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Harb • • 
nıçın 

•• •• uzun suru yor 

Cenup Afrlkası hüktlmeti Baf
vekiıt Smuts: cBu harb de, ge
çen harb gibl umulmadık zaman
da birdenbire blteblllr» de~. 
Londra radyosu, Sınuts'un bu 
~özlerine İngilterede çok ehenr 
mlyet verlldiğtni blldirlyor. Çü.nı
kü Smut.s rasgele bir adam değil
dir. Ahvali yakından biliyor, müt
tefikler arasındaki bütün g1zll 
harb meclislerine girip çıkıyor, 
büyük askerlerle konuşuyor, bir 
çok şeyler öğreniyor. 

Su halde cenubi Afrika BS.§
vekili bir takım biliş ve görüş
lere dayanan bir inan ve güv~ 
le mi harbin günün bilinde an
SIZln b1tivereceğini söylemiştir? 
Olabllir. İtalyanın kimseye gtzU 
olmayan iç durumu, Almanyanın 
Rusyada karşılaştığı rorluklar, 
nihayet Amerikanın Afrlkaya ka· 
dar gelmiş olması gibi şartlara 
bakarak Müttefiklerin bazı şey
ler bilmeleri, beklemeleri, yahut 
bazı ümitlere kapılmaları milin
kündür. 

Esasen, harbin umulmadık blr 
zamanda bitmesi. ihtimalini or
tadan kaldıracak sebepler ilme 
de, imkana da sığmaz. Her şey 
olagandır. Harbin daha kaç yıl 
süreceğini şimdiden kestirecek 
ölcü hiç kimsenin elinde olm~ 
clığı gibi, harbin yann, yahut üç 
hafta beş ay sonra asla bitmiye
ceği iddiasını da gene hfç kimse 
ileri süremez. 

Bütün dünyada olduğu gibi 
lngilterede de bıkkınlık art~, 
ve pek tabii, sulh şiddetle özlen
meye başlanmıştır. Bundan do
layı salahiyet ve mesuUyet sahibi 
ın·sanlann, harbin sonu yakla.ş
tığı , yahut birdenbire biteceği 
hakkrndaki sözleri hemen derin 
bir ilgi uyandırıyor. Bu harbin 

ferle bitmesini her ild taraf da 
iStediği, ve zafetln çabuk gele
ceğini müjdelemeye kimsenin cs. 
sareti olmadığı için, milletlerin 
gayretrni uyuşturmaktan çeki
nen devlet adamları daha iki üç 
yılı göze aldırmak gayesini gü
düyorlar. Fakat yorgunluğu bez
ginliğe çevirmemek için de bir 
'limit kapısı bırakarak arasıra: 
<1Bllinmez, belki de harb ansızın 
bitcbllirı> diyorlar. 

Gerçekte, zaferle bitecek harb 
uzun sürecektir. Harbin losalm~ 
sı, ancak bilinmedik, umulmadık 
sebeplerle olabillr. En doğru gö
rüş budur. 

Harb - zafer aranırsa - uzun 
sürecektir, çünkü çarpışan düş
manların karşılıklı dev ve denk 
kuvvetlerine bir de çarpıştıklan 
cephelerin şimdiye kadar hiç bir 
harbde görülmemiş · uzaklığı k~ 
tıııvor. 

İki taraflı düşmanlann, birbir
lerini arayıp, bulup yenmeleri 
için, eski harblerde ve bu harbin 
başında olduğu gibi hududu a,
malan yetmiyor, çok uzaklara 
gidip savaşmalan gerekiyor. 

İngiltere ile Almanya, birbirle
rile ancak Afrikada vuruşablli
yorlar. Almanya, Afrika cephesi
ne. düşmanın karşısına gıdebil
mek için bin altı yüz kilometre 
yol aşmak zorundadır. Rusyayı 
yenmeye giden Alman ordulan 
vatandan bin dokuz yüz kilomet
re uzalda dövüşliyorlar. Avrupa 
8eferine hazırlanan Amerika, Af
ıikaya altı btn beş yüz kilometre 
Okyanus aşıyor. 

Muharebeler bunun için ağır 
ve güç oluyor, masraf ve zahmet 
bundan dolayı artıyor, harb 
- eğer zafer beklenirse - bunun 
tçtn uzun sürecektir. 

Necmcddin Sadak 

İzmirde ekmek kartları 

Reisicumhur dün 
aşhaneleri ziyaret etti 
Verilen yemeklerden tattı ve yapılan 

yardım hakkında izahat aldı 

BU 8.4.BARKf 'l'ELGB.A.FLAB 

Ruslar dün · 6, 700 
esir daha aldılar 

Rus tebliğine göre muharebe 
ceset sayıldı . Stalingradın 

Alman mukabil taarruzu 

meydanında 7000 
cenup 
devam 

batısında 

ediyor 
Loo:tra 2J (A.A.) - Orta Don· şetli zaymt pnhaaına bu kaaimdc Rua ıyikından bahsediyorlar. Almanlar, 

da bir hafta evvel baGlıyan ycrıl Rua kuvıvetlerinl biraE geri ıUrme~e ve Rus taarruzunun durduğunu aöyle
taamı:ıu devam etmek.teclir. Dlin bir ç.ifHAi ele geylrmeğc muvaffak J memekte, tedafüi muhareb"le-r ynp
gece Moıkovada neoredilen buauat 1 olmuılarsa da diln yeni bir muvaffa- tıklarım söylemekle iktifa c.> lemek
bir So!vyet tcbHAi, Rwlann yeni kıyet kauınamanuıılardır. tedirler. Bu hal, açıkça gösteriyor ki, 
8nemll muvaffakıyetlerlnl ka,ydet· Stalingradın oimal batısında top- Rua taarruzu durdur11lmamııı•ır. Al
mektedlr, Huauat tebll~o göre, dUn çu muharebeleri olmuıtur. Fabrika- manlar endiııe verici bir vaziyet kar

Relslcumhur LAieli A,hanesfnde faktrlen verUen yemekten tadıyor de evvelld latlkametlerde Rue taar- lar mahalletindo Ruı kuvvetleri faa- oısında bulunuyorlar. 
run Te darmadaA-sn bir ıelr.llde ç .. Hyet1erlne devam ctmJıler ve düt- Ruslar, Almanlann Kafkıuyaya 

ııtvvel'ld ~ Sanron.& yatlle Mu.. tılaJı. yemaıgt tatm.14 ve t>etenmı~. kllmektc olan dUomanın takibi do- mandan 1 O mevzi ile 2' blokhavı:ı uzanan münakale hatlarına da te-h
danya'dan f&hrlmlm tıefrl.f eden Ral- Ret.s1cumhur, aşhanelerde ~ek yt.. vam etm.lottr. Aralannda 8 tehir de zaptcylemişlerdir. lilteli bir aurette yaklaşmışlardır. Or-
sfcumhur İsmet tn0n11, d1ln 88.bah ren fa::rTt~U::~ 1:~ı ~ ~ bulunan birçok 8r.emll mealcO.n yer- Sta.11ıhgradın merkex 1'.eaiminde ta Don' deki Rus taarruzu stratejik 
saat 

9 
da yattan DolmabahQt ~- memn ~ blr ~tt · ';' ve ler kurtanlmıııbr. Almanların yaptıklan mukabil hü- bakımdan, diğer kesimlerdeki taur-

na cıkmıştır. soora ':ı Ntoa taş da. ra: akta Tebliie nazaran diln de Alman· cumlar, neticesiz kalml§ ve Ruslar ruzlardan daha önemlidir. 
Reistcumhur sarayda bir m1lddıet :n 8ht~bul m~~ B. ~Ok· Ja.rdan 6700 ealr daha alımnı§hr. Bir yeni ilerlemeler kaydetmiolerdi.r. B. Churchill'in B. 

l!tirahat ettikt.en soınra •nelA ~ yan lkametglhında ziyaret ederek halta urlında 20,200 esir, 163 Merkezde Ruslar, [nal ettikleri mev- St ] • , t b •k • 
ım::ı 80?1?'&: ~ıı afh~e~&7 btr mtıddet Jcalmıt i'eÇ vnk1t Dolmn- top, 108 tank, 2367 makineli tllfek, zilcri sağlamla§tınn11lar ıv• çevrilen a ın e e rı 1 • 
i:ratın~~ oe~ f~alkma dağı- bahçe aarayına dıbım(l§t1lr. 6735 ~lfye vaaıwı. 5700 beygir, dii§man garnizonlar~na k~r§l hiicum- L?,ndra 3 <~·~· >. - 3:. Church~ll. 

Mükellefler Varlak 
vergisini verme 

başladılar 

82 mühımmat, erw ve levazım de- !arına devam cylemıolcrdır. 63 uncU yıldonumil munascbetıle 
posu alınml§hT Pauırtıca! g{lnlı:U mu· T" ,. k " h • • B. Staline gönderdiği tebrik tclgra• 
harebelerde 7000 dilııman cesedi aa- ımes ın asd~rı mu arrırı fında §Öyle diyor: 
yılmııatır. ne ıyor? cDoğum gününüz münaaebetile 

Mutat Rus tc'blltf. bu muharebe- Londra 23 (AA.) - Tımoe ga- samimf temennilerimle beraber, can-
ler ihak1unda taf.tl&t vermektedir. zeteainln askeri muharriri yazdığı d811 hürmetl,.rimi kabul etmenizi ri
Tebliğo ~re Almanlar, birkaç gün• Lir makalede diyor klı cOrta Don~ ca ederim. Ruı ordusunun muhte
denberl Stalingrndın cenup batısın· da, Almanlar, geri çekildiklerini tem taarruzunu buradan nayrnnlıkla 
da gayet olddetli mukabil hUcum1ar saklamak teıebbUsUnde bulunma- takibediyoruz.> 
yapmakta ve çetin muharebeler cc• mıolardır. Almanlu, korkuırıç tank B. Stalin, cevabında, sn.mimi te-
,reyan etmektedir. Almanlar. deh- kuvvetlerinden ve Rus1an.n eoslz taz- oekkürlerini bildirmiıtir. 

1 

Menfi ve asılsız şayialar çıkaranlar örfi Yeni Ginede harp 
•d k d k } kJ Londra 23 (A.A.) -Yeni Gine-1 are mınta aSl ışına Çl arı aca ar do müttefikler, Japonlann Umltsiz 

lngilizler T rablus
garbe yaklaşıyorlar İstanbuldald Va.rlılt vergtsı mUkel

leflert vergllerln1 vermcQ'e bafl~ 
lardır. Bazı mtıes,,ese ve ~lar da.. 
ha arlfe ıınnu vergllertnı verm.lşlerdi. 
Dün de blr9ok müesıııeeeler ve bilyi,Mt 
miktarda. vergi 11• mükellef olanlar 
Mallye ta.h.111 1u!beler1ne milracM.t 

mukavemetine rağmen Uerleme~e 

ederek vergUertnt l:Sdemlşlerdlr. İkt devıım ediyorlar. Araz.i~ ve Japon 
gün 1.çlnd• vertlen vergi miktarını mevzilerinin .arp ıve yalçın olması 

katt surette b1lmemek1e blmber bu- yüzUnden, yapılan terakkiler nl.spe· 
nun pek milhim bir yekftn tutlu~ ten yava§tır. Japonlar Buna eivann· 
anla§llmaktadır. daki hava meydanını oiddetle mücla-

Mükellefler içinde bazı kimselerin faa ediyorlar. Bu sabah tayyarelerl
(Devamı ımhtfe 2, sütun IS te) miz, Yeni Ginede bir Japon gemieini 

-
batırm1§lardır. Amerikan tayyarer
leri, Aleoutiene. adaları gurupuna 
mensup Kiska' dald düımıın teslslo-
rinl tiddctle bombardıman etmiıler
dir. 

Tunusta devriye fa~liyeti oldu, Fran
sızlar mukabil hücumları püskürttü 

Londra 23 (A,A.) - Trablusgarp 
istllwnetınôe llert yth11yüş11ne de
vam eden sek1zlnc1 İng1ıis ordwru 
kaçmn.lcta aıa.n mihver tuvvetlerlnl 
takibe devam e~tır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Erbaada enkaz altı 
dan şimdiye kadar 
500 cesed çıkarıldı 

Bu harbin sonunda: (17) 

İng1llE &ıctı kuvveUerl Slrtcnln ba.
tısmd& Ageyl~nm S~ kilometre ba
tı.sın.da Bllressun mevk11ne varmışlar
dır. Bu mevki, A8eylft.dıı.n ziyade 
Tnıblusgart>a dil.ha. ya.kındır. Milttefill 
hava ıruvvetıert Homs ha.V& meydanı
na yaptıklan akında 7 mihver uça
tını :reroe tah.rlb~erdir. 

Niksarda 22 
Erbaada çıkan 

ölü, 81 yaralı var, 
yangınlar söndürüldü 

Ankara 23 (Akşam) - Erbaa'da 
zelzele e.maaında devrilen aobe.lar 
yüzünden çıkan yangınlar, Samsun, 
Turhal ve Tokattan gelen itfaiye 
eldplert tara.fından eöndürülmüştür. 
Diğer taraftan enkaz aıtınd& kalan
lann lrurtanlmasına ~Iıyor. za
yiatın ınlktan hakkında henfuı bir 
§ey söylemek kabil deQildlr. 1500 öIU. 
den bahsediliyorsa da bu rakam 
katı değildir. 

Zelzelenin ııklet merkezi Edbaa Ue 
Niksardır. Niksarda f2 ölü ve 81 ya
ralı vardır. Erbaa.da zayiat maalesef 
daha fa7Jadır. 

Da.hlllye Vek.O.l<?tl, Tokat villıyeUJe 
dalnıt teın.u haUndcdLr. Amasya, 
Samsundan Erbaaya operater ve 
doktor g&iderl.lmlştlr. Ankaradan da 
b1r operatörün reisll.ği altında bir he
yet hareket ebr..latlr. 
(Devamı sahife 2, sütun 6 da) 

BU SABAHKi TREN KAZASI 
Banliyö treni yük vagonlarına bindirdi 
2 ağır yaralı var, birkaç kişi de berelendi 

D 

2 ta.yya.remlz dllş1lı1llm~ 1.se de ble 
rlnln pilotu, bir tayya.rem1s tarafın• 
dan çölde kurtnnlmıştır. 

Londra 23 (A.A.) - Tunuata dUl'
gunluk devam ediyor. 

Ş1mall Afrl..Uda devriye faaUyetın.. 

1 
den b~ka b1r 1JfJ1" olmamıfhr. Fran• 
sız kuvvetleri Keruan mıntaır.u:ın

d& eııertnde bu1Ull8ll blr oeıırı fid· 
detl1 k&rfl hücuml&ra ratmen mu· 
halaza etmlflerdlr. 

Keruan flllhrl, Sa,, oebrlnden '° 
tllometre uzakta, mflhhn bir Jd Tt 
demlryolu bTUf&ll nokWAdır. A~ 
oılanmııı, ll•rt mınt&talarda ta&rral 
ve de~ U9uelan Japmıflardır. 1 
mihver uçalmı dtifftrdk Bir Uoallı
mız lca,yıptır. 

B. Hitlerin 
karargahında 

İzmir 23 (Telefonla) - Bele
C1lye tarafından bastırılan yeni 
ekmek kartları üzerinde Kültür
parkın resimleri vardır. Belediye, 
iyi ekmek çıkarmak için şehirde 
iki nüımrne fınnı açacaktır. Ha
zırlıklara başlanmıştır. 

Bu sabah Yedikulo ile Kazlıc;et- lan bulunduğunu görünce, müaado-
me arasında feci bir tren kazası ol- meye mlni olmak için, fren yapmıı 

İzmirde bir bakkalda muıtur. Sabnh aaat 5,58 de Bakır- ise do treni durduramamıı ve banli· 
bulunan mallar köyden harekot eden ilk banliyö tre- yö treni, önUndc bulunan ylik rva~ 

D Yerilen kararlar liarblQ 
yeni bir faslım teıkll 

edİ}"or 

fzmir 23 (Telefonla) _ Şehit. ni, Kazlı~eşme ista~yonundan ~alka- gonlarına ıiddctle ç.nrpmıştır. 
ler caddesinde bakkal Bekirin rak Yedıkuleıyc gıderken, bırden- Bu c;arpııma neticetinde banliyö 
dUkkAnında araştırma yapılmış bire sur haricinde bir takım yük va- treninin ön vagonlan biribirlne bin-
38 ekmek, heyannnme haricİ ıgonlarilc karşılaşmıştır. SemaforlBl' dirmİ§. platformlar kırılmıı ve lo
mühlm miktarda kahve şekeri ve açık bulunduğu iç.in, takihettiği isti- komotif ile ön vagonlar, biribirlne 
içki bıılunmuştur. Bekir adliyeye kametle yük vagonları bulunduğu- girdiklerinden, havaya kalkık bir 
verilmiş, mallar da müsadere nu bilmiyen tren makinisti, birden- vaziyet almışlardır. 

<Muharip devlet!erde.n b1rlıı1n meı1tez1nde:) 

Uaak -: Ba,vek.il cenaplarını gl:Sreme:ulnl11ı 7ataktalnrl .. 
Z1yaret91 - Ha.ata mı; .. 

Berün ıı (N.P.D.) - cBcrlln91 
Böraenzeitung>, Alman FWıre1' 
umumi karargahındaki Laıval mili&. 
katının ltalyada uyandırdıiı ak.iıled 
yazıyor ve bu karıılaımanıo, Mihver 
harbindeki yeni bir faslın başlangıcı 
olarak kabul edilmeai lazım geldiğini 



Sahife 2 AK!ŞAM 

• r ı 
Bir dert yanma 

B Jr kaç ay evvel palıalıhktan şikAyet ettfğlmb r.aınruı bir kısım 
tüccar şöyle konuşurdu: 

- Fiatlerl yüksek buluyorsunuz. Hakkınız var. Fakat bb ne 
yapalım? l\fcmlekctte mat yok. Yollar kapanmıştır. Dışandan btr şey 
getirmek çok güçtür. Bin müşkilAtla getirtmeğe muvaffü olsak 
bile hem pek u getirebiliyoruz; hem de sulh zamanlanndaklnden 
çok pahalıya maloluyor. Kazancımıs katfyen ~ deflldir. Paha· 
blıktan biz de sizin kadar şikayetçiyiz. Mal olsa da ucm ucwıı 
satsak!,, 

ko gr si top 
Encümenler seçildi, Milli Şef' e 
kongrenin tazimlerinin bildi

rilmesine karar verildi 

Sovyet kıtaları Mil
lerova ya yaklaştılar 

Şimdi, varlık vergisi listelerinden sonra bu tüccar, kendisine dil· 
şen miktan ödemek için para bulmak zorunda kalınca daha bir ay 
tV\·eı söylediklerini unutarak şöyle dert yanıyor: Parti idare heyeti reisi diyor ki : 

Berlln, birçok noktalarda karşı 
hücumlar yapılarak vaziyetin 

düzeltildiğini bildiriyor 
- Bana düşen vergi mJk tarmı hemen ödJyeceğbn. Fakat 

para bulmakta müşkülftt çe kiyonıın. El.lmde avucumda ne 
vars:ı bir gün fiati biraz yüksellr de bir kaç kuruş kllanırım diye 
mala yatırmıştım. Depolanın malla dolu; fakat on1an çabucak pa
raya çevt.nnck kolay mı?» 

Bu iki çeşit konuşmadan birincisi samimi değildJ. İldnclst ise 
bir hakikatin ifadesidir. Biz yaloız şimdi söyledifl uEllmde 

avucumda ne varsa bir gün fiatler yükselir de bir kaç kuruş kaza
nının diye mala yatınnıştımD tarzındaki cümle i.17.crinde duracağıs. 
Bu göriindüj;ıii kadar masum bir etimle değildir. Tüccar şitpbcsiz 
para kazanmak için iş tutar. Fakat makul blr kAn kftft bulmıyarak 
a1nbildil:rine kazanmak için malı depolarda saklayıp piyasada sunl 
bir darlık yarntmağa kalkmak bir tüccnnn kendi memleketinde, tut
tuğu iş bakımından, üzerine diişen vazifeyi unutması, doğru yoldan 
sapması demektir. l:liiJ..--Omet istifçilik hareketlerine karşı açtığı mü'
caclelcde hep bu düsünce)i ortadan lmldınnııyn çalışmıştı. O r:a
m:m açıkça hnlka zarar veren bu sakim dilşilnce şimdi sahibini 
miiskiıl durumda bıralmııştır. 

l\lillctlcrl <laynnılması 16zımgclen her çeşit maddi ve manev1 sı
kıntılara manız bırakan harb, bir kazanç vasıtası değildir. Tazlk 
anlarda milletin menfaatini şahsi menranUerlne feda etmekten 
çekinme 'enler verdikleri ıztırabın ynnlanna kalmıyncağından emJn 
olmahclır1nr. Şevket Rado 

Ticaret ve Hava akanı 

"Zor Clurumda daha cesur daha sıkı daha birle,ik, 
dimdik durmak, kültür yıkıcılara kar§ı aert ve 

insafaız; olmak baı vazifemizdir,, 

Iktisat vekilleri İngiliz uçakları Münih'i 
___ bombardıman etti ~~,..:'.fiıii~ 

~~~~·_.;;::.-..""'--"..-

1 zmird e tetkiklerini Dünkü kongreden bir görünüş: B. Suat Hayri ttrgüp1il idare 

bitirmişler, bugün oradan uça'k~~rad~; :~~ AJilnih :::::: heyetinin raponmu okurken 

1 kl d d A 1 b"" ··ıc CUmhurtyet Halk Pa.rtlSi İstanbul lllt, çok çalışmak ve daima dnrust ayrı aca ar ır bombalamı~lar ır. 'tı an uyu vUAyet kongrem dün ııa.ba.h sa.a.t on- kalmak geldi~ aöylcml.o ve milli 
--~- - f bombalar geniı yangınlara ıebebi- da Emln!mü Halkevi ı:alonımda top- birliğin lüzumunu bellrttıkten nonra 

lzmir 23 (Telefonla) - Şehri- yet vermişlerdir. 12 uçağımız ka- lanm.ı.ştır. Kongrede İstanbul mebus- demLşUr ki: 
mizde bulunan Tic:llrct Vekili Dr. yıptır. lnn, ünlverslt~ rektörll ve profesörle- «Zor dununda çalışmanın, en be
Behçet Uz, dün de iaşe i"lerini tet- Lo.ndra 22 (A.A) - Hava Na- rl, Parti kaza te1slerl, umumi meclis lllı mma.nlarda boAııttınanm ve ak
kik etmi•tir. Vekil, Kültfuı>arka gi- zırlığın~ tebliğj: Milnih oehrl d .in Azalar, vll~yet ve belediye er'ktmı ha.- lın a.lmadı~ gllçlllklert laı.hretmenln 

y 
1 

kl gece ağır bomba uçaklarımızın hil- zır bulunmuşlardır. zevki çok büyüktür. Şerefi1 tarlhlmlz 
dcrek çalışmalnn ve fuar hazır ı a- .. c._ı.. h EvvelA yoklama yapılmış, mlite!ı.kl- boyunca Türkün bütün kaderl, bU.-
nnı gözden geçirmi,, Belediye Telsi cumuna ugramı.ştır . ....,,,.ır, avanın ben Parti idare heyeti reisi B. Suat tün talihi de bu değil midir? Böyle 

Doğu cepbe&inde ı 

Dün gelen haberlere göre 
Sovıyot kıtalannın orta Don 
mınt.akasında ba,ladJdan ta
arruz devam etmektedir. Ruılar 
bUyük mikynııta tank kullanarak 

' hücum etrnlıler ve yeniden iler
lem.iılerclir. Londra radyosu 
ıimdi Rualann mühim bir ıl
mendifer k.avupk noktaıı olan 
Millerctva'ya 36 kilometre me
earede bulunduklıı.nıu, bazı Ruı 
kuvvetlerinin, taarruzun baılan
gıcındanberi 1 80 k.ilomeb"e iler
lediklerini bildirm~ktedir. Yine 
bu radyonun verdiği malilmata 
göre Almanlar bilyük mikyasta 
takviye kıtalan göndermeğc 
mecbur olmuılardır. 

İngiliz gazetelerinden bir kıs
mı Ruı taarruzunun Roatov'u 
tehdit etmekte olduğundan, 
Kafkasya• dakf Alman cephe.si
nin aarsılması ihtimalinden bab-

ı sediyorlar. Time. gazetesi bunu 
mübalağalı bulmakta, f~kat ha.
rekatın Ruslara milsalt bir tekilde 
olduğunu ıyazmaktadır. Daily 
Mail de: cRuıılar Almanlara ne-

' feı alırmıyorlar. Bu mühim bir 
ıeyclir> demektedir. 

Berlin' den ııelen haberler 
Rusların büyüle kuvvetlerle ta
alT\1% ettiklerlnI, fakat bunun 
b{lyük bir netice vermediğini, 
Almanların bir çok noktalarda 
mukabil hücumlarla vaziyeti dü-

~I!!!-- - -

Varlık vergisi 
(Bq tarafı 1 inci sahifede) 

R Lehi b .. ") d ı · t bulutlarla kapalı olmasına rağmen Hnyr1 tl'rgüpHl 942 vll~yet kongre.sini zamnnlarda daha cesur, daha 81.kı, 
eşat e ıcıog un an ma uma ağır çapta bombalar atılmıı ve sı:e iı ao;ıtıınnı. 'kon~rt'!Ye blrl.nc\ ve 1klnc1 dahıı b\rle3lk, dimdik durmak. k5tl\ kendilerine tahmil e<lllcn vergiyi na.k-

n\mı,tıT. yangınların çıktı~ı görlilmU§tUr. Bu- reislerle fld. sekreter 1nt11ınbını bll- ve yıkıcılara karşı :rert ve insafsız den ödemekten kurtulrnnk için mal 
Öğrendiğime göre. 943 İzmir en- lutlann üzennde ve açık h~vada d1nn1şt1r. olmak baş vnzt!emtzdlr.t kaçırmağı.ı. tcşebbü.3 ettı.klerı lı&kkln-

terna~·onal fuan açılacaktır. Bunun d~n avcılariyle çarpı.,m lar ce- Seçim net\ces1nde bay Mekkl Hlk- B. Suat Hayri tl'rctıpltl, menli pro- ~1!!t~~~ğa =~~r~~~rı~: 
j .. in hükumet. Belediyeye 50,000 li- · · E "ki d"" n met Gelenbea birinci reisliğe B Re- pa.gandalann ma.:."ıiveUnl ~bıırllz et-
r~ derecesinde yardımdn buluna- rey~n de~~:y· - .? ıı.z U kl uşma tik Ahmet s:Vengll fklncl rcisıığe B tırmı.,, Partililere Uyanık davranmak vergisi kanunundaki sarahate da.ya.. 
caktır. uçagı u?ukru muııtur. ça arımız- Atıf ÖdUl -ve B. Zühtü Çubıtkçu~l~ lüzumunu tavsiye etmlf, bugilnkU narn.k, bu mUkellenertn mallarına ha-

dan t 2 eı ayıptır. sekreterltklere seçildiler. harb kar3ısında duyulan eıemı be- clz koymuştur. Mamafih bu vergi ka-
Ticaret Vekili, Tarım satış koope

ratifleri birliğine giderek bıı.zı tüc
carlarla ithalnt ve ihracat i~leri. Var-

Londra 22 (A.A.) - Daily Te- Rl,,.,, .. et kür..n-"-ll '""al eden B. llrttlkten sonra dem.lştlr ki: ça.kçılığuıa teşebbüs edenler, yük.sek 
.z- :Jw.wı A"i'tj m1ktardn vergl vermeğe meobur olnn-

legraph gn:ıetesinin hava işleri mu- Me'ıe'kl mkmct Qelenbeıg, tntlhaplarm- e:Bugünkt1 bo~ lsp:ı.t et.mfştlr lar değil, rnütevassıt derecedeki mu-
habiri. Duisbourg ve Rcmilly - eur - dan dotayı "kendtsı ve -arkndaşlan na.. k1 gerçek değeri olma.yan nüfus )'l- kelle1lcrdlr. 

lık ""ergisi üzerinde konu~mu~tur Seine ıı.kmlannı müttefiklerin. hava mma kongreye teşekkür ettikten son- ğınlan biç bir kıymet ifade etme- Bazı kimseler Varlllt ''ergisi etrafın-
Diğer taraftan iktisat Vekili B. prtlarının müsaadesi halinde gece Ta Ebed1 Şet Atnttlrkün manevi hu- mektedol lr. Biz, 17 nıllyanu ~1. emsali da blr taktın şayialar çıkarmışlardır. 

S D d k'kl · d et . d ' h zunında ~ dakika 1htıram sUkfttuna 90k an uyuşuk, kötümser, hasta.. 
1 

dır t bedii ntı ay a tel ı erıne evam - gündUz Almanya Uzenn e ava kongreyi davet etmes1 üzerine ha.zıt lıklı 170 mllyon yapmak !1krlndc de- Bunlar tamamen ası sız • ar en 
melı:tedir. Vekil, ıehrimi:ıdclti men- akınlan yapacaklannın bir delili ad- bulunanlar beş d.aldka ayn.kta lbtı- ~mz. Biz, her tek Türk vatan~ vergi. tn.mnmlle ödenecckUr. Kanını 
sucat fobrikalannı gezerek verimle- detmektedir. rıun vazifesini ifa ettiler. kaıbillyetlni, verimini on vatanda§ bu hususta hi9blr ttınızın dinlenemı.. 

yeceğln1 katı .urette kaydetmektedir. 
ri ~ arttırma çareleri üzerinde du~ Mumaileyhe göre, bu akınlar, Bınıdan sonrn. Bakırköy delegesi değerine çıkararak 170 mJlyon Türkü ı• gün içinde ve..m,_.ı ödemtyenlerden 

S.. B k Y ı· M il Pa • · k • · "ni en kısa zamanda kazanmak ve bu " •ı;•.z muş, umer an er 
1 

a ar - LutfwaHe nın uvveı mAnevıyesı B. Ziya Erdem, mllznkereye başlama.. büyük dbaya ve ek 
1 

da Bu Tahsili emval kanununa t.evfllınn ver-
d ki t tcvzı"l ih · '- 1 I · ""k tm k • ·· d 1 etel d kund ~.~ rm yo un yız. zann n pamu u mensuc:ll ve tıyat ımv~et er nı tu e e ıçın an evve gaz er e o u& .... ,:ı. dl\vayı gerçekleştirmek lçln de ruh, glnln ta.hs111ne teve~l edilmekle be-

jşlerini tetkik etmiı:ıtir. düıünülüp ta§ınılarak vilcuda geti- göre Tokat ve Erbaa. zclzeleler!nckı beden uyUŞUk}uğunu bir mllletın bll- raber birlncl hafta. 1ç1nde vergi m.l.k-
lktisnt Vekili B. Sırn Day, §ehir ..:ı_:_ bir plan abamındandır. Zira ölenlerle geçen kongredenberl vefat tün Jaymetıt vnrlıklannı kemiren en tanna yüzde bir, ikinci hatta içinde 

''"~ ('.den Pa.ntllllcrln h1tıtaınmıa. blr bl d hnlkının kömür ihtiyacı ile de bilhu- Alman hava kuvvetlerinin zayiab dakika daha sükftt edllme.slnl teklif korkunç r hastalık sa.ymakta ve bu- yüzde 1kl zam yapılacaktır. Bun an 
1 . . nun çok tehlikeli nyıp olduğunu bU- sonra da vergisini vermlyelner, bede-ıa me~I olmu~tur. Vekil, fakir ere Ruı ve Akdenız oephelcnndo arttı- et~ ve bu teklif kabul edilmiştir. :ınek ve belirtmek mecburtyettnde.. ni mükellef.yet Ue Meyetlllmelert için 

hCT gün iki,er, Üçer kilo kok kömü- ğı eırada müttefiklerin batıda yap- Müteakiben B. Suat Hayri 1.trgüplü, ytz. ~te bu büyük yola çabuk kavuş- evvelce gazetelerde yazıldıgt gibi. ZL. 
rü satılarak ilıtiyaçlannın temininl tıklan hücumlar, Alman bava kuv- vtıAyet heyetinin çal~ programı- nıak için .sevgllt İstanbulumuzun yüz gana, Kop dııtı havalısın. gönderlle
alakadarlara emretmiştir. vetlcriniın mühim bir kısmını Atıl bir nı okumağa baf]amı~. iki J'Ü ~inde binlerce gencini bir ha.nmr gibi yo- cektir. TahsllfJ.tm ıeclkeceği tahakku-

Tıcaret ve iktisat Vekilleri bugün hale getirmektedir. Bundan başka ölen Partllflert ve selen Mimaroğlunu ğurmalı: ön VllZ1femJz olacaktır., kun tadili içJn yeni lblr kom.1Byon ge-
lzmirden aynlacaklardır. Ticaret general Arnolds, müttefiklerin batı- saygı ile andıktan sonra. vereceği B s1ğ1nuat Hayrı 1.trgQpHl, yeni Türle leceQ"t gibi ~ylalar t.ülllyen asılsızdır. 

fmhatın daha ziyade önUmUzdek1 ..... ,.ı e ka d _,,., ... : .. n .. n ... M' V k·ı· A k lk · V k·ı· d d h f l" t1 • ,_. 'ali g...... rşı u,,....._.. ,,..., .......... - Di- taraftan ""-"ftr aldıı.. ..... - gö-e ı ı ~ araya: tısat e ı ı e a aı:a aa ı!e erınl~ iıu mı ne yıllara alt olacağını söyllyereıt de- ven! izah etmiş, Halkevler:lntn taa- ""~ :ww.rıo " .... ~ 
Somaya gıdecektır. c;ıkacagını temın etmlJtir. mlştır ki: ııyetıne temas eyl!yerek oehrtn daha ~kh::ıd& e::: :r:ıdç~ 
İzmir limanında biriken Kalküta'ya hava akım c Kongremlz1 bu :yıl da kAinatta birçok yerlerinde yeni Halkevl bina- tedbirlere tevessül etmeğe karar v&r-

l bir eşt bulunmayan mesut memleke- ıan yapılacağını söylemJottr. İdare 11 .....ı"lnln t-# 
ma lar Yeni Delh.i 22 (AA.) - H.india- ttmıztn mk1n ve emin havıı.sı içinde heyeti relsintn verdiği 1za.hata göre ml.ftlr. var k ve. 6 .., e ııwın.da fU-

İzmir 23 (Telefonla) - Llman- tan müttefikler tebliğiı Sabahın er- ı:nerkezde ve kazalarda her Partilinin ro.da, burada menfi ve asılsız ııaY1alar 
tam bir birlik ve karşılıklı sevgi duy- bir fişi bulunncnktır. çıkaranlar derhal yakalan&rak örtt 

da biriken tüccar mallarının lstan- lcen saatlerinde küçük biT dilıman gulıınmızı taşıyarak yapıyoruz. Bu idare mıntakası haricine çılaı.nlacak-
,__1 k db" 1 uçak filosu, Kalkftta bölgesi Uzerlne mesut varlı~mızın tesacıUn olmndı.. Bundan sonra kaza kongrelerine, ıardır. 
Dil il aev l İÇİn tc ır a ınmııtıT. k b" k Ü Ü 6• JA k t bl partice Ynpılan yardı.m.la.ra Ve dilek- • • • 

ısa ır a ın yapmııtır. Birkaç 5lil tını b t n vatan ev .. tlan ço Y1 - ıere l§aret ederek •unlnn tayıem1ş- V alık vergıaını vermeyen· 
b . "k b h b • ·ı ,_ llyorlar. Dünyanın en bfiyük 1k1 y 

V• d ve ır mı tar ıts.ıır a erı ven meıt.o insanını evlAt olara.k koynunda bli- tır: ıVatandaşın ve partıl!nln dilek- }ere yapılacak muamele JC anSJ! ana tedir. Henüz sarih mal<lmat elde ytıten bu vatan, bu büyük Till"k mil- teri S0IlSU1.dur. Ve as1D. sonu da gel-

Bir kadın 5 aylık 
çocuğunu kuyuya atb 

Ve.fad:ı Kovacılar caddesinde 112 
numaralı evde kiracı 25 ya~ında Be
hiye be§ aylık çocuğu Huriyeyi ku
yuya atmıştır. Behiye eve döndülc
ten sonra vicdan a:ıabı duymu§ ve 
aynı evde kiracı olııa samimi arka
daşı Fatmaya: 

cKard~im, ben bir iştir yaptım. 
Huriyeyi kuyuya attım.> 

Diyerek ağlamağa baolamı§br. 
Fatma derhal &yezit polis merke

e.! '.lmemi~tir. ıetı, u1z ve mıutulmn.z Atası 1le kut- ı:nlyecektır. TekAmül yolundn uya.. Ankara 22 - Varlık verglsl mllkel-
İ duğu sağlam temeller üzerinde d1m- nık, değerıı bir vatan~ dileğinin letı olup da !bu mWı:elleflyeU ~rin• 

Londra 23 (A.A) - ngiliz tay- dlk durmakta. v~ clhangtr Türltlllğün tesllmesı Cumhurlyet devletinin ta- gettrmlyenlerln nerelerde ve nasıl ça-
!Yareleri, diln gece Şimali ga.rbi Al- rlhinde görn.ıemez. :sır işe hl~ bir l.ıftınlacaklan hakkındaki tallma.t-

aerd ve 1kballn1 her ıün yükslten vird k t kllnl almıftu" manyaya, Holandaya n Belçik.a;ra eşsiz lnönün 1le se.ndet ve sük{ın de e onunla, yapüanla. n.naa et- name son şe · 
akınlar yapmıılardır. Holandada r~ ınfyen, her zaman daha 1yisfn1 lst.ı- Talimatnamede k&dın mflkelletler_ 
morkörler ve top mevzileri, Franaa
da da bir marıandiz trenini bombar
dım•n etmJılerdir. l tayyaremlz 
dönmemlJtfr. 

Bu sabahki 
tren kazası 

(Baş taralı hlr1ncl Ahlfede) 

içhıde, vakarla, fUUl"la, bllyük: mede- yen bir ınuıetiz. Bu yü kangrelert- den, vet'gl borçlarını ödem.lyenlerln ~ 
niyet hedefine hra almaktadır. Ge- ıntz.de vatandaşın dtıeklerlnde ıtör- tekilde muamele ııö~ert ha.klan

nlf alnında çocuklutundnnberl za- dttğünı.üz bA,rfz vasıf. ın11ll birlik, ol- da da huruııl h1lk11ınlet bulunma.ırta.
terJn silinmez yıldızını taşıyan bu gun düşünce, tehllk.e ve talepte tn- dır. 
:Büy{ik tn.wun m1lletı1n saadetine saf ve takdir zor kal"IWnda yar- 1 • d • k dd 
ve.kfettıtı utz haya.tının a.rtsı2 ara.- dımcı tlkir ve ~mımı ruh obnuştur > zmır e yıyece ma e 
ms me$&!&1 ne btzlert mesut ra.,at- B. Suat H&yrt t,trgüplü, idare tınlı- fiatleri düıüyor 
m&ktadır. Ontın emrı aıttnda çalı~ ıertne, vaııye mınnet ve aftkran borç. lmı.ir 23 (Telefonla) _ Cıda 
:mAk belıUyarııtına eren hllkftınetı- lannı bildirdikten .sonra nutkunu §U maddeler( .fiatlerlnde dilfük.lükleı 
m1z1 bulada en derin saygı lle ha- ıuretle Ve §iddetll alkışlar arasında görillmeğe baılamıttır Onr knza-
tırlatmae!'ı ba~ vazife sa.yanın., b1t1rmlştır: • 

B. Buat Hayrt Q'rgüplll. nziz M1lll cÖlmez Atanın a.çtıtı btlyl1k yol larda da bir ucuzlama haıladı~ı ge-
Şeflın.1ze her zaman ödenmesi gere- da vatanın en büy{lk evlAdı, azıı: ve len ba.herlerden anla§ılma.k.tadır. 
ken borçlanmızm b~da ınllll bir- qsiz Şetım.tzl.n ~de ve eını1nde Bühasaa yumurta bir kuruı birden 
....................................... toplu, hnanlı ve 1nanh, birlikle be- ucuzlamıştır. Patat~. nohut, fasulye, 

z e r"J re'' vakayı h aber vermf§, Bu çarpıoma neticeainde banliylS 
h r z sonra polisler Behiyeyi evinde treninin ıyağcm ba§mdan a~r ıuret
ya1 1 mışlardır. Behiye her ıeyi ol- te yaralanmı;ı, bir yolcu da vagonun 
duğu gibi söylemiş: tahtalan arasında sıkışıp kalmııtır. suretile kurtanlmıı ve hastaneye kıı.1- ra~r Y1lrl1.yoru2!. &la döıunlyeceğl..z mercimek fiatlerlndekl ucuzluk kay

- F.vet, demiıı, Şehremininde Tren yağcıSJ, Yedik.ule lstuyonuna , dırılmı§tır. 
Ta,.kuap mevkiinde boş bir anada- g8tilr61müş ve lstanbuldan celbe- Banliyö treninin yolcuları arıwn
ki k yuya attım... dilen cankurtaran otomobili ile hns- da çarpışmadan berelen enler vardır. 

Hemen kuyuya gid"lmiş ve itfa- taneye kaldınlmıştır. Yağcının ba- Eğer banliyö treni Kazlıçeımede te
iyenin yardımile çocuk olü olarak şında 5 - 6 anntim uzunluğunda bil- ıvakkuf etmeseydi, bu müsademe da
b v ·dan ~ıkarıl...,.ıştır. Behfye ~m-,yük bir yara vardır. Vagonun tahta- hıı feci olacaktı. Şimendifer idaresi. 

ve da~ılnııyaca~ Var ol büyük Tt1rk de ıayandır. 
mllletJ ı., d" 

D''e'- bü•,. "- Gıda maddeleri fiatlcrlnln il:-
.. ~ hesap, .... e enc...,,enıert ~- __ ı v 1-'- • ·nı ı ü 

meslne karar verilmlştır ancak ibeş altı gUn sonra toptan sa-

zelttiklerini bildiriyor. Bu nt 
haberler lcarııısında hakikt vaz.
ziyeti tamamen anlamnk güç ol
ma1da beraber Rusların ağır bas
tıkları anla~ılmaktadır. 

Şimal'i Afrikııda : 

Mihver k.ıtala.rının ricati de
ıvam ediyor. Sekizinci İngiliz or
dusunun öncüleri Misurata önü
ne varmışlardır. Mareşal Rom
mel'in burada muknvemet et
mesi ihtimalinden bnhscdilmeklc 
beraber Mihver kıtalarının Trnb
lua· a, oradan da Tunus'a çekile
cekleri daha muhtemel görülü
yor. Hatta şimdiden Trablusgarp 
mıntakasındaki kuvvetlerin de
niz yoluyla Tunua"a nakline baş
landığını bildirmektedir. 

Tunus'ta sadece devr~ faa
liyeti olmuştur. 

Uzak Doğuda: 

İngiliz kıtaları Birmanya' da 
ilerlemekte devam ediyorlar. 
Yalnız bu ileri hareketi c;;ok ya
vaı yapılmaktadır. Diğer taraf
tan Japonlann ela Hindiçini hu
dudu yakını:ıdıı Kcngtung böl
geıinde Çin kuvvetlerine hücum 
ettiklerini ve Nanlei nehrini geç
tikleri bildirilmektedir. Mamafih 
bu harv31i (Yunnan Çin vilayeti) 
çok dağlık olduğundan Japonla
rın gÜçlüklc iler1iyecekleri· bildi
riliyor. 

Erbaada zelzele 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

Kızılay 1700 çadır, battaniye, yiye
cek ve 14000 lira, hükumet de nyrıcn 
yiyecek göndermıı. 1r. 

Zelzele felaketini Erb:ındnn oto-. 
mobili Ue kaçan bir çorör Tokat vL. 
Uıyetlne blldlrml§tır. Enkaz nltından 
çıknnlan Erbaa kayınnko.nu ile j an
darma kumandanının sıhhntlen iyt .. 
dir . 

Erbaa kazası köylerinde ve Toknt 
merkez kazasında hasar n kayıp vnr .. 
sa. da miktart pek azdır. 

500 ölü enkaz altından 
çıkarıldı 

Tokat 22 - Erbandn mevcut 1000 
evden ancak 10 ev kalmıştır. Şlmdlyo 
kadar Eı'baada enkaz altından 500 
ölü çıkarılmıştır. Tokat hastnneslne 
80 yaralı yatınlmıştır. 

Erbaa kazasına bağlı, Colknra, Ma ... 
dan, Hosap, Ho1ny, Cnmdırlar, Aladon 
köylerlle o mıntakada'ld diğer köylerde 
ha.sarat nispeti yüzde 75 tahmin edil· 
mektedlr. 
Eıba.ada zelzele akabinde çıkan 

yangınlar civar vllftyetlerden gelen 
itfaiyelerin yardımlle söndilrülmtiş
tilr. 

Samsun 22 (A.A.) - Erbaa yer &ı.r• 
sıntlSl haber e.lmır alınmaz IAdlk ıs
tihkArn kıtalanndan derhal yl\z kJ
fllik blr kurtarma ekibiyle ekmek, 

doktor ve .sıhhi levazım sevkedUdlğt 
gibi bu sabah Sa:msun'dıı.n nrnzör ve 
motopomp ve müteakın>e:n sıhhl ekip• 
le sıhhi malzeme ve fırınlarla. aske· 
ı1 kıtalarda. mevcut ekmek, çadır, 
kürek, kazma, benzin gönderilml.ştır. 
Bir taraftan da Kızılay marllctııe 
AcUen giyim eşynsı toplanmasına 

~nm.t§ ve kurulnn ntelyelerdd 
1mn1flta başlanmıştır. 

U.dlkteki Halkevi binası muvakka ... 
ten hastane haline konulmu.,, mer.. 
kC'Z müessesatı sıhhlyeslnde ele ge
~ mikyasta hazırlıklar yn.pılınt.şt.ır. 

Halkevi .salonunda yeniden elli :vat 
taklık bir hastane açılması temıtı 
edllmlştlr. 

Samsundaki motörlü vasıta.ıar Er,. 
baa - L&.dik arasında malzeme v• 
yaralı taşımak: lçln hareket etttri!t 
mif. Ud.lk tstn.syonımda eevk vt 
bl.rınclırma tertipleri alınnuf. ve loU 
1ht1yaçlar için ofisten iki V880n ~ 
alınarak fınnlarda ekmek 1ma1Atııii\ 
ternıı verllm1§tır. 

lzmirde feci bir kamyon 
kazası 

İzmir 23 (Telefonla) - Dün 
Bergamada:n İzmire gelmek 
olanı bir yolcu kamyonu tğrlkaya 
mevldinde uçuruma yı:ıvarla~ 
mıştır. Biri kadın üçü erkek dö 
yolcu ölmüştür. Yolculardan beş 
hafif üçü ağır yaralıdır. Yaralılar 
Memleket hacıtanc~ıne kaldın];. r· -ı r r ı.. 1• Ad.ıvftl~-!r. ı~ııı_edıl~ JıuJ_at(UllldA..o.Dllı7Jl.. ·~~TM.. 1 i 

çlm.1 Yapıldıktan sonra İstanbulu ee- 1:1ı=• a~ ~ ~rgm .n ~ yasa .ze
reflendiren ;M:Ult Şefe dlvnn lryase.. rındekl i~ ~esırı.nden ılerı gelmel.t:: 
tlntn, kongrenin tazimlerini blldlr-ı dlr. Vergırun pıyasaya tam tesm 

,. . top- tışlar başlayınca daha ziyade söril-................... 
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~n~e zarar l~~~~~z~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~•em·~~~~~w Portakaldanbarut! 
veren bazı manasız 

tasarruflar 
Memurlara 
kumaş 

Kahvehane tipleri •• Yiyecek 
fiatleri 

Bu harbdc bir çok eğlenceli kc
şülere şahit oMuk. ıueselil hunna 
çekirdeğinden ipekli çoıaplıll' )a· 
pıldl!,"llll işittik. Mm. kabuğundan 
otomobil lastiği ynpmağa calı
şanlar olduğunu duyduk. Ülle ki 
htt gün yabancı gazeteleri elimi· 
ze aldığınuz zaman: Acaba bu
gün neden, ne yapılmasını icat
etmişler? •• » diye merak ediyoruz. 

Tanıdığım bir ailenin mükem
mel salonları, ili yemek odası, 
gümüş takımları, porselen ve 
billftrlan, Brüksel dantelisından 
örtUJeri vardır. Misafir gidecek 

Hazırlıklar bitti, 
tatbikata geçildi 

olursanız: Memurlarla eytam ıve eramile, 

lstanhul' da en çeşitli 
şey kahvehanelerdir .. 1 

Hepıinde mühim bir 
düşüklük var 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü, haf· 
ta baıı olmak münasebetile dünkil 
piyasa durumunu telgrafla Ticaret 
Vekaletine bildirmiıtir. Piyasada 
bayramda.:l evvelki durgunluk de· 
vam etmektedir. Piyasaya her nevi 
mal arzına baılanmıı olmakla bera· 

- Yahu, bu ne ihtişam •.. • diye dul ve mütekaitlere dağıtılacak ku· 
düşüniirsünin. • Prens gibi Y8fl· maı etrafındaki hazırlıklar biterek 
yorlar. tatbikata geçilmiftir. Vilayetten al&

Fakat, hayır! Aldanırsınız ••• .kadar dairelere gönderilen tezkere-
Hepsi göstermeliktir .•• Hepsi me- lerde mutemetlerin gönderilmesi is• 
rasi~e mahsus... ... tenmiıtir. Mutemetler, Vilayete mu-

Kapılan arka sokakta 
koltuk kahveleri .. 

olan 
Yeni icatlar eğlenceli olduğu 

kadar da meraklıdır. Çünkü kes
tane kabuğundan kadın çantası 
yapılması hakikaten merak uyan. 
dıracak bir hadisedir. 

Zıyaretçller dagılıp ta el etek racaatla beyanname örneği almakta
çek~ce, ne var, ne ~ok ~üfelere dırlar. daireler, bu örnek beyanna• 
yerleşır. Salonlar kilitlenır. Aile, meleri çoğaltacak ve memurlanna 
on sekiz odalı köşkün bekçisi ha· doldurtacaktır. 

Bütün dünyada üç yerin kahveha
neleri me,hurdur: Parisin, Viyanar 
nın ve bizim ..• Bilbaaaa her iki adım
da bir raagelinen İstanbul kahveha· 
nelerinin ıöhreti en uzak memleket· 
lere kadar yayılmıttır. 

lini alır. Ot minderli oturma oda
sında günlerini geçirirler; bodrum 
katındaki kırmızı tuğla zeminli 
sofada, muşamba örtülü bir ma· 
sada, çatlak çinkolara bana çıka 
kannlannı doyururlar .•• 
Neymiş bu? 
- iktisat .•. 
Ve: 
- Eskisin mi? .•. Ya biri gelir-

Kumaı tevziatı haberi dairelerde 
memnuniyetle karşılanmıftır. Her 
daire, derhal Vilayetten beyanna· 
meleri tedarik ederek çoğaltmağa 
başlamıştır. 

Yerli mallar pazarlan emrinde 
yerli mallardan baıka tüccar tara· 

Hele eski İstanbul kahveleri bu· 
raya gelen ecnebi reasamlara tablo, 
yabancı muha.rrirlere yazı mevzuu 
olacak derecede enteresan bir 
Uemdi. 

fından getirtilerek normal Ur had· Geçen gün teeadüfen Beyoilunda 
di üzerinden devrolunan dıı piyasa bir kahvehaneye girdim. Beyaz ce
malları da vardır. ltetli ihtiyar ihtiyar garsonlann hiz· 

!le.Bunun kar"Şısında sanki akaı Memurlar beyannamelerde zev· met ettiği bu yerde eski kahvehane 
Sular duracaktır. · b 1 bulunmadıg"ıru bildire- karakterinden hiçbir ıey kalmamır 

ce.ı u unup tı. Zaten kahvehane denilen yerin (Bir parunte-L açayım: cektir. 
Dostlnnmdan birinin ze"\·cesi: ehemmiyeti, eskisine nazaran, epey-

te azalmıştır. Mesela bir vakitler bir 
«Biri gelirse» diyerek arkadaşı· Ayak k a b ı I ar clkbal lmaathanesi> nin, bir cDiyarmın keyfince tablaları kirletme· 

bekir kıraathanesi> nin, bir c Valide sine, ın~ffr oda~-ına girmesine, 
kıraathanesi> nin, bir cFeyziye kıra· ortatığı dağıtmasına mani oıur- R f k ld apor muva 1 görü ü, athanesi> nin ,öhretleri ne idi> ..• 

m•:.rda: Ticaret Vekaletine Hali ıimdi bile birçokları İstanbul-
- Ah şu abiriıı... Kimdir?... d .1 k daki sayılı me,hur mekteplerin, ilim, 

0 Ön erı ece f •· ı · · · · l · · · · bulsam da hakkından gelsem... e en mue.ssese ermın 111m ennı ııı:me-
miılerdir. Fakat bu kahvehanelerin • dive yanıp yakılır. 

Yine me\"ZUUmm:a dönelim:) iki kat köseleli erkek ve mantarlı adlannı ve nerede olduklarını bilir· 
Garp romanlarım okuyanlar, kad111 kunduralannın piyasadan kal- ler. Bizde kıraathane denilen yer 

ev sahiplerinin kan koca. sarayı dırılması ve bundan sonra imaline bu kadar ön planda idi. 
hatırla, ala. bütün günlerini sa· müsaade olunmaması hakkında· Evvelce ıhemen hemen erkeklerin 
lonlarmda geçirdiklerine raslar. Ayakkabıcılar cemiyeti umumi he- ekserisinin devam ettikleri. muay· 
En mükemmel koltuklar üze- yeti toplantısında verilen kararın fen bir kıraathane vardı. Yolda kar
rinde otunırlar, divanlara yan Ticaret odası umumi katipliğine gön· fılaşanlann biribirlerine töyle sor· 
gelirler. Bizim dört, beş odab derildiğini yazmıştık. Rapor etrafın- duklarını ifitirdiniz: 
apartıman1arda bile salon umu· da icabeden tetkikleri yapan Oda - AkfAJlllan nereye devam edi-
miyetle iğTeti, takma gibidir. Mi· t'etkikat tubeai incelemelerini bitire- yorsunuz efendim} 
Mfir gelmeden oraya girilmez. rek raporu Ticaret odası idare he·! - Biz Şule"ye çıkıyoruz ... 
Ailt' t'rkim tıngırtı masalan ba· yetine sevketmittir. idare heyeti. I - Biz de Diyarbekir kıraathane
şmda, topal iskemleler üzerinde doo sabaıhki toplantısında raporu tine devam ediyoruz. Buyuraa-
pinekler... tetkik ile Ayakkabıcılar cemiyetinin ı lıız af... 

Buna, adiyle, saniyle «tabiat· teklifini yerinde bulmuştur. Karann Sonra pek yakın zamana kadar 
sizlikn derler... İktisat, tasarruf, yalnız İstanbul içinde muteber ol- , lstanbulda raalanan bir kahvehane 
e :mya bakım, malı gözetim, bu. 1 · · d k" · d. h h 
rafla bahis mevzuu olamaz ••. Zira ması bazı mahzur ar doğuracağın-ı tıpı v_ar ı _ı şım ı emen emen ta-

dan teklifin bütün memlekete 1ü1 mamıle tarıhe kanımıştır. 
iyi hir salon takımı evladiyelik, mulü için rapor Tıcaret Vekaletine 811 kıraath.ıelere ııirdiiiniz za• 
iyi bir halı ahfadiyellktlr... Cze-
rinde insan gibi oturunca neden gönderilmiştir. İstanbul Ticaret oda-

1 
cnan bir köıenin camekanlarla ay· 

sı, bu kararın bütün memleket piya- , tılmıı olduğunu görürdünüz. Bura· eskiyecekmiş? 
Ucuzluk zamanında metresi 20 sasında muteber olmas1C11 istemek· da aynalar ve bir berber koltu~u 

liraya mı. 25 lir ıya mı bir palto- tedir. Vekaletten alınacak cevaba vardı. Ekseriya bir küçük mangalın 
hık almıştım. Bana daima tasar. göre hareket edilecektir. listünde beyaz bir çaydanlık duman· 
m( tavsiye eden bir büyüğüme lar savurarak ve buharının ıiddetin· 
bu fiati sıkılarak itiraf etmem s • • ı ılen kapağını tıkırdatarak kaynardı. 
üzerine beni hayrete düşüren şu ıgara 1 e Siz peykelerden birinin üstünde otu· 
muhakemeyi yürüttü: rup kahvenizi içerken o camekanlı 

_ Canın cekmiş, almışsın, ı;ile t dolap gibi yerde meseli pala bıyıklı 
güle giy .•• Böyle şeylerde israf ol· ya m 1 ş bir adamın kafasının eV'veli bol hol 
maz... Zira. insan aşağı yukan köpürtüldüğünü, sonra da ustura ile 
bt'c; ser.ede bir palto yaotırdıeına kazındığını görürdünüz. Siz çıkacağı-
nazaran, metresinde ikişer üçer Yatak tutuıtu, ıııza yakın adam da kafası pırıl pırıl 
ll·ra t•"'"rmfa kalksa, ömrünün l k ld perdahlanmıı olarak berber iskemle-.. ~ yara anara ö Ü · d L Ik d Esk' k h ı · sonuna kadar ne bhiktirir ki... tın en ~a ar ı. ı a ve erın ço-
Onun için benden sana izin: Ne ğunun köıesinde böyle bir berber 
knclar pahalı palto gıysen caiz- Kocamustafapaıa civannda bir dükkincığı vardı. Bu berber yalnız 
dir .• Helit olsun... Dayanıklı ve kulübede yatıp kalkan Cemil adında taç sakal kesmekle kalsa gene iyi ... 
güzel olması yanına kar kalır... elli yaşlarında bir adam sarhoı ola- F"akat o küçük ameliyatlar yapan 

Ev esyasınm zevkle ve safa ile rak kulübesine girip elinde sigara ile bir operatör ve aynı zamanda diı çe
Jml!anılmasma dair de aynı şeyi yatağa yatmııtır. Gece sigaradan l.en bir ditçi idi del... 
söy1iyemez miyiz?.. .. yatak tutuıarak yangın çıkmıı. Ce-ı Bazen kahveciliği de berber ü .. 

On sekiz odalı mukellef köş- mil de muhtelif yerleri yanmak su· tüne alırdı. O zaman meseli bir 
kiinde sıf!ıntı ıribi oturanlar an.1 retile yaralanmııtır. Yaralı adam nıüşteriainin sakalını keserken ıııru 
ca'< ckendilerine bu varlığı layık CerrahpafA hastanesine kaldırıl- bırakır, kahve ocağına giderdi. lste
ı,ril·memrk metiu ilr. ve «madun- mışsa da dün ölmüştür. Adliye dok- ncı., çayı götürdükten sonra tekrar 
luk ruhuıı ile alil olanlardır... toru cesedi muayene ederek gömül- ı:amekanlı yere döner, iskemlede 

Hahsetti~im ailenin hu hali pek mesine ruhsat vermiıtir. oturan adamın sakalının bu sefer 
çoklarımızda bulunduğuna göre, meseli sol tarafını tıraş etmeğe ba,-

cgösteriş icin salon ı-~~~a!l~· Otomobil lastikleri ı lardı. 
kendimize hiirmet et ıgımız ıcın Eski kahvehanelerin hepsinde 
evimizde efendi gibi yaşamak» Emniyet altıncı şube müdürlüğü 

1 
_ . di d ha 1 lıd ya _ 

w d w taraf d d w l 1• 'kl l l SO ıım e zı arı a var 
fikri propaganda edi"mege eger d' ın an agıtı a~ ~stı .. er 1 cMektup teli> denilen acayip bir 
bir fikirdir. _ır. Bunlardan yedı yuz kusuru tak- alete raagelirdiniz. Bu, her tarafın· 

(Va • Nti) sı otomobillerine aittir. Yeni tevzia· dan bükülmüş UZlllrl bir telden iba· 
....................................... , tın .. ?e .zaman başlayacağı henüz belli rettir. Ve süs şeklinde duvara asılır. 

Beyaz Pe·yn·ır d~gıl~ı~. İ~ta~b~l~aki taksi otomo· Telin büklümlerine, müıterilere poa
bıllerının laatık ihtıyacı daha çoktur. ıa ile gelen mektuplar sokulur. 

Buzhanelerdeki mallar 
piyasaya çıkarılacak 

Şayet beş yüz taksi lastiği daha da· Çünkü eskiden pek çok kimseler 
ğıtılırsa o zaman lastik ihtiyacı ha- mektup adresi olarak devam ettik· 
fiflemiı olacaktır. Bu hususta Vila- leri kah1ve1erin isimlerini verirlerdi. 
yet tarafından alakalı Vekaletler Bazen bir ay içinde bir kahveycı 
nezdinde teşebbüste bulunulmuıtur. yüzlerce mektup gelirdi. Görülüyor 

Bundan bir miiddet evvel Ticaret ld, kahve pek çokları için bir nevi 
odcl ında toplanan toptancı peynir- Denizde bir ceset ikametgah adresi gibi idi. Gelen 
ciler, peynire toptan 120. peraken- bulundu mektuplar doğru cmektup teli> ncı 
de 140 kuru konulduğu takdirde sokulurdu. Kahvenin gediklilerinden 
piy aada peynır bulunabileceğini Bir buçuk ay kadar evvel vuku- I biri İçeri girince e'Vvela bu acayip 
iddıa etmelen üzerine, bu dılek ye- bulan ıiddetli fırtınada fazla yağ- posta kutusuna uğrar, kendisine bir 
rine getirilmi ti. Fakat bir müddet mur yüzünden Kağıthane deresi taı- §ey olup olmadığını tetkik ederdi. 
sonra peynircıler, Odaya verilen sö- mıı, o civardan geçen İbrahim adın- Dalgın müşterilere kahveci çırağı 

k d b seslenirdi: ze frıyet etmiyerek fiatleri yü selt- a ir arabacı arabasile beraber de-
mi er. toptan kilosunu 145 kuruşa reye yuvarlanıp kaybolmuştu. Dün - Nureddin bey ... Size bir mek-
kad r çıkarmışlardı. Halıcıoğlu iskelesi civrında denizde tup var.·· T ide ... 

Alakadarlar ~rafından yapılan bir ceset bulunmuı, yapılan muaye- Ve Nureddin bey, gider, telden 
tetkıklerde şehrimi~d ki muhtelif nede bunun arabacı lbrahime ait mektubunu alırdı ... 
buzhanelerde çok miktarda peynir olduğu anlaşılmıttır. Bir buçuk aıy 

1 
Böyle köıesi berber dükkanlı er 

bulunduğu görülmüştıir Bu P'"Jr:ıir- çamurlar arasında kaldıktan sonra ki kahvehaneleri buradan Amerika· 
lerın sahipleri tarafından piyasaya varı çürümüş bir halde meydana çı- ya giden bazı vatandaılar Yeni dün
çık rılm:ısını temin için formül aran· kan ceset muayene edilerek gömül- "anın göbeiiınde Detroit"te kurmuı-
ma tadır. lmesine ruhsat verilmiı;tir. tlar... -

lstanbulda ilk her alıcı azlığı karşısında fiatlerde 
ne derece düıüklük olduğu tama• 

kahvehaneler men tesbit edilememiıtir. Fiatler, 
l.tanbulda kahvehanelerin mazısı normale yaklaımak üzere düımek· 

de pek o kadar uzun değildir. Şeh- tedir. 
rimizde ilk kahve l 554 yılında Tah· Alakadar memurlann dün piya· 
takalede açılm11br. Bunun sahipleri sadan toplamıı olduklan rakamla.ra 
Hakem adında bir Halepli ile Şemı göre kuru ııebze toptan fiatleri kilo 
ısminde bir Şamla idi. başında 1 O • 15 kuruı bir düşüklük 

O zamanki kahveler bir nevi ıiir, gör.termektedir. Alıcı olmadığından 
musiki ve nükte kulübü halinde idi. sade yağ fiatlerindeki düıükldük an· 
Orada cnice zurefa cemolup>, cnev- !aşılamamıştır. 
güfte gazeller> kıraat olunurdu. Ba~·ramdan evvel 180 kuru~a 

Az zamanda bu kabvebaııeler satılan pekmezlere 80 - 100 ku· 
tonsuz bir rağbete ulqmıı ve gayet ruı fiat istenmektedir. Piyasaıun 
kısa bir müddet içinde lıtanbul kı· ıkati durumu bir kaç gün sonra belli 
raathanelerle dolmuıtur. En ağır ka· olacaktır. 
yıtlar, Sultan Muradın şiddet hare- ---------
ketleri bile onlann sonra yeniden Çengelko·· y 
açılmalarına ve parlamalarına mani 
olamamıştır. • t• 

Bugün lıtanbulda çok eski kah- C 1 na ye 1 
vehaneleriın eserlerini, izlerini bul· 
mak kabildir. Dün iki suçlu ve maktu· 

lün karısı ile kızı dinlendi 

Bütün diinya suniliğe doğnı 
gidiyor. Herşeyin yalancısını an
yorlar, buluyorlar, ortaya koyu
yorlar ve kullanıyorlar. Bugüne 
kadar sahteden ve yalandan şid· 
detle nefret eden ve onların aley
hine cilt cilt eserler yazan ln!Wl· 
lar fimdi hakikUerini bulamadık· 
lan §eylerin yerine uydurmasyon
lannın konulduğunu görünce 
adeta seviniyorlar, memnun olu
yorlar. 

Yer yüzünden koyunlar ellerinl 
ayaklanın çektikleri için onların 
yerine Abdurrahman Çelebi'ler 
rağbettedir. 

Zaten insanlar avunmağa muh
taçtırlar. Hakikisi olmazsa ona 
benziyenl, sunisi... Tıpkı sütten 
kesilen çocuğu aldatmak için ağ
zına verilen yalancı meme gibi... 

Bunun için harb baslıyalıdan
berl yapılan bu kabilden keşifler 
ancak insanlara vergi bir acayip
liktir .•. 

Yalnız geçenlerde gazetelerde 
gördüğüm bir garip keşif tık de. 

Mesela bunlardan biri Üsküdar
daki methur cÇiçekçi kahve.si> dir. 
Burası hakikaten görülecek bir yer
dir. Kuyuau. tq zemini. peykeleri, 
çardaklan ile cÇiçekçi kahvesi> ea
lc:i kaJ-ıve tipini en iyi canlandıran bir 
nümunedir. clstanbul kahvesi> mi
marisini ancak burada görmek ka
bildir. 

Kapalıçarıı içinde Kahveciler cad
desinde, fevkalade sanatkarane ya· 
pılmıı, mermer ocağile eski bir kah
vehane hali durmaktadır. 

Bayramın üçüncü günü Çengel· fa beni şiddetle müteessir etti. 
köyünde bir çiçek meeeleainden çı• okuduğum satırlarda portakal· 
kan kavgada komıusu Mustafayı dan barut yapddığı bildiriliyor •.• 
av tüfeği ile öldürmekten maznun Portakaldan barut! Ne acıkh 
Nafia odacısı Ahmet ile oğlu 15 ya- bir manazara!... Tabiatin iruıan
şında İrfanın muhakemelerine dün lara en büyük, en güzel, en nefis 
birİalci ağır ceza mahkemesinde hediyelerinden biri de _muhak
meıhut s1 ç kanununa tevfikan bat- kak ki portakaldır. Likin adem 
lanmı~tır. Maznunlardan odacı Ah- oğlu bu tabiat hediyesini ahp, 
me.t mahkemede vakayı ıöyle anlat· kabuğunu eski bir romancı tabi

rile - tıpkı bir ~giliyl soyar 
gibi - soyup, dilimlere aymp, 
sulu sulu, tatb tath, serin serin 
yemek du.nırken onu barut yap
mak ve ka.rpsındaldne atmak. •• 
Portakal ile adam öldürmek! .•• 

mıştır: 
Bu eski kahvelerdeki kuyular _ Bu evin bir tarafında, eski 

yazın tabii bir buz dolabı halinde gümrük muhafaza memurlarından 
kullanılır. Kovalarla oraya su sarkı· Mustafa, bir tarafında da ben otu• 
tılırdı ... Ağustoa günü buradan çıka· ruyordum. Bahçe müıterek olduğu 
rılan suyun konulduğu bardak bu· için ikimiz de kullanıyorduk. Pazar 
ğulanırdı. .. . günti Mustafa da, bca de bahçede 

. Kası~paıada ~e S~l~yma~ıyede idik. O sırada benim üç yaşlarındaki 
Tıry~k•le~ caddesınde hal.~ es~ı ~.ah· oğlum da bahçeye gelmişti. Bir ara· 
ve tıplerıne raılamak mumkundur; lık Mustafa; cAhmet. bak. senin 
Her meslek erbabına bır çocuiun benim çiçeklerimi koparı-

kabve yor> diye bağırdı. Bu yüzden ara· 
lstanbulda bazı kahveler de de· mızda kavga çıktı. Mustafa üzerime 

vam edenlerin sanatlarına, meslek· atıl~p tebkmledve Kyumdr~k!akbeni döv .. 
1 · ·· l d B kah --hane mege aı a ı. en ımı urtaramı-erınc gore ayrı ır L u v.. • d 
1 . .. h•Ja d yor um. 
enMn çol~ S~k v_adr kı~. Al.- } L·-~ O esnada evden gürültüyü du-

eae a ır ecı e ı • ..,,ı ar .IUllll'" ~ 1 l f ld' A · 
· T b dak" Muaik" · l yan og um r an ge ı. ramıza gı· 

vesı •. k epıle qkınh ~ G lataışdıanka_sTar1.' rip bizi ayımak istedi, fakat Musta-
muzı ac ar a veaı, a ı · . . 
yatro a.ratiatleri kahveleri. Çarııka· fanıırı elın.den h;nı kurtaramadı. Ben 
pıda Kuyucular kahvesi, Gala.•ada ~~stafa ıl~ b~.gu~urken İrfan eve 
D J 1 k b · G 1 tada gınp av tufegımı almıı 'Ve tekrar 
Ga ~ç.al r ka hvea~ !~n~l Ma a bahçeye dönüp ateı etmiı, Ben bu-
emıcı er a vesı, vıudi e ercan- f ._ d S'I" L • 

k d b 1 H kk hazlar nun ar~ına varama ım. ı an ae.sı. yo uıun a u unan o a .. . M f 1 d 
kah · D 1 L b'ves" ve aa• uzerıne usta a yere yuvar an ı. 

vesı, uvarcı ar ~a ı G . d"" .. ~ 1 ı· d t"" enye onunce og umun e ın e u· 
ıre. · · · · · 1 ld h feği gördüm. Mustafayı vuran oğlum Bir zamanlar stanbu a emen İ '-
hemen her meslek erbabının birer, rfandır. Bunda benim alakam yo~-
hatta ikiıer kahvesi vardı. tur. l 

Bazı kahvehaneler de mesela nar- Diğer maznun rfan da: 
·ı · · · .. Jl""ı" ı"le tanınmı•h - Komşumuz Mustafa bahçede gı esırun guze ıg v • b b .. .. d K ı_ 

B ı t •hJan ·· f" d ki a amı dovuyor u. oıup ayırma~ 
un arın ezga nı~ us un e isetdim. Mustafa bana da bir kaç 

raflara renk renk 11argıleler sıra aıra k d Ca ·ı k 
dizilmif olarak dururdu. Buralara yumru ~.ur~~·. n acısı e C'\1 'eık o-

f ı· l · · · b" ·1 ıup av tufegını dolaptan a d tan 
~ır nk1ese a c zmırk;ıı~ ır nr~ı e aonra tekrar bahçeye çıktım ve kor-
ıçmde için uza a n ge en er kutmak için Mustafaya ateş ettim. 
var ı. k d" · · k · · d B 1 b ldak · akla gelmiyecek en ısını vurma ıstemıyor um. u 
k stan u. ı. d S h vaka ile babamın alakası yoktur. 

ahve çeııtlerı arasın a c aba çı D . . D" ı ahitle den 
k h l · d '- d emış•ır. ın eaen ı r , 

a ve erı> e pe~ enteresan ı. maktul Muatafanın kansı Hadiye 

« Y avaı konut» cinsinden iae: 
kahveler - Bahçeden kavga sesleri geli· 

yordu. Biraz sonra da silah sesi 
İstanbul kahveleri içinde en garip duydum. Dı~arı;a çıktığım zaman 

Çeşitlerden biri de cKoltuk kahve• Ahmedin elinde av tüfeğini gördüm. 
leri> denilen yerlerdi. Şimdi tek bir Kocam kanlar içinde yerde yatıyor
nümunesi olmıyan bu kahlvehaneler du. Ahmedin oğlu lrf an da ayakta 
pek tuhafb. duruyordu. Kocamı vuran Ahmed· 

Bir zamanlar içki menedilince dir. Oğlunun yaşı küçük olduğu için 
Nevyorkta c Yavq konuı b ismi al· az ceza yemesi için suçu ona yükle
tında bir takım gizli meyhaneler tiyor. 
açılmııtı. Buraya bazı merasimle ve Demiıtir. Mustafanın kızı Huriye 
hiç kimseye görünmeden girilirdi. de aynı ifadeyi vermi~tir. Vakayı 
İı1te bir vak.itki bu Koltuk kahveleri müteakip cesedi muayene eden ad
c Yavaı konuş!> cinsindendi. )iye doktoru ile taıhkikatı yapan 

Tabiata karp ayıp... Tabiata 
karşı büyiik bir cüribn!... Bir 
zevk mevvası halinde bize verilen 
şeyi bir Ölüm aleti yapmak! ... Bu 
ancak imanlara vttgi bir acayıp
Jıktır ..• 

Bugün portakalla adam öldil
ren lnsanlann yann papatvalar
dan sehlrll gaz ve sulh llimetl 
olan tefne dallanndan, tefne çi
çeklerinden patlayıcı ve öldürücü 
maddeler çıkarmıyacaklannı kim 
temin eder. 

Hakikaten topyektln harb! •.. 
Onun öldürme teşkUiltında por
takaldan kelebeklere kadar her 
ıe:"'e raslamak kabildir •.. 
Zu1ılh portakallar!... Bunca 

sene, bunca asır sonra katil de 
olacaklar! ..• 

Hikmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kar hadleri hakkında 
tetkikler 

Kar hadlerini tesbit etmek Üzere 
ıchrimizde bir toplantı yapılacağını 
yazmııtık. Toplantıda bulunacak 
Ankara ve Mersin Ticaret odalan 
murahhasları gelmiılerdir. Bunlar. 
Ankaradan Ticaret odası birinci 
reisi B. Vehbi Koç, birinci reis ve
kili B. Nazmi Balkanoğlu, Mersin• 
den B. Nihat Sözmen, B. Mehmet 
Karamancı, B. Sa•t Durmen" den mü
teşekkildir. İstanbul Ticaret odasa 
murahhaslar ise, B. Hüseyin Hüsnil 
Ersan. B. Mehmet Vasfi Gürer, B. 
Hamdi Bekaroğlu, B. V chbi Bilmer. 
B. Cevat Acar ve B. Hulusi ile B. 
Nazmi Demirözden ibarettir. 

Dün hazırlık mahiyetiı:ıde ilk top
lantı yapılmıştır. İstanbul Ticaret 
odasında toplantılarla meşgul ol
mak üzere bir büro kurulmuıtur. 
Ticaret odası ve ithalatçı, ihracatçı 
birlikleri umumi katipliği, bu husus
taki hazırlıkları ikmal ederek kir 
hadlerini te.sbit etmiştir. Toplantılar, 
kar hadleri tamamen tesbit edilince
ye kadar devam edecektir. Kahvehaneler menedildiği ıçın müddeiumumi muavininin ve diğer 

bunlar gizlice iıletilirdi. Pencereleri şahitlerin çağrılmalarına, maznun 
yoktu ve kapılan arka sok.aklarda, Ahmet ile oğlu irfanın tevkiflcrine Trabzonda yiyecek 
hiç ümidedilmiyecek bir yerde idi. ve muhakemenin bu ayın 28 inci f" ti • 
Kapıdan sonra uzun bir koridor ge- gL:Oüne bırakılmasına karar veril- ıa erı 
r d" B k ·ı k b _L • • Trabzon Bcled ~ taı fından neş-ır ı. azen ~pı ı e a ve.nane ara· mıştır. _ redllen ilfmlara öre lye<:ek fiatıert 
sında uzun bır mesafe bulunurdu. M h Ak"f" h • • g y . r. 2 a 
B. kah h · k • e met ı ın şa aıyetı 

1 

perakende olarak şudur. So6an 2 ,.,, 
ır ve anenın ap111nın tamamı-, patates 25 pirinç 100 fasulye 42,5 

le başka bir sokakta olduğu çoktu. bakında konferans horo ve ş~er 60, yağ '250 iku~. ' 
clstanbul kahvehaneleri> uzun ve Önümüzdeki paz r günü saat 15.30 Sade kn.hve birinci sınıf kıı.hvehane-

ciddi bir etüt mevzuu olabilir. - Ea da Üskudar Halk vlnde muh mr terde 7 5 ik nc!lerde 6 Uçncfilerde t 

1 
Ömer R!za Do(;rul. Mehmet Ak r n kuru ur: Cay da şeker olarak aynı 

* Os 1 b k • h t" şahsiyeti uzerlr.de b r konferans ve-1 f at d r. Kahv ancı r bir parça 

b 
.. Loman ı dan ası1 umumkı eyeİ ı recektır. Kon!eran tan son:-a. avukat .. ker için 5 kuruş alın cn.ktır. 

ugun ndra a top anaca tır. s· Irfan Emin Mehmet Akif in Çaı alt- -- - - -
tanhul kambiyo borsaslCldan aldığı- kale şehltle~lne, muallim Kman 5 rı- * Esnaf cemiyetleri kongrelerine 
mız maluma.ta göre bu seneki top- er muallim Mtıht r, muallım Ral ı cte d vam olunm ktadır. Dün Leblebi
lantıda lstanbuldan murahhaa bu- merhumun diğer ııtrlerlnl okuyacak- ciler cemiveli umu'!'i heyeti toplan; 
lunmıyacakbr. l lardır. mı~tır. 



AKŞAM 

[ 1 ARiHTEN SAHiFELER f Bir günde duyulanlar 
Kumbaracı başı Ahmet paşanm ve görülebilenler 

müSIÜm80 Olmld80 8VV81kİ Bugünkü hayat pahalılığına rağmen hala 

maceraları 
fuzuli yere para harcayan 1 ar var! ... 

Yalnız tramvay, vapur, tren ri diğerine dert yanıyor: 
yolculuklarında. \teya kahve, pas- - hl!llah şu ipek çoniplar-

Omı.anlı tarthlnde B'umbıuıı.cıbafı prens OJe:nfn mahrem nıu.qithıde tahane ve sinemalarda otururken dan ... 
Ahmet paşa dJye maru! olan kon\ :tendfslne d~lu peyda etmekte değil çok defa yol~a yürürken de Ve bacağındaki çorabı göster~ 
Claude-Alexandre de Bonnevaı Frnn- 1d1. Bl.rn.z eonra prense d• •tatma.- önümüzde arkamızda gidenler rek devam ediyor: 
aarun Burbon kıra! hanedanına .sıh- ta başladL Bu yU~en pre;ıs!n ken- arasında öyle konU§Illalar duyu- - İşt;t, bak. Dün 8 lJraya aı
rıyetıerıe mensup en yüksek asılr.ı.de dlat hakl:mdüi ha.yırı;aıınıtı yava~ lur, <Syle ı::ahneler görülür k1 _ dıgımv çorap bugün he hA.le gel-
allelerlnden birinin e~dan idi. yavaş husumete ı;cvrllai. h 

On üç yaşında Fransa bıı.hriye61ne Dostları l:e?ıd!s1n11kaz etıme~e ça.- 1 ~l ~ duya __ d~~ ~~:~.,~re k~- dl .. 
ıırmtş, sonra ordııya nakletml§il. lı§tılar. R.l.kk.aUl aözle.rle dolu ~k a ann ve goz e ~"q;A tçın Bır aralık çoraba gözüm ill§i-

o zaman Fransız asılzadelerlnın ço- tuplannda genç kat'lBl da ona tç.llıe o~a~.ak - bunlardan bir kısmına yor. Aşağıdan yukanya. upuzun 
Runda dine itikat ve J:man, hlç olmaz- atılmakta. oldutu te.bllkeyl ~ yere gülup geçilir, bir kısmı karşıgın- geniş dört kaçık, t.opuk hlzasm
sa dlnt fikirlere, zehaplara hürmet, g&teı1yôr ve (dtişmanlamı en teh- da da kalbin sızladığını hissetr da da kocaman bir delik! 
Frnnsız kırallı~na. muhterlsane blı llk'eDsi do&t.larda.n <Hışman ol:ınlar- mekle kalınır. Fakat, bir gün Genç kadın bacatuu mantosu
fedakD.rlık, hasep ve nesep gururu gi- dır.) diyordu. içinde bile olsa, duyulup görülen- nwı eteği lle örtmeğe çalışarak: 
bi duygular pek hltlmdL İmparator <serbesUsi en az iz'aç ler not edilerek: t.oplu bir halde - ŞimdJ, diyor yeni bir çorap 
Bonnevaı bunların 1lk 1kla1n1 tay- edllecet: btr ,.erdir) cı.zye Bonnevall gözden geçirilecek olursa bunla- almaktan başka Çare yok. 

betmişti. o gençllğhıi on dördüncü tmnandalntıtıa Brülcaele göndererek nn ayn ayn üzerlerinde durma- Düşünüyorum: İki günde 16 
Louis sarayında (Çapkınlar n Hovar. Viyana •rayından uukıaştıtdı. Fa.- ğa değer mevzular olduğu daha lira çorap parası!.. Zar gibi mce
dalar> diye yadedilen blrı zümre ara- kat bu da beyhuds oldu. Onu hiç canlı bir şekilde belirir. dk ipek çorap yerine daha ucuz 
smda geçirmiş, larfaraca blr reyblllk: bir ıey tatmln etmiyor, ummam~ İşte bir günlük notlarımdan olan biraz kalıncasını alsa bu 
edinmişti. susmuyordu! b 1 ' lı k dınrn o kendisini kıralın tebaasından bir! Nihayet Jm.parator ne de bozuştu. a?.I annı sıra yorum: ge~ç a şerefine halel m1 
olmaktan ziyade blr orta. çağ va.sa.11 Bıma. sebep Avrupanm birkaç aara- Matbaaya ~elmek üzere Aksa- gelır? 
glbl gördüğü tçin kırallığa karşı feda- ymı birbirine katan blr hA.dlııe oldu: raydan bindiğim tramvay araba· •: 
tftrlık hls<rl de kuvvctıı değlldl. Onda Duc d'Orleana'nı İspanya kırallle ev. sı tıklım tıklım dolu. Sut .sırta Bir bay, yanında bir bayanla 
yalnız nesebinin ~ref ve şöhretlle bü- lenmiş on beş ya§Inda kızı hakkın- gelmi~ ve öylece kalabalık içinde kilrkçü dükk:Anından çıkıyor. 
7ükluk ve başkalarına faikıyet hlsS dakl dedikodular biltiin Avrupa.ya sıkışıp kalmış tld şişman yolcu- Bayan: 
Urat.a varmış bir n1spetteyd1. Kan gu- yayılmıştL dan biri diğerine: - Ne olurdu sanki alıversek, 
ruru onun kuvvetli 1htlnı:s1ydı. Bu 1h- 1724 nğustosunda bir akşam Brilk- - Çok rica ederim, diyor, bl- diyM, 1500 liraya bir kürk man-
tlras onu en parlak serguzcştlere sev- sel vallstnln k.arun kona.klanndakl raz açılınız· üzerime fenalık ge- t.o pahalı mı? .. Hem daha evvel 
tedccek, fakat hilk.funet dlslpllnlne bir toplantıda bu dedikoduları mıra- llyor. Neredeyse bayılacağım. girdiğimiz kürkçüden de 200 11-
rtayetlne mAnl olarak ~ırtacak, nl- ıar, ithamlarla ortaya koydu. DJğeri istifini bile bozmadan ra aşağl flattc. .. 

ıııg:;e~:~~f~==:~in taham- ç~utö~~r;= gt~ltıe;:-{11;nı~irm~~~ bön bön bakarak cevap yeriyo!: Kol kola ilerleyen bu çiftin on 
müı edemediği şey kencllsile hüküm- fil sıfatlle ortaya. atılmasını intaç - ~kıldın 1se otornobıle bın beş adım kadar yürüdükten son-
dar arasında b~ka birlslnln tavas- ettL bayım... ra geri döndüklerin1 ve tekrar 
aut etmesiydi. Orta sını!tan bir aı- Vakla o Fransadan kaçmıştı. Amma Rica ve cevap! .. hüküm verme- aynı kürkçüye girdiklerini görü-
leye mensup tken devletin büyük bir Fransaya. ve Fransa. klralma doku- Y1 okuyucuya bırakıyorum. yorum. Gayri ihtiyari: 
mansabını ihraz etmiş olanla.n iistü.. nacak hf9 bir eeye tahammül ede- .•., - Eyvah, diyorum, adamcağız 
ne konulmuş mukaddes eşya.ya. karşıı mezdl. Blr defa On dördüncü Louls Belediyeden matbaaya inen as- kadının sözünden ~amadı. Kür-
cösterllen hürmeti kendi §8.h.sm.a aleyhinde söz söyllyen bit Alman ge- falt yoldayım. önümde yürüyen kü alacak. 
yapılıyor zanneden eşeğe ben.zet.ır- nerallne milkemınel bir ders ver- iki kişinin konuşmalarını duyu. • •• 
dl. (1) Bir kılıç adamı sıfatlle bütün m~t.ı. yorum. 
kalemden yetl§tnelere kar§ı ı.stlbkar Ispanya t:ırallçes1 onun nazarında - Allah düşmanımı bile oto-

Gece, tramvayda ke.fa kafaya 

23 Kfinunuevvel 1942 

ÇENBf RliTAŞ Sinemasında 
Bqön 11 eten itibaren devamlı ıeanılarda 

Bliylk tedakArlıkl&rJa ıınenfn en ıüzeı filmi, Aşk tartbinln 
k m ı 

KaJplerfncl• en kil9llk bfr qkın tatlı hAtırası yapyanların can " 
ıönti.lden takdtr edecekleri lfiht blr eser. 

K&dmlan, erkekleri atlatacak en btlyik ıilniil macera.lan, 
Afk Ye lhUr&I ıahnelerl. 

ZARAH LEANDER'iN 
EN BUYUK AŞKI 

Büyük art.lst ve muganniyenin güzel ıeaiylo vücuda ıetlrUen 
emsalalz hi.ssi mürlkal blr eser. 

Umumt istek üzerine il.Aveten: 

3 ŞEYTANLAR 
TÜRKÇE SÖZLtt emsalsis bir filim. 

Matbuat Jurnalı türk e sözlü 

ÇARŞI.KAPI 

._ 
__ 2 __ 1 TŞEUllZARDEBAAŞIN AZAK Sinemada aynı 

zamanda 

BuıN.n matinelerden itibaren: 2 büyük film birden 

1J a KARA KEDD 
Esrar, Korku, Deh~et ve Heyecan filmi 

Baş rollerde: BELLA LUGOSİ - BASİL RATBBON 

2-ZEYNEBiN AŞKI 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı 

Bat rofde: Elmacı Güzeli film.inin baş yıldızı: AZİZE IDIİR 
Arzuyu umumi üzerlno bir hafta. daha gösterilecektir. 

ŞARK'da lr:~~;~J 
hlslerl beslerdi. yalnız bir kadın, bir Fransız kadını, mobile muhtaç etmesin Hasta 

Bonnevaı bulundutu muharebe- bir tacidar kadJn detlldl; Bonne- v • •••• 

Jerde cesaret ve mabaretlle temeyy\U nllerin sıhrlyetle bağlı oldultlan bir çocugumu ~ktora. gotürmek 

vermiş, fakat bütün yolcuların 
duyabileceği şekilde yüksek ses-
1 k iki lrf .. inin k I•••.. Sinema eanayllnhı en parlak uferl: 
e anuşan ~ onuşma- DUlerde dolaşacak ıuırın en son harikası. 
lannı dinliyoruz: ııı.-....;;..-.;.;.;;;....;;;;~;.;;:...:::::.::.:...;;;::...:::.:..:.!!!.:::::;:!.;....I 

ediyordu. Fakat onun askerliği de de- hanedanın blr uzvu. dolayıslle ken- icap ~~ti. Şofor Fatihten sirked
reıt>eyce !dl; kontrol kabul etmezdL dlslnin akrabası 1dJ. Böyle bir Fran- ye cdort llr~an aşa~ gidememıı 
On dördüncü Lemis 1se ordulannm sız prensesi aleyhinde, böyle hak.sız diyerek kestı attı. • 
idaresinde koyduğu şiddetli kaidelere bir it.hamı o nasıl cevaPSlZ bırakabl- Arkad~ı, cevap verdi: 
riayet edilmesini ısterdJ. Bu yüzden llrdl? - Her halde şoför, seni vur-
Haroiyc Nazınle Bonneval'ln arası Bir akşam tertip ettiği bir konser guncu sanmıştır da ondan ... 
açıldı. Nazırın muhakkırane blr tek- davetine icabet eden kalabalık önün- :. 
diri üzerine Bonneval tarziye istedi. de kont de Bonneval iftirayı ortaya. Telefonun zili çaldı, bir kadın 
Bu tarziye verilmezse vüke!Ası insana çıkaranlar aleyhinde söylemediğini sesi: 
tyl muamele etmesini blllr, kibar birak:ınadı. Vall ne harem1 ve kızı - Allo... Orası Akşam gazete-
adamlar olan Avusturya lnıparatoru- hakkında açık imalarda bulundu; si mi? 
nun hlzmeUne geçeceğlnt btıdlrdJ. ~eri ertesi günü bütlln şehre ya- _ Evet efendim. 

Metresi. madam Malntenon hak- yıldı. .. 
kında fena sözler söylediği Jurnal Vall, Bonnevall tevkif ettJrdl. Son- - Geçenl~e_rde Şarlonun Türki-
edllerek <2> kıralın gooünden düşü.. ra CAnvers) taıastne gönderdi. yeye gelecegıne dair gazetelerde 
rfilcn Bonnevaı bilyük blr cezadan Bonneval, d.ls!pllnin blltiin, bütün bir haber vardı. Ne zaman gele
turtulmak için ita.ıyada hareUtına harlclne çıkmıştı. Belçlkadak1 ım.. ceğl bolll oldu mu? Bunu öğren
!ştlrik ettiği Frnnm ordusunu bıra- parator milmesslllnln . şa.hsına karşı mek istiyorum. 
:tıp Avusturyaya tııçtı (1706) Jcıraia gösterdili hürmetslzllk imparatora Her ev kadının «bugün daha 
hırsından Fransız ordusile düşman hümıetslzllk sayılıyordu. Bir de İs- ucuza hangi yemeği yapabilirim, 
aatmda muharebe etmeğt blle kabul panya kırallçes1ne karşı vali alleclnin hangi masraftan biraz kısmak 
etti. lsnatlanna böyle tamlrl ve set- imk~nı vardır» diye d~üneceği 
Osmanlı devletlle Avusturya arasın- r1 kabll olamıyacak bir aleniyet ver- şu zamanda Şarlonun Türkiye 

da.ki muharebeleı:?-e Avusturya b&§ku- mekle imparatoru ~ :·e İspan- seyahati ile pek yakından alaka
m~ndanı prens Ojen Bonnevalde en ya saraylanne karşı müşkuI durum- dar olan bu bayana verilecek ce-
mukem.mcl bir muavin buldu Bonne- da bırakmıftL ·· h · k" b" ak ı 
valin kabram:ınlıklan bütÜn Av- İmparator, Bonnevalln hizmetleri- vap şup eS'IZ 1 ır ~ . a e mev-
rupada ağızlarda dol~tı. ne o derece yüksek kıymet biçiyor- zuu olacak kadar genıştır. Fakat: 
İmparator Altıncı Şarl nıtbes1n1 ter- du ki kı.rmıf olduğu bu ağır stşas1 - Belll değildir bayan. .. 

tı ne beraber Bonevall Avusturyanm pottan dolayı hakkında ham bir. ce- diyarek lafı kesrneği daha mü
en yüksek asker! otoritesi olan CHarb za ile lktila. etmesi pek mümkündü. nasip buldum. 
yüksek meclfsi) n.zalığına tAytn ve Bonneval buna da lmkO.n bırakmadı. 
hukümctin bütün esrarına mahrem Uğradığı muameleye pek kızmıştı. 
Jtthaz ettı. Prens Ojen de kendisine Kendlslnl müda!aa edecek yerde ka
<Büyük Kaptan) beratını gönderdi. baran 1syan ruhlle tehditlere kal-

• •• 
Yolda bir ahbaba rasladım: 

- Ali be, diyor, bu sabah bir 
türlü aklım ermedi benim... Sen 
40 lira verdin, ben 37 lira ... 

Ve öfieye pöfleye başını arka
daşının omuzuna yaslıyor. Bir 
içkili gazinodan, yahut da. bir 
bardan döndükleri ekafa dağı
lan kokudan pek iyi anlaşılan 
bu iki kişinin gece bir kaç saat
lik masraflan 77 liral .. 

• •• 
Bir gün içinde duyduklarımın 

ve gördüklerimin <;oğu, bugün
kü hayat pahalılığına rağmen, 
lükse ve fuzuli yere dökülen pa
ra mevzuu içine giriyordu. Art.ık 
bunlara bir n,ihayet verilse de 
herkes hayatını bugünün icapla
rına uydursa ve mümkün olduğu 
kadar masra.fta:n kaçınacak bir 
durumda olduğumuzu unutma
sak. 

Cemaleddin Bildik 

Çiçek aşısı 
Mekteplerde a§Iaı 

tutmıyanlar yeniden 
aşılanacaklar 

Bu suret.le kont de Bonneval za- kıştı. Anvers kalesinden imparatora 
manmın en göze çarpan rlcallnden gönderdiği mektuplarla İsp:uıyıı. kıra
blri oldu. lfçes! için tarzıye verllmeslnl, va.11-

- Aman Allah aşkına, dedi, 
Yazıverin şu vapurun ha!1ni... 
Bilirsin sigara içmem. Geçen 
gün adaya giderken (sigara iç- Şehrin muhtelif yerlerinde, hüku-
mek yasaktır) levhası konan va- met ve belediye tabibliklerinde, 
purun alt katına girdim. Kane- dispanserlerde ve Halkevlerinde çl· 
peler üstünde boylu boyuna ya- çek aıısına devam ediliyor. Aıı ya.
tanlar, fosur fosur sigara içenler pılanların miktan tetkik edilmekte
mi ararsın hepsi tamam ... Kama- dir. Sıhhiye müdürlüğü, bilhassa ço
ra, sigara duma:nından mahalle cuklarda fazla tesiri göriilen bu bas
kahvesine dönmüş! Kalın blr sis talığın tamamile önünil almak için 
tabakası teşkil eden sigara duma- ilk, orta, lise ve yüksek mekteplere 
nı arasında yolcuları bile farketr devam eden talebecıin aşısız kalma
mek güç! .. Kendimi dışarıya dar ması ve aon altı ayda aşılandığı 
atarak soğukta titreye titreye halde aıım tutmamı§ çocukların ye-

•Hırlsttyanlık diişmanlarınaıı _ya. nln azlini ve ~uhakeme altına. alın
nı Türklere - muharebelerde vur- masını lstedL istediği yapılmadı. Bu 
duğu darbeler dolayısile Fraıısayıı et- sırada Fransanuı tavassutııe İspan
mlş olduğu 1hnnetı blle tllmlr ve te- ya ve Avusturya nra.smdaki mfuıa
lAfl etmiş sayıldığı için Fransa kıral zaalı meseleleri hal için (Comberal) 
naibi cezasını affetti. şehrinde murahhaslar toplanmış bu-

Bunun üzerine Bonneval, Fran- lunuyordu. Bonnevaı bunlara müra
aaya gitti. Kahramanlığına meftun caatıa imparatora karşı kendisi için 
olan matm:ızel de Blron lle evlendi. diğer hükilmdarlann himayesini, 
Fakat teshir ettiği kadın kalbini on FranSJz kıra! hanedanına yapılan ha
gün sonra kırarak birdenbire tekrar kıı.reUn tamiri için de imparatordan 
Viyanaya dondü. izahat alınarak meselenin bir Avru... 

Bu de'fa da Macarlstandıı. parlak pa divanına tevdllni lstenıek cüretlnl 
muvaffakıyetler elde etti. Muhare.. de gösterdL 
belerde aldığı yaralar on blrl buldu. Cevap almadı amma gene dunnıı-

Bonnevalln gittikçe parlamakta dı. Brüksel valislnln sarsılan mevki 
olan ikbali kendlslnl pek yilk.seklcre ve 1kballnl korumak istediği için 
.avkedeeek gibi görünüyordu. Ken- prens Ojene açıktan meydan okuma
dlslne karo ba:ı:ılarmda !edakArlığı b başladL O kendisini VlyanadakJ 
•öre aldırarak bir merbutiyet ve şahsi nüfuz ve ttiban sayesinde bu 
.empatı, bazılannda 1se yatıştınlma- en yfıksek devlet ada.mile boy ölçü
m mümkün olamıyacak nefret ve §E!Cek, hattA galip gelebilecek dere
.kin husule getirmek için ne gibi me- cede kuvve~ zannediyordu ı 

gitmeğe razı oldum. niden behemehal qılanmalan için 
Aynı hali kendim de gördü- icap eden bütün tedbirleri almııtır. 

ğüm için arkadaşa hak verdim. 
• •• 

Bir kunduracı vitriniru. seyre 
NiŞAN 

Emekli Binbaşı Kemal İke'nin kızı 
ViSAL İKE ile, Emeldi mümtaz 
Topçu Albayı Halit'in oğlu Y. Mü
hendi5 NA.ŞIT ARİKAN'm ni§an 
merasimi 10/12/942 akıamı Park
otcli salonunda yapılmıttır. Her iki 
tarafa aıhhat ve saadet dileTiz. 

TABii 
RENKLi 

TURAN Tiyatro ve SiNEMASINDA -24 birlncJkiııun per,embe giinil ak~nmı 

HALİDE PlŞK İN GECESİ 
7iiksek sanatkir HtlZEYYEN SENAR ve Kemani NECATİ TOKYAY 

ve •• arluu1Aılan 
Halide Pişkin tarafından CARTİSTLER RElrtfsth Dümbiillü hmaU 
tekmll kumpa.nyaıılle birlikte bıı geceye mahsns büyük varyeteye işti-.. _________ rlk edecektir. 

AL KAZAR 
Sl"lllEMASI 

Bugün: MaUnelerden ittbaren. 
emsal!lz ıtınyMc fedaklrlıklarla 

2 büyük filmi 
sayın müşterllerlne sunar. 

&ugün:••••ı-.ı. 

ALEMDAR Milli 
Harikalı bir progranı hazırladı: 
DOROmY LAJ\IOUR -

'J'YRON'E POWER'in 
para ihtirasının cehennemli 

facialarını yaşattıkları: 

ı - Maceralı !aclalann en 
dehşetlisi; KiRLi 
~~~~!~TUSU ı MiRAS 

SALLY ORAY 

•SAİNT• clnat roma.nlar eerl
slnden harlkulA.de heyecanlı aU
per fllml, b~tan nihayete kadar 
görillmemlş, lrork'.111ç sahnelerle 
dolu en bUyilk hayatı bir filin. 

2. KANLI YOL 
(DİK FORAN) 

Emsalsiz Amerikan kovboy fllmL 
Her giln 11 den ttlbaren devamlı 

seanslar. Pazar günleri 10 da. ' , 
ŞEHİR TİYATROLARI 

Aynca: 
Adı caniler titreten meşhur, 

Polis hafiyesi 

NIKKARTER'in 
MACERALARI 
VALTER Picın·o - FRANCY 
RİCE - JOHAN CARROL 

'9'11111•••ıBRugiin başladı ••••"I' 

Cihanın unutamıyacağı, 

il{I. Yll"Z[ô 
zlyetıer ve nak1seler !Azını ise hepsini Anversten Mora vyada bir kaleye 
haizdi o. Keskin ve hadld ml1.açlı nakli eımrı geldi. Hareketini telk'k 
ldl, n.ııcenaptı; ahllk1 lftüballllği ba- lçln bir harb divanı teşkll olundu. 
znn taşkınlık, hatta skandal derecesi- Bonneval, prens Ojenin bu divanda 
ne varırdı. İyi blr arkadaş doıtrulu{hı fıza olmal'l'.asını talep ettJ. Prense ts
gösterfrdl amma serbes, cüretll, çok t1hzalnr, hakaretlerle dolu bir mek

dalan biri erkek üç kadının ya
nında ben de vitrindeki ayakka
bılara bakıyordum. Etiketler üs
tündeki fiatıer yüksek mi yük
sek!.. Bir taraftan ellerinde pa
ketlerle dükkfuldan müşteriler 
çıktığ'ını görüyorum, diğer yan
dan da vitrin önünden aynlan~ 
lam sözlerini işitiyorum: 

- Almak değil, diyorlar, sey
retmek bile akıllan durdunnağa 

ll~~~ıı:,ııı Bu y7-:;:;:~: da 

Eminönü naıkevinden: ırnıı:mı ~ Yazan: Robert Meuner 
.Evim.iz Sooyal Yardım şube.sinin ya- Türkçesi: C. Cahlt Cem ADAM 

deta haya dalreslni ~n dokunaklı tup gönderdi. 
blr dili de vardı. Bu dlll yilzünden Artık ya Bonneval mahvolacak yıı.. 
her bulundu~u yerde vükelA ve rl- hut prens Ojen işten çe-kilecektı! 
calden pek şlddet.ıı hasımlar kazan- Prens: 
mıştı. Diğer taraftan Fenelon, voı_ - Mösyö de Bonneval, Vlynnnnın 
tatre gibi büyük fikir ad:ımlarile tek- bir kapısından girerse ben diğer ka-
Jltslzce, ahbapça mektuplaşırdı. pısından çıkarım! 

O kAh pek setı:ıtsız. kfıh pek 1nntçı Diyordu. 
davranırdı; mağrur ve müstehzi idi; <Devamı 7 nd sahifede) 
.sııdcce ve macerasız yaşamak onn pek 
güç gelirdi; hiç bir şeye, hiç bir yere 
tam bağla b:ığlnnmazdJ. 

Bu sebeplerle harb ve askerlik iş
lerinden vakit buldukça 1 t1hzal rilc, 
h:ılk arasına yayılan hlcvlyelerlle 

(1) Vandal: Une ambassade Fran. 
çaise en Orient. 

(2) Tarih encümeni mtcmu:ısı; N 
18; Kumbaracıbaşı Ahmet paşa nıa-
kalesl . 

kafi ... 
pacağı umumt hayet içtimaı için bu Dram kısmında saat 20,30 da 
oubeye kayıtlı Azalarımızın 26/12/942 Bttrttıc İHTİLAL 

• cwnartesı gil.nü saat 1~ te Halkevlne Yazan: Roma.in Rolla.nd SPENCER TRACY - LA.ı.'lA 
Vapurda iki g:nç bayandan bl- teşrtfler1 rica. olunur. Türkçesi: M. K!per TURNER - iNGRİD BERGMAN DİKKAT; Sinemamızda fllmln 

1'•••••••••••••••••••••-•••••••••••••-1 orijinalı göst.erllecektlr. 
Senenin en muhteşem ve eğlenceli oaheserl Aynca.: 8 yıldlzm birden gözler 

Miamide Mehtap 1 oenizkafü~='d~sıarı 
MELEK ve iPEK Sinemalarında 

1 

MARMARA'da 
'--------Görülmemiş bir muvaffakıyetle devam ediyor. ••••••--"ı~•••••••-:mmBcc:ı::ır"' 



llEB TELDEN 

Çılgınlık! 

Y anımızdan şık şık gençler geçiyor ... Ve ayaklannı kaldınma 
vurdukça bir demir şakırtısı işitiyoruz. Bugünün pabucunun 

altı demirlidir. Hatta bazılan demirden bütün topukluk ve bütün 
taban geçirtiyorlar. Kadın iskarpinlerinhı altlanna bile minimini 
demir parçalan çakıhyor... Sulh günlerinde kaldınına çarpan de
mirlerin sesi belki kulağa pek hoş bir musiki giblgelmcmi. Halbuki 
şimdi Meta cakalı cakalı atılan adımlara demir pkırtısı tempo 
tutmaktadır .•• 

Sonra bir şık kadın görüyorsunuz ki üstünde gayet güzel ve 
muhtelif renklerde örülmüş bir kazak var. Soruyorsunuz. Size şu 
cevabı veriyor: . 

- Kırpıntı yiinlerden yaptım! .• Evde ne kadar esld kazak, yün 
atkı varsa birleştirdim. 

Bir gün başka bir tanıdığınız genç kadının başında pek gfu:el 
bir şapka göriiyorsunuz. 

«Kim bilir kaça aldı?.» diyo sormanıza hacet kalmadan o: 
- Şapkamı tanımadınız mı?.. dlyor, sonra da gülilmsiyerek 

ilave ed,yor: 
- tlç senelik şapkam! .• Eski kastorunu verdim, düzelttirdim!. 
Bütiin bunların karşısında insanın aklına sulh giinlerlnin 

mirasyedi hayatı geliyor ... 
Kundu.ralann, hele kadın iskarpbılerlntn. altma demir çaktır· 

nıak akla bile gelmez! .. Eski, parçalaımmı yUn1er kaldmbp atılır. Es
ki ı;;apkanın yeri çöp tenekesidir .•. 

:. Şimdi bunlar aşa~ yukarı bize dellllk gibi gelmektedir. Meğer 
939 dan evvel dünya çılgınca bir hovarda hayatı geçlrlyonnu~! •• 

-H 

Gördüklerim, duyduklarım 

Esat Hami merhum 

Hindistan' da yetiımekte ve ge-- cektir. Yazan: li§mekte olan Wavel ordusunun Netekim eğer Japon istiltuı H.int;-
Birmanya'nın garp sahillerindeki M. Şevki Yazman Ulere cazip görünürse ve meaelA bu 
Akyab lhnanı istikıımetinde taarru• Aeyalı milletin Mihver propoganda-
za geçtiğini ajanı haberleri bildirdi. . . . . • 1 lannda görüldüğü üzere ean '\re gö• 
Bu taarruzun temposu ne olacakhr ~ ne tesıs edebıleceklerı bır saha, bir nüld b t k d k' '11 ti 

h d t ·1· l · ·ı l . en u mın a a a ı mı e ere 
Şimdilik belli değil. Garp hudutlan at var ır. ngı ız ~rın ı ~r emeııı ve- istiklal ve kurtulu~ getirdiği kabul 
ıhayli dağlık olan bu memlekette sü- ya Japonların gerılemeıı mukadder olunsaydı, Hindistanın lıudutlanna 
ratli hareket . beklencmiyeceği gibi olan yer buras~dır. ;Yalnız Uzak kadar geleıo Japonlar şimdiki gibi 
İngı'lizlerin burada Japonlara karşı Şark sahasındakı muharebelerde bu aylarca eli bo• durma 1 r . . . . • A d ,, z a ve sonra 
bü-..::ı. üstünlükler temin edeceği de muvazenenın tesısı ıçın vrupa a da geri dönmezlerdi H" tl"l · l -

Y W\. l d. w b. l ·ı d h d . ın ı erın n 
ıUpheli, Bu harekatın da Sal om on °. mıyan ıge.r ır nu a a ıve.r ır giliz işgalinden dört baııı mamur 
adalarındaki gibi kaplumbağa aüra· ki; 0 da yerlı halkın ıu veya bu tar- olarak memnun bulunmadıklarını 
ılle ilerlemesi ve hatta belki Akyab'a raftaki rnuhar~?e. ne dereceye kadar herkes biliyor. Fakat buna rağmen 
bile varmadan durdurulması rnüm- yardım edecegıdır. Hintlilerin büyük k18tnmın İngiliz 
kün olduğu gibi Japonların her han- Filhakika Avrupada müstevli ne miistemleceliğini Japon istillıına 
gi bir düşilnco ile bir miktar çekil- kadar ldil veya iyi eiy11.1et takib- tercih etmiıı olmalandır ki Japonları 
meleri de kabildir. Mühim olan ederse etsin, medent bir milletin he"' daha ileri gitmekten, daha çok açıl~ 
nokta bu değildir. Mühim olan ci- yeti umumiyesile bu müstevliye maktan alıkoıydu. 
het Japonların Hindistan hududuna bağlanması, onu hoş görmesi ve Japonya bir deniz baskını ile ln
kadar varmalarına ve bu memle- ona yardım etmeıi varit olamaz. giliz ve Amerikan filolannı kuvvet
kette durum en fena ııeklini almış Şu veya bu maksat arkasında müs- ten düşürdükten ıonra kara ordusu 
olmasına rağmen aylardır hiç bir te- tevlinin adamı ve yardımcısı olarak itibarile tamamen boı bıraktıkları 

Ölümünü, hatta toprağa dü§eli ııebbüse giri~ememi~ olmaları ve hiç çalışanlar daima mahdut kalırlar. yerleri istila etmesini iyi bildi. Fakat 
giinler geçtiğini duyunca yürekten biqey yapamamış bulunmalarıdır. Halbuki Uzak Şarktaki müstemleke bunun ötesinde karşısına çıkan ufak 
ne derece yandığımı, cenazesinde Demek ki Japon tazyiki de ancak bu halkı böyle değiedir. Tabi bir kütle ordulann önünde duraladı. Şimdi 
bulunamadığıma ne kadar üzüldüğü- hududa kadar kendisini gösterebil- olarak kalması mukadder olduğuna taarruz ıırası lngiliz ve Amcrikalı-
mü ben bilirim. Allah gani gani rah- miş ve oradan ötede müessir olama- göre metbuun iyisini, !dilini, kendi- }ardadır. Bunlann kaybettikleri bü-

. mıştır. Mühim olan mesele budur. sine daha iyi muamele yapmasını yük 8ahalan kolay kolay geri ala-
m~u e:ı~İeketin en eski, Galata.sa- Kabul etmek lazımdır ki Jpanya bileni seçmesi gayet tabiidir. Bu se- caklarmı ummak doğru değildir. 
ray lisesinin en emektar muallimle· şimdiye kadar büyük ve modern beple Uzak Şarkta iyi politika ta- Savaı çetin olacak ve belki de İngi-
rinden olan merhum, gözlerini dün- ordularla karıılaııp onlan altetmiş kibetmek de bir harb ve zafer un- liz ve Amerikalılar da ancak muay-
yaya kapadı~ı vakitlere kadar, 5 1 de değildir. Şimdiye kadar Çinin suru olabilir. yen sahalara kadar ilerleyerek bun-
yıldır öğretmenlik ediyordu. 1891 kalabalık ve fakat silahsız veya çok Japonlu her ne kadar ırk itibarile dan ötesinde onların da takatlan 
de diploma aldığındanberi Gala.ta• fena teçhiz edilmiş ordularını nazarı buradaki halka İngilizlerden daha kesilecektir. Yahut onlar da deniz 
saray lisesinde 20 sen~ (leçons de itibara almazsak Japonyanın karıı- yakın bulunuyorlana da Uzak Şark kuvvetinde ezici u.tilnlük temin ede-
choses) ve (Osmanlı tarihi) okut- l~c;,tığı modern orduların mevcutları milletlerine bir türlü kendilerini setv· rek ve bu sayede Japonlara öldü-
muş, yüzlerce talebe yetiştirmiş pek aıyn ayn 15 0 • 200 bini aşmamış- dirememi§ olmaları kendi hesaplan- rücü bir darbe vurarak yerli halkın 
değerli hocamızdı. tır. Malaya yarımadasının üzerin- na kaydedilecek kayıplardandır. da yardımile eski yerlerini alabile-

Ona yalnız bu hürmetle kalma- deki İngiliz ordusu böyle olduğu gi- Bakalım eski İngiliz ve Amerikan celderdir. Bu harbler belki Avrupa 
dım. Yıllardan sonra evlerimiz karıııı bi FHipinler' deki Amerikan ve Cava idareleri ile yeni Japon fstillsını ta.t- harbinin ~itmesinden de bir hayli 
karşıya rasladı. Sık ınk konuştuk, I adası üzerindeki Hollanda ordusu da mı§ olan halk bunlardan hangisine zaman ıonraya kadar sürecektir. 
çok candan, akranc<lsına dost olduk ancak .hu kadardı, halen Salomon'· mütemayil olacaktır. Bu mesele mU- Fakat ııiındiden anlaşılan ıey; Ja· 
ve bu dostluk arttıkça arttı. lard~kı ordula~n d~. b~ndan fazla himdir. Zira bu uzak ve deniz aıın ponların artık varabilecekleri aaha-

Derslerinde, resmi işlerirıde saat oldugu pe~ v8:rıt degıldır. !)'erlere büyük kuvvetler göndere- nın en ıon kenarlarına geldikleri ve 
gibi muntazam, şöyle böyle tanıdık- So~ra oı~dıye kad~r . Japonl~r mlyeeek olan her iki müstevli de yerli bundan eonra bir Japon ilerlemeei-
larına fazla ciddi, fakat sevdikleri· ekserıya r:ıu.~temlekelerı ışg~l etti- halkı silahlandırarak onların yardı· nin pek varit olmadığıdır. Harb po-
nin yanında başlı başına bir alemdi; ler. Kendı ozw va~anlarını mud~faa mındaın istifadeye kalkııacaklar ve tansiyelini hesap etmeden ıon~uz 
ömür adamdı. Yaşına hiç bakma, eden kalabalıga yıne yalnız Çınde yerli ordular hangi taraf heseb1na büyüme ve genişleme emelleri gü-
gençlere taş çıkaran bir neşe kay- raslac!ılar. Avustralyadaki nüfus Ja· daha samimi ve candan aava~na den milletler İçin ne ibret verici mi-

... Esat Hamı merhum ponyadan çok az ve fakat kendi o taraf büyük bir avantaj elde ede• sallerdir bunlar. 
na~~dim ya, kapı komşuyduk. t 919 memleketlerini kahramanca müda-

d B (Muhanirln 1930,_da yaptııtı faa edecek bir memlekete saldırma-
da Binbirdirek'te otun.:yor um. e- k rlk t ) ı --------

a aur dah. ·· 1 dl H.i d" bi& ni yalnız bırakmaz, yakalayıp evine Yl ı goze a ama ı ar. n ıstan- 1 · 
k Od Cagıw zı o"ldürüp kaçarken kafesin daki bu kadar kamıklıgya ragymen 4 o götürür, odasına çı arır. anın se- • 

kiz, on yerinde büyükli1 küçüklü, önündeki fesliğen saksısını da a~ağı orada da büyük bir ordu il~ b~şa 1 ~J!;.:j 
renk renk fanuslu elektrik ampul- düşüre.rek kaçmış) ı Fransızcaıya çıkacaklarını akılları kesmed1. Hın-~ ~ 

Şehir çöpleri gübre olarak kullanılacak 
leri. (Gönlümde donanma var ama tercüme et hocam dedin mi derhal distana saldıramadılar. 
gözlerim de istiyor) diyip hepsini kelimesi kelimesine, virgülü virgü- Halbuki J ponyr11n biiyük, yetiş-
b. d kar. lüne çevirişi hazır. miş, çok fedakar ve kahramanca 

ır en ya d.. .. d 1 d 1 i "ba Sof d z· t tind 50 ı vvel doğduğu köşede kar· M~eledir yani ya, değme didon ovuşen or u an var ır. nsan tı - ya a ıraa nezare e top-
yolası~ıb~işik paravananın üstünde geçinen baba yığitin harcı değildir. rile muht;lif cephelerde mily<m~uk lanan bir komisyon, Bulgarista-

··mü i kedisi; bir yanda boydan Akça pakça, civelekçe, hele otu- ordular toplamak ve kullanmak ım~ mn merkezinde ve Fillbe, Bur
roya ttapları, yazıhanesi; beri yan- zunu bulmamıı bir kadın gördü mü kanı?~ da maliktir. ~ak~~ ~ur~da r;az, Varna: R~çuk, Pllevne .gibi 
da gramoforı ve etajerde nadide hemen gözleri parlar, neşesi artar, da. fızık ka~unları hukm~nu ıcra 1 lı_aşlıc~ şehırlennde çıkan <;öple
plaklar: Caruso·nun sesi, Hayfes'in türlü türlü nükteler, espriler yağdı- ediyor. Genış sahalara dagılm~§ ve ~n gübre .olarak kullanılr;ıasını 
lı:emanı, Paderevski'nin piyanosu; rır, geçkinlerin ve çehre züğürtleri- yayılmış .orduların, daha dogru_ıı~ ıncelem.işti~. Komisyon içtımada 
operetler, senfoniler... nin yanında da dudakları kilitlenir, d:v.~etlerın harb ve . taarıuz taz~ıkı bu iş içın bır pldn l1azırl~n:ıasım 

Dolabının içi küçücük bir müze: fırlayıp kaçardı. duşuyor. Muayyen hır huduttan ıle- ve bu hususta vücuda getmlecek 

ve Almanyada şehir çöplerinden 
nasıl istifade edildiği hakkında 
da bu memleketlerden maIO.mat 
alınması kararlaştınlmıştır. Bu
nu müteakip gübre fabrikalan vü
cuda getirilecektir. 

Şehir çöplerinden kemik, ka.ğıt 
ve maden! maddeler ayrıldıktan 
sonra kalan kısımdan gübre için 
istifade edilecektlr. Sünnetliğinde hediye getirilen ka- Bir sonbahar akşamı bize, Gözle- riye gidemiyor. Hindistan hududııı:ı- teşkilah tedkik etmiştir. İtalya 

lemtıraş; çocukluktan şimdiye ka- peye gelmişti. Çamın altına çilin- da İngilizleri harek~te geçir:n de -----------
darki fotograflannın kolleksiyonu gir ıofrası kuruldu. Hava durgun mu ı bu kanundur. Naıul kı fazla dagınık- E k kadın h • h • d 
ve altlarında tarihleri; üçüncü sınıf- durgun, uzaktaki kırlarda ufka yak- lık yüzünden İngilizler de ıi!ndiye n ÇO angı şe ır e 
ta bulunurken çekilen grup: İçinde laşan güneşin yaldızları. Üstad coş- kadar her tarafta zayıf kalmışlar 

var? 

ııonra (repetiteur) olan Ali Faik, muş, okuyor: ve kendi kudretlerile mütenasip i~ 
Türkçe hocası Mehmet Halit, mu- Qoand le aoleil se couche görememişlerdi. 
harir Saffeti Ziya, sefir Seyfeddin, horizantal Şimdi bu iki tazyikin bir muvaze-
Vehbi paşazade bünkiır yaveri jim- De Jongs rayona noyant la ............ , ... ., ...... , ... ,..,,, ... .. 
nastikçi Talat bay Selim Sırn Tar- plaine immense 
can; mükafat' tevzinde aldığı yal~ Comme un ble mlir. le ciel 
dızlı kitaplar; hattat İzzet efendinin oecidental 
elile yontup yadikar ettiği kamış ka- De pourpre vive et d'or pur ae 
lem; Avrupada talebe müfettişi iken nuance 
gezdiği yerlerin kart postalları.··· · · ................................. . 

Soba harıl harıl yanıyor. Samur Repasons - nousl (•) 
k.ilrkünü giyip sigara paketiı:ıi orta- Tam o eanada: 
ya kor, hoş hoş bahisler açardı. Ak· - İçki içttıin mezesinden yenir?. 
oamlan bir iki kadeh çakmak adeti. diyerek, ahbaplardan X Hanımefen
Ortaya tepıi gelince (içeri atma, di sökün ediverdi. 
ıenol arkadaş!) diyerek hemen na- Sandalyeye çöktü. Bahçeye girin-
k.arah tutturur: ce bizi görmüş, yanımıza gelmiş. 

fç bade, g\.izel sev. var ise aklü Gece yatısına kalacak. 
,umun Ehli dil, rind meşrep, eski rical-

Dünya var imiş, ya ki yok olmuş, den birinin de kerim~i; gel gelelim. 
ne umurun 1 altmışına merdiven dayadığını da 

Ardından gramofonu kurar. geç, pelteye dönmüş esmer !YUZU 

Planguette'nin Les Clochee de pudradan yoğurtlu patlıcan; yana-
Corneville operetinin (Je regar- ğıııda kılları uzamış koca et beni; 
dais en I' nir) parçasını yüksek sesle ağzında çakıl çukul iğreti dişler ... 
beraber söyler. J. Strauss'un Mavi Rahmetli, dakika geçmeden ya-
Tuasını koyup iskemleyi kaparak pıştırdı: 
vals oynar. Et voila la vieillesse 1 Adteu lea 

fstanbulun eski valsörlerinden. grands deasein.s, 
Hatta 1905 de lisenin tutuştuğu ge- Adieu l'ameur, les voeux, 
ce Perapalas balosundaymış. Dans l'hoınmage des bumaines (•H) 
esnasında yangını duyar duymaz Saatini çıkarıp (şimendifere ye• 
frakıyla koşmuş. tişeyim!) diye ayaklanmaz mıt 

Laf arasına boyna fro.ıkçe katıp Aman maman dinlemiyor, yolu tut,. 
alafrnngalığa yeltenmez, fakat Fran- mu~ gidi'.}'or. Yeti~tim. 
ıızcayı hakkile, sarf rve nehvile bi- - O mende!burun karşısinda gö
lirdi. Mesela: «Amcamın Aksaray- EÜm, gönlüm mü kararsın? içtiğim 
daki konağının orta kat odasında. boğazımda mı düğüm lensin ı.. di
duvara asılı kafeste duran kanarya- yor. 
yı, pe-ncerl'den giren tekir kedi par- Hatun hatırlılardan olduğu için 
çalıyacağı sıra yengem yetişerek (misafir gitti) filan deyip içeri al
pençesin<len kurtnrmağa pek uğraş.. dık. Çilingir sofrasını bahçenin alt 
mış sa da hain hayvan zavallı ku~ başına taşıdık ta adamcağızın keyfi 

yerine geldi. 
Bir yaz Bağlarbaşında köşk tut-

muştu. Kurban bayramı içinde beni 
davet etti, gittim. Öğleden ıoı:ıra 
Büyük Çamlıcaya çıktık. Caminin 
yanındaki bayram yerinde salıncak
lara dolmuş çocukları görür görmez, 
hazret de, hadi aralarına sıkışıp on
larla beraber, avaz avaz türküyü ne 
tutturma: 

Çayırda gördüm seni 
Ellere vermem seni 
Kendime aldım seni 
Belinden sardım seni 

Salıncakçıya da atılmaları 
- Yandı mı hemşerim, kuruıları 

bir daha çıkalım mı~ 
Yanımda focoğraf vardı; oippa

dak enstantaneleri bastım. Arasam 
o resimleri bulurum. Tekrarlayım, 
ömür insandı; daha ne yazsam az
dır. 

Çok sevdiği, kendisine pek düo
kün, küçük evladı Adviye kızıma, 
abla.sına ve ağabeylerine, Devlet 
demiryollan Sirkeci gannda daire 
amiri kardeşi baıT Aıaıf biraderime 
en içten t!z.iyelerimi ıunmak·, acıla
rına ortak olmak boynuma borçtur. 

Sennet Muhtar A11.11 

(•) Fransız §alrl Plerre Dupont'un 
cıs21-1a10>, btr şilrlnden parça. oraı
cı.kta not ediverdi~ bu Eat1rlar h!l! 
durur. 

en> Şair Dcllle'den; bu da elAn ya
nımda. 

Avnıpada en çok kadını olan 
yerlerden biri Budapeştedir. Bu 
şehirde 1935 de 1000 erkeğe 1179 
kadın düşmüştür. 1941 de yine 

1000 erkeğe 1149 kadın isabet et
miştir. 

Umumiyetle A vrupada kız ço
cuklardan ziyade erkek doğar. 

idam sandalyesini taht yapmış! 
Amerikada çıkan cKoliersıı mec. 

muası 40 sene evveline alt bir 
vakayı yazmaktadır. O zamanld 
Habeş imparatoru ikinci Menelik, 
ölüm mahkılmlarınm idamı için 
Amerikaya 3 elektrik sandalyesi 
ısmarlamıştlr. Fakat memleketin-

Tramvaylarda 
Haİnburg ve Dresden'de olduğu 

gibi Breslau tramvayları. da yük 
taşıyacaklardır. Sabahleyin işle
yen ilk tramvaylar, sa.tıcılann 
sebze vesair gibi lqe çuval ve 

de elektrik olmadığından impa
rator bu sandalyeleri kullanama
mıştır. İmparator sandalyeleri 
güzel bulduğu için bunlardan 
birini kendine taht yapmış, diğer 
ikisini de saraydan en yakın dost
larına hediye etmiştir. 

yUk taşınacak 
sandık.lanın taşıyacaklardır. Böy
lelikle benzin ve ameleden tasar
nıl edilecektir. Tramvaylann yük 
taşımaları diğer Alman şehirle
rinde de tatbik edllecektir. 

Doğan çocuklar için boru çalınacak 
Evlenmeği teşvik etmek için 

bir çok memJekctlerde bekArlık 
vergisi konulması, her çocuk ba
şma veya çok çocuklulara naa.. 
miye verllınesi gibi tedbirler alın
maktadır. Almanyamn Sudet'ler 

Kibrit kutulara 

mıntakasmda Ztheldort hasaba,. 
sında yeni bir doğUm Adeti çık· 

mıştır. Şehir kulesinden yen! do
tall her çocuk için boru çalına-

caktr. 

koleksiyon eri 
Çekyada garip bir koleksiyon- van resimli 1000- kibrit etiketine 

cu belirmiştir. Bu adam kibrit mallkttr. Koleksiyoncu, bu kibrit 
kutulan üzerlerlndeki etiketleri kutusu etiketlerini ayn ayn al
toplam.aktaym.ış. Otuz l!lelle içe- bürnlere yapıştırmaktadır ve böy
rlsinde 12.000 etiket toplamıştır. le 54 albümü vardır. Çek, bu kib
Yalrrra Japanyadan muhtelif rit kutulan etiketi koleksiyonla
renklerde manzara, nebat, hay- rile bir sergi açmak ndyetlndcdir. 

1 
Havadan bahsederlren nazar 

değecek diye ödüm kopuyor. İki 
haftadanberi tam bir bahar Jıa. 
vası hüküm sürüyor. Sabalılan 
kesif bir sis perdesi şehri kaplt
yor. Vapurlann, trenlerin, sis dü· 
düklerinin, yorgan altında ter· 
den bunalmış ağır bir hasta inil· 
tisini andıran uğultu1an bir ka9 
saat devam ediyor. O sırada gü
neş de buzlu canı ardından par
lıyan iri bir e!ektrik ampulii gibi 
ağır ağır gökte )iikseliyor. Gelin 
omuzundan sıyrılan tiU gibi tepe
lerden inip den.iz } · üne yığılan 
sis kümeleri dağıldıktan sonra et
rafa latif bir bahar neşesi yayı. 
Iıyor 

Kurban bayramı da bu parlak 
güneşli bahar havası içinde geçti. 
Bayram meraklılan rahat rahat, 
bol bol ziyaret gezintiJeri yaptılar. 
Akşama kadar sokaklar çocuk
larla, ziyaretçi gruplarile dolduğu 
gibi geceleri de meht.ap fırsat
tan kaçmlmadı, geç zamanlara 
kadar ayın gümüş ışıklarile yı. 
kanan sokaklardan ayak pat1r
dılan, kahkahalar eksik olmadı. 
Yeni elbise yaptıran bazı deli
kanlılar cicilerini herkese göste
rebilmek kin ivi bir fırsat bulriu
lar. Her Semtte paltosuz, 1>ardc· 
süsiiz dolaşan bir çok gençler gö
ze çarpıyordu. 

Bir de geçen kurban bayramını 
dlişününüz! .. İlk günü diz boyu. 
na kadar kar ile örtiilen sokak· 
larda tipi savruntulanndan göz 
gözii göremiyordu. Bir çol( kim
seler kurbanlanıu ev içinde mut· 
faklarda, banyo yerlerinde kes
meğe mecbur kalm1şlardı. Demek 
ki laş bütün hıncını o zaman al
mış. Fatin Hocanın dediği çıktı. 
Geçenlerde geçirdiğimiz büyük 
fırtınadan sonra bir müddet da
ha iyi havalar göreeeğimizi söy
lemişti. inşallah muhterem üstat 
her zaman böyle hoş hava hava
disleri verir ve her dccliği doj.!ru 
çıkar da bu yıl sıkıntısız biı· kış 

geçiririz. 

Bu kurban bayramında lıc : de 
sokak1arda dolaşmak fırsatını ka
çırmadım. Ziyaret bahanesiJe bir 
bayii gezinti yaptım. Bu dola!:ma
lanm esnasında birşey n:ızan 
dikkatimi celbetti. Sokakta gezici 
gruplarından bir çoğımun elle
rinde paketler görüliiyordu. Sım
sıkı sanlmasına rağmen gazete 
kağıtlannın dışına kadar sız.an 
kırmızılıktan belli ki, paketlerin 
içinde kurban eti sanlı. Bunlar
dan ekserisinin büyük evlere, 
apartunanlara girdiklerini gör
düm. Dikkat ettim; hakikaten, 
ziyarete giden dostlardan bir çoj?u 
biribirlerine kurban payı götii ü
ycrlar. Halbuki dinimiz. kesilen 
kurban etlerinin tamaınile f:ıldr
lcre dağıtılmasını emreder. l\1ak
sat, her zaman et yiyemiycn fa
kirleri sevindirip sernp ka1.an
m:ıktır. Kızılay her semtte aşha
neler açtı. bir çok fakire herglin 
sıcak yemek verip kannlarını clo
yuruyor. Eğer, dini geleneğe uya. 
rak behemehal kurban kesmek 
istoysak onun etini bu aşhan<'lcre 
verip yüzlerce fakiri sevinclirmek 
sevapların en büyüğüdür. Kurlıan 
etini. bir hediye mataıu gibi muh
taç olmıyan eşimize dostumuza 
dağıtırsak ondan beklediğimiz 
manevi faydalar, SC\'aplar Şiiyle 

dursını, günaha gireriz. 
Vaktile adamın biri nmhnllin 

kadısına gitmiş: 
- Kadı efendi, demiş. 'Ben hu 

kurban bayramında ihtiyar an
nem için bir kurban keseceğim. 
Etini kavurup küpe dolduraca
ğım ve annem yiyecek. Bu cair: 
midir? Kurban borcunu ödemiş 
olur muyum? 
Kadı bu cahil adama uzun 

uzadıya kurban kesmenin dini 
şartlannı anlatamıyacağını gö
rünce: 

- Milslümanlar yann öbür 
dilnyada cennete giderken, diin· 
yada kestikleri kurbanların sırtı· 
na binerek' sırat köpriisündcn ge. 
çecekler. Sen dediğin şekl1de ha
reket edersen, annenin de sırat 
köprüsünden geçerken kavurma 
küpüne bbunesi fcabeder. Hunu 
annene anlat; kavurma küpii ile 
sırat köprüsünden geçmeğc razı 
olursa sen de bildiğini yapa~ın. 

Cevabını vermiş. Biz de kur
banlanmızı buna bem:etmiyelim. 

Cemal Refik 
••••••••••• .. •••••••••••••••••••••a••••• * Şişli civannda oturan Turan 
adında oil dört yaşlarında bir çocuk 
diln cwde amcasının tabancasını 
alarak kan§tırırken ıilah patlamı~tır. 
Cıkan kur§un Turanın başına sap
lanmış ve çocuk derhal 1$lmüştür. 
Cesedi Morga kaldırılmıgtır. 



---- -- - ---~-Sahife 8 
=-::--

AX!ŞAM 23 Kanunuevvel 1942 

Am~=====~BR3a=;=~~~=====,~~~~ .~~ı:~~A~r "B E'Ki*E y iş 1 ~arb için e anya 
B 1

. ,. G . f YE İKULE Zi A 
.KaPı iki kere çalındı. Hlzmetçinlnl Ma.vJ köşk uzm:ı zaman boş kaldık

bugün g~ sağırlığı üstünde fd1 tan sonra daha yeni tutulmuştu. er lll lll manzarası - ece hayafl - 1 Tefrika No, 73 Yazan: İskender F, SERTELLİ 
. Verilen yiyecek miktarı ~~---·====-•ım:::::=·--·===:•..-rl ~llleri işitmiyordu. Ay~ kendisi. ko- Hlznı.etçlye: 

l1lP kapıyı açtı. Karşınında Ner:imanı - Plkl ... Ne yaıpacaklarsa yapsm-
göriince deli gibi bağırma.ta başladı.: la.rl... dediırı. 

Neriman ı... Sen hat... V&famzl... ~ müstakl>el kocamla da bu su.-
ıtatnl. .. Hangi dağda. kmi öldü?, .• retle tanı§EXIUJ oldum. Biraz sonra ta- Tem1>9 gazetesinin bir muhabiri, 
Sotuk sq mu? Sıcak su mu?... v~ aras:ını andıran odamın pence- Almanyada bir seyahat yapmı~tır. 

O kadar telft.şla çırplllliford.u lc1 onu resinden bl.zlm b1ı1nc1 damın üstüne M · · k · 
aören büYtik ve heyecazı.h b1r m,a..- baktığım zaman ota.da genç bir adam ~abır ıl yazı~annı ~erime hasret-
cera geçlı:l.yor zannederdi. Halbuki gördüm K~ Udııci da.nu çok m~tır. Bunda diyoy kı: 
sadece uzun za.ma.ndwıbert gönnedL ~·zaten anteni tavan arası Berlinde harhio ağırlığı hissedili-
tl bir arkadaşı gelmJştl. gibi yerln önüne bağlamak lifi idi ... yor. Fakat buna tahammül etmek 

İki genç kadın blıbirlertmn bo- GeD9 adam bu işi yaparken kire- ve ,galip çıkmak için bütün kuvvet-
~nlanna. atıldılar. Öpüştüler ve du- mitlere büyük bir ıttna ile lle.sıyor, ley seferber edilmiştir. Hiç kimse 
dak boyalan birblrlerlnln ~erine bir kaza. çıkarmam.at: için, onları kır- boı durmuyor. BirbiYini müteakip 
bulaştL mamak için Adeta parmaıklan üzerin- sınıflar silah altına çağırılıyor. So-

Ayşe. Nerimanın koluna girerek de yürü:yordu. kaklarda yeni silah alana alınanlar, 
onu ·saıona götürdü. Hın atr;mdan Bir aralık ayağı kayaı: gibi oldu. izinü gelenler, yaralılar, nekahet 
cvefa.s:ızt, t.hafn!t, (yavuz hırsız. gi- Ben bir çığlık kopardım.. Bura.dan devrini geçirenler sık sık görülüyor. 
bt tabirler düşmüyordu. düşerse bln parça olur giderdi. B la k _ r tl · h b' b' · · 1"1<>....... un nn ıy-e erı, ar ın ırmcı 

Neriman mantosunu çıkardı. Ayşe ............... adama pencereden seslen- · d ld w 'b"d. o· · ı· 
onu en rahat, en yumuşak :vere oturt... dim: senesın e o ugu gı ı ır. ısıp ın 

muş, arkasına. yastıklar yerleştlrt- - Aman d~eceksini:ı. tamdır. 
yordu. Bir yandan da arkada§ma o pencerenin ltenanna geldi. An- Trenlerde, lokantalarda toplan-
~yle söyıüyordu: tenini bağ~ı tılarcla barbden bahsedildiğini sık 

- Ben görmtyell bu ne değiştkllk: Bana: mk i§ittim. Fakat daima bahsedilen 
Neriman!... Ne kadar §1klaşm1~. - Sfzl. rahatsız ettim... Bu köyde Rus harbidir. Bütün düşünceler şar-
Ne ka.dar güzelleşmişsin ... Zaten Ş1k radyocu, elektrl.kçi, antencı fllln ol- ka teveccüh etmiştir. Harbin bura-
ve güzeldin ya... madıl'ı için io başa düştü dedi. da kati olacağı kanaati vardır. Hiç 

Neriman masanın üstündeki blllfir Bundan sonra anteni düzeltmek kimse Angl<>Mksonlann şimdilik bü-
algara kutusuna t:klifsizce tmarur- Jıçin bir Irere, blr kere dahQ. ~ldi. Bir yük ölçüde bir harelette bulunma-
ken cevap verdi; kaç defa da teli yalancıktan kopardı b iti · H' k" h b" 

- Daha mühim değJşikllkler de zannederim. İşte olanlar oldu Ayşe- s~.1dd e . em~;d · 1 kks~ har in 

nıyor. Tramvaylar, otobüsler dcılıa 
le.ısa fasıla He işliyorlar. Sokaklarda 
halk daha fazladır. Fakat bunların 
hepsi ciddidir. BiY zmanlar gece 
başlayınca Kudürstenstrasse'de dan
singlerin, kabarelerin elektrikli rek• 
f amlan görünÜT, her tarahan Viya• 
na Çingene oTkestralarının sesleri 
gelirdi. Şimdi dans yasaktır. Gece
leri, pek lüzumlu birkaç lambadan 
başka her taraf karan1ıktır. Çünkü 
Berlin, ~ephelerdeaı pek uzak olma· 
sına rağmen, ıharb mıntakasıdır. Her 
dakika fngiliz uçaklannın bombar• 
•;hmanı mümkündür. 

Fakat Berlinli gece hayatına alı~ 
mış olduğundan, karanlığa yağmen, 
geceleri sokaklar çok kalabalıktır. 
Sık sık cDikkat», cRica ederim> 
sesleri işitilir, her dakika çarpışma· 
Iar olur. Çünkü sokaklar, sinemala
ra, tiyatrolara, lokantalara. biraha
nelere giden on binlerce inııanla do
ludur. 

Hayat nasıl geçer? var... ci~im... Diyorum ya... Dansı senin mu eti ve şı etı a ın a aya e 
- Ne g!bı? başına ... > kapılmıyor. Bununla beraber nema.- Almanyada harb tasarrufu 1939 
- Evleniyorum!... Ayşe adeta. mahzun bir tavırla yer- temlet, ne mahrumiyetler, ne haya- da değil, 3 sene evvel başladı. Al-
Ayşe kocaman kO<.'aman gözlerile deki halmm göbeğine doğru göz1erini bn güçlüğü halkı fazla müteessir et- manya bugiin ihtiyatkarlığının seme-

ona baktı: dikti. memektedir. Kati bir İtaat vardır. reeini topluyor. Almanyada hayat 
- Sa.hl ml? ... Aman anlatı... Pek giliıel blr kadın olduğu halde Tasarruf propagandası Avurupada harbe girmemiş memle-
- Hem de pek beğendiğim bir kı.smet.l. - her nedense - kapalı idi B .. k'" d l al kellere, lı.viçre, Portekiz, İsveç, Tür-

adamla evleniyorum Ayşeciğim ... Da- Neriman onu teselli ede k sokak ugun u or u arın muazzam m -
r en .. emey ı·hti"yac va d C h d bu kiye, Bulgaristan'a nispetle daha fe. 

nsı senin başına... kapısının çalındığı işitildi: Biraz son- ... e ı .. r u. ep e .e. -
Ayııe gülüm~edl: · ra 1Qeriye giren hizmetçi, Ayşey&: lunan her nefer ıçın cephe gerısınde nadır. Fakat 1914 - 1918 harbine 

K .. "'· h d_.' k 9 1 O am le · 1 ma•ı lazA ımd1r nispetle çok iyidir. Almanyada bu"-- Nerede bende o talih!... Ben - UÇı.ı.A anım... ,, ..... , arşıkl. &Ve - e nın ça ış ~ · 
şimdi kendi meseleni anlat bana... taşınanlar haber g-Onderml.şier blzlın Bu suretle bir milyonluk bir ordu yük bir kıtlık hüküm sürdüğü hak-

Neri.man divana yaslandı. ve an- balkona radyo antenlerini bağlıya- için 9 - 1 O milyon işçi lazım demek,.. kındaki iddialar doğru değildir. Üç 
latmağa başladı: caklnnruş ... cÖğleden sonra gel.sek tir. Harb istihsalatı meselesioi hal- senederrberi milyonlarca askerden 

- o kadar baait bir evlenme hi- hanımefendi. müsaade ederler mi?• !etmek için hükUınet sivil ihalktan mürekkep bir ordu ile ibüyük bir har
kiyesi ki sorma... Biz haya.tumzın diyorlar ... Saat üçte geleeekl('rm.iş,.. lıer sahada, bilhassa elektrik ve kö· be girmiş olan bir memlekette bol
bu en büyük vak:ısını gayet gürültü Şimdiden haber veriyorlar... mÜT sahasında tasarruf istiyor. Otel- luk da aranamaz. Verilen yiyecek, 
ile, patırtı ile, pek velveleli ve dağ- Bu garip tesadüf il.zerine 1k1 kadın le.rde, nezaretlerde, ticarethaneler- harbin iptidasındanberi hemen he-
dağalı bir tarzda geleceğini sanırız birbirlerine baktılar. Neriman gülüm- d b.. l d lA h 1 .. men aynıdır. Fakat hı'ç kı'mse a~lık-
d ıı.·ı · sedl. A- "'deta heye-A-•a a--- e, uro ar .a şu . av a ar goze çar- .. 
e&ı mı · .. Ne münasebet?··· Çok "-r- ~ l,;411.l .r-.... El ktrik d tasar" tan ölmemiştir. 

defa o öyle sessiz ve sadece blr tarz- kalktL Arkada.şı. ona fısıldadı: parufr: ~' .e cereyanın an 
da bnümüze çıkıyor ki biz de bu işe - Bak Da.ıı.sı senin b~a der camız.> 19 birinciteşrindenheri ekmek 
ŞIUJıp kalıyoru2'. ... İşte benimki ... Dü- demez du·~ kabul olundu Gazeteler, sinemalardaki lavha- tayını haftada 250 gram arttırılmış 
şün bir kere ... Hiç aklımda bile yok- Hizmetçi bal§. aya:kta ce~~p bekli- lar, halkı, evlerini kabil olduğu ka- 2250 grama çıkanlmıştır. Ağır işçi-
tu. Yazı geçirdiğimiz o bizim külüs- yordu. Ayşe ona sorou: dar geç mtmağa haşlamak suretile, Ier eskisi gibi 3650, hatta ba:zı işler-
tür, dağ başındaki tahta köşk yok - Kim bunlar?... kömürden ta.saarrufa davet etmek- de 4,650 gram alıyorlar. İlkbaharda 
mu? ... İşte onda pinekleyip duruyor- Kız cevap verdi: tedir. Bu fedakarlık az bir şey de- 300 grama indirilmiş olan haf.talık 
dum. Bütün gün kitap okuyordum. - Hani efendim 1kl bekft.r erkekle ğild..ir; çünkü Berlinde kış şiddetli- et tay.lıllı yeniden 350 grama çıkarıl-
Ve oomyell divanın üstüne sırt llitü anneleri ... Karşıya ~uı.a.nlar... dir. Fakat yapılan hesaplara göre, mıştır. ( 6 yaşına kadar çocuklar 
yatıp, bazan elimde bir sigara., ta- - Bilmiyorum... 'Üçte mi gelecek- Almanya halkı bir ısınmak tan vaz- 200 6 d 18 k d 
vana baklp hayal kuruyordum ... Te.t- lerml..ş... · .. .. • v yaşın an yaşına a ar 
h hayaller. . . - Evet üçtem Şimdiden haber veri- geçse ~5~ bın ton komur tasa?>- 400, agır işçiler 700 - 850 gram al .. 

yorlar. ruf e~ıl~ıı,ı olu-r. 13,000. ~gon da- yorlar.) Diğer yiyecek miktan eski-

- Ne dedin, hem.ş:re_ Sen bir Ve- - İyi amma, bu işin para. llc yapı... 
nedik şövalyeruıln kızı mısın? lacağını söyliyen sen değil misin? 

- Evet. Fa.kat, bu bir sırdır. Ham- - Benim .. Fakat, parayı bu kadar 
za bu sırrı k:i.mJeYe söylememişti. çabuk bulacağını ummuyordum doğ
Şimdi senden yardım lstemeğe mec.. rusu. Hele ben bir kere asesbaşının 
bur olduğwn için. bu sırrı da. sana adamını bulayım.. Onunla konuşup 
açıyorulll. anlaşayım.. Ondan sonra sana gell;', 

- Babanın adı ned:lx? paraları alırım; yahut parayı alacak 
- Ant.onyo.s.. adamı buraya getlrlrtm. Ben para.ya 
- Antonyos .. Antonyos .. Beın bu adı el sürmekten çok çe!dnlrim, hemşire! 

her zaman duyarım. Ye'cl:ikuledc ak- Po.ra. benim en büyük düşmımımdır. 
lını oynatmış bir V"nedi<klinln adıdır _ Pekala .. o halde sen babamı Ye. 
bu. dikuleden kurtarmak için ne ınüm-

- Ne dedin.. Aklını oynatmış bir künsc yap .. Çal~. çabala. İşi bitirince 
venedikll mi? buraya gel, parayı al. 

- Evet. Yedikrıleden a.r~ıra ç~kan Yusuf tok gözlülük gösterdi. Altın-
kimseıer bundan 'bana ÇC>k bahset- ıan yere bıraktı. 
~lerdi. · Gideceği sırada Ayşe zorla Sarı Yu-

- Ne diyorsun? Demek ki baba.mı surun cebine blr kaç lira koydu: 
- ismen olsun - sen de tanıyorsun, - Rakı içiyorsun, değil mi? 
öyle mi? - Evet. Hem de her akşam .. 

- Öyle ya. İ.stanbulda Yed.lkule ile - o halde bunlarla rakı içersin. 
ilgisi olan herkesin Antoy06U tanıma.. Hamz."lnın hntınnı k.ımuyacağuıdan 

sı H\zımdır. Zl:ra o Yeıdlkule zindan- eminim. Bana bir Lld gün içlt1de se.. 
larınm e'bedi bekçilerinden blrldir. vlııdiricl blr cevap getireceksin, de~ll 
Hem de çok akıllı bir adam. mi? 

- Ne blli<yorsun akı.ll! oldu~unu? - Hiç merak etme .. İki üç g[ın son-
- A canım, beni zorla söyletmek ra ug-rıırım .. Şimdilik Allha ısınarla-

mi istiyorsun? Yed1k:uleye ben de girip dık. 
çık~lardanun. Fa.kat, ben orada sarı Yusuf yavaşça kaıpıyı kapayıp 
iken Antonyos yeni gel.m.l§tl. çıktı .. 

- Sen neden girdin zina.da.na? Ve Edirnekapı caddesine doğru 
- Birine bir tokat vurdum. Tokatı açıldı. 

yiyen. yeniçeri ağasının adamı imiş. 
Efendisine şiki\.yet etmiş. Ertesi gün Yusuf yoldn. gid<>rken, kı>ndi kendi. 
beni yaklayaıp attılar oraya. L~kin ne gülerek söyleniyordu: 
benim bileklerim gibl çenem de kuv- - Arkadaş hatın için kadınc~ıza 
vetl:dlr. «Alimallah, el altından vezi- söz verdim amma, bilmem ki bu işin 
rlaz::ıma da, valide sultana da haber altından kalkabllecek miyim? Anton
göndercceğim ve beoni bir tokat yü- yosu Yedikuleden kurtarmak .. Yahut 
zünden zindana attılarl1> diyeceğim hlç değilse oradaın Sarayiçi hapis'!la
dtycrek feryadı a.tmağa ba.şladım. Bir nesine naklettirmek. Bu benim ylpa
ay sonra bir gece beni zindandan ser- cağım iş midir? Nazif a~anm rüşııet. 
bes bıraktılar.. Yani seniıı anlıvaca- yediğini ve adamlanmn parn ile I~ 
ğın benden korktular. gördüklerini herkes gibi ben de bili

- Neyse, gt?Çmlş olsun. Şimdi be- yorum amma, bu işi becermek kolay 
n~m serden dileğim ıjudur. "Babam ı mıdır? Bence pa.ra. vermek de almak 
güneşsil>Jikten, havf!.sızlıktan bunal- ! kadar güç bir iştir. Bunu herkes ya
m1' orada. Saray içindeki hapLshane- j pamaz, derhal yüzüne gözüne bula,,._ 
ye naklım istiyorum. Bu işi el altın- tırır ve sonra m:ıhçup da olur. 
dıın yaptırmak mü.mün değil midir? 1 Yusuf Şehzadeb:ışına yaklll.'}mL'itı. 

- Gayet kolay. Asesbaşı N!Wf ağa- ı Yolda eski arkadaşlarından Demir 
ya yüz altm verirsem, bu iljl bir gün- Aliye rasladı. Bu, İstanbulun sayili 
ele, bir saatte yapar amma, paranın belalılarınd.!u1, fakat cesur bir baba
gözü kör olsun. Böyle bir zamanda yüz yiğitti. Demir All, Yusufu görünce: 
altını bulmak heır baıbayiğitin karı - Aman ablciğim. dedi. Ben de se-
m1dır? nl arıyordum. Hele gel şu koltuklar-

Ayşeni.n gözleri gülmeğe başladı. dan birine girelim de biraz hoşbeş 
- İş paraya dayanırsa, ben bulu- edelim. 

rum. Kaç Ura lfızım bu işe?.. - Vaktım yok, Demirciğiml Acele 
- Dedim ya. Asesbaşınm gooü aç.. ve mühlm bir iş üzerindeyim .. E\·ime 

tır .. En aşa~ yüz altm olmalı ki, gözü gideceg.im. Bırak benim yakamı .. 
doysun. Demir Ali lfı.! dinler mi hiç?! Zorla 

Nerlman sözünün bur.ı.sı.na gellnce - Pe,.• gelsinl""·... ha mühım malzeme naklı ıçın serbes ai aibidir. Mesela· yagw haftada 300, sıcak sıcak güıdü. Ayşe ona: ..... - it 1 ~ - Belki baŞ<.asına da p:ı.y verir. 
_ Yani şlrndi benim yaptığım. gı_ Hizmetçi çık.ar çıJana.z lk1 kadın a ır. · ağır işçiler için 400 - 700 gramdır. Ben sana yüz elli altın verirsem, bu 

Yusufun kolundan çekerek dar bir 
sokağa. götürdü .. Yeşil bir kapıyı çal
dı: bt dedi heyecan içinde komeynağa başladılar. Bununla beraber Alm.anya harb ik Lşl üzerine alır mısın? 

. . . Neriman:. sanayii İç.İn gittikçe daha fazla kö- .. Artış m tarı az olma~la beraber San Yusuf ş::tşala.dı: - Burası türbe değil, gizli bir mey
hanedir. Haydi gel bakalım .. Misafir olan gen<; kadın devam etti: - Gör~ksin ... göreceksin. .• Mut- mür sarfetmeğe meoburdur. Ecnebi ıl? karşılanmıştır. Umunuyetle b~, - Aman ne diyorsun hemşire? 

- Evet.·· Benimki tanı bir manastır laka bu işin altından bir nişan halka- işçilerin ve esirlerin bu hususta ça~ yıyecek sahasında buhranlı devrenın Hamza reis bu iş için lSO altın veril- İçeriye girdiler ve kapıyı kap.ıd :lar. 
Meyhanenin içinde sadece bir uzun 

tezgah vardı. Herkes ayakta içiyordu. 
hayatı ldl... Köye geldiğime de ge- sı çıkacn,,...~ ... Ah, ~şlm clm•.,,,...M.. lı ... ması k~fi.degwı•l.J'r. SaYfiyab azalt· a_tlahldığı sur.etinde. tela_kki edilmi~- diıı.· i d b •··~ Ç" kü. lece~lme de plşmandnn. Çünkü orası ....... ı.ı. ... ~,,.~- '"" a u.ı Uk d lk k &lll uya.TSa, ana ...u,ar. un o, 
şehirden, kalabahktan, elektrlkten, bende üçe kadar beklerdim.. Ne yazık mak lazımdır. Mareşal Goering şu ti~. r~Y?1a an.~. yıye~e trem: bu memlekette ne rüşvet yer, ne de 
tramvaylardan, hayattan pek uzaktı. ki hemen gitmeğe mecbunıınl... sözleri aöylemi§tir: cKömür zaferin nın Berl~n e geldıgı haberı umumı yedirir. 
Meğer biz o her zam.an şlk!yet etti- Nerim.an gittikten sonra Ayşenin anahtarıdır. Bununla harb için lü- menınunıyet uyandırmıştır. Bu tren ,,- İyi amma, kurtarılacak ada.m 

Te7,gt\.h başında üç dörL kişiden 
fazla Yoktu. 

ğlmlz gürüıtfilü hayatı, tramvayları, heyecanı büsbütün arttı. Hayatının 1 h . ak .. k"' 50 vagondan mürekkepti.6150 san- benim babamdır. Parada benim pa- Demir Ali iri yan bir delikanlıydı; 
bu en mühim hadisesi. ~ gayet zuınd_ u K~ ~~yıd yatpm f ~.um lunk-ldık tereyağı, 2,036 tavuk 230 400 ram. Hamza.nın değil .. Madem ki bu i.ş Yusuftm hatırını sayıyordu. 

otomoblllert. hattA sarsak otobüsleri ...,,, .... t .. rül. ı·· - blr kild L ur.> omur en aıarru ıçın e e - ' • _ San efeciğim! - diye söze baş. 
bile ne kadar sever; onlan ne çok v...,.. ve gu ~- şe e ge trik istihsalini azaltmak l3.zımdır. yumurta, 200 ton domates ve hıyar, para ile halledilecek. Al sana. yüz em 
ararrnışız Be d .. , ld1ın mez mi imiş?... .111ı.c:: saadet kendi çuvallar dolusu tat IA l\ltın. Bu işl senden bekliyorum .. Ba- ladı - Ben Yed.ikule hapishaneslı:e 
bizi ... n e oy.e ... Sen kapısını da çalıyordu Adeta blr qk Halbuki biT ton euni benzin elde et- h v pa es, pancar, a_.. bamı ya tahliye ettir, yalJ:ı.ut Yedi- esra

1
r satıyorum. Sen yabancım dr.ğıl-

m o köşlte gelm.iıj miydln?... En rande be'kle lbi' idi Dakik lar mek için 3000 kilovat elektrik la- ana, sogan ve saire getirmiştir. kule zindan•ndan Sara,,.;.,!. haplsha- sin. Orada gizll eller tuttum. . :::.~-
ü~t kattaki, dama bakan tek odayı vusu r g a d 8 . 11 OOO b' Bunların hepsi Berlin hastaneleri '""' dı ı seni !b lı 
b

.11 geçmeslnl bilmlYordU saat ild oldu zım ır ır ton azot ır ton nesine naklettir.. yuzu·· ·· .... iraz m1neşl mcı anm var amma, n g ı ır 
ı rsln deıtıı mi? ... Burası tavan ara- Iki. b k 1h t. ~ 1 Ut · b ·d ·ı A '--' k• 40 OOO içindi. Lokomotif bayraklarla dona- "' "~ b lı ı d sı aibi bir şeydi amma et f uçu ve n a.ye uç ... anma.- una enı en sunı .s;auçu ' l 'st d h' k A . görsün. Yazıktır babama. uslu a.ş_ arkadaşa çok lht yacım a 

de;ecede Mklmd~r :4te bü~ a ~ sa hizmetçiyi çağırıp so:mcaktı. 'Üçil kilovat elektriğe ihtiyaç göstermek- hatı m11' ı a~yon a Bll' as erlı mUkuzıka Ayşe dolaptan yüz elli altm çıkarıp var. Bu ışte b~nimle ortak olmaz fil!-
. n 10 g,....ivnrdu Artık ·~ı.~-ü kızarttı. t- .J! B ı..~-1 d' 1-' b'"t"' Al va ar ça ~tır. u suret e ray- verdi. O bunlnrı ver1"'ken, bu deıı.erll sın? nümü burada geçiriyordum. Bazan -.,,.JV • ,, ..... \&U eu.ır. u !eucp e ır &.ı u un - • ld bul · " ..... 6 

pencerenin önünde oturduğum ve lı.. Hizmetçi kızı çağırdı: manıyada lüzumsuz yere hi~biT lam· n_a nın ~ e llllması emnı~e: v~- san madenin her zaman vo her yerde Yusuf bir kadeh yuvaıladı: 
tan bulu uzaktan seyrettiğtm de olu- - Gelmediler mi? ... diye ~rdu. ba yakılmaması için mücadele açıl· rJyor. us~anın cenubun?~ ıyı hır büyük bir rol oynıyacağmı sanıyordu. - Fena değil.. Karlı bir iş. 
yordu. Böyle zamanlardan birinde kız tamaınlle unutmuştu, şoyle ce- ııılı§tır. ~ahsu!!e yıyec~k meselesının halle- san Yusuf ::ı.ltınlan aldı: - Çok karlı ve çok keyifli bir tş. 
kapı çalındı. Bizim salak hl.2Dnetçi cap verdi: l l dılecegı k.anaatı vardır. Ukrayna, _Bunları ktrne veriyorsun? efe<:iğim! Eğer bana yardım ederı;en. 
koştu. Geldi, şunlan söyledi: - Kl.m efendim? .. Ber in gece eri. çok ~-ümbittir. Almanya burasını - Sana.. - Benden ne gibi. yardım istiyor-

- Efendim blr1 gelmiş radyonun - Canım ra.d:yo için, anten için ge- Cuneı Le.tar batmaz Beylin uya- ekmegı, muhafaza etmeği bilirse hiç- Yusuf altınlara şöyle bir goo attı sun? 
t in leceklerdl •••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• b' · k · · 'da d ve bir ceviz torbasından daha. deh<>r- - Yedi:kuleye ~·arctır.ım zaman es-an en 1 yapmak lçln blzlın dama .. · ır zaman yıyece sız ve ıptı i ma - &v 5 

çıkmak lstlyormuş ... SWden müsaade - Ha ... _ Gelmedller efendim... - Kuzum antıen için uğrıyan olma.- de9iz kalmlyacakhr. Bu sebepledir siz bulduğu altınları yere bıraktı: rarlıın saklıyacak em.in bir ıı.rkad:uJ 
istiyor Saat dort, beş, altı, sekiz oldu. dı mı?... k' cZaman b" . . . 1 d - Ben senden kendim için para is- bulamadım. seni hatırl::ı:iım. Sen in-

... Kimse gelmedi. ... Hizmetçi gülümsedi, cevap verdi: ~r U ı~mk ıçın ça 1'~!or> bl e- temedim, hemşire! Ben, Asesbll.'}ı Na- sana madik oynamasın! Servi gibi 
Civardaki evler mahduttu ve her- Ayşe üst üste tamam beş tane sig&- - Ha.aa .•• O mu eteındim? .. Anten kn ıy~~· .mumı anaate gore a u- zif ağanın bu işi para ile yapabilece.. doğru bir adamsın! 

kesin radyosu çoktan kuruhnuştu. ra lçmlşti. tellerini blzbn yanmıız&kl eve ba~- ata 1 tesır !.apacaktıY. Avrupa kıta- ğini söyledim. Para.ya gelince, ~ de- - Sonra? .. 
Bunun için hizmetçi kıza sordum: Ertesi günü gene klmse görünmedi. la.nuşlarl ... Hani güzel kızı ol.an kom- smı uzun muddet tahditlere tabi tu-

1 

ğişlr .. Ben kendime güvenemem. ve - Esrarlan Yedlkuleye birlikte gö-
- Hangi evin radyo.su bu?... t1çüneil g\inil genç kadın hlzmetıçlyt şunun evt:ne... tacak, fakat asla harbi neticelendi- bunları yanıma alırsam, cebimde türcceğl.z. 
- Arkamızdaki mavı köşkün... tekrar çağırdı: (Bir Yıldız) remiyecektir. yangın kundağı varmış gibi korkanın.' (Arkası var) 

Gönül Cehennemi 
tığını bu insan için gönlümde birden- Çocukluğuma dönüp baktıkça, 
bire, yepyeni bir küakünlük ve kır- babamlfl her hareketinde, cömertçe
gın)ık köıeei açamıyoYdum. sine, hol bol, bana tattırdığı bütün 

Bütün bu öğrendiklerimi, sütnem sevinçleYimde, hep hu düşüncenin, 

Yazan: MEBRURE SAMİ 

İşte sütnemle, biYçok bilmediğim 
ölü hakikatlerin üzerinden kefenle· 
tini sıyıran böyle acılı bir konuşma• 
ya dalarak, odaya çöken .karanlıktan 
silecek lambaya, kibriti,hakıp uzata
madan, saatlerce diz d'ize, karşı kar· 
tıya kaldık. 

O yerinden kalkarken: 
- Ya... Böyle İşte... Allahın 

yaz.ısı bozulmuyor ... Ne naııibetti ise, 
o oluyor! dedi. Sonra: Şu lambayı 
yakrı.yıın. Marta girdik. Daha hala 
günler kısacık. Akşam çabuk olu• 
yor . .. Sofraya bakmalı .. diye mınl
dandı. 

Demindenberi anlattıklazı ile içi
me dolan, göz yaşartıcı, keskin, acı 
aydınlıkla yalnız ve karanlıkta kal
mak is.tediğimden: 

- Yakma sütneciğim. Biraz böy
le oturayım. Sen git; dedim. Koltu
ğu pencerenin yamna çektim, camın 
pervazına bflşımı dayadım ve dışarı .. 
ya, bahçeye ba.kmağa haşladım. 

gibi: hükmedici tesirini buluyorum. 
<Allah böyle nasibetmiıl> diye Bilir misiniz mis Mary, hiç bir za-Tefrika No. 16 

kes.tirip atacak. bir iman kuvveti de man babamla aramızda, sımsıkı bir 
.:Ömrümün sonuna kaday unuta- bulamıyordunı.. sevgi düğü'mü basılı değildi. Hele 

marn> diye anlattığı acılı ıeyin geç- Evet, elbeıt-e ki Allaıh. böyfe nasi- siz geldikten sonra, onu haftalarca 
tiği yer burası, bu alt kat odası idi. bebniı dme'bilirdi. Amma böyle na- görmediğim olurdu. 
Misimle piyano, kitap odaeı yaptığı- 81Ôetmesine kulların da birçok yar- ilk yıllarda, ne çok, uzun uzun 
nuz, cGüzellikler odası> adını ver- clmu doltunmuştu. seyahatlere çıkardı ... Sonra da ku-
diğimiz bu aynı oda idi. Demek ki senelerce. misimle, en leııini yaptınp, yıldızlar alemine da-

İ§te buranın camındandı ki, anam zevkli, en ruh doyurucu saatlerimizi llJlca. büsbütün yabancısı olduğu
ba.na ellerini süremeden bakmiş, içi geçirdiğimiz §u odanın dört duvarı, muz bir uzak düeyaya yollanmış gi
bana sokulabilmek için. değil cam zavallı anamın en korkunç işkence-- bi, bizden ayn1dı. 
gibi kınlması parçalanması kolay sini görmütt<i. :Buna rağmen, onu ne çok sever
hir engeli.kim bilir da.ha ne zor ve Demek 1c.i babam bu odayı bize dim. O dai:ına hey isteğimi yapan, 
müthişlerini bile devirip yıkamlecek verir.keo, burada çekilen inilti ve ıs- bütün sevinçlerimin yarabcısı insan
kudretli istekleYle coşazken, §U ca- tırabı: çocuk kahkahası, cıvıl cıvıl clı. Bazen bilmediğim bir şeylerin 
mın gerisinde durmağa. elini sade çocuk sesi, sonra da genç kız jıe§e&İ özleyişi ile ondan bütün yaptığı, 
onun soğuk yüzünde dolaştırmağa ve ta~ın •mnçleYİ ile silmeğe, yo- katlandığı fedakarlıklar yerine, baş.
dayanabilmişti. ketmeğe, duvarına geçirttiği çiçekli ka. cinsini doğrudan doğruya tayin 

Karanhkta, bu cama ben do elimi kağıt, dört bir tarafına koydurduğu edemediğim, başka bir hal bekler
uzattım ... Üzerinde paYmakJarımı yepyeni eWQlarJa ~U odaya bambaş- dim. 
gezdirirken, babamı düııündüm. ka bir yüz ve renk vermeğe kalkııt- Bazen ıüt kardeıim Nigann. 

Nasıl oluyordu da ona hiçbir ga- mışti. babasından yediği bir tokata bile 
raz duyamıyordum? Annemin ölü- ı Belki de bu odada, anamdan kal~ imrenirdim. Benim babam, daima 
münde ona yüklenmesi lanm gelen m11 ruh :z:errelerinin varlığına inanı- benden biraz kaçınır gibi bir hal al
ne büyük suç paylan vaYken küçiik- yordu. Ötekinin ağladığı yerde, yav- mışb. Ben. hiç baba şaman yemio/en, 
lüğiimclenberi pek çok sevmefe aho- ruııunu gtildünncie çalıtml§U. enuna hiçbir z.amaıı da sıkı S'lkı bar 

ba göğsünde sıkılmıyan bir evlat- hamla sımsıkı kenetli, mutlu bir 
tım. ömür devresi geçirdiğimi sütnem ha.. 

Nigarla babasını bir arada gördü- la söyler durur. 
ğüm zamanlar, onların, bir arada O zamanlar. beni kucağında salla
yoğurulan iki hamur parçası gibi yarak uyuttuğu, hastalıklanmda gö
kaynaşıp, kanşıp, birleştiklerini, an- zünü yummadan sabaha kadar bek
laşılmaz bir sezişle sanki hisseder- lediği gecelerimiz olurmu,, Ne yank 
diın. ki ben bu yıllan hatırlamıyorum. 

Amma ben, babamla karşı karşı- Sade, hahamın, hala yazıhanesinin 
ya geldim mi, onu pek çok sevdiği- bir çekmesinde, hu bebeklik zama• 
mi duyduğum halde de, aramızda nımın beyaz ponponlu bir güderi pa• 
sanki ötekilerdeki o iç içe yoğuruluş tiğini, zıbınını, başlığını, bir de san 
ve kaynaşışa meni olan bi.r yabancı lülemi sakladığım biliyorum. 
şey varmış gibi, keındi benlik ve var- Ya siı: de olmasaydınız mis Ma~ 
lıklanmızda kapalı, ayrı, biraz da ry ... Ya seçilip getirtilen kıgiliz mü
uzak kalırdık. rebbiyesi, sizin gibi canıma kanıma 

Bir seıyaha,te çıkarken, ne istediği- yakın gelen bir insan olaCllğına, za
mi sorardı. Söylerdim ve o, daima ten hisleri besleyip inceltmeğe ne 
dilediğimden fazlasını getirir, önü- kadar elverişsiz olan böyle bir ruh 
me sererdi. çölü içinde, beni büsbütün kendi 

cMektup da beklerim baba ... > benliğime kapatıp hapsettirecek a.!ı-
derdim. lakta, mermer yaratılışta biri ol-

Yazacağı uzun mektuplan gözler, saydı 1 
umarken, Slk sık telgYaflar, bol bol Amma ne mutlu bana ki, dört ya· 
da gittiği, uğradığı ye.rleriın kartlan- ~lmcla sütnemden ayrılarak eline ve-
m alırdım. rildiğim insan, siz oldunuz. 

Ben de ona istediğim gibi mek- Günlü, duygusu, genç, güzel yü-
tuplar yazmazdım, yazamazdım. Bi- zür.den de daha genç ,.e güzel, rUo" 
lirsiniz sizin zorunuzla mis, gayet hu kafas1 beni şu şimdiki kalıbıma 
soğuk, hürmet dolu, fakat ne de sokabilecek nice hazinelerle dopdo-
kupkuru s<\hria..r karalardım. lu bir .inşandınız. 

Halbuki dört yaşıma .kadar. ba- (Arkası var) 

-
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~!7[fi~ıl\W(j ---· ..... M-- -·--!:!W;-..~ 
iman stüdyolarında yeni 
filimler hazırlanıyor 

1 Günlük Borsa 1 
22/12/9ı2 fiatlerf 

5,22 

Stalingrad mıntaka
sındaki muharebeler 

130,50 
30,3255 
12,89 
31,1325 Cepheyi gezen Amerikah bir 

muhabir neler anlatıyor? 

ı - Kadnstro, 2 - Analanvar, 3 -
Dayı, EhaU, 4 - Alışan, Oğ, 5 - Sa, 
Armatör, 6 - Trenmemuru, 7 - Rıh, 
Ama, Üh, 8 - Ovaotu, Ana, 9 - Al
görünen, 10 - İrl, Ruhani. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Benellk 
S Aylık 
S Aylıt 
1 Aylık 

TÜrklye 

HOO kurut 
'150 • 
coo 1 

150 1 

Ecnebi 

2700 ltUl"\14 
1450 • 
800 1 

1 

Posta tttıhadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: Beneııttı: 
3600, altı aylı~ 1900, tlQ aylılı 

ıooo kuru§tur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - idare: 20681 

Müdür: 20497 

Zilhicce 15 - Kasun 46 
S. İm. Oü. Öit tkı. Ak. Yat. 
E'. 12,51 2,39 7 ,28 9,48 12,00 1,89 
va. 6,35 8,23 13,13 15,33 17,45 19,23 

İdareh::ı.ne BabıO.ll civarı 
Acımusluk sokak No. 13. 

ZAYİ - Fatih nilfus memurlu~ 
dan aldığımız nU!us tezkereslle 1kl Ck
;mek ko.rnesı birlikte kaybolmuştur. 
YenUcrlni alacağımızdan eskilerln1n 

t . 

ı-

l• 

Tarihten Sahifeler 
(Ba~t arafı 4 üncü sahifede) intikama isal edebı.!: 1 

İmp:ır:ıtor iklslnden hangisini fe- Elli dort yn"ında bulı.a1~n L~: val 
da etmek muvafık olacağına karar 1729 yazı· esn:m:rıdn h """'' .ktı.·1. :-ı ve 
veremiyordu. Harb divanı, prens bir kaç macera adamı. '&n ınJ. ·kep 
Ojenin huzurlle ve onun tesirt altın- on kişilik; bir kafı'c ııe ku"ü:~ t e
d:ı. Bonn•vaU memuriyetten mnh- mlye bindi. R g .m> ~· " tı. E 
rumtyete ve bir sene hapse mııhküm van teskll cdıler k B yıı c 
etm1şt1. İmparator bu hükmü de tas- Kcnd!slni Viyana a p ': ev l' 
dJktt tertddtlt ediyordu. Fr:ıns!z clç'sl do Rl,.'1 ı c•ı' " a '"ı-

Pretıl OJen üç hafta. temanız ct,tı. ğı pasaportla Bonne\al I '!l.nbu. ı :ı
tmparator büyük sıkıntı lçlnde gö dal' gidcbilmcr;. umulcra ı. 
rüniıyor, easuslan vnsıtnslle sefaret- Sarny - Bosııad:ı ilk olarak b •ı· 
hanelerde bu mesele hakkında ne- dut lhtllftflannı ha!lr memur e lmtı 
ıer düşünUldüğünü ve yazıldığını ôğ- bir Avusturya sub:ıyı Uc tnr la~ı. 
renmeğe çalışıyordu. Kendisin! tanıy:m bıı. subcy ! men 

Nihayet imparatorlu~un en kavi valiye giderek bir fısi multcc.yl ~er-
1stlnatgahı sayılan prens Ojenin ı:ıes bırakmnk suretıle maruz l"' labı.. 
musırrane tazyıklan imparatorun te_ ıeceğl mesullyet hatkınd:ı dlkkaUnl 
reddütlerlne, v'esveselerlne galip celbettl. 
g-eldl. Vall paşa yolcuları ne~aı:ct ~ c ha· 

Altıncı Şarl mcyusanc bir tevek- tmıüvazlıkla karş1ladı; fakat ı .. tnn• 
küI lle hükmü tasdik etti. buldan emir gelinceye kadar Dr.ı na.• 

Kont de Bonneval cezasını çekU. dan ileriye harel•Ct cdemlyecc't.::.in1 
sonra Avusturyaya, imparatora, prens de aynı nezaketle bildirdi. 
OJene karşı hiç sönmez blr kin He Kont de 13onn~vnl, Lt nbulun l'Ü· 
Viya.nayı terkettl. O senelerde siya- zünü görebilme!: tı;-m Bomnd • s n.. 
setin her türlü menkuplan için ser- ra Gümülcünede on "'kiz ny b k• 
bes bir llnı.an sayılan Venediğc çc-ı ledl. . 
kildi. ' Sf.lrym:ın ILlni Jı lc t 

======---=~=--· - -= Orada bu kin ve nefretini tatmin . . , 
edecek çareler nrnştmn.ağn ko~uldu. j ZA YI - l trnbu' ı •; •ı 10 ".. : 
Vencdlktc iki sene kaldı. Sürdilğiı len 041 sene i aıır.·ş o.d ' um O ' 4., 
yüksek hayatın eğlenceleri ara&lllda, nuMar'l.lı k.::m"rot c dnnımı ., 1 et,: 
Fransaya, İspanyaya, ı..eh1stana. ~ tt:?· Yen n1 al:ı.c. 1'11d:ın c i ~ 
met arzettl. Fakat bu hükfun tıer- hukmu yoktur. 
den hiç biri kendislnl istihdama razı 
olmo.dı. 

Gelbettlği husumetler böylece onu 
Venedlkte mahsur tutuyordu. Yal
nız bir yol açıktı: f'ark. 

ecıeııne 

Zayi mahür - 1 a 
sınd:ı. kull"'nmal:l:ı 

1 
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- Sana, hem bir dost, hem bir ecı:ncı sıfatile sö)lliiyoruın. 
En iyi çocuk maması Ç~PA MARKADIR. 

Kuruluş tnrilıi: 1915 

al • aca vezzı 
İ t:ınbul P. J'. T. 1\1udfırluğiinden: 
Mıidürlüğumuz münhallerl 1ç1n Ukmektep mezunu olmak ~artlle 840 

doğun:lu veya a.skerllğlni yapmış ve 30 yaşını geçmemiş olanlardan mil
vezzi alınacaktır 

Tallplerln Mudilr uk Muameliit kısmına milracaatıan. {2308) 

Gayip Pırlanta iğne 
Bayramın birinci cuma giinü saat 12,35 - 13 vapurunda Köprü ile 

Haydnrparo arasında pırlantalı bir altın iğne knybedUmlştlr. Bıı ı~e 
bir a le hl\tımsı o!duCu lçln bulan Taksim, Tallnıha.ne. Tarlabaşı cad
d c:! Aybar Apartımanı 8 No. yıı getlrdlğl takdirde kendt.cılne 200 lira 

verflecektlr. 

lan 
Mue e lerln tut:ıcak.lan bütün defter nümıınelerl temlz ve lt!nalı 

şeklide birinci hamur kMıdıı bnsılmış hazırdır. Defterlerlm!zl bir kerre 
conncden kamr vermcmentzı tavsiye eder z. 

l'ınnmi satış merltczi· 1NKILAP KiTAPl:'\i i tnnbul Ank:ıra l'acl. 

Gümrük muhafaza İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

i in cin \'C miktarı 
240 kilo kb le 
25 t.ane demir el kelepçesi 

Yukarıda yazılı iki Jşln 
pnzarlıklan ynpılacaktır. 

l\lubnmmen bedeli 
Lira Kuruş 
1490 78 

35 
29/12/942 sah günü 

ilk teminatı 
J.trıı Kuruş 

111 80 
2 65 

hlzalnnndakl 

Saati 
11 
15 

Ş:ırtnameıcrı komisyonda görülebUlr. İstekl!lerln llk teminat mıı.kbuz
ları ve kanuni vesikalarlle Galata Mumhane cac.1dcsl 54 No. lı dairedeki 
komlsyoı a gelmclcrl. (2469) 

Almanca ve Fransızcn Jls:ınlanna bihnkkın vakıf ve bu llS!Ullardan 
Türkçeye tercume yapacak knblllyette Avrupa muhaberntmı ve tıcarl 
Jşleri tedvlre muktedir bir memura ihtiyaç vardır. İsteklilerin bütün 
refcranslarile blrllkte saat 11 den 13 e kadar Onlatada BO'Zkurt hanında 
Fahasıı ş!ı J.:ctlne müracantlan. 

A .K Ş A ;~ 

Briç oyununda koa nanl deldlre edilir, kalıtlar md oyııamr7 

---YENi ÇIKAN---• 

B R i Ç 
Kontrakt - Plafon 

kitabı bunlan açık bir lisanla ve pratik bir tarzda 6iretmektedlr. 

Yaz.anı Akeam'ın BrJç muha.rrirl Nazım Denao 
230 sahife - 150 kuruş 

Her 'kitapçıda bulunur. 

Satı, yeri: SEMİH L"OTFİ KTABEVİ 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Kapalı zarf usulü Ue yııpılan eksiltmede istekli çıkmaması dola

yısile, 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi. hükmüne göre pazarlıkla iha
lesine karar verllen 366,38!1 llra k~f bedellı Es:kl.şehlr Bölge Sann.t okulu 
bir katlı tesviye atelyesl binası inşaatı Celektı1k tcsbntı hariç) pazarlıkla 

t&llbino ihale ed.UecekUr. 
2 - Pazarlık.la ihale 28/XlT/1942 pazarteQ günU saat 15 te Ankıırada 

Büyük Evkaf apartımıınında Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığında 
toplıınn.cak VekUUk ihale komisyonunda yapılacaktır. 

S - Bu inşaat için JUzumlu olan çimento ve demir Veldlllkçe temin 
edilecektir. 

4 - Bu inşa.ata alt proje ve şartnameler, 18 lira 32 kuruş muknbllln
de VekllUk Yııpı işleri mildUrlüğünden ve Esktşehl.rde Maarif mUdlirlilğün
den almablllr .. 

5 - Pazarlığa glrebllmek için: 
A ı 18405 Ura 40 kuruştan ibaret muvakkat teminatın. 2490 sayılı kanun 

hükümleri da.ln.>gnde verUmlş olinası. 
B) En az "00,000 liralık benzeri ln~~tın teahhüt edildiğine ve te:ı.h

hüdUn ıra olundununa dair vesika cösterıımesı. 
Cl İhale tnrlhtnden üç gUn evvel (tattı günleri h rtç) Nafia VekUil

ğlnden alının~ ehliyet veslkasmm ibraz edilmesi. 
D> 1942 senesine alt Ticaret odasından vesl1."a alınmış olması şarttır. 

(2467) 

Istanbul Deniz komutanlığından: 
Deniz vasıtaınnnda münhal olan kaptanlığa yapılan mesleki imtihan

da muvaftıı.k olanlar (75) Ura ücretle alınacaktır. İsteklilerin a.şağıdn.kl 
vesaik llc birlikte Komutnnlıf;ımıza mürncantlan. 

1 - Dilekçe, 
2 - Nüfus hüviyet cfizdnnı ve nskerllk vesl.kalnn örneği, 
S - Başka yerlerdeki hlzmeUerlne alt vesaik sureUerl, 
4 - µman kaptanlığı şahadetnameslnln tasdikli sureti, 
5 - Ik! adet \•eslka fotoğrafı. (2465) 

Ya ov 
idar • 

Si 
1 ca arı işletme 

ü ürlüğ··nden 
iLAN 

Muhtncı tamir bir ndrt 038 modt , Ford kamvcm motörU He bir adet de 
~O beyulrllk Tlp Ell'ktrlk Dlescl motörü pazarlıkla satılacııktır. Görmek ve 
a1n·ak isteyenler her gUn Yalova Kaplıca Ayniyat Muhasipliğine müracaatları. 

Ar..lan tuğla, kiremit ve ateş tı:ğla fabrikaları mıımuliitındıın her çeşit 
ve her sobaya uygun soba tuğla ve topraklannın perakende satış yeri: 

Mahmut Bilge ve ortakları Mağazasıdır 

23 Kanunuevvel 19"'2 

--1 - iŞ ARIY ANLAR 1 %'75 LİRAYA - Mükemmel Alıı:an 
mcırkah bir piyano satılıktır. Bakır-

..nn.as-B ee~- fll"" .. d köy İstasyon caddesi 34 numaralı şe-
a&u&an r.u - "'.. oe " ..... e kercı dllkkil.nma. - 1 

çalıomış. Framl7.ca, İngilizce muha-
berata vakıf, ithal, ihra9 plya.salan 4 
iyi blllr bay lf ara.maktadır. Akşam- - Kiralık · Satılık 
da L.E. rilmuzuna müracaat. - 11 -----------

VİYANALI - Genç blr bayan ya.. 
zıhanelerde daktilo, muhabere glbl 
işlerde çalışmak veya hu.su.st Alman
ca ve İnglllzce dersleri vermeık arzu
sundadır. Gazetemize A.A. lsmlne ya
zılması. - 1 

ERKEK AHÇI VE MEZECİ - Lo
kanta ve birahanelerde çalışın~ 1y1 
servta ve mezeclll.kte 1htl.sası olan blr 
genç iş arıyor. Beyoğlu Acar eokn.k 
3 numarada berber Sala.haddine mU... 
raeat. 

ZAGREBDEN YF.!111 GEL~IİŞ- Tec
rübell bir terzi iyi bir müessese, yahut 
da namuslu bir arkadaş anyor. T114-
raya da gider. Akşamda (T.Z.) rumU-
zuna mektupla müracaat. - ı 

2- İŞÇİ ARIY ANLAR 

İYİ l\IUllASEBE BİL~ - Bir ba· 
yan aranmnktndır. Taliplerin 1stan· 
bul postn kutusu 606 adresine mek. 
tupla müraco.nUan. 

Ll~lU BİR MEKTEP İÇİN - Has
tnbakıcı J!ı.zımoır. İstanbul Dlvanyo
ıu 104 numarnyn mürncıı.nt. - ı 

İKİ KİŞİLİK - Blr alle 1çln blı: 
kadın lAzımdır. Her gün t:ı.at ikiden 
sonra İstanbul Dlvnnyolu 96 numara
ya müracnnt. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

SATD.IK DE:\IİR FIÇI - Muhtellr 
bilyüklilkte demir fıçılar satılıktır. 
Sobacılara da yarar. Alıcı olnnlann 
oAkşam• tdnI'f'.s1ne milrcıcaatları. 

K.İRALllt LABORATUVAR - Su• 
rett mahsusada lft.boratuvar olarak 
inşa ve son sistem AlAtla teçhiz olun. 
mu~. mUşter1si ve markası tutulmuş, 
genişletllme~e müsait, işlek bir yerde 
mukabil sermaye koyacak şerllde dı 
çalışılabilir. Akşam'da cŞerlk11 rümu
zuna mektupla müracaat. 

APARTIMAN - Han. otel. k!ı.glll 
ve nhşap evler, dQklcA.nlo.r, arsa, tar. 
ıcı, çlttllkler ehven rıatıe sntılmıık· 
tadır. Karnköy Melek hıın No. 8 Em
lf1kserv1s'e müracaat. - S 

SATILJK APARTnlAN Eyüp .. 
sultanın merkezinde Feshane cadde. 
sinde 3 katta blrcr daire altında ı 
dlikkfmı olan betonarme apartıman 
yarı hissesi satılıktır. Oôrllşmek !çln 
4 ct1 Vakıf handa Borsa kıraathane· 
sinde B. Hllml Kocabnlkano. müra
caat. - 2 

ACELE - 4500 llrnya satılık kn· 
gir. Den17.e nazır dört oda hamam 
elektrik havagazı terkos. UskUdıır 
İhsaniye Alt sokak 52/1 Evkafı vcrll· 
mtştır. - 1 

PANSİYON ARAYOR - Tanın· 
mış bir alleye mensup genç bir dok· 
tora talebesi Bey~lu - Şl.şll - Har
biye - LAieli semtlerinde iyi alla 
nezdinde 80 - 40 Ura arasında yemek
siz pansiyon aranmakta.dır. Taliplerin 
İstanbul 708 PX. mektupla mllra
c:ıntıan. - 1 

l'ıltlNEVVF.R BİR AİLE KADINI -
Sobalı büyük ve temlz oda. kiraya ve
r<X:ektlr. Pazardan manda her ııün sa.• 

AGR!ArmiS!\1AN VR FOTOGRAP at on altıdan on dokuza kn.dar görU· 
l\IAKİI\"ELERİ - Satılıktır. Acran- leblllr. İstlklO.l cadde& 133 No. lı Ha.. 
dlsman maklnesı 10 x 15 - 9 x 121 sanbey apartımnnı, arka merdiven. 
ebadındadır. Fotogrııf makinesi 18 x No. G. - 2 
24 büyüklüğünde ntelyeye elvc~ll, 

objektif ve blr şase ile blrllkte. Sabah 5 _ MÜTEFERRİK 
saat 10 He 12 arasında CAk::ım> ldn-
reslne müracnnt. - 4 

AZ KULLANILl\llŞ - Bir pötl gri 
kürk satılıktır. 81461 numaraya tele
fon edilmesi. 

1\IOTOSİKI.F.T ALINACAK - 5, 7 
beyglrllk scpetll mUceddet veya çok 
az kullanılmış ve tamir gBrmı-ınl!j 

moto.s!.klet alınacaktır. satıcılannın 

tntıı zamanlan haricinde Kasımpa
şada Deniz sevkıyat memurluğuna 

müracaatları. - ı 

SATILIK OTOl\JOBİL - HAien tnk.. I 
1 side çalışmakta olan (2530) pllika. 
numaralı Opel markcı otomobil satı·! 

l lıktır. Fatih Devecloğlu garajına mn... 
mcant. - 1 

ALI\f:\NCA DERSLERİ - Usula 
tedrisi mükemmel olan btr Alman ağ· 
rctmenl Almanca dersleri vermekte
dir. Temiz mobllyalı bir oda klro.hk• 
tır. Pazardan maada her gün saat t 
ten 7 ye kadar 1sttkl0.l caddesi 183 No. 
llasanbey apartıma.n nrkadnkl merdi. 
ven ı lncl kat 6 No. yn müracaat. - 5 

l\rnK1'UPJ,AH INIZI ALOllUNIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan knrtıerl· 
'Ti izden 

P. S. it - 1\1. V. - 8, S. S -
D. R - F.E - Plii.slye - L.E -
Özdemlr- C.B.D - A.L.B- Şerlk 

ı S.ı\'l'ILIJi: KAl\IYOX - Lft.stl.klcrt 1y1 namlarına gelen mektuplan 1dn· 
Galata rcrsembcp:ızan İş Har oıtınd:l 13 - ıs No. i d aldı lan nen 

iD••••ammml!:lcc~1&ma:1m•ımım•ı•m-••••llİİ ı vaziyette, yeniden çok esnslı ve lyl ta.. rehanem z en rma 

İstanbul Havag ~zı ve Elektrik ve Teşebbü
sah sınaiye Türk Anonim Şirketi 

mir gönnü~ 936 model. Taliplerin :.;ol;-.;;u;.;,;n;.;,;u~r • ._ _____ ---:' ___ ,. 

1 =28~9=8=5=~=o=· ~Y~a=t=el=e=fon~e=tm==e=le=r=l.======2===========================;-

I Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme ı 
Umum idaresi ilanları 

E . c M .. d n İdare iaşe teşklleıt lhtlyncı için alınacak aşağıda ismi, muhammen be· 
zıne . u dei deli ve muvakknt teminatı ayn ayn gösterilmiş olan muhtellf gıda madde. 

Um Um l
· ı ı· g- ı· n den Ellerinizi ve yüzünüzü . lerl 4/111943 pazartesi günü saat Hl den itibaren kapalı zarf usulll lle An• 

Istanbulda Havıı.gazı ve Elektrik ve Te~bbüsatı smnlye TUrk Ano· karada !dare binasında sıra ııe ayn ayn eksi.itmeye konmuştur. 
Fazla fiatle kömür antmaktan Soğuktan muhafaza için ı•lm ~lrketı, memurlarının 1942 senesine cııt cturuncuD renkli hilvlyet Bu 4e girmek isteyenlerin ıısteıert hizasında yazılı muvakkat temlnd 

kartlarının 1 Utlnclkllnun 1943 ten itibaren iptal edilerek 1043 senesi 11 kal t kllfi r1n1 i ...t\- saat 14 e kadaı 

F d Y 1 k h kk d E 
. lçln muteber olmak üzEre .yeşlb renkte kartlarla değ1§tlrlleceğlnl sa- Komisyon Relsllğtne vermeleri ltızımdır. .nıçlu Ezin enin Çnmlıcıı köyünden o J e kanunun tayin ettiği vesı an 'e e e ayn """" 

c._.ln e a çın aya a ın a zı- yın müşterilerine arzcyler. Şartnameler parasız olıı.rak Ankarada Malzeme D:üresinden n Hay. 
ne asliye ceza mahkemesinde yapı- Bu kartların baş tarafında ŞlrketJn Unvanı olan cİSTANBULDA darpıı§ada Tesellüm şefliğinden temin edll1r. 
lar duru~mn sonunda suçlunun fiili HAVAGAZI ve ELEKTRİK '4e TEŞEBBUSATI SINAİYE TÜRK ANO- Muhammen bedel Muvakkat teminn.t 
sabit görülmekle kendisinin 3780 cullnnınız: Her eczanede bulunur. NİM ŞIRKETİ11 yazılıdır. EksUt.mcye konan malzeme ____ ıı_m ______ ı_ıra ___ _ 
sayılı Milli korunma kanununun 59 ı iiiilJ•••••••••••sıl Yukarıda gösterilen e\•safa uygun olmıyan kartlar sn.lıtc addedll- 1 No.lu liste muhteviyatı kuru fasulye 60.000 4250.-

dd · · 3 f k meli ve hO.mllleri polise haber verllmelldlr. 
uncu ma esının üncü ı rast ge-' Ur. 111 ' AN SJ\"ll •••l!!I! 2 11 ,. 11 • nohu\ 60.000 4250.-• hku d"l · ı h - " Şirket, müşterUerlnln bu Ufına rlayet etmemclerlndcn çıka.bilecek 
regınce ma m e 1 mıo 0 ması a- T 1 F O A Ş 1 S 1 1 neticelerin mesullyetınl kabul etmlyeccğlnl şimdiden beynn eyler. 3 11 11 11 plrlnç 250·600 13760-
ıebile katileşen hüküm aynı kanu- l\ltlDiRI'"'ET 4 11 11 ıı bulgur 45.00() 3375.00 

63 .. .. dd . . .1•. ıto ve parcıtlfo hastalıklarına ..._ ka 135 000 8000 nun uncu mn esı gcregınce ı an tutulmamak için tesırı kat'! mu- w ı ı • 5 11 • 11 vurma . .-
1 ı 1 

6 11 11 11 merclmE>k 14.000 1050.-
0 unur. afiyeti pek emin taze aşıdır. Her ,•••••t•••••a•••D••••••••••• .. ~ 
Ezine C. Müddei 1 f'ı-z:ınedr buı~;:urKutusu 45 ırn- ı J * .. (2400l , 

1 1 
Türkiye iş Bankası l Muhammen bedeli (70001 yNll bin lira olan (600()) bet bin klJo No. H 

um.um. ili.ğin.~.den f Dr. İbrahim Denker' Çiıık.o levha 8 lk1nclkA.nun 1943) cuma günü sat.t cı~.SO) on bet buçuktal - 1 K.. · "k C • H l Haydnrpaşada Gar binası dahlllndeki komisyon to.rnfmdan b.palı za.ıi Beledıyenın tcsbıt ettıgı narhtan Balıklı Hnst. DabiUye Mutebassısı t UÇU arı esap ar l usullle satın nlınn.calttır 
muhik sebep olmadnn fazla. fiat~e Beyoğlu A~acamll, Sakızağacı, 1943 İKRAMİYE PLANI Bu işe girmek lstlyt!nlerln (525) ~yüz ylrml be§ Hralık mınakkat ı._ 
pekmez satmaktan suçlu E.zinenın Coplukceşme sokak No. 13. mlnat, kanunun ttLy1n ettiği vesikalarla teklltlerlnl muhtevi r.arflannı ay• 
Un paznnndan bakkal Ahmet Ka- Tel: 42468 al--•' KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İklnclteşrin nı gün saat 14,30) on dört otuza tadar komisyon. rel.s11ğlne vermeleri a.. 
dıra hakkında Ezine ruıÜye ceza • tarihlerinde yapılır. zımdlr. 
mahkemesinde yapılan durugma so- Ü.\tüdar nsllye ikinci hukuk hfı- -----1943 

1
.k· ramı·yelerı·-----• Bu işe alt prtnameler komisyondan param olaraJc daR'ıtılm.aktadır. 

nunda suçlunun füli cahit görülerek kimliğinden: • (2'63) 
kendisinin 3780 sayılı Milli korun- Fatma Öner tarafından kocası Oö.. 
ma kanununun 59 uncu maddesinin relede Çcırşı mahalleslnde 45 No. dıı. 
3 üncü fıkrası gereğince mnhkum Resul t)ğlu Hamdi aleyhine açılan 
edilmiş olması haaebile katile§en boşanma dfıva.smdan dolayı lkamet
hüküm aynı kanunun 63 üncü mnd- gahının meçhullyetıne binaen 14/12/ 

942 mualltLk buluncın duruşması 
desi gereğince ilnn olunur. hakkındıı yapılan 110.nen tebUğatn 

Ezine C. Müddei 
Umumiliğinden 

rağmen mahkemede hazır bulunma
mış olduğundan gıyaben muhakeme
ye devamına karar vcrUerek duı;uş
ma 21/11943 perşembe saat 14,20 ye 

Belediyenin tesbit eylediği narh- bırakılmış olduğundan yevm ve ı;natı 
mezk{ırda yine hazır bulunmadığı 

tan muhik aebep olmadan fazla fi- takdirde muhakemeye gıyaben Öl'
e.tle zeytinyağı satmaktan suçlu Ezi- vam edileceği ve 10.zım gel~ karar 
nenin Ulucami yanında bakkal Os- ittihaz oluncıcacı tebliğ nuı.kamma 
man Adıgüzel h kkında Ezine asü- kaim olmak üzere\ ll!ın olunur. 
ye ceza mahkemesinde yapılan du-
ruşma sonunda suçlunun fiili sııbit ZA\i - İ~lnde nilfus kAğıdı, hfivl-
"ö "I k k d' • · 3 780 1 yet \'&rakam ve hudutlardan scrbes 
g ru ere en ısının sayı 1 girip çıkma varnkam bulunan cli7.da-
Milli korunma kanununun 59 uncu nımı kaybettim. Bunların yenisini 
tnnddesinin 3 üncü f•krnsı gereğince nlncar,"ımdan t ;kllcrtnln hiikümleri 
mahkum ~dilmiş olması hasebile ka- yoktur. 
tile en _hüküm aynı knnunun ~3 üa-j Yataklı Yngonlar katar şefi 

fi'-' ,.._,,....,.,,,_,., ı l\.o.Ul&t...I, .UMUGU •• 

1 adet 
1 » 
1 • 
l • 
1 » 
1 • 
1 • 
2 > 

10 • 
30 > 
60 • 

250 J) 

334 J> 

1999 
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888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 
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» 

» 

» 
» 

888-
- 777-

666-
555-
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666-

- 2220-
2640-

- 2640-
5500-
3674-

}) 

» 

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

Ayakkabı alınacak 
D. D. Yollan 8 inci İşletme Komlsyonundanı 
Mecmuu 00200) llrn muhammen bedelli tahminen (800) çift ayaldtabf 

mevcut nümunest ve şartnamesi veçhUe e'kli:llt.meye konulmuştur. İhalea& 
knpalı ~art usullle 4/1/043günü saat 16 da İzmir - Alsanca.kt.e. İşletme bı. 
nnsında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin (765) liralık muvakkat teminat makbuzlarll• teklif meA. 
tuplannı havı knpalı zarflarını aynı gün saat on beşe kad.ar Kom!syon re
lsllğ'ine vermeleri l~zımdır. Şartnıı.mesı İ§letme kaleminden alınır. (2383) 

Bina tevsi ettirilecek 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğilnden: 

Keşif bedel1 2363 lira 49 ı..-urllljtan ibaret Yeşllköy feneri lle 8111 düd~ 
mevkilnde yapılacak bnzı tamirat ve inşaat işleri pazarlıkla ihalo edile. 
ccktlr. Muvakkat teminat 177 Ura 25 kuruştur. 

isteklllerln pa7.arlıRa iştlrrtk etmek üzere 4/1/943 pazartesi günü sna• 
15 de Galata nhtımındald umum müdürlilk blnnsında toplanacak satua 
alma komlc;yonuna rnürncaatınn lfıZlmdır. 

Şart.ruune ve ıcrerrüatı her gün sözü ~en komlavonda görüleblllr . 


