A.) - Şimalt Af- nwı dok1an da timdiye kadar yapıl· rına hücumlarda hulunmuı ve bütün 

rikadaki müttefik karargahının en 1 mıı olan an tlddetli hava hücumuna hücumlar püskürtülmüıtür. 

rini talo'betmekte ve Trablmgarp İl
tikametinde ilerlemektedir. 

Japon muhripleri-
ne ağır bir darbe 

Altı muhrip haıara 
uğradı, bir tanesi de 

bahrıldı 

Stalingratta ve merkez cephe· 
sinde muharebeler devam ediyor 
Almanlar, Rusların hucümlarına karşı 

hucümlarla mukabele ediyorlar 
Lc>ndra 14 (A.A.) - Cenubi Paslfik

tekl mlltte!lk umumi kararg!hının 
tebliğine göre Yenl Ginede Bllllada- Moskova 14 (Radyo) - Dün gece mevzilere hUcum ettiler. Top~u ate· 
kJ Japon mevzileri mütemadiyen yarısı neşredilen resmt Rus te}21lğl: şlmlzle blrrok ceset bırakarak ged 
bombardıman edilmektedir. 13 blrtncl.klnunda kuvvetlerlnilz, reklldl. Fa.kat biraz sonra a& aı'ka• 

Amerikan ve ATUStratyıı. devrlyeJe- 9talinf:rad' -~· ~ oep... ya ü9 .htıeumdn. daha. bulundu.. DllJ
rl, Gonanın gabnnda Japon kuvvet- besinde evvelkl istlkamctlerde taamız man tank gurupu mftdafaamıza so. 
ıerlnln döküntfilertnı temlzllyorlar. muharebelert ·yaptılar: 6-12 blrtnci- klllabllcll. Kuvvetlerlmlz, 1~ düşman 

kAnunda biten hhfta Zarfında 225 1 tankını hasara u'ğ'rattıar ve 7 shıl 
Müttefik uçaklar, Guadalcnnala 3 motörlü taşıt uç:ı,lı olınalt üzere 407 yaktılar. Takriben 800 d~an rubaJ 

takviye götürmekte olan 11 muhrip- Alman uçağını tabrlbettiler. Zayiatı- ve erl imha edlldl. 
ten mürekkep blr Japon fllosuna 
hücum ederek ehemınlyetıi ııuara mız 156 uçaktır. Merkez cephesinde askerlerlmb. 
utratmı§lardır. 12 blrtnclkAnund& hava kuvvetle- ulaşılan memlerl tahkim ettUer ve 

rlmlz, 15 tank, 100 den fazla kamyon bir kı.sım kuvvetlerle taarruz mu
ıs Japon mubrlblne 1sa.betler ol- ve otomobil imha veya hasara uğrat- hareblerı yaptılar, Rzevln ba.tısmda 

muştur. Guadalcanalda. da. blr Japon d rdı tılar. 10 sahra. ve bir uçaksavar ba.. bir Alman alayı, tankların a ya -
muhribi batınlmış, bir tanesi ateşe l n bil h" taryayı susturdular. S depoyu havaya m le yaptıklan uç muka ucuın 
verilmiş, bir üçüncüaU. de hasara uğ- uçurdular. Bir tabura yakın düşman pilsktirtilldü. Dilfman t&k:nben 400 
ratılnıı~ır. Blr Amerikan hücum bo- kuvvetini imha ettUer. subay ve er, 4 tank ve 2 top kaybe-
w da batmıştır. d k kll ı Stallngradm Fabrikalar ma.ııaııı:- ere geri çe d . 

Bir Japon gemisi daha slnde ateş muhar®est ve tetlf hare. Başka. blr kes!.mde kfiçilk bir guru-
keterlnde bulunduk. Hücum gurup.. pumuz 7 düşman tankını tahrlbctU 

tahribedildi lanmrı, dilşm.a.nı 11 ate, noktasın- ve (200) e yakın dllşman subay v• 
Vatfnrton 14 (AA.) _ Amerikan dan ve birkaç binadan çıkanp attı- erlnl imha etti. 

bomba uçaklan Kb'U. adasında ka· lar. 180 düşmanı yokettık. Velik! Luti mmtakasında bir düş. 
raya oturmuş bulunaıı blr Ja.pon ~ Şehrin cenup semtinde tıtal:ırımız man taburu memlerlmlze sokularalc 
ınlslne taarruz etmlfler ve bu gem.iyi Uerledller. D{işnan müdafaa salın- erlerimlzl. ~ırdı. Erlerimlz ma.!ı1. 
tahrlbetmil)lerdlr. sınm blrincl ve iltlncl siperlerinde rane blr manevra Ue bu düşman ta-

muharebeler yapıyorlar. burunu çembere aldılar, lmh&Sl 1ç1n 
Japonlar Birmanya' dan Stallngradm §imal batımıda bir- muharebeler yapıyorlıi.r. 

Çi ' dil çok mühim tepeleri za.ptettlk. Dtiş.. Nalçıtuı cenup d<>Psunda meskihı n e geçeme er manın 60 atet noktuuıı yıtttık ve bir yeri dilşnandan temızıedllL 
Çunldq 14 CA.A.> - Btrmanyaduı za.ptettlk. <400> e }'&kın c1Dtman •u.- Te•ebbüı Sovyetlerin 

Çine ıegnet için Japonların yap- bay ve mnl yckettlk. Diler blr 'k•- -s • 
tıkları b1lttm tefebbtıaler, Ç1n klınet· aimde bir keflf surupumus btr çıkış elmde 
lerlnln amı1 tarpamda -bota oıJc.. hareketi yaptL U mltral7m zaptettt Stokholm 14 (A.A.) _ Reuter aJa.n· 
Dllftır, Ye 49 es1r aldı. sının muııa.blrlnln gOn~rdltl b1ı 

Maretal Petain'in 8. 
Hitler' e cevabi 

Vidıy 14 (A. A.) - Marepl 
Peta.in, tan1ölye Hitlerin 26 ıontet
rin tarihli mektubuna 5 birinciltl
nunda cevap vennittir. Marepl Pe
tain, F ranaa ik9 it birliği yapmak ve 
Fran11z mUatemlekelerlni geri al· 
mak için kendisine yardım 
etmek luı.susunda verdiği pbıt 
vaaddan dolayı pek mütehaaala ol
duğunu bildirmiftir. 

Stallngradın cenup ha.tısında Bit- habere göre, Alm:ınlar, Rus cephesln. 
lercller, piyade ve tank kunetıertıe de teşebbilsün Sovyetıerln elinde bu. 
ön latalanmızın müdafaa ettikleri lunduğunu kabul etmektedltler. 

Otobüse tecavüz 
Durmayan otobüse ateş eden ve 

üç kişi yaralıyan Hamdi ve 
Mahmut yakalandı Rouen akıninda tahrib

edilen A!man uçaklar! 
Londra 14 (AA.) _Amerikan Dtin Maslak yolunda ~ir vak.a ol· l~n .!YeU§Dlİ§, y~ralıları Beyoğlu v.• 

bomba uçalda.nnın Rouen ıehrine muıtur. Saat 16 de Yenımahalleden Şıılı haatanele.rme kaldırtm1!ltır. Bır 
karşı yaptıkları hava akını eenum- kalkan Mehtn4tt oğlu Yusufun idaı- kişinin yaralan ağırdır. Şoförün ar
da 5 Alman uçağının daha tahribe- resindeki 31 ~7 aayılı otobüs, Mas- b.sında oturan yolculardan biriııin 
dilmlı olduğu .,imdi 6ğreni1melcte- lak~n g~~erke~, Y_ol kenarında du- iki bacağı yaralanmı~tır. 
dir. Bu akın eanuında tahribedilmlt r~.~ kiıı ellenle. ıp.re.t ede~ek oto- Jandarmalar, derhal mütecavizr 
olan uı;alclann yektlnu 23 • balii bll8un durmasını ıstemı,lcrdır. Oto- ] . arama"a bala ı"lar ve yu .. zbap' 

bu d • b ·L· 'L• 'd b' . en g f m ,. 
olmuftur. s urmamıı. u J~ı ~şı en ırı Bürhaneddin ·Anılan bun lan Ayasa• 

derhal t8:b~ncasını çekrek birkaç el ğa köyünde saklandıklan yerde y • 
Batı Avrupa'ya İngiliz ateı ~tmıştır.w.Kurl\lRlar, yolcul~~- kalamı§tır. Birinin adı Hamdi, diğe-

kınl dan uç erkegı yaralamııtır. Otobus, rinin adı da Mahmuttur V crdiklerl 
a arı d h ı d · d .. tı it · · 

1 
.er ak durmuık ıae _;· 11~urad es_ı~- ifadede otobüsü durdurmak istedi!..-

Londra 4 {AA.) - Hava Na- cıye a ar va a ma.na ın en uza..• I • t .c) IA 'ki . 
zırlığının tebliğiı İngiliz hava kuV'" latılmıı olduğu cih.:tle, kaçan müte- e;

1
• .~m:arncaek ::t 

1 
enne ateı 

vetlerine maısup uçaklar dün, Fran.- cavlzleri tutmak mümkUn olmamıt' et erı eoy em t ır er. 
aa, Holancla ve Belçikada askeri ve tır. Zabıta tahkikata deva:n etmek.te-

Saracoıtlunun istediği bir ku
nısluk fazla 1.stihsal de yalnız 
tarladn, fabrikada, maden ocn
ıtında taıla cnlışıp fazla mal ''e 
rnahc:uJ almRkla elde tdilecek de
fllrl:.. Bn fa:ı:la. 1At1hsal, ekimi - Sen bana pe rle elanelC getir, ben öyle b1Jme. bqka V 



sahife 2 

:· ZÜN 6EliŞi 
Edebi aşırmalar 

D ünya harbi yü7.ünden bb'de de b~ok §eylerin azaldığı, 
bazılarının güç bulunduğu dUşünfilünce insana mecmun

lann dn azalması icabedcr gibi geliyor, öyle yn, kftğıt eski zanum
Jara nispetle şimdi daha azdır. Mecmua kAğıttıın yapıldığına göre 
tobiatile mecmua da azalmış olmalıydı. Halbuki kAğı' azlı,11 şaşı· 
lncak bir şekilde mecmualann, bilhassa edcb! mecmunlnnn çoğal· 
masına mani olmuyor. iktisat ilminin tuhaf bir cilvesi! 

Şimdi kaç edebi mecmuanm: var bilnılyonım. Fakat her halde 
sayısı, edebiyata ne kndar hevesli olursa olsun bir a~lanwı para 
dökiip hepsini birden takibcdemiyeceği katlar yüksektir. &fob! 
mecmua çıkarnnlnrdan çoğu ahbnbm1, çoğu da nazik f nsanlar 
olduklnn için her yeni nüshndan bana bir tane göndennek lOtfu
ntı esirgemediklerinden ben edebi mcemualann hemen hepsini 
görenlerdenim. İçlerinde mutlaka dikkate değer yazılar, çok defa 
~evkle oJmnacak hikfiyeler, şiirler vnrdır. 

Şimdi hep ini birden düşünürken genç ediblerin müşterek bir 
ikfiretıeıi olduğu gözüme çarpıyor. Ondan bahsetmek niyetinde

yim. Bu ıniişterek şikayet aşınnndnndır. Anlaşıldığıruı göre edib
ler ve şairler keneli mallnrile - tabii edebi mal demek istiyo
nıın - iktifa etmiyorlar da hazan birilıirlerinden ufalc tefek ak· 
farmnlnr yapıyorlar. Bazılnn bunu gizli tutamayıp hnbcr veriyor. 
Jlnttn geçenlerde, ~imdi hangisi olduğunu hntırlıynmaclığım bir 
mecmuada bir genç şair manzumesinin altına şöyle bir not çık
mıstı: cıBir 'lahn neşredilmemiş şiirlerimi falan şaire okumaya· 
ca~ıım! ıı Bu dn gösteriyor ki ortada önlenmesi Hizım vnkalar 
vardır. 

Do~'l'Usu insan malını çalana kızdı&rı gibi fikrini, nusraını, 
niiktesini. buluşunu çalana da öfkelenir. l\lülkiyet hakkının sınır
lan içinde bu da ''ardır. Zaten ihtira beratı meselesi nereden 
çıkmı~? Hepsi aynı şey. Başka m eınleketlerde pek riayet edilir. 

Bakın size olmu~ bir vaka .anlatayım: Tanıdıklanmdnn bir 
~at Nevyorlt'ta iken bir giin trene binmeğe kalknuş. İstasyona git
mi~. Yolcu çok olduğundan lıtgona girmek lçbı kuyruk yapan 
in nnlann peşine bkılmış. Halbuki bizim tanıdık kompartıman
da pencerenin yanında oturmak istennJş. Bu gidişle pencere 
önündeki yerler dolacak. Ne yapsın? Hemen kolundnld pardesü 
tıe şapkasını önünde durduğu vagonun pencere inden atıp daha 
girmeden oradaki yeri tutmuş ve kuyruğa dönmiiş. 

Bunu gören ötekiler bizim tanıdığın yüzUne «Ne akıllı adam!» 
diye bakrnışlnr ve içlerinden biri ona yaklaşıp demiş ki: 

- Ben de llcncere öniinde oturmak istiyorum. Sizin gibi yapa· 
bilir miyim? 

- Hay hay! demi~ bizimki, yapın, bana ne soruyorsunuz? 
Öteki: - Buluş sizin de, bundan istifade etmeme müsaade 

edip etmiycceğinizi öğrenmek istedim, demiş. 
Ve biitün yoJcular buluşundan bedava istifade ettiren bizim 

tanıdığın akıllı olduğu kadar iyi bir adam olduğunu da söylemlş
lcr! Fakat şairler ve edipler iyilikte bu kadar ileri giderler mi 
bakalım? Hiç olmazsa mısralanm aşırmadan e'\'\'el bir müsaade 

istemeli! 
Şevket Rado 

Başvekil Saracoğlunun nutkunda 
dikkate değer bir kaç temel noktası 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) Cumhurlyet hükftmeti yıllar
Memlekct teşkilatı, parçalan dır, lçerde büyük işler bn§ardı, 

aynlamıyan tek blr makine hft.- yeni büyük işlere başladı. Alınan 
llndedir. Teşkilatı iyi işleyen ve kararlar, bilhassa ekonomi sa
bu yüzden istihsali artan memle- hasında, tam veı1mll olmak 1çlru, 
ketler, işi gücü ne olursa olsun, sürekli dikkat, arknsı kes1lm1yen 
en zorundan en basitine, en bü- yeni tedbltler ister. Harb devri 
yfiğ\indcn en küçüğüne kadar gibi harb sonrası da bizden yo
herkesfn, büyük vazife almış, en ruJmayan gayretler bekliyor. 
E'.hernmlyetslz sayılan vazifesi Dışarda Türkiye, sayılanı, .sev1-
dahl aksarsa bütün makinenin, len, sözü geçen, dostluğu ve yar
kendi yüzfrnden ağırlaşacağı, du- dunı aranan b1r Devlet oldu. Her 
racağı düşüncesUe hareket edip büyüklUğün, her itibarın külfeti 
çalıştığı yerlerdir. Bu vazife ve vardır. Milletıerarası seçkin yeri
rnesu1iyet şuurunun bizde de, miz bize bugün ve yann, harbde 
hamaldan vatmana, bakkaldan ve sulhte çetin vazifeler yükle
umum müdüre kadar her işteki teceKtir. Türkiyeyi içerde ve 
her vatandaşta uyanması Ia.zım- dı.şarda büyük bir istikbal bekli
dır. Sarncoğlunun istediği bir yor. Saracoğ1unun işi güç, fakat 
kuruşluk fazla istihsal ile tek nasibi şerefli olacaktır. O bunu 
kuruşluk eksik 1stihlfik1 biz böyle müdrik ve buna yetki.il olduğ'unu 
mıhyoruz. her fırsatta gösteriyor. Tasarruf 

Başvekilin dokunduğu üçüncü haftası nutku da bizdeki bu !e
temel mesele, işleı1mlz1n henüz rahlı ümitleri kuvvetlendiren ye
bltmediğini, hükOmet mesullye- nl bir veslle oldu. 
tini taşıyan bir adam sıfatlle Necmeddin Sadak 
tekrarlamayı gerekli bulmasıdır. 
Saracoğlu diyor ld: aBfz, yapılan T k . 
ve yapılmakta olan işleri yapıl- ~· a vmı ·~ 
mış ve bltıniş saymlyoruz. Bu ya- ZJlhlcce 6 Kasım 37 
pılnn ve yapılmakta olan işleri, s ım an Öğ tkı Ak Yat 
sadece, yapacağımız dalla büyük, E.12,49. 2,37° 7:}.7. 9,47. 12,0Ô ı,39. 
daha canlı işlerin başlangıcı sa- va.. e.so a,ıe 1s,09 111.29 17,41 19.20 
yıyoruz.n 

Gönül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAMİ Tefrika No. 10 

Fenerbahçe - Galatasar 'y maçı 
2 - 2 beraber iken yarı a kaldı 

Libya' da muharebe 
yeniden başla ı 

İstanbul boks t kımı Ankara takımını 6-2 yendi 

Şeş!ktnş, ~erbalıçe, Galat.asa.ray nuı.çın yanda ka~ ı>ebep o1ıı.n 
kulüplerl ammıda tertip olunan dost.- MdJse patlak verdi. Bu htıdlse §lijrle 

Tunus'ta Almanlarla Mecezelbab 
önünde muharebeler oluyor 

luk kupası maçlanna. dün Şeref eta.- oldu 
dında Oalatasnmy, Fenerbalıço kar· Qnlata~yın ynpt.ığı ycnl bir akın.. 
şılam.saı lle başlandı. Galatasarayın, da Muzafferin tmı.ktan sa.vurduğu 
saha hissesi rOıllnden lig maçların. top\l Olhat avuta gidiyor diye bıra
da bu ta.kımlarlB ~ffiasl t\. Faiço.t top dlre~e ~rak iıstün
üzertne poktanberl böyle sıkı maç., (ten tşıp gert geldi. Kale yaknµnda 
lara. hasret kalan meraklüar stadı b\ıl'unan balatasaray mll:haclmlert 1 
baştanbaşa doldurmuş bulunuyor• hep birden tekrar htlcum ettiler. Ve \ 
!ardı. kaleye girmekte olan topu Murat ye. 

Saat 14,SO da sahaya çıkan takım- te yntarak önledi. Bu sırada hn.ke- \ 
lar şu şeklide dlzlldller: m!n dUdüğü 1ş1t1ld1. Oyun durdu. İkl 

Fcnerbnhçe: Cihat - Murat, Le- taraf oyunculan hakemin etrafını 
bip • Esat, Ali Rıza. Ömer • Fikret, sardılar. Goldll, değlldl münaka.şa.sı 
İbrahim, Melih, Nacı, Ha.Ut. başladı. Nihayet hakem ve oyuncular 

Galatasaray: Osman - Salim, Fa- yan h akeminin bulundu~ tnrafa ko
ruk • Kemal, Arif. İsmail • Hikmet, şart.k vaztyetı ondan sordular. 
Muzat!er, cmıı, Orhan, Oazruıfer. Yan hnkeın; Muradın topu kale.. 

Hakem: &unlh Duransoy 1d1. den eme çıknrdığınt söylem~ ola. 
Geçen hafta. içinde hayata gözle.. cak kl hakem topu geUrerek pemı.Itı 

rlnl kapayan Galata.saraylı Faik yerine koydu. • 

Şimali Afrika'daı 

Dün, sck.fztncl İngiliz ordmu
nun Elagdla'do.kl Mihver mev• 
zikrine karoı taamwı. başladı&t· 
na dair bazi &uıbulcr gelmi§tir. 
~brlnrdadu ki sekiüıcl ordu 
ElAlemeyn'dc Mihıvcr ~ephesinl 
yandıktnn aonra ve ıüratle bir 
ileri hareketi ile bUtUn Sireruı.y
k.a' G'l ele geçirdikten eonra Trah< 
lua çölünün baıılangıncındakJ 
Elageila'da, Mihver mevzileri 
CSnünde dunnu~tu. Bu durakla
marun başlıca ıebcbi İngiliz 
menzil hatlnnnın uzaması, bu 
aeheple geri teşkil!Qhın tanz.imi 
idi. lngilizler hareket nokta)BI"' 
nndan itibaren bin kilo metreye 
yakın ilerlemişlerdir. Diler ta• 
raftan Eelgeila' dan ıonrıı. ta
mamen susuz bir çöl başlamak
tadır. Bunun :için harekete geç· 
mezden evvel C3tis1ı te§kilata ih· 
tiyaç vardır. Sekizinci ordu bir 
kaç haftadanberi bu teıkilatla 
meşguldü. 

rada Teburba'dan Mecerda neh
ri kıymn1 takı"bederek ilerlemiş, 
l9 kilometre garpta ve ıimen
difer hattı ilzcrlnde bulunan 
Mecczelbnb'ın önüne varını~ 
iilrdır. Burada tiddelli baı.ı mu· 
l}arebeler olmu~tur. Müttefikler 
Alır.anlann hi.icumlnnnın tarde
dildiğinf bildidyor. 

Tunus'ta Rlavn hakimiyeti Al
mnnlann elindedir. Geçende de 
aö)'iediğimiz gibi Ceuıyjr' de 
modern hava meydanı yoktur. 
Müttefikler §İmdi burada meyı
danlar vücuda getirmektedir. 
Mihver bu hakimiyetten istifade ' 
etmektedir. 
Doğu cephesinde: 

Hoca 1le Emln Bfilent için blr dak1- Fencrıucr, hakemhı evvclA avut 
ka ihtlnun sükOtıınu müteakip oyuna karnnnı verdljtlnl, yruı hak.emlno so
Galntasarayın merkezden yaptığl 60- rarak bu karan değl.ştlnneğe hakkı 
rl bir akınla. başlandı. Maçın ilk olmadığımı idd.l.a edprek p?nnltmın 
nnlan çok stıratll oluyor ve Galata- atılmasına muvafakat etmediler. Pek 
saray bu smıda dnha müessir oy- uzun süren münakaşn.lardnn sonra 
nıyarnk Fener kalesini tehdit ediyor- hakem Fenerbnhçenlıı hükmen mnğ
du. 1tstüste yapılan bu hücmnlann Iüblyetlne karar vererek oyunu tattı 
b1r1s1nde Oemllln n.nı bir şlltünU etti. Ve bu suretle dootluk kupasının 
Cllıat büyük bir muvaffakıyetle kor- llk maçı hiç de arzu edllmlyen bir 
nere attı. §e'kUde ve bütün spor sevenerl fizerek 

Stalingrad ve merkez kesim
lerinde muharebeler oluyor. Sov
yetler 19 jJdncite§rinden 1 1 bi
rincikanuna kadar 21 gün zar
fında cereyan eden muharebe
lere dair hususi bir tebliğ neş
retmişlerdir. Dün ne§rettiğimiz 
tebliğ bu muharebelerin şjdd~ 
tini göstermektedir. Son haber-

Son dakikada geleın haberlere lcre göre bu cephelerde iki tara- } 
göre İngilmler Elageila'yı zapte- hn hücumlarile çaTpışmalar ol- ıı 

Daklkıı.lar ilerledikçe Fenerll!ertn yarıda kalmış oldu. 
de açıldığı, kısa n yerden paslı blr 
oyunla rakip kaleyi ~ğı gö-

Şaıl Tezcan 
derele Trablosgarp istikametin- maktadır. Son günlerde Alman-
de ilerliyorlar. lar daha ağır ba.smağa baııla-

rüldü. Bu arada Arifin .mkııtıanaruk Boks mu·· sabakas~ın-ı 
Tunus'a gelince, Almanlar l:iu- mı~lardır. 

oyunu terketmesı Fenerlllerln işlnl '~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!il!!~-~- ~-~~~~!!!!'!!~ 
kolaylaştırdı l.se de kale önünde ya- İstanbul takimi kazandi Yiyecek satı•lari 
kaladıklan tırsatınrdnn istifade ede- x 
med!Ier. Güreş federasyonu tarafından An- Belediyenin bundan sonraki yjyo-

Münavebe Ue 1ki kale arasında gt- kara lle İstanbul talamlan arasında. cek maddeleri aatışlannda bam1 
dip gelen top nlhayet 19 uncu dakl- tertıbedllen boks mll.sabakalan dün fiat usulünün konu1ma.ııından sakı· 
kada Orha.nın güzel blr pasmdan ıs.. Şehir ~yatrosunun Komedi kısmın- nacağını dün yazmıştık. Teftiş ve 
tıfıı.de eden CemlUn müşkül bir PO- da ynpılm~ır. İngll!z hakemlerinin kontrollarda istihsal mıntakalarınr 
zlsyonuna rağmen savurduğu sıkı bir idaresinde ve çok muntazam blr $- dan a1ınanafaturaların mahalli Tica
şütle Fener kalesine glrdJ. ~llde cereyan eden bu ka:rşılaş.nıalan ret odalan veya Belediyelerce taa-

Bu sayı ı;an kırmızılıları çok can- Istanbul takımı 8 • 2 gibi büyük bir dikli olması kafi görülecektir. 
!andırdı ve sıklaştırdıklnn hücum- farkla kazanmıştır. Teknik neticeler D .. , ft . tih 1 t k 
larla Fener kalesini tazyıkn. bafla- şunlardır: 

1 
Bıgelrdt.aral ~.ıs 8:_ 11.mf~ntadae--

dı is arı e e ıye enrun rnnrnu ı ıa 

Kıral F aruk'un Noel 
hediyesi 

Lonllra 14 (A.A.) - Mısır kıralı 
Faruk Mısırdaki ingııız ve Amerlltn.n 
aSkerlerlne Noel hediyesi olarak 4000 
İnglllz Urası vennlştlr. 

İngiltere kırnlı Altıncı Jorj llc Bir
leşik Amerika Reisicumhuru B. 
Roosevelt, bu hediyesinden dolayı 
telgrafla kıraln teşekkürlerini bildir. 
ml§lerdJr. 

-~~~--~-~ lar. 30 uncu dnklkadn Hikmetin Birinci müsabaka: ta.nbuldan .... 'klildc . d al k. t 
uzaktan savurduğu nefi.s bir oi}t Ci- Con, Ankaradan Rıdvann naknvut- gııı nn en ve m eev 1'/a ın- k J 
hadı tl§mışken dlrekc çarparak gerl la, lklncl müsnbaka: İstanbuldan da~ lsta~~ul, Ankara ve lmıır Be- upa maç arı 
geldi. Bu tehlikeden kurtulan Fe.. Halit Ankaradan Kemale hll.kmen ledıyelermı telgrafla haberdar ede.- Kupa maçlanna dün Fenertmlıçe 
nerlller bilhassa Küçük Fikret cena.. ilçün~ü müsabaka: Anknradan Ok~ ccl<leri ıyazılmı§tı. Bu euretle Bele- ve Şeref stadlanndn. devam ecl!Jmlş
hından yaptıklan mukabll akınlarla tay, tstanbuldan Adnıına sayı ue, diyeye verilen malumat rvo izahat· mlştlr. 
Galatasaray kalesini tehdJde çalı.şı- dördüncü müsabaka: İstanbuldn.n tan istifade edilecektir. Mülga la~ Fenerbahçe stadındn Ve!a, HJlftle 
yorlardı. Fakat Galatasaray müda- Necip, Anknradan Zlya.m sayı ne, be- müdürlügv ü, aatı .. larda toptancı ve 3 - O, Sfileymnnlye, Halice hükmen, 

J- '" Şeref stadında dn İstanbulspor Ka-
taasının, bilhassa Arifin çok güzel ıılncl nıUs:ıbaka: İstanbuldan All, perakendecilere kôr haddi tcsbit et• sımpaşaya 2 _ 1 gallp gelmişlerdir. 
müdahaleleri netice alınmasına im- Ankaradnn Hikmete gayı ile, altmcı mi§, nakliye muraflannı heanplaya- • 
kft.n bırakmadı. müS&ba.ka: İstanbuldan Hüseyin, An- ıak alA.kadarlara bildinni§ti. İa§e 

İKİNCİ DEVRE karadan Nlhada sayı lle, yedlncl mil.. müdürlüğünün vazifeleri Belediyeye llk kadın kasa hırsızı 
İklncl devreye Fenerliler başladı- ::a~~n:ıanbuld~n oevdet,A~arn. deVTolunduktan a®tra kur ve nak- Eyüpte bir mensucat fabrikasın· 

lar. Ve yaptıklan llk nkındaı Esattan sabaka: ::k= eK~~:zt~~~- liyc masraf hadlan tekrar tesblt da hademelik eden Binnaz adında 
yerinde bir pas alan KüçUk Fikret dan Şerire sayı u:ngaUp .W:lmf .. ıer:ı - olunmaktadır. Fiat kontrollan bu biri, evvelki gece fabrikanın büro 
bomba gibi bir oütle 60 net saniyede .. ~ ,... r. eaua göre yapılacaktır. kısmına gi.rmi§ ve para kasasını kı· 
Fenerin beraberlik golünü yaptı. Bu M k rnrak içinden 3000 lira para ile 4, S. 
sayıdan sonra canlanan Galatasaray_ e tepliler kır koşusu kilo sabun almışbr. Binnaz, odada 
lıiar 10 uncu dnkJkada gene ceınll Maanr müdürlüğü tarafındnn ta- Dünkü at yarışlarının b ld 3 ak _ıb· l'k k d 
vasıtaslle lkJncl gollerini ~lkardılar. lebeler nrasında tertıbedllen Jtır kO• netice1erJ• U uğu t ım cı ISe 1 umaşı a 
Tekrar galip vııztyete ...ıren san kır- ün alarak kaçmıştır. 

15• şusu d sabah Mccldlyeköyünde a. -'--- J 3 (T 1 f 1 ) B 
nıızılılann uzun ....... ıı bir oyun tuttu- 2000 met-Ilk bl f Ü rln .IUUUU"& e e on il - u- Fabrika memurları aabahleyfo iı 

......,.. ... r mesa e ze de yn_ .. _._.. t l • • d '- _ d'k · k k rarak rnklblnl yomıağa çnlıştı.ğı gö- pılmıştır. Müsabnkayıı. 15 mektepten gu~~ a. yarış annın netı~'7ı ~u urı oa~na g~) ı len zaman, asanın -ı-
rüldü. Fakat Fenerliler Galata.sara- 150 atlet tştırtık etmiş ve neUccde İs- Brntcı koşuda Buket bmnc.ı, De-- rık oldugunu görmüşler ve derhal 
Y1ll bu tıiblyeslnt bomcn.k Gekllde oy- tanbul lisesinden Eşref 8.5 ue blrln- n;ıet.Hcinci, iki?~i koşuda .Soydan bi- :ı:abıtaıyı haberdar etmiılerdir. Or!a
nadıklanndan ve raltlplcrJnı iyi mar- el, Haydnrpaşadnn Nurl lklncl. Hay- rıncı, Kader ıkıncl geldı. Ganyan da Bjnnazın bulunmayışı nazarı dik
kc ettiklerinden bu çalışma seme.re- darp:ışadan HnlU üçüncü olmu~lıırdır. 260 kuruş. kati cclbetrni:ı Ye hademe kadın 
s!nl vermedi. Üçüncü koşuda Sekban birincL evinde ararunııtır. Binnaz yakalan-

Bu sırada sağdan fuıl blr akında. İkinci küme marları- Alceylan ikinci geldi. Ganyan J 35, rnış, çaldığı para, srbun ve kumaş-
bulunan Küçük Fikret topu kale ::- 1 eJ ı 00 ı 05 k 
önüne .§andelledl. Geriden yetişen İklncı kllme maçlanna dün Fatih P AsD" edr.. .. vke .:ı uo"ıi b·rincl larZaın bhepsi evinb~c b~~~nm~~tur.B' 
sol nçık Halit kalenin ağlannı yır- stadında d e~ v Dem1r or uncu o~uoa a 1 • ıtanın tes ıt ettıgıne gore, ın· 
tnn bir şiltle Fenerbnhçcnln ikinci Kurtuluşa e;a~ 1, Unkn:anı Al:::_: Hızır ikinci, ganyan 1085, plaseler naz, ilk kadın kasa hırsızıdır. 
ve beraberlik golünü yaptı. dara 3 _ 2, Beylerbeyi Rumellhtsn.rı- 180 • 195 kuruş. 

Oyun tekrar berabe;e vaziyete gl- na hiikmen galip gelmişlerdir. Top- Beşinci k?§uda ı ~ey?e~l koşmamıı Haydar Rif at'ın cenaze 
rlnce ufak, tefek ısertllklcr başgöster- kapı ile Galata arasında yapılması ve paralar ıade edılmıştır. 
d1 ve maç yeniden heyecanlı bir §e- lcabeden maç hakemin gelmemesi Üç ve dördüncü koşularda çifte 
kil aldı. Va tam 21 ~el dakikada. yüzünden yapılamamıştır, bahis 1090 kuruş vermi,tir. 

merasimi 
Vefatını kaydettiğimiz ta'1ınmı~ 

avukat ve muharrir B. Haydar Rifa· 
. .. . bn cenazesi dün Ni§antaşında ln81"' 

suyor... açılıyor, her dokunduğum yerden, Ç?k eakıd~n, .buyük babamla a?,- yet apa.rtımanından kaldırılmış, ce-
Bilmtyorum nasıl çocukça, delice ayna bana bakıyor, ben de ona... n~ın~. ~~~ ı?tlyacı kD;rıısındAa, b~- naze namazı Teşvikiye camisindo 

bir uzanııla ona avucumu açıp biraz 4
•"' yuk holugu imaya Yerıp, ıelamlıga kılındıktan sonra otomobillerle Be-

değiyor, ufacık bir köıeııini, bu de- Bir ölünün yüzüyle oynamıı, kar- çek.iliıleri gibi, ben de halamın pe§i ııikta§a indirilmi§ ve buradan vapur-
ğİ§imle ıilmiıı oluyorum ... Parmak- palı gözlerini elleyip mmcıklamıı sıra, bu küçük tarafa yerle§tim. la nakledilerek Rumelihisan mezar
lanmın yol yol açtığı izlerden, ayna gibi deli bir korku ile bu odadan, Artı.le çocukluğmnun evi, zamanın, lığı::ıa defnedilmiştir 
bana bakıyor, ben aynaya bakıyo- anacığımın oduından, yine girdiğim bakımsızlık ve yalnızlığın elinde ke- C . : d 

1 S ] d . - _ •. ı. d - 1- 1 · b' 'k z1 I k k O b be 'b' h 1 '- •. 1 ı. . .1 b" ,_.. .. .. enaze meraaımın e or~nera ene er ır o.nı& a ımınu abnwı.- enne ın en to ara gevıe , esne rum... ana, n ona ıaworum ... gı ı c aya en> ıı;açıyorum. mırı e 110cm1n e, canını usoutun tü• F-'L dd' Alt V 
1
. B 1 d ' 

0 ta --1-=-d'"' · b d 1 d 1 d' bi lh l 1 b · .. .. H f d le d b' "'"'"" k · Anre ın ay, a ı ve e e ry n "ı(CA.Uı ıgıın u o a ar a ı m ı r a a mıı tor arnsı, gem, orum· er tara ı onu ve can111z, sa e ır ettı. . . D B LAtf. K d p ti' J.:ı • 
d b 1 b ı t 1

--- l k örüm k -'- "l 1. ·· .. .. k ak Bil' l d reıaı r. . u ı ır ar, ar oar aa e o o oz. ıuuan ı , ce ce& ag arı... e ın surtup açtıgı parrna parrn ıyorum artık· bu kapa ı o a- Selamlıktan oraya giden bahçe h • • · B S t H · O .. I" 
ağı, buruk küflü bir koku, vo çıldır- izler anısından bakan ayna, beni ya- !arın hangı'aine sa'hidcn de girsem, yol•-u bele kadar rıkan otlar bal- eyeh lreısl ı t . ua ayl ryı .. rg~.P 'tlıı, . 1.... .. . k Yıllarca evvel, ninemin göz nuru- d b • .... • .. • genera zze ve genern umnu ı 
bcı scssız ıge, urpert.ı veren tı ırtı- nu katra katra emmek, el gücünü ırgayor, en onu yadırgayorum. böyle olacak ... J lepsinden de bir dıranlar kaplıyor... Bazı geceler, ıchrim.izin tanınmış birçok güı.ide· 
Lır, çıtırt.ılarla büsbütün korkunçluk damar damar kemirerek kurutmak O bana soruyor: kabrin kapağını kaldırmış gibi kor- cama alnımı dayar, ıimdiki odam- leri h~ır bulunmuştur. 
k~tan'. ?ı.r takım ... aarrnqık ar~~ s~- pahasına yaratılmıı, asırların soldu- - ... Bu odada Y•fBmış ?lan kadı- kulu, acılı, Ürpertili bir hisle kaça- dan bu büyük eve bakarım. Kapkaı- Merhuma rahmet diler, ailesine 
kınlenrun çıkardıgı hııırtılı gurültil- ranuyacağı renkleri tqıyor aanılmıı n~~ oglu, o kıvır kıvır aıyah aaç.~ı, cağım. Evimizi dağıtan kasırgadan ra siluew ile ağaçların arasında yatan taz.iyetlerimiz.i sunarız. 
ler var. o minyatür yüzlü halıların, hatta du- guzel tatlı. ~oculı:,. ıonra da 0 • ?0 z sonra, ilk zamanlan, onlara sık sık bu ölü evden, masalların, tılısımh 

Evin içindeki eşyalar, hep yıllarca varlardaki seccadelerin bile çiçekleri, alıcı, t~~ gıbı delikanlı sen mısın} girerdim. Kendime verdiğim bu iş- uykulara dalmış devini, ejderini gö-
evvcJki yerlerinde. Annemin oda- yaprakları, servileri, yaz.ılo.n, kuşla- Sen mısın o) kenceden garip bir zevk alıyormuş- riiyonnu§ gibi korkanın... Sanki 
sında, h&IA son okuduğu kitaplar, n, aslnnlan, arhk Üzerlerine basacak Ben ona sor~·orum: çasına, hatta bu odalarda saatlerce biraz ötemde, vakti galince homur-
başucundnki komodinjn üzerinde, ayaklar, renklerine, şekillerine clalaı- - Bir zamanlar gilmüş yüzünde kalır, köşelerini dolaplı:mnı karıştı- danarak kalkınacak, yürüyecek, üze-
yan yana, biribirlerini deıteklerccsi- cak gözler olmadığı için, bağırlarını yüzümü, ne nydmlık, ne ı~ıltılı, ne nr, adeta )'arama parmaklarımı so- rimc çullanıp, öcünü almak için beni 
ne yatıyorlar, yalnız artık :İlimleri, yer yer kemiren güvelere canlıuını güler, ne dipdiri gösterm~ olan ayna kup deştikçe deşerdim. pa.ralıyacak bir cnnavar yatıyormu§ 
rookleri görilnmüyor... Üzerlerine teslim etnUaler, donuklaştırıcı, silik- sen misin) Sen misin o) Bilhassa annemin, kardeşim lh- gibi ürpertiler duyar, d eliksiz uyku-
tozdan ince bir örtU geçmiş gibi ... le§tirici bir toz kefenine bürünmüş cYan kaçık> adını sanki mutlaka sanın odl!.aından günlerce çıkmadı- ya yıllardır hasret gecelerimi, dalıp 
Ayaklı ik.i dikiı sepeti, gene c:.amın yatıyorlar... baketrnek liızımrnış gibi, ayna- ğım olurdu. U_Y~a, çarpıntı ve buhranlarla geçi-
yanındaki berjer biçimi koltuğun Elbise dolabının kapısındaki uzun da açtığım gözleri örtmek deliliği:ne Gitgide, yıllarla, hele askerliğimi rmm. :ele d fı~~ına.ld gece~erde, bu 
önünde amma, lçino artık bir daha aynanın Öflünde artık durup kendi- kapılarak, o parmak parmak iz.1::-re yapmak için ayrılıp uzun bir fasıla- yanı . ~ım n 1 e!. er, agaçtn~ or
anacığımın elleri uzanmıyacak olan ne bakacak bir kadın hayali olma- öbür taraflarından tozlar alıp sür- dan sonra dönünce, artık bu eşik- dusu ıle beraber oyle solur, ınler, 
bu sepetin yanlanndan, rengini kay- dığı için, o da buğulu, sisli bir toz mek, kapamak, aynanın yüzünü mu- lere basamaz, bu tokmakları çevire- haykırır, ulkur, haşı~ ?aşır seslerle 
betmiş koltuğa doğru, kocaman, lca- bulutile örtünmü~. aynalığını inkar hakkak gömmek istiyorum, Her değ- mez, içlerine ba8ımı uz.atamaz ol- odama ya laşır, gıtgıde yanıma. 
J..., KPlnnr,.lr •171An nHft1VIW 1)., 'Y~ " " &11• rtiöj..., t•f'"ftıtn 'Yl"TIİ hir avna 'VOIU dum. 

Acı Bir ölüm 
Tnblp yn.rbaylığından emekli gö;ı 

mütehassısı bay Andon Hlntllot;lu clll 
küsur senelik blr doktorluk hayntm• 
dan sonra dün verat etmiştir. Ye
men, Aslr, Suriye, Rumellde Türk or
dusunda en fazllctll blr meslek ha
yatı geçlrmlş, ahU'ık ve lnsnnlık nft
munest kıymetli bir doktordur. Öl{l.. 
mü butün tanıyanlnn derin acılo.r 
1çlnde bırakm~tır. OCnazesi salı çil· 
nü saat on dörtte U4) Beyoğlu Ba· 
lıkpazannda. Ermeni klllsesinden kal· 
dlrılacaktır. 

~enaı.e L vaıumab Beol4Jan 
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Eskiden, tarih deyince akla bir 
takım hikayeler silsilesi gelirdi: 
Padişahlann, vezirlerin, düşman 
hiikfimdarlannın ve saray erkfı· 
nır.m menlnbcleri ..• Bunlara dair 
uzun uzun teferruat. .• 

l\fizacı şahanenin - her mana. 
da - mülayim mi, .utı sadaret. 
pcnahinin mnvi gözlü mü, pem
be nnaklı mı olduğu bile ehem
miyetli sayılırdı. Tarihte bütün 

Artırma ve 
eksiltme 

Kumat ve elbise 
Ticaret oC:lasi bazi 
kararlar vereceli 

Belediyelerin bu kanun-
dan i tisna edilmeleri T:ıcarct odasının pahalıh ıı karşi. 

• • • • h bir tedbir olmok üzere yakınd~ 00-
IÇJn hır proje azır aruyor zı kararlar VeToccği haber almmtr 

Temizlik 
mücadele i 

Belediye Kasimpaşada 
bedava bir hamam 

açıyor 

bunlar rol oynar gibi gösterilirdi. tu. 
Hatta rne burdur: Kleopatra'· Piyasada istenilen malzemenİD Manihıtura ithali serbeı bırakı~ Belediye hanlasda, beltı.r odala-

nın bumu ile insnnlık mukadde· derhal bulunmaması. fiatlerin müte- dıktan &Olll'a m lar saklanmış, ku- rmda oturan bekarlarla fakir halkın 
ratmın münasebeti vnrmış der- madiyen d~csi gibi aebcpler<len ~~ ve e~bise fiatleri alabildiğine kmiz!iği için, geçen aeııelcr olduğu 
fer... dola~ Belediyenin in t jıılerindc yübehn~. Kuma_ çıl~, ,-nln~z ~U: gı"bi. bedava hamam ~ğa karar 

Sonra gitgide anlayış değişti: mühim ahakhklar görülmektedir. moıı sıı._!1myarak, müştcrıyc c:Ibısesını voenniştir. Geçen &"1der KasımpBfD. 
Kalabahklarm hayatı, cemlye- Belediye. bu iJ}eri baııarab!lmek için de nut~asın~a yaptırmak ıstemek- ve Balatta birer hamıım açılmış. 

tin tcldlmillü, iktisat meseleleri, artturna ve eksiltme kanununun hü- te, tcrzıler. harıçten .kumaş ~nb~l et-- kirli insanlar buraya polis vaartnsile 
yeni sınıflann zuhuru •.. Bütün kümlerinc uymnk ve bu kanunun me~ktedır .. Temler cemry~tı, bu ~vkeclilerek yıkanmnğa mecbur tu
lmnl r birinci plfina getirildi, \'e çerçevesi dııına çıkmamak mecbu- rrenı tekle hır _çare bulmadıgmdan tulmuşlardı. Bunların elbise ve ça
en €'.hemmiyetli sayıldı ..• Fertle- riyctindedir. MesclU. ibir yolun inşa- fason 90- l s.o. ~ra ~ad_:ır fırlamıştır. ~<ıa.ırları da etüvden geç.iril.mekte 
lin karakterleri, iradeleri, ynhut aında yapılan JccfiAcrde konulan Yarlık Tergısı ~leri duzenlendikt~n idi. Belediye bu ae:n'Y&lnız Knsımpa 
hozukluldan ise devede lmlnk sn- ?1al~e fiatleTi işin bir müteaMıide sonra !JCarı: odasl kumaş 'Ve .~lbıse ~ada bir halle hamamı açmağa karar 
mldı... ıhalesı ta:rihine kadar d~cişmekte >ve fiatlenne mudahale edecek, luzum- vcrm~tir. Bu hamamın açılabı1mesi 

Ve hepimizi bir galatı rüyettir bu suretle yapılamamnktndır. sus pahalılığıı:ı linüne geçilmesine için 45 ton kok kömürüne ihtiyaç 
aldı: ln~at i§lerindc olduğu gı"bi Bele- çalı§acaktır. vardır. Belediye bu husuat.ıı Etihank 

Ilnm maddeleri hesnplıyonız, diye kanunu ile Belediyeye verilen Terzi malzemesi kömür sah§ Te dnğıtmn müe eser 
niifu miküınnı ölçüyoruz, fnb- bazi vazifelerin de - bu.günkü ııh- İthal edilen manifatura CfYUSlnın sile ternllŞB baılnnu§tır. Kömfu te-
rik lnra fiat biçiyoruz. .. Hüki.im- val ve şartltu'a göre - !fapılmasına yüzde ellisi ithnlatçı birlikleri tara- darik edilir edilmez hemen hemen 
lerimizi ona göre veriyor, nrşım. arthrma ve ckailhne kanunu mani hndan tevzi edildiği 151rada Yerli nçı1acakbr. 
mı:ıı onn ~re tutuyonrz:. •• Neti- olmaktadır. Mcaelil, bir maim fint· mallar pazarlarına da bir miktar 
cede ete: Alclamyonız! ..• lerinde ihtikar görüldüğü takdirde mal verilmişti. Yerli mallar pazar- Belediye bütçesine 

Jialhuki. muhakkak olan: Eski Belediye nazım vazifesini görmek lan bu mallardan bir kısmını, serbcs 
tarihci, dahn salim ölçüler bul- mabadile o malı tedarik ederek satı~ çıkarmıştır. Bir '.kısmı. bilhas- yapılan zamlar, Vekalet-
mus. Bir sefin irnclcsi, yanındaki- u:uz fiatle &ıtabilmek. istediği tak- sa teniliğe yarayan manifatura e~ çe kabul edildi 
)erin nklı c;eJimi, hir kelimeyle, dırde arttırma ve eksiltme kanunu· yalan alakonınu§tu. Şimdi. bunlann Vali ve Belediye reisi B. LUtfi 
f~rdin lnym~t. ve kabiliyeti onun nun hü~ümlcrine :'1~ icabe~iyor. terzil~re dnğıtılmasi karıulaşmı§b~. Kırdar ile Ankaraya gitmiı olan Ma-
nazannda bırınci derecede mii· Halbuki böyle hır vazıyet, bcaret Tevzıat.a ha§lanmadan önce manı· 1:.._ VekAleb. t ft" h .: • · D • • lı:aid lerin J .. ,e a e ııı eye .. rcısı µ. 
hım. d.,.c .. pdryaaabu "be. e,_:ı~) n o~- fatur6at1~ının ka.r

1
a .bor~hd.ııki 

1
sa- Şevket Akalan ve Belediye muba-

Rnstn &ir bunak, bir korkak, ıgın an gı ı teıetnn1s ere gın- h§ • a e~ı ve te~ erın ı tiyaç an sebe müdü.rü B. Muhtar Acar ayni 

"

• ~ f b" h • b 1 b"l" ıcmiyor. lC$brt eclılmdktedır __ , V I! il '-'-'-''k _,_ . . ır ne z, ır aın u una ı ıyor... H be ald .. ö eık • • traue ıve au e uını te 11cnnm.ız:e 
Yahut başt:ı bir dahi, bir tedbirli, -~ • 1 ıgımı;za ~ re gerd .ıaşBe, A h 1 dönmüşlerdir. 
bi b• ··r tkl!. ~-'bil" gcrc:JI; ıll§llat vesaıre nusuaun a o- ş ane er B M h A A_(_ d .,_ __ , r usta ve ır cu e ·u.r Oua t· 1 d" 1 . f k IA d 1 d . u tar car, l"'UlKara a cwun-
yor ... - Kısacası: Fert, tarihe e ıye erın ev a a e" ~an ar • duğu esnada Umumt medisin son 
fc;tik"met ,•en"yor maruz kaldıktan bu guçlükten kur- t 1 t ı d br.• ed L-L--1 d"-.. ··• tul hilın J • • • Bel d" 1 • op an ı arsı a ..,.ç e ıuıuu e ı 

l'alnız millctlerinkine değil, ~- e ;_açın '- e ıyedaenn. •:ı- Kurbanlari ve kurban len rnünnkalelcrle sigortnlann. itfa-
• l v 

1 
. ... ....... IV'C tme .. anunun n ıstı.- • his · akl" .. t1 • 

ınsan ıgm cıne de... na edilmeleri için Dahil~ Vekaleti etlerini kabul edecek ~e d ... sesınc. t n . ıb uye De. 
E kiler tesadüflere de kıymet tarafından bir kanun projesi hazır- ~'eliy ıgVerk~I .ara Alt ı-.ı_~; a~ a-

atrederlenli· cıHarb talihin denen l alct d B . itan • ın:ı e e n etınce taııaamı tenun et-
birseyi en b

0

:ısta hesaba katarlar- ~nm .. a s' l :J· >'f" h un_ r~o?e- Açılan Kızılay aş ocnklarindan mittir. 
dı H:ılbuld yeniler. kunı rakam· sın~ glre e e ı~e i:' der tur 'j kİ- faydalanan youullann aayuı gittik- Belediyede üçüncü bir reis mu
ln~dan neticeler "•karmak istedi. fllh a :,_cta ımedv~-'~la d~ r ay ~zakr 1 

a çc artmaktadır. Son kararla Kızıl- av.inliği ihdaııi hakkında da Umumi 
~ ara11. ~er ır. cr.ı anun lüm · l 3468 leb 

Btınn rağmen mesela bir fırtına layihasının bugünlerde Büyük Millet ;Yl~. 1ik •7; a ~nan cak ta ekle meclisin verdiği karar da tasdik 
bas f!"Öoc:termesevdi. İkinci Filip'jn Meclisine verilmesi beklenmektedir. !-~- ırl te ıd ay anl aı Y~k e edilmiştir. 
meşhur ccl'cnilmez Armadan sı .ıuuın annı .. oyu1:11: arın mı tan --------
öyle tnmmar olmazdı: ve Anglo 20.~00 e yükııelmııtır. Taksiler Sal{SOnlar yerine İspanyollar Tramvaylar Bırçok vatanda§l~r, Kurban bııy-
Anterikayn da di.inyayn da hala ra.mııı.da keseceklerı kurbanlardan 
hiikmederlerdi: bir kısmını, binlerce yoksul vatan· 

JJnydi tesadüf unsunı yine bir .K.:i J • ki E. tJ ") b da§ln karnını doyuran Kızılay ag 
d 

• r 1 ya e 1 er ara a- ocdlarınn vermek İetcrnclctcdir]er. 
tarafta dursun, o bizim ira cmı- 1 k b l dil ztn fevkindedir; yine biz ana ara a U e miyecek Hatta kurbanlığını canlı olarak doğ-

Yeniden yüzde 25 zam 
istediler 

mevzuumuza dönelim: Eski devir rudan doğruya K1Z1lay ao ocağına 
in5anlan ferde lnymet vermekte Belediye zab~ası talimatnaıneainc v_ermd.ed'k isayK· enlaler de ~~r~ır. ~~l~r Benzin ~tlerinin ~as7.çlmalüklu
ifrntn dahi diişmüş olsalar yeni- göre üstü ba§ı kirli, yağlı olanlann §•~ 1 en." ızı Y aı OCAJUa1:1 .a;o~~ me tedariki bus~ undaıı;ı gu er,_ 
fer ondan berbat bir tefrite ka· tramvaylıua, bilhaaa birSıci meTki ~e ~'?c~t. ~erek .bu JYl du· otomobil fiatlerinin çok yü~ 
pıldılar. İkincilerin yanılması arabalara kabul edilmemeleri lb:ım §tineelcrım bıldı~lerdır.. • gı°bi sebeplerden dolayı Beledıye, 
dnha fecidir. gelmektedir. Son günlerde kaaap ~~~ay &§ ~caklda~klk~mıbutesı, d "~- taksi üçretlerinc iki defa zam ;Y•P-

Bundnn başka bir tefsire de önlüğüyle •eyahut yağlı, kirli elbise tanı••~adil"ann ~ostcr 1 er:_ 
1 

eraın m11tı. Bu 7AUD, harbden evvelki üc-
• j] b·ırı.. b. . • --"-• bala a a.ıı.a an ÇOA memnun AR mış ve § t1 •• .. d etm" b b. 

Yol ar!llbiliriz: Ferdin iradesıne e ıı:nassa ınncı mcv:ıu ara ra kl d b b 1 ı_ b 1 re ere gore yuz e Y 1§ C§ r. 
~ · ,. • b" t 1 d .. f dT oca ann a u tc erru ann ı;a u 

kıl'!'1et veren tarih telfikkisı,. fa. T men yo chu ar~ tes~ I~. eb ı 'Y__~: edilmesi iç.İn tertibat almağa baş- Bu zamma rağmen Şoförler ~ 
tah~e dahn uuıktır; insan ıra- ramvay ar et r~~ ıgı, . ~ ~ı Tamıştır. Kınban kescce1clcr, ayı- ıWycti. Be1edjyeye milı'acaat eder~k 
desını daha kamçılayıcıdır. Şu yolcuların kabul edilmcınesını vat.. acakl • tl • ı kur- yeni bir zam ynpılma.srnı btemi§tir. 

• • • · • b'l ·ı ckra bl"" r an parça a erı veya can ı . k~a b~yctm ikı mılynrda bı- ~n. ve B ı etÇ1.ı!~,~ t r. te ıg et- banlan en yakın at ocak1anna tesr- Bu zam - lıarhden evvdkı fiatlcrc 
~-teşkil ~tmemi~ 5!fatı1e, vbehe· l?U§ti~ •• u~ ~a~. etmıyen .tram- lim edebilccekler<Jir. göre - yijzde yüz nispetinde ola-
nınız ~t.ndı . k~~ı!llıze aşaı,rı yu- vay ıKJlen ceza gOTeceklerdır. Bu suretle toplanacak etlerle, cak, yani c\l!V'Clcc yapılan !)'iizde yct-
kan şoy]e dıyebılınz: bayramda ve pn.yramdan sonra, aş miı beşe, yüzde yirmi beş daiha ili-

- Ben de umumi gidişi değiş- Bele İyeye devredilen ocaklarından sıcak yemek bekliyen ve edilecektir. Belediye. ibu hususta 
tirccek, yahut hiç değilse hem- otobüsler binlerce yoksula taze etli yemek ve- tetkilder yapmaktadır. 
clnslerimizi daha bedbaht etmi- 1i et f" • • • ... • • • rileccktir. Dig" er taraftan otobüs,.üler de 

k · l b"J" • El ıenr o ısının sctirttigı yenı yır- - - ,. 
yece bır ro oynıya ı ınm... ' • • ı.. ot b.. · . d b' k İhr t il 1 zam i.stcıniılerdi Belediye şimdiye 

• • A • nu f..lef o us f3SJSID en ır ı.şmı.. aca ma ar .. .. . . : . 
vcnr ki şuurumn, ırndeme bakım nın Belediyeye devredileceğini yaz.. ihracat malları ile dolan depo ve hdar otobu:ı ucrctlenne hıç ~ 2aIIl 

olayım... . •V mıştık. Belediyenin Tıcaret VeUlcti antrepoların bog.&}tılmasına ve AnEV yapmamışb. Otobüs1cre de bır zam 
Bunun aksine, tnrihin dıger nezdinde yapbğı tctehbüs üzerine doludan §ehrimize yapılacak ihracat yapılacak, fakat daha fazla yolcu 

~1~kJd şekli,. elimizi kolu~~ hu ,asilerden onunun ls~bul tram- malı &evtciyatının düzenlenmesine kabul ettiği göz önüne alın:ızak.. k.o-
agbyor, azım ve gayretımızı vay idaresine devredilmesi ıkararla~ r,.lı~ldım yazılmı .. tı necak zam, otomobiller nıspctinde felce v t . z• b .. t.. r- e><• .,. " • ı_ ___ ,_ 

ka .. u1,,rra ıyor. v .ıra, .u un :tmlmıftlr. Haber aldığımıza gön; Ticaret o•ıııı:7ıı.,.,_br. 

ira~~ ~ymet aşagı yukan msan Bunlara ait TCBmi emir bugünler- vekaleti, ihracına muhakkak lüzum ,------------ı 
1\1 h n n dı nda... de İstanbul giimriikleri :iaresinc bil- görülen maddelerin cins ve mikta~ R A D y Q 

u ~~k olan şey; dirilecektir. Tramva,. idaresi, Sürp- nı tesbit etmek üz.ere t2'Cirlerdcn b· _ _ 
• En bırıncı amil ve muharrik agoptaki Belediye garajında. bul~ aanslannı i&terniftir. latanbul Tica-
~san lr!'dcd, fenlin kabiliyeti· nan bu §Alileri tcaellüın ederek kar- ret odası :yo1u ile tacirlere tebligat Bllpnkii 11NenJD 
dir:. Eskı tarihçi, buna !Ayık ol- roeerilerini yaptırarak otobüs haline yapılmaktadır. l.isanılar en kısa :uı- 12_a0 Program; 12,13 Müzik (PU; 
dubrı:ı ~eı.·kiı vermekle hakikati ifrağ edccektif'. Bu iş için de iki ay- manda TM::Aret Veklletine göııderil- 12,-t5 Ajam haberleri; 13 Şalt:ı ve 
hale emıden daha iyi anlamış- Jık bir ~mana ihtiyaç görülmekte- miş olacaktır. türküler; 18.03 Fasıl heyeU; 18,{5 
tır, dir. İhraca'!: eşyalnruıın §Chrimize iİ- Dans orkestrası; 10,30 Ajans haber-

(V~Nft) O zamana kadar parçalarından iJlmaınası için Tıc.aret VclkAletinden lert; 19,<15 lton'llf'T"'~ ~ Kal1ıŞl:k ma-
__..,. .. _ u ........ w w•nm.ı1u .. oıı bC§ sandığı bkcndeının limanına yakmda bir tamim beklen'"rypr. :kamlardan p.rlalar; 1'0,15 Radyo oa-

Eınaf cemiyetleri gelen, 1>q aan<lıiı c1& :Lıkenderiyede •ehi; 20,46 Bir ma11 ~: 
Eenaf ecmi.Yetleri kona-ıel • • kalan Aıneıikada ,-apılan otobliıaler İzmirde sahte evrakla 21 ~uşma; '21,15 Mtıdlc <Pl.l; 21~ 

devam ettiği yazılmı§tı. Koncrd:de de ıchrbnize gelem1ecdtlerc!ir. ekmek alan biri tutuldu ~~~s ~~~=!:°~:!.,~; 
emafın cemiyetleri ile al!kadar ol- Bun<lan bqıka Belediyenia temiz- bınir J 3 (Te1efon1a2 - Burada 
madıkJanndan Ye cemiyetlerin de lik i§lcrinde kal1andmak üzere aln Nmeddin admda 'biri tanı:iın ettiği Dnn Pbabki 1PJ'OITUl!I 
esnafını icabettiği tarzda kolJ.ama.. ~onun daha Tıearet ofisioden &Mte eVTakla bir hrından 72 e\me'k 7 30 Program· 1.12 Vücudumuzu 
dıklıırXldan fikayet edilmektedir. Cı- Belediyeye devredilm~si kararl~ afmış, eahtek6.rlığı bSIMıııre anlaşıl- ~~ır:ollm; '7,~0 Ajans ,haberleri; 
Cla nıaddele~in pahalıya •.bn alı?'9 nlnu1~r, Bunle.r_ın pa.ra31 da Bdedt- dığuıdan Nureddin yakalanarak ad- 'r,5S Müzik ı(P!lJ. 
Chğmı ileri ıuren esnaf. cemıyetlerın Ye« ödenecektır, fİyC'J'e ırerl1mi§lir. 
esnafı karşısınn t~kilatlı çıkmalanru F ====:::;::::::ı============ 
istemektedir. Haber aldığımıza gö- ırıncılar cemiyeti MONlR NUREDDiN 
re alBkadarlar esnafın kolayca )'i.- _ kongresi V E F A T KONSERi 
yccek madd~I bulabıüneleri için • Fınnc.ılar ve ekmek~ler cemi:rc-
tetkikler yapmakt.Adır. tinin ~nelik kongrderi geçen per- ~eti k m<!8'.Jlu.rin ~ 25 İlkkmmn çarşamba ak:gpı .. 

v akında te1ırimizdeki esnaf ce- oembc günü yapılacab1. Ekseriyet mcn müdiirli Ç E N B E R L l T A Ş 
miyctlerinin daha verimli bir tazda olmadıitndan kongre, aynı yjrmi ee- B A y A T i L U G A L SİNEMASINDA 
çal~alnrma dair Ticaret V ~leii lrızine bındcılmıftır. bir mfıddetten rı diiçar olduğu has- '"°lll•••••••••••'" 
tarafından hAl:lnanan J8yihanın yil-o Bdecliyc tarafınd...,. hıw fuinJa- talıktan ~oena::ti 
r\h1üğe girmesine çalı~lAcaktır. :ın unlan kesilmi§, ~ne yols.zlu- rınkl M ;l}iu.çlkAmınurj,a~es1 J'nfi 
.. ------------: ğundan dolayı da diğer Lazı fntneı- ,,..,. .... '---h--'~"'- + ı-- ~ı..ı dir n.ıı..._ .. _ ı..__ ..,.,.rra.uJ>O§n. ~~\4"" snn.11 on 

YURTTAŞ' '1«l ceoıa g~ er • ~ uu.,,.... bir~ lkAldırılamk Qile nama-
• a,.ederdıen d•yı bn eeneki fmn- m FMlh ~de JWırutılrtAn son-ı 

Daha çok ek ki, kesen eıln kongreehKto ın9'him müzakere- ra ~to atie Jta.l}r1stamna deme. 
de 0 kadar tİfSİn· fer ,.apıılarak karatlırr "\lc.rilcceii ~ah- dilccektlr. MeY)i p~ ~mot _ ._ 

------------mtıdrı «rli;r«. ie,t. 

R fi.l'Nl'&OLA&I 
Bıı a~ Sruıt 20.SO &ı 

J{omedl k1şmında 
15-'D matine 

YE KtJlt:K:Vıtı YE 

Yazan: Robeıt l.6en.nf'"" 
~~: C. Cahlt CtJll 
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Tefrika" No. 68 

...,,. Gcrçekt.cn o cesur b1r e.dnm- -. Bvet. Ca.ml ~n .• Hamza 
dır. Fakat buroya. b1r edı;.olarak ge-1- ~ evinde. 
mcm.1§t!.r. Ken.d.1;;1nt tıa.ıbde öldil Mıı.hkfun birdenbire gözlerini açtı: 
sanmışlar. B1l1 m1lddet rmu istan- - Ne dedin .. litUma. ~n evinde 
lıulıı. btr Ventıdlk gemls1 ile ve t1lccar ın1? 
sıfatlle geliyor •. ıskel.ede kcndıslnden - Öyle :ya. Ben onun kanmyım ..• 
~heleniyorlar.. cast1S dıye tbvklf Ben MU tamr mısın? 
ediyorlar. - Tamınnz olur nıUyum? ~lku.. 
Ayşe blrdenblro hiddetle balıl'dı: Je z!nda:nlan muhnf~ Sonra ro-
- O lhtç bir zaman ea'SUS obmu., fere ~Iktı. 
Elçi cevap verdi: K Ht kti 
_ t)"zert arandığı za.man, Paj)aJl.lll.,: rln--rnr ~/e en çe ~nden habe· 

ııT-3.rklcrden ' fll• sl»';lle - Hayır, Fakat o, büyüklerine ıs-
başlıyaıı 'bir mektup çıkmnsaydı, yn:::ı edecek bir adam değildir. 
onu §bndlye kadar kultnım~ - :Meobur olın~.. donanma.dan 
amma.. ne Yazık ki, bugün ellmde ~ ayninuş diyorlar 
i>lr kuvvet yok. Kendisine ufak b1r _ Qok )'azık. ·Dem.ek kl bir dalın 
fytllkte bfte t>uhm:unam. ...r..nn 

- o halde böyle tehllke.li btr v.:ı- onmı 3 ....., fi görem!yeceksln 1 
manda buraya~ yere cetin1ahn. Zıı- - Ben üml.dlml kesmedim. Yn.kın-
vallı Antonyos ba.na ne b'dar ynl- da ona kavu,acn~ umuyorınn. 
vnrmı.ştı. cG t, elçiyi gör •• o bana bir - Kabtı değil, hemştreı Pll.d!ş:ı.h-
lytllk yapnblllr."• dem şt.t. lar kara yelken çeken rısııerı !hiç blr 

Elçi mn.hçup bir ''azlyettc kaldı ve zaman affetmezler. 
Ayşenln yfuüne m!Uınlı blr tebcssfun- Slnyor Ancelos lfıfn kanştı~ 
le baktı. - Şimdi kara yelken bahs1n1 uza-

Mahküm oturduğu yerden kalktı: tacak değlllz. Bugün s:inyor Anton-
- Elçller, ıstediklert zammı bir yosa. ne yapnbileceğlmlzl dü~ün.'>ek 

mcmleketı ntecıe verebllir.. yahut dl- daha iyi olur. 
lecllklerl yerde yangınlar, ihtn lllor Mn.hküm güle k başmı sallndı • 
çıkamblllr, derlerdi. Me~ ne bO§ - Ben de bu fikirdeyim. Adnm-
IAfmış bunlar! cağız zindanda pek buııalmıs bir 
Ayşe hiddetll bir tavırtn rna.hkfuna. h3lded1r. Onu kurta.rmn. • size düşer, 
~~: ~~! . 

- Her sanatta. çok :rnah1t veya çok - IY1 amma., ben ne yapablllrlm? 
beeerlkslz olnnln.r vnrdır. venedlk eı: Padişah hastadır.. :v.lyarctçi knbul 
çfsl de kendi sahıı.sınd2. en 'becerlk.- t'tmlyor. Antonyosun affmı istesem 
m "° korkak btr adamdır.. kusum faydasız olacak. 
bal:ına.I Gösterdlğtn cesaret ve :tns:ı.n- Mahltfım şunlnn llerl sürdü: 
llk pek büyüktür. Zindanda. bıltyen - Vezlı1!Wun Mustafa paşaya. kıy-
bir mabkfimun ıstırap1Br.ını elçlllğo metli hcdJycler vcrlilrsc, Antonyo
kada.r aksettirmek ccsareUnt g&ter- sun hiç olmazsa ynttı{;'"l yer değiştır:
dln.. yani bir mezardan tıuraya ses lebtur. 
g~ird.lnl Bu tnsanlı~n nr!ikfıfntını Ancelos müstehzi bir tAvırla aordu: 
goanelisln 1 -

Dedi, koynundan bir mllttar para. - Paşanın boyle bir huyu vnr mı? 
çlkardı ve rnah"ma verdi. - Aman sinyor, dcvletUye son zn.. 

- Bnnlan aı .. ve ib1J sırn sakın kJnı- ma,nda ipekli kuma.ş, samur kürk 
seye açma, e ml? ve sair kıymctU eşyn toplama mera. 
Ma'hkiım para.yı alınakla beraber, kı gelm,tş. Bu, blltün mn.hkiUnlann 

hayretle aardu: a~dadir. mıttA geçen gün blr Ve· 
_ İyi amma, .&en khn.s1n? An ton- nedHdl Jcumaş tacırtnl bu yüzde:a 

fQ.!Ull halt seni neden miltees<dr etti? tovkif ettlnn.1ş. Adamdıuı on top 
- Ben onu tnnınm d& Çpk na.- !pekli ~ aldıktan sonra tıerbes 

muslu, temiz yurekll b1r .:damdır. bıraktırmış. 
Elçinin dili tut.tılmuş glbJ:ydL at- - PeUltl. o halde ben p::ı.şa.ya he

zmı bı.ç&k açmıyordu. AYte ~ men bu hediyeleri gönderir ve An
la mnuşuyardu: ton:vos hakkında kendisinden yardım 

- Antonyos kızından bahseder d1Ier1m. 
mtnil? 

- Evet. ,Her dakika. kızından 
bn.hseder ve onun için düzdtlğli şllr
leri mütemadlyen okur duııırdn. Ben 
yeryüzünde kızını bu kadar seven 
bit babaya rn.slıımadun. 

AY§e kendini gfiç tutuyordu.. ma.b
:tfulıa sordu: 

- sentn adın nedir? 
- Zindanda bana. ba§ka ad to.:k-

ınl§lardı. Asıl adl.111 İbrahhndlr. 
- Ne iş yapı:ı.rsm? 
- Deniz t.m.gtUılannd& çall§&D 

amelelerdenbn. 
- Nertde rnt.a~ 1m1kruısın? 
- Edlmekaptda.. 
- Bize komşµsun demek;? ı 

(Arkası Tar) 

Sinemanın iki büyük mtisti 

SPENCER TRACY 
ve 

l\-ı1CKEY RONEY 
İlk dcf a olarak 

Yannın Gencliği 
Filmini yaratWar 

öniimüulekl perşembe akşamı 

SARAY 
SiNEMASINDA - Ben de o tarafta mı oturuyor-

~ın? " ................ ! ...... ~ ~1111!111 _______________________ , 

SUMER SiNEMASI 
Yarın akpnıdan itibaren Mevsimin en güzel komedisi 

üKö AÇOIK G©~lb~~ 
'' BAHRiYELi,, 

(in The Navy) 
Bol şarkılı ve ttngbı mizansenli filmi takdim edecektir. 
Baş Rollerde: 

BUD ABBOT - LEW COSTELLO DiK 
POWEL ve ANDRES HEMŞiRELER 

~---Arjantiııa şaheserinin unutuınıaz yıldızı 

BETTY GRABLE 
DON AMECHE ROBERT CUMMlNGS 

Amerikan sinemacabğının yeni bfr film harikasını yarattılar 

MiAMiDE MEHTAP 
A.rjaııtina &iJN. aı soa fUtem iAbil renkler ... Nefis mm.Jk ... Hari 
kal&de eğlmee11 mnm ft salllle1er- B8yük mk.:ın3ell ... Muhte

tem danslar ... Gklert kanıqtıran bir güzellik. .• 

M E L E K ve i P E K 
Sinemalarinda birden 

-.-n·tKKAT: :Nmnaralı l:oltukltt bugünden U.ib:ı.ren satılmaktadır. 

Gtizeller güzeli DOROTHY LAMOUR'un 
Şimdiye kadar ~ttığı filınleriıı en muhteşemi 

A OM 
Renk çenneti .•. Aşk Mabedi ... lleyecan tlıkesidtr. J 

Perşembe akıamı LALE SinemaıınC:la 



Sahife 4 

Zeytinyağı 
ucuzluyor 

Edirne' de 
Alh kulüp birlettirilerek 

Nümune gençlik 
kulubü kuruldu 

Yemeklik yağın 100 ku
ruta dü•mesi bekleniyor . E~ime .. (Ak~~. - Edi~~ spor 

Y ıılennl duzeltmek uzere valımız Da-
nlı Yurdakul' un bqkanhğında top-

lzrnirde çılcan (Anadolu) yan-, lanan isti,are heyetinin kararlarına 
yor: Son zamanda zeytinyağı piya- göre, Edirne merkezinde mevcut 6 
euı bir hayli düıroüıtür. Bunun .e- 1 Gençlik kulübü beden terbiyesi mü
bepleri, yeni mahsul yağların gelme-- kelleflerinin ıimdilik Merkez Genç
&İ, ve bankalarımızın hediyi k~ lik kulübünde çalııtınlmuı ve bu 
meleri, bidon bulunmaması, depo· kulübün cNümne Gençlik hlübü> 
lardaki eski aene yağlarının piyasa• adı altında çalııması muvafık i'örül
ya çıkarılmasıdır. müıtür. Beden terbiyesi ve spor iş-

Şehrimiz Belediye reisliğinin yapti- le.rinden anlar yeni bir idare heyeti 
ğı teşebbüs üzerine gıda maddeleri tarafından kapalı cimnastik salo
için tüccara kredi açılmaması ve nunda faaliyete ııeçilmesi gibi mem
avanslann kapatılması hakkında Ti- leket spotu bakımından önemli ve 
caret Velcaletinin verdiği kararın hayulı icraata geçHmiştir. Edime Nü
muhtelif gıda maddeleri piyaşasında mune Gençlik kulübü yeni idare he
müessir olduğu görülmü§tÜr. Bazı ta- yeti ıöyle te~e~kül etmi!t~r: Başkan: 
cirlcr tarafından bankaların kredi Ahmet Özgırgın, U. katıp: Hamza 
muamelesini kesmeleri üzerine satışa Turgut, Beden terbiyesi amirlikleri
çıkardıkları yaiların miktara bir hay- ne Ziya Atlet ve Süleyman Yuğnak, 
lidir. Yağ toplayıp depo etmek isti- Yurt müdafaa~ı ~?1irliğine l. H~kkı 
yenler bulunsa bile bidon yoktur. Öz.kan, .. mu~asıplıge .Rı~kı ~rg~t, 

. Zincirleme satışların men'i de fay- doktor uyelıge Dr. Azız, ıdare amır
dalı neticeler vermittir. Zincirleme liğine İbrahim Kıtır. 
satışlarla oynıyarak havadan para Bölge ve •alon çalışmalarının bir 
kazanmayı meslek ittihaz edenler- yıllık programları hazırlanmış, sa
den bazıları bu emir hilafına hare- londa mektep ve kulüp gençlerinin 
ketten mahkemeye verilmiılerdir. çalışmalarına başlanmıştır. Bu ara-

da cZındanaltı> sahasının etrafı ka-
Bu sebeple >·emeklik ya~!ar .. t~~ patılarak burası futbol sahası haline 

tan 1 19 kur~şa kadar duş~uştu.~. getirilmiştir. Bu suretle birkaç yıldır 
~b~-~1.~k yaglarda .da aynı fıat .~u- yapılamıyan futbol re~mi müsaba
ıu~lu~utl v~rdır. Alak~darlar!1 gor~, kalan da yakında başlıyacaktır. U
yag fıa erı, daha duşec.ektır. Sır zım gelen spor malzemesi de getiril
rivaycte göre, yemeklik yağların ki- miştir. 
~osu p~ra.kende 100 kuruşa kadar Bundan başka Atıcılık federasyo-
ınecektır k B T s··1 A 1 k • nunun aran ve . . o ge tıcı ı 

Sadeyağ Ciatlerinde de kilo başı- ajanı Ziya Atlet'in idaresinde olmak 
na 30 - 40 lc.uruı kadar bir düşüklük üzere merkezi bir vaziyette bulunan 
olmuştur. cKüçükdöllük> köyünde hiç atıf 

Pekmez fiatleri 
yapmamış köy çocukları için bir atı
cılık kursu açılmıştır. Kur• iki ay 
devam edecek ve tekmil atış vazi-

Şeker fiati yükseldikten sonra feleri yaptırılacaktl!:,;___ 
pekmeze olan rağbet, her tarafta, 
artmıştır. Fiatlere zam yapılmadan Dolmuşa taksi seferleri 
önce lstanbula her hafta munta.za~ Eminönü ile Taksim arasında dol-
man pekmez geldiği halde timdi pek muşa otomobil •ervisleri tesisi hak
az mal getirilmektedir. kında.ki karann bugünden itibaren 

Belediye, Jstanbula bol miktarda tatbikine başlanacaktır. 
• Daim! encümen, yolcu başına 45 

pekmez getirilmesini temin maksa- kuruş alınmasına karar vermiştir. 
dile kilo başına konan 140 kuruş Dolmuşa yolcu taşıyan ıoförler, 
fiati kaldırmıştır. Bundan sonra tas- halktan 45 kuruştan fazla para iste
dikli faturalara tesbit edilen muay- dikleri takdirde derhal otomobil nu
yen kar haddi ilave olunarak pek· marasını alarak Emniyet altıncı ıube 
mez satılmasına müsaade olunacak- müdürlüğüne haber veıilmesi bildi-
t 1 ·1· U . TI~~ 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

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

tarihlerinde yapılır. 

,,....--1943 ikramiyeleri---... 
1 adet 
1 lt 

1 J> 

1 lt 

1 > 
1 > 
1 > 
2 • 

10 • 
30 > 
60 • 

250 lt 

\. 334 lt 

1999 Liralık - 1999- Lira 
999-999 

888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

> 

lt 

• 
lt 

• 
• 
lt 

lt 

lt 

lt 

- 888-
- 777-

666-
- 555-
- 444 
- 666-
- 2220-
- 2640-
- 2640-
- 5500-
- 3674-

• 
• 
> 

• 
• 
lt 

lt 

• 
lt 

Türkiye İş Batikaınna para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz al.mı§ olmaz, aynı zamanda tallhtn1zl de 
denemiş olursunuz. 

Açolk lEksnotrne ıoano 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrlkalan Mileaesed 

Hereke Fabrikası Müdürlüğünden ı 
1 - Herekede dolrum.a fabrikasında bazı blna çatııarınm eôktllilp 

yeniden yapılması l§~Wtt va.h1d1 ti.at esuı Qzerlnden &Olk ü.lllt
meye konmUftur. 

2 - İşbu tamirat ve ameliyatın muhammen keotf bedell 3048.70 llradll'. 
3 - Bu~ alt hususi fenni oartname, ke§iı ve ız.a:ııu Heıete'dt J'ab· 

r1ka Bakım §e!llğlnden alınacaktır. 

4 - Muvakkat temtnat miktarı 228.85 llradu. 
5 - Eksllt.me 23/12/942 tarlh1ne mllsadif ç&l18D1ba dııl llM M da 

Fabrika Müdürlnttindl )'apılacaktlr. 

1 

AKŞAM 

İstanbul Belediyesi ilinlari 

Hile girecek eşyanın taııma ücreti tarifesi 
Yen\sl 

Kilolar tl'cret m1kda.n 
Kutular, paketler, sandıklar, 

1 - Kutular 
2 - Tek portakal paketleri 
3 - Şeker sandıklan ve cmsall 
4 - Orta. sandıklar 
5 - Büyük » 
6 - • .. 
7 - Yumurta sandıklan 720 ııx 
8 - • > 1440 lık 
B - Sepetler ve kü.!eıer 
1 - Küçük çllek. sepetleri 
2 - Karadeniz çllek sepeti ve benzeri 
3 - Kolotko Adana ve ufa.k İzmir 

sepetleri 
4 - Topaç ve yarım nrka 
5 - Arka ve tapelya 
C - Torbalar ve çuvallar 
1 - Kuru yemiş torbalan 
2 - lt D 

3 - • .. 
4 - • • 
5 - Küçilk juvallar 
6 - Büyük ı 
7 - .. ve hararlar 
D - Tenekeler, kutular ve variller: 
1 - Küçük yoğurt tenekeleri 
2-Qrta 1 D 

3 - Büyük D .. 

4 - Yarım gaz tenekeleri 
5 - Bütün • • 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 
8- • 
9 - Variller 

10 - , 
B - Kavun, karpuz, balkabağl ve 

helvacı kabağı : 

1 - 1 tonu (küsuratın her 100 ki- ) 
losu tahakkuk.ata esas tutuiur ) 

En az En çok Ku~ 

1 
11 
21 
41 
61 
80 

1 
4 

16 
36 
60 

1 
6 

11 
26 
41 
51J 
90 

o 
2 

" 9 
12 
31 
51 

101 
151 
301 

10 
20 
40 
60 
80 
ıoo 

' 15 

36 
60 

150 

il 
10 
25 
40 
55 
90 

150 

1 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

5 
il 
7 
9 

12 
15 
13 
20 

8 
12 
13 

2 
3 

" 7 
10 
15 
18 

ı 
2 
s 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
30 

125 

.-

1 

1 - Taşım!l ücreti tarifede tesblt edildi~ üzere ~nın konulduğu 
itabın clns ve adedlne göre tnhakkuk ettlrlllr ve ardiye re~mı ile birlikte 
tnh.'11! edlllr. Kabın clnsl tnrlfenin hangi maddesindeki kap ismine uyarsa. 
ve bu maddenin gösterilen ücret tahakkukıı. esas tutulur. Kabın cinsi yu
kardak: maddelerde yazılı kaplardan hangisini vasatı ağırlık ve büyült 
lügilne uyarA o madde üzerinden taşıma ücretine tA.bl tutulur. 

2 - Meyvalar 100 kilodan, sebzeler 150 kilodan fo'Z'la k.'ı.plar içinde gel
diği takdirde bu mlkdarlan tecavüz eden kısmın her 50 kilosu için aynca 
5 kuruş ta.şuna ücretl alınır. (Küsurat 50 kilo addedlllr.) 

3 - Deniz yol1le gelen l'şyanın ta.şıma ücreti vlnç oo..~ıtrna ve ardiye
lere kadar taşıma hizmeti mukabilidir. Kara yoUle gelen eşyanın taşıma 
ücreti bo~ltma ve ardlyelere kada.r taşıma hizmeti karşılığıdır. 

4 - Hl\lde satılıp h9.rlce gbnderllecek eşyanın sahibi dUediğl glbl 
nakletmek ve !nd!nnekte serbesttir. 

5 - Hl\lde satılması mecburi olmayan eşyanın hl\l nhtunına. çLkanldığı 
takdlrde vinç boşaltma ve kara nakil vasıtalarına yükleme hlı;meU kar§llığı 
olarak ton ba4ına 150 kuruşu geçmemek üzere bir ticret alınır. Bu mlkdo.r 
Aza.midir. Eşyıı.nın cinsine göre MI idare~ bu ücret ten % 50 ye kadar ten
zl!Qt yapablllr. Tahakkukun bir tonluk ücretin her 100 kiloya lmbet eden 
mlkdan esns tutulur. Ağırlığı 100 den fazla olnn kesirleri 100 kilo addedllir. 

8 - Tarlte mucibince nakil ücreti alınmak suretlle taşınan eşya. hl\! 
içinde bir yerden başka bir yere taşındığı takdirde taı1fcnin ynrısı kadar 
ücret alınır. ' 

HAie girecek e~yanın taşıma ücreti tarifesi Umumt Meclisin 24/11/942 
tnrlhll ve 314 sayılı kararlle yukardald şekilde tadil edilmiş ve bu tadilat 
D:ı.hlllye veUletlnce tasdik edilmiştir. (2349) 

* Ha.sek.! Hasta.hanesi l..çln almnca.k 1500 kilo İdrofll Pamuıc nçık eksiltme-
ye konulmuştur. 

Mecmuunun tahmin bedell (4871) lira (25) kuru§ ve teminatı (365) llra 
(25) kuruştur. • 

• Şartname Za.bıt ve MuamelAt Mildilrlilğü kaleminde g5rilleb1Ur. İhale 
25/ 12/942 cuma günü sa.nt H de Daımı Encümende ynpılacaktır. Trulple.. 
rln UJc te'mlnat makb~ veya mektuplan ve kanunen ibrazı 11\zun gelen 
dl~er veslkalarlle ihale günü muayyen saatte Dalını Encümende bulun 
malan. •22~• 

iktisat Fakültesi Dekanlığından: 
FakWtemlzde 20 llra asıı maaşlı blr kAtlpllJt açıktır. Memurin Ita.nunu

nun dördüncü maddeslnde gösterilen oartıan haiz lsteklller arasındn. 241 
12/942 perşembe ıünü saat 9 da. müsabaka. lmtlharu yapılacaktır. İ.sLek
lllerln 23/12/942 çarşamba akşamına tadar vesilı:alatlle Fa.külte oe:mnııaı-
na müracaatları. (2206) 

İstanbul Liseler alım aatım komiayonundanı 

14 KWıunuevvel 1942 

= 
Briç oyununda koz nasal dekli.re edilir, kağıtlar nasıl oywanır? 

---YENi ÇIKAN---. 

B R i Ç 
Kontrakt - Plafon 

kitabı bunlan açık bir llaanla ve pratik bir tarzda 8ğretmektedir. 
Yaz.anı J\ktam·ın Brl9 muha.rrlri Nazzm Derl8D 

230 sahife - ır;o ktııııı 
Her ldtapçıda bulunur. 

Sat~ yerl: SEMİH LOTFİ KTABEvt 

Tarihfi( .eri '::· ehl'mmiyetli. vak'alarını, günüıi en lii:ıumJu 
hadisel,•rini, bir aileyi meı;ut edec:ek en kıymetli vecizeleri, 
inkılap ta~i_hi!l'izin ~iitün safhalarını •. .;<her · gün hava ~<:kiş~ 
terini, . fırtınaları, be~ vakit saatleri, bayram ve kandilleri, 
takvirrie dair İıer türlü bilgileri doğru olarak bildiren, lıer yap: 
rağında güzel .;.anilu, tatlı latife ve hikayeleri ile olrnyucıı
larını faydalandıran n eelendiren ~ •. ·. . ' 

: SAATLİ MrAARİF 
· · duvar takvimleri çıktt 

Bu eşsiz. \'e ~msalsiz takvlmlerin ' taklitleri vardır. Aldan.: 
mamak için ~erek kartonun ' üzerin.de İ.· e gerek bloklar,n-ur Us
tünde yaıılı bulunan (Maarif Takvimi) adına -dikkat ·eınf~~ 
Jidir': Merkezi: İstanbul Maarif Kitaphanesidir. · · · 

Bina tevsi ettirilecek 
DeTlet Umulan işletnıe umum müdürıüğünden: 

K~lt bedeli 2363 llra 49 kuruştan ibaret Yeşllköy feneri ile sls düdlik 
mevkilnde yapılacak bazı tamirat ve inşaat işleri pazarlıkla ihale edile
ct'ktlr. Muvakkat tem.inat 177 Ura 25 kuruştur. 

İsteklllerlıı pazarlığa. LştlrAk etmek üzere 4111943 pazartesi güııü saat 
15 de Galata rıhtınundaltl umum müdürlük binasında toplanacak satm 
alma komisyonuna müracaatları l!zımdir. 

Şartname ve teterrüatl her gün s&fi geçen komisyonda görülebilir. 
(2315) 

Doktor, Sıhhat memuru, 
Hemşire, Ebe aranıyor 

Zonguldak Ereğli kömürleri İşletmesi Sağlık teşkilatı 

Merkez hastahnes1 için 300 lira ücretıı 1 as:ı.blye mütehasm 
Merkez hastahanesi için 300 lira 11cretıı 1 cildiye mütehassıs 

Merkez hastahanesi için 100 lira. Ucretıı 2 hemşire 
Nlsalye servisi için 100 lira ücretll 1 ebe 
Kandilli hastahanesi için 70 lira ücretll ı sıhhat memuru 

alınacaktır. Aylık Ucretıert üzerine aynca. pahalılık r.ıı.mmı verllmektedtr. 
Taliplerin 21/ 12/ 942 pazartesi günü nk.şamına. kadar Zonguldakta İşlct.m& 

Umum mildürlüğüne müracaatları Hfm olunur. (2125) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 

İçki Bayilerinin na
zarı Dikkatlerine 
Açık ve kapalı İapirtolu içki ıatan bütün ba

yilerin 15 Birincikanun 942 salı aabahı elle
rinde mevcut 70, 200, 340, aantilitrelik inhisar
lara ait dolu ve boş şarap şişelerile yine dolu ve 
bot bira ıiıeleri miktarlarını bildirir birer be
yanname tanzim ederek 15 Birincikinun 942 
ıalı günü sabahından ayni gün aktamı aaat 17 
ye kadar mensup oldukları inhisarlar depola
rına tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Kom.slyonumuza bağlı altı yatılı lisenin 943/2 nc1 kft.nun ayından 943/ 
Mayıa sonuna kadar !htlytlçları olan 15200 kllo Dailı9, 21500 kllo Kara.mD.n, 
13900 k.llo Kuzu n 23500 kilo Bt#lr etleri 121070 llra tabmln bedelle eksilt
meye konm\.lftur. Eksiltme 29/XII/9"2 sah günQ !aat 15 de .Bey~lunda 
Liseler satın Alma KomJsyonunca kapalı zart usullle yapılacaktır. ilk te-
mlnatı 7303,5 lira, tattname bedeli 6°' kurqtur. İ.steklller Jwıunl ve.sıka- ill•••••••••••••••••••••••m· ;. 
larlle blrllkte tetlltlerlnl bavl kapalı zarflanııı yukarıda &öz11 geçen ısa&t
ten blr aaat enellne bdAr makbuz muta.bll1nde vennelerı. Postada olacak 
geclkmeler kabul edllmez. Şartname Oalatuaray LuestndedJrı. (1957) 

latanbul Sıhhi Müeaaea eler artbrma ve eksiltme 
Komiı yonundanı 

Ba.kırkö7 emrazı a.kllye ve aaa.bl1'8 hutahanealnln 3H8 lira 9S kurut 

M. M. V. latanbul 2 numaralı aatmalma 
Komisyonundan: 

Kaptıkaçtı b~lmlnde Azamı nltı klşl lstlap edecek müceddct vey• 
mUatamel 1k1 otomo!J!l ~tın alınacaktır. · 

Ellnde böyle otomobU bulwıup ta !atmak Jsteyenlerln Salıpazarmdald 
komt.syona. müracaatları. e.2289• 

ketlf bedelli pa.,,.on ta.m1rl açık eksiltmeye konulmuştur. · 
1 - Elc.slltme 30/12/9'2 çarşamba günü saat ıs de Oato.lollund.a. Sıh- l!lll••••••llİl•••ı 

bap·•~~lırç.t1ma1 Muavenet müdllrllll11 binasında. toplanan koml5yonda ,... , K A p T A N 1!!11-• M o D ....__~ Yaz sezonu 1~1n Avrupaya erken 
2 - Keoıt bedell 33'8 llra 93 :turu4tur. gitmek mecburiyetinde bulundu-
a - Muva.ldcat ~ab. 251 Ura 17 kuruftur. ğundan kı§lıJı: zengin ş:ıpka tol-
" - Mubvele, ekslltm~. bayındırlık lşlert genel hU&Wll! n fennl ıart- lekslyommu büyüt tenzilatla 7/ 

it V A 

namelftt keşif hüll!a.!lle buna m1lteferr1 diler evrakı btıeklller çalıfma. 12/942 den 10/ 11943 e kadar elden 
ıo.nıerlnde komisyonda. göreblllrler. Wll•••••••••••• Ç1karacağlnı SAYIN BAYANLARA 

ı - 1'tek:llleı1n en u bir taahh1ltte 2000 Uralık bu ı.oe ben.zer Sf yap. K Buhr mtijdeler. Adres: MOD EVA. 
tııına da.1r idarelerinden a1mJf oldulu vt!lkalara lsttnaden İ.stanbul v111- azanç Ve a~ Aznavur Pasaj kat 3, Galatasnra) 
yetıne mtl.racaatıa eksiltme tarihlnden tatU ıtını•rt h&t19 ı gtın enet alın- vergilerinin ikinci Dr. İhsan Samı 
DUi ehli~ n 1942 yılına alt ticaret oduı v..ıtasııe bu ffe yeter muvat- taksiti 
Jtat temJııM makbuz veya banka. mettublle blrutte bellt ründe toınıqo-
na müracaatlan. (2312) 

D. D. Yolları yedinci iıletme mUdilrlilğtlndenı· 
Muıhammen bedell 8811.311 llra 1900 adet muhtel11 eb'att& çam dilme, 

çam. taıu, çam tahta ve 8 mim ııt tontrpllt6/1/9'3 çarıam2>& gQnft saat 
15 dt Afyonda yedinci stıetmt m11d<lrllll11 bhlamnda kapalı zarf u.Nlllt 
elt!lltmeıst yapıW:a'ktı.r. 

Ka.zaııç ve buhran vergileri
nin ikinci taksitini bu ayın sonu
na kadar ödemek llzımdır. Bu 
mildet zarfında vergilerini öde
miyen mUkelleflerden vergiler 
yilzdo on cezuile alınır. Karile
rimlzden kazanç v 0 buhran ver
glal mükelleflerinin bu hususta 
na:r:arı dikkatlnl celbederiz. 

latafilokok 
İstafUokoltlaı dan 

Atııı 
müteveUlt 

<ergenllk. kan çıb~ı.nı , koltuk altı 
çıb:ı.nı . arpacık) ve bütün cilt hııs 
talıklannn kar~ pek tesirli bir 

nsıdıı oıvanyolu No 113 

Bu !fi gtımelt ıateyeoJerln Me.1D ltralık muvaklta\ temınU ne bnu
r.ıın 10 unou maddea1nln (I') flkraaı ııeretinc• 11l2:umlu eııı.ıy.t. ft t.lcuet 
vee1tal•rtle blrllkte m'U8.)'Yen IÜJl n suttt ~A reSallllne müracaat.. lan Uln olunUll. (2211'1> .. __________ • r Dr. İbrahim Denker 

Balıklı Bast. Dahiliye ltütebaı;sısı 
Beyoğlu Ağııcamll, Sakıza.ğacı. 

Oöplükceşme sokak No. 13. 

1 lnhiıarlar U. MüdUrliiğtlndenı 1 
1 - Ntmıunea muctıbtnoe 60 mim ıenl.fllk n ı,e =im tatınll)ta DQO 

metre llstlk ,erit e.çlk eblltme ll• satın alın~aktır. 
1 - Mtıbammen bedel e60 Ura, muva.kb.t temlna.\ '8,71 llradır. 
8 - ıı:ımııtme 28/12/942 atmit saat 11.20 de Kabatafta Levazım mtıdi:l· 

19tl binuı.nd& m~ Memes Alım kolnl.l)'onunda ys.pılacaktır. 
t - §artnam• Te nOmnne: Adı seoen tubedl ıörüleblllr. 
• -~ ~ paralan llt 9dl ltttJl ~ 

Tel: 42468, -~:ts:iirtl En= :~=·::ü Bıllnnınn~ cnı~an 
DERMOJEN .. e;~ ~!:~·~~.~·b.~":'~.!";:: 

lt'ık ve Eytam Ban~ önünde buiun
nıuştu'.r, Sahibinin banka ko.,., trol 
servisine milra ilatı. c221s• 


