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Doğuda Rus taarruzu 
Dün büyük bir inkişaf göstermedi, Ruslar, 

birkaç meskun noktayı daha aldılar 

Darlan 
ükfımet kurdu 

Müttefikler Tunus ve Bizerfe'ye 
tazyiklerini arfllrdılar 

Hava kuvvetleri Mihver mevzi1erine 
çok şiddetli bir taarruz yaptılar 
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En iyisi alışmamak 
Cfgara ,-e Jçld fiatlerlnfn artacağı haberi çıktığı zamıın kime 

rnsgeldimse, nihayet menh\13 alışkanhklnrdım bhinl bırak
mak saatinin çnlnuık üzere olduğuna bıanarak biraz da memnun 
f()yle konuşuyordu: 

ÇIKTIGINDAN BAHSEDiLiYOR T nu ta .mu are 
şiddetleniyor 

e 
• 

- Azizim, şu clgara denen beli.dan kendi isteğimle bir tiirlü 
kurtulamadım. Kaç kere bıraknuığn kalktımsa olmadı. Fakat artık 
kazın ayağı öyle değil. Yirmi kuruşluk cfgara eııt kuruş, yUz kuruş 
olursa istesem de içemeın. Benim derdlml de nihayet devlet halletmiş 
olacak. Haydi hayırlısı. f şte ~u cebimdeki son pakettir. Bir tane yak 

Amerika Hariciye Nazırı Arna
vutlar1 ltalyanlara karşı ayak

lanmağa davet ediyor İngilizlere göre birinci ordu mayn tarlaları~ 
mitralyöz yuvalan arasında ilerliyor 

da çabuk bitsin bari!... Vqln~n 1 (AA.) - Harlc1Y9 
Fiatıer gazetelerde ilan edilince tiryaki arkadaşlanından bh1 Nazın Oord.ell Hull'thı rt~de 

air.r1nda bi.r clgara olduğu halde kede.rll kede.rll -xyıe konn<nıyordu: J'lıı)ılan ıuetecııer Uıplant.ımıda blr :.- r ...... - guetecı. Londra'da.n alınan b1r takım 
- Şu cigaradan yine kurtulamadık gitti. Flatlerf gUnliln mU7 haberlerden bahsetmiştir. Bu ha.ber-

Yinni kuruşluk cigarn otuz kuruşa çıkmış. Halbuki ben yüz kuruşa ıere eört, ttaıya'da tarp.p.lıkla.r, 
çıkmasını bek1iyordum. Yani hükOmet bütçeme öyle mütblJblr darbe büyük blr ee!alet hüküm ısftrınekte, 
tndinnelJ idi ki ben altından kalkamamah ve binaenaleyh clgaradan yiyecek tedarik etmek tçın ~
bırtulmalı idim! Olmadı, yazık. •• » malar TUku bulma.ktadır ve vahim btr 

nu cigara alışkanlığı böyledir. insan bir kere alışmaya görsün. d1.slplln.ıılztı.v vardır. 
Ne sıhhati alıp götüren z.ehirl, ne de cüzdanı boşaltan ma.<ırrafı insanı Gazeteci, Hariciye Nam-Iıtuun bun· 
ondan kurtarabilir. Eğer öyle olsaydı evine götüreceği elmıelfn pa- l&rdan malOmatı olup olmadıtıru 
rnsını içkiye ,-eren fakir ayyaşın aynı hareketi bir daha tekrarJa- aorm~. B. Hull, bu son rtınıerde 

kt ...r:..l: d bu hususa müteallik ra.porlan he 
maması Hlzımgelirdi. Yahut sıhhatini ve servetini iç :1 ..u. ... ı:t en nil.z topla.yıp bl.r araya get1rmecUtını 
ııfna indiren insan misalleri görülmezdi. ve olup biten oeylerl öğrenmedikçe 

Refik Halit Ustadimız bu miinasebette yazdığı bir yazıda: «Çok bu bapta. bir §tY .OyUyemlyece~nl 
~kür. bundan scmrn cigarnyı da, lçklyJ de vurguncular içip zehir- beyan etml§tlr. Bununla beraber, Ha.
lenecel;:lern diye seviniyor. İnşallah öyle olur. Fakat en iyisi cigaraya "11clye Nazın, gaıe~liıln llOyledJk.. 
alışmamak, i<:kiye dudak değdirmemektir. Etzahııızda ömUrlerl bo- ıerı ,eylerin vuku bulmuının k~ 
yunca bu yolu tutmuş insanlara bir bakınız. T:lryakller arpacı kum- dJ.ı:ı1n1 hayrete dUşümıiyeceRtnl 11Ave 
ru u gibi düşüntirken cignra fiatlerl artmış, içkiler pahaWnşmıf, etmıştlr., 
onlnnn hiç umurunda mı? Gazeteler, Japonların Şanghay'da 

Şevket Rado ve diğer bazı yerlerde bir talom ~
rlkalılan Uvktf etm1f olduklannı ve 
mevkunarın 200 t.1$den ibaret oldu
tunu yamu§tır. B. Hull. bu rakam
dan b:ıbsetmekslzln Japonlarla Ame
rlkalılann mübadelesi meseleslnl da.
im! .surette incelemekte oldu~u 
cöylemlştlr. Gene bu mtlbadele me. 
ıelesi etrafında blr gazeteci, Fran
ıııa.'da bulunan Amerikan dip1otnatı
laııriın mübadele edilip edllm1ye. 
ceklertnı l!IOrmuştur. B. Hull, IJU ce
vabı v~tr: ıBu mesele de tetkik 
tdllmektedir ... 

a::==--==-=============================================== 

~ tttteti l\leriıı lıarb 111alzen1esi 
i Rti lı sa 1 i co l\ arttı 

' 
Bir İngiliz nazırı «Zaferin 1943 de yalnız Avru

pada değil Uzak Şarkta da kazanılmaıi 
mümkündür:. diyor 

$imali Alr.ikadaı 
B. Hull, blr münasebet getirerek 

AmetikaWu tarafından turtanlmı~ \ 
olan mıntakalann taşe dlrektOrü B. ı 
Leh.ma.n'ın bu hafta 1çbıde HarlcJye ı İngiliz - Amerikan kuvvetleri 
Namlığ1nda vazlfes!ne bqlıyacaRUıı Tunuı • a karıı hareketlerine de-
16ylemtşt1r. vam ediyorlar. Son haberlere 

Arnavutluk durumu glSre, bu kuvvetler Tunu ıehrl 
Vatfngton 1 (A.A.) _ Harlclye ile Blzerte araaındakl muyuaJa-

Şimalt Afrikada bava hl1d
miyetl için mUcadole devam edl-
7or. Müttefik tayyareleri Mlh
Terln elindeki limanlan, Sicilya 
adasındaki hava meydanlannı 
tfddetle bombardıman etmlıtir. 

Doiu cephesinde: 
Nazın B. Cordell Hull, matbuat mtı. 11 tamamen keamefe n Bi-
messuıerı Jcmı!eransında. beyanatta 1 .zerto'teld Alman lutalanm yal- .Sovyet kıtaları cephenin mer>-
bulunnrnk B. ChurchW'1n ıKSyledı.tı Dl% bırakmata çal11ıyorlar. Lo°" ~ kıımmda taarruza devam 
nutlt1lll gerek &&kert ve ıerek alyul dra. bu husuata mUhlm adımlar ediyorlar. Sovyet tebliğleri bu 
bakımdan birçok esaslı meseleleri atıldıiını bildirmekteclir. taarruzlar neticesinde bir miktar 
mükemmel surette fza.'h ve ıe,rlh et- İnailiz paraıUtçlilerWıı bu arazi ele geçirildiğini bildjnnck-
mekte oldu~u liSylem1ft,ir. mıntakada mühim bir heva mey- todir. Londrn radyosu Rjcv' de-

SOzlerlne devam eden Amerlka. Ha- danını ele geçirdikleri bildiri}- ki Alman \kuvvetlerinin hemen 
rlclye Nazıl'l, Arnavutların, İtalyan- mlttJ. Bunun, Tunus ıehrinin ke- tamamen çember içine alındığı-
ltlrm 1şgal kuvvetlerine b.~ ~ nanndalr.l hava meyadnı olduiu nı. Veliki Luki'deki Alman kuv-
ierm~ olduklan §lddetll mukav~et- rivayet ediliyor. Bu rivayet dot- Tetlerinin de durumu aUç oldu-
te haklı olduklnnnı 81SylemJf ve İt.al- ru lae, TunU1 ıehrl çembeT lçlne funu bildirmekte, fakat Alman~ 
Ja'mn Arnavutluğu iflal gtlnünil alınımı demektir. Londra rad- larm çok ıiddetli mukavemet 
hatırlatarak töYle dem1fttr: yosu bu mınta.kada Ahnanlann s<Saterdiklerinl ilave etmekte-

mo kf.m.!eye zatan olmayan m,a.. ffi&J'Jl taTJ.alan, mitralylSa )'UV4r' dir. 
ftlil bir m1llet, hiç b1r aıebep " ba· lan vUcuda getlrdlklerlnl. fakat Stalingrad mıntakıuına ıe-
hane olmaksmn birdenbire taarruza b 1 ı 
uğrallll§tır. İtalyanlar, Jstllldan 8011_ una ra§men blrlnd ngiliz ordu- ince, Sovyet tebll~i burada Al-
l'a, ıQyn ma.lıallt bir hllkOmct ~ sunun Ueri lıarekatfne devam et- manlann tanklarla taarruzlarda 
ettllet ve bu htıkQmet, 1939 tenesin- tiğini bildirmektedir. bulunduğunu, fakat bu hücum-
de vazıteye bqladı. Bu ahval vo oe- , Lı"byadaki hareklta pllnce, Lmn tardedildiğinl bildirmckte-
raıu nazaran her Arnavut vata.nda... ) burada ycnl bir hldiM yoktur. cfir. 
omın ve bütün diğer memleketler va- ~ Fakat sekizind ordunun bOyUk Alman tebliğine göre, Sovyet-
tandaşlannın vazltest, Arnavutlukta • bir taarruz iç.in hazırlık yaptı~ lerin taarruzlan büyük kayıplar 
bulunan htr İt.alyan askerine ateş ' anlaıılmaktadır. ~rdirilcrek tardedilml§tir. 
etmektir. zıra, bu Italyan askerleri, '~!!!ll!!!!!!'!""!!!'!""!lllllll!'!ll'!"!'!"!'!!"!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!~!!!!"!!!!!"!"'!!!D!""'!t~!"'!!l~~ıııı-~""""""~!!!!"!"'!!!!'"'!"!'!"'~·~ 
Amavutınn hatınrından ve hnrrt-
yetlertnden ma!ırum etmektedirler. Mahkemelerde: 

Amerika da \'avlngton 1 (A.A.) - İngiliz Harb mekte Adeta muclz,eler ı&temıek- Ticaret odaları 
Malzemesi Nazın B. Ollvler Llttelton, tecılrler. Çantayı zorla eline vermişler! 
matbuat mümesslllerlne beyıına.ttn Amerikalılarla İngl.llzler arasında kanun layihası zirai ı·stı·hsal 
bulunarak İngillzlerle .Amerikalıların tanJıların ıevıtl lçln tcobeden tertı.- Cemil, hapishaneden çıkar vıkmu, ıene yattıktan sonra ıünümU doldu.-
bal! hazırda. fabrlkalanndan mlhve- bat aJ.ırunı.ştır. Uçatıarn ırellnce, .. _ ı 
rl ezmeıte kAfl hart> malzemesi al- Amerilıılılar, en Eiyade b<xnbardı- boı dunnamıı, tramvayda ıene yan- rup çı1':tım. Sanki oradan kör w.ıih 
ı:nn.kta olduklannı ve werln 1943 te ma.n, tngillzler de av uçakları yap- Bunlar hükmi §ahsiyeti Bu aene geçen ıeneye keaidlilo kalkı§JlUf amma, ~ ele do pqlmo takılmıı. İatanbula bir hu
yalnız Avrupa'da değil aynı zamanda maktadırlar... h • b• ,. d f l Termlf. lk.ınci &1liT• ooza mahkom~ çuk aeneclir buret olduğum için 
Uzak Şarkta da kazanılması müm- s. IJttelton, dthı Rclaicumhur B. aız ırer amme mÜel• nazaran yüz e 11 az a alnde dlvacı Halis, 1.ldt..yf anlatı- 18yle Cülhane parkına gideyim de 
kfuı olduğunu, harb malzemestnin Rooseveıt, B. Hap'ldna, B. Harr1ma.n aeaeaİ oluyor yor: ben coya doya etrafı aeyredeyim, 
yokluğu sebebUe düşmanın Uzak ve K'Cnernl H. H. Amold lle rorn.,mtt.ş- 1 Vqington t (A.A.) - Ziraat - Bcıiktaıtan namvaya blnd1m hem temiz hava alayım, dedim. 

~:v~t:t o~~~ı~Z::ıu~tımnll !~~ ~ı;;;~:·n::ı=~:m~ Ankara 1 - Ticaret ve sanayi Nazırlit4 ıl 9Ji~de.i ~raJ ı.;~eal~- ~T d~ ~ u~:7lı1: Emfd5- :.:::d;ı:.'~:~r:ı~·:ı~~ğ~':r~: ~~~;: 
dlleriıiden lst11'ade edelleb1ecek h&rb odaları tlcaret borsaları ve esnaf tın~ ın e~ 7ilz e ıu.- n n e r a ce n nıtın ı· Tramvaya adımımı bile abnadım. 

Nazır, sözlerine 1JU auretle devam malzemeler! vCcud.a. ıet1.rflmw ıçın odaları hakki'nda Ticaret VekA.- pet.ındo fazla oldugunu bUdlrmdt· ğını farlı:ettim. Etra.fa bakındım.sa da 
etmiştir: cİngUtere'ye döndüğüm m.. projeler ya.pılmlf olduğunu aöylenılf· letince hazırlanan kanun proj~ tedir .. Ziraatin 1943 senOl.İne aJt bir teY gl5remedim. Sirkeci duraiına Parkta kadınla dalgın dalgın konu
man İnglllz fnbrlkalan lle Amerikan tır. Müttefiklerin •llerlnd• bulunan sl M1llet Mecllsne verilmicıtfr. L!- rıayeşı, kasaplık hayvan, ıUt v• yu- yakle11rken, bu adam birdenbire ba- ıurken bu adam karşıma dikildi ve 

ıkal ._._ ld kl bn :J b- '- d lan h la -• l • la l d _ı_ cTramvayda sen benim r.antnmi !o.br arının vermer.ı.v o u an u- harekAtın muva!faloyethıl., otmdl ol- yihaya göre ticaret ve sanayi murta ~ımın 1111 o uı tın ıu ttı Ye te a.f a tramvay an f"''P w w y-

tün hart> matzemesıntn aynı model- duğundan daha ziyade toıa.ylaştıre.- ve esnaf odalarlle borsaları hük- yüzde 1 O nispetinde arttmlmuı ve yere atladı. Yerim biraz genlıleyin- çaldın~ diye bagırmng.n. ba.oladı. 
de olması lçln vesayadn. buhnıaca- caktır. B. LUtelton, şöyle dem.tşttr: mt şahsiyeti ha1z blrer lmme mü- daha mühim miktarda uzun elye.flı co hemen elimi cebima soktum. bir ~endı 1 Be~ tramvaya fılan bı~me
~ım. 1943 senesinde bize lAzım olar «Almml§ olan tedbirler, İngUJzler1n esseses1 olacaklardır Bu mües- pamuk ila yal çılcanlan nebatat ve de baktım ki bizim para çantası uç- dim. Ha~gı ç.anta~an bahs~dıyor
eak olan hart> malzemesi nilktar ve ordudan adnm alma.dan mühimmat 1 V kll tç 1~ örül yahut hiç olmazsa kısa elyaflı pa· muı Derhal iıi anladım Belli kl bi- ıun> dedımse de dınletemedım. Bu 
nevJnl §lmd!den tAyln etmek mllın- fa.brlkalan lçln daha fazla miktarda sesel erd e le .. ~t Bm g ü en muk yetiıtirilmeıidir raz .evıvel telaııla inen ~dam benim defa da, cebinden bir para çantası 
~n-dür Aın l"a'·I emı ı ...... e• "I bul l"-· temin ed ~"-tır yer er e açı aco.A ır. u m esse- · -'- • 1 t ld w t b d auu • er~ ar, g .. ......,. ..... anı~ e ına -"'"" OOca ·• -t.At ini Ök.. para eGzdanını alıp gitti. Hemen ben çaanp. c 1 e, ça ıgın çana u un 

----------------------------- seler Ticaret Vı::ıuı.ı.et n muva- uz. dana, kuzu. koyun VO do-- d d lad Sat ı diye zorla çantayı elime vermeğa 
fakatile istikraz da yapabilecek- mu~w eti iltlhaal!tı 2S milyar libreye b~!7:k;:\:'1aZmınkaldm:ıd:~ lcalkııtı. Kör talih buna derler işte . . :. 
lerdtr. Oda ve borsalar Ticaret be.lıg olmuotur. Bu da 1936 een..ı- ,.. Dünyadan haberim yokken başımı 16 bin fakire sıcak 

yemek veriliyor 
- - --·-----

(Baş tarab 1 nci snhifede) lan büyük kepçelerle doldurulmak.-
bir kaoık pilav vererek evinde pi~n tadır. Aylık kame 30 kuruıtur. Bu 
pilavdan farkı olup olmadığını eor- suretle bir gün için alınan yemek t 
muotur. Muharririmiz pilavın yağını, kuruta gelmekte. fakat bu 30 kuru
tuzunu ve umumiyet itibarile lezze- ıu veremjyecelc halde olanların kar• 
tini gayet iyi bulmuotur. B. Sadeddin no paralan da yine Kızılay kaza ida
Uraz da yaptığı tetlt.iklerden mem- relerince nrilrnelctedir. 
nun kalmıotır. l.tanbul mebusu B. .Sadeddin 

Yemek, hergün bulgur pillvına Uraz'm anlathğına rıöre. muhtaçl11r 
inhisar etmiyecektir. SmıaiJe, nohut. ra verilen bir k.itflik yemek Kızılaya 
fuulye, mercimek, patatea yemek- 25 kurup. malolm.aktadır. Şu he
leri de verilecektir. B. Sadeddin sapla Kızılay sllnde "4 hin liradan 
Uraz'ın söylediğine göre Kızılay, bu ayda 120 bin lirayı muhtaçlara aıcalı: 
erzakı §İmdiden atok etmiı, lüzumu yemek vennelr. için earledfyor de
olnn zeytinyağım da deposuna koy- mektir. Kızılay cemiyeti bu it için 
muştur. Şimdi Afyondn yaptırılan SOO bin lira ayırmıı, İatanbul 11caret 
lc:avurmalarla pi§irilen yemekler. odası da varidat fazla11ndan 200 
kavurmalar bittikten eonra taze etle bin lirayı aıhanelere aarfedilmek 
p~irilecektir. Uzere Kızılaya vermiştir. BBylelikle 

Aylardanberi ııcak yemek yüzli Kızılay 700,000 lira ile iıe ha§lamıı 
ııtörmediklerini aöyliyen fa.k.irlerı bulunmaktadır. Kwlaya yardımlan-

- Allah razı ol.un Kızılaydan, nı eelrgcmiyen tüccarlanmı:ıın da 
açlığımızda imdadımıza yet:İftİ. bu hayırlı teıebbüsU destekleyecek· 

Demektedirler. Elinde bakracı ile leri ,uphe,,izdir. 
qhaneye gelen ihtiyar bir kadınen- Muhtaç üniversiteliler 
fı~ kendisi ile konupn bir muhal'" Kızılay cemiyeti, muhtaç mektep 
ririmize ıunlan sÖ)'demiJtir: talebeleri için yapacağı •ıeak yemek 

- Beo çocuğum var. Üçü mek- yardımını Univeralteli muhtaç talo
tebe gidiyor. Birisini bakamadığım beye de ;eşmil etmeği dilıünmekte
Jçin tek kamı doysun diye bir aile- dir. Oniverııite teoekkülleri. diğer 
nln yanına verdim. Beıfnci çocuğum mektepler gibi pi~rmeği vo tevzii 
henüz kOçük yaıtadır. Babalan bir teahhüt ettikleri takdirde, Kızılay 
apartımımda kapıcı idi, öldü. Ek- bunlar için de lüzumlu erzakı nre
rnek paramı eşyalarımdan bir kaçını cektir. 
eatarnk tedarik edebiliyorum. Fakat H b ld" ·· K ) '- .. •. k d a er a ıgımıza gore ızı ay, 
aocamın ~)ümunden bugune a ar Kocamustafopa§ll, Beylerbeyi, Ra-
geçen aekız ay zarfında bir defa mi ve F<:riköy havalisi fakir halkına 
blle. sıcak yemek Y?pam~dım.. hte da ıııcnk yemek verecektir. Henüz 
eekız aydanberi evıme gıren ılk sı- eaaslan hazırlanmakta olan bu tev
Cc'lk ren;ek budur. ziatın aeyyar kazanlarla yapılmaaı r evzıat aylık karnelerle düıünülmektedir. 

yapılıyor Medreselerin tamiri 
Kızılay aşhıınelerinden yemek Kızılayın açtığı aşhaneler, yuka.-

alacak muhtaçların Jiıteei mahalle ridn ıemtlerinl ynzdığuriız cami ve 
mUme.ssilicri tanıfından hazırlan- medreselerdedlr. Kızılay. bakımsız
mı~tır. Bunlar!\, nüfuılnnna göra lıktan günden güne harap olan bu 
blrd"n beş kıoOl*e kadar karnclC'r YC'rleri tamir etmi~. a haneler enye-

VekA.leti tarafından teftiş ve mü- ne nazaran ftl1.zde 50 nlapetlnde bir yolcu1ar aruında hızlı hızlı gfttlgınl 1.: I" ,_ B 1 
• • :TU 8 dil k dll·U '-'b oe tlya soıı:tu. en çanta mımta ça -

rakabe edileceklerdir. lüzum gö- artma göstermektedir. bıı r'-dm veDar ~~ı:- d .... P taıı:ı e madım. 
rülürse merkezi Ankara. olmak A . . ... . aııı.ıı ım. emınLapt an sapıp ara 
üzere Ticaret ve sanayi odalarl- merıka, Şımalı Afrıka sokaklardan dolaoa odlllfA GUlhane Hakim sordu: 
le ticaret borsaları ve esnaf oda- halkına levazım parla!'-8 sfrdi. O kadar hızlı ıfdiyor~ - Sen bu lldamı evveılden tanır 
lan f cderasyonu kurulacaktır. du kı, arkaaından yet~emlyordum. mııın? Aranızda geçmio bir mesele 

gönderiyor Dur. diye ıesleneem. yakalanacağını var mıdır? 

Memurlara ayakkahi V&fington 1 (AA.) _ Şimali anlıyacak ve izirıl ltaybeclocek, diye - Aramızda hiçbir §eY yoktur 
Franaiz Afri.kuı sivil ahaliainln lh- korkuyordum. Ben de parka cir- bay reiı; kendiıiıni de tanımıyorum. 

ve kumaf tiyaçlannı temin edecek olan ve kıy- dim. Kendiııi, benl ıöremediği için, - O hnlde, dururken ıeni yaka- ... 
An1tara 1 - Memurlara elb18e -,e meti 5,000,000 dolan qan mad- rahato kavuıtuğunu ıandı, park için- lamuının, kendi çantasını zorla ıa• 

ayııtta.bı tevzllne far1r: vUAyetıerln- deler. Ödünç venne ve klralama do bir ağacın altına aizlenip ce- na vermek istemesinin ıebebi ne
den başlanacaktır. Evvell erkek, ıoıı- kanunu mucibince eatı.ı almmııbr. binden benim çantamı çıkardı ve dir? 
ra kadın ~lan, daha IOD?a da Bu ma11ar, Relaicumhur Rooeevelt paralan aaymağa batladı. Ben ıene Cemil, biraz düşündükten sonra 
ayakkabı datıtılacaktır. Tevz1attl. 11- tarafından Ödünç Terme Te kirala- kend.ialne sörüomeden yavq yavaı buna da cevap buldu: 
rasıe Dtyalt>alar. Bmırmn, Tr&bzon, d · • t örU r:' ..ı_ __ d a .. ı yaklqtım ve çanta elinde iken hile-
Elb:ı~ Mal.Atya eıvu 8aJMun oa- ma a mınıa rat c.o~ .;Jtertu- akal d Hi d" . - Bay hakimi Söyledim ya, 
zlantep, Adana' Yet'U 

1

Mallar Pazar- nus'a 13 Udncltqrlnde lftrl1mit olan iinden Y a. un. ç umma 1~ bır parkta bir kadın]a konuouyordum. 
Iannda b1l4lanaeattır. talimata tevfıka1' •evkedilecektir. zamdda ı!:dı ~ııı~d. a~runc~ Bu adam geldi, yanımdaki kadıına 

B ·b· Ha· · "''-- t·x.. oaıır 1
' 

0 en rtu up çma sarkıntılık yaptı. Efendi! Utanmıyor 

Almanların dediği 
çıkmadı, fakat 

Ruslar diledikle
rini başarabile

cekler mi? 
(Bat tarafı l lnıci aabifede) 

olursa Alman müdafaa.sına çar
pan Sovyetlerln kaybı da her hal
de o nisbette ağır olur. Almanlar 
da dü.şmanlannı imhaya. uğ'ra.§
tıkları 1çln bu çarpışma ve kırıl
ma onların da işine gelir. 

Sözün losası, Alınanların, dlle
cllklcrt ve decllklert gibi bu yıl da 
Rusyayı mecalsiz bırakmaya mu
vaffak olamadıklan, Sovyetlertn 
de bütün gayretlerin! harcama
laITna rağmen Almanları büyük 
ölçüde sarsmadıkları anlaşılıyor. 

Bu boğuşmalar, ileri geri gidip 
gelmeler belki biraz daha sürecek, 
ve nihayet kara kış bu bir alay 
yeni ölüm ve yıkımlara kefen 
giydirip ortalığa sessizllk çöktük
ten sonra gelecek yaz iki yılmaz 
dev, birbirlerine daha müthiş bir 
kin ve hızla saldıracaklardır. Kav-

unun il ı. ncıye 1-.Dr ._.nın istedi Jae de beceremedi. Bu defa: 
rogramına t ~'-- n mueun? Benim yanımdaki kadın• 

~- 1--lar h-IL eVn&.afh~ sene J.aaynt ~~a· cAman hayım. untanı al da Iİt, ~ namın tiyacı o n 3 u. - l . d l d I h dan ne istiyorsun' deyince. bu eu-
nda zikrolunan 5,000,000 dan çok ~1? 

1
end ond~r!l • maBım •• ıte. kep- çunu bastırmak için bnna iftira etti. 

fazla kıymette qya da .atın alınmak mıı a e .e ıyorum. e ... nım ya amı Davacı Halis, parkta Cemilin ya• 
üzere olup bir müddet sonra bunlar bırak> diye yalvannaga başladı. nında kadın bulunmadığını söyledi; 
da gönderüecektir Bay blk.iml Peıinden bu kadar ko- Cemil kadınln beraber olduğu iddin-

• · ıup zorlukla yakaladığım yankesici-- atnda ısrar etti. Hakim 6 ordu: 
Ccnaht lletlen vo mhht bakım- yi bmı.lr.ır mıyım) Kend.Wııl polise . 

dan zarurt olan blltila ..,.a lle ma· Um k • d" Cüriil .. .. .. - Sonra o kadın ne oldu? Şımdl 
hallt matbuata yardım olmak tızere tdea betml ke ~~~dun. tumu)dz~ kendisi nerededir? İsmi nedir? 
ı 000 ~ uyan r aç ~ı o yanımıza ıe ı- ,,..._ ·ı b' d h d ki d ktan 

tvn pzeto ltlğıdı da hu qya )er. Açıkıöz yankealcl bunlan gö· vcmı ıraz a a ura a ı 
araaındadır. rilnce. ycnl bir kurnazlığa ka1lu11p sonra: 

- Va1lıı.hi, :hakim bey, dedi. Ben 

Matbuat müdürünün 
ziyafeti 

cEfendil Hem yanamdalr.i kadına de bunun farkında değilim. Her 
aarkınblık ediyorsun, hem de ba~ımi halde o gürültü arasında korkusun-
derde mi ıolr.mak latiyoraun) Para dan kaçmıştır. Şimdi nerede oldu.-
çantanı bana ne dfye uzahyorııun? ğunu bilemiyorum. İsmi de hatırıma 

Ankara 1 (A.A.) - Matbuat umum Doğru yoluna g]taene> diye bağır- gelmiyor. 
mOdtırll B. 8ellJn Sarı>er. bugün Ana- mafa bqlamaz mı) Hanf yavuz hır- Cemil tevkif edildi. •ahitlerin ça• 
dolu tulfibünde teh~ bulun- . ' rI " 
makta. olan orta. elçi Erbert Bchwör- ıız, ev eah.ib.inl butınr, do er Y~· ğınlması için muhakeme ba~ka gU. 
bel şerefine blr öğle stya.!etl Ter- Bu da tiyleaı lıte. Ben de kuru gi1- ne bırakıldı. 
mlştlr. rültUye pabuç bırakacak takımdan 

Ziyafette Almanya baytlk elçll1ğ1 dürUeiilim. lls~ağıral~ra. kenTdiııini gö- Naftalin ve tutkal 
müsteşarı. orta elçi HaI1a Kroll, Tllrk t p po c tea nn ettim, ramvay-
Basın Bırtll1 re1s1 An3ı::o.ra mebusu da çantamı çalan ve parkta ya.kala- fabrikaları 
Fallh Rıfkı Atay, İstanbul mebusu dığım adam itte budur. Ankara 1 - Sümer Bank tara• 
Edlp Servet, Anadolu ajansı umum Cemil, bir sUrli yeminlerle ayağa fından kurulan naftalin fnbriknsının 
mOdürü Muvaffak Menemenc1oğlu, kalk.hı ilk tecriibe,,i muvaffakıyetle netice• 
Harlclye Vektı.letl 1!tlhbarat umum - İnanmayınız, liny relal ;Yalan Iennüştir. Bu fabrika, memleketin 
m11dilrü CelAl Abacıoğlu, Almanya ııöy]Uyor. Ben çanta çalmap tenez- naftalin ihtiyacını temin edecektir. 
btlyük elçlllği matbua.t ata§esl Betler, zili edecek adam değilim. Vaktilc Beykozda kurulan tutknl fabrika .. 
matbunt umum mOdllrlQğü dış mat- d b ,___ · Hi 'L -b .ı ı 1 .. b 1 B f '-'-buat §U1>es1 müdürü Şeldp Eng1nert bqım an lr. ~za geçti. . ç ~. ~- ıı oa ş emcge a~ amı~tır. u aO"" 
ııo mntbunt umum müdtlrlllğü mü- rim o1madı~ı halde. )'MkC!ıcılik rika, bütün Sümer Bank müessese
§a.vlrlerindeıı Emin Erim ve oehrl- yaphn, diye bent hlr b:çuk terinin tutkal ihtiya~mı temin ettik• 



ller halde, bütün fıkracı, kari
katürcü arkadaşlarım radyonun 
verdiği bu haberden kendilerine 
birer mevzu çıkarmışlardır, daha 
da çıkaracaklardır. Ben de arala· 
nna katılmaktan kendlınl alamı· 
yorum: 

••• 

943 bütçesi için hazırlık 
baıladı 

Şimali Afrika, Fransanın tam 943 ıeneıi Vilayet ve Belediye 
minasile sömürgesiydi. O elden bütçelerinin hazırlanmuı için Bele
çıkınca, geçim daraldı. Bilhassa diye reisliğinden bUtün Belediye ıu
yiyecek cihetinde kısıntılar yap- belerine vo müesseselere tebligat 
mak ve yeni yeni besleyici mad· yapılmııtır. Bütçeler, ay ıonuna ka
deler bulmak zarureti hasd olu- dar tamamlııınarak Beledif o reisli
yor. Bu arada da yüksek ilmi mü- iino verilecektir. Gelen talimata gö
esseselerden birinde, yüksek bir re hazırlanacak yeni 9ene bütçeain-
ilim adamı, Fransızlara şöyle dl- de yeni intaat, teaiıat için hiç bir 
yor: maıraf bulunmıyacak, tasarrufa lza· 

- Fare eti mükemmel şeydir. mi d.ereeede riayet edilecektir. 
Domuzdan, taytandan daha Jez. Belediyenin ıenelik gelir miktarı, 
~etlidlr. 1870 Prusya harbinde bugünkü ihtiyacını karıılayamıyacak 
Paris muhasara edildiği vakıt, vaziyette olduğundan gerek Beledi
vatandaşlannuz bu hayvanı ye- ye, gerek vilayetin fevkallde maaraf 
mişlerdi, (Netice; Yine tavsiye biltıaıeleri daha ıonra hazırlanacaktır. 
olunur.) Bu bütçenin tanzimi yeni varidat 

Hurdebin noktasından belki kanununun neşrine, yahut Belediye
bay ilimin hakkı vRrdır. Nesiçler nin yapacağı bir milyon liralık istik-
öyle gösteriyordur... razdan ıonraya bırakılmııtır. Geçen 

Keza, şöyle düşünülebilir: seneye kadar fevkalade masraf bilt-
((- Kilerlerlmise musallat olan çelerinde bilhasaa inpat ve imlr 

bu hayvan, bizim en seçme erza- iıleri tahsisatlan bulunuyordu. Be
kımm midesine indiriyor: Peynir- lediye, bütün inpatı durdurduğu 
lerimid, fındıldanmızı, cevizleri- için bu ıeneki fevkalld• bütçede 
mizl ... Hatta sabun yiyor ... Demek tehrin iate ihtiyaçlannı l\olaylqtı· 
ki tertemiz'... Öyleyse, bataklık- racak tahaiaat bulunacakbr. Bu ara
tan bumunu çıkarnuyan, müzah- da piyasaya nazım olacak tedbirler 
refatla beslenen ördelllere bıçağı almak Uzere mütedavil bir sermaye 
vurdufumuza göre, sıçanlan niçin aynlma11 da düıünülüyor. 
besi hayvanları arasına katmı
yalım? ... Elcevap: Yemeli! ... » 

••• 
İlmi fetva böyle ... 
Likin, gel gelelim, halk, yine 

müthif bir tiksinti duyacaktır. 
Hatta §Öyle diişünenler olacak: 

Piyasada 
Zahire boraaaının kontro

lu tiddetlen~irildi - Fare ancak kedilere mahsus 
bir gıdadır. Onların bile asilleri 
buna tenezzül etmiyor... Biz ki Ticaret ve zahire bonuının piya
lnsanıı nasıl yeriz? •.. Açlıktan ga- aa üzerindeki kontrolu ıiddenlen
leta kemiririz de onu yine ağu· dirilmiıtir. Gümrükte~ ve Devlet 
mıza almayız... demiryollanndan alınan malumatla 

Mesele alışmaktır; çocukluk- ıehrimize Anadolu ve Trakyadan 
tanberi bir iğrenme duymak, ya· ne miktar mal geldiği öğrenilerek 
hut duymamaktır. takibedilmektedir. Kamyonlarla go-

• • • len malların kimlere ıatıldığının teı-
Osmanh paşalarından meşhur biti güç olmak.tadır. Otobüa ıirket

hir ı:at, sofrada şarap içiyordu; leri ile temaı edilerek bunların kim
kadehini göstererek: lere ait olduğunun teabitine çalıııl-

- Şu ancak domuz eti yemek maktadır. 
dt>recesinde haramdır! -demişti.- Marmara mıntakuından getirilen 
Fakat günahını göze alarak içi- malların, beyannameye tabi olma
yorum. O memnu eti yemek ise dığından, kontrolu yapılamamakta
bana adam öldürmek derecesinde dır. Halbuki bunlar araaında Mar-
ürpermeler verir... mara havzasının dııında kalan te-

• •• hirlere ait maJlar bulunduiu sibi 
Anadolunun bir tarafuMta 9elds Marmara havzua mallannan da lı:osa

on arkadqtık. lçlmlsde hayli mu- troluna lüzum görülmektedir. 
tekitler vardı. Aramızdaki tef va- Ticaret Vekaleti tarafından veri
slyetinde, h~m ilim, hem _miisl~- len bir kararla perakende satıılann 
man yaşlı hır ut, garip bır sabıt da kontrolu Ticaret ve zahire boraa· 
fikre kapılmıştı: ıına bırakılmııhr. Bu •uretle fıraatçı-

- ~aban domuzunun Y~ lann mallannı parça pa~ ve pe
adı Türkçede - o da sade Türk· rakende fiat ilzerinden toptan •at• 
çede - ((domm» dur. HaldbUe malanna mlni olunacakhr. 
I~ bu hayvan, haram olan ehli Boraa komiserliiinden aldığımız 
domusun yabanll~ orman- malumata ıröre perakende aatıılann 
Janta ıesen bir nevi deiildJr. Bam· da kontroluna geçilmittir. Boru ha
bafka. bir mahldktur. Eti yen- rici eatıı yapanlann •)'111 artmıtbr. 
melidir. Heplmis buna abşrnalı- Mıntaka Ticaret mlldilrlüiil baf· 
YI.~· ~öylüyil de abftırmalıyu. ta bap olmak münuebetile lı;anbul 
Böyle~le hem Anadolu halkırun piyaaaıının dünkü toptan ve pera· 
kursagına bol bol et girer heı:' kende fıatlerini telgrafla Ticaret 
de tarlala~ harap eden bu mel • Vekaletine bildirmiıtir. Vek1lete 
unlarla .. ~~cad~le etmişw oluruz ... gönderilen raporda fiatlerin artık 

Bu .dt:şuncestni ortahga yaydı. dütmediği ve piyasanın, lüzumıuz 
N~nye olarak herkes karar stoldara meydan vermemek makıa
verdı: . dile alınan kararların neticeıine in
.. - .s~na •.nanı~?r:ız·.. !\'iadem tizar olunduğu bildirilmiıtir. 
oyle ımış, yıyecegız .... 

Fakat yemek pişip ortaya gel- Memurlar kooperatifi 
di~ vakıt, ekseriyet elini uwtma- ikinci defa pirinç 
dı; itizar etti. 

"",,..,. dağıtacak 
Öyle sanırım ki, konferansçı Memurlar kooperatifinin memur· 

alim de, Pariste ayni - tam mi- lara pirinç tevzii bugünlerde bitece
nasile - '<tepki > tere uğrayacak- ğinden evvelce pirinç alanlara ikinci 
tır. Zira ihtimal fare eti, iddiası defa bir tevziat daha yapılacakhr. 
gibi, bıldırcmınkinden, kekliğin- Şeker dağıtma iıleri etrafındaki ha
kinden lezizdir amma, asırların zırlıklar bitmek üzeredir. Nihayet 
Vf' nesillerin tiksintisi ile dam- bir haftaya kadar teker verilmeie 
galanmıştır. başlanacaktır. Gerek teker, gerek 

Buda mezhebindeldler sığır eti diğer erzak tevziatı - evvelce yaz· 
yemnler. maltlm. Bil GarpWar, dıiımız gibi - daire mutemetleri 
onlara süt dananın fevkalide bir vuıtaaile yapılacakhr. 
lezzette olduğuna yeminler etsek Gelecek ay için kooperatifin ıeh
bile kendilerini asla ikna edeme- rin muhtelif yerlerinde tubeleri ola
yız. Onun gibi: ParlsU ilhn de cak ve bu 1Ubeler vaaıtuile hük6-
f arenbı iştah uyandıncı oldufu- metçe verilecek erzak ve qya dalı
na ne kadar fenni deliller serdet- tılacaktır. 
se inandıramıyacaktır. 

(VA. - NQ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir çocuk mangalın 
üzerine düştü, aldığı 
yanıklardan öldü 

Samatyada oturan Suren'in iki 
yaıındaki kızı Peruz dün evde oy
narken içi ate~ dolu mangalın üzeri
ne dıiımüıtür. Mangal devrilmiı. 
ateşler çocuğun üzerine dökülerek 
vücudunun muhtelif yerlerini yak
mıştır. Yaralı çocuk Şiıli Çocuk has· 
taneı"ne kaldırılmıııada bir müd
det ıonra ölmü,tür. Adliye doktoru 
B. Klmil Üaıalan tarafından ceset 
muayene dilerek gömülmesine ruh
aat verilmittir. 

Okuyucu 
mektupları 

Odun, kömür hakkında 
• 

Kumkapı clvannda S:ıraçishalı: 
m&halleıdnde oturan bl.f'90k otu
yuculanmzıdan aldıtmuz mek.
tuplıı.rda belediyenin Mahrukat 
ofisinin halka ucuz odun, ıtamnr 
ten;i etmedltl blldlrllmektedlr. 
Tevztatm bir an enet yapılma
sı için alAkadarlann dikkat na. 
zan çekllmeırtedlr. 

Harb içinde yapılan 
bir seyahatin hikiyesi 

Dün bir torik 80 - 100 
kurut araıında aabldı 

Tramvayda bir çift aşık gör
düm. Uzun zamandanberi nişık» 
denilen insana raslamadığım için, 
bu sefer adeta eski bir işina il• 

Dün balıkhaneye aahlmak üzere karşılaşmış gibi oldum. Ve onlanl 
getirilen torik balıklan mevıimin şöyle yakından dikkatli dikkatli 
rekorunu kırmııtır. Balıkhaneye l 2S baktım. Ne kadar kendi havala-

H • • d d b• hb A •k k d motör gelerek balık çıkamııthr. Her nnda, ne derece kendi dünyalan-
aıti a asın a ır a ap - men an a ın- motörde on beı tonla otuz ton ara- nın içindeydiler. 

lan ve bizimkiler - Bulutlann atbgı" çı· mdikler .. ıında balık bulunmakta idi. Meseli hepimizi bu kinunuev-
Ucuz balık aatılan yerler ak,ama vel gününde bile buram buranı 

kadar halkla dolup boplmııbr. terleten tramva3m kalabahğı on-
Birçok mqhurlann utra1ı olan ralannı ~eriz. En bily1lk çölleri... T ori.klerin tanesi 80 kurutla 100 ku- lara tam manasile vıs geliyordu. 

•7 Glln• ldarehaneelnde o gilııtt de Bıı.ttl Slhn.Jikeblrl blle... ı:stenek rut arasında aatılmıt. ea.tıt miktan HattA belki de kendilerini blrblr
enteresan bir han estyoıdu. Ustaı aotuk hava tertlb&tl yerlrls. Bura.. ucuzluk yüziinden her zamanki mik- lerfne fevkaJAde yaldaşt.ıran ıa 
HtlaeJtn CabJt Yaloın bize dllnya har- aını buslarlıı. btr tutup mmtabal tan .,mııhr. kalabahktan memnundular da. .• 
bl içinde J'l.Ptalı harlkullde ııeyaha- haıtn. de 80kablllı1L. Bu salonda lhracat için 60 bin çift torik ubn Onlar için dünya yalım ve sadece 
tın tntlbalannı anlatıyoıdu. O kadar mesell Amunc:tsenhı ha:yatına d&lr almDUftır. Amonyak tedarikinde ildsinden ibaretti. Neteldm bir 
tatlı konUfUyoıdu tl .alerlnl bltlrtp bir fillm onrllebWrl.. güçlük çekildiğinden balıkçılara ib- aralık dalgakıran gibi bir yolcu 
de ...ıtmek .. _ a-ıa kalkınca Ad&- ___ ..__ '""ttlkten 110Dr& o macera, . . L -:ı d •L• b' L_ı '--la.._ .. ~ __ ._ w 

•• ~ ı- ~7~ d-..... ,._,__._. _ ....... racat ıçın anca.: 5 vn e uu m ıuuıp - --&• yar .. - ve apgı yu-
ta y&nda blmıt btr fOm&nl ellınden 0 \'VOo 0 U... w•ı- UUllU'l>nnı IFMWA. 8 mik ka 
almJflar gibi Ozilld11m. Bereket versin gellnlzde ciddi ciddi aeJT8dfnls. Bol- bu verilmektedir. uz tannm n dvanndald herkesin ayaiJ· 
ki üstat beni ertesi aabah evtne da- llvudu ır&mekle en gilzel zeyJt~. aı- arthnhnuı için müracaatte bulunul- na basarak geçti. Bu esnada Aşık 
vet et.tl. nema ııeymmek IJeVklnden oldmn. duğundan Belediye iatihaalin çoial- delikanlıya da hızla çarpmıştı. 

Ertea1 ırünü eı.ıt harlclndelı:l töt- Orada BettJ Qrableden bqta bir dt blmuı için tedkikler yapbrrnakta- Ayağına basılanlar ve yahu& 
kün bll)'tlk baıbç.me glrdltlm zaman Mlchele Morpnla tamft,&k... dır. omusuna çarpılanlar suraUanm 
on bet sene eneUQ blr hlt.ıra gazil- Usta\ llln etti: lıtanbul Belediyeaine mliracaat buruşturdular. Hatıl bunlardan 
mün önünde canlandı. Şu bahçede -~ 1fln flmdl ben Chur- eden Münakallt Veklletlnin halka biri iri yan yolcuya: ccYavq efen-
bir gece tooaman bir köpek bent cblll ,.. Rooleveltt l&'en adam delU her zaman ucu balık yedirilmesi dlm, YBVRf!..• diye t.erslendl bile ... 
ı.sırmıtU. Uatatıa otlu lmdadmıa Je- cBetty Orable'l ıartn inan• 10 de. için balık bumaneai ricuda ıetiril- Uk1n Apk delikanlı farkmcla bile 
tl.tmemlt ol.taydı halim halı:ltaten ha- IU ml? ... U.kln n• kadar uzak 791' m .. ini ilted:x.:-i _,_lf~L Beledi- d.JUldl A w _ _.._la 9 
raptı. o HoWm... Neovyorttan ıtınıerce ed 1 .. "},; 'h""' t.'b. il b "'iP • yagına mı - r · .. 

Bir müddet 80IU'& duvıı.rlan kitap- trenle ııtt ııt bltmtyor... Y ld krn ~nk.k r ·~·ti n z. ti u dOmusuna mı çarptılar? .• Arbsın· 
tan bir oda.da onu tatlı tatlı ~ Haiti adaıında bir yTod'~'Ll te ı.,~~i~ı d ı r~ı:._m1tlr. an mı ittiler? .. Batıl yumrukla· 
yordum e .:ıa. er gecı.:tı ın en anc;a.: ge e- 1&lar belld de yine far'kıncla ohnı· 

_ ı.,hı ciddi. a1fa.s1 tarafını a1Zln ahbap!.. cek senenin }>alıklanndan istifade yacaktı. 
tatlı kalemlnl"Clen otuyacaRız... B1s Benim gibi baklkl bir •98J&hat. de- temini kabil olacakhr. Tatlı bir rüyanın, ve esrarh bir 
de bu seyahatin tatlı tara.tından, ta· llala için ne bulunınu fıratl .. Adeta masal içkisinin nefts sarhOflufa 
lı:a tarafından, hafif n etlenceU korıUf!D&la doJaDU10nnn: ç• k içinde gibiydiler. Tramvayın ıstı-
tara.fından bah.letsek ... Amerlkalılıı.n - Halt! adaaını nasıl buldunuz?.. ıçe . aşısı rabı onlann saadetlerinin ufkun. 
nasıl buldunuz? .. Hele b\llrÜn dünya- Son derecede dtnlenllecek blr ')'91' da hafif bir gölge bile tefkll et. 
nm en güzel mahlQlı:u addedilen A- detıı m17 rnlyordu. Herkes «fU fneıceğlm 
merlkan tadınını? - Evet.... Ne derin aüJtQnetl .• Beledi k zl • 

_ Evet... Muhakk•k 1ı:1 Amerlkıı.n DüfllnGn ki Battı aduında bU. Jten- ye mer e enn~, • yere ıebek de kendimi bir at. 
kadını harlkullde ı\UJeldlr. Bılh.usa dlmbe ahbap bulduk. .. Ttlrtlen baıY· mekteplere qı gönderıldi sam! .. n diye sabuımlanırken 1tiı 
vücut ırüzelllli, endam ahengi st.nki ran bir Halepli alle... tue b1s1 evle- aralık onların aralaruıda fCjyle 
onlara vergi... Güzellik meselealnde rlne da't'et ettiler. Ben pSemedlm. komqtuldannı işittim. Genç Jm: 

-•-·- k f Yalman stt.mlf. AnlatQor Bu alle Cenup villyetlerinden gelen baa ml9 .wa- <LA-Amerltalı kadın Avru__.- ço ey. ·· •·• '-I I I 'd l b .1 - A... Geldik ... .,..., .. umr 
tındedlr. Yahus muhakkak bir kuaur meşrutıyetten enel HalUye gitml§... çocum; ar a ran an ge mit ir aı e hayret lfadesile sordu. Erkek ee-
bulmamıs lcabedene, onlann ellertnı Ve hlll ederinde damatlan n ge- fertleri aruında çıkan çiçek haata- vap verdi: 
ve ayaklarını tut.turablltriz.- Bu lk1 lln1er1 lle tam bir Haleplt gtbl ya.fi· lığı dolayıaile çiçek &flıll tatbikine 
uzuvları çok büyük .. Meaell nerede yorlarmıt-... daha geniı mikyuta denm edildi- - Sahi ... Gelmifll! •• 
blztm kadınlarımızın mlnl mini elleri - B6yle uzat yerlerde prtp tela- ğini yazmııtık. Villyet Sıhhiye mil- Ve biri önde, lteld onu baflfçe 
ve ayaklan ... Sonra tuhaftır blr ka- düfier tnaanın nı kadar bOfUil& ye dürlüğii, çiçek baatalıiuun artma- kucaklar gibi kollannm arasuı
dın bl7.de dalma ayatmı aaklar de- tuhafına gidiyor... maaı için afi itlerine ehemmiyet ve- dan tutarak tramvaydan lndlnll. 
tll mi? Halbulı:l tık genç bir Ameri- - Evet. .. Bir g1ln de New Orleana'. . Dü" d 5 hh. ··d·· l""ıt.n Yanlanndan geçen bir otomobil 
ka!ı kadına ruPllrslniz, meseli da otelde otunJ10rdum. Kapım YUrUl- nyor. n .. e 1 ıy~ mi u. ur uB•w 
trende lskarptnlnl çıkanr, ayağını du. tçer17e blr kadm gtrdl. tncnıs:e tar~fından hukö~et tabıp enne, e- Üzerlerine adamakılh çamur !AÇ· 
karşıya dayar. Çünkü orada bütün olarak ltendlslnl takdim ett.t: ledıye merkezlenne ve mekteplere rattı amma onlar farkında bile 
terbiye kaideleri içtimaı kaidt>ler ~- - Ben Tnrktlrnl.. tsmım Mell.hat kafi miktarda qı verilmittir. olmadılar. Bir toz pembe buluta 
vell rahat etıne'ıı: esasına göre tan- Nazif!.. Çiçek aııaı, tam muafiyet temin sarılmış gibiydiler, Ve kol kola 
zim edilmiştir. - O halde ~ konupanıu. ettiğinden herkesin, bilbaua çocuk- laıldmmda yürürlerken, tramvay. 

Ukln bu derece güzel olan Ameri- efend1m.. dedlm. ların en yakın hükGmet tababetile dakiler pencerelerin buğulanlll 
kan tadını ile tadınlanmıs arasında Bu öOm Ozertnı kadın .akıldı, la- Belediye merkezlerine müracaat silerek onlara gıptayla baktılar. 
bir muayeee ,apmat. icap et8e ben sardı w: od.ek a111anmalan pk yerinde Muhakkak ld beraber olduklan 
tendi heabıma blstmtllırı Cok daha - Ah. dedi. m~ o ta- oı.c.kbr saman, o tath anın içinde dllnya. 
çeJdct ,.. ifadeli bulurum.- dar ook aman eneı c*&ma ti o · yı kasıp kavuran buhranın far· 

- Fakat HoWYUdda pek d~ ol- libel 1nanı Adeta muıttum. landa bile deflldiler. Retti hayat 
dutunus methur Arjantlna aanatU- SOnra bana maceruuu anlattı. KOÇOK HABEflLER pahahhğı itile onlara~ gellyor-
n Bett1 Grable nasıldı?.. Modyanos admda biri ile ll'lemııtf... du, oturduldan salonda blorl-

Tayyare ııe Otyanualar qaıı gue- Amerltada New Orlel.na'da benber * Hayvan bonuı ldare heyeti. ferler yanıyormuş yanmıyonnut. 
teclllk mesletlnln ıenç Plri - tı.Mı be~~ ediJorlarmıf. ~7971 da- dün mmtaka Ticaret mildürlüiünde nlıut as tıararei verlyomaut-
hentıs alt.mı.t 7edl 78fllldedır - tatlı ima halrlUe &ll.IJOf, b&ııa. . d'" 8 n_L • :..ı:JU altında · 

...nın-- 11e ntt - U111n llMlerdtn bert ot 16fdtı- mil ur · oana nın re-.. Bunu umursamıyorlardı bile. •. 
bl~·~= ~ıcc;"!ı ":ır ~dm! .. l6m 'l'llm alwfnls. CJeldll1nlll p-. toplan11U1tır. Toplantıda et fiatleri Çfbıldl dilfüneeek, Mlttin ben• 
ve bize karp pek büytlt bir nezaltet telerdt ~a hemen lııottlnl •• ve kuaplık hayyanlarm miktan •• Hlderl lle megul olacak Ntka 
göstercl. Yalnıs lel'lmll aanaı.tlr o declL bundan aonraki piyua durumu en.- teYferl ftnlı. Bir bakkal dfl"inı· 
derece fula bo)'anm11tı Jd... Sonra Uln etti: fmda konuf\llmuttur. Hersin ,.hri- mn YltrlnJerlnclekl kocaman ko. 

'Oaıat burada qrtf blr ntt.te yaptı: - Bert't9 1mdreUne a&e JVdlm miz.e ptirilecek haJftll miktanıun camaıı ftat rakam1arl1e slhln yo-
- BYet o derece boy&nll11ftı ki in- eder. Ben d• IU 100 dolan KmJ&Jıa ualtılmamua •• ilketelerde belde- racak amanlan yoldu. 

aan tendlslnt Opmete Jrattıfla du- l&ıdlıınnek latlJonlm. L6tfen ats tilen kasaplık bayvanlana biran n- .a.1r. la ttnl kudretini 
dak1an bo,.n J&Dalm& naat ola- alıp nıtr mlllnts?. Yel latanbula ıetirilmesl yollan ara-

0 
.:'!::! -~dıme ~~-nm en 

mul"" KendltlM 18faret TMltulle p&raa• L B h Bel d" L-~ _.._. lllllA • .r-
m l&ıderebUeceltnl a6Jledlm, U.kln naca.:br. u. usuata e ıye,. uelT- tesirli umiinenhnJ> L Bllh..,.. 

- ETet, kadınlar çok boyanıyor. onun bal1 bent mtltıeelllr ettl.. ~an b~J'l&lı ile ve. kuaplar 11rketi .imdi, dünyanın fU umanı tam 
lar ... Bir de llgara içmeleri... /'\. __ .ı k 1 b• dik? ile daimi temas halinde bulunacak- :-a..1. olma dem• dir. GönJünl - o da f&1UU hayret. bir "1- •vrae • e naıı m tır ...,... .. dü 
Amerlkada kadınların atıara tıryakl- _ Bu .,-.batte en fasla heyecan · bir tarafa ba~hyan insan, n-
llklert pek fazla dlkkıı.tl çekiyor ... geçlrd11bıJs zaman, hangi an oldu?.. * Gümrüklerde bekliyen kırt.. yanı.? çıkardıgı ve çıkaraeafı her 
Blr lokantalı vagonda karfllll& btr Meaell 0 b.sa? .. T&yyarentn tutut- siye umum mildürlüiüne ait mallar- tilrlu uypnsuzluklara, kaprislere 
genç kadın geldi. Elinde sigara l'&r· maaı?.. dan mühim bir kıımı. tehrimize omuz silkebilir. 
dı. Sofrayw. oturdu. Ve çorbası gelin- - Bçır ... İnan yapılacak bir ~ göc:ıderilen bir memur marifetile çe- Einsteln, izafiyet naurlyeslnl 
ceye kadar kao ılgara içt.l bıllyor kalmadıtuu dftfftntlnce pek fazla he- kilmiıtir. Son aylarda Sümerbank lsah ederken şu miWi alır: «Sev-
m~u:::·~ı!~ ıı!:e t;;n~ tçlyor- yecana, hele korkllJa dOfmtlyor. Tu- namına gUmrüklere getirilen mallar glllnizle otururken geçirdiğiniz bir 
ıarmış blllyor muaunuz .. zayıflamak. ~af detll ml?.. Bu kazadan ııonra henüz tamamen çekilememiıtir. saat bir dakika gibi gelir. Fakat 
vilcutıannı tnceltınelı:, tştahl&nm llr ~~11nceU:e ~set~ b~- Banka tarafından gümrüklere gön- bir dakika kızgın bir sobanın Ü!l
kesmek için ... Holllvudda ne kadar Yenı Zeland ~_:ıdanm blr ~,: ,; derilen bir memur malın miktarını tünde çml çıplak otursam• bir 
kaldınız?... bl baMetmtftlnı. Tayyaremls oraya teıbit etmekte, bir taraftan da bu saatten mun zannedersinlzı> 

- Topu topu iki ııını .. Zaten bir konsa da Yeni Zelandı, Bayat.ı mu- mallar Sümerbank hCMbına çekil- Yer yüziinü kavuran bu iktl-
buçUk &'/ içinde koca bir kıta.da 0 hayyel'de babaettlltm bu ırençl1't rll- mektedir. sadi buhran içinde bütün insan• 
kadar dolatt* tı •Amerlk.ayı anla- yamı IÖl'ltlll... dedim ..• Heyecan ge. lar qık olsalar mesele kahnas 
dık• diyemeyts. Ancak •rl l't canlı çlnnetten lıablıederten atluna. ıeı.. sanının ... 
bir slnema 16nl6k.. dl KanM~a blzl prlp bir ta;nw.re. bir t.et muzip n.r: Bulutlar! .. O uzat. 

Nereden gördüm o :ve blndtrdller. Bu ta)'11.l"t hem u- tan ga,.et fll.lı'ane, llttt •• pamuk gt- __ , ___ "---·-•••• ·--· 

H il• d rada hem denizde ~du. KGıç6. bt ııörtınen pembe bulutlar yok 

Hikmet Feridun Es 

o ıvu U etik, tuhaf bir .-,... Bununla ~t mu? Ne muzlplennlf mesene! .. T1l*ı içkili lokantalarda 
B. Htıaeytn Cahlt. Yalçın ,uıtarm- haktbten btr cesarew. Binerken de kadınl&ra harfendazldt eden, çtmdtt 

da ne tadar ciddi "' at.at 1lt hUIUlll ellınllıden: c'l'anaremJs bir ıraa p.. atan mtıneeebetllsler l1bl onlar da Garson paraıı 
h&Jatmda da o derece eaıprD1. p.Jı:acı o1rlne tattJen dlncı del1Jls.. tendi tayyarelere musallat1iul&r. Bir •- alınmıyacak 
Ye neoelld.lr .•• Otllerek &nlatJ1(>1': rızaııusJt blndlt.a tanmda imalı 7&re71 yakaladılar mı? Onun mi- • .. .. • • L!1 . 

- Nereden l&'d6m o Bolllvutu btr -* aldılar Bunmıla uçtuk. nzeneıdnl bcarlar Sallarlar. Neler Pazarteaı gunundenberı ıçıwena 
bilmem kll,. Bende ldeta bir bUıbr&n Amertbp pldt 'Bir tan&N fab- ye.pmuılarl M...,ettat ~ çtm.- yeni inhisar fiati üzerinden aabldıit 
7aptL .. İlk dntl btr lıttldJodan çı:ktıt. rlkamıı ıestJıonhit. Bir aıwııt ora- dik ataıiar ... Bunun için bize cbulut malumdur. içkili lokanta ve gazino
Qldlyorua. Blr .otak, lnl&Dlar geçL. datl mtıbend1slere 1lf aramda: gellJorl.11 dedller mi? Ybtlmüztl et- lar, inhisar idareıinin teabit ettiği 
yor, evler, ban gl)t binalar.. tBura- - B1zt 6rdete blndlrdllerl .. dedJt. fltlrdlt. Llkln bu kadar tusur, lm- yecıi ilave miktannı fiate zam yapa-
sı nereat?.11 dedim. Meler bir fllmln Ta:nar. mlbendlıllert eneı& elddl aur mudur? rak içki :.atıtı yapacaklardır. 
sabneat lmlf. .. Ve b1s bir dekorun al- clddl })ld)lrlerbıbı :yQsQne baktılar 'O'stada bu 191ahatte baJret ettıtt . . . . . . . . 
tında bulunuyonnutuzl .. Ama haktkl Sonra blrl ctlldtl .,. bbııe .mrdu: . teYl:erl 8011D1Utum. Pataı o pek hay- y enı ınhıs~r fıatlerı ıle ıçlulı lo-
caddeler, tnl8nlar, aablcl evlrrl ... Ve _ BAll onJan tulllftAnJar Yal mı? retli ıörllmnllJOrdu. Yaln:z Afrika- kanta ve gazınolarda epeyc~ pa.ha~ 
her1ı:es ciddi! .. itte ondan aonra her Biz o &rdetlert ıı eene enet l&tmıt- ya 1hra9 hıı.reltetl yapan Amerlkalıla.. miktarı bulmaktadır. Beledıye ık.tt-
göıdütQm fe)'den filpheye d\lfttlm: tık! .. dedt, nn lolukbnlılıklanna hayret et- sat işleri müdürlüğü yiızde on gar-
Aca.ba dekor mu?.. Holl1vut bende Bulutlarin atbğı mıştt: ıon hakkını müıterinin lehine ola-
böyle bir kA.bua :yaptı!. Sonra e61ı:lden • dild - Bts Afrlkaya çıkınca .acaba rak kaldırmıştı. Kontrol edilmedi--
ne kadar zevkle fU1m aeyrederdlm. ÇllD er.i... CezaytMe, Da.tarda neler oluyc,r?a dl- ğinden bir çok yerde müıterıd n 
o çölleı1, o bus deryalarını, o o~ - Ta71aıe .,.aı&tl baklbtıtn ne- ye hanl banl gar.ete t.nJOfUS. Bak- yüzde on garson parası alındığı ıh
nualan beyu perde ttzertnde ne do- fla bir f/111.- dell1 m1?. tık. Amerlkalılar btlytlk bir eotuk· bar edilmiştir. Muıteriyi korumak 
yulmu bir blzla taklp ederdim. Hal- - BQbp- o6lde baıitulldı bir tanlılıtla yer J'9f radJO dinliyorlar. için içkili lokanta ve gazınolar kon· 
buki timdi btıttln fU1m aeyretmek py ... Ben llmdliJe ta4ar dlnts lıoıblu Radyoda da heJec&nlı bir f8Y anla- . .. d 
zevklnl kaybet.tim, ÇOnktl bana elek- )'Ostlndeın oot lltedllim halde Ame. tılıyorl.. Muhakkak halt> havadlal trol edılerek ~u~ e on gımon para~ 
trllı:Jerle aydınlatılmıf acat, eotuk r1taJa tldemeaılft.lm. QOnkl bent dedlt. B1ru aonn. ulMık ki radyo- alınması~• manı olunac~ktır: Emnı· 
hava tertibata bulmıan b1r llJıon 1a.- denl9 ıemıAdl tatar. Balbat1 ıpe da bir futbol maçı taflllltı .,.rllmelt.. yet teşkılltı memurları ıçkılı lokan
terdller: denbdn !IUJllpUlkıe alramadan Ame- te 1m1f... BaRNJd bts tellf lçlnde ga- ta ve gazinoları daimt teftiş ve mu• 

- ffee, declDlr, ban.da o6l mMM- rDclıa lidtlılldlm. ADCllt bindi& mete pefbıdeJiLa .. rakabe altında bulunduracaktır, 
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81\bınmlık!a beklt>nen ıenenln en heyecanlı filmi ·uı•m•nıaEa:aıme• 

UZLU ADA 
(Le Dr. Jek,U et ıtr. Dyde) 

1 TARiHTEN SAHiFE ER 1 

Uç padişaha musahip! 
Fransız filoıu kumandani 

Almanlann elinde 
bulunuyormuı BU AKŞAM .:r~ i P E K ~= MELEK'de 

BerJin 1 · (A.A.) - (~utor) ı 
Osmanlı .altanatında üç padi,.ha mcı.aahibin Uaanindo.n olmayınca Alman ıH.r.cU.U cliln aktam ıu de
~srasile muŞahip ve nedim olmak a.çıİmazlar ve ı8nUl darlıf1ni bcırt.ıv meçte bulunmuıturı Joulon donan
)'alnız bir kiıiye nasibolmuııtur. Hal raf kılmular. Eier devleti mec..U. ması kumandanı amiral Labordo 
ve mizaçları birbirine uymıyan üç ectfnde eebat ve ma..ahab'ınd• lez- öhnemiıtJr. Donanma.sile blrl.iltto 
ticidare böyle hizmet elebilmek. bu zetf lebat muradm İle blSyle clepre- batmalı kararlaetırmııtı. Fakat ma
yolda hakiki bir kabiliyete müte- neeiııl Yani kl MSz açmak ıenln ta- rep.I P'talrı'ln nnnJı olduiu tali-

Tam saat 9 da 1 Oynayanlar: 
Halkımızın en ~ befendlai n 

lhıema. perdeslnin en 
yübek artisti: 

SPNECER TRACY 
INGRID BERGMAN Son aenelerin yetiştirdiği en 

bü~ trajedi a:tJst1 

vakkıftır. rahndan olmafa dikkat ıyllyeeln 1 mat kendiılnf .on dakikada bu ka-
Te ıtızellla-t lle röz!erl 

kam~tıran: LANA TURNER 
Bu üç padişah Kanunt, Men Se- Şcıml pap.nın mtiaahiplikte tec- ranndan vazgeçinnittir, 

lim, Üçüncil Murat ve bu musahip de rübeılnl bilerek bu tavsiyelere al- Barcelon 1 (A.A.) - (Reuter) ı 
Şemsi Ahmet pa1adır. danan KAmf efendi Sultan Selim Fransıı bahriye kaynaklanndan ISğ-

Şemsi paıa lsfendiyar ailuinden- meclialnde bunlara ı&re ıöz ıHyll- renildiiine ıöre, Toulon donan
di. Kend~inin bir hükUmdaz ıülale- ye, ılSyliye nihayet Pediıahta mol- muı kumandam emlral Laborde, 
ıi..,e menaubiyetini bir iftihar eerma- lanın müaahabetJnden lıtiina hasıl Almanlarwı elinde bulunmaktadır. 
yesi sayardı. Fakat memleketini zap. oldu. Sultan Selim: • Sivil olarak Abt- Em - Provence'da 
tetmiş, hanedanını hüküm ıUnnek· - İrfan ve llmine glSre edel:ie hapsedilmlııtir. 
ten mahrum etmiş olan Oımanlı ha- malik değÜmiıl Vichy 1 (A.A) - Toulon ter· 
nedanına karşı kalbinde bir kin ha- Diyerek efelıdiyi bir mlktar fb.ııan aanesinde Jıe tekrar batlama emri 
)er ve bu kinini ıadakat perdeai al- ile baıından ıavdı. üzerine bir ayaklanma hareketi ol--
tında gizliyerek, padişahlara hiııet- Şcmai p~ da muradına erdJ, muştur. 
tirmemeği gayet mükemmel hece- ÜçUncü Sultan Murat Şemıi paıa}'l Almanlar Lavalden pek 
rirdi. baba dostu addeder, ondan pek d "'•1 • Jer 

Kanuni zamanında bir fenalık ya- hoılandırdı. Soltolluya muhalif par- memnun egı mıfo d 
pamamıo ise de kendisini vezir pa- tiye iltihak eden Şemsi paşa da Sul- Madrid. 1 _(A.A ~. - . rta a 
yesine kadar yükselten İkinci Meıt tan Murat nezdinde kendi mevldini dolaıan bir. f&Yı&Y& ıore. Hı!11.mle~, 
Selime iyşü zevk mesleğini hoş ıös- kuvvetfendinnekten baoka 1ey dil- Fran~yı ~nvere ba~lamak açın ~-
terenlerden biri olmuştu. • filnmezdi. hat hır ıekil bulmak Uzer• Le.val ıle 

Avcıb .... ılıg-ını ettiği Kanuniye av- a· d f Vü'- )4 hl l • p - müze.kerelerde bulunmaktadır. M. 
~ ır e a 1te • r mese eyı a La l h' d'l · I bU•ll 

larda refakat eder, onunla atbaıı clipha arzetmeğe cUret edemiyor- v~ • ter ıı e ı ml§ 0 an .,.k 
)>eraber aide,di. 1 d teknıııyenlere Almanyada çalıııma 

• ar 1
• .. k d'I · l k d tb• elerini Şemsi pa.,. mantan pek severdi. O 1 d c::_ • uzere en. ı enn ay e rm 1 

v- ııün er e .yçlIW paıay.a intisap B 1 b b A 
Sultan Süle'-·man da onun mantara h . , l ı_ 1 d' . ,_ emretmlştır. unun a era er -

J ıvo ususıycıtm 1tuvvet en ırm!f Oı.&n l ..ı - '- f zl 
d - k 0

' ı .. -.... b"l" d 0 Ali man ar M Lavaluen peıı; a a mem· 
uş un ugunu ı ır ı. müverrih efendi bir münasebet · ·ı 

B. ·· K • · d b"" "'k l\Un görünmemektedir. Tamamı e 
. ır gun a_nun~ ·~ yenn ~ ~yu getirerek bu meseleyi Padişaha ar:- Alman kontrolu altında bulunmak-

lnr mantar gormu§tu. Haseki agala- zebneai mUlk ve milletin intizamr l p • d M La l'ı" 
b. • k ta o an arıs ra yoeu . va 

nndan ırıne bunu oparmasını na, halkın lnıirahına baia olacağını . ' ' • d' · · · z · ·ı d'k"I · b" k 1____ Fransız filosunun kendı ken ııını 
emrcttı. c _ernşte ı e ı ı mıı ır ve encüııine ı~vap MLLAndıracağını 1 1 kJ • · 
destmab içine koydurdu.: chaıı ta- Şemsi paonya ıöyler; paıa ıu cevabı ~:;:n;:::~~endi;nesu 0 

ma a ıtti· 
lıılbazına> aaklath. Şemsı paşa pa- verir: • 
dişahın mantara bu meylini görün- _ Haoa ki ben bu bapta ortaya -----
ce, şimdiye kadar topladıklarından ablayım Ve cülime geleni eöyllye- Mahrukat ofisi fazla 
takdim etmemi1 olduğuna pek teu- yiml Sonra (Niçin dilini tutmaz- odun dağıtacak 
ıüf eti. ıın '?) diye diliıni ke••u"nler ve (Me· 1 • d "" Mahrukat ofisi, memur ara giın e 

Musahabet edile edile ııehrc va- mur olmadığın ~lere dil uzatırsın 1) 400 çeki odun veriyor. Her memu-
nldı. Kanuni mantarı çıkardı; rika- diye devictim :ziyasını ıöndü.nıün- ek d 'ld'~· .. ra be§ ç i o un ven ıgıne gore 
hında bulunan Şemsi paşaya destmal ]eri Eğer (Bu hak, bu nahak 1 Bu bir günde ancak ıeksen memur 
ile beraber verdi; anla~ıldı ki, man- aarih bir gadir bu mutlak bir zu- odun almaktadır. Bu miktar azdır, 
tan musahibi için saklamış. Şemsi l<unl} diye ben her kelama cüret. bir günde verilen odun miktnnnın 
paşa padi,haın üzengisini öptü. her maddede aadakat arzına müan- tedricen arttırılması için yeni tedbir-

- Bu ne iltifattır ki benim gibi raat edeydim Uç Padişah ile muııa- ler alınmııtır. Ofis. yeni depolar aÇı
etkıa kuluna bezleyledin 1 - diye te- ha betim baid ve meclislerine duhul mak ıuretile dağıtma işini genİ§let
ıekkür etti. Kanunt: ve mukarenetim napedid oluzdu. mek fikrindedir. Bununla beraber, 

- Şemsil Sana mantar değil, ~n Talih güneııim bu zamanedek yük- Vilayet her yerden evvel mekteple
meyva11 layıktır. Böyle çok mcka- eelmcde ve bahtım çak bu mertebe rin yakacaksız kalmamalan için 
rimimiz daha olacaktır. Çünkü bu parl~ada ~~m edemezdi! mekteplere ait odunları vermekte 
yakında bir hizmetin geçmiştir ki Alı efendının canı ııkılır ve pa- devam ediyor. Cumaya kadar mek
höyle binlerce mükafata liyakatine şaya tuttuğu bu mesleğin doğru ol- teplerin odunlnn tamamile vcrilc-
nİ§!!ndırl madığını gösterecek bir mukabelede cekt:ir. Mekteplere verilen maden 

M k b l ·1 il ·r d bulunur. Ancak Şemıi paşa böyle kömüril tevziatı bir müddet daha u a e esı e tı atını arttır ı. (i•-,. 1 la fik" d w • • k d 
et.. • • • d d m uuaa ar ır egı§lırcce a am d d k · 
""°msı pqa sevıncın en §aşır ı. d W"ld' D I . l ._ ..ı P d' h C\'am e e<:e lır. •W' egı ı. ev et 11 ennoe a ışa ın -----

Acaba farkına varmadan ettigı faziletli bi akıl hocası olmaktan 
bu büyük hizmet neydi çok uz.aktı! r O yalnız tahsi çıkarını 

Bunu bildirmeai için dualar, aena- düoUnlirdü ve bunu temin etmenin 
larla Padişaha yalvardı. Kanuni de yollannı da mükemmelen bilirdi. 
ıöyle izah etti: Şemsi paşa Osküdarda otururdu. 

- Avcılarda adettir: Bir yerde Ali efendiye bir gün yine kendiıi 
yabr av görlirlerao istical ile işaret anlatmı~tıı (2) 
ederler yahut ıöylerler; dayan~· _ Bazı y&.ran bizim Oaküdnrda 
mazlar. Geçe~ hafta ben ıana hır temekkünümüze ta'nederler ve (ıe
kıua_ nakl~d~yordum. Sen de ?8~ hep nedir ki Jstanbulda oturup ba
kulagıylcı dınlıycrek yanımda gıdı- bı devletinize mülazımların izdiha
yordun. K~ bitti; ancak ? vakit milo küşayif vermiyeııiz?) derler. 
yatır av oldugunu haber verdın. Ben B ··z1 • ·· 1 1 ri h kik t• b'l · · l'k b u ıo en ıoy eme e a a ı ı -
buna ~nanmadım; _Bır 1 te avın u- memelerindendir. Bizim Osküdarda 
lundugu yere gıttik. Tavııanı aak- mekan tutmamız burasının nasın 
ı d w d ·· d "k H t" a t an ıgı yer e gor u · ~yre ım r - memerri olduğundandır. Hacet er-
h •• ~vcıl~r ~~?.unun~ . rıayetlc sana babının çoğu Anadolu, Şam, Haleb. 
<.?ıçın go~dugun. gıbı bulduk de>;1 Mısır, Iraktan gelir. lstanbula vasıl 
ı~y~emedın ?). dıye ıordu!": ( Bır ve vezirlerin halvc;taaraylanna dahil 
luknye tnııvmnde ve kemalı lezzet olmadan evvel Osküdarda bulun
ve safa ile ta~irind~ idiniz; nihay~t duğum için benimle buluıurle.r; pcı
bulmadan aoyle?1~§ o~ay~ı?1 .~ır lceı niyetine getirdikleri tuhaf "Ve 
ıc~var inci . t~bihın n~.tesı~ ıok- yadigarların, atların, av kuşlarının 
muş, tanelerıru . yere dok?1uo ola- en mUkemmellerini hana çekerler. 
caktım; kıymetlı eevherlcn ya~n- Kendilerine menfaat temini için ver
lara atacaktım 1) cevabını verdın, meaeler zaran def için arzederler. 
kemtıli. edebini anladı~. B~yl.e bir Eğer evim latanbulda olıaydı bu iş 
muhaııbe ne mertebe rınyetımız ol- sahipleri bUyüklere yollu yolunca 
aa caizdir. Mantar toplamak o ke- b l h h d' 1 • l 1 d b" ·· d"" 1 ( l) u U§Ur, u e ıye enn en seçme e-
rem er en ır cuz ur ri vezirlere düşerdi; cncak onlardan 

Kıbns fethinde adaya kadı tayin kalıraa hana getirilirdi. Belki de bü
eailmiş olan iıret mübtelalanndan yüklerin çokluğundan benimle hiç 
pir Kimi efendi İkinci Sultaa Seli- buluııınamak ıuretile meramlarını 
me hdehdaılık edebilecek bir mu- elde ederlerdi. 

Pekmez satışları 
Şeker fiatleri arttıktan ıoara pek

mez satı§larının çofı'aldığı yazıl
mı~tı. Belediye taraından perakende 
pekmeze kilo haıına 140 kurua fiat 
konunca pekmez ortadan kalkarak 
gizli eatı§lara ba§lanmı~tır. Bu ıatı~ 
larda pekmezin perakende kilosu 
160 - 180 kuru§tur. Yüksek fiatle 
pekme:ı: satanlar eraıtmlmaktadır. 

Son günlerde oehrimize getirilen 
balkabağı miktan da artmı:tır. Mü
aait Eiatle müoteri bulunduğundan 
Anadoluyıı. yeni aiparioler yapılmı~
hr. Toptan balkabağının kilosu 20 -
30 kuruıtur. 

1 Günlük Borsa 1 
1/ 12/ 942 flatlerl 

6,22 
130,50 

Londra üzerine ı sterlln 
Nevvork üıeı1nc ıoo dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrlcı üzcrtnc 100 pezetn 

so.-
12,89 

Stokholın lizr.rlııe 100 kııı on Sl,1325 
ESHA~I ve TAil\'İUT 

itramtyell %5 938 19,50 
Sıvns - Erzurum 2 - 7 20,40 
941 Oemlryolu 2 19,70 
3 7 Blrlncltcrtlp Mllll 
müdafaa ıstlk.razı 
%5 İkramlyell birinci t.ertıp 
MUU müdafaa 

19,-

19,-

aahip olur diye Ula Mustafa paıa Menfaat celbi yolunda ne ince * Cümhurlyet m1lddelwnumUlğln-
tarafından bu Padişahın meclisine heaaplı bir düıüncet den: 20 Ura maaşlı Mihalıççık rnah-
eevkedilm~ti. Şenui pafA bunu kı&- Şemsi pqa Üçüncil Sultan Mu- kemesi başk§.!Jpllği Ue 15 lira maıışlı 
landı. radı rüıvete dadandırmııtı. Birgün İzmit mahkemesi zabıt kAUp muavin.. 

Karni efendi aarayda ve kibar haa meclisinde ıöyle iftihar etmiıtiı llği münhaldlr. Memurin kanununun 
d b 4 üncü maddesinde yazılı §eraltl haiz 

arasın a yetiımİf, ter iye görmüı - Bu!Iiin Kızıl Ahmetlilerin in- olanlann Eskişehir ve İzmlt Adliye 

Bu fllmtn uzunlu(!u dola 

Unutmıyacatınızı bUiyorum 
amma, n• olur ne olmas. lls aene 
bir tarafa D.ydediverln: 

5Birinci Kanun 
Cumartesi günü 

MizAB GAZE1'li~l ı,..:tKI fORI 

MEVLÜD 
Dr. Operatör NAZIM HAMDİ 

DUMAN'ın vefatının .fO net gününe 
teııadüf eden 3/ 12/942 Pe11embe 
günU ruhuna ithaf ecülmek üzere 
T eıvikiye camiinde öile namazını 
müteakip mevludu ,erif okutulacak
tır. Kendisini sevenlerin teşrifleri 
rica olunur. 

ALKAZAR'da 
Bugün matinelerden Jtlbaren 
Büyük tednkil.rlıklarla sinema 

mevsiminin en calibi dikkat bir 
filmi, tİNİVERSAL §lrketlnln 
942 - 943 sOpcr ıwantürler seri
sinden: 
DRAGULA'dan daha mütlılıı ... 

FRANKEŞTAYN'dan daha 
çok korkun( ... 
ELEKTRİKl.i ADA.M'dan daha 

beyec.'.\nlı, .. , 

KARA 
KEDi 

BELA LUGOSİ 
BAZİL RATBON 

Baş döndürücü h~anlı sah
neler, müthtş hft.dlseler ... İnsan 
havsalam ve zekô.smın kavnya
mıyo.ca~ı 1001 esrarlar kaynaR"t ... 
seyredenleri mütemadi korku, 
dehşet ve beyecan saçacak em-
salsiz bir eser. , 

Der gün 11 den JUbaren 
devamlı c;cıan.slar 

~a yeni bir deb!lyı 

r
ı_____:. selamlıyor. 

Harikalı musikisiyle bütün 
dünyada bir Okyanus kasırgası 

koparan 

Yirminci asrın dAhl 
kemancısı 

jASCHA HIFETZ 
in clh:ın tarafından selaının-

1 nan mucizesi 

iLAHi KEMAN 
MARMARA' da 

Ayrıca: 

Yeni senenin bedlalar tacı 

Ben Çalmadım 
Florence Rlce - Kent Taylore 

de~ildl. Padiıahlarla nasıl ünsiyet tikamını Ali Osmandan aldım On- encümenlerine müracaatıan. 
~leceğ?ıl· mizıı:çla~ı?a nrunl hi~~t lar bizim o~ğımıza ıu koyd~kları •1111ıııaıııı11•••••11111111111111ıımm11111ıııııımıııııııııııımııııuıım11tınmnınıııımıııınııınn....-..nıııııımıııınnnıı 
edileceiinl. ne~ımliğın, ?1usahıplı- gibi ben dahi onların ocağını ıön
fin şartla.nnı, ıcaplarını bılmezdl. dürecek bir mukaddime tertibettim. 

Nedimliiin ve mliaahipliğin bil- Elhamdülillah Padişahı irti§l'ya da
tiln inceliklerine v&.kıf olan fettan dandırdım. Hatta lcırk bin altınlık 
Şcmııi paea Kimi efendi ile görüıün- bir hUyücek lokma idi, yutturdum. 
oe yeni muaahibin meslekte acemili- Bundan sonra bunlar rü~et almak
fkıl anladı ve onu ckündeden at- tan farig olmazlar ve irtiııı. ile dev
mak> güç olmayacağına hUkmetti. letlcrl sebat bulmaz! 
Efendiyi Padiaahı kendisinden soğu
tacak yola ıevketmeğe karar verdi. 
Ona hayırhahlık yüzUnden §U tavsi
ye ye telkinlerde bulundu: 

- Padişahlann nazik mizaçları 
&yaran tabiati gibi değildir. Bazı 
huııusta onlara kargı mutad hilaf ın
da hareket lcabeder. Padişahlar me
IQf o!duklan hallerin hilitfını gör
mekten çok defa zevk alırlar. Pa
diıahımız meclisinde söz açmak 

Şemııi paşa iıtc hu kıratta bir 
muaahipti. Üç Padişahın bu parlak 
nedimi o kadar lütuflarını gördüğü 
Omnanlı hanedanından hıncını böy
le almıııtı 1 

Süleyman Kini lrtem 

m Ali: NMlhAtüssn.latın: NunıM
manye küUlpbanest yazmıılnrı a.ra
mıda. 

(2) Ali: NaslhatüssalMln. 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü ticaret ıubesi 
müdürlüğünden: 

Askeri tıı.brlkalar umum ınüdUrıüını teşkllMında istihdam edilmek üze
re aşağıda yazılı şartlan (3656 sayılı kanun hükUmlerl dahlllnde) haiz bu
lunanlardan imtlhnnlıı. erkek ve kadın memur almncnğından en geç 7/12/ 
942 tarihine kadar T1caret §ubE'&lne müracaatlan. 

1 - Memurin kanunundaki vasıflan haiz olmak, 
2 - Askerllğlnl yapmı' bulunmak, 
s - En az orta tahslll bulunmak: (Ticaret okulu mezunları tercl.h 

olunur.) 
4 - Daktilo 11e yazı ynznbllme& 
İstenilen vesaik: 
A - İyi durum vesikası, 
B - 6 adet vesika. fotoğrafı, 
c - Mektep diploması, 
D - Evvelce bir yerde çıı.hşmı.ş iseler bonservlslerlnt 0925) 

le her iki ıtnemada da aeanaJar t - 4 ı~ - 6.30 - ve akşam tam 9 da 

İıtanbul lhıema aevenler1nl fevkaldde 
memnun edeeek emse.ls1z program 

Çarpbpı §eh:zadebaş1 

AZAK TURAN 
Bug{hı matınelmien itibaren 2 sinemada e.ynı r.amanaa 
Bu aene Tl1rtı: stnemuında muvaffakıyetle gösterilen: 

1-TARZAN DiYARINDA 
Balta rtrm~ ormanlarda korkunç sergüzeştler, esrnrengtz 

maceralarla dolu heyecanlar heyecanı 
TltRKÇR 8ÖZLtl - TltRKÇE ŞARKILI 

2-KADIN IST~R~~ 
LOKETTA l'.OUNG - RAY MİLLAND 

Orljlnal mewular, unutulmaz nknlarla dolu büyük ve şık bir 
Atk roma.nı . , ____________________ ... _____ ..,, 

Bn eenenbı pbe.erler dizfslnden 
ı nvıuLADE FiLM 

Büyük fedakarlıklarla ~tr prog"ramda 

ÇIEN BIERlboTAŞ'<dla 
Buıün 11 deu itibaren devamlı seanslar. 

Bu eene BeyoRiund& muvaffakıyet ~korunu klran, bilhassa bayan
larım12 tarntmdan tevkalAde takdir edilen: 

1-Öldüren Bahar 
Gih:eller ıüzell KATALİN KARADY'nln sevimli sanntk!\r PAUL JAVOR 

J1e mü,tereken yarattıktan içil bir a~kın, ölmez bir 5evglnln ronıanı. 

Lütfen Bu hakiki talı.eser talblerı titreten aşk ve SC".•lşme 

D•kk sa.hnelertıe heı1ı:es1 mestedecek, her knlbe aşkın 
1 at en UAhl destanını yaşatacaktır. , 

2.PEÇELi KADIN 
1\1 A R Y H O L T - l\l 1 C il E L W il A J, İ N 

Tüyler lirpertlcl bir fııcla - Maceralarla dolu mi.ıthlş bir hadise 

~ .................... --.:mmm&~;llllij;:mmmm' 

İstanbul ıi11ema gönlillü!erinln kuyrulılu yıldızı: 

HA VANADA 
BAYRAM 

~kil filmler harikası 

B~ başa başka :renkler, bllfka rüneşler, başkn llemler, başka 
ilhamlarla ruhları teshir eden tıır heyecan mahşeri: 

l'aratanlar: 

ALiCE FAY CARMEN MiRANDA 
CEZAR ROMEO - JOHN RA YNE 

Bugün başladı 
Aynca: 150 mllyon Amerikalıyı titreten: 

GANGSTERLER BABASI 

l 

1 

',.._I Milli - A 'da j-, 
, IW Bugün matinelerden itibaren •mmııil::mllilllS~~ 

YILDIZ SiNEMASINDA 
2 büyük film birden 

Waterlo Köprüsü 
ROBERT TA YLOR - V1V1AN LElGH 

-..~-•Ayrıca:KARNAVAL KRALIÇESl-.-1 

Sabırsızlıkla beklenen R E B E K A 
Be~iktaş SUAD PARK. sinemasına geldi. 

----ll·er gün 2,30 da matine vardır. Telefon: 43143 ---

D i K K A Ti... D i K K A Ti ... 
Önümüzdeki Cuma matinelerinden itibaren: 

TAKSiM SiNEMASI 
İspanyol Şarkısı Kraliçesi: 

IMPERiO ARGENTiNA'yı 
Prosper Merim~e'nln meşhur eserinden alınan: 

KARMEN 
(Türkçe sözlü kopyası) filminde takdim edecektir. İspanyolca Şark 

f3J"kılnrı. Bütün şehir balkı bu htırlka tllml gidip görecır .. ur. 

~ ............. ıı:m ...... E??::m• .... ma+& .. l!ll!M .. ~MM .. :ml .. l!m ....... ~ 
;. 

(_DAC KIZI J 



----a deniza 

MrlıiHUii•· bOrçtan kurtuluaam. 
harp sonrasma hazırlanm.. • • 
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JP:~R A~Ş~AM "'ıs~günü mii 
"'-BiR IIJKAYE 

bekledin? JAPONYA'DA TAYYARECiLiK 
Ü YEDİKULE ZiNDANLARINDA 

Uzwı •e sivri tırnaklı paımaklar Ve eskiden olduğu glbl etrafında 
arfın kenarını yırttı, Iclndeki kAğıdı dönen birçak klm.seler vard.l. Gene 
~ıkardı. Mektupta aynen şunlar ya- seni gözden kaybettim... Lftldn her 

Genç kızlar tayyareciliğe büyük bir 
meyil ve alaka gösteriyorlar 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 1 Tefrika No. 61: 

'---======---===---ı======·--.,, 
Eıyordu : zaman düşündüm ... Nlıha.yet a.rada.n 

o:Sevglli Leyla, Jşte uzun yıllar geçti. Nihayet bir ay 
Fatma bırakmak istemedi: ı - Eh, dedl, blzlm de va.ktlle bir 
- Sen de pek kork.ak bir adammış-- giilümiliı vardı amma, kokla.mat na-

Beraber ge~lrdiğimlz bir aşk gece- önce karşılaştık!.. Bugünkü harb bir makine mu. 
sinden iki gün sonra sana yazdığım Belki biraz kabaca olacak amma h b "dir B .. t .. uh · 1 bu mektubu derin blr hayretle karşı- sa a b Ita.rşılaşmamrzaki bütün are esı · u un m arıp er 
lıyacağını bUlyorum. Belki bunların in~oaım~ olduğu gi.bl anla.taca~. her türlü ilmi ve fenni terakkile
hiç birini yazmam doğru değildi. Fa- zaten aramızdakl 32 yıllık samlınlyet ri askeri maksatlarda kullanmak 
kat yapamadım. İçimi olduğu glbJ blrbirtmıze her şeyi söyUyebilecek için bütün gayretlerini sarfediyor-
şu kağıtların üstüne döküyorum. kadar derindir değil mJ?.. lar. Her muharib devlet en büyük 

Sözlerime ba.,lama.dan evvel sa.na İtiraf ederim ki haya.tının ~ altın tayyareleri, en büyük tank.lan ve 
sorayım. Ben seni kaç seneden beri devrin! gördüğüm b:ı şaheser kadın en kuvvetli toplan meydana ge
tanıy0rum? .. Kaç yıldır . tan:~ıyoruz?. bu sefer karzım,a ba.mbaşk:a bir şe.. tirmeğe çall§ıyor. 
Tamam 32 senedi~ değıl _mı_?·· Evet.. 1 kilde çıkmıştı. Muhakkak k1 M.1§. gü.. Şimdiki harbin diğer bir hu-
otuz iki yıldan berı birbirun...zl tam- 1 zeldt Fakat nerede o insanın ba.k- · ti d kadınl k tek 
yoruz Ve sen ancak 32 yıl sonra bana tıtı ~man soluğunu kesecek kadar susıye e . arın ~ere -
koll:ı.rını açtın ... Belki buna kimse ihtişamlı güzelUkl.. Nerede 0 beneltli nik .gere.k diğer askeri l§lerderde 
inanmaz amma doğru ve garJp bir entıarUi genç kız? .. Nerede 0 insanı genış mikyasta kulla:nılmasıdır. 
aşk hikayesi ... 32 Y'J içinde muhtell.t erişUme-z, takat tatlı hayallere sürül{- Yalnız Avrupada değil Asya da 
7.a.manlarda senlnie karşılaştım ve Hyen genç kadın? .. Nere-:le bunla.nn da kadınlar şimdiki harbde bilhas
ber .(aman bana •hayırlı dedin .... hepsine tepeden ha.kan o haı'lkulade sa teknik islerde mühim rol oynıu .. 
Halbuki iki gün önce otuz ikl yıldan olgun kadın?.. yorlar. J'aı)onyada kadrnlar hava-
ben uz~yıp giden şeytanın ayağını Bu sefer yalnızdın. ve ba.na ka.rşı cılıkta çok büyük faaliyet göster-
kınve:dın... her zamank~nden çok da.ha samımı mektedirler Alelumum Japon kız-
Senı tanıdığım zaman 11dmiz de görünüyordun. Vakıa yine sou dere- 1 ~ ad -'bet tt"kl ri 

on sekiz yaşında idik. Ve .-.en yanın- cede büyfik btr ustall'kla saklaj.l~ arının ~ X e rag .. e .ı e 
dan geçenlerin bile durup havretıe, ~n seni oldummdan çok daha genç spor motörsuz tayyareciliktır. 
hayranlıkla seyredecekleri kadar gü.. göırterlyordu. Fakat :zannederlın ki EvvelA. alelA.de tahtadan yapı
ze!dLrı. Bu öyle böyle anlatılacak bir elli yaşında. vardın. Çünkü ta.rna.m 32 lan modellerde tayyare kullanma.. 
güzellik dr.ğildi. Hl.kiki btr harika yıldır t9.nıştııtımı?.I yukanda söyledim ğı öğrenirler. Sonra asıl pl!nör
i~in .Leyli>.!.. Sen .. kendini gayet iyi defli mi?.. lerle uçarlar ve uzun mesafelere 
bılır.m~ ya... ~enuz bir .~e evvel OençUitlmdenberi kafamın içlnde bir kadar giderler. 
dikıl.mış ve bır ~ahar gunu açmış 11ldeab halinde yaşayan kadınla be- Japon kızlarını tayyareciliğe 
bir ıgde fidanı bıle senin }anında raber otmduk. Yemek yedik. HattA . . 
kilrpellkten ve !!ÜZ'E!lllktcn yana pek biraz içtik de ... Ve size gittik... otuz teşvik, eden ilk h!di.se ~936 ?a 
sönük kalırdı. iki sene sonra geçeyı bu ILfk gecesinin T~kyo yu ziyaret ~~n Hirth ıs-

Bıllyon.m o zamanlar pek çok sabahm<ia. erkenden sokalta çıktığım mındekl Alman mutehassıS'ınlll 
ıneftunlarm vardı. Ve btın1arın b~ zaman şaşkındım... Mesut mu idlm? .. yaptığı gösteriş uçuşlandır. B~
~uıda da ben geliyordum ... Hattrlıyo_r- BIImemL. LA.kin dün gece bana söy- dan sonra her Japon kızı motör
sun ya, oturduğunul evin büyük / ledl~ln bir söz hatınma ıJeldi. ~senı süz tayyare ile uçmağa heves et
ba_lıçe5tnde, havuzun başında. sana daha köşkte iken, ilk görüştMümüz miştir. 
cilanı aşko etmeğe kalkışm~Uın. Sır- zamanlarda beğenmiştim... Oldukça Japonya ile Amerika ve İngil
tlnda mavi, beyaz benck!ı kısacık blr hoşwna gttmiRtin ... Fakat üzmekteııı tere arasındaki münasebat ger
entarin vardı. V~. bir m~~ıs .:abaı:ı- hoşlanıy0rdum~ .• dem.11tln... ginleştikten sonra yapılan hazır-
nın erken ~aatıerı ıdl. Hala gCYLUmun Şimdi sana soranm. Bu vaptığın 
önünded:r. Sıc:ıktı ~-e t~?raktan bu- doğru mu idi? 0 hayatının Üç altın lıklann başında Japon kızlarının 
ram buram buhar yuk•e.ıyordu. devrinde bunu ban-.a söylemi~ ol~ay. askeri havacılıkta hiznret etmeğe 
F.ıkat sen benim ilk ı;öziim üzerlne dın ne olurdu sanki?.. bazırlanınalan vardır. 

Japonyada kız tayyarecilere 
mahsus kulüpler çoğalmıştır. 

Mis Madsudaira Japonyanın 
belli başlı. planörlerindettı biridir. 
Henüz on sekiz yaşında olan bu 
kız üçüncü sınıf tayyareci diplo
ma ve unvanını haizdir. Aynı za
manda wnwn Japonya planörler 
(lig) in reisidir. 

Japonyada kız pliUıörler kulüp
leri gibi erkek kulüpleri de talim 
ve terbiye cihetinden askert ida
reye tabidir. Askeri müfettişler 
sık sık bunların talimlerini teftiş 
ederler. 

Motörsüz tayyareler amatörler 
tarafından evde inşa edilmekte
dir. Tayyarecilik ve uçuş için ol
duğu gibi tayyare inşası için de 
tevsiklerde bulunuluyor. 

Husus! fabrikalarda bin~rce 
pHlnör imal etmekte ve bunlar 
yok pahasına kulüplere satılmak
tadır. Japonyada her köyün civa
nndaki tepeler kız ve erkek ço
cuklann motörsüz tayyarelerle 
ucuş yapma1anna tahsis olun
muştur. Bu tayyarelerin inmesi 
icin husust sahalar vücuda geti
rilmistir. Maahaza her hangi düz 
:vere bu tayyareler inmektedir. 
Kaza vukuu nadirdir. Motörsüz 
tayyarelerin ve bunların pilotları
nın askerl cihetten büyük ehem
miyeti vardır. Çünkü her kız pilot 
tayyaresile tam techizatlı yedi va
hut sekiz askeri taşıyabilir. Bir 
filo plA.ıM>r bir askert kıtayı taşı
yabilir. On dört yaşından itibaren 
her Japon kızı tayyareci yazıla
bilir. 

ku'aklarma kadar kıpkum zı kesil- o zamanki halini dlİ.fündükce 
dU: Beyaz benekli enta.riuln etek- kaybettJğtm şeyi, kaybettlıtim, sevgilı. 
lerınl havalandıra havalandıra ya.. yt lçlm sızlıyarak hatırlıyonım. o 
nımdan kaçtın... lıarlkulaıde günlerlnde bana dalma 

Ondan sonra hep aynı ''!Y.·. DaJ- •hayır. dedin. Halbuki bugün!.. 
ma_ b~nden kaç1yordu11 .. uzakla_şmak Benim ideal ı:;evgillmi 0 şaha.ne 

Köylünün kalkınması 
vesılesı arıyordun ... Hatta mesela ka- halile bana getlrseyc:Un ya ... 
la.balık bir mecliste o kcc.1man ve şa- Mamafih ben gene ldeal1m.e b
şılacak derecede güzel gözler1nin ba- vu~tuğum için snna t~küre borç
kısları::ı y_akalna_mıyordu_nı. Bir an luyuın ... Ve gözlerlml kapadı~ım za
onlar .uzerıme cto:-z-~ çe:rıl e bile he- man ben seni üç altın ça~ının si
men ıstlkametıerını deglş.tırlyorlarciı. ması ve deforme olmamış vücudunla 

(0.. tarafı 5 inci sahifede) ğıt para piyaadan çekilerek paranm 
lstatistiği..ıi tutmak mümkün olma- eaki kıymeti iade edilmeğe çalışı1a

~f~mafıh sen gene benıın için sa- taiıayyiıl ediyorum ... Yalnız sanı\ SO
mımı bir «koı~u kızh idin gene r:ınm: Bana kollannı açmak için bu-
arıınıızda bir arkada.şlık vardı. gtinü mü bekledin ? .. ıı 

makla beraber, yukarıda. Ziraat caktır. 
bankasına olan borca dair verdiğim Diğer bir tedbir olarak da şunu 
rkamlann çok üstünde bulunmakta- ileri sürebiliriz: Memlekete pulluk 
dır. Bu horca saplanan, batağa saP'" itıhal etmeli. Bunlardan gümrük al
lanmı~ olur ve çırpındıkça daha da mıyarak, taksite hağlıyarak ucuzca 
batması mukadderdir. Çünkü faiz, köylüye vermelidir. Kara sapandan 

O zaman bana söyletmemıştin. Fa- CBir ylldız) bazı hallerde, yüzde yüzü bile geç- kurtu1manm tam sıraS'ldır. 
kat şimdi .sana her şeyi anlata.bili- mekte ve köylünün belini dog"'rult- B d b k k - -1 • le "f 
rlm. Sen benim için adeta. bir ideal B J 1 un an aş a reaı ooperatı -

U m a ma.sına bir türlu·· imkan vermeme,_- lennı· • ,_ l d k" it · idin. $enden ba~ka kims~yi dl.İ.ŞÜll- c a il' n ll'UTU maısın A 1 gayre en 
meme imkan var mı idi? .. İlk genç- tedir. fşte Ptıdi bu borcun tasfiyeai artbrma.hdu. Vakıa. böyle zamanda 
Jlk rüyalarımla daima sana şUrler çareleri aranmahdu. sıkıntıdan kurtulan köylü böyle yer-
yazıyordum. 1 2 3 f 5 8 1 8 9 10 Köylünün borcundan kurtulması lere bağlanmak istemiyece"ktir. I...a.-

Ne yazık ki bütün arzuiarım, l -'!'"'"'...,..,.-. için bu zamandan daha iyi bir za- kin bunun için fazla parası olan köy-
emeklerim ve Lht'raslanm içimde knl- man olm.ıyacağı muhakkaktır. Çün- lünün harbdttı sonraki sıkıntılarını 
dı. Sen evlendin. 2 kü eJYa fiatleri yiiloselmiftir. k.aroıl&yacak: kredi mi.iesseselerine 

Oenç kı2Jıldruı, genç kadınlığa 3 ••• olan ihtiyacı anlatılmalıdır. 
doğru geçişini, bu harikulAde Jstiha- 4 Bu ıöyledi.ltlerim harb içi.ne ait HulUa. memleketin refah ve sa-
leyi gözlerimle takibettim . tedbirlerdir. Meselenin bir de diğer adetini ltöylünün ka1lı:ınmasında bu-
Kadmlık seni büsbütün güzelleş- cephesi vardır: Harhden sOllra zira• lanlar için, bugün en baota gelen 

sın be! Hemen böyle birdenbire kal
kıp gidilir mi? Ne güzel içip eğlen!,. 
yorduk. 

- Ee kuzum, senln de kulpun kola
yın bul 1muyor, Bent buradan ka
çırtmak Jçln bel-altlarından bahsettin 
durdun. Bana da gitmek düştü. Be
nim Çamur All Ue uğraşmağa vak
tim var mı? Da.ha zindandan bugün 
çıktım.. Başunı dinlemek, rahat et.. 
mek, nefeg almak istlyorum. Bırak 
Allah aŞ'kına benim ya.kamı! 

BenU Fatma blrdenblre Musanm 
boynuna ~rıldı: 

- Haydi otur şura.ya. Bu ger..e be
nim evim~ kimse gelmez. Bütün bun
ları seni denemek için söyledim. Sen 
gerçekten iyl yUrekli bir erkeğe ben
ziyorsun. Senin yerinde bir başkası 
olsaydı şlmdl hır ç1ka.rır, beyn1mi a.t
tınrdı. 

Musa tekrar eski yerine oturdu. 
- Ne o? Sen de belAlılar r,ibi konu.

şuyorsun. Bu tara1'ta oturanla..rın hep.
si böyle senin gibi afili mi konuşu
yor? 

- Haydi ben sen de, budala.! Ben 
dünya görmüş, fele!11n çemberlnden 
geçmlş bir kadınını. BclA.lt melalı vız 
gellr hana. 

Musa hayretle gözlerlnl siize!"ek 
baktı: 

- LA.f aramızda ya. Şlmd.1 Çamur 
Ali kafayı tutup gelse buraya •• Ne ya'" 
parsın? 

- Onu sen kendine sor! Fakat, be:n 
istemezsem, ev1ine k1mse giremez. 
Kafasına blr bakıl' gü~ vururum .• 
Bcynfnl dağıtırım. Kapıdan defede
rim. Sen erkek olduğun halde halA. ne 
yapacagını, kend1nl nasıl müdafaa 
edeceğini düşünüyorsun~. Tüh sana 
be! 

- Ey .• Alayı bırak l}imdı. Mademki 
bent burada alık:oy-d\D1. Burnumdan 
getirme de sızmcaya kadar başba.şa 
eğlenellm şurda. 

- H~r zaman gelmeyi va'dedersen 
dediğini yapaıım. Yoksa burada sız
mana müsaade etmem. Karşıki me
zarlikta. yatacak çok yer var. 

- Pekl be imanun. Galataya, Azap_ 
kapıya gtdeceğime her zaman sana 
gelirim. Hem ben de Çamur Ali gibi 
dostuma hediye almasını bilenlerde
nim. Benim ahbap!ığımdan çok mem
nun kalacaksın ! 

Tekrar içmeğe başladılar. 

- Piç Alimet de benden memnun
du amma, başımı belA.ya. soktu. 

- Ben onun gibi be!Alılardan de
ğilim. 

- Ben sana. benim başıma balta ol, 
bela kesU demiyorum. amma, ben bu 
kadnr pısırık, bu kadar çekingen in
sanlardan da hoşlamna.m. BJr erkek 
biraz da tuttug-unu koparmalı ... Kaba
dayı olmalı. 

Musa kollarını kaibe.rtara.k böbür
lendi: 

- Becim neyim eksilt be? Sen de 
90k böbfirleniyoraun artık. Şu kuru 
IA.flan bırakalım da, haydi gel bir 
tiiı1tü söyle bana .. 

Fatma gerçekten beliUı bir kadındı. tinniştL Tehlikeli, lnsanı çileden çı- ı--ı-_. at mahıullerinin fiat yükselmesi mu.- meselelerden birkaçını kurcaladık. 
karacak. aklını ba.ş•ndan alacak ta.- bal gibidir. Bunun muhtelif sebeple- Bu yadide daha. mümıir fikirler ileri 
clar kuvvetll bir caziben vardı. •Ka.. - ··ı · · dil -'-ri vardır. Bir kere deniz ••m mem· suru meısmı · eyere& yazımıza sOG 
dın• denilen in~ı tek başına tem.. -Y • 

Oürtlltüyü, kavgayı çok seTerdi. Ka.v
gacı, vurucu erkekler<kn hoşlanl'l'dı. 

lekelterin mühim ... tı"L -- ,.,tı haA len venyoruz. sil ediyor git:-i idin. n8Ala 
Sanki ~entien etrafa oır takım gö- yol bulamadığından. yığılmak.tadır. 

rünıneyen dalgalar yayılıyormuş gt- 1 Bunlar harbdeo aonra cihan piya.aa-
bi bulunduğun odanın, salonun ha.-1 ._ __ _. ..... ...,...., .... _._ ... _._, aına a.1ı:ın edecektir. Saniyen bom- Emin Bülendin 

Musa. o geeeyl Fatmanın evinde 
geçirmeğ'e karar vermişti. Bir aralık. 
P1ç Ahmedin sesini duyar gibi oldu .. 
kendi kendine: 

sip olmadı? - \ 
- Neden? 
- Tanh çok gördü galiba! Bat-

kala.n kaçırdı. Uçtu gitti e~. 
Fatma, Kalafatçı Mu.saya kan.ea,ı 

takmıştL 

- Sen çok hoş adaID3lll f 
Diyerek, gerindikten sonra ba.şml 

Mu.sanın diz.ne dayadı. 
- Bu gece bizim Çamur Al1 ıeımez. 

Sah~ba kadır başbaşa etıeneceğl.z. 
Haydi, şimdi de sen bir köy türkiid 
söyle bakalım .. 

- Köy türkülerini son.raya bıra.Jta
lım da sana bir İstanbul şarkısı oku
yayım. 

- Sen de beclm g1bl her telden ça
lıyorsun galiba? 

- Eh, oldukça... Vaktiyle denizcilllc 
yaptık. Denizde doln~Iat çok bll1r 
derler. 

Musa okuınağa .başladı! 

Zülfündedir benim bahtı s1yabım. 
sende kaldı gece gündüz niglhım. 
İncitirm~ senı meğer nig!hmı. 
Seni sevdim odur benim günahım. 

Benli Fatma: 
- Fena söylemlyorsun amma., bu 

şarkı hoşuma gitmool. Ha.ydt b1r ta.
ne daha .. 

Diye mırıldandı. Musa kadehinden 
bir yudum rakı içtikten sonıa hilso
zamdan şu şıu·kıyı okudu: 

Bu yosmalık gider, bu ç-at de~. 
Gün gelir sana da bakan bulmımaz. 
Gül ruhların solar kaddin bük1llür. 
Sö'Lüne inanan, uyan bulunmaz. 

Fatm.anın kaşlarını ç.aıtt..ığına bakı
lırsa bu da h-OŞuna gitmemişti. 

Mu.sa derhal sesini değlştlrdl: 
- İşte şimdi blzlm köy havalarını 

okuyorum sana. Bunları her halde 
beğeneceksin. 

Fatma cevap vermedi. 
Musa okudu: 

Bağın üstü kaya. 
Sevdiğim benzer aya.. 
Hiç sabnm kalmadı 
Günleri saya saya 

Fatmanın yüzü gü.lmeğe başladı. 
.Musa dlk, fakat yanık seslle devam 

etti: 

Bal koydum taıbşğa. 
Yolla.dun kızla bağa. 
Bir yastıkta kocayın, 
Sahan uydu tabağa. 

ratına kaJıkaha.yla giilüyora. 
Musa. Co.ştnW}tu. 

Ekin ekti.m. çöllere, 
Blçtirnıedim ellere. 
On beş.lnde yft.r sevdim, 
Ondan düştüm dillere. 

Evlerimin önü na.ne, 
1ı':iül oldum yana ya.na.. 
İstanbulun içlnde , 
SevdJceğim blr ta.ne. 

Musa önündeki kadehi boşa.itti: 

Elmas yiizü.k parmakta. 
Murat senı sanxıakta 
Her ylğ1t kAn değll ' 
Al duvaklı kız almakta. 

vasında bile bir k:ıdmlık rüzgô.n, bir Soldan sata ve yukandan aşafı: bardıman yüzünden Avrupa fahri- l ~ 
kadınlık kokufü ve bir kadınlık cazL- 1 _ Karadenlzde blr iskele_ Nakit. kalan m.ahvolmuttur. Bir~ok teknik Em· B~Fd':~U 0

1 
gu ile e_Jebı·-

besi dalgal!lnıycrdu . 2 _ Amerikanvari. eleınan harbde ölmüştür. l~ler düze- lD w.cn ın ö ümü t1 

Hayatının bu C:evtesınde de mef- 3 _ Bilsbütüo. ne konuncıya kadar sınai iıstihsalit yat alemi .nasıl ö~ü. cevherli ":a~-
tunların hayranların pek çoktu. ve 4 _ Ümldeden k.işl. kesileceği için ziraat mahsulleri aley~ pe.rver hır varlıgıın kaybetmı~ ıse, 
artık toy b!r delikanlı olmamakla 5 - Memleketler - Başına bit harf nine hiT fiat mikyası husule gelecek- Turk ~orculan ela, mert. kibar, 

- Adam _,en de, dedL İnsan böyle 
gii7.el, hovarda bil' kadına kıyabillr 
ml? Bana karşı tok iyl davrandı, 
kalkıp gitmek Jstediın, bırakmadı. Ya. 
hınk.Saydı, bu saatten sonra nereye 
giderdim.? Ben mezarlıkta yatmağ'a. 
alışmış bir lnsan değ1Jlm. Piç Ahmet 
cami tobutluklannda farelik yapma.
ğa alışmış amma, ben şimdiye ka
dar böyle serserilikler ya.pnıadım. 
AJlah razı olsun w kadından: 

Fatman.ı.n gözlerı süzülüyordu. 
Musan~ glttikıçe a.çılmru!ll ve se

vimli bir adam halin! alması, nilıa
yet bn 1kl klşill~ meclisin neşesiq.t 
arttınruştı. Fatma başını kaldırdı: 

bernoer ben de bu hayr11nlnrın, bu konursa ikinin yansıdır. tir. ideal hir ıporcu örneğindeııı mah-
meftunlann gene basında geliyor- 6 - Tersi gök rengi mJdlr. Salisen bugün harbde . ··ren rum kaldı. Emin Bülend'in göğsünü 
dum. Vakıa aıtık eskisi gibi Pir cpta- 7 - Bir 1'a.crulye Y1!'Jlleğl. - Telkih. tanklar tr'akt•· 1 . l§t goha kabarta kabarta cTürküm ve düş-
tonik fı.şık~ dC'ğlldim... Fakat ı,en , or er yann zıraa sa - k 

8 - Başına bir harf konursa. releri sına nakledilerek 1 .. 1 t d ·ıı le ınanun sana.. alsam da bir kişi 1.. > 
ben m için ° hnr kulade güzelliğini"' demektir - Tersı şik~r - Bir emir. . t l - . ulz~m u l~f.ı edr diye yük&elen gür sesinde hakiki bir 
hfı a ideal ıd n .. Ve senı ehi ür.du- 9 N t . zıraa ame esının az ıgını te a ı e e- . . . A 
ğüm zam:.>n dnim:ı iki ayı ı l"ah!i!!• e- - 0 :ı - Geçindirme. bilecekler ve zirai istihsal olduk,._.. sporcunun ıradesını sezmek lazım-

, ' 10 - Fehmeder misin. k .,,... dır Galatasarayın çevik ıüratli tin ile g z'.~rlnıin cinüne r~cliyordun. artaca hr. · v • ' 

18 v:ıı:md'lld nınvi beııekll entarin Geçen bulmacam.JZ m.eşhur solaçıgı futbolcu Eınin Bü-
ve bir !od, filizinden rl:ıhıı. körpe Soldan s:ığa. ve yukandan aşağı: Bu düşünce göz önünde tutulun- lent. .. 
gen· k" giızel'ilYinle ... Soııra'u h:ırl- 1 - Pilav, Nu, 2 - İcabetetme, 3 - c:a- akla bir takım meseleler gelebi- G.alatasa.rayın emektar, kudretli 

Fatma: 
- Ne homurdanıyorsıın? ded. işte. 

dedığlni yapıyorum. Çenen1 tut da 
beni dlnl~. 

Musa sustu. 
Fatme Keremden bir parça söyle

meğe başladı: 

(Arkası var) 
•n11ıtunnıııınıunn11ıııuuo111uı1111•uıııınUhıntnuıunıuı 

Dikiş ve Fransızca 
dersleri 

Şişli Halkevinden: Biçki, dikış ve 
Fransızca derslerine l / 12/ 1942 ta
rihinden itibaren baş-Ianacaktır. Ka
yıtlı olnların ve yazılmak İstiyenlerin 
müracaatlan. 

kulüde kadınlık haliı1Ic... Gozler min !,ahana, Tıs, 4 - Abadetmek, 5 - lır. Harh sonunu borçsuz karşılama- ve enerjik idareci;si Emin Bül~t ... 
öniını:len ge~irdiğiın bu iki hayalın Venezuella, 6 - Tatum, !Az, 7 - sı istenilen köylünün harbden sonra Son senelere geÜncey kadar pe- YENt NEŞRh AT? 
ikisi de be·1lm icin birblrfPdC'n c:ı.- Ne, Me •. Besa, 8 - Utte.Uerl, 9 - yeniden gırtlağına kadar horca bat- ırini bırakm.adıg"'ı av sp~runun ta· Turnam, ne diyardan gelip geçer..>it1? 
i t . Mıklasıkı, 10 - Ses Azı T• • • l 1 lıd ... l"- r . Blr haberin sorayım, du.-un tum.aJar. I> · ı P ı · · • '"'/. maması ıçın ne er yapı ma ır r ar. nınmış mahır bir şahsiyeti O'lan Emin " ogu.. mecmuası 
Hatırlıyoı musun? .. Bır gun sana -.=-••••••••• akla gelen filc_jr, tasarruf fiJu.Kür. Bülent... Benim Han Aslımdan ha,bcrdar mısın? ZJnguldak gazetesl.ain sahlbl güzi-

Ad d 1 i ,. Bana bir te•elli verin turnalart d ı A K .-ı-.. ....ft ... ft l isi a vapurun a ra.~e dm. Bundan 1 Fakat ahi hocalığından ziyade müs- Bütün sporculuk hayabnda hepi- c sar .n.. araoc. ... z. yu ...... nu.ı.k m... 
12 ~ene evvel ... Kocando.n henüz ay- AKŞAM pet tedbirler üzerinde dü•ünmek mız" e öme'- olacak bı·r ,_udrette ı"di. . le ye:nt ve aylık güzel bir fi.kir, sanat 
rılmıştın. Ve tnmam 3!l ya~ında ldln. d h f dal d y &: .ıı; Ilc:i turnam gelir aklı k:ıralı, ı V~ ül'lrii mecmuası neşrine ba~~amış-
LAkln hiç göstermiyordun ve güzelli-! b ~. a k'~~-· ı .. ıd Şu mufhakf k kak ki O çok asil ve kibar bir sporcu idi. Avcı vurmuş kanatlan yaralı. ı tır. İ.st;anbulda çıkan mecmualarla 
ğinin hakikaten en olg-ıın rnmanı ızım oyumuz. e ~":rru i ~var- Bu büyük şair sporcunun ölümü S&nl vuran avcıların nereli? reıts·bet edecek bir nefasette çık.a.n bu 
idi. Şimdi ~enin rayatmın üç devre.. Abone bedeli dır. v~. altın fı~t~erın~ haddi~den karşıınncla bütüın sporcular namına Yare bizden selam edin turnaları güzel dergide pek çok tanınmış lmza.-
sinı de b.nıyordutn. Gen~ kızlık, genç Türkiye Eenebl fazla yu~?esıoın. ?U: .sebe~1 .• de derin bir hürmetle ve içim yana ya- lann kıymetU yazılan vardır. Birçok 
kadınlık ve olırıınluk devirlerini... budur. Koylu, kendı tabırile colum- na eğilirim. _ Bedri Giirsoy Musa bi~eıı.ıbir<! heyeeanlandı ve. üstat kalemlerin devamlı yazılarını 

G"'nç kızlık zamanında ~an.ı ba~~- SeneUlı:: 1400 kuruş 2'100 kutu.o lüle kalımlığını> muhakkak ki bjr Fatmaya dondü: ı temin etmiş buluna.n bu nefis füdr 
tıkca : «İnsan bundan claha fazla gü- o Ayuk 750 • 1450 • miktar ayırmıştır. Fakat bugün köy- r R A D y o ı · - Beni ~imdi can evimden yara-. mecmuasının şehrimiz münevverleri 
zelleşeme7•.,, diyordum. Halbuki sen 3 Aylık 400 , 800 , lüye, ileride de faydalı olacak eşya !adın, ablacı~ım! Bana köyümü, oca- arasında da büy\ik bir alaka. uyandl. 
kadınlasınca lı nim düşiıncenıin yan_ ı Aylık 150 bulunmadığına, mesela makine filan ğımı ha.tırlaLtın. racağuı.ı şüphe etmiyoruz. 
1 ~---------·-----'--1 ld - Herkesin bir Aslı Han'ı val'dır ış olcil'ğunu ispat ettin ... Genç ka- I az o uğuna. göre, parasını elinden değil m1? • 
dınhk zam mnda gene kendi ken- Pıısta bıt1tıhadınl a d

1 
ah1l olmıyan çıkarmak, hıç olmazsa birkaç gün Bugiinkü program Musa iyice sar·ı-oş olmuştu. r·çln! 

dl e Art k b d cı ecne mem eket er: Beneliltl: ak 1 ,u m : « ı tın a ı aha fa.z;a yaşam arzusi e eefahete dalabi- 12,30 P"""ra.m·, 12,33 M;;,.ı·k (P1.) ,· çelrerck·. 
ırk ı d 3600 altı aylığı 1900 ne aylığı ·~ ....., 

guze 1 
• c:ın s g g-ı .. » ıyordunı. Fa- lir. «Rakı içiyorsun, sefahet~ dalı- 12,45 Ajans haberlerl; 13 Kürdllihl- - Doğru, dedi. Her göııülcle bir 

kat senin olgıınluk ç:ığın ilk iki devrı IOOO lru~ur. d. ı k k. ka 1----------------1 yorsuın> ıye onu a}'lp ama tan zi~ caz ar ma. mından şarkılar, 18,03 I Aslı yatar. Kerem, sevglllsi uğnında 
ile sönük bırakacak k"d:ır şahane Telefonlarunı::r Uaşınaharrlr: 20565 yade, bunun sebeplerini araştırmak Fasıl heyeti; 18,46 Dans orkestrası; l can vermı., amma, bu devirde onun 

K 1cand:ın a.;ıı dı!rını duyduğum Müdür· 20497 s1 2015 Rad Ga t i şı d K 
t--~-----· -------1 üzerinde düşünmek daha dog"'rudur. se er; , yo zc e::;; 20,45 Bir - m 1 ereml bırak :>en! Söyle 

.KONGREYE DA \'ET 
Kababa.ş lisesi Mezunlan blrllğl.n... 

den: 
Birliğimizin senelik toplantısı 6/12/ 

942 tarihine ıniisadii' pazar günü saa.t 
15 te Beş!kta.ş Halkevinde yapılaca
ğuıclan, bütiin mezunlann gelmeleri 
&ica olunur. 

dl. l'azı hff'rl: 20765 - idare: 20681 ve bu şartlan izale edici tedbirler 19,30 Ajans haberleri; 19,45 Yurttan 1 gibi ô.şık nerede? 

zaı,.:ı.n sana bir kere daha içimi dök- ··-..,nı 21 Ev" tl b k l k .. ·· ,.. bl • r Zilkade 22 _ Kasım 25 Bir kere köylünün paramıza karşı marş 0 6•"" yoruz; ın s.aa ; a a ım, oyunue r a.şl tC\'e sen 
nıc·~e kalktım. 8 t O"' öıt İk1 itimadını kuvvetlendirmeliyiz. Bu, 21,15 Müzik (PI.>; 21,30 Temsil; 21,50 de gönül vermi:.ş miydin? • *Sa . . . . 

O sefer de ban:ı nhayır!..• de:Hn. · m U. ~ Ak. Yat. W,,><>....,ticumhur bandosu· 2230 Ajans _ A canım senin gibl bi g·· li nyer Halkevmden: 6 bJnncı-
~kl k ğ E 12 40 2 25 7,22 9 yalnız propaganda ile olmaz. Mu·· .. _ ".J~ ' ' ' r uze n k. 1942 ·· ·· 15 omsu çocu una hiç bir z.a- . • • ,46 12,00 (,38 -> haberleri ve borsalar. yanında böyle §eyler kornım:ı:ık say-. an un p:ı.zar gunu eaat te 
man cıevet!.:. demi;eceğine ıaWp ol-ıı Va. 6,22 8.06 13,03 15,28 17,41 19,19 P:t Atedbirler de almalıdır. Nete~i?1 ~a1'Jl sabahki program gısızlık olmaz mı? · ı kıymetli edibimiz Refik Ahmet Se-
muş.um. Ve benim kin sen her za- İdarehana BabıA.ll elvan hukumet bu yolda adım atmak Jçın 7,30 Program; 7 32 Vücudumuzu - Neden saygl.c;ızlık olsun? Geçmi~ va.1gil (Muhtelif devirlerin ve za-
manki gibi gene ka~uşıılması 111.~ım Acımusluk sokak No. 13. ~eker fiatine zam yapını" ve Verhk çalıştıralım; 7,40 Ajans haberleri; -~'·lm-den bahst>diyonız. • 1 manımızın güzellik telakkisi) adlı 
gelen bir id a'dln... vergisi koymu15hn". Böylece fazla ka- l 'l,55 Karışık program (Pl.). - Musa önüne ba.kıyol'chı. bir konuşma yapacaktır • ... 
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2 !{;.nunuevvel 1942 

- 1Ş ARIY ANLAR SATILIK - 45 santim Strong de
mir plfınyn. tezgahı, Galnta Ko.la!:ıt-
yert Yemenıcııer caddesi 29 numara.. 

hi FRANSIZCA, rtlRKÇE - Ve ya müracnnt. daktilo blleıı blr Türk bayan. yazı- ,;;._ ___ ....,:.. ________ _ 

hane işleri. fç1n münasip bir 1ş nra- ACELE SATJUK - Erlem.an sine
ınaktadır. Müracaat Akşam'da. S S S ma maklnesl. Müracaat: Bey~u İs-

- 3 tikltı.l cnddesl 198/2 tüccar terzi Bek.ti: 

FEN MEl"ılURU - Gerek ressam 
olarak gerek inşaat Şantıyelertnde 
(alışını., t.ecriıbell ve Türkçe İngilizci! 
Fransızcaya Cı.şlna genç bir Türk va
tandaşı iş nnyor. Akşam'da CF.E.N
rümuzuna mektupla müracaat. - 1 

Bm BAY iş ARIYOR - Türkçe 
Fransızca lls:uıla.nna vakıf daktilo 
büro ve takip işlerine fışlna, şirket 
veya her hangi blr büroda iş aramak
tadır. İstlyenler Gnlato. post rest.an 
227 No. yn mektupla müracaatları. 

-1 

AUIANCA - Muhabereye muk
tedir ve aynca İngilizce ve Fraru~ 
caya fışina bir Alman iş nnyor. Ak
şa.m'da 178 numaralı rümuz:ı mek
tupla müracaat. 

YCK f:K TAllSİLDEYİM - Hl
mayes ne alacak bir bayan arıyorum. 
cA.A Akşam gezetesl) ne cevap verll
mı>sıııl rica ederim. 

9 UNCU SL"\'lFTAN Al."E.ILDll\1 -
Datrtilo, muhasebeye vnkı!, fakir, klın
sesız yazısı güzel bl.r genç haya.•.ını 
kazanmak için, tercihan tlcnretıha.
de d:ıiml çnlışmıı.k ycUşmek maksa
dlle knyıtsız ~artsız her türlü işi ka
bul eder. Taşroya gideıbillr. (C.H.D.) 
rümuzunn. -2 

ESK1, YENİ YAZIYI İYİ BİLİRW -
Bek&nm doktor yanında ve apartı
man kapıcısı işinde bilgim var 
Şehremini S CÜ iç hastalıltlar ltlinl
ğinde Abdullah. - 2 

HUKUK PAKtJLTF.SİNE DEVAM 
EDEN - Bir genç öğleden aonrnlnn 
resmi ve h müessesclerde iş ara
maktadır. Akşamda CS.A.4 ) rümu
zuna yazılması. - 2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

. BİR ERKEK BADEME - B1r ahçı, 
bir gece nöbetçls:t istenmektedir 
Her gün Sultanahmet Sağlık Yurdu 
dlrektörlfi~üne mümcaat edı.ebllir. 

-1 

ACELE - Kadın ahçısı ve hademe 
aranıyor. Evvelce çalıştıkl:ı.n yerden 
bonservl.sl. olanlar tercih olunur. Şeh
mdeba.şmda Toros KJz Tnlebe Yurdu 
müdürlüğüne her gün müracaat edL.. 
Hr. 

Yılmaz. 

AqELE SATILIK KAPTIKAÇTI -
37 model Ohevrole, m1lmcaat Tarak
çılar No. 7 Kolan fabrlbın. Tel: 21~27 

-J 

ÇOCUK ARABASI - 1k.ızler ıçtn 
iyt İngiliz malı tyt ~satılıktır. 
Beyoğlu Nurziya .sokak 41/5 - 1 

GRATAGE MAKİNESi Tek st-
llndiri 2 metre geni§ 88.blıktır. Çak
makçılar Valdehnn tıst kat 23/25 No. 

-1 

YF.Nİ BİR Sİl\IOKEN - Satılıktır. 
Takslm Tallmbnne Abdillhakha.mlt 
caddesi 70/3 

BİR ADET İKİ l\IETRE - Genişli
ğinde maa teferruat sekiz çeı·çeve bir 
tarak ve SOO küçfilü blr levent Jı::ulla
nılırınmı.ş ytrml el dolruma :tezgflhı 
satılıktır. Flat 250 llrn. Fatih Atpa
zan Mutmııı.r cad. 17 No. müracaat. 

-1 

HADDE ALffilZ - 0,50 den 1 ın/Dl 
.ra kadaı elmastan, zafirden, ~likten 
hadde alınacaktır, Sa.at 2-6 ara.ınıda 
anıntado. Kamkö)1)alns sırası. 91-93 
numaraya gettrllmesl. 

ELEKTRİK - Fınn Te dası !stl.
yoruz. 220 voltluk yeni veya az müs
~ı güzel işler halde btr fırm bf:r 
de yine 220 voltluk sobp. istiyoruz. 
Tcklı.ner mektU:tJla İstıı.nbul P. K. 
1482 adresine yazılmalıdır. - ı 

SATJLm: Kt1Rıt MA'l\'TO Az ktıL 
larulınış (pôttgtrt) blr mıınto satılık 
tır. 23468 No ya telefon edilmesi. 

-2 

K'EI.EPİR PUL KOJ.LEKSİYO'l\'U -
Btrlncl Adana serlstnden itibaren 
Cumhuriyet komple kollekslyonu 
(Hat.aylar tamamen dahm drungnsız 
ve çok temiz. Mnktunn 750 llia. Ak
p.m•da <Kol'Jek.'llyon) a nıektapla 
mfhııcant. 

ACEU!! SATILIK - CPR.AF.F) erkek 
terzi makln~. ne (İ.*andenn 120 
paslı akordtron. Aksaray: ffim~ler 
Pa.zan. 

SATILIK - 8 ktşllik brik ar\,ba 
ile ynnm tan Arap atı.mı uygun n
atle satıyorum. Jl'atih postahane Jcar
şım 47 No. - 2 

4 - Kiralık • Sahlık 

SİJ,tvni ECZANESi DEVREN SA
TILIKTIR - İsteklllerl.n Fatih Mal
müdfirlüğthıde bay Abldln'e mtlra.ca
atıan. 

TİCARETHANEMİZDE SATIŞ l\IE
MUltLU!iU - Ynpmak üzere piya
sada çalışmış tecrObell lkl aatış me.. 
muruna ihtiyacımız var. Ve bir de 
tecrübeli daktilo bayana ihtiyaç var
dır. Kadir Tunca l'e ŞtlrekA.sı, 'I'a.h.. 
takale ŞChdavut han No. 3 KAUJKÖTilllı'DE SATRIK EV -

r 

Mühürdar Yaverbey 80~da. 15 aıa-
YAZUIANE İŞLERİNE BAKMAK yılı, 3 katlı, ' odnlı, terkos. elektrik 

t1zrmE - Genç bir bayana ihtiyaç ,.. ba.vagazmı havi gayet kullanışlı 
l'ardır. Çalışmak 1stlyenlerln bire bahçeli ahşap ev e-hve.n tıatle acele 
adet fotografiıı.rlle beraber İat.a.nbul satılıktır, 23367 telefon numarasına 
posta kutusu 708 c mektupla müra- mfiracaat. 
caatlan. Ücret kablllyctine göre ne _A_C_F.LE-.---S-ATIL--IK--AP-AR--TDl--A-N--t 

2 otuz _ altın~ lira arnsmdadır. Beyoğlu Kalyoncutulluk ingillz sa-

-
--

ALEMiNUT J.'OO'OGRAF ÇEK.MI: rayından aşağı Hamalba§l Yenlyol 
SİNİ BİLEN - i:şç!ye 1hUy:ı.ç vnı Saman meydanı Petro Fncı fırını ya
dır, isteklllerhı aşağıdaki a...irese mü n1nda Tcvtık Erendi 80ka~da Sl/1 
rncaatları: K. paşa Cıı.mllkeblr p 0 ' nuıru:ırnlı senevi 1200 lira Iradı bu
ttncller 10. Foto, daktilo Vedia Ooş- lmıan tıç katlı miictıddet Gftneşll 
tuner. _ 1 ap:ırtıman lçlndekJJere müracaat. 

-1 

İstanbul İkinci icra men.url~"'Un- J 
dan: 39/1281 

Bir borçtan dolayı açık arttırma. 
ne pa.rnyn. çevrllmcslnc knrar verııen 
ve tamamına yeminli 3 ehli vukuf 
nuı.rl!ctilc 3880 llrn kıymet tala11r 
olunan B. Oğlunda Hilscyinaf:o. ma.-

ŞİŞLİDE 900 M.M. l'.AKIN SATI- hn.llesinlıı Fcrldiye sokağında eski 32 
LIK KELEl'İR ARSA - 10 bin llro.ya yeni 36 No. Iu bir tarafı Maryn. Mıl)"
acele satılıktır. 6'.uıt 12 de 80093 Te. lacı oğlu ~ -ro blr tarafı Çatnn 
No. müracaat. ~ill ~ bir tnrafı isran Marl 

bahçe duvan Jle Oskan oğlu Vlçen 
KİRALIK BAHÇELİ EV - .f oda sa- arkası ve tamfı rnbli Ferldiye solı::njp 

lon mutfak banyo, nezaret lı::onlor. ne mahdud blt ba.p ktıgir hanenin 
tİsküdar Sultantepe İmnm sokak 13/l tamamı açık arttırmayn çıkarılmış 
Tel: 80075 ohıp 10/12/942 tarihinden ltiroren 

SATIUK APARTll\IAN - Eyüpsul- ~:ımes1 herkesin görebilmesi 1çln 
tanın merkezhıde Fes?ınne eaddestn- daire d.Wa.nh:ınesbıe tallk edllccclttir. 
de fiç Jrnt her Jcıtta blrer daire al- S!l~ peş1nd1t. Müşteriler muhammen 
tında 2 dilkki\.m olnn 83.ğlnm apartı- b;rm&tin " 7,5 nlspethıde pey ak
man ynn hissesi acele .satılıktır. GÖ- tcd ve yahut mnıt blr bank.anın te
rüşmek !çhı İstanbul Borsa kıraat- mlnat mektutu vermesi icabeder. 
hanesinde Hilmi Kocnb:ılknna. mü- Mftter:ıkim vergiler Ue rüsumu dellfı.-
racaat. - ı llye borçluya ve 20 senelik taviz bc-

KffiALIK _ Yemt ı 4 oda b _ dell ve llı:ıle pulu müşteriye atttır. 
yap · • an Gayri menkul kerıdisfne ihale olunan 

yo, elektrik, dcn!z m~nzaram, ba~, milşterl derhal vcyn verllen mühlet 
ekili ba.hç~yle. tramva~ durnAına bir içlnde parayı verme2ZC ihn.le karan 
dakika. Göztepe, Tiltilncft Mehmet feshedllir. Ve kendisinden evvel en 
Et. BOkat: 15/2 yattıa:v Cevn.t. - 1 yüksek teklifte b\ıltınan lı::imse ar.ıet-

KONFORLU - 1 - 2 Oda müstakil mI.ş olduf:u bedelle alın.ağa razı olur
veya ıyı alle tçlnde tek klş1 tçln gü- .sa onn ihale edilir. o da razı oimaz 
zelce blr yer aranıyor. Yeme!kll ola.. ve yahut bulunm.a.zsa hc:men yedi 
bllir. Kira lçin avans da vernı.r. gün müddeUe arttırmaya çıkarılır. 
Telefon 20096 - 1 Her lkI halde birinci ihale edilen 

müşteri Dd ihnle 8l"aSllldaki farktan 
PAN~SİYON ARANIYOR - Öneml1 ve diğer za.rorlnrdan me-3'uldür. İlla.. 

~ir muesscsede çalış:ı.n emekli blr le farkı ve geçen günlerin fal.zt ve 
oğretmen kinıseslz bir ane ne?.dln- aynca hükme hacet Jmlmaksızın da
de pansiyoner olmak istiyor. H~llç !rece tah.sll olunur. İşbu gayri men
seı:-tıert tc?cllt olunur. Akşam dn. kul kfıgir evdir. Ele'ktrlk: terkos te
A.I.Y. rOmuzuna mektupla mfiraca- sisatı vardır. Binanın beden duvar
atıan. - 2 ıarı k.ligir dnhlll ak.samı a.hşa.ptır. 

4200 LİRAYA - Acele satılık dük- Zemin kat: Sokaktan !ki ha.sama~ 
kfin Çcmberlltaştn üstünde odnsı la çıkılan ve çift kanat demir kapı.. 
olan ve senelik gellrl 300 Ura, Divan. dan zemini mermer döşeli anUredcn 
Yolu caddesi 9. Numan 'Oıken Tel. iki 'basn.mnkln zemini merm<.>r ~li 
!!1807 mermer blle'LlkU aıtındn s:ımıçı olan 

1000 LİRAYA - Acele kelepir 
devren satılık kiralık içki ruhsatlyell 
işlemekte olan ba.kkallye. Kadıköv 

Moda cadd<'sl Leylek sokak 24 nwna
m~. -4 

taşlıkta ikt camlı dolap olup merdi
ven altından ön ce-phedekl odanın 
altındaki bodruma ınuen merdiven 
mahal!! ön cephede camlı dolaplı blr 
oda arkada c:ımlı knpılı kömürlük 
ve bir basamakla ln.llen zemlni a.şın
mış malta taşı döşeli. Maltız ocak, 
gömfilü bakır kazan sabit tczgdh ve 

Sahife '1 

Türkiye iş B kası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: l ŞUbat, S Mayıs, 2 Ağustos, ı İkinclteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri--""' 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 > 999 > - 999- » 
1 > 888 J> 888- » 
1 > 777 > - 777- » 
1 > 666 J> 666- » 
1 > 555 » - 555- » 
1 > 444 » -·- 444 » 
2 » 333 » 666- » 

1 o » 222 » - 2220-
30 » 99 J> - 2640- ]) 

60 > 44 » - 2640-
250 > 22 > 5500- )) 

334 " 11 > - 3674- » J .... , ____ ... ________________ ...... __ ... 
Türkiye İ§ Bankasına para yatırmakla yalnız para 

biriktirmiş ve faiz alınış olmaz, aynı zamanda talihtnizl de 
denemiş olursunuz. 

'--------------~~--nm•zmmmam"' ihracat ticaretile meşgul tacirlerimizin nazarı 
dikkatine 

fstanbul Ticaret ve Sana.)i Odasından: 
4226 numaralı kanunun 3 üncü maddesine göre ihracat ti

caretne meşgul müesseselerin 3018 sayılı kanun hükümlerinden 
istifade ederek istihsal eylemiş olduk1an ruhsatnamelerin her yı
lın ikinci kanun ayında ticaret vekaletince vize edilmesi lfi.zım
gelmektedir. Vize muamelesinden, ruhsatnamelerin tabi olduğu 
mikdarda darnıYa pulu 11sakı suretile resim alınacaktır. Bu aydan 
sonra vize edildiğine dair ticaret vekaletinin tasdikini ihtiva et
meyen ruhsatnameler muteber addedllıneyece~'inden bu ruhsat
namelere müsteniden gümı;ilklerce nıuamelc yapılmıyacaktır. 

Tacirlerimizin ruhsatname! erini vize ettirmek istediklerine 
da.ir vekalete takdim olunacak istida ile birlikte 1/12./942 tarihin
den itibaren odamız muamelat şubesine müracaatlan ehemmi-
yetle ilan olunur. «1'726» 

GENÇ Bİlt DOKTOR - Tünel ile 
Harbiye arasında muayenehane aç
mak tızere boş bir veyn l'kl oda ara
maktadır. Tel: 49206. Saat 12 - 14 
veya 19 - 21 ar:ılannda. - 2 

aynca alaturka helMı. ve arka hah- -

çeye çıkılan kapısı olan mutfaktır.! 1 Devlet Demiryolları ve Limanları !ıtletme 1 
FATİllTE - Poota.hane karşısın

da fevkalfıde t~liycn ba.kknliyemt 
ucuzca devren ııntıyonım. - 2 

FATtRTE - Postahane karşısın. 
da tütful, rnkt, pul, piyango nıhsat
lan olan akta~ köşe denen sa
tılıktır. Müracaat: Fatlıh poetaha.ne 
karşısı 47 -2 

FATİHTE - Malta Tramvay du
ra~da her f§e elverı..,11 ilzerinde 
odası ~~ bulunan dliklln öevren 
kimlıktır. - 2 

SATil~IK - Ta.bta çtvı 1ma1Athane
si, Avrupa makineleri Ue kurulmu~ 
işler vaziyette tam tesisat. Mümcaat: 
Posta kutusu: mıs. - s 

. RA)"DARPAŞA RIIITJM ı CADDE
SiNDE Apartımnn. ev, depo, ga
raj yapmana aon de.recede elver~ll 
müfrez arsalar acele snt1lıktır. Müra
caat: Tel. 60632. 

5 - MÜTEFERRlK 

ALl'tlA..~CA DERSLERİ - Usulü 
tedrisi mükemmel olıı.n blr Alman 
öğretmeni Almanca dersleri verme~ 
tedir. Temlz mobilyalı bir oda klrn
ltktır. Pazardnn maada her ogün saat 
4 ten 7 ye kadar İstlklAl caddesi 133 
No. Hasan bey a.partıın:ı.n 2 nci mer
diven 1 tncı kat 8 No. ya mürncant. 
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Birinci kat: Ahşa.p merdivenle çıkı- ~ 
lan bir sofa üzerinde karşılıklı 1kt Umum idaresi ilanları 
oda birlntn şahnişi olup tavanı ::ra~lı ~=-============================ 
boyalıdır. İkinci kat: Ahşnp merd~ 
venle çıkılan bir sora nzerlne karşı- Haydarpaşa getJt köprüsü lmllt. ve hnfir işinin noksan knlan kısmı mü-
!ıklı 1kl oda. bl.rlnln Onünde zenunt te«ıhhlt nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuştur. 
ç.lnko etrafı demir parmaklıklı tor- 1 - Bu l.l}ln muhammen bedel! 66.400 liradır, 
kuluklu balkon olup sofada alaturlra. 2 - İsteklUer bu işe ait şartname ve sair evrakı D.D. yolları Ankara ve 
mermer taşlı he!A musluk ta~ ve ki- Baydarp~a veznelerinden 332 kuruş mukabilinde alabUlrler. 

S - Eksiltme 15/12/942 salı günü saat 16 da Ankaracfa ~vlet Demir
leri vardır. Çatı arası: Alışaµ mea:"- yollan yol dairesinde toplanacak merkez L;nci komisyonunca yaplacnktr. 
divenle çıkılan blr sofa üzerine 1ki i - Eksiltmeye girebilmek için ıstcklllerln ~ğıda ynzılı veslkalnrla: 
k:Uer bir. çatı altı zemini kırmızı çini blrllkte aynı gün ve aaatte komlsyonda hazır bulunmaları. 
ve önü duvar korkuluklu tamsı ha- .A - 4570 liralık m\TVS.kknt teminat mektup veya makbuzu. 
v1 olup ön cephe çatısı üstü ~r-
sllyn tlremldl ile llrtfilfidür. Binanın B - 2490 sa.yılı kanunun taylr. ettiği vesikalar ile bu işi ynpabıleceğine 
arka cephe He ön cephe bodrum ve dair Mftnnkalılt VekfıleUnden alınmış ehllyet veslknSJ, {Ehliyet ve lka~ 
zemin :ı:at pencerelerl demh' par- için ı.teklllerin bir istida lle ihale tarihinden en asar;ı (8) glln evvel Mu-
maklıklı ön cephede birinci katta nak31M vekfı.letınc mümcant etmeleri lazımdır.) c1817• 

~~~~ön~· 1 
sıvnşile arka cephe sıvası kısmen ta- inhisarlar U. Miidürlüğünden: 
mi.re muhtaçtır. İçinde ayda 20 lira •'---------------------------
ile Piyer Mtgırdlç oğlu kiracıdır. 1 _ İdaremiz Jt:unyonlan için 8 volt 120 amperlik 20 adet akiımulator 
Hud~du: Tapu ka:Ydı gibidlr. Me&ı-ı müteahhit nam ve hesn.bma pazarlıkla ~tın almncnktır. 
hası. Kadastro tesbitt gibidir. Birinci 2 _ Pazarlık ıın2/942 tarihi.ne raslayan cuma günü saat D.30 da Kn.ba-
arttırması: 2:1112/942 tarthl.ne mü- taşta Levazım ŞubCshıdekl Alım komlsyortunda ynpıl::ı.caktu·. 
.&a.dlf_ .salı giinu saat -14 ten 16 yn ta- s _ şartlar her gün sözil geçen Şubeden öğrenlleblllr. 
da Istanbul Yeni postahane bina- 4 _ isteklllerın pazarlık için tft.yln edilen gün ve saatte % 15 güvenme 
Slnda.kl dairei nuUlsus:ısınd:ı bulunan paralarlle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1772~ 
Iklnci icra d:ılrcslnde icra edilecekt.lr llllll•••••••••••••llıli•••DlliilRl!!l!lllP!••Blm! Arttırma. bedeli kıymeti muhamme: 
nenin 375 ini bulduğu tnkdlrde lha-1 
le edlleccktlr. Ak.si takdirde en çok 

1 
arttıranın teahhildü baki kalmak 
üzere nrttırma on gün temdldedllerek 
8/1/943 tarlhlnc müsadlt cuma günü 
aynı saatte icra edilerek muhammen 
kıymetin 375 ini buldu~ takdirde 
en çok arttırana. ihale edlleee.k, aksi 

Bir Bayan Memur Aranıyor 
Şirketimiz.in bir bayan memura ihtiyacı vardır. iu bayanın Türkçe 

daktilografi, Fransıza ve İngilizce daktilografi ile birlikte .stenografi 
bilmesi liimndır. Bu 11r-az.ifeye talip olanların adreslerini göstererek 
tahriren ve yahut k~ndilerinin Şirketimize müracaatları ilan olunur. 

TÜRK - ELLAS T. A. 5. Kredi Livon~ Han. 6/11 - Galata 

MUCELLİT KALFASI ARANIYOR -
Mücelllthanede çalışmak ftzere bir 
mücelllt kalfası IAzımdır, isıtende.. 
runda Yurd matbaasına mflracaat 
olunması. - 2 

BİR İNGİLİZ BATI - Ehven tıe
retıe mtlkemmel İnglllz lisan der&le-

SATILIK İKİ DAİRELİ, YARIM ri verecektir. Çok kolay, prat.tt ve 
KA'RGİR HANE - Yeni tamır edil- sen metod cIJ!:SSONSıı rllmuzuna 
m!f. hem otuıma, hem Irat. Ö:ı cep- mektupla mflracaat. 
hesi t1lbtk aerımıe. arkası nllı boya. 

tat:dirde 2280 No. lu kanuna: tevfikan l b 1 "' d satış geri bırnkılacaktır. 2004 No. ıu atan ul nafia müdür ügün en: 
i İ. K. nın 126 ncı maddesine tevfi- 2.f/12/942 peqembe günü saat 15 te İst.anbulda Nntia müdürlüğü Eksilt
D.n ipotek sahlbi alacatWarla dlter m.e ~u odamnda. (29026.lC !!.ra keşif bcdelll Taksim llsesi tamırıı.tı 
alAkadarlannın ve Jrtltnk hakkı aa- Jı::apalı zart usullyle eııcsı.ıt.meye konulmuştur. 

tl°slildardn Salacaık, Harem iskelesi •FEN» ŞUBESİNDEN - Mezun bl.ı 
BİR DAKTİLO BAYAN ARANI- arumd.a. ıo - 12 de (80093> numara- bay, orta okul dokuzuncu 6lllıf taıe-

YOR - Btr yazıhanenin daktllo ya- ,... telefon. _ 1 besine matematik, flJ:lı:. kimya ders-
zılannı yazmak ve yazıhaneyi bekle- lerl verir. Talebe verilen den.ten, 1 el, 
mek lçln bir bayan alınacaktır, Her BAHÇE !ÇERİSİNDE MÖBLELİ 2 el devrede zayıf not alırsa. tıcretln 
gün saat 2 - 3 arasında (20310) No. MUSTAKİL DAiRE - Bir antre oda yarısını; 3 cü devrede muvaffak 
telefonla mfirocaat. - ı ve müştemllAtından miirekkep A.İman olamazsa tamamını nlniaz. Akşam'da 

. . . . sefarethanesi yazımda Çlftevav ıııO- MU. SA. - 2 
İRi KiŞII.IK A'İLENIN - Yemeği- kak 11 Esen a.partımnnmda. kira- -----------

ni plşlrcoek ça.ma.şınnı yıkayacak hlttır. - 1 AVRuPADA TAHSİi. GöruutJş -
orta Jq']ı bir bayan arıyoruz. Galata Teciıübell bir ba.Ya.n lise talebesine ve 
Yeni yolcu salonu karşısında eski İKİ KATLt ADŞAP - Suyu, elek- bQyft'k]ere Almanca. Frnnsızcn ve pl
Şarap iskelesi caddesinde bee numa.. tr1ğt mevcut Yenika.pı istasyon Al- ::rano de1"5ler1 v~ektedir. Akşamda 
ralı Taceertü han blrlnd b.t 2 nu- boyacılar (39) sa.bibi ta§ra.yo. gidecek, (T E R> rünnrauna mektupla müra-
mara.ya her gün ötieden aonra mü.- (3000) liraya pazarlıksız satılık ha- caat. _ ı 
racaat. _ 2 ne. Her ailn içlndekllere. - l İNGİL....._..._..._. İL . 

ır,"'r..ıTI.A ERILETl\lEK -
ŞİŞLiDE SATILIK APAR1.'IMAN - için btr İnglllz veya Amerikalı bay 

Bet Te dörder odalı dört tat anıca veya bayandan aa.t 17 _ 21 al'aSlllda 
bodrmn ba.b~, taltslmaıı mükemmel. ders almak 1~1yorum. Dr. rihnUZlllla 
tonfonı tam. nezareti emsal!lz. oda- müracaat. 

YAZI fŞLF..RİNDEN ANLIYAN -
Bir bayan 1stcn!yor. Lisan bilen ıer-
911 edilir. Adre.s - Galat& OQmrtt 
80kat: 40 Emllk han 3 ilnca tat S-3-4. 
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3 - SATILIK EŞYA 

lan b1lyük, bina metlndlr. Be:nelik lrat -------------
2400 llra. Şlfllde ttlt11ııcü zeterlyaya (15,000 LİRA - Bermayell blr or-
m1lracaat. ta.it &ml:l13'0r. K.asanç murt.an " 6~ 

dl Karaköy Yomlfçlhasan 80kak 
Melek han No. 8 de EmJlk.servis'e 
müracaat. 

hJplerlnin Jşbu p.yrt menkulde.ki Mukavele, ekslltme, Bayındırlık işlerı. genel, hoousi ve femü şnrtnnmc
haklarmı ve hususile faiz ve mlL381'1.- ıert, proje kel}lt hu11isaı;ly1e buna rnllteterrt dlğ-er evrak dairesinde görüle
f~ da.hll olan iddialan evrakı mÜ8bl- cektlr. 
telerile birlikte 15 gün içinde icm do.- Muvakkat ~at (2176) lira (00) kuruştur. 
!.re.sine blldirmelerl Jlzımdır. Aks1 İsteklllerln en az bir teahhütte (15000) liralık bu işe benzer 1ş yaptığı.. 
halde haklan tapu 6lclllerlle mblt ol- na dair' Jdnrelerlnde.n alın~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilfıyetine 
madıkça satış bedelinin payla§lrul.Sın- mü.racaatlıı. ekslltıme tarihinden , tatil günleri harıç, (3) gün e\ veı nlınmııJ 
dan hariç kalırlar. Alt\kada.rlannın ~ ve 942 yılma att Ticaret odası l'eslkalnrmı havi kapalı zarflarını 
işbu mnddel kanunlyeye göre hare- 24112/942 perşembe günü saat 14 e kadar İstanbul Nafia müdürlliğllnl' "er-
ket etmeleri ve daha. fazla. maHnnat ~lerl. (1771) 
almak 1stJycnlerln 939/1281 No. lu ---------------------------
dosya No. sile dairemize müracaat 
etmeleri nan olunur. Türk hava kurumu Bursa ıubeai baıkanhğından ı 

ZAYİ - Beyoğlu kaymatamlı~
dan almakta olduğum 7131 numarada 
mukayyet asker mail§ cüzdanı lca.y
bolmuştur. Yenisini alacağımdan. e& 
t1s1nin hükmtı yattur. 

Roza Eskenazı knı Vida Eskenul 

T. Hava Kunmıu Bursa l\lbesi ıarafmdan bu sene Kurban bayramında. 
toplanacak olan Kurban deri ve barsaklan 21/11/942 tarih~n 11/12/942 
tarihine kadar 21 gün müddetle açık arttmnayn. çıkarılmıştır. 

İste*lllerln §lırtnamelerlni görmek 'Ozere Bursa 1't! İstanbul ftlbelerine, 
pey sürmek üzere de Bursa. §Ubesfne müraoa.atıan ll!\n olunur. (1857) 

Belgrad devlet orman iıl etmesi revir amirliğinden 
ı - İ§letmemlz1n Xurtkemerl bölgesi fepo6unda mevcut 4 - 12 metre 

boyunda l'e muhtellt ebatta 160 (yüz elli) metreküp dört k6§e mete kereS
tıeısl 8Çlt arttırmaya ~ılaınlmıştır. 

2 - ~r. metrekfipUnün muhanunen flJatı 92 lira SO kunı§tu~ 
3 - Muvaklı::at tıemhıa.t 1040 liradır. SATILIK DEMİR FIÇJ - Muhteılf 

btlyilltlftkte demir fıçılar aatılıktır. 
15oba.cılara da ya.rar, Alıcı olanlann 
·~D ld.areslne müraca.o.t.ıan. 
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MOBİLYALI - Bir Alman öğnıt
meıı:ı allest yanında temtz blr oda tl
ralıktır, Pazardan maada her gün 
• - , ye lcadar İstlklAl caddesi. 133 YIKTIRILACAK Bhl EV İÇİN -
Hasan bey AP. 2 ncl. me~iven 1 tncl Sermayeli. enkazeı aranıyor. Kara.köy 
tat. 8 No. Yenıf§ç1hasnn ol!Okak Melek han No. 8 

• ZAYİ - 6 T.aanl 1135 tarihinde İs
tanbul Emniyet Sandılma yatı.rdllım 
para içJn verilen 88630 numanllı va
de:dz cüzdanımda tatb}lc !tuh.az et.tı.. 
t1m mühür zayi olnnıftur. Yenishıi 
lcullıı.nac~an, es.'lc1sln1n hükmü 
olmadığı ııan olunur. 
Beşiktaş Muradiye Mah. Dere so
kak No. Z3 te Ömer otlu MuhSin 

4 - Arttırma 25/12/942 cmna günü saat 15 te Büyükdere Devlet Or
man ıotet.meat Revir lmlrllğlndedir. 

5 - Bu satlşa. alt §artnnme İstanbul Orman ~virge müdülrüğiinde ve 
J.petme merkezinde, keresteler Kurtkemerl deposunda. görüleblllr. (192'1) EmlA'kservis'e mllracruıt. 

Sh'ASi, EDEBİ , AIIJ,AKf, TARi- DEVREN SATILIK DUKKAN - P--------·----.. 
Bt - Makaleleri ve htkD.yelerlle Tnkfilm meydanının en l§lek yerinde; MEKTUPLARINIZI AI.DiRiNiZ .. •••••••••••• .. 
m~ur Akşam cn.zetesl.nln bir kollck.. ss.hlbl.nin sıhht sebepler dolnyı.sfle Gazetemiz id!U'ehanestnı adres KIRALIK 
illyonunu almak ıstıyenler konuşula- terki meslek edeceğinden devren sa- Olarak göstermlf olan Jtatllerl-
ea.ıı: yer tAyln edici mektuplannı Ha- .;.tı_Iı_k..;.;tı..;.;r·;,_;,M_u.;...··ra_..;;.c.;.;;.aa;;.;t;.;.:._T;;..e.;;;ı.:.: ..;;4264=.::..::.:•~-- aılzden ÇİFLİK ARANIYOR 
liç Fenerinde Ziya Korkuda gönder- SATILIK EV _ Çarşı.kapı tıram- Diple • fna: _ Yönder _ İstanbul civarında kiralık ktl-
meıerı. vay dur~a karşı IInttat toknk 4 s çiik bir Çiftlik aranmaktadır . • T. K. - P. 8. K. - M V. 

SATIJ.IK şo:.ubrn - Odun ve kö... Kandilli soknk 9 numaralı 8 odalı Kimlama.k lsteyenler Galata. -
mür yakar Avrupa mnmult\tındnn elektrik terkos hava.gazı tes1saatıı nnmlaruıa gelen mektuplan ida.- Eski Şarap 1ske'esı - Leyd Han 
aırlı 83x80x55 büyüklünfındedlr. Fa- kfirglr ev satılıktır. Kumkapı Çadırcı rehanemlzden aldırmalan rica 15 No. da Bay Kerim'e mnraca-
tlh IUalye caddt'st Güneş apartımnnı mahallesi Kuı"t>an sokak ı nunı,nradan olunur. aUan. Tel: 44877 
Jlo. 2 e müracaa 

Milli Sanayi 
Birliğinden: 

Tahminen 250 kilo kadar muhtelU kalınlıkta. müstamel tablo, Bakır ~ 
ile Elektrik malzemeleri Te demirleri 4/12/1142 Cumn gfüıu .3nt 14 tc 4 ün,. 
cü Vakıf hanı i ihıcü katta Blrllk merkezinde açı.1c ~rttırm 
cağından müzayedeye iştirak ~deceklerin yevmi mezJı:urd 
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EMEKLi 
TAKSİTLE SATIŞ 

Gramofonlu n Gramofonsua 
Braun ve Lumophon n.dJola.n. 
Çoculı: araba1an, Odun ve t&nt!.r 
sobalan, Havagazı tT llet.1111. 
Elektrik ev lletıert, M•ttaplar, 
Çart blltme taflan. 

Avizeler, tadııı oantal&n. W!'• 
c1h etuttnts Gö:rıen m~ 
tUTalet. t.tt zıenaın oeaU!trt.. Ma.. 
kul&r. Eleıttrlt am.puUert, Brav.n. 
marta Mantlltura dinamolu oep 
fenerleri ve aite ft aS..N. 

Eminönü Meydanı karşısı No. 17 

BAYANLAR ve 
BAYLAR 

Müessesemizde daima ltadm w 
erkek Kol. Oep, Ma.s& n Duvar 
Sa.atıerı, Altın ve p1At1n nl.şan ytı
züklerl, kıymetli taşlarla ıılWll çl.
çek ve pllklar ve yent tövaUye 
yüzüklerinin zengin ç~ıtlerlnl 
bulundurduğumuzu blldlnnekle 
şeref duyarız, 

SiNGER 

t,ı blr p m0Mhusı11na. lbtlya.. 
yaomıs oldutu gibi. f«ınl bit • 
IQkoQ.ye dıt thtipoıms Tafdıt. 

FBNNt oö.ıttmoC 

ZIYA AKSU ve Şkl 
(K.lkf t.mwı Ballı) 

Oöllllk. reçffeı.ri ftınn!n tıı son 
oar\lan dah.IUAcı. tema.11 dikbt 
Vt 1thı.t.1lt J&p&l'. ZEİSS PUNK· 
TAL r&ılalt camları .,. tD IOID. 
mOdll ıa.taı: oero•v•ltrl 'bulunur, 

An&Ur htanbul Sultanh&· 
mam Yeıtlcaml eadded, Mo. 12 

DAVET 

Akşehirlilere 

Muta~ olt.ıı topluluk tototrarıa.. 
nırull ofttlrınek üzere 8/12/042 
cumarıee ıüntı aa.a.ı ıuo da 
lt\tfen J'oto Bttrena.'J'& tqrtflnır.1 
~YI'\ lle rica ederim. 

Ata Jtöseotlu 

2 Kanunuevvel 1942 

Anadolu LAstlk Deposu 
LAstik, Çizme, Sa§'lam Ucuz Ayakk bılar 

Hakiki kauçuktan mamul kadin çocuk çizmeleri, kıtlık 18.atikler, k8ıele 
.,. kauçuktan kadın, erkek Ye çocuk ayakkabıları garanti olarak ıablmak

tadir. Bilumum llıtlk malzeme ıfparlıl kabul edilir. Çemberlitaı, Tel. 2061'1 

Üçüncü ilan 
HAlJ T ASPIYr.D& 

Brezilya kahvesi 
TORK ANONiM $llUCETt 
TASFİYE HEYETlt-.DENı 

: . ,·· •.'".:··: ·.:.':·. .. ~·· 

NEZLE - GRiP - BAŞ • DIŞ 
Ve Bütlin Ainlan Derhal Keser. Hw Eczanedm Araymıs. 

9 Sontetdıı 1941 tarihinde feT
lu.U.de aurette lçtima eden Brezilya 
Kahvmi Türk Anonim Şirk.ed hı.
aedarlar umumt heyeti tirketln luhU 

._ ___________ _.. t.aefiyeslne Y• taafiy• memuru ola· 

İlan rak Türkfy· ı, Baınkaaı A. Ş. lıt.an-
.· .. • : . • ·'4t~ "r, -~ .. "« .• 

Hakem No. 9 bul ıubui direktöril hay Hallı Kay• Devlet kitapları mlitedavil sermayesi müdilrlil
ğündenı Anadoluhlsannda ıarkan Defter- Mrla hay Azmi T oranın tlyinlne 

dar bahçeıl, ılmalen Kavaeık yolu, karar vermft olduğundan, firketten 
garben kıımen Gökıu deresi nanu alacağı olanlann, tlrket eıu m~· 

S A A T :Uağaıaları diğer Büyü.kd re v kısmen bu de- ve:eıinln 86 ncı maddeal hUkmJne 
İstanbul: Eminönü caddesi No. s. renin kenarındaki halat fabrikaıile tevfikan, bu alaeaklannı UçüncU 

Bir leya UtJ. t.onluk müceddet v.,-a u kullanılmıf blt bmyona lht.ı)'af 
vardır. Satma.k lstlyenlerln 111n tar1h1nden lu.b&ren lza.m1 on bt'Ş ıt\u iç!n
de müracaat etmeleri n ...ır evsafı hakkında tahrı.rt bir mAlwnıA tevdl 
etmeleri için Sultanahmet Ma.ar1f ma.tba.a.sı: dahillndo Devl" kitaptan miı.
tedavll .sermayewl mlldUrltıa1in• münıca.atlan 111.n olwıur. 0924) •••••••••••••••••ili ·· 1 k h .. t ...... :\"tının ilan t.rihindmı itibaren niha> et bir çop e ane ve muş e .. ~ u • h K 

·· ·· d 1 b K''çUk sene zarfında tetanbulda Ba çe a· • D.Af:IA Ki~ qENÇ 
GORUNMEK iSTiYOR? 

"Bu Yeni Keşif Beni 10 
Yaş Genç 1 eştir d i . '' 

sorlerlnden DrJ 
SteJskal tarafın1 
dan kest vı. ke,.1 

~ . ... 
mail ILlna-!!,.I. &e• 

çllmlf ı;enç ·hay
vanların clld hlı· 

Bayan Plmard yazıyor· cK,n· 
dimi gençleşmiş, bu donuk ve çir
kin tenden kurtulmuş ve daha ı ~ 

gün ev\'ells!ne kadar yuzumu kap
layan siyah noktalarla buruşuk

luldarım tamamen kaybolmu~ ol
du~unu gormekle mes'ud 'fi aynı 

zamanda hayranım Bugl.İn cildim, 
botun arkada~larımın gıpta na
zarlarını çekecek derecede açık. 

yumuşak ve caziptir Cildi genç
leşllrmek için meşhur bir doktor 
tarahndan keşCedılcn yeni bir cev
her hak.kında yazıian makaleyi ilk 
defa okuduğum vakit bizzat ken· 
dlmde şayanı hayret blr ıesır ve 
semere goreceğiml asla ı.asavvur 

edemiyordum.• 
Sız de boyle yapabılırsiniı. 
Clld huceyrelcrlnden ıstıhraç 

edllen bu yeni ve kıymelll cevher 
aıhhaUl ve genç bir kızın clldlnln 
1zenııtn ve tabll unsurlarına müşa
'bıhtır: Viyana Unlversltesı Prore-

Yalnız bir defa 
için 3 lira 

gönderirsiniz 

cevrelerlnden tsuhraç cdUen bu 
ce~her şimdi BIOCEL ııamı altınd~ 
clld p:ıdası olan pe:nbt renk~ltJ 
Tokalon kremi terkibine ithal edU.i 
mlşllr Bu kremi htr akıam yat• 
mazdan evvel kullanınıı Sız uyur: 
ken clldlnlz bu kıymetli unsurlan 
masscder. her sabah daha açık. 

d:ıha yumu$ak, daha taze •t da• 
ha genç bir cll<1 llt uyanır ınıı! 
Glınduzlerl için de lbeyar ·yağsızı 
Tokalan kremini kullanınız 

Teminatlı, muvaffakıye\lı netlc,!ller. 
Bu basit Te kolay t.arzı tedavi 

sayesınde bugun her kadın ıo yao 
kadar gençle.şeblllr, ve gen~ klı·' 
ların gıpta nazarlarlle bakaca~· 
nermln ve yumuşak bir clld ve bir .... 
ten temin edebilir. YegCı.nt clld 

"' ..ı\ • 1 

gıd11.11 olan Tokalon kremler1nln 
muvaftaklyeUl neticeleri kat'iyen 
gnrantllldır) '..\ıuitatdlrdıİ p&ra-. 

__..;J -~ 
nı.ı blll sual iade olunur.l 

Hayatmıs müddetince ak saç· 

larınm J.steditfnla renı• kf'ndl 

kendJne boyayabillrslnb. 

Stajlanmı Parlste yaptım. Para ile aaçlarınızdan bir parçayı iöndertr. 
ken bted1ifn.iz renat d• Ifıtten )'Ullls. 

ADRES: btanbul posta. tutusu No. 42'7, T~ Ut de muhabere odlllr, 

Profesör NfrtlET SELÇUK 
• .ı. . 

ADEMİ iuiDAR ve sELGevseniGiNE: · 
·\-·· . ~~·RŞI . 1 :(. 

F ... O RJ.O.B'.i,N 
· 5 . ~ • 1. MUAVENET· VEKALETiNiN ~ RUHSAT.iNi HAiZDiR ' . 

.. • • 1 · · r -·7t.. · • ı . . · Jt • 

. HE~ ·ECZANDE IUlUllU~;- ~·PQŞJ~:~u~~su 2?~.-·. 1~··· 
· · · . • .ı ~ S Rt.ÇHE iLE ~'rP~tQ ·;: · ..• ı. t ;.-.· . . . · 
·: ;i \, : " .. · .~:.., .:; . ,ı:."· .... '; ...... :. .: .; .. ·; . 

Asistan aranıyor 
İstanbul f'en fakiiltest .Deknıılığından: 
"Cl..I. ··~-- • '· ..a....t-

onun en geçen yo , cenu en u k 
armutlu bahçesi Saiır dere ile çev· pıda 4 UncU Vakıf Han 4 UncU at 
rili tahmincıın 60 dönUm olan mikta- 22-H nun;.aralarda k!!n daire! mah
rındald GöbU çayınnın Vakıflar ı•ısada ılrket tasfiye heyetine mU.-

d 
·ı· \' ı_ fi "d" racaatla iapat etmeleri lüzumu il!n a ma teaeı ı aııa ar umum mu ur· I 

l .. w.. f d 1 d" d'l o unur. 
ugu tara m an t.a cp ve uva c ı · ll••••••••••••!'I 

mi§ olduğundan başka alakadarları r • 
varsa il~? tarihinden itiba.ren bir Ucuz Satı!ık 
hafta ıçınde lıtanbul be§ıncl cc- 1 
za mahkcmcıinde hakem naibi tem
yiz mahkemc.i azasından Atıf 
Onan'a milraeaatlannı ve itiraz cde
bilrnelcri temini zımnında keyfiyet 
ilan olunur. ( 1920) 

........................ , 
Gö<. mütehassrnı 1 

1 

Ookt or Cemil Görür i 
Cağaloftlu Nuruoımaniye 1 

caddesi 06man Şerefeddin l 

Gayet temiz S somye ve S 
şilte, bUyülı. ve kilçük masalar, 
etajer, bahçe lotöyleri, zilc
caciye, ınutbak levazımatı, 

gümUş takım lan ve snire ... 

Görmek için cumartesi ak
şamına kadar ıa.at 1 (}.19 ara· 
ıında Ayazpa§acla İzzet pa,a 

sokak 24 numaradcı Çam Pa· 
lasın 4 numaraınna müracaat 

olunması. apartımanı N. 5 
1 

Haıtahann ı paı.ardan ba§ka ------~--::m••llii 
her giln •aat 14 den ıs ı:e ka- Bulunmuş eşya 
du kabul eder. Telefon: 22566 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık huıust 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı. dinlendirmek ve nelta
lıat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus vegane müessese. 

Telefon: 42221 

.. -.DOKTOR 

Fethi rden 
LABORATUVARI 

LCerrahpaşa hatahesı bakteriyo
loğu] Kan, l lrnr, balg-am, me-
vaddı gaita ıtıhllllerl ve <ldıar 

vaıııta!llJe rebelitln ilk gün~erln
de kati te,hlsi) yapıh.r. Beyotıu. 

Takshne giderken Meşelik sokal 
Ferah apartıman. Tel: 4053-1. 

Parçaların üzerinde 11 79 rakamı 
olan bir çamaşır paketi kaybedenin 
Per§embe pazarında Sindağma tü· 

1 tün deposunda Me.'uda müracaatı. , 

'. I*' Go"~ ~~~~:şıs~ı ı 
1 

Belsoğukluğu ve 1htllatıarına karşı 1 
pek tesirli ve taztı aşıdır Divanyohı 
Sult~nmahmud tUrb&l No. 113 

•••••Ooktor •mm•-• 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERA.TÖR ttROLOG 

Böbrek, mesane, tdrar ve 
tenasül yallan hastalı.klan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emir Nevruz eokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Lokman Hekim 
<Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehauisi 
Divan yolu 104 

MuRyene saatleri Pnzar hariç 
her pli. 2.5 - 5 Tel: 22398 

--ııw· 

Tramvay durakları 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel ltletmelerl 
umum müdürlüğünden: 

'l'ramvay durakla.n tadll edilmiştir. Bir kısım duraklar tekrar tesla cdll
ml.f ve bazılan kald.ınlm14tır. Tekrar tes13 edilen ve kaldınlan duraklar: 

Bey~lu ,ebekesi: Garaj, Osmanbey, Çocuk hastahanesi, duraklar tek
rar tesis edllm1ştlr. 

(Çocuk hastahanesinde arabalar sr.ıt on ilçe kadar duracak, sonra dur-
mıyııcaktır.> • 

Buna muka.bU Hamamdaki duraklar lmldırılmıştır. 
Bcşilrta.o şebekesi: Boğaziçi llseai, KoleJ, Detterdıı:r, duraklan tekra.r 1 

tıe31.s tdll~tir. 
Şeref stadı duraiı yalnız n.no ııünlert n lcabeden saatıerd• yapıla.. ı 

cnktır. 
Aksaray §obekesi: Etyemez durağı Davutpapya nakledllmlştlr. 
Bu tadUAt 8 blrlnclka.nun 942 sabahından itibaren ta.tblk edllecelttlr. 

(10411) 

Daktilo alınacak 
İstanbul telefon müdürlüğihıdenı 

Çabuk 'e doğru yazması ~:ırttır. İstlyenlerln veslknlan ve ni\tua k!~+ 
1 ,, ~ "*" '-"' .... 1 "'"""''"' ......... ____ ,.._ ............. ,,.... /it- 1 ' .. 

Zeiss ·Punktal 
Değerli gözlükçülerlm.l.~fo oJduğ u gibi, ycui güzel f omuılarda, 
sillndrlk taşlann, yeni aletlerf.mlz sayesinde, kusursu~ yapıJdıfmt 
ve gözliik {'eşitlerini de muntazam:>n P.Crakende olarak HAVLU
CUoğJunda bulabileceğinizi arzederi7... Vniversite civan \ cznecller 
No: 39 Tel: 23895 

SOGUK HAVALARIN 
Fena tesiratından yüzünüzü ve elJerinlzf muhafaza için 

DERMOJEN 
Mllımmmz::a:zıku •!anınız. Her eczanede bulunurs:mımumı•lllıl 

Türkiye Cttmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu.o tar1h1: 1888 - Sermayeci.: 100,000,000 TUrk Urası Şube fi 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banJm muameleleri 
Para blriktirt11lere 28.800 lira ikramiye veriyo• 

Ziraat Bankasında kumbaralı vt itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ueı qaRJ.da.kl 

plAna göre ikramiye da~tılacaktır. 
4 adet l.000 liralık 4.000 lira 100 ıulet 50 liralık S.000 Ura 

' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • ..800 • 
4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

fO • 100 • 4.00D • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa~ı 

d04Jlllyenlere lkr. mlye çıktı~ takdirde ~ 20 fazlaslle verııecektlr. 
Kuı'3lar :;enede 4 defa 11 eylöl, 11 b!rlncll<anun. 11 mnrt ve 

11 hazfran tarihlerinde çekilecektir. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyetl ile miınakit mukavelenameai 

2292 Numaralı f0/ 6/ 1933 tarihli kanunla taıdlk edilmlatfr. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçeıi ı 

ıo.000.000 lngim Uruıı 
t.250.000 lngiliz 1.1r .. 

Türlriyenin b•ılıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSlL YA ve NlS' dt 
LONDRA ve MANÇF.STERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. İRAN, IRAK. FlUSTbl 
.ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merkez n Şubeleri 

Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, LUb~ 
Filyalleri •• bütOn Dünyada Acenta n Muhablrl.t .ardlr. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Heaabi cart ve m"vduat hesapları kliıadı. 
Tieart krediler ve veıaik1i lu•diler kt'ıadL 
T"rkiye ve Ecnebi memlcketleı üzerine kegide aeae'dat laV~o•u. 
Borsa "mirleri. 
Esham ve tahvillt, ahın ve emtaa Uzerine avan .. 
Senedat tahsilatı ve ıaire. 

ı En yüksek emniyet ıartlannı haiz kiralııt 
Kasalar Servi:ı: vardır. 

Piyasanm en müsait t"'11an1e (kumbaralı vey~ 
kumbaraslZ) tas01rruf hesapları açıla". 


