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ı ıeDk1l ı harita ı ız devletin banclıralan. 
m aahlfe, en libumlu )'anlar ve mükemmel btr 
malıfıra defterOe: 

HARİTALI MUBTIBALI 

Hayat Takvimi 
t*ta. TakllUerfnl almamak için Bayat Talmmt 
adaaa n Maarif Kltaphanesl acıre.bıe dikkat 
e&metıdU. 

BahJbl: Necmeddin Sadak - N~riyat müdürü: IDk:met Feridun Es - Akşam Matbaası 

• BU S.&BA .. H .. KI 'l'ELGB.A.l'LAB Milli Şef'in hitabesi 
Vatanımız hür vatandaşların Ruslar dün de 16,400 esir 

vatanı ol~rak kalacaktır aldıklarını bildiriyorlar 
Devletin selameti icabettiğl va
kit büyük fedakarlıklar zaruridir 

Rus kuvvetleri şimdi Doneç nehrine 
40 kilometre mesafede bulunuyorlar 

Loadra 2-i (A.A.) - Ruslar 48000 tüfek, '400 motörld nakil da neşredilen gece tebliği: c:Al· 
Orta Don mınt.akasında Doneç vasıtası, 1000 motosiklet, 6000 manlar kuşatılan kıtalannı kur· 
nehrine doğru, cenup ve cenup beygir vardır. Alına.nlann çok tarmak için Stallngrad'm cenup 
batı 1sttkamet1nde süratle Uerll- miktarda uçağı, tank ve motörlü batısında büyük kuvvetlerle ta.. 
yarlar. Bir noktada Doneç neh- nakil vasıtası tahribedllmlştlr.• e.rruz ediyorlar. Almanlar rnüte
rlnden fimdi ancak 40 kilometre Millerovo iki taraftan mad.iyen taze tank ve p iyade 
mesafede bulunuyorlar. Dün ~ ku ) kuvveti getırtmlşlerse de Sovyet 
ce Moskova'da n~Ien hum.st fab ıyor taarruzunu kırarnamışlardır. Bl-
blr ;but başka muvaffakıyetler Londra 24 (A.A.) - Sovyet ı~ıs 2 köyden dışan çıkanltnı3-
haber vermektedir. Tebll~de de- husus! tebliğinde bildirilen ller· ıardır.» 
nillyor ki: lemeye nazaran Ruslar 7 gün Londra 24 (AA.) _ Kafkas. 

«Orta Don uJıasında taarruz içinde 115 - 165 kilometre kate~ !arda son günlerde şiddetu mu· 
hareketimiz muvaffakıyetle gelt- mlşlerdlr. Dünkü ilerleme Voro- harebeler olmuştur. Tuapse'nin 
şiyor. Kıtalarımız yeniden 20-30 nez - Rast.of hattının garbına fimalinde kıskaç hareketi neU· 
kilometre ilerlernlşlerdlr. İk1 mü- düşüyor. Şimdi Ruslar bu hat ceslnde 3000 Alman öldürülmüş
him merkez dahll olmak üzere üzeı:tndeki Mlllerovo"ya SO kilo- tür. 
bir çok şehirler ve köyler geri metre me~fededirler. Voroşilof Mo&kova 24 (AA) - Reuter 
alınmıfW'. Dün 16400 esir alın- ve Harkof a uzanan hattm da 20 ajansının muhabiri bildiriyor: Orta 
mıştır. Bu suretle taarruzun kilometre şim.allndedlrler. Bu SU· Don mıntakasında Alman cephele-

P:ırtl Vlllyet lı:onrrestnha dinli toplantısında Reldcumba.r mlukere,l taldbeden.ı " natbna lllJ7lerkcn başlangıcından beri alınan esir· retle Ruslar Millerovo'yu hem rini yaran Sovyet kuvvetleri büyük 
~-----------~ !erin mikdan 38 blnl bulmuştur doğudan hem batıdan kuşatıyor. hızla ilerliyorlar. Almanlann duru-

İstanbuJ 23 (A.A.) - Rellılcumhur • tandatlann bndllenne yetmıyecek Mihver salı günü harb sahne- lar demektir. mu timdi pek vahimdir. 

~~e~ ~!ı~Pa~rm~ ~;; Milli Şef :.ı~-:!ı'6::~~:~ sinde 8000 ölü bırakmıştır. Dün alınan esirler de dikkate Mo.ko .. 24 (A.A) _ Sovyet 
kongresinde ap~dakt nutku aöyle- lardı. Ben ııt &ıe devletin talebi y$:. cBlr QOk kıymetli galllimetıer şayandır. 36600 esirin üçte birin- kıtalan Kamenski'yi zaptetmiılcr-
mlşlen:Ur: • rtne ıetıı1lmee1nt tav81.ye etthn. cVa- alıll!IllJtır. Bunlann arasında 143 den fazlası dün alrrum~tır. dir Burası Millcrovo'nun ıimal batı-

Azlz arkad:ı.,şlar: tanda§lann tht!yacı ve derdl halk htı- tank, 1800 top, SOOO mak1neIJ Sovyet tebliği sında bu tchre 160 kilometre me-
İstıı.nbul Parti kongrelerini başla- Dnn akıam Ankara'ya kt\metınin cözO. rmtındedlr. Vazifesini tüfek, 2000 otomat.1k tüfek, Londra 24 (A.A.) - Moskova- safededir. 

dıkl!ı.ıı gündenberl taklbediyonım. h k ti ifa eden vatandq darlıkta ve çare-
Ocaklann, nahiye ve kazaların çalJ.J- are et et stzllkte bırakılmaz, dedtm. 
nııılnnndan dalma malt\mat aldım. - - •·- - tıt.e 0 t.eltlltler böyle taklbolundu 
Ko ıgrelı>r memleketin sıkıntı geçir- ve olunmaktadır. Bütün memlekette 
dlı>i vatn.nda.tlann zorluk oektlll ReWcumihar lllMt lnHml d6ıııa de hio bir tel&tlı TUtyete dtıştllmek-
günlerde b:ı.,lamışlardı. Partt vaztfe..ı .Jqam Ankara~ ......_ elmit- J1kın herbsln ihtiyacı temJ.n edllmek.. 
Ierl he.r zaman ferahlı şartlarda ve tir. Milli Şef, Dolmaı.lıçeden tedlr. 
kolry muvaffakıyetler içinde 11a olun- motörle Haydarpafll1& ıeçmif, o~rüyomınuz k1 devletin selfi.mett 
ma~ıar. Asıl herkesin münakaşalı ve aaat ı 7,22 de buauat trenı. AD- lcabetltit va.kıt blly1llı: fedakArlıkls.r 
çeklşt!rlc1 olduğu günlerde Partinin karaya hareket etmittlr. lstuy~ zaruridir. Bu vazt.reıer mrrunna göre ~ 
soğukkanlılıkla. gittiği yolun doğru- da Vali ve Belediye ...w, Örfi Tey& bu bölgeye, fD veya bu meslek 
Iu~undan kuvvet alarak çalışması lA.- idare ve İstanbul komatanlan, ve,._ sanat sahibine tevecctıb ede· 
ZJmA r. Böyle zamanlarda Parti Uye- cekttr. Bugün oıfçlye, yann tüccara 
lerır m lyJ r?rüşlü halleri bl.r çok va- Parti reisi, ukert erkin " eeb· nya esnafa fazla ldllfet yüklenebllir. 
tandaşlnn sükıinete ve sükWıetle mu.. rimlzde bulunan mebaalarla b6- Vatandlf devlettn talebini tyı ytt-
hak('tn.eye davet eder. Partt toplantıla yUk bir ba1k lditled Reilieum- rekle ve 1yt ntyetıele karşılamalıdır. 
rının bu bakımdan da faydalı olduk· buru uiurlamlfbr. Bu vaWıda herkes fhndlye kadar em..; 
larına eminim. niyet n huzur içinde kazanmış, ya-
Arkıı da.şla r. şaIIU§tı. Bundan eorıra da, da.ima 
İktidarda bulunan Partinin azaları. Size dünden de m1aal tö;y11yeceğlm. herke.s CumhurJyet kQ1'1.unlannın hl-

bir noktayı gö;ı; önünde tutmalıdırlar. Blllyorııunus k1 hükdmet olçtııerden maymnde ve emniyet içinde çalt.71p 
Parti hüküınetlnin muvaffak olması yenı mahsulde rftzde yimı1 bet aldı, kazanacaktır. Her vatandqın devle
bütim gnyrcUerimizln hede!ld!.r. Par- Dolaşırken bazı köylıer a&'d11m. va- 'Devamı sahife 2, sütun 4 de) 
t1 içinde tenkJdler, kontrollar hep htı· 
kümettn muvnffakıyetlne yardım et. 
mek lçindirler. Partili, Parti içinde, 
hiçbir haklkaU olduğu gibi görmek
ten, olduğu gibi söylemekten çeklnmi
yeccktır. HükOmetın en iy1 ve en doğ
ru .rolda yürümesi için elden gelen 
her gayretı gösterecektir. Bir Parti
n in memleket Jçln faydalı ve yapıcı 
olma ... ı, aneak bu suretle mümkündür. 
İnlalApçı btr Partinin memleketi 1ler
letlp, YilkseJtme ha~elelerine devam 
etmesi ancat bu suretle tahakkuk et
tlrUebtllr. 

Varhk vergisi 
Bankalar emtia ve diğer maddeler 

mukabili-avans yapabilecekler 
Ankara 2 3 - Varlık veııtilinln 

muyyaen mıan zarfında tediyea1nl 
Arkadaşlar, kolaylqbracak bzı tedbirler alm-
Pıırtı işinde 1ntıha.bın ııerbes ve Isa- '- _..ı, 

betıı olmasın dlkk t edl vazı- ~ ... üzer.Wr. Bunlar meyanında en 
a a yoruz. muhımmi wudur ı 

fe sahlplertntn ehliyetli olmalıın ar
kJıdaşlannın 1tlmad.ını, muhab~tinl Cumh~riyet Merkez ba?1'uı 
kazanllllf bulunmaları Pa.rtl muvaf- wnwn mıktan l SO milyon liraya 
takıyetı için esasıı noktalardır. Kon- kadar çıka~ilecek bh krediyi ban
~elerdekl müIA.ha.zalar, ortaya konu- kalann emnno Amade tutacak ve 
lan dllek1er, Partlntn daha yüksek bankalar da bu para ile emtia veya 
te§k11Atında, hü~met makamlarında diğer maddeler• mukabil avans 78-
ehemmlyetle tetldt olunuyor. Mese- pabilecelderdir. 
Jeal ve lhtlyncı çok olan yapıcı yolda- Diğer taraftan Emlak bankuı 
ki bir memlekette. hesapsız tenkldler . . nın. 
ve dllekler en kolay 1fierd dlr İyi emllk mukabılınde avamlar yapma-
:t'e ameli neticeler elde e:ek · 1 in sının ihtimal dahilindtt olduiu da 
teklif sahiplerinin mesuıı1eı ve ı~. kuvvetle ıöylenmektedir, 

Zeytinyağı 
• 

lzmirde perakende 100 
kuruta ıablıyor 

• 

Gle Weygand 

Şarki Pruıya'da nezaret 
albndaymıı 

TUNUS'TA MÜTTEFiKLERiN 
TAARRUZU BEKLENiYOR 

Madrtt 2s <A.A.> - Fransa- T rablusta sekizinci ordu Sirte'nln 
dan alınan" haberlere göre, Al-
manlar, cenubt Fransayı ffgale 80 k•t t b• d b J 
karar verdikleri r.aınan general ı ome re gar ın e u onuyor 
Weygand, mareşal Petain'e Ce-
zayire gitmek IA.zım olduğunu . Nevyork 24 (AA.) - Gazete-ım•t. bir miktar esir almııtu. Daha 
söylemiş ve mar~al Petaın ken- ler, müttefik ku'Vtvetlerfn Mece.zel- cenupta Fransızlar M.ilVvıer kuvve._ 
disine 40 ınllyon Fra:nsızı koru- bab' da taarruza geçmek bere olo- lerile tomaa halindedir. 
mak ve Fransız ordusuna manevt duldannı yazıyorlar. New-York 11- Son 7 hafta zarfında Akdenizde 
kuvvet vermek için vazifesinin mca gazetesi birinci sahlfealnde mUt- birçok Mihver gemileri batınlmıştn. 
Fransada kalmak olduğu cevabı- tefiklerin Tunuia taarruza hazırlan- Bunların çoğu Maltadaki hava kuv
nı ve~tir. Bunun üzerine Wey- dıklannı yazmaktadır. Radyo epi- vetlerinin eseridir. Bu kuvvetler pa
gand kendlstnın Cezayire gide- kerleri do burıu bildirlyorlar. BaD zartesi gecesi bir konvoya bücum 
ceğin1 söylemek suretue mukabe- spikerler İngiliz komandoılannın Bl- ederek bir uçaksavar, bir levazım 
le etmlf, mareşal Peta1n de hiç ~erte'• alh buçuk kilometreye k ... gemisine bombalar :isabet ettirmir 
bir cevap vermeksizin generalin dar yaklaıtıklannı M>ylemiılerdir. lerdir. 
elini sıkmakla iktifa etmlştir. Rabat 24 (AA) _ cebelüttank..- _Denizaltılar Tun~ .yakının~a. J 

General Weygand ile damadı ta faaliyet artmııtır Bundan mütte- Mıhver lev~ım gemısıne torpıl ısa• 
otomobUle uçak alanına gitmiş- 'fiklerin bir hareke;• seçmek Uzer• bet ettirmiılerdir. Birinirı battığı gö-
lerdir. Fakat bu sırada bir Al- lduklan a l&fll aktad r rülmütHir. Diğerinin de batm11 ol• 
man asker! otomoblll meydana 

0 
n m ı • rnuı muhtemeldir. Batka bir deni-

çıknuştır. Beraberlerinde kıtala- Londra 24 (AA.) - Rommel zaltı Sardenya açıklannda bir Mih-
nnın efradı bulunan mbttler kuvvetleri Trablua'ta elln çekilmek- rver vapur kafilesine hücum etmif. 
Weygand'ı selAmlaJ'Illflar ve ken- tedir. Bu kuvvetler timdi Sirte bir muhnôe ve iki gemiye torpil iaa
dllerini taklbetmeye davet eyle- kasabasının 80 kilometre prbında bet ettinniıtir. 
mlşlerdlr. Weygand, bunun se- bulunuyorlar. Sekizind ordu Rom- Diin nef?edilen bir tebliie göre 
bebini sorması üzerine bir Alman mel'in artçılarile temas halindedir. Malta adasına mühim miktarda 
zabiti: «Bir Jiraut yetişir.• ce- Tunua'ta devriye faaliyeti artmır takviye kıtalan ve levazım göndo
vabıru vermiştir. Weyga.nd'ın hr. Merkezde Fransız kuvvetleri rilmiıtir. Bu ada civannda bir Mi'h
şarkt Prusya'da bulunduğu ken- bir düfl'Tlan mliliezeelnl seriye at-- ver denizaltuı babnlmııhr. 
dislne tyl muamele edilmekte ol- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 
duğu fakat pek sıkı bir nezaret 
altında bulunduğu zannedilmek
tedir. 

İngiliz Orta Şark 
kumandanı Kıbnı'ta 
Lefkoşa 23 (A.A.) - Orta Şark 

fngiltz Başkumandanı general 
Alexa.nder, Kıbns adasım ziyaret 

kAn telekldlerlle hareket etmeleri ll- Ayrıca, kendilerine llz:ım olan 
ıtimdlr. Emin olabilll'3lrılz k1 .salA.hlyet iptidai maddelerle diter mallan ko-
ve iktidar s:ıhlplert, her millA.hazayı 1 1 b'I ı 'h' 

I etmtştı_r_. ------

ve dileği 1tıymetıendlnnt"k için dit- ayC:- aa.tı.n. a a .. ı me eri .için 111. ıaar-
katlldl 1 lar ıdaresı ıle Sumer Bank ve Tıcaret 

r er. ofiaine yeniden 40 - SO milyon lira-
Azlz arkadaşlar, ı k b 1_ d 1 
B büyük feda.kA 1 klar 1 lr ue l açılmaıı da kuvvet e 

u devletin r 1 muhtemeldir 
Ozerlne kuruldu~nu d:ılma gözfiınll- · 
!11n önilnde tutmalıyız. Dllnyanm Şehrimizdeki mükellef• 
atır hlldlaeıerı içinde bu zihniyete bulunan birkaç mileaeftlye ihtiyati 
daha ziyade lüzum vardır. Milli mü- ler vergiyi veriyorlar haciz koymuıtur. 

' 1 ton pancara 
10 kilo şeker 

Trakya'da pancar 
ekenlere prim veriliyor 

eadelede baba otulun yanyana sat O d B d 'd 
içinde s!IA.hlı bulunduğunu gördük. . V~rlık vergis1 mükellefleri, ken- r U ve ur ur a 
Memleketin bllyijk bir kısnu ışgal al- ~ılenne tarhol.unan vergileri ödeme- Ordu 23 (A.A.) - Varlık ver- Edime 23 - Alpullu §eker 
tında olduğu için .serbes mücadele ge devam edıyorlar. Diin akıama gisi listeleri diin vilayetin her tara- fabrikası Edirne mıntakası pan
ecıen bölgeler hem cephe muharebe· kadar şubelere yatırılan vergi mik- hnda illn edilmiştir. Bu listelere g8- car mütet~llğl, Edimede pan. 
llnl ynpıyorlar, hem devletin bütün tannın 12 milyon Urayı bulduiu tah- re verg'i tutan 250, 750 lirası rner- car çlfçllertne pancar mahsulü 
-..m..'rrinı +~- · d'l" M"k il El primi olarak şeker tevzllne baş. 3...,... rıt "'"9•Yorlardı. Bu gayretler mın e 1 ıyor. u e e erin bir kı.- kez kazasına ait olmak üzere 424 
de ~a;e gtelmedı. Cepheye erkeğini, mı henüz ödeme hazırlıklarile met- bin Jiradır. lamıştır1 • Fa~11kaya te

10
51k1im

1 
ediklen 

cep B§ıma~a ve t 1 il ıı-e ı b ı d .. d d' b' k pancar ann llUnuna o şe er Jtndınlannı ö ara s rme6 gu u un ugun a .. n. te ıyatın ır aç Burd 23 (A.A.) _ Dün bU- rilm kte .. 1 Ş k 1 lf U 
g ndernıtş olan fakir eve gün sonra artacagı anla§llmaktadır. .. . ur . . ve e uır. e er a an ç C er 

flrlyor ve ıntitevazı nesl varsa onun tun vıllyet içınde rıeıredılen Varlık arasında 350 kilo alanı da var-
da yüzde kırkını alıyorduk. Hep bera- Defterdarlık, para ve mal kaçır- verıial licelerine göre, vilayetimize dır. aJan. köylüler teker-

... 
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edeniyet ve neza et 
w 

gı ç ı 
D ünyada neler olup blttiğ.inl haber veren sütunumuzda oliu

duğuma göre bir Alman şehrinde bir çok saygısızlar tcvl if 
edilmiştir. Bunlardan biri gebe bir kadına İcap eden nezaketi gös- Kasıınpaşadaki aşocag" ından günde 
rerntediği fç!n her clinınrtesf giinü öğleden sonra yaknlıuııp hapis-
haneye sokuluyor ve ancak pazartesi günü bırakılıyormuş. CC'l:ı- 2000 k 1 k k ·ı· 
nın üç hnftn devam edeceği yazımn sonunda haber verilmektedir. yo su a sıca yeme verı ıyor 

Geniş ölçüde bir kırıp dökme ı hareketi demek olan harb, Üsküdar, Laleli, Topkapı, Be-
diinynyi snrmışken yolda gidene çarpm~tk, nynğn basmak, gebe Im- şiktaş, Karaglimrük ve Eyüp Kı
dını tartnklamak, llıtiyara yer \•ermemek gibi ne-zaketc nykın hn- zılay ~ocaklanndan sonra dün 
reketlerin de ıarımı olur diye düşü'nenler çıkablleceğinJı tahmin de Kasımpaşa aş ocağı açılmış, 
etmiyonun. :Medeni insanlar her ne kadar medeniyetin ne olduğu- bu suretle programı tesblt edil
nu truif edemiyorlarsa da her çcş it ilim ve blliınle beraOO- nezaket mJş olan yedi aşocağı tamam-
c medeniyet sözünün anlatmak fstedf~1 şeyler arasında mutlaka lanmıştır. 

vardır. Biliyor musunuz medeniyetin tam tersi olan vahşt, ilimsiz Üsküdar ~ocağında 3000, cll
ve bilimsiz bır adam olduğımdnn aha çok nezaketsiz bir adamdır. ğerlerinde ikişer bbı yoksula y~ 
nu nezaketsizliği, medeni hısanlar küçüklere merhamet, büyükle- mek verilmekte, böylelikle Kı-
re hürm t lüslerlle dolu iken vah inin hemcinslerini lruç(il): bfiyük zılay aşacaklarından yemek 
demeksizin pişirip yerneshıdm de bellidir. Fakat vıihşt biraz alanlar 15 000 ~iy.t bulmakta
nefsinc hakim olup kendi cinsinden olan insanln.n ııef"ıs bir gıdn dır. Aynca' lise ve orta okullar
rnaddesi gibi gönnemeğe başlndiğı andan itibaren, henüz hiç bir dnki yoksul 4,400 talebeye ve 
fcnn ~fi olmadığı halele, medeniyete ayak btısnuş yılır. Kartal, Maltepe, Bakırköy gibi 
Onun fçın «medenfvet nezaketle başları denecek olsa buna d ğnı uzak yerlerde bulunan 1000 !ı-

sözün ta kendisi addetmek fcap eder.. karaya da yemek verilmektedir ki 
Binlerce :o;ene evvelki dedelerinin aya:ıiıe mcdcnfyetlıı yolunu böylellkle Kızılay yemeğ'indcn 

tutmı ş le Jınyh mesafe almış insanlnnn en ufak bir ne'T.aJ etsJzllk- !aydalnnanlann sayım 20 300 ki-
leri onun için burrün ş'dcletle göze batmakta ve işte g6nli.iğünüz şlye yükselmektedir. ' 
gibi Almanyarun bir şehrinde bu gibi neınltetsitler hapse tılo.lınak- Kasımpaşada diln açılan El"· 

tadırlar. ocağı llk:mektep yakınındadır. Kı-
Terbiyell bir mulınrrir: cNczaket başkalarının knrşısında in· zılay 3,300 llraya satın aldığı bu 

sanın kendiğnl unutmu~ görünmesldlrr.ı der. P <loğnıdur. ~ harap binayı trunır ve tadil ede
vaya binerken, yolda gidip gellrl.:en, mnenuıya girip çıkarken, im- rek modern bir aşhane haline 
!abalık arasında oturup kalkarken lıeplnltz bu manada kemUınizt getirmiş ve ıo bin liraya malP 
unutmuş görünmeli, ;truıl nefsimizi sık "boita:ı ctnıellylz. miştlr. Bu ocakta dfin bkaraya Kasımpaşa nşhnnesinden yemek 

Şevket Rado sadeya~lı bulgur pllft.vı dağıtıl- alanlardan bh kaçı 
-================-:::=\--~ mıştır. Bugün de sadeyağ}.ı no-

pı A R T1 KONGRE'SJ hut yemeği dağıtılacaktır. Ka- z1atma da ya.kında. bB.şla!rıacak-
../'t sımpaşada oturan yüzlerce va- tır. Bu hususta.ki hazırlıklar hay-

D k · M •il" tandaş sabahın erken saatlerinde 11 ilerlemiştlr. 
Ün Ü kongreyi ı 1 ::!!1saa~ı;:~~tear:1'~:= ~ı:rıbu(~::ı= l~J: 

dilerlne verilen pllA.vı alarak şük- tın Uraz, Beyoğlu kaymakamı ve 

Şef Şerefıendl•rdı• ranJannı ifade ede ede aynlmış- Kasımpaşa. nahiye müdürü dUıı, 
lardır. ilk gün olmak dola.yısile, Ka.smı-

Orta okul ve Uselerde okuyan paşa aşocağ'ına g1tmlşler, tevzia.
faldr talebenin yemeklik thtıyacı tı yakinen görmüşler, her ka
olan erzak al!kadarlara dağıtıl- zandan ayn ayn pilA.T yiyerek 
~r. Buralarda aybaşından yağını ve nefasetini gayet iyi bul-

vy ala ı 

y e e 
Rusların Ukrayna topraklarına 

girdiklerinden bahsediliyor 
Doğu cephe!indeı 

Sovyet kuvvetleri Orta Don 
mıntakasında ileri hareketine de
vam ediyor. Moskova dün ye· 
niden 8 ıehrin geri alındığını 
hildirmi;ıtir. Voronez - Rostov 
demiryolu boyunca ilcrliyen 
kııvvetlcr Millerovo'ya yalla§• 
m11la.rdır. Bu §C:.\İr Voronez • 
Rostof ve Harkof • Rostov de· 
mlryolu hatlannın ka~k nok
tasıdır. Millcrovo'nun Ruslar 
tarafından zııptedildiğine dair 
'bazı haberle.r çıkmışsa da teey
y(ldetmemi~tir. 

Londra radyosu, Millerovo'
nun mfihim bir merkez olmak
la heraber Rualann asıl hedefi 
garba doğru ilerlemek olduğu
nu bildirmekte, bu suretle bütün 
Alman cepheainl tebdidctmel: 
kabil olabileceğini ilAve etmek
tedir. Londra diyor ki: cŞlındi
lik ortada böyle bir vaziyet 
yoktur: .fakat yapıluı hareket 
bunun mümkün olduğunu gös
termektedir. > 

Ruılar Don mıntakaandald 
muharebelerde bir halta u.rhn• 
da 20 bin Clir aldıklannı, At
manlatın 30 bJn &IU verdiklcr
ni kaydediyorlar. Esirlerden ço
ğu Rumendir. 

Londradan gelen habezlore 
göre, Rus tanklan Alman mUı-

ta.hkem hatlarını tnmamen geçe
Tck, §imdi ovaya inmişleıdir. 
Rıuların Ukrayna topraklarına 
girdikleri de ilave edilmektedir. 
Fakat bu hususta henüz kati mn
)Qmat yoktur. 

Berlinden gelen haberler Sov· 
yet tnarruzlarının tardedildiği
ni ve bazı noktalarda Almanln
nn '§iddetle karşı taaınızlaıda 
bulunduklarını bildirmektedir. 

Rzt"V mıntaka ıada ıvaziyet 
dcği mt>miş•ir. Burada şidd"•li 
çarpı malar olmaktadır. 

Şimali Af ikac?ıı: 

Sekizinci lngiliz ordusu ileri 
harekc.-tinc d"vam ederek Sirte· 
ye gelmiş ve Buerat'a ynkla~ış
br. Buerat müdafaayn clve.ri§li 
tabii maniaların bulunduğu son 
yerdir. Mihver kuvvetleri burııda 
da mukavemet göstermezse, Jn
ıilizlet birkaç gün içinde Misu
rata• nın onune geleceklerdir. 
Ma.reıal Rommel'in burada har
bi kabul edip etmfyeccği belli 
değildir. Tıablusgat'ba çekilme
a[ daha muhtemel görülüyor. 

Tunus'ta keıif faaliyetinden 
baıka bir ıey yoktur. Şiddetli 
ya~urlar harelc&ta mlnl ol
ma1ctadır. İki taraf da yeni mu· 
harebeler için bUyük hazırlık 
yapmaktadır. Dilek encümeninin raporu okunarak 

kabul edildi. Kongre bugün toplanacak 
ltibaren yemek pişirilecek ve muşlardır. B. Sadettin Ursa, ~ 
mektebe yemek getiremivecek ocağı gezen gazetecilere: ~!!'!!!!!!!!!!"~!!!..-~'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!-!11'!'!'!!!"~!!!!!!!'!!!9~lllllııll....,~lllııı!.l!'!.!!"'!l~!!'!'!!!!!!ll!l!!!'!'I!!!!!!!!~ 

kadar fakir olan 4,400 talebe de - Belki inanmazsınız birer E b 'd • k b 
Cumhnrlyet Halk Partisi VJliyet bina dışında. blrlken hAlk tarafından bu suretle doyurulacaktır. kaşık da siz buyunm... r aa a ınsan ayı 1 

to.'lgresl dfin de toplantısına. devam ruı. dinlenmek 11.zere §.londa.n cadde.. Uzak bazı semtlerde seyyar Demiş ve gazeteciler de ptıA.vı 
et.miştlr. Kongre saat 15 de lkincl re- ye tadar oparlör tertlbaı yapılmıştı. kazanlarla yapılacak yemek tev- gayet iyi bulmuşlardır. 
1s B. Refik Ahmet Bevengll'ln relsllğl Relslcumhur hlta.besJnt \ bitirdikten t h a de az 

ır altındn toplonmı tır. Yoklamadan sonra kongre azasının yine sllrekll v k'' l . h t' l M il ş f' h. b • a m ın n 
sonra geçen celsenin z:ıptı okunarak alltıllları aramda Balltev1 btnasındıı.n e ' enn seya a ' i i e in ıta esı 
kabul edllmfştlr. Bandan romu he- aynlmlljtır. Bu sıra.da, Mlllt Şet'l gör-
.sap cncumenl raporu okunmuş ve mek ilzere Ha.Ikevi b!ruı.mıın llnünü • • • ' (Ba§ farnfı l ncl sahifede) Ölenler 418, yaralananlar 484 kişid:r. 
B. Nacı Ali Moralmm teklltı üzerine dolduran blnlerce vatand~ Retstcum.. Tıcaret Vekilı Ankara ya te karşı vn.z1felerlnı iyi ntyetıe, clddt 2155 b• t 1654 bı·na idare heyetın1n kongreye verolğl nı- hunmıuzu alkışlamıştır. 
porla hesaplar bs\1b ve idare heyeti Rel.slcumhunm kongreden a.yn.Ima.- döndü ~~~ntf~~~~ışmalıınru ıstcmek illa amamen, 
he~ap balrunından ibra edflm.J§tir. sını müteaklp kongrenin birlncl ceı.. k L ld 

Butçc encümeni raporu da. okuna- sesine nihayet verUmİşUr. Arkadaşlar, ısmen YlKI l 
rak kabul edildikten oonra dilek en- l . . İzmir 24 (Telefonla) - Tica- Buraya bir ı;eynhatten rellyorum. 
cwneninln raporu okunmağa başlan- kıncı celse ret Veklll Dr. Behçet Uz, Ankara- Vatadaşlanmı her yerde 1y1 halde Ankara 23 (A.A.) _Tokat çev- da."i için Samsuna gönderilmekte-o 
mıştır. Yanın s:ıat. sonra toplanan 1klnc1 ya gitmiştir. gördlim, umum! olarak genlf ve fey1Zl.1 resindeki ı:elzele zayiat v• huaratı dir. Halk, hükumetin ve Kızılnyır( 

Bu esnada Milli ŞefimlZ Re!.sicum- celsede llk sözü Adala.r delegesi B. Tütün piyasasının bu ay içinde istihsal 1ç1n çalışmalnr tmılt Terlc1dti'. hakkında alınan •on mal<ıınata ı:ö· gösterdiği yüksek himayet ve §eıl-
hur Imıct İnbnü kongreyi şereflen- Embı A.ıı Durusoy nlmıştır. açılacağı söylenmekteyse de Ti- Yilrtkler imanla doludurlar. Zllıhıler re, Almus nahiyesinde 3 ölil, 1 ya· katten dolayı şükran duyguları için• 
dirmek üzere Eminönü H:ılkevi bina- B. Emin An Durusoy, dünün ve bu- caret Vekili bu haberlerin asılsız i ..... i 1 

tm' Ur Aziz ş t t k .stlkt\net , emntyetıl, dünya mı.d s& e- ralı vardır. 14 f!V tamamen ve 46 dedir. 
Sllll t.-eşrıt e :ş . e . re a. ı:ı.t- günün en mukaddes p:ll'Ol:ısı mıııı bit- olduğunu, piyasamn ancak ikin- t mı 1 mm 
lannd:ı Vall ve Belediye Relsl Dr. ille olduğunu tebnrfiz etlrml.f ye 17 cikfulunun 25 ine doğru açılabl- rtnln ece ett ne 0 ursa 0 

' ~ ev kısmen yıkılmıDtır. Niksar kaza- Bir meslektaşımızın 
Lutrl Kırdar, Parti Jdare heyeti reis1 sene evvel Partlnin ilk kongre.!l olan leceğin! söylemiştir. lan sarsılmar: bir. irade ne tarııla... ıında '3 ölil, 12 yaralı vardır. 41 O uğradığı kayıplar 
B. Suat Hayri Ürgtiplü oldutu halde Adalar kor.grestne reW1k eden Milli İkti t V kil" S , mağn hazırdırlar. bina 71lcılrnı§, 450 bina da hasara 
gelmi tır. Milli şer, llk önce kongre- Şet'ln da.ha o z:ıman, llem rulh ve sa e ı oma ya Son gllnlertmlzl.n en bllyl1k acısı, uğramııtır. Erbaa kazasında ölenler Büyük bir teessürle öğrendiğimi--
nln toplandığı salonun knl'Şl3llldak1 stikt\n içinde iken, mmt birlik etra.- gı"tti yt:nl ı:elzel~ :telAk~t.lertdir. Erzhıcan 418 V• yaralananlar 484 k..lıidir. Bu ze göre, Anadolu aojancı.ının Erbaa 
kilçük salona gtrmlş ve burada ken- t d kl 1 dınd b M tn ı...+ır sarsıntısından zaten zarar g~nnf\ş ,_·~ada 215 5 bina tamamile, 165 4 muhabiri B. Basri nal' ın evi son 
dlsınc B. S .... t Hnyrt nrgu··pıü .. ~rart "- m a rşa an a e 1

'9• • İzmir 24 (Tel"~onla) - Bir ........ l 1 d '- 1 B O 1 · l ..... u ..... ... cı olan Niksar ve Erbaa.'da., yeni da.ıt)e- bina da lı:uımen yıkılmııtır. ze ze e e yıı•ı mııı. . na zevcesın 
dan Halkcvi kollanntn lY.1$'.n:ıl:ı.rı Bundan sonra. delegelerden prote- kaç gündenberi burada kömür ve iki çocuğunu kııybetmiııtir. 
takdJm edHmtştlr. Relslcumhur bun- sör Fahreddin Kerim Gölmy, söz ala.. ve mensucat işleri üzerinde tet.. lere uğradık. Hfikt\met bütün vasıta- Felakete uğrıyanla.r çadırlara ve 

x-. -~, _,_ mcmleke••- ... 11o1.ıı. ve .. ,..syal 1h 1k ,,.ı, lan ile felAket yeı.1nderlr. Vatandatla. -~,_,__ '-- ,__1 1 tı" 'lml dnn sonra kongrenin toplandı~. -..o- •UA ..... -llAo ...., - kiklerde bulunan Usat VeA.ui muı~.ıı>4t DllraKA ııra yer eş rı ,. 
na girmiş ve hazır bulwmnlann sü- tfya.çlarına temas lle bu sene topla.- B. Sım Day Somaya gitmiştir. nmızın acılannı pay~~a. ça1ıfı.. lerdir. Tokat, Samsun, Sıva1 ve 
rekll alkışları o.rosında ön sırayn ge- nacak PnrU lrurult.n.yına. tekll! edll- Vekil orada Soma maden kö- yonız. Memleket yıkılan yuvalan 8Ü· Amaayadan gönderilen çadırlar da 
çip oturmu~tur. mek üzere hazırladıfil raporu okumuş mürleri istihsal verlmlnin arttı- rıı.tıe ayağa kaldırmak için hotleyi halka dağıtılmıştır. T~lgı-af ve tele· 

Milll Şef'ln kongreyi şereficndlrme- ve Jzah etmıştlr. B. Fa.hreddln Kerim nlmasını temin etmek içtn neler yapaçaktır. Bu söı.lerlmle derin teeı- fon hatları ıslah ve tamir edilmio, 
81 fızerlne relsllk makamında bulunnn Gôkay'ın teklltıert ~!ardır: yapılması lAzımgeldiğini tetkik sftrlerlml söylerken sızın uU duygu- muhabere temin olunmuıtur. Sıhhi 
B. Refik Ahm t sevengll kongreye hL _ Milli nil:tus sJya.setlmize zarar ed kt1r İktl t Veklll So d ıannızı d& ita.de etm.ış oluyorum. heyotler zel~l• mıntakasındaki köy-
tnben şu sözlen s5ylemlştlr: veren sosyal !milleri Parti cephesin- ece · sa ma an Az1 tad&Şl 

• _ Arkadaşlar. kongremız en şe- den hıcelemek ve harb 80tıtı sosyal sonra Balıkeslre geçecek bir gün z va: anm, !eri dolaımaktadırlar. Yaralılardan 

Suika t 
davası 

Mahkeme dün kararını 
verdi rem gfuıi.inü yaşıyor. Blzl huzurlarlle programı lınzırlanuık tızere Pa.rtt Balıkeslrde kaldıktan sonra Anı- Kongrenize iştlrnk etmek benim lüzum görülenler Samsun ve Tokat 

taltif eden Milli Şef'lmlz, Cumhur- mnumJ merkezinde bit koınlte teş.. knra'ya dönecektir. fçln bnhtı.yıırlık oldu. GOrdüm k1 bu- astanelerine gBnderildiği gı'bi, ha· - --
rclslmlz büyük inönil'nü yüksek beye- kJil, evlenmeyi çoğaltmak için bdm- rada monleket meseleleri mldhtyetıe fif olanlar da mahallerinde tedavi Ankara 23 (Telefonla) - Bom• 
tınız namına tazlml" &elamııyarak lanmızın iş hayatından ziyade yuva.- Ba~vekil Maliye Vekilile ve açık yürekle konufllluyordu. VatA- alhna alınmı~lardrr. Yiyecek, giye- ba hadisesinden suçlu Pavlof, Kor-
mes21)e devam ediyoruz.• .!arda. yer almala.n. ~mecbur ~ nımız hllr vatandaşların diyan ola- cck ve diğer levazım da~ıtılmaınna nilof, Abdurrnlımna ve Süleymnnın 

Reisln bu sözlerinden sonııı sekreter olanlarla maıı ve.ziyetı müsa.lt. olnll- görüttü rak kalncaırtır. Fedo.kAr b1r cemtyetln devam edilmektedir. Sıcak yemek ağır ceza mahkemesinde nakzen 
B. Atıf Ödul dll<>k cncümenlnln Mpo- yan kndınlara. ucuz ücretli çocuk ba· ırunnı ve medent vasınan, güzel İs· verilmesine de başlanmı§tır. Tokat dcvnm eden muh. kemeleri bitmig• 
nınu olmmağa. devam etm)Jj, rnpor kım yurtlan tes1sl, çocuk düşürenlerle Ankara 23 - Başvekil Sarac- tanbulumuzun mezl.yetler1d1rler. Bize valisi, Erbaada bütün tertıôata biz- tir. 
kabııl edllm~lr. Raporıfa. şu dilekler d[şürten ve sebep olanlar ho.kında.k1 oğlu, bugün ö~leden evvel ve ııelO.mlanmı ve .sevgllet1m1 söylerken zat nezaret etmektedir. Halk, hüku· Mnznunlar müdafııalarını ynpmış· 
varoır: cezaların ş1ddeUendir1lme.st, k1mses1z sonra Maliye Veldll B. Funt 'büt" tst"~buJl 'h-.. ... rllerlme de fk ı· un -· U ~ ... - metin gösterdiği çabuk v-e ıe ·ııt ı lardır. Pavlof, 20 sahife tutan mü• 

Sruıatoryoınların Heybelladada top.. çocuklara. kre~ler ıı.çılması, lçkl ıstıh- Ağralıyı kabul ederek uzun müd- sevgllerlmi ve saygılarımı bildirmek alakadan ve civar vı1Ayctlerin det- dafaanamesinde ölen adnmın Ömer 
lanması, diğer Adalarda tesisinin ya.- ıtıldnin tahdidi, bilhassa köy bakkal- det görüşmüştür. ıtı. 
.ırak ed1lm~. Ada çamlarına alt has- lannın kntl surette tçki satmaması, ısttyonım. Sizden Ankaraya se mlar hal imdada ko~malarmdan çok mü- olmadığında mar ediyor, masum ol-
taııkJ:ırla mücadele edllmest, ynpı ko- harb sonunda da 1çk1 fiatlerlnln T- 'L • ve iyi tntıbnlar göUlreceğtm. tchassistir. duğunu iddia ediyordu. 
opcratlflerl teşkm, ucuz ev yapılma· ucuzlatılmıımas:ı. inhısar VekAletıntn 

1 
-· ilıA Vlm. • Erbaa 2 3 (Akşam) - Pazar gü- Heyeti hakime bir saatlik müuı.-

sının temlnl, Adalarda npartımnn ya.. nlkolsuz meyva. suyu yapacak fabrl.-1 ZllWcce 16 _Kasım n Altın fiatf nü aaaıt on yediyi beo geçe huıada lr.eredea aonra kararını bildirmiştir. 
pılınasının yasak edilmesi, İstanbulun kalar açması. s. İm. Gü. ÖC. ftı. Ak. Yat gürültülerle kan~ık ıiddetlJ bir %el· Paıvlofla Kornilof, 16 şar sene 8 er 
~ ~l yüz~~ll rlyıl lön~~üntn B. Fn.hrcddtn Kcrlm Gökaydan son- E. 12,51 2,39 7,28 9,48 12,0 1,311 Dün alb:n 

24
• külçenin gramı zele oldu. Zelzele amudi idi ve 1 S ay, Süleyman ile Abdurrahman da 

am ç n Pa e n fn<lllye e ra. delegelerden profesör B. Sadi İr· ı va.. 6.S6 8.24 13.44 15.33 17,45 19.24 350 kuruştu. Fakat muamele OL- &aniye ıürdü. Kuaba ile köylerinin 1 O ar sene ağır hapse mahkum edil· 
yeçmesl, nlk~ çactıklann nem ka- t 
nunla.ra göre hhruıyesı ve bu husus- rruı.k gençliğin vaziyet! ve yetlşt1r1l- ma:mış ır. bir kısmı harap oldu. Saraıntı neti-- miılerdir. 
t:ı.k1 kıı.nunt mevzulara lcabeden ııtı- mest etrafında hazırladı~ raporu -========-===:=s:ı-================ı:ıı:::c11 cesinde devrilen .oba ve mangallar-
velerJn ynpılması, kaz.ı. kongrelerinin okı.mru.ştur. Bu rapolann dilek encll- i' , dan lcasa'bada yangınlar çıktı, bu ıu· Bu sabahki sis 
1Jd senede bir yapılması. menine havale Cdllmeden doğruda.n cd'ih •nı retle binalann çoğu kül haline geldi. Bu sabah saat sekizden itibaren 

doğruya kurultaya gönderllmestm nı ,.,~1~J1.. .u l lr. 1 
Bundan sonra Mllll Şet, reise işaret kadar verllerek celseye nlhnyct ve- "a,..,,,,-__-;,;: A Kazada sağlam olarak 4 bina a • ortalığı sis kaplamnğa başlamış ise 

buyurarak söz söylemek arzusunu iz- J:1lml.ştir. Kongre, bu sabah saat - -_, 'J mtıtır. Bütün binalar heyeti umumi· de, Boğaz, Adalar, Kadıköy, O kü· 
har etmiştir. Bunun üzerine B. Refik 10,80 da toplanacaktır. ,,,,,ı:;P ycaile yıkılmıı;tır. Merkezde ve köy- dar vapurları muntazaman jıılemiş-
Ahmct Seyengfl: ~wug~ ••~ I / J 11U11 L • lcrde ölenlerin miktarının tesbitine lerdir. Yalnız şaat 9 dan 8°'1ra Ha.-

• - Arkadaşlar, kongrcm1Z1 şeref. mA-1"4ıJf.l,JIAA- çalıplmaktadır. liç vapurları teehhürle sefer yapnbil• 
len"Jmılş olan büyük şef'hnlz aynı Devlet şurasında münhal Zelzele neticesinde telgraf batla- miclerdir. Sis dokuz buçuktan son• 
z manda mi.lzakerlerlmlze iştlrıı.k ve • ,... .. 
blzı. hltnbetmek ıtıttunda bulmıacak- reıs ve azalıklar n bozulduğundan, Erbaa'nın hariç- rıaı yavao yava§ dnğılmağn başla.• 
ı dır. BW bu suretle mesut eden actz Ankarnı 23 _ Meclis bugün iyice hanrınızda tutun. le irtibah k:esilmf§ti. Şimdi hat tamir mıııtır. 
Ş !':.n emirlerine muntazır bulunuyo- toplaıınu~, Devlet ştlrası birinci O b cdihn!ı ve muhabere baılamıştır. 
nız • demJı;.tlr. • UtUo dünyada şöbrer bulan;ve:mUyonı;ı Civar •ehirlerden yardım ekipleri, * Halı"çte Knsımpa•a civarında daire reisliğine Salahaddin Oda- .. .. 

Kongre relstntn bu sözlerinden son- başı, ikinci daire ~alıklanna Ra- larcı insanın tztJrabını:..dlndlren, ... onlara şifa mütemadiyen çadır, yiyecek, ewn sökülmekte olan Gülcemal vapurun-
ra MU!i Şef'lmlz, dinleyicilerin coşkun sim Arsal ve Raşit Çelebi seçil- geliyor. Kızılay oefknt kucağın,ı nç.- da .i~çi Hayri dün güvertc:de demir 
nllm:ııın arasında. nyaıta. kalka.rak mtk rntşlerdir. ikinci daire reisliği se- mıı. birçok yoksullara erzak dağıt- parçalannı sökerken müvazenesinl 
rofonun başma geçmiş ve diğer sütun.. "nd ,;ı,.. mağa liaşlamıştrr. HilkOmctin ve K1• kaybederek vapurun kömür ambnrı· lnnmızda krıydettl~imlz ve sık sık çimi e ekseriyet olrn.adı5ı.udan . d 
~lddrtll V" silrekll alkışlarla dinlenen seçim gelecek celseye bırakılmış Dlayın müsmir çalışmaları sayes:rn e ına düşmüştür. Başındnn ve' muhtelif 

ını ı: lemlştlr. ve bazı layihalar müzakere edil- felaketzedelerin durumları iyileş- yerlC'rind'.!n tehl'keli surette yarala-



AKŞAMDAN AKŞAMA , J'ı~ılB=.=_.== 
Bayramertesi tefelsüfU 1 

,_...-1_..-_._._._._. ____ _._. ..... ._ .. ~~--am-. ... .-......... Hayat ve 
Şu satırları Kurban bayramın

da yazıyorum. Hayli daha sonra 
gazeteye basılacaktır. İsmi geçen 
bayram, her tellkkiye göre, baş· 
ka başka tefsir edilir. Bmıa israilt 
diyenler olur, dini diyen1er ve 
milli diyenler de olur. Sonuncu
lara göre, meseli İtri'nin tekbl
ıinden, eşi dostu ziyaretlerimiz 
şeklinden ve nihayet kanuni ma
hiyette olmasından dolayı milli
dir. - Onlar da haklıdırlar •.• 

Ucuz ekmek ÖLEN BiR SANAT .. Barındırma 

odaları 
çocuk oyunu .• 

• 
yerıne 

Elektrik, Tramvay 
idaresi İşçilerine para . 

verıyor 

Ben, daha başka türlü de gö- El ktrik, Tramvay ve Tünel ida-
ruyorum: Bu, insanlığın telakki- releri ioçilerine muvakkat bir müd
lerinde bir inkılap yaratması det için ucuz ekmek karnesi verili
noktasmdan ehemmiyetli bJr gün· yordu. Bilahare ucuz ekmekten isti
dür: İbrahim, mevcut bütün bil- fada edecekler arasında bu işçilerin 
yük dinlerin babası sayılır. Mu- bulunmadığı anlaşılmı§ ve bunlara 
sa, İsa ye Muhamıned'e o~un gö· halka mahsus karneler ıverilmişti. 
rüşü müessir olmuştur. işte bu Elektrik, Tramvay ve Tünel 
bayram, (<artık evladını kurban umum müdürlüğü, bu vaziyet üzeri
etmeyenı> insanın bayramıdır; ne. i§Çilere, kanunen bakmağa rnec• 
Clnun iç~, hele bu de~ce çok bur oldukları nüfusa göre ayda nü
Adem oglunun kanı aktıgı şu yıl fuı başına beşer lira vermeği karar
içinde düşündürücü bir manası la~tırmı§tır. Bu ücret, birincikanun 
vardır ayından itibaren verilecektir. Bu su-

. "'"'"' . . retle mesela ailesi be§ kip olan bir 
Istanbulrlan uzak hır şehirde tramvay vatmanı, gündelik ve sai

bulunuyordum. Gayet soğuk b.~ reden başka ekmek paraaı olarak 
gündü: Yerde kar _rok; fakat bu- ayda yirmiş beş lira alacaktır. 
tün nebatlar ve govdelerile, dal. 
Jarile ağaçlar, bahar çiçekleri aç-

nu.şcasına donmuş, bembeyaz ke· Mühim bir karar 
silmiş. Gerçi termometre henüz 
nakıs civannda oynuyor; amma, 
altı kabarık rakamlardan geçen T .. 1" k J 
sene bu derecelere yükseldiğimiz uccar a a ası o mıyan 
giinlerde: «Eh! Bava kınldı!» malları satamıyacak 
d'ye sevinirdik. Şimdi ise müla-
yim gi.interden böyle günler der- . d ı d ı 

d .. t .. ~.. ·· · · ilik Elle.rın e para bu un uraa arın 
yasına uş ugumuz ıçın aya2. • k di . . .1 1Ak b ı 
] · ı· D ml d b çu en tıcaretı ı e a a ası u unmıyan ere ış ıyor. a ar an uz - d'V 11 d 1 k v 
buklan sarkmış, mutfakta zey- ıg~.11!"1~ arı a a ~ra .. ya sat~ıgı ve-
tinya~lar kaskatı kesilmiş. ıyav d ~ a ~~~.lsd~.t:':':a d uzer~ h epoya 

Misafir olduğum evin sahibi: yıg. ıgı g~ru ugun en, u ususta 
_ Sabaha kadar borular da yenı tedbır alınmasına zaruret ha~ıl 

d akt r d ı·1 Muslukları olmuı:ıtur. Yapılan kontrol ve teftış-
onac ır. - ec •·· 1 d h · l 

a<:ık bırakalım ... Sokak çeşmele· er. e, araştırma ve acız rnuame c-
. d "yle yapıyorlar _ 25 e lerınde depolarda bulunan malların 

rın e 0 
• ' b h 'b' · · · ·ı l"k _ 30 a inse bile yine güldür am ar sa ı ının tıcaretı ı e a a ası 

güldür akıyor. · bulunmıyan eşyadan mürekkep ol-
- Fakat kaç para tutar bu? ... du~ tesbi.t edil~iş~r. 

Çok israf olacnk! Tıcaret Vekaletı tarafından bu 
_ Beş para tutmaz. hususta alınan karara göre tüccar, 
_ Nicin? hangi sabada ticaret yapıyorsa, an-
- Çii~kii kiracı bulunduğu- cak o malla uğraııacak, başk~ ~al-

muz bu evde su saati yok. Har-\ lan ~lıpA ~at~~nyaca~tır. Bırlıkler 
cadı~ımıza karşılık beş para ver- umumı katıp~ı~ı ve Tıcaret o~as.ı ~u 
miyornz. hususun temınıne memur edılmıştır. 

- Öyleyse mal sahibi ödiye-
celc ... Ona da yazık! Piyasa vaziyeti 

- Hayır ... Mal sahibi bile öde- Piyasadaki durgunluk dün de de-
miyor. Zira, şehre su getirildiği vam etmiştir. Ticaret ve Zahire bor-
vakit. hazı binalarda Belediye, d k' ı ı 'ki .. ,_ , J (•) b' 1 d b l sasın a ı satış ar aza mış, ı gun-
• rn .xı a ır an aşm~ a u unk· denberi pek az kalem satılmıştır. 
muş. Bunlar, 500 er lıra verere B d lak d b' t .. ı d' 
da'mi surette su hakkını kazan- v.orsa .. 8 a a ar ır za ın soy e ı-

1 
gıne gore, yakın zamana kadar şeh-

mıs ar. · · · ·1 il d h 1 b ~ Ooo ... Ebediyete kadar mu- rımıze get~r~ e.ıı ma ar, er a or-
kavelc ... İyi. .• Öyleyse açalım şa- sadan ~~çınlerek satılmıştır. B~ s~ 
kır şakır mu«luklan.... bt!p}~ tuccarın ve perakendecılen~ 

'fi' • k " "k b b • ellermde çok mal vardır. Bunlar, pı-

f 
.._.\'l~ld'UÇUEk arantınl a hu vazıt· yasa üzerinden mübayaa edildiğin-

e verı ı. scrıye e amara d 1 k · · ı 
1 b t 'k I ~ b f en, ucuz 11alı ma ıstenmıyen ma -

o an u a ı nzcagız, u se er, 1 d T' z h' b d A l t I k t ukl ar ır. ıcaret ve a ıre orsasın a 
ac e a naz anara ve op annı ı ı t b ld .. t k ~ h t be t d dı az muame e o m:lsı, stan u a n-ıa-su::: ere a es e s c avran . 1 1 v d 1A 1 E f 

_ v ın az ıgına e a et etmez. sna ve 
«~ Zahi~·, dışarı~~ soı;.uı;:- tüccar, elindeki malı tamamen sat-

<la~ .... » ~?ıy~ duşunmuş · madaa-ı yeni mal almağa teşebbüs 
Mcger degılmış. d·-· 'b' b' h f ·· Az sonra dö.ıerek; yanm ağız- etme 1.gı ?1 ı, ~r ~ ta veya ~n gu~ 
la: sonrakı pıyasa şımdıden tahmın edı-

- Açtım ... _ <ledi. leme~iğinden, birçok tüccar müte-
Arkasmdan babası tesadiüen reddıt bulunmaktadır. Bununla be· 

çıktı. Geri geldiği vakit: rab:r piya':'nın yeni d~rumu. m:m-
- İplik gibi anıma da açnuş· nunıyet ~oguracak şekılde ınkışaf 

sın ha ... _ demesi üzerine, yavru- etmekt.:dır. 
-~~~~~~~-

c ak. ömriimiin sonuna kadar 
ur:utamıyacağım bir cevap verdi: KÜÇÜK HABERLER 

- Elim de!!merli, baba ... Para-
sını biz \•erm~sck bile, ev sahibi * Memurlara, ekmek karnelerini 
vcnnese bile, bu su, emekle bu- göstererek dağıtılan şeker miktarı 
raya geliyor ... Başka insanlara kafi gelmediğinden, bakkallara ye-
ıla lfmm... niden şeker verildiği yazılmıştı. Bir 

• 'f.·Y. ·Y. haftaya kadar herkes, İstihkakı olan 
Ibrahimin nins2nn a kıymet şekeri alacak•ır. 

veren bayramında diişündiim ki, . . . .. 
şayet büti:n medeni diinya bu * Tıcaret odası ıdare beyetı, dun 
Türk kızmm zihnini taşısaydı ci- fevkalade bir toplantı yaparak ya
hanın iftiharı olan 0 güzelim ~e- rım kala'1 işleri konuşmuştur. Bir iki 
hirler. bö) le ahalinin başına nu l lıaftadanberi Oda idare heyeti top-
~ecirilirdi'' ' lantılarında borsa harici satış yapan-

Fakat . d k' d.. d şulhıra raslanmadığından cezalandın-' ma em ı unya a 1 .. ' 
kilçük bayanın baldan daha tatlı an tuccar sayısı P<-~ azdır. 
olan müşfik ve insani ruhu doğ-1 * Hükumet tarafından memurla
m.nş b~ılunuyor, ccmahvetmeğe ra yapılacak her nevi tevziatta Me
cl!.m ~cg1ncdi. .. lı düşüncesini gö- murlar kooperatifinden istifade edi
n~_ıH.~rın~~ yaşatamamış olanlar Ieceğini yazmıştık. Yiyecek giyecek 
buvt~k 1husranın bugünkü cehen- maddeleri tevziatına ait hazırlıklar 
nemın< e kavrulurlarken cak .. · 

fi t ·izliklc · . • an tamamlanmak uzeredır. Ay başın-
şe ra :; ' rının c~zasını çeki- dan soma ortaklara dağıtılmak üze-
yoThır ..• l\Tnkadclrrdır? . • · ı 

l\Yilyonlnrca Adem o<>-Junun re,
1 
ıstihlak kar

1 
ndelerıl b~hslı A mk ışktır. K~r: 

.,, b edildirri son K b.. b ne er numara ı ır. stı a arnesını 

.-uı an ... · ur an ay- 1 h k · ·ıA 
ram1nda. cvlfıdııu kurban etme- ad~f ~ orta ' te~zıat ~am~nı ı ak 
ınenin tim"ali olan İbrahim, in- e1 AıkecJ tumara~~ arne e~ eskre 
san enıe~inin bu derece «Sudanı) a a a ar ar~ ml~rac~at ke ece • .o 
1 · d l sıııa kıymet veren nı· numaranın arşı ıgı yıyece veya gı-
nr am a ı- k dd · · 1 k V ·ı 
ııimini bir Tiirk kızı delaletile. yekce ma 

1 
e~ını a aca tır. erı e-

hen· · t bu du"şüncclere saldı. 1 ce madde erın parasının tamamen 1 ış e k · 1 "d · h h (Va _ Nu) veya ta ıt e o cnmesı ususu er 
maddeye göre ayrıca tesbit edile-

(•) Götürü, toptan manasına gelen cektir. 

bu kelime İstanbulda hemen hiç kul- * K:umk:ıpı nahiyesı müdürü bay 
lanıımaz gibidir. Hasan Güıtekin, ay ba.şmda tatbik 
.., •d •mı• :11ievkUne konulacak olan ek.me;k tov~ı 

Tu "ksiiriik ş erı lçin hazırlıkta bulunmaktadır. 

RA l • O ' Mıntakada açılacak olan teV'll dük.-
• İlacı j kanlarının yerleri t~sblt ed!lmiş, alı\-

•-••••••mlliiiıiııll•li kadarlara blldlrllmlştlr. 

Bir kuklanın on beş 
kat elbisesi vaı~ Bu sene de 7 yerde 

açılıyor 

Genç bir kadın bana ~öyle dert 
yandı: 

- Şu günlük yemek pişirme 
veya yemek pişirtme faaliyeti ka
dar beni üzen, çileden çıkaran 
şey tasavvur edemiyorum... «Bu
gün ne pişirmeli?.» suali yok mu? 
Bir gün önüme gelene bunu so
rarak zıphya zıphya, oynaya oy
naya, taklak atarak sokağa çık· 
tığımı, yani delirdiğimi görür•e
niz hiç şaşmayınız •.. Halbuki ço
cukluğumda en büyük merakım, 
en büyük oyunum bu idi. Ka
pı eşiklerinde uydurmasyoııdan 
mutfaklar kurardım. Kınk kire
mit parçalarının içinde, türlü 
türlü otlardan, sözüm ona, çeşit 
çeşit yemekler p:şirirdim .•. Arada 
bir, tabak parçalannı - para ni
yetine - cebime doldurur, çarşı· 
ya çıkardım. Bu porselen kırık· 
Jannı bol boJ harcayıp alış veriş 
ederdim. 

Kuklalar için yeni piyesler, 
senaryolar • 

yenı yapılıyor 

Maarif müdürlüğü, anası, babası 
iııe giderek barınmak hususunda 
güçlüğe uğrıyan çocuklar için, geçen 
senelercle olduğu gibi, bu 11ene de 
Barındırma odaları tesit etmeğe ka
rar vermiştir. Bu Barındırma odaları 

Bu bayram, bana İstanbulda artık 
tamam1le ölmek üzere bulunan bir 
temaşa §Ubesinin zevk.ini tattırnıağa 
vesile oldu ve gayet zevkli 35 dakika 
geçirdhn. 

Eski bayram yerlerini dolaşmak 
için so.kağ.a çıkmıştun. Aksa.rayda, Hü
seyin Raıhınl.nln romanlarında sık sık 
ismi geçen Şekerci sokağının tam 
başında bir kömürcünün yanında ve 
bir ciğerci dükkanının kal'Şl.Suıda 
camlan beyaz boya ile boyanmış kah
vemsi bir yer dikkatimi çekti. Camın 
üstünde kuklacı Burhaneddlnin içerL 
de kukla He komediler, dramlar, var
yete numaralan oynatacağı yaz1lı ldl. 

Dü.k:kAnın önündeki kalabalıktan 
içeriye oldukça müşkiUAtla girdim. 
Her yer tıklım tıklımdı. Ve yanyana 
iki sahne kurulmuştu. Bunlardan biri 
dans, şarkı. varyete, cambazlık için. 
dl. İpli kuklalara mahsustu. öteki 
sanhe ise piyesler içındl. Ve orada el 
ııe oynatılan kuklaların marlfetleri 
seyrediliyordu. 
Şimdiki halde sahnelerin lklsi de 

boştu. Nihayet başlama zamanı geldi 
ve en önde duran iki genç kızla i!d er
kek içeri, perdelerin arkasına gitti
ler. Biraz sonra saz sesler! arasında 
varyete sahnesinde beyazlar glyinmiş, 
platin renkli saçlı, m:ı.vı gözlü bir ka
dın belirdi. Ve ellndek! - tıpkı canlı 
hanendelerlnki gLbl incecik ti.il grek 
mend1llni sallıyarak - uYolculuk 
var!• şarkısını söyledi. 
Arkasından da çiftetelli oynamağa 

başladı ... Eski kantocular içinde sa
natında hemen hemen tek başına 
kalan meşhur eZarl!e hanım• da an_ 
cak bu kadar üstadane dans edebi
lirdi. 

O mini mini sa.hneclk iç1ndekl be
yazlar glyinm.tş ha."'l)ada ne omuz 
tltretişler, ne gerdan kmşlar... ve 
nihayet yere yatıp bel kırarak, ar
kaya dönüşler!... Ne cilve!... Ne 
eda! .. Ne zarafet! ... 
Arkasından asrl danslar başladı. 

Bir Arap çıktı. Çarllston oynadı. Var
yete yaptı . 

Kukla denilen §eyin clektrlktcn ls
tüadc ederek asri!e.'jtl~lnl bu zencide 
gördük. Her dans figüründe gözle
rindek! küçük aımpuller yanıyor, se
yircileri. kahkahadan kırıp geçiriyor
du. 

Bu arada kukla cambaz gülleler 
kaldırdı. Jimnastik yaptı ve öbür 
sahnede piyes başladı. 

Gösterti.en en eski kukla oyuıı!a
rından biri idi. Fakat esklllğine ra~
men bu piyeste bir takını ıüzum.suz 
menıslmler, güllinç ö.detler ve eski 
ağdalı dll ile çok güzel alay edili.. 
yordu ... 

«Kahveyi misafire 
••t•• ' go ur ... » 

Kuklanın başlıca cşhasından bir 
*beye!endh, onun da bir uşağı var ... 
cıBeycfendh çok muhafazakar, Ha
civat ruhlu ve Hacivat lis:ını ile k().. 
nuşan bir adam... Uşağı İbiş J.se 
böyle şeylere kızan, tatlı blr pata
vatsızdır ... 

Bunlara bir misafir geUyor. Kapı 
çalınıyor.. beyefendi sesleniyor: 

- Dakkı bab edilmektedir ... 
Uşak bunu «kestane kebap» anlı

yor,.. Bu yüzden birçok komik sah
neler birbirini takibedlyor ... 

Nih:tyet saf Türkçeden başka bir 
şey bllm.!yen İbl.ş kapının çalındığını 
ar.hyor. Koşup açıyor. Misafir geli
yor. . . İbiş kahve p4'Jlr1yor ve tcps1 
içinde getıriyor. Evvela kendi efendi
sine uzatıyor ... Hemen: 

- Misafire götür! ... cevabını alı
yor ... 

Bu sefer tepsiyi misafire uzatıyor,J 
o: 

- Aman efendim ne haddimize ... 
Beyefendiye götür!.. diyor ... 

Bu biçare İbiş, ev sahibi ile nı1-
saflr arasında, elde k!lhve tep5lst 
mekik dokumağa 'başlıyor ... Bir mi
safire uz:ı.tıyor, blr beyefendiye .. Bir 
misafire, bir beyefendiye... Nihayet 
sinirinden çıldıracak bir hale gel'
yor. Tepsiyi kaldınp evvela misafi
rin, sonra da beyefendinin karasına 
indiriyor ... 

Eyüp 36 ncı, Kasımpaşa 1 3 üncü, 
idi Ve orta~a ~lr tkukla seylrclsiıı T opkapı 34 üncü, Beyoğlu 6 ncı, 
vı:ı.rdı ... Mesela dunyaca me§hur kuk- Em' .... 3 .. .• E · .... 8 · · 
lacı Fasull İstanbula geldiği zaman ınonu uncu, mınonu ıncı ve 
Meta bir hMlsc olmuştu. Üsküdar 30 uncu ilkmekteplerinde 
Şimdi eski kuklacılardan pek az açılacaktır. 

kllruıe kalmıştır. Bunlann pirl Cam- Barındırma odalanna sabahleyin 
cı İrfandır... u Usta Küçükt, o:Küçük getiri1en çocuklar, akşamları iılerin
Salih> de bu sanatın son üstadla- den dönen velileri tarafından alına
ndır... caklardır. Bu suretle bu çocukların 
Camcı İrfan, kuklanın ve Karagö- şurada, burada başıboş dolaşmalan• 

zlin tarlhlni, telaılğini hak.kile bilen na meydan verilmiyecektir. 
eski bir sanatkArdır ... 

Vakla. şimdi onu mini m1ni bir dük
kanda mütevazı bir camcı olarak gö.. 
rüyoruz. Tramvaylar 

Fakat kend1s1 blr zamanlar Mısır-
çarşısının tam karşısındaki meşhur lıleyen araba miktarı 

artıyor 
a:Lefter. in kahvesindeki sanatkAr
lar gun.ıpun~ dahildi. Oradaki Zu
buri kollan bayaıt kollan, kuklacı-
lar arasuıd~ İrfan da bulunuyordu. Tramvay umum müdürlüğü, te
Dahası var. Avrupalı kuklacı FasuU kerleklerinin ve yahut motörlerinin 
geldiği zaman onun harlkulMe kuk- bozukluğundan garaja çekilen ara
lalarını Adada ve Beyoğlunda Irtan balan muntazaman tamir ederek 
oynatmıştır. sefere ilave etmektedir. Bu suretle 

Kuklacılık tama.mile ölmek üzere sefere çıkanlan arabalar 140 motri-
1ken etrafta ona karşı blr al!ka baş- se baliğ olmustur. Römorklar da da
ladığını görüyoruz. hil olduğu halde, araba adedi iki yü-

MeselA. şlmdl mekteplerde çocuk- z akla mı tır · 
lara kukla oynatılıyor. Söylendiğine Şe .'Yk ş ş · . .. k 
nazaran talebe kuklayı sinemadan bl- ır .et zamanında motrıs ve romor 
le çok seviyormuş ... Hatta. geçenler- olarak 250 - 260 araba çalııııyordu. 
de Sanyerde talebeye karşı kukla Bu suretle tramvay araba sayısı nor
oynatan sanat.kAr İrfan onlara teslr mal zamanlardaki sayısına yaklaş
yapacak yeni kukla piyesleri hazır- mış oluyor. 
Iamıştll'. Bunlarda mektepten kaç- Tramvay idaresinin 
manın, derslerde dalga geçmenin re- • l .... • b•• l 
nalıklan, mektebe gitmenin tylllklerl ış etecegı oto us er 
çok güzel bir tarzda anlatılmaktadır. Ticaret ofisinin .getirttiği otobüs 

Mamafih son zamanlarda bazı mu- şasisinden on tanesinin Tramvay ida· 
harrir arkadaşların da. kukla pL resiıne devri kararlaşbrılmııh. Tram.
yeslerl, kukla senaryolan ha.zuladık- vay umum müdürlüğü, bu devre ait 
larmı işitiyoruz. Buna hakikaten de muamelenin neticelenmesine kadar 
büyük bir ihtiyaç vardır. VakJa şlm- vakitten istifade etmek üzere bun~ 
dlki kuklanın blrçok oyunları, piyes- ı b" h ·ı d k aı' 
1 ri ld 11-.. ~ blll 8 !ill d an oto use ta vı e ece m zeme e o u6 ... ,u yoruz. o. e en en . . 

1 tutunuz da •Ladam O Kamelya.• ya temmı?e ba~ amıştır. . . 
kadar bütün büyük eserler bir kere Beşıktaş ıle Taksım aruında ışlı· 
de kuklada. oynanılacak blr şekle yen otobüslere lastik bulunamadı
sokulmuştur. ğından, bunların işletilmesi mümkün 

Bu piyesleri üstat kuklacılar tam görülmemektedir. 
dekorla oynarlar. Mesel! perde açıl- ........................ ,, .. ,,,,,,,. .. . 
dığı zaman mini mini lskemleıer, 
karyolalar, dl~er mobllyelerln haktld 
olarak yapıldığım görürsünüz ve kah.. 
ramanlar gidip geUrler, bu küçük 
mobllyelere otururlar. 

I,!ikln bugün herkese hitap ede
cek bir kukla tiyatrosu olmasını is
tlyorsa.k yeni kukla ptyeslerı ortaya 
koymak llizımdır. 

Ben geçen gün kuklacıdakl kala.
balııtı gördükten sonra, günün mev
zularından aimnuş piyesler yazılırsa 
ve sanatkArane oynanırsa. bir kukla 
tiyatrosunun pekAlA. kurulab11eceğ!
ne ır..a.nı oldum. MeselA 1stlfçlden, 
dünya vaziyetinden, yeni şilrden, ma
den! iskarpinlerden bahseden blr 
kukla piyesi - hele bol eşhasla ve 
hakiki dekorla olursa - lıerkesl aıa.
kadar eder. 

Böyle bir tiyatroda blr gece ta.. 
mamlle asrl mevzulu Karagöz, bir ge. 
ce - gene mevzuu asrileştırllerek -
orta OyUn.U, bir gece kukla oynandı
ğını, arada bir meddahlann da bu
raya uğradığını tasavvur edersen~z bu 
işin mühim blr 1htıyaca. cevap vere-

eeğlnl kavrarsınız. 
Karagö>z, orta oyunu, lrukla, med

dah, bu dört sa.natı barındıracak kü
çük bir çatı İstanbul balkı için en 
iyi bir hediye olacaktır. Ve dört 
sanatın da ölüp gitmesinin önüne ge
çilecektir. 

Bir taraftan yenJ kukla plyeslerı ya
zılad ursun, bir taraftan kukla eş
has kadrosuna yeni tipler 1111.ve edil
mektedir. Şlmdlkl halde kuklada 40 _ 
50 tip vardır. LA.kin muhtelif makl
yajlar ve elbiselerle bunlar 300 - 400 
insanın rolüne çıkarılabilir. 

MeselA bugünkü kuklalar ara.sın<la 
Seflllerdekl «Jan Val Jan• ı, mer
hametli rahibi, Monte Krlstodald 
cEdmon> u, La.dam O Kamelyadaki 
•Arman Duvah 1, cMargrl( Ootye. y1 
ve daha birçok meşhur tipleri bula
bilirsiniz. 

Kuklalann gardrobu pek zengin.. 
dlr. Blr kuklanın ıo - 15 kat elbi
sesi vardır. Erkeklerin smokinleri, 
frakları olduğu gibi §alva.rlan, po
turlan eksik değildir. Kadmlann el-
biseleri daha çoktur... - Es 

YEDIKULEDEKI TREN KAZASI 

Kazada İç içe giren vagonlar 

Dün 8ahalh Bakırköyünden Sirke-

Sonradan bu işin hem de haki
kisini hayatımın sonuna kadar 
yapacağımı bilmiş olsaydım hiç 
senelerce c<mutfak oyunu'> oynar 
mıydım? .. » 

Genç ahbabun bunlan söyler
ken düşündüm. Hakikaten biz in
sanlar büyüdüğümüz zaman ha
yattan şikayet ettiğimiz bir çok 
şeylerle kiiçükken senelerce \'e 
büyük bir zevkle oywı olarak 
meşgul olmuşuzdur. 

Meseli: 
- Parmak kadar bir şey ama 

clört kişilik işi var!.. diye çocuk
larından şikayet eden annelere 
bakınız, küçükken uzun yıllar 
bebeklerine büyük bir şefkat ve 
ihtimamla bakmışlar, onlara el
biseler dikmişler, beşiklerini sal
lamışlar, hatta kendilerine mama 
hazırlamışlardır. 

Biz vaktile tramvaycı1ık oynar
dık. Öndeki çocuk «dan, dan! .J> 

diye bağırarak yürür, biz arka
da, onun omuzlarından geçen iki 
ip içinde sıkışmış, alı al, moru 
mor ter içinde «:tramvay yolcula
n» olurduk. Ellerim:zde kağıttan 
biletler .•• Ceplerde gazoz kapak· 
Ianndan paralar ... İp kısa olduğu 
için onun içinde ezilir dururduk. 
E tramvay yolculuğu kolay mı? •• 
Fakat bugünkü gibi katiycn şika
yet etmezdik. Hatta bunu deh· 
şetJi bir eğlence diye oynardık! .• 
Yıllarca böyle ipt.en tramvay için
de ezildik, birbirimizin ayaklan
ruı bastık durduk .... 

Şimdi hakiki tramvay1ann içi
ne - bin bir müşkülatla -
girdiğim ve hayret verecek dere
cede sılaştığım zaman hep o 
günleri hatırlıyorum. Kulağıma 
bir ses şöyle mınldanıyor: 

- Oh olsun. .. Meheldir sana ..• 
Nasıl senelerce tramvaycılık oy. 
nar mısın? Senelerce tramvay 
yolculuğuna heves eder mi idin?. 
işte al sana tramvay, al sana 
tramvay yolculuğu ... 

Sonra bir çok mektep kaçakla
rı bilirim ki pek küçük olduklan 
zaman en büyük zevkleri, en bü
yük eğlenceleri mektepçilik oyna· 
maktı. Sokak kapılarının içleri 
muhtelif sınıflar olurdu, bunlar 
sıra sıra otururlardı. Hocalan 
olan çocuk gelince ayağa kalkıp 
temenna ederlerdi. 

Büyüyünce hayatta neden şi
kayet etmiş isek çocukken onu 
kendimize oyun yapmışızdır. 

Bazen kendi kendimi şöyle zor
lanın: Bu sana oyun olarak, hem 
de yalancısı, zevk veriyor da şlın
di, hakikisinden niçin şikayet 
ediyorsun? .. Tıpkı eskisi gibi, ço
cukken yaptığım gibi gene bun· 
lantan zevk duysana ... ıı 

Ne yazık ki hayat bir çocuk 
oyunu değil! •• Ve onun için zevki 
yok::: 

Hikmet Feridun Es 
M•••aaaa••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Hariçten gelen mallar 
Hatay, Mersin ve İstanbul Mınta

ka Ticaret müdürlerinin şehrimizde 
toplanarak malların gümrüklerden 
çıkarılma tarzları etrafında konuş· 
tuklarını ıve topla..-ıtıda bazı kararlar 
alındığını yazmıştık. Ticaret Vek&.
leti tarafından bu kararların tatbikı

Bir kuklanın 15 kat ciye hareket eden banliyö treni, 
maktadır. Lokomotif makinisti ile na geçilmiştir. 
y .. ğcı rve hat memuru •orgu altına Hariçten getirilen mallar için ls
alınmı,,lardır. Tahkikat devam edi- kenderun ehemmiyetli bir liman ol-elbisesi var Kazlıçeşme ile Yedikule arasında hat 

K kl .. üzerinde bulunan yük vagonlarile 
u acı dükkanından ı:ıktıktan · v S"I 

SOllra ı ı d ki e, ,.~i lhtl çarpışmış. ve trenın yagcısı u ey· 
ç m e san s \Cllı; m, - il S dk d d d'V b' 1 

yar, hast.a ve ollime yaklaşmış bir man e a ı a ın a ıger ır yo -
insanın yanından ayrılmışım gibi bir cu yaralanmışlardı. Müddeıiumumt 
eziklik hlsscıttim. muavinlerinden B. Fevzi bu kaza 

Eskiden Giilhane parkının içinde tahkikatına el koymuştur. Dün müd
bir kukla kulübesi vnrdı. Bundan deiumuminin de fııtirakile bir ehli 
çok seneler evyel o kulübenin önün- vukuf heyP.ti kaza yerinde keşif yap
de en hayran daklkal::ı.ıını geçiren mıştır. Kazada, banliyö hattının 
bir alay çocutı,un içinde arasıra ben 
de bulunurdum. üzerinde yük vagoolan bulunduğu 

Bir zamanlar kulacılık hakikaten! halde, yola açık jşa.reti koyan hat 
mıihlm bir tema.şıa şubesi halinde memurunun mesul olduğu anlaşıl-

yor. muştur. Bu sebeple Hatay Mıntaka 
Bir yolcu trenden Ticaret müdürlüğü ile İskenderun 

gümrük idaresinin işi artmıştır. ls-
düşerek öldü kenderuna getirilen malların derhal 

Evvelki akşam posta treni Küçük- §ehirlere dağıtılması için tedbir alın
çekmeceden Florya istasyonuna ge- mıştır. Bu tedbire göre, lskenderuna 
lirken Ahmet adında bir yolcu tren malı gelen tüccar, Gümrük idaresine 
basamağından dışarıya doğru uzan- müracaat ederek malumat verecek, 
mak istemiş ve müvazencsicıi kay- malını çekmek istediğini bildirecek
bederek düşmüştür. Bu düşme neti- tir. Muayyen müddet zarfında bu 
cesinde başı parçalanan Ahmet müracaatı yapmıyanların mallan 
derhal ölmüştür. Bu kaza etrafında Mıntaka Ticaret m~dür}üğü tarafın· 
da tahkikat yapılıyor. dan satılacaktır. 
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Eı.:~:~~'iJ~~~::~:":ı:'d~ ::.:=..ı...ı..~ =em~ şekilleri ve istikrazlar a;;-~ ~~ = 1rrt: ~r.: ~~;,.~·dlğıı,r:ı: 
Istanbul'un büyük ekmek sıkınhsı 

han barble.rine m&hsıu - bir me-- denhlre runf der9eer• tenezzül eyle- altından eski bir ~ ~= gıb; dum, kadına sıkıca baktım, man-
le olarak ele almak doiru deiU- mı, ,.. uk.n namına oluü Anad mra lll'a kıllar görünü H tosunun altından benim blüzti-~ir. Yalnız _fevkalade anlarda defil, )uc\Nı mürettep kesan RW1).1lye ... ; Ccsen hafta cTaaarruEun barbden .ru. ~u farkla lti, orada çık.anlan adımda vücudu arsıı<!ıkar. er mün yakasının tak ucunu gör-

taorm.al vakıtlerde ve sulh yıllannda meik lix•re l.tubulda blrlker•k es- ıonraJd ehemml)'etb n• dalr ,-azı- t.ab'rillerin ödonm"i harl> ton.una ka.mıın kenanna IOktu~ça ta~ meyeyim mi? Bir daha baktım, ~!~ Ttlikiy~~· bilh..,.. lıtanbulun ..,., rahta ld. i!o .U.. °' kahn1t vt :'!:'da !ula_..,,. plyua~an ço- bntlulmakıa Tt p&uqa yonldtn kanadı da •at& sola yalnı fld daha baktım, baktıkça gözle-lktısadt f§Jen, ıaıe dertleri ta.mamil• budan aclsktan telel olmut 4nft. &1U11ea~ lf;1n, para h!rlktirenl•rln bu· paza akını, tahvlllerln ıat\n alınmuı yor. pa vuru- r1m daha iyi !arkettl, yüreğim 
L~llcdilemenüı. clddt aksakl&lar BwJann dahi ldareai \lqhca saıl.,.t nu pek otızl l&fzle, hattA fa!aah ban- ıuretife delil de harb l&J"llyatı do· Maznun Sacldf ynı 1 ~deyi ağzıma geliyor sandım. 
iç nde bunalmııtır. mucip olmu,tur. kalara yatırmalarının bunlıı.nn don- laiiaile vuku bulmaktadır. zanf, soluk ~ ~izar~~ m beyi HelA.l mal kavbol-

Tanzimattan evvel pa.ranm kıy- l.tanb 
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,__ '!'- • durulmuı iilzumunu deri ıllrmilıtük. Bizde hilkdmet fevkalid harb kadiiı. ' çe maz. Benim malım da helA.l ol-
:ancti sabit olmadıiından, devlet u wı 11eywı: amba.r1annda B~ liluunJzi de hal.kın bamJyednc ve muraflan için istikraza tevu:W et· İkisi de homurdanarak duğu içln hamamda çaldılar ise 
- araaıra - rayiç paraya, albna mUdah\ıar ~ ~ahi hnnl nıfat mıllt tnbiy• icaplanna !atlnadettir- mlt ve bu hareket ~k ratbet sör- mahkemesine glrdUer ~ sokakta yine karşıma çıktı. Ktlt· 
kıymet koymağa mec:bur oluyordu. olup eeld~en liec1ılihti7at TUolun- mittik. İktieadt hlc:IJaelerln izahında mUıtür. Yukanda da ılSylediihn si- hünyetlerlnl tesbit etttkten dinın mantosunun altından san
Fakat o zamanki kuruı, para ve ak- !11lcı:e· •inlnJ Yeflredenbe.ri deYTU iV~ o~ ~reler aranmasında ha- bl, haıb tehlike.ine kartı aİınacak ra evrak okundu ve bayan s~:: ki: cSevgU! Slranoş hanımcığlln ! pnın muadili - buıünkü mUtedavil ıstl lın. bakılınamıı olan bir ta- mıyetin rol oynıyamıyacaiı, iktisat- her tedbir ıv• yapılacıU her muraf nco minimini mendlllle ilk sık Beni ça dılar ama, işte ben seni 
para rayiçlerine i'Öre - ıayet kilçilk ~ kokmu,, çllrilmilt n Adeta kül- la ahl&kın hudutlannın kukJn ha•- makul ve yerindedir B Uz • terlnl eflerek el kol l§aretlerll ~e buldum. Ne duroorsun, beni eayılı rakam1arla söıte.rildiğinden, ç. otm1t dan n çavdar 'iV• kokoros lar'la aynldılı n saire teklindeki de mUnakqa bUe .~:;.ungeı:ı':~ dAvayı anlattı· ' 

1 

t kadr.nın ellndenı al.sanal» deyl 
mesela o zamanın üç akçaaınm, bet gıbl teYler k1. bunların en eskisi Fa· ithulan6nllye'bilmek için olcun mil- Yalnız bizde de, Batvekllln de Mec- - Dlvam bu kadındandı hA. bağınyordu. Hemen kadının ko
puawnn !""" _.ı ... kud,eıı buaün ..,, ....ıı ,.dil .. ..,,,.d. Çukmh .. lot fonlednln mıııı fUWUftUb -d!Ai liotdd b.,...,.bnda o3yled$ 700 kim beyefendi! Hamamda r benİ !undan yapışmış isem sllrtlkllye lıayret doKUrdugundan _ kıymeti&- mamda malda idi. Bu ci>l ne kadar tehlite.lere nuıl hrıı koyabi1ecegi- m1'yon lir.,,-ı en Uiıt soyan ~te bu kadının tak k dl sürükliye karakola götünn~üm. 
nn izafi mahiyetini ıkavramıyan- zah!reley nna fmnlara hlttevzl her- nl belirtmlftik. Filhakika iktU&dın miktanni plyua~yetecek bir :k~ sidir. Bir banyo alayım deyle~S: Blüzümün de, etekliklcrimin de 
Jar için - eıki ~manla.rda hayabn mucibi defter cevamJ n kilhelerde babuı sayılan lngi]iz A. Smith'in tara indinneık için diltünnlen pre- dtrga hamamma gitmiş isem onda olduğu meydana çıkmıştır. 
lok ucuz ve geçınmenin de pek ko- •be:h· Utam \.her nalu. Açkı me- e&yı eıka) kanununun lc:aplaril• ve ler ara11nda yukanda mev ballla elAiem gibi ben de soyunu a,.. İşte bu kadın hamamda beni 
lay olduğu kanaati doimaktadır murm neza~erlle birer tane ekmek ya!nız menfa.atile miltehanik olarak ettiğim iatikrazın eınm b zuu \'Uf maşırlanmı bohça ettikt.en ~~ra soymuştur. Şindik kendisini dA.· 

Halbuki o zaman devletin ted~vü- tdVZI olunur ldJ. Beheri yumnık ~a- cöıterdiii .«homo oconomic:un un fesinden do Jıt:lfado :di=~ ile~ soyunma yerinde bıraktım, 1çert- va ediyorum. Kendisine hem ce
le ç_ıkardığı para - imparatorluğun d~ eiyah bir aom~ idi ki. _Rabbım ya1"?ız İqiliz. a~alannda buluna.bile- ailrülmektedir. HükO.metimlz bu tek- ye gfrdtm. Bifoomınuz ki, böyle za kesiniz, hem de eşyalanmı ge
gc~ı' hudutlarına nispetle - az ol- bır daha ~termeaın: yeıulir, yutu- cei'ı ~yl~~mıttır. Hatıl gurıün İngl- lifo pek rağbet etmediiirıi Varlık kı§ günlerinde insan hamamda riye versin. 
dugu gibi, bütün ~a .fiatleri de lur ıey degıl. Ve fınn1ann ekmek çı- liz milletinin zaferi temJQ huıuıunda vergisi '" teker fiatle.rin.I rtm ne kadar çok oturursa 0 kadar 8acide sorguya çek ldi fakat 
par nın geçer kıymetine tabi bulu- b.rdıiı vakitlerde. 8~lerlno tecem- hükOmeto yardım etmekte ve feda- dan elde edilecek fazla .~ klğı;;:: !ayda görür. Karnında, g6vde- ıruçu kabul etmedi: 
ııuyordu. Bu ıtibarla yalnız hariçten mil eden aballnin ızdıhaırundan ıo- kırlıklarda bulunmakta ne kadar rayı piyaudan çekmek iat d'lin stnde soğuk algınhklan ve bi1- - H~a hakim bey, hUşa! .. 
gelen ecnebi mallan değil, ekmek kaklardan geçmek mümkün ola- ileri gittiğini a.ruıra pzeto eahifele- dair bayanatilo an1atmıt b ı e ı e cümle hastalıklar varsa hep3l Hırsızlık bana yakışmaz. Allaha 
liatleri de çok yüksekti. mazdı.> . • rine akseden, havaclielerden öğren- Bu hareketinde haklıdır Ç~nkuubol~ sıcaktan 1l1 olur. Ben de sıcak şükür cebimde param var. Bıüz, 

Türkiye, bir ziraat memleketi ol- Vakaniivıs U\tfi efendi tadhint mek mllmkündUr. Demek ki .,ahııt ki bugün için btikraz ; 0 m0 • e _ bir halvette banyomu alıp biraz eteklik değil, isterse bu madama 
masına zağmen, ötedcnberi zirai ie- yazarken ealta?at makamında bulu- ?1enfaatlerine fazla dUıkün olmakla dan parayı çekmek mUmkilnp~. da oturduktan sonra artık çıka- bir takım elbise de '~ptmıblli
tihsale büyük bir ehemmiyet verilmi- ~:itan Aziz aevrinln ekmekle- ıt~a!11 edilen tngilizler, lüzumunda Fakat unutmamalıdır ki bunun la- yun dedim. Giyineyim deyi oda- rim. 
7ordu: Ua ihtiyacı, daima hariç.ten ~ • nefuetl methettikten ıonra mıl~ı hedeflerin tahakkuku Jçln öz- izleri ve amortiaman paylan ha.rb ao- ya geldiğimde bana ne etseler Ben bu blüz ile etekl kleıi pa
teda~ik ediliyordu. Bu balomdan ia- diyor k.i: VMıde Cl1 neri giden insanlar olabili· llU bütçeleri için çok aiır yUkler teı- beğenirsiniz? Bohçamı açorum, ramla satın aldım. Malım değil 
fe, bılhassa ekmek işleri sürünceme- < ... Bu ekmeklerden bir tanesi ol yorlar. .kil edebilir. Bu ise Cumhuriyet hii- bir de bakonım k1 blr ipek blü- mi? Bir gün giydim, sokağa çık
de kalmış~ daima bir cmeselc> halin- vakit berneiainiya ihdaya seza idi. Zaıten biraz daha derin dilıünüle- IWmetinin denk bütçe aiyuetini ne- zürn ilen iki tane ipekli etekli- tım. Yolda giderken bu kadın 
d~ devletı m~ıgul etmi~ir. Fiatlerin lıte bu kereate ile mamul ekmeği te· c:ek. oluraa harbden nya harb tehli- ride tehdideclecek &millerden biri ğim çalınmış. Dört bir tarafın yakama yapışıp; ((Hadi, karakola 
7Ukselmemeaı, bozuk, hamur, nok· kellüfle alıp da tenniil eden keaıne :lca11ı alınan tedbirlerden doğ· olur. Netdcim Harbı umumt ıonraaı albnı üstüne getirdik, merdiven gideceğiz. Sen hırsızsrn!» diye 
aan tartılı e~mek eatılmamuı için za· um.at duçan akam. ve ilel ve ail muı buhranlara çare aranırken, fe- F.ranaa biJtçeeinin yanaına yakın basamaklannın altına vanncıya yakama yapışınca aklım başım
manın padiıahlan tarafından der- Ye zaifülriıcut olantar attap ke' ıi daklrlıkta bulunmak aade bir hami- kısmı ietikraz faiz Ye aınoltiamanla- kadar aramış isek bulamadlk. dan gitti. Madam, ne istiyorsun 
~lan, kadılar .tarahndarı chükmil ec:el olmllfiardır. (Yani ölmüıler). ?'e~ eseri _değil, en geniı mlnaaırıda nnın ödenm-1 için aitınit ve bir tür- Blü.z 11e eteklik bohçanın içinden benden? Ben hırsız mırsız deği
ıer ıleu çıka.nlm11o halkın beellibqlı Ol vakitten btni tahriri nkayi olan ik~eadt hır tarzda hareket etmektir. lii açık bütçeden lr.urtulunamam1ftır ayaklanıp da sokajta çıkmazlar llm. Hadl işine git dedimsc de 
~dası.~ te!kıl ~den ekmek meaeleai- 1288 aeae.iae kadar kırk dört ıene Çunkü bu te~birler alınmua belki ki.. bu bütçe açıklan, bu aebepten ya. HA1dın beyi Hamamın içl meram anlatamadım. Sokak or
•ın duzeltılmesı !Yolunda çarelere zarfında l.tanbul ile Billclı ıellao bu buhran doıpnazdı. Fakat bu hu- Millt müdalauırıa ehemmiyet vere- kazan oldu, biz de kepçe, her ya- tasında Aleme kepaze olmaktan-
baı rnrulmuftu. a.ba\iai dört ıni8line yaklapnıflır. awı.ta ihmalkirlık ıc;.terenlerin can- miyen Framanın çökme &millerin· nı aradık, taradık bulamadık. sa kalkıp karakola gittim. Orada 

Geçen Umumi harbde Jstanbulun Biklr takmamdan TO on ıeneden lanle, mallarile h.arb ganimeti hali- den biri olmuttur. Eh, ne yapalım? Kaybolan etek- da ifade verdim. Bunlar benim 
bozuk ve halitası ıüpheli ekmeiini aka) müddette lstan'bula -gelmit olan ne geldiklerini dU,Uniiraek, bu vazi- Büte;;. açıklan milatakbe1 enflu- liğimtıı, blüzümün yerine ha- malımdır. Paramla satın aldım. 
7iyenlez, kendilerinden evvel aelen reayadan tahfifi :zaru.ret için dört yete .dütmemek için llzun gelen her yonlara da yol açar. mamcmın ~rtından çamaşırlan- Hamama da gitmedim, hırsızlık 
nesillerin böyle bir mahrumiyete kat· bin kadar nüfue memleketlerine iade tedbir, meta ekonomik ciktieat dı11> Bugün borc:u en az olan devletler- m soyup götüremem ya ... Ben de da etmedim. Bu yaştan sonra 
lanmadıklarını sanıyorlardı. kılınmıştır. Zahire ile sair erzak üz&- aayı1mamalıdır. Zira malını sigorta den biriyiz. Gerek bu durumun mu- hamamdan çıkıp gittim. iftiraya uğruyorum. bunları sa-

Eski devirlerde de d 1 t h b rindeu yedi vahit ve narh usulü refo- ettiren bir kimsenin nasıl lktiaadt hafazuı, ırerekıe harll ıebebile bu- İşte, hft.klm beyi Dbamızın tın aldığıma bütün komsulaıım 
girdıkçc bilha1Sa O. ~ve. ar e lunaralc fıerlceıin dilediği mahalden hareket etmediğWıi iddia edemezsek, gün Jçin yapılamıyan, fakat yann başı böylesine başlamıştır. Ara- şahittir. 
torluğu~un ıevket vek:nd:eti:'J:;: 9CT~e zahire celbeylemeıine ve millt emniye~i ıigorta d~ek. olan yapılması. clze~ iılerin masrafını dan bir kaç gün geçtikten sonra .~dam Si!8:noş da ım~amda 
bettiği tannle.rde d btedıgı .6atle •tmasına olunan mıı. ~arb telılikeaıne karıı tedbırlenn do- kar11lıyabılmemız içirı se1ecek yıl• b~r gün hava almak tçtn şöyle bluzıle eteklığinln çalındıg'ı.nı is
cenk sahalannda n =:ı~ 0~~uz aaade ve nıb..t refl mtızayakaya gıırduiu buhranlara el birlij:ilo ça· lar biltçelerini latik.raz fah ve amor- bıraz Promönad edeyim deyt so- pat için şahitler gösterdi. Mahkc
latanbulun da iaıe iıJerin~eo in~ epeyce medar olmattur.> l..Atfl tarl- k~ 0:k için teklif edilen feda- mnuuı yüklerinden milmklbı olduiu ka~a çıkmış isem, yolda giderken me, şahitlerin çağınlıp dinlen
ka1mıyor ekmek ihtiyacı ok .. küJ hiı C.i1t: 2, .ahife: 62). r . • ~ir hamiyet. yani meta kadar korumak llzundır. Bu da aa- bu kadın lle karpl8.ftım. Sanklm met!llne karar vererek muhakı>mrı-
afhalar.' yet f ~ tlm~ . LQtfi tarihinin bu ıatırian f f .f ae· ekonomik bır hadi.o değil, bilakis cak bükiimetimizin taı!hik ettiği Var-

0 sırada §eytan kulaltıma eğtıdt yl başka güne bıraktı 
• ga ena va21ye ere gı- l J b ' iktisadi h' had" d' lk · i ' ·ı "--1

- =======================·=====--riyordu. Bunun en elim miaalini ne evve atan ulun geçirdiii Jqe ve ır ıse ır. ! vergıa eıyaıetı e müın&lin olabi-
TEŞEKKÜR 12"43 (1828) deki Oamanlı _ R ebnelt ..kıDbmma ne elim Taziyette Mamafih piyaaada bulunan fazla lır. Bu hUIU8u ba,ka bir yazıda in· 

lıarbinde öierniyonu: 09 "'1~dağanu ptermek bakımından par~yı çelmele ve liatlerin Jilhel- c:eliyeceiiz. 
Meıut bir evlenme 

Haydar Rıfatı ebecif1en ~~ Emekli blnb&41 doktor Cenıll Em-
Çar Birinci Nikola 

1828 
eylUlün- ibreti çekecek mahiyettedir. mesıne böylece kup selmek için Mıa.ıwıt Ol.t 

de Osmanlı devletine harb illn et- M.lafa ~ bqka çarel.er de vardır. ~unlann 
mekten dolan btb"tlk teeeltır1bn0z, ier'tn kerimesi ve iktisat faldllte.:.l 
ev1m1ze plmek, telefon etmek. tel- mesunelerlnden Hayrilnnlsa Emler 11e 
graf çdı:mn ve m*tup pdennek ......... _ ti. Mulıarebe. bir müddet klh b.i- bquıda. iatı.k.razla.r ve IYCrsıler sel-

. Uh R 1 1 h" d . .... • melr.tedir. Bız gelecek yazımızda ve.r-
zım. us ann e ın e muhtelif Bilina•a caddesinin suyu gileri Va 1 k .....:.:..: d 
safhalar seçirdikten eonra Tuna bo- r-s . • r ı '!e•g-.& e mevzuu• 
7undan Ye Balkanlardan lıtanbula İıltaııbul Belecll1Ml ~J&t "9 fa- ~~ _ ~~-e~~~ ~ ıen.İf bir tekil~ 

1 h · 
1 1 

. t&tlstlk mlldtırıQltlnden: GuetenJsin e mc:cııeım:& iatiyoruz. Onun için 
S~ en mu ~cır er o va~y~t çok v~ t/12/H2 tarlhl1 ntı.ııhuuıda çıt.an busün yalnız ietikrulardan bahıede
hım_ ve ~azik safhaya cırdı. Bu yazı- cBaHpqa caddeaiııe acaba Deden au ceğiz. 
yet uzerme Sultan Mahmut sadrlzam verllmlyor?• bqlıklı JUi b&klcında MalA 1 - . . . 
Selim Mehmet paşayı azlederek Sa- İatanbul Sular idaresinden 1 um o. dugu ÜZeTo 111tikrazlar 
darete Şumnuda bulunan İzzet Meh- np .,alıd9dır: ıe ~ ce- !~ dCYlet el_ı_le aanayiin ıeliftirilmesi 
met papyı getirdi ve (Uvayı teıifi) cratıh !Jıennballfe mahallesi Ba· ~n veya bu.tçe açıklarını kapamak 
çıkartarak Rami luıluının önüne 11pqa cMdMnde 22 bina ahibi 13/ ıç~, ,_-but da harb maaraAan ve 
relcz ıle bütün halkı müıtCYli kuvvet• "'"2 tarfhinde JdaremJr.e bJr muba- i::ıe &1~. fevkalade ~rafları karıı
lerc ka1'11 müc:adeleye davet etti. Bu t& Tereteit ..,lertne su tecıatı yap!- ak ~çın ?"apılır. Bir de IOU harb
eırada Rus donanması bir filosu ile ma.sını ıstem.t,ıerdlr. O zam.an ma- do ıeDlf mikyuta kullanılan ve pi
Karadc.niz, Navarin vakuı üzerine halleden yapılan wtklbta ıöre bu yaa~ya çık~nlan fazla paranın çek.il
A'kdenize geçen diğer bir f"I men su Yermek lçln BaHpqa. cadde- meaınde bir emme buma tulumba 
ile de Çanakkale boğazla~~ .sine 200 m. ana boru !Azım oldutu ve vazif~ ~rdürülen iatik.raz ,ekli var
nı kapadığından lata buld b .. bu Jcadar boru aarfederek bu tesisa- dır kı, biz bunun ilzerınde dwmak 
yük bir kıtlık bat' - t n d" ~ . u- tın yapılmqna fhndllllc lmtA.n görtll- 're fikirlerimizi söylemek iatiyoruz. 

U 1 d·~· d ~~ erkıd. da~ıçten medlğl cevaben t.endllertne blld1rll- Yalnız tatbikatta bu -kli harb maa-
n gc me ıgın en ~me er ı ıon :rn1ştlr ~ b1r rd bo temhı fi · ,,.-asırlarda görı.ilmiyecek dere'cede t.edartktne hıık~ o~~.,: bu .:a_e ra arı ve eaıre gibi fevkalade mas-

çok teh1ikeli ve buhranlı bir bale gel- manda eldeki ~k az boru mevcudun~ ~ta) k~ılamak ~~n akdedilen is
mi ti. lstanbulun ekmek aı.kıntw- mtı:bJm lrımlann tamlrlnde kullan- az ar n ayı~- pek. 1ıüçtür. 
nı (T rihi L.itfi) ıörle taıvir etmek- mak üzere hüsnü 1da.re etmek r.aııı.. E.auen paranın pıyua ihtıyac:ırıdan 
tedir- retl olduğundan ana boru dö§emeğl fazla çıkmasına aebep bu masraflar 

cRusya ıefinelerinin Karaden"z lcabettıren m~caatıar esasen :laf değil midir? Adeta devlet ıonra
boğazına doğru tekarrübii Ye Akd~ edllememektedlr. dan halkı~ ikraz edeceği para-
-1İz boğazının ablu'kuı ve eevahili Gazete maktuaaında bah.!edllen ea- ya mukabıl Merkez bankuınclan 
mütecavireden bazılanmn ütillısı rıcQsel caddalndetı boru cMlfeme avanı almakta Y• Merkez bankası 
bebile Deraaadete ıelec:ek zahire : ~=: 11e W da bk d':anaı yeni ihr~lıı.rla temin 
erzak ııemilerinin ardı keailmiı ve amdat1 ~ en cam1al ara· etme te ır. Bunun neticeel de en-
Kayı_eriJe gibi bilidı baideden dahi anhalJf~-:~~ ::- fllsyo~ •:!Jk:dır .. 1tte bizi~ 
Gç bın mdıar deve ile zahire sön- 650 m. ilk tuımı binalar altında ~ ~~ ~d "?1 nk tyb tavııf 
4erilmeeine dair mliteaellime s()nde- JDJf ve PJU'D8.N• harap ohnU§tur Bu •. da ki] 

8 k ra a u para 
:rikn fermanlann vüaulile eeva- )'tlı.den Lllelt cam1sl de dahli oİd pıyua n çe me te, bu da mas-
bında bütün eanc:akta üç yüz dave halde bu 11e111tte Halkalı auyu .:;!! rafların k~rııl~~da kullanıl
bu unabilir ieo do çoğu ötede beri- bet camı ile J'9(l1 umum\ oepnentn m-ttad[anı yemden pıyuaya dökül
de olduiundan, derdeat edilebilen .uıan tamamen tesllm}ftlr. ' me te r. Böylece ~ir devri daim 

Günlük Borsa .sııretne kederf.m1J4 pay1qmak allka- mw.nbul Ticaret oflal muhasebe mü-
mıı gt!steren ve tendllJtnln cenaze dtırtt genç ve muktedir 1ktlsatçılan· 

11/U/IMI ftatlert tören.inde bulunarak Mtırumı taziz lJlJ2ldan bay İsmail Otar'm evlenme-
Londra üzerine 1 sterlin IJ 

22 
eden dolltJanmJza. mhınet Te tefek- lert 21 tAnunuevvel gecesi Liman lo-

Nevvork üzerine ıoo dolar 132:_ ::=,!'yn aB:yn aztbil~-me- tantasında her lkl tarafın akraba ve 
Cenevre ilz'ertne 100 fl"anlı: 29 9'7fS .,or. u " &"~· -· .._ ebibbası hazır bulunduklan halde 
Madrld llzertne 100 pezeta lt.89 ~tıe:nızın tavusut ltituıra p&rlak bir surette kı:.tlanmıştır. 
Stotholm nzerlne 100 tnron 3ı.ı311 Merhumun a11e&1 adına refik Mümtaz genç evlileri tebrik erl~r ve 

ESHAM VE TABViLAT Nenare ası aadetler dileriz. 

İkra.mlyell "' il 938 ~---------... +....--'- 19.- ,~ --A a 
.uuamtyell " il 933 Brıan1 ıe.- -"" -.&.u: TllOLAIU ı ı 
" 7 934 Sıvas _ Erzurum J-'1 19__ ~' Bu a1ı:fam Saat 20.so da Büyük Tar!Qi Şark fılml 

=~ ==: ~ !:~ Kom~~ında Gazı· Sela""haddı·n 
4Jr, 7 Blrhıcl tertip M111l Mil- YE Kun.a.u.m. D 
dafaa ı.,tlkrazı ıt- Yazan: Robert Meuner Türkçe a&Iü ve şarkılı fllmlnln 

% 11 :tkramıyeıı blrlncı ıertıp Türkçesi: o. cah!t cem ELHAMRA' da 
Wlll Müdafaa 19.- 111,30 da tarlhl matıne 

1 
R A 0 Y O 1 Dram :trs:ııht~~.30 da 

_ _ Yazan: RoınaJn Rolland 
Türkçesi: M. Klper 

Gördüğü fevkalade raP,bet hase
biyle BİR HAF'l'A DAHA GÖS
TERİLECEKTİR. 

Bu&'ilnkli Proıram 12,30 Program; 12,33 Müzik (Pl.); l/J _____________________ , 
12,45 Ajan.s ha.b<ırlert; H karışık p.r.- Qözlerl hayran.- GC1ı1lllert mest eden .•• Kulaklara zevk .. 
kılar; 18,03 Geçit ~: 18,30 Kalplere heyecan veren ... Senenin en muazzam renk A.bidesı 
Konuşma; 18,45 Saz eserleri ve oyun A L o M 
havalan; 19 Ziraat aaatı; 19,111 MO.- A 
zııı: <Pl.); 19,30 Ajana bal:imert; 19,65 
Şarkı ve tDn:üıer; 20,15 Rad· 
10 gazetesi; 20,46 M1blJc (Pl.): 
21 Evin aaatı; 21,1& Mo.ztk; 11,45 
senfoni ort'8t.rası; 22.10 Ajana ha
berleri n bor8alar. 

Yarın sabahki prorram 
'1,30 Proera.zn; '1,32 VOcudumuzu 

çalı4tıralım; '1,40 AJ&naı haberleri" 
7,55 Mllzlk CPJ.). ' 

Dorothy Lamour - John Hall'in 
San'at dtın:yuuıda kurdü2arı 1*J]maz zafer takı 

Bu şaheser L A L E Sinemasında 
B01ftt b1ı muvaffakıyetle devam ediyor. 

yüz sek.en re"ı eateıe tahmilcn lzmit Birçok llklyetıere sebep olan bu meydan~ gelmektedır. 
tarafına zahire ıevkolunduğunu mü- lnzayı gldemıek ve aynı r.am&nda . Amerikada h~rb '?aaraflarile ilgi- Münir Nureddin 
b yyin mUtesellimin mektub • U.lell camlsinde Kızılay tarafından aız olan bu çe11t :!atik.razı harbden K O N 8 E R t 
D:naadette zahire müzayaluw w:ı: te8il ecmen qbaneye su vermek mü .. eVTel cöımek mümk~dllr. Orada o Yann a'k§am 
tluiundaa. iti deveye wretmi ek adile, 8altazıabmetıe BtıkO.met ko- zaman caçık piyua aıyuetb den~ ÇEMBERLITAŞ 
p.rpa olarak (yani clört a~~ n&lı .&rumda ba!wıan metrök Kırk- len bir para eiyaeeti 110 paranm kıy· 
aevi hayyan) her neki bulunuraa. ..::. oqme .-uyuna aft borular c;ıkanlmıo metf aabit tutu1mağa çalı,dıyordu. S İ N E M A 8 ı N D A 
men eevk ve inaline d.yolanm.uı, : ~!:;:d=I~~ ye.. Paranın kıymeti düpne. temay{i]ll ,_•••ıiıııııiiiiİIİİllİİIİIİlmm..ıı• 
ibareaı1o cevap name göoderilmiftir. nere}[ Balblı tealıı eki ate- ~ıterince, devlet tah'vil çıkararak * Em1nllııı11 Halk•vllı:d9n: 1 _ Spor 

• ~uretin imtidadı, müıkülltı müed- izale ed1lın1ftlr. :.,ededsusm 1:: pıyaaadakl para:yı karnen top1uyor: tubeım1zln 1942 - lffl 111ı 1~ ter. 
eli olacaiı cihetle, nüfuau mevcudeye DUf bet camı ne ~dl ç~enlıı Hal-~ ~~ime temayülii Up ettıtt Voleybol TumUTUJ. 1/1/19'3 
şöro nam aziz tevzi olunmak fizere bJı suyu kale edlJmlftlr. at e. • Yllleri aatın alarak ~dtte baflıyacaktır. 
J.tanbul n B"lldı eelue ahalisi der- Yub.nda.ld tza.hatımızdan cıa anla- plyuqa para ~kari:rordu. Ba elya- - g b.tıeııori Mıinden Japıla· 
hal tanzim ettirilen defter mucibin- fl]acatı 1bıeN Sangftzel cad41ııdne Mt, bazi muvaffakıyetaldi1der letfa· oat ola.n mtıaabakalli' btıt1bı, tefek· 
ce, 359,089 nüfue bulunduğu anla- ~~den boru tuetedo ~ )'Ulda na ed!lli.e. para kı;,metlnl ınUnze- :U.:nr~e::C::-~c~!: 

SPENCER TRACY ve MiCKEY ROONEY 
tarafından ook güzel b1r tarlda pratılan 

Yar1nın Gençllği 
H1ss1 J'llmlnln cOrdüğtl tevkalldo ratt>et huebl.ylı 

SARAY Sinemasında 
fJlmıı ve ol vakit lat.anbul ile Bilidı tertoıs 111 gibi bu eaddedetı 9'rlenı nede tutmak .~~ela eld'lltp it mtıUtat m:Uecektlr. 
eelue jdareai için haftada .fınnla- Halkalı ~ıilmek için, o1m&yıp trörma,tar. .-~ hım• tadil 1 - K&Jlt muam•lell lç1n 1/1/1941 d h Ö t 
ra kırk bin kile zahire verilir iınit ise m.lftlr. mı Jllalıı ifbı dllfen• ~~~kllnt .~P aeaJeket- omna rthıtln• tadar 8por ttmeııılne 8 a Q S erilecektJr 

.. ıerw., l'™I••• ~da .a~o- m11rec&a& edJ}meılL ~--••••••••••••••••••••' 
Bir hafta 



Hayat adamı! 



Gönül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAHi 

nn Sherldann 

------ ----
~-- --- - - - - - - ~-..... .. . ...... . ' ---

YfDiKULE ZilDAffLARINDA 
~)fo.i4 Y..uan: lskender F. SERTELJ .. t , 

lılıml§.. evine götilnn~. Fa.kat ka
dm Ç<t temız ylırekll ve sadık çık

m.lf. Omı kendi evinde bir ika.patma 
gibi tutınam.ış_ nlkAhlamı.,. 

- Çok: iyi ya.PllllJ. Nlkll.hta kera
met val'dır derler. Nlka.hsız kadınlar
dan bayır gelmlyor insana. 

- İşte bundan sonra, günün 1:>1.rln
de bu kAf'vun babası da Ucn.ret mak.. 
sadlle İstanbula gelmlş.. Sultan Mu
rada: •Bu adam ca.susvır.11 diye gam
mazle.mışlar .. ve yaltn.layıp zindana 
atmışlar. Zavallı Antonyos l:aç za
mandır zindanda inleyip duruyor
mlJ-1. Ben Hamzayı çok severim. Ona 
elimden gelirse yardım etmek iste
rim. Ş1md1 Hamzanın kansı bann yal
varıyoı-; babaca. zindanda çok hasta 
bnl.f. Onu kurtarmak lçin bir miktar 
dünyal.rk da veriyor. Bu !fi para ııe 
yapamaz mıyız? 

- Paranın yüzü sıcaktır, Yusuf 
aPJ>eyı Hele bir kere Yedlkulcye 
varalım.. sen bu gece bana yardım 

et. Şu elimdeki esran zindana soka
yım. Ondan sonra da senin t,lııl d• 
şünür, bir çaresine bakanz . 

••• 
Y edikule nöbetçileri 
- Yusuf apbey, zindan kapısı

na dikkat et .. 
- Ne var? Bakıyorum. 
- Bir tek nöbetçi dola.şıyo:. Şimdi 

ben onun ooünden geçerken yere 
düşeceğim. ve sarho§ tnklldl yap:ıc:ı... 
Aıtn. Sen beni k~ln burnundan 
seyredersln, olmaz mı? 

Olzlice konuştular. Demir Al! zın
dan kapısına doğru uzandı ve sen
deledi, sarho., taklidi yapa.rak yere 
düştü. 

Nöbetçi gillcrek yanına sokuldu: 
- Ulan teres.. tam yerinde d~tftn 

amma, kolbaşı tevkif etmeden seni 
b'!n ıcerlye tıkamam. 

Demir A11 cel:>lnden bir knlııı s:!gn:a 
çıkardı: 

- Ateşin var mı? 
- Ça.kınağım var amma. fı;ecek t!l-

tnn bulamıyorum. 
Demir All koynundan bir kalın si

gara d:ıha ı;ıkardı: 
- Al bakalım.. bir t.2nc de Sf'n 

tüttür. 
Nöbetçi sevinçle sigarayı aldı 
- Çubukla içmek daha keylnt 

oluyor. Böyle kuru yapraR'a sarılmı

Şll'ı lçmcm.lştlm. 
Nöbetçi çakmağını çaktı_ lktsf de 

tüttürdüler. 
Demir Ali lçer gibi görünerek du

manını dl.şan veriyordu. 
Nöbetçi birkaç nefes ı;ektf. Bir

denbire başı döndü: 
- Çok sert bir tütünmüş. Bnşıma 

çarptL 
- Bu tütün yorgun ve kederli olan

lara çabuk çarpar. 
- Doğru, ben hem yorgunumN rıltı 

santtlr nöbtteylm. Hem de kederim 
var .. karım beni sevmiyor. 

Demir A11 gülmeğe başladı: 
- Karından sevgi mi bekliyorsun? 
- Öyle ya. Kadından b:l-ik.a. ne 

beklenir? Evimde hazır ylyip lçlyor
gülüp oynuyor. Bir erkeğin, kansın.. 
daıı. bunu beklemek hakkı deR"ll mi.? 

- Zihnini boş ~re yoruyorsun be 
atamı Bu işler bu kadar üzüntüye 
değmez. Kadın denen mahlük, er
keğin ayağının klrldlr .. yıkarsın; kil' 
gider., ve kurtulursun! 

- soora .. ? 
- Sonrası dü.şünülür mü hiç? Koe-

k>oc& İstanbulda kadın kıtlıtı yok ya. 
B1r tane daha alı.nml 1 

- Doğru söylilyorsun amma, ben 
o kahpenin burnunu kırmak istiyo
rum. Benden ayrılırsa, dostlarım ba
na: .Karın senı aevmemişl• diyecek.. 
ler. :İşte ben buna tahammfil ede
mem. 

- o halde kamu tehdit eti 
- Ediyorum amma, gene sevmi-

yor. Vallahl a.klım b:ıŞlmda değil 
Nldeyim. bilmem? 1 

(Arkası var) 

Bari evde olaaydı .•• Bu derdimin eJ.- vet. derdimi kendinize dert edipm:t lrünce, size körlerin gözünü açan, ..,. de eene ke.di çehrenizdeo. kencil 
bette ki bir çaresini bulurdu, diye oldu. Zaten ilk defa olarak o gece. iJrlan iyi eden, !)'atalaklan yürüten. ağzınızdan mı çalmlfbmz? 
düıüni.iyor ve aranıyordum. eübıemle aijt kardqivı-cien ayn bir ölüleri d..irilten hfr nebi'ye d~lacak y d b bev· Öl..Jü b-"L 

d d · · 1 b'lme ' · · la d 1 • • " an 1 e ~... ~ ewo• 
İıte o aralık beni aiz kucağ11uza 0 a a, ~n e ya.tad cağımı kı v nııı ~;_"'f'alım.a.nbiıni' ve .tapllllJ . 0 an mıru- ğim il) diye ağladığımı a~an, bo-

Tefrika No. 17 aldınız. Saçlan yanan hebeğim de. ac11ı, yawıva.yışı a içime çö tiigün.- ~ ır; venve?Jnllbm. :radan. biraz kumq. biraz da amıl 

~============::.c:z::===========' iltimizin aruında göğsünüzde basılı. dan, Y~All aaçla.nn yaaını evlat act- Bitiiıı o gece. hen dertli dertli içi- saçtan yapılma benim afi"Z"el epi3 
Dört yaşımdan ecıpr~ bir ay lambanın NfDUD& u~M, ....ıa- beni odamıza götürdünüz. Diliniz- ama ugr&mıf gibi bir ifrata vardırır- mi çek.erek., rüyalanmda bite bebe- yavruma iiflediğintt bu yelli hayat 

evvelki ayrılığımıza kadar öylesine ıuıdaıa tutuftıı. den, eöylediklerinizclen daha bir şe!)'- la nstuyor, <Yandı bebeğim ... Yan- ğimin acısmı unutamıya.rak uyurken, n2feafni sizden. kendi içinizden. 
doldurdunuz ki, size ilk elimi uzat~ ciltler anlamıyordum. amma sızın dı bebeğimi:. diye uluya uluya ağlı- aiz. ara kapl9lD1 açık bıraktığmn k.ımdi canmızdan mı kopararak bul-
t1ğım günden evvelini hi.r hatıılamt- Onu hemen ellerinizi. peçeteııizi de gözleriniz. yqlı idi; hem de bebe- yordum, yandaki odada. bir liml::wun lflğm- muıtunuz) 

.,, basarak. &İz aöndürınüştünüz. Saçla- -· · 1 l An<:ak · · d L-- '--1 b _ ı. da ki tkal -1- ~ yorum. Ömrümün &ı ilk dart yılın• gımm saç annı aıvaz ıyor, üzerine si- _ ~ •ızı~ .~ UCD1lll e eraver , san • tu , ınaAat. ijne, ip,_ İlk gurbet gecenizde. bebeğime d• 
da bana Cenneti bile gezdirip göa- nnnı ~pai yanmamııtı amma, her bir nen o yaruk keçe kokusunu bastıP- ağladıgınw gordaktea eonra, tafinp kuınat, kurdele ile değil de. derin);.. ti:O:.:-c- menek•e r....ai kadife kurde-

telin ucn alazlanıp top top bükül- L • • k 1 1 ~ akladım V• _ı_v 1, rl L'- ısuau.. Y ---termit olsalardı, galiba gene de ha- ma~ ıçın ona o onya ar sürüyor, ur · gıne varamauıgnn mucizeli, eı ı w lelerle •İillil eflatun elbiseyi yarata-
brlnmıyacııktım sanıyorum. mÜf. güzel bebeğimin ~lllı, .Y•~ılt ~inimini.. bir tarakla bu saçları bi- Sonradan siz de bana anlabrdı- kudretle. bebeğime eski CA1Jını geri bilmek .için. makası vurup kesiver~ 

Sanki çocukluğum, sizin geldiği- ~ko~-~u,_~apla~ı!t, go~len,~or- ç.ımleınege çabalıYor, onu okşuyor, nız. Bfrden boynun11%1l Mnlmıı ve verme1c hArik.umı bapnnıftı111%. ğiniz o kol ba~an Düzme bilz:me ka,.. 

:nİ7. babamın elimden tutup beni si- • ' !Ytll.tt .ıı.:eranp ıtttenmlf, ew...., can~ >:anan beıbeğ.imi, canlı bir yam- sizi öpmiifüm deii} mi) Benimle Yanık saçlarm yerine Jr.eındi kıvır- bank ibltzttnuzu, bana ~k 90nra, bir 
-ze doğru yürüttüğü günle b~ryor. aı. b?:rulup <trselenmiş. ~nimi~i kal- rı:ı unış gı"bi avutuyordunuz... Dili- üzülüoün~ ailaYlflJlızın içimde cık. canlı, pınl pml kumral bü]düm- gün, göetenniştinU. 

. . bımı paramparça eden bır acı ile bu nızden anlamıyordum amma, dilin- \l'Yandırdıgı mlnneti, in&iya]d bir f&- leriniZ<len kesip yapıfbrarak., ne ba.. B _ v k.aa k ik. ak 
Bılıyorum siz de unutmadınız kezn beni de sanki tutuıan ~lar gi- den anladığını sü.tnemin, cCanın saf kiide, size ne gü;rel ödemitim değı1 yülü, H tıhımıh bir meharc~ ölen k ~ Heoek ea ! ~~ 

amma, bugünkü yalnızlığımın arka- bi, yakmağa ba,larnJJb. oLıunb sözünden bana çok daha mi? ,._vnmıun h•••nı dirilen;..;nız· ' Na- k~-' l . 1 m --~ rengı 
da ı dcft ' · • · d b b f _.._ k 1 • · • J - ..,,. •ıı-- • • • uracıte ennden .-ue yarnn aıram .ş .... entmkın ıçın e ı:_n u g~- AğlıyOTdwn... Sütnem patır.c:hci fıaf)U« ya kın geken, ıçımın ezasını ha- Ja.t .. bizi, daha bu ilk g•--•den sJ bir sabırla, o ,-anan kirpiklerin ye- kaim.. dantelleri ... er y~ ~lı:"'-ı .. 
muı gunu e rar yaşamagı anmagı k . ı eten, ü ü öm ·· " ilk b"yük r- ..._ • "'Yt " ..., wm-. 
\c düşünmcvi istiy ' onuııması ile, et.rafımda pervande- .. ül ç d' dir rum~~ I ~ali böylece, ne candan kopma hialer aa- rine tel tel, gece aaç1annızclan kırp- blGzu, hen hale aaklanm. Çocuklu-

orum, şiyor, cCamn aağ olsun, ııözlerine g?n acısını ın en ır sır 1 - np bağlamıfb Miı Mary'ml bğımz uzun, nazlı, kirp~ler dclcmit- ğumun en kıymetli bebeği. makula 
Ne şa,..ılacak derecede İ:Y'İ habrlı- ~azık değil miL.. Hiç bir bebek nız vardı. H 1 t • ı.._ı. tin.iz ... Aca.ha islenen. donuklaşan delik defik edilmio blözunuz:dan do-

Yorum. . . ~ 1 O • ini 1 ·ı· k e e er esı •au.uı. uyanır uyan- .. ı.r d w ı· d . . . . 
· . . . par~~ı. ıçın ag a_nır mı)... ~ . . ~~e 91% e ngı ı.z.ce ?nuşmuş :rnaz, yananda, bir gece evvelki aaç- goz e ~ur .. ugu~~. cı ayı a aız ge- ğan ailıirlı sultan ell>iemle, ODlln ya. 

~.geck'e kıdı. ~ızındgeldiğiniz ilk ge- ~eru~ını n~~r·İ: ~ır1 altını ver.dib mi, ~ib~, aı~b.~n ~!a~ımbil b~nım d~ha lan yanan bebeğimi yepyeni. rengi nf kendı 1gozl~muzın lurundan, pt- ndındh~~~koyun koyuna., ayn1 kutu için-
~ey ı ı, ucagımb ~. ta,tp durdu- l un an ~uje Jru a ır .anab gı i an- :u uk~I' ~\~ı~ e en~{;ıyde- tlpkı sizinkilerin eşi. canlı kumral n tı v~ ışı tısın aıı mı a mıtbnız? e aıa yatar ... 
g~m ~n sevgili h:_ egım, üskün asık ~yış:nz soz er c yaramı büsbütün de- c -~ nnı 1 ıyormuı gı 1 e, saçlar, tepesinde bir eflatun 1rurde- O tombul, çukur yanulı bebek İleride bir kızım olursa :rnia, ona 
bır yuı.lc oturdugum sofra başında jşıyordu, benı 1112: anladmız. L _ d · R bb" ·· -ı·· r d d ki d v b beb I w • l . • . ~. sı .... ın a yenı, - ve ya a ı ne yuze. gu umııe u a ara -vur ugu- u _ _ eii veı:eceğim: 
hatır ıyarnadıgım hır ;azaya, gaÜba 1 Üstel ık babam da evde deiiJdi... BW biribirimize yakınlaıtıran kuv- giiz:eI. ne Mialül - ~ enta~i ile ıö- nuz yeni l?em~eliii, canlılık reQ&ini ,(Ark~ı ...-ar) 
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Amerika tezga . arında bir g" d 
üç apu yapı ı r 

Drama, Kavala, lskeçe ve Gömülcüne- 1 - iŞ ARIY ANLAR 4 --
.;;..,-.-----~ 

Kiralık · Satılık 

d b• • t• T•• k1 • d 1\fGHASEBE - Servis şefilğinde APARTIMAN - Han. otel k{ıglr e Ir gezID l Ve Uf ~ertD UrUmU çalışmış, FrnnSlzca, İngilizce muha- ve ahµp ~vler, dükkı\nlar, o.; a, t:ır-
------· - berata vakıf, ithal, 1hrnc pi:vasalnn la, çiftlikler ehven fi:ıtıc s:ıt: n ·-

Sofya (Akşnm) - Komşu ve tahribat ynpıyor· kinin de her taraf- lyl blllr bay l!J nrnmnktndır. Akşam-ı tadır. Karaköy Mc! k hnn No. E m-
dost Bulgaristrın'ın pnyıtnhtına ge- ta azalmış ve vc~ikayn tabi tutulmuş- da L.E. rümuzuna müracaat. - 5 lô.kscrv1s'e mürat'nnt. 2 

lince, ilk dütiincclerimden birisi .bir tur. Hastalar, doktora kanlarını tah- l'1YANAU - Genç bir bayan ya- SATILJS: APAUTIMAN - Eyup~ 
gün Garl>i Trnkya)'a giderek oradaki lil ettirmeğc mecburdurlar. Hastalığı 1 zıhanelerde daktilo, muhabere gibi sultanın merkezl.nde Fe hane C"dde
ırkdnşlnnmın bugi'nkü durumlannı sabit olanltır imkan nispetinde teda- işlerde çalış:nak veya hususi Alman- sinde 3 kcı.tta birer daire altındil :a 
te.tkike imki'ın arayıp bulmak olmu~- vj edilmektedirler. ca ve İngilizce dersleri vermek nrzu- dfikkAnı olan. beton:ırme apartıman 
tu. Alakalı Sofy..a makamlarının mü- Bulgar Belediye ve mülki idare sundadır. Gazetemize A.A. ismlne ya- yarı hlssfsi satılıktır. Gorüşmek .-.ın 
saadeısile bu imkanı elde ettim. kanunlan - Belediye reisine, Mec- zılması. 4 cü Vakı! handa Bor~ kıraathane-

Amerika· bir sene içinde 2300 
vapur inşasına karar verdi 

BirleşJk Amerika deniz tezgfı.h- bir fikir edi.'nebilrnek için gemi Harbden ~vvel iki . defo ziyaret huri hizmet kanunu, herkesi senede ZAGREBDI:N l"El\i mmufŞ- Tec- sinde B. 'lillml Kocab:ılkan:ı. mura; 
lan günde üç vapur yapıyor. fabrikatörü Anarow Riggins ile etmiş olduğum bu mıntaknları on gün, bu kafi gelmediği takdirde. riibell bir terzi iyi bir müessese, yahut cant. -
Am~rika tez!?fı.hlannda gemi in- akdedilen mukaveleye bir göz at- (Drama, Ka'Vala, lskeçe ve daha yedi gün umumi hizmetlerde da namuslu b~r arka.da~ anyor. Taş- ACELE - 4500 liraya sntılık k:ı-
şaatı gün geÇ'tlkçe hızlanmakta- mak ktlfidir. Hükfunet 1942 se- Gömülcüne) yi görmek üze- çalıştırmak salahiyeti vermi~tir. Gün- raya da gider. Akşamda (T Z.) nımu_ gir. Denize nazır dort oda hamam 
dır. tn.Şaatta görülen bu hız, mis- nesi mar~ının ortalanna d~~u, re yola çıktım. Buralnrda seyahat de 30 leva hesabile pnra verenler zuna mektupla müracaat. elektrik 'ha.vagazı trrko~. ii ki.dar 

b' d ar fabr11-tö Hl gl ' 200 H rr:L. b .ı k ı lhsanlye Alt sokak 52 1 Evkafı "<>ril-11 görülmemiş ır ereceye V - ~ r g ns e u harbin tabiatile doğurduğu mahru· bu hizmet mec uriyetinyen urtu n- TAHSİJ,t SEKİZE KADAR OKl~-
nııştır. Birleşik Amerika tezgah- ye.t gemisinfri. in~aasını ihal~ et- nıiyetkr aebP.bile epeyce güç ve yo- bilirler, Belediye işçi bulamozsa pnra 1\IUŞ _ Dnkt 10 bll1r bir bayan mü- ... m_ış_t_ır_. ----------
lan, 1922 senesinden 1937 sene- mıştlr. Fabrikatör, bu .. g~mıleri rucudur. On iki gün devam eden bu kabul etmeyip fiilen mükellefi çalış- esseselerde vey:ı buna mümnsll yrr- PANSiYON ARAYOn - Tanın
sine "kadar Okyanuslar arasında inşa ~tmek için 3.000 donum g.e- aeynhatimde 912 den 941 e kadar tırmak hakkını da, ı:ıynı kanuna göre, ıerde rnfinnslp ı., nnyor. Akşam'dn mış bir nlleye mrnsup r: nç bir dok
seyrü sefer edebilecek yalnız nisliğinde bir sahayı Montıuzın on idare çleğıştirmiş olan bu cefakeş 1 haizdir. Bu. bizdeki yol vergisi siste- N.T z rümu t"'.a me-ktupla rnftrncnat. torn talc~ 1 B~yo 1u - Şişli - Hnr-
iki Transatlantik gemi inşa et- civannda kiralamış, inşaat t€z- topraklar üzerinde ynşıynn ırkdaşia- mine benzemektedir. Vergıler her - ı biye - L!\..elt nde i}I a.ıo 
m1şlerd1. Halbuki bu senenin ba- gfthlan inşasına başlamak için rımızın hayat ~rtlarını miimkün ol- yıl başında ta'hakkuk ettirilmf'kte ve 

16 
rta kul bl nczdlnd" 30 .. 4c lira r ındn J 

§mdan i~ibaren3Amel"i:ka bu tez- 15.000 i~çiyi nngadje2e7tınOO~o'oteOOıgad\1- duğu kadar incelemeğe ç.alı~tım ve nisan n,>mda tah ililta.başlnnmo.ktn- tir~~!B:!u!.mYn~~a.~~ b~ ırsuan: İı~:U~u/<>~esnrp~;:ı:ıa; t 
gfthta f11nde.. gemı V~?ıror. anı: masma il • • ~ şurları gördüm: dır. Mali yıl bıtm,.den v rgi tahsil yorum. Mekt p a Ak" m gn.z"iP ne 
Vaşin~ron hükllmetl cHu.Tıyet lar sanı blzim paramızla ~şagı l~e meseJe-.. i - Bu ayın onuna edilml'm kt<"dir. blld!rllme 1. RUmuz. N.G. 1 ---...,.....,...,...,.--------=-

.eg m "i > namile 1500 gemi inşa 11 yu_l{~n 35 milyon lira tahsıs et- kadar ka .. b 1 rdal i Bulgarlara Yunan idarl'si yırmi ,,J kadar ve 
etmeğ karar vermiştir. Bu 1500 mistır. Bu tezgfthlann inşaatı günde 300 , l' Bulg rdan gayn hal- sulh içinde ciırmu tiı. Türk halkı İNGİLİZCE ı.isA~'I - tyı öğ e
gem!, önümü7:'1ekl senenin .sonu- tamaml~;nıncn 50,000 amele, kn 200 gram mı ır He l:.arıııık ekm k Rumcavı ve kanunları, işlerini göre- ten diploma1ı '>lr bay n iyi bir a le 
na kadar bitirilerek seyrüsefere (200) Hurriyet gcrnfsfnin inşası- ve-rilmekte idi. Rekoltenin bereketli cek kadar öğrl"nmiş ve alışmıştı. Jçinde 6 yaşından yukarı çocukların 
başlıyacaktır na başlıyacak"tır. Bu 200 gemi 1 .... d B 1 1 k ş· d" . b' ft h b d·~ terbiye ve del'i ıerı Ue nıe "Ul olmnk 

· , . d o maması yu.ı:un en, u gar arın e - ım ı ıse ır tata an at , ıger ta- 1sUyor. Al~.şam'dıı. (A.D\ rllmuzunn 
Amerika bu 1500 «Hürriyet ge cekt Se'namle niha~ekte heürrnk./\ez etn mek miktarının ayın onundan itiba- raftan harbin doğurduğu bir t:ıkım mrktupla müracaat. - 2 ı?.rka mtrdhcn, 

-1 evvel am anarn ume e ı d h lk h B ı genıislıı nden başka her bıri 20 te 1i edil ktl ten 50 gram nzaltılarak 250 grama zaruret er var ır ıte a cm u gar 
bin tonluk 800 petrol gemisi inşa sa: 1 f ~~ ~rü Hi gi b indirileceği resmen ilan edilmiştir. dilini ve hem de yeni idarenin ka-
etrnc1."tedir. Bu gemiler, büyük 1{° ait 1 a t l~ ns t u Köylülere milliyet farkı gözetil- flunlarını bilmemektedir. 

ÇOK TECRCBELf - Bir muha.s1pl ACELE SATlLil{ APARTll\'lAN -
pll'ınço çılrnnr ve ehven ücretle Uca- 15000 liraya 3 dnlrell 120 Ura kirası 
rethane defterlerlnt ynznr. Kamköy vardır. Bir borçtan dolayı nısfı veya; 
Melek han No. 8C müracaat. - 2 tamamı satılıktır. Fatih Slnann~a; 

göller ınıntakasında mevcut 65 ~e~ e:.ı a ~ş~at ~ta~nın Be: mcksizin ~ünde 300 gram hesabile Gömülcünedeki mekteplerde ve 
tezgahta yapılıyor. 1937 senesin- :unla be~a~zr ~ :ikat .. /· ~~ ekin ve aynca tohumluk bırakıl- ekseri köy mekteplerinde Anıp ve 
de Amerika, l<t tezgfıhta aynı za- 200 :c i i e ' ~ andoa ~~ se- maktadır. Ağır işlerde çalışanlara Latin harfleri meselesi henüz kökiin-
ınanda 41 gemi inşa edebiliyor- ri haUmd~ 1~

1 etm~k niyetinde {yol inşası, tuzlnlnr, tütün iK-ilı;ri), den hnlJolunrnamı~tır. 2- iŞÇi ARIY ANLAR 
du. Halbuki bundan birkaç ~y bulund~ğunu billyoruz Bu gemi- farksız, 600 gram ekmek veril~ek- Trakynda ıeyahntim esnasında 
evvel aynı zamanda ~3 gemlnın 1 biz' bildiğimi ~bi denize tedir. Ekmeklerin cinsi her kasabada Bulgar memurları istisnasız olarak, 
inşasına başlıyacak 21 ınşaat tez- ı:iirilmfyecekler f~at sedli ha- aynı değildir. Haftada bir gün, ealı Türk - Bulgar dostluğunun her ne 
gdhına malik bulunuyordu. Ge- vuzl içinde ınŞaatı tamamlan- günleri ekmek yerine az milüat- pahasına olursa olsun, muhafazası 
mi i.!lşaat programı ve tezgft.hla~ dıkt!~ sonra denize indirme rne- da patates veriliyor. Geç kalanlar, ve k~vvetlendirilm~si arzusunu :nn
bugun o kadar inkişaf etmiştir raslml yapılmadan ve iç kısımı~ Türk 'Veya Bulgar olsun, bazen ala- dan ızhar ve Garbı Trakyalı Turk
ki, şimdi aynı zamanda 400 gemi n:nın şimdiye kadar olduğu gibi mamaktadırlar. lerin her hangi bir hakaızlık karşısın
inşa edilebilecektir. ~undan az denize indirildikten sonra yapıl- Petrol, ancak posta, zabıta ve da alakalı makamlara resmen ıika
blr zama:n evvel, Birleşik Ameri- masına lüzum kalmadan tam~ umumiyetle resmi dairelerde b~rer yetten çekinmemelerini beyan edi

Aktar Yııktn. sokak 17 No. müracaat 
Fatih Malta ç:ır§ISl 9 No ya. - ' 

ACELE SATILm: EV - 2 da1rel1 
60 lira kira getlrlr. Bir borçtnn dol.ayı 
9000 liraya satılıktır. Fatıh Malta 
Babnalbl sokak 33/2 No. ya mürncaa.t. 

LEYLt BfR l\JEKTE:r İÇİN - Has· 
ta'bakıcı l!\zımd1r. İstnnbul D1vanyo· 
lu 104 numarnyn mürncaat. 

İKİ KİŞİLİK - Bir a!le lçin bh 
kadın lA.zımdır. Her gün ı;nat lklden 
sonra İstanbul Dlvanyolu 96 numara
ya m ür:ı.caa t. 

-2 

kanm .. harb ve ticaret gemisi ol- mlle hazır bir vaziyette sefere çı- idare lambası ve her kasabadaki yorlardı. 
mak uzere inşaat tezg!ihlannda kanlacaktır. merkez lokantalnrında bir veya iki Sofyadaki ilgili resmi makamların 3 SATILIK EŞYA 
1273 kem.isi bulunuyordu. Fal:irlkatör Bu mP.ksatJa hu- küçük lüks liımbası yakılabilecek bana bir dostluk cemilesi olarak -:_ __ c________ BEŞiKTAŞ _ Hasanpap deresln· 

Amerikada bundan 3 sene ev- sus1 bir kanal da yaptırmıştır. miktarda verilmektedir. Gerek kasn- verdikleri imkan ıayesinde yn.pabil- AGRANDİSMAN VR FOTOGRAP de lki katta tı.ç oda 1k1 sofa, iki heli\, 

l\IOCİLYALI ODA ARANlYOR -
Yabancı ll.sa.nlar b11en BulgnrL>taniı 
ünlversıtell bir genç Beyoğlunda ve
ya bnşkn semtte bir aile ynnındıı mo
bilyalı bir oda. lstıyor. Akşam gazc... 
tesinde S.Q. yn mftrncant. - 2 

vel inşaat tezgfı.hlarrnda 650.?0 $imdiye kadar Higgins dört yer- balarda ve gerekse köylerde şeker, miş olduğum bu seyahat esnasında l\IAKİNELF.;Rt _ Satılıktır. Agmn- elektrik, ku}"u ve kftçük bahçesi olan 
işçi çalışıyordu. Halbuki bugun de müteaddit deniz tezgahlan kahve, çay, pirinç ve sabun gibi gördüğüm cidden dostane kolaylık- dlsrnan m:ıklncs! 10 x 15 _ 9 x 12 81 No. ev satılıktır. Kiraya verllme.. 
tezgahlarda çalışan amelenin yapmıştır. Fakat her yaptığı veni maddelerin dnğıtılması iııi, tabiatile h.rla nezaketten dolayı teşekkürleri- ebadındadır. Fotograf makinesi ısx mlşt.tr. Beşiktaş Köylı;I marangoz 
mtktaıı 250.000 i ı;eçmiştir. Bu- tezgah evvelkilerden hem daha sulh zamanlarında olduğu gibi, aksa- mi sunmak ve veda etmek üzere 24 büyüklüğünde ntelyeye elve~ıı, Pandellye mnracant. - il 
na benzer hizmetlerde çalıştın- büyük beın daha .modem olpmş- madan yürüycmemektedir. Bu gibi merkezi lskeçede bulunan Garbi objektif ve bir şase Ue bfrllkte. Babnh l\IAJ,ZEl\IESİLE BEH.AB'ER _ Blr 
lan ~ele ~iktan d~ katılırsa tur. Müteahhidin inşa ett!ğt tez- guçlük1erc st,fya ve Filibe gil;)i bü- Trakya (Bulgarca: Akdeniz Bırlgn• ,saat 10 Ue 12 nrasındtı (Akşam) lda- bakk 11 dUkkrut devren 
bug\ın Blrleşık Amerıkada. gemi gflhlnrdan beş tanesi, ş!md! tam yük şehirlerde bile raslanmaktadır. ristanı) vilayeti valisi sayın Dr. Ste- resine mlimcaat - 3 otel veya a ye 1 

şaatında. kullanılan amele ye- randımanla ve son süratle çalış- Sokaklarda dolaşma serbesliği - fan Kleçkofu ziyaret ettim ve ken- · ı almak ısttyornrn. Sirkeci Halep ote-
kOnu 2 mılyonu buluyor.. maktndır. Bu tezofüılarda hücum işgalden ıonra altı ay müddetle hu· disine seyahat intibalarımı anlatır- SATll.IK OTOMOBİL - HAien tak. llnde Hilst'yJn Şenyüccll görmeıcri. 

d b k Am ik lıl "' "' side çalışmakta olan (2530) plô.ka - 1 
Bun an aş a .. er a ~, botları, süratll çıkarma taşıtları, susi işleri için Trakyaya gitmek isti- ken de, göstermiş olduğu nezaket- numaralı Opel matkıı otomobll s:ıtı-

5 
MÜTEFERRİK 

gemi inşaat san~yiını standa~ze İngiltere ve Amerika için devriye Y-n Bulgarların dahi seyahati uzun ten istifade ederek bazı ricalarda lıktır. Fatih Deveeloğlu garajına mu.. -
etmekte, randıman da ona gore gemileri inş_a edilmektedir. formalitelerle tahdidedilmişti. Bul· bulundum. Ssasen görüşmemizde, racnat. ___ .....;. ______ _ 
artn:ıaktndır. Meselıl .;emUerdeld Müttefiklerin kanaatine göre garlardan gay:rısıne. geceleyin sokak· Türkiycyc, Cum'huriyetimize, Milli 
tahlısive malzemesi, dlana eya- zafer için san hamleyi yapacak- larda ancak saat sekiz buçuğa ka- Şefimize ve umumi; etle Türklüğe 
Jetinde bir fnbrikn~a imal edil- ları zaman Birleşik Amerika de- dar dolaşmnk müsandesi verilmiştir. k8.J'Şı sevgi duyguları beslediğini mü
mektedir. B~ fa~rıka aynı za- nizcflik endüstrisinin müthiş ran- Devlet memurlarından maada diğer kerreren izhar etmiş olan mumaileyh 
mand.a kaz~ a yapıyor. dımanlan muzaf!eıiyetin en bil- Bulgarlar da geç vakit sokaklarda ricalanmı büyük bir hüsnü niyetle 

Ohıo ve 't t ~ ;ya~etıeri de yük funill' olacaktır. dolaşırlarsa kontrolıı. tabidirler. hüsnü kabul etti ve bu ricalarımı aza-
gemiler~2aıAmeç .k za 1 ıral e~ Müttefik i!rt.atistiklerlne naza- ı, dunnnu - İş teftiş dairesinin mi imkan dairesinde ve en kısa bir 
yorlar. eahşrı a eyakıe i, ge İngilte il B' 

1 
lk Arn rl- resmi istatistiklerine göre, tütün ima- zamo.cı zarfında isnfn çalışacağını 

aksamını ye ap sımlannı ran re e. ır eş e lathanclerinde geçen yıl 461 7 işçi kemali nezaketle vait 'Ve muka-
yapar~en d;ğe~ cyaletl~d de bun- kanın b( se~~l~f gemi ~ş~! çalışmıııtır. Bunların içinde 5 7 4 ü er• bel eten benden temsil ettiğim 
lara luzum u am ma .eler! te- p:ogr&m an 1 sene za 11: kek ve 12 7 si kadın olmak üzere gazetler vruııtası ile bu mu-
darik edlvor. Meselfı Mınnesota ug'radıklan gemi kayıbı şudur. 701 T·· k 252 B 1 d h bb ti · · T·· k ·ı · 'b 

- d e h l ri sen Ton ur ve u gar var ır. a e ennın ur arı erme ı -
eyalet:, ani ma en aletle v ::. e ü~' e Müteb:ıkisi Rum, Ermeni, Yahudi, !ağını rica etti. Bu münasebetle ge-
Pensy v n 1 tieykau uğu o~t h 1939 1 500 OOO Arnavut ve Çingenedir. Bu yıl ise rek bana bu imkanı veren merkez 
Oregotinbeyka e . tihsçal ed'. 1 a 1940 1 •500 •000 işlenen tütün geçen yıla nispetle üç- makamlarına ve hassaten Matbuat 
eyale a ın ıs ıyor ar. ' ' b" · d. ·ı · · M"' · ı Al .. d .. ·· 1 · D N·k 1 Görülü r ki Birleşik Amerikada 194! 2,500,000 te ıre m .. ı~ ~ı§tır .. ~şt.crı .o a~ - umum mu uru orta e ç~ r. , ı 0 a-

i yo ~d göze çarpan b 1942 10,500,000 manya, tutunu kendı ışçilenne ı§let- yef e ve gerek dolaştıgım mıntaka-
gel~l ~~~lrn 8·ş faaliyette heU 1943 16,000,000 mek üzere tonga halinde aldığından, !arda bana her türlü kolaylıkları 
me 

8

1 t~onık d~mı göre bir iştirakr J 407 işçi çalışmaktadır. Bunlardan göstermekten çekinmiyen Bulgar 
va e ın en ıne t 5 2 · T'· k ·· Tilt"' · · d k d l b 1 b.. "k h.f ...ı rd 32,000,000 sı ur tur. un ışın e a ın- memur anna ve un ann en uyu 
sse"l va ır. l 'h d'I k d' V ·· ·· f !" D Ki k f Birleşik Ameıikanın inşa et- lngiltere ile Birleşik Amerika- .ar lt;rchı el ı. m~ te ır. . ed tüb~.un ş: ı. sGayıln ''a ı lr. D eçfo ve kmk~a-

mekte ld ;o;ı,, afer filosunun en nın dört sene zarfındaki gemi ım:ı at ane erı nızamne.mesın e oy- vını a atasaray ı eçe e teşe ur-
bclli başo 1 un ... z nınu «Hürriyet kayıpları da ı:.unlardır: le bir madde de vardır. Türk ka- !erimi tekrar bu yazılarımla da ifade 1 unsu · y d 1 ·· d ı ·ı b · t ~· b' ·r dd d · gemisi 1 denilen vapurlar teşkil Se'ne Ton ın arı te~ettur .. o ayıı:ı e u 1~ o e megı ır vazı e a e erım. 
edivorlar. Amerikalılar, en bü- ka·d· ar r.agbot gostermemektedırler. Sakir Cecen 

G 1 ki d k k tnın11nuı1111mm111rnı111ımı1111nnun11111111111111ıı01t111ınu 

yük gayret ve faaliyetlerini Hür- 1939 (4 ayda) 800,000 unde ı er arasın a far ~o ~ur'. 
riyet gemflerinln insasında top- 1940 S,700,000 Yunanlılar . tar~f~nda.n ~şlctılmı-
lamışlardır. Bu gemiler, yük ge- 1941 S,800,000 yen tuzlalar ş~~dı ışletılmege baş-
milerldir. Bu tlo gemiler süratle 1942 6,000,000 lanmı§tır. Bu ışın başını:ı 23 yıl ev-
tahmil ve tahliye edildikİeri gibi vel Bulgar idaresi sırasında aynı tuz-

Bulmaca 
l 2 8 4 5 6 1 8 9 JO 

Okya~uslarda en müthiş fırtına~ 14,300,000 lalar müdürlü~ün~. ya~mış. ola~: Al-
lar huküm sürdüğü esnada ko- Bu inşaat ve zayiat biH'mçola- n:anya~~ t~~ıl connuş hır muhen· 1 j 1 1 ı 
laylıkla seyrUsefer etmekte ve n mukayese edilirse, 1943 sene- dıs getırılmıştır. (Trakya) ve (Ma- ~

4
. . ---_-

bunların tamlrt son derece basit sinde uğranılması muhtemel za· lcedonya) adlı ve Porto Logos dva- : 
bir iş addedilmektedir yiat dahil olmaksızın inşaatın rındaki iki tuzlayı gezdim. 145 işçi 

Amerika hükOmetİnin gemi kayıplardan blr misilden fazla arasında 50 Türk vardı. Ekmek hep-
slparişlerlnl nasıı yaptığına. dair olduğ'u görüll\r. tine altışar yü::: gram v~rilmekte ve 5 1 ·ı 

gündelik ile yemek hususunda bit - - - - - -
ı {j 1 1 Devlet orman ie.letmeaı· Belgrad revir i.mirlig" in- fark gözetilmemektedir. Kiler için ~ _

1 

__ -_ •• --:-•• ,-_ 
:r yatakhane, duş ve dispanseri de ih-

den: . liva etmek üzere yeni binalar inoa 
Devlet orman Işletmcsı Belgrat Revir Amlrll.ğlnln B:.ı.hçeköy mıntnkası edilmektedir. Bir aya kadar inşaat ~ 

DUıktnlarındıı.n hiB:~ie!öksUy tnıdeı>osuna nakledllecek (80,000) keııtaı kestane bitecektir. 9 l __ - -=-r 
Odunu nnltllye l.':i ,.. eye konulmuştur. Emniyet dunırnu - Balkanlarda l O 

2 - Mnktaınrdan depoya tesıım beher kental odunun nntllyesl <32> gizlenen tek tük Yunan çetden bir-
kunı§tur '-- d .r k·· J • • 3 · -ı.ı.nt teminat 0920) ıı JUıÇ eıa oy ere taarruz etmıştir. 

- Muv_.... radır. K" l · · ti B 1 
' - Eksiltme 12/1/943 salı g{infi saat 111 de BüyUkderede Devlet Or- . oy enn ernıuyo "ne me~ur u g~r 

tnan İolctınesi Revir Amirl!ğlndedlr. Jandarmasının mudahale!1, aayı nıs-
11 - Bu işe dair şartname İstanbul Orman çevlrge Mildilrlüğil'hde ve petsizliğindcn, yani bazen çetelerin 

~etı.ne ınerkezinde görülebll!r. (2502) jandarma mevcudundan birkaç mis
li fazla olması hasebile, pek müessir 

Ku veıı· bir daktilo aranıyor ~:ı:eb~:::~ ~~::ı~:.~:~::e::=~~~ 
dan ve eskı gazetecılerden Hamdı 

llevıet Llnı 1 1· ıetmc Umum l\lüdürlü~den. ve Gömülcüneli Ali Galip beyler 
+- :ın an ş • · d • b · k ·ı b k b · k b 

vn .. t'ılletınrnıız muhasebe ~ubeslnde istihdam edllmek üzere çok seri ve ıd arı} ır ar~ddı e 1 n?k a ıtr asa a-
,, .... ~ı Yazan, cedveı yapmasını b!len bir daktilo lmtlhnıılıı. alınacak ve a. a t_ı ay ~u ete J amc e memur 
muvnttnr.ıyeti d 1nd ücret ver!lecektlr. edılmışlerdi. Sonrdan ıerbes bırakıl-

As ereces e 1 h"'I 1 . d'" .. ae arı orta okul mezunu olanlarla müessesattn uzun mfiddet mümarc- mış ar ve " en yer enne onmu~ 
peyda etrntş olanlar tercih edilecektir. . bulunmaktadırlar. 

Soldan sata ve yuk:ırıdan ıışatı: 
ı - İltifat. 
2 - Ayakta olmıyan kl§t. 
3 - Hesap tşlerlnl ldnre eden za.t. 
4 - Ameli _ Takmn'kta.n emır. 
5 - Tersi uymak dernektir - Ka

sımın başlangıcı. 
6 - Süt akan musluk. 
7 - Tersi bamyanın başı - MAnen 

gösterme - Kırmızı. 
8 - Sayı _ Bir hayvan. 
9 - Odun baltası füruht eden. 
10 - Bir melek 1sm1 - Sorgu. 

Geçen bulmacamız 
Soldan sağa ve yukarıdan aşutı: 
ı - Ayakkabıcı, 2 - Ya.narda~, 

3 - Anayol, ~. 4 - Kayıklcan, 5 -

~ATILIK KAl\IYON - Ustlklerl 1y1 
vaziyette, yeniden çok esaslı ve 1y1 tıı... 
mir görmüş 936 model. Taltplerln 
23985 No. ya telefon etmeleri. - 1 

ALMANCA DERSi.ERİ - Usulü 
tedrlsl mükemmel olan bir Alman öğ
retmeni Almanca drrsleri vennektc
dlr. Ttmlz mobUynh bir oda klrnlık
tır. Pazardan maada her gün s:ınt 4 
ten 7 ye kadar İstlkırtı t'addesl 133 No. 

RiR BİSKtli İl\lAl.ATnANESİN- Hasanbey apartırnan arkada.ki merdL 
DE - Bir kesme makJnesl lkl &lllndlr ven ı ıncl kat 6 No. yn murncnat - ' 
fırın 20 tnva A.llit ve edevat ile acele ~-------·-....,~~,,... ... 
satılıktır. Akşam'da •Blsküb rümu- l\IF.KTUPLARINIZI ALDllUNIZ 
zuna müracaat. - 2 Gnzetemlz ı.ı.arehnnesln1 ndres 

olarak göstermiş olan knr11er1· 
"ll.l.zden DEVREN KİRALIK BAKKALİYE -

İyJ bir mevkide kö,şe başı her 1§e eı
ver1şl1. Kadıköy Bahariye cnddesı No. 
56 Bakkala mUracaat. - 4 

P. S. K - 1\1. \1. ·- S. S. S -
D.R - L.E - Öz.üemlr - O.H.D -

A.L.B - Serik - F.G 

275 LİRAYA - Mükemmel Alman 
markalı bir piyano satılıktır. Bnlor
köy İstasyon caddesi 34 numarnlı şe
kerci dilkkAnına. 

namlannn gelen mektuplan ıcıa
rehanemlzden aldırmalan rlca 
olunur. 

Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedelleri ve muvakkat ternlruıUan aş:ıl';ıdıı. yazılı 2 lı.ste 
nıuhtevlyatı BUyalı yataklar 15/2/1943 pazarte..sı günü sa:ıt 15.30 dn ka.
p:ılı zarf usulU ile her lıste muhteviyatı nyn ayn 1hale edilmek üzere An
karn'da İdare b!nasındn toplanan Merkez 9-uncu komisyonca satın alına
caktır. 

Bu ~e glrmt:k 1steyenlerbı listesi hi'msında yazılı muvakkat teminat ile 
kanwıun tAy1n ettiği vesika.lan ve tekllfler1n1 ayni gün saat 14,30 za knı. 
dar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden H.Pnşada 
Tesellüm ve Sevk Şe!llf;lndcn te'm!n olunur. 

Liste Muhammen bcdel1 Muvakkat temlnat:i 
No. MD.lZernenin !sml Llrn Lira 

1 Bllyalı yatnklar 11.251,20 843,84 
2 Silindir bllyalı yatııklar. 4.917,20 368,79 

(2622) 

Devlet orman itletmeıi 
den: 

Belgrad revir amirliğin-

1 _ İşletmemizin Kurtkemerl nuntakasında geçen sene istııısalle1 
den maktaıarda. kalan (500) M3 me§e kereste ile bu sene 1st1hsa1 edılece. 
(500) M3 me,şe kereste, (80) M3 kayın tomruk, ve (11.500) kentıı.:ı meşe v 
kayın odnnu, Bahçeköy mıntakası.ndaı istihsal edilecek (100) M3 testnnC: 
tonıruğunun yakın bulunduklan depolara nakllye işi açık ekslltmeye ko. 
nulmuştur. 

2 - Kurtkemerl ve Bahçeköy depolnnna tes'lim kereste ve tomrukların 
beher metre mlkA.bı (8) sekiz ıırn. odunun beher kentali (82) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (987) liradır. 
4 - Eksiltme 11/1/943 pazartesi s:ıat 15 de Büytikdercde Devlet Orman. 

İşletmesi Belgrat mYir Amlrl1~lndedlr. 
5 - Bu işe dair §art.name İstanbul Orman Çcvt~e Mudür •u:ıciP vö 

İ§letme meı1kezinde görUleblllr. l2501) 

öksürenlere : 



-AAAJ •• 
ilen de m1 imrenc11n.? •• 

unılllf Ta. 1911 

Motörcü U~tası Aranıyor 
Garp Linyitleri İşletmesinden: 
Her nevi k.amYon motörlert tamir eden ve .kamyon tamiratından 

anlayan muktedir motörcU ustaıan aranıyor. Talip olanlann boser
vls suretıerlle muhtasar tecihneı haller1nl ve istedikleri nsgarl yevmiye 
11;) birer totog,raflannı Tavşanlı'da Müessesenıtz müd"ır•--~tıne gön. 

<' '"l'ılP!Prl 1 ôn nlunur. r "'""w""'q"""' ___ ... 

Ikram.,e lk -ı.w.s-e l kr .. m • .ı.c 
Adedi ıoMlkdan Tutarı 

Lira Llra 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40,000 80.000 
2 30.000 60 000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200,000 
50 5.000 250,000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
4000 100 400,000 
5.000 50 250.000 

50.000 5 250.000 

60,682 Yelı:Qn 3.000,000 
Tam bilet 10 lira, Yanm bilet 

6 l.lnıdır, 

HER YERDE lSRARLA 

ZI 
Trat bıçaklarını arayınız. 

D. D. Y o.lları redinci iıletme müdürlüğündenı 
Muhammen bedell 8615.311 llra 1900 adet muhtelif eb'atta çam dllme, 

oam kalas, çam tahta ve a mim )ik kontrplfık6/1/943 çarşamba günü saat 
lG de Afyonda yedinci ~etme müdürlüğü bln.asında kapalı zarf usullle 
ek.sntmesl yapılacaktır. 

Bu jşe girmek isteyenlerin 646.15 liralık muvakkat teminat ile kanu
IDun ıc uncu maddesinin (F> fıkrası gere~lnce lüzumlu ehliyet ve tıcru-et 
veslknlarlle birlikte muayyen gün ve saatte komisyon relsllğtne müracaat.. 
[o.n ilfın olunur. (2267) 

Süm e r Bank 
İplik ve Dokuma fabrikaları mjiessesesi 
Bakırköy Bez Fabrikasından: 
Hasır Damac ana Satılacak 
Fn.briknlarımızdn. mevcut 25 ııtrellk beş yUz adet hasırlı damaca

na. 29/Xll/ 942 tarihinde saat 14.30 da nçık arttırma Ue satılacaktır. 
Tallpler1n müzayede gününe kadar Pnbrlka İdare.ruıe mürnc:ı.ntıa 

A AŞ ll ~J 

KAŞELERi 

~-z ı:..w.ıunuevvel 1942 

Dr. lHSAN SAMI -
BAKTERİYOl OJl 

LA.BORA nJARI 
Umunıt kan tahlUlltı, frengi 

nokta! nazarından <Wa.sserman 
ve Kabn teamüllertl kan tilrey 
vatı aa:vııması ruo ve aıtm 
huta.lıklannı telbtsl. idrar, bal
gam, cerahat. kazurat T9 su 
tahlllltı tlltra mlkroskopl bu
su.st afl}ar ı.stıhzarl, kanda 11re 
şekel', Klorür, Kolle.sterln mllc
tarlannın taytnl. 

• DIY&.nyolu No. ııs. Tel: 209Al 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, G~iP, ROMA TIZMA, DOK.TOR - OPERATÖR 

Zf Ki YE TEMiZEL Ve bUttln airilari Clerhal keaer 
9ddılJe V.uletinln ruhsatım babdlr. lcabaıda ıOnd• 3 kqe alınabilir. Parla Tıp Fakü1teslnc1en menn 

DOÖUM ve KADIN hutalıkl.an 

······ı··················:i('~:i':~~~···~~~~~i~·~···~~~~~~~···i~~~~~~;··············· .. ı·· .. ·· 
....................................................................................................................... 

b1rlncl aını! mtıtehuısıaı 
Pazardan maadt aaat 18 • 18 

Çal'flUJl]:>a fıkaraya bedan. 
Kadıköy, Moda 18teleal 281. 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti *nlna.tı 
L. K. L. K. 

"252.91 87U7 

Semtl 

14, 

IObRı No. 811 

Yeni ft1r 11 
2'1/1 

Olnll 

132 ada 8 pareeı n Moda. cad.deslııt 
yakın mutena bir mevkide klın ve 
485.50 M. Mu, saba&uıda ~ cep. 
hell at'3&. 

Telefon: 60918 

Apartıman aranıyor 

1488.91 110.17 Kwıguncuk Dere 1çl 1$.-17 ta.J 146 Bir çatı altında. yanm klrgir evin 

Terclhan, A~ Taks!m 
veya Oihanglrde modem möbleli 
yatak ve yemek odalarlyle sa
lonu havi blr daire ıırnnmakta
dır. 42517 numaraya telefonla 

tamamL 
Yukarda c1na ve mevkllerl yazılı ga.yrt menkull!!r1n mQlklyetl peşin para ne aatılma:ıc üzere açık arttır

malan 10 gün uzatı1Jl11ftır. İhaleleri 26/12/9U cumartesi ııfintl saat 10 dadır, İsteklilerin müdürlük Akarat müracaat. 

kalemine mllracaatıan. (2508) 

EV-iŞ 
28 inci sayısı çıktı 

Çok nef!Jı ve renkli bir npak içe
risinde çıkan bu aayıdaki işler: 

Genç kızlara. rop, be.'beler tçtn ce
ket, bone ve araba. örtüsü, kısa 
kollu ceket, yeni rop ve mantolar, 
i~lemelt mendlller, yorgan aıtzı, ke
ten örtUler, Aplikasyon örtüler, be
yaz işler, buket yastık, kırlant, çan
t.a., çay taıamı. orta ma.cıa örtüsü, 
Böhem işi örttl. 
Dl~r yazılar: Çocuk vt uyku, ya

nak ruju nasıl kullanılır? ,Jimnas
tik dersleri, Balıklar na.ru pi~rllir? 

Muııt;~ı -t t.. . .., ı Irika, Okurlara cevap ve ll8.ire ... 

Üç ve lkl renkli snhlfelcr. Örnek paftası, Yalnız 20 kuruştur, 
Türkiye Yayınevi, Ankara C:ıd. No. 36. İstanbul 

T. C. 

llRAAT 
BANKASI 

Senede 
Zira.at Bankasınd:ı kunıbarah ve ihbarsız ta<ıarruf be aııl:ırında 

en nz 50 lirası bıılunanl:ım bir sene içinde aşatıdakl plana ıöre J.kra
mlye verilecektir. 

4 Aded 1,001) Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,01)0 • 
4 » !51) • 1,000 » I 

40 • 100 ,. 4,000 • 
100 .. 50 .. 5,000 • 
120 • 4.0 • 1,800 • 
160 • 20 )) 3,200 • 

Kur'alara senede 4 defa, lJ Mart, 11 Haziran , 11 EylQı Te 

11 Blrincikilnun t:ırihlerlnde cekilecektir. 
DİK.KAT : Hesablanrıızd~kl paralar bir sene içinde 50 liradan 

a1:ıtı dü,miyenlerin ikrıımiyeleri % 20 fazlalaştmlacaktır. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden : 

Türk1yede, Hayat, Yangın, Nakliyat ve Kaza sıgorta ll~rUe meşgul oı.. 
malc üzere kanuni hÜkümler dairesinde tescU edilerek bugün faaliyet ha
linde bulunan Doğan Slgort~ Anonim Şlrketı bu Jterre nıUracaa.tıa Mersin 
VJltıyet1 Mülkl hudutları dahlllndeki yerlerin acentalıRma Şirket namına 
yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta lşlerlle ıneşgul olnıat ve bu işler
den doğacak dlvalarda bütün nıahkemelerde müddei' :ınüctdeaalcyh ve 
üçüncü şahl3 mfatıarUe hazır bulunmak üzere suphi Ta:ınbay'ı tAyin eyle
diğini blldirmLşt!r. 

Keyfiyet Sigorta. Şirketıeı1nln tertl.4 ve mürakal>esl hakkındaki 215/ 6/927 
tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmü§ olmakla ll8.n olunur. 

TORNACI ARANIYOR 
Ynrım Otomatik Torna tezgtıhlarında. ç:ılıoabUecek ışçı.ye ihtiyaç 

vardır. Bu tezgAhlarda iş yapabilecek veya kumaş dokuma. tezglıhla.. 
rındn. çal~mış ve yahut Orta mektep mezunu olan erkek ve kadın to
çllerden lsteklllerin veslkalarlle birlikte İstanbul Hauç Ko.raağacıncıa 
Snktr Zümre Türk S::mnyll Harbiye Fnbrikasın:ı Inilrncantıarı. 

Müesseselerin tutacaklan bütün defter nümuneıert teınlZ ve ltlnah 
şekilde blrlncl hamur kfiğıda basılmış hazırdır. Defterıertın!D b~ keı.re 
t'PJiı.-nt.Al'1 T•t'l~r'ı_., t... ..ın..-I 

Zayi - Tıb fakfilt.esl deke.nltlmdan 
aldığını 1250 8:'.yılı Mlv1yet cüzdanı
mı lca.ybcttim. HükmU yoktur, 

Zayi - Hafik a.skerllk oub~tnden 
aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenlsln1 alacasımdan eskls1n\n hük· 
mu yoktur. 

317 doğumlu Hafik Pusat köyll:nden 
Mustafa oğlu All Corut All Ekrem Bırman 

Tic a ret 
Umum 

Vekaleti iç Ticaret 
Müdürlüğünden: 

TilrkJyede Yangın, Hayat, Nakliyat ve kaza Sigorta işleriyle m~ltl 

olmak üzere kanunt hükllmler dairesinde tescll edilerek buqün faallyet he.
lir.de bıılunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kerre mnracaatla Akhi
sar Acenteliğine Şirket namına Yangın, Hayat, Nakliyat ve Kaza Sigorta 
lşlerlle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak d~val:ı.rda bütün mahkeme
lerde mllddel, müdde1a.leyh ve üçüncü şahıs sıtaUar1yle hazır bulunmak 
üzere Cavit Kıva.nç•ı Uyln ettiğini blld1rmlştlr. • 

• Keyfiyet Sigorta ŞlrkeUerlJ\1n teı:tlş ve mü.ral:ıı.belerl hakkındııki 25/ 8/ 
1927 tarihli kanun hl\kUnılerlne muvafık görülmüş olmakla. 11An olunur. 

HAVALARDA 50,000 
KiLOMETRE 

SEYAHAT LA 1 
Yazan : Ahmet Emin YAL AN 

Bu çok meraktı ve eğlencell seyah:ıt notlarının üçüncü forması 
bugUn çıknuştır. Mevcudu kalmayan llk iki forma yeniden basılmış ve 
tevzi edllm!.şttr. İlk tormalan nıamayanln.r veya eksik forması olanlar 
bugün üçünü birden tedarik edebUlrler. 

Formaların neşrine giln aşın devam edllccektır. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdiirlüğ .. nden: 

Türkiycde yangın, hayat, nakliyat ve kaza. s1gorta. 1şlertle meşgul ol-
1 nıak üzere kanunt hükümler dalreslnde tf.'scU edilC"Elk bugün faaliyet ha-

l llnde bulunan Do!r.uı Sigorta Anonim Şirketi bu J;erre müracantlo. Tire 
Acentalığma Şirket namına yangın, hayat, nakll ı.ı.t ve kaza sigorta ~!e
rile meşgul olmak ve bu işlerden doğ'acak ddvnlardn bütün mahkemelerde 
müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıtatıar!yle h:ı.zır bulunmak üzere 
Muzarter Plyancı'Yı Uyln eylerlğini blldlnnlştlr. 

Keyrıyet Sigorta Şlrketıerlnln teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25/ 6/ 927 
tarihll kanun hükümleı1ne muvafık görülmüş olmakla 11tın olunur. 

'stanbul Bahkçılar ce • 
ıye d n 

CemlyetımiLln senelik. Umumi toplantısı 31/12/ 042 perşembe günü s:ıııt 
11 den 14 e kadar devam etmek ilzere Emlnönünde Arn8polo hanında 5/ 8 
numaralı Cemiyet Merkezinde yapılacağından kayıtlı esnafunızın cüzdan
lar1yle beraber müracaatıan Ulın olunur. 

RUZNAME: ı - 942 senesi hesaplarının tetkiki ve İdare Hey'etlnln ib
rası, 2 - 943 senesi bütçesinin kabulü, 3 - Nizamnamenin tadll1, 4 -
Mlicidett biten nısı! Azanın yerine yenisinin ~tlhabı, 

TDrklye l Baiıka I 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 8 Mayıs, 2 Ağustos, ı İklnciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
1 adet 1999 Liralık- 1999- Lira 
1 • 999 lt - 999- )) 

1 lt 888 lt 888- lt 

1 lt 777 lt - 777- » 
1 J) 666 lt 666- lt 

1 
. 555 555-lt » - » 

1 )) 444 J> 444- » 
2 ıt 333 » 666- )) 

10 lt 222 » - 2220- )) 

30 » 99 » - 2640- » 
60 :.· 44 ıt - 2640- )) 

250 » 22 » 5500- )) 

334 ,. 11 » "'"' 3674- » 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktlnntş ve f alz almış olmaz, aynı zamanda talihinizi de ,.. 


