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" Voelkischer Beobachter ,, 
gazetesile aramızda hiç bir 
düşünce birliği olmadığını 

acınarak görüyoruz 

PAZARTESl 21Kfuıunuevvel1942 

Milli Şef 
Bahkeılr Halkevinde 

halka hitaben bir 
nutuk ıöylec:li 

~brlmlsl laA blr mildd•t .-.tıen.-
Mihver sulhunun ne olab~ ATrUpada küçük milletlerin hak- c:Urd1kten IOllJ'& Bursa.ya h&rtktt ede 

l1ni araştıran bir yazımıma cH&- lan lron~urk~ esk1a1 gibi ge- Re1slc0mhur t.mıet İnönü eneat gQn 
tat aahUb .aYcni Nlr.a.m.ıt glbl, ne büyük devletler söz sahibi ol~ Bul'l&dan a.yırılarak zelJl8Jıe f•llD
hAIA iyice ;e açıkca anlatıım~ caklardır. Dernek ki müsavi hak- tine utraYan Bl.pdiç Ye Smdırgı Mı-

ra• anlaşılman,,• Alman sulh lar müsavi p.rtlar içinde blr Av- gelertnt styare' etmif zelzelenin ya.p-
v• • .....,. fü•'·- ' ~ tıtı tahribat ve alınan tedbirlerle 

edeflerin1n, bunlardan u..uu::;n rupa de&ll, Berlln gazetesinin yakından tlgtlend.l.kten sonra Balıke-
memleketıere kal"fl Almanya ~ca söyledlğt gibi cAlınanya ile sırı teretlendinntft1r. 
tfüşman1an tarafından birer kor- İtalyanın. güdüp yürütecekleri Mllll Şef tmıet tnönü Balık.esir 
kuluk gibi kullanıldığını yazarak, bir Avrupa» kurulacaktır. Şu Halkevlnde ,lıalka hitaben aoatıda.ld 
:Avrupanın gelecek nlzamı ve halde Mihverin sulh tezi, bir Av- nutku trad eyl«m1şttr: 
B!rll~ ne olursa olsun, yeni sulh rupa Birliğine ve bu Birlik iç~ Balıbslrlller, ut~ hemferil•rlm. 

Samsun'da iki 
zelzele oldu. 
Hasar yoktur 

~ ...._ ______________________________ __., 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürtı: Htkmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU S.A.BA.RKi TELGBA.FLAB 
.· - y' ~ . 

Orta Don' da y ni Rus 
taarruzu inkiş ediyor 
Rus tebliğine göre Alman müdafaa hatları yarıldı, 
13500 esir, 1320 top iğtinam edildi, dün de 10 u 
ıehir olmak uzere 100 meskun yer geri alındı 

:A.vrupasında hürriyetine ve 1stllt- de ın11letlerlnı ça.Jıpna beraberU.. Bayram gttnllnil araruma ıec;lf-
l!line tam sahip milletlere yer ğ1ne de#1J, Alman - İtalyan he- mekten. pek memnun oldum. HeıplnL Londra 11 (A.A.) - Diln -~ miidafaa mevzileri 16 kilometre d .. 
olup olmıyaca~ı sormuştuk. gemonyasına dayanıyor. z1ıı ~m.ınızı Jrutıa.rım. Bugün Moekovada neıredil.n huauıt tebli- 1 be rytt.-. rinllkte ve dört ıha.ttan mliteıekkildi. 

«Voelklscher Beobachter» ga.. TürJdyenin mllletlerarası po- BlpdlO ve Sındırıı bölgeleı1mlz1 zl- i• göre. Ruelar, dUa merkea cephe- Q Tipilere ve kar hrtınalanna rağmen 
rıetesl bu yazımıza cevap verdi. littka ~rüşünde cBüyük» ve yam ettim. Blgaa19 sarsıntıdan çok ıinde n Don nehrinde taarruzlanna takip barekah devam ediyor. 

Nasyonal - Sosyalist Partisinin cKüçük» tasniftne yer olmadı~ zare.r görm~, '6:!n Ye fır~ 1:: devam etmifler ve 20 - 30 kilomet- • tt' f k Almanlar, esirlerin ifadesine gc;.. 
aözcüsü olan bu gazete .. «Küçük gibi gelecek sulhun herhangi n1. :b~ ::ı:~ 0:-uı:. P'aka~ va.- re derinlilr.te llerleyiıler yapmı,Ial'" 1 1 a 1 re, bu yeni Rua taamızunu hiç bek-
mllletlerln hakkı» b&.§hklı cevar zamında, Avnıpanın _ k1mler ~8f}a.nmı b11111k sa.raıntı 1Qlnd• dır. Almanlar, ıllratle cenup batıya lemiyorlardı. Almanlar, 16 birine.ika· 
bında cAvrupadald küçük millet- olursa olaun - .sadece blr lld çok metin ye astmll görmek bana. çek.ilmektedir. Geri .Iman 100 mee- • nun günü ...hah ıaat aekizde Ruslar 
lerln siyast dunımlan he.kkn!d& 1r1 devlet ta.rafından idare8'.n8 teeeuı ve kuvve\ yerdi. Mllletlm.1z1n k<bı yer araaında 1 O ,.hır vardır. top atqine baılayınca, bu yeni ta· 
Berlinln gtsrüJ ve dÜfÜDÜJÜllib isteyerek, boyun eğmek nty~ felAbt mıntakalanna candan ı.ıgW Bunlardu Odai Voronea - Roatol İıpanya ile P..-tekiz arruzu anlamıılardır. Bu yenJ Rm 
bellrtlyor. de bulunmadıAmnz ldmsen1n ve htlkQmet tedbirlerinin iabetlt ve demil")"Ola batb arumda bulunmalr.- hilk6metlerl b{: ittifak taarruzunun inkiıafı. merkez ve Le-

Yazının yalnız Ajanı tarafın- meçhulü deA'Udtr. Şlmd1ye kadar aen1t ISlçtlde olma&, fel&keU .. -.. tadır. ningrad cepheaindek.i vaziyetlere de 
aan verilen ve bayramdan önoe Avnıpadald bütün harblertn, bu manda tamamlle ta.mır edeblleceti- Rualar, iM, sUnde 75 - 1 '0 kilo- aktettiler teelr etmesi muhtemeldir. 
gazetelerde çıkan hülba.mu oku- latayı ve milletleri kendi çık.ar- mis• emniyet veriyor. metrelik bir Jlerle,.t, yapmıolardır. • • Almanlar, biitün doğu cephcei bo-
duk, tam metnlni hen.üs görme- lanna uydurmak isteyen büyük Bunlan ötnnmekten aevtndi#im Reuter muhabiri. ftaetof ,ehrlnln yunca teıebbüıil elden kaçırmıılar-
t1ik. Fakat bu hüllMdan dahi, devletlerin kaI'§1lıklı menfaat flbl, benden dinlerken s1z1n de teselli diitmeal lıthnall bulunc!uiunu bil- ~bil~~~~~)_::... ~ dır. Cephenin z.ayıf noktalannı ara-
Derllnin görü§Ünü anlamak müın- kavgalanndan çıktığım blldt~ bulacaluıım em1ntm. Bu ımlerim dinnektedir U,.,. ittifak ~ ~ ma.k rve yeni darbeler indirmek Rua 

kündür. • mb lçln Avrupayı bu aefer de ~er:-::ı~ ==~ör!:'.;::- Böyle bir lhtlmaUn tahakkuku, tar. bpanya Hariciye Nam lor- komutanlığının elindedir. 
Alman gazetesi, yazısına: . •Bize ya1nıs §U veya bu zümreden bir iare hu.sualle gtısel Çoruma ye M•- Kalka.yada buluııan Mihver kuvvet.. Kwl Yıldız gazetceinin yazdığına 

atılan bu taştan kaçınmü 19fn lld devletin idare etmek ist.eme- oltlSdlntın merites vt köylerinde zel- lerlnJ eon derece mUplll bir duruma 'l:ı-oıd~ p::!t ~l=: göre, Şimal Buz denizinden Kara-
hlç btr sebep yoktW'» diye b8fh- 8fn1 yen1 fel!ketlerin bqlıca kay- zele fellk.eti ı~ vatandqlanma dl!ıllrecektlr. Ruelar, bu yeni taar- J denize kadar uzayan bütün cephe 
yor. İlk şaştığımız nokta budur. n&lt sayam. Bundan bqka, eğer Nllmlanmı, aevın.rlml n yaJrm 11- ruzlannda fimdlye lıaclar Almanlar- ~~:n~ bir-~ :: boyunca Alman taarruzuna nhne 

Kimseye t.af atmak hi9 aklı- ATrUpayı lJd devletin idare etın• cflertmlsl ifade edft'ler. dan 1 '50 .m, muhtelif ppta 1320 oldü.-· z;'==1-. ı>ortü olan tek keaim ıyoktur. En ıimalde. 
mı7.da.n geçmedi. B1s, en temıa "1 ft herkesin bu gQneıf altında- Btıttın mllletQe aevtnçlerde ben.be- top, 800 havan, 89 taak, 11 mülJm- ...-- ~ Munnanık bölge.inde Ruslar, bir 
btr düşünce ile Alman guetel• )d maddt manevi vat1ık payını t1z. Bel• memletetim1dn her köşe- mat ve t.qe depoeu saptetmJılndlr. ~~~= ~~~~ hücumla ehemmiyetli bir mevzii ge-
rine, konuşma imkAm hazırla- yaJnu lld devletin dağıtmaaı mll· alnde btr derdlm.lz olma hattın mll- DünkO muharebelerde 8,000 Alman ._ ...... .........- .._. ri almıtlardır. 
mak istedik. Almanyaya karp letleıin gelecek saadeti için gere- letQt beraber acı dutmakta.11Z. Btı- aldllrülmUftUr. Wr latimıtdh olcl~ .,.,._ Gece yaneı neıredilen mutat Rm 
samimi dostluk duygulan tqı. klyoraa. bu .,,..,. ve yorucu vazı. yük Tt kuyyetJl bl:r mllletln bOttln Husuat Rue tebllilne giSre, Rm ta- etml,tir. tebliğine göre, merkez cepheıinde 

.A-- ' ""'IS..... ~saslı meztyetıerlnt eaıpe.a~lam tqt- L • , 
Y~ruz. Geçen yaz gidip yakınw:ı.u :tenin neden mutlaka Almanya yoruz. a~ Od kol ballnde lnldf&f etmeıı:- ve Stalıng~ad da da Ruı taarruzlan 
görmek !ırsatrnı bulduğumuz bu Ut İtalyaya dttftüR'ünü, daha Bmdıııııyı da ziyaret ettim. Menı- tedir. Blrlncl kol, Doa nehrinin ce· ,olan keeif Alman mUdafaa b~larını devam edıyor. Almanlann Sovyet 
büyük milletin feragat ve feda- sangin ve daha cömert ellere bt- l&ket1ml.ztn aenmıt yerlerinden b1r1at nup iatikametinde 6J ldlomet~~ tRpçulan aayeeinde 1Y•rmıılardır. müdafaa hatlarının araıından KC9-
kA.rlık, dJslplln ve te§ldl!ı kudre- rakılmadıtuu anlamak gtlo olu". olaıı BmdJ.rlı, oahdkan Ye babayttlt bir eephede. lk!nd kol da BUJU& Ruele,r, Alman bataqa men:ileriıU mek için yaptıklan Umiı.iz gayret-o 
tlne, bir rejime'" bir td-.Je... JlllltW ~ At1UJ&'-M bir hallan tmıendh'meıllJe de §ilk ete- DOa cllıae)lı.de 5uaftmof 1atibm.- o Qdar .17i t..blt •tm!td 1rJ. Alman- lar l>op eitmııtir. Stalingyadın c .. 
lılık derecesine hayran kaldık tatbikatı, ana prenalplıerden da,. terli btr merkezlm1r.dlr. Vata.ndq- tinde Uerlemektedir. Bu J1d Rua ko- Jar baraj ateıi açar açmaz. birçok nup batııında Rualar devamlı bir 
Çok kere yazdığ'ıınıl bu dÜ§Üll.C&- ha U ga.rlp deAfidlr. Berlin ga.. lanma fırsat buldukça Sındırgıyı gör- lunun blrleımit olmaluı muhtemel• top menilerlnJ derhal tahr.ibeyle- mukavemet ile nazilerin ilerlcmeleri-
terl tekrarlayışımı.z, Almanyaya zetes1ne gere «Yeni Avrupada me1erln1 ta.valyt eder1m. dir. Fakat bu birlepneyi tey'ldeden mitlerdir. Bunu mlltealdp uzun ve ne mlnl oluyorlar. 
dokunan herhangi bir meseleden küçük Devletlerin hayal! parl- Ba1ıt8'lrliler, blltlln vllAyıt~ het bir haber yoktur. beyu elbiseler giymiı olan Ru. aa- Merkez cephe.inde ve Veliki Lu-
bahsettlğimlz zaman, iyi niye~ mantartmıt kalmıyacaktır.ıt ta:ııfta. tytt:yt ça~~mın~ sımen Rualar derin ıvadller y{l]uek ta- kerl bua tutmuı olan Don nehrini ki' de ikinci derecede çarpı§malar 01-
mlzden şüphe ed11memesi 1ç1.ndtr. Paı1Amento 8istemtn1n hayali :ınun~: sevlntyonım. v~e:~ı;:n .;: peler a~ında n Ozeri~d lı:unılmuı geçmişlerdir. Barı yerlerde Alman mu~tur. 
Tek kaygımız Türldyenln men- yahut gerçek, 1yt veya kötü ol- a1 118 aellmlıyaf'ak e1ze olmdlllk veda. - ------
faatl, değişmez .nıesleğlrrıı. Tül\. dulunu mönaka.p. etmek başka, ederim. şen ve~ talın 
kiyenln mllll polltlkasıdır. Bunr mifietıerln kendllertnl nasıl idare Mllll şet İsmet 1nönn ·~alıltestrde 
öan dolayı ne körü körüne her- Necmeddht Sadak blr mMdet 1.!tirahat buyurduktan 
hangi bir propagaıi1aıun A.leti (l>eftmı tah.Ue 1, sütun 1 de) sonra Bur.saya dönm~lerdtr. 
oluruz, ne de herhangi sabit ft.. 
kirlerle sağa sola sat~ak Ade
timizdir. Biz, ancak inandığımızı, 
bi1dlğlmizi yazanz, ve bunun lQ!n.. 
dir ki her meselede, herkesle açık 
konuşmaktan çeldnmeyts. Al
manya balamından da açık k~ 
nuşma zamanının artık geldiğine 
inanıyoruz. 

Almanyanın sulh gayelerinin 
ortaya atılmasında 1ld türld fay
C1a umduk. 

Harbln dördüncü kışındayıs. 

Varhk vergisi 
listeleri yar1n 

tekrar asılacak 
Istanbul' da 

1 ikincikanun 
ödeme müddeti 
cuma günü bitiyor 

'Filrklye' de tahakkuk ettirilecek varlık vergiainin 
yarım milyaTı bulacağı tahmin ediliyor 

Bu gidişle beştnc1 kıf1 da A vrup~ 
nın Yakı, yıkı ve ölüm lçlnde g&
tirmiyece~ kimse güvenllye
mez. Harbtn bu genif ve süre~en 
bAU, Milll Şefimizin dedlğll gibi, 
btr tarafın katt ve çabuk bir za
ifere dayanacak t.agallübüne im
k!n olmadığını gösteriyor. Bütün 
~vnıpayı işgal eden Almanya, 
~dediği Nizamı ancak kesin bir Vrlık verpl lietelerl İetanbulda lerln menkul ve gayn menkul mal
pfer ve sulh sayesinde lrurabUlr. perıembe aUnll Maliye ve Belediye larile alacak, lıak ve metıfaatlednin 
t:tatl bl.r Zaferin imkA.n&ııhRı talı.il .,belerin• uılmıtb. Vervinln ihtiyaten haczine karar "Verebilir. 
meydana çıkınca 8Ulh için anla§- talıakkuku ile menuJ olan mem~ 1.5 aüniillt mUddet içinde yatırıl
lJl& IAzımdır. An~a da ancak lar I01l 1 J aUn Jçlnde aecell CÜll"' mıyan vergilerin Tahsili emval ka
!ki tarafın ne 1 &ç1kaa belli dllzlet çal11tıklanndan, kendilerine nanuna tevfikan tahıiline teveHiil 
~lduktan sonra O Y8. çıkabUe- 69 sUn t.tirahat verilm•i muvafık edilmekle beraber verıf miktarlan· 
cet bir ihtimaldir. (1'3rlllmflt n U.tele.r cmnar.teef Kilntl na müddetin dolmuından itibaren 

Bundan: bqka Alma:nya, 80ll kaldınlmıttır. Yann tekrar aaılaoak, birinci hafta için yüzde 1 ve iki.nci 
IÜJl)erde bir Avrupa Birlitlni vergilerini öirenmek J.tlyen mükel- balta iç.in yüzde 2 zammolunur. 
fierl sürmekte, bütün Avrupa lefler 1'81le ıubelere müracaat ede- T!lik. tarih.inden fr!baren bir ay 
tnJ11etıerln1 bu gaye U~a el- rek namlarına tarhedilen Varlık ver- zarfında borçlannı ödeml;yen mil
b1rıtğtne çağınnaktadır. Bu mil- glalnf kolaylıJda öğrenebilecekler- kellefler, borçlannı tamamen öde
ietler, bttaraf kalanlar, yahut dir. kazarı9 ilzerine tarholunan ver- yinciye kadar memleketin her ıhan
(ogal altında bulunanlar. Av- ııf U.teleri Maliye, emllk üzerine gi bir yerinde bedeni kabiliyetlerine 
rupa Blrllğmde kendilerine taıfıolunan Varlık rvergili lieteleri de göre aakerl mahiyeti haiz olmıyaıı 
ayrılacak yerin ne olduğunu ön- Belediye tah.ü ıu'belerine asılmıp- umumi hizmetlerde veya Belediye 
Ceden bllmek, ona göre hareket tır. hizmetlerinde çalııtınlırla.r.> 
etmek istemezler mi? Bu b1rllğtn Listeler İstanbulda 17 birlnciU- Varlık vergisi listeleri 
fekli ne derece çekici ve güzel nun Pertembe gilnll asıldığından 
olursa, isteklllerl o kadar çoğal- vergiyi ödemek için tcsbit edilen ıs asılan yerler 
maz mı? g~rılük .rnühle~ 1 ikinciklnun cuma Şimdiye kadar 14 vilayetimizde 

Yazımızı , Almanyaya ~ at- gii?U bıtecektır. Ödeme müddetine Varlık vergisi listeleri aaılmııtır. Ev· 
mak için değil, bilhkis ~.ır· dost daır yarlık :vcrgısı kanununun velce de yazdığımız gibi, luanbulun 
mfatne ve bu saf dilşuncelerle 12 ncı rnaddeııı ıudur : vergi tutarı 344 milY'On liradır. tz-
yazmıştık. «Mükcllefll'.'r vergilerini, talik ta- mir 26,701. 766, Ankara 16 milyon 
Yazımızı ve ndımızı anarak ce- rihinden itibar('n 15 gün içinde mal 658,800, Adana 8,500,000, Mer

vap VPıil ecE'k ,~e~erde göıiilmüş sandığına vatırmağa m ecburdurlar. sin 2, 173,206, Hatay 3,235, 140, 
olm ~c:ı n 'l t Me.Kkur borcumuzdur. .. .. .. . . . Muğla 444,000, Edirne 841,800, 

1( 1 ,., . ı •.,. .. nf""\h"lr-lıt.ı>r) f"a- 15 gunluk mL•rldetın geçmesını Aydın 1 381 619 K • · 745 000 
b kı el L 11· b '" ""k 1 ' ' ' ay erı • • Zf'tn in ,.. ı- ,,. , rı· • ·t · ... t·" ,..,.,, _ e eme e•l r""''.l ın C"l uyu ma 

duk. Bu gazeteye göre, gelecek memuru. lüzum aördüiii mükellef• (Devamı sahife 2, 11ütu 

Rommel ordusunun 
_ ricatı durmadı 

Tunus'ta mücadele, çamur dövüşüne 
döndü, Mihver üsleri bombalanıyor 

Birrnanya' da 
lngiliz taarruzu 

Arazi arızalı olduğundan 
ilerleyiı yavaı oluyor 

Londra 21 (A.A.) - Blrmanyada 
İnglllz taarruzu devam ediyor. ingL. 
ıtz kuvvetıert Aıtt>ay limanına doğı"W 

Londra 21 (A..A.) - Rommelln gen Blr radyo sözcn.stıne ım Tunust.a Uerllyorlar. Fa.kat erazi Arızalı oldu
çekllmekte olan kuYVltletl Eıtsultana mücadele, bir çamur d~e dön- ğ"U'ndan llerlleN o kadar süratll yaı
mevltlln• varmlflardır. İugWzlerln mil§tür. pılmamaktadır. DOn 11lc defa olarall 
taklp kıtalan, düşmanın artçı kuv- Bir kamyon ooförünlln, mahir blr Kalküta l1maru btr hava hilcumuna 
vetlerUe çarp~. ına.ldn1stln bir general kadar ehem- uğr:ı.m~tlr. Bu alun netıce.stz kalınıt-
RonımeUn nakliye lı:olları. 150 ldlo- mi)'ett vardır. Yatmu.ı1&nn nJspeten tır. 

metre U%Wlluğunda bir sa.ha dahilin- hafif geçm1f oldutu C~ubl Tunusta Yeni Delht 20 !A.A.) - Hlndlstaa 
de ç&1dlmelttedil'. Ellpyll. lle Trab- Fransız kuvvetleri Sua lJm&nırun 140 umwnl gara.rg1l.lıııun ha.rt> tebllğt: 
lusgarp arasında. Buatrax muıta.ka- kilometre cenup batıBında PJoon mtı- D0n1kü 19 ilkkA.nun gtlntı kuvvetıe
sında, sahil yum~ak oldutu 1Qln yoi hlm mevkllnt •Ptetm1t ve mukabil rtmız Anı.kan'da. cenuba doğru ha.-
30 kUometre tçertden .,eçıneıı:tedJr. hücumlara rağmen bu mTeldl mU- reketlerln• devam etm~lerdir. Dllf• 

Bu kunetıer, btr tara.fı bataklık hataza etm~lercllr. ma.nl& temaa tes1.9 edllmemlştlr. 
olan bu 7oldan aynlmamaılc mecbu- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 

rlyetlnde oldukları tçln mllttef11t ha
va kuvvetleri için mlltemmel btr he
def tef1dl etmektedir. Muttettıı: hava 
kuvvetıert, yaptıkları htıcumlarda bQ.. 
yt1k muvaffakıyetler .ıde edlY'Ol'lar. 

Londra 21 (A.A.) - Tunusta dev
riye müademelerinden başk.a mtlhtm 
bir hareket olm&m)ftır. Şıddetll yat
murlar durdtılu için Jld taraf çamur
lara batmıf olan :malRm• ve ~ 
zatlannı çıka.rmaJı1& m.Wdll.rlef'. 

B. Hitler'in 
karargahında 

Londra 21 (A.A.) - Bitlerin umu
mi kararvlhında, 18 n uı blrlnclkA
nunlarda B. RibbenU'op, m&refal 
Keltel, marel&l Oörtnc, !kont Cl&no 
ve İtalyan gen.et kurmay relsl eeneraı 
Oa valleronun ~trAlrlle nıilhlm bk 
toplantı yapılın.ıştır. Bu toplantıd& 
B. Lava! de hazır bulunmuttur. Bu 
toplantı vaziyetin., m%hv•r Sçln btıh
ranlı bir -.thaya. girdJğine alA.m.ei 
tel!kkl ed1lme1dedlr. Hltlertn b .. 
yanatına göre bu toıplantıda nan.. 
saya ait mese~er görüştllmllfUlr. 
Mthv&rtn tara.fsm lr.omf\llan mUte· 
yakkıs olmak ıeretttr. Mihverin ar• 
tan ümltaızllğt, mnttetlkler tarafmı
dan cesam "rtc1 bit alkltt ~ 



-

-·--· --

A 
7 

II Klnunuevveı 1942 

UMU 
Geçmiş günlerin ma il arı 

Çocukluğunun aydınhk g1inlerl üzerhı.e acı bfr ös?~eill- J G 
wğı zaman hang1 1nsan o panHili aynada, u her Dtinkü karıı a~m da alataf:arayla 

~eyle bercber uzun kış gecelerinde .mindere otunnUf, 1 etekleri B lkt O b b d } et:rafı~a. dizilen gözleri uykularla dolu tonınlanna 111.1u1Jar ~yll- eı aı - t er.A ere ka 1 ar 
yen buyuk anneyi görür gibi olmaz?Blr plrlmkhıde4111 gfbt dJa. , 

oğ c phesinde 
karşılık ı taarruzlar 

tuası kalbe ışıklarla dökilleJll> çocuktuk l'flnlertmfs bil cfaha ıert ~ •t.ılkı4tıı iıltUa~ ~ 1kl ~Pili~ MU1e. Jt 
gelmemek üzere gitmJşse onlar, mutlab uçlan bem.beyas oln11iJ, ~I tt ~ ~ ~ itdf1en n.t hebt. t'W.Mr ~ 
gözlerinin ft>..ri sönmüş, yanaklan yumuşacık, ihtiyar eUertnlıa iupu& ~ dtn fe1'6f )'abu.a a:;tıJ:r:ır:ta.i ~~ 
derisi çilU bilyiik aıuıelerlmlzle beraber, bir Yiiın renk n ._ ..i.: dmda~-~. ~~~~ ~ .... Di• 
halinde bizden uzaklaşmıştır. Fakat yannın taze çocuk1an .W nJ h ...,.._, yumda ~~--:-- ~ oaı&~ ~ ».l.. 
tene sonra çocukluk günlerlnln iherlne eğlldiklert aman 0 ..oıtrU o1&a ba '°ı ~ dolt.i6k tu- tın4& OJZ111'n Ktob ~Ulat· 
•yrutda tonmıanna «Kel oğlan», «Perl prulfşahb, dturb m••b ~~ta:-~: !:r ~.ti = J{" =
anlatarak onlan hayal Cılemhıfıı bWQr köşklednde doıa,tuan bil' ~u. ibıi ~ ~P mflde.taa.1a ~: 

Ruslar merkezde büyük bir taarruza 
geçtiler - Almanlar da bir 

karşı taarruza başladılar 
büyük annenin tatlı yüzünü göreınlyecekler diye korlmyorum. IM.t ı& ıt dt ~ &lkıllar &ra- roordu 
Çünkü bugünün genç anneleri masal bllmiyorlar. l1llda ·~om\ tabmtar fU tö1l- On ~ daJdb. t&rfılJk1ı &1anlar Dolu cephednıde ı 

Maarif Vekilliği yeni nesllleri minnettar blrakac:ak bir hızla dt d1sUdller: anmııda. .,. uma.n mm.an bel ~ 
~ok gecikmiş bir 1§1, Avrupa klh lklerinhı dDlmlq çevrilmesi tflnl Qall.tuara7: Ollnaıı • J'&ru'k. 88.- ~Qbil de ~·~ Mazı ona;ı ~"- ~.ıkt geoe Moekovada ne.-

hır an evvel başarmaya çabşırken ilk çıkardıfl eMrler aramıCla Um • Xtm&l, AJU, 9'f&k " Jmcmet, dUib.da:; ıtı~ tm, bil m~ r.cUl• bb &.7et bu1mt tebHif. 
B. Vildan Aşir'in tercümesi olarak Charles Perault'nun o:Geçmlf Muza.ffer, <>emU, Om&ıı. Gueııter. lçfn teıcra.r J:1ef1.t:tq bM1a.a lltzıia Rua kıtalarmın Stallnarad ile 

günlerin mnsallan» m da vennlf bulunuyor. Bu eser Franm Btf1,ttaf: M•hm•1 Alt • Vavmı. s1nU lae d• ~ harltullde b1r Mo.kova arumda. Voronez 
k1Asiklerl serisinin onuncu kitabı olarak çıkmıştır. .. ırırı.to - Ha.,in, Ozner. İbflhD • oyun wtturan ~&lı:tal' hlı* btl- mntakaaında bt\yU1i &lçOde ıa-

lçinde «Parmak çocuk», cıÇ.izmeU kedlıı, cMavl sakalı>, cOr• JI~~~ = ~· ltb ~ iıılk:ıkıta.mıı mum~ uru.u. •eçtllderfnl v~ Altnlln 
manda uyuyan güzch gibi dünyaca meşhur m.a...qlian bulunan Oyun · Gal&tuil'qtn :tadtn retle d'Urdw.m b.tealnl tıahI1k9d9n llatlumı iki noktada yardıktan· 
Pen?ult'nun kitabı h~k;katte ne bu zatın, ne de Fransız milleti- açılan :ır h1lcumu il• ba§l:~. B._ uzg;~t'!d., nı bllcltrmlttlr. Tahlil• 'lSre h!r 
T!.lndır;. Bu masallar lhndden kopma Şark masallannın hattA bt· ~ m1lda1aumd& teılilen bu hQ- tıkt&f hOo:ııannı 'i:i:e.~ebır 4t !lok.tada açılan aedik 90, diler 
ztm. buyiik onnele~izden dinlediğimiz cKel oflan» meceralannın cnım derhal nidf.n mukabele ıor- k1ld.e atl&ta.n an kırmmhla' mtıdıia.~ nOktcd• 2S kilometre aenltliifnr 
motıfierl, hayallerıle doludur. Perrnult fsmhıl ebe& kılmak arm- dtı. Ant olarak aola reçen to,u. Va- !aanm uzun vunı~a.n ne orunu tıetc- 4edir. Ruı lutalan eediklerdon 
Elle yazdığı bir çok eserden sonra akadcmJye Aza olm~! fakat ruku rtmeı b1r vilout çalımı 1le atla.- :rar ~ muvaffak oldular. 60 k.ilometrrderlnlikte ilerlemlr 
Boileau'nun şnmarlnn altında sinip edebiyattan Adeta soğudufu tan ŞQtrtı ortaladı S.. d• a.t &Qık 82 ııcl da'!d'laıd& ~rtd.en uzun tıır ler, Kantemlravlı:.a, Bopıhya'· 
bir sırada sırf çoculdarnu yetiştirmek ve Ahır ömriinde biraz da Hal181n ftlt atmakta ıeclme&1. ilk paa a1t.n Jllkmet, Bef1ktq mt\.dAtıll- Yl. dlSrt 1r.ua.hayı n 200 mca-
oynlanmak mnksadllc hallan dilinde dolaşan hu muallan milhb:n dakibda mtıhim bir tıratın bom&- rtnhı Uerld.e buhumıamzıdm Satifade kön ,..r1 ı:aptetml,lerdir. Geııo 
b}r iş yaptığının farkında bile olmadan kaleme almıştı. İşte, o ta· ana aebep oldu. Bu G'&da Oll&ta- ederek kaleye kadar ı~ltrdtıtti topu Sovvet tJbli~n• s3re Rualar 
rıhten itibaren - on yedinci asrın sonu - bu masallar Perrault'· -.raydan Oı'han ab.tla.nant.k çık.tı.I bekle1meden .Utıe tahvil .ıtı 1ee dt Alınanlardan 10 bin •lr, pek 
nun \•e Fransız milletinin olmuş, ma!nllar muharrlrlerfn.I de ebe- Yerlnı Btılent &1rdL Mehmet AU !bel btr blonlonle bmıu 90k p.naim almıılardır. Alman-
dileştinnişilr Oyunun flk anlan Befl]ctaf ıeh!ne Cz:ıled.l. Iu harh aahnealnde 20 bin 6lü 

s· d" •• • •• d eri . Cl'reyan ediyor vt btf daldk& içinde Oyun eonlan yaklB.§tıkÇ& heyt• b __ L } d 
., ım ı onum e çocukJanmıza v lecek kıymetli bir kitap ha· n9 mmıım te'hllk• atla.nan Oalatua- canlı btr oekle t1rd1. Bllhusa ~- lnutllllf ar ır. 

Jlnde duran •Geçmiş günlerin masallan• blzfm, hafızalardan s11Jn. n.7 kalesi mtıtemadt btr baskı al- t&§b.ların Mtiln enerjUttint kullana- Sovyet tebliiinde Jami aeçen 
meye başlamış olan, genç annelerin çocuklanna anlatamadıktan tında bulunUJ'()rdu. <klatasan.1 m'ti- ra.t ratıp kaleye y100end1k1ert rertU- yerler Voroncz • RoetoY demlr-
kendi masallanmızı düşündilrUyor. Acaba bir Perrault çıka relin· dafaası her !ki cenahtan rapılan n dtt Fakat buıtln rol yaptırmama.ra yolu Uzerlndodir. Rmlar Stallnı-
clye kadar dayanabilel'dder mi! b1rblrtn1 tovalıyan bu a.tın:ıa.n netL. ahd~ g1bl h9r tara:ra ~ J'a- arad Sle Voronu arasında ıve 

Şevket Rado o8* bırakmak i91n oan1a ba41& ~ rukun can.slpa?ane bir fekllde yap- Don nehri llı:erlnde Boaucar"oa 
-===================--=-====ı:==:acıı==• lıfınak mectnırtyelnde k&lıyord\1. Bu tıtı mtlda.haleler btlt1hı. üınla.rın ne- blı k8prllbap muhafaza ebnlt-

arada Hattı .,.. ŞOtrllntbı ook alcı tıceatz blmuma .ebep olu1otdu. Jerdf. Anlaııldılına ır8r. bura-
"Voelkischer Beobachter,, gazetesile 
aramızda hiç bir düşünce birliği 
olmadığını acınarak görüyoruz 

ikl ıfltilntı Osman fevblAde kurt&- Dtbık11 Oalıataara7, Be1lkt&f m&- dan uehri eec;mSwlor ve Alman 
?lfla.r yaparak önltd1. ~ ıolsh bir vu:iyette bera.beft b&tlannı yararak derlendtlerdir. 

Bu aı:'lı:ı taQlk emumda Hallı ile nihayetıe.nmeslne baflı bqma ft.. a~ 
O&llllfan 1'aruk b1r mtiddet oYWlU nittm Amll oldutunu tereddilt.!tız olL ~~derin Don nehrinin bfr 
tıerJı:ettı 18e de b1ru aonra tldav1a1 rak iddia edebllirlz. Otlata.w.ra:rm kolu olan Cir nehri bo711ndakl 
11-ptlara.k tekrar OJUnt. gtrdl. Ve tam ve mııu t&Dmmıızın essız mMaN Alman kuvvetlerinin ceriledn• 
oyuna l1rd1l1 crada da. kaltıye ıtr- olan J'aııJJc dflnldl maçta her top& ddtmelt t.tediklerl anJaıılm~ta-
mette olan bir topu kornere ata.ralc mtldahaleetnde muvaffak oldn ve btı- dıı. Buıiinkll hareket hen8z 

(Baş tarafı 1 ncl sahifede) göre Avrupadald m1lletlerln hu- kurtarıp muhakkak blr gole mln1 t1ln TU1"U§lannd.a da. blesint m1lhhn bayi• blr telılike clSıtermlyoraa 
edeceklerini kendilerinin karar- dutları nasıl olacak? SUallmis oldu. bfr tehlikeden uzakl~. Kend1s!nJ da Sovyetler ilerlemekte denm 
laştırmak hakkı başka ~eydir. cevapsız kahm§tır. Oyun bafl&yalı yanın aaat oldutu tebr!k etmek bir Tazifedlr. .duler'"' daha cenupta mlUıJm 
Bir milletin, lyi kötü, dilediği Bununla beraber şüpha ve ~ halde Beelktaf butısı devam ediyor Oyunmı 80ll. d.aklD.l&n Be~ blr b.yta)t noktuı olan Millero· 
Jdare şcklinl kabul etmesi hür- reddüt götünnlyecek surette an- ve Galatua.tay ka.leal faaıluız blr mtnıaclmler1 ile Galata.Ara;y mtid.a.- -..o'yu ele aeç.lrebIUrlerse, bura-
riyet ve Jstıkla.IlnJn ilk şartıdır. laşıl~ esaslı noktalar da 'VU-. ft'ldlde tehlike atlatıyordu Buglln bo... fllerl atasında çetin btr ~e ha· dald Alman ku-.vetlerl .Oç bir 
Nasyonal - Sosyalist idaresi veya dır ki blllnmesl faydasız de~Udlr. Silk oynayan Glla.taara.y mUbacl.m- llnde geçti. Bu çalışmalar gemere duruma dUoebflir. Kınl Yıldız 
faşist diktatörlüğü insanlar içlnJ Başlıcası, yeni Avrupayı A~ ~~ ~ Bef1k~aı nımf aıı.hMmda ya.- vermediğinden tnlmnlar sa.hadan 0-0 gueıte.l yazdıfı bir makalede: 
bir crnet olabilir de bazı akılsız j ya ve İtalyanın Jdare edeceklerl- t& a birtJa:;ı::.:ıe e-r =~ı~S.:~ berabere aynldılıır. Şad Tezcan cBu defa Almanlann tutunma-
mille ler parlamento ve hürriyet dir. Alman yazarına göre küçük oyun tama.men oaıa.taııaray müda.- K k sma mlhaade etrni;r~celin de.-
cehennemini tercih ederler. Buna milletler, bu idare altında, eski- :faasuun ıırtıııa filklemtı4 bulunu.. t ır oşusu mlJrlr. Bu yan ve teb1ffde mu-
kanşılnıaz. Berlin gazetesi, yen1 sinden dalın. şerefli bir mevkide yordu. stanbul atletizm ajanlığı tara.tın... vafEÜıyet g&ateren hlrçolt Rus 
Avnıpada her mlllettn idare şek- bulunacaklardır. Küçük millet- Diğer to.rattan B~lıl:ır da ezı- :~ te~~ ~~~~ klr ~ generallerinin iıbnlerlnln bfldirll-
llnln Berllnden tayin edlleceğ'inl ler bu yüksek şerefe can atarlar cı b1r tlatfinlllk kurarak tamamen tır. sa ann a yapı Jlllf- meal. Sovyetlerin taarruu bll-
s6vlemck istiyorsa bu mesut Av- mı, bilmiyoruz. Fakat Türkiye Gala.tasa.ray kalesi önünde oynama- KQAtl.kler ve büyükler arasında ol- y(ik (lmftlerle ba§ladıklannı g8s-
nıpa B'rlJğlne çok müşterl çık- gibi büyük milletler şerefi, ancak lannA rağm~ bir ttlrlü aayı çıkara- malt Üz.ere 1k1 lllUf atlet uasında ya- ı · tennelttodlr. 
mıvacaV,ını şimdiden temin et- mllll sınırlan içinde tam bir !&- mıyorlardı. Nlteldm ıiyah beyazlıla- püan bu ko§Ulardn SOOO metrede Kur- Dlier taraftan .dlln J..:ondra 
mek isteriz. Onun için, yazılış tiklal ve hürriyetle y~a.makta nn büttln çal~alAn ıçemerestz ge.. tuluşta.n K8anakb lS.28 lle btrlncl, radyosu. A1manlarin ıtua taar-
yahut ıı:nlayışımızda yanlışlık buhırlar çerek ilk devre o - o benı.berlikle ni- aynı kultlpten Koço llt1ncl OnlatMa-
ld ğ · hayetıendi. Ali tt tın ' 

nızunu d>.Udurmak için Voro
nez' in cenubunda tfddeıtJi bir 
ka111 taamıza cirlıtiklerinl bO
dlnni§tir. Bu taarruz aeliımo 
~ıterirae, nehri aeçen Sovyet 
latalarını silo duruma düıürebi
llr. Her halde bu mıntakadalı:l 
mUharebeJer ehemmiyetli bir ıe
kll almı§tır. 

Şimali Afriluıdaı 

~nci ordu, Rummel'in kuv
ntlerinl taltibetmeğe devam edi· 
-r>r. JngilizJer timdi Sirte'ye yak
Jaımıılardıı. Sirto, çölde olduk
ça muntazam bir limandır. ı~ 
aflizlcr buruma ele geçirdikten ı 
90Dra denizden İafe 'Ve levazım 
Mvki bakımından iatlfade ede
bllocc1derdir. 

Dün Londra radyoıunun Ter
diii bir lıahere göre, Mihver 
Trablusgarptaki kuvvetlerini Ta
nuİ'a çekmektedir. Tunuaa ltal
ıva yolile de yeniden birçok tak· 
..:iye kıtalan ııelmiıtir. Şimdi 
Mihver k.ıtalan ağır toplar ela 
almıılardır. Şiinali Afrikadaki 
uıl mühim mWıarebelerin ~ 
rada cereyan edec:eii anla,dmak
taclır. 

Uzak Doğuda\ 

İngiliz kuvvetleri Hint • Bir
manya hududunda taarruza pç
mI,ler Ye Birmaqya topraklan· 
na girerek ilerlemeie baılamıt
lardır. Şimdi Binnanyanm mti
Llm bir Umaıin olan Akyab' a 90 
kilometre meeafede bulunuyor
lar. Japonlann bu ileri harelr.tine 
ınukavamt g&stermedikleri ve 
Jerl çekildikleri bildirilmektedir. 
lngili:iler bu ilerlemenin büyük 
btr taarruz mahiyetinde olmadı
fını lıildiriyorlarsa da İngiliz 
kuvvetlerinin lı.odefinin Şimal! 
Blnn.ıınyayı ele geçirmek, bu ıu
rotle Çin'e yardım yolunu aç· 
malt istedikleri anla'1lmalctadu. 
Bunun için bu taarruz hareketi
hin göstereceği geliıme .de Uzak 
$aTkta harbin bundan ıonra ala
caiı ıekil balcımından mühim 
olacaktır. 

o u unu sanıyoruz. Bütün bu bahislerde uVoel- İKİNCİ DEVRE raydan ı: cll ohnU§lardıl'. 
Devam edelim. klscher Beobachtel'» ile aramızda ·. &000 metrelik koşuda. Oalatasara.y-
cVoclkischcr Beobachter» ya.. hiç b!r düşünce birli~ olme.dı~nı .. ı~:ncııktdevre[ 0~~- .. ~lktaş a.ynı ta- dan Ali Karaduman 18.04.1 ııe blrln-

dl k1 6 ' 6 ' ,.mı .... O • ıun.wı.=ra:ylılar 189 haf cı Sava~rdan Nuri tldncl Oalate.-
zan yor : cKüre üzerinde görmekle. müteessıfiz. oynayan Kemalhı yerine KUçUk Mws- s~raydan Ahmet Hata. 1 ti. nnctı ot-
bellrmcye ba.şlıyan yeni hayat Yazı şöyle bitiyor: cAvrupa tafayı ~ ve muhaclın hattına da muşlatdır. y1 ç 
sahaları yeni bir nizam istemek- düşmanı devletlere topraklannı Btllenclbı yerine oıtıanı getıımLş!cr-
tedir, bu da, bu'hayat sahaları- bir basamak olarak hazır tutmak d1. Oyuna Beşik.taşın merkezden açı.. Kupa maçları 
nın birliğine yapılacak boğucu gibi tehlikeli bir düşünce lle oy- lan bir htlcumu 1le b~landJ. Salimin Bayramın 1k1ncı glln1l Şeref ve Fe-

Yabani nebatlardan 
istifade ediliyor 

müdahalelere karşı emnlyet ifa- nayanlar Polonyarun ~bettnl .enerjik btr mQdahales1 ile aklın ta- nerbahçe stadlannda. yapılan kupa 
de eden devletlerin münakaşa göz önünde tutmalıdırlar.» lan bu hücum tekrar Beş1ktq nısıf maçlarında. !'enemahçe, Davutpaşa... 
götürmez sevk ve idareslle müm- Bu kuru tehdidin kime savrul- saha.sına. 1nt1knl etti. Bu devrenin ilk yı • - 2, Beyotluspor, Sllleymantyeyt 
kündür.» duğunu sormıyacağlz. Çünld1 anlan mtbavı btlcumlar nl'a.smda ve 2 - ı mağlOp etm~ttr. 

Bütün Mihver sulhu bu hayat Türkiye ile Almanya arasındaki müvazeneli blr §ekilde geçiyordu. ı· 1 .-
Ball dn., in ' Betlitafm ın: devredeki üstün oyu- ıg maç an 

ası ~ünces e dayamyor. dostluğiı, bu dootluğun iki taraf nunu bu devrede tlltturam&dıtı ve Dün Şeref ve Penerbahoe atadl&-

Avrupa'da Safran çlçeaı tohu
mundan çok miktarda ya~ 

çıkar.imasına başlandı 
Billnmeyen şey bu hayat sahala- l~tn de en faydab olacağı bu teh- Oalatasaraylılarm bundan i&tlfade rında lig maçlarının iklncl devre kar~ 
nnın nerede başlayıp nerede bit- llkeli devirde, gazete münakaşa- ederek ra'ktp kaleyi tehdit ettl.ği rö- §llaşmalanna ba.şlanmu}tır. Yapılan 
t1ğldir. Alınan gazetesinin «be- larile halk efkAnnda gölgelen,. rllldU. maçlarda vefa - Kuun~a;yı a • ı Şlmdlld ha.rb bl.rçok ya.bani y1rm1 santmımr. Gayet llut an 
nrrneye başlayan)) dediği, yanı dJrmenJn lüzummz olduğunu Bu m&da oa.ıatuaray sat açığı yenmı~. Beyko'Zla İstanbulspor ı - ı nebatlan JcıyıneUendlrm.tlr. çiçek verir. Clçekler olgunJ8ft1ll 
henüz tamamne bellrmem1ş olan sanıyoruz. Yalnız şu kadar sl5y- Hikmet oot müsait podsyonda. aldığı berabere kalmıılardır. Bunlann arasında safran ç1Qeğl aman yağlı tohumlan meydana 
bu hayat sabalan, Mihver lruv- Iiyelim: Tilrldye, tam ve dnrt1st vardır. Buna tnmk1er Saflor dl- gelir. 
~etlerin1n işgal ettlklerl, yahut bttarafiık politikam güdüyor. v 1 Samsunda ı·kı· yorla.r ki efra.n çiçeğini ifade Kuru ve susuz topraklarda y~ 
daha da lsgal etmek 1stedlklerl Harbin b~danberl türlü çetin ar Ik vergisi eden mürekkep keHmenm lmal- tlşmeğe müsait bir nebat olan 
topraklarsa, ve bu işgal hakkı, o imtihanlar g~lren bu politika.- tılmış feklldir. Asıl fennt adı safran çiçeği eldldllt zaman IU• 
devletlere hayat sahası llakkı da mızın tek temeli bttarafhğı mllll Jistelerİ ) 1 boya nebatı mft.na.sını ifada eden la.nınağa mulıtaç değildir. Oöv· 
veriyorsa Afrika bugünden Aıne- menfaatlerlınlz~ 'uygun buluşu- ze ze e Carthamus Tinetorls'dir. Deve des1 çok sağlam olduğundan her 
rlkanın hayat sahası olmuştur, muulur, korku değildir. Bu poll- (Bat tarafı blrlncl sabifcde) -- dikeni clnsinden olup çiçeklerl türlü §lddetll .rUzglr ve Jaimur· 
yann da Avrupa gene Amerika.. t1kadan ayrılmamak azmimiz de, T ld dat S76 000 M d. 281 951 z · t t h 'b t bir kabuğun içinde mazruf kü· lar karşısında kınlmaz ve devril· 
nrn ve İngiıterenln hayat saha- harbin sonuna kadar, t~ebbüs 11rae vr 1 '- • • .'"dar ın ,_t. • ayıa ve a rı a çük yapraklardan müteşekkildir. mez. Tohumlarmm yağı almdık-
1 ar ııro verguı u eyece .. ır. vuku b J d · B b 'ht ........ lr l t kalan h an olabilecektir diyebnırtz. Ha- btzde oldukça. ateşin dışında kal- Tü kiytd haltkuk .. 1 k u ma ı u ne at Avrupanm ~~yer. e- an sonra posası ayvan 
yat gibi ehemrnlyetll bir varlı~ mak ka.ranmmian ileri geliyor. r 0

• • ta ~tun ece rinde kırlarda yabani halde bü- beslemek için yarar. 
sahası bu kadar harb tallhJne m1 Ne lçtrniz~ekt blr menfaat hırsı, Varlık verelsmın yanın mılyan bu- Samsun 21 (~) _Bugün yümektedir. Çiçeklerinde kırmızı Safran çlçetl tohumundan çı. 
bağlıdır? Bu çapraşık mefhum- ne dışarda:n gelecek herhangi te- lacaiı tahmln olunmaktadır. saat 17,5 da pddetıı bir r;elzele boya maddesi vardır. Bu &ebeple kanlan ya~ yemek plprmek için 
lan ve nizamı bizim aklımız blr sır ve tazyik blzt bu yoldan ayı- İzmir' de oldu. Bunu sekiz dakika eonra Safran çiçeği adını almıştır. Şlm- gayet nefistir. Bu nebat tlkbahar-
torıu almıyor. rarnaz. Sulhten 80nra, Avrupa- !amir J 7 (Ticaret Gazetesi) - orta şiddette ikinci bir zelzele diye kadar bu nebata boya mad- da ekilir. Temmuma çiçek açar • 
. · Yenl hayat sahalarının i!te- ntn hür ve müstakil devletler . . . taıdbetti. Bu IOilı 1k1 r;elzele l1e desi ihtiva ett~den bir derece atustosmı sonunda tohumu ye.-
il!ğl bu yeni nlzamaa dünyanın camiasında hür ve müstakil bir ~arlı~ verır~l hıteleri, pıya~ada ba· bir ay içinde 1.2 defa r.elzele ol· kıymet verllınekteydi. Şlmcli ise, tlşir. Mahsulü buğday hasa&n· 
Almanya, Japonya ve İtalya ara- devlet olarak ya.,amayı özleven zı teıırler ıoıtennek.ten halı kalma- muştur Can ve mal kayıbı yok- tohumlan Yal fıçısı denilecek dan sonra ve patates Te mmall 
fllld& taksimi gibi b1r garabet sezi- Türktye, harli içinde de 1cabeder- mııtır. Şimdlkl halda .durgunluk de- tur. · kadar bol yağı llıtiva eyled1tln- sebze hasadından evvel almJr. 
llyor k1 bunu da küçük devletle- se, b!taraflılun ve 1st1kl!lln1 k0- nm etmektedir. Ödeyecekleri ver· den en kıymettar nebatlar lll'&- Kabuğu çıkan1mamıf ~ 
tfn parlmantarlzmfnden gittDE- rumak tçln sllAha sanlmaya çok- ei miktan yük.ek olanlar, ellerinde- sına geçmiştir. lann mulıt.eviyabndan )'lbıde 19 
te daha hayalt buluruz. tan huırdır. Bu, bizim ken<11 ki mal mukabilinde para teminine Birleıik Amerikanin Bu nebat ekerek yetift1rlhne- llA 80 kısmı halis yal veıfr. 

Avrupa mnıetlerlnln hodk~- kararımızdır. Yoksa, ne bu har- çah,maktadır.lar. Bir lruım tacirler varidati ğe müsaittir. Çiçeği içindeki to- Kabuğu çıkarılan t.ohumlann 
bkte.n vazgeçmeleri, karşılıklı fe- bin ne bSfka harblerln tarihin- - . . . humlar Ay çiçeği tohumlarına muhteviyatından yüzde &'1 lll 80 
bakft.rlıkta bulunmaları, Otall1k de Tarldyenln gözünü yıldıracak ve l>azı ılrlı:etler ıımdıden vercı Vaşington 20 (A.A.) - Ticaret benzemekte tsede daha küçüktür. le.mu halis yağ temin eder. AJ 
lmıpa ekonomist tempo.mna htç bir 6mü yoktur. borçlannı ISdeme~o bat~~ardır. Nazın B. J'essJones, 1942 yılı Blr- Safran ç1çeğin1n tohumlarının çiçeği tohumunun yal kısmı yüz. 
'1yrnalan r,lb1 tavsiyelere gelince Necmeddln Sadak'. _ Varlık ve~l ilk teaınnı bina l~ik Amerika mllll varldntının çok yağ' verdiğtnl ilk keşteden de 26 ilft. 84 h~~ yüzde 40 • 
tiunlnn, açıkça anlatılmasından kİymetlerl Uzennde glistennlıtir. Ya- §imdiye kadar kaydedllenlerden Macarlar olmuş, bunlar adını de- 47 ve koltre'nin yüzde 42 • 47 dlr. 
tekini~, müphem, ka.ranlılt, p rlf v1· 1 • k 1 kın lılr zamana kadar çok !)"(lkıek çok !azla olarak milyarlara yük- ğiştlrerek «Yağ fıçım» demişler- Keten tohumu yağı hiIAfına saf· 
fakat herhalde btr taraflı men- a ayet ongres flate ~ alınmıı 0.~ b1nalann seleceğlnt söylemiş ve 1043 yılı dir. ran ç1çeğilyağı çabuk kurur ve 
faatler gb:ledlklertnden korktu- O. R. P İstanbul vllAyet idare kıymeti olındi çok ailJük cHsterll- miııt varidatın bir çok mllyarlar Bu nebatın üç ne\1 vardır. Blrl dalma açık rengini muhafaza 
lumuz tlldrler gibi görüyoruz. heyetJ relsllifndenı mektedlr. daha fazlalık g6stereceğtn1 na.ve büyük yapraklı ve gayet d1ken- ederek kararmaz. Yemekte' kul· 

İtiraf edelim k1 bu yazıyı dik- O.R.P. vlIAyet kongreai '22/12/ Piyasada diğer maddeler Uzerin etmiştir lidir. Dlğerl küçük yapraklı ve laruldığı gibi sabun imaline de 
katle okuduktan sonra dahi Mih- 942 salı günü saat 10 dn Emlnö- de biiyük bir tebeddül yoktur. Bu N • milıt f 11 tin bütiln az diken11dir. Üçüncü nevi htç çok müsaittir. İki seneden.beri 
Yerin sulh şartlan hakkındaki nil Halkevl salonunda yapılacak- h tAki . 1 . k h li sah ~zır, d i tih 881ıiie 1942 yılı d.ikensizdir. Yağlı tohumu çok Almanyada ve Orta Avrupada 
bfürtmlz ller1emlş. kavgılanm1z tır. lstanbulda bulunan savın uıus netıc~ en, anca ararct a ann a s sa n- veren iri yapraklı ve çok dikenli Tuna havzasında bu nebat yetiş-
azalmıs değildir. Bir Alman sul- mebusların kongreye teşrifleri satı~lar b~ladıgı ıı:ııman llfllamak da olduğu kadar hiç bir zaman olan nevidir. tirilmekte ve hektar basına 1700 

_ huna ye_ ıren.l i.hver na rica olunur. µıümkün olacaktır. yükselmediiini bellrtmiştir, . Boyu vasatı olarak bir metre kilo yzj! istil1sal edilmektedir. 
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mahalloe içinde alilllfisel dola- s an u - GARiP ADETLER: Sultan hamamı 
18 işık üzerinde 
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~.::.~~:::=~·;:: Beyoğlu ı·safı.rlerı·n pabuçları yangını Şlbp psikoloji ......... 
ler çamur, binalar ve duvarlaı'da cemiyeti her ......,.._ • 

::::.,:~;.Bu ePJçtmıuıt Çift araba ifletilmeıl • • t J .ıı. t y angmin naad Çakbii ='1.ı!::':;.... U:,..'*.,,.-= 
,:.~Cıt;1'ın!1:: dütünülüyor IÇIDe a 1 a,O uz.. henüz anıa,ıtamadı =~e:-.,-: 
ta_ yahut bir ()ıqnanh minaresi, suı~--L d eeki IL1 • F ...... BmtJvia .......... -
Evkafı bayriye ÇefDJ,esi... Bu Tramvay durak yerlerinin azal. uuxıamamın a .,_ti ran- 'rileu*hnpı,( nmhtellf ,....... 
aaıtıarıa ffmdlld 1nsan1armmm muı üzerin• tramva:v arabaları.un Kesilen kunduralar., sacayagıv ndan ko maiazasın1n J>u1unc1u1u Balcı ı... .. .._ ...., ............. 
JEendilerlne reva ~4.111.1.-1 -pı· bir ,ebeke UzeriDdeki devirleri kıaal· nında çıkan yangın tahlrik•bna ~- 1_. &IMllı il Vı 

av IUUClrl J- ____ _._ k k dil ki -1..---=- ti d _..J!t--L ..I.!- yecan ıud'llehm W.W-- - • 
)ar arasmcfa De tezat... c:lıimdan, hem Z&DllUIQllD azanıl• • ece yasa an ~e • • eyam 9UllllHt&teWI"• ..........., .................. 

Banlan dilfünerek yflriiyor. lnlf, bem de fada araba .itletmeie geçen e er' g .. Mu~deiumumllik. handa otuı:aa ve- Dm P', tt•• • n• l'I ,:.- • 
dum. imkln bulunmuttur. ya imalathaneleri bulıman kiımele- ralar ~· 

Ansısm, hlr köfe hapncla be- Diier taraftan Tranrv~ hareket Bir guetede Amerikad& esklclen- bardak yere dlfttl ft mı1dL Derhal ri 80JSU7& çekmektedir. Diler taraf- Şbaal m-iıııklw1ea ... 
ton, ldibik bir bina rörtİttm. dairesi r.ı.liii. Be:roilu ile lstanhul bed devam eden blr tatım garip etrafta bir 8"hıo: tan~· polis, PD81Dlll clkbiı kata din llflk a, ş.dE m•Jelrı" .._ 
Kolll§Ularmclan apaynydı. Y&J· ~daki yolcu nakliyab .için yeni Adetlerden b&blecllllyordu. - Deniek bıquıa celecft bir ta- teabat e~elde mfll8Uldiir. dm pim Wr Atik I, llElaal fMMa 
van peneerelerile, acayip kapmile hdblr alınmaa1111 tedtik etmekte- Aklıma bizdeki, timdi tamunlle • ftl'lmll ... Bu lrla. malgnıza gel- Han 1Ç1Dde bulunan biıçok ppb. lpk 8, aptNA ..... -
dikkati celbediyordu. içinde t1e dir. Şlrhan~. yolu11undan geçecek maziye bnfım. bazı IOD derecede tu- dl ... dldeıdt. Lübı dtlfeıı bardak. !rik~taj: ve gOmlek .imall-.,e1e4 t, Qiaap ,._ ...... > • 

llol qık.. aarba1ara romork illve etmek aare- baf Adetler pJdL yahut W. Janlmadı mı? ••• Bu 18- ıtfai.yenin bildin pyredae ~ .... ......_ pıleıa 1ılr il* S, 
«- Şftphesls, mahalle aramna dle - meaell Bebek .. Eminönü bat• Meaell. llttlllnlZ bir mlatlrUkte, ferz:u == ~ ım;::ıar;:.: kurtanlamamıt. ve t.aa ...... o;pt; w mı in 1 lir Al* t, ,._ 

Mlnılmağı Urh l&)'IDll Mr pra· bnda olduiu ıibı - bu .. beke ilze- heı1ı:• glbl lbı de :tapımp öntmde celt lıW.7ı ltaret ~11 ':sır yemlfbr. Qmipla •ılMll lldillll il* - .. 
tllJen doktorun evi o)aeak..:. diye rinde de iki araba itletilmeai dü,u- tunduralannm ~ Bve M- ldbrıtıe lo Ilgan. pıJımy,. fteıwı- Yanpun. banın üçUncl kam.ta Orta Ana b 1mlt - 1, A9J111 
tflit(lndtim. nülüyor. Şifhane yokUfllDun çok dik n:,ce Kblrdde ne~~- n1 ııaBll ~ f~ıeıt U7dUr- bulunan madam Mari ve Adle ilk bir Al* 9, il8tl •ti w 1 k 

Durup baktmt: • olınası yüzünden. ~'"!1 . müdGrlUk !~dan~ ma-": tesllmemlt mf ?.. mualana. bu hMJ811 de 18.DMde.. !'ik~taj .. imala~elerin'clen ~tıiı _..8 Mdadl Mr - 1, Aım 
Kapısını lltibaH pldlde ıterek makamı Hareket daıreauun bu d~ ,. .. _ .. _._ ..._11,._.. d dan ,,_1_ rlm, malın bol ı.am•nmda cam efYa ilen aurulmekte ue d .. bu. henüz mmtalaMJllD Aw •+ 1ılr .._... 

I...._: 0 
' 1...:- L---· --1-- -..-.J.U&&lı l!i- a.un urlılJn lolU ---- ka.:W ti te.hit -..1!1--:...L. ..... 

"'\'"11'U giren gtnne. •• Bunlar, yen- ınceamı - :"'".~yam .. .,. ...... ver- parçayı teelp saklamak nazara fev- ttlccarJ&n _.....,olacak... ...,e e ~-· • . 8 llUlbllla •!rınllar_ 
)erini dirseklerJne kadar sıva- memek eadıteaıle - pek de tuvi- .kalAde teairll addedlllrdl. Bmnın ıçm Kavaa çıtmum d2Ye ma.ba1arm H.nm 250 bin liıa.1a. han JG1Dd• öteld ApMann lWliJ'dllll ... 
nuş bempriler... Kasketlerhıin betmemektedir. Fakat Hareket da· ml8aflrlerln pabııçlan dalma tehll- atızıan bUJen 8flk buüJJmurdı 'bulmaab Epel Şener, HalW ve •Mlrwkr ..._ ._ _.. it 
gtineşllk kumu ela enselerine çev. ireai. ~otrialerle römorklarl,!1 • ti- te lotnde bu!mıurdu. y ubk aJhadaJd Mustafa. o~ ait. s8mlek ima- elillılana wım .......... a.. 
rllmlş ... Bir dua mmJdamp kapı- me .. ndifer vaaonlannda olduaru sibi • .BugOn J8l)Jlat aruıncla, vütlle ~~ın 160 bin ~ Ömer h l:pMv, 11fk lmftamnda ..... 
daıf dalıyorlar .•. Belli ki, beniD baglanmalan ve -yol &zerinde boa pabucu kesllm!f ~ tımselere anahtar.. AVlllYe aıt bmat ve.elhi.e ,...p,,._ zriWrı ")mi ma>tep ...... 
aptes almışlar ... At'.aha doktorun ~at ve ıalaMt ~&;k prtile maeleblllnılnls. B1ıül De kafa kafaya mı YUl'Uftu- amın ~ 1 '0 ';Nn liraJa malatellf il- plıa fa 'mW ld... 
kaymvaldesi mevlit fllAn mı Şiwlıane yokUfU Uzennde .ikı ngon- Mamafih mlsaftrlere aft blrç9k başka nuz? Hatıl V11r111mamıı flddetın- gorta prked..,. ...._. ~ Afk lm«Aa"t* ,.._ • M
e1rutuyor?... luk katarlann iılt:meai mümkün ola- ve~ gartp Adetler de vardı. Faraza den ·~penlz aRtısa blle tarşmızdald anlatılmııtır. • gaa nof?sn aı.a tuldiladlr. ~ 

Köşe başında, duran bir adam, cağını ileri sürmektedir. Hareket da- misafir tşt uzattı da, uzun miiddet sıze: Zabıta ve müddeıumumllik bil· ten lfıedimhed llfk .... W "-
elini şaka.ima koyarak ezan oku· ireainin bu tetkikleri müşpet netioe oturdu detll mi?.. Hemen hissettir- _Aman gel bir daha vuruoaıım da buaa, yangında kant olup olmadı- 1'811 da onlar defll mlAllr! ..... 
map başladı. Ben meseleyi be- verir ve Umum müdürlük de taavi- meden pa.buc;lanna blraz tuz atılır- tel olmıyabm.!... de1'dl Hemen )'lll1- imı ehemmiyetle. ar9brmalr.tadır. her aman için ......,.;. ilk 
nfk anhyamanuff;mı. h~ene, Şithane yokutundan katar dı. Bu bir tutam tuz pya onun tal- den "fUl'OIUl'dtmus. K A h dd • mü ........... midir!-

- Burası neresi? ..•• diye sor- hal-1de vaa-on itletmek kabil ola- ::::::m• yardım ederdi. Eter ttst1lnflze dpflı'Wıe mi detdl? ... He• ar a 1 P11ko1ojt ~ fJllld. 
mam lbım geldt c:akbr. ~bu ':e:~:-1' ~:!:~ = '= r:ı.::ıa:_llzl JetllB ftft1i1t - w• 

- Cami! • dedilderi zaman hl· lhtiL,.A ~ blr *ı• bat.ırıımuı uıı '!'a!nıı ıtıe ,.ıan ~ _.. Bp ,_,.. •• Jldl"l _. 1ılr 
le hunun hakikat olalRleceilnl ~r JdL ._ mı ~ .• t»dlaI ...,_ Yana bbı ~ ....., K•dılı ' ' ~..,... 
slbnime yediremedim... o andan itibaren - M:vte J&.Wıla... tim ~: tarafından 11....1-. .til_. nm ,..,._ fjalk'a t18IN....,. 

Suadlye kaçkmı bu pllj binası nn lnanlflarma göre - mJsaf!r ıtne - Bir bre daba aPa. ... Terı taraf· ,.,. m w .......... 1lllMl lr V 
nnıl olahlllr miydi!... e· . . d 185 k üstünde otunıyonnut gibi olur, he- tan bir tere daha atla! ... Zavallmm ne b4ar inen .... .... -

Minaresi yok, eadırvanı yok, ır ay ıçm e va a men kaltıp evinin yolunu tutardı. boyu tıs b'laeat... ltbali.tçı, toptancı ve pearkende- ka-=*• '-........_ ___._h.tr.. 
ıftverclni yok, üsbihu yok .•• Yok, teıbit edildi Artılı: budn tarihe tanp.n e*1 tu- Stlptlıp yat.al& detdirllmezdl ciye verilecek klr haddini teebit ed~ .;..--;.;;_--;::;,,;;. .. t. 
~... baf Adetler IOll derece pıur. Meae- Yeni b1r eve tallDJ)mca fbel, tatlı cek olan komiqoa pnn a1eant ...... 11fk 1• ı ... ....... 

İçeri girdim. Duvarlara, aeeml Muhtelif el'ftk ve a maddeleri lA eve bir tedt abndı detll mi? .. EY- ye bU:lble Jakm rtQalar ıörmeııln ocluanda Mmtab Txant mlldürlG- lçlnWir. 
hattatlar AU.hm Peypıaherln, tanla ib~•LA- ew ..ı_,_ veı& bunun uturıu mu, uturauz mu bir ıaan. uaallerl Yardı. tık ıece mn iüniin reialiii albnda ...-ucu. 7Adea x-k'MB , ı.a.Mt 

, ' aa nn wı;IU"a apıp eapmaua• oldulu arqtınludı. Alzmda mihri anahtannı J"#n•n .ıtma t.o- • ...- ' ~ 
d&t ilk halifenin lslmlft'fnl ec1f lan Vilayet makamı ve kaymakam- var mı? trlurlu ve berelcet getiren 11lP 11,J'Udunm mu? Aı1K lbı ril· Toplanbda bulunacak 'l1aaret oda- ........ .,.....,..... IMlln ... 
1tflotll JUIDll. YedeN.e Demirel lıklu tarafından :vakiadan takibe- bir kedi .. demeıttt. Sonra husual bir Jal&rı ~ 

0 Hatti png kıs. lan mümel8illeri tehılmta p1mits ala lpM•ısw falflrnM!l 4elll .. 
hahlan... dllmektedir. Son bir at ~de ıs, merulm batlardı. Jar bu sumıe mttatatbel kocaJarDu tir. ala' .._., ftkw ,,. de .... 

Bir ldildk )1mlrfU 4elap ık· ikinctt.,. tarihinden 1 S ilkklaun B&yJanın eve •'IPM• 1fbı kedi aç bile - l&ft ytls1ftlııl t.a.nanwtJarı lduaılt ..- .......... NiM lan lcln lleJnilndlel ~ ,... 
4fiın ğı Pınl plftl yaib iop. .. tarihüıe kadar bit a;r .içinde 185 ih· kere bir ~ Jcbıden geçtrt.. halde - rllJalQmda drlrleni)lfl ••• ~chh 79dl ......, ~ pt'!f!~!:?. 
Kapa vardı. Adamın hlrl aç&• tiklr vüuı teabit edilmit \re bunlar UidL. Btimem .... 'edU, '* mtt.,. kolULn kimt k "'-*lliıii' kiWlriWa- , GeJl.Jiıillııil, ·. lllmPı = 
rak içinden kayboldu... Meğer Milli Korunma mahkemesine veril· y .. .Allalıtaldan Ja1b .._ J'llll•- dala maftmdar. S.titl"- ...._ '-' ............ cswl,etl 
«erllerde ikinci hlr yanm kat tniftir. Belediye, ihtikar itlerini da- ere d11ten bardak tınd*l ut JotmaJı ahp Ja&t1k altı- kıldıktan '" fiat tahdiaab bldml- htlt8n ..,....,.. IPMtıftbl ..... 
laba varmış. (Kadınlara maliius ha yakından takibedebilecek bir ter kırılmazsa.. na koymakla da bu maksada ulqıl- dıktan sonra tilccar, kır haddi t_. Ap1dara nuaran ~ ,.,. w ... 
'ffiWk nevinden). Oraya da im kilat kuracaktır. dılını .Oyllyenler vardı. Bu m.lsaflr- bilinde formül bulamadı~clan. her yecen• balUJW. ~ t1111 

merctmmden plolarımf... !ate . 
1 

. Bel . • Evin içinde bfr9olt yasaklar vardı. ııtte de ol8blllrdL Yalım 1lt lobna- nevi ilhalat ..,.. ile ,V8iiıtk &atle- nmnaıa11 JUi et• • laak .._ 
• lf e m eıve devn Meaell geceleri ta~ &J!l&ya ba- mn btıl,Jen t1m1eJe ~ ~·~~ Tlıca- p\lumrıpır. ..... ll'lll lııp1le 

liaaret d .. Mı-ı. Daha pek _.,.. .. _ i:l a arttı için mamt meclis • ezanı e b &1DUJID Ostilııe bir maa leet111b "'f!i4 1tf ........... JiDa 1'lttrll ftllf.. .. .......... . 
ftl'DUI d:-;:· farkında d:;;ı: r~le yeni bir Reis muavinliği ihdas tül, yahut batta blr kum&f örtülür- içlerinde lyllerl de "fu.11. Melelf. d-~ ~tt ~~ ~ =-= aJMaM@•- t1i1 
f1m. B1rlne1slrıi •• tibiirleri edilmif ve meclisin karan Dahiliye dü. Şayet insan bu ;vasatı dinlemez- rada ekmek Janklanmyı Jr.a~ ea ,_ mı • ---..., ___.. .... 
ne de dikkat et':'11em. be ._: V ekaJeti tarafından da t.uclik edil· de, batacat oluna - maa•Hab. - memnuda. BOJ!e blqeJ ppılına il- eabf yapaalar, ,.Janda 9'bcak olaa _.]»~ .:z-11 .... Je.M 

• eme se P _,,,.. · ti. B·~"nl rd Q:..n..- • a;vnamn lçbıden toMUD.9 bir eı uza- zt Jtu ederlerdl: Tıcaret ve Sana)'i oclalan U..... ~ •~ ~ ..- ~ 
kıl etti: Nitekim, bir kaç yiis ~ . . .... e. ~ ~ü !e• ~u- DU', lnD.D1n yldne debptll bir to- alık&mma tevfikan ~- lml ......... - ,. :,. 
metre ileride bunun awaiı yukarı •viJı!iiine yem bır zat !~ .~e- kat Bfkedermlf! .. Bu tokadın~ -~ b'Dıtdar hep aeııın arkan- tır. lt:halltça ve ihracatça bbUklerl sllnde 8lk ..,_.,11nın, llfk .._. 
bir benzerini, biraz ötede tJlr di· cektir. B. Saffet SezeJl den inlıiW lle surat ~ Atız. b111'Un btr daıı lillNJp, ~... Bls dl um! UtipJiii, 'thal&t ..,.ı. lerlnln atine wıaa pe1t ...... 
lerinl ıöfdüm. ~~~~elıld iye ~k~t miidür m~a- tarata gldermlk. Artık dbelteblllrsen =il 111~.::a.. mJnl..::m= bwak ve-Bel~• lkt1111t ~ mit oldula ~ ...,... 3111. 

Biz Türkler slYil mimari de- w•uus- e yem uır zabn gene uu• dtızeıtı.. Bunun ıçın geceleri ayna- dit. cllrliii&. )1 mM Beni tWk , cwa.ıı ,...._ (1al1dl 
nen, diinyevi 'ihttyaçlara ait fd· günlerde t&yini bekJenmektedir. nm &ıOnde'll, g&slethn ona tayıvere- ::::...k W:i:.u:ıi;;i"',:.Wt.t- Yaak... 4..e1r ~ 
nalara pek ehemmiyet vermemi- Belediye Teftiı heyeti müdürlüiü. eek dlye, to~a torta ve heyecanla Kahveri ~- k.Olbhrona ~ e =-:: .... .,......., 
~~.t:!r:U it= Y= !ıı:-~:.~!~1t~.::air:.:~~.~ 'i!c~~n ıolndetı, duvarlarda ve ~. ~----~!5_~ ...... llr 
ıu_ ' -..---.. • a:vnanm &ıtlndeld fotoıra~ da ten A• • ,. k k - ,-_.,.... 
uu- laymet ifade fderdL Busiiııt de Belediye zabıtası muame- çevrll1rcU: Taavlr olan Wke En gaıtp Adetlerden blrl de zeııg1Ja gır iŞÇi e me Bele eieb1Jat lr••111 ....... 
Meşhur nilmar prefesör 8116 tatile ~ olan ikinci Emniyet ~· ·~ yere me oım.ıı: JPl bhveıl cesvesbıden iç- • dan heri tlHDMlald ... atlll • 

hlr gün bana -yle demtpi: müdür muavinliği de a)'111 daireye -- kı. -- ıııettl ...... bhve ceaYldlD ıouır- km•nesı •-W------........ . - En sefO ha'._ w.aı- umumi •·--a--Lb B" .. bu • ___ ,_,_,,, w gece 11•--rmm en .._ are lnaıuı ~ ohll'mQfl- :raat m ,,_._ ,,_._ ,,,_ 
... uaaç, • ._... ~ r. utün yem t~ur da «ıslık ça.Jmab gellrdL Unutup da o1mat daha t11b8f • Ga let"1e M ...._ 1ılr fa 

hlnalann zarafet yahut. ihtişa· ~~r yeni ihdu eclilea reis muavinli- J&lılı Mtiltmetı baf)8dınıı mı? •• Be- =r Yardı. 11~ IAtnn:. kol :k&ıı~t:r::-.ıia! *' .= 9fk ~- ..... 
mile bir lhtivacım tatmin eder. gıne bailanacalı:br. men me ihtar ederlerdi: p18Iedl delD ml? Ytıpdmtz. Sal•va.. lfçl etmek tarta a1acat olaD1lrdMl •tıJc1alma bir,... ~· 
~ r:=r m..,.rl eserleri Al • • ! SUs... ljeytanlan davet ediyor- eunw mu bfUldlt ••• Sise para ceıı- em klildm fala llOl httlMMn '4erı ~ ~ ~ alda • man musıkisıınsıar sun• JOL'f, Af taftlc bNftıılnj enaıt _.. Ve lf ka'nanun& tlıbJ. mll•P81ler Be- 1ılr ~ _.,__...., .... 

F.sld ~lerlmls, Sel~ ve 1111 Ve m pJtanları dam etmemek rında. aazıınmt. Pal'& albıak. senctD 1~ ıttlsat mWrltlll .,.,....,., lllk -- ~lılr 
Oamanh abıdelerlmls bu ihtiyacı 1çln hemen nefeıdnlzl te.erdlntz, At- olmak için bu taı>lldıln btrook acayip asıbmf olan Jlat;elerdeld t&Jln edilen - .,. --·--- ~ 
hnl bol tatmin ediyordu. Mekt.ep. fam hava tarardJktan sonra tavut &llnıetler •JJlı!'. d01dlltlrd8. gllnlerde tartıarmı m'*ti ın.ldir- c1L 
ler Hallıevleri vesairenin 'binala- Ankara ve lstaıtbulcla ltilmeslne utranmazdı. İncir alacın& Bunludan batb ne 11r1p mam,.. ıaten aıaeat!Mkr. 1ıha1JID. .,... Al'- ••=-• 'lll1lk tılllil 
n, Ab devari olmaktan ziyade konaerler verdiler ~U::!t +!.."?.?m ~1:,11.!:: :e lar, t.eımuer... S&aam ona p ae- ıertte ırıDraca&t ~ ..., =:tin___=.~~ 
pratik yaoılaftbr. Balkın, kendi D-v ......... ~a u - liııneıtl anlnce. lil bJatm. ~ clalıfma; i*ımtJıl. ,......._. ati ta- -. lllll:IDlum' - ..-

parasile bir caud 7aptırırken, yen est1 zaman tazeleri tatıJen e§Ut- n m.edhe, I011mılrl ~ BmatDalae ~ Wkt: Gdt- çok kimselere nmran; .. , ... ..,...__ 
Allabın evini dok'tolUa ~e Almanyanm büyük ıehirleriııde te durmazlardı, aY8l:kabılarmus l>hi>lrf:Dlıı Olijlne bl- ftJaaliılt lAmm. Olaa h8D: dalıtm& met. edebiyat yapan .pt&r, Y..-
benzetmesi c•dden acınacak bit n A•rupanm muhtelif memleketle- Çlrk.ef Ozerlnden atıanmu, mec- nerse yoieu1uta. deWet edeıd1. 'l'e:rB _. bonlıo W bordro muhteviy&tm· eclehiyatı •T Beıdm, beJlııe1, .. 
se\'k düşkünlüğüdür. Bilhassa .riıtde ••abatler yapan Silezyalı dört but olunca 'Do tere t.destun ç.ek111rdl. tersine 08f1'lllne oot ferıa. adeledllt• elan tevelllt edecett bt1tibı menll- yat.re~ stnewna, JD8llld ft ... 
dhtf miJilartde hu derece mükem· tittüozdan milrekkep l?ir musiki he- KomfQlar ne ı.terlene 1'81'9blllrd1. dl: Öltıml •• • Gtıa .,_ ut pqam.. ,.uerı kabul ettlklerlne da!r mile8- Jdee nice _...... lfllsa 9* ..... 

. yeti hayraıadaa ı mi k . • Yaln.ıs dört "'41 mtlatelna... Bun· bası tınıQ: -.mı. ~ mır- aeae mektubu ~ ~ ve. --..L... 
ananesi olan 'hır millet 1-:- 'Ik .ıene me e e~ Jardan blrl atef, b1r1 tuz, blr1 aotan dı Lltln 10 J'llllllt. aetıneeJe ta- ya noban ibrn edenledn ı.terl 16- ,,__.llU'. 

Burula da, «hüktimet yol ze ge......,, 1 olaıak Ankarada, son- l>lrl u aabundll ' ck;'ııep ........... ctnıeil ini ıtl ,ap- rtllm.eJ'ecek* BuıtınJdl in-hım• .... 
' diyecek d ~na.. NÜ· ra bayramda EinW Halkevinde ... V"" ' n...,.,,.. lııt .... .... .... 

eler :......:ıı b 4.~~~- çok beienilen birer konter -:... Tas verfllrae erin beretell giderdi. tıllDl Jıa1ııle • bedlrenlll P1d1ltn1 2 - ımı ve daha u *. lfOl Jıdlh- ld -.... wttenle .. .....ı fe-
..,uauun er .-a-auua na- . v .. ~ Bava kaıudıttaıı sonra atet terrur- hatırıamQunmil... dam eden mi•• ıııe• mtbdli'lt •-

mfttaudal JaYlhmşbr. Ml'demki tir. se ev s&ıttk taıır, sıcathlJN. JraJt>e- vem. ~ • tabaf ldetıedn pet olarü fa1lflll 4lr 1#111' brtlaims llrlnl gWeree+•llr. 
JIUll SUfejlJUyor aynı para ile Alman musiki &leminde tanuumo der. Solan verilecek oluna Jımntu- ocıtu tarJhe ~ amma bAlf. tajmatam•l)tadan aJaeaMardlr. it- 'Rlkme\ l'erlc1un sır 
mflkenımeJJednl yapmamak 1çiıı simalardan miirekkep olan bu b- larla, tamdıldarla tna.snın aruı acı tocakrıım ...,_ ftJ'I. bJoat ftl'lr- ~· bUUdel'den meTdılp1naı aluat -·-•-•11

• 
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• 

hiç bir sebep Yoktur. vartet Ankarada ve lstaıı'bulcla olurdu. DargmJıt flkaıtdı. Sabun ver. keıı ha.tlfce eti ttb dlJe '8klnaler, defhal ~ mtnoaaı T----ı..;, tltln aılataJl. 
(VA - Nll) Türk muaikifinaalarlle de tanı u meır. 1se belftetllzUt aıddedfJtrdl. Jlne,t termeden enıel Ja'YlfO& bunu etmeııd!r. llo!V"~ "' 

...................................... lar ve Ankarada kom.poıitörte= En bfiJtlt J'8ılMlardan blrl de evtıı lraı'tıamdalıtnln eJıae tJMmm1Ua 1 - "1'amdliı edUlcek bordıoJıl. tü., a1Jeriae aYW a.iıtıiai 

B nZJ•D ı• tihk k den Necil K4zun Akaeıle Ulvi -C.- l9lnde ~ açılmuı ldL LAldn. bu =:**.,...,:bir.,,..., 4ea Ulbaren ~edecek ma nu· .._ (Akfam) - Oiı-~ e $ 8 1 malin eserlerini beğenerek bunlu- Yalnız blsde delil. Um.en hemen bil- ran1at cJ>lııtl dı,. ~ ~ ~ adı. IO!a4I, ,... -* ~ 1'.,.va (~ ....... 
- dan birkaçım Berlinde çalmak üzere t1ln dthıyada utunmlu.t add8Clleıı ucunu'~ Tt çocutıa.mı claait• Jt '" lu 111'= .,_dJlı, taıtb ~ Tob't) tUtihı ~·:: 

Hususi otomobiller d almr1ardı bir PJdlr ... Zavallı f8mllltel .. Ne Jarmı -. ........ _, ......... - ......ut.i ye alır lfg1 iltlbbıtı ..._. 1ııir nispet a.ı,m...1e ....... e ~ r. nıilth1f lftlraJa utraımJ1... Sacayak _...._ ._. ,._ __........... 2t9lnbı elmıf!ttf an ,J=._·,·ıaı- 1acaJı: Bu L 
yanya indirildi Alman muaikitinular, TiJrkJerin btcyen at.et llttlnde ve bot olarak Bbdeld blıp tv.bat '4ltıer .&me- bftıOnıe m1199Dt ... Wıenın Y*J>ı br. muta 

musiki kabiliyet ve bilgilemi &vdük· bırakılmazdı. Abl halele bısımm tlbdatlıerl S(li1eede bıralaıb1Urler. 20 ncl madclelfdl ...,..... 1IJIUl1 um~ mi~\111n4.eıa ~ 
t_._ .._ - • v=-~-etincleD teıUonra, gördükleri iyi kartdanma- bo~ turtulamJJacatuu IGJlerler- - .. alır itte bfrJ!L..ıt'... oıması ve emır aelmiltk;......;·---
~. 

12 94~2 .. " d: • L_-__ ~~k IDiıtehauia olduklarını .CSy- d1 Evde gtlTVcln ye taquı bealen- beledlft ~ JııarlelDde Olllfım 
.. "'UDUD en lÜIJiQlm ·---ru· meseli. • ~ ~ -tllW ~- * Zonauldak Milll 

Leuinle müteharrik nakil vaıtala- Bag6n Amıpada, ın.ml&n 18rafa y ennıen k3prlafialn ıa. atat ;ed\leoeJctlr. malakemeei. 1/10/942 tarlM-.llııt 
ımdan Kor dipl matike ait ınotörlii fhmeMlar kontrol aevteden bazı batıl 1tltatlarla mo.- inıaab bitti • - Llltede lalmlerl aeven m......_ 21 /1 l-/942 tariWae blar SO W 
nakliye vuıtalan ile otobüsler hariç edil -.I. csade1e ed!Jor!amuf;.. Meee1l raci- Erm (.Aqam) _ 6ra.. • •ltrt biç bir nret.le &'VW tan ve- Wkmda para cma ~-· iftir. 
bmyon. kamyonet, taksi ve karar- ecpa 7(>lıarda "' duvar llAnlarmda: cBlr Saınaun )"Olu U'zednd ..... ,. ~ ~elen lfleı1Dl bir defada =======::;::j:;=:;;:;::f 
Mmelerle tahdidettan istisna edil- Belediye b~an .tcı ko*'>l t.eJt JdbrltJe llAdtlk>ls icadar dört. bmiid k "'1ıeııi1ie NefiMa pp- bıtt1'eCek pt11de lhBar edip mamete 
iDft haausf otomobillerin günlük etmeie ve temiz ohmyüfapa ~ bet, altı, hattı& daha fazla klfbıln sl· tırıım.k arı t-.. y- k- rU- lerlnl tekemmlll etttrmeıers Jlstllldlr. ~ brtlanm daJıM.tM'mı ._.. 
~· Utihbkları ikinci b"r tebliğe lerini cezalanC:lırm.aia bftU. • ._... ::;:-n1 ~ c8mlert d~ _. U:..tı WtmlftiJ', Umumtop 1 - Beledb"e 1tttaı m.tldldMt M mldtrıOll em•~ liıl 
kaclü yarıya indırilmiftir. Tebliğ tir •• Kadın haınamlen Be~e e~ ~~ baıı awtp dltefere .... lba ~ kaım::.: =="' wıam ~ 18 == =o= llllRi!A'l-4..~i 
~t. len tarafından konrıol edllecektii. M~ ._ Parsa eımtzde1d ~ açaJ., tlreıd ,.pdacüm. ı _ lraD8ll mtle•eıılı~ eıı.ımtJıetJ&""*' tllil'1lf. -~ 



Gördüklerim, duyduklarım 

Hokan ı misafir BiR POSTA iKi SAHiP! Babam. Cueir lı İsmail beyi pek kaç ay aeyahato çıkarlarmıı. 
tyonl~rdendl. Iamail bey Gasprin• AnlatıDına bakarsan eezmecli~, 

ikinci Sultan Sellin ile •kard.§1 O.iye tfcld.tll hl] rdttı ~tinıayun ',.I bilenler bilir a. Kı~ı. J?•~e- görmedif~ y~r yok. ~vrupanın her 
J3aycz.it arasındaki ihtil&.flar ana· ,anderdi. Qu 1Urotlf a pap U9 den yanmad~ı? Caapıra köyun· t~rafıı Hindıatan, . Çın, Japonyaı 
emda Sultan Selime hizmet ederek ay hdar divanda S.. t.ı~ lolerlnl den olduklan ıçın, bu aoyadını al· Şımal, Cenup Afrikaaı... Rlvayctl
ondan sadarete tAyin edilmek vadi- bilBil Sadrham imJı fibi rUyet etti. mıı. Aalen Türk olan bUtün millet· ne g8re oldukça Rusçaya, İnglUzce
ni almıo fakat Sokollu Mehmet pa· MllhrU hUmayunu Umfl olmadan daıla.nnın kalkınnuıaını. uyuıup bir- ye de vakıf. 
eruıın nbfuzilc hayal sukutuna uğra· Vczfrlb.ıunlık •IUdU. · le,mealni ideal. ~dinmJı bUyük bir O çetrefilce dililo anlatıp durur-
mıJ olan UJ M~afa papda So- Fakat bu k.nıık idare tarzı çok TUrk miltefckkirı. pedagogu vcı ga· kcn, !Af araaında dedi kir 
kollunun katlinden aonra artık mak· dev:mı edemedL Sin.an pap. hava• zetcdaiydiı Akçora ııileainden bir - İatonbul hanunlanna ıokakta 
•uduna nail olmak Umitleri kuvvet- da.rlan (&nan pap Muaıafa P• kula evlendiai için Akçoraoğlu mc~ raalıyorum. Edep v• tetblyelerlne, 
Jrıuniı idi. Fakat Mustafa pqa öte- yerine Serdar olrnt11tur. Ula paıa bur Yusuf !beyin de eniateıi. bilhaaaa gilzelliklcrJne hayranım. 
dcnbcri maiyetinin fena.lıklanna, Sa.drham oldulu takdircc Sinan 1883 yıhnda, Kırımda çıkanna,. Mer.burelarden birile evlenmek be-
irtikaplanna. göz yumar, bu da kcn- papya. muhalefeti mukarrCTdir.) ia. koyuldu~u (TercUman) ~et~ nim için en büyük bahtiyarlık ola· 
d.isine çok söz getirir idi. Son gün· Diyerek mnhrlln Sinan papya nin baımda cDıldc. liklrde, 11to bır· uk. 
lcrde İran erhaddinden latanbula gondcrilme8lnl tcmln için cctrafa> lik> cümleai vardı. .30 yıl, bu gazc- T endüf lbu ya, evimizin gediklial, 
Serdar Ula paşa aleyhine cmcşum kcaelerle flori daittmata koyuldu· tedeki kıymetli yazılarilo Orta /u- dıl ebesi Sıdıkanım bunu duydu. Tu-
havadis kağıtları> uçuruluyordu. Iar. ya ve Ru9)'adak.J TUık ve Tat:ı.rlnrı tarağı tuttu mu tuttur 
Bu kağıtlar payitahta paşaya haset Bunu haber alan ıyo cimaako uy1111dınnıı, fikirlerini aydınlatmağa, - Allah Ullah qkina, torunum 
besliycnlerin gayret damarlannı mail> bulunan Mustafa pap lacı onlara dünyayı' tanıbnaA'a, noksan· Şefiak, yetimcağı:ıı ıu eamer ellulJ, 
tahrik ediyor, pAfllllm muharebeler- _ Benim akçem, pulum yokl lannı batırlat?1ağa çalıımıı. kalantor gence yapın, aevaba ereni· 
ele muvaffakıyetleri bile ÜçUncU Kimini gaz.aya. kimini hayrata aarf- Babamla ılk tanıtıklığı da bu nizl 
Murada aksi olnrak bildiriliyordu. ctml§İml Vez.arete dahi talip değı.- (Tercüman) ın baclığı dolayıaile. - Ayol, diyoruz, t& dünyanın 
MU.9tafa pap lran kumandanı Tok- Iimr Yazı, iy~ ~ir h.•!tat kalcm~dCJJ çık· öbür ucuna rötOrccelc. Sen torunun· 
m k Han ile muharebeye bizr.at git· Diyo iatiğnıllar gösteriyordu! madığı ıçın. bwm rahmc:_tlı burada dan ayrılmazsın; gider mlaln orala· 
rnem'ş, kendisi çadınnda oturarak Nihayet Sinan pap taraflısı galip hattat Sarnıye yaz~ırt~gı.. b~k~ ra) 
asker göndermekle iktifa cylemiı geldi. Üçilncll Muratı Devletyana kazdırttıgı ıımpr kliıeyı - Şakacı kadını 
idi. Ula pa§8'lın uıdarlığını hiç çe- - Serdara itibari blia olaun 1 yollamıı, gazete, ondan ıonra yıl· - Hay hay, diyor, Cehennemde 
kemiyen Yemen fatihi Sinan pa§A Diye ceaki k~undan tchallüfe> larca b~ başlıkla çı~tı. • kapıcılık. ,·ar, deşeler (Morc aylık 
acrdann bu hareketini ıiddetlc tah- yani daima latanhulda verilen mUh· lsmaıl bey M~~tiyc!tcn ıınra 1.- kaç?) dıyo aoranlardanım ben ... 
tie ederek: rll hiimayunu Serdar Sinan papya tanbula da gclmııti. Bıze buyurdu. Ayaklanmıza kapanmadaı 

_ Mustafa paşa alnylan1e var- göndermcğe raxı oldu. Candan görüıüldü. Sonra Mısıra, - Şefikayı çarıaflayıp bahçeden 

1 d T k k H i 
v ____ ,_ 1 rln cuma ..ıınlcri Hindiııtana aeyahate citti. Umumt geçirelim, delikanlı pcnccrcainden 

m ş o say ı o ma anı ~a C8 r ~a&er e ti.. h l • 1 · ö • 
eder yahut öldürürdü. Ben olsa..-n Sadrazam yanın gelmeleri mutAt ubdcn e-vve ırtihal ey edı. g nün. Ayın on dördü gibt kız: ba-
öyl ya d d' d' d' Mührü hüm Si ....,.,.,. Vcfahnı haber alan babam, Aya· yıla ba),la alır! 

e p r m ve pa ı ımızın ı• ı ı. ayunun nan r-.-· fy .. d b" • kl ' ... . IA k O ta fl d k C 1 
vnnını kızılbaş keli ile doldurur- ya gönderildiği anlaşılmuı üzerine 80 a camı•ın. e, u>:1' uguno yı . r? e..ra y~nnşmn ı · . c ge-
dum. Ümidim Allahtan, §imdiye ka· Ka:ı.aakcrler rtık bu •z.ıyarcte lü· muhtc§cm hır mcvlid ok.utmu~tu. lclım., mı~afı~ ycnndo mıhlı: bır türlU 
"' ş h k il · · b'l d' h d' .. ed'l Ula d' Zamanın en aayılı mevlithanları, kalkıp gıtmıyor. Ak§am eznnlan oar a ın e eıını ı e pa ııa r zum gorm ı er. pap ıv~n- .. l li .. • ] h k d ... lık ·--L ı~ 

t. · b J d ı d ık lk' 'bi ı__ 1 guze a~ muczzın er ep movcut. o un u: ,,.cmege a o,.l.UAA. azım. 
vıının ge ırrnı~ u unur um an ç ınca cvve ı gı ~pıcı ar .. .1 d . h y b k k k 

D
. . kah ·ı b d ö Ü dU- O gun aı ece ora 11,),Z: camı ma • a ancıya arııı UçU dilfme-
ıye atıp ~utuyordu. Sınan paşa .. ya&ı 0 ~~ a~ a .n ne ıer. Mevlidi dinledik. Dua.dan ıon· mck için, bermutat .ıclaln yemeğe 

Sokolludnn hır derece sıkılır tcfa· ıup arayına gotunnek usulüne riayet b ğd t k Ik " ... l 1 11"'· ı "'-dd d ki . . • . • d'] ra tam a nıı an a acagımı% ııra .... e e ace e rı:ve erı '""°' e e 
1-ıurde pek ılenye gıtmezdı. Fakat etme ı er. yanımıza iki kiııi yak~~tı Umbodan işkembe ço.rbaıı. İb 
5?.~?llunun katlinden aonra dili bü~- ... Bu mu~ele MwtAfa pqnya pek Öndeki gayat iri yapı,· fırça gibi himpaıa hamamının yanınd~ki b:: 
butun açılmıı, uzam~tı .. Çok zengm ~gır ~cldı; durumunu aydınlatmak gür kaılı. kaytan bıyıklı, karayağız, rckçi Mı.:stafadan •u börcii; Vezno-
ola ... n Sınan pap pek z.ıyadc cmal isterdi. .. . . otuz aekiz kırklık, aırtında yakası cilerdekl Şamhdan hrtıl baklava ..• 
dagıttı> . ve ?e yapdıyaa yapa· (Bazı k87:'8~a d~,er kı dıvanı hU· kürklü palto, kcllifclli bir zat. Sofraya oturduk. Hok.andlı efen· 
rak emeline naıl oldu. Sultan Mura· mayuna getınlmcyıp ıa.daret maka.- Heme hamle; ederek babamın di hepsini kemali lotiha ile ıilip aU· 
dm k lbi Ula paşad~n d.ö?dii ve ~da. olan kullannın sarayında gö- iki eline 1:.nldı. Öpüp öpüp alnına pilrdü. Kahveler içilirken de achpa 
ıerdann crey ıve tedbırlcrını hataya rülmck mutaddır. Kazaskerler bu koyuyor• lra.nlrya ç.alar dilile de di- üzerindeki pakete hrpan atmada 
çıkararak> tebdilini zaruri gördü. bcndelerinin .arayına gclmcilcr. y k'· ' _ Y-'lL •1 tü"'tu··nı Lo d ' 

1 Öyı b• dd k. ld •- kull or ı. ıı.n' ... n ranın en 
Sinan ptı§a ran ıcrdan oldu e ır ma 0 va 1 0 U1'ta a· - Cenıı.bı izidi tul! aen hazret- Jcibar klüp aiga.ralıı.nnı Amerikanın 

(H. 988). WBir ~eher kapı~ıl~r ktı.~- n on!ara ~arayım mı)) . . ten hoınut ve razı oleunl ... len birinci Havana p~rolaniıı lçn\I· 
ya& Kurt ga dıvanda gorulmcdi; Oıyc rikfıbı hümayundan ütwı.n- Yanındaki önleyip kim olduguııu ııim. Bunun yanında bepai kuru ot 
yirmi kapıcı ile yola çıktığı an- da bulundu. öylcdi: kalır! .. 
la!"lıldı. Sinan pap acele aelum çavu• lkı vezirini de tatyiptc devam et· - lstanbulumuzun misafiri Ho· Gidi,ata ıaııraknlan babamı 
ıunu Erzuruma göndererek acrdar- mek btiycn Sultan Muraddan (ha· kandlı aeyyit l hakz.ado Behram - Gençler aiz oturun, komı§unl .. 
lığa tuyinini ilun ctmi~, Mustafa kikat Vcziri!z.am aenafol Ancak ec- efendi dindaoımız... diyerek yukan aıvıotı. 
paşa da durmııyip latanbula hare- fere rağbet için mührü ıerlf Sinan Kendini de tanıttı: Biz lbize kalınca Behram efendi 
ket eylem.i,ti. Kurt aia için Tokat· pataya göndc.rilmiıt.ir) cevabını Poııtahanenin karaısındaki fea ve tavladan açtı: 
ta teaadüf ettiği Ula paşaya eza- aldı. kalıpçı dükkanını i;leten Kınmlı Ha· - l~bu mekruhun fevkalade me· 
fer mumkün> olamadı; yani kapıcı- Bu hauı hümayun üzerine Muatala cı bilmem kim. Seyyah aıfatile İs· raklısı ve üatadıyım. Bir tavla var 
lar kahycuı Ula Mustafa pa,anın pafll uhdesinde cveziri lzamlık ırzı tanbula uğnyan arkadaeilo Sirkeci·! mı, oynasak 1 .. 

ney'e doyamı)anlara mu1de' -

2 Saatlik Walt Disney 
Bugün saat l 0,30 dnn itibaren 
muhteşem günler ve geceler 

yaşa.mağa b~lıyor 

ons ~v 
En son yaratt.ıği en güzel ~~ büyük küçük herkesi 

hayran edecektir. 

CANLI BEBEK 
(PİNOCCHİO) 

BqtanbR§a renkl!ı_~t.a.nba§a. muslldlf, hareketll, meraklı, 
heyecanlı blr s'OPE.t(.lt'ilıM. 
DİKKAT: Gece biletleri numaralıdır, gişe fullertruie bekle· 

memek için ye.rlertn1z1 gdndüsden aıuuz. 'l'eI: 49369 -

6m--•YARIN AKŞAM ___ ı._ 

SUMER SiNEMASINDA 
ŞfmdJye kııdnr görülen Operet tllmlerlnlıı en muhteşemi 

GUNEŞiN KIZI 
(Sunny) 

Mevslmlıı en !azla mu.sUdll, danslı ve §arialı süper Filmlerin 
ilk 1raes1 ıerefine ~a müsameresi 

Baş noııerde: 

A A NEAGLE: 
RAY OLGER ve JOHN CARROLL 

OOz ve kulaklar için bedil bir ziyafet 
~B.ıll~ Yerlerlnlzl evvelden aldııııuz. Telefon: 42851 llti:E:::iild" 

BUGVN 

Dayram şerefine fevknlAdc bir film 

DA SDZON S 1RR1 
Margarit Symo • Laurn Solnri • Victor de Ko~a 

Heyeca:n.lı bir aşk maceram helecanlı bir ihtiras kaynağı, 

aynı erkeği seven 2 kadın... Aşk için mücadele, entrlkn, 
sergüzeşt. Gece için yerlerlnlzt evvelden alınız. Telef on 40380 

Bugün: i P E K ve MELEK 
Sinemalanndn senenin şaheseri 

MiAMiDE MEHT AB 
BETTY GRABBLE - DON Al\IECHE 

Bugün seanslar 11 • 1 - 2,80 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Münir Nureldin 
KONSERi 1 Bulmaca ba~ını uçurmak, i~ini bitirmek fu• tokmib olmuş sayıldı. Mansıp aa· de, Kafk~ a kıraathaneşinde ahbap Tam o esnalarda K. Sadi çıkA-

ıatını bulnnuıdıl Yalnız kendisine bipleri Mıışta.fa pqaya cziri azam olm~ar. Ayasofayda Jsmail beyin gclmi,. O gece tiyatrocu Hasan'ın 
resmen (Serdarlığa Sinan paşa ta· gibi t!zimlcrde bulundular. Fakat oı mevlidi olduğunu i§itince cemaat Oıımanbey gazinoaundak.i kumapn· 25 İlkkftnun Cuma ov"anu 
yin buyuruldu. Şimdi aizi Asitancde - Mühür kimde ise Süleyman arasında bulunmağa hemen acğirt• yasında, oyundaki rolilne ycti~ek ~ 
:isterler.) diye tebligatta bulundu odur! mioler. Okutanı duyan seyyah efen· için ayak üstünde. ÇEMBERLİT AŞ 
ve Erzurum Mnl Dcftardan Ulc- Diye Sinan p~anın kendisine ıta· di cŞu kadir§inaı ki~iyi de göreyim, Tavlayı duyar duymaz gidemez SİNEMASINDA 
f" . zado ~hm.et. v.e Taç zade }ebesini dii§ünerck fevkalido müte· dlcrini Öpcyimb dcmio. _ o.ldu. Beni dııan çnğınp rica Ustünc •••llliiiiiiiııiiiıiiiiiıiiİIİl•••ıi 
ıamaıl eicndilen z.ınenc vurarak 1,.. caair ı.-e mütcllim bulunuyordu. Hokand malum. O Yakitlcrde rıca: ŞEBin TİYATROLı\RI 
t.anbula götürdü. Bu ooa.i Y edikulc- S hadd (Şah k il . . h Rusyada Türkiatana tabi. Şimdiler· - Vallaa fazla dciil, bana bir Bu aqam Saat 20,SO da 
d h dild' u e ın e C$l0l emen d S C - "- · l • B' ]' M ·d· öd" · Şu d~ 1 dl .... ~·-d e apse ı. getir'vermck) öyle kolay olamıya• e ise ovyct unuıureyet en ır ı- ccı ıye unç verın. ıı'Va ı Ua· l~J~ ~lllıl Kome ...........,.. & 

Ula pa§A lstanbula gelince Üçün· ... ru anlayan Sinan paf& lran Uo ğiiıe dahil Özbekistanın 85 bin nü· tat ile bir bcı oynıyayım, yüzde yüz IE KtJınrt.JM YE 
cü Sult~n M_,urat nezdinde itı~ni ~ t~cbbüıündo bulunuyordu. fuslu bir oehridir. >:ene~. Önümüz kı~. ayağıma fo-
lado ctbnnege muvaffak olarak ikın· M f k diai in k Karayağız., pederin avuçlarına tınle lastik alınml.. Yazan: Robert Meuner 
ci vezarctc geçti. Az. sonra Ahmet d v uata a rf:t ~n . n azıı:ni sımsıkı yapı~ık bnalanıyor: 0 da tavlada. yamanlardandı ya· f Türkçesi: C. Cah1t Cem 
Çelebi ile Taçzadeyi de hapisten ve Siıgı muva iky~t crf ınd ı~e:~diln - ElhamdUlillah, rnüslümanım. niya. İstediği zarı oıppadak kondu· 

ı.:_ k d nan pa§lUlm uta e eccgını • . . ... 1 d cteıuylen> urtar ı. .. ü b ..J_ • 1i d Deralıycde hır ay kadar kalacagım. ran ar an. 
B ela V . .• Ahın 01.111 yor, u 04 canına 1~ yor u. H 'il l . l b l . . 'b' (A l ) d' bükl u aıra czırıazam et pa· !randan gelen elçi Maksut hanın emmı et erım e, c e aızın gı ı yıp o ur ıyoruz, " üm 

f8 oldü. (H. 986 Rcbiülevveli.) İstanbula girdiği gün tertip olunan muhtercmlcrile ü1fet etmek arzu.sun· büklüm kıvrılıyor: 
Şimdi Sadaret kime tevcih edile- asker alayında tehir halkının izdi· dayım!... -. Aman, elrnc~ct~ .. 

cckti' ham ve gulgulcsi de Muatııfa pqa· Ve anlatmada Bır taraftıın da ıçerıdekının ıcaiı 
Bir taraftan Serdar Sinan pqa nın cgayretinc> dokundu. Pıı.p c:u Sekiz, on yıl evvel, amca.sile Hi- - Tavla nerede, getiriyor muau· 

cmüntchiplcr ıözile mühre müte- vo hamiyetinden dergi.hı ehadiyete caza giderken, Karadeniz yolile la- nuz) 
ral..-kıp> idi: diğer taraftan vezaret ahı hasret ile n&li:> edip: t~nbluclan geçmiılcnni; faluı.t o va· Velhasıl tavla ortaya kond . K&-
yolunca mührü hümayun ikmci ve- y R bbi .. .. Ü ~ L l 1 kitler 13, 14 yagında bir çocukmu~. rayağız: 
. .

1 
k ik. - a a omrum anır eye (H b L-k 2 .c 25 "'L zıre ven me tiza ediyordu. D' • _..J bul d esa ına °"' araan .,, çagıa· - Ben fazlaya gitmem. be~ oyun 

ıye cnıya<=!l> un u. d ıh lb ki .. · · f ah f h k 
Sultan Murat iıo mührünü ne M" 'h S lan.iki M f f d' rın a: a u gosten~ı er era bir çeyre 1 deyince bizim bııcaksı-

Sinnn pa~ya gönderdi; ne do Ula , .. ~~CJTI c h uatAb~ e ~'L~! kırklık). zın ba~ından a§nğı ilk soğuk duıu 
M fa d . D 1 • • 1 ı ... ıua papya emen ır cez;uc:l Ad ... il . d' H lb k' h' d v•ı M • usta pa~yn. ver 1. ev etin J§ e· ilihlyoy tittii' . b amcagız musa at: ın ı. n u ı o, ıç cgı ae ecı· 
rini bu iki veziri arasında taksim 1 ti e!1 ye. fA 1.ru vedcı ~§lUlıln ~ - Şehri ıchtrinizdeki konakları diyeden kapı açacak, liraya, be~lik 

w • fık b ld ıurc ıo ıı emı anıye v a> ey emıı .. ~· k • • 7 :.. . • ba k k k etmegı muva u u. b l d ... p t lb gormegı pe ıstiyorum . .c..qarctınıze n ·nota çı aca aan~or. 

Alenen teşekkür 
Mide tthat..~ teşhis ederek 

amellyatmı ihtimam ııe ya.pn.n ve 
beni muhaklaı.k b1r ölümden ltu.rtA· 
ran Cerrahpaşa ha.stAı.nes1nln kıy. 
metil operatöıil Ziver Estc1'ye ve 
ameliyat esnasında ynrdımlanıu 
eslrgemlyen ve tedavi eden dokt.or 
Bedll'ye ve hasta.nede yattığım es
nada b~ımdnn ııyrılmıynn hemşire 
ve hıı.stabnkıcılnre. alenenen teşek
kürü b1r borç bUlr, gazeteniz vasıta
sıı lblAatnı rtca ederim,, 

Rumell Dem!ryollan ateıye .. ınde 
Snlın Sagın 

Solclıın sat:ı ve yuarıdun aş:ıp: 
ı - Tnpu !şlerlle meşgt.i daıre. 
2 - Öksüz acğll!er. 
S - Ana kardeşi - H n •. 
4 - Tieya.kl olan - Blr emir. 
ıı - Saatin bo ı - G . ıl tcçh zatı 

yapan. 
8 - Dcmlcyolu k tan .lşy. n. 
'1 - Bir nevı kum - Kör - Tersi 

hünerln başlangıcıdır. 
8 - Ovada biten ot - Vn ide. 
9 - Kırmızı görunen. 
10 - Büyük - Clsmıınt dr 1. Sinan pap Serde.ılık. vaz.ifeııini him!1 unf ugdi~~u yUlazıyor. cçe:

1
.. uran· gelemez miyim) Giriıtilcr. Sndi her partide arka kkü 

U d d ek . 1 e en ısc a paıa.run u um n A d d d. ka ile' T eşe ·· r k ab jJ~ c1ec ti~Uı a ~ ~a ba,Jı:a ıuretlo n.aklediyorı c Ye e e ıy~=b" .. ar ya ~ mars yııpa.rkcn, son Genç ~nda ve çok t.nt blr suret.. Geçen bulmacamu 

rü 
n u ı·a ~~ ~ vo tanat lD erini (Bir eün Muatafa pqa Eyübe gi· r~ .arı~ veya o urhgun ... d . oyunu verıyokr. te aramızdan kaybettl.ğlınlz Soldnıı 6:tğ:ı ve yuaıırıııı n atı: 

yet ey ıyecc:a;ti, der Kcndis' df larak b' L:.Onesı ~un cuma, ep ev eyız. Vefadan oca pul ıiıcde boza ile GtlZİN TEMiZKAN'ın 1 - Oturmaye:rl, 2 - Tckautolan, 
Padifah bu ıckli tensip ~dirı.c~ yer. bulur. IM~t::elli en n: pazar!~ (Bu>;1run '~ de~ik. Ac-:ınktui, t~li~ kese kağı~ı d~l~su leblebi aldırrnı§- cmrl teda:vlsindG lfttuflan sebkedcn s - Ukavves, Nn. 4 - Ra.Tln.ş, Adl, 

LA~U"' M~tafa d~ya mcmunyctinı ederek parasını verir; memnun en y~z.ı il~ cebındekı de!tenne adrcsımı- tık. Misafır hızım aigaralan bin'bi- ve hlç tı1r şefkat ve yardımı esirge- Müvazaalı, 8 - Atcşalmnma, 'l - Yos, 
1eblig etti. O a ııe baıladı. Şimdi çifliğine Gider. Övey oğullan olan :ıı yaz ı. rindca yakaduraun, avurtlarında mlyen Heybell:ı.da. Banntoryomu baş Amlral, 8 _ El, Alar, Ne, 9 _ Ran-
latanbulda herıey Ula paşanın cdj,.. 1 Ferhat pqa zaddCl'le konuşurken: - F crdaya anğ kalırsam, öğleden leblebi, bardak lbardak da boza de· hcklml Tevfik :tsmaıı Gökç-e ile me-
lbıddn ve elinden rörülüp ailrillü· _ On yedi glinlük ömrümüz •?nra üçte. nezdinize te§rİf edece· vircrek: sal a.rkadaşlarma, ve emrazı entn- dmıan, lO - İnal, Alevt. 
)'or u.> kaldı 1 der. ğun 1 .. dcdı. _ Fransız oampanyalarından, la· niye hastahanesi baş hekbni doktor * Haber aldığımıza göre Kızıla;:, 

~cak. Mustafa papnın muhalif- Onlar da: Sözü söz, dakikası dakik.aaına koç viskilerinden dnha bal· teri ... Yakup Çelelbl'yc, gerek cenaze mera.. Küçtlkpazar nahlycsl muh1Undekl tıı~ 
len ıvc Sınan PAf& taraftarlan ~ı _ Ne acep tctan'lir edcraizl geldi. Memleketinden ve hayatın· demede ve boyuna geyinncde. simine .lşUrl\.k. eden ve gerekse ke- kirlere yardım olmak üzere istanbu-
trmcyozlardı. Sadrlz.amlara 'V'erı· o· k dia1 I 

1
. k Ik dan giriıti: Özbekistan balkının yüz· Gece yarısı oldu. Oyun bitmez de derlmlze ort!ı.k olan do.<ı.Janmız.a hın en geni§ ve rahat salonu olnn 

mührü ?~•yun P~d~uı mut· 
1 

1:aı en d n d t~ ıycye a ar- do seksen Türk olduğu; yüzde onu· 'bitmez. Kamburcuk, terler içinde: Temizkan, Göker ve soylu allelerlnin yılı lç.ln büyük müsameres1n1 29/12/ 
lak vcklletinın allmeti idi. Muatafa ar. K ann a a. b nun lra.ndan hicret edenler, diğer - Artık bırakalım bey birader, borçlu oldunumuz teşe.kkürlerlm1zl, yıl! 1çhı büyiik müsamereslnl 19/12/ 
pafAD.1n aleyhinde bulunanlar bu H;I k ~PT 7ı unamı§hr. yüzde onunun da Rusya.dan gelen- diyor. Karşısındakinde inat d inat: arzederlz. 942 salı gecesi zengin programlı ve 
prcnaıpe. dayanarak ı ~le e er o. u . ler idüğü. - Devam edelim, beı kuruı ~ Beşiktaş Halkvlnden: 1/1/1943 ta.- muhtelit eğlencell olarak vırecekt1r. 

- MtthrU h~ayunu hlmil olmı· M--~-~r. On ycd~cl aiin olunca Diyarlannın b~lıea mahsulü hu- yanım var. Onunla yann nhçıda öğ· rlhlne rastlayan cuma. günü Ev1m1zde 
;,anlann ar~anle amel olunmaz Per ~- P&f& ~çcaınde ea~ ve .bubatla pamukm~. Memleket pa~ le yemeği yerimi... açılacak olnn resim ve totograt ser. * İstanbul mllddeiumumlllRlnden: 
dlphıml dıye kığıdlar aunuyorlardı. aalimı-..ı ı.ı'!':_cnd k.enAdiainı.de ~illin al~et- muk yetiıtimıcdc dünyada beşincili- Sae.tlcri çıkanp çıkanpr g1.s1ne iştlrlı.k edecek amatörlerin Tokat mahkemeıslnde açılan 20 llra 

Sultan Murat buUlara ehemmiyet en ıııue er. ce .. ra~a gıder. ği alıyonnu§. Etrafta çadır bezi, ke· _ Ooo, vakit gcçmİf, alaturka kayıt muamelelerlnln ka.panmasın· maaşlı ba§kltlpllk için 28/12 942 ta-
Termemddo beraber Serdar Sinan Getir cclme.z ruhunu tealim eder.) çe, halı, kumq te.zgihları da çok. yediye geliyor! diyoruz. dan evvel Ev1mlze mllracaatla kayıt rthlnde mahall1nde imtihan yapıla· 
pqayı da lırmak, •Ucendirmck kte- te!!latti~ua~~~n ~clıir ile in· Babası Seyit İshak efendi dört fab- Evdekiler, Sıdıkııınımın önayalr.lı- lannın ya.ptırılmıı.sı. caktır. 
mlyordu. Bu aebı;pleı du Üı. lat ~ nt:::.~ :nr· rika aahibi İmi§. İmpe.ratorluğun Si· ı ğile, çoktan taşlıktnki aalapurya ka· ...................... uu.+OHh• .. ., ıı!~ı ~:=drçı:çı:n 2~ 
«l-d Uzun d~ıl mUhllr vermekl ı.t · ht 1>~ ek ;:~ zu ile 8~ berya ordularına kuma§ müteahhit- loşlara tuzlnn •erpmişler; sahibi bir ICıkmu§I.. İyi 'ki ciğerpareciğiml gös- 121942 tarlhlne kadar müracaat edil· 
yuu en ac.ru kimMye mUhUr ven1· ;r h:ı r or ha ar suret e }iği yapar, on binden fazla amele lan evvel gitain, diye. Faydasız, tcrmeğe kalkışmadım. Ba~ını nnra mest ıA.zımdtr. 
ınez.. Muatafa pap cllmletülmülk 11: J Si unıun, ydttının sona e~e- çalıDtınnnııı. adam &ıiç o taraflı değil. yakacakmıoım, verilmi~ sadnknaı Memurin kanununun 4 n. ıcU mad-
Tekl!ı aaltanatımdırl ::n b• raın:~ I>( 1 a7tln.lı: ~bill: Artık yaşlandığındnn işleri iki oğ- Dil ebesi hatun arbk açtı ağzı, vnrmış. desinde yazılı şartlan h:ıiz o a:ı Is.. 

Dıyord~. Hattı Ula paşayaı t 0 hiı ld ğu e ~ vkk~ıra n y luna ibırakmı~. Biri bu, öbürii üç ya~ yumdu cözü: Mahlukun çeyreğini kurtardıktan tekJlcrln muktczl vesa1kle Toknt ve 
(Her kım itaat ve Jnkı!at etmez- ca 0 u m a tır.. kUçük kardeşi. Mlinavcbe ile amele-

1 
- Aman ne knra kııyışmış me· sonra gidi~ine ne dersiniz) Bnlıl:eslr Adi ye Encumenl r ne mü-

8C kııpıaı önünde salbedcsın.) Süleyman Kini lrtem nln hn!>!nda bulunurlar, her yıl bir- 1 ğcrse; ne nekes, ne saygısız mııh-1 Sermed Muhtar Alus rac:ıat etmeleri .. 



• 

Kara gün dostlan!. 
merakı! -

Gıdalar aramma da bul kara gün dostları yok cJellldlr, • .A • " -" okutacak önemli buluşlardan bi-S l Af k h k 
Fotoırat, ilk icadedene rahmet 

Mesell dükkin camlarmda ....- .... pelmMslerl ,.. ıma ı rı a a re a rtdir. lhnhı her şubesincle, harb-ılükçe iyi, temiz kalbli, mütevazı ve saygılı ftlr 4ostıa bl'fl1allml • de temin ettiği faydalar saymak-
llbi oluyorum. Ja tfikemn.ez. Durmadan akıp 

O 'fefasıs beyu sevgilinin, fekerbı bot bırakıp b~jı Jsl dol- giden ve her an şekil değiştiren 
llurmak, bizi tesem etmek ve avutmak tçtn elinden geleni.....,.. ·tının son safhası hayatıınımn geçmiş sahnelerini 
iniyor. daima göz önünde bulundurabil-

Hatti bize kendi kanlle kabak plffriyor. Buan reng.lnln Jı:ır.. mek, mainin izlerini istikbale 
llllllhğma bakmadan aşureabı içine bile giriyor. nakletmek ne büyük zevktir! .. 

Daha garibini ııöyllyeybn mi? .• Evvelki rUn bana bir yerele, Geçmiş saman olur kf, hayali 
l9de pekmezle yapılmlt maron glue ikram eUUer... _ Şm~t ~l · uk~r~ ~~ Yuan: haya inhisar ederse. o vakit mlltt&- cihan değer. Öyle anlar olur ki, 

Zavalh _..__ .. n.. fettan ve güzel stln 40lltu tekeri bin tm: sanp teıa lu sa.terdiiml &&'DUi fillerin tazyiki çok artacaiı ve iki kl x... ın11 ...... lln\"" üzerine tesbit 
~· ~ ....._.,yor ebnek lhımdır Herkee Tusıuata M. Şevki Yazman mikteSk ordu aruında karadan hti- ~ ... r-y--~& ana«urmak için blJanıs neler yapmıyor ne .....------.. ......... ... · edflmJş hakild bir hayat sahnesi, 

Tabanla beraber önümüze pkan en fptfdat ft en m.efhm fekllden m6ttelik fnsfliz. :Amerikan Ta Fran- l>at tal~ ederek eaidan eola ve kıymet blçllemlyecek kadar değer 
"-~ estan -lr....ıemesin kadar m: kuvvetlerinin derlemeler kayde- 90ldan aaga ktn:vet ve malzeme kay-..ıwuıuz da k e r-IC'.n e ·•· _...__ d u_ı beki k burada Mih aunun harekat eaJıa.ını daraltmuı ı dırman 1 Um huıl lab:1--..x.: · kazanır. 

Diin Eminönünde arkamdan bir· ses işittim, bir ......-: ec:elP-IU er en, ver da bf ak ı kan leli. I m 0 ~ sı- Fotograf çekmek oldukça zor 
- Kuvvet fUIUbU!.. Kuvvet pmıbn!.. taarruza S~ uf~telek muvaffab- r raruret Te ı bi, talyanın hava taamnlarma b~ bir bilgi fşidlr, fakat kendi fotog-
Di e bağınyordu. Dönüp baktım. Bir lfpaırta dolma lm4ılı yetler de elde etti. Buna h~lık Öyle anlqılqor ki, petrol kaynak- ft mlldafaa11 hakvrnndan da \iu dar afını çektirmek ondan daha çok 

lzüm.!? B{lyük ~· kQıiezinin ~öıeeınd~ lan Romanya, Polonya. Alman>:• m-:vz~n tutulman ile bir ~da temin ~. Objektif karşısında dur-
İş&e i.kind bir karagün dosta daha!.. Kma fldm, minimini Rommel ln bir 18J1mı denıze, 8t~ aihi uzak yerlerde ıhulunan ve denız edilmiı olmaz. İtalya için tehlikeli mayı kolay bir iş sanmayuus. Ka

bünyesine rağmen aizımıan tadmı yerine aetlınıek tıı;ln çaht- y&llUU batakhia dayayarak çetin bir sahiline gelmeden miihim kara nak- olan en yakın hava ilılerinin. düpnan pak açılıp kapanıncaya kadar 
lllakiadır. mUdafaada bulunac:aiı tahmin. olu- .ti.yatı lstiy~n Mihver ikmal .. eevkıyab eline ceçmesine m~i olmak. . ~n geçen Wrkaç saniye içinde kısa

El'e pliyomuruz. Sofranızın llir bra ıff.n dostu claha... Bul· ~en. burada. hatt& eeulı hir ~- mahdut bır ha~de ka!:znag~ ~ Mihvel'İı\ yukanda ~ret. ettiimuz nm ne Slkmtılar çektiğinin 'ft bu 
gar plllft!... gl}ız DQikı o~dan, Rommel m kAmdur. Kezalflyecek ıkmali dolayı- 700 - 800 kilometrelik bır aaha11 yüzden çehrede ne bttyiik deği-

0 da lmrnu btiyti.k bir beyas stızeB, plrlncl unutturmak tein kıtalan çekllmeııe batladı. H&Jl da aile Şimali Afrikada iman mevcudu elinde tutmuı gerekil'. ş.iJdilder olduğunun farkında 
phpyor.. ricat ediyor. ~ b~ .~ddin ~meaell 200 - 250 Mihver müdafaa aa'haıının ıarp DUSIDD? Dikkat edersenis, her 

Sabahleyin kahvaltl llOfl'allDd& '- kara etin dost1anmn en Bunlann mlnuı nedir) Niçin bın 1ci11nın) Uzenne çıkanlamıyor. hududunu Bizerte'in teokil etmesi, insanın fotografı kendisine ben-
lyiıerinden blrlle karplapyoıSUDUS. 0&1111 yerine ~ lhlamur ... carpta LfltUn fedak&rhklan söze 1 Kvnet böyle tahdidedilince ve bu mevkiin evvelceden mühim w- ıer amma, tamamile değil Me

Pekmez, bulıur, kunl ösflm... dikkat edtnm, Meta KmlaJ alarak direnirken, prkta düıman iki yandan da tehlike belirince mu- rette tahkim edilmif olnıuındandır. seli, kaş, göz, ağn, burun aynı
teşıoıatı gibi hemen hemen her barbde hndaclonma kopn bun· ~ı olmadan .çekiliyor) Merak barebe eahaıını tahdidetmekten de Şark hududundaki Misrata ise bir dır fakat çehrenin umumi duru-
ludır... 1 uJ baJJana bir kara a1ln dostu dahll edilecek meeeledır. tabii bir ıey olamaz. Hula- olarak traıftan İngilizlerin içerisine dütürül- mu çok defa insaru al~tır. Çatık 

Son umanlarda stanb Garptaki direcımenin ıebebi daha diyebiliriz ld, Rommel de eon çekı1· mesi istenilen çölün garp kenarında- ~ korkunç bakışlı bır fotograf 
~: u~ ~11-.h.ı.rm da ..... kalblllerl Dl'. - B. kolay anl&flhr. Birçok defalar izah me harekltile bunu yapıyor ve Ol'" dır, ıonra da sahili takibeden biricik go~r: amma da sert adam~ 

Mnbakk-. gı :1• ettiğim.fz aibi, Tunue plnız Şimalt duaunu can alacak ıahada toplama- !f'Olun bu kaıaha n,riainde müdafaa dersink. J!albuJd . onun ~ . 
----ııı:mıı.-ııı=:=-==---------------• Ahikanın değil, biltün Akdenizin ğa mecbur bulunuy9r. edilmesi için teknik imkanlar vardır. inadına ha~, ~1İJ1;'· neşeA 1 hır 

Şeker sanayii 
Dünyanın muhtelif memleketlerinin 
vaziyeti ve yetiştirilen şeker miktarı 

mukaddera.tında ve hatta İtalyanın Bu saha neresi olabilir~ Bunun Yani burada da mevzi bir yanı de· adamdır. Kagı:ıı ~ nn~~ -~~- u."?' 
mildafauında hayati lbir rol oynı- normal hudutlan T.rablus .. arhın 200 n'z, ve bir yanı hayli uzun ve dola- duruşlu nfcekıç re erb.gbonırsd unduz 

w • • Mih ·ı Al ı .. 1 .. b" b ki w d k ki, aslında nnızı 1 er en a-yacagı ıçın vercı er ve man ar kil k d k d k Mi t şı ması guç ır ata ıga ayanma • ha rtt" 
burayı elden çıkannağa kolay kolay omet~e a ar ıar. ın. a ı sra. a tadır. se ır. ~ · 

Jarnazl O . . b b'" .. k kuabasıle Tunuıtakı Bızerte mU.- Objektif karşısmda deg ~me-fd kl l iı ar. kunh JÇın d u u~. tahkem mevkü olabüir Bu meeafe Öyle görünüyor ki, Mihver bura- den tabii hali ile durabilmek bir 
~ a ehl~ {apar~ ' a:ıa ~ndve u- de takn"ben 750 • 800 kilometredir. da. da sekizinci ordunun hazırlanma marlfettir. Bunda hayvanlar da

~- t . e ekre Tragmen ~?~zfen as- Vakıa 200. 250 'bin kJ-ı tahmin edi- zarureti dolayıaile l~ilizleri hayli ha rok muvaffak olurlar. İnsan .-:er geçırere unuau muoa aa et• .. . . . . :.- .. . . 
mektedirler ve edeceklerdir. Buna lebilecek Şimali AJrikadaki Mihvr oyalı:ıyabilecektir. Fakat Sirte hmar o parlak cama gözlerini d~ce 
kartıhk Şimali Afn'kadaki takatleri ordusu için bu kadar meeafe de nının .ele ~eçirilmeıinde!' ve uzun aa· her nli dense birdenbire kendm
muayyen olr eeviyenin üstüne çıka- .fazladır. İki yandan •elecelr: tazyik hiJlenn Mihverden temızlenmeel do- den geçer, bir~ç sa~ye kımıl~a-

Şeker meselesi bugün dünyanın miyeceli ta.bmfn olunuyor. mıyacağı için bu ordu He de mah- albnda bunun daha daraltılmuı n layı.sile, İngiliz deniz filoıunun ka- maden duracagım dı!e ~endınl 
en ziyade alAkadar olduğu büyOk Dünyanın en çok pancar şekeri dut sahalan müdafaa etmek zarureti hattl belki yalnız Tunusa ve 150 - zandıiı ıerbeslikten ve denizden sıktıkça katılaşır, . dıklesır, usta 
bir mesele halln1 almıştır. Bu şe- yetiştiren memleketi olan Sovyet- vardır ve binaenaleyh ıarktan da 200 kilometrelik bir eahaya hasre- sevkıyat hnkArn dolayuile bu ordu- bir heykeltraş «:~mden çıkmış 
tllde l?~en aJA.kamn b~hca ler Birliğinde ffmdlki harb bq- garba doğru toparlanmak laznndır. dilmesi de kabildir. Fakat Mikver nun Tunusla irtibatını tesis etmesine mermer heykele .doner .. 
ııe~~~senl~~ ekmd& ekteddnesisanraol lamazdan evvel 19~,~~k~~yükve Elagehila dan çekilifin mlna11 da hareklt mıntakası bu kadar dar aa- pek mlnl olamıyac:ık.tır. F~!__~recelden ~ 
en muu.ı.em """" gı ma - 15 kesme §eker ye""'i_. .. ~ uu buc:I saa._..~ --nan me 
Dıasıdır. fabrika vardı. Bu fabrikalar se- ur: • • . . pek ~ktur. Vesikalık baş resmi 

Harbden evvel §ekertn fazla is- nede 2 500 000 t.on şeker yetiş- SekiziiıCl İnPiz orduau, bu mev- çektirirken irile pantolon paçala-
tihsal edllme9l Te dünya plyaııa- ttrıyord{ı. hat harb 1Dldşaf edip ziin önünde taarruz Jçin hazırlan... nnı, çorap bağlanm itina ile 
11nı bol'mak istidadını gösterme- AJmanlann Volgaya ve Kafkas- yor~u. B~ ~abatla 20 • 2S ııün de düzeltenler, esans, kolonya sürü-
11 bir mesele olmuştu. Şimdi ise yaya kad&T ilerlemeleri üzertne vakit geçırcli. Her. halde Rom.mel nenler vardır. Objektif karştsı~-
azlığı ve ihtiyaçlara lrlfayetstzliğl Sovyetler1n ,eker anayilnln bu hazırlık devreeınden aonra ~pı- da tebessüm edeyim derken:. pı-
ile bir dünya meselesi olmuştur. yüzde dokSanı elinden çıkmıştır. lacak t;aanuz~a tu~aımyacagıru Bombalar yUzUnden tavuklar yano tUf1arı gibi dişlerini goste-
Şeker meselesi geçen umumt Elindeki fabrikalar Ruslann th- hesabetti .ve pıyad.eaini .~aylı ~n rerek dil macunu rekliunlannda-

harbde de Avrupanm en büyük tiyacını tem'lnden çok uzaktır. evul g~rıye ~ektı. Çu~kü benuz fazla yumurtllyorlarmlŞ ki sıntka1t resimlere benziyen, 
gailesi olmuştu. Çünkfl abluka, Bun\ın için Sovyetler harlçt.en esaslı hır takv?'e almadıgı m~~- iyi poz alacaiJm diye aygın bay-
fhtlyacmm mühim bir kısmmı milyonlarca t.on şeker ithal et. kak olan kendı zırhlı kuvvetlen (zı- lngilterede yapılan bazı tetkik- dan pek güzel istifade edilmek- gm süzülen kadın fotagrafianna 
deniF.apn memleketlerden ve şe. mek zonind& bulunuyorlar. ra Mihverin Afrikaya ıevkedeıbile- lerden anl~ıldığma göre hava tedlr. az JD1 raslarn? •. 
ter kamışı yetiştiren kaynaklar-! ceği bütün mu1üm kuvvetler ber hal- bombardımanları tavuklann yu- ı:1azı tavuk yetiştirenler sulı Fotograflannın, satılık mal 
dan temin eden Avr,..nıp -..: ; v~ ır'~ ~~ de T~UH. si~) •~ci ~ murllımas'Da, Mbep ~uır<>l'JJml. •manında 1tunMn istifade etme- mostrası gibi fotografhane vit
rasmı mQfkül bir dunıma aok- eı · ırz ordueu larpmda bir kere daha Bu yumurtaıann kabakJan tama- it düşünüJOl'far Bunlar sulh te- rlnlft'hıtte teşhir edilmesinden 
nıuşm Fakat bundan alman t~ gemllertnı herşeyden evvel harb mağlup olsaydı, o vakit piyadeleri- men sert değllm.1ş. Bu sebeple ta- essQ edin • d& zevk alanlar da az de~Idir. Hele, 
ret de~ bu defaki harbin Avru- malzeme~ nakline tah.s1s etmiş ni gene geri çekemiyecek, gene bü- vuklann korkudan, vaktinden ev. s ce kOmea1er yakuıın fotografmın gazete ~hifelerin
)>8run brasını gam avlamasına bulunduğiından Ru.syaya kAf1 d&o yük kayıplara uğrıyacakb. Bunun vel yumurtladıklan anlaşılmak- bombalar patlatarak tavuklan de tqhfrlnden hoşlananlar pek 
nıA.nt olmuştur. Ç(lnkü geçen at- recede şeker gönderecek gemi için daha muharel:feye tutuımadan tadıt. Mamafih bu yumurtalar- yumurtlatmak ıstJ.yorlar. , çoktur. 
han harbinden sonra Avrupadaki bnlm88l beklenmiyor. piyadesini gerilere çekti. Arkaam- Bu merak bazan insanlan çok 
bütün memleketler tendi nıtıyaç- İl'lıglltereye gelince, §lmdlld hart> c:1an da zır1ı1ı kuvvetlerine ricat em- Ateşe dayanan boya gülünç vaziyeıtere de düşürüyor. 
larmı mtımkün mertebe dahilde- başlayıncaya kadar dftny&mnı en ri verdi. Vakıa İqüizler büyük bir Cemal Refik 
kl tstlhsallt ile temın etmek için çok feker 18.l"feden memleketi atılganlıkla bu zırhlı birliklerin ge- Bir İsveçli mühendis, geçenler- yanmış, sandıklar yanmamıştır. _,,,,.www•www•-•n•m"""'"'"""'",_"'mn111 
büyük §eker sanayll kurmuşlar- olan Büyük Brltanyanın şeker riıine dü§Dleğe çalııtılar ve batta ha- de hAcUse teşkil eden keşflnl Sandıklar 

20 
da1r1ta a• .... t.e Depolardaki mallar 

dır. ih.tlyacını temin eylemesi nazik zı yerlerde bir kısım kuvvetleri aara- "'teh l huzurunda ...JU.+.. ·-'l 

Son zamanlarda Avrupa deniz- bir meseledir. lngiıterede adam bildilerse de çölün geniıliğiııden ve :~tir ~f:~tiği şey a~k~ kaldıktan soma açı:lm1§, muht.e- ~ümfklerden malını çek:~~i:a; 
...... memleketlerden yalnız kes- başına sarfolunan şeker Alman- soruıuzluğundan isttfadeyi bilen dayan~ bir boyadır' Mühendis vlyat hiç delfşmemi§, bulunm'U§- temilyden ereM m~tazaT~ant .. d .. • ..,,.u lınAllnd da adam Noı ........ sarf l R 1 k 1 • 1 · · • tur Hattl sandığın tahtalanmn yapı ıiı ıntaa.a ıcare mu ur· 
me şeker ve şekerleme rlnd e kya _._ tk1 -~~dir İngtllzlo unrlnan şe- o~e. u~et en gece eyın gwerı keşfinl şöyle ispat etmiştir: Kıy- . bey tr .. 1 ....... tr lüğünce 'keailen tebliğ fişlerinin üç 
kullanmak ve pancar şeke en e.ı..w. llWW • e en çekılme imkanını da buldular. Eger metil evrak bonolar ve deste iç kısmlan da az .-..w"'9 • bin' b ld w 1 t Bankalar ve 
yapılan mamtllltın cinsin! yük- mühim bir gıda maddes1n1 ıeker Elagehila" mevkimde verilecek ıid- deste kA.ğıt para ve kibrit kutu: Demek ki keşfolunan yeni boya aı:r u ugu ~af ı:nış 1~1 malların 
ııeltmek ftzere kamış şekeri ithal teşkil ediyor. detli bir muharebeyi müteakip ya- lan doldurulan ild tahta sandık ateşi gayri nakil kılmıştır. Keşif, :'.ru 1r8~ ~n~e ~~~ fac:;1et müdür
ediyordu. Bu suretle işlenen §6- Büyük Britanyada pancar §e- pılmıı ot.aydı. çöl içinde bir feli- keşfettiği hususi boya ile boyan.. yangınlarda kıymetli evrak ve 

1 
.... _P en~.1m: kte müdülrük de 

terlerin mOhlm bir kısmı nıraca.t kert sa'D&yll yeni birtey ohıp an,. ketle n~ticelenmeei pekala mümkün dıktan sonra ate§e atılmıştır. banknotıann muhafazuı !§ine d~İ 1 ta t eh~ t aparak ma-
maddesl halln1 aldılmdan hariç- cak geçen harbden san.ra t.esis olabilecek Lir çekilmeyi, bu euretle Sandıkların etrafında her şey yanyacaktır. ıı:: · :.:- Jarın:k ~zere muay· 
ten getirilen kamıf şekeri için ve- edllmtıttr. Bu sanaylln verimi İn- Rommel muvaffakıyetle bap.muş yen ~d~ vermektedir. 
rllen ecnebi parası, ihracat lle te- gllteren1n bütün şeker Dıtıyacı- oluyor. L.. tt d - 1 T' et ··d·· lüğünün tebligatına 
min olunan para ile kapatılmakta nın en çok beşt,e birin1 kapatmak- Yalnız ıurası var ki, bu çekiliş an- UZUmSUZ SBB 9 OQ mUŞ ar uy~-: m::ı ~mrükten çekenler-

ldiU d Avnı tadır. cak böyle mahdu.t bir kazanç temin Geçen teşı1nlsan1 ayınm ı vej saatte» cioAmuşlar cien.Heblllr derı bir kısmının bunlan hususi de· 
ç harb rın:ıestn e ~ İilglltere, şeker ihtiyacının bü- edebilir. Yolcaa ıekizinci ordunun 2 net gününü bağlıyan gecede çünkü bu saatte yu aaatt kıİ polarda eakladıkları görülmüş.tür. 

m=ke~ şeke~ s:fye- yük bir kısmını Küba, Hayti ve garba dofru attıiı her adım miltte· saat 2 ile üç arasında yeni doğan saatine çevrilirken saatler bir saat Sıkı takibat neticesinde bu depolar-
:ı ı: ~aını:~:t~ ıJn de- Cava adalannda küW.yetli mlk- fiJde.rin Şimal! Afrikadaki durumu- 15 çocuk tescil ett1rilmişt1r. Do- geri almını§tır. dan bir kısmı meydana çıkarıl rak 

ed. m =~ a ~yan ~yıh bir tarda yetişen şeker kamışı hası- nu kuvvetlendirir. Mihverin hart, va· ğ'a.nlann bir çeyreği «lüzumsuZ i$indeki mallar normal fiat üzer·~-
rec e şe ~ dahi ancar ye- lAtı ile temin etmekte idi. Harb ziyetini aiiçlqtirir. Çünkü garba den eatılmtftır. Varlık vergisi tatbı-
k~ meml~ 1 p enişlemest başladıktan soma ecnebi P8J!!l dofru her ilerleme İngiliz deniz filo- k 1 katından eonra henüz meydana çı-
~~ ı:h~: u g uvazene tecıa.ı1ldndek1 mrıuktan doıayı aunun barek&t aahannı biraz da.ha Beyaz araca ar kanlanuyan depolardaki. maııann 
::mın edi~ektedir e m daha ziyade Morts adası ve Antll aeniıletir ve ona deniz harekatında Çasl ha t balı esinde renkli karacalarla birleşmesinden da n.hipleri tarafından pıyuaya çı-

Avrup&mn en az· şeker yetişti- ~eng1b~erk=1 m11stemlek&o biraz.daha eed>~~ ~eder. To~ bir~ ım.: ~ bu- sayım 80 1 bulan bir sürü beyaz kanlaca.ğı umulmaktadır. 
ren memleketleri Norveç, FlnlAn- le § §1 gettrtm~ ruk c:ı".'annda, Gintteki Alman hava lunmaktadır. tık beyU çift ka- karaca yet.ışt1rllm1ştlr. Beyu ka
dlya lsvtçre ve Yunanistandır. başalamıştır. Fakat gemi hac lislennın bubı altında bulunan ln- racalar tm: t.orlçe Marlya racalar ha t bab esinde ka
Bu inemleketleıin ihtiyacı Orta m1ndeld tasarruf ltlzumu harlç- ~iz orduaı ~te kö~fezinde ilerle- Terezl~ baİ~eılarmdan kont feslerde o; ~ aerbes 
Avrupamn büyük şeker sanayi- ten şeker ttJıallni mrlaştırdılm- dikçe. bu teaırden kurtulmaktadır. Tmı tarafından 1Dnd1standan bahçede dolB§ıyoı'far. Fakat ka-
inin mabaııt ihtiyaçtan artan elan İngil.terede 1st1hlAk Vesika Her ne hdar Rommel, l:nısünk6 getfrtlmi§ttr. BunJann kah-.e racalar ~k saf Ye lmrkaktu1ar. 
stoklan ile temin olwıuyor. usulü ile tahdit edilerek asgaı'f ricatile eekizind ordU)'U 600 kilo- , 

İspanya ile Portekiz teker ih.ti- hadde hıdiı11m1şttr. metre senifliiinde bir ~liin içerial-
yaçlarrm Porteldzin müstemle- Amerlka Mütt.ehit hükfunetlert ile çeÜyona da, meeell Sirte )ima- Nezaketslzliae karşı cezai 
kelerinden yahut Küba adasın- de dünyanın en çok şeker aarfe- nınm ele \;:1meelle, İngilizler ba . Senelik HGO kanıt 2700 turue 
dan temin ediyorlar. Kendi ge- den bir ülkesldlr. Burada senede ordunun almi Bincazj _ Sirte Alman polisl Şver1n feb,rlnde lik ve nezaketsizlik gösf'.erdiihr 8 Ayht T&O • 1450 • 
mlleri ile bunların şeker getirme- 7,000,000 ton §eker sarfollmuyor- Gzerlnden bayii kolaylıkla yapmak hi1rmetsizllk, ner.aket.alsllk Te dm her cumaıtest günleri tevkif s AJ.tıt :, : BOO : 
!erine abluka mlni değildir. du. Bundan üçte blrl memleketin .lmUnını da bulacaklanndan çale sanıaıztıla karfl genı, m1kyuta. edlleıü ancak paartesı gllnler1 a..;1;..;A1-...hk _______ --1 

Geçen yaz Avrupe.nın teker dabtılndeki pancar tekeri hasılatı airmelde, onlar için tdılike ~ne- tevkifler yapnuftır. Bir U1ccar, ll1'bes blra1almaldadır. Bu cesa, Pasta tttlbadına da olmıyan 
için en fena mevsim1 olm1lŞtur. ile kapatılmakta ve üçt.e 1klsl ~ dllcliii kadar b076k 0ı.m;.acaktır. gebe bir Jradma tarp htlrmet.lds- üç hafta devam etmtp;tr. ecnebi memleketler: Benelltı: 
Şimalt Avnıpada kış mevstıntntn ba. ve Portorlko 99 diler adalar- Deniz filo• l,,u ~ m&hlm Wr 1800. altı ayblı 1900, tlo aylılı 
uzun sürmesi ve tlkbabann geç elan temın eıdtımette kli. Ticaret kwnım :rewe1tt1r. Farelerle mUcadele ıooo taııılhr. 
aeımesı pancann yetışmesmt gem1at buhranı bu adalardan il- . Telelenlanma Bqmabarrlr: aas 
müteessir etmiştir. A vıııpamn tenllcUll kadar teker ttJıaUne ml- Baa ~ ı 200 kilomeıtre ..- Bu harbd .... ek __ .... eı- mil_.._.. -'-Aa.lho Oslo'da r- _.: ma - idare: uaı 
c:enubu p.rklsindeld memleket- ııt oldutundan Amerikada d&b1 bil mmtakuindııiı 700 - 800 kilo- 8 :tAyec a-.ıu ~ ... - OD ,..__ _,.__.... Mildir: Z8B1 
lerde 111e yaz mevstm1nln çok ku· aeker lstlhlAkl Yes1ka ne tahdit metre Lir ilıılıaya btınlacak olan ntn ahlı yDzündsı farlllr1n. ye- tarelertn ıt38 yılında yaptıkları 1-----------t 
ıak gitmesi pancarın Wi dere- edilmek mecburlJef;t hud oı MlhTer ordun fae, Wr taraltan dltlert Ye 7&ptaldarı tahı1b&t mraıiar 8 milyon kronu bul- ZBb1cee 13 - Kumı " 

eede yeti§meslne mAn1 olmuştur. muştur. - tuban selen •eklzfncl ordunun. di- !:fpada ~";k:ı,,.: maktadır. Osloda farelerle mtıcer :: ~1 ~ ~ ~ 1:~ 1~~t;. Fakat Orta Avrupada mahsulün fer taraftan p.rptan selen mtıttefik dele- ....,.,JcftM A'ft1lı:- pr.eıe.. delede zehirli gaz da JruUamla- va. S.M 8,22 ıs.ıs 1532 l'1.f4 1'1,22 
bol oJmam Avrupamn 1942 -19431 1 orduların mOtterek tu:Jfkı altma si- J"' •~ .. ca1dilr Par1ste fareler qutucu 
mevstmlnln ihtiyacını temin et. TU RAL• Öksilrük lrecefinden, dunun daha sf!çlepnlı lerhıde göze ~.;.,.~2- -•"-__ ,:_.._ d--'·-,_.... __ _......,_ İdarehan3 Babılll cıvan 
mlştlr. önümüzdeki senelerde de • lıla olacabir. Mamafi1ı al..,!ıte ola bu t.etı•mrlara IÖl'9 Ollo .,-.wau.u.e rnmır..uw... UU\.l.IM l.W&MIA iKi&~ ·--Aicıimiu.sliuikiisoikaiiıiklİNıiioll. ıii13iil. •lıi 
,eker istihsaltnde sıkıntı çekil-j TQfyete rafmen. Rommertn, OTdu- fareler bir mllJmdan, Parlate de imha o1mıacaldardtr. 

Abone bedeli 
~,.. Bcnebl 
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i'Rff v 
HER AKŞAM 1 
BİR HİKAYE ,.. KAMYON! .. 

Mahallenin tam köşesindeki 1k1 ı tünde yarım blt rakı §.lşf>sl.... İkt ka
katlı şık evd otururdu. FevkalAde g'l- deh... Tabaklal'da. sardalya balığı, 
zel blr kadındı. insanda evvela. hür- peynir, lAkerda, kırmızı turp ve sa.i·ı N k d d T•• k• ' 
met hissi nyandınrdı, Boylu boslu ve re ... Ve bütün bu de.kor 1ç1nde 1k1 eVyOf fa yOSUn 8 Uf iye ye 
zarif end:ınılı idi. Şakaklarında.k1 şaşkın insan g&ze çarpıyordu. h d • • h 
saçlar hat halinde beyazl~~ı. Bu Bunlardm bid Handandı. LA.k.ln O itap e en 8ftJStJn ayatt 
ona daha yaJtaı:Iı, daha ağır başlı blr sokaktaldn1n tama.mile aksi bir kl- .. ;,... ;ır 
güzellik verirdi. yaftte 1d1. Bir kere yÜzÜ boyalı id.I. Şarlo'dan soma Hollivud'un 

semt, son dereeede dedikoducu ol- Bir kadının sokakta. boyanmayıp, ev tanınmış artislerinden Charles 
ma.;ına rağmen onun hakkında hiç içlnde maklyaj yaptııtını llk d!a. gij- Boyer Türldye'ye hitaben Nev
klmse bir şey söyUyemlyordu. Çünkü rüyordum. OÖ'llerıncı.e uzun uzun sür- york radyosunda bir nutuk söy
Handan her ağzı kapataeak kadar meler ve dudaklanında.k1 nar çlçeği lcdl. Aslen Fransız olan Charles 
clddı ldt. Zaten mahallede klmse lle boya 1n<ıarun dtklı:atlnı çekiyordu. Boyer Türkler'e Fransızca hitab-
de ahbap değildi. Pek konuşmağa Ya üzerindeki pembe sabahlığın etti. HülAsaten dedi ki: 
mecbur olduğu kimselere gayet yük- şayanı hayret derecede fazla dekolte «Güzel memleketinizi 1930 da 
sek perdeden davranırdı. Yaşça ken- olması!.. Göğsü tam.amile açıktı ... ziyaret etmiştim. Bu ziyaret ben
dlslnden büyük satıcılara, veya kapı- Ayaklarında üzeri pembe ponponlu de unutulmaz hatıralar bıraktı. 
sına ış için gelen adamlara aoğlum> terlikler vardı. Boğaz1çln1n güzell1ği, KA.ğıthane, 
diye hitabederdi. Duvan yıkık odadaki i.k.incı şaşkın Gö'ksu'. go"zum·· un" önündedir. Unu-

Genç ve dul olduğu halde böylece insan Jse zayıf, küçük bıyıklı, göz. 
hakkında en küçük bir şayia çıkma- lüklil, gayet alaturka tipli bir erkek.. tulması mümkün olmıyan bu 
dan yaşıyordu. ti. tİstünde ceket yoktu. Oöınle~ln1n memleketi, Türk.iyeyi tekrar gör-

Pek mahdut olan tanıdıkları ara- önünü açnuştı. Çözük kıravatı boy- mek niyetindeyim. Okyanus ve 
sında herkesi şiddetle tenkit etme- nunda sallanıyordu.. Ayağından fs- harb izleri şimdi bizi biribirlıniz. 
sile meşhurdu. o en küçük hafifliği karp1nleri de çıkarmıştı. Halk, kom- deın ayırıyor. Fakat harb sona 
blle hoş .. ~r~n insanlardan değlldi. şular içeriye derln bir hayretle tıa- erdği zaman, öyle üınidedlyo-

Mesela. bır.~z _ _ııerimizdek1 uzun kir- Jayorlardı. Kaza yerlne koşan bir po- rum ki güzel memleketinizi tek
p!kll, ycşıl gozlu genç kızı ayıplıır, nl- lls memuru ifadeleri alırken bir ara- rar görmek saadetine nail ola. 
şanlısmdan ayrılan şişman duldan lık Handana sordu: v 

bahsederken adeta kızar, köpürürdü. - Bu bay kim?... cagım.» s ikerl 
Dans etmezdi. Hatta onu çalgılı Böyle söyllyerek ayaklan fotınsız. Nevyork .radyosunun .. P . 

yerlerden birinde bile görmek kAbll ceketsiz. yakası açık adamı gösteri- kendisin~ Türkçe b1:kaç soz söy-
olamazdı. En büyük eğlencesı sinema yordu. leyip söyllyemiyeceg!ni so~ca 
idl. Fakat öyle dekolte, yahut deli ırandan kekeliyerek: Bayer şu cevabı vermiştir: ((Tür~ 
baş, cazbantlı. danslı 1illnıleıın ıös- - Hiç ... Arkadaşlartmdan biri ... çe olarak iki kelime biliyorum. 
terild.gi sinemalarda kendisine ras- Misafirim ı ... Daha doğrusu bu bay O da şudur: Ya§asm Türkiye! ıı 
lamak nı ı.ımkiin değildi. Daha z1yıı.. ~ıerimle meşgul olur. Gene gelmişti Charles Bayer 1930 da Türki
de ağır hüzünlü, ciddi eserleri, dram- de ciddi bir emlak meııeıesını görUşü- yeyi ziyaretinin kendisinde unu-
ları tercih ederdi. yorduk... tuJmaz hatıralar bıraktığından! Charles Boyer 

.M!hallecie Handanı evı~nd1~meğ1 Kazayı yapan kamyonun şoförü bahsetmiştir. Burada bu genç t k l dııçı,'"dan artistlikten 
düşunenler bile olmuştu. Çunkü ha- m.a.hkemeye verildi. Kamyonu mn- d n1 d a 0 ama 5.1..u. • 
kikaten alımlı bir kadındı. Bir erke- halleden götürdüler. Yıkılan duvar ve kudretli artisti seyre e er e vazgeçerek piyes yazmağı düşün
ğ! pekalii. mesut edı>bllirdl. Lakin örüldü. Bozulan kaldınmlar tamir Charles Bayer hakkında tatlı ha,. müştür. 
Handan kendısını evlendlrmeğe kal- edildi tıralar muhafaza ediyorlar. Artist Charles Boyer bir akşam 
kışanla rın daha ilk teşebbüslerinde Fak.at ştmdl o semtte şöyle konu- harbden sonra Türkiyeyi zlyaret Champs Elys~es tiyatrosunda 
fena h::ılde kızmıştı. şuyorlar: ederse hiç şüphesiz çok samtmt lken gelmiyen bir artistin yeri· 

.Ben evlenmek lstemiyoruını ,.» - M1safirl ile ciddi bir eml11.k ışı surette karşılanacaktır. ne birislnt aradık.lanın ôğren• 
cüınlesınden başka btr söz ağZından görüşüyorlarmış ... Demek bizim ba- Charles Bayer 1930 da Come· miş, artistlerden bir dostu vası· 
çıkmıyord~. . • yan ml.~afirlerlnln sırtlarından ce. die Française artistlerinden Ma,. tasile müracaat etmiştir. Bu mü-
B~un u:erıne 

1 
bekarlan evlen~ir- ketlerin!, aya~lanndan lskarp\nlerl- rie Beli ile birlikte tstanbul'a rücaat kabul edilmiş, delikanlı 

mek rr.erakında o.anlar da bu :.ev- nı çıkartıyor öyle ml? .. 1 · ti 0 an daha ziyade ilk defa sahneye çıkmıştır Ken-
dadan vaıge.ytller. Handanı kendi - Belki ayakta iskarpin varken ge ~ · , zam .. · 
hallnc hıraktıla.r... em!Ak meselesi konuşamıyorlardı.~ ~arıe Bell ln ismi etrafında ;ıeş- disine verilen rol küçuk ve ehem-
Köşe başındaki iki katlı köşkte Tabiat meselesi bu ... sen ne bilirsin nyat yapılmış •. Charles Bayer den miyetsizd.1. Fakat Charles Bayer 

oturan güzel vücutlu duldan art!k a kardeş... pek az bahsedilmi~ti. Faka~ he- bunu .o kadar canlandırmıştır kJ 
kimse bahsetmez oldu. Unutulmuştu. _ Hemşlreclğlm ... EmlA.k ı.,1 çllln- yet Türkiye•ye gelıpte temsıllere seyircıler arasında bulunan meş
o da bundan son derecede memnun- gir sofrasının başında mı görüşillür başladığı zaman Boyer•nın kud- hur tiyatro müdürü ve artist 
du. Kendi :<:endinln etrafında ya- ayol?... reti herkes tarafından takdir ve Gemier derhal kendisini angaje 
rattığı havanın içinde .;yaşayıp du- Evet mahallede böyle konuşanlar bu genç artistin zamanın en yük- etmiştir. Charles Boyer, Gemier'· 
ruyordu. Belki de bu boyle uzun za- pek çok... A:tık köşedeki iki katlı ev sek sanatkdrlanndan biri olduğu den birçok şeyler ôğrenmiş ve pi· 
man dev~m edecektı. F'akat gP.cenin de boştur. Üzrlnde tK1ralık hane> kabul edilmişti. yeslerde mühim roller almağa 
b~r!nde hıç akla gelmlyecek pek ga- levhası sallanıyor... 28 ağust 1901 bı:ı.,la~tır. Yavı:ı" yavaş şöhreti 
rıp bir hfıdl.!:e oldu... Kazalara karşı pek tekin added1I- Charles Bayer or """){ """){ · 

Gecen ağustosun son gecesi idi. Çok memesine rağmen bu şlddetu ev buh- de y Fransamn Figeac şehrinde agir~f11~uyükKoe~fıfı~~k, Ba= 
sıcakt.ı ... Saat on blre do~ru idi. Bir- ranında her halde ~ kalacak de. dogmuştur. Babası bura posta er e en 
denblre mah3llcde köşe başında müt- ğlldlr... memuru idi. Oğlunun muntazam mış kadın artistlerle oynamıştır. 
hlş bir gfiriiltu oldu. Sankt bir ta- <Bir yıtdı.r:) bir tahsil görmesi içi:n çalışmış, Bayer 1920 de fiilin çevirmeğe 
kım duvarlar yıkılıyor, camlar kırılı- Charles ilk ve orta tahsilini, lise- merak etmiştir. Fakat sessiz fi· 
yordu. Bağrışmalar ayyuka çıkıyordu. yi bitirdikten sonra Toulouse'da Um kendisini cezbetmemiştlr. 

- Eyvah! .. ı:oca ~öş~ yıkıldı... bakalorya imtihanını vermiştir. Sözlü fillm çıktıktan sonra 1930 
- Kamyon. ı;-er1 gırdı!. Bundan sonra felsefe okumak da Fransada bir iki flllın çevir. 
- Bu ne bıçım k:ı.zaı.. üzere Parls'e hareket etmiştir. miştir. Bu sırada Amerlka'da 
- Kimse ölmüş mü? .. Kimse ezil- çevrilecek Fransızca fillm.1er tçtn 

mlş mi?. Charles Bayer çocukluğundan- Fransadan Hollivud'a artistler 
Biraz evvel derin bir uykuya dı:tlmış beri tiyatroya hevesli idi. Mektep 

gibi görünen kcr.a mahalle şimdi ta- temsillerinde dalma kendisin€ rol davet ediliyordu. Charles Boyer 
ınamlle ayng-a kalkmıştı. Hemen he- verilir ve çok muvaffak olurdu. de bu arada Hollivud'a gitmiş, 
men bütıin pencereler aydınlanmış, Paris'e gidince tiyatrolara devam «Mary Dugan dA.vası)) filminin 
balkonl:ır, kapı önleri pijamalı, ge- etmeğe başlamış, hevesi artmış· Fransızca nüshasını, diğer bir 
cclik1i Jnsanlarıa dolmuştu. Blrçokla- tır. Fakat ilk sene yalnız Sor· iki filim çevirmiştir. Bu sırada 
rı, meraklnrını bü~bütün yenememi~- bonne'da felsefe dersleri ile meş• İngilizce öğrenmeğ'e de heves et-
ler ve sokağa fırlamışlardı. Zaten Uzun1 uzun düşünme· gul olmuştur. Tatilde memlekete miş, ders a.lmağa başlamıştır. 
merak etmemeğe de lmkiln yoktu. 
zıra biraz evvelki ~iirültü 

0 
kadar ğe lüzum. yok! döndüğü zaman konservatuvar Artist Avrupa'ya döndükten 

büyük ve o derece ~·akuıdı k1 h"rkes O O hocalarından meşhur artist Duf- sonra bir taraftan sahnede çalı-

Tefrika No. 71 

a:Şlmd1 gld1yarsun, Fakat, yarın, 

öbürgün tekrar bana dön.eeekslnl• 
_.Bit! ~WW yastı~a. koyarken hid
detle bağmll: 

- Hayır. Aldanıyorsun sinyor! ~lr 
da.ha. .senin sura.tını görmiyeeeğlm. 
Ve sana dönm!ıyeceğlm, •. 

Sonra blrde:n ba.ba.sıııı hatırladı: 
- Ya babam? •. Ancelo.s bana.. ba

bamı Yed1kuleden k:urta.rac~ı söy
lemişti. Ona gltm.ez.5etn, bamam Ye
d1kule ztndanlannda ölecek,. 
Ayşe bu sırada dola.ba koydulu al

tınlan dilşilnerek: 
- Çaresini buldum, dedi. Bu pa

ralarla ben çok lş göreb1llrlm. 
AyŞe ne yapacağını bilmiyordu, Fa

kat, paralar neler yapmazdı ki.: 
Bllhassa. böyle san altml&r .• 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Bu kitabı ona komşulardan b!rl ver. 
ml.ştl. Kitap İtalyanca yazılmıştı. Ay .. 
şen!n komşusu bu kita.bı verirken oun
ian söyl~tl: 

i ;; Be_nJD!. ~ocam Vf.Jst~ <!!~ 
ıdf. Bir gün sei~cİöndüğü zamill 
bir sandık hediye getirdi. Hedlye1&i 
arsında bu kitap da vardı. Blz bu dJ.l,. 
den anlamadığ'ımız lçln, kltabı bir kö· 
şeye a.~tık. Şimdi senin bu dilden 
anladığını görünce hatırladmı, getir
dim., 
Ayşe bu kitabı her zaman okurdu. 
Va.ktlle Mlsina valisi olan l:>lr Vene

dik şövalyesinin esert olan bu kitap 
muztarlplere teselli vermek iç.in yazıl• 
mı.ştı. 

Bu eserden çok hoşlanan Ayşe o ge
ceye kadar okumadığı §U satlrla.r üze.. 
rinde durdu: 

.Ayşenin uykusu kaçtı: «Yer :yüzünde teseJllye muhta9 
Bl.r yanda s!nyar Ancelosun a- bir çok klm5eler vatdıl'. Fakat 

ıerı., bunların en merhamete liyılc 
Bir yanda babası.. olanları, kendi yurtlanndan Ti 
Vı çil çll altınlar. ailelerinden uzak yaşayanlar-
0 ne?I dır. Bu kabil kimseler sadece 
Ayşenlıı gözü önünde blrdenb1re tallhlerlne kOsilp afla.mamalı. 

korkunç bir hayalet btllrdl: dır; biraı da sap sola başvura· 
- Sinyor Aneelo.ıı.- rak, yurduna dönmenin yollan. 
Evet .• Ta kendisi. Aneclo.::un odada nı aramalıdır. Eter hv. arama 

hayaleti dOlaf!YOr ııtblydl, ~9 ım- ııırasuıda bir takım enpllerle 
dın neredeyese altlını oyna.ta.ca.ktı. karşıla,usa., sabırlı olmalı " 

_ Bu blr sihtrba2l mıdır? engellrt yeımnete 9alışmalldl1'.• 
Diye söylenerek ya.tatmds.n fırladı. .Ayşe birdenbire klta;bı ellndln ata.. 
Ayşe köşede yanan kalın mumun rak: 

titrek ziyası altında dolaşan hayaleti - Ben de önüme çıkan engelleri 
kovalamak 1sted1. faka.t ayağa kalkın- yenecegım, dedi. Bu engellerin en ba
ca blrşey göremedi. şında sinyor Ancelo.s vardır. İlk öne• 

- Bu adam gerçekteD. müthla sJlılr_ ~u yeneceğim. Eğer Misina. vallsinlıı 
baz olacak, ded.1. oec. yan.ııı yatak sözleri doğru ıse, günün birlnde yur
odama. kadar gtrdJ.. Ve beni tehdit duma. dönmek fırsatını d& bula.cağım 
ettt. İşte, y1ne 0 ses.. ve a.ynı aözıer" demektir. Ben zaten h19 bir zaman 
cYann, öbürgün tekrar bana döne- ta1lh1me kflsüp aR"le.mad.ım ve hayat
ceksln ı 1 ta.n ümid.lnıl kesmedlın. Uzun yıllar 
Ayşe bu sesı blr d&ha duymamat Hamza Ue Ya.ı)M&m blle, r!lnft.n. blrln.. 

1çln w kulaR"ını birden ellll tıkadL de onu terkedlp yurduma. dönecetlmi 
ve haykırdı: blllyordum. Venedikte all• kabrista,. 

- Hayır.. Ben1n yilziln.il blr d&lıa nınc!.a yer1m hazırdır. Babam hayatta. 
görmiyeceğlml iken h&pbnizln mezannı yapttrmıJtı, 

Eğer ora.ya dönemezsem v• burada 
Odanın 1çlnde garip bir ses duydu: ölüp kalırsam, l§te o zaman taJtbıdg. 
« - Bana. geleceksin .. CUnkil, t:ııaına llğlme yanacaRun. Çünk11 burada; 

muhtaçsmlı ölürsem beni hiç kimse tammu ft 

An&: m~ klmae ziyarete ~lmez. Ben 
- Bu herlf muhakkak k1 blr Bihlr- hayatta bu derece unutuıa.oalc blr !n• 

bazdır.. san mıyım? Hayır.. Ben yafalllalJ,.. 
Diyerek, dema.I kolll.§11 teyzenin yım,. Mesut ve müreffeh )"lfaınalJ· 

vakt!le kendisine ba.hsettl~ bir h1kA- yım, ve vatanım.da. ölmeliyim. 
yeyi hatırla.dl, dolaba. koştu .. Bir kita.. ••• 
bın arasından küçük bir dert parçam 
çıkarıp yüzüne gözüne 11!lrıdü: 

- Haççe teyıe bana btr gün, olnleı 
ve perilerle karşılaşırsan, fU kilçtlk 
güvercin derl.slnt hemen eline al .. 
Derb.al, cinler ve periler .sendeİı. ka.
çar, d~L 

ve korkak blr ta.vırla etra.fma ba.
kınd.L 

Artlık na ses vardı, ne de hayalet, 
Acaıba Ayşe rüya mı göımtı.,tü? 
İyi a.mma., o henüz uyıımaırnıotı. 
Ayşe biraz sonra. 1cendi lrendlne &ill-

meğe ba.ş.ladı: 

- İnsan ba.za.n. kimi düşünürse onu 
görUrmU., derler. Ben de Ancel0311 çok 
d~ünd.fun.. Hayaleti kaılıma. çıktı. 
Fakat, §U güvercin derisi de gerçekten 
bir muclze gl.b1 1mdad1Ltll8. ret1ft1.. Ell
me alır almaz n& cin kaldı, ne haya.. 
ıet. He~ kayıboldu. , 

A:y:,e bundan sonra. uyuyamadı; 
ellne bir kitap ala.rek grızden geçlrdt 

Para her zaman ite 
yarar mı? 

A:yp ertesi gtln, Hanızanın balamı.. 
dan al~ be., ytızden. fazla altmla 
~a.basını Yedllrule z1ında.nlarmdaıl 
kurta.nruı.Jc sevdasın& dilttil n Vene.. 
dlk elçf.s1nlıı semtine u~ramaınata ta
ra.r verdl Fa.kat bu ıı,ı. t.eGc ba.oına. na.. 
sıl yapacaktı? 

A.ne, kom§U Haçça teyze vuıtaısilı 
Ha.trl7.a.nın arlcadqlarmdan Ban Yu.
.su:fa. haber gönderdi, 

B1r a.k§am g~ valo.t - orta.JK n.. 
rannıştı - kapı çalındı. 
Ayşe Jmpıyı açtı. 
Yusuf yliksek sesle: 
- Merak ettım. ded.1. Acaba blzfnl 

Hamzadan yeni b1r haıber m1 var? 
Ay§e baŞlnl salladı: 
- Hayır. Ondan yeni bir haber yolc,, 

Fa.kat o çok YQkmda. dönecektir. 
(Arkası 1'&1') 

J ... cAKŞAMt a bir K Ç K likt k diğ t tan p ,...~ bunun ne olabılece~1nı bir an evvel los kansı, Huguette ile bir e şır en er araf au., ve 5 ll.AN vermek kafidir. d Be lin'd F uhtellf fi -ıınmwııınııın.mııııınıııııınnıuııuııııııuııııııınıııımwııııauuııııııuııııııııııııumın11•nı1•mııuılllllllllllllllnıı• öğrenmek istiyordu. Ben henüz 50_ o civarda bir filim çeviriyor u. r e ransızca m • 
yunmndığım 1ç!n herkesten evveı dl- Baver bu filimin bütün sahnele. limler çevinniştir. Atmaca, Harb, söyleme~tl. Boyer Hollivud'a m.LŞtı. Şimdi Hollivud'un en kıy• 
şan fırladım. Uzaktan Mlô. telaşlı • ri.n"i büyük bir dikkatle takibeir Danielle Darrieux ile birlikte çe- gidince derhal kendisine bir mu- metli artisticllr. 
ve ncı bağrışmalar geliyordu. \ miştlr. Bunu gören ve delikanlı· virdiği Meyerllng faciası flllmleri kavele imza ettirllm1ştir. Bu mu• Charles Boyer tıp itibarile dl• 
Mrnklıların ar:ısıııa ben de karış- Gö~. mütehassısı nın merakını anlıyan Duflos bu aradadır. Bu son iki filim kavele mucibince her sene iki ğer artistlere benzemez. Esm.e~ 

tım. Hep birden kcişe bt.ışına geldik. 1 o kt c • ı G kendisine konservatuvara girme- Amerika'da çok beğenildiğlnden filim çevirebilecekti. kara kaşlı, kara gözlüdür. Güzei 
Orada. gcirdiiğümi.iz manzara hakl. o or emı o"r'u'r sini tavsiye ctmşitir. artist tekrar Hol11vud'a. davet Artist Holllvud'a yerleştikten değildlr, fakat kendisinde cenup 

katen pek meraklı idi. Bilyük bir· Charles Bayer 1918 de Paris•e edilmiştir. sonra 1934 de Pat Paterson'la memleketleri halkının tatlılığı 
kamyon köşedeki iki katlı köşkün 1 Cağaloğ!u Nunıosmaniye döndüğü zaman bir taraftan fel· Charles Bayer arada geçen za- evlenmiştir. Pat, aslan İngilizdir. vardır. Bilhassa sesi çok tatlıdır. 
duvarını delerek içeri glrmlştl. ! caddesi Oı.man Şerefeddin x. man zarfında İngilizceyi mükem- H l1l d' d kı 1 k git- ta t bildir Sahte-Sankl bir tiyatro sa.hnaJi içinde 
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sefe dersleri'ni takibederken di;;er o vu a a:ns zı o ara Hal ve vn çok a • 

kurulmu,, gibi Handanın odasının apartımaaı • taraftan konservatuvara da de· mel surette ve hlç yabancı şivesi mlşti. Kan koca güzel bir köşk likten nefret eder. İyi keman ça.-
önü .7amamile açıktı. I liastalannı ~rdan başka ram etmeğe başlamıştır. Bu su- belli olmıyacak ta!7.da öğren- kiralamışlar ve her sene birkaç lar, felsefe, muslkl ve edebiyat 
Koş.ed~ bir divan duruyordu. Bu- her gün saat 14 den 18 zc ka- retle lisanını ıslah etmlş, birçok mişti. Bunun için ft.deta mektep ay Fransa'ya gelme~e başlamış- kendisini spordan çok al~adat 

nun o.nuncl:! dağılmış bir çlllnglr ı;of-1 dar kabul eder. Telefon: 22566 şeyler öğrenmiştir. Fakat konser- çocuğu gibi çalışmış, 4 hafta hiç lardır. Bu sırada. harb çıkıruş eder. İyi tahsil gördüğü için het 
rası s-oze çarpıyordu. Masanın ÜS- yap • vatuvardaki bir temsilde muvaf~ kimseye bir kelime Fransızca Charles Bayer Amerika'da kal- şeyden bahsedebillr. 

Belki de sevişecek, belki de evle
neceklerdi ... 

Bunu o sôylerdi, ben de: A a ... 
Daha neler... Haddine mi düş
mü_ş ... Biz kim, siz kim!,.. derdim. 

O, elleri başının altına sokulu, 
sırt ii.stu yattığı yerde, gözleri tavan
da, hülyasına dalar, gider:· 

· - Babalan başka, ayn cinsler
den amma, anaları aynı soydan, 
kimsesi.z ve köksüzler soyundan! 
Seni Çerkez halayık diye kim bilir 
nereden, hangi baba arıa yuvasın
dan ııöküp almışlar ... Beni de göz 
çelici bir çocuk görmü!}ler, para ge
tiren bir işe koşmak için, evimin, 
bahçemin kapısından geçerken ça
lıp kaçırmışlnr... Sana süpürmeği, 
·ıilmeği, toz almağı. aptesane mer
meri kczzaplamağı, büyük hanım di
zi ovmağı, evin kiiçük beylerine ya
nak çimdikletmeği öğretene kadar 
dayak atmı,Iar, bana da at üstünde 
tek ayak üstü durmağı, yuvarlanıp 

' lü bir köpek ... İnsanlardan çok bu gülümserdi. Geün hanun neye baba hemen is- bile istemezler, tepsiyi kapının dibi-
köpeği hatırlıyorum ... Onunla sarı- Birkaç kereler, benden ~zli men- tediğini, aradığını lteşfetmi§Çeıine ne bıraktmrlardı. cKumruluk dev
şıp bu alevlerin karşısında, beyaz dillerini yıkadığını görür, gene do atılır, ona bunu uzatırdı. Ôyla bir resi> başladı der, biraz da için İçİD 
tüylü halıdan başka türlü bir şeyin mankafa, bu mendillerdeki neyi hal ahrdı ki, o aralık karnı ayı, yıl• gülerdik. 
üstü~de yatardım... Bu odada up- saklamağa çabaladığını anlamaz~ dızlan l.atese, Ofllan bile indirmeğe, Amma ben kızımı doğururkeıı 
uzun bir masa vardı ... Akşam saa• dun. sanki gökyüzüne h.rmanacaktı 1 hep dua ediyordum. 
tinde, kol kol, bir çok, bir çok Baharla !beraber, biraz iyileşir, di- Sabahleyin kahvaltı tepsisini bana - Ya Rah'bi, ne olur, gelin ha-

kafamı parçalamak korkusunu unu- şamdanlar y<ınardı ... Bir erkek sanr rilir gibi oldu. Hem o aralık gene hazırlatır, cU.ha annen ya.taktan mm, beyin bir ev nöbetinde kurlu• 
tarak güle sırıta hoplayıp sıçramağı, ki gelir beni kucağına alır, ninni gi- baıbanın ev nöbetlerinden biri tut· kalkmadan kendi elile ona bunu luvense ... Bu sancıları bari gönül 
öpücükler yollamağı öğretene kadar bi bir ıesle uyuturdu. Muhakkak k1 muştu. Karısının diziınin dibinden götürilrdil. Muhakkak, kara kışta rahatlığı, sevilmek ee-vincl içinde 
sopa çekmişler ... Sen de ananı ba- ben annesi olmıyan bir çocuktum ..• ayrılmıyor, Üzerine titriyor, elile ağ- bile kenarına koyacak bir çiçek bu- çekse ... diyordum. 
hanı bilmiyorsun, hen de .. ,, Yoksa köpeği hatırlar da anamı. zına lokmalarını uzatıyor, aankl bü- lur, peçetesinin arasına gizUyecek Allah duamı kabul etmemiş ola.-

Susar, içini çeker: hen uykudan unutur mu idim~ H8(Ylr, yok ... Bu tUn bu hallerile onun içine, ıı1ıhat, kırmızı kadifeden bir mahfaza ya- cak ki, kızımın kundağını kucağıma 
gevşeyip alıklaşırken, o hala, gene çok gerilere baktığun zaman, sisli, renk, hayat üflüyoTdu. ratırdı. aldığımın tam haftasında ve iki ü9 
sorardı: silik bila olsa oefkatll hiç.bir kadın Annen hep bu dönüşleri bilir gl- En kuvvetli iştah ilAçlanndan te- gecedir, beyimiziın gene ortalardan 

<- Düşünsen e Gülter, hiç, hiç.- yüzil, anam olabilecek candan ba- bi, eabrrla, gayretle, ümitle onu si.rli ıözler, ıevgiler, inceliklerle, ne yokolduğu bir sırada, annen seni 
bir şey :hatırlamıyor musun? Çocuk- kışlı, unutulmaz hiçbir yüz yok... beklerdi. lezzet, na uvkle, ona lokmalannı dünyaya getireli." 
luğunu, köyünü, evini, kulüben! ha- Şamdanlar, masa, köpek ve O birkaç haftada, dışan !lemi yutturur, 1'.arşısında hak &şığı gibi İşte v send:n s~~ladı~ız acıklı 
tırhımıyor musun?> ocak ... Bir de içinde küçücük bir nobetine, kanıksayııncıya kadar do• h~a~ ?aynn. bakardı. ~.~~.kansı, lhasta1ıgının ılk nobetlen de o gece 

Dü~ünürdüm... Hiç, hiç.bir ıey benek gibi kaldığım 0 acayip, büyük yar. ıonra gelirdi: amma gene bir onun ıçın ye':11de!1 yeryuzunun en başladı. v 

hatırlıyamazdım. ev... giln kaylbolup gitmek üzere gelirdi. gilzel, esı h~rıkulade kadını oluver- E.ı~e lhanım, cLogusa.y~ al bastı> 
O da düşünürdü ... Bir iki hatıra Düşünelim bakalım... Ben kim Daha kapıdan girişinden bunun eve mi~ demekti. dedı. Konu.komşu cFılan hocayı 

kırıntısı bulur, çıkarırdı 1 olabilirim h barka dönüş n~betl olup olmadığın~ Hava iyi ise onu bahçenin içinde, getirin, nefes et.sin I> eağlığını ver-
«- Büyük bir ev görüyorum... O muhakkak ki daha saatlerce anlardık. Gözlerine bir başka ba.kıg, ~olunu beline dolayıp ge~dirir, -~ö- d!: Dört bir ~anda ar3411lıp anca~ ~ 

Amma İstanbuldaki konaktan, bu düşünürdü, amma ben çoktan uyu• omuzlanna 'bir başka içli durtı.§ ge-o tü ise karşısına geçer, bılmedıgım gun sonra bulunan babanın donl.ll" 
köşkten bile çok büyük bir ev... muş bulunurdwn. lirdi. ' bir dilda kitaplar okur, bir §eyler şünden soma da, türlü hekimler ça• 
Kalın kalın kütükler yanan bir ocak.. Her sabah da onun yüzii biraz Soyunur, yıkanır, değişir ve .töv• anlatır, güldürür, piyano çalar, ğınldı, türlü devalar arandı, amma 
Bir koskocaman köpek... Tüyleri daha solar, biraz daha eilzUlilrdil. b'e istiğfar içiın secdeye kapanırcası- hiç görmediğimiz, dil\7Unemediğimiz hiçbirinin faydası olmadı. Zarari 
uzun uzun ... Tuhaf bir ıesie esner- Ben (izUldükçeı na, kansınİn dizine kapanırdı. tarzda bamba§ka bir erkek olurdu. kendine dokunan, kimseye saldırmı• 
ken, eğilip gırtlağına korka korka - Gebelikten ... Doğurayım da Arhk onun için ıreni bir tapİnma Bu sıralarda onları bep yanız bı- yan, amma kimseyi de istemiyen, 
baktığım uzun iri ağızlı, süzgün göz- bak, nasıl aslan gibi olacağım! der, ve i~adet devresi ba§ladı demekti. rakırdık. Baş 'başa, yatak odalarında yanına yaklaştırmıyan bir zavallı de-

yerlerdi. Sofralarına hizmet etmemi li olmuştu. (Arkast var) 
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lUUHASEBE - Sen1s ~filğtnde ke:rcl düldtd.nma. 
~l§Illl!J Fransızca, İngilizce muba.- ------------

AZ KUJ,L llLMIŞ - Porta.tlf b1r temta vakıf, lthnl, ihraç p1yasalan 
b1 blllr bay 1§ aramaktadır. AkDam
da L.E. rümuzuna müracaat. - '1 

yazı maklne!i anmıyor. Son flııt ııe --------------------------
(ÖUiemir~ rt'mZine mektupla mllra- Zonguldakta Ereğli Kömürleri iıletmeıi 

Kontrakt - Plafon 
caa.t. 

TVRKQEYf ALMANCAYI, FRAN- Sağlık Teşkilatına 

;.:;~':":~=.ey~;! 4 - Kiralık· Satllık 300 lira ücretli bir dahiliye 
Galata. ACELE SATILIK ARSALAR - Fa- M •• İ h 

kitabı bunlan açıl: bir lisanla ve pratik bir taTZda öğretmektedir. 
Yazan: Akpm·ın Briç muharriri Nazım Der.an 

230 sahlf e - J 50 kUrtlf 
Her kitapçıda bulunur. 

t;atış yeri: SEMİH UTFİ KTABEVİ BİR GENÇ jş ARIYOR _ Türkçe, tıhte tramn.ya ıbtr d&ldk& mesafede Ü e 3SSJSJ 
Fransızca Usanlann& :valof daktilo kÖf& ba.şında gayet g{lzel ve büyük alınacaktır. Aylık ücretler üzerine aynca pahalılık nmmı Terflme"tt.emr. ~:-:::=====================---' 
ta:k1p işlerine l~a. §ll'ketl~e, bft- ~:aıb.~~.nıhsa~ ~~== Tal!plerln 25/12/942 giintl a~a kadar Zongulda'kta İşletme umum 
ıolarda çalıiır. Mektupla Galata post- üzere btr arsa s:ıtılıktlr. 2 _ Fatlbte müdürlüğüne müracaatları 1H\n olunur. (2356} 

~n 227 Haeıbasan bostanında 1!5 metrelik 
ORTA BİRDEN AYIULDJM - Dak.. eaddeıck btr ara aatılıktır. Müracaat: 1 

iDo kursundan ly1 derece Ue çıktım, Milli EmlAJc alım satım İn§ant BUro-

busust müesseselerde blr bayan ıt au_n_a_. ----------
anyar. Aqam'da (F .E) rllmuzuna 
mektupla m11racaat. KİRALIK LABORATUVAR - Su

reti ma.hsusada llı.boratuvar olarnk j 
'\'İYANALI - Genç bir bayan ~ ın§a ve son sistem tıırıtıa. teçhlz olun

mhanelerde daktilo, muhabere gibi muş, müşterisi ve markası tutulmuş, 
lflerde çalıpa'lt Teya hu.su.s1 Alman- gen1~letıımeğe mtıso.tt, 1 ilek bir yerde 
ea ve İngillr.ce dersleri vermek arzu- muknbU serma} e 1rnyncak şerlk1e de 
wndadır. Ga.zetemhe A.A. ısmlne ya- ça!ıfılabillr. Akşrun'd:ı aŞertk:t rümu
zılması. - 2 'ZUna m~tupla müracaat. - ı 

ERKEK AHÇI VE MEZECİ - ..ID
bnta ve birahanelerde çalışnl§ iyi 
lerV1s ve mezeclllkte ihtisası olan b1r 
renç L, anyar. Beyoğlu Acar 80kak 
3 numarada bemer Saldhadd1ne mO... 
nıcat. -1 

APARTIMAN - Han. otel. kAglr 
ve ah~p <evl r, dllkkft.nlar, arsa, tar-ı 
la, ç1ftllkle.r ehven flatıe satllmak
tadır. Karnk~y Melek hnn No. 8 Em-
IU:servts'e müracaat. - 4 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Mağazalar için 

SATIŞ MEMURLARI ALINACAK 
lstanbul haric.i mağazalanmızda münhal azamı 100 liraya 

kadar ıClcretli satış memurluklan için mağazalarda uzım müd
det satış memurluğu yaparak reyyon idare etmiş btilllllanlnr 
alınacaktır. 

Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak şarttır. 
fstekli1erfn aşağıda yazılı vesikalarla 30/12/942 tarihine ka

dac Sultanhamamında Katırcıoğlu Hanında Müessese zat 

hiinizi, ,;aglıJ.. '«' giilt'llik ı;art·lerıni ;rİr;ıat , •. ticart' lc .:ıiı 

bir. çok fa~·dalı ~ a1 1 ları . tren \'C' d<"niı. volruluklarını. memle· 
kctimitt> ait hır n•k hı l ı.;ılt."ri gıinün <"n muhim hadiselerini. 
hava ·ıfeğ-i.,m<-luinı, fırLna1;ırı. bavram 'l' kandille_rı. h~ vakii 

~aatleri. tak\ i mı· daır tırr tıirlii \· a.tıl.ırı do ;.:r ıı ı•l aral. ı:-nd('rt·n: 

Muhtırall-Haritalı 

HAYAT TAKVİMİ 
çıktı. i2 d'c,;letin rl'tı6ı ! ı bandıralarını. 7 renkli 6 haritay~ :~ra- · 
yet'. .mükemmel. bir muti ura deftcr\ri, 320 sa~ife ·en l.ü:1.Jinlıı 
y~zıl~rı hiyidir. _Taklitll·rini almaırı~k için: ~~~·:ı 

Hayat Takvimi 
adına" dikkOAt etmelidir. 
·Merkezi; . ht:ınbul M:ı.ırif Kitaphaı ... ~idir - ·.. ... . . - . 

2 iŞÇi ARIY ANLAR ACELE - Devren satılık, Liralık 1şleı1 şefliğine müracaat etmeleı1 rnzırndır. 
- bakkaliye, Kadıköy Bahçeli 'kahved~ 1 - Nüfus hüviyet cüzdaru. Havala .. da 50,000 kı·ıometre 

tell~l Emln yahut Emile mnracaat. 2 - Askerlik vesikası. ·• 
İDARECİ BAYAN ARANIYOR - 3 - TahsH. 

Kadınsız evi idare etmek üzere ye- ACELE SATILIK EV VE ARSA - 4 - Hizmet kA,ğıdı. 
nıet pişırmesıni bilen, ıtımada ın.yııc Bakırköyünde Kartnıtepede Hatboyu s - vesika rotoğrafı. Ahmet Em·ın Yalman'ın 
784lıca be.yan aranıyor. sabahlan soka~da 15/17 numaralı maa bah- '=========================== dokuza kadar akşamlan dokWldan çc 14 odalı ev, Aksu rokaRtnda 10 mı.- ı 

:=Ja~~~~.d;ia§U mah. H. ~~n~aı:::;~~ır. Telefon 4063S TA s AR R u F t . . . 'Seyahat Notları 
jyj MCIIASEBE B1LEN' - B1r ba- SAnLIK t}Ç EV, tJç Dt.JKKAN _ Ahmet Emiıa Y-1manı Afrika. fnCiJtere, Kanada ve Amerika,. 

fan aranmaktadır. Tallplerln lstan- "Kodı\:öy Ras1mpqa mahallesinde Şe- Az masrafla eski elbiselerinizi yeni Ye moclem bir ıeJUe ya yaptıiı son heyecan'lı ve meraklı eeyahatin notlannı ltitap ıek-

~ırm~!1!:1~.06 adreSlne ~ek; =eYe~!:~:ı 4 ~~ b!1t:~ K A O 1 N J EçeviftrinizZ. 1· H A N f S 1· j ~:·~:t~~:~-:. ~~J>,foı:a ~ ~rı::ı::•:=:~k;:~: 
3 S ltmd& 8 mükerrer S dlikkAn 3 ev ace- On altı .ahlfelik formamn fiati bet ku111tm. 

- A TILIK EŞYA le ıatilıktır. İzahat ıstıyenler 40633 Miiveuı1erden &nlf'llJIZ. Formalan ber ah alarak bu iıltifadeli 
relefana mfiracaatlan j ve c:i'lenceli lcitaba eahip olanuz. 

SATILIK Df!ldR PiÇi - llahteltf -------·--- ~!!!!!!!!!!!!!!__2Be~~~-~u~Y~e~nı~·ç~arşı~~Cad~._:S'.:2/~l:.....!!!!!!!!!!!!!!!! ·---------------------.. bti_"', ACELE DEVltEM SATILIK BAK- ·-: 
,, .... ükt• .ıemır tı,:ılar u.tılıktır. IAL n•-ANJ - 'U.-r •·· eıverlşlL Ş k•• ··ı 1 b l k lobacılara da yarar. Alıca oıaıııarm uan. ,,_, ....,.. ose ve opru er •tan u mınta a 

•Akfam• !4areS!ne m'llraeaatıan. dlr. l..&lell Ordu daddest No. 230 ko mu··du··rlu"gun"' .. den•. 
_ 1 mtsyoncu Hasan"a müracaat. 

Yollarda çalışan mn.hkümlar için balıkçı tipinde vo 5%, !14, 58 beden 
AGRANDİSMAN VE FOTOGRAP SATILIK APARTIMAN' - Eyüp. olınak tlzere dlz boyunda ve şartnamesine tev!iktın belleri 850 kuru§ hesa-

lrH.K1'fflLF.Rf - Satılıktır. Agrnn- sultanın merkezinde Feshane cadde- bile ceman 2250 11m rnuhıımmen bedelle !00 adet ca'ket dlkt1rllmes1 açık 
d1&ma.n makinesi 10 x 15 - 9 x 12 .8iııde S katta birer daire altında 2 eksiltmeye konulmuştur. 
ebadındadır. Fotoe'ra:f makinesi ısx d~nı olan betonarme apartıman Caketlerln kumaşı idare tarafından verllecektır. 
14 btıyQkJQ~ünd• atelyeye elverl~ll, ran hisse.si satılıktır. Gö~ek 1ç1n Astar, teltısı, dUğmclerl, 1pllk ve sair b!lcilmle malzemesi 1şıçUlğlle be-
obJektif ve bir ~ ile b1rllkte. Sabah 4 cll Vakıf handa. Borsa kıraathane- rablr müteahhide ait.Ur. 
1&1.t 10 lle 12 araa:ında (Akpm> !da- .ınde B. Hllm.1 Koc ~lkaruı. müra- Ekslltnıe 24/12/942 pe mbe günü saat J5 de GlÜntf.ıda Karaköy Per-eme ml1racaat - il caat. - 3 çemll sokak Cemaat hanında Şo c ve KOpriUer ist. mıntaka mtldUrlftğ 1 

5 Ü l eksiltme komLyonunda y. pılacaktır. 
BATJLIX TAHTA FIÇIL R - 44 M TEFERR K İsteklilerin 168.75 lir !ık muv kkat tem!nntıa beraber 24 O No lu ka-&dtıı lld rüz tlloluk demir çemberli -

16 adedi b1r defa zeytinde lrull~ ----------- nun hükürnleılne göre 1br ıı ltızım gelen ve ka an hnm en mu ·en 
18 u yenidir. Ehven flatle mtılıktır. .FEN FAK'ltLTıESİNDE - F1z1k rı- gün "e <-atte l.onıls}ona g lır. lrl. 
!_M9 po.c;ta kutusuna. müracaat. - yazlye ll01l smıf talebesi blr bay her- Nümıaı<' v şartnam Mal m<' mudilrl 

ke!hı evinde fizik, riyaziye dersleri 
SATJLIK - Mükemmel tama - vermektedir. Ali. Bilen D1vnnyolu 

J>llnya mıı.kk&p tezgihı komple ta- Bestelir Osman sok~ı No. o. 
tun Galata Kalafatyerl Yemen1cller .-------------. 
~ No. ya müracaat. MEK.TUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz 1darehanestnı adre! 
AZ KULLANILMIŞ - Bir pötı rrl j olarak göstermı. olan kaı1.lerı

ttlrt aattlıktır. 81461 numaray& ~e- mizden 
fon edllm~ , - ı I 
MOTOSİKLET ALINACAK - a, 7 P. S. X - M. V. - S. S. 8 -

beygtrllk sepetli müceddet veya ~k D. B - D. P - Lr.ssons -
aa kullaru1mış ve tam1r ~ F..E - PIAslye - n - Tank Alan 
motosmcıet alınacaktır. A&tıcılarmm 1 

namlarma gelen :mektuplan lda
tauı zamanlan harlclncSe Xamıu>a- ı rehanenilzden aldırmaları r1ca 
tada Deniz sevkiyat memurıutıma olunur. 
müracaatıan. - ı ____________ ..,. 

Motörcü Ustası Aranıyor 
Garp Linyitleri "1etmesinden: 
Her nevi kamyon moWrlai tam1r ed8ll "?e Dm1'CJl1 t.amırabııdan 

anlay&n muktecUr motan:i\ usta.lan .aı&m7Df. Ta:lip olanlarm bo.er
vla ıuretıerue mu'htua.r :kıdtme1 hallerlnl'" Utecl1.klert ugılrl yennıye 
lle birer !otog,:ı:atıannı raVfllJllı'da Mtlfıueserıdz mtldilrlyetıne BÖD
denneıerı U!n olmıur. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı ıürültüa{lnden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
Ye çamlann ortasında fevkala
de ıüzel manzaralı çok temiz 
ve iyi .,._.._ bdın. erkek 
her tldii 1ıı • .,.ı ... mpk ...... 
hutaae. Sniderinl ~ Yors-
luğuau clin1endirmek Ye ...._ 

hat deniBi rıeçiımek -,._. 
lere mahsus yeg!ne müesseH. 

Beyo~lu wlh hukuk blldmHğ1ın-
den: Dosya No. IH2/1364 

Yusuf tara:fındaıı Haydar, AhmeL 
:re hmall aleyhlerine avıtan alacak 
dl?Utı:ım muhalrJmıes1:nde: na.va 
eaııenıerden ismanın hllen 1kamet.gll.
hı meçhul oldulundan lllnen yapılan 
«l>Upt& ratnıen. 1ıuhknıeye gel
memlf n talep veçblle gıyap kara
nmn on ~ sen mtlddetle 11A.nen 
teıblftne ka.rar verllm.ş old~dan 
muhakeme güntı olan ll!/1/943 cu
- g11DG aaat 10 da muhakemede 
bu:lr b'cllunmast ft'1& btr ntn g&ı
ıdenrıesl ats1 takcllrde dAvanm ıpya
ilımda i&1llecef1 ~P taran ma
kamına bJın olmak Dzer9 llAıı olu.
nar. 

Telefon: 42221 ?.aJ1 - Fen fa.klltes1nden 41 _ '2 
·--ıiiiiiiiiiİlıiılll ___ _.l,j .!lenııslnde ahnan h~ bybol-

D O K T O R ·-.. mUJtur. Yentruıt alacaRundan esk.1-
slnln hQtmQ )"Oktur. 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

24.SS :numaralı Peyami 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız anısında 

EN SERi, 
ENEMIN 

Muhaınmlnesl. Pey akçlsl 

L. K. L.' K. 

1017 10 '16 S5 Çarşı mahalleslnde Çukur han alt katta estd 
16 yen! 15, 16 No. Iu odanın tamamL (71'7l!) 

185 70 ıs 55 Hırkat Şeritte esk1 Molla Ahaveyn -yeni Hoca
Cvcys mahallesinde c k1 Çukm-ccşme )CDı Ak
ıem.settln soka~da esk1 21, 2!, yen1 59 No. lu 
arsanın tamamı. (7419) 

109 12 23 25 sururı mahallem~ Yeılldirek '.Bakkal 80ka
ğında eski 9 yenı 20 No. lu bUMlava dfikkft.nın 
tamamı. 

21! 81 16 4S Kocnmustafapaşa'da Allfaklh mahallesinde 
ve caddesinde estet ~ yenı 13 No. 1u ıtlsWnde 
odası olan dlikkrlnın tamamı <6026) 

283 88 19 80 Karagümrilkte Karaba~ mahallesinde reufalı 
Çeşme sokaA'ında eski 47 mükernr yeni "17 :No. 
1aJ 99 kapı sayılı hanen1n tamamı. (5998) 

Yubrd& ınahalle sokak ve kapı No. lan yaztlı emllk satılmak üzere 
15 gün müddetle açık arttırmaya çı'kanlmışt.ır. 

İhalesi H/12/942 perşembe gtinü saat 15 de ya_pılacaktır. İsteklilerin 
982n.berlit8,fta 1stanbul Vakıflar Başmtidürlüğii MahlUlAt kalemine m.llra-
ca.atJan. (2198) 

Türkive • 
iŞ Bankası 

Küçük Cari Hesaplar. 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkl.nclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
ı adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 > 999 > 999- > 
1 » 888 • 888- > 
1 > 777 > 777- > 
1 • 666 > - 666- > 
1 > 555 > - 555- • 1 lt 444 • 444 > 
2 > 333 • 666- > 

10 > 222 > - 2220- • 
30 1t 99 • 2640- • 60 J> 44 > - 2640- • 

250 J) 22 » - 5500- lt 

---"/ . 

; \ 

----r;:~. 
~ ... \ ·------.m:.:ı;'-' 

NEZLE - GRiP - BAŞ • DIŞ 
Ve Bütün Ainlan D.tıal Keser. H• Ecz.aneden Arayum. 

Mühim ilan 
Maliye teftiş heyetinden: 

T/12/H2 tarthınde 1cra ecWecetı U6ın tdllm1f olan mallya müfettiş nıua
Vlnllğ1 imtuıanı 412/943 perfCmbt ctntne talik edllm1ft1r. 

lı'vvelkl lllnmıızdakl enttıan h&1s olup ta ımdlye tadar müracaat et.. 
memlt olanların 20/1/943 tarUıtne pdar ~ftracaatıan ill\n olunur. t.2094, 

Ayakkabı alınacak 
D. D. Yolları 8 lncl İşletme Komlsyonondanı 

CCerrn paşa ha.tnnesı baktertyo
lotul Kan, idrar, balg:ım, me
nddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasdasiJe g-ebeliğtn ilk gün1er1n
de kati t h ) yap lır Reyotıu 
Talu;lme giderken 111 elik sokağı 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım. satım, ki
rn işlerinde it ve işçi için İ9-
tifııde ediniz. 

334 > 11 > - 3674- > 

Türkiye İ§ Bankasına para yatırmakla yalnız para 
blriktinniş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda taliblnizi de 
denemi§ olurstmuz. 

Mecmuu (10200) ilrn muhammon bedelli tahminen (600) çift ayakkabı 

ı mevcut numune 1 ve (m"tnamut veçh1le ekalltmeye konulmt• ır. iııa e 1 
kıl.palı zarf usullle 4/1/943günü .saat 18 da hmlr - Alsanc :.t.12 IJ tme bı-
nasında kom.isyo ıumuzca yapılacaktır. · 

Ferah apa.rtun:ın re.ı: 48534. İsUklllerln !765) liralık mm·.,kkat temln:ıt mnk'l zl rı e t • ır mek-
tuplarını havl kapalı zarflarını aynı n saat on b ;" l..-ndar Ko nisyoıı re-
Wlğlne vermeleri lfl ı dır. ş rtn ın· si If!etme k mınd n alınır. "B3) 



- Piyasanın her tarafı bana demir parmaklık oldu, bu ne 
hal? .. 

- Temiz ve dlirüst çalşnayı kendine şiar edtn, havanı 
temizler, hayalini zengtnleştirtrsfnl... 

Ye • 1 

Ellerhılzt ve yUzi.bıUzü 
Soluktan muhalua .. 

DERMOJEN 
ullanınız: Her eczıuıcde bulunur. 

DOKTOR - OPERATÖR 

ZEKiYE TEMiZEL 
Parls Tıp FakültfllJlnılen mez11.D 
DOÖUM ve KADIN hastalıklan 

btrtncı sınıf mütehassısı 

Pazardan maade saat 15 - 18 
Ça1'§8.mba tıkaraya bedava 
Kadıköy, Moda 1.skelesl 251. 

Telefon: 60918 

Kazanç ve Buhran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 
Kazaııç ve buhran vergileri

nin ikinci ta.bitini bu ayın sonu
na kadar ödemek lazımdır. Bu 
müdet zarfında vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on ccza11ile alınır. Karile
.rimizden kazanç ve buhran ver
gisi mlikclleflerinin bu hususta 
nazarı dikkatini celbedcriz. 

BaU tasfiyede bulunan 

ŞARK 

Merkez Ecia 
Türk anonim ıirketinden 
Hail tasnyede bulunan şlrketln aşağı
da yazılı ruznamede bulunan hususat 
hakkında müzakerede bulunmak ve 
kararlar lttlhaz etmek üzere 943 sene_ 
sl iklnclkAnun ayının 6 ncı çarşamba 
günü saat ıı de içtima edlleceğlnden 
mezkilr gün ve saatte tasfiye bürosu
nun bulunduğu Sirkecide Horasnncı
yan hanında 6 No. da hlssedarnnm 
hazır bulunmalan ve içtima günün
den bir hatta evvel lçtlmaa Jştlrı\k 

edecek hlssedarlann hdmll olduklan 
hisse senetlerlnl makbuz muknblllnde 
büroya tevdi etmelert veya bir banka
ya teslim ecUldlğlnl mtibeyyln llmü
haber ibraz ve kaydettirmeleri gö~ 
len lüzum üzerine tekrar tıfm olunur 

ıtın:name: · 
ı - MilrakJp raporunun okunması. 
2 - Tasfiye memuru tnrafından 

tnnzim olunan raporun okunması ve 
bllAnçonun ve hesabatın tetkik ve 
tasdikl. 
3 - Tnsflye memuru zlmmctlnln ib
rası. 

4 - Sıhhi sebepten dolayı çekilmek 
ısttyen tasfiye memumun yerine dl
ğerlnln 'lntlhnbı. 

._: r. A. ~-
Cam eşya imalathanesi 
Fnallyetıne, Su ve Çay bardakln
n lmallne başlamış ve sipariş 

kabul etmeğe Amade bir hale 
gelmiştir. Şimdilik tercihan mek
tep, hastane, gazino ve lokan
talann talepleri karşılanacaktır. 
Satış ve sipariş kabul etme ma
hnll1: Yedlkule tramvay durağı 

N. 70 _ 72 

Yaş meyva ve sebze 
tanm sabş koopera

tifleri B:rliğinde n: 
2834 numaralı kanun hüküın!erl

ne tev!lkan kurulu B!rllğlmlz Genel 
Kurulunun 6 ikinci kfı.nun 1943 çar
şamba günü saat 14 de İstanbul .Mc.y
va Hdllnde 6!l No. dakl merkezinde 
toplanacağı alı'l.kndnrlnrn 11An olu
n ur. (8989> 

~uzname 
1 - Yönetim ve kontrol kurul ra

porlannın okunmnsı, 
2 - BUA.nço ve flnt farkı hesapla

rının tetkik ve tasdiklle yönetim 
kurulunun lbrosı, 

3 - 1942 - 1943 yılı bütçesinin tet
kik ve tasdlkl, 

4 - Müddeti hitam bulan Jkl yö
netim kurul üycsı yerine n.na muka
velenamenln 25 el maddesi muct.. 
blnce yenllertntn lntlhabı, 

5 - İki kontrol intihabı va ücret
Ierlntn tAytnl, 

6 - Yönetim kurul raporunda ya
zılı hususatın müzakere ve karara 
mptı. 

Beyofla yabancı M. Ş. Başkanlı-

ğından: • 
1 - 340 Dğ. mükellfierl.n tik ve son 

yoklamnlan blrllkte olarak 22/12/942 
gününden itibaren §Ubeın.tzde baş
lıyncnktır. 2 - 340 doğumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tA.bi ya
bancı erlerden Beyoğlu ve Beş!.ktaş 
semtıerlnde oturanların tek günleri 
öğleye kadar nüfus cüzdanı ve dört 
adet fotografln. bulunduklart remUn 
emniyetince. tasdik edilecek: ikamet 
senedi ile blrllkte §Ubeye gelmeleri, 
3 - 338 doğumlularla muamıeye t;:
bi tutulan erlertn de 340 doA'umlu
larla oubeye mllracaıı.tltı.rı 11An olu
nur. 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZ A, 
Ve bütün ağrılari derhal keser 

9.ııhfye Veklletlnfn rabaabm haizdir. lcabmda ıUnd• 3 kqe cılmabilir. 

M U J D El .. 
Senelerdenberl Sa.huelerd6 r~riinmeyen ttiyiik Ses yıldm 

MUALL ve arkadaşları 

Her akşam Taksim KRiSTA 'da 
AB MUAZZAM 

REVO 
Batdat ~raylarında. cereyan etmiş, büyük bir a§k sahne.si 

Yazan: Z İ Y A Ş A K 1 R 
Baş rollerde: ISMAİL DÜMBÜLLÜ - Mukadder 
DiKKAT: Bayram günleri ve her pazar saat 15 teıı 19 a 

kadar tekmil programla 

iÇKiSiZ AiLE MATiNESi 
Tele ton: 40099 

• 

SODALI LiKÖla 
jKRAH •1>ittİ% 

MER YERDE ISRARLA 

Tra§ biçaklarıni arayinız. 

Kabatag lisesi ıatmalma komfıyonundanı 
Okulumus 1otn &O adet talebe .sırasının yaptırılması cksiltlMYt kon 

ınuotur. Nfimunt vt cartıınpıe okul 1dares\nded1r. İlk teminat 7~ liradır. 
Eks1ltıne 221121042 sa.ıı ırtl ntWau 10 dt BeYoalunda. Liliıtlell muha.sebec1-
lll1nd9 ıapıiataktJI. <aoa•n 

KiMYAGER 
Hüsameddin 
idrar, kan ve anlı' tahllller. 

Emlnönfi, EmlA.t ve Eytam Ban 
kası karşısında lzzet Bey Hanı 

2 el kat No. 6 

Dr. İbrahim Denker 
Balıklı Hast. Dablllye l\llitebaıısısı 
Beyoglu Ağacamll, Salru:a~acı, 

Qöp!Ukçeşme sokak No. 13. 
Tel: 42468. 11.mır:til!::a!:• 


