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Devlet, yarın zensıinleri büyük 

bir gaye uğrunda vazifeye 

ça~ırıyor; gidiniz, veriniz. 

intihabat 
yenileştirilecek 

Millet Mecliıi, yılbaım
dan evvel buna karar 

verecek 

Varlık vergisi hazırlıklan bit- ğın mahiyetinl ve derecesini kü
lnlştlr. Bütün i§ ve ticaret adam- çümsemek doğru olmadığı kadar, 
lan yann ilişkin olduktan mali- bunun taşıdığı devrimci ruhu ya
Ye şubelerine, numaralarile bir- dmramak da yanlıştır. 
likt.e gtderek kendilerine kesilen İstenen fedakarlık. belki ağır Ankara t 6 (Akıam) _ Mecli.8 
l'ergiyi öğreneceklerdir. olacaktır. Fakat, bu özveriye kat- bugünkü toplanbsında, gelecek çar-

AFLAB • AB.A.RKI u TELG 
..- - : _: _ ... : ~,. ... . ,,. 

T rablusgarp_ istikametin
de takip devam ediyor 

Hazırlık uzun sürdli. Belki sa- lanaıılar, rahat yaşayıp bol bol tamha günU toplanmak üzere bay-

bırsızıananlar oldu. Fakat çalış-,kazandıklan bu memleketin ~ktl- ram tatili yapacaktır. Bayramdan Tunus'ta yag"' murlar durdu, b·ır·ınc·ı lng·ıı·ız 
nıaıann bu kadar sürmesi bir sa_dt havatın~a anarşi tehhkesi sonra bir hafta kadar çalı~cak olan 1 
Yandan yapılan işin hem çok, gören Devletın, vata:n ve millet Meclit yılbaşın.dan evvel intihabın 
heın de güç olmasından, öbür istlklAlinl korumak kaygıstle her yenilenmesine karar verecektir. ordusu kuvvetleri düşmanın 2 gün evvel 
Yandan kanunun ruhuna ve g~- tedbiri almaktan geri d~nnamak.. HükWııet, VekA.letlerin ihtiyacını 
Yeslne uygun tam bir adalet gö- ta haklı olduğunu d(lşunerek acı kartılamak tiz:ero bir münakale l!- ·ışgal ettı•gV •. mevzı·ıere gı·rdı· ıtetıne kaygısından Heri gelmiştir. duymamalıdırlar. Bundan başka, •L M 1. .. d rm·ııt·ır u 

h d beri t talit ymasını ec uıe gon e · -
Başarılan 1ş güçtü !e çoktu. arbin başı~ an ° er ve- yihaya. intihabın yenilenmesi için 
Güçtü, çünkü her yukümlünün ya llberal ~ütün memleketlerde 250 bin lira tahaiSAt konulmuştur. Londra 18 (A.A.) - Ka.hireden ge- ~-----------...... ~ gO.O evvel mJhvercUerln bulunduklan 

•ergi kudretini ayn ayn ara.ştınp kazancın yüzde yetmiş b~ni. ba- len en son haberlere göre batıya ve r 1 yerlere nüfuz eylemişlerdir. Şiddctll 
hıceıemek gerekti. zen yüzde doksanını Devletin al- Trabhısgarp istikametinde çekilmek- ispanya mihvere y$nurlar haflflemlş, topraklar ku-

Çoktu, zira İstanbul iş, ticaret, dığını bilmek, kendileri için baş- Ticaret Vekilinin İzmir te olan mareşal Rommel kuvvetten- ruma(ta ba~amıştır. Müttefikler, dü§-
lı::azanç merkezi olarak Türkiye- lıca avunma kaynağı olacaktır. h t• nin büyük kısmı, AgeylA.nın batısın. •Jt•h k t ..., rn:mın münakala.tını zorlııştınnalı: 
ntn en toplu en kalabalık, aynı E~~r Türkiye CUmhuriyeU, şlrn- ıeya a 1 da 64 n~ 144 kllometreıtk bir uzaklı- 1 ı a e mege için bl.rçok köprtllert hnvayn UÇ\lr-
!aınanda en kanşık ve sinsl yeri- diye kadar kazançlann vergisini İzmir 16 (Akşam) Ticaret Veki- ~ va~lardır. Sekizinci İıfgUl.z or- d d•J• muşlardır. 
dir. Düşünmeli ki İstanbulda bu tam alamadı, ve kazananlar ver- li Dr. B. Behçet Uz tetkikat yapmak dusunun takip hareketi Rommelln avet e l tyOr Miltteflk hava kuvvetleri pazar gO.. 
\'ergtyı vereceklerin savısı altmış giden kaçmak yolunu buldular, ve bayramı geçirmek Uzere yakında 

1 

arkada te.!1s ~tını, olduğu birçok • nü Tunusta dfi,c;man levazım Uslert-
blnt buluver ve muhakkak ki aşın harb ve vurgunculuk kazan- buraya gelecektir. Açılması muva- mayın tarlalarını ihtiyatla geçmek ne şimdiye tadar yıı.pılıru,, olan en 
\'arlık vergisi·n'ın en büy}ik tutan cı, açlığa mahkO.m etmek istedi~ fık g8rillen lzrq_ir enternaayonal fu- zarureti yüzünden nispeten mahdut Alman gazeteleri, şiddetli hava. hücuınlnnnı yapmışlar-
bu sehirden çıkacaktır. yoksul mUlete kefaretini ödemedi an hazırlıklarile meıgul olacağı vo bir süratıe devıun edyiro. Mamafih bu hususta netriyatta dır. Lngulot limanı ve Tun ıs iç ll-

Bunun tcindlr ki çalışkan vall de Devlet şimdi bu borçlan top- aladarlara direktifler vereceği söy- mütterııı: av ve bomba uçaklan, gece bulunuyor manı pazar günft şiddetle bomba.rdı-
basta olmak u··zere bu fce aynla:n tan ödetiyorsa bu, ne kazanclıla:r !eniyor. gündClz çekilmekte oı nkldtyüşmnkn11asker man edU~lr. Tunusta çıkarılan 
k ~ :toplul klarms. ve na e o anna yangınlar 160 kilometre uzaktan gö-Oınisvonlar ve memurlar gecele.. icln fazla bir zarar, ne de hUki\- f 

1 
u ta tmekt""i M 

1 
• 

rt d t bt k Ek ası asız arruz e '°" r. areşn rülilyordu. Mütrefik uçakl!ln, d5rt 
de gec vakitlere kadar çalış- met bakımrn an yers Z r arar •m az• etı• Rommelln vaziyeti setir ve himaye et- Londra 16 (Radyo) - Al- mlhver gemi.sin! yanar bir halde bı-

tnak suretile bu önemli iş!, gene sayılabntr. Çoktan verilecek olan- 1 V 1 Y mek için anada bırakmı..o olduıtu man gazeteleri, İspanyanın bi- ra.knuşlardır. 
kısa sayılacak bir zamanda, an- lar şimdi birden veriliyor. Mesele ardçı kuvvetler tesirıt bir muknvemet taraflıktan aynlmaaı ve Mihvere Lagulot llmanmın cenubundn.tl 
Cak bıt al<sama kadar bltırmiş ondan ibarettir. gösterememekte düşmanın mayın iltihak etmesi lehinde ne,riyata petrol tesisatı, hava hücumlarlle ate-
OlacakJardır. Bu verginin bazı zenginlere Ziraat Vekili memnuni· tarlatan munta~m bir surette te- baılamıştır. Franltfurter Zeitung §e verllmtştlr, Yangın alevleri 2450 

Ranunun verdiği geri dönmez yükleyece~l a~rlık ne olursa t • i ld ... m1Zlenmektedlr. Kuvvetlerim~ ~yıf gazetesi, Franau: Fuına ait bazı metre yüksekliğine çıkıyordu. 8 mi'h-
hudntsuz salAhivetle beraber var- olsun, ruhundaki derin tnkı- ye verıc 0 ugunu l:ıir mukavemet ile ka~la§ma'ktn.dır. bölgelerin, ispanyanın Mihvere ver tayyaresi do dJc:ürülmUştnr. Bıı 
lıklılara vükJenebllecek fedakA.r- lA.pçı ve mili! mA:navı a.Sla göroen beyan etti Tunusta harb durumu fiilf yardımına mukabil taviuıt hücumla.n yapan Amerlkruı uçaklan 
lıe1n rnahivetl düsünültirse v. al- karırmamak IA.zırndır. 1 k ·1 b·1 x.: 1 b .sallmtn dönm~lerdlr. 

ten Londra 16 (A.A.) - Tunustak.1 as- o ara 'Ven e l &ce5ın cyan et- Sfaxtakl dem.lryolu §ebekesl eld-l'lız vicdanlanna karsı soravlı Bu vergi, hayatı bir zaruret Ankara ııı (A.A.) - o. H . P . Meclis kerl harekAt haklruıda. dün geceden- mektedir. det.le bombala ve 64 ldlometre 
olan komis-vonlann, bütUn mille- doğmuştur: bir ceza dea;'il, lçtı- gllrupu uınumt heyetl bugün 15/12 1 bert resmt yenl blr hab<'r gelmemi~- Alman istihbarat bUro.u, in- uzaktan görülen büyftk ynngmlar çı.. 
tin klYndtıerinden beklediği mmt ma! btr adaletin tatbiktdir. 1942 811.at 15 te reis vek1ll Tmbzon tir. Mamafih cephedeki Brlt1ch Un\.- giltere .. ile Amerikanın İspanyayı kanlmıştır. 
adalete uvrnın olmak icin ne de- Her zaman nnlatılan bu mal! mebu.'3U B, Ha.san Saka'nın relsllğin- ted Press muhabirinin blr telgrnfına harbe sürükliyeccklerl iddialan· Londra 16 (A.A.) - tngıltz :nazın 
rece dikkatli, ölçülü, titiz davran- iktisadt zaruretleri bllmiven kal- de toplandı. göre karada maddi mllhtm bir deıtı- nı tekrarlamaktaaır. Falcat le- Cayes, yapt.ığı. yaptığı beyanata gOre 
?tıı:ık :r.onında kaldıkları kolayca mamıstır. Kanunda ıtizll olan ceı.. a.çıldıltt&n ·ye geçen toplantı- f1kl1k olmaıruttır. Reuter muhabiri panya, ba neırfyata kartt llkayıt Malta adasımn yiyecek .stoklannın U9 
anJasılır. adaletin ruhu da şudur: Vatan ya alt zabıt hulAııası okunduktnn de Mece7.elba.bın ıtmaı ve cenup do- kalmakta ve bltaraflıA'ını muha- ha.tta evvel en~e verlci bir vaziyet.-

Bir taraftan, dünyayı sarmış ve millet uğruna malını, canını sonra ııızna.meye geçlldt. ğusunda. yarım daire şeklinde uza- fa:r.a etmektedir te bulunmuı. fakat İngill.z bahrtyesl-
korkunc bir nteş ortasında vatan bovuna vermekten çekinmeyen nan cephede blrtncl İngll!z ordusu- l. · J nln gayreti netice& bu endişeli vut-
:tnUdafaası tein hlc bir tedbir ve halk ldtleslnin darlık sıkmtlsıru Rumamenln b1rlnct maddesini nun tank ve piyade km·vetıerl blr 1k1 ,. ___________ _,_ yet tamamen Onlenm1f!Jr. 
l'll 1 b f Bursa mebusu B .Nevzat Vahı:ı.s'ın, 1s-
t acıraftan kaçınmamak, dljter biraz azaltmak le n u se er zen- plrtoln 1,.ltller ile tütün ıstth!O.klnin 
arattan hem harbin, hem de bu ginln varlılhnda:n biraz almak. .. 

tedbir ve rnasrafla:nn dox...•rdu""• Devlet, yarın blT't'V\k 1.ncı.anla:n artması sebeplerinin neler olduğuna 
.~d f'.U 1!.U • ..,.. dair takrir tcşlcil ediyordu. Cevap 
9' det]l ekonomi buhranım önle- vazlfe b~ına ca~nvor ve yanı- vermek nzere kürsüye gelen oumr\\k 
~ek vazlfesl karşısında kalan hü- 1acak fedakA.rlıA"ın büvük milU ve İnhisarlar, Sıhhat ve tçtlmal Mu
(! Ornet, b~ka memleketlerde ol- ı;?ayelere hizmet edecetint bilerek avenet ve Maarif Vekillerinin bu hu-

Japonlar Yeni 
Gineye kuvvet 

çıkardılar 
uğu Ribt. alışılmamı~ bir kanu- bu vazifenin seve seve, yürekten sustald beyanlan lle bu arada söz 

na hasvurdu. Bu kanunun varlık yapı1mnsını bekllvor. alan hatlpler!.n mütıalAalan dinlcn-
8ahlpJerlne yükledtltt fedakArlı- N~mecldln Sadak dikten .sonra Diyarbakır meb'JSU Ol. 

Kftzım sevükteltln'in, ekllml~ veya 

VARLIK VERGiSi 

Vergi vermiyen 
mükellefler nerelere 

sevkedilecekler ? 
Muhtelif vilayetlere tarhedilen 

Varlık vergisi mikdan 
Varlılt vergisl kallunu ınuc1b!.nc• Mart Bonuk 20000, Avni ve Rıu. ös

bu vergiyi milddetl zartınd& vermı.. tahin 40000, Mustafa Berttma.n 20000, 
Jenler bedeni mükelleflfete tlbi tu- sa.muel Neten 3000, Antuan Brezofoll 
*ıılacak.lardll'. 20000, 8a.llh Bosna vere.aelerl 30000, 

Haber aldığımıZa göre :ı:ntlkeııener- Huan Atıl 111000, 8al1h zeki Buga.y 
den vergi borcunu Memtyenıertn Er- 50000, Ergller fa.brikaa 40000, All 
llUrumun Zlgnna, Deveboynu dat ve Galip İltl.zler 40000, oast.on Mlzr&hl 
leçltlerlne, ElA.zıg, Diyarbakır, Bltıla, 50000, Kunlıu tıyu 8000, Mehmet 
'\Tan, Sllrt ve Kopdağı, Palu glbl yer. Nurı Sabuncu ~000, M\istafa AkdaR 
hre sevkedUerek çalıştınlacaklardır. 27500, Mart.o İk12 300000, doktor Sa-

Ad:ına 15 _ Vllt'lyetlmlzde varlık llm. Serçe 110000, Malatya Bez fabrl
'Yergısı mUkeUeflerlnin lıstelert bu. kuı 39660, AU RI7.& kelle§eker 20000, 
tün asılmıştır. Ceyhnn kaz1181 hariç Nebatı Yağlar fabrlka&ı 8200, Mustafa 
Olmak üzere mükelleflerin mtktan Bünnell 11100 lira vereceklerdir. 
1057 dir. Bunlardan 1112 s1 çlfçl, 37 &'1 Sam.sun 16 (Aqam> - Varlık ver
bina ve af!a sahibi. 508 1 de tüccar- i1s1 mükelleflerine tarhedllen vergi 
dır. Ceyhan hariç vUO.yete tahakkuk mlttan ı,sıuao llradır. Mtllttllefle
•ttıruen varlık verg1si 8,M4,387 lira. rtn llsteleri amlmıftır. 
dır. Kazalarda tahakkuk ettırııen (Devamı sahife 2, sütun 8 da) 
'Yargı IJunlardır· Kacllrll 300,776, Ko-= 100,000, a·smantye 351110, Knra- Dört İngiliz mebusu 
145~0 16200, Bahçe 12500, Salınbeyll Yenl Delhl l :5 (A.A.) _Çini zı. 
t4t • T~ke 500 lira ... ÇlfçUerden ÜÇ yaret ettikten eonra İngiltereyo dihı.
l ~0000, 6 ld$ 15000, 2 ki§1 14060, rnekte olan dört kailiz parl!mento 
*1.r~ 12000. 9 klşl 10000 llrıı. verecek- azası, Türkiyede bir mUddet ~alma-

GUOd • lan hakkında Türkiye hükumeti ta-
o ~a.brl.knsı 61000, ınııı Men- _ t... d I d tt 1r. b ı 

sucat Anontın §lrketı 325450, Milli ra:ın ~ yapı an ave a u et-
ldensucat sııhlplerlnden Mustafa Öz;- mı§lerdir. -- - - -
!:ırk 32000, Mllll Mensucat ıımtted Atinada 100 000 ölU 
Y r eti 370550, Nuh Nacı 270000, Nuri ' l 
llas 250000, Süleyman Kazmirel . Londra 16 (A.J:-·) - Y~nan .. 
317000, Salamon Benyes 72000, Jorj tıhbarat Nazın Mıhalopuloa un be
~t!ullah ve oğlu 350000, Alber Dlyap yanatına g8re, 1 S aylık İfgal müd-

o arr m Hilmi 250 O Ya- detl ea da Atina ehrini · 

ekllecek hububat m.ıktnnna ve ıstıh- Çıkarılan kuvvet bin kişi 
.sa.tin tazıaıaştınımıısı için hllkftmct- kadar tahmin ediliyor 
çe ne gibi tedbirler nlınmnktn oldu- _ _ 
ğuna dair takrtrlnln mftzakercslne Londra 1 6(A.A.) _Uzak Şark-
geçtıdl. tı.k.i müttefik umumt karargahının 

Takrir sahlb!.nl müteakip Ziraat son tebliğine göre, Japonlar, uğra
Veklll B. Şevket Ra§lt Hntlpoğlu kür- makta bulunduklan ağır zayiata rai
sQye gelerek ekim vaziyetinin mem- men Yeni Gine' do Lae ilo Buna ara.o 
nunlyeto pyan olduğunu ve 1stlhsa.- aında karaya kuvvet çıkannağa mu• 
lln arttınlması için alınan ve alına- vaffak olmuılardır. Amerikan bom-
cak olan tedbirleri etraflyle izah et- b t.ayy ı · t fı d t d d ·1 
tikten ve bu mevzua dalr sorulan a are en a;z:a n an ar e 1 .en 
suale cevap verdllcten sonra Vekllln 2 Japon kruvazoril ve 3 muhrıbl 
beyanatı umumt heyetçe tasvtp olu- 1 1000 kioi kadar bir kuvveti karaya 
naraıt saat 17,&0 de toplantıya son çıkarmışlar ve burada bir köprüba11 
verildi. kurmuolardır, 
............................................................................... , 

Bu harbin sonunda: (16) 

lzmir vilayetine tarh 
• • edilen varlık vergısı 

--~~~--~~~~~~~~~-----

En belli başh mükelleflerin 
isimlerini ve verecekleri ver
gi mktarlarını neşrediyoruz 

imılr 18 (Teletonla) - İr.m1l' v111- NeetpoRlu 700,000, lltlt ttıccan Na.
yeti varlık vergi& yetQnu 16,701,768 tıs Mı.ına.ta Deltn 700,000, lthalAtoa 
liradır. Yalım İzmlr mert.esi.ne ait Nurt Sevll 6110,000, manifaturacı Hil
mlktar 24,811,600 llradır. Bl1t0aı v111- aey!n Tatarı ve ort&kla.n 200,000. 
yetteld mükellef yU{hıu 4.671 Ur, maııJtaturacı Bflley.ma.n Karacasulu 
Yalnız kazalardaki mDkellet mJıktan 200.000, ihracatçı Ali Haydar Albay· 
2,796 dır. :rak 2SO,OOO, YO.O Mensucat Tll~ Ano-

Büytlk tı.mıaıara tamedllen verst nım ~trketı 273,000, !hracat Endü&trL 
miktarlarını blldiriyonmı.: yel Türk Anonim f!rketı 1811,000, 1h. 

H. TarlkA. Tt Jtıı Menafi aoo,ooo, racatçı Ma.yer Ardit 150,000, ihnt.
E. A. Gomel ve .. ı.1ıt1 kmı•n4U flı\. catçı Hayim Ard1t1 160,000, 1t.h&lltoa 
keti 400,000, 1t2ıallt.Qı HOaeybı B0m11 İaak Kohen 150,000, toml3yoncu Da
İk.'bal 300,000, lkıben. PoUU llm1~ non T• De.non 150,000, lı:om1syonc11 
otrketl 600.000, Alber J, Danon ve A1ber n Jcn.ef Yana 150,000, 1thalAt
Mareno Morganato va.ıUteıt 600,000 oı Yuda Alkolomba 120,000, man1fa
manl!aturacı Hurt Tt BC.yln turacı A.11 Adll ve hzet 1110,000, tOccar 
Ami 850,000, manttatun.oı Mnon ~ Mehmet Fehmi Blmaarotlu 1110,000, 
ro 1100,000, m.anU&turaoı B&IU'otlu ttıtün t1ıccan Az!s ve Ahmet Moravalı 
Mehmet Süleyman.,..~ 000,000, 120,000, ihracatçı Bftcyamln NahUill 
manifaturacı eıunlı ettr0. T&l1a1er1 vt 100,000, Artur LA.ton Ve mahdumlan 
tanıeoıerı Matta Vt Mahnı9' ,00,000, llmtted fh'keti 100,000 lira Terectk.ltr. 
manıtaturacı Ahmet İll8Ul w T. dJr. 

Sabık Fransız Cumhurreisi 
Lebrun Fransadan kaçtı 

Wuhlnıton. 15 (A.A.) - Bura.yn alplert tarafından lnklr edllem&a, Ba. 
gelen habeı1ere göre P'r&na oumhur- Washington resmt ma.hllllertnin 1,,.. 
re:lal. Albert Lebrun, 1"ran•dan ka- n resmt olara.k llm ailrdfiltlert tıa 
ç&ra.k bitaraf bir memekete lltlcıa mütalAadır. 
etmtft.lr Wutıın&ton reamt ma.hfll- Vlcby 15 CA.A..) - B. Lava! ecnetı& 
lerl henta teyit edllmem1f olan bu b1l" memlekete hareketinden entl Jı:a
haber üzerinde bllyll& bir alAka gös- blneyl toplantıya ~. Ha
termektedlr. Çllnk.Q Lebnın muhtel!! reketln1n bugün veya yarın olmui 
J"ransız htz1plerln1, Darlan ve de muhtemeldir. 
Oaulle glb1 oeflert barıttırabilecek b1r --------

mevkidedir. Doğu cephesinde 
Kend1!1nln Oumhurre1sllk aıfa\ı Moskova 16 (Radyo) - Dila 

hiç blr vakit bahll mevzuu ola.mu. d 'l t R 
Çil kU L b •~•• tın 1• 1 gece ynnsı ne~re ı en resm uı n e run .-.u.a e em"l yanız t b1..... .. 15 b. · •kA d 
Alman tazyıkı altında. itten uzaltla.,- e ıgıne gore, . ~rıncı anun a 

1 tınlmıttır. Relsllk matını eıma.u Af· Sovyet kuvvetlen Stalıngrad 
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Köylü ile Şehirli 

Lokantalar a 5 çeşi 
yemek ve tatlı var 

Köylü ile şehirli en çok §tmdl blrblrlerlne yaklnşmış bulunu-
yorlar. Eskiden ahbaphk mbatl:rllkten ibaret kalırdı. Şehirli· Ç •ti • t hd•d• h kk d b• k 

nln btr aralık gürUitüden kafası Aer, tcrLiu bavadnn bunalır, eğ.. eşı erın 8 l l a lll a ır oor-
ıenceıer artık kendisini eğlendirme2i olwıca kalkar, bir kn9 gün için d• k k b kJ • 
köye giderdi. Bir kaç gün çoktur. Bir gün diyelim. Köye gitmek de IOaSyOD 8r811 Çl maSt e eOJyOr 

ihya' da takib 
devam ediyor 

kakikntte yakın bir köyde bir dolaşıp çıkmak mAnasına elınmalL 
Köylü dayıya muhnbbetll bir seIAm, bir ka9 kbe yoğurt, bir kag 
tas ayrnn, gölgcllklerdc bir iki saat cl1nlenıne ve Allaha ısmarladık. 
Şimdi şehirli kökye gitmek, orada yerleşmek lçfn can atmaktıadır. 
Çilnltü orada yaşamak daha kolaydır. Dilnya lıar'blnden sonra k6-
ye yerleşen şehirli ailelerin sayısı her halde pek yllksek olmalı. 

Son iki karardan sonra mü~te:riler yüzde 50 - 60 
nisbetinde azaldı - Lokantalara kimler gidiyor 

ve lokantacılar neler anlabyorlar? 

Rommel'in Trablus'a 'hatta Tunus'a 
çekilmesi ihtimalinden bahsediliyor 

1 
Şimali Afrikadaı aorluklarla karıılapcaklardu, :( Köylü de artık fehre eskiden olduğu gl>t yılda, beş yılda bir 

gelmiyor. Her fırsatta şehre inmek anusuniladır. Malının mlifte· Öylelerimiz vardu ld, tUtilnUn aıh- yo~rtlu, kuru fasulye, ftnn ınakar-
risl çoktur. Şehirliler kenaısını dört gi)zle beldemektedlrlcr. Yeni hati için zararlı olduKunu bilir, cŞu na, pilav, baıbunya fuulyo zeytinoo Llbyada Rommcl'in kuvvet .. 
ahbaplar edinmiştir. İşi sık sık şehirde görünmesini icap ettiriyor. sigarayı içmesem no iyi olacak. Yal- yağlı, yaprak dolnuuı zeytinyağlı, 
Bu yüzden hem köyliinün şehir ve 1ehirl1, hem şehl,rlinfn köy ve nız sıhhatim deiil, on azından ayda uskumru ıskare, kılıç hnn. Tam 16 :~u::k:i=-~e.~~~b:~:t .. 
köylü hakkındaki düşüncelerinde bazı değlşlkllkler olması tabiidir. altı llta ılgara parND da yanıma Ur çqit yemek. ıedir. Mamafih lki tara.fın esaı 

Ankarnda çıkan (l'Ülki.ln mecmuasının 29 uncu sayısında B. kalacak> der; fakat bu heaa.bı ye.- İkinci yemeğe geçelimı Koyun 
Nüsrct Köymen «Türk ata söz1erlnde köy ve §ehir» mevzulu bir ya,.. pabjldiği hnldc blr türlil nofaino hl- hqlamıuı, tavuk ve piliç hqlamaeı, :J;:~;tı/rb;ıtıe~'~;! 
zısında höye ve şehlre dair ata sÖ7'.lerlmlzden kırk beş ka.danm kim olamaz, sigaraaını l9U ve her biftek salçalı, mer.tn kebabı, çiftlik 
me\~tılanna göre- tasnif ederek blr arayn toplnmış. Köylünün te- o.y cebinde kalacak altı lirayı sı{lnde kıı:attınıuı, wti kebabı sebzeli, tep- j~ ~~~~:e~e ~:~~ 
bir ve şehirli hakkında dtişUm1Uklerln1 gösterir ata s&Llcrl içinde yinnl~er kunıı olarak tUtiincUni.in al pirzoluı, d8neı kebabı, hindi kı-
bazılanmn köylü ve şehirli arasındaki son ynklnşmn yt.lzilnden es- 8nilne bırakmaktan bir tUrlU vaz.gc- ur.tına, piliç kızartma, kuz:u fınn. esaalı bir rnubvemet ııöetcreceı-
kl kuwetlerinl kaybetmek ihere olduldan nazarı dikkatlmlzi cel- çemez. Bu ve buna benzer birçok rono patatesli, karaşık ı:&ara, ıska.- iini tahmin etmlglet ve haz.ırlık 
betti. alıokanlıklardan, ancak mecburiyet ra etler, kuzu aoğuk, kuzu çlier ıs· yapmak için duraklamıtlardı. Bu 

Mesela «köylil şehirde 15lkılır, şehirli köyde» diye bir ata SÖZÜ çerçevesi içine girildiği z.aman vaz· kara, kılıç ti~te, "-cfııl tava, lüfer u- di:~a:ıl~~:-~U:r:;it!R~· 
var. Şimdi buııu tamamen tersine çevirmek hakikate daha dya4e geçilebilir. kara. Tam 19 çeı;it !>emek. 
ynklaşmnk olur. «Yurdum yuvam k<Syttın, ben k8ytlmde beyim» Birçoklarımızın lokantada yemek ÜçUncü y.eınek, tatlıları Kzem mel bu müddet u.rhnda Ela• 
şckfüulekl ata sözü ise şehirlerin fakirle.,ttğt ve köylülerlmizln 18- yemeleri de buna benzer bir all§kan- karemeL ke§klll, incir te.thsı:ubak ııehila' da hafif art~ kıtalan bı· 
hlrlerde de pek ali\ beylik edebildikleri hu günlere uygun düşme- lı1ı:tan b&Jka nedir ld ... Evinde her tatlısı, elma ltompoıto, hyıaı kom- :ı-:aı::~ck~~~~ıa:~ 
mektedir. Bunn mukabil eKöyünden salnn deprenme, suyu görme- giln muntazaman yemek ~tiii hal- poıto, .Utl!ç, kavun. elma meyva. U büyük Mihive.r kuvvetleri ara-
dcn çeprenmeıl sözünün doğruluk kıymeti ~phesis iki misline de, &i\e yemeklcrlnl - hatıl çok mandalina. Bu da 1 O ıePt. Hepi! -45 aında hUytik meu.fe bulunmıı.aı 
çıkmış bulunu or. «Köylü kapıyı tsrtllnceye laıdar şehlrll baş k6- defa Jfrata vararak - akıam yo- tiirlil yemek ve tatlır .• 
feye gcçern sözünde de küçük bfr eskime sezilmektedir. Çünkü '°" me1tlerinf de lokantada yb'enlero. Saydığımız bu yemeklerden hi- bundan ileri aelfyor. 
hlrll hürmet ve itiban ciizdnnın şişktnllğfne göre A.yAr etmesinJl bi· bu yUzden fimıll bir takım mUTafa rlncW 40, fldndsl 7', Q~Uatı de Mare§Al Rommel ne.rqe Q... 
llr. Onun için artık köylll dayıyı pek çlyneytp reçeceğe benzemez. katlananlara az mı raslarız ... Fakat 35 kuruı olarak hc.aplenmıı n bu ::J:"1!:ı::=rln~~~d~': 

Şevket Rado eon günlerde lokantada yemek yo- suretle tabldota 150 kuruı :Rat kon- oektlr) Bu lıwıuata fildrlor muh• 
-===========================- mek alıokanlıiındıı.n vazgeçenler ol- muı. Birinci ve !kinci sınıf lohnt.ıı.- teliftir. Mare§Alm, Elasehlla'nın 
Mahkemelerde: <luğu g8rillmekte<lir. Sebebi de, ba- larda bu tabldottan eonra blr de zı kararlıuın tatbilı:ına geçilmesidir. alakart y.emekler vardır ki onlar .2SO k.llometr• kada.r gubında 

Bu ka.btl k~leri lokantada yemelt da 1 O kadar tutmakta ve lokanta- Vad.ielltdbit' de bir cephe kura• 
"'emekten vaz.ger""e~o mecbur eden da mevcut yem.ek ""~ıtdl SS • rık- caimı eöyliycnler olduiu ~. 
' Y'"" .- • SOO kilometre uz.akta Ye Tra'b-
karularde.n biri, lokantalarda. mOı- maktadır. Alakartta bir beyin eala- hu ya)anında Misurata"y• kadar 

''P . l d• h .. h l • i b• teriyc ekmek ıve.rilmemeai ve yemek tut 60, bl.r lCVTek tavası iao 100 lcu- çek.lleccğinl iddla edenler de 
erı er pa ışa ının mucev er erın ır yjyeecklerln lokanta.ya gidezken elı::- rueturl... vardır. Bazı aakert mıihamrl~ 

Odaya doldursalar elimi uzatmam! ınoklerlnl be.rab rlerlndo götümıo- LokantacılMdan bir çoklani tabi- daha ileri -lderok, Rommel'ln 
tt leri, diğeri <f 11 tabldot u.aulilnUn t.e.t- dot uaulilniln halk aleyhine o dutu- elindeki ku~etleri maceraya •~ 

bikıdır. nu e~yoreK diyoTlar ki ı 
Maznwı Zehra otuz yaşların-, - Sen bu paralan nereden al- Ayn ayn kendile:rilo konU§tuğum cEvelce relip bir çept yemek ınU iaternly~iini, bu ae'beple 

da, orta boylu, tıknazca bir ke.- ~tm? lokantacılann s&ylediklerlne sr8re, yiyerek "40-50 kuruıla karnını do-- ~zde yUa em.in olmadıkça hi9'" 
dm. ikinci sulh ceza mahkemesin- - Haaa... Onu da aöyllyeyim lokantada yemek yiyenlerin çoaunu yuran bir mUrterl buglln 1 ~O ku~ lr yerde harhl kabul etmfyecoı-
de sorguya çekiliyor. Yanında bay reis. Ben bayan Münevverln memurlar ve diier serbeı1 Jı sahip- ta tabldot yemek yeme~• mecbur ::t,1 t;i.tt~ır~Tuıı;:.-:

1:.: 
hizmet ettiği bayan Münevverin yanında on be.§ senedenbert çal.ır lerl tqlcll otınektedir. Lokantaya gl- oluyor. Bu f.ae mllftarlnln keMıeine k.llcceğinl ileri .UrllyorlaT. DUn, 
evinden para çalmak suçundan şıyonım. Şbndiye kada.T bana on decekletin ekmek1erlnl buaberla4 dokunm~tadır. MUtteırllerln eocı 
yakalamışlar. Konuşurken baş para aylık vemıedl ~azı tok· rinde a&tUnncled mecburiyeti çıkın- gttnlerde aı:almaeının 'bir .. bobini Madrld' don ~kn lıir telıral <la 
dınnadan önüne ba.h-ıp anlatıyor. luğuna gece gündüz ç~tım. İn· ca. blrçoklanı cMademkl ek.meifmf d• bunda aramalı: icap eder.> ~;:1ü!~n 1,:ı:,'d_;y0~e!ı:Omeal 
n~ örtiıyor, b~ını yukanya kal- san bir evtn·hizmettnl bedba ya.. götürllyonun. bunu paket yaphğun Lokantacılardan bılnlan, rcmek Bu •on mOtal!a en dolrru g:1. 
dırmndan önüne bakıp anlatıyor, par mı htüdm bey? Ben de fns&.. k&fıdı himz daha bGyil]cço tutn:rak çqltlerinln az.ııltılmuının faydalı 
Bayan Münevverin evinden alt- nım. Hastalık var, .... x.t.,,. var. yemeğimi do .anam ve a5tilnıem neticeler vermiyece"ln! s8ylemekta bi görünüyor. Filhıtlclka bugUn 

,.
01

.....,,. DQ.f'Jl.U>. da 16 Mib.vez Jçln Tunua, Trl!bluaga.rp-
mış Ura ile blr 5arı altın ~.......,, Hadi, esk1de'n çocuktum, aklım ha !yi olmaz mıh dc:mlt ve bı>r iseler de, bir kısmı <laı tan daha mühimdir. Bu ıcheple 
bunlar da sandığında bulwı- erlmoyrdu. Uık1n şlındi benim de Uı!iklo evlerinden çıkarlarken ek· - üaen mUoterl ualmııtır. Şim- Rommel telıb'lteli baTeketlerden 
muş. Fakat kendisi suçu kabul aklım b~a geldi. Başım mkşı· mcklerile beraber 7emcklerlnJ de ça- diki halde milfterilerlmlzden ço§u- çekinerek lcabe<lerac kuvntlcri-
etmiyor: venı_ köşemde on param yok. Şlın- lııtıldan yere götUıe.nler hayli çoğal- nu ~rlller ve evlUer de~il. mla&.fi.. le Tunua'a çekilecek, oTAclakl 

_ Haşaa, ha.kim bey haşaaa.. .. diye kadar bayan Münevverden mıttır. Bu kare.nn tatbikına baılan· nıten gelenler ve beklrlar t~ e~ kıtalarla b!rlqeeektlr. Bu, Mih-

Alacağı.nı tahsil etmiş! 

Mamafih bu, Rommel'in hJç
Pir yerdo durmadan çekilece~ 
mlnaııına aelmez. Alman ku
mandaııı geni~ çöl sahasında ve 
deha gerilerde hiç filphwz bir~ 
ook manevralar yapacaktır. An
cak bu manevralar neticc:siz kal
dığı takdirde Tunus' a ricat ede
cektir. Rommel, İngiliz llc.rle
meainl yavaglntmak için çölde 
ıenio m:cyn tarlatan da vücuda 
~tiriyor. 

Tunuataki harekata gelince, 
J>urada yeni bir ICY yoktur. İki 
taraf da hıızırlıkla me§guldUr. 
Yalnız hava faaliyeti vardır. 
Doğu cephesinde: 

Stalingrad' da ve orta kes.im
de iki taraf fiddetli hücumlarda 
bulunuyor. Alman hücumları 
ıiddetini arttırmaktadır. Mosko
va tebliğleri 'bazı noktalarda, bil
ha&a Stalingrad'ın cenup doğu
sunda Almanlann Sovyet batln
nna girmeğe muvaffak oldukla
nru kabu1 ediyor. Buna mukabil 
birçok hUcumlann tatdedildiğini 
ın Stalingrad tchrinde 40 Al
man Ate§ noktaaın111 tahribedil
dii;ini bildiriyor. 

Uzak Doğuda: 

Milttefik kuvvetler Yeni Gine 
adasında Buna'yı zaptetml~leı
dir. Buna, adanın 14rk kısmında 
Japonların elinde bulunan mil
~ hl:r Uetil. Japonlar geçen 
mart lptidalannda Buna'nın 250 
kilometre oimal batısında Lne 
v• Salamaua'ya, tenunuz:da da 
Buna·ı.Ya asker çıkarmı;ılnrdı. 
Buna' da yerlc§tikten ve bu~ıısı
nı ta'hkim ettikten aonrıı dıığ yol
ları ve ormanlardan cenuba doğ
ru ilerlemişler, adanın cenubun
da mühim MorC3by limanına 50 
kilometre kadar yakl~'lllll;ılardı. 
Morcsby'yi almış olsalardı Ye
ni Gfoe ile Avustralya arasında-
ki boğaza hS.kim olacaklar \•e 
AvuııtTalyayı tehdidedebilecek
lerdi. 

Ben başkasmın mahna el uzatan aycı& 1k1 'tl.ra el!am, on ~ senede diktan ıonre lokantada yamclc yi- melctedir. Çeıltlerln au.lmuı bu ha-- n~ bir~ noktadan fayda to
haramzadelerden değllim. Para dünyanın parası olurdu. Kendisi· yaılerln ytlzde ohll nispetinde ıwı.1- k.ımdan lo\an .. alar için zararlı ol- j m!n edecektlrı 1 _ MUnakale 
değil ya periler padJşahırun mü- rıe bir kaç defe. söyledim; «5'!n dığını e8yliy~n lokantacılar, tabldot mıyabilir.:. diyorlar. hatlan kısalacaktır. l - Tunu· Avustralya ve Amerikan kuv-
cevherlerlnl bir odaya doldursa- parayı ne yapacaksın? Sana lA· be!.kmdakf hrann çık.maaından En eon olarak da belediye 11ctlaat wn •timi Tra:hlu:sa nazaran çok ıvetleri 3 ay evvel karoı hücuma 
lar, beni de oraya ldlltıeseleT ellin1 zım olan şeyleri ben a.Iıyorum. sonra ise mUıterilerin yUıde 30, mtidtır vekill 11~ konuftum. Ye1?ek . da.ha mUealt oldutundan, bura· seçerek Japonlan geri ıürmU§ ve 
uzatıp da bir tane almak hatı- Sonra paraya da ihtiyacın olursa hattl 60 nlapetlnde azaldıiını aağ- çcıltlerlnl ta.lhdıt etmenin 'bc1edıyo- 1 da daba iyi haıbetmck ve ba:r:ı nihayet Buna'yı zaptetmi~lerdir. 
nmdan geçmez. Çünkü böyle şey- verlrtm» dlye başından savdı. Eh, lam ta&.Ik vo heaaplara dayanarak nkı nl!hlyetl harlclndo ıılSrUldUill- malsemeyi yerlndo tedarik eyle- Şimdi yakında Lae ve Salamaua-
lerden korkanın. Ya, çaldığım benim de canıma tak dedi bay ~imi ıUrmelctedirler. CörUiilyor ld nü s5ylcdJ n tabldot uauliJrıiln lh- mek kabil olacaktır. 5 - Miltt& ya karşı hareketin baglamııııı bek-
şcy üzerimde bulunuı-sa... reia. Bir gU.n konsolun g6zü açık nuan, &nUndeld lmkln hududu da.· duı haldtındakl haberln ıautelere Ak kuvvetler Ualerinden ook lenebilir. Buralarda çetin çarpıo-

İyl bak b M.. duruyordu. İçinde bir çok paralar raltıbnca her tilrlU alı~anlıfından yanllf abettiiinl, yemcklerl 3 v•ya makla~caklar, ikmal telerlnde malar olacaktır. 
- . °ftmo., li ' ~ya~ı ~- vardı. Arasından altmış Ura. ne kolaylıkla vaqeçeblllyor. .. çeıltten fazla yapılamaz diye tah- ~!!!!l!l!l!!ıı!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!1!!!!!1!1!!!!!!'~!!9!!!!'!!1!'""!!!~~~-~'!!!'!'!~~!'!!>!'!!!!!"~ 

nevvenn a mış rasmı ve r e bir sarı altını alı sak:l.adım Bu Kctıdilerlle konuştu~ bir çok dlt etmenin hlır koordlnuyon kararı ,,, 
altınım çalmışsın. Buna ne dl- benim halb muh~ kendi pa.:i-am. lokanta.otlar diyorlar klı iti olduğunu Ulve ettikten ıonraı p • Vil" 1 
yeceksin?.. dır Anamın sütü gibi helA.tdir cMU,ter:llerimlzfn içinden 6ylele- - Bum~ Anun.ya yazılım.. Edirne arti ayet 

- İnanma, beyefendi! Böyle mÇ kimse ka.nşamaz 0 paralan.: rlnl tanınz kt, onu lokantada yemek tir. Vali ve belediye reiılt Dr. IAtfi kongreıi 
}Aflara zınhar inanma!.. El Ale- Hem on ~ sene ben1 parası.ı yeme§• mecbur eden ıey, eVlnd• Kı.rdar bu ifle yakınclan mc,gul ol- Edime (Akoam) - C. H. Par-
mrn üzerine çirkef atıp günaha pulsuz çalıştırıyor hem de hak· yemek bulunma.matı. yemek paket!· maktulır. Umanm ki yakında bir tımls Vilayet kongresinin 90na el'" 
giriyorlar. Ben kimsenin on pa- ett~bn pa.ralan ısiemeğe sıkılml• nl çal11blı ~ere tqunaktan Oıenmeai koordinasyon karan çıkar.:t dedi meal dolayıaile Parti ınllfettftimb 
rasını çalmadım. Tövbeler töv- r mu? zaten bir daha onun <leiil. sadece alı,kanlıktır. Boğazma Ben de umuyorum ki, 7emelt çe- Kocaeli mebuau RacıP Akça tara
bes1 olsun. Çalmak la.tını ağzıma ranında çahşmıy~ bura.- dU,ktın hayli lnaanlar vardır ld evin- oitleri tahdit ediUrae daha b!T 9ok fından !bugün Belediyede ı,ır zlya· 
blle alamıyorum. Benim g1b1 b1r dan çıkınca başka yere .i1dlp it de pffJnlt yemeli ,alnıs .., ha"? ntand~ yemeklerini .vkrtnde ye- f9t varilmletir. 
kadına hırsızlık yakışır mı? arayaca~m. Ben çal~tıktan IOD.- 7er, o ite !Sile n akıam yemcklerı: meğe veya evlerinden ,..mek getJr. Parthnlz Villyet ldare heyeti t .. 

- Bu paralar senhı sandığında ra 1§ çoook, hAkim bey. Mükem· nl lokantada yemekten bir türlü mele alışacaklardır.> ialil!n• Dr. lamaıl Hallı Kutkam, 
bulunmuş. mel çamaşır yıkanın, tahta ili&- ıvaz:g-eçemez. Fakat gerek lokantaya Cemalettin Bildik Halltevi baokanlı~na Dr. Sezal Ko--

Zchra baş örtüsOnil burunun rlm yemek ptşirir bul~ yık&- ekmek getJnnelc mecburiyeti, ge- nukgil aeçilmlıtlr. 
ucwıa kadar kaldırdıktan sonra: nm: Benim gibi hizmetçiyi ldm rek..e tabldot uwlilniln lhduı bu bo- Mersin ve Hatay ticaret -----

dedi Benhn dıı......... lM a d b ko iuına dilı'kUn mttıterllezhnlzl lo- d'• } , d• } ., 
. - Evet, · TAM-san lann~ 0 per e ~e. r. kantadan çeltmlı bulunmaktadır. mü ur erı gel ı Ticaret oda arı ve 
da para bulundu. ;UUAUı bun Fakat Zebranın umduğu ~ Onla d ı ,___ d b M H aka Ti t b 1 k 

Varlık vergisi 
( ~ tarafı 1 inci sahifede) 

Hatay vilayetinde 
Antakya 15 (A.A.) - Varlık vergisi 

listeleri bugün vll!yetln bütün ka.. 
warında asılmıştır. 3,235,HO lhl' 
tutan bu verginin kazalara göre tak4 

lsm1 §Udur: İskenderun 1.002.200, An.. 
tU:ya 94'1,850 lira, Kınkhnn 764,800 
l!n.., Reyhanlye 333,590 Um, Dörtyol 
171,100 llrn, Yaylnda~ 8,000 llrn, Has.. 
M 7,800 lira. 

Bandırmada tahakkuk 
ettirilen' miktar b M .. Jn parası olduğu madı Hdkfm kendis1n1n tevki.tine r için fay a ı bir .ıuuar rr u.. eraln ve atay mınt can orsa arı anunu 

ayan unevver · Çünkü hem ev halkı no yiyorsa o da mUdilrlerl ıehrlmize ~·hniı oJdufıırı-
nereden belli imiş, Damga mı vur- karar verdi. Zehra başka yerde iş OllU yiyor, hem ele lokantada fuzu- dan mıntaka ncaret mUdUrklğUnde Ankara 16 (Akıam) - Ticarte Banclarma (Akşam) - Kaza. kay, 
muş paralarm üzerine? Onlar be· aramağa hazırlanırken Tevldfha.. U yer• bırakacalı )'mıck paruı ya- toplantılara baıJanmıttır. Dllnkil odaları.,.. boraalarlle •nal oomlyetı- maluı.mının riyaseti altında teşekktU 
nim kendi paramdır. neye gönderlld1. mna. kalıyor.:. toplanbda tehrimizd.kl ecnebi v• lerlnl· t~lltlandııma kanun l~· tdm komisyon çaJışmac:mı bitlrmlf 

Lokantacı, tiiletek lllve ettiı y.rll nakliyat •c•nteleri mUmaaillerl ~ Mtt~a~~:en ~1 ~- ;:-aza dahilinde ~ükel~210~ŞI) 
3600 lise ~e ortamektep Çimento bakki.n~a cBu aile relıılnJn yanına kalan 7e- buluırm~,ıur. l.tanbuJ mıntaka Tıca- de =~lkled bit.lriler:ke tkdaa;n: 187110 v~a~ca ceman ~.ooo ~~;I 

talebesıne yemek beyannameler verilıyor mek patuı mn l~lno htıldıAm- ret mUdürlUfll, cilmrllfe ıelen maJ- ._ '}mt.AI n.rlık ....t..ı tahakk tH ..... ı .. ~ , . dan eTCI. ele daha çqitll ve bel ye- lann Uhiplednl bulmakta ı~Uk m~m• ~rı .,..r. ve.r.-- tık e ...... ....., 
Liselerle ortamektep talebeaınden Çbnmtonun beyananmeye tlbi _1_ l d_,_,,_ .ı ._ d --'-tUU-d _,_1, t _.ı--1 __ .1_...a Uateler ha.Hen Si)rebUeceklerl 

f 
k" lan 

3600 
'-"' I til me& 79pt ır, fl!f e&uer ae ·ou eay• e w- .. &il en naa: i)'& ,.nıwu-.n ve • • hall lm t 

a ır o AWUJ' çocu • ta. tutulacaiı yuılmııtı. Gerek lnp.at mU.tefit olurlar.:. • bal\kala.r T•ıtaalle 1tbalf.t ef)'uİ ... Hava kurumunun aelırl ere ası 1' ır. 
um~1!1a kadar ucak ıy.cmek •~ril- eahlpleri, gerek mUteahhitlet - t°"" Cocuklan, kaneı, anne8l veaalre hJpleri bulunmaktadır. Bıt hıuueta . Bunlann başlıcalan ıunia.rdır: Asd 
mcaı ?n Kızılay tarafından tertibat mf, huauat lnıaatla menul olsunlar, nde ,bir tOrlU pmek yiy&rek c<tn- alınan tedhtrleı Hatar Ye Memn çok artb mı fabrika.st 80,000 lira, dlrekt&t 
alındıg~ yunuıtık. Son kararla,an ohn1111Dlar - ellerindeki çimento- )erini "rdlklerl halde, babalarının mmtab. TI4aret mUclıUrletlne anlatıl· Aabra 1.5 (A.A.) - Tirit ~ e,ooo ll.ra, zahire tllccan Hablbull~ 
tekle ~ore bu çocuklann aıcak ye- nun mJkatnnı sHateren bqannam• &fle .,.. alqam lolta.ntada ~ c-otft Jmf, nakliyat acentelc mUrn...ıile- T• Kurumu ıenel mOlkes b-retfnin Hamarat 17,'1'115 lira, Hırdavaçtı Hl 
meklen. leylt ~ekteplerde piıecek 'vereceklerlndtn bu b.yannameıler yemek ,..meıa1ni lı'9 te dofnı bfr ha· rinln dilekleri cllnlonıntft{r. letanbul, eon toplantıaında okunan rapora d1 Tartıan 8,000 lira, Bereket lJ 
Te o c~varde.~ nehart mekteplere VUlyet taralmdan almmala baılaıı• reket hulmıyan lolr.antael b8yle ba· Meratn •• Hatay cn1Dtaka Tharet ı&r., 19~2 yılı '9ln t.tuolıı edUmlı b.llyesl 6,000 Ura, znlı1recl Bekir 
ıöndeJi!e.cck~r; ~ıcak yemek da~- mııtır. Beyannamelerin ver.llmeeinln balan ayıp1ad~ da sfzlemb"erekı mGdUrlerlnln phriınJzde yaptıklan olan tSf milyon Ura pllN ltarf1 do-- 8,000 ııra., Zahire o1rket1 !,000 - l1rf, 
tılmıuı l§lnc ıkıncık!nun ayından ıti- aıkuı keeilclikten eonra netice Vlll- - Oolc rlc& oc:lerlm. dedl, clr!ncJ toplanblann iıetlced Wr raporla Ti· kus -tide bir denoc:le Kuruma ya• tmncı Mehmet Kılkı§ 8,000 Ura, ~ 
baren başlanacaktır .. Yem~~~· ~ tarafından HlikOmet• l:d'klirlle- ·n bel smıf lokantalan dolqımz. oaret Vnlletlne htld.lrilecektir. pılu ya&'dımm -4.044, 179 Ura;n bul· b!n llra verenler de Abdullah özmıt .. 
kullanılacak erzak temın edilmi,tir. eek T• bundan •onra Vekalet, hallca Uat11lue a,.Jcınu, tabldot uau1UnUn Bundan eonra Tioant VeklletL dulu bildirilmekte ve baJkımwn bu lek, Suat Esin, Felıml Kapçak, Ali 

Halka bir yardım ve mUeuceelere lhuento nrmete lhdaıımdakl ııayenln ba,.nlamadı- Ctimrllk .,.. inhisarlar Veklloti ile )'ikekten llaietnln 'bCyl1k Ulldlye ula- Fahri, Sadık Dırt. ı::mın Blçcrdcn l.ba-
hqhyaca.ktır 

1 
b _,,_ L _,_ _ .ıt.. 1 l k ı 1 b cak evi d"ricl rettl. D1ğ'erlert de 1,500, 1000, 500 Hrs 

Çiçek !hastalağjylc milcadelcde • imı, Op ayn aıı ta ldotta oeılt çe- mll§tercxon a nacaa t9CW1r er eaye- fl muını o ay llf ra ık n ı vereceklerdir. 
halka bir yardım olmak lizere Aksa- • ,. git yemekler olduiunu g~recekal- elnde matlann uzun rntıddet atım- bir lpret olarak katıılanma tadır. 
raydn Ulelid-= tayyare apartıma· Yozgat tehir imar planı nh.:. rtiklorde bck1etllmeıılne ınln! otuna- Konyada komisyon 
rnnın 2 nci dairesinde 17 numarada Yozgat imar planının tanıdml fıl. Dolaatılım lok811talann llstelerino cakhr. Kıtalar biıbirlne göklerden değişti 
doktor Necaeddin Atnsağun ve Çar- miltehassıs yükıek mimar Seyfi bir s8:1 attım. Tabldot 1 '0 kutu,... bathuııyor; milletlerin d~l, er-
ıık .. pıda tramvay caddesinde 99 Arkan'a ihale edilnüı ve nlzım Üçe aynlan 11emek çcıitlerlncıcn bl- ~anı!>ü~fç~ kfllnn:a.-
num:uada fenni sünnetçi ve sıhhat planlar hazırlanmııtır. Yo:qadırı rlncistnl beraberce okuyalımı Koyun ~:nı ~ ~~1'.k ur: 
memuru A1ı-:ıi Türkcan sıhhat planla kalkınması bakımindan ok paçası, et euyu, ka.nıık 1ebze tere- maaıa~~Hava. ~unununa.orun 

rl lüzumlu olan bu 7.ağlı, m faeulye, kıt tilTJU- malan ede11m. 

Konya.'da çıkan B:ı.balık gazr n 
: yazıyor: Ş--hrlmlzdc t<'~kll edil n \ -
' lık VCI"[;!Si komisyonu toplantı \C lş
lcrlnl z:ı.manında y:ıpnın:dı ı için · -
nunu gereğince dt'ğ ııı i ıı tıı· Y -



AKŞAMDAN AKŞAMA l~ ] il Bi.:r ç:arI?"•da 1) 
Onüçüncüulusaleko· w S E D i R R A B B R ER i nomi haltaaında va:.zi- ,._ ... __ _. • ._ _________ , ______________________ _, Yepyeni bir şiir 

lelerimize ~kufbakııı Memurlara, mü- Haklkt bir romanı.. Esnaf cemiyetle-
Geçenlerde dünyanın en orijl-

On üçüncü <Tasarruf ve yerli k •tı k k b f k ) nal şiirini dinledim. Yeni şairler, 
mallar haftası ) içinde bulunuyo- te aı ere şe er B .. .. . . ri ongre eri yenilik yapmak maksadile ağı ... 
ru~ir vücut inkişaf ederken ona uyu ır acıanın son =e~etu:t ::ı=aı= 
evveli an~ sütü, derken tapyoka, Tevziat baılıyor dağıt• k h d •• ıd •• Siltrüler ve lokantacılar mile lklncl plinda kalmıflardır. 
S0Dra hafif gıdalar nihayet bak• ' a a a a o u y "'°1nkü hJç bfrt yenllfk yap--L 
lava börek verilir. Her hastalanış- ma yerlerini yazıyoruz r m n) cemiyeti kongresi dün ~=.usunda benim dinlediğim'; 
ta da yiyecekler öyle iyar edilir. toplandı Ayannda bir elle!' meydana ko:Jll· 

Her yılın Yerli mallar haftasın- İstanbul Vill etinden tebliğ edil- s f d k d K b• ma.nuşlantır. 
d
da J~ll aganda ve telkin umdeleri mift·ır·. y 0 ya 3 J• u••guv ••n - eS Jter •Dinlediğim pır. derken belki 

ft"9"' Sütçüler cemiyeti. diln öileden de edl v 

e · 1 - Memur ve müatahdemlerle evvel yıllık konsrelerini yapmıfbr. hata yonun. «Seyrettiğtm 
Bu yıl, bilhassa, mal kıtlığı dul, yetim ve mütekaitlerin Ununu- kalfanın eVJ•nden· do•• 0erken... idare heyetinin aenelik meaai rapo- pir» de1e111 claba doğru söylemlf 

karpsındayız. İstihsal edici in· evvel :.t!L Laklan için nüfus ba.,na L '- b olurum. 
bir ~. b kan .. ~ ,.. ru oıu111up ~a ul edildltten aonra 

IRDlanmızdan ÇOa.., u • yapılacak SOO sram teker tevziab azanuı dilelderinJn c:linlemnealne p- Çünldl cdtlnyamn en orijinal 
flk dünya vazivetl dolayısJle ordu İstanbul memurlar istihlak koopera- Bundan blrk&ç dn enel Wellde, bahçal nam Jaı.zanm!,ftl. Ba bahçe- çilmittir. lllrl• bir dDsls tarafmdan rioa-
hlzmtlnde tetikte duruyor. Bu ti6 namma aemtleri qağıda göıteri- Tayyare apartımanında 91 Jaşmda de Ttlıtd1e topratlannd& JIUftlrU- da ptlrlJmlfU. Bu pirin içinde 
Üfttlciler yoğaltıcı haline geldik· len bayilerce icra olunacakhr. bir kadın öldil. Ona Welt ve elvan, meal küll olan her f/11 etlll10r, bl- Sütçüler, iuryyanlanna 7i7ecek tek bir 11111 yoldu. Tabii lnmma 
IHI için geride kalanlar, k•dmh, 2 - Alakalılar ellerinde bulunan bütün blr semt, hattl bilttın :tstan. ylttlliboftlu. Bq bahçınn, Abdtll- tedarikinde küç)Uk ~tiklerini t~ içindir ld ne bftyeye, ne 'temıt, 
çocuklu, ihtiyarlı müstahsll ol- ekmek kartlannı bu bayilere ibraz bul .sadece ıHanımefencU. derdi. O bamldhı blrOC* defa huaual Utıtatla- bariiz ettirmitlerdir. Saman Ye arpa ne de bllfb bir Pir maWmelhw 
manın yolunu aramalıdır. - Bir ederek kartların ıol üst köteıinJ tee· kadar t1 blr un. J1,kuı blr zaman- nna :mub&r olmut bir Karadatlı ldl. bulunanuyor. Kepek teclarlkinde JM lh~ stirilmtlPtl. 
millet nüfusunun çokluğu De ~)'- kil eden et. B. ekmek kartı ikinci danıberl ıHanımeferıdb d1Je çatını- lıılazb&r ..... b&hoe-hıdt )ltln çl- güçlük çekiliyor. Süt Yeren U)"Y&D Dfln,amn m ortjtnal .flJrl ... 
met almaz; ancak iktisadi nüfu· Tefrin. Birinci Klnun) ibareıaini ta- dılt için asıl lmılni blltn pek azdı. lele ,.et1ftlrtr n pbat aJ1nda llpa aay111 IÜJlden IÜD• uah7or. Yenl dece 1Jlr talana lpretUr1e, parmak 
Btmun çokluğu ile kıymet alır. §lyan müıtatilin tevc:lii mukabilinde Son yıllarda gayet mtıtevazı blr llpa tar Jat&ıtcen llLl'&J'o l&Mler1rdl. idare heyetinin bu meeeleyl 6n pJl.. ft elledn ahenktar o,naf.ıtlul 
Diğer bir tabirle: Bir günde mil· 1 ki d bü~e Ue &eçlndllt halde battal çı- BahçıftD JGs 1&fD1& yatl"fD'NID• na alarak }lzımV,elen temMlan yap- ile u..te edlllyorda. 
letçe kaç milyon saatlik iş görü- a a3 ak ır 'f d .. · · · • rağmdan, apartıman ta.pıcıamdan, ratmen hl1l ııaldır· cHammefeındb- maaı Jatenmif, ha11Vanlara kepek te- Son umanl•nla her meslekte 
vorsak o kadar değerli bir mille- ti - . 0~h::ti aııt;1a lflnt uı- kapımıa çatırdıtı tenelıleclye kadar :re derin sadakat ball&rll• ballı olan dariki temenni edilerek toplantJ7a kendUerlnl löstermete beflıyan 
tiz _Ve sen, phun ey vatan- zar v~ ız a mey an. ~e~~ herkes kendime dlanımefendi dl.. ihtiyar bahçıvan 6Ulm0nden blrbç nih et ·ı-=~- dllshler anllllMla plrler de var-

. . ' mek içın resen yapılacaiı gıbı daıre ye hitabederdl... gi1n enel bayan Sablha.Jı Tana.re a~ ·~~auuru· . " t .... _ 
dq, günde su kanşmamış kaç ve müeueaeler de Vil~et makamı- «Hanımefendi• n1n 6lündl Ue is- apartmwımda zl7aret etmlftlr. Qı· Dün. oıleden 90nra Eminonll dır. -.- bunlardan biri seçen 
saat f~ydalı birşey yapıyorsan nın müşaadeıile memurlannın istih- tanbul çocuklannın :yıllarca kulakla- karken de blr paket bedi.ye bı.ratmıt- Hallurvinde toplanan Loltantac:alaır fÜD bana hlç aizmı açmadan, 4u. 
fU camıaya .~ kadar faydalısın.. k.aklannı mutemetleri vaaıtaaile al- nnı dolduran mtlhlm blr biti.yenin tır. ıllammefendh bunun ne oldu- cemiyeti umumi heyeti idare heyet- da1danm btfyen kıpırdatmadan 
Gerisi lift gu~!t~..... dırabilirler Şu kadar ki ekmek kart- kahramanı, tehrln maruf btr aiması, tunu aorunca Jqlı bahon&n aıkıla, leri~ yanauu yenilemit n baza te- umn bir qk flh'l okudu. 

Yine bu yıl goz onunde tutaca- lanndan kcailen müıtatilin toplana- ve canlı bir tarih veslkuı maziye bozara: mennılerde bulunmutlardır. Bfittln hJslerlnl arbdaflarma 
ğunız bir mesele: Açgödülükten rak yüzer ve ellı~erlik paftalar ha· intikal etmlt oldu. - şeter ... Sizin kahve t1eyaJtlal 01• Temennilere göre k&mllr tedariki Od eU ft OD JNll'IDRliyle mtlkem-
vazgeçmektir. Evveli lstihlW· linde koo eratife tevdii icabeder. ~Hanımefcncfü kimdi? .. Bunu söy- duğunuzu bllirlm de Hanunefendil.. .. .. B ,.:ı d -:ı lük f mel surette anlattı. 
mizl kısarak katra habbe ziyan P v • lemeden evvel size vaktlle, dinlerken cevabını verm14Ur. guçtur. u ., .. z en a .. n mura 0 ı--tı-n _.1..._1 _ 1 AL 

. • • 4 - Dagıtma merleezlerı vasıta- tüylerimi diken dllcen eden bir hlkA· Eski adamının bu canda hediye.. artlnalcta, yemekler pahlıya mal ol· .,_.,...._ ... e pa&&U& JNY em ...... 
etrnıyerek ... Sonra da, meşhur r~- sile perakende olarak keıse kağıtları yeden bahsedeyim. . Şu vatayı ışıt- .si .Hanımefendb 71 pek zı;.de mi- maktadır. Alakadar makamlarla yahut anlatmağa bllfla4ığı uman 
manda ve !iliminde «Altı1!~ hu- içinde arzedilece'k kemıe ıekerlerin ml~lnlzdir sanınm ~ tehassla etmlft1r. temua geçilerek manpl ve kok etnfımmlald dlhıbler terin hlr 
cumıı edildiği gibi <ımala h=• beher kilCMu 1 S S leuruftur. Abdülhamit zamanında bir gece Beştıctqtatı tonatın lellmlılmda lcömürü iatenmai ileri a6rillmilftür. hüzün içinde kendisine bakıyor
etmiyerek •• : - Şu .~et m • S - Kooperatif tarafından mu· Köprü açıkken blr pqa damadı tu- tamam 49 ktfl vanıı... • Loka tal rda k kabil" d lardı. l!Jllr onlara pek tesir etmlt· 
kaktır: İsüfçiler,. bu.yük zlyandağ· temetlere bir sandıktan aıağı olma- pa arabaslle ıeçl7ormuş ... Köpril me- Kanatın doktoru Cerrahpqa hu- iane& n nhn . ::k ~ m • ti. YaJnn ben blqey alama4ıion 
dırlar. Patateslen filizlenmiş, ya • malt üzere doirudan doiruya tealim murlarınm balJrmalanna ~tlyen tanesi ll&nablbJ .- operat6ril Nured- t ve em Y ma- için lyleee 4uru1on1um. Mejer 
lan acımış, unlan kurtlanmıştır, edilecek tekerlerin beher kilom 1 SO aldırıf etmeden araba71 ailrcUlrmtl.f din paşa ldt. Gm~~· Lokantacılar, bu karama pir pumaklarmm bir talana ba· 
hallanna karınca üşütmüştür. kunıt üzerinden beup edilecektir. ve Köprilni\n tam orta yerine ge. • kalf tMbikinden M>nra mütterl mib.nnm slt lulreketledle mat dallar U• 
Dükkinlarda kalsaydı, hepi:mis Bu kabil 4eleerlerin bedeli 15 s kuru· lince facia kendisini g6stermlf ... Ara- Keabıter anın ~dıiuu. yapılaa takibata ratmen kumda bJan .,..otslnln acıla-
bol bol yetişecek olan n.ice mallar, fU geçmemek üzere ilgili dairelerce ba K~rü~ün açıt yerine uçmuş. su- düğününden dönerken... bır bam lokanta • ~· keba~ rmı, bjalara çarpan lurçm daJ. 
rr,.ıuhafua şeklini bilmiyen husb~-1 teabit ve tevziabn bunlar tarafın- ~aulmra gölm~üşl.. Ve tçinde'kUer bo- Nureddin pqa cBanımefencU. nln hrillld~ii:mile ·muub~~Unde ~~k ~-~ plann Çllpn mmlldsbıl, lııı'lra~ 
ıı pluslar elinde ziyan ve se ı d la bil .. . ebJ:ıc. 1 & 04 ar... ' ı en ı rer~ zararaanna oaau ""'- ......__p1anm anla'--rm'IMI rlmisln belli an yapı ecegı t aa o unur. Bu facia yıllarca İ.!tanbullulann yet~elerlnden pek ince ve l&l1f b halin ö ün ·ı esini .latemlt- ua _. w.,- -··• 
olmuştur. - Şe~le 1 - Kizım ve Mehmet kardqler zlhlnlerlnt oyalamıftır. işte bahaet- blr genç tm A1Iahııı emrlle latemlfU: 1 u d" K n ed ı:ım lar kam Şairi dlnleJen, daha doğrula 
başlı sıkıntm bu yüzdendir. (Hilll teker Fab. Atıf maiazuı) tfMmlz •Hanımefendi. bir -e ara- ıKesbiteh kalfa için bu btl7Wt blr e~-L~;_il. Odl\81' • Lun~ ' '---~ 1eyındm dR*'er omm pirini • 

K •• I"") ·-ı-- lin b dar &• evw mwuııu m e Yqa &ameaız e.ıune1L 
oyu enuuae ıe ce, U • Tabtakale No. 97. basile atlarfle denlfJe uçan zatın Jruımettl Hemen a teslldl. DGttbı 1 kant k bapça)an ihbar baar ıflsel buhluJar ld lll'f W. 

fık :vı1ı içinde, hükdmetin de çok 2 - Ha!u Muatafa mahdumu zevce;lydl. .. Ve bu facianın ha.ıatta Nureddin papnm, C'e~ vere~ h a 'H rek I ni- nim için, benim bu nefis mama-
yerinde bir slyuetlle onlara gün Cemil: Bahçekapı. kalan en ye km t&hramanı kil. but.an• clftrmdatl konalmda J&.Pl· ;::ese ra_r 

1 
ved~ top ut17a meyi en'llımam için onu cdllllce. 

doimUfhır. Hükdmet şöyle dü· I 3 - Selim Kantmen ıekerci: Sir· B~ gün evvel yilz )'34Ula ya- lacaktı. yet ıverm11 er ır. ye tercOme etmefe karar 'ftl'dl-
filndü: ııŞayet köylüyü refaha keci Hamidiye Cad. km blr çatda, biltfln hltızasını, ne- •Keabltera 1 çok aevd111 lçln ~Ha.. ler. 
kavuşturursak memleketin lçtl- 4 - Rıza Uygur: Şekerci Divan· şeslnl ve derin nezaketını aon dakl- nımefeodb de muhattak onun ctlL VATANDAŞ Terctlmeyl ,.pacat olan 4Usts 
mai VP iktisadi çehresi değişir ve yolu. kasına kadar muhafaza ederek ölen, tllnüne ııttmek ıatl)oPdu. LIJdn od- eline bir kalem aldı. Şair ona dil· 
l"f"' 1 artar 1, Bu ümldden lnld· S H'I . S 1. ş k . B "t Bn. Sablhanm hayatı hakikaten bil- ntl blrdent>lre keJlfalzlendl. Kocua _._ _ _.1..._._ h --·• 

~ • .. •• • - 1 mı e · e ereı ayezı yük ve gayet enteresan bir roman Kemal bey bazlrlaDIDlft1. Kendisine: ~ lfU&O&UU er mısramı..-..-
sar '10l!ma!11asını butun ~lbı· Ordu Cad. olacak kadar meraklıdır Kendisi es- ..!.. Haydi SabDıa hanım ... deyince: Kızılay, fukara af lpretlle gösteriyor, 0 da bunlarm 
mizle dllerız. "Ulusal ekonomı ,.e 6 - Faik Bapran: Şehzadebaıı ki İstanbul şehreminl~rlnden Maz- _ Kuzum be)' ... Beni affet.., Sen ocaklarım kurban eti minasmı önündeki klğıda yua-
~ kurumu genel baş~.aru camii karıısı. har pqanın kızıdır, Ve Köprüden, git etlen ... Ben bu gece evde kalaca- yordu. 

esir mebusu K. <halp toYle 7 - Recep Funda: Lileli pazarı arabasile atlarlle denize uçan koca- IJD!. •.• dedi. dağıbrken unutma LA1dn pbı lldde bir fena halde 
yazıyor: Uleli Ordu Cad. 263 sı Kemaİ bey tnlyı evvel ricalinden Kemal bey araba:vı kofturdu. Bu ıdnfrlenljm n: 

11 Bazı bÖlgelerimlsde ldlyHUell- 8 - H&nn Tunçbilek Şekerci: idi. :t.ıdaiıbalhllann Janm ..,._.ı..ı '9l;J'lllla ili ilk '* blıa .,..._ idi. - ~ olm~ Yan.hl 
miz'n hile israfa ve sefahate baş· Aksaray Ordu Cad 558. ve yalnız bildikleri bu faciayı ıHanı- Kemal be:r 80D derecede at dlfklnl ı - Tol*&OI: A!lmetpafa GllDfll. mlnamna geı.;.. bir~ 1şaret: 
ladıklan görülüyor. Bunlara an- 9 _ Ahmet Fıkri ıekerci: Be- mefendb hayrete şayan teferruatııe ldl. Hattl Rusyadan blr çltt ha:nan ~-~: NlflDCl Mebm.et- lerle çırpınıyordu. Onc1a lhlerl-
latılmalıdır ki bu rüyanın sonu yoğlu Balıkpazan. anlatırdı. Bu müthiş vata kadar getlrtm1ftl O ıece de arabaya ltte Din, lılslerhİln, fOdrlerlnin yanhf 
çok acıklı olacaktır. Ellerine ge· 10 _ İmıail Hakkı ,ek.erci: Pan· Bn. Ssblha ile Kemal be)'in evlen- bunlar kOfU}u 1cll. : - ==s!:~ tm=nell. mılaşabnuma fena halde tutu-
çen parayı rakıya, tütüne, kanya, it melerl ve bir amanlar Mazhar pa- Kemal beJln attan batta btı:rtlt - · . 0 um ~ lan bir tllUUltkAr tlttsU:ır.a ft Jm. 
k f k h ıa ı. şanın tonatında geçlrdlJderl hayat blr lı>Wlal vardı: stıratl .. Hıdı araba B - Betlktaf. Slnenpa.p. . 5• 

ed
ey e um~~ arcayıp .. ~çur 11 - Tahıin Teke tekerci: Ka- da gayet meraklıdır. ailrmete ba)'ı1ırdı. Kendi tuna.nma.. 8 - ttatıdar: Abmedlft tmaretba- çınbğa rke çarpl)Ol'da. 
enler tabu umanlar donup te ıımpap Zincirlik.uyu Cad. 7. Sof d b• T"" k dılt zaman da araba71 aı derecede nesi. Bir aralık pir tereflme :Jllpana 

tekrar fia.tler tabii hadlere düşün- 12 - Kemal Güray -kerci: Be- ya a ır ur -..,___ -... ·---- emlr1er 'I - Kaaımpqa: iııı:mekt.ep Ja- büsbütihı 1ıısc1ı. Elinden bleml 
ce o vakit .başlannı. taştan tap ıiktaı tramvay Cad. r- düğiinü... ~..._. ""- ___ ..,_ nmda. kaptı. Bama fUD)an yadı: 
\'W'Salar, :vıne son pışmanlık para 13 - Kemal Fadıl ıek.erci: Be- Sabiha hanımla Kemal bey Sofya- O gece Keablter taıtanm dQtlnl Buralarda matbus nmttbllfıı~ «Naftle... Bu tUrl d.llllceye ter-
etmiyecektir: . . .. .... şiktaı Ortabahçe Cad. 31. da evlemnlş~rdtr. MaZbaf pe.şıa o pek etıencell ve cQIJkun pc;mlfU. Zl- :ı,ve canm kuMI\ teallm alma- ctlme etmek tmlrlnsıı'1411'.. KeU.. 

Akıllı ve ılerlsını goren koylu· 14 _ Hasan Alptekin ıekerıi: zamanlar Sotyaya mutasamf tlytn yafette bll'90k içtiler vardı. • melelin, hislerin, hayallerin ml· 
ler, fazla kazançlannı istihsalle- Üıleüdar Çarııboyu edUmlftl. Atıestıe beraber yola çıktı. Kemal bey aabBba Jall11 t1lPa ara- naJanm bosuyor deflşt.trlyor. Bu 
rint V!tırmağa, evlerini, ahırla· ~ S _ ~vki Ka;a tekerci: Kadı- Sofya §imendUert henilz 7apılmadı- bastna bindi. Yanma da blr arkada- Qk tUrl ancak dlısİsce işaretleri tıe 
nnı •. a~llannı istihsal v~talan· köy Söğütlüçe1111e Cad. Rı içln seyahat oldukça mü.şkiildtı. tını aldı. CerralıPaflLdan, Beflktap UYUCU anlatmak Jlmmdır. «DWlee• buna 
nı düzeltmeğe sarfetmelidırler. Ve 16 - Halit Ziya: Maçkada Mau ~.!~~ hP;8~~~uabalıt bblrılaraııe lfdYeclaetı~ --- .u ..... ~•..t-t ...... kt 1 lifi değildir •• • 
kara gilnler iç'n bir yana birşey -'- e, ~--- · uıuı .. .._ er. ara ac . o ~-- -- uun .......,. _.- me up arı 
saki Ma,...a pazan. seylsler, bahçıvanlar, carl.yelerle ev- 7ordu. Kemal beJ n artldaflDdan Ve bu BUretle dl1slsce Pirin be-

B ama~dırl~r.~ sihata .
1

A 17 -Ömer Ulaf: Şiıli Osmanbey velA. vapurla Vamaya çıktı. Oradan mada arabacı " onun JUUJlda otu- • nim anlayacafmı lisana yani dlJ. 
ed~'-peb. Y~ nb e

1 
na 1 ave Rumeli caddesi. bu taflle arabalara taırsım olduta.r nıp kucalmda etendJslnhı parded- Be'. edı·yemı·zden Jiceye tercümesinden vaqeçlldL 

"""~ ır soz u a!"!yoruz. ve Rusçuk yolunu tuttular. Nihayet aünll tutan ae)'lat... Bls şimdiye kadar «dU• elenilen 
~ harbe i~tırik etm~mek Balık akını fındık kabutu gibi blr neblr vapuru Yolda Kemal bey mlltemadlyen tu- bı·r n·ca unu en mükemmel, en gtlzel lfa-

fınatını bulan milletler, netıcede onlan Sof:ra J&kmlannda ı.u.ma'y• pa arabumm tapı.sının penceresin. de ftSltasa sanırdık. 
sen"n olınuşlardı. A\TUpa ate- çıkardı. Arabalar da art.adan gell- den b&pnı çıkararat arabaclJ'& hıslı • Halbuki balam• pannaklana 
şe vanarken biz, sağ salinıiz. ~y- Uskumru toptan 20 yordu. Burada tekrar kara yoluna ~.tmeslnl emredl:yordu. I>Qtinde bil. ve ellerin 8Ö ledlklerl birçok • 
!evken bile. sırf kendi kendimizi kuru•a satılıyor koyuldular ve Sof7aya ulaftılar. tun huau.I arabaların atırtıctueri lçln Tak.slmde Sıraaervllerde otu- lerl dD ..J.tmaktan ıeıztt·:e' 
ıdare edememek yüzünden fakir- ~ Mutasamf allestnin bir kafile ha- de am blr :mua turulmllftU. Onlar ranların hepal cumarteat a.kf&- « • ,, 

1 
••• 

le ir. 19~9 dakinden kötü bir ik· llnde Bofyaya girlşl o Z1lmanlar bil- da c;ok lçmlflerdl. Bunun için Kemal mı gece JUlllDdan aaınr& saat BBlrfJyfik ~ ecllb; O ü esl 
ti adi duruma d.. rsek kendi iki gündenberi uskumru akını yük bir hMlse olmuştu. beyin arabacısı da adamakıllı ar- ilçten bet buc;uta tadar mot6r « ~111 BM e tere ~ 
kendimizi afi d ~ tekrar başlamıştır. Hergiin Balıkha- Kemal bey buranın eşrafuıdandı. hoştu. gllrtllttıstı ve llU 1Bkırtllanndan bir kanaviçenin tersi ile yüzüne 

Di!'er h"r ba~::eyıı.. . n ye ı 00 bin çift uskumru getirile- Paşa onu pek zeki, l~~ikball parlak ~u suretle Viyana 1f1 kupa araball uyuyamamJflardır. Haftada blr- benzer .• » demişti. Dilsiz şair de 
Elinde bol pa 

1 1 
b rek kilosu 20 kuruıtan satılmakta- bir: genç olarak görmu~ll. mumkün 'Oldutu tadar ailratıe oer- kaç defa Sıraaervller asfalt cad- eserini berbat bir şekle 90ktu.r-

nivasada in ırası o an ar. kau dır. Balıkhane ve Balıkhane civann- işte bu wretle evlendlrllmeıerlne rahpaşa JQkuşuııu lndL Abara)'dan deslni belediye temlzllk 1şler1 mamak için onun «dilli«:e>ı ye ter. 
mı ,. &şan mallara · 1 k . karar verildi Yapılan dlltün o za- geçti Ba-'tten Emln&ılne Bu arozözü yıkıyor. Bu temlzllğtn •· edil esin ~--- ..+.. patmavıp miıstaııs·ı b · l dan ha ı tedarik edenler ucuz fia~ · · J"'... • '" - vatıtslz yapılmasından ba1lt uy- emme m e razı OUUJHam'~-
ıhda!'i ct~ell, hiç d~ğll~u f~ le balık almakta, Balıkhaneden :~~eı:=~ =-=~a~~t=rü~ rada ~öp: m:ıur:~ ~ dlye kusuz kalıyor. Belediye mevzatı Şürde katiyen mlna aramıyan. 
Meri tanzim edecek bankalara uzaklaftıkça balığıın fiati de artmak- ayağa kalktı ve 25 gfln 2a gece et- arabUU: o ima· ıı:!n,etL at; fsiedller gece yansından sonra her tür- lann kulakları bir kere daha (Ul-
paralanm yatınnabdır. tadır. Dün, Beyoğlu Babkpazannda ıenUdl. ' LA.kin Kemaı" be)'1n flddetll blr emri ın gllrtlltüytl :yasat eWU hal- Jasın... • 

Bövıeıeri başka eihetten de in- uskumrunun kilosu 50 • 60 kunıt istanbuldan ve Sellnlkten çengiler lle araba yoluna devam etU ve Jl].- de beledlyenln temlzl* işleri Dllsis pırler yalnız lpretle an. 
~fh olmalıdır: Türk milletinin idi. getırlldl. Hatıl SelAnikten mefbur dınm hızı ue K6pr0niln açıt olan Amirleri bu devamlı ve ftkltals lattık1an fllrlerln mlnalannda 
hirleşik bir aile olduğunu unut- Diğer taraftan hergün 50 - 60 çengi ıK~ük Klmlle. 100 altm ~- 7erlne kadar geldi. gtlrilltll ve patırtının &ıflne bile ufacık bir değişikliğe raa 
mıyarak. bu darlık senelerinde bin çift torik tutularak Balıkhaneye rllerek getlrtllmlştl. Burada sarbotlutuna ratmen ara- geçemezler ml? olamıyorlar •.• 
1 tırap ~ekenlere hamiyet kesleri- getirilmektedir. Buz fiatine kilo ba- Ktlçüt KAmlle dtltfln şerefine Of- bacı &ıthıdeicl .tortuno taranııtı Haltın sıhhati için Jlll>ılan bu Hikmet Feridun Es 
nJ açma1uhrlar. Bu, yalnız en §lnda 4 kuruı zam yapıldığı yazıl- ~~dl. Herkes mesuttu. Bilhassa ~ görmflfttı. zaten atlar da lrkllmlşU. külfetli hlnnet, halkın sıhhatini ..................................... .. 
'Zenginlerin değil, ortahallilerln mııtı. Bu kararın tatbikine dünden r~: h~ı~ toc~ı daha :recede Arabacı aon dakikada mahirane blr b<mıyor: Acaba bu belediye va- Almanj'BDm meşhur Sileyzlşes 
bile bo' unlarına vicdan borcu- itibaren baılanmıotır. Dün balıkçılar, sen:.; Çün:mKe~~ 8:!!, fevkall- manevra.lan ya.pma.t 1ated1. Köprilnün zlfest sessizce. aat. 22 de yapı- Strayh Kuvarted heyeti 

b .. le" d d h b t al · """' aÇlk o ,erinin tam önilne dctru lamaz mı? Aroz&A TaJr.sbp mer-
dur. ••• ergi un unbecı ba a

1
az d'!',z k~ ıbnal ,: de yakıfıklıhlı ue şöhret t.azanlIUf- bütiln atlraWe kotan ha)'Vanlarm, danındü.1 )'lef mualutlarmdan Bu ayın 17 ve 18 lnci pertembe, cu-

.. .. .. ~lif ar ve u se ep e un u ıııı; tı ... Dütf1n aaadet lçinde bitti. dlzgln}ertnl aata tırdı Atlar döndü ma ak.tanılan Eminönü Halkevlnln 
fşte, On uçul!cu ekonomi haf. ıhracı da o nispette az olmu§tur. Klm derdi ti blr dtltlnle baf!ıyan Fakat btltün bunlar 0 ·tadar bilynk ':ı°=amı:....~t ~ ~ fark Sinemasında hazırladıtı bllytlk 

tasının umdelerı~e ~uş~akışı .. ba- İkt" t f k .. lt • d ki bu saadet, gene blr dlllibı gecesi btı- bir sürat içinde olm'Qftu t1 araba düşünen c;ot aa71n vaJ1 ve bele- milsamereye ı,tlrlk edecek Alman 
?uırsak millete~ ~!~~z~ .. böyle ısa a u • eıın e yük bir facla ile nlha7etıenecektlr. aavrııida, döndil "' botluta dotnı dlye relslmlzden bu vazifenin musru heyeti dün tayyare lle. ıel.miş. 
vazifeler diiştiığünu goruruz. meraıım 22 cari e 10 ah 711varlandı. Arabannı atırlılı hayvan_ daha :medeni blt tetllde :yapıl- Ur. Heyette Franz Bchatzer, aeors 

(V
A _ N·ı.) .Tasarruf ve Yerli mallar haftaaı Y ' çı, lan da stırtıtıert. Ve blru sonra au- masının lAzıın gelenlere emir ve Alxon, Emll Kesshıgger, Albert Mtll· 
" u ü b 1 12 bah ıa ~tu ler - Stahlberg glbl dunyaca tanmmıt m nue etile ktisat fakültesinin ter- çıvan.. ra ....... dtuer. havale buyurulm&mu rica edl- tkAr 

-"-•uun•111•""""'"""""""'"'""'"'"""'- tibettiği tören. bu.,,;;n aaat 16 da Nihayet Mazhar Pata tekrar İstan- Bu m1lthlf facladaıı yalnız bir tlfl yonız. meşhur büyüt ana lar bulun-
k O .. - ır-..... maktadır. * Büyukadada Lillah tun so a- niveraite merkez b 'nuında 1 nu· ı bula döndü. Ve B8fltta.ltakl mükel- çı-..&U9w. O da arabacmm :raıımda Milaaınere lcln çok zengin bir prog-

iında oturan bak.kal Nıkonun kansı maralı salonda yapılacaktır. lef tonajtına yer eşU oturan, efendlalnln pardesflsfln1l ku-ı ram hazırlandıtı ve blletıerln Şart si. 
42 yatında Parleyim dün evin ikinci Töreni rektör Cemil Bileel açacak Sabiha hanımla Kemal bey bura- catında tutan ae:ylsl .. Ötetllertn bo- arabanın küçük bir parçasını bUe nemasından tedarik edllebUeceat, 
1tat d le ncer . kenarına ve Uluıal ekonomi v rtt k rada bir masal dekorunu andıran blr tuımalannda ve bulunmamalarmda 1 bulmak ltabll olamadı. ılmdlden ön sıraların tutulm04 oldu-

ın a acı P ~nın . B 0 a ırma u- dlbdebe içinde yqtJorlardı. Sablıha arabanın kupa olmasının Ye tapım- Kocasını son derecede seven Sabl-
tırmanarak. ~amları 111.mek. ıaterken ru~u sayın a,kan~. g~eral .Kazım hanımın 22 cariye.si Tardı. Mutfakta- nın da ada sıkı kapalı bulunma.sının ha hanını pek genç dul taldıll halde lıı haber alınmıftır. 
rnuvazeneıını k.aybedıp bahçeye 1 Ö ip duygulann1 ıoylıyecek.tır. Ay- ki ahçılar 10 tlfl td1 Bahçede 12 dahll vardır. bir daha katlyen evlenmemJJttr 1 1 
düımüı, baıından ağır yaralanmır rıca üç profeıörle talebe de ıöz ala- bahçıvan çalıfı:rordu · Vata:vı Abdtuhamlt gece haber al- İşte artık tam mlnaslle mazı

0 

olan MaJ stoklaiınusdan lüzumsuz 

:.~'."ah kadın haotaneye kaldml· ı:~;~:;; Tı:'k:~!:~:~h~ekano""' im ı btl~:..':ı.=ııai..:..,:;au.;.::: =-~,:..~ı:!ı.,~.:& :ı,. ~r·:!:;.... ~'::., ~ :: biç blrşey ..........._ 
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AKŞAM 

un, k ö m Ü r ı,, BEITY"~Rli~~~VZEL~~;~~r-zl!!llPOmln•w·dE.llRl!llC._ı ır.-:ı·~ı=-·A--RmıB_A_ ~ARIN sr~ IE-M~-A--~-·-•mrau:naıcms:a:ı:sııı:~ 
Mekteplere odun dağıtıl- Dmımı>1n ~büyük Mll<slnı '~"'"'"' Bayram §eTeline müstesna bir film 1 

m~~ti KAHRAMANLAR FiLOSU METRO GOLDWYN MA YER §İrketinin bir süper filmi 

Mahrukat ofisi, bütün mekteplere Y A R 1 N 1 N G E N Ç L 1 G ı• 
•• rnüease11elere odun dağıbnuına Tayyare kahramanlarının tltretlcl menkıbeleri 
•nam ediyor. Mekteplerin odun
ları tamamile verllmi~tir. Bu mües-
eeeeler bittikten sonra ofiı, halka da 
.. tıp. bqhyaeaktır. Halka yapıla
eak satıpn ikincikanun ayında ya
pılm&!lı muhtemeldir. Ancak, ıehDn 
alJııatini korumak ve kapananlarl'IQ 
,.eniden açılmuuu temin etmek 
here ıelıiı- hamamlanna tercihan 
odun verilmesi düılinülmek.tedir. 
hamamcılar. hariçten 14, 1 S liraya 
odun alch1tlan için .ziyan ettiklerini 
ileri eürüyorlardı. Kooperatifin odu.. 
ını piyasaya nazaran dört lira daha 
aok.san olduğundan hamamlara ko
operatiften odun verildikten aonra 
hamamcılann fİ)tayetine ve fiat art-

Asrımızın misli görülme
miş san'at tacı 

BUGÜN 

MARMARADA ,, .. ,. 
tırma isteklerine meydan verilmiye- İstanbulda: Enı.saJ.sl..7' <ıüyUJc fedakA.thl:ılarla. 
c:ektir. .ili•••• Ba a:n ereflne muhte eırı ve rengin 
Memur ailelerine kömür 

Geçen eylulün otuzuna kadar be
,.annnmesini verip ordino alan me
murlara maden veya kok kömlirü 
verileceğini ve bundan sonra beyan
namcaııni verenlere §İmdilık tevziat 
yapılamıyac ;tını evvelce yazmıştık. 
Vi Öyete ge yonl bir tebliğe göre 
kendisi lstanbul haricinde olup <la 
e.ilcsi burada bulunan memur ailele
rine, 30 eylulden aonra müracaat 
etmişse bile, kömür verileceği bildi
rilrniştir, Bu kabil ailelerden mÜTa
c.aat edenlere maden veya kok kö
mürü v.uileeektir. 

Fındık rekoltesi 
Haber alındığına göre yeni ıene 

fındık mahıulü rekoltesi normaldır. 
fi eni rekoltenin 76 bin torıu bulaea
lı tahmin edilmektedir. 

Fındık ihraç nati 115 kuru~ ka
aar çıkmıştı. Son bir kaç gün içinde 
fiatlerin 1 06 kuruşa kadar düıtüğü 
görülmüştür. Bununla beraber 106 
luruı fiat, fındıklamnız için çok 
müsait fiattir. Yeni yıl mııluulümü
zün de geçen seneki gibi iyi müşteri 
hulaeağı anlaşılmaktadır. 

* İsviçreye teneke döküntüsü ih
racı için müsaade istenmiştir. Cön
Clen1ecek teneke döküntülerine mu
kabil lsviçreden dokuma tezg&hı 
getirilecektir. Tacirlerin müracaati 
1icaret Vekaletine yazılmtıhr. 

Beyoi)u ~: 
1 - 17 /12/942 perıeııı.be günli 

_.t 18 de, Halk.erimizin T epeba
pdaki merkez binasında, muharrir 
B. Y wıuf Ziya Ortaç taralmclan 
c Türk fÜrl nereye ıidiyor) > mev
nlu mühim bir konferanı1 verile
ee.ktir. 

2 - Herka gelebilir. 

TENt NEŞllltAT: 

ÇARŞIKAPI Bugün 
matinele-rden 

itibaren 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN AZAK 
Mevzulle g&nfil ve taıblerl teshir edecek, nağmelerlle bütün İsta.nbulu 

mestecıeceı: saadeti için su~. aşkı için çırpınan bir kadının ha.
yat romanL 

ZEYNEB ş I 
Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı 

Başrolde· Elmacı Güzeli filminin Azize Emir 
• bq yıldızı l 

140 kifüm f 
Küıne IUI 

OlaıyanJar ı 1 28 kitilti 1 
SUAD GON koro hey'eti 1 

SE1TAR GÖRM0KC0 -

TIJRAN'da 
KOVBOY KIZLAR 
Sarkıcı GENE ARTRY 

İliveten: 

// 

AZAK'da 
CÖL KURTLARI 
JOHN MAC BROUNN 

Ylrmlnd unn akıllar durduran asemetll teknik saferi: 

YU'BD JDll7on insan maaaam bir tarihi canlandırıyor. 

Roma lmparatortutu Ue Blzana lmparatorlutu çı.rpı.pyor •.. Kale
ler, zindanlar, va.hfl hayvanlar insan yutuyorlar... Clha.ngtz ordular 
~yor-. Beşeriyeti ürperten blr tarih yerinden oynuyor. 

Dllnya.nın. her tarafında birbirini ezercesine hücumlarla seyredilen 

DEMiRTAÇ 
Asnn Şaheserler devi: 

Milli 
Bayram Şerefine 

Bugün başladı 

Yepyeni ve ihtirailJ bir mevzuda çok ciizel bir film... Baş rollerde c b.k defa olr.rak beraber oynayan 

SPENCER TRACY ve MiCKEY ROONEY 

ALKAZAR'da 
Bugtln matinelerden itibaren 

BAYRAM ŞEREFiNE 1 
İstanbulda eşl ve benzeri 

gOrillme~ 
2 Blivük FİLM birden 

Pasifik adalannda ıeçen 90k 
korkunç esrarla..r, heyecanlar 

filmi. 

Mr. Moto 
Kamçılı Cellad 

Baştan baııa. yılmaz ha.ya.
tın tlm.sa.1 seyredenler 1 8U.
rekli heyecanlara garked.eeek 
B.2:a.p ve ~kenceler, nıel~at ve 
gaddarlıklarla dolu kanlı mace
ralar fllml. 
İIA.veten: Amerlka.n Kovboy tı
llmlerlnln en dehşetll51 ve başlı 

baı,ına. blr şaheser: 

1. No. Kovboy 
Ba1 rollerde: 

(Bay Tekin) BUSTER GRABLE 
ve prkıcı kovboy 

GENE AUTRY 
Her gün 11 de bayram ve 
pazar cfuılerl 10 dan ıtt
baftn devamlı eea.nsıar 

ŞEHİR TİYATROLARI 

ııuı Bu ~~::U aa:!u~~ cıa 
mı YE KtmKVM YB 

~~ Yazan: Roberl Meuner 
Türkçesi.: O. Ca.hit Cem 

Her çarşamba. saat 14 te 
Çocuk Tlyatl"OIU 

••• 
Dram kısmında saat 20,30 da 

Biletleri şimdiden aldırınız. -au akşam saat 9 da 

MELEK ve iPEK 
SİNEMALARINDA 

Senenin en miikemmel ~e ıahane fllm1 

MiAMiDE 
MEHTAP 

Baş rollerde: 

BETTY GRABBLE 
DON AMECHE 

Dans - Güzellik - TabU renkler - Nefis 
ve eğlenceli mevzu. 

MELEK'te loca ve numaralı koltuk kalma
mıştır. Aynı film, İPEK'te pek az numarclı 
koltuk vardır. Mlıteak!p geceler için biletler 
satılmaktadır. 

,. t AKSiM SiNEMASINDA 
Önümüzdeki Cuma günü 

Bayram şerefine: 
matinelerden itibaren 

senenin en biıyiık 
Türkçe filmi 

Amerikan ve Mısırlı artistler tarafından müştereken Amcrikada ve 
Mısırda bazırlalUllJŞhr. 

KAHiRE SOKAKLARINDA 
·----· TVRKÇE SÖZLti ve TtlRKÇE ŞARKILI _____ ,,, 

ÇENBERLiTAŞ Sinemasında 
Bayram münasebetile 

Emsalsiz fevkalade program 
Entrika ve eararlar kaynağı... Dehşet ve beyet':ııılar kibw;u ... 

Korkular kanrgası ... 

1 m 3 ŞEYTANLAR 
BORIS e PETER LORE ee 

KARLOFF .. (M. MOTO) e 
l====~TÜRKÇE SÖZLÜ 

BELA 
LUGOSSJ 

Kay Ka.yser cazının coşturucu nağmelerlle süslenen 
senenin tn meraklı ve en heyecanlt filmi 

Parlak bir istikbal 
DMll kazanılır' 

, ' BttYVK iBTiLAL Yazan: Roma.in Rolland 
2 - Beynelmilel Varyete 

Çeviren: ömer Rıza. Doirul 
Meşhur Caırson'un yudıtı en gijzel 

ve meTZU 1tlbar1le herkeSi alA.kala.n
dıran en kıymetli eserlerinden b1rldlr. 

Bu esesrln en büyük kıymeti, bunu 
~ek iç.in, vakit kaybetmeğe Iil
zum bırakmamasıdır. Çünktı aoıer. ha
yatın her vadisinde çalışan ve mu
Yaf!ak olanlann ne yaptıklarını, btr 
ısttkbal kurmak için işe nasıl başla
dıklan; çalışmalannı nasıl inkl.şaf et
tırdlklerlnt ve hedefe nasıl vardıkları
nı anlatan haklıd ve canlı hlk!yeler
den mliteşekklldlr. Bu hlkAyelerden 
her blrln1n kahramanı, ya§8mlf. ça
~ış ve mtİvaffat olmuş bir tnsan
dır. Okuyuculanm.ıza tavsiye ederiz; 
titapçılardan temln tdlleblllr, Flatı 
'1n kuruştur 

Açık teşekkür 
Refikamın geçirdiği bir kaza ne

ticesinde derhal tedavisine tevessül 
eclerek bOyük bir titizlik ve ih~ 
marnla baatayı pek kısa zamanda 
.t,ilettinneğe muvaffak olan T eJVi• 
kiye Sağl.k Evi sahibi kıymetli dok
torlamnızdan B. İbrahim Osman 
Güçer' e en ıamimt minnet ve teıek
ktırleriml arzederim. 

(Alqam) gazetel.İ istihbarat tefi 
Mustafa Ragıb 

Nikah töreni 

ELHAMRADA Bayram t'Teffne 

Gazi Selahaddin 
,-tlrkçe sözlü ve şarkılı ~üyük bir film harikası 

Tarihin muazzam fütuhatı. 
PERŞEl\IBE akşamından ltlbareo 

DİKKAT: Numaralı yerler şlmdlden alma.blllr. 

ŞARK' da 
Atk ve maceralarla. dolu senenin 

DANSÖZÜN 

Pek yakm4a 

en ıttzel ttlm1 

S 1RR1 
MARGİT sbıo - LAlJRA SOLARİ - VİCTOR de KOWA 

Cidden görillecek tevkal!dt film. 

Buğday ve Mısu unu almacak 
Kocaeli • Arlflye 1'6y Enstiüsi. n Eğitmen Kursu Satmalma Kom.lsJo

nandan • 
F1at1 Tutan İlk teminat 

cımı Mlkdan kuru., Ura K. llra Ku. 
Butday unu (3 95 rand.manlı tek tıp) 40000 98 39200.- 2940.-
Mısır wıu 20000 63 10600.- 791.-

1 - Yukarda. clna ve mlkdarlan yazılı 1k1 kalem un kapalı nrf usullyle 
eksiltmeye konmll,ftur. 

ı - İhale Adapazan Belediye binasında toplanacak olan kom.1syon tara
fından 24112/942 perşembe gUntı saat (15) de yapılacaktır. 

Eski Sinop mebusu İ. Hakkı veraı•m 3 - Her 1k1 un partısl ayn ayn ihale edllecektlr. 
kızı Bet!gtll Veral ne genç ve gQzlde 4 - İsteklllerln tştirA.k edecekleri her partiye ait ilk temınaUan ihale 
doktorlamnı7.dan Ercümend Bora'nm saatinden evvel Adapazan Mal MUdllrlüğüne yatırmalan ve yahut banka 
nikAh meraslmlnhı 14112/942 pazar- teminat mektuplarını komlsyon başkanlığına. ibraz etmeleri lA.Zlmdır. 
test günü İzmir Evlenme dairesinde 1 o - Taliplerin eksiltmeye iştlrAk edebilmeleri için 2490 No. lu kanunun 
,apıldığmı memnuniyetle haber aldık. lcabettird.lğl veslkalan haiz buiunnıalan ~arttır. 
Genç çiftlere hayırlı yuva kurmaları- e - Tekllf mrnannın bir saat önce komisyona verilmesi veya bunu te-
m diler ve her 1k1 taraf ane efradını m1n edecek oeJtllde gönderllme.st. 
tel>rik ederiz. Yukanda ya.Zllı 1k1 kalem una. ait şartnameleri gormek 1~in her gUn 

MEVLOD 
ArUiyede Köy EnstitUsü Müdürlüğüne başvurması. t.2207» 

[ 
Tilrkçesl: M. Kiper 

---
Amerikanın en meıhur varyetelerinln ~tiraklle Müzikal F'ilm 

Hakiki bir inkıla ' , M A K S J M' de 1 Pek yakında .. , -·ı, 
r:z~~~1~":,. ~::: ~ ~.~ .. s Y~ •• ~-, ~,, u L u 
Altın Şehir 

Fllnı1ni gördükten sonra. 
Tenkit mahiyetinde söyledJti 

sözler 

Hakiki bir inkılap 
Cümlesi olmuştur. Aynı 

zamanda: 

Altın Şehir 
Fllml ile atnemacılıkta renk, tek
n!Jı: ve llall.'atın on sene birden 
ileriye atııdıtını da. itiraz kabul 
etmez bir keyfiyet oldutunu 

mü!tehlren llA.n ve beyan 
etmtşt1r 

* Sarıyer Halkevi 20 birineika
nun 1942 pazar günü cAmatör re
sim ve fotoğraf sergisi> ni açıyor. 
Sergide bilhassa Boğaza ait yağlı 
bo,ya tablolar, Boğaziçinin en güzel 
köşeleri fotoğrafileri bulunduğu gibi 
minyatürler, desenler itibariyle de 
zengin eserler vardır. Sarıyer Halk
evinin, güzel sanatlar bakımından 
Boğaz halkı için meydana getirdiği 
bu sergi on beı gün açık kalacaktır. * Sarıyer Halkevinden: Evimiz
de lngilizce lisan kursu açılmıştır. 
Talip olanlann isimlerini idare me
murluğuna kaydettirmeleri. 

Aylann ..• _senelerin ... HattA asırlann eşini yaratılamıyacağı 
bir sanat ba.rikası: 

RENK CENNETİ 

ALOMA 
Yann Aksam L&De SiNEMASINOA 

DOROTHY L.Al\olOUR - JOHN BALL'üp 
kudretinden. .. Güneş memltketlntn bin bir giizelinden ... 7aratılan bu 

film ıörülmemlş bir phl'Senlil'. 
DİKKAT: Pek az talan numaralı yerlerlı:ı hemen kapatı.J.man 

rica olunur 

Zonguldakta Ereğli Kömürleri itletmeıi 
Sağlık T eıkilatına 

300 lira ücretli bir dahiliye 
Mütehassısı 

alınacnktll' . .Aylık ücretler üzerine aynca. pahalılık zammı verilmektedir. 
Taliplerin 25/12/942 günü 11.kşamma kadar Zonguldakta İşletme umum, 
nıüdürıtiğüne müracaatlan 11A.n olunur. C235G) 

Baıbamıs Dr. Tevfik Marulyalı'nın 
&ümünün kırkıncı gününe tesadüf 
eden ayın on yeclliıc1 perşembe- günü 
öğle namazından aonra Çamlıcada 

Kısıklı cıı.mltncte mevlddu okunaca
tından dostlanmızın ve a~ edenle
rin tcşrl!lertnt rica ederiz. 

Kara çivi alınacak 
* İst. Atletizm aJ~mdan: Mu- * Kızılay Küçükpazar nahiyesi, * Fatih Halkevlnden: Evimizde .. •·Y-

ha9 kır koşusu 20/12/942 pazar günü her yıl oldujiu gibi bu sene de 29 mlllt halk tfirktl eri ve saz dersleri Devlet Limanlan İşletme Umum mildurlugunden: 

Kızı Ayıe, Damadı: Mustafa 

saat 9,30 da Şlfll _ :Mecidiyeköy sırt- birincikanun .salı günü akşamı saat I kursu açılmıştır. Dersler tanınmış öğ- G:ı.Ivanlzll veya galvan1zs1z muhtelif ebatta (30) ton kadar kara çivl 
lannda yapılacaktır 21 d Ç b l't . d ı retmenlcrden Münir Efe Gl ç taru- alınacaktır Elinde mevcut malı olan veya bunları yapab!lecck vaziyette 

e em er ı at ıınemasın a se- . 11 ktl A b k · 
Mllsa.baka.ya fireceklerln. başlama lik b'" "k b' .. t t't. t-1 fma:ın ver ~.cc .r. yııc:ı zey e bulunan taliplerin Le\ azını müdürlüğüne müracaat ederek mütemmim 

saatinden evvel Mecldlyekoy 46 ncı ne uyu ır muaamere er ır.ıc 1 oyunları ela oğretılcce-kUr Hevrsk~r . 
ilkmektepte buhmmalan teb11ğ otu- miştir. Davetiye alan bütün azanın gençlcrlm!zln Ev Burosuna mür:ıcam-ı izah['.t almaları ve nıhayet teklifler1n1 17/12/ 942 akşamına kadar te\ il 
nur. mf?samereye ıelmeleri bildiriliyor. lan. etnıelerL • 42262) 



REB TELDER 

T opra .... n sesi 

Uyuz hastallğı 
Sarcopte adı verilen ve gözle g?S- ri lupkmnızı yara ve çiban içinde 

ıiilem.iyecek derecede küçük ldetl çok kerih bir manzara ibaabetmil"' 
hplumbaiaya benzer bir hayvan- tir. 
cık uy:uz haatalığının mikrobu ve lr Uyuz ierçi tehlikeli bir ba.stalık 
milidir. Uyuz çok aari bir hastalık- deiildir. FM.at doğnıau çok müziç
tn'. Leyli mektepl•rde, kıflalarda. tir. B.ilhuaa evlerde fertten ferde 
hapishanelerde zaman zaman bli- hutahiın aira,yeti çok mü,kül du
yuk ealgınlar yapar. Hastalık çok rumlar ihdaa eder. 
yakın ve aamimt temaslarla a~er. Uyuzun tedavisi çok. kolay ve ba
Mescla uyuzlu insanla bir ~ta un de çok zordur. Çünkü uyuza du
yatmak veyahut böyle bir ha.tanın çar olan bir .insam dört aünde fenni 
yatağında yatmak, cinai rnüna.sebe.t- bir surette iy.ilqtirmek rnümkimdür. 
ler veyahut uyuzlu inaanlarla çok aık Şöyle ki evvela Arap sabunu ile bü
temasta ve beraber 'bulunmakla bu- tün cı1d .iyice yıkanır. 'Bütün uyuz 
talık auratle insandan insana intikal milaoplannın saklandığı dehlizler 
eder. iböylece meydana çrkanldıktan aon-

Uyuz ha.talaiunn dahili bir ha.ta- ra vijcudııaa .her &&rafına kükürt müs· 
hk ile veyahut sıda vaziyctlerile hiç tahzaratından yapılan merhemler 
!bir alakası Jblttur. Bazılan uyuzun sürülür. Oat üıte dört defa bu mua• 
ıeker azlığından baz.ılan ekmekler- mele tekrar edilir. Dördüncü def.ada 
den .ıleri geldiğini eöylüyorlar. Bun- ha.ta banyodan çık.arken artık bü
lann ash 'Ve esuı yo'ktur. HMtalık tün kirli •• eeki çam&flrlar, yatak 
tamamen harici ıve mikrobiktir. çarpfları, yubk, mendil. haTlu, 

Uyuzun 1lk arazı parmak aralann- yorgan ve sair tcmu ettiği bU.. 
da gorulen ve ııillon denilen küçük tün qya bir yere toplanır, büyük 
kırmızı çizgiler ve oralarda kaııntı bir bohça halinde .doğruca dezen• 
ile başlar ve ıüratle kollan göisü, fekıiyona, yani etüve gönderilir. 
bacakları ve bütün :vücuau istila Kendisi o zamana kadar hiç giyme· 
eder. diği çama_oırlannı ve elbiselerini gi· 

Bazı temiz insanlarda bu parmak yinir. Böylece hastalıktan eser kal
•rasında görülen aiyonlar görülmez; maz. Fakat eğer bu tedavi bilhaaaa 
o zaman bHeklerin tetkiki li.mndır. qyanın u elbiaaıin dezenfek.ııiyonu 
Oral rda küçiık kırmızı taneler gö- noktai na.razından layıkile tatbik 
Tulı.iT. Uyuzun kaııntısı çoktur. Bil- edilemezse, hutalık. uzar ye hat.ti 
hassa geceleri çok artar. Esuen eylarla devam edebilir. 

~rcopte denilen uyuz amili güneş Uyuza tutulmamak için 
zıyasından bo~lanmaz. Gündüzleri 
ı"yon"lann arasında kendisine açtığı çare 
dehlizlerde saklanır ve e.koam olun- Bqia evlerde yatmamak - emin 
ca bırdenbire .faaliyete geçerek rnüt- olmadığınız kimselerle samimi ve 
ıu, kqıntılara aebep olur. yakın temulardan aakmınak -

Uyuz vücudun her tarafını aar81"' lhaatahk olan yerlere ıitmemekten 
b"l ığ:i halde, yüzde ve baıta olmaz. ibarettir. 
Uy z tedavi edilmezse, ikqınbdan Mekteplerde, Jcıılalarda, hapia
~~ 1 ola~~kiıçük yara ve berelerden hanelerde uyuz vakaları gö.rülürae, 
d1gC1' ~ı&Toplar ite karıprak bir haetalan derhal tecridetmek, efYa• 
takım çıbanlann meydana gelmesi· lannı dezenfekte ettirmek lazımdır. 
ne ıebep olur. Bazen do tedavisiz Nihayet uyuz ciddi ve eıkı bir t~ 
kal.mıı 

1
olakn uyuz vakalannda artık rniz1ik sayesinde fazla salgın yapamll"' 

salım cı t ısrnı kalmamıı bütün de- yan bir hastalıktır 

--... ~~~ji'i~il 
Sofyada gazeteciler için kurs 

Sofyada gazetec11er cemlyeti Iar gazeteciler ceınlyetl reisinin 
tarafından Bulgar gazetecUert bir başlangıç hltabeslle açıl
lçln kurs açılmıştır. Bu kurslar- :rmştır. İlk derste oltunan mevzu: 
da zamanımızda gazeteclllğl aıa.- eıEski zamanlardan yeni zaman
kadar ed 

0 
evzu ü lam kadnr gazetenin tarlh.1» dir. 

en 1 m zerine Diğer dersler bu ay içerisinde ve-
konf erans1ar verllecektlr. Kurs- rllecektir. 

Dakar'ın e e • ye 
Fransanın Marsilya ve Havre ... 

dan sonra üçüncü büyük limanıdır 

Sigara tiryaki eri 



:Sahife 6 AKŞAM 

f HER AK::y, 
~BiR HiKı\YE 

BiR iSiM 
Askerlik işleri 

340 doğumluların 
yoklamaSI 

ZiNDANLARINDA 1 R ~.~.~o !'f YEDiKiE 
12,30 Program; 12,33 MüzUt (Pl.); ıl Tefrika No. 69 Yazan: iskender F. SERTELLİ 

Bir ressam arkadaşımla beraber, ı size küçük bir ilham bile vermiyor. 
tmdık kabuğu kadar küçük bir şlr- Cok yazık! .. 
ket vupurlle Üsküdara gidiyordum. Melih muhakkak bize ~ bu islm-

Şehremini A~. Subesi Başkanlıtm
dan: 

12,45 Ajans haberleri; 13 Fasıl he- ı ,,..._ __ =====:•••===-•-ı====:::.t!JF••,.,, 
yeti; 18,03 Karı..'U.k. makamlardan şar- · .... 

:Vapu!"llll yukansındn otuı uyorduk. de blr roman, bir hlkA.ye yazdırmak: ı - 340 doğumlu ve bunlarla mua
meleye tabi olan milkellenerln ilk ve 
son yoklamala.nna 22 ı. Knfınun 942 
de ba4Janaca.ktır. Ve şubat 943 niha
yetinde son verllecC'ktır. · 

kılar; 18,45 Dans orkestrası; 19,30 MnhkÜm İbrtı.hlm bu konu§.IJUl.de.n sözünü mutıa!ka ııntırıarsınıs: 
Ajans haberlert; 19,45 Konuşma; 20 sonra elçlnln yanından ayrıldı. cBaşkamnı.n malına g&z diken 

Bir aralı'lr bize doğru tanıdık bir yahut Keremin sevgilisinin hayalı 
idmanın ynklnşmakta olduğunu gör- bir resm1nl ya,ptırmat istiyordu. Hat
am.. tA tablonun troldsin1 bile tarif edl-

Bu Mellh lsınlndc bir dostumuzdu. yordu: 

Yurttan sesler; 20,15 Radyo cn.zct ~I; Ayşe, mahkCimun: cBen onu zin- kimseleroen çekininiz. Onlar çok r.h-
20,45 Bir marş Öğrenlyon.12; 21 Evin danda adeta ~n çeklşir b1r halde tii ruhlu ma.hliık.lardır. Ve Allah o:ı· 
saati; 21,15 Müzik; 21.30 Temsil; bıraktmı.• cümlesile ba.§lıya.n s&zü- lan hiç bir zam.a.n nffetmıyecckt1r .. 

Güler-eli: yanmuza oturdu: - Arka plA.nda mor da~lar ... Ve 2 - 339 doğumlulann yo.klamalan 
yapılır'ken tahsilde oldukları tesblt o
lunanlar 340 doğıJmlulann 1lk ve son 
yoklamasına gelıniyeceklcrdlr. Bun
ların ertesi seneye terk muamelesi şu
bece yapılacaktır. 

21,50 Rl;rasetlcumhur bandosu; 22,30 nü hatırladıkça müteessit oluyor, Ancelosun gözler1 ışıldadı; tahkl\• 

_ sızı gökte ararlı::en yerde bul- Aslıhan önde ..• Ba~an erişilmemiş 
dum Bu tesadüfe pek memnun ol- muratlann, yerine gelmemiş arzula
dum ··doğrusu .•. dedi. rm ve deriı: bir nosta1Jln1n izleri 

Mini mini vapur Üsküdar& dotru ile dolu ... Komür gibi gözlerin etra
te!A.şla koşarken Melih bana döcdü fmı uzun uzun thplkler çev!rmlJ .•• 

Ajans haberleri ve borsalar. tüyleri ürperiyor ve: hayla gülerek cevap verdi: 
- Zavallı babacığı.mi Benl hiç - Seni, bu saç:ma. sözlere ln:.ı.na... Yann sabahki program 

'7,30 Program; 7,32 Vücudumuzu 
çalıştıralım; 7,40 Ajans haberleri; 
7,55 Mliz1k CPl.). 

unutmamış. Zindanda. bDe kendini oak knda.r budala mnnetmıyorum. 
düşünmüyor da beni anıyor.. benim Çünkü, bu s&Lleri söyllyen Papanın. 
için şllrler düzüyor. ıcnbederse, başkamıın malın& ve c&. 

Diye söyleniyordu. Ancelosa ge.. nına göz koymakta. tereddüt etmıyc. n sordu: Ve k'endisinde ~Jr cenuplu tı,, varı .. 
- aAslıhnn• nasıl bir isim?.- itte A5lıhan bu.-
Gultimsedlm: ~mın .sustuğunu görünce M~ 
_ Fena değil!.. mı aoınıtrttu. Bu sefer 1ş1 ataya vur-
- Fena değil mi? .. Ne diyorsun?- dut: 

3 - Lise talebelerinden bitirme lm
ttııanlaruı.ın bir gurupunda muvaffak 
olanuyanlardan mektebe devam et:m14 
gibi hakkı ha.iz olanlar mektep idare
lerinden verilecek vesikalara göre er
tesi seneye terkedilecektır. 

Giinlük Borsa yürekli insana benzi.yordu. Ne ıua.h- le ~1 81'7Llerle Papalar ve kard1· 
kUınun anlattığı hl:kA.yeler, ne d-e naller ancak bir takını :ıavallılan 1 
lince, bu ndam çok duygusuz ve katı ceğlni ben herkesten iyi bWrlm. Böy. 

'--------------· A;rşcnln tavırlan Anceloou müteessir avlayabilirler .. Sa.na gellnce, tara yel

Çok guzel, çok şiirli bir islm... Aslı- - Yoksa bu lsimde aenin bl.t BtlV-
ban ! .. Bu isimde blr roman yazsana ... gllln mı var MeUh? .. dedik... 4 - Lisıeyt bitirip olgunluk imtUıan.. 

lannda muvaffak olamıyanlann sev~ 
lerl bir sene geri bırakılacaktır. 

15/1%/94% fiatterl 

Londra tızertne ı sterlin 5.22 

etmemiştt. Mahkum İbrahlm gider ~ çekerek ordudan, donanmadan 
gitmez, elçi yerinden fırladı: ve memleketinden uzakl8.§8n htıi 

_ Oh, fU geveze herlft~n kurtul- adamın bir da.ha İstanbul& dıöneml
duk. Şimdi başbaşa konuşablllrlz, yeceğfni küçficWt çocuklar blle blllr-- Amma garip bir teklıf ha. .. Öy. canı sıkkın cevap vttd.l: 

le ısmarlama roman olur mu? .. Kını- - Bu Keremlıı sevglllsldlr. Ve ben 
NeTVork Ozertne 100 dolar 131,80 

dura mı bu?.. bu 1slmde bafta kadın Uuumıyo- 5 - 338 ve bu ootumlularla mua
mele görenlerin mhhl anzalan dola
y119lle ertıtW. ~ye bıralalanlann 
yoklamalan 340 lılar De yapılacaktır. 

Cenevre tızerine 100 frank 30.3255 
Madrld llzertne 100 peseta 12.89 

Mellh fikrini hararetle müdafaa nıml" ••• 8totholm ftttrlnf! 100 kuron 31.1325 
etti: 

Aradan uzmı blr müddet geçti. -- Benim elimden gelse bir sani
ye bile tereddüt etmem. hemen yaz.. 
mağa başlarım_ O kadar güzel bir 
t.slm ki yalnız bunun için 2 clltlik 
bir roman yazmak kablldlr... Dinle 
bak . Aslıhan!. Aslıhan! . Ne musl
ki! . Emin ol nzlzlm, bir romanın 
muvaffakıyet fı.mlllerlnln yfu.de dok

Beş, altı .sen.el .. Bir gün evimde otu
rurlı:en taps çalındı. Melih gelm)ftl 
Yanında da mini mini, Hile lille ta
ra saçlı, siyah g&zlü, ve çok klrpUdt. 
4 yqlarmda kadar bir kız çocutn 
varoı. 

6 - 339 w bu do~mlularla son 
yoklama görerek sıhhI arızalan dola
yıslle ertesi seneye bırakılanlar 341 
doğumlularla muamele görmek üzere 
yoklamaya gelml,yeceklerdJr. 

7 - Yoklamaları yapılacak. mükel
letler şubeye nüfus teı.lterelcrl, ika.. 
metglh senetleri ve 6 kıta fotoğrnfla
rlle birlikte müracaat edeceklerdir. 

ESHAM VE TAllVİLAT 
"" 934 Sıvas _ Erzurum 2-7 
" 7 941 Demlryolu I 
% 7 B1rlnel tertip MUU 
Mftdafaa 
" s İkramiyeli Mllll Müdafaa 

19.07 
19.-

19.-
19.-

1 Bulmacal san dokuzu lslmdlr. 
Gu el bir isim bnzan berbat bir 

rom nı kurtarabilir.. Elinde böyle 
b r fırsat varken durma, yazmağa 

Çolttanberi görmedltim a.rkndaşı
mı karşılarken o kız çocuğunu bana 
takdim etti: 

başla!.. 

- Nafile cenent yorma aı.lzlm ... Bir 
tek lslm tç n. kosl:ocnmn.n bir ro
mnn vazanınm ... 

- Bari Aslıhan diye bir hlkAye 
yaz• .. 

- O da olmnz ... Mevzu !ilA.n orta 
da yokken böyle şeye kalkışılır mı?. 

M llh bana acır g bl :;üzüme battı: 
- Yazık!.. Bu ismin güzelliğine 

vara mı yorsun... Rica ederim birkaç 
kere tekrar et... Dudaklannın ara
sından «Aslıhan. adı çıksın!.. Belki 
o zaman bu kadın ndınm iclndekl 
derin şiiri kavrarsın... TeHrarla.
Birkaç kere «Aslıhan •Aslıhan• 
desen e .. 

N" yapayım? .. Hatır için çiy tavuk 
)enir, ben de tekrarladım: 

- Aslıhan ... Aslıhan... Ashıhanl_ 
Daha öyllyeyim mı? .. 

- Hayır... Kı\fl... Bu ismi aöyler
te.n bir şeyler hissettin değil mi? .. 

- Yooo ... !le münasebet?_ 
- Bu Aslıhan ndı sana hiç bir şey 

11haın etmiyor mu? .. 
- Etmiyor efendim, etmıyor.- Tu

haf ı;eyı. 
- Yaıık. çok yazık... Demek bu 

isimde ne bir roman, ne de bir hi
kaye yazmıyncaksm ... 

M lih bundan sonra r~ arka
daşıma döndü: 

- Siz Aslıhan adında büyük bir 
şah er yarntı:ıb!llrs!nlz. 

R ssam ozür dlledl: 
- 1 eşekkur ederlm. Ukiıı kupku

ru !Jir isim için koca bir tablo yapa
cağımı 7.annetmlyorum ... 

- Kupkuru bir isim mi? ... Aşkol
sun slze 1... Aslıhan kupkuru bir 1slm 
lSylC' mi? .• Ne mUnasebetl- Tablonuz 
için harikulade bir ad .•. Kerem'in 
sevgilisi olan ince yüzlü Aslıhanı dÜ
şün nü:ı: bir kere... Ne tablo olur ..• 
Ne tablo... Bunun için şöyle blr 
kere .Kerem ile Aslı• h1Uyes1nl oku
mak kAfl... Ben size bu büyüt 
aşktnkl kadından, Aslıhandan 
bah ediyorum... Her halde aôyledlk
lerim size güzel bir mevzu vermiş
tir sanırım. Muhn.kkak Aalıhan 
adındakJ tnblonuza yakında ba.şlıya
caksınız zannederim. 

- Maalesef azizim maalesefi .. 
Melih birdenbire sinirlendi, res

sama: 
- Darılmayınız anuna, zamanın 

sanatkArlarının kalblerl nasırlaşmış .. . 
İlhnm, şllr, hayal sl7.e vız geliyor .. . 
Ba tanbaşa hayal dolu olan Aslıhan 
adındaki güzelliği anlıyamıyorsu
nuz. Dunynnın en büyük Aşı~ Ke
remi çileden cı'-arnn kndın. Aslıhan 

- Sana Icmmı getirdl.m... Kendi 
kızımı! ... 
Şaşınnıştım, Çünkü Melih en inat

çı bekfular arasında sayılırdı. Bor
dum: 

- Ay sen evlendin mi?. 
Ofilfunslyerek cevap verdi: 
- Evlendim de işte çocuk sahibi 

de oldum ... 
Sonra kızma döndü: 
- Aslıhan yavrum ... Amcanın ellni 

sık.san a ..• 
tl'sküdar vapurundaki konuşmamı-

zı birdenbire hatırlıyarak atıldım: 
- İsmi de Aslıhan öyle mi? .. 
- .Aslıhan! ... 
Onlan çalışma odama aldım. M

hhanın önüne bl:r ırilril reslmll 
mecmua yığdık ... Biz iti arltaclq bir 
kötede konuşmaıa başladık. Melllı 
nasıl evlendlt'nl şöyle anlattı: 

- O günil sl7e söyledim. Benim
le: aYoksa Aslıhan adında sevdl.ğin 
bir tadın mı var?• diye alay ettiniz. 
Halbuki iş öyle değlldl. Bu isim ba
na son derecede tesir et.m1'tl. Çok 
boşlanmı.ştun bu cAslıhan• adından ... 
Ne çare ki romancı, hikayeci de~
dlm ki •Aslıhan• lsm l.1e bir şey ya. 
zayım ... Ressam değlldJm ki cAalı
h&n• adında bir tablo yapaJUll ... 
Beykeltra.ş det\llm ki bu adda blr 
eser meydana çıkarayım... Halbuki 
ben cAslıhan ! ., isminde bir eser ya
ratmak istiyordum... Bu isim o de
rece hoşuma gidiyordu azizim! .. 

Bir gün aklıma müthiş bir fildr 
geldi. Aslıhan a.dlle bir hlkA.ye ya. 
9.SlJDJl?riım. Blr t.ablom, bir heykelim 
olamazdı. 

Fakat c.Aslıhıı.ıı. adında bir kız ÇO

cutwn da dünyaya gelemez mi leli? •. 
İnatçı bekA.rlıktan "f'UPÇtlm. Hep 

atımıda saçlan Hile lüle iri g(lrJO.. 
çok tlrplklt bir kız 90Cutu vardı ... 
ismi Aslıhandı.. ve ben onun batıa.
sı idim 

Evlendim. Pek az sonra da baba 
oldum. Aslıhanın babası ... 

İşte benim de art11t bu adda bir 
eaerlm var dllnyada ••• 
Yazık ~~ şu Al!lıha.n isminin gii-

21elllğlnl kavrayamadınız. Bana: 
- Bir isim için bir eı.er yazılır, 

bir tablo yapılır mı? .. 
Diye itiraz ettlnlz. . • Bir 1&lm için 

1n8an isterse baba bile olablllr ... 
İşte Aslıhan meydanda ... Kitap yaz
mak, tablo yapmak ta ne demek?-. 
Sana bugün eserimi göstemıeğe gel-
dim ... 

Güldüm: 
- Ehh.. dedim. ifte flmdt iste

diğin isimde bir hlkAye yazıla.bilir .. 
(Bir yıldıs) 

Gönül Cehennemi 

8 - Muayyen müddet zarfında. yok
lamalannı yaptırmıyan mükellefler 
hakkında Askerlik kanununun cezai 
hükümlerinin tatbik edileceği ilan 
olunur. 

• •• 
Bay~it Aıı Şubesinden: 

340 d<>A'umlulann ilk ve son yokla
malan birden yapılacaktır. 

1 - Yoklama h~r gün sabahları sa
at 9 dan 12 ye kadar devam etmek 
suretile 22/12/942 salı günü bqlana.
caktır. Ve 943 senesi fUbatmın 15 .el 
günü nllıayet bulacaktır 

2 - Sıhhi durwnlan dolayıslle 338 
do~mlulacla ertesi seneye terked.1-
lenler de bu yoklamaya gelecekler
dir 
3 - Yoklamaya gelecekler nüfus hü
viyet cüzdanlarını ve dörder adet !o
toğrafi& poll$tıen tasdikli 1kametg~h 
senetlerini bilrll.kte getireceklerdir. 

• •• 
Bakırköy Askerlik Şubesi Başkanh

tmdan: 
ı - 340 doğumluların ilk ve son 

yoklamatan bir defada yapılacaktır. 
2 - Yoklamaya 22 blrlnclklnun 942 

salı günü ba§lanacat, <Pazartesi, çar
p.mba, cuma) günleri Öğleden evvel 
saat 9 dan 12 ye kadar devam etmek 
tnıere 15 şubat 943 te nihayet bula
caktır. 

3 - 339 doğwnlulaırla beraber erte
si seneye terkedllen talebelerin 341 
doğumlularla. yoklamaya tabi olacak
lanndan bu gibiler 340 doğumlulann 
yokJamıumıa gelmiyeceklerdir. 

4 - 338 dotumlularla muamt!le gö
rerek sıhhi anzalanndan dolayı ertesi 
seneye terkedllenler 340 doğumlularla. 
yoklamaya geleceklerdir. 

5 - Yoklamaya gelenler nfifus cüz
danı, dört. adet vesika fotoğrafı, pol~ 
ten tasdltll lkametgA.h senetlerini de 
beraber ıeUreceklerdlr. 

6 - İhtiyat erlerin yok.la.malan ya. 
pılmıyacat, aynca llA.n edilecektir. 

••• 
* Eyüp Aakerlik Şuber.inden: 
1 - 34-0 dotumlulann ilk ve son 

yoklamalanna bir arada yapılmak 
üzere 22/12/942 tarihinde başlana
caktır. 

2 - 338 ve bu doğumlularla mua
mele görüp sıh.hl sebeple senet A.tlye
ye temolunanlar da yoklamaya tabi
dir. 339 doğumlularla muamele görüp 
sıhht sebeple senei aUyeye terklerle 
hA.len müdavim talebeler bu doğum
lularla muameleye tabi değildir. 

S - Bu iki maddede yazılı doğu~ 
lulann 22/12/942 den ltlbarert nüfus 
cüzdanı, talebelerin okul vesikası, sa
natkA.rlann mensup oldukları mües-
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Soldan ata ve 70bndan aşalı: 
1 - itametg!b. 
2 - Emetli sayılan. 
3 - B&IJil& M gelirse yay teklinde 

demektir - Neti edatı. 
4 - Tersi eski zama.n pantalonu-

dur - Adliyenin b!l41. 
5 - Kaşkarlkolu :lf. 
6 - Alevlenme. 
7 - Yosmanın başı _ Denlz kuman

danı. 

8 - Bi.r Aza.mız - Sonuna M gelirse 
tehltke işaretidir - sorgu. 

9 - Verim. 
10 - Mürekkep blr emir • SU. 

Geçen bulmacı\mn 
Soldan sata ve yukandan aşağı: 
ı - Okuyaokuya, 2 - Kağıtçılık, 

3 - Uğursayar, 4 - Yırtı.k, 5 -
Atsı2lbltlk. 6 - Oca.kba.şına., 7 - Kıy, 
İp.ret, 8 - Ulaştırmak, ı - Yır, 
ineada. 10 - Ak. Katkat. 

Matbuat teknisyenleri 
toplanbıı 

Türk Matbuat Teknisyenleri Birl.L 
~inden: 27/12/942 pazar günü saat 
13 te CaPJ()ğlunda Eminönü Halke
v1nde umumi bir toplantı yapacağı
mızdan bütiin lzanın gelmelerini ri
ca ederiz. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - 1941 • 1942 mall senesi hesa

batı:nın ve mürakiplcr raporunun tet
tlkl. 

2 - Nizamnamenin bazı maddele
rinde tadllflt teklln. 

3 - Nizamname muclb1nce tAyln 
olunacak 3 hakem.in seçll.mesl. 

4 - İdanı heyeti noksan lzalarının 
yerine Aza. ve yedek Aza. seçll.mesl. 
"""'""'''"-...ıımıın""""" ..... '''''"' ... ,,_ 
sese vcblrllklerden alacakları belgeler 
ve lka.metg!'ı.h 1lmüha.berlcrlle şubeye 
gelmeleri, gelemlyenJerln sebeplerini 
bildJrcc6k olan vesikalarını ebeveyni 
ellle göndermelert 11A.n olunur. 

bakıp susacağım. Bütün bu nameli. rum, okuduğumu anlıyamaz bir ha
yapmacıklı komedyaya razı olaca- le giriyorum. 
ğım. Piyanonun kapağını daha açar-

Artık eıJc.isj gibi cBen görücüye le.en bile. sanki bütün tuşlarda onun-

çıkmam> diye tuttunnryacağım. la beraber geçirdiğim.iz yıllann hfr 
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Dört yaıımdan on dokuz yaşıma 
-"'dar, bana analık, ablalık, lcarder 
lik, arkadaılık, her teYlik yapmıı 
olan, güzeli, iyiyi öğreten hocam. 
canım, sevgili mis Mary'm gideli. 
bu~ün tam bir ay oluyor. 

Ayrılırken bana §Öyle demitti: 
- Zühreciğim. önünde birçok 

ümit dolu yıllar var. Öyle z.amanla
nn olabilir ki, bazen sevinçlerini. ba
zen de küçük dertlerini dökecek bir 
kim.e ararsın ..• Bugüne kadar her 
§eyini bana dinletirdin. Seni ~le iyi 
anlardım ki. kendi kendinle konu
şur gibi, daima içini bana açar, dö
kerdin ... Bundan sonra bunu yapa
mıyaca.kaın ... Halbuki gene tıpkı 
benimle konuıur' gibi, .duyduklarını, 
anlatmak istediklerini, yazabilirsin. 
Hem her ~n gene birile İngilizce 
konuşmuı olur, hem de kendini din
letrcek bir arkadaş bulmuı gibi ra
hatJa.reın ..• Sonra bu yazılar birikir 

birikir ve bir gün, - hani vadctb- yiınl çöküyor. Be, yaflnda tabureye beni 
ğim gibi, dünyanın bir ucunda bile ilk oturtup cdo - re - mi>ye ta ilk 
olsam, düğününe gelecek değil mi- O gideliberi, canan ne piyanomu-- baflatış11Jdan, ıu son eenelerin vecit 
yiınl- itte o zaman gelirim. bun- zun kapağını açmak istiyor, ae be- içindeki çalıtma"lanna kade.r, arada 
lan bana verirsin ..• Üzüntül~ini, ee- rabeT bııtladığımı~ kitabı bitirm~, geçen bütün günleri, aylan, yılları, 
vinçlerini nasıl on bet senedir, hep n~ d~ ya~~ığımByaglı bo.ya r:;mı~ eli-d perde perde açıp düşünüyorum. 
ko~ bana anattınsa, gene öyle mı ~mı~.·· u remun. uzerın e, Ellerim tuılann üzerinde kunıldı
yapıyormuş gibi, benim için yaz ve hangı d~~~ara. han~ı. frenklere yamadan kalıyor ve ben bir türlü bu 
__ ,_l c·· 1_ • •ekrar gelece onun uze~ can vcrıcı ırçaeınm ...l-ı--ı.:n, iatcksizligıw• ::-ouzn"' den a.ta-
~ a. oreceıtsın • - d ~·w• • bT b l L"lA - .. ucuısm ... ..... w• elfUıgını ı ıy~r. ura an QA a goru- mıyorum. 
gım ... > yorum. . Değenıem. sanki bu son iz-

0 bunu söylerken ağlıyordu. Ben Bu gece, İtle onun ıon öğüdünü 
de bugün, ıu dakikada bile, hala leri incitecdcmifim gibi bir hisle, iki yerine getirmek isteğile bir defter 

elim yannnda, aylak ve tembel, ea- u gözlerime, yüreğime söz dinletemi- aıoan ve yazmağa başladım. 
yorum. cGörecekain, tekrar geleee- de bakıp duruyorum. ~Bazen biiyük aevinçlerini, bazen 
ğim b diyen aevgili hocamı tekrar, Beraber hqladığunız soıı kitabı de küçük dertlerini dökecek birini 
çabucak yanıma getirmek için, gör&- elime ahp okumağa kalkı181lIJl, gö- ararsın b demifti. 
cebiniz hepiniz, ne aceleye getirip, zümün altından geçen her kelimeyi Bugijne kadar anlatacak bir kü
ne çabuk evleneceğim. kulağımın :içinde. onun yıllardır alt- çük sevincim olmadı amma, bugün 

Günde yirmi görücü gelse, artık ıığı olduğum, iliklerime iılemiş seo- büyük bir derdim var. Mis de, her
hepıine çıkacağım: li.zımsa Jurıtaca- sine büründürüyorum. Sanki bires- kes de. hana annemin veremden öl
ğım, lazımsa gözümü yerden kaldır- birer, her satın o ok~r ve ben din- düğünü aöylemiıtiler. Yüzünü hiç bil
mryacağım, dudağımı büzeceğim. ÜyonnUfW11 gibi bir hiue kapılıyor, mediğim bu anne hayaline hele 
kahve tepsisini getirdikten sOl\re kı- haJbulti yalnızlıiımı. onun gittiğini. mie'im, ae epiz maeal sultanlarının, 
zara bozara, geri geri gidip iıkem- kim biıir bir dabe ne zaman döae- perilerinin renklerini, pırıltılarını ka
lenin kenanna iliıeceiim; önüme ceğini diifününce de bird~ dalıya- tardı. 

güzeliml ıer. Böyle olduıtu halde Hamza retse 
••• hA!a gönül ba~lamarun ne tadar gü-

Halicin üstünde yeni bir ~; ı:!~~e ~::11 ~~;~=yor-
günef doğuyor Ayşe hlddetıendl: 

Sinyor Ancelo.9, şövalyenin kızına - Ne olursa olsun, H:ımza ben1m 
bayılm~tı. Mahkum İbrahim1 başın- kocamdır. Onu seviyorum. Ondan 
dan savar savmaz, Ayşc:ntn yanına mektup veya esaslı bir haber alınca-
.sokuldu: ya kadnr bekllyeceğim. 

- Ben, Mustafa paşanın birkaç top - Hamza, adaların güzel k12lru11• 
kumaşa lrtikftp edeceğini sanmıyo- gönül eğlendirmekten seni d!lşfin
rum, yavrum! Eğer, babanı kurtar- meğe vakit bulabilir ml sanıyorsun? 
mak içln redıı.kiı.rlık yapmak len.be- - Hamza hiç bir zaman beni unut
derse, emin ol ki, bunu eslıgemiye- maz. Benim de onu unutmama im
ceğim. Mademki baban Ycdlkule z1n.. ktın yoktur. O bana hnyatmu :ırn.-
danlannda pek mmtarlpın.tş_ bize zandırdı. Ben ölm~tüm.. bP..ni dl
bu adamla haber gönderml.ş; ona rllttl 
elimden gelen her yardımı ya,paca· - Çok merak ediyorwn, nasıl oldu 
ğım. Fakat, bir şartla.. bu iş? 
Ayşe hayretini glzliyemedl: - Anlatamam.. Bu, aramızda. geç-
- Drnıln elinizde hiç bir kuvvet m~ bir sırdır Şu kadar söy?Jyeylm 

olmadı~nı söylemiştiniz! kl, Hamza beni unutamaz.. ~lttl 
- O baldın çıplıLkla öyle konuş.. bent candan sever. 

mak JA.zımdı. Sana hakikati soylüyo- Anceloo tekrar müstehzi blr tavır-
rum: Ben, babanı derhal Saraylçl ha- la gülmeğe başldı: 
plshaneslne nnklC'ttlrcblllrlm. - Allah, şu kadınlan bu derece 

- Ona Uk yapacağımız lyillk de bu zayıf ruhlu yaratmasaydı, bl7J.m gtbl 
olabilir. Ondan ötesini sonra düşü- kurnaz mahhikJara nasıl inaııacal:
nürüz. Her şeyden önce babamın ha.. lardı? ve o zaman bizim halimiz nice 
yatını kurtaralım, sinyor! olurdu? Zavallı meleğim! Ben, ha-

- Ben de bu rtklrdeyim. Falkat.~ yatı denizlerde geçmiş bir lı:nrtalın 
- Ne demek istiyorsunuz? vefa ve muhabbet mi umuyorsun? 
- Sizi seviyorum, a canım! Bunu Onlann aşkları batı rti7.gA.rlarmdan 

hA.IA. anlıyamadınız mı? daha devamsızdır ... Eser, geçer.. ve 
Ay;ıe blrdenblr şaşaladı; estikten .sonra ufak bir iz blle bırak· 
- Beni bir evlM gtbl seveceğiniz- maz. Halbuki sende bu rWglnn iz

den eminim. Felüket görmüş bir yurt-
1 
ıerı kalmış. Haydl sil, at b1;1 ızıert 

taşınızın kızına yardım etmek btrruı kalbinden .. ve maziyi unut! Işte o 
da vazifenizdir sanırım, sinyor! zaman pek çabuk mesut olursun! 

- Evet. VazHemdlr amma bu vazl- Ayşe bir adım geriye çek.Udi: 
feyJ. bana ancak vicdanım yaptırabl- _ Slreen yardun istedim.. benden 
Jlr; hükumetim ve büyüklerim de- karşılık olarak sevgi istiyorsunuz. 
ğil. Halbuki, bu bir gönül l.şldlr. lnsan 

- O halde vicdanınızdan çok şey. tsteaFU zaman ağaçtan bir meyvayı 
Jer bekliyorum. Hemen harekete geç. koparabilir, bir şarkı söyllyebl!ir .. ko.. 
m~nde hiç bir manı yoktur, değil şa:blllr, oynayabilir. Fa.kat, istediği 
mi·. .. .. . zaman her hangi blrl.nl sevemez. Bu, 
Sınyor Ancelos gulumsedi: insanın iradesine tAbi oimıyan bir 
- Bir değil, birçok ml\nt var. İlk- ruh hA.letldir. Bu işin vakti, r ntl 

önce sl2'1n gilzclllğinlz .. daha sonra yoktur. Ben Hamzayı severim .. işte 
tatlı tatlı konuşnınnız.. sıcak sesi- o kadar .. 
nlz.. bütün bunlar vicdan borcwnu - o, sana nasıl.sa bir kd.a.kArlıt 
ödememe engel oluyor yavrum. yapmış" onu bundan ötürü b"eviyor-

Ane dalgın dalgın Halice bakıyor- sun! Hde şu fedakflrlık denilen men-
du. faat işini bir dakika için unut, blı: 
Anceıos sözüne devam ederek: tarata a.t. o zaman onu sevmedi~! 
- Şu dalgasız denlzln üstünde ye- ve bir başka erkeği de pekA.ll ııeve

nl bir güneş doteyor, meleğim, dedl. bileceğini kolayca anlarsın! 
Bu güneş o karar yakıcı, o derece Ayşe bu konuşmanın sonu fenaya 
erltlcl bir kuvvete maliktir ki, kar- varacağını mhmln ed!yımiu 
ŞlSlllda ta.hammnı gösterd:>lln1ek ve Venedlk elçisinin gözleri dönmftş-
erlmemek için taştan yaratılmış ol- tü. 
malıyım. Ayşe bunu tik konuşmada.ııbcri se-

- Hangi güneşten bahsedlyorsu- ziyordu. 
nuz, sinyor? Halicin gün~ dalma Ancelos bir kita.p aldı. 
güzel, sıcak ve berraktır. - Bak. sana neler okuyacağım, gtl-

Ancel06, genç kadının yanına .so- zel melek! 
kulmak istedi: Kitabın sahifelerini karıştırdı: 

- Senden b:ıhsedlyorum. Karşım- - Sen Hamzayı ka binle sevmiyor· 
da doğan şu yeni güneşten,.. sun.. mantığın ile vicdanın De se~ 
Ayşe elile mftni olmak istedi: yorsun. Bunu sana ispat edeceğlm. 
- Çok rica ederim, MYor ..• Yanı- Ve iddJa ederim ki, ondan 90k ya· 

ma sokulma' kmdn nefret edeceltsl.n .. aynlacakSlnl 
Ve alaycı bir tavırla 11Ave etti: AyŞe başını önüne c~. düşünü-
- Siz Romada oturdunuz mu? yordu. 
- Şüphesiz.. bütün gençliğim Ro- Ancelos kitaptan şu sn.tırlan oku· 

mada geçtl mağa başladı: 
- O halde Papa 'nın meşhur 

Halbuki bugün, annemin kim ol
duğunu, nasıl ve neden öldüğünü 
öğrendim. 

Sütninemin: cBu gidi .. Je, Zühre 
de anacağızı gibi çıldımıazaa, çok 
iyi ... > dediğini işiuim. 

Bütün gün bu lafı kurdum ve ak
fAlll üstü aütninemi bir köşeye çek
tim. üzerime yemin 'Vererek, türlü 
deli lafla.rla gözünü korkutarak, bu
güne kade.r hiç bilmediğim şeyleri 
öğrendim. 

Benim annem Türk değilmiş! Ba
ba tarafım gibi, cedbeced paııazade
liği, bir nevi asalet arması ,ekünde 
tanıyıp kullanan, oldukça dejenere 
bir soyun benzerinden gelmemi~! 
Veiemden de ölmemiş! 

Bl.llllan siz biliyor mu idiniz, 
mis) 

Benim annem, bir at cambaza 
imişi Cümüı pullarla çiçekli. kabarık 
etekleri kat kat, pembe tülden bir 
balerin elbisesi giyen, altın aaçlannı 
pullarla işlenmiş bir yıldızla süıli-

yen, pembe ıaten patikli, bir cam
bazhane bebeği imiş ki, yeleleri uça 
uça koşan, alnı tüy eorguçlu hem· 
beyaz, aüslü bir ahn sırbnda. tek 
nyak üstünde, yasemin beyazı elle
rile aeyircileıe öpücükler daiıtarak, 

(Arka.g var) 

tür]ü hünerler yaparmış! 
Bilmem kaçıncı göbeğe kadar pa• 

şazadeliği geri uz.anan benim bn
bam, Avrupanın bilmem hangi şeh-

rinde bu seyyar büyük <"..ambaz tu
rupuna raslamıı, sey.re gİtmİJ. Bir 
gece derken, altı gece üst üste pem• 
be tül eJbiseli, bebekler gibi güzel 

kızı seyre ~tmiş. Altıncı geceki tem
silin sonuncu olduğunu ogreninee., 
her hangi bir isteğinden mahnı:-1 
edilmeği hiç öğrenmemiş olan be
nim babam, hemea içeriye dalmış. 
kızı soruıturmuş. Sahipliğini taslıyan 
adam - bir Macar - bol parayı 
göıünce, kızın Macaristandan, kü
çükken çalınmış, soyu sopu bilinmi
yen bir kimsesiz olduğunu anlatmış. 

On beşini yeni bitirmiş olan kıza 
sorulmuş, o da be.o yaşındayken sö
külüp koparıldığı toprağwıdan, b6-

yük, upuzun bir maaa ile, ıaından
lar, birçok, icol kol tamdanlardan 
başka ~ir şey hatırlamadığını söyle
mi~. 

Pazarlık yapılmış ve minimini at 
cambazı Dora, böylece babama aa

tılmı,. 
(Arkası var) 
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1 - lŞ ARIY ANLAR KAHVECİLEBİN - Hama.mcüa.
rm nazarı dJ.kka.tıne~ S &l' nıetre 
uzunluğunda, u kullanılnıl.§, mu-

SEKtztNct SINIFA KADAR OKU- şa.m.ba kaplı ta.nıı.peler satılıktır. Mll
J)UM - Aakerllkie 111ş1ğ1m yoktur. mcaat~ Slı."kecl, Hocapaoa bam:ı.mı, 
Bir sene k::ı.dar müesseselerde müna- bay Nevzat. - 1 
a!p blr iş a.nyorum. Akş:un'da. . T.M.D 
rümuzuruı. mektupla mllraca.at. SATILın SİNEMA l\IAKİNESt -

ı 
Krup fa.brlkngınm 1mal ettiği Sa.k-

DAKTİLO BİLİR - Muameleden &Ullya viç& markalı snblt hlç kulla
anlar askerlik.le 111.şl~ yok btr Türk nılm8.Illll bir adet sinema maki.nesi 
genel müesseselerde münasip ~ an- l'l/12/942 g{ln1l. saat l,!O da S:ın-
7or. Akşam'da (İ. 8) rümuzuna mek.- dal Bedesteninde satııııcakt.ır. - 1 
tupltı. müracaat. 

SATILIK TAHTA FIÇILAR - 44 
TltRK BİR BAYAN - Eski yeni adet 1k1 yüz kiloluk dcmir oeznberll 

Ttlrkçeyi iyi blltr. Temiz alle km 25 e.dedl b1r defa zeytinde kullanılmış 
eıedt yaşlı bir bayın ev 1.ş'..nl göre- 19 u yen1d1r. Ehven fla.tıe s:ı.tıııktlr. 
tıll!r. Tatslldtlı mlktupla Akşam'da 1599 post& kutusuna. mllracaat. - 2 
B.K rüımmıno. blldlnnelerl. - 1 

t'NtVERSİTELt tKt GENÇ - Her 
g11:l öğleden sonra ehvt:n ~lıı 

SATILIK - Mllkemmel torna -
plft.nya ms.kka.p te7.gtıhı komple ta
kun Galata Kalatııtyerl Yemeniciler 
29 No ya müracaat. - 2 btr knlcm lşl ara.ma.kta.dırıar. İstek

lllerln Akşam gazetesi :M.K. müra- ------------
en.atlan. 

roıuSEBE - servis şefllğinde 
~şmış Fra.nmea, İngll1zce muha-
b~-atn vakıf, ithal, ihraç piyasa.lan 
iyl bilir bay lş a.rıunakt"'dll'. Akşam
da L.E. rümuzuna müracaat. - 9 

- Kiralık - Sablık 

AR: ŞAM 

1 mr 
GAiP KÜPE 

1 Ozeri mavi beyaz moza
yıkb bir küpe teki Sandal be
dmtenindo kaybolımQtur. Sul
tımahmet Sağlık Yurdu'na ge
tiren mükafatlandın!acaktı?. ACELE DE\'REı."li SATILIK BAK· 

KAL DtlliKANI - Her işe elverlşll-
d!r. Well Ordu daddesl No. 230 ko Kadıköy ikinci ulh 
misyoncu Basnn'a müracaat. - 2 huk-uk hakimliğinden: 

SATILIK APARTDU.~ - EyQp- 935/43 
sultanın merkezinde Feshe.ne cadde. 1 Kadıköyüınde Oamnnağa ma...ı\al
s1nde 8 katta birer daire altında. 2 lesinde Aziziye aokaiında eski 51 
dükkA.nı olan betonarme ap:ırtıman yeni 77 No. lu evin hisscdnrlann
yan hlssesi satılıkt•r. Görtt,mek 1ç1n dan olup 935 amesindenbc.ri ika· 
' en. Vakıf handa Borsa kıraathane- metgahlan bilinmiyen ve gayri men
alnde B. Hllnı1 Kocnbnlknna milra- kul hisseleri k yyim marifetile idare 
caat. - 15 edilen Oimo ~lu Vasil ile Klıyako 
İKİ TATAKT,T BfR ODAYA PANSİ- oğlu Oimitrinin i~bu gayri menkul

YONER GİRl\IFK İSTİYORUZ - Ve- deki 100 120 hisse~crinin aleni mü
receklerln tı.dreslm1ze şar.tlz.rlle acele zayedc ile ısatılmaS!Qa karar veril
ıblldl.rilmcs1 rU::ı. olunul' .. J:)oğnn Alpay miştir. 
7650 Hukuk tn.k.ül~. tYn1vcrs1te. ı - Mezkur evin tamamına üç 
____________ -_ı_ yeminli ehlivukuf tarafından 2000 

DE\"REN SA'l'JJ.JK Dt!KKAN _ lira kzymet konulmuştur. 
Taksimln en işlek caddesinde ve her 1 2 - Evin va:z.iyeti: 
~" e1verlşlld!r. Müracaat· Taksim Bodrum kagir katlar ahşap mcr-
Abdfilhak Hl'ımlt caddesi No. 23. Tele. divcn ah~p döşeme ahşııp arkada 
fon· 43532. - 1 bahçesi vardır. Bınıı. umumiyctl~ 

ACELE SATILIK _ S:ıltanahmet fazlaca harap ve tamire muhtaç 
İ.~hak Pnşada iki er odalı ve iki katlı yan~ın duvan ..... ar. . 
tki ev 1900 Uraya Milrnca:ıt· Bahçe- Bınan n dahilı l. ımat~: • . . 
ka'lı Vaklt han caddesi Nn. 17 _ 1 Bir mermer b a .ıkla ıçerı gırılır 

Sahife '1 

Unive site lale il 

• 
Bayram münasebetile Ankarn fakülteleri \e JÜksek o'kullan 

muhtelitiJe yapılacak olan fut bol, voleyboJ, basketbol maç
Ianna lştlr(ik etmek il.zere üniversitemiz temsili takımlarına 
ginnek arLuswıda bulunan nrkadaşlann 16/12/942 çnrşrunba 
günü saat 17 de birlik odasında toplannınlan ilan olunur. 

Mühi ilan 
aliye teftiş heyetinden: 

7/12 942 tar1hındo icra edllecefP ıı~ edllmlş olan mcliye müfettiş :ı:nua
vlnllğl 1mtlhanı 412/943 perşembe gUnlilıo tnllk ~tir. 

Evvelki lldnımızdakı ~rtlan haiz olup ttı 1ôtm11ye kadar mllrncnnt et
mem!.ş olanların 20/1/943 tn.rlhlne kadar müracllatla.rı ııan olunur. c209411 

İstanbul sıhhi müesseseler arthrma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Sıhhat ve Içtlmnt Mua.venet Vekfıletı 1çıı\ 6000 şişe salıstlat dö merkur 
müstahlebl 1.mnll ı..o;1, açlk ek.slltmeye konulmustur. 

l _ Ekstltme 16/ll 942 ÇJ.rşambo. günl\ snat 15 te Ca~ıo~lunda Sıh
hat ve içtimai Muavenet mlldt1rl!iğü blntı.Slnd:ı. toplanan komls:rontb ya
pılacaktır. 

2 - Ş.!.şelert Sıhhat mü:lıirlüğunden vetllme:!t \·e diğer bütün malıe· 
mcsı milteahlılde alt olmak üzere beher §~e sol!sllat dö merkilr m tnh-
sellnln imali 35 kuru~tur. 

3 - Muva.kbt teminntı 1157 lira 150 kuruştur. 
4 - istekliler şartnamesini ç(;]ışma gfuılerlnde görebilirler. 
5 - isteklllt'r 194.2 yılı Ticaret odn..."1. vcslbsı lle 249C sayılı kruıunde 

yazılı vesikalar ııe bu işe le er mu\'al:kn.t temln.at m" uz veya. banka 
mektub!le belli &Ün ve saatte komlsyon:ı. mür c:ı «arı. osssı 

TtJRKÇEYİ. AL.l\JANCAYI, FRAN
SIZCAYI - İyi bilen. büro ~!erinde 
tr..ıerübcst olan b!r b&y 1f aramaktadır. 
(Yazı ma.kin.esl kulla.nıt.l P. K. 1544 
Oalata. - 2 

ACELE SATILIK ARSALAR - Fa· 
U."'ıte ~vaya btr d:ı.k1ka m~tede 
k~ ha.."lllda gayet güzel ve büyük 
blr arsa satııtktır. 2 - Fatihte H3.
cıl:ıas::ın bostanında 1~ metrelik cad
dede b!r arsa satılıktır. Mllıacaat: 
Mlllt Emllık alım satım İnşaat Büro
suna. - 2 

M0Tr2:FER tK 
mermer bir hol bo.ı hol.in solunda 
çukurda buyüc k bir odunluk ve 
kömiırlük mah Ui var, mermer ba· Belediye. Sular idare sinden: 

FEN ŞUR.ESiNDEN llIEZt'1''L'l\f _ ~~alda zemin k~.t hölü?e çıkılır, h.u 
1 

İdarem1zln Muhnsebe dairesi için Bamn kan u bil ümlert daire inde 
Fizik riyaziye < ebir }lt"'ld l de _ holde mermer doıcmelı solda hır ve flzaml '15 Ura ücretu bir memur alı1!ncaktır. 

5000 LİRADAN 1.000.000 l,fRAYA 
KADAR - Emniyet ve ıttma.tla her 
yerde her cln3 ~k almak ve s:ı.t
mak amı edenlerin: Ferdi selek 
Tilrk: Em!Ak Bilrosuna mnmcaatıan. 
Galata ömerı\bıt han kat 2 No. 23 
Tel et on: 42368 - ı 

lert ;eriyorum. c A~ edmler Ak"~ oda sağda s.elnmlık ola~nk kull.anı- Müsabaka lmtlhnnı 25/12/942 cuma günü sant ı.t te İcbre merkezindl 
gazetesinde s. z. H rumuzuna mek- lnn kısma aıt ah§8;P hır. m<'rdıven yapılacaktır. 

cıu GEN(' tş AIUYOR - Tllrkçe, 
Fransızca Us:ı.nlıı.nnn. '\"11.kıf, dııktllo 
tııktp ~lertne Aşina, ırrketıerde., bft
ro'arda çalışır. Mektupb Galata. post
restan 227 - 2 

tupln müracaattan. _ ı ve karşısında zemm kpt ıç kısmına İmtihana girmek isteyenler mektep ~ı-hadetn:ımcl rl, askerlik vesikn-
g~çen bir kapı, bu kapıdan iç sofa- larlle beraber bir lstid.a lle İdare merkezinde :Muamelat Şefliğine m\iracaat 

YtlKı::E.K nıttırnNDfS MEKTEBİ lya geçilir. iç sofadnn mermer döşeli etn:c:ıerı !M.n olWlur. (2379) 
TALEBESİ - Lise ,,e ortnmektep sofaıun solunda her katn çıkar ah~p 
talebesine UCU7. flatıe husu~! ı1ynzt- umumi merdiven ve l":ınnın arka 

ORTA BİRDEN AYIUJJ)lı'U - Da.k.. ye dE'rs1 verme~ istiyor. At~da cephesinde mermer döşeli büyuk 
tllo kursundan 1yi Mrece He çıktını, FATiHTE - Fevzi Paşa caddesin- F.O rttmuzuna müracaat. - bir mutfak var bu sofada bir hela 

hususi mU.esscsc~ blr ba.ya.n 1ş ~~a; =~~lr d:= k:~= 1..."'\Giı.tZCE DI:RS VERU-OllUl\I _ var mutfakta ocak ve c;amaa r tek-
t.nyw. .AQ.un'd3. CF.E) rümuzuna Her verı"' atdeblllu-, arzu ede~ı""r neleri mevcut mutfaktan arka bnh-

la "- t 2 ıı:a satılıktır. Görmek ve t1.at!n1 öğ- .z "' ., •·••.u .. j.J.lj"' 

mektup mı.uacan · - renmek. ı.stıyenlerln Basın BlrUğ1 res.. saat ıo dan 12 ye kadı:ır 41470 No. ya çenin tnşlığına iki basamakla bah-
ORTA EK:IZE KADAR - Tahsili ml llft.nlar kollektlf ~lrketinde Mu- tele!on etmeleri. - 1 çeye çıkılır bahçede iki dut ve bc.r 

olan ve çok mll,§kill mev.t.lde bulunan ammere müracaat etmeleri. 1 ağacı var. 
bir Tilr'k çocuıtu kenidlne münasip GENÇ BİR Ro\YAN - Akşam altı- Zemin kat ve selamlık kısmında: 
tılr 1f r.ramaktadır. Kocaınusta.tapa- K1RALTK LABORATUVAR - su- ddan 1 sonra! alu~.~ctt~ .... n1rtalebelerlnl Bir sofa üzerinde iki oda ile ıı.rka--
- '"""n" 'karakolu karşl.smda 230 retl mahsusada lA.bomtuva.r olarak ers er ne ç •.-,-.u, ~ te Fran- d b. d b. h ] b. kil Na. ~Topçuoğlu'na müracaat. - ı mşa ve .son sistem Alı\tla teçh1% olun- sızca ders de vereblllr. Mür:ı.c;ıat: Tel: aJk!r ? kıı ır e a ır er • 

muş, müşterısı Te ma.rkası tutulmuş, 21013 veya Posta kutusu 751 - ı mcı at: 
Pi.ASİYE - ttzerlne çalışmış Te gen1.şletıımeee mttsalt, ~ek bir yerde Bir sofa üzerinde iki oda bir hela 

Ulm"llğhı1 blttnnış bir ~ç plA.siye. mukabil sermaye koyacak şertk.le de FEN FAKCLTESİNI.>E - Fizik ti- bir kiler. 
l1k tızertne ı, a.romnktadır. PlAstye çalışılablllr. Ak:§am'da .Şerik» rümu- yazlye son sınıf talebt'sl blr bay her- Üçüncü kat: 1 
rlhnuzUe tdarehanemlze yazılm:ısı.. zunıı. mektupla müracaat. - 8 kesin evinde fıztk, riyaziye dersleri bir sofa üzerinde iki oda nezareti 

- ı vermekted!r. AU. Bilen Dlvanyolu havi hir balkoın çatı niaamda dört 
------------- DEVREN .KİRALIK BAKKALİ1'E - Bestekar Osman sokağı Ne. 9. - 2 sandık odası bir hela binada elektrik 
NAFiA VEKALE'I'tND:EN \"ERİLEN- İyi tı!r mevkide köşe~ her işe de 

1 tlncl\ amıf elekirl.!t ehliyetini ha!- elverişli. Kadıköy Bahariye caddesi l\lEli.TUPLAlU '17.l ALDIRINJZ tesisatı ve §İmdi kullnnılmnyan su 
ldm. Etyevm tanuuıuş bh'. mtıessesede No. 118. Bakkala mtlrac:uı.t. Onz temiz ldnrehnnc.,tnı ndreş tesisatı varclır. 
phşmaktayun. İstıınbul dah1ll ol- olarak g!istenn!:J olnn knrtıer:ı- 3 - Bfr

0

nd arttınnası .31 / l 2/ 
mü ttzere her h!U1gi tı!r müessesede KİRALJK DEPO - KC.glr, mazbut 1 ıı1:rden 942 perşembe gunu aaat 9 ila 11 e 
~at& talibim. .Akşam'da E. N 1 850 metre murabbaı, den.ıs kenannda. j ka.dar yapılacak 0 gün k.ıym•tınin 
rtbnuzuna ~ktupla milracaatlan. Beşlkta.o Hayreddin iskelesinde (25) P. S. K - l'ıl. V. - S. S. S - dörtte üçünü bulmadığı surette en 

numaraya müracaat. 1 D.R - D.F - Lessons - F.G- son ıırttuanın teahhüdü üzerinde 2 - lŞÇl ARIY ANLAR DEVRF.N SAm,ra: KIRAATHNE -l A. L. 8 - Şerik - 1•• 1\1. baki kaim k oartile ikınci arttırma 
Kadıköyilnün l§!ek yerinde. MaHlmat n:urlanno. gelen mektuplan lda- 9/1/943 cılmartesi günü nym sa.-

BİR BAYIN - Her tllrlll ~erlnl almak için Kadıköy AltJ1Ul 23 nu.- rehanemtzden aldırm:ılan rica 'atlerde icra oluncakatır. 
'6recek prezantabl b:ıy:ı.n aranı.ldl- mo.rnda kırnnthanede Haydar'a mü- olunur. 4 - Talip olanların kıymeti mu-
tmdan ısteklller Kuzguncuk Bozacı racaat. - hammencsinin yüzde ycdı buçuk 

tıob.k No. 26 da bn.y R.A. ya mek- r--~~~~---11!~~~---~~~-.~1+~&.~..,..~~h~~-.,u nispetinde pey akçrsi veyahut milli 
tuı>la miiraeaa.t. edebllirler. - 1 Ev 1.şler!ne mahsus her cins kumaş için bir bankanın mektubu ile müracaat 

-DAiMİ _ As1stan blr doktor ba- HOROZ etmesi l~ımdır. 
1&n Ue hasta.bakıcı, ha.deme ve Ç&• Marka 5 - Müterakim vergiler rc 1 ka-
ln&§ll"Cı aranıyor. 1steyenıer1n acele nuni hnrç ao.tı~ bedelind<'n çıkanla-
Caploğlu Sıhhat Yurduna mttracaat..1 ıca.k rüsumu dellnliye 20 senelik ta-
ları. - ı 1 • Anilin paket boyalan vız ~edeli inaıe pula intikaı ma.sraf-

ıoAREct BAYAN ARANIYOR - G fll- Umumi Satış: İstanbul Çiçek Pamn, lan m~terisine aittir. 
kadınsız evı 1do.re etmü üzere :re- ·~ o~" ALTIPARMAK HAN 3. "· 6 - ihalesi üstüne t}-.ı.pılan zat 
.._ ~lrmestn1 bilen, itlınada IA.yık • \«-i DİKKAT: Sayın m~-terilerlmlz piyasadan bedeli müzayedeyi 7 gün xarfındıı 
~lıca b:cyan aranıyor. Sn.bahlan ! mübayaa ettıklerl paket boyalardan rütubet g6rm~ olana tesadüf ı mahkeme kasasına tevdi edecektir. 
:nkuza kadar akşamlan dokuzdan ederler ise her an yulmnld adrese müracaat ederek değlştlreblllrler. Aksi halde ihale fcsholunup bundan 
Bal~: F'ntih iskenderpaşa mah. H. mütevellit zarar z.iyan andan tazmin 
- Et. sokağı No. 3g - 2 ettirilir. 
İSTA~'BULDA _ Bir ....,..,,.,.,"ed• 1 - Müzayede aleni ve herkese 

çalışma.Jt 3~· açıktır. 
nu bir tlzere en az orta okul mezu- 8 - İpotek .ah.ibi alacaklılarla 
saat o b~ana ihtiyaç va.rdır. Her gün diğer alAkndarlann gayri menkul 
han 1: N~~;~~~:tıköy Bost~r üzerindeki haklarının hususile faiz 

3 ve mcsarife dair iddialannın evrakı 
- SATILIK EŞYA mfisbite ile 20 gün içinde mahke-

memize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde ıhaklan tapu sicillerile sabit SATILIK DF.M:tn ~a,.., 

büyüklükte de FIÇI - Muh .......... 
Sobacılara. da nılr fıçılar ıatılıktır. 
Akşam• ida Yarar. Alıcı olanla.rm 

' res!ne müracaatları. 
-3 

Vç SENELİK - Mat-koni aımalı 
Avrupa bezinden yelken Hıı.lll ta 
7a.pısı sandal. Tafraya a"zımet d':ıa.
J1Slle komple ı>atılıktır. Salacakta 
ömer'in kayıkbanesJne müracaat. 

AGRANDİSl\IAN VE FOTOGRAP 

MAKİNELERİ - Satılıktır. Agran.. .. -------------------... ----· dl.sman makinesi 10 x ııs _. 9 x 12 
ebadındadır. Fotograf maktnesı 18)( A$I ve SERUM SATl$I 14 büyüklüğfuıde atelyeye elvenoıı 
obJektlt ve bir oase lle birlikte. Sabah 

~!0m~~:a:~~da <Akşam> ~a; KızaOay Cemiyeti 
sAnLıK MoTÖn - 80 beygır kuv- Umumi Merkezinden : 

ntınde hı\len işlemekte, dik, tek si-
llndlrll nınmtla lşler t11maks markn REFİK Saydam Merkez HıfzısWıa müessesesinde raplla.n A§1 ve 
denize eıve~li motör satılıktır. is. Serumlnnn Cemlyetim1z1n İstanbul' da Yeni Postııne ctvannda. Kızılay 
t&nbuı Kuruyemlş ne~rmen sokak 8 hanındaki depomuzda aatıım:ı.ktn olduğunu ye lüzummıd:ı. mezldtr de.. 
Baruhlara. müracaat. - ı ?O müdttrlüP.üne mllracaatıan i!An otunur. 

tJzımt KAİıARTl\IA İŞLENl\IŞ TA
Rtnl Kil'l\IETt HAİZ BİR şföıiNE 
f:IATII.JKTm - neyoiıu PX. 68 bay 
Kdınran Kezer'e mektupl:ı müracaat. 

KAnu iş İSTiYEN - İpllkçllerln 
1 

Ve dokumacılann nazan dıkkatıne: 
İşlenmemiş ham m:ıldan gunde ıo 
kilo iplik eğtrrn b r m k e tasr:ı7a 

olmadıkça satış bedelinden hariç ka-
lacaldardır. Bu mecburiyet irtifak 
hak sahiplerine de oamildir. 

9 - Talip olanlann yukarıda ya
zılı gÜn ve saatlerde mahkememiz
de bulunmaları il&n olunur. 

Zonguldnk sulh hukuk hakimliğin-
den: 942/1254 

Zonguldakta 10 Temmuz mahalle-
3inde Acılık sokağuıdakl evde mukim 
Hlliıeyln Torun vek111 avukat Bekir 
Srtkı Gökçen taro.tmdan Zonguldak
t& Terakki mahallesinde Dere eo
kak 72 sayılı evde mutim arzuhalci 
HalU varı.sıert Düriye ve Terakki 
mahallesi Dere aokak 601'70 sayılı ev
de mukim Mehmet karısı Havva 
aleyhlerhıe açtıRı meni mUda.hsle 
dlTamım ya.pılan duruşmasında: 
Müddelaleyhe çıkarılan da.vetıyenln 
lkametg~mm meçhullyetb.ıe binaen 

1 bllA tebliğ 1.ade edllmesinden dolayı 

1 
mnen te'b~at yapıldığı halde icabet 
etme:ne.shıden haklcındakl gıyap ke.-
rannm da.hl uo.nen tehllğlne ve mah
kementn lG/12/942 6BJ!.t 10,so a. ta
llkma ka.rar verlldlğlnden ~bu lltı... 
nm tarihi ne.şr!nden b gUn ı:arfın
da gıyap karnnnn. karşı ıtıraz etme
dtği ve mahkemede bulunmadığı ve
ya bir ve'klll knnun1 göndermediği 
takdirde H\.ıkuk Usulü muhakemeleri 
kanunun'l&Il 401 ve 402 el maddeleri
nin tatbik ve b1r dalın. mahkemeye 

• 
I 

Küçük Cari Hesaplar 
1943 İK AMİYE. PLANI 

I 

KEŞİDELER: ı Şuhat, 3 Mayıs, 2 Ağust.os, l tkinciteşrin 
tsrllılerlnde yapılır. 

~--1943 ·kramiyeleri--..... 
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Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
btrll.."1.irmiş ye fa.iz almış olmaz, aynı zamanda talihtnlzi de 
denemiş. olursunuz. 

"' $ • i '*'! f wps w 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: 

ve eksiltme 

Bakırköyunde Emrazı 'ukı.ıye ve asab!ye hııstaneslnln 650 ton TÜ\-emın 
kömürünftn nakllyest ışı knpalı zarfla et::slltmeye konulmuştur . 

1 _ Eksiltme 16/12/942 güntt saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti
maı Muavenet müdürlüğü tılnumda toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen flat beher tonun nakl!.ye.si Kömür satış ve tcvzl mü
es.5CSeslnln göstcrecetı mahalden Bakırköy Akliye hastanesine kadar 9 ıı. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 438 llrıı 75 kuru§tur. 
4 - İsteklllerln şartnamestnı çalışma gilıılerlnde komisyonda görülc-

blllr. 
11 _ istekliler 19'2 yılı Ticnret od.ısı vesDmslle 2490 sayılı knnundn ya-

z.ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat tonina.t makbuz veya banka mele.. 
tublıe blrllitte tf'kllfi havı kapalı z:ırfl::ıruıı ihnle snnttlnden bir s:ı.at evvel 
ır.akbuz mukabUtnre komisyona vermeleri. 0886) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tabn1in 

bedeli 
2000,00 

ilk te
minatı 
150,00 Mezarlıklar müdür\uğil lçtn alınacak bir adet karo:: rl

sız "c ltl.stlk.slz Şevrole markalı müstamel otomobil. 
46,50 Cerrahpaşa hastane.si lçtn altnacak bir adet Ultra Pnn-620,00 

dros kısa mevccll Dlyaterml cihazı lçln Emetrls lfunb:ı.sı. 
Tahmin bedelleri lle Uk teminat mlktarları yukandn ynzılı işler ayn 

ayn n.çlk eksiltmeye konulmuştur. Şart.namelerlZabrt. ve Muamellt müdür
lllğll kaleminde görüleblllr. İhalesi 28/12/942 p:mırtem gtlnil sant 14 te Da
imt encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve k:ı.nunen ibrazı lft.
mn gelen diğer ves1kalartıe ihale günll muayyen saatte Da1m1 eru:Qmende 
buhınmalan. (2303) 

* Avcıbey mn.halleslnln KAnlefendi .sokağında S3 No. lı evin harap ve 
maııı nılıl.da.m olmasmdn.n, mahzurun Yapı yoll.a.r kanununun .. üncü 
maddesine :tevfikan 15 glln içinde gidertımesı 1ca.betmektedir. Aksi takdir
de Belediyece kaldırılacağı tebıtgat yerine kaim olmak ~ 11A.n olunur, 

(2398) 

Sümer Bank İplik '\"'C Dokuma Fabrikalan l'tiüessesesl 

Hereke F abrik.ası Müdürlüğünden : 
1 - Herekede dokuma tıı.brllt:ısında bazı blns. ç:ı.tılannm aoküllip 

yen1den yapılması ~çHlğı vıı.hldl ti.at esası üzerinden nçık eksilt
meye konmuştur. 

2 - ~bu tamlrnt ve nmellyatın 01uha.mmcı1 teşlf bcd il 3043.70 !lrndır. 
3 - Bu l:ie nıt hususi i'ennı ıı::ırtname, ke§if ve 1znh t H • 1te" ~ Fa -

rika Bakını §!?1llğlnden alınacaktır. 
4 - Muvakkat temlnnt miktarı 228.65 liradır. 
ı - Elt.slltme 231121942 t~ ·ı d 



Sahife 8 

NiÇiN 

Yeni T okalon 

Pre-nses 

AtlA TROUBETSKOY 
Eşbalnnı anlatıyor: 
ııt Onun bir çoı cazıp ve 

yeni renklen vardır. 
• o. bQtQn kulland14ım 

pudralardl\n daha ince 
ve daha batımı. 

ıt Ondaki hnklkl çlçeldertn 
nefis kokusuna per~U$ 
ediyorum. 

* O. bütün g\ln sabit talır. 
Çünkü terkibinde başb 
hiç bir pudrada bulun· 
mayan Krema kOpQiü 
vardır 

• Yaemurıu. rüzgtulı ha· 
vaya nııtmen Yeni TO
kalon Pudrası tenlmJ 
dalma terü taze muha· 
raza eder. 

Jt Emlnım ltt her ne ba· 
hasınl\ olursa olsun bun
dan daha lyl blr pudra 
bulmak lmt1ru yoktur. 

Bir Şaheser 

LADY 
Chatterley'in 

AŞIKI 
D. H. Lnwrence'in bu nefiı 

romanı çıktı 

İNSEL KIT ABEVI 

Zayi - şehremini nüf\18 memur
luğundan aldığım nüfWI tezkerem! 
kny~ttim. Yenlslnl nlııca~dan es
kisinin hükmü yoktur. 

Hnlll o~lu Yaşar Tezbulut 

Dr. İbrahim Denker ' 
Balıklı Hast, Dahiliye Mütehassısı 
Beyoğlu Ağacamll, Sakızağacı, 

Cöplükceşıne sokak No. 13. 
Tel: 42468. iıımıiıımımııi 

Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soğuktan muhnfnza için 

DERMOJE 
kullanınız: Her eczanede bulunur. 

Bursa Asliye İkinci Hukuk Bakimll-
flndcn Es:ı.a: 942/1709 

Gıyap kararı 

M. aleyh: Burs:mın Hocn. Hasan 
M. de ~ı.m sokak 37 No. da mukim 
1ken hilen lknmetgfıhı meçhul knlan 
Suleymnn oğlu Nacı Alp:ı.. 
Karınız Bur.sanın Hoca Hasan M. de 

muktm H.lSan kızı Nurlye Alpa tara
fından aleyhtnlze ikame olunan bo
~nma dt\va.sının muhnkcmcstne gel
meniz için tknmetdhınızm meçhul 
t>ulunmnsı hase-blle size lift.nen dııve
Mye tebliğ olunduğu halde mabkcme
:ye gclmcdlğlnlzden gıyabınızda mu
lı:ıkcmeye devamla dbııeırun evvelce 
nldığını beyan eylediği ihtar 116.mını 
~brnzı ve ldd!asını ispat lçln şa.hltlerl
nl hn.sn ikamesi ve bunlıırdıın ba.hs1-
le, sıze, İstanbulda intişar eden ır.ızo
telerden biri Uc 1111.nen ve 11s:ıkan gı.. 
ya.~ knran tebliğine ve muhakemenl
tln de 18/l/943 günü s:ınt 10 a tallkı
na m:ıhkemccc karar vcr1.lmlştlr. 
Yevmı mezkilr ve saatt.<? yı:ı. bizzat 

mahkemeye gelmeniz veya tarafınız
dan baroya kayıtlı blr vekil g6nder
menı7. veya mn.zcretlnlzden :ıruıhke

me>1 haberdar etmeniz lcabedcr. Ak.. 
-ı takdirde gıyabınızda muhn.kcme~ c 
:evamla maddel m~hs•ı!"'Ulla te"\ flkan 
ın.kkımzda mu mele ic a ohınaca/S'ı 

l """"' • .... ~ ,.. -

AKŞ,\H 

Motörcü Ustası Aranıyor 
GARP LlNYlTLERl iŞLETMESiNDEN: 
Her nev'i kamyon motörierl tamir eden ve kamyon tamiratından 

anlayan muktedir nıotörcü ustalan aranıyor. Talip olanlann bonser
n, ,suretlerlle muhtasar tercUmeı hallertnl ve istedikleri asgarl yevmlye 
lle birer totografianm Tnvp.nlı'da Müessesemiz Müdllrlyetlne gön
dermeleri ua.n olunur. 

Ayakkabı alınacak 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, 
Ve blittin ağrıları derhal keıer 

ruhsatım lıaizdir. İcabmda sUnd• 1 b.te almahilir. ______________________ ......,_.;._,_ 

BİR HAKIKA Ti Sayın Müıterllerimlzin Nazan Dikkatin~-

Pırlantalı ve elmııslı saatlertn blltiln haklkt evsafı meşhuru llem olan s t N G B B ııanUerlnde top.. 
la.nmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddüt..5üz S ı N O B B gnntı almalı.sınıs Tt aantln 1lzerln
dek.l 8 t N O E B markasllla, müessesemizin adresine dlkkııt etmeniz llzımdır. 

Moda)'l tıı.ktp eden her asr1 luıdın iç.in tıymetıı taşlı:ı.rtyle ve ne& ~emesiyle holdkaten n.azn.n dlldı::ntl 
celbeden böyle blr hartlrulAde :S t N O E R saatine sa.bip olmnıt 6.ı:!eta blr sa.adettir. 

SiNGER AA Ti l\l:~=~~!~~:EL HEDiYELiKTiR 
15 se.no sarfında tauıırat p:ı.ruııı: yapıJır. Satış peşlndır, ve~I)'• muamelem.Is 7oktar. 

DİKKAT: S 1 N O ER snntıerı 1stanbulda yalnız Emlnönü merkezindeki mağtmUnı.Zd& satılır. İstanbulda 
ı •ı•!?ll!ll••a §Ubemtz yoktur. Adres: SUWER SAAT Mağazalan. İstanbul, Emlnl'ır:ı11 No. 8. 

. T A. Ş. 
Cam e§ya imalathanesi 

Faaliyet.ine, SU ve Çay bardaltla
n imaline ba.§ln.mış ve stp~ 
knbul etmeğe Amade bir hnle 
gelml.§tlr. Şlmdlllk tercihan mek
tep, hastane, gaztno ve loknn
talann taleplert kar§llıınncaktır. 
sa~ ve 1!11pa~ ka'bul etme nuı
halll: Yed.lkule trnmva.y durağı 

N. 70 _ 72 

ua ele Yergisine Ta i Olan 
Müesseselerin tutacaklan bütlln de-fter nllmuneier1 temiz .,. ıtınalı 

şeklide blrlnc1 hamur kAğıda basılmış hazırdır. Defterlerlmlzt bl.r tem 
görmeden karar vermerncnlzJ tavsiye ederiz. 

l'mumi satış merkezi: İNlULAP KiTAPEvt İstanbul Ankara Ca4. 

İstanbul i\sliye 12 net Hukuk HA- Kadıköy ikinci ıulh 
klmlltlnden: 

Müddel: Fatma Mülgn.p. hukuk hakimliğindenı 
Müddeialeyh: Azim Mlllgap: Yeni-

9421365 kapı kum sergisinde bekçi iken htılen 
İrnna gitmekle 1kametgtıhı meçhul. Kadıköyllnde Yoğurtçuda lhlaa 

ANAPJYQJEN Müddet l•'ntma Mulgııp tarafından sokağında 13 No. da mukim iken 
Dr. 1BSAN SA ıJ müddeialeyh Azim Mülgap aleyhine mahkememizce bacr edilen ve bacır 

1streptokok. İstafllokok. pnö· nçılan boşanma davasına nlt arLuhnl ve vaai tayini keyfiyeti Ak§Am gnz~ 
mokok, toıı. plyoslyanlklerln sureti müddelaleyhe td>llğ ecUlemk taıinin 23 Nisan 1942 tarihli nilaha-
vnptııtı çıban, ynrn akıntı ve üzere yazılı ndreslne gönder1lmlşse de aile i!An edilen ölU albay Dr. Adil 

c!ld hastalıkl<mna knrın çok mumalleyhln mezkQr lkametgtıhını karısı Sanlye Kamertan 4/ 11 /942 
ir.ıl!E!'!:JI tesirli taze aeıdır m•llllii 1 terk ile semti mr9hule glttlQlnln be- tarihinde ölmUıtilr. Alacakluıının 

yo.nlle ln.de kılınması llzerıne Hukuk . . 
Zonguldak sulh hukuk htıklınllğln- usulü muhakemeleri kanununun Hl talebiyle rnırasın111 reaml ta.efiyc ıu• 

den; 942/1266 142, 143 ve 183 ilncU maddelerine tev~ rctiylcı ta.fiyeaine karar verilmiştir. 
flkan iade kılınan dnvn arzuhali ue Müteveffiyeden alacaklı ve borçlu 

Zonguldak Ereğll kömürler! işlet- muhakeme .tt\nUnll gösterir .. ftvet.iye olanlann bir ay içinde rnüracantla 
mest veklll avukat Avni Hakbllen ı>u """ 
tarafmdan, aslen Va.klwbtrln Tü- varakasının mahkeme dlvnnhanes1ne alacağı ve borçlannı kaydettinne-
rell köyünden olup hfılen nerede ika- nsılmasına ve 042/067 nunuırnda k:a- lerl alacaklannın vesikalannı tevdi 
met etmekte olduıtu b'llnmly.en Ha- yıtlı lşbu davııya müddeialeyhin on eylemeleri rnilddetindc alacaklannı 
san oğlu 334 Do. lu Halim Bektaş gün içinde cevap vermesine tıırnr ve- ynzdınnayankr hakkında K.. M. nin 
aleyhine açılan ventllp bedelinden r1Jmtş ve bermuclbl karar arzuhal tle 569 uncu rnaddcal hükmünün tatbik 

davetiye varakası mahkeme dlvanhn- olunaca~ Jll\n olunUT. 
D. D. Yollan 8 lncl İşletme Komisyonundan: 10!1 llro.. alacak dtıvamnın cereyan e~ nesine asılmış o'makla. mumaileyh 
Mecmuu (10200) Ura muhammen bedelll tahminen (600) çift ayakkabı mekte olan duruşmasında: Müddea- Azim MU!gap yukarıda yazılı müddet 

mevcut nllmunesı ve oa.rtnnmes1 veçhlle eksiltmeye 1.-onulmuştur. İhalesi naleyh namuıa çıkıı.nlnn davet.iye, zarfında davaya cevap vererek W'ıkl
knpatı zarf usuıııe 4/l/943gilnQ saat 16 da İzmir - Alsnncakta İşletme bl-1 Mlen nerede ikamet etmekte olduğu kııt için tayin kllmıın 7/1/943 pcrşem
nasındı:ı. komlsyonumuzca yapılacaktır. ı anla.,ılamadığından, hakkındaki dn- be günll saat 10 dıı. mahkememizde 

DOKTOR - OPERATÖR 

.ZEKiYE TE IZEL 
Parts Tıp Fakültesinden mC%11Jl 
DOÖUM ve KADIN ho.stalıklan 

blrlncl sınıf mlltehassım 

İsteklllertn !765) liralık muvakkat teminat makbuzlıırlle teklif mek- vetıyenln Utınen tebl.lğlne ve muha- hnzır bulunması veya ıcnnunl bir vekll 
tuplanru havi knpalı mrtlannı aynı gün saat on b~ kadar Komisyon re-1 kemenln 14/12/942 saat 10,30 a ta- göndermesi lüzumu tebllt yerine geç
ıailğlne vermeleri I!zundır. Şnrtnamesı İşletme kaleminden nlınır. (2383> 1 Ukına, mahkemece knrnr .verilmiş mek üzere llAn olunur. 

K b 
. . . oldu{nındnn müdeaaleyhln mczkQr 

a ataş Lıaesı Satınalma Komısyonundan: günde gelmediği veya blr vekil gön- ZAYt - 1941-42 senes1ndo Hukuk Pazardan maade anat 15 - 18 
Okulumdz lçln 30 adet talebe SJrasının yaptınlması ekslltmeve konmuş- dermedlğl takdirde hakkındn.kl mu-· fakültesinden alını.., olduğum şebeke- Qa.roamba fılı:araya bedava 

tur. Nümune ve onrtname okul 1dareslndedlr. İlk teminat 75 ·ıır:ı.dır. Et.. I hakemenln gıyaben devam edeceği, Y1 kaybettim. Yenlstnl çıknrncağt.m.- Kadıköy, Moda lskele.st 251. 
slltme 22/12/942 salı günQ saat 15 de Beyoğlunda ııseler muhasebPcllığlnde davetıl"! tebliğ makamına knim ol- dan eskJslnln hükmü yoktur. 1 iı•Temlıııietaonıiiıiıı: Iİ6ii09ıiili8İllll•m•••mii 
yapılacaktır. c2087• 1 mak üzere 11An olunur. Nurullah Yaver 8161 1' 


