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V arllk vergisi 
1 

Bankalar, tacirlere kredi 
açmağa başladılar 

Varlık vergisinin yüzde y1rm1s1n1 
ödeyenlere mlll1 bankaların mal v• 
pyrlmenkul multa.bfllnde kredi aça.. 
caklan haberi her tarafta çok l.Y1 
te.s\r yapmış, dün vergi borcunu ver
mek için müracaat edenlerin as.yun 
birdenbire ço~almıştır. Şu blrknç gün 
içinde yapılacak tevdiatın pek mtihtın 
mlktnra baUğ' olacaltı muho.kknk gö
rülüyor. 

Şehrimizdeki bankalar, tüccara 
tredl açmak için emlr alm~l:ırdır. 
Bankalar, varlık vergls!nin yüzde yir. 
ınislni ödiyen tacirlere kredi açmn
la başlamışlardır. 

Ziraat bankası da ihracat mallaıı
na mukabil tüccara avans vermek için 
emir almıştır. Ziraat bankası. ştm
dlllk hububat, bakllyat ve tohumlar 
üzerine para verecektir. Bankalar, 
bugüne kadar tacirlere açtıY..lan kre
dller lçln senede yüzde 8,5 faiz alı
yorlardı. Fakat hükfımctin varlık 
vergisi mükelleflerine gösterdiği ko
laylıklar eseri olnra.k bankalar, varlık 
Terglstnı ödemek için kredi alacak 
tacirlerden ayda yüzde yarım, yani se
nede yüzde 6 faiz alacaklardır. 

Şehrlmlı..de varlık vergisi mükel
lefleri evvelki gün tahsil şubelerine 
2,328,210 lira ödemıııemır. DUn ya.
ı>ılan tedlynt mlktnn bugün belll ola.. 
caktır. 

Bankaların açacakları 
avanslar 

Ankara 25 - varlık vergisi mükel
letıerlne bankalarca gösterilecek te
diye kolaylıklan hakkında öğrendl
llmp cöre, Emlak bankası tarafından 
)'r.pıl"'!ak ovşns, banknnm eS8..!I nı
~n'T\llamesı muctblnce şu şartlar da.. 
hll1ndo o':ıcaktır: Bir gayrimenkulün 
kıvmetl, banka eksperleri tarafından 
tesblt cdllec k \"e bu Jcıymettn yüzde 
ell.slne k::ıdar olan miktar, 'Varlık ver_ 
gl.-:lne mahs.ıp edllm~k şart!.le a.vnns 
olarak verllecekt'r. Arsalnrda ıse an
cak teshlt edilen kıymetin yüzde ylr
nıısı a\'ans 1rerUeccktlr. 

Menkul mallar birçok zümreye ay
ıılmıştır: 

A - Fiatlerl hükfunetçe tesblt edL-

ıen ve el konan nıallara, mesell pa
mu1t. yapa~ g1bl menkullere bugUnktl 
:ıoymetlerlnln yU:ı:da 90 ı, 

B - Fiatlert hükfunetçe tesblt edll
meı:ııl.f n el korun~ mallara da 
bugünkü flatıerlntn yüzdo &O - '70 1 
avans olarak verilir. 

c - Devlet tahvlllerlnı yüzde 90, 
Merkez, Osmanlı ve İf bankası h1'
selerine bugUnkll flat.Ierlnln yilzde 
80 ıno kadar avans vertlecektlr. 

EmlA.k banka.sının gayrimenkull~ 
re yaP.acağ'ı avanslann mUddetl n ay
lıktır. 

Vnrl'lk. verglsl mllkelletıertn1n -4mnı
ıert İst:ı.nbul'dn 17 birlnclktmun gllntl 
IlA.n edllmtştl. Şu halde verr,inin t~ 
vtyesl içtn kanunun kabul ettiği 
müddet sı b1r1nclk~nun akşamı nl.. 
hayet bulmaktadır. O gün öğle vakti 
resmt daireler tatll yapacaklardır. Fa
kat ta.hsll şubelerinin akşama kadar 
açık bulundurulacağ'ı anlqılınattadlr. 

Tenzilatlı aatıtlar 
Beyoğlunda b\r kısmı maıtazalann, 

bu arada. kunduracılardan birkaçının, 
vttrlnlerine tenzllrıtlı sa.t11 ıevhalan 
yapıştırdıkları görülmüştür. 

Ticaret odalan kanunu ahkAmına 
göre tıcaretha.neler kendlliklerlnden 
tenztlA.tlı aatıt yapamazlar. Bu gtbl 
ticarethane ahlplerl tenzllAtlı ııa.tıt 
ya.pa.caklannı ticaret oduına bildlr
dlkten sonra harekete geçeblllrler. 

İ.!tanbul Ticaret odası, memurlan 
vasıtaslle dünden ıtlbaren usulsüz 
tenzlll\tlı satıo yapanlan tesblte ia~
l~ardır. Yakalananlara bet llra
da.n yüz liraya kadar ceza verllecek 
Ye harekeılerlnc mA.ni olunacaktır. 
Beyo~lunda tenzU~tlı sat11 levhası 

&san llt1 ma~aza kontrol edllmLş, n... 
atıerln eski.sine nispetle hiç de farklı 
olmadığı gö!"t\lerek halkı tğfal ettik
lerinden halı.lannda lcanunl taktt>ata 
ba§lanmı.ştır. Bu husustan emniyet dt
rektörlüğtt de haberdar ecUlm\ftlr. 

Kütahya' da 
Kütahya 2!1 (A.A.) - Burada ası

lan varlık ver(:ist listesine görft mer
kez ve kazalarda.ki mükellefler 1çln 
tarhedllen vergi ml.ktan bir mll.ron 
lirayı bulnınktadlr. 

General Giraud 
idareyi eline aldı 

ERBAA 
ZELZELESi 

Resmi daireler çadırlar· 
da çalıtmağa baıladılar 

BU SABARKi 'l'ELGBAPLAB 
: . . . . _,-,., .. 

dan devam ediyor 
Rus tebliğine göre birçok meskun yerler daha geri 

alındı, 7500 Alman esir ve 7000 i yokedildi 
Londra 28 (A.A.) - Cenup Rus 

cepheslnde Sovyetlerln, Orta Don, 
Stallngrad ve Kafka.syada üç koldan 
taarruzları muvaffakıyetle devam edi
yor. DUn akşam Moskovada neşre.. 
dilen husus! blr tebute göre llertıe
mekte olan Rus kuvvetleri bQyUJt b1r 
istasyonla Voronez - Rostof demlryo
lunun lkl tarafında blrçok mesktn 
yerler ele geçlrm~erdlr, Yeniden 7500 
Alman rstr ve 7000 Alman imha 
edllmtıtır. 

Orta Don'da ıo gtındenberl devam 
eden Rus taarruzu esna.mıda l5ld11r11-
len veya es1r edilen Alınan1ann mik
tan 100,000 dir. Bunla.rran esir adedJ 
49,000 1 bulmuştur. 

300 den fazla tank ve 2000 den fas
la top, ve birçok harb malzıemesl 
tahrip veya tttfnam edllıldf, ytlz11 
mütecaviz tayyare de 1mha ed11miftlr. 

Orta Dan'da başlıyan Rus taarruzu 
yüzünden Stallngradın cenubu p.r.. 
bts1nde atır hücumlarda bulunan Al
man Iruvvetıerlnln münakale 7ollan 

Darlan'ın katili 
idama mahkum 

oldu 

tehlikeye glnnlftlr. Ruslar, bu te41m- Stallngradda Fabrikalar mahalle
de de teeebbllstı ele almıflardır, Al- sinde Rua tuvveuerı ayn ayn k~ 
manlar muhataraya dilfen 22 ttımen- lerde Alma.n ı.,t,lhklmlannı çembere 
lerinl kurtarmak lçtn Stalhıgradın ba... alarak tahrtbetmege devam etmış
tısında ynptıklan ağ'ır taaruzlarda lerdlr. 
~langıçta ba7JL muvaffakıyetler el- Stallngradın şlmal batısında seyrek 
de etmlflerse de Ruslann mukabil ateı teati edi~. d~:ınm 27 ka
hücwnlle Kotelnikmo Qevresinde 20 - amatı ve ateı noktası t:ıhribolun-
25 klloımetre gerl sllr1llmftf u 1t1 muttur. 
haftalık çarpışnalardan aorıra D,OOO Btallngradın cenup batısında Rus 
Alman Yokedllmif, sno tank ta.hribo- tuvvetıert taarruz muharebeleri ya
lunmtlftur. pa.rak birkaç mmtbı noktnyı işgal 
Nalçıkta ba.olıyan Rua taarruzu ne- ve 400 den fazla Almanı yoketmlşler

t!ce.stnde b1rica9 g1ln 1Qlndı Alman.. dlr. 
ıar 25 - IO kllometre gen atıımıf}ar, 
birçok mesktbı yerlert bıratmıflar, Orta Dan'da tunetlerlınfz gerl çe-
20,000 k1f1 ka}'be~lerdlr. '10 tank kilen düşmanı taldbederek bir mın
ve bfr9ok harb maü.emell tahrip ve- takada, btr dllşman gurupımu çcvlr
ya ele treçlrllnıl$1r. mif1er n (4000) e yakın esir almıt-

Moaon ~ (Radyo) - Dta gece lardır. 
yansı Moskova.da. netredllen Rus Nalçıtın cenup dotu.mnda Ru.slar 
rebli~ine göre 26 blrlnclkAnun~ Rus taarruza devam ederek dÜ§lllanı mev_ 
tuvvetlerl Orta Don'da ve Nalçıtın zllt"inden atmıtiar, 32 tank, 30 top, 
cenup dotusunda taamWarmı intı.- 300,000 fite\: ve saire ele geçlrmt.şler
pt ettirerek birçok meskOn yerleri dlr. Dü§ma.n atır kayıplar vermek-
ela geç~erd1r. ~r. 

Sirte' de lngilizlerin 
bir çevirme hareketi 

Meczelbab şimalinde Müttefik kov
' vetleri bir Mihver mevziini zaptetiiler 

Londra 26 (AA.) - Rommel mıılar v. fakat hiçbir netice elde 
kuvvetleri ricate devam ediyorlar. edcmemiılcrdir. 
Mareıal Rommel Miaurata'nın mü- Amerika Harbiye Nazın M. 
dafaaaını kuvvetli bir İtalyan gami- Stirnıon·a göre, müttefiklerin vazi
zonuna tevdi etmiıtir. Rommelin yeti Mihverinldnden iyi ve kat kat 
bilhassa artçı kuvvetleri ağır ~ıp- üstündür. 
lara uğramııtır. Berlin radyosu dün 

akıamki neşriyatında Sirto' deki yo
l un 100 kilometre cenubundan ve 
çöl cihetinden İngiliz kuvvetlerinin 
Mihver zırhlı kuvvetlerini aarmak 
için bir aaldırışta bulunduklannı bil
dirmiş ve harekatın müstakbel ge
lişmesi gelecek günlerde anlaJılca
ğını ili.ve ctmiıtir. 

Müttefik tayyareler HomstalU 
Mihver tayyare iniı meydanına tah
ripkar bir akın yapmıılardır. 

Şimali Afrikaya yiyecek 
gönderiliyor 

Cezayir 26 (A.A.) - İngiltere
den şimaıt Fransız Afrikasına 
12,000 ton şeker, patates, süt ve 
un gönderllmiştir. Bunlar, muh
taç halka dağıtılacaktır. 

Yeni Gine'de 
harbdurumu 

Bunadaki esas hava 
meydanı Müttefiklerin 

eline geçti 

Vaşington 26 (A.A.) - Gua,.. 
dalcanaı adasından kalkan Ame
rikan bomba uçakla.n Yeni Gine 
adasındaki Japon kuvvetlerine 
taarruz etmişler ve bu arada 24 
Japon uça~ tahıibetmişler, 3 
Japon şilebinl ve btr muhribini 
batırmışlardır. 

Yeni Ginede Buna, Serada 
kuvvetlerimiz, sağ kanatta, bir 
çitt kuşatma hareketile Denvie
deki düşman mevzllerlnl elo ge
çirmişler ve Japonlan bu kesim
deki enı san müdafaa hatlanna 
kadar atmışlardır. Şimdi Buruı.
dald esas hava alanı kontrolli
mtız altındadır. 
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Çürük çorap 
Sağlam yelpaze 

Ç oraplcırın çftrüklüıt,linden 
konuşu7'1,YO~u. If.r bayan 

yıırıma.ıan lçtn 90mbı paketınde 
bırakıp çorapsız ~eUytz.a diye 
UAve ettı. 

cdtıha ayağıma geç~eı .lwpu- l 
yor. deyince hoş konuşan bir zat: Raki §İ§e eri 

Galatasaray ikinci devre maçlarında da ~ 
Beıiktaş, F enerbahçe ile oynamıyacak 

Ruslar Kafkas a' da 
da taarruz ediyorlar 

- sız kullanmasını bUmlyorsun- G a.zeteler 7ft,Zdı: B1r ad&m ar- Ua maçlarının lkinc:l devre kar- en ~tin kar11lqmaaı lıtanbulıpor 
nuz! • k:adasım tnfarma blr takı tılafnı.alanna yann Fene.rbahço 'V• ile Kasımpqa ua.sında geçecektir. Mihverin Trablus'da Misurata'da 

müdafaada bulunacağı 
anlaşıhyor 

Diyerek şu hUdlyeyl nakletti: Resi vurarak öldllrmll#. Şere, etadlannda dovaın edilecek- lllt ckVTe maçlannda askerlik dola-
oezcı esnaftan Mlşon tane- İ9kl d~lan kurumu batta- tir. Fikattlre alSro Fen•rbah~o •ta- yıaf~ bir çok oyunculannı kaybede- 1 

st bir kuruşa yelpaze satıyor ve nı profesör doktor B. 1"nhredd1n dında B47koz • e=pap, Fener- relc. zayıf düıen Kaannp.qahla.rın ( 
on beş seneden evvel topal'sa Kertm: bahçe • Tahlm, ulıpor • Ka- yavaı, yavq takımlannı dUzelttlk- ı' 
parasını gerı vereceğini "Yemlnle - Ben &ene detU, öldllre:ne acı.. mnpqa. Şeref •tadında da Vefa • lerlni görüyoruz. Nitekim latanhul- ; 
temin ediyormuş. JO?'UM, dedi. Qthıkü rakı flflG SUleıymaniye ıakınilan brtıİata- sporla ev;velki hafta yapbkları kupa mevziidir. Bazılarının z~nettik.

leri i'lbi Alman cephesini aarsa
cak mahiyette değildir. .Eaaaen 
cephenin aarsılması, imklnııız 
olmamakla beraber, pek kolay 
bir jl değildir. Mamafih AJman 
eephC!i .amlmış olmamakla be
ra'ber bugünkü muharebeler Al
manlnn güç vaziyete koymnktar 
clır. Çünkü Almanlar kı§tn din
lerunck, kıtalannı tensik etmek, 
yazın yapacakları taarruza ha
zırlanmak niyetinde idiler. Ruı
lar devamlı 1hareketleri' e hunn 
imkan bU"nkmıyorlnr. Bılıikis Al
man kuvye 1 ri müt madiycn 
rıpranmaktadır. Bu erait dahi
lJnde bugünkü mevkilerinde tu· 
tuns:ılar ıre yazın taarruza g~ 
aeler bile bu taarruz bekledik
leri kadar t~sirli olamıyacaktır.> 

Bu kndnr s:ığlam bir yelpazeyi 1çbıde rakı olduğu mt1ddetçe mten cakbr, Bunlardan ayn olarak da maçını ancak 2 • 1 kaybettiler. Bu 
bir kuruşa almnk fırsatmi kaçır- öldürücü blr Alettir. Bıra.kınah Jdi, Fatih atadında lldncl )dlme maçları cihetle yarınki b.1J11a§m& hem ku- Rualar Orta Don' da ve Rzev 

mınlak.aaından baıka Kafkasya .. 
da da taamız.a ııeçmiılerdir. So,,.,. 
yet tebliği Rua .kuvıvetlerinin 
Nalçık'm cenup dotuaunda 18 
20 kilometre llerlcdiklcrini ve 
ıbe, merkezi ııeri aldıldarxıı bilıo 
dimıektedir. Bunların anıaıncfa 
mühim bir kaıvupk noktası olan 
Alagir de vardır. 

mak lstcınlycn başka bir Yahudi hJddetlendlRi arkad14ını rakı ktn• • 
kuruşu çıkararak: dl ke.ndlne mdürslln. Bu auretıe oyna.nualCtır. tl--'-· k pamn revanııı olacak ve hem de 

- ver bakalım bana bir ta.ne! haptSluı.nelerde stlrümnekteıı kur· Bayramda yapılan doa ""' u- Kuımpapnm ikinci devrede çika-
Deml.ş ve hemen evine gllilp tulurdul pası_maçlan anlqınaaı dolayıaile racağı takımın kuvvetJni meydana 

kansına hediye etmış. Mevsim Galatuaray kulUbU ile Beılktat ve koyacakhr. Galataaara.y oynamadı· 
yıı.zmıs. Kıı.dmcaRtz yelp:ızey1 nçıp F enerbahçe kuliiplerl eraaındak.I ih- lı için Şeref &tadında yalnız V.tifa 

ye.lle1meye bnşlndıktan ild da.. tilafın t.alledildiil ve Galat.uaray1n ile Sllleymanlye takımları l:arııılaşa-
1 klk.ı. sonra l elpazc paramparça Tavukların korkaklığı ikinci devre maçlarına i§tir8.k ede- caklardır. .,A:Zl Tezcan 

olunca kocr ının aklı başından E hlt hcyvanlann en korJmk- ceği yolunda çıkan pyialar taha.k-
g't ın • . Hemen yelpazeyi kapıp 1 .. ~•- k k ı · eo~, d""' ı --'u 

an tıuphe,...-. ta.VUklBrdır. u etmem ıtır. ı:..a.ın ıgım z m.ıu - Beaı•ktaa. Anl'araya gı'ttı• 
l r c-lye ko mu!';: Cilnkü yt'fd.lcn bir habere gôro hıı- mata gt)r.e Gala.taaaraylılar aaha ır ır .. 

M ş n 
1 dem.l~. S"n demek va bombardımanlarına uğrayan hisacsi içinde kendilerini haklı Galata.saray kulübünün aaha Jhü-

n yutturdun hal Hant bu §E'hlrlert'~ bombardıman eona --- k kJ ld h ti rlnf l"h ·· Und B ''- "' 

Moskova'nın tebliğine ~öre 
Sovyet kuvvetleri Orta Don mın
ıtAkaaında yeniden ilerlemi.fler, 
daha 5600 calr &lmıılardır. Bu 
suretle 8 gün içbde J 35 • 190 
lilomctre f1er]emlşlerdir. Rzev 
mınta:kasında da muvaf fokıyetü 
muharebeler olmuııtur. 

en brş eıv• d::ıyımırdı? Üç ... - görme te ve C! are eye c n 11 yu.z en CfU:tııf ve J"cner-l 
de p:ır mp:ırça o'du. sen di~l r.:ıman blltün tavuklarm k&- verdiği kararda l11ar tmektedil'" bahç.o kulilplerilo ikinci devre maç· 

mıyor musun? buks\12 yumurtalar yumurt.ırunı., ol- Je.r. Kulüpçülük ve arb.dqlık ha- lannda da oynamıyaeağı an1a,ıldı-
. - II yır. de ,, benim daklan röı1llüyormuo. lamından Galatuar ylılann bu ka- lmdan pau.r tatilini boı acçhmek 

Zavallılar tortudan 9QCuklamu 
~· -r. on b s ene d:- anı... Sen do.,ürllyorlar demek! rannı makul gfümelr. 1&.zundır. Ye- latem-eyen Bcılktaılılar Gençlerblrll-

lkndın b:ı.l'n. onu nnlat? nf idare heyetinin eaki karan boz· il ve AnkaragUcU fle !ki maç yap-
ası} olacak? Klln!Il oturdu. maruu beklemek. doğru obnadığı mak lizere diln akşam umumt kap-

y pa .11 açtı. Sağa soln sallıı.ma.ya gıöi ukadaıılık ve kulüpçillllk mef.. tanlan B. Sadret Dandinin rlyuc-
ba ! d•. Biraz ronra yelpıze param- Spor kalayı dinlendirir humuııa aykın olan bu hareketi tinde 22 kl§ilik bir kafile halinde 
parça! mi? te§Vik etmek hile hatadır. Sporcu· Ankaraya hareket etmiolerdir. 

Mlşon: - İşte hata burada, de- lar araıında Htedenberl teaanUt ıve 
miıı vı>lpnıe sallanmıyacnk. Aı;ılıp M aarl! Vekllllğf. Beden Terbı ı k b 1 V l b 1 
yii .. e karşı tutulacak. Ondıı.n Sônra yes1 ve hclllk mfldürQ B vu: ha?~! ıklannı nümuno olarak a u O ey O fampİyonasi 
b~ş çok çabuk saıta rola .sallana- dan ~ bir yazısında ıSpor kafa- ettigımlı: Sankınnızı ocaktan yetl- Sportif oyunlar ajanlı~ tarafından 
cak 1 Ben böyle kullanıldı!n tak- yı d.hılendlrlr mlh 8U&llne ceva.p tenlerin bir ?'1evslm içinde blribirinl ıkulilplcr aruında tertibedilen vo-
d.rcie on beş sene garantidir dl- vermeye çalıaıYordu. nakzeden .lkı .ayn karar almalanna leyool ,ampfyonaaının finalleri ya· 
yorum. Kullanmasını bDmlyors<>...n B.17.de apor gaster1leı1n1n ooıtu zaten imkan yoktu ve kulilplerinln nn aaat ı S to Galatasaray kulilbn-
b!'ll ne ynp:ıyım? zaman g1lrilltülU, hatıl tavkalı yükselmesi için aytıı gaye uğrunda nUn Jimnastik aalonunda yapıla~k-

Bıı hıtlıyeyı anlatan zaı: cBlz geçt1ğ1ne bakılırsa bu «ııale ~· çalıpn Galatasaraylılardan bundan tır. 
de çoraplan kullanmasını bllm1yo- cevap venneı: 1cabeder: Spor ta.. ba,ka bir oey beklenemezdi. 
ruz. nya.~a geçlrmeğe kalkar- fayı dlnlendlımez, flllr1rl Dostluk kupası maçlan anlqma-
6ak tabii kopar. B1rka.ç .S,,"ne d:ı.- §evket Rado aile saha hissesi ihtilafı ayn ayn 
-==================::::mımc::::m:=-:==:::ı~~;=.:;;::.. iıler o1duiundan bunlan biribirino programı 

Gayri. meşru eu··yu··k Mı·ııet k.anştınnamak lhımdır. Nitekim Fenerba.hçe lladı: Saat 10.30 

Yarınki maçların 

· Sanlumuzılılar da bir taraftan doat- Davutp&f& - Beykoz. Hakemı Ro-

l 1 M luk kupuı maçlanm oynarken di· oa.t. Sadık, Sernı'h; Saat 12,30 Fener~ ev enme er eclisinde ğer taraftan aaha hiuui itinde iarar bahçe - Takılın. Hakem: Adnan, 
etmekten aeri kalmadılar. Ve eski Mustafa, Bülent; Saat J 4, 30 lıt. 

Nesebi sahih olmıyan 
çocukların durumu 

Dün müzaker- edı"len idare heyetlerinin verdiii karardan Spor - Ka.sımp&§a. Hak.em: Muzaf-
og dönmiyerek ...ha hiaaui verilmedi- fer, Selami, Muhtar. 

kanunlar ii takdirde maçlara iotirak etmiyo- Şeref atadı: Saat t 2, 30 Süleyma-
-·-- - cıekl.crinl roamen bildirdileı:. Bir niye - Vefa. Hakem: Şazi, Bahaet· 

Ank:ıra 25 (Ak.şrun) - Glyrlme!!ru 
evıenmelcrln sebepleri ve nesepleri 

Amı.ara 2S (A.A.) - Biiyülı: prensip meseleaf olan bu hadise tin, Halit. 
Millet Meclisi bugün Refet Canı- hakkında bir ıcy aöylemeğe kimac- Fatih atadı: Saat 9 Unkapanı • 
tez' in bafk.aıılığında toplanmııtır. nin hakkı olmadığı ı:ibi liglere i§ı.i- Kurtulu§. Hakem: Necdet, Zeki, 

Ceaenin açılmuını mUteakip Tco- rak etmeyen Galatasaray takımının Rıza; Saa.t t O, 30 Topkapı _ R. Hi
l::il&.u esasiye kanununun 57 nc1 zayıf düıeceği yolunda ileri aUrülen aan. Hakem: Münir, Zeki. Hayrj; 

sahih olmayan çocuklann durumu
nun ıslahı mııksadlle yapılan tetkik
ler Herllemektet'llr. 

Adliye VekfıletJ, mütalAnlan sorulan maddesinin askerr adlt hilfmler mütal&.ıı.lan da bayram maçlannda Sa.at J 2, .30 Beylerbeyi • Alemdar. 
htıltukçu ve mütehıw:ıslann raporl\- ile Temyiz müddeiumumt ve aöıterdikleri yüksek kalitedeki oyun- Hakem: ~ref F.az.ıl Faruk. Saat 
nnı tamıf etmektedir. muavinlerine de ıümulU olup olma· la çürütmilı oluyorlar. l .f,30 Demirsı::or - G~lata. Hakemı 

Profesör doktu M.ıızhar Uzman, dığ)nın tefsirini htiyen Ba,vek&.Jet Yukanda izah ettiğimiz. Hbepler Feridun, Ultfi, Ru§en. 
boşanmalarda zorluğun !ena tesirle- tezkeresinin geriye verilmesine alt yüzünden Galatasaraylılar yanın 
rlni izah etmekte ve iblrçQk itan k().. tezkere okunarak kabul edilmiı ve Be§ikta~ ile yapacaklan lig maçına 
calann ıst.lyerek (dnnl.Ş'.klı döğ~ kL Devlet ıuraaı lkincl -daire rebliğine takım çı'karmadıklan gibi aelecek 
bilinden) cürmümeşhut yaptıklannı seç.im yapılmatı hakkındaki Mubt .. hafta Fcnerbahçe ile de oynamıya· 
belirttikten sonra boşanmıılo.nn ko- lit encümen mazbatası okunmuıtur. eaklardır. Bu vaziyet karşısında lig 
laylnştınlmnsını tnlep etmektedir. Bunun üzerine reye müracaat edile· maçlarının ikinci devresi de birinci 

Manisa mebusu B. Refik İnce ise, rek, Devlet ,6ruı İkinci daire 7e.liii- devrede olduğu S!ihi yine heyecan-
boşanmn dfıvnlarını kolaylaştı~k ne H~m Törcgü~ ıeçilmiotir, dan. uzak bir ıekılde devam ede· 
hususunda yeni bir ndım:ı lhtlyııç Mec~ bundan aonra Devlet li- cektir. 

Gülle atma birinciliği 
latanbul atletizm ajanlığuıdanı 
27/12 /94 2 pazar günü aaat 

9,30 da Beyoğlu Halkevinde kız rvc 
erkeklerin dahilt gülle a.tma latan· 
bul birinciliği yapılacaktır. 

Müsa'bakaya gireceklerin pazar 
günü milaabalcadan evvel lc.aydolma• 
lan. olduğunu Uerl sfirerek yanlma se- m.ıııılan ı§letme umum müdilrlüğü ile Galataaarayın yarınki lig maçına 

olm9.dtğını 1ler1 siirerek nynlma se- Poa~, !~graf ve Telefon umum t.akJ:n çıluınnıyacağını ha~ alan 
taı k h 11 rlnl IIA müdurluğu 1942 malı yılı bütçeleri- Beşikta,lılar da yaptıkları hır an- Basketbol müsabakaları 

Bcrlin, Ruılann iddia ettikleri 
muvaffokıyetleri katt bir lisanla 
tekxlbcderek Almanlann muh
telif noktalarda muvaffakıyetli 
.le.arp taarruzlarda bulunduğunu 
bildiriyor. 

Bu biribirine .ut haberlerden 
çıkan bir netice vardır ki o da 
dolu cepheılnde kı§n, fena ha· 
valara rağmen, ıiddctlf muharc
bc1erin devam ettiğidir. Halbuki 
Jcıı baıladıktan aonra harekatın 
duracağı, kıtalann istirahat ede
cekleri r.annolunuyordu, Muha· 
rebenfn devam etmesi bilhassa 
Almanlann aleyhinedir. Londra 
radyoıunun askeri mütehnsam 
bunu IU aurelle izah ediyor: 

cRuılar, doğu cephesinde, Or
ta Don ha.vzaaında taarruza ge
çerek mühim kazançlar elde et· 
tiler. Fakat bu k.auınçlar hcnü:ı: 

General Giraud 

idareyi eline aldı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Darlan'ın hayah 

$İmali Afrikada: 

Sekizinci ordu ileri hareketi· 
ne devam ediyor. Mihverin bu 
kuvvetlerle Misurata' da kar§ıla
pcağı anlaşılmaktadır. Son hn
iberlere göre, burada mühim İtal
~ ıkuvvetleri toplanmıştır. 

Çat gölü hm·a]isindca timalc 
doğru çıkmış olan general Lcc
lerc'in kumandası .altındaki Fra~ 
•ız kuvvetleri şimdi Trablusgarp 
topraklanna girmiştir. Bu :kuv
vetin Fczan'dn bir Mihver mo
törlü kolu ile çnrpıııtığı ve Mih
ver kolunu tardettiği bildirilmek
tedir. Fransızların timale, Trab
IU$garba doğru ilerlemek istiyc
ceği anlaşılmaktadır. 

Tunus'ta muhtcfü noktalarda 
ç.arpışmnlar olmuştur. 

Birma ya'da 

lngiliz tarruzu 

Amiral Darlan 1881 senesinde 
Gaskonya'da Nerak kasabasında 
doğmuştur. İlk ve orta tahsllin1 v -
memleketinde yaptıktan sanra nşmgton 26 (A.A.) - Mütte-

İngilizler Akyab üzerine 
yürüyorlar 

fik bomba uçakları, Birmanyada bahriye mektebine girmiş ve bu-
radan bahriye zabit! olarak çık- LasbJn'a taarruz etmişlerdir. Ja-
rnıştır. Darlan zekAsl, çalışkan- ponlar Kalkütaya yeniden akın 
lığı ne dikkati çekmiş ve bahriye etmişlerdir. Müttefik nv uçakları 
nezaretine verilmiştir. ve uçaksavar bataryalan bir düş.. 

Darlan bahriye zabi~l olduğu man uçağını tahrfbetmişlerdlr. 
halde geçen harbde karada hiz- Şehirde hac;ar hafiftir. Diğer 
met etmiş, cephenin muhtelif . 
noktalarındaki bahı1ye topların- taraftan, İngilız ordu.sur §lmall 

dlrı a e n vesin! istemekte- ne mnz.am tahsisat ltonulmuına ait la.oma üzerine Gençlerbirliği ve An-
. kanun l!yihalannı müzakere ve le.ar karagücil ile iki maç yapmak üzere 

Sakarya' da 
elektrik santralı 

bul eylemiştir. dün altoam Ankaraya hareket et· 

da ·vazlf e görmüştür. Harbden Blrınanyada Akyab üzerine doğ .. 
sonra uzak doğudaki donanma ı nı ilen hareketinde berdevamdır, 
erkA.nıharblyesinde ça.~, bir 

Sportif oyunlar ajanlığından: müddet sonra Fransaya gelerek B R f O 
lst.anbul basketbol pmpiyonasına bahrtye nezaretl kaleıril mahsus • au rbay 

Rumeli de.miyolları işletme nizam- mi§lerdir. 
namesinin z.ayi ve hasar tazminabnA Yarın yapılacak ka.rııılaşmalar 
müteallik cetvellerinfn ta.diline daJr araaında mühim bir maç yoktur. 
ek ltanon 18.yihası da ikincl müzakc- Maçlann ekserisi F enerbahçe ata· 
resi yapılarak tasvibedilmiıtir. dında olduğundan meraklıları bu 

3/1/943 pazar günil baıılanacaktır. müdürü olmuştur. 51 yaşında Ankara 25 - Londra bnyUk eı. 
Bu müsabakalara ittirlk etmek ar- Vlsamiralllğe yükselerek mtihte- çimiz B. Rauf Orbayın yakıtıda me< 
zusunda bulunan teşekküllerin 28/ lif filolara kumanda etmiş, .z:ıiniyctll'I buraya gelmesi beklenf .. 
12/942 paz~rtesi günü saat 18 de l936 da Fransız bahriyesi ge'nel 

20 milyon lira sarfile 
İnşa edilecek 

Büyült Millet McclWnin bugünkü ıt.at çekecektir. Davutpnp- Beykoz 
toplantısında Maliye Vekaleti aq maçı Davutpaoalıların geç.en hafta 
hukuk mü~virliğinin ve Muhako- Ga.latıua.rayla berabere kalmalan 

bölge merkezıne bir murahhas gön- kurmay başkanı olmuştu. Boz- yor. 
dermeleri tebliğ olunur. gundan sonra mareşal P~tain'le 

Atatürk koşusu 
mat umum müdürlüğilnün vaz.ifele- üzerine ehemmiyet ke!betm.iıse de 

Ankara 25 - Sakarya nehri üze- rlne, devlet dAvalarının tatbiki uıul- son zamanlarda güzel oyunlarına Eminönü Halkevinin tertibettiii 
1 • -A\..: ld .. B ~ - J l b Atatürk koşusu 27 /12/942 pazar rinde Çağlayan'da büyük bir elek- enne, merkez vilayetler kadroaun- ruut o ugumuz. ey'.KOZ u an u 

trik snntırn1ı vucuda getirilecektir. ?a bazı değişikL1cler yapılmasına da- ~aTŞJlaşmada a.va~tajlı görmek günü saat 16 da ynpılacaktu. 
N f' Vekili . b . . h . ır kanun layih~ı da, üzerinde geçen ıcabeder. Sıkı ve çetın geçecek bu Koşu bütün atletlere açıktır, 
sa~ ıa lAh• e:ı. ti un~. ı~n ta sı· müzakerelerden sonra kanunun mu- müsabakayı ufak bir farkla Beykoz· Kayıt, müsabaka günü ıızıat 1 S te 
• . vhe sa la ıye ıs yen ır arar pro- valdcat maddelerine kadar olan ilı:ı..- lulann kaz.a.nması normaldir. Ra- kapanacaktır. 
ıesı azır am1ştır. k . • . lt" 1 · ··be ,_ k da K 1- I d '--mı abu! edılmıştir. ıp cnne tecru oga ımın n te· oşuya gereı.;: er en, gere~e ta-

Y ~_ni santır~lla 70 milyon kilovat Meclis gelecek toplanbnnı pazar- fevvuk edeceklerini kabul etmek kım halinde iştirak edilebilir. 
enerJı elde cdılecek ve bu enerji, tesi günü yapacaktır. lazımdır. Müsabaka Halkevi ile &rayhur-
100 milyon voltluk bir elektrik bat- Ankara 25- Büyük Milet Meclisi Fenerbahçc - Taksi maçında nu arasında .3 kilometrelik bir mesa.-
tile 80 kilometTe mesafede bulunan önümüz.deki hafta yılha§J tatiJi deıv- Sanllcivertlilerin, Taksim takimı fe dahilinde yapılacaktır. 
Ankaraya, buradan da 56 kilometre roalne girecektir. Meclis, bir hafta müdafaaya ehemmiyet vermediği En çok musabık ile iştirfık eden 
-csafed b ı K kk 1 . aonra gene ça""•mba günü toplana- takdirde çok sayılı bir galebesine oa- 1 tqekküle kupa, ferden derece ala-... e tı unan ın a eye ven- .,.... h. 1 v b kkak G·· .. 1 k 1 1 d l ., ,~ • .leccktir. cak, aonkinnn ortalanna doğru da ıt o acagımız. mu a tır. unun ca at et ere ma a ya verı eceKtır. 

intihabın yttıi1enme!İne karar vere
cektir. Bu aa.ntıral, geniı ölçüde tasarla

nan memleketin umumi elektriklen-
mesi i~erinin ilk adımını teşkil et- Devlet kömürü 
mektedir. Santıral için 20 milyon Ji- iıletmeleri kurumu 
ra sarfedilecck ve 1943 yılından iti- Ankara 25 - iktisat Vekaleti, 
haren Nafia bütçe3ine tahsisat ko- Devlet kömürü işletmeleri kurumu 
nacaktır. hakkında bir knnun projesi har.ırla~ 

1 O bin tonluk bir gemi 
4 günde yapıldı 

Vaşington 25 (A.A.) - 10,000 
tcmilAtoluk cLiberty» gemilerinin 
inşa rekorları hakkında durma
dan hayret verici yeni rakamlar 
gelmektedir. 

B. Roosevelt'in Noel 
mesajı 

\'aşhıgton 25 - Cwnhurrelsi B. 
Roosevelt., Noel münase'beWe Beyaz 
sarayda, radyo lle neşredilen bir nu-
tuk söylemiştir. Reisicumhur demiş
tir ki: 

birlikte çalışmış ve uzun müddet 
Başvekillik etm1şt1. 

Petain'in hazin mesajı 

lkincikanun maaşi 
Anknra 25 - lkincikanun mc· 

mur maaıılannın! yılbaşı dolayısilo 
29 ıve 30 birincikfınundn ödenmesi 
için alô.kadarlara tebligat ynpılmır 

Albn 

\'lch7 2!I (A..A.) - Franmı devlet 
re1S1 mareşal Peta1n dlln akp.m. rad- tır. 
yoda blltün Fra:nsızlnra hlt.a.ben söy
ledlği bir nutukta euümle fl>yle de.. 
mtştir: Dün altın iızcrine hiç bir 

Fransızlnr, lejyon mensupl.an, sı- muamele olmamıştır. 
!Ahlan ellerinden almmıt aSkerler, 
gemis!z de.ni7ıcller ve yabancı mem -
lelcette ça1~ lşçller, memlekeUn 1s
tlkba11 hakkında.ki. bu ümit mesa
jımı sizin hepinize bildirmek ısterlm. 

AKŞA 
1940 haziranında Sizin~ beraber 

kalacalımn dn.lr IÖZ verın)fttm, ~ 
zümü tuttum. Donanmadan da ma.h
rum Italdıtımız bu te-hllkell zaman-

Abone bedeli 
J.'ürklfe Ecnebi 

larda bedbaht b1r mWetJn ottnsında Scneıuc 1400 kuruş 
ve vazifemin başında ko.lmağı ~ 

3
6 ~lılıkk 750 • 

2'700 k~ 
1450 • 
800 • bir ~f borcu telAkkı ediyorum. ~ 400 • 

1 Aylık 150 ı t 

F.ra.n.sa'nm ~a.pl&ruıı hafinct- 11--------------= 
mek için heplnlztn eıtnde11 geldiği Posta ittihadına dahil olmıyan 
kadar çalışmasını ıstedlm. Herkes pa- ecneb! memlekeUer: Seneıı~ı: 
yına döşen fednkArtığı y:ıpma.dığı hnL 8600 nltı aylığı 1900 Oc aylı~ 
de bir memleltet1n kurtarılabileceği- 1000 kuruştur. 

Santıral içil) lüzumlu malzeme Is- mıştır. TeşkiJ olunacak kurum, lı:ö
viçrc - Türkiye ticaret anlaşmasile mür ve mü tnklan istihsal ve satışı· 
İsviçrcye ısmarlanmıştır. na ait sınni ve ticari muameleleri 

yapacak, imnla.t yerlerile istasyon, 
liman, iskele ve havuzlan arasında 
kömür nakliyatı için ayrıca her çe

Teknesi yerine yerleştirildikten 
sonra aRoberte Peacy» isimli ge
minin f:nşası dört gün 11 saat ve 
26 dakika çekmiştir. Gemi 97 
parçadan ibaretti. 

•Bence bu seneki Noel geçeı1 se-
neden daha mesuttur. Çllnkü karan- ne ınnnmıyoruz. Bu tallhslz günlerde Tell'fonlnrıınıı uasmuJıarrlr: 20SGS 
hk kuvvetlerin menfur tnsa.vvurları- §Crefll kalabilmek için hUkiımetın ~azı işleri: ~0765 - idare: 2 ı 

Taksim civarına dört 
rrfin SU Verilmiyecek tit demiryofu Ve hava OBttı kuracak, 

Ana borud::ı. vuku bulan bir ?1.adenlerin direk ihtiyacını tonin 
A ..:ı " • • ıçın, ormllel işletecek, kömür sanayi· 
urıza yuzunckn Taksım rıvarın- · d t b ·ı t hl" · ı · · · 

ın e a mı ve a ıye ı~ en ıçın ener-
daki terkos .:ulaıı bıı<mndm iti- ji 11antmılları kuracak ve linyit aatışı 

Makine kısmı tam 10 .saatlik 
bir çalışma devresinden sonra 
yeline yerleştirilmiş ve son tec-
rübeler 48 saat sonra yapılmış-

nın muvaf!n.kıyetlerlne güveni azal- fı.mlrlt:rlne itaat ederek 'birbirinize Müdür: 204!)7 

mıştır. Insanm hcmclns!ııl kendi net- candan yardım ediniz ve çalışınız. ~ Zillıicce Iii - Kn~ım 49 
"i gibi sevmesi yetmez. Alla.hın ks.- Verdiğiniz söze ıı.s:n. ihanet etmeyiniz. s tm Oü O~ İki Ak Y..ıt 
nunlanna riayet etmell, n\,Yet hulfı- D:ı.ima dUrüst, gururlu ve şer"!ll ka- E. 12 51 2 38 7.23 9 4S 12.00 1.30 
su göstermeliyiz ıı lmız. Vn. 6 37 8 20 13 15 15,3 • 17,46 10,25 

B. Roo5eveıt, Amerikan nskcrlcrtn n Dunyn sulha erişmek için çal~ ıyor. ~areha• ? B bı5lı rlvnrı 
gö tcrdlklerı kahramanlıklarla 1!tlharl Ben sulhun esaslarını kurabılmck için At"m" : .. " n ., 1 



AKŞAMDAN AKŞAMA ı:-
1 

) l(JBir ~:aırn• ~•a 
Çocukların tecridi •-~ il 

Bizim çağda insanıann kendi- B Dertsiz insanlar 
rd pokere, briçe vernıcnıişıeı·i, sene sonra Şehir Tiyatrosu Dram kısmı Tahan helvası --
- şayet Şark cephesi, Şimali Önümde bir iki eski şiir divanı 
Afrik4 cephesi tarzındaki bahls-J d h dı •• • • • " A duruyor. Okudukça eski şairle-
::ğ;;:~ f.çü e=~ir :::;ı. ~~ Elizığ~a~i bir cinayetin BUYUK iHTiLAL Sakarin kullananlar rin - ki aralarında birer ıstırap 
diler mi, ekseriya çocuklanıu f aılı yakalandı hk .1 ki timsali addedilenler bile nrdır -
çekiştirir. . ma emeye verı ece er ne kadar gamsız, kns:n-etsiz, dnrt-

- Allah e~sik e~mesin:·· Tath 934 9,.nesinde ElAzığda mavzerle siz insanlar olduğuna hayret edi-
ded •.• Yino bızimkı .•. - diye baş- adam öldürüp lstanbula kaçan ıs Bir suale bayram dolayısı·ıe Şeker fiatle.rin.in artması üzerine yonım. 
Jarlar 1 d N taban heLv.a!lı fiatleri de 360 kuru- Bir divanda çcvirdigwimiz bir sa-

·•· • yaı ann a azmi adında biri vaka• Bu nesil bir takun ınk:ılap- d k b k •k b• fil çıkanlmııtı. Bu, -kerden yapı- hile sizi şo··yıe bir cşair derdi» ile 
an ıe iz uçu sene :onra burada gecı en ır cevap y-hlı1l sahne olmuştur: b f d _ 1 __ 

1 
lan tahan helva fiatleridir. Bazı k8J1ıJa,.~nyor: 

l Müstebit kte ... h .. za ıta tara ın an YAJU1 anmııtır. h l l ek '- •• -ta ı.,ime p~n ur Nazmi dün adliyeye verilmiı ve e vacı arın ı er yerine sakarin cSüzme çeşmln gelmesin müjgô.n 
o..... nma gcç":l .•• s l iL b. . . Ih ah kullanarak taban helvasını yine müjgftn üstüneı> 

2 E ki ul bah li 1 d u tananmet ırıncı su ceza m • Selami izzet Sed-· lkdam'dak' G·· ı · · · ·· ·· 1"." ih · 360 k k ·- S US "e ev er en k ) d - 1 OZ erlllUZln onune .r ,raınsız tı• uru•tan ••ttı ).an •nlaJılmıt· Ş ı. d oo· J İl.si 

d 
_. anl taşı" emeainde yapı an ıorguaun a ıu~ d ı " - 0 

au e y ece se\'gl ı ne: ar apanım ara nmamız ve d 1_ sütunun a fU ıua i aoruyor: cGünler lalin.in bir y.apraiını aeren cDan- tır. Belediye, t.ahan L -Jv••ı ••tan ··'-•a- kiri" 
1 

çunu itiraf ederek emiıtir Kİ: ı_ c:_ rn: ... - - Aman o-Mlerinl süzme .•• Kir-"'OC·~amızı 1 ramsunr an- El ., Si . k Ab• ve gÜnıcr geçiyor . .....,hir Tıyatroıu- ton = Büyük ihtilal> cidden a{izel helvacılardan nllmune alarak bun- • ...--
y d k ta " -y• ima - lzıgın vrıce azasına ta ı d k d • piklenn birbirinin üstüne ~ıme-mız an uza vaşa mamış o k d M nun r.am umı per eıini açamıyor. bir eaerdir. ' lan tahlil ettirecek, ,eker yerine a-

IL _ Mektep d şınd bö ı . Harpatu öyün e uatafa vakıile Münekk~lerimiz nerede) Tiyatro Vakayı hikayeye lüzum aörmü- sakarin kullanarak hem halkın aıh· sin! •. 
~- ta .. 1wn arif ti 1 

•• ., a Y ece babam Abdutlahı öldilrmüıtü. Ara• münekkidi tiyatro ıeyirciıinin dili Ne yalvarmalarc1a ne ricalarda 
uu m e er ogrenen ye- d b. ka s fkt yorum. Çünkü piye.in bir çok ba11 h.atini bozmak, hem de ıeker fiati 
nl tip çocuklann muaşerctlerlnf ban dır b ~ ene . a:( 1 en ıonra değil midir) Ben kendimi tekaüde giyotine ıokan Danton'un, Robes• eaauna göre yüksek fi.atle aakarinli bulunuyor! •• 
kozmanuş eski tip ailelerin ço- .. en 4b· a .~mın ıntı amını almak sevketmiı gibiyim. Fakııt Selim Nüz- pierre'in himmetiyle ve arkadqla· helva aatarak ihtikar yapanlan Zira hir kere sevgili göslerinl 
cuklanna da bazı huylar bulat- 4~~e .. 1~ gun m~hzerle Muıtaf~.yı het Gerçek nerede} Ulunay nere- riyle beraber baıanın o deliğe girdi- milddeiumumiliğe verecektir. süzüp de, amiijgln müjgln üstü• 
tımıaJarı. 0 .. uru? açtım. .. met ~dında ol· de) Neden çatı tamir edilmedi diye ğin.i gösteren vak.an eaasen çok kııa neı> geldi mi? •. bitti. Şair h:ıpı 

3 - Faydalı filbnler ve çocuk muı. hı~ adakın n.ufuı 1!gıdı elime sormuyorlarh ve aade. Fakat aynı zamanda çok Hamamları kontrol l'Uttu ••. Ne müthiş dert değil mi? .. 
fiitm!tri tedarik tdilemediği için geçtı, una endi fotografımı ya- Selami lzzet Sedes kendini te- düıündürücil n muazzamdır. Eski divan edebiyatında bu tarz. 
büyüklere mahsus filimlerin yav~ p~ştırarak müstear isimle Eyüpte kaüde aeYketmiı eayalı ya cŞehir Son perde kapanırken hafızamı· Belediye, yapılan ıikayetler Uze- da, bir çift güzel gözün süzillme-
rularınu'.".I avareleıtirmesi. Ve hır dokuma labrikas~~da ıekiz bu- Tiyatroıu> nun uıullerini unutmuı zın perdesini açarsak, Danton'a kı- r~ne. tehrimizddki hamamlar1n va- sinden usun uzun, mısra mısra. 
uınumJyetlc 914 yılından sonraki çuk sene. çalııt.ım: .Koyde .am~mın yahut ctecahülü arifane> yapıyor. yan Robespierre'in, Saint - Juste'ün zıyetıle yakından alakadar ~lmağa kıta kıta şikayet eden, ağlqan, 
maııevt ~ıntınm devam edip kızı bu cınayetı ~ılıyor fakat kimse- Çünkü Şehir Tiyatroıu'nun en kötü ve .arkadaılarınıın ıonra aynı akıbe- baılamıııtır. Hamamlardan hır k11- sızlaşan şairlere rasgelirsln.is •.. 
gitmtsl.. ye h~J_>er verm.ıyordu. Bu defa bir piyesi bile, boı koltuklar karıı- te uğradıklarını görilr ve ibJ'et alırız. mı~ın U.fi. d.:rece~e ııınmadı~ı, l~- içlerinde bir çift gözün şöyle bir 

İlh •.• ını... kendısı. evlenmıı ve bizim evden sında da olıun, bir yectiıini hazırla- p· d b b yıkıle temızlıge rıayet etınedıklezı, süzülmesi yüzünden yakılıp w.. 
b b d 1 

ıyeı aynı zaman a aftan ap. ·· · ril 1 ·ı k J • 
Bir misal gösterdiler: ana .aıt azı eıyayı a a ıp gitmit- mak üzere asgari on be• "Ün oyna- coıt d .... d ...... ı·k· 1 1 muştenye ve en peıtema' aı ece kıJdık.lannı harap o1duklanm 

B d k k 
,, .. urucu rve uıun urucu ı ır er e 'b. l d•w b• .. · ' 

Ankaranın meshur simaların- unu uyunca me tup yazara eı· dığını pek iyi bildiğinden emırum. doludur. gı ı çarnaıır an ıger ır muıterıye söyleyenler vardır .•• 
dan bir baba, oal~ üzerine titrer- yamı geriye. iıtedim. Amca.mın k.ızı. Bu itiyadı bucada münaka'"" ede- T ·1 1. a· L }j l v.e. rmeden yıkamadıktan görülmüw-.. b d h dd 1 k ,,.. emsı e ge ınce: ır ır.e meye rLJ d. 1· • ha Bugünkü insanlann roğuna ne 
mlş. Bir takım Amerikan, İngiliz, . un an . 1 et enere cınayetimı cek değilim. Yalnız itiraf edeyim. }ıiilasa etmek istersek cmükemmel. tur. oe e ıye ta ımatnamesı, - kadar aykın gelen, ı:e anlqıJ. 
Frans!L pedaP'O~lanmn eserleri- ıh.par etmıı ıve oradan yazarak ber İ•te bu sebeple: cNeden çatı tamir d. d' b·ı· . H d. H·· b.. .. .. mamlarda riayet edilecek temizliğe .. " b d l P 

1 1 
d " ı ıye ı ırız. a ı un utun go· d · 1 k 1 "h. d. maz bir dert!.. Bırak kızcağız, 

nl okunıu<.:; Y. avrosunu, bozucu nı _ura a aratmış ar. o is er ün edilmiyor) ... dı".,e •orma'" aklımdan ..... l 1 . l d d aır esas an ayıt an ı tıva e ıyor. 
':t b k I ,, , " .; · runuşıy e, ta.vır arıy e, pe.r e en per• B . h yahut kadıncağız canının istedi-

tesirJerden kurtarmak için evde :nı ya a adılar. Bu suçu bir kan geçirmedim. İzaha lüzum var mı d ··k 1 · ] O un.a nayet etmeyen amamcıların ği gı·bı ,~ı .. u·· ..::-~:-... Sana 
d

- I eye yu ıe en sesıy e anton r~ h I k l cak B 6 v....... ıtuL·nuı 
hususi şekilde veti<.:tirmic. Sene- avılll .üz.erine iı edim. bilmem? Ç.ah yıkılmasaydı veya '"""- l.. 1 k b. d d. D ' amam arı apatı a hr. u lıu· 

.; ':t -.: D N r- une para ır e a ver ı. .anton u B 1 d' . . . ne? •. 
den seneye. müın.eyyizler çağıra- . emıotı.r.. azm. i tev.kif. edilmiı· buk tamir edilseydi Şehir Tiyatrosu, b·•t•· ~ ·ı .. .. .. .. .. .. d su!lta e e ıye hekımlerı ıve sıhhıye l ~·•·ı . 1 da 

K d k 1 b 1 k 
u un manası e gozumuzun onun e .. .1 . h I k He e eıta. şaır er arasın aeY• 

rak imti.h~n ver.dırtir, sımf geçir- tır. • en .ısı .evra .ı.e .'r ı te. ma· itiyadı üzere, henüz ba•ladıg~ı 1 d d O h d le muşterı erı amam arda •ı ı auret- • 
Ö

- t d h il dl d I k " can an ır ı. nu ıa ne e, arşı- k l ki d giHlerine: «Aman bana böyle 
ti~iş. gre icıl~~de~ maa a ço. a 1 a ıyeıııne gon en ece tır. cKrampton> u oynayacak değil mızda, tıpkı hakiki D•nton gibi, ilk te ontro yapaca ar ır. bakma .. )) diye yalvanuı, koca 
cugun temas ettıği uç sima: Ba- miydi? coşkunluklarından biraz yorulmuı. koca manzumelerle ricalar eden 
ba. anne, dadı. • • . E f • ti • Selimi izzet Sedes'in dediği gibi, fakat en hasau noktaaına dokunu- Et fı•atlerı• ne kadar çok sanatkAr vardır. 

Bu işi o kadar ıyı iJ~e etmış SDa Cemıye eri tiyatro münekkidinin tiyatro ıeyk· lacak olursa yine coşmaya lıazır Çiinkü sev...;li öyle ılık ilik ba-
ki, iddi~ya nazaran, . müke"!-mel cisinin dili olduğuna kani olduğum- bir insan olarak gördük. ,.. 
b.ir n~tıce a1;mış. Delıkanlı şıındi ~ 'k b" • 1 dan böyle bir sual aormaya dilim Robeıpierre rolil Kemal Gür- Toptan fiatler OD kurut karsa şair öliinniq! •. 

k gibi ış .A.Za mı tarı lr mıs İ Nedim i k·--+-- rd a-çıçc yru • varmadı. Haksız mıyım) Hem bu men'in sanat hayatının en muvaffa- düttü «.. » A&'9Huyo um. oor=Y• 

. Ren kendi hesabı~ buna artabilecek suretle iki bakımdan kar etmedik kıyetli rollerinden biri, hatta belki diğinln kaşından, göziinden, du· 
mannıam: cıMuhakkak Iımonluk mi} cKrampton> oynanmadı cBü- d ff ı_ t1· lil d k daklanndan, saçlanndan başka 
1 

wl ·b·d· 
1 

d • il tı · e en muva a.uye ı ro eme K ba b b··..1•~ Lı-
Ç çeg gı ı ır,,, erun. aya n C:.....L •• d 

34 
f . . yük ihtilal> de huzur içinde prova .. bal. 1 1 B .. ·· · t ur n ayrarnı münasebetile bir boyu bosu da ona u,.... uu 

pek SO
w k y h t pek sıcak bır· .,,.,..rımız e eana cenuyetı d"ld" mu 44t• ı o maz. utun mezıye • .k ··k el . 1 f 1 d l t 

·· gu ' a u vardır Cemiyetlere kayıtlı bulı.man e 1 1 ve bu a.ayede o, yalnız aa'hne- leri ve nakiıleri bu rolde 'endisine mı tar yu 8 mıı 0 an et iat eri ert 0 muş ur. 
rmg-arile Allah vere de solmasın... • ·.kd 

50 
b" it d d c.-_ mize değil her hangi bir garp sah d d. bayramdan aonra tekrar düımeğe Yana yakıla eevgilislnden 111• ... 

Her seyden sarfınazar insan aza mı arı ın a ar ır. ı:..s- • • - yar ım e ıyor. b 1 H f b 
•.. .. . .. • . , • naftan mühim bir kısmının cemi- nesıne de ,eref verecek, bize cidden Talat Artemel Desmoulin rolün- aş amıttır. a ta aıındaııberi mez- nu istiyor: 

~:ınhfı~~~~:kiif1;d~~ ~~: yetlerile alakalandınlarak aza kay- b.~r ~~y~tromuz var dctirtecek, göğ- de muvaffak olmak iç.in olanca kud- ba.hkada kesil~n kasaplık hayvanların cBazan siirme çek hazan ras. 
.uv. ,_. in hi d W•ı b dedilmeleri kabil oldugwu taktirde sumuzu kabartacak surette temsil retin.i sarıfetti. Belki bir.az daha ede- mı tan hıssolunacak derecede tık rek .•• Hattl ..__.... bir lalııt 
ugrcrunb•JÇ , Ç egı se on eş d'Jd· · · a ldıv h ld fi 1 · d.. · "' .__.... Y 

yı·rml yıllık bir meleke sahibi mukayyet aza yekununun l 00 bini e 1 1
• bılır. B'l.l:la rağmen çok iyi oynadı zal gı 8: . e. at .er•? ~Jm~ kadeh çek. .. Fakat, ey servi bor· 

. . . b 1 v l 1 A. l cKram1>1lon> çatının uçan deligwin· d .. bT · var ık vergısının verımlı netıcelen- lum, artık yeter boy çekme. .• • 
olmamız lazımdır. Ancak «lyılıkn u acagı an aşı ınıştır. za arın ı} e ı ırız. f d.l k ed. 
muhitinde yetişen bu delikanlı yardımı sayesinde 42 yataklı esnaf den uçtu gitti. Geç bile kalmıştı. Sami Ayanoğlu ve Avni Dilligil 1 ne o~·t e ı mebath dır. 2 O • Diyor ve meşhur: 
övle fena şeylerin mevcudiyetinİ hastanesi muntazemen yürümek.te, Ona uğurlar olsun diyelim. Yerine oynadıkları asker rolünün tam birbi- 1500unh°:1ez ka ~l . 5 kO 1 yerme 

• . f k. r el l l -'- gelen cBüyük ihtilal> i de, yalnız . t l b••t•• h . tl . . ayvan eıı mıı iZi kara- Ey servi naz çekme yeter gayri 
ne zaman öğrenecek bunlardan a ır esna a yıu ıma ça ııı m~ta· rıne zı o an u un uıuuye ennı 1 L·ı • kameti 
korunma çarelerine' nasıl sahip dır. tiyatronun çatısının değil, ıeyircile- o k.adar incelikle tebarüz ettirdiler imanın canı a;ı osu ~0-70, beyaz 
olacak? Yeniden hazırlanan ticaret oda· rin de gönlünürı tamir olunduğu- ki kendilerini aynca tebrikten büyük karam~nın 65-70, daglıcın 65-70, J.\lısraını söylüyor ... 

Çocuğu cgayri lçtimaiıı yetiş- Ja.rı kanunu projesinin Büyük Millet nu müjdelediğinden, layık olduğu bir hiz duyuyorum. · lunrcıgın 60, Erzurum ıı~ırlannın Adeta sevgilisinin boy çekmesi 
tinnekten kötü şey olmasa ge- Meclisine sevkedildiği yazılmışb. ihtiramla karıılıyalım. Mahmut Meralı, Kini Kıpçak ve 55-60, orta Anadolu ııgırlann1n onu harap etmiştir! •• 
rektir. F.n iyisi havatm ta orta- Odalar yeni kanununda ecnafa bü- ilk defa olarak bir piyeşini aah- Müfit Kiper"i de unutmıyalım. Her 45·50 lcuruıta~ . aatılmıt!1r· Ba>:· Divan edebiyatının büyfik şair• 
sına, hatta mukadder çirkinlik- yük vazife terettüp etmektedir. Usul- nemizde gördüğümüz cBüyük ihti- üçü de gerek Jestleri, gerek çehre i'~an dvvelkı fıatlere nıspetle ki- ]erinden biri o1an Rasih'in d«CV 
lf'rin içine atmak, bazan de: süz harekete teıebbüı eden esna:f, lal• müellifi Romain Rolland'ın son ve esvaplarile tiplerindeki tehalüfü do F~ınl a. 1 O kuru~ u~uzlult var- de daha büyüktür. 

· • · · d ı · k .. devı·r F h · ı · d b .. ··k b. ı_ d ti b ı· ır. ıat erın daha bır mıkdar ucuz-«Terbıyeyı terbtyesızden öğren!n o a ann yenı anununa gore eanaf ransız mu arrır erı arasın a ayn ayn uyu ır Jı;U re e e ır· 1 I v .. Kendisini içlendiren, mahmJt 
eden, sinirlendiren şeyi 18yle anr 
latıyor: 

usuliinii kullanmaktır. cemiyetlerinden alınacak malumata çok hususi bir mevkii vardır. Eser- terelt e.erin havasını <yaratmaya 1atı maksınıı:ı muhtemel oldugu ıoy· 
d k · l · d h ı· ··k b · ffak Jd 1 enme tedır Ankaranın diğer pek meşhur ayanara oda ıdare heyeti tara- erın e ep ateı ı, enerJı , eıerıye- muva o u ar. l . · . 

simalanmfan, yüksek içtimai fından ıiddetle cezalandınlabile- tin ~ev~~nde gibi duran insanlan Eserde pek a:ı: yer tutan kadın !l~hsal. mıntakalanndalu ıon ~-
mevki sahibi bir zat da, oğlunun cek•ir. Bu itibarla esnaf cemiyetle- tasvır .ıtıyadındadır. c:Beethoven> rollerini de Samiye, Şaziye ve Ne- lı§_ fıatl~n .anlaııldıktan so~ra ıehrı· 
kendi istediği yola girmediğini rinin ıslahı lazımgelmektedir. ve cMıchel - Aııge> adlı eserleri bu vin Akkaya müdafaa ettiler. Diğer mızdekı fı.atl~rde tebeddul olması 
gonmce onu, uzak vilayetleri- Haber alındığına göre Ticaret hususiyetin parlak birer delilidir. artistlerin d.e lhiç olmazsa iaimlerin.i beklenmektedır. 

«Hem mey içmez hem güzel 
sevmez demişler hakkın& 

Eylemişler R~ihe bühtan 
bühtan üstüne• 

mizden birinin lisesine, «bekh Vekaleti bu işe el k<'ymuştur. Eı- İlk büyük romanı olan on ciltlik 3ıralıyayım: Necmi Oy, Cahit Irgat, Balc_ı_h_a_m_y_a_ngını 
talebeıı tarzında atmış, şimdi de- nafın kredi ve iktisadi bakımdan cJean Chriıtop'he> ne derin, ne ge- Mümtaz Ener, Celiıl Balkır, Zihni Şair kendisi için •şarap lçme9 
liknnlı sanki hiç kimsesi olmıyan da korunması için Esnaf bankası nİ~ bir havsalaya malik olduğunu Rona. Hepıi hepıi hisaelerine dü· tahkikab ve güRI sevmez» diye iftira edil· 
biri halinde ne bali varsa gör- vasıtaıile kredi açılabilmesi husus- bize güzelce öğretir. O Gorki"nin ıen '\"8.Zİfeyi mükemmelen yaph. Bayramın birinci günü akpm diğinden neredeyse oturup ağh• 
mektedir. Bana kalırsa, cvlitla- lan da incelenmektedir. dediği gibi cidealiıt bir ıtoisiyen> cBüyük ihtilal> in dekoru da ıon üzeri Sultanhamam111da Balcı ha- yacaktır •. ne iftira!·· 
nna karşı hakiki muhnbbetleri dir. derece mükemmeldi. Ve oyunun nından çık.an ve hanın tamamen Bir zamanki insanın derdi blsl 
olup da na~ar kalan bir çok iyi Bakkallar cemiyeti yıllık Romain Rolland clhtilil tiyatro- havasını tamamile !)'aratıyordu. yanmasile neticelenen yangın etra- şaşırtıyor ••. Ne çıkar kızcağız gös 
aill'lerin ya11nc:tltlan budur: Ço- toplantıaım yaptı su> başlığı altında: Kurtlar, Dan- Halkın aesl biraz cılız olmakla he- hnda müddeiumumil.& tahkikatını süzer ve boy atarsa •. Ve ne olur: 
Cll~'1.1 disiplini kuvvetli, ıslahha- Bakk il . . ilk l ton, On dört Temmuz, A~k ve ölüm raber üçüncü perdenin de oynanıı dün bitirmiıtir. Filanca nşarap içmez)) derler.ıe? .. 

'. . kt b k h a ar cemıyetı, yı ı top 811- dl d.. . . ki. ..k ld' T hk k b Iar" y-1ı .. n ktn-ncmsı hı- ml' e c verme , « a- tısın E · ..•. H lk . l d oyunu a ı ort eser ne,retmıştir. şe ı mu emme ı. a i at neticesine nazaran ha- Dert mi un .•• "'~J ..... u va uw 
. • ı mınonu a evı sa onun a B l Se · · · · · yatta kendıru kcııc \ol kurtara. yapını t )d h t" . . un ar aynı mevzularda yazmayı ta- ÇJlen pıyesın kuvveti artistle- nın bir katında madam Marinin ne gamsız tnsanlan banndınnlŞ. 

k ı h. · · ~-ık· t k· ll ır. are eye 1 reısı ta.ra- 1 d w ·k· · ·ık d'0 d··a- · b .. ··k ı·· ' d ·d d k l h M ca sın n ıssııı " ın f' me , fı d k d . sara ıgı on ı ı eserın ı or u ur. rın en uyu ro u oynıyan an en ı aresin e i ima at anede ari ile Hikmet Feridun Es 
an._cak uzaktank uzağa encamile b:şl=~ıkt:n un:;nrara;~~i;c t~:~:: Sd?w~ ıdeneledr- ~~ş.riyatını takibedcme-ıbkuak·çüğüne lc.a?ar, birbirlcrile müıa· görümceleri Azat ve Osenna ça- ....................................... , 
ala~a~ar o~ma ·:· .. .. . bakkallar, memur ve halka 23 bin ~~ım en ~ ~~~k?ları~ın. neşre- . a edercesıne gnyret sarfetmele· lışmaktadırlar. Bu kısım 12 bin li- Erbaa zelzelesı· 

Bırı tecrıt... Öburu de tecrıt ... sa dk k 
780 

I k dılıp edılmedıgını bılmıyorum. rı, dekorun uygunluğu sahneye raya sigortalıdır. 
Birinci tecritten ikincisi eYla- ı 8 ~· 1 es7e·. . ~u~ toz §İ ;r· cDanton = Büyük ihtilal> i yazdığı konuı ıeklinin kusursu;luğu aaye- Bayram günü bunlar dibi delik 

dır; fakat en iyisi, çocuğ-u, her sulyıen ~uvb~ pırınçl' h ın çuya .. h.a- zaman Romain Rolland bu clhtil&l sindo cBüyük ihtilal> Türk sahnesi bir mangalın altına bir çinko tabak 
·· ı··k ··t d" tclk"ınlcrl cc ' .., ın çuva no ut ve mu ım · · 1 · · · B b ·ru l k ·ı l _ ,_ k gun u mu eına ı e - .kt d t ., d w tıyatroıu> pıyeı en ıçın: c en u tarı ne ceıı para temSJ • o ara& oyarak içinde kömür yakıp ima-

nıiyetin fennlıklan içinde iyi ya. mıB.a~k all ur yag. aft~;ftır. . eserlerimle yalnız kahramanlık yazılsa rerjydi. Muhsin Ertuğrul'un lathanede tahta döşemenin üzerine 
pabilmck.,. Şefkat muhitinden de ed·l ka .. ar, cemı_.rl~t erınddcal tebvzı dramlariyle geçmiı günlerin men- da tebrik payını unutmıyalım. bırakrnıılar ve akşama kadar orada 
a k ı me uze.rc çeşıt ı ma e er u- k b 1 . l d v 'l h b .. .. k S .. 1 k 'la l 

Ağır yaralılardan 54 kiıl 
Samsuna nakledildi 

yırmama ··· (Va _ Nti) lunmasını, klooperatif kurulmasını, ı .e .enn . ~~ I ayatıd utkl udk- on •_oz k .ar~.•. ı ~ara ve prog· çalıştıktan sonra akşam üzeri man-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - müşteriye iyi muamele etmek ve ~~~ını ve ım d~ andnı a Enal. ~trndcke . r:unaT'gokre . ~n bl8ınel u guld .. zı:_l ese· galı da orada bırakarak çıkıp git.- Saınaun 25 (Akpm) - Geçea 

1 k 
bakkaliye i•ler· · · • t d . d b.l ıs ıyorum.> ıyor u. ımız ı rın ilr çeaını orç u o ugumuz mişlerdir. pazartesi günkü zelzele hakkında 

Uzunköprüde kaçakçı ı " ını ıyı e vır e e 1 
• d .. rt l b'" 1 b" M .. fi Ki 'i b of b" O k d 1 mek için - bakkallara kura açıl- d 0 eser k dy e hr~~sak·ur:ı~ld.e u. t .... ~e.r k aı:t n tı ır b~ej ç a ın iı erini bitirip imalat- aldığım ıon haberlere göre Er'baa• 

Edime (Akşam) - Son günler masını, bakkallann fakirlerine yar- ereky.e. a ar ~a Ru ~ttırı 1- ~~ırttig~ ıç.ın .:n ı. ~amıma1 ; oy e haneden ç.ı'kınca kapıcı Yusuf da da dört binden fazla ev t.amamea 
zarfında Uzunköprü ve Meriç Yu· dım edilmesini istemitJlerdir. rın~. es~ıremeje ~ k" oma1ııın ~ol- ır .

1
eaeyd .. aa .• erı;;z k ıud·s emesine hanın kapısını kilitleyip gitmiştir. harap olmuıtur. Kaaabada bir ca· 

nan hudutları üzerinde vukua uelcn Cemiyet, memurlara üç maaş nis- ~.n ı~ . ~- eaer erb~l. ~ ım o an oü· veıı ebo"k ugud J~ın o en isl namı• Biraz aonra yangın çıkmıı ve hanın mi, iki mektep ve dört evden bar 
kaçakçılık hadiselerinin suçlulan petinde avan ·ı . . d şuncesını .. avnya ı ırız. na te n e eyım. kapısı kilitli oldui'fundan ilifaiye ka bina kalmamııtır. Yaralılar iki 

k la . s_ ven mesını, yar ıma • ·• 
ya a nmıo ve adliyeye verilmiştir. muhtaç bakkallara bin liralık kö- Bu piyealer dikkatle okunacak Seliın Nüzhet Get"Çek vaktile içeriye girememiş. ban da bin kadardır. Ankara, Tokat, Amaa-

Uzunköprüde hudut üzerinde 1 2 mür alınmasını, esnaf hastanesine olursa iki ana fikrin onları güttüğü • tamamile yanmıştır. ya, Turhal ve Samaundan gönderi-
madeni altın tı·rayla 60 k1°lo sabun, d d ı 1 1 R · R 11 d 0 

• ·d Öd 't kı t M··dd · ·ı·k M • A ) hh• he 1 l 1 d 
2 

yar ım e i mesini kabul etmi§tir an aıı ır: omam o an m ıptı a emıt e z sana u eıumumı ı an, zat ve en aı ı yet er yara ı arın te a• 
.. teneke zeytinyağı, bir çift öküz. . ~u eserleriyle btr tarih yazmak Uk- mektebi Oseana adlarındaki üç kadın ile lhan viıile meJgUldür. Ağır yaralılardaa 
Yç dolu çuvalda 120 kilo sabun Ed" . k" h . rınde olmadığını görürüz. Onun Öd . (Ak ) Ak 1_ kapıcısı Yusufu yangına sebebiyet 54 kişi Samsuna getirilmiş ve Me~ 

unanistana geçirilmekte iken dai- ırnenın omür İ tİyacı hazan tarihi vak.alara tasarruf et- elnlfk b" ıarn . -
1 

ıam Kız vermek suçundan maznunen ikinci altına hastaneainde tedaıvi oltana 
ma müteyakkız bulu a .. ··k Edı"me (Ak ..... m) _ tı 11·sat Veı.a·- • • l . . k b. sanat me te ı merasun e açıldı Açıl· hAk• ı·"· · · M I n n gumru ..- llt .ı.; meaı ve taıvır erını anca ta ıatın . d . • . sorgu a ım ıgıne vermıttir. az- a ınmıştır. 
muhafaza memurları tArafından letince \ilayetimize tahsis edilmiı kudretini ve ihtilal vapan insanların maklread~n 

1
° bul

1
unandla

1
r ınce hır nunlar sorgu albna alınmıılardır. 

mu··sadere ed·ı · · l d k k k ·· .; zev uz Erbaa ve ko··y]erindeki felaket-ı mıştır. o an ma en ve o ömurü, yapılan nasıl yırtıcı olduklannı belirtmeye . e e~ ~en 1 o a annı gez· 
Dün gece de Yunanistandan ve takip neticesinde alınını• ve "ehirde hasretm··ı· bu .. t . dıler. Ödemıılıler açılan mektepten Ereg"'li'de teberrüler zedeler için bol miktarda yiyecek. 

M h 
. ,.. ,.. ...... nu goıı erır. d ] k . . · k ·ı· · d ·ı · · e~iç ne rı üz':~inde~ kayıkla bizim meıvcut linyit kömürlerinden de isti- Romain Rolland'ın tebarüz ettir· o ayı ço ~emnundur!ıı.r .. ~ımdıye Eretll 25 (AA.) - (Knradenlz) Er- gıyece ' ı aç l\'CSaıre gön erı mııtır. 

aahıle çıkmak uzere ı~en muhafaza fade edilmek suretile Edimenin umu- mek istediği ikinci husus da maziyi kadar 1 70 ~ıl kaydedılmı;,tir. Ya- baa. teltıkctzedelertne yardım 'kin Zelzele mıntakasında hükumet ve 
memuru tarafından bır Yunanlı ya- mi kömür ihtiyacı temin olunmuştur. hale, hatta İstikbale bağlıyan nokta- zılanlann ikı yüzll geçece~ anla~llı· burada. nçılan tlsetcye bütiın Ereiİı- Kızılayın aldığı acele tedbirler hal• 
kalanmıştır. Yunanlının üzerinde Kömürlerin gelmesi piyasadaki lann ehemmiyetidir O t ·ru . . . yor. lller büyük. bir şevk ile 1ştlrAk eyle- kı çok mütehassia etmiştir. SamıUll 
1O1 O drahmi ile 54 Türk lirası çık- odu~ fiatler •• ıin de düşmesine yardım diği devirlerdeki ~hsiyctl:r~n ~e~~~i * tİ.ı;kllda.r Ha.lkevlnden: 1 _ 271 mektedJr. Dk güne nlt teberrü mlk.- valisi B. Turel dün tekrar Erbaaya 
mı~tır. F tmıı ve ev\•elce l 5-20 lira arasın· benliklerin~ beşeri hüviyetlerini ka- 12/942 pazar saat 15,30 da ~ t.ı.n bin llmyı. bulmu~ur. Teberrülere ı giderek yardım iılerile meıgul ol• 

da 
8 

t l k • b 1 öm devam olunmn.ktadır. muştur * Ktır hn.dlerlnl tcsblt eca.ı:cek Ti- a ı :na ta oıan ir araba meıe le almaz, Onlnnn şahsında vo hü- sa onunda er Rıza Doğrul tara- •1unınııııun•ıııııııııuıııııınıııu11m11uııınımııııııınıın111mıııııııııımiıı111K11ımıııııııı11mımımmııııauımııınm11• 
carct odnlan mütehassıs heyeti top- odıı~ıınun 1 0-12 liraya kadar düo- yjyetindeı ezeli ve ebedt tipler gö- fındnn (Mehıne~ Aklrln p.hslyetl) 
lnntısı, kanunusaninin beşinci günü mesıne. ·~hep olmuştur. rür: cBir mezardaki toprakların bile mevzuu tl.zerlnile bir konferans verl- Satılık Pırlanta Küpe 
İr.tanbul Ticaret orasuıdn ynpılacak- Şe!mmızde bu sene mangal kö- kemirebildiği geçici · ı lecektır. 
tır. Bu hususta!ct t:.azır!ıkları tamam.. mürü sıkıntısı da yoktur. PiyU.ada hayatlarında .... dıkl ıksan ~n İ 2 - Konferansı mUtealdp avukat Nadide tek taı 9,1/% kırat Jekesu pırlanta küpe :?8/Kinunul'vvel/942 
lamıtk 1lzers Tlcar~t od d ıla ıbol miktarcla l k.. •· k -ırı an uvvetın rlan Emin ve muallim Kenan Sa--
büro çalı~ah baıın:m~~ a ayr n mev uttur. manga Jmurü ıto u ıs~.nra. naaıl başkalarına geç~ğinl ner tarafından oUrler ln§ad tdll•-ı Pazartesi ailnl aaat H de Sandal Bedesteninde müzayede ile satı-

((; eosterır.> cektlr. Herkf!S ieletıillr. ' lacaktır. ~ 



.n. .n.: 9 .n. :ıYJ. ~o l\.anw1uevveı l!J.12 ·__:_ ı_~~=-~~=======~===========-====================::..:::;:=====================:=:=======f=================~~====;================-===================================:::t 
TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR , , __ mı•-m•11D1MBmlll'El*~---·1JC«i'211:nca-111m1:_ .. , Mahkemelerde: 

Le • • • Epey znmnndanbcrl mllptelA. oldu- Merhum B~lktaş lmamı Mustafa 
1 Bu harpte çevri~en ilk Fransız Filmi 

ıc s 
Davacı bayan Nazfke kırk yaş- da kendlsl bana verdi, kendi Jıe

bmncla siyah yeldirmeli, lfıcivert sablha iebl~l al, sat da para ka
t;>aş örtülü, şişman, uzunca b6ylu. zan dedl Ben de aldım. '!'icaret 
Yılan derisi iskarpinlerinin akçe- #'pacaktım amma., t>ir defa köye 
lerl iç tarata bükülm~, burun- gtd1p geleYim de 91f.dAn sonra işe 
lan taşa çarpmaktan yüzülüp başlarım dedim. iVelAkln köye 

ğum böbren-tmdekl tn~ı verdlgl bir Asım efendinin torunu merhtı."ll sa.bık 
tertıp ııa.çlD. ve ıstırap duynı:ıdan dtt- ~ehfr Türle Ticaret lx!nkası mn-ı 
bllrmüş olan vo böylelikle b.:ı.yatımı dürü Ismall Seyit beyin kızı. Yecil
kurtaran cerrabpaşa. lıastaneslnhl kule ASkert hn.stnnesl b:ı.şhek.lmi 
dahiliye 1kJ asistanı doktor İzmlrll Hikmet Hüküınrn oğlu'nun yeğen! 1 
bay AliYO ga.zetentz vasıtnsne teşek.- Fahire Yalıngiln'ün ı;erek cenazesine 1 
kürıertmın 1b1Mmı rlcıı. edertm. ve gerek tazıye c gelen c!ostlnnmıza 
Cerrnhpaşa Çukurçeşme 19 numara t~kkfirler ederiz. 

bnyan Bu:ıd Annesi: Fnlze, kardeşleri: 
tıttıkıerunJş. gttmeğe vaıQt kalmadan poıtsıer Acı kir bir ölüm 

Maznun lebleblci Sadık y1rml ya..tca.ladılar. Paranın yansını da. 
beş yaşlannda değirmi, esmer harca~m. Şebrfı:tılz mllcevher tüccarla.rmdnn 
yilzJü, pala bıyıklı, iri ,.,.x,.1ü, iri - Altinları aldıktan sonra bir Hamit Narln'ln re1lknsı 

6v"" Z E H R A N A R İ N 
yan bir köy delikanlısı. Mavi dahn eve niçfn uğramadın? doğum esnasında pek genç yaşında 
çizgili mlntanuıın açık yakasın- Sadık yutkunarak biraz düşün- vc:at etmt.ştır. 
dan göğsünün kıllan görünüyor. dükten &onra :lnınldandı: cenazesı bugün öğle nnmazı Ka-
Aoa ç& :şın, ceketl yepyer.1. Beyaz - Bir cahillik ettim işte. dı~l\yde Osman ağa cıı.mlınde kılm-
yün h~şağını belinden göğsüne Dinlenen §ahltler de Sadığın, dıktan tonra ttskt\dnrda Kıı.racaah-
kadar sarmış. Omuzunda kıl bayan Naz!keyi dolandırdığını met mez:ırlığı!'la defned.llecektlr. 
he~be, koltuğunda kalbur ve te- söylediler. suo sabit oldu~dnn ..................... ~ ................ . 
razı. Asliye ceza mahkemesinin Sadığın !ekiz ay hapsine yetmiş müracaatte muhtar olmasına ka
önünde .:51ra b~erken koridorun Um para cezam ödemes4.n~. bayan, .rar verildi. Leblebici Sadık mah
kalabalıgmı gordükçe coşuyor, Naz1ken1n. de altmıarını geriye kemede tevkU edilerek 
arada bir, kınk leblebi dolu kal- almak üzere hukuk mahkemesine neye gönderildi. 
burunu şakırdata. şakırdata sal-

Ferhunde, Tnnk, Aslan 

HARY BAUR 

tan 1 

K'da 
Bugün 

Bene.nlıı en büyilk Fllın1 ı 
Shıemnnm en 80?1 mucizem 

--~L.,.ösyö Hektar 
Komikler Kttalı F E R N A N O E L in en ıon zaferi 

PCTfcmbo ak:oamı L A. L {E Slnemasinda 

10 Dakikalık 
WAL T DISNEY'e 
doyamayanlara 

2 SAATLiK WALT DiSNEY 
ne tatm.ln etmektedlr. Bu hafta baştanba~a ~ll. 

baştanbaaa mus1kJll 

CA lb:.D ~E~~K 
(.PİNOOCDİO) lıyor. Neredeyse. -- MIWWWWW - uıı:.-

- Haniyaaaa, teze leblebi ~-----
vaannar ... • 

'
1 

Şn.heserln1 muUakn görünüz. 
ı Dikkat: Bugün (saat ı mat,mesı ya.nnk1 pıızar günü 12,30 matl-L N 

Diye haykıracak. 
Bayan Nazike göz ucile Sadığı 

süzerek yanrndaki kadına dert 
yanıyor: 

- Şunun nesini sevmişim bil
mem ki? .. Hani, gönül suya dü
şer de kurbağaya dşık olur, der
ler. Ben de şunun ya:nık sesine 
tutuluverdim. Her sabah bizim 
kapının önünden geçerken; «Ta
ze leblebili...» diye bağınyordu. 
Sesi pek hoşuma gitti, her gün 
erkenden yataktan kalkıp pence
re önünde onu dinlemeğe başla

S NE 
TUnKÇE SÖZLtl Te ARAPÇA ŞARKILI 

Fevka!Ade ıııssı, ahlAk!, btlyük blr §n.heser 

E H R 
ntsı tenztlll.tlıdır). Pnznr günü ilk matıne saat 10.30 da. başlar. • i \, MI 

ımlsriNA SÖDERBAUM 1,, •w - BUGIJN _I ________ , 

• 
1 

B~ rollerde: 

LEYLA MURAD-YUSU VEHBl 
Zengtn ve ~ 68.hneler - Nefl.3 Şt!l"kıla.r 

Herk.esin ll>retle ~ecel?! müesstr blr mevzuu. 

rum. Gün geçtikçe içimde bir ~~!C!!!::!!llll!lı:B21!.CtD!!!lll!:!!!!!!llE:m~::zz::::J~::mı!!!!::'.:15B~~IEIZ'7 

Spencer Tracy ve Mickey Rooney 
tanı.fındnn yaratılan çok güzel ve ahlft.k1 

Yarının Ge 
Fllml: Bu Hafta 

SARAY Sineması 
.sey1rcJierıntn Uıkdlt naznrlarını çekiyor ve p:ırlnk 

Muvnf!akıyetıer kazanıyor, 

meyil uynndı. Eh, demek ki Ce
nabı Allah da alnımıza böyle ı 
yazmış, kısmetimizi açınl§. Dul 
bir kadınım. Evlenmek neyime 
runma eh, dünya bu. Blr eve bir 
erkek 19.zım. Bir gün leblebi al
mak için kendistni çağırdım, ka
pı arkasında konuşup uyuştuk. 
Sonunda da evleniverdik. Hay 
evlenmez olaydım. Beni mahvet
ti kardeeeş ... Yaltuz bu dünyada
ki mahkemeler değil, yarın ahi
rette de iki elim yakasında ol
sun. Köylüdür, safdır, evtne bağ
lanır da oturur demiştim. Ne 
gezer? .. Herif köyden geldi de, 
tstanbulun göbeğinde beni soydu. ~-.. -------mllllE:Dli121m:::::!l!3il--mııt:i:l-Eirfil 

Mahkeme açıldı. Mübaşir, ba- 1-1•.:. ______ IElllm:ıl!!!!~~:::ilEliım.ıl .. 1C':!m~m~ 
yan Nnzikc ile maznun Sadığı 
içeriye aldı. Sadık heybesini, kal- ı 
burunu kapının. yanına bırakıp 
maznun yerine geçti. Bayan Nn
zlke, Sadıkla evlenmelerini biraz 1 
daha hülftsa ederek yukanda 
yazdığımız şeklide anlattıktan 
sonra içlnl çeke çeke devam etti: 

Senenin en bllyllk muz.atterlyetl 
Asrın en muazıam onııe.sert 

Stnemacılıtın e§Slz zaferi olan renkli 

A o 
DOROTHY LAMOUR - JOHN HALL'un 

ıerer destanıdır. 
- Bay hfildm! Evlendiğimiz 

zaman bunun on parası yoktu. 
Her şeyi, bütün masrafı ben yap- , A lL E s1NEMABJNDA tığım gibi kendisine bir kat da Bu pel1eınbe 
elbise diktirdim. İlk günlerde iyi Gftnlerdenbert bnttln !stanbulu yerinden oynatan bir r.evk fırtınMl 
vakit geçiriyorduk. Sadık akşa- oldU. 

l'enl tarzda 

Tabii renkll 

Yer bulmak ve geri dôr.mcmek 
1çln tam seans sıcatıertnde ge
l!nmes1. Gece için blletıerlnlzl: 

Muhakkak evttlden nldınnız. 

Telefon: 40380 

i s T A N B u L Gazinosu a 

12 tablo Fa~tazi bilyük Revü 
Yazan: EKREM REŞİT - Muzik: CEMAL REŞİT 

~-•mm•E;mll!::m Telefon: 40574 

~SUEml~~llli'm3fiaD,Af11~m&IF!!GlilEllllEllm:Dlm1Dm~:n!!e::!!mmr.B!LllmllBl~ 
ŞEHİR TİYATROLARI 

~~ılı 
jl~I , il Bu akşam Saat 20,80 ela 

il ıı ıhıl Komedı kısmında; 
ll YE KtlBK'Cl\I YE 

~W.,, 15,30 matine 
ı:ımıılfl: Yaznn: Robert Meuner 

Türkçesi: c. Cahıt cem 
• •• 

Kadın bollu~ yoktur! .... 
Da.l.nın A§k ve ... ve fi.şıklar vardır! ... 

LUCİLLE BALL - ANN .MİLLER ve RİCHARD CARHSON 
tara.fmda.n yaratılan eğlenceli ve çok güzel 

Kadın Bolluğu 
fUml. bu salı ak§ammd:ın 1tıbtı.ren 

S Ü M E R SiNEMASINDA 1 Dram Jcuımmda saat 20,30 da 
BtlY"OK 1HT.iLAL 

Yazan: Roıruıln Rolland 
Türkçesi.: M. Kfper 

15,30 matine ~ .............................. ._. ... , 

G 
BU G U N E L H AM R A 'da . 
ZI SALAHADDiN 

Büyük Türkçe 8ÖslÜ "ft prbh F ilm --··------' 

BETTY GRABLE 

MELEK 

______ ,_ 

ve DON AMECHE 
ve 1 PEK 

ma kadar leblebi sattıktan sonra ~-----~----------m':lllJl!i~~~-1~ ~~=------------aksam eve geliyordu. ... • sınemalannda blrden. •••••••n•:11•:ra1 mm~::i'".i!ii31WCD1MDID1~ 
Bir gün Sadık bana; ııNazike ~!!!!.!!!....!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~----~~--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!""~~'!"""'~!!!!!!!!!!!'!'!!~--..... '""!""!~~~

hanım» eledi. görüyorsun ki ben 
leblebi satıyorum. Fakat serma
ye benim değll. Ustanın leblebi
lerini satıp akşam parasını ken
disine götürüyorum. AkŞama ka
dar sokaklarda dolaşıp boğazı 
tokluğuna ustaya hizmet ediyo
rum. Leblebicilik iyi para kaza
nır amma., sermayem yok. Sen 
bana biraz sermaye ver, benken
di hesabıma leblebi ticareti ya
payım, zengin olalım» dedi. Eh, 
sözti'llü aklıma uygun buldum. 
Rahmetli e~ki kocacığımdan hft.
tıra kalan dört tane altın bilezik 
ile bir altın liramı çıkanp ken
disine verdim. Sadık sabahleyin 
evden çıkarken; cNazike hanımı 
Sakın altınlarım verdlğl!n 1çln 
üzülme. Ben ticaret yapıp zengin 
olduğumuz zaman sana bunların 
on mislini yapacağım. Seni al
tınlara, elmaslara garkedeceğiIIl» 
dedi. Ben de dua ettim. Evden 
çıkıp gitti. Hftkim beyi ~. o 
ç.ıkış oldu. Bir hafta gece ~
düz pencere önlertncle beklediğim 
halde Sadık bir daha görünmedi. 
En sonunda anladım ki, şalvarlı 
Sadık !stanbulun göbeğinde do
ğup büyüyen Naz1keyi dolandır
dı. Hemen koşup karakola haber 
verdim. Allnh razı olsun, polisler 
aramışlar, Sadığ'ı bir han oda
sında yakalnmşılnr. Altınlarunı 
bozdurmuş, para yapmış. Btrnla
n da alıp köyüne kaçacakmış 
amma, ben adama göz açtırır 
mıyım? İşte, burada da yüzüne 
karşı söylüyorum. Altınlanmı 
geriye versin, beni de boşasın. 
Bir daha yüzünü görmek istemi
yorum. Kendlshıl de hapsedlniz 
ki aklı başına gelsin, 1stanbulda 
kadın dolandırmanın ne demek 
olduğ"unu anlasın. 

Sadıl) evveıa iddiayı reddet
mek istedi. Fakat hakimin sual
leri karsısmcla suçu itirafa mec
bur kaldı: 

Hfikim beğl KendtS1 teklif 
cW, ben de evlendim. Altınları 

D arm tad ıı E. Merc evinin 

E 

ıametı farika olarak kull nılm kt 

ve Oç asra yakın bir zamandan beri 

a urmadan d e vam eden yaratıcı a na-

8 
neye ısarettı r. M ER C K ı m ı bOtun 

dünyada basarın ve OstQn vasfın ·----
tlmsalid l r . 

' 
KlMYA 

D A R.M S T_A D Tt 



TEL Eli 

Küçük milcadeleler .. 

Kuklada ikide bir uşağı İbişe çatan eski zaman cBeyefendi» &i 
bir aralık ona şöyle nasihat etti: 

- Efendi oğlum ... Hayat mücadeleden ibarettir!. 

lST ANBUL HAYA rı 

Varlık vergisi 

konuşmaları 

Bu çocukluğumuzdan beri mliyonlarca defa :işlttiğtmlz, klişelen
nıiş, en ha mnknlıp bir ciimledlr .• 

Yaşamanın mücadeleden ibaret oldu,runu söylerken nkl.ınma 
daima hnynttaki büyük mücadeleler gelir. Ilnlbuki ömrUmil.zU 4ol. 
duran, ömrümüzü tüketen yüz binlerce küçilcilk mücadelelerdir. 
Bunlnnn yclnınu akla gclmiyecek kadar kabanktır. 

J ark cephesinde- telgrafında bahsedildiği glb1 
en ınühtm ola~ VORO",N_ES- Almanların buralara bol ihtiyat 

. Para ile imanın kimde olduğu 
bilineme"L derler. Varlık Yergisi 
ilk defa olarak bunlnnn iki 'nl 
b'rden meydana çıkardı. Keille:r. 
biiyük verglier, paranın kimlcrc16 
olduğmıu göstercliği gibi, hu ''al"• 
lıklı vatanclaşlnnn Türk Cuınhu
ı·iyctinc karşı lmlblerlndc bcsie, 
dikleri imanı açığa vurabilmeleri 
için de bir fırsat doğurdu. 

SovyetlerJn kara kuvvetleri yollamaları tab!t ol-
ve ~a bakmadan duğuna göre bu t.ehlikeyi de ağle-

l\leseıa erkekseniz snkahmz bile sizinle mücadele eder. sız keser
~niz o çıkar. Ve ı, o hale gelir kl her sabah gözilnilzil açar açmaz 
onunla bıçnk bıçağa gelirsiniz. Ne kadar nazile bir tnsnn olursanız 
olunuz nihayet ona hemen her giln ustura çekmeğe mecbur olunm
n~··· Ne küçük, fakat büfün bir ömür boyunca dcvnm eden ne stnsi 
hır mücadele değil mi? .. 

mütemadiyen ta- bi ihtimal önlerler, Sovyet ~ ta-
arruz ettikleıi· nrnızu da burada durdurulabillr. 
d1r. tık saldırım Ancak Alınanlann da şimdiki bu 
geçe'Jl ayın başın. fena durumu önlemek içln karşı 
da Stallngrad'da taarruzlara kalkmaları ldzım 

Büyült mücadeleler gelir geçer. Fakat bu küçük milcadeleler 
ölünciye ·· dar insanın yakasını bırakmaz... MesclA mldenlz dahi 
s·~nlc mücadele halindedir. Siz doldurursunuz, o boşalır, ziz dol
durursunuz o boşalır ..• Ve bu mücadelenin ne vakte kadn'i' devam 
edeceğini hep biliriz. 

Pantalonunuzun iitüsünden tutunuz dn, ayağınızdnkl sefil ve 
nğılıl· varlıklara, kundunınıza kndar onlar bile, boylaı::ma boslnn· 

!la bnltmadan, siz vcliniınitlerlle mUcadcleye kalkışırlar. 

yapıldı. Sovyctıer gelecektir ki Almanlan yoracak 
epey ilerlediler. mesele de bilhassa bu kı;, t-anr-

hattA. bir nra bü- ruzlandır. (Netekim St&,lingrad'
da ve Cenup Batısında Almanla-

tün Stalingrad nn bu zarureti dujduklarını sık 
mıntakasındaki sık ajanslar bildiriyorlar.) 

Almanlann geri Bu taarruzlar vakıa büyük yı-
ile müvasalaslni kıntılara ve Alınanlann btr hnın-

İskarpininiz.l siz boyatırsını'L. Onlar renklerlnl a~ar. Panta
lonunmrun ütiisii bozulmak ve sizi zahmete sokmak 1çın fırsat kol· 
lar ... İste nsıl bayatı dolduran bu minimini mü'cadelelerdir. LAklıı 
aynı zamamla hayatı yapan da onlar değil midir? .. 

Du küciik miicadeleciklerin durduğu giin r.aten hayat da cstop
dernem · midir?. - H 

kcsecek duru- lede zaptettikleri gibi Doneç, Ku-
ma düşürdüler, ban gibi büyük sahaların Sovye'i-
derken Alman lerfn eline geçmesine imkan ver-

i mlyorsa da Alman müdafaa du-
karşı hücumları ..... rumunu mütemadi olarak zede-
blr dereceye lm-Ortn Don ceph esJnde son vaziyet ve Rus lecllğinden bir gün 1941 .sonbaha.-
dar kurtardı. Sta- taarruz fstiknmetlcıi nnda Rostof'u düşüren baskın 
Ungrad'ın şimal ve cenubundan ( hareketi gibi bir hareketle zaten 
yapılan bu taarruzları Wr hayli 

1 
razruı: pek sağlam olmıyan Alman ce-

il ı dikten d d d v nup kan"dı11ı çok fena bir vnzi-
er e sonra ur ur u. a.- M Şevki Yazman "l.•ete sokabil:r. Tekrar R~tof'u 

kıa Stallngrad'ın geri ile muva- • .1 

lngiliz akıncıları ve bunların 
kuma danının dikkate şayan hayatı 

salası kesilmedi amma Dan bü- -------------' alarak Sta n ,rP.c"da ve Kafka<-~ 
yük kavslnden Çir suyu sahiline ı tebliğleri umumt olarak bu taar- ;1ı'da çarpısan orduların geri i:n1 
kadar ilerlemiş olan Sovyctıer ruzların durduruldu~nu ve bü- kesebUir. Gittikçe daha nktif, 
bu muvasalayı her an tehdit et- yük zayiatla püskürtüldüfrünü daha teşkilatçı hal(' giTen Kızıl
mektedlrler. bildiriyorsa da, bunlan takibe- ordu zamanla bu gibi hareltetleri 

Bu taarruz sona ermeden Mer- den ve Berllnden verilen izahlar de başarabilir. 
• İ •, l!zlerln Avrupny:ı a.&ccr Çlknra- f'Qnlt)iijii'fi"iJ'~~~~~~"j 

kezde ve Rjev bölgesinde mühim hem Sovyet ilerlemesini kayde- Bunlar olmasa bile Sovyctlerln 
bir taarruz daha b~ladı. Bu; cllyor ve hem de bun.lan önlemek 1941/42 kış harekdlerinin Al
Almanlann daha iyi tahkim edil- için sarf edilen büyük gayretleri manlnn ne kadar izaç etmiş bu
m iş, daha uzun zamandan beri gizlemiyor. Mesela. Alman hare- ıunduğunu 942 Alınan büyük ta
tutulmuş mevzileri <inünde ya- ketlerlni izaheden 24 ilkkAnun arruzunun ancak temmuz orta
pıldığından Staıingrad'dald k:ı- tarihli bir Berlln telgrafı cAlınan lannda b~lamasında.n anlamış. 
dar muvaffak olamadan durdu- ve İtalyan killt mevzileri taarru- tık. Bu sefer de Alınanlann son 
nıldu. zun iptidasından beri vaziyete ihtlyntıarrnı ve gençler!n1 silah 

c:-ık1:ı.n zamın lincü. olarak kullan
ll'.ak 6zere Comnuı.ndos denilen husu.. 
si askeri birlikler kurduktan In3.
lütnctur. Hu'!usl tnllın ve terbiye gör-~,~~"" 
ln\lıj ~ seçkin errattan mürekkep 
Olan bu birliklerin dlğer b1r vaztlesl de 
Jel' yer yapacaklan baskınlarla d~-
1?'.anın hayati ehemmiyeti hnlz 'tes1-
ııa.tını tahribetmtktir. İngilizler 

Dneç sahillerinde ve Şlınall Frnn
Bad:ı Dleppe şehri civarında yaptıkla. 
n b:ıskın hnrekeUerlnde bu blrllklerl 
tuııanmı.şiar ve lyi neticeler almlş
larcıır. Şlm:ın Afrlkanın lstllAsı baş
l:ıdığı ~:ın da Commandoslnnn bU
Yiik yararlıkları görUlmilştUr. 

Hususi bir tallın ve terbiye gömı~ 
ol:ı.n Commnndoslann umum ku
lllandanı inr,lllz asUzadeJerlnden lort P!W~~ 
Louıs Mounbatten'dlr. Lordun umu
illi karnrgfihı Londrnda, vaktlle bey
nt'lmllel bir şirketin umum merke
zini teşkil eden büyük bir binada 
bulwıuyor. Commo.ndosların umum1 
lt:ı.rargılhında lort Moınıtbatten'le blr 
llllilılkat yapan blr ecnlbt muha.bir, 
tımuml fntlbalnnnı §Öyle nnlatıyor: 

Şimdi de Orta Don sahasında hfildm olduğundan Mihver kıta.- altına alarak 1943 de son kozlan
taarruz başlamış ve hayli ilerle- lannm yeni müdafaa mevzilerine nı oynamalan tabii olduğuna 
m1ş bulunuyor. Sovyetıer bu Uer- yerleşmeleri ve bu mevzllerl tah- göre hem o zamana kadar Alman 
lemenln Rostof'un 200 kilometre, kim etmeleri düsman müdahale- ordusuna rahat etmek ve topar
Harkof'un 230 kilometre yakını- slne meydan verilmeden temin lanmak iınkftnım vermemek, hem 
na kadar devam etmiş bulundu- olunmaktadır.» demektedir ki de bu ilkbahar ye yaz taarruzla
ğunu bildiriyor. Bu yer; takriben bu; Mihver <;ekll~in1n sarih bir nnı ge'lliş ölçüde stratejik taar
Voroneç • Rostof demlryolu üze- ifadesidir. ruzlar halinden çıkararak mevzi 
rinde bulunan Mlllerova Kavşak Aynı tarihll bir Berlin telgra.- ıslahı için küçük ve yorucu taar
noktası ile bunun 50 - 60 kilomet- :rı da Orta Don sahasında müna- ruzlar halinde bırakmak için 
re garbındaki sahalardır. Bu kalenin Alman baş komutanlığı Sovyetler ellerinden gelen gay
noktalar takriben Çir suyunun için daha müsait olduğ'unu ve Al- retl göstermektedirler. 

-- Lort Mountbatten genç bir asll
tadedlr. Genel kurmayını teşkil eden 
subaylar da ııo Ue 45 yaş arasında
dır. 

Lort, genel kumınyını teşkil eden 
~bayların bu kadar genç olmasını 
görmekten bende hasıl olan hayreti 
gidermek 1çln dedi k1: 
•- Fikrimce 30 ya.şındnn aşaııı bu

lunan zabıt.ler kombine hareketlerin 
RCrektırdlği tecrüt~eye mallk olma
dıklan gibi kırk befini aşmış olan 
stıb:ıylnr. baskın harekeUertnın ıu
zum cösterdlğl sUrn.t cUret vo cev
l'alllktcn ma.hnundurİar. Bu sebepten 
dolayı, benimle beraber çalışacak olan 
stıbaylan 30 ııe 45 yaş arasında bu.. 
lurıanıarda.n seçtlın.11 
b Lort Mo1mtb:ıtten, bahriye mensu
h:dur. Rütbesi v1snm1.rald!r Kendisi 

üglJlz kıratı JorJun kuzenidİr ve he
~ :ı: 42 Ynşındadır. Kendlsl Polo oyu
. unun son derece meraklısı idi. Lort 
<iaha llCk küçfik yaşta Jken her nevi 
BJlorla u~. 6lras1le boksör, gi.i. 
h!;çı, hokeyci ve en sanınıda İngll 
~erenin Polo oyunu şampiyonu olmuş, 

atta Polo oyunu hakkında blr eser 
Yazmşıtır. Daıu on dört yaşında. bah
rty"yc muço sıratlle gtrmlş ve bütün 
der<'celcn birer birer katederetı: nmt
raııı~:ı. kadar yllkselmiştlr. 

Eski İngiliz kibar nllelerlnden biri
ne mensup Edwina Ashley ile evlen
rnesı, kcndls1nl İngtlterentn en zen
gin ~dnınln.nndan biri sırasına ge
çlrın~. Bu genç kan koca, görülme
nılş bir lht.lfanı llP. dbşcnmlş olan otuz 
~atı bir aparıınıana yerl~ir. 
lkametgtıhının büyük.lü~ü hakkında 
btr fikir vennış olmak tçln evinde 150 
~iyi ferah fernh 1st.iap edecek blr 
Bllemn~n .. ~ıonu bulunduğunu do. söy-

=- .... rıdlr, 
B. Churchuı Conı 

rtnı kurmağa • ka mnndos blrllkle-
hern b- ilk bi rnr verdiği zamnn 

uy r SJ>orcu hem d b"' .. k 
blr teknisyen olan 1 ' e uyu 

- ort Mountbattenı 
bu teşekkülun başuın geçlrmı ti 

da cenup kıyılarile ayıu arz dere. mnn baş komutanlığının <dhtl- Bu hareketler aynı zamanda 
cesi üzerinde bul\llluyor. Bu su- yatlarını mebzulen ileri sür- S tı 1 kış ğm t 1 
retle Sovyetler Almanların Don ovye er n a ra en pe ro 
nehrine dayanarak sağlam bir meldeıı bulunduğ1:1:.!1u haber veri- kaynaklanndan istifade ettikle-
mevzl tutmalarma mani olmuş yor kl bu da dedıgimlz gibi mü- rlnl ve şaşılacak kadar çok» 

Lod Moontbatten bulunuyorlar. Hatta. daha ileri dafaanın hayli güç ve yorucu ol- tanklarını harekete getirdiklerini 
giderek Doneç nehrinin garbına duğuna açık bir dellldir. de gösteriyor k1 bu da geçen se-

rtblnden uzakla~ emri verllmiof,l. sarkıp Ukrayna ovasına ulaş- Orta Don mıntakasındald Sov- neki Alman taarruz hareketinin 
Diler harb gemileri, hurda!ı~ olan mak istiyorlar. yet taarruzunun şimdilik hedef en esaslı hedefine asla vnmma-

muhrfb1, fRp ateflle batıracııklardı. in 
Faka.t lort. kendl.shıe verııen ta.hllye En son gelen haberler ise, Orta tuttuğu anlaşılan Mlllerova kav- dığını ve Sovyctıerl petroller -
emr1n1 dJnlem~ ve cbenlın muh- Don mıntakasrndan sonra Kaf- şak noktasının ele geçirilmesi da- den mahrum bırakamadığını 
rtblme ateş açacak olan her khn kasya'da da Sovyet ta~un hi Alman cenup kanadıru şimdi- gösterdiği için çok ehemmiyetU
olursa otşun derhal son toplarnnlo. başladığı ve Kafkas silsilesi üze- Ik tehlikeye düşüremez ve Berlin dir. 
mukD.bele edece~· cevabını vererek rinde en ziyade ileri gidilmiş 1111111111111111111111111111111111111111111:1111n111111111111111111111111111111 

r:.u:~~ıknb~a:=:~h~~~ ~~~r·ın geri alındığını bildiri-~~4& ~~~ ~~~I 
mütemo.diyen dl\şma.n tayyarelerinin Sovyetlerin kAh Cenupta, kah 4 O 
hllcumuna uğradığı halde, en yakın Merkezde ve kili bu ikisinin orta- ~~~:\ o o . · O 0 

bir İngiliz llınaruna götUrmeğe mu- smda taarruza kalkmaları strate- ------... mr.-~;;..;;;;;.;;;;;;~;;...;~,;..;;..;.;·;.-.;..... ______ _ 
vaffak olmuştur. 

Lort Mountbatten bundan sonra jlk bakımdan pek iyi gözle görü- Almarıyada 5 milyon yabancı işçi 
için eski elbise toplanmış 

Javellne muhribi silvnrlllğine tAyin lemez. Büyük muvaffakıyetler 
edl~ ve bu muhrip de birçok Al- elde etmek için büyük kuvvetleri 
man denizaltılarını batırdıktan sonra tek bir yerde toplıyarak oradan 
torplllc.nmişUr. yüklenmek en doğru bir harc-

Bu defa da. lort clddt ha.sam ut- kettir. Fakat kış, soğuk ve nak1l- Alınanyada her Bene kış iancs1 l-umaşlardan. Alınanyada çalışan 
tnmış olan gemJsinl, bir İnglllz ll- yat güçlüğü bu çeşit büyük çap- ve giyim eşyası toplanır, Saltüıi- 5 milyon yabancı amele lç1n el-
manınıı. götürebllmtştir. taki toplanmalara ve hareketle- yettar mahafllden 6ğrenlldl~lne blse yapılacaktır. 
Anıdan birkaç ay geçtikten sonra re müsaade edemiyeceğinden da- göre, 1942 yılında halk arasında y b ı ı h~len Al-

tamlr edllm.lş olıın Kelly mJ.!Pribinin ha dar ccphell ve şaşırtıcı taar- eski elbise ve kumaş topla~ a ancı am~ e er, 
süvarm~n1 tekrar deruhde etm.lşt.Jr. ruzlara girişmek belki bu cephe- sında 1}1 neticeler alınmıştır. manyada fabrikalarda ve zlrat 

Kelly ceno torpmen~. fil.kat bu n1n bugünkü halinde en ziyade Toplanan glyilmlş elbise ve eski işlerde çalışıyorlar. 
defa. da. Mowıtbatten. geml.s1n1 kur- mümkün olan blrşeydir. Yalnız 

tararnıc bir ılmaıuı. sn.11tnım götür- şu var kt bu kı§ yapııan hareket- 809 ... a güreşçisinin geliri 
m~~~· yeniden tAmir edllmiş, fakat l~~ ~eçen senekinden hem daha 
girit seferi esnasında dördüncü defa. buyük k?vvetıerle yapılıyor, hem İspanyada boğa güreşi çok eğ- harb yüzünden serveti bir mU-
olamk torpillenerek batmış ve süva- daha J?ühim muvaffakıyetler el- Iencell bir spordur. Hayvanların yona inmiştir. 
rtsı ııe mürettebatı tesadüfen oradan de edilıyor. Orta Dondaki taaIT';IZ telef olmaslle neticelenen bu kan- . 
geçmekte olan diğer blr İnglllz harb bu sefer de durdurulsa blle delik 11 1 uğ gf,l il k Lalejda, güreş hayatında 2,732 
gemLs1 tarafından kurt~tır. deşik hale gctlrllen Alman cenup spora raşan ~:: e~k~n boğn öldürmüş. Şimdi Toledo ve 

Bundan sonra lort Mountbatten kanadının bu devamlı taarruzlar p~ ks.z:::rr· ~ol ~ğa gü Gnuclad Real eyaletleri hududun
meşhur iııustrıus tayyare gemlslıı.ln karşısında tutulabilmesi Almanı. ç 1::1;: 1 1 ~ jda bü~ da bulunan La saıçeda çiftliğine 
süvarlllğine t.Ayin cdllmlştJr. ıar için çok yorucu ve yıpratıcı reşç arç ya e ' 

Lort, bu tayyare gemlslnin sUvo.mi olacaktır faaliyeti hayatında 20 milyon çekilerek ziraatle meşgul olmak-
iken B. Churchlll to.ro.fmdan Com- Her ~e kadar Alınan resm! peçeta kazanmıştır. Fakat dahili taymış. 
mandoslnnn umunıt kıunandanlığını ım"""'·' .. '''"''"'' .................... ., .. ""''''"''''"'''"";; 
almağa telgrafla. davet edllmlştır. KöylU - Ressam 1 

Mektep yüzü görmemiş Nor- nekkitıerl, resimlerile Dront-

J{az gelen yerden tavuk esir
geruncz. Bu yurttn doldurulan 
knsalann bir Jnsmım vıne bu 
yurt uğrunda boşaltmanİn :zama· 
nı geldi. 'Üzülecek bir §CY ) ok. 
Bugün blrnz boşnlırsa yarın daha 
çok dolar. l\lnliun ya; alış \·cristc 
hem almak hem verm k ~ rorclır. 
Almadan ve.nnek Allalıa mahsus
tur. Faknt o bile, diinyada eski· 
yen insanlan alıyor da yenilerini 
öyle veriyor. Devlet haha da şim
diye Jmdar hep verdi, şimdi bir 
parçacık alıyor. Hep biz alımıl:ra 
alışırsak ortada verecek kimse 
kalmaz. Kdh almalı kfılı vcnnell 
ki ikisine ele alışılsın. Parn nereye 
gitse yine parı.ciır. Daima <'Elik 
kasalarda sıkısıp dur"'cacınn. bi
r:ız da D vlct hazin sindeki c le
ıile ~örfö;c iin. yurdun dört yarım· 
da o;eyahnt edip ft>rah :ın"iın. 

Az veren candan. çok 'eren 
maldan. diye bir ata sözU \ardır. 
Ütcdenbeıi bir çoğumuz ca -ü. 
gönülden. karınca l;;cdcrince azar 
azar veriyoruz. Bir z <la maldan 
verenler gayrete gelirse Devlet 
babanın işi daha kolnylnsır. 

Bir haftaclanberi en biiyiik ko· 
mışmn mevzuu \•arlık ·vergisi ... 
Her tar:ıftn ondan bnhsediliJor. 

Tramvayııı ön snhanlığmda 
§işman bir adanı yanımlakiıic 
dert yanıyor: 

- Her :ıaınan hn1inden şika
yet ederdin. Halbuki zengin ol
madığın için b:ıhtiyarsın azizim! 
Bak ne düşüncen var, ne üzün· 
tün.' Dün nasılsan bugün ele öy. 
lesin. Bana on bin lira koyınu • 
lar. 

Arkadaşı gülümsedi: 
- Eh, azizim, ntalannırz; <rOl· 

mıyahm keser gibi her gün bize, 
her giin bize. Gel gidelim hJzar 
gibi bir gün bize bir gün de size» 
demişler. Ben ötedenberl yoltlu.k 
iiziintüsü çekiyorum. Sen de hır 
defacık varlık kaygısına dü er
sen ne çlkar? Buna iizüntü den· 
mez. Param olsa da ben de böyle 
üzülSt'.m. Bir damla su nlnmkla 
deniz eksibnez. 

içeride iki kişi yüksek esle 
konuşuyorlar: 

- ilk defa parasızlığın fal da. 
sını gördük. Biz böyle tasasız, 
kaygısız gezerken zenginler ver· 
gi !şile uğraşıyorlar. 

- Zengin olup ''arlık vergi..;i 
vcrme~c mi razısın, yoksa sonu
na kadar bu züğiirtlüğii çclmıe
ğe mi? 

- Hastaya çorba mı sor~vor
sun yahu? .. Vergi üzüntü ü de 
nedir? Param olsun yoksa... On 
bin liram olsa vallahi de billfıhl 
de tallahi de dokuz binini vcr
meğe hazırım. Hic de üzülmem. 

Kadıköyü iskelesinde Jr,u in
şan iki ahbaptan biri gülerek: 

- Eh, dedi. kasadaki istifleri 
bozdun mu? .. 

- İşin gücün hep alay yahu ... 
Elli bini vermeyi kolay mı sanı· 
yorsun? 

- Alması kolay oldu~'lllla gö• 
re vcm1esi de zor olmasa gerek. 
Azizim, gerçi paracıklardan ay
nlmak insanı ü~er nmma, sen 
bu verginin çok faydasını göre
ceksin. Paralan yerince, §U üç 
scnedenberi şilulyet ettiğin göğüs 
darlığı, iç sıkıntısı gibi ''arlık 
hastalıklannın hepsinden kurlu· 
lursun. 

Kıyı mahallelerdeki isli du· 
rnanlı kahve ocaklarında dn var
hk vergfsi dedikodusu yapılıyor. 

Zengbıln malı tam mftnasile zü· 
ğiirdiin çenesini yol"'llyor. 

Cemal Refık 

Lort Mountbatten, İngiliz mı~ıcrİnın 
nazarında tılsımlı bir ndam olarak 
da telftkki edllmlştlr. Hart> b~ladık
tan sonra dörı defa. modern deniz 
hartılnln doğurduğu öldürücü felfı.
kctlerden sağ ve sallm olnrnk kurtul
muştur. 

Lordwı babası aslen Almnndı ve muvaffakıyetle neticelendirmek hu-
1868 tarihinde İnglllz ta:bllyetJne geç_ susundn. tecrtlbentn bUy{ik bir rolü 
mlşti. 1914 senesind~ umumi hn.rb vardır. Her kombine hareketin icrası 
başladığı zo.man babası İnglllz balı- akablndo blr htı.rb medlsl akdediyor 
rlyesln1n birinci lordu 1d1. Fakat in- \.e yapılan işleri en küçük tefemıatı
glllz elkAn umumlyesl, aslen Alınan na. mda.r inceliyoruz. Hn.tn.ıanmı'Z'ln 
olan bir zatın İnglllz donanmnsmın bize bir ders teşkil etmeslni ıstlyoruz. 
b~a bulunmasını havsalasına Şunu da size temın edeb111rlm: Ayn: 
mğdımmadığı içln babası bu yüksek hatayı, 1k1 defa işlemiyoruz, size bu
vnzıfeden çekllmeğe mecbur kn~tı. güne kadar yaptığımız b:ıskmlardo. 

Lordun bugünkü vazl.!est Avrupa kullandığımız vasıtalardan kısaca 

veç1l bir köylün.ün, resimler, re- haym da bir resim serglsl açmak 
sim tablolan yaptığının meydn- istemişler, fakat köylü buna mü
na çıkması bütün Norveçte bir manaat etmiştir. Uzun uzun mü
hAdlse oıa.pµt kar§llanmıştır. zakereler neticesinde, kandınl
Köylünün resim yapmağa tstt- mış nihayet sergi açılmıştır. 
dadı büyükm~. Kendiliğinden Sergide kendis1nin satılığa çı
ressam yetiş:mlştir, Tesadüf en kanlan 95 resim tablosu 45 dald
onu meydana çıkaran resim mü- kada satılmıştır. 

, ... ____ ... llitt. 

i~te bu umulmadık kurtuluşlar, 
lorda tılsımlı adam ünvnnını kaznn
<lınnıştır. 

kıta.sına İngllJz kltan.tınuı çıkatılına- bahsedeyim: 
81 meseıe1crtn1 halletmekten 1ba- Brunvnl baskınında paraşütçtller 
rettır. kullandık. Vagsoe baskınında duman Yeni bir Macar sabunu 

AMCABEY'in 
Güler yüzünü görmek 

için Bugün çıkan 

AMCABEY'in Ha.ı b başladı~ı zam:ın lort, Kelly 
l':>m• da bir In,.11 z muhribine ku
m "'d:ı ediyoı·c:ıu. Bu muhrp, Alman 
el n ı ıtı arl'e gir! "~! muharebelerde 
blrro ~ defalar 11.lrpıllenmlştlr. Kellg 
ın hr IJ nr artık m.ıhvoımus naz:ırlle 
t k ı ;; rdu v k nd ine büLün su
b:ıy ·. r c fr~d.!e bcrab. r, torpido muh-

Lort Mountbn.tten yo.lnız run1ral bulutlannı istimal ettik, Sa1nt-Nn.zaL 
değil, aynı zamanda. tuıtgeneraı ve re Ue Dleppe'de b~ metodlar tat.bllr 
hava genemıtdlr de ettik. Ağır myln.ta. utramadık. Mesela 

Lort, Command~ann ~receklort Salnt Naza1re'dek1 za.y1atunl2 800 den 
vazife hakkında fikrini eorn.n ecnebi ~Almanlara göl'1t bınılardan 200 ü 
muhab!re dem~r ki: esıı: edllmlştJ.r. Dlppe baskını b!ze da

- ıBu hareketıerın muvaffak ol- ha p:ıhalıya mal oldu. Fa.kat bu hal, 

Macar kimya müesseselerinden da vardır. Bu vida sayesinde ku
b1r1 sabunun yerini tutan bir su tudaki sabunun akışı tanzim edil
bulmuş, bunu Macar iaşe neza.- mckte ve ıslak avucumuza nncak 

1 
retine arzetmlştlr, Bu, sabun bl- ırwnıgeldiği kadar mayi nkması
çlmlnde kullanılışı bir selülöz na imkô.n verilmektedir. Sabun !'11=---mı~~li&.'!~:x!::Z::J:::J 
kutusundan ibarettir. Kutunun maddesi selülöz kutuyu elde 1 Öksürük 
içinde sabwı vardır. Kutunun vi- uğuşturmak surctilc bol bol kö- • İUicı 

da ile kolayce, ıı.çılM J:>lr kapağJ, pük ne§retmekredlı·. l •--=-••-------ması için 1kl §CY 11\zundır. blzo ycnl ufuklar açtı. Tekrnr edlyo-
KetumJyet ve tnm b1r hazırlık. .. Ye- rum: Aynı hatayı W defa. ~ et-. 

n1 planlar hazırlamak ve harek.Atı mtyoruz.ıt 
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do;:s~~giJ:s•~~~ ~~Ü m!= ~~:e: Fdedle~.l~siure: d;:;~e~:rıı:u::ı~~ mu••thı•ş bı•r kaza geçı•rdı• 
insan varmış! .. Bazılan da. A.deta bir 
deste mekupla gelmişti. Hele bir ada- :tıı:ıncı, üçüncü, dördüncü ıı;ün de 
mm elinde belki elliye yakın kartvizit bekledlğ'i mektup gelmeyince: 
zarfı vardı. Her halde bayram tebrlk. _ Ne yaptım... Niçin bndiml pos
lert olacaktı. Adam satın aldığı ko- tanedıı ona takdlm etmedim!.. dıye 
caman bir tabaka puh~an kopanp ko.. bir kere daha dövUnmeğe başladı. 

Gina Manes bir sirkte kaplanları 
ağır surette yaralandı panp, tükürükleyerek küçük zarfiann 

iıstüne yap~tınyordu. Aklına ol.mıyacak bir çok oerıer g~ 
Fethi hemen omuz başında pek ho- llyordu: Aca.ha. mektup pootada. mı Ta.nınmış Fransız artistler:ln-

oynatırken 

iUDa giden bir lavanta. kokusu hL'{- ka:?b<>ldu?.. Yoksa posta. kutusunun den Gtna Manes Paris'de müthiş 
settı. Dönüp baktı. Ve evvel! 1kl bil.- dinine fllA.n mı sıkıştı?.. Evdeki htz- bir kaza geçirmiş ve ağır surette 
yük ve der1n ba~lı göz gördü. Son- metçi kız onu yırtıp attı mı?.. yarala.mnıştır. Gina Manes bir 
ra da kendi kend!ne: .Ne güzel ka- Meraktan den olacaktı. Evvelce yal- zamanlar pek çok filim çevinniş 
dm! .. • diye mınldıındı. ~ içinde yazılı şeyleri merak eder- ve Fransa'da çok sevilmiş bir ar-

Hakikaten büyük gözlü kadu1 yalnız :<en. şimdi mel..~ubun ne olduğımu da tisti Beş sen evvel birdenbire 
hikayemizin kahramanltl.lJir'değil, ka- d~-ünüyoıııu. Bıtl aral.J.k posta tda.re- · e 
labalıkta bekliyen 1k1 gencln daha sine müracaat edlp mektubu sormak fili~ çevirmekten .. vazg~çerek 
dikkatini çekmişti. Onlar da hayran aklına geldi. Fakat ne diyecekti? Fasa gitmiş, orada çolde bır otel 
hayran bakıyorlardı. Eğer 11güzeıe - İsmini bllmedlğim, kendisini ta- e.rarak otelcilige b~lamıştı. Gi.na 
bakmak sevaptır• s&ıü do~ ise bu nımadıRun blr genç kadın mavı bir bır sene kadOO: ~u suretle ça~ştık
lkl dellkanlı şu esnada cennete gire- zarf lçlnde bana bir mektup gönder- tan sonra çölun sessizliğmden 
cek derecede sevap kazanıyorlardı. di. Fakat ben bu mektubu almadım!.. bıkmış ve yine Paris'e dönmüştü. 

Feth1 artık pulu satan memura Diyemezdi ya .. Belki de posta. idare- Artist bir fillm çevirmekle bera-
bakmıyordu bile... Gözlerinin rotası sl kuruldu kurulalı oraya. bu kadar ber bu d~fa .~~a ziyade cambaz
tamarnlle başka tarafa çevrilıni§tt. acayıp bir müracaat yapılmalll.14 olsa hane artıstııgıne heves etm.i§tir. 

Fakat büyük gözlü genç kadın da gerektir. Gina esasen sessiz filim zamanın-
etrafta uyandırdığı tesirin farkında Fethi de bu arnusunda.n vazgeçti. da cambazhane hayatına dair 
!dl. Kimseye bakmıyordu. B1ris1 ııe Mektup Mdlsesi onun Adeta. raha- ((Ölüm perendesiıı adında bir filim 
tesadüfen göz göze gelse hemen ba- tını kaçırmış, sıhhatini bozmuştu. çevrmişti. Bu defa hakik.1 olarak 
~mı çeviriyordu. h t ak · te ı .. f k Kalabalık şöyle bir dalgalanınca Bu öyle bir meraktı kl Fethinin ge- bu aya ı yaşam ıs mi.O?, a at 
Fethi ııe kocaman gözlü kadın gj,<senln celerl uykusunu kaçırıyor, gündüzleri cambazlık ye:tne vahşi hayYan
tam önünde yanyana düştüler. Şimdi sokakta, ta uzaktan blr postacı görse larla oynamagı tercih etmiştır. 
Fethi onun kokusunun tesir sahasın- yüreği ağzına. geliyordu. Gina Manes son zamanlarda 
da teneffüs ediyordu. Genç kadın ••• Paris'in Medrano slrkında kaP-
ellııdekl mektubu gişenin üstüne koy- Nihayet. bir gün onu, genç kadın lanlar arasında oyniyordu. 13 
muştu. Bir aralık delikanlının gözleri yolda gördü. Dünyarun en büyük he.. ikinciteşrin için büyük bir mü
bu mavl uzun zarfa lllştl. yecanı 1le kendl.sine yakla.ştı. Fakat samere hazırlamıştı. O akşam 

İşte o anda dünyanın en büyük kadın son derece sakin görünüyordu. sirk hıncahınç dolduğu sırada 
hayretine düştü. Çfmkü bu zarfın Fethiye hiç blrşey üade et.mıyen, alA.- 6 kaplanla ortaya çı.kmı.ştı. Bun-
üzerinde kendi ismi, kendi adresi kasız gözlerle baktı, yUrüdü, geçti. lardan birisi çok asabi bir hay-
vardı. Bu güzel kadın elindeki mektu- vandı. 14 kişı"yi yar·alamıştı. Eğer ces.aretsizUk gösterirse genç 
bu demek kendisine gönderiyordu ha.. t Gina beyaz bı'r elbı'se, tızun riz-adam için bir tırsa daha elden git- ., 

Bir aralık Feth1 ona dönüp: me ve pantaian gı·ym.işti. Yanın-
- Affederstnlz, mektup gönder- miş olacaktı. ed S 

mck istediğiniz adam benim ... Ister- Bunun için, Fethi şapka51111 eUne da kaplanları terbiye en pes-
seniz mektubu doğrudan doğruya ba- alarak kadının önünde durdu. sardy de · bulunuyordu. Gina 
na verebll1rslnlz ... diyecek oldu. Fakat - Affedersiniz efendim ... Siz bana kamçısını şaklatarak kaplanlara 
wkakta uluorta kadınlarla konuşma- bir mektup gönderdiniz mi?.. emir veriyor, onlara marifetler 
sını hlç beceremezdi. Sonra belki de Kadın kaşlarım çattı: yaptırıyordu. Bu esnada büyük 
sözlerini genç kadın kendisile ahbap - Ne münasebet? .. diye cevap ver- cesaret göstererek vahşi hayvan-

Gina Manes 

muşlar ve sonra birisinden beş, 
diğ'erinden 2 kurşun. çıkarılmış
tır. 

Bu müthiş sahneye rağmen 
ertesi akşam Spessardy, içlerinde 
Royal de bulunan 4 kaplanla or
taya Glkarak numarasına devam 
etmistir. 
11rnıınnııııtnuıttı•ntııııııııınu111111111ıııırrn111111111111111111u 

1 Bulmaca I 
oımak için bir vesile zannedecekti. di. lara yaklıIŞmaktan çekinmiyor- 1 2 3 ol 5 6 l 8 9 10 

Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. o kadar sert konuşuyordu kl Fethi du. ı 1 
Fethi: «Böyle daha iyi!.. Mektup işe bayağı ürkmüştü. Kaplanlardan en sinirlisi olan l _________ _ 
bir şiiriyet veriyor! .. » ded.l. Genç ka- Kekeledi: Royal yavaş yavaş hiddet ala- 2 
dm mektubunu pullayıp, kutuya at... - Lakin maksadımı yanlış anlama- metleri göstermeğe başladı. Biı· - - - -ı.,ı-----
tıktan sonra çevik adımlarla ve canlı ymız efendim... Ben sızı postımede aralık yerine gitmesi için verilen 3 - - - -, .-- _,_ 
bir yürüyiişle uzaklaştı. benim adresime bir mektup verlrken kumandaya itaat etmeyince Gi- 4 
Kalabalıktaki iki gençle, Fethi onun gördüm .. Hatt! cl!nlzdek.1 zarfı ok.~- na kamçİyı şaklattı. Fakat hay- 5 --_-.-.~ ·· __ -_ --.'= 

arkasından hayran hayran, uzun l.17.ltn dum.. Bundan bir ay evvel. Btiyük ·-
bakmakla ylne sevaplara girmiıj ol- van şimşek süratile artistin üze- f • 
dular. postanede... rine atılarak kafasından yakala- ___ . _____ _ ,_ 

o andan sonra Fethi için büyük Genç kadın Fethinin yüzüne baka- dı. Gina kendisinden geçti ve ye- 7 
bir merak devresi başladı. rak: re serildi. c - - - - - - - ,-1.-

- Sizin isminiz nedir?. diye sordu. c 
Hiç tanımadığı güzel kadın kendisi- Fethi ismini ve adresini söyleyince Bu sırada seyiı'ciler bağrışma- 9 - - - - - ••• - -

ne ne yazabllırdi? ..• ~dresini nereden kocaman gözlli kadın: ya başlamışlardı. Hayvanları ter- ___ - -ı I 
1
-\- -

oğrenmlştl? .. Bir iş için l~el. .. Fethi biye eden Spessardy derhal elin- 'Ü - Tamam! .. dedl, ben ark.aı.laşınız _ 
buna hiç ihtimal vermiyordu. Mecdinln ev sahibiyim .. Çocuğun siz- deki demir sopa ile kaplanın üze-
Şlmdl kendi kendine kızıyordu. cTe- rın· e yuru·· .. du·'. Fakat kaplan artisti Solclan sağa ve yukarıdan aşağı: 

den 250 lira alaca~ varmış.. ~çen-
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T!l~~~-~6ULE Zi~!~ı~~~~~~~!ı ~ 
- Hele dur bakalım.. Yarın olsun 

da, ben bir kete Hamza. reisin kansı 
lle konu~ayım. Faka.t, . umuyorum ki, 
bu 1şte b1r yan~lık vardır. Eğer böyle 
bU,ey olsaydı, Ha.rozanın kansı bunu 
benden saklamazdı. 

- Ah Yusuf aAa.bey 1 Böyle lşlerln 
içine kadınlar karışırsa, sonu mutla
ka kötü olur. 

- Bu işin içlne kadm karıştıran 
ben de~lllm. Antonyosun kızı bana 
yalvardı: t.Babam çok muztarlpm~. 
Zindanda hastalanmış.. Ona yardım 
et!ıı ded1. Ben de söz verdim. Çünkü. 
Hamzayı çok severJm. 

- O halde bıra.kalım da bu 1.ş1 
Hamza. gelin<~e kendi.si becersin. 

- Ne o .. Korkuyor musun be? Ben 
senin bu kadar tab~ sanmazdım. 
Meğer senin cesaretin bir l!Rbun kö.. 
pUıtünden daha g~lci ımıo. 

- Vallahi öyle değil. YU&uf aite.
bey 1 Mademkl if1n içine padişah ka
nftı. Ben bu işte yokum. Çünkll ba
bam bana vaktlle 11büyilJtlerin gtrdl.ği 
işe sakın sen girme!. diye nasihat et.. 
mı,tı bane.. 

- Haydl be,. Sen baba naslhatl tu
tacak blr adam mısın? 

- Yook. Ben ra.hmetll babama söz 
söyletmem. O hiç bir zaman bana 
fena. blrşey söylememlştlr. 

- İyi amma, baban sa.na yalnız bu 
naslhatl mı verdi? 11Hırsızlık yapma .. 
Başkalarının malına göz koyma,. Ya
lan söyleme .. Şunu bunu çek41tlrme .. 
Memleketine faydalı blr adam olb 
demedi ml? 

- Onları dıı söyledi. Fakat ben 
şimdi onun bu sözünü hatırladım. Aıl
totıyosu zindandıın kaçırmağa teşeb

büs edersem. derhal kotesa gireceğim1 
blllyorum. Hem sadece kotese gir
sem neyse.. Celladın palası altında. 
can vereceğimden de korkarım. 

Yusuf hızh hızlı yürümeğe başladı: 
- Haydi be. Dedim ya. sen çok ta

bansız bir kaba soğanınışsml Bu ge
ce beni boş yere buraya kadar sil.
ıükledin.. Kendi isteğini yaptın; ya. 
burada seninle beraber yakalansay
dım, beni kim kurtaracak? 

- O zaman ikimiz birlikte içeriye 
girerdik. 

- Benim sırtım hergün güneşe alıf
mı.ştır. Ben hiç bir zaman zindanda 
yatmak niyetinde değlllm. Bu gece 
sana yaptı~ım !y1Uğ"l unutma 1 

Demir Alinin yanından ayrıldı: 
- Alleha ısmadadık. 
- Uğurlar olsun, Yusuf ağa.bey! 

Yann akşam üstü Kara. Todorln1n 
yeraltı meyhanesine gelirsen, bu ak
şamki payını veririm sanal 

- Eksik olma ı senden gelecek ha
yıra. muhtaç değilim. 

- Etme be ... Gözünü seveyim; gel 
yann akşam Kara Todoriye ... 

••• 

, 
Ham:ı:aya bir arkadaşlık. yapmayı vic
dan borcu biliyordu, fakat göz göre 
başını da. ateşe salacak kadar budala 
değildi. 

Yusuf kendi kendine bu 1.şi şöyle 
düşünüyordu: 

- Eğe:ı: mesele Demir Alinin an
lattığı gibi tehllkell değilse. ben zin
dan bekçisi. Obur Salimi yola getl.r
mesini de bilirim. Aldığım altınla
rın bir kısmını ona verir ve kaleyi 
içinden flthedertm. O zaman asea
başının adamlarının peşinden git
meğe lüzum kalmaz. 

Bu düşünceyle Edimekapıya gitti, 
öğle üzeri Ha.mzanın evine uğradı; 
fakat Ayşeyi evde bulamadı, cam sı.. 
kıldı, tersi yüzüne Şehzadebaşına 
döndü. Akşamı buldu. Ve ortalık ka
rarınca Akbıyığa doğru uzandı. Ka
ra Todorinln gizil meyhanesi burada 
idi. 

San Yusuf hiç lstemedliti halde 
Todorinln meyhanesine neden gidi
yordu? 

Mademki Demir Ali sözünde dur
maml4 ve korkaklık. göstermişti, Sa.n 
Yusufun onunla tezg~h başında içki 
içmesi k.aıbadayılığa sJğar bir 1.ş miy
di? 

Yusuf derin düşünemedi.. 1steın1-
yerek g1tt1~1 bu meyhanede acaba. 
nelerle ve klmlerle karşılaşacaktı? 

* Yusuf bir köşede oturdu. 
Burası yeniçeri ağasının himayesi 

altında bulunan mPyhanelerden bL'1 
idi. içeride yed! sekiz müşteri vardı. 
Demir All henüz gelmemişti, • 

Yusuf, ortada hizmet eden ç~a: 
- Bana rakı getir.. • 
Diye seslendL Yusufun rakısı gel-

di. Yusuf rakıyı turpta içerdi. 
Zaten o devirde her meyhanede ba

yır turpu yemek hemen hemen A.det 
olmuştu. Turp mide bozmuyordıl 
Turpla. içilen rakının fazla neşe vel\ 
diğine dair daima halle dUinö.e bir t&• 
kım IA.tlar da dönüyordu.Yusuf Uk ka
dehi içer lçmez gözüne bir arkada.şı 
lUşti. Bu ada.m İstanbuldan Akdeni
ze çıkan donanma lle gitmiş bir de.. 
nlzclydl. Yusuf onu görür görmez gü
lümsedl: 

- Vay Rüstem, sen nl zaman gel
din Akdeıiroen? .. 

Rüstem blrdenbJre Yusufu görünce 
~aşaladı: 

- Yeni geldim., 
Dl,.ve mırıldandı; sonra ell.ni •

na götürerek llAve etti: 
- Yavaş konuşalım. 
Aradan çok geçmedi, Rilstem t~ 

g!h başından Yusufun oturduğu ye
re diJndü: 

sa.düf onu ta omuıı başıma kadar yakalayarak sır· k ı'çm· de yandan ı - Engel oluyor, t' Ierde hastalandı. Size mel<t-ııp yazdı. 
ge .ı·di... Ne budalalık ettım de ken- B d st d ya'l"I<> kaçışmagva bı::ı.,Iadı. Digver 2 - İran klllın1. K T d • • 
dıml tanıtmadımı ... diyordu. ana a ıışunu pa ane en arar mı- .. _. ~ 3 - ~aturka musiki makamla- ara o ormın 

Fakat mektup gelecekti ya ... 0 za, sıruz? .. • dlye rica etti. Kuzum Alla.h kaplanlar da işe karıştılar. h . d 

- Aman, benim Akdenlzden gel· 
dığiml klmse duyma.sın. Sonra uzun 
uzun konu.şuruz senlnle, Yusu!cuğuml 

Yusuf şüpheye düştü: 
- Haydi beraber içelim .. 

man herşeyi öğrenebilirdi. Bu mese.. a~kına 250 lirayı Ml:l nlçin gönder- Bir aralık su sıkmak suretile rındau - Kuş yavrusu. mey aneıın e 
l 1 ı t tu l 4 - Meylettlrme - LAtıle. 

leden pek mühim. havatında döne- med n z?.. hayvan ann ya ış 1. masına ça- 5 - Bir edııt - Tersi zandır. O gece lk.1 arkadaş Yedlkuleden dö.. 
- PekA.lA. Fakat, benim bir bek-

ledigim var. Gelince yanından uzak
laşırım Sakın kızma bana 1 meç nokta.cıı olacak hadiseler bekli- Fethinin en büyük aşk hayali işte !ışıldı. Fakat buna imkan görüle- 6 _ Sonuna. ıA• gelirse bir pirinç nerken blrbirlerile cllveleşerek aynl-

yordu Fııkat bazan da: ıKimbillr böylece yıkıldı... medi. Sirk hizmetçilerinden Kas- yemeği olur _ Gaye. mışlardı. - Yok canım, ne<ien kızacakmı• 

rnPktupta ne sudan şeyler yazılıJ..11 <Blr yıldız) lar adında biri elinde kalın bir 7 _ Vasılolmah. San Yusuf ertesi gün: 
diye ilmitsiğllğe cte düşüyordu. Bütün 
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sopa ile atıldı. Fakat kaplanlar 8 _ Bir nevi çiban. - Şu Demir All hiç de göründüğü 

şun?... Ben pişkin bir adamım. 
Rüstem, Yusufun yanına oturdu: 
- Sen de gellr misin buralara? .. 

arzusu, bu mektubun o genç kadınla 1 R A D y Q üzerine saldırdılar ve bunu da 9 - Japonyada bir şehir - Nida. gibi cesur değilmlş. Bana Met! kah-
kendi arasında büyük btr bağ, bir yaraladılar. Bu vaziyet karşısın- 10 - Razı olan. belik etti ... Yardım için söz verd1ğ1 
mrcera do~urması idi. - - da seyirciler arasında bulunan Geçen bulmacamuı halde beni atlattı. Alacağı olsun onun. 

Z:ı.ten mektup gişesi önünden ayrıl- bir Alman zabiti tabancasını çeke- o hancı, ben yolcu iken elbette günün 

- Eh, ara.sıra uğrarım. 
-Ben de bir gece gelmlştlm. Bu 

gece de blrlle sözleştik, geldim. 
dı11o. da beri ı dlsl i b! ·· k" Sold:ı.n sağ:.ı ve yukarıdan aşağı: birinde yine bana muha~A olur. .,. z:ımnn n ;:en n r ma- Bugun u ı>rogram rek ates etti ve kaplanlardan ilti- ""' - Ey, anlat bakalım. yahu, ne za

man geldin Akdentzden? Ce,~anın e•rarlı hıı.•·ası buruk v ac" · 1 - Kompliman, 2 - Oturan.adam, Diye söyleniyordu. O """~am Kara 
., • · e - sini yaraladı. Bunu gören diğer- ..._ yıp lezzeti içinde buluyordu. 13.30 Program; 13,33 Müzik (Pi.); 3 - Muhasebeci, 4 - Pratik, Tak, Todorlnin yeraltı meyhane.sine git-

Henın kapısını çalacak olan posta- 13,45 Ajans haberler!; 14 Türkçe leri artist ile hademeyi bıraka- !) - Lasilml, 6 - inekm.emesl, 7 - meğe hiç de niyeti yoktu. San Yusuf 
cının parmaklan onu başka bir ft.le- plô.klar; 14,15 Riyascticunıhur ban- rak birer birer kafeslerine <;ekil- Mab, ima, Al, 8 - Adet, At, 9 - herşeyden önce Hamzanın kansına 
mc, bir masal, rüya ve şiir derya~ına dosu; 14,45 Temsil; 15,05 Konuşma.; diler. Nacak.<>at.an, 10 - Mikall, Ne. gidecek ve bu işln içyüzünll öğren-

Rüstem önüne bakarak. suçlu bit 
insan sessizll~lyle mırıldandı: 

- t.Tç gün oldu geleli .. 

götiırebllirdl. 15.15 Konuşma; 15,30 Rlya~etıcumhur Hademenin yarası nispeten ha- meğe çalışacaktı. Yusufun 1çtne bir 
Y h b ı h . biri ı bi Fil' ı·k rkest k c 1 '· y İstanbul okulları futbol lig şu"'phe girmişti·. Ayşe acaba nAden 

- Donanma lle beraber değil miy-
din? 

a ut un :ı.rın lÇ o mıya - arman o rası ons r n.ı.'l fiftir. Fakat Gina Manes agır su- " 
11 dl k •~ .. · De ı t K e at ı d heyetinden Antonyosu kurtarmak istiyor? Ya bu 

- Hayır. Ben şeytana uymuş, Ham.. 
zanın yanında. kalmıştım. r . Me tup ...... pek entlpuften bırşey ve ons rv uarı sa onun an rette yaralanmıştır. Bu sal1ne 

yazılabllıtdl de... naklen n-=şri; 18,03 Dans orkestra!!; bir parça daha devam etseydi 26/XII/1942 cumartesi günü yapı- adam bir casus ise? .. 
Her kapının zillnl sonsuz bir heye- 18,45 Radyo Çocuk Kulübü; 19,30 kaplanın pençelerile artisti par- lacak maçlar: _ Yusufun aklından neler geçm1yor-

- Ey, sonra? ... 

C"n içinde bekllyerek akşamı etti. Ajans haberleri; 19,55 Kürdilihicazkar çalayacağı muhakkaktı. şeref stadyomu: du. Veziriazam Mustafa paşa. casus-
I>W:at kencllsine genç kadının mek- makamından ş~ırkılar; 20,15 Radyo 1 - Hayriye - Kabataş, saat: 14,15; !ara karşı padişahtan daha şiddetU 

- Sonrasını anlayıver işte. İşler 
ters gitmeğe başladı. Onun yanın
dan kaçtım .. yurduma döndüm . ... ~11 gelmedi. Yalnız bir mektup al- Gazetesi; 20,45 Şarkı ve ti.ırküler; Hadiı:.-enin ertesi günü, yara- 2 - Taksim - Er. Öğretmen, sa.at.
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davranıyordu. Böyle ortalığın çok sı-
.;t!. Mecdi işmlndcki bir arkadaşı 21 Konuşma; 21,15 Dlnleyıcı istekler!; lanmış olan Raca ve Cesar adın- 15,20; 3 - Boğaziçi - lşık, saat: kışık olduğu bir zamanda San Yusuf 
~ ·:ı ay evvel verdiği 250 ııra bor- 21,45 Konuşm~; 22 Salon orkestrası; dakl iki kaplana ameliyat yapıl- 16,25. bl!mlyerek başına bir dert almak ve 

Cl!il l istiyordu. 22,30 Ajans haberleri ve borsalar. mıstır. Bunlar güçlükle uyu tul~ Hakem:: Ş. Tezcan, T. Özerengin kotese girmek niyetinde değildi. 

- Aman ne diyorsun Rüstemclğim' 
Hamza. reis nerede şimdi? 

<Arkası var) 

===========-ı=============I\ tibbiyel.inin akşamm bilmem hangi bir hırsla, burun kanatlarının çırpı-

c h 
saatinde şıkır şıkır geçen ıbeli kılıçlı, nışı büsbütün artar, gözlerini, yüzü-

e en ne a'll J• cm ısır püskülü gibi açık sarı biyıklı> nü, dudaklarını azgın ve vahşi bir 
Labİtİn, elinde altın başlı bastonu ile mana kaplardı. 
kırıtır gibi yürüyen - filMı köşkün Siz onun bütün bu anlattıklannı 

==============-l:=====T:e:f:r:ik=a=N:o:::·::l::9::ı, İç.güvey~i _şık katib;.,, gidiş ve bilseniz, belki de babama gider bir 
dönüş saatlerini, bütün giln kollayıp şey !Öyler, ve bizi büsbütün aynnr

Sanki yıllar ve yıllarca, anacığım ken, ne tuhaftır ki o güzel kafasının gözetlediğini bana anlatır, sonra, dınız. Nigarı değil, yine sütnemi 
beni karşısına alıp oturtmuş, sevmiş içinde, harıl harıl daima işliyen, kuvvetini biraz daha maddileştirip sevdiğim, ondan ayrılmak, ona 
olmak uğruna çektiklerini sayıp in~ amma zekadan bambaşka bir şey, bayağılaştıran hep aynı dişilik taş- üzüntü vermekten korktuğum için, 
l mi; ve bana boyuna: c:Kendini sa- tilkice, hınzırca bir kurnazlık şebe.- ben de biraz suçlanarak sizden bu 
kın yavrum!, sakın I> deyip dur- kesi vardı. kınlıklarile de genç ekmekçi çuağı- lakırdı kaçamaklarını saklardım. 
muştu. Ben kendimi ondan ne çok fazla na kolunu sıktmlığını, bahçıvanımı- Hem nasıl olsa korkum da yoktu 

zı.;ı köyden yeni gelmiş toy karde- k 
Bilmiyorum nereden, nasıl aldı- şeyler bilir f arzederken, onun sahi· ki. Onu bir gizli uvvet ne kadar er• 

şini edeli divaneye> çevirdiğini bal-
ğım böyle içten, kandan sızma bir den de benden ne üstün ve faıkh, keğe doğru çekiyorsa, beni de yine 

landua ballandıra söyler naklederdi. 
ôğütle, duyguya bu kadar aç ve yat- pratik bilgileri vardı. aynı şekilde, cinsini anlıyamadığım 
kın ruhum, beni maneviyat alemin· Burada ikoo, üziilmiyesiniz diye Küçük ynşta, baba korkusu ve bir kuvvet erkekten geriye, uzağa 
den et damar hisleri dünyasına indi- siı:e söylemezdim. Her fırsatını bu- bnskısından kurtulan Nigann, mu- itiyordu. 
reı.;ek isteklerle hiç de çarpıştırmaz, lur bulmaz, bana içinin ve kafasının hakkak ki en mesut günleri yalıda llerisi için belki de tehlikeli olan 
genç kızlık çağına çoktan girmiş ol- yegane işler tarafı olan bütün bu di- geçen, senenin o bir tek ayı idi. bu insiyaki hissimi, en önce sezen 
mama rağmen, içimin apaydın ço- şilik istPklerini. türlü türlii şekillerde Oradan, çok daha renkli ve halecan galiba babam oldu. Bende, belki de 
cuk safiyetinde, süt karde:ıim Niga- belirtir, gösteriıdi. kabartıcı hikayelerle, burun delik- size Ronsuzca bağlı oluşumun yara-
nnkine be~zer gölgeler, karalar be- Sokak tarafına bakan pencerele- !erinde tuhnf bir titreme, bakışla- tabileceği ruhi bir bozukluk veh-
Urtmcıdi. rin kafesli olu~u bile onu yıldırma- nnda garip bir pırıltı ile dönerdi ... metmeğe kalktı. 

Siz onun bu tarafını kim bilir ne mıştı. Bana amca7adelerimin mektep i.ini- Siz yanında iken o kadar hari-
kadnr çok evvel farketmiştiniz ki, Bir kaç kafes çubuğunu ustalıkla formalarını, yeni terliyen bıyıklarını, kulade, Kıcelmiş, oyalaşmış zevk
beni yavas yavaş, adeta his bile et- sökerek, dışarıyı gÖr(!cek ye kendini bilmem nasıl bakıp, ne demiş olduk- !erin ördüğü bir maneviyat dünya-
tırmeden arkadaşlığından ayırıp gösterecek açıklıklar yapmıştı. Ay-ı !arını, birinin yanağını sıktığını, öte- sında ya~ıyordum ki, kendimi üze-
uı:.ıklaştırdınız. rıca, a~ağıdan kafesi bir karış kaldı- kinin, sözde bir yanlışlıkla göğsüne rnde güneşin ışıl ışıl türlü mücevher 

Onca senede, sizinle konuştuğu- rıp, baş dayayıp, süzgün süzgi.in 
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çnrptığını anlatuken, sanki bütün reı.ıkleri oynaşan billurdan bir ma
muz dili bil7 kapamamış olduğuna 1 bakmak usullerini de İcadetmişti. bu genç erkeklerin kokusunu, duy- sal köşkünde ömür sürüyor farzedi
f' e, alık bır kız olması beklenir- Bilmem hangi köşkte oturan genç mak, içine çekmek istiyormuş gibi yor ve «evlenmek> lakırdısını bu 

billur dünyama inecek demirden siz aşıladınız Mis, ne de kimse 1 
koca bir deıv- balyozu imiş gibi kor- Öyle ise damarlarımdaki, kanım-
kuyla karşılaşıyordum. daki bu marazi korku bana nere-

Babama: den geldi, nasıl görünmiyen, bilin• 
c:İstemiyorum, ne acelesi var. miyen, sezilmiyen irsiyet yollarm

Böyle o kadar mesudum ki... Bu dan geçerek bu benim içerime işle
lah duymak bile istemiyorum b <le- di) 
dirtiyorurdum. Bunu düşünürdüm rve böylece. 

«Güzellikler odamıza> biran bile, babama da neler düşündürdüm bi
velevki hayalen de olsa, o c:kaba linmezl Duyguya coşkunca atılgan 
saba> kalıbına tıktığım cerkeği> eo- yaradılışıma rağmen, tabiat kanu
kamıyordum. nuna uymıyan bu halimi, varlığım• 

O buraya girerse, ömrümün içine zın doyurucu tesirine, başka hiç bir 
co> ayağını atana, birden, sanki şeyi aratıp istetmiyen kudretli velu
eHnde bir balta, bütün gÜzel ve sev- diyetine mi hamletti bilinmez, beıai 
gili ııeylerimi yıkıp devirecek sanı- sizden ayırmağa karar verdi. .. 
yordum. Bunu ikiniz de benden sakladı-

Sanki şu piyaıı.onun kapağını nız. 
güm güm çivileyip: cArtık çalını- O: 
yacaksın f), şu kitaplarımı bir bir Biliyorsun, para sıkıntılanm 
yırtıp: «Artık okumıyacaksınl>, var Zühre ... Büyük bab3n öldükten 
minimini yazıhanemi odadan attırıp: sonra, herşey altüst oldu... Elde 
«Artık yazmıyacaksın 1 Kadın kıs- ı avuçta pek az şey kaldı. .. Ben de 
mına bunların ne lüzumu varl> di- idareyi beceremedim... Artık eski 
yecek; hatta, dalıp düşündüğümü devranı yürütmeğe imkan yok ... 
görürse, eHnde bir burgu ile kafamı Misi bundan fazla tutamıyacağız ... 
bile delmeğe kalkışarak: cArtık Hatta bu yaz köşkü kiraya vcrmeği, 
düşünmiyeceksinb diye haykıracak- selamlık bölüğüne çekilmeği düşü
mış gibi bir iç titreyişi ile, delice ev- nüyorum. 
hamlara saplanıyordurn. Dedi. 

Halbuki böyle şeyleri ben ne ba- Sonra da, ne hale girdiğimi göre-
bamdan gördüm, bunlan bana ne reks (Arkası var) 
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Devlet Demiryolları ve Llmanlan İşletme ı
Umum idaresi ilanları 

Sahife ? 

Harbin dördüncü senesinde Isveç'te 
vaziyet - verilen yiyecek ve 

giyecek miktarı 

- lŞ ARIY ANLAR Muhnmmcn bcdell (7000) yedl bin llra. olan {5000) beş bhı kilo No. 14 1 
Çi.ııko le>ha 8 lktnclkfuıun l!l43) cuma günU saat (15,80) on beş buçukta 
Hayd:ırp:ı.ş:ı.da Gar blnn...C>J. dahllindekl komlsyon tarafından kapalı zarf MUHASEBE - Servis oefllğlııdc 

çalışmış, Fransızca, İngill.zce muha
berata. vakıf, ithal, ihraç piyasa.lan 
iyi bUlr bay iş aramaktadır. Ak§am.. 
da r •. E. rümuzuna müracaat. - 4 

FA'liH - Tramvay caddesi fiz rl -
de heı: lr.e elverişll blr mağaz:ı de\ -
ren klrnlıktı.r. Görmek ıstıyenler Fa
tihte 28 numarada Mllll Emltık Alım 
Satım ve İnşaat BUroS\Ula müracant
lan. - 2 

Stokholm· dan gelen telgraflar nispetle az olmasına mukabil fiat
İ.veç hükUnıetinin ilkbnha.r' da her ler daha az yllkaelmiştir. Şimdi ha
lhtimnle karşı hanr bulumnak için yat masrafının artışı yüzde 45 dir. 
mühim askeri tedbirler almağa ka- Halbuki 191 1 de yüzde doksana 
raı verdiğini, bir çok sınıfların ailah çıkmııb. 
altına çağnldığını bildirmektedir. Harbin. dördüncü ıenesinde fs
Bu münasebetle, J ournale de Ge- veçte halli lazım gelen iki mesele 
ncve'in Stokholm muhabiri tara:fm- daha vardır. Banlar yakacak ve otu
dan gönderilen aşağıdaki mektubu racak yer azlığıdır. Harbden evvel
tercilme ediyoruz: kine nispetle kömür ithali yüzde 40 

Harbin dördüncü kışında İsveç pispctindc olduğundan tasarrufa 

0 
el' an harb haricidir, fakat harbeden riayet edilmektedir. Elektrik sarfi
\'e istilaya uğrıyan memldeketlerin yatı hissedilecek derecede azalııl
hrşılaştıkları güçlüklerle. mücadele mışnr. Mağaza camekan1an, ycnkJi 
c~ek mecburiyetinde bulunuyor. ilanlc.r ancak saat on dokuza ka
A.ıkcri masraflar çok artmış, üç dar ııydınlntılıyor. Mesken bubra• 

, harb senesinde 5 milyar İsveç kro- nına gelince, hükumet buna kargı 
ıııpıu bulm~tıır. Bu yüzden vergi- yazın cıv foşaııtıru kolayln~tıracak 
ler artmakta, fiatler yükselmekte, tedbirler almıştır. 
"'1Şayı eviyesi du•m ktedir. Buna Hül~sa Avrupa harbinin dördün
rnuka il dun~ harbinin büyük bir cü seneainde 18' eç'in vaziyc:-ti şudur: 
iyiliği olmu,tur: Memlekette şin:di- Yiy e.ek ve5tıİr eşya azlığı daha faz
Yc kadar görülm m4 bir b'rl'k var- la hissedilmektedir, fııkııt da w ıtma 
dır, 'l""k.Jj 1917 c!en daha iyidir. 

Ask ri m.ı.sra!ların büyüklüğü 
l 9 l 4-1918 sene!ile mukayese edilin
ce gcizc çarpar. Umumi harbde 4 
s~e içinde 264 milyccı İsveç kronu 
Nırfedil~ti. Şimdi 3 s:nelik. masrnf 
S milyardır. Bunun ırıbebi paranın 
ltl)·metinin düşmesi ve modern bir 
ordunun masrafının geçen harbde
ltine nispetle çok yüksek olmasıdır. 

Bugün İsveç hükumetini meşgul 
eden dl er bir mesele de halkın ia
veai.dır. Bugün lsveç halkına bir ay
da verilen }iyecck miktan şudur: 
150 gr m ka.1w~ veya 60 gram çay, 
3500 gram şeker, 1 S J O gram aiya'h, 
325 O gram bcynz ekmek. 125 .gram 
Peynir, 650 gram te.reyağı, 600 
gr;ını et, 160 gram tumurta. Bir bu
çuk senede bir kat elbise, bir par
desü, 2 gömlek, 2 kat çama~r. 2 
çift çorap verı'liyor. Ydnız ipekli ve 
ıwıt yünle, yani ae.llülözle ynpılmı~ 
lı:.umaşlar vesikaya tabi değildir. 

Umumi harb esnasında 19 1 7 de, 
fani harbin üçüncü senesinde bir 
n:rtla verilen yiyecek miktan şu idi: 

1 Günlük orsa 
25 '12/1942 fiıı.Uerl 

Londr:ı ü er! •' ı t erıtn 11.22 
Nevvork fızt>rlnf' ınrı dot:ır 1S2.-
Cenevre ilzerlne 100 frnnk S0.3255 
Madrtcı üzr, Hl<' 100 pczeta 12.89 
Stokh rrı • 1 .. tnr ınn kuron 31.1325 

ESJL\M VE TABVİL.ı\T 

İkramiyeli % 6 938 
İkrn.miyell % & 933 Ergani 
% '1 934 Sıvn.s - Erzurum 2-'1 
% 7 birinci tertip Mlllt Mil. 
dıı!an. 1stlkr.ı.zı . 
% 5 İkrnmtyell blrlnci tertip 
Mllll Müdafn.-ı 

19.-
19.-
19.06 

19....-

19.-

znyı - Fen Fakültesinden aıcıı~ım 
5939 numaralı şebeke ve hüvlyeUml 
kn.ybetUm, yentsınJ alacağımdan es
klslııtn hükmü yoktur, 

Fen Fa.kültesi tnlebeslnden 
Neriman Şatır 

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMUÖJN-
DAN: - Ortaköy birinci btrllıtn ~60 
numaralı re.srnt mührli knybolmuştı.ir. 
Yentsı yaptırılııcatmıdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

usullle s:ı.tın alınacaktır . 
Bu işe girmek ıstiyenlerln (525) beıı yüz yirmi beş llra.lık muvakkat te.. 

mlııat, kanunun tAyln ettiltl vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ay
nı gün saat 14,30) on dört otuza. kadar komisyon re~ine vennelert lA
zımdır. 

Bu ~ alt §artnameler komisyondan parasız olara.ıt da,aıb.lnuı.ktndır. 
(2463) 

* Mt:hammen bedelleri ve muvakkat temlnatlan aşağıda yazılı 2 liste 
nıubtevlyatı Bllyalı yataklar 15/2/1943 pazartesi günü saat 15.30 d& kn
palı zart usulU ile her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edllmet ftzere An
kara'dn İdare blnasmda toplaruın Merkez 9-uncu :tomlsyonca satın alma
caitır. 

BU f.şe glnnek isteyenlerin listesi h.lzasmda. yııiılı muvakkat temlııat ile 
kan\Jllun tAyln ettiği ves1kalan ve tekllflerliıl ayni gün saat 14;30 za ka
dar nctı geçen komisyon felsllğlne vermeleri lAzımdır. 

Şart.nameler parasız olarak Ankara'da Malzeme DalresJndcn H.Paşada 
Tesellüm ve Sevk ŞE!fllğinden te'mln olunur. 

Liste Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
No. Malzemenin ismi L1m Llrn 
ı Bllyıılı yataklar 11.251,20 843,84 
2 Slllndfr bllyalı yataklar. 4.917,20 1168,79 

(2522) 
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Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

,-.--.... 1943 ikramiyeleri---. 
1 adet 1999 
1 » 999 
1 » 888 
1 » 777 
1 » 666 
1 » 555 
1 J) 444 
2 » 333 

10 » 222 
30 » 99 
60 J) 44 

250 » 22 
334 > 11 

Liralık- 1999- Lira 
» 
» 
» 
» 
» 

}) 

» 
}) 

)) 

999-
888-
777-
666-

- 555-
444 
666-

- 2220-
- 2640-
- 2640-

5500-
3674-

» 
)) 

» 

J) 

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

Deniz komutanlığından: 
Dentz vnsıtalannda münhal olan kapt.nıılığa yapılan meslekl 1mtıhan

er l 500, siyah ekmek 4 700, be
yaz ekmek 3100, hhve 2ÖO gram. 
O sene lsveç en çok yiyecek sıkıntısı 
çc'kmi .. ti. Halu 19 J 7 den ckıtlik ıc· 
nesi> diye bahsedilir. Bununla be
raber ekmek tayını bugünkünden 
fzla., et de kafi derecede idi. Yalnu 
o sene patates azdı. bu yüzden bazı 
lı:.argaşalıklnr olmuştu. Bu harbde 

Zayl - İstanbul üniversitesi hukuk: dE. muvaffıı.k olanlar (75) llrn ücretle alınacaktır. İsteklller1n ~:ığıdakl 
fnkfiltes!. dekanlığından 24/11/~ ta.. vesa k ne birlikte Komutanlığımıza müracaatlan. 
rlhlnde alınış olduğum tramvay pa- 1 - Dilekçe, . 
somu Jmybettl.m. Yenıstnt çıkaraca.- 2 - Nüfus hflvJyet cüzdanı ve askerllk veslkalan örneği, 
Rundan eskJshtln hükmü yoktur S - Başka yerlerdeki htzmeUerlne att vesnlk ırureUerl, 

lıiç bir hadise olmarnıııtır. 
Verilen yiyeceğin geçen harbe 

Hukuk fakültesinden 8445 No. 11 4 - Llman kaptanlığı şahadetnaıneslnfn tasdlkll suret!, 
Kadri Sönmez 5 - İki ndet veslkn fotoğrafL (2465) 

Daktilo Memur Aranıyor 
Tıp fakültesi fiçllncü iç hastalıkları kllnlğl için arşiv kütUphıın dak. 

tllo memuruna ihtiyaç vardır. İnglllzce veya Almanca dllİerinden bl~:~ dak
tllo ve stenoğraffyl iyt b!lınest şarttır. İstek11Iertn sene b~a kadar Tıp ra-
t.1lltesı dekanlığına mürncaatıan. (2591) 

Gümrük muhafaza İstanbul satın alma 
komisyonund n: 

Muhammen bedcU 
Lira IIuru;, 
1490 73 

35 
2[1 12 942 salı günü 

İlk teminatı 
Llm Kuru, 
111 80 

2 65 
hlzalanndıı.kl 

l!aatı l 
11 
15 

santıcrde 

Türk Maden Mühendisleri 
Cemiyetinden: 

Türk Ma.den Mühendisleri cemiyetinin 41121942 tarihli lton.gre.<d eıtse.. 
rtyet ohnadığından 411/1943 po.zartesl günü sant 15 e bırakılmıştır. 

Cemiyet salonunda o.ktı;Jlllccek bu kongreye sayın dznlann aözü geçen 
gün ve saatte teşrltlert ve 1mk~n olmadığı takdirde de Zonguldnkta bulu
nan arknda§lardan bh1slnc vektılet verdiğine dair cemiyet riyasetlııe b\r 
mektup veya telgraf göndermeleri lüzumu U~n olunur, 

Türk Maden Mühendlslerl Cemlyetı 

Ruzname: 1 - Açılış, 2 - Kongre rlynset divanı seçlml, 8 - Geçen 
devreye alt muameırı.tın kongreye am, 4 - Yıllık raporun okunması ve ida
re hey'etintn ibrası, 4 - Ycnl idare hey'etı seçimi, 5 - Ycnl devreye alt 
bütçenin ta.nzlmi, 6 - Cumburtyet Halk Partisi büyük kurultayına delege 
seçilmesi, 7 - Arzu ve dileklerin tetkiki, 8 - Kapanış. 

T.C. 

llRAAT 
BANKASI 

.pAQA• 
Bif<iKTiQEN 
O~T·i;DCQ~ 

Senede 28,000 Lira ikramiye 
Ziraat Bankasınd:ı kunıbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanl:ım bir sene lçhıde a~ğıdaki plana ~öre ikra
miye verilecektir. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
f D 50(1 D 2,000 D 

f D 250 D J,000 D 

40 • 100 ]O 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
lGO » 20 » 3,200 • 

Kar'nlanı senede 4 ilef:ı, 11 Mart, 11 Haziran, ll EyUU ve 
11 Blrlncikfmun tarilllerlnde çekD~ktfr. 

DİKKAT : llesablannızdakl paralar bir sene içinde 150 liratlan 
aş:ıtı dü.,mı~ enlerin ikrıı nıiyeJeri % 20 fazlalaştırılacaktır. 

TAHSİLİ SEKİZE KADAR OKU
l'ılUŞ - Daktilo blltr bir bayan mll
esseselerde veya buna mUmas!l yer. 
Ierde müruislp 1ş arıyor. .Aqam'da 
N.T .z rümuzuna. mektupla mUrncaat. 

BİR BAY - Yaşım 16 ortaokulu bi
tirdim kendime rnilnas1p blr iş arı
yorum. Mektupla Akşam gazetesine 
blldlrllmest Rümuz: N.G. 

APARTDIAN - Han. otel, Uglr 
ve ahşap evler, dükkrınlar, arsa, tnr
ln, çl!tllkler ehven fiatle satılmak· 
tadır. Knrak6y Melek han No. 8 Em
ltıkservls"e müracaat. - ı 

Mtl.NEVVER BİR AİLE KADmI -
SObalı büyült ve temiz oda. kiraya. ve
recektir. Pazardan maada her gün sa• 
at on altıdan on dokuza kadar g6rU• 
lebllir. istıkIAl caddesi 133 No. h Ha.. 
sanbey apattımanı, arka merdiven, 

İNGfLtzCE LİSANI - İyi ijğre- No. G. 
ten diplomalı bir bayan 1y1 blr aile -------------
içinde 6 yaşından yuko.n çocukların ACEl.E SATILIK APARTll\IAN -
terbiye ve dersleri ne meşgul oımalt 15000 llrnyn 3 dalrell 120 lira kirası 
istiyor. Akşam'da (A.D) rumuzuna vardır. Bir 1>orçtan dolayı nısfı veya 
mektupla. müracaat. _ 1 tamamı satılıktır. Pntlh Slnnnağa. 

Aktar Yekta sokak 17 No. müracaat 
ÇOK TECRtJBELİ - Blr muhasip Fatih Malta çarşısı g No ya. - 1 

pl~ço çıkanr ve ehven ücretle tica-
rethane defterlcrlnl yazar. Karaköy ACELE S:\TlLIK EV - 2 < 'lire l 
Melek han No. 8e müracaat - 1 60 lira kira getirir. Bir bo. çt:m c • J1 

9000 liraya sJ.tılıktır. Fatih Malta 
TÜRKÇE l\IUHABERATINA 

Fransızcaya, daktllo, b ıro, takip ~le-

1 
rlne muktc ... r bir genç şirketlerde, 
müesseselerde çalışır. Bonservtslerl 
vardır. G~:ıta :posta kutusu 15S5 

1 No. ya yazılm:ı..sı. - 2 

- 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 

l\IEl\IUR ARANIYOR - Askerlik 
hlzmetln1 bitirmiş, llse mezunu ol
mak ve yaşı 35 ten :fail:ı olmam ;.k 
üzere iyl bir müessese için m~ur 
alınacaktır. Bu evsafı haiz olanların 
bir ndet :fotogra:ti ve kısa hal tercii-

1 melerııe gazett-mlzln (C. B.) rfunuzu-
na gönderilmesi. - 3 

13 - SATILIK EŞYA 
AGRM'DİSi\IAN \'E FOTOGRAF 

l\IAKiNELF.Rİ - Satılıktır. Agran
disman maklııesi 10 x 15 - 9 x 12 
ebadındadır. Fotograf m::ı.ldnes1 lBX 

1 24 büyüklüğünde atelyeye eıve~u. 
objekm ve bir şase lle birlikte. Snbah 
saat 10 ile 12 arasında. (Akşam) 1da
reslne müracaat. - 2 

Bnbnalb. k.; • 33 2 No. l mur c t. 
-1 

l\IOBil_YAl 1 ODA ;\R 'IYOR -
Yab:ıncı l!!:anl r b n Bu r tanı: 
finiv rslteıı blr genç E .'l t."Tlda ve
ya başka semtte bir n.11 yanında mo
bilyalı bir oda l tiyor. Akşam ga e. 
teslııde S.Ç. va müracaat. - 1 

BEŞİKT,\Ş - Hasanp:ı a deresin
de lkl katta üç oda 1ki sofn, iki hcl3, 
elektrik, kuyu ve küçuk bahçesi ol~n 
81 No. ev satılıkbr. Kiraya vE:rilme. 
mlştlr. Bt>şlktns Köyiç1 marnnr.oz 
PnndeUve müracaat. - 4 

l\IlUZEMESiLE BER \BER - B.r 
otel "eyn bakkaliye dükkfı.nı devren 
almak lst\yonun. Sirkeci Halep otc
ltmfc Hüseyin Şımyüceıı gormc:erl. 

-1 

KiRALlK KAT - Mobilyalı veya. 
mobilyasız olarak ldrayn \ erllccektır. 
80906 telefon numarasından lr..hat 
nlınablllr. - 2 

3000 J,İRADA • 550.0~0 I.İRAl'A 
KADAR - Her nevi ve her yerde em
lak almak ve satmak lsUyenlerin 
Ferdi Selek Türk Eml"'k Bürosuna 
ncele mfiracnntlan. Ömer Ab!t han 
kat 2 No. 23 Galatn Teıeron 42368. 

-5 
1 

SATJl.IK KAMYON - Lft.5tlkler11yl 
vaziyette, y~lden çok {'srtslı ve tyt t:ı.. 
mir görmüş 936 model. Tallplerln 5 - MÜTEFERRiK 
23985 No. ya telefon etmeleri. 

BİR BİSKtJİ İMALATHANESİN- ALl\IANCA DERSLERİ - USl.lü 
DF. - Bir kesme mnklnesı 1kl &Ulndlr 1 tedrisi mfikenuneı olan bir Alm:ın b't
fınn 20 tava a.llit ve e:!evat Ue acele retmenl Almanca dersi r1 .,cnnrtı"
satılıktır. Akş:ım'da •Bl5küh rUmu- dlr. Temiz mobilyalı bir od:ı kirol•k
zuna milracant. - l tır. Paznrdnn maada her gün ant 4 

DEVREN Kir ALIK BAKKALİYE - ten 7 ye kadar istlklfıl caddc'Sl 133 Nı:ı. 
· " • 1 Hasanbey apartıman arkadnkl rnrrdL 
Iyt bir mevkide kö~e başı her ~ el- ven ı inci kat 6 No. ya miırncaat - 8 
verlşll Kedıköy Bahariye caddesi No. ;-...,...,...., ___ ..._ ____ ..,. 
56 Bakkala müracaat. - s l\IEKTUPLAIUNJZI Al.DllUNIZ 

4 - Kiralık • Sablık 
Gazetemiz 1darehnnesını adres 

olarak göstermiş olan karllerı
:nlzden 

SATILJK APARTII\IAS - Eytlp- S S S 

1 
P. S. K - l\t. V. - . . -

sultanın merkezinde Feshane cadde- D.R _ N.T.Z _ AA _ N.G _ 
sinde 3 katta birer dn.lre altında 2 A,L.B _ Şerik _ F.G 
dükkflnı olan betonarme apartıman 
ynn hissesi satılıktır. Gö~mek 1çlıı namlarına gelen mektuplan lda-
4 cü Vakıf lınnda Borsa. kıraathane- :'rehıınenrtzden aldırmalnn rica 

sinde a Hl1m1 Kocabalka.na. milr~· ... o.lunu-·r·----------
caat. 

Denizcilere i18n 
Dnlet limanlan işletme umum müdürlüiiinden: 
Heybellada ve Bostancı mendtrcklert üzerine konulan s:ıblt kınnızı fe. 

nerlerln faaliyete geçtikleri alAkadarla.ra llAn oluııur. (2593) 

Sayın Burgaz a~ası halkına ilan 
Elektrik, Tramvay ve Tünel iııletmelcrl umnm müdürlüğünden~ 
Elektrik, Tramvay ve Tünel ~lctmelerl umum müdürlüğü önümüzdeki 

-kbaharda. Burgaz adasını tehir şebekelerine raptetmeyi kanırl:ıştmnıştır. 
Bu tesisatın vaktü zamıınlle tatıblkl lçln gerek bu gün adndakl mevcut 

muvakkat cereyan tevzilnden 1stlfndc edenlerin ve gerekse şehl.r cereyanı 
geldiği vakit elekttlk alınn.k ıstıyenlerln 15 şubat 1943 tarlhlnden evvel Tü

nel meyda.nındn. Metro hanın blrlncl katında.kl nbanman burosuna murn.
cnat ederek tatbik edilecek projedeki güzerg~a nazaran vazlyctlerl tcsbit 
edJlmc-k üzere talepn:ımc vermeleri iltın olunur. 

Şurası bilhassa. hatırla.tılır k1 me \•cut tesls:ı.tlnnn llerlde şebekeye raptı 
sırasmda bunlnnn mütenavip cereynna yarayacak şekilde \'e tesisatlar 
hakkında elyevm cart kararname nhkAmma göre tadil edilmiş bulunmn
lan l!zım gelecektir. 

' Metro hanındaki abonman büromuzdan bu hususlar hakkında her tur-
' m mnlfunatı almak kablldlr. (2591!) 

İstanbul Liseler alım sa tım komisyonundan: 
Komsiyonumuza bağlı altı yatılı lisenin 943/2 ncl kAnuıı ayından 943/ 

: Mıı;ı:t sonuna kadar lhtlyaçlan olan 15200 kllo DaRlıç, 21500 kllo Karnman, 
1 13900 kllo Kuzu ve 23500 kilo S~r etlcrı 121070 Ura tahmin bedelle eksilt-

! 
meye konmuştur. Eksiltme 29/Xll/942 salı gUnü saat 15 de Beyojtlunda 

1 Liseler Satın Alma. Komisyonunca kapalı zarf usullle yapılacaktır. Ilk te
minatı 7303.6 lira, şartname bedell 605 kuruştur. İstekllleı· kanunt vesika.. 
larlle birlikte teklifllirlnl havi kııpali zartlannı yukandLi sözü ~en sruıt. 
ten blr saat evveline kadar makbuz mukablllıiM vermeleri. Postadti. olacak 
geclkmeler kabul edilmez. Şartname Galatasaray Llsesindedir. C1957) 

istanbul Nafia müdürlüğünden: 
'1/1/943 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia. Miidürlüğü eksilt.. 

me komisyonu odasında (9906) lira keşif bedelli Florya. Meteoroloji 1.stnsyo
nunda yapılaca'k baraka. inşaatı nçık eksiltmeye komıhnuştur. 

Mukavele, ekslltme, Bayındırlık işleri genel, hususi \'e fenni ş:ı.rtnnme
lerl, proje keşif hul~mslyle buna mfite!errl diğer evrak d:ıircstnde corü
leblllr. 

Muvakkat teminat (742) llm (95) kuru~tur. 
İsteklller1n en az bir taahhütte (5000) llmhk bu işe b n r jı> ynpt.6'1n'l 

dair !clıı.relerinden nlnuş olduğu , .. siknlara lstlnadc. l .ı ·ı ıı ı~~ • .ııe 
mürncaatı:ı. eksiltme tarıhınden tatıı gunlerl hariç 3 ['."ıı 1 ev' l a:ınm~ c 1-
Uyet ve 942 yılın:ı ait Ticar::t Odau vestk:ılan ile g lrı .. 440l 

Belediye sular idnredn den: 
Ana galrrldc' vul: ı t 
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ÇAJ•A. olıuayın 
yüı: r:kşlr 

ÇA A'\11\RKA 

ÇAPA olunca 
yilz güler 

TnrUı tesis!: 1915 

BiRİNCİ SINlF OPERATÖR 

Jr. CAFER TAYYAR KANKA T 
(Umumi Cerrahi, EsteUk, Slnlr, Dimağ cerrahtcıı mllteba.s&Sı) 

Ş ŞLI CERRAH T KLINiGi 
(Umumi Cerrahi: Erkek ve kadın ameliyatlar;. Estettk (~çlet

thme ve Oüzelkştlnne) amellyatıan, sınır, DİMAÖ ameliyatları. Hu
sucıi hacıt" r~ı: s•cıll, Muayene ~aat ıo - 12 de. Tel : 80093 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONJl.1 SlRKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.tn&kit mukavelenameıi 

22CJ2 Numarah 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiıtir. 
( 2 4 / 6 / 19 3 3 tarihli 2 4 3 5 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Liran 
1.250.000 İngiliz Liranı 

Türkiyenin b.Athca Şehirlerinde 
PARtS. MARSl!...YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇFŞTERDE 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN İRAN. IRAK. FlLlSTlN 
ve MAVER1-\ YI ERDÜN' de 

Merkez n Şubeleri 

Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnar 
Fi]ya!leri v~ bütün DünvadR Acenta ve Muhabirleri vardll'. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve m~vduat hesapları kutadı. 
Ticari krediler v• yesaikli krt"dilcr küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt"t üzerine keşide ıenedat iskontosu. 
Bora& emirfe.-i. 
Esham ve tahvılat, allın ve emtaa üzerine avanL 
<;enednt tahsilatı ve ıaire. 

En vüksek emniyet şartlanııı haiz kiralık 
Kasalar St>rvb: va:dır. 

Piyasannı en müııait fll'11an1e (kumbaralı veya 

A ~ ·;t .1 t-.: 

Tasfiye halinde bulunan 

Üsküdar ve Kadık<Sy 
Türk Anonlm 

SU SIRKETI 
Blue .-netleri bamlllerlne Uln 

= 

Her akşam Taksim KRiSTAL'de 
~Sel MUALLA IŞILA y ;:nı8r~~~~~~~~~a~ A B B A s E - Bağdad Sırr.ylr..nnda cereyan 

euen bil\ ilk b •. a~k SP ".ne 

Muazzam Revü Yazan: Ziya Şakir 
""111e l"&kllın l.atemez. Bir defa gören ertesi gUnU allec:llc berııb~r ~elecektlr. 

Bat rollerde: tsMA1L nV~mtlttV - l\IUH:AQDF.R 
mm PAZAR saat 16 ten 19 a kadar TE'\ISİJ. PJWGRA:\UJ,E 

İÇKİSİZ AİLB MATİNESt. Telı:-fon: 40099 

Ta&tlye Hey'etl Şlrltetbı h.1asedar
lannı alellde toplanacak olan umu• 
ın1 hey'ete davet lder. M~ lçtl• 
ma 25 Şubat 19@ t&rihlne mfuıad.if 

per§embe günü aaat 11 d• O&lata.'. 
da Voyvoda caddellnde Bahtlyar ha
nında 49 numaralı yazıhanede yapı
lacaktır. 

M0zAKERB RUZNAMESİ: 
69-----Viyaı:ıanın meşhur terzisi-----~-~ 

ı - TMttye memurları raporu U. R 
mtıraldp raporunun okuruna&, aı Uk ;t 
t.Anun 1942 tarlhl ltlban ııı tanzim Sene ıonu firıatlariı lnglıiz kumaşlarından ısmarlama kostümler 

o T- S ~ E i N' de 
edllen bUAnçonun ta.sdUd, ta.ati.ye 120 liradan itibaren yapıyor ve serian teslim ediyor 
memurlannm ı 10D kAmm 1942 ta.-
r1htnden aı Uk k!nun 1942 tar1htnt !!~~~!_~Be~yo~ğ~lu.~lsttınl~~~C~ad~d~esl~~N~o.:_!29!!2!j(~K~a~rlm~~a~n~Ma~!;ğaza~~sı~üst~· ~ün~d~e~)~T~e~1:~4~0~6"~;, 7'.!!!!!!!!! 
kadar geçen müddet zarfındaki mu- ı.-••••••••••••••••••a•m••m-ı amelAt ve ıdarelerlnden dolayı zım_ ••••••••••••• .. 
ıneuerınin ibrası. Eczacı Kalfası 

2 - Müraklt> ve bir yedek mllra-
Jclp tlytnt ııe O.cretlertnfn tesbitl. A 

Bu toplantıda hazır bulunmak Is- ranıyor 
teyen hlssedarlann Ticaret kanunu. 
nun 371 !net maddesi muclbfnce JA- ist.enbul'un maruf bir 8()2l&Ue-

akal blr hatta evvel hLsse aenetıert.. shıde çallofUl&.k t17.eTe T1lı9c ve 
nl makbm mukablllnde OSMANLI mU.91üman blt ıaı.o eczacı u.ı.to,... 
BANKASINA tevd! eylemeleri kap ı' mıa 1htlyao vardır. Talip olanla.-
eder. rm eimdlye kadar ~tık.lan 

TASFİYE MEMURLARI yerlerle boruervtalert hakkında-
ki malQm.atıan muhtevi bir 

Tepebaşındak.1 maruf 

Bristol Oteli 
Tekmil veya hls.5e olarak 

Ehven fiatle satılıktır. 
Mllracaa.t her gtln sa.at 11-17-

de İstlklAI caddesi 303 No. lu 
Mısır Apartunanın 11 numara.
sına müracaat. Tel: 4042.f 

Kocaeli 1'lahkemesl Başkltabetin
den: 

İzmltln Ced!t m.a.ha.lleslnde muklın 

mektupla ve <S. B.) rilmuziyle 
İstanbul 176 numaralı posta ku
tusuna müracaattan. 

icra daireleri 
İstanbul mllddelumumll1tlnden: H2 

1 senesinin bitmesi dolayıslyle 1or& 
dalrelerlndeld dosyalann devir v• 
mahzene kaldırılmMJ tçtn 28, 19, 10, 
31 k.Anunuevvel 942 n .f, & k:A.nunUllıo 
nı 943 günleri icra dairelerinde l.htl· 
yatı tedbir ve haciz ile müddete tA.bl 
l§ler gibi acele meva.d müstema ol
mak üzere tş sahiplerhı.ln müracaa~ 
lan kabul edllml:recetı. llln olunur. 
~~~~~~~~~~~~--

K adrt ye Göçm~ tarafından koc&..$lj 
Ahmet namı dlter Mustafa aleyhine Gaip iki erkek çocuk 
ıı.çtıtı ~nma dAvasının müddela- Biri 14, diğeri. 13 yaşlanndA Nevzat 
leyhln bulunduğu yerin bellrstz olma- ve Erdoğan lsimlerlndeki ÇôCuk.lanm 
sına binaen gıya.bmda yapılan mu- bayramuı dörd.llncn pazartesl cünü 
hakemest nettcesfnde: Taraflann O.ç saat 3,50 den sonra kaybolmtJ4tur. 
sene evvel evlendikleri ve bir müddet Her kim nerede oldutunu blllyoraa 
sonra kocanın kansını dövüp evden insaniyet namına aşıağıdakt a~ 
attığı ve intak ve ta.şeslne bakmadığı haber vermesini rica ederim. 
gibi halen de bulunduğu mahallin Beşiktaş Tunus boyunda 14a No. da 
belli olmadığı bllmuhakeme sabit ol- bn.ba.sı berbr Fa.hrl Bevgln 

duğundan kanunu mt'denlnln 134 va Kayıp mUhUr - S1rkec1 Sllmcr 
138 lncı m.addelertne tevfikan 28.11. Bank Yerli Mallar Pazan. Siyah blr 
942 tarihinde boşanmaianna ve ka- kese derununda para ve mühür ol
bahatlı olmak itibarile kocanın bir se- duğu halde düşiirdilm. bir k1mseye 
ne müddetle evlenmemesine karar borcum olmadığını 11An ederim. 
verildiği ve 110.n tarihinden ltlbaren Yedlkule Kazlıçe§lllede HaYrt Hoca 

l bir ay za.rtındn mezkür karara ltlra~ 1 Zayi - Sahibi olduğum 4478 sa.yılı 
1 edilmediği takdirde hUmün kesbi ka- çift atlı yük arabası plAkasını zayi 

Uyet edeceği tebliğ makarruna geç. 1 ettim, yentslnl çıkaracağımdan e.skl-
mek üzere llAn olunur. sinin hülonü yoktur. Neşet 

Ev l§lerlne mahsus her cins kuma' için 

HOROZ Marka 
Anilin paket boyaları 
Umumi Sat~: İstanbul, Çiçek Pazan, 

ALTIPARMAK HAN 3, 4. 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

mübayaa ettikleri paket boyalardan rUtubet görmllf olana te..adUI 
ederler 13e her an yukarıkl adrese mllracaat ederek de~t§tlreblllrler. 

lstan bul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü
sah sınaiye Türk Anonim Şirkeü 

Mühim ilin 
İstanbulda Ha.va.gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı .ruıa.lye Türk Ano

ıılm ol.l'ketı, memurıannın 1942 .eenestne alt cturuncU> renkll hüviyet 
kartlarının ı 1k.lnclkAnun 1943 ten ıtıbaren iptal edilerek 1943 senesı 
1çfn muteber olmak üzere ıye~ll• renkte kartlarla d~rlleceğ1n1 sa
yın müşter11er1ne a.rzeyler. 

Bu kartların b8.I tarafında Şirketin Unvanı olan cİSTANBULDA 
HAVAGAZI ve ELEKTRİK ve TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANO
NİM ŞİRKETİ• yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedll
mell ve hA.mlllerl polı.,e haber verllmelldlr. 

Şirket, nıüşterllerlnin bu llAna rtnyet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mesuliyetlni kabul etmtyece~t ılmdlden beynn eyler. 

MVDiRİYET 

-----·"u-mbara-su:) tas-ıuruf-besapl-an a-:ıhr_. --ı SOBA TUGLASI 
Banka, Şirket ve ticarethanelerde tutu~an 

EVMi E, KEBiR ve K S 
Ddterleıi, muhtelif ebat ve yaprakl3rd:ı bütfin teşltlrrl hazır-

lnıunı~ır. 

Arslan tuğla, kiremit ve ateş tutla fabrikalan mamulatından her çetlt 
ve her sobaya uygun soba tul'la ve topraklarının perakende 5Ahş yeri: 

Mahmut Bilge ve ortakları Mağazasıdır 
Galata Perşembepazarı İş Han altında 13 - 15 No. 

Aılre!.: İstanbul .Ankara caddesi No. 111 AFİTAP ••••I ıım••••••••••••••••••••••••• .. 
Devlet Orman işletmesi Belgrat 

revir amirliğinden: 
1 - İşletmemizin Bahçeköy bölgesi ma.ktalaıından kesilecek 80.000 

kentnl kestane odunu kesim lşt açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keslmi yapılacak 80.000 kental kestane odununun, kesım ile ster 

hale getlrllmesı beher kental başına (15) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat (900) liradır. 
4 - Eksiltme 7/1/943 per:embe günlt saat 1~ de Btıyükrerede Devlet 

Ornu.r. işletmesi Belgro.t Revir O.mlrllğlndedlr. 
5 - Bu işe dair şartna.ıne İstanbul Orman çevlrge MOdürlilğilnde ve 

~letm~ merkezinde görülebU1r. (2458> 

Sümer Bank 
İplik ve Dokuma fabrikaları müessesesi 
Bakırköy Bez Fabrikasından: 
Hasır Damacana Satılacak 
Fabrlknlarımızda mevcut 25 Utrellk beş yüz adet hasırlı damaca

nc. 29/XII/942 tarlhlnde saat 14.30 da açık arttırma lle satılacaktır. 
Tnllpler1n müzayede gününe kadar Fabrika İdaresine müracaatla 

Dam:ıcanıılan ve rtnameyı görmeler! HM olunur. 

Beyoğlunun en ,ık ve en nezih 

• 
1 

SalonJrı.!~ Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 
geçirmiş olursunuz. 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşları 
DİZOR: HRİSTO MNIMA TIDIS ve Tenor A VYERİS. 

Aperitif ten sonra da saat 1 O d ın itibaren açılan 

STUDYO'da Dans ediniz. 
M A SA R İ K

0 

ve Arkadaştan. Telefon: 43848 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Maden tedkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 

Namzet No. Adı ve soyadı 
368 Sndrettln Alpnn 
246 Mustafa Zeki Doğan 
174 Mehmet Yusuf Dlzl~lu 
387 Mehmet semih Uzel 

Namzet nunıaralarlle lslnılerı yukarda yazılı olan ve yabancı mem
leketlerde yüksek müh~dlsllk tahsU1ne alt seçme sınavını b*nnıı 
bulunan tnlebenln bir haftn içinde Ankarada .Maden tetkik ve arama 
enstltUsü genel Dlrektörlüğilne bizzat mUracaatıan lüzumu 1lln 
olunur. (2573) 

-........----·~---------------------------------------~ 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAME.tELERI' 

K•A SA "l·C··A R 1 
. .... 

MERKEZi . tc0RASAb 
t(İBIUM All8TUDAM-AOTT•ADAlıl ·-'8UIJIO& &IRKI 

~8. • llAAACA.180 - .HAWA·- WtLLalıl8TAO ···oaalMlu.t0 
8IO •O.rMllltAQ -8ı&IP08;. UQ.ıl!.uul 

.,_,.,, - , ....... ·-· 
Askerlik bıitunlrmr ımtlhanlarına mazcrNlc girmeyen veya yet.işeml· 

yen u>.lebe için yeniden açılnn lmtlhanlanı. o· ı 943 taı·ihinde başlanacak
tır. Program fakültelere ıısılmıştır. Talobf>nin mazeret belgeler1te vaktinde 

.. -....... ~ - - -iiiii·-- -- iiiiiiiiiiiiiii 

TORNACI ARANIYOR 
Yarun Otomat.Ut Torna tez.g~hlarında çalışabilecek 1.şçl,ye 1ht1yaç 

Va.rdll'. Bu tezgMılarda. iş yapabilecek veya kumaş dokuma tezgA.hla
nnda ç.aıı,,mış ve yahut Orta mektep mezunu olan erkek ve kadın iş
çilerden ısteklllerln vestkalarlle birlikte İstanbul Hallo Karaa~acında. 
Şnklr Zümre Türk Sanay!! Harbiye Fabrikasına mllracantıan. 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesseselerin tutacaklan bübUn defter nümunelcrl temiz ve itinalı 

eekllde birinci hamur ko.ğıda basılmış hnzırdır. Defterlcrimlzl bir kerre 
görmeden knrar vermemenizi tavsiye ederiz. 

Pmwnl satıs mer ezl· ı P 


