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Türkiye ile 
Sovyet Rusya 

arasında dostluk 
ve sataşmazlık 
anlaşmaları 

zaten vardır 

Nccmeddin Sadak 

Lava} Paris'te 
Paris 30 (A.A.) - Baovekil M. 

-lıval bugün öğleden sonra Pariae . . 

Varhk vergisi 
Vergiyi yatırmak için müracaat 

edenler çok artb 

BU SABAHKİ TELGBAPL.A.B 
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Kotelnikovo üssü 
Almanlardan alındı 
Rus tebliğine göre Sov·yetler Kalmuklar 
stepinde iki şehir daha ele geçirdi er 

Londra SO (A.A.) - Diln Moskova'
da. neşredilen husust blr Rus tet>ı~. 
Sovyetıerln bilyük bir muvaf!alcye
tınl, Stallngrndm 150 tllometr& ce
n up bntısında Almanların büyük bir 
levazım üssünü teşkil eden Kotelnl
kovo'nun mptmı blldhm.l~tlr. 

Tebliğe göre mühbn Alman hava, 
tank kuvvetleri ile cephane ile dolu 
bir katar ve milhlm miktarda gana1m 
alınmıştır. 

Cenup batıyı taldbeden Volp. -
Karadeniz ana demiryolu Qzrlndo 
Kotelnikovo, Almanlann en önemli 
levanın ll.ssünQ teşkil ediyordu. 

Reuter muhabirine göre bu mev
klln zaptı Ruslar için mAnalı bir 
ha.şandır, Ruslarm Kotelnlkovo':vu al
ma.larUe çevrilen general Rot ordu
larının son kurtuluş 11m1tlerln1 booa 
Çıkarmll OlUYol". 

ellnde ka~ır. Almanların acele 
kaçtıkları, bu mevkide ı>ek çok ve 
yenı harb malzeme& bı.rakmalanndan 
da anlqılmnktadır. 

Ruslar, Kalmuklar 8tepl.n~ 1k1 p
h1r daha zaptetmlflerdlr. 
D!kı gece yanın Mo.skovad& neşre

dilen mutat RU3 ~bUğine göre Ru.ı
lar, Orta Don'da ve merltez cephe.!1Iı
de UerUemete devam eylemJ.şlerdtr. 
Almanlıı.nn Ort& Don'da Rua 1Jeı1le
ylfln1 durdurmak 1ç1n yaptıkları P.Y
retler, boşa. gitm.1ftir. 

Kızıl Yıldız gazetesine eöre Alruau
lar, büyük takviye kuvvetlen topla.. 
yablldU:lert yerlerde mukabil hücum
larda bulunmakta ve mevzllerln11nat
l& müdafaa. etmeğe, bllytlk toplan, 
mukavemet ve müdafaa merkezlerine 
çevirmektedirler. 

Ruslar. Stallngradda Fabrikalar 
mahalle.sinde 300 _ 400 metre Hertıe
mşiler ve bazı atelyelerı zaptet.mlf
lerdlr. Stallngradın oımaı batısında, 
önemli tepeler üzerinde bulunan Al
man müdafaası dellrunlştlr. Vellld 
Lukl mmt.akasında Almanların tah
kimli mevzileri znptolunm~tur. 

Ruslar, Na.lçıkta mptettlklert yen1 
mevzllert tahkim etmişler ve Alman
ıann olddetll mut.abll hücumlarını 
pilskilrtmüşlerdtr. 

Kotclnlkovo'ya giden altı yoldan 
Almanlar, Mllerova lle bmıun tl

mallnde çok çetin bir mukavemet 
gö~erlyorlar. 

Berlln radyosu, dtln gece cenubl 
Rusy& cephesindeki vaziyetten b:ı.hse.. 
dedte:n ao.n üç hatta zarfında gaye' 
bOyük kuvvetlerle yapılmakta olan 
Rus taamızıruının 1nklfat ettiği vt 
bazı mevzllerln geçllmeslle netıceıen
dlğ1n1 ve fhndl hatıann Alrnanlanıı 
1stedlklerl yerde bulunduğunu bUd!r
mlştlr. Udoga gölü donmuş olduğun
dan Ruslar, Leningrad oehrlne levr ... 
nm göndennektedtrler. yalnız bir taneet Alınanların 

Yeni Gine' de Müttefiki er Mecezelbabın şimal 
doğusundan geri çekildiler 

1 

ltalyan parası 

Halk, liretin yuvarlana• 
cağından endiıe ediyor 

Nedir bu Palas bolluğu! 
Dotnı dürliat bir kap111 bile ol· cpalen la bitiyor. Ov IWll. iM 

mıyan, kutu kadar yedi aekia oda· katlı aparbmaınlar aıeemda ~ 
daıa ibaret bir otelcik aörüyonu- ken Mim pal~ eolumm p•le .... 

· ıım. ·Adu Bilmem ne palul BliJ(lk P.ı.. obnıyan bir ..,,. bir ~ 
bir cadde üzerinde bu çeflt palaala- man balmak doinıau sfttiıoe ıtlp 
tlQ Nılds onuna birci• rulamak le,iyor. 
kablld~. SU.ylan bofalbp kapdarma ki-

Bir aparbmanlar mahallesine ıi· lit vurmut demokrat bir memlek .. 
rborsunuzı Kapılann üzerinde ru· tin demokrat halkında nedir bu ... 



~ıhlfe 2 

Münalcaşa mi? Caz mı? 
fVJ ünnkaşa etmeyi bllmedlifmlzde:a ü ili ~ tdWr. 

a 
ster, akat •.. 

Bu her halde konllFJla usilllertne Wkutu:munuı .~ A t k t ) f X. bfJ 
flerf gcll,Jor. lleJe ~bir bahsin m=: 46kWdU mi &'fi:rW- S f8 8D man O, pır 8Dfa Mne Ve • 

~ ~::r~'t~ ~~~::'::~~mn ::ı~~ ~~ zikler içinde mutlaka gÜzel olamaz 
1 

Stalingrad'ın cenubunda Kotelniko- ~ 

y t t 
ki bazen miinnkaşanın sonunda Dd taratın ~ aynı teıd uatıer
denberi blrlbirlertne klll'Şl müdataa etmekte otduklarmm 1aı1mıa Bir kailin, eıkl clblıiden layyllr, gllmlekt•n bllis vo'ya doğru hareket başladı ~ 
vnnlır da gillilnür geçilir blle. M .. bil il kl l l 

Şüphesiz münnkaşa denilen ıey bh kör dötuşü defllcUr Kar- ~apmcuını ıne , "' çorap arin Cla afi am'f.yacak 
§llıklı konuşmanın bir başka ıekll, bfr tnnnma Teya ~ bl:r blr•r. kıymetli malzeme olda'lıtnu anatmamalıdir ıyete dÜ§Ürdüğü muhakkaktır. 

Alman tebliğlerinden çıkan ne
tice bu güç vaziyete rağmeın, Al
manlann endi11e duymadıklan
dır. Rua taarruzunun hedefi o~ 
neç n~ridir. Ruslar buraya kn
clar ilcrliyecek olurlarsa Kaf· 
kasya. ve Ukrayna'da Almnnln- ı 
nn vaziyeti güçle~ebilir. Alman- i 
lar buna meydan vermiyecekle- ~{ 
fine kani görünüyorlnr. Bu iti- / 
barla harekatın bundn sonra ala
çağı tekil dikkatle takibedilme
fe değer. 

Jspat konuşmasıdır ki usuıtt vardır, Adabı vardır. Onun fç1n )'eni.,._ 
ti.şen nesilleri bizde pek ihmal edllınl§ olan bu uhada 4a yettJttr- d.r~ bunda giyilecek bal gara kutulan ve vazolar ttzerinde-
mck vazifesi karşısındnyız. taımıı.dı» diyerek kapı önünden ki ruimler eski To.rk 6.det ve 

llirht silndenoerl Moakova 
ve Londradan ıelen ha'berler 
S~et htalanııın Orta Don 
mıntakaamda yaptıklan taarruz• 
dan hah.ediyordu. Buna muh.
bll Stallngrad'uı cenup batuın• 
da Almanlann taarruzda hulun• 
du1'1an bildiriliyordu. Evvolld 
eece Moakovada neıredflen hu• 
•uat hJr SoV'Y}'et tabliii, Sovyet 
kıtalarmın bu nuntakada da t~ 
arruu, şeçtlklerlnI Vfl mühim 
muve.lıfakıyetler elde Qttiklemi 
haher vennektedJr. TeblJ~e gö
re Ruılar 4 &{inlilk taarruz netl
ceslnJe Almanlan 12 glln çall§a.
rak ele geçirdikleri mevkilerden 
atmıılar ve dnha ileri gitmiıler
d.ir. 

l\fclrteplerimJzdc güzel konuşma, güzel milna~ etme usuı. geçen bfr e.sldclye 10 • 18 liraya anane.lerln1 muhafaza edeeek çok 
Icrl hakkında öğretmenler her hald fırsat buldukça taıebelerlnl &atılıveren bir takım elbl.ae ve kıymettı birer eserdir, 
de nydınlatıyorlardır. HattA llmt, edeb!, fçtimat, tarih! menulaı cNe yakalan, ne de kol a1ızia.n Şapkalar 
drafındn talebe arasında konferanslar, mtlnalmplar tertip edlldt- tamir edllemlyecek kadar u- Erkek 
ğini de arasıra :işitiyoruz. Fakat bu iş mekteplertn oldufu kadar k1db diye parçalanan blr göm- g1bl m to~~ :ır 
hem halkı en geniş ölçüde Jrucaklıyan, hem de mektep saatleri lekle evin ne büyük blr kayıba dm el~l~rf. rop- :ı:ııerınt 
dışında tnlebclerJn de bir çalışma, tiÇenme, y{lkselıne yerleri olan tı4radığırun farkında mısınız? dt piyasa ne muka edilem!e 
Jlnlkevlcrinin de vazif elcrl arasındadır Bu blr takım eski elbisenin M • ek k yese • 

Netckfm fkl sene kadar evvel Beyoğlu Halkevl ilk defa olarak 60 liralık bir tayyör, göınleğ\n hec adar bir ucuzluk vardır. 
böyle bir t~ebbüse girişmiş, genç Azalıın arasında cdebf veya fçt!- de 18 - 20 liralık bir blt1z haline ~a ucuz:fıar~~ ~~~tçve 
ınni meV?.ular üzerinde on on ~ dakiluılın mtlnaknşalı mtlsaha. geldiğln1 öğrendiitim vakit hay- ~~ ka tıı ~ 
beler terlfbfnc l aşlnmıştı. Bunlar par.ar günleri ekseriya bir piyesin rettmi gWiyemedlm. Yapılan ı ı~en ~ktebe kAr bi-
perclelerJ nrn ı dakl kısc boşluklara honuyor v bJr taraftan oyun N!şantaşı kız enstitüsü ve Ak- le k~ Nitekim 1941 

Şimali Afriknda: 

Sekizinci ordu ile Mihvt'f k1-
tak.n arasında Vadii Kebir' de 
temas hasıl olmuıtu. Fakat bura
da henüz çarpışma olmamıştır. 
İngilizler arkadan gelecek kuv
vetleri bekliyorlar. Mihnrin bu
ra.da esaslı bir mukavemet gös4 

terlp göstemıiyeccği henüz belli 
değildir. Devamlı yağmurlar yü
zünden hava faaliyeti de azdır. 

de\ am ederken fnsılada da bir kaç gencin h~dıldnn b1r mevzu şam klz sanat mektebi müdiresi lında 10177 ıU:alık .ıılpartş ~= 
etrnlmdn, bir hocanın idaresinde, milnaknşn ınuı ve Adabına uy- bayan Refia Berk: Illl§ bunun 5592 llram talebe e 

. ~ı bir :c;ekilde konuştukları zevkle dJnlenlyordu. Hatt4 0 r;aman - Hayret etmeyiniz, dedi, size işçllik olarak dağıtılmış 19§6 b•nne ben de gitmiştim. O gilnkU mllnnknş3yı hayatında dinledi- göstereyim... 11 ' 
f:im en nezih münalmşn dJye kaydedcbtllrim. Gardroptan çıkardığı lAcivert :s= ~~~e::ı:ı~::e 

Diğer HalkevlcrfmJrln de genr,ere dUzı:;Un konuşma vo mü- zemin üzerine beyaz çlzgill ter- karşılığı ve kft.r olarak mü~ese Lond.ra radyosu, bu münase
betle diyot k.lı «Alman taarru
zunun hedefi, Stalingrad mınta
kasmda kuıatılmıa olan Alman 
tümenlerini kurtann.akıtı. Şimdi 
buna çalışan kuvvet de 60 kil~ 
metre serisinden ku§ahlmııhr. 
Sovıyet llerleyiol devam etmek
tedir. Burada eaaa hedel Kotel
n1lıcovo' dur. Bu ıehre giden 6 ıo
aeden beıl ıiındl Sovyet kıtala
nnın elindedir. Almanlar yeni 
ihtiyat kuvvetleri g8nderiyorlar, 
fakat Ruelar bunların toplanma· 
aına ve müessir müdafaada bu
lunma.sına imkAn bımlcmıyor
lar. > 

n!tka~a usul ve adabını öğretme vMlsinde ~ olsa gerek- temiz bir tayyörü göstererek ye kalmıştır 
tir. F~t Be~oğlu Jialkev:l vazgeçmiş. Bu sene {f programına pa- izah etti: Şapka a~lyesindek.1 p kalar-
:ıar gımleri p1yes arnınnda amünakıt§ah milsalıabe» yerine ccaz» - İ§te bir tayyör ki, e.skf, g1- dan blrlnt işaret ederek ~rdum. 
konmuş. yilemiyecek kadar eski bir takım Ş ~ dan k · 

l\1ünakn5nlann bizde aldığı sevimsiz ~killeri hatırlanınca g8- elbiseden yapılmıştır. Eğer bu el- bilece~un meıa;1 te kaaı;a al~
nül istiyor kJ hlç olmazsa bundan sonra münııkqa edebllmetdnl blse eskiciye satılmlş olsaydı 10 • dığını ö '1 m1 hm? ça yapı. 
öğrenelim; ''e bunu en geni~ ölçüde öfretme fmkAnına malik olan 15 liradan fazla etme7.di. Fakat ş ks ~er s d.1· 
llalkevleri Ö~"l'etsinlcr. Dans etmesini bUdlğtmlz kadar mifnakqa şimd.1 l'>O - 60 liraya dahl r.or çı- ap ~ ocası cevap ver · 

Tunus'a. gelince, oimalde sü
kOnet rvardır. Fransız kıtalarının 
bulunduğu cenup mıntakasındn 
bilakis oiddotli çarpışmalar olu
yor. Fransızlar bir noktada çe
kilmeğe mecbur olmuşlarsa dn 
başka bir noktada ilerlemişler
dir. Tunus aulanndıı İngiliz de
nlzaltılan büyük fnaliyet göste
rerek 4 Mihver levazım gemi
Uıi batır~lardır. Bunlardan 
ikiai petrol gemisi idi. 

etmesini de öğrendiğimiz gün derdimiz kalmıyacak. kabllecek bir tayyör hallne gel- ~ '[°1ük, ü§apkasıb, çkantasıl tdıa-
miştir. Her ev kadını şunu bil- o ma zere u omp e - ı 

Şevket Rado hassal bllmelfdir k1 eskiyen bir şandan 80 - 100 liraya alınamaz. 
·-====================-======= elbiseyi atmak veya yok paha- Fakat burada 40 liraya yapıl-

M• f• J ·ı· p rt• 6llla satmak büyük bir hata, bü- mıştır. 
ISa Ir Dgt iZ 8 1 yük bir kayıptır. Bir erkeğin Ev idaresi 

dört beş sene giyerek eskittiği Bir kadınrn ev kadınlığı vazt-
m e b us la rı grupunda bir takım elbise, tayyör olarak fesi, yalnız eSkileri yenllemek, 

da dört be§ sene hizmet edebilir. kendi işini kendisi gönnek de- Mo&kova, Rus kıtalarının mer- Uzak Doğuda: 

Ankara 29 <A.A..l - Ziyaret mak
aadlle. mcmlekethnlze ıeımı., bulu
n'lln Inglliz mebuslıınnd:ın liberal 
p:ırtlslnden lord Teviot, lşçl parti
sinden Mr. Laws.<ron n muha.tazakft.ı 
partisinden Mr. Woodeı'bunı, Anka
r.ı';rıı pazartesi snnt 20,45 te vtwı 

olmuş':ır ve garda. MeclliJ nnmmn. ~
lftmt>ntolar blrliğl gurupu 1k1nct relsı 
Toknt mebusu B. NAzım Fora; \1' 
Azadan İstnnbul mebusu B. f)ilkrü 
Esmer lle Bllyük Millet Mecllsı re~ 
nr.mına hususi kalem mfidllrll B. !r
ı n Kara.sar ve İngWz sefn.retı erktı
nı tarafından ka.rç~tır. 

Fakat bunun ömrü yine tüken- ğil, bunlar kadar mühim olan kezde VelikJ Luki ve Rzev mın- l 
memiştir, Tayyörden sonra onu yemek işini hesaplı bir şekilde takalannda da tu.mız ederek ngiliz kıtalarının Bfrmanya"-
blr çocuk ceketi veya entarisi idare etmektir. Bu mevzuu !Ayık bazı yerleri ele geçirdiğinden da ileri hareketi devam ediyor. 
yapmak, iki üç sene de bu su- oJduğu ehemmiyetle ele alan • bahsetmektedir. Son haberlere göre burada 

Hariciye Vekili B. 
Numan İzahat verdi 

retıe kullanmnk pekAIA müm- müessese, talebeyi, diğer işlerde Arakan bölgesinde Japonlarla 
kündür.» olduğu gibi, yemek işinde de tam Diğer taraftan Berlin, Sovyet temas edilmiotir. Arakan, Akyap 

Ankara 29 (A,A,) - O. H.P. Meclls Enstitilnfrn tekAmill atelyele- bilgili ve tecrübeli olarak yetiş- muva:ffakıyetle.ri haberini tek- limanına 60 kilometre mesnfe-
~!1 ~~ı~Tc~ !~~9 ~= rint gezdiğim zaman orada yeni tlrmektedlr. zibederek, Ruı taarruzlarının dedir. İngiliz ve Amerikan uçnk-
han mebusu B. Hllmt Ura.n'ın ~ kumaşlardnn zl~nde E;Skilerln ta- Ycmei;l ucuza maletmck, mut- durdurulduı:unu, Almanlann bir lan devamlı akınlar yapmakta-
ğ'...nde toplandı. dil edilip yepyeni birer martto, laka malzemesinin ucuz temin çok noktalarda muvaffakıyetli <lır. Japonlar da Kalküta'yı yc-

tayyör, palto ve rop haline gel- edilmesile kabil olmadığı talebe- karoı taarruzlar yaptıklarını kıı.tt nidcn bombardıman etmişler-
Cebe açıldıktan ve g~en toplan- diklerini, eski kadın çorapların- ye bilfiil gösterilmektedir. ttç k.l- bir surette bildiriyor. · dir. 

tının zn.bıt huJlıs:ı.sı okunduktan aon- dan güzel eşarp ve çantalar ya- şilik etil h"Unl fasulye veya pa- Doğu cephesinde Rus bas.kısı- Yeni Gine'de mü•tefik kuv-
~e:B aı~r::a!,11~~!ı:=o ~n.r1clye pılclığıru gördüm. Ders ve mesai tates yemeğini, yahut bir pasta- nın §lddetli olduğu ve birçok vetlde Japonlar arasında çar-
haftalar. u.rfmda cereyan ed!:·uzaro:, salonlannı dolduran yüzlerce ta- yı. en 1!.cuz .. kaç kuruşa maletmek noktalarda Almımlan gilç ıvnzi- p1şmal::ır devam ediyor. 
:yakın dfinyn atyası bah.1.sleri tızei'1nde lebe hanı hanı çalışıyor; esklle- mürnkündur? Bunlar ayn ayrı ~> _ - un:u = n:411 MLs!lllrler Jccndllertnı tarşılıyanfar

la bcrnber. akşam yemt"ğln1 husu-
81 ırette Anka.mpaıastn yemJşler-

gurup umumt heyet1n1 tenvir etmiş ri yeni yapıyor... talebeye gösteriliyor. M 
ve bul ha.tiplerin .rorgulanruı. cevap Sanat mekteplerinin memleket Masrafını not ettiğim bir ke4 ahkemelerde: 

d1r. vermişUr. için ne kadar faydalı birer mües- ki yazıyorum: 250 gram pirinç 
Ruznnmede müzakere edllecek bn.f- sese olduğunu anlamak için, bu unu 60 kuruş, 200 gram tereyağı 

ta. madde olımıd$ndan saat 1e,so da mektepleri gezmek, mesatsini ya- 96 kuruş, 200 gram üzilm 20 ku4 

celseye nihayet ver1Im1şt1r. kından görmek klifidir: Beş altı ruş, 6 yumurta 48 kuruş, 200 

Salı gunfi saat 10,30 da heyet, Bü
J{ik Millet Mecllsl relsinl ve 11,lG te 
de BnşvekU! makamlannda ziya.ret 
etml.,,~r. 

Meclis reisi ve Bnşvekll, kart bı-
rakmak sureUıe bu ziya.ret! inde et- Moskova elçimiz 
ml,'lerdlr. Heyet ayrıcıı. vali ve bele.. Ank 29 _ H · · Vekili, 
diye rcls:lne de birer kart bırakmış- ara aru:Jye 
tır. ochrimlze mezunen gelen Moskova 

Heyet şerefine saat 13.15 te Büyük h(luük elçimiz B. Cevat Açıkalını 
Millet Mecllst hartclye encilmeııi rei- kabul ederek o5rU mü tiir. 
m Konya. mebusu B. Ali Muzarter • 1 1 

Göker tarafından An:ı.dolu kulllbilnde 
bir öğle yemeği vcr1JmtşUr. 

Heyet saat 16 da Atatllrk'iln mu
vakkat kabrini ziyaretle blr çelenk 

Almanlar 85,000 tonluk 
vapur batırdılar 

:toymuş n bundan sonra hususi m- Ber~ 29 (AA.) - Alman or· 
rette ve mlhmnndarlnn refa.ka.tbıde dulan başkumandanlığının hU5t te~ 
oehrln glirfilooek yerlerln1 ve Bllyük IP'J 
Mlllct Meclis!. binasını gezm131er ve Klı 
bazı mebuslru'la tanl.§lllışlardır. nglltercden hareketle cenuba 

doğru ıiden bir kafile lld günden-

D • }) ş· k i beri <lenizaltılanmız tarafından ~ 
enızyo arı, ır et Jtibedilmekteydi. Denlzalblarımız 
Hayriye ve Haliç dün gflee bu kafileye ka.roı mutead-
tarifelerine zam dit hücumlara geçmiıtlr. Topyekun 

Denizyollan, Şirketi Hayriye, ve 8.S,000 tonil~to tuta.nnda 1.S gemi 
Haliç vapurları yolcu tarifelerine ve aynca kafileye Tefakat eden ge
)'Ütde 15 zam ynpılmı~tır. Yeni zam milcrdcn bir dcatroycr fle bir kor· 
ay ba11ından itibaren tatbik edile- ıvet bat~nl~ıştır. Baık.a 3 gemiye 
sektir. de torpıl ısabetlerl kaydedilmiıtir. 

yüz talebeyi çatısı altında topla- gram şeker 100 kuruş ki hepsi 
ynn müessese mezunu her genç 324 kuruşluk malzeme ile yapıl
klzın, eskiyi yeni yapmasını bi- mış bir kek. Bunu 18 dillme 
Ilr, füzuU masratta·n kaçınır bi- ayırmışlardı. Beher dilimi clışan
rer (ev kadını) olarak yetiştik- da en azdan 35 - 40 kuruşa veri
lerine tam bir güven hasıl olu- lerek 630 - 720 kuruşa satılan 
yor. bu kek mektepte ise 324 kuruşa 

Erkek çama§ırları maledilmiştir. Bu hesap talebeye 
Erkek çamaşırları yapılan gösterilmekte, talebe de bu vazi-

at.elyede lüks bir gömlek göster- yet karşısında her ihtiyacı evinde 
diler. Yakası ltlna ne oturtul- yapmanın faydasını kavrnmak
rnuş, ilikleri gayet muntazam tadır. 
açılmış, makinesi çok düzgün Kadının güzelliği 
çekilmiş bu gömleğin kaça mal- Bugünkü hayat pahalılığı ve 
olduğ'unu sorduğum zaman, ve- durum içinde, lüksün şiddetle 
rilen cevap karşısında yine hay- aleyhinde olan müessese müdire
retten kendimi alamadım. 15 li- si ve dikiş hocası bayan Refia 
raya malolduğutnu söyledikleri Berk diyor ki: 
bu gömleğin dışaııdan alınış fia- - Şüphesiz ki her kadın güzel 
ti muhakkak ki 25 - 30 liradır. olmak ve giizel görünmek ister. 

Devlet Demiryollan banliyö tarl
fe1erine ynpılan bir miktar zam da 
LIO ildndkinundan itibaren meriyet 
mevkiine girecektir. 

Mektep mezunlarının, yapt1k- Fakat moda diye çık~n her şey 
lan fşe mukabil, ücret almaları- kadının zarafetini tamamlıya.. 
na rağmen bir gömleğin bu ka- maz. Kadın, kendine yakışam 
dar ucuza maledildiğini görünce bilmelidir. Astrakan manto ve 
insan, gayri iht\yaıi dşlerlml ni- pırlantalı yüzükler, altın bilezlk
çin burada yaptınnıyorumn di- Jer iclnde bir kaclın mutlaka gü
yor. Müessese dışarıdan hayli si- zel değildir. Aslında güwl olan 
pariş alıyor. Gömlek ateıyesin- kadın bile kendine yakışmay8J1 

General de Gaulle'ün de, şapka, dikiş, hattft. çiçek ateı- zinet ve süs içinde güzel olmak
Amerika'ya seyahati yelerinde bol bol sipariş işler ya- tan çıkar, hatta. daha açıkçası 

k ld pılıyor. gülüne olur.» 

M h Ahın ıh a ı 1000 liralık sofra takımı Yanlı§ bir zihniyet 
er um • et. ıan Londra 30 <.A.A._> - :$ima~t .~E- İhmale uğrayan eski bir Türk Akşam sanat mekteplerinde 

defnedildi rikada ıon hldiselerın gelışmuı uze.- sanatı gergefçiliğin de bu mües- ve enstitülerinde gösterilen ders-
Vetatmı bllyük bir teesslirl• ya.r;.. rlne general de Gaulle'ün Amerika.- sesede ihyaya doğru hatta. ih- Jerde modern fıletler ve levazım 

ll1lf olduaımıuz Ordu mebusu ,.. ser- ya NY1lhatJ ıimdilik ecri ka1mııtır. yaya değil tek!rnül~ doğru bir kullanıldığı 11eri sürülerek: 
J:ınFünun ıahibl merhum Ahmet yol tuttuğunu gördi.\m. Bir çok - Bu talebe mektepte hava-

Toqlltztln cecaz.e m.eras1m1 diln z • b k genç kızın başlarını önlerine iğe~ gazında yemek yapıyor, püreyi 
~enderede yapılmıt ve vutyetı eytm urnu azası rek çalıştıklan büyük bir gergef- makineden geçiriyor, yumurtayı 
=~e oartpler mezarlığına defne.. meıulleri te Topkapı sarayındnki moza- a.letle vuruyor. Evine döndüğü 
İstmıb~ Basın Blrllğl reisl B. Hak- Lort.in bumunda vuku bulan fe· yıklardan ~ıkanlan modeller~.e zaman bunları bulamazsa ne 

tı Tank ua'mı riyuetbıdıe gazetıeci- el thnendifer kazaaınıın auçlulan b~r sofra takımı işleniyor. İşe do- yapsrn? 
le.rden mürekkep bir heyet bugün diln altıma Su1tana.hmet Jkinci aulh killen emek c!.dd~ takdire şa- Deniyor. Mektebin yemek he>-
Değlrmendereye giderek memumuıı ceza mahltem~lne Hnderilmi ler- yan. İpek ile, gumüş ve altın su- casına bunu anlattığım vakit: 
t.abrlnl ziyaret edecektir. Heyette ia- dir Hlki B Cev ti' 11 il yuna batmış simle işlenen bu - Evet, dedi, işte en mühim 
tanbuı beled.lycs1nin de blr mümesslll teakJp m~ı c.:ıdı ·~:~~o~ lnyme!tar sofra takımının kime bir mevzua t.emas ettiniz. Çok rl-
bulunacaktır. tefi R y rtbqı' evkif ı~ alt olauğunu sordum: ca ederim yazınız. Burada hava-

Matbuat Umum Müdürlül'finün . ecep u yı t etm.y • - Bir prensesindir. Sipariş gazında yemek yapması da öğre-
- teesstlıil tir. Malı:aaçı Haydar Yapıcı fle nö- 1000 liraya alınmıştır. Simler tiliyor, mangalda ateş üstünde 

Matbuat wnum müdürü bay Bellin betçi hareket memuru E.fdal Kutlu- hakikt altın ve gümilş suyuna de ... Pürenin makineden geçlril-
Sarper'den dün mınte.ka rc1sllğtne fU nun muhakemeleri l'llYrı mevkul batınlmıştır. Katlyen harar. mesi de gösteriliyor, tel elekten 
te]grat gelmt,,'ttr: olarak yapılacaktır. maz... de ... Yumurta Aletle de vurdunı-

cTürk basınının emekli tşç1cl Ahmet Hastanede bulunan kaza yaralı- Dediler. Müessesenin bilhassa luyor, cataı ile de... Her halde 
İhs."ln Tokgözlın ölümünü derln bir lanndan Halil ile Levinin yaraları bu kısmında eski Türk eserleri- mangal, tel elek, cntal evlerde 
acı ııe öğrendim. BU tün Türk bası- pek ağır olduğıından, hayatları teh· ne f:Nl d"l'<'C'" f'h"mmiyet veril- bulunmaz ıu>vler degw ildir. 

ı .. r 

Hangisi sataşmış? 
- ·---~.._..,__ 

Maznun Harot yirmi yaşların- Maznun Harot sorguya çekll-
da kıvırcık saçlı, yakışıklı bir de- dl: 
Ukanlı. Davacı Hüsnü altmışı aş- - Bu adamı bıçakla rarala-
kın, çıplak kafalı, beli kambur- mlşsın. Doğru mu? 
laşmş, zayıf bir adam. Kendisini Harot: 
yaralayan Harottan dtl.vacı. As- - Yalan değil, yanlıştır, dt.çlf. 
liye altıncı ceza mahkemesinde Biz meyhanede otururken bu 
diyor ki·. d a am yanımıza gelip oturdu. 

- İhtiyarım amma, akşam Kendisi sarhoştu. Münasebetsiz.. 
üzerler! biraz demlenirim. Hele likler yapmağa başladı. Biz de 
meyhanede bir kaç eş dost ta oradan kalkıp gittik. Ben arka.
olursa pek hoşuma gider. Vaka daşlarımdan ayrıldım, yalnız ba.. 
akşamı da Kumkapı clvannda bir şıma Kedikpaşa yokuşundan çı.. 
meyhanede otururken Harot ile karken tenha bir sokağın köşe. 
diğer iki arkadaşı da geldiler. sinden Hüsııü önüme çıktı. Be
Harotu eskiden tanııım. Beni gö- nim ~a~ı_mda değil,. o~un yanın
rünce arkadaşlarım da alıp yanı. da ikı kışı vardı. Üçü b1r olup ba.. 
ma oturdu ve hep beraber içtik. na tecayüz ettiler. Bağırdım fa.. 
Geç vakıt onlar gittiler biraz son- kat vakıt çok geç olduğ'u için se
ra da ben çıktım. Çabr keyif ol- simi duyup .. gelen ?lmadı. ~zeri
duğum için Gedikpaşa yokuşun- me B:tll~n uç klşq,ın ellennden 
dan ağır ağır çıloyordum. Yolun kendımı k~rtaraıruyacağımı an
karanlık bir yerinde arkamdan layınca cebımde~ bıçağı cıkardım 
ayak sesleri duydum, geriye dö- ve korkutmak .üzere sallamağa 
nünce Harot ile yüz yüze geldim. başladı~. Kcndıme yol açıp .k.~ç
İkl k d d bl 11 rfde d mak istıyordum. Bıçağımı görun-

ar a ~ a raz e u- ce Hüsnünün arkadaşlan ayrıl-
ruyorladı. Harot: «Meyhaneden dılar ve ilerideki otomoblle binip 
çıktıktan sonra sen bizi taklbet- savuştular 
meğe başladın. Niçin arkamlzdan .. · .. .. dı 
geliyorsun'?ıı diye birdenbire üze- Ben ı:usnuyu vurma m, onun 
rime atıldı. o sırada arkadaşlan vuruldugundan. da haberim yok. 

Arkadaşları çekılince ben de sa.
da geldiler. Benim cevap vermeme vuşup gittim. Hüsnü belki kaza.. 
vakıt bırakmadan Harot ceb1nı- en yaralanmıştır. Bu adam kav. 
den bir bıçak çıkarıp bacakıma gacıdır Önüne gele'ne sat~r ve 
sapladı. Can acısile bağırma~ döğüş Çıkanr. 
başladım. Onlar kaçtılar, ben ~e Hüsnü bu iddialan redddettl. 
k.anlar. içind~ olduğum yere dü- Şahitlerin dinlenmesi tçln muha.. 
şüverdım. Bıraz sonra ~elen ~ keme başka güne bırakıldı. 
lisler beni hastaneye götürmüş-
ler. Hakim bey! Ben anlan takib
etmedim. Zat.en be'nden evvel çık
tılar. ttçü de benim ekranım, em
salim dğil. Torunum yerindeki 
çocuklarla benim ne alış verişim 
olacak ki kendilerini taktbede
yim. Her halde onlar beni soy
mak istediler ve becerem1yecek
lerinl anlayınca öldilnneğs kal
kıştılar. Sözün kısası, beni vuran 
Harottur. Dava ediyorum. 

Ankarada mensucat 
kuponlari 

Ankara SO (Telefonla) - Burad.ll 
ekmek ltamelerlle beraber, hnlka: 
mensucat kuponları da verilmektedir. 
Ya.kında bu kuponlarla tevzlnt:ı. ~ 
lanacaktır. 

•Takvim• 
Mahkemeye gelen muayene ra- Zllhi<'ce 22 - ıeasını 53 

porunda da Hüsnünün 19 gün I s. im. Öğ, tki. Ak. 
lşi·ndwen k:al~c.a~ derecede yaralı E. 12,4~ 7,27 9,47 12.00 



ŞAKA: 
Etrafımızın bunlarla dolu oldu

ğuna dikkat ediyor musunuz? 
Hakikaten de ilnunilcr iki 

türlü: 
Birincisi mektep, medrese, okul 

Mal satmak için 
milracaatlar var 

görmemiş biçareler. Kabahat ken· Ticaret ve zahire borsasındaki &A

dilerinde değil. Ya an~lannda, tışlar isteksizdir. Bu halin yıl ba11na 
babalannda; yahut da ihtiyaca kadar bu ıekilde d~vaın edece-gi an-

Meşhur seyahatin en 
dedikodulu tarafları .. 

.. ··- t'ci teşkillt ·aratama 
gore 0

1 
gre 1 

• tte 
8

? k ilerl laıılmaktndır. Borsanın kayıtların-
nuş ol ank tclemdıye b ... 1 ırnço sayısı dan çıkarıldığına göre ıehrimizde Ahmet Emin Yalman, son ıeya
mem e e er e un aıı h · 1 'k f 1 d D"v hatinin intibıllannı forma for
azaldıkça azalmış Ilatta lstatls· er cıns ma mı tan u a ır. ıger ma ne•retmegv • ba•1adı. Birrok me· 
t 'kl · k ' .. kı·ı·ns' e kü taraftan ıehrimizdeki tüccarlar Ana- ,, w '" ... 

ı ere manma ınwn , • d l d b" k .. raklıları gibi ben de bunları zevkle 

Hartum' da sarı ııtma 
aşııı oldular mı yoksa 

olmadılar ını? 

Dün bir torik bir liraya 
satıldı 

son günlerini 

yaşarken .. 
-·-

1912 yılının son giinlerini ya
şıyoruz. Eskiden her yıl biterlcen 
adda bir takını mcr \yeler yazı
lırdı. J,ftkin bu, sulh uımanları-

Diin yeniden çok miktarda torik na, diinyanm güzel delirlerine, 

cücük Finlandiyarla okuyup yaz· 0 u an ır ç.o muracaatlar almak- okuyorum. Yalnız bir ıey pek ziya-
masıııı bilenler niifusun yüzde tadır. Bu müracaatlarda mal aa.t- de dikkatime çsrptı. Ahmet Emin 
yiizünü bulmuş. Ancak tabiat ga- mak ta~ebinde bulunulduğu bildiril- Yalman, bu seyahati esnasında, iki 
)atları abdaııRr ahmaklar ümmi meluedır. Toptancı ve yarı toptancı-

' l ı d Üç satırda bir yeni bir sofraya otu-
kalmış. vann e in e bir hayli mal bulundu- ruyor. Hani harıl yemek yiyor ... 

Bizde de Latin harflerinin ka- gundan perakendecilerin talepte bu

tutulmuştur. Torıkler muhtelif aatıı tatlı çağlarına nit bir adetti. Gü
yerlerinde halka yüz kuruıtan satıl- zel zamaıun geçmesi gayet tabii 
mıştır. Diğer taraftan 225 kuruııtan olarak insana h üzün verir .. ve 
ihracat yapılmıştır. Bulgıuiıtanla ya- hemen hemen bü ün dünya gn
pılan anlaşma m ıcibince kafi mik- zetelerinde: cVah vah vah· ••• Ila
tardn balık gönderilmiştir. ihraç yatııruzdan bir yıl daluı geçti ... 
mevsimi beş ay daha devam ede- · Bir sene daha ihtiyarladık,, tar. 

sonra mühim bir ayrılık nokta- cektir. Bu müddet zarfında Bulga- zında şikayetli yazılar okunurdu. 
r;ı daha ... Amerika seyahat· ri~tanla y~ni anlaşma Y~.pıldı~ı tak- Tatlı, sakin, rahat günler ne 

namelerinin birinde meslektaşların dırde yemden balık gonderılecek- kadar da çabuk geçer giderdi. Se
Hartum' da aan sıtma aşm oldukln· tir. . neler ekspre· gibi biribirini ko\"8· 

k d H tt* h · .... ının Almanyaya yapılan ihracat ba- Jardı. 
bulüııden Ye okulların çoğalma- lunması beklenmektedir. Esasen yolculuk da Belediye ga
sından sonra, bir de bakıy01'5U· Ticaret ve zahire borsası şimdiye zinosunda bir veda yemeği ile baı
nuz en ummadığınız insanlar kadar ııehrimize getirilen malların lıyor. Ve yemek yemeği çekiyor ... 
«yii~ünden söküyor.ı> İnşallah çok sahiplerini ve miktarını tespit et- iki sl\lır 'OClra bir de bakıyoruz ki, 
geçmez, halk maarifi bakımın- miştir. Otobüslerle gelen mallar da Ahmet Emin Yalman, Ankarada 
dan diinva sampiyonu Finfondiya otobüs ııirketlerinden sorularak ö~- bir veda yemeği daha yemekte-

nnı o u um. a ~ mu arnr .. ,.. J k 1 . d k • 
. l . . b.l 1 d A ı .;ı an tatrrun e ece mahıyette- Bugün vaziyet tamamile aksi-tesır erını ı e an ııtıyor u. şı· d' B I k 1 1 d b' b' ı·k 

nın yapıldığından üç hafta sonra ~· a 1 ·çı. ar ara arın a ır • ~r ı dir. Bu kötü yıllardan biri daha 
f. t ba 1 d ~ 'I:!> d' vucuda gehrerek ay başından ıtıba- geçince üstiimüzdc.n miihim bir mna ıye ş a ıgını ı uve e ıyor k 

B. k d' • · d -·ı b ren daha esnslı hare et edecekler- vük kalkınış gibi olu .. ·or. Dün'-'8 ve: c ız a§ıyı en ımıZJ egı , aş- d" " " " 
kal arını korumak için olduk . ..• di- ır. nd('ta bir kiirf'k nıalıkuıniyetl 
yordu. zamanını doldurur gibi... 

ile boy Ötçü
0

şüriiz. renilmiştlr. Piyasada mal sıkıntısı dir .. · 
Fakat asıl ehemmiyetlisi ikin- çekilmiyeceği Heri sürülmektedir. Ve bundan sonra habire yemek· 

Bir de Yalman'ın seyahatnamesi- Mahsul vaziyeti 1'1ahkumlar demir pannaklık-
ni aldım ki, onda aşağı yukarı ıun- İstanbulda bu sene yapılan ekim Jı höcrelerinln cluvarlanna tebc-

cilerdir; yani «Okur yaznr ihnıni- Her hangi bir cins malın piyasada- lerl. .. ikinci formada saydım Ahmet 
lern... ki mevcudu azaldığı takdirde borsa Emin Yalman tamam 8 kere yemek 

lara benzer aatırlnr vardı: miktannın geçen seneyP. nazaran şirle seneleri çizerler, bunlnnn 

Bunlar arasında yalnız eski deıhal mel getirenlere müracaat yedi. Kahirede Şcferd oteli taraça
idadi \"e yeni lise mezunları yok; ederek evvelce getirilmiş olan mal- aında çay içti, ehramların gölgesin
aynı 2amn11da yüksek münC'\"\"er. ların kimlere 8lltıldığını soracaktır. de Mina oteli bahçesinde yemek ye-
Jik pa}"f'Sine erişenler de \'ar: di. Vadiülhalfa'dan havalanınca 

cNo a§l olmuştuk, ne de elimizde yüzde yirmi be~ fazla olduğunu ev- adedi fazlalaşınca - sanki para 
nşı ''csikası •vardıL Mamafih uçuşa velce ynzmı§bk. Busenc sonbaharda biriktiriyorlaı·nuş gibi - günde 
devam etmemize göz yumuldu .. .> yağan yağmurlar ekilecek toprağa 10 - 15 kere sayıp sayıp ümide 

Arkadaılan cayır cayır an.rı sıt- çok faydalı olmuştur. Sonbaharda düşerlermiş ... 

~'föhcndislcr mi, doktorlar mı. ,.a. Kumarhaneler tayyarede kendisine kocaman mus· 
Jiler mi, avukatlar mı. muallim- luklu termoslarla verilen buzlu mey-

ma aşıları olurken, acaba Yalman ekilecı mahsul bir çok tarlalarda bü- Şimdiki insanlar da aşağı 'U· 

neredeydi dersiniz?... yümeğe başlamıştır. Bu günlerde kan aynı pisikoloji içindedir. 
Nerede olacak?... Muhakkak bir bir kar yağdığı takdirde mahsul Ilarb patJadıJ:rı günden beri g-eçen 

f okantada yemek yemekle meşgul- için çok faydalı olacağı, mart ve seneleri saymak insana adeta 
dü, yahut bir ziyafette idi ... Sofra nisan aylarında da yağmur yağarsa hafif bir iimit veriyor. llc.-le bir 
başından çabuk kalkamadığı için bu sent"ki mahsulün geçen seneki «teselli sa)ışı» var ki bu hakika
ıışı olamadı. Aksi takdirde gider, mahsule nazaran çok berekotli ola- ten ömiirdiir. l\lescln harbin çık
diğer meslektaşları ve yol arkadaı- cağı saliihiyettarlar tarafından te- tığı 939 yılını da hesaba katar-

ler mi, muharrirler mi ararsınız... va suları, sıcak sütlü kahve, 
İşte en acınacak böyleleridir. sandviç, reçel, yumurta ve meyva-
E\ Ierinc gidersiniz: Bir kitap Bir kısım kahvehaneler larla tıka basa karnını doyurdu. 

yok. (Affedersiniz: Kızlannın de kapatıldı O kadar ki Hartum'a indikleri 
okııdu~u basit romanlar hariç.) ı:nman 11evimli meslekta~ımız kat· 
Tek gazeteye abone değillerdir. . iyen yemek yiyemiyecek bir hal· 
Civarh:ınnda umumi kütüphane Son zamanlarda rehrın ba:zı semt- dedir. Tayyareden tok olarak ini-

ları gibi aşı yaptırırdı. min edilmektedir. sanız pek kiir edersiniz. 

bulunsa hile bir kere dahi uğra• !erinde ~örüle? kum~rhanelere kar~ı ıyor. Fakat sofraya oturur oturmaz, 
nıazlnr... zabıta ~ıddetlı tedbır almış, Emru- kendi tabiri ile cİradesinin fren 

- Efendim ... - derler - İş ağır, yet ikinci ,ube müdürlüğü tarafın· !kudreti iştahını yenmeğe kafi gele· 
,Yoruluyoruz, hadiseleri radyodan dan sık sık yapılan aramalarda ku· miyor.> Derhal çatala, bıçağa san
öğreniyoruz mar oynatan bazı yerler meydana lıyor, tllô'yaredo öğle yemeği yediği 

Halbuki ajans haberleri verilir- çıkarılmıı ve kumarbazlar ıuç üstün- halde, hiçbir şeye el sürmemek ni
kcn bile konu urlar; ancak pek de yakalanarak buraları knpatıl- yeti ile oturduğu bu sofrayı bir müd
nıühiın bir sürpriz olduğu takdir- mışlır. det sonra bir charik mahalli:. hali-
de: uNcymiş? Neymiş?ı> diye et- Ba arada Beyoğlunda Misakyan ne sokuyor! ... Ve bütün bunlar ye-
rafa sorarlar. adında bir kadının evinde araştırma ti~miyormuş gibi, Hüseyin Cahit 

İlgilcmlikleri kağıdlar, ancak yapılmıı ve kadınlı erkekli 12 kumar Yalçın'a hediye edilen bir sepet ta
tneslcJderinde kullandıklan resmt baz cürm~ meşhut .halind.e ~a~ala- • ıze incirin de köküne kibrit suyu eki
evraktır. Bunlardaki yavan ve narak ad~ıyeye tı~slım edılmıştır. liyor ... Hatt! aepet dibinde son ka
insanı umumi malumatça yük- Muhtel.ıf. _kahv.ehanelerle, Koço fan incirleri tayyarede bıraktığı içiıı 
seltıneyici kırtasiye ibalerinl mo- adında bmnın evınde kumar oynan- uzun bir meniye yazıyor ve dö\'Ü· 
dası 2'«.>çmiş bir üslupla, - hey. dığı haber alınarak buralarda ara- ·· nuyor ... 
hat, hazan da cümle zaptü rap- ma yapılmıı ve 11 4 kumarbaz ıuç Li.kin bunlar da üstada vız geli· 
tından azade olarak - geveleT, üstünde yalcalanmııtır. Kumar oy- yor. Nil boyunca uçarken bu sefer 
dururlar... natılan yerler kapatılmııtır. da hurma ağaçlarına bakıp bakıp 

Neymiş bunlar? ... Münevver! ağzı sulanıyor ... 
Hayır, bunlar sadece llOkur ya. Taksı·ıer ve Eğer seyahat biraz daha uzamı~ 

zar iimmilerı> dlr. 
olsaydı, Ahmet Emin Yalman mu• 

l\Ieı;ale<'e ve zamanca bizden k 1 hakkak mide fesadına uğrıyacaktı. 
uzak insanlarla manevi rabıta- a m YO n ar iyi ki mealekt.aıımız, öteki arkadar 
ınıza ancak kitap vasıtadır. On. tarından biraz daha önce döndü ... 
dan miistağni kalınca, (hele yir-
mi yas.ında mektepten çıklp elli· ş· d•J'k b . Bu seyahatin resimleri de hoı ... 

ım ı ı enzın Ahmet Emin Yalman'ın Afrika, ln-~lne kadar birşey okumayınca!) hd 
hir in!lıan münevverlik husmıiye- ta idatı yapılmıyacak giltere, Amerika, Kanada, Haiti 
tini kahve dedlkodusile ml ne- adası ve ııairedeki seyahat intibala-
ına]andlra('akl Yoksa kulaktan B k rına ait ilk resme ıöyle bir baktım ... 

enzin tedari indeki güçlükten y l '- il f dolma mal.r.ımatla mı".'.? aman, mü&.e e bir sofraya otur· lı dola.yı taksi otomobillerile kamyon- El b l 
nl.ploma~. ını katlayıp cebm' e l muş... inde dür ün yerine çata ... " ara verilen benzin miktarının tah-

ı;;oktukt"', n ."'onra kitabı da kapa· Yanında fotoiraf yerine katık 'VC " '' didedilmeıi düıünülüyordu. Tahd.i- b ki h h 
.""'arak artık ebedı·yen rafa koyan· d.i k ıça ar ... Karıııında bir e ram a· -' n ati ıekli tcııbit edilmemekle be--
ları '--n b'ır A'".""ri mektep arka- b line gelmiı iri iri portakallar, cima-

~ ı.or. ra er, otomobillerin numaralarına 
dasıma benzetirim: lar, armutlar, muzlar ... Bir tarafta, 

~ göre iÜn aoırı i~lemeleri ihtimali kl d _,_ 1 d 
~abahleyın· hepı·mı·zı jı'mna• d F k V 1 iıe ea pc:.ıı; an ıyama ım arruna ., ~ var ı. a at i ayetin yaptığı te- 1 '- 1 H 

ti' ve tıvandırırlardı. O·. bb" l maıyonez i !evre&. gibi ge di. er ,.. ıe uı üzerine stanbulda işliyen h ö 

Ahmet Emin Yalman 
Hüseyin Cahid'e emanet 

edilmeliydi .. 
J stanbuldan hareket edilmeden 

önce Amerika sefirinin Bele
diye gazinosunda verdiği veda z.iya.
fetinde bayan Daver, bütün seyahat 

1 
müddeti e.masında Ahmot Ernini 
Abidin Da.ver' o vasi tayin etmiş, 
ona göz kulak olmasını sıkı sıkı 
tembih eylemiş ..• 

Bu tembihlere nnzara.n, Ahmet 
Emin Yalman, Daver'in günde iki 
taneden fazla Frenk aigarası İçme
sine, fazla içki içmesine, fazla oeker 
yemesine mani olacakm1ş... Güzel 
mahluklara teıadüf edilecek oluna 
nasıl harekıet edeceğini Ahmet F..min 
bayan Daver'e sormuı: 

- Güzele bakış hududu dahilin
de kalmak prtile, kocamın zevk.ine 
mani olmayınız... cevabını almı, ..• 
Ahmet Emin Yalman da bu ıvıı.ıilik 

rolünden fevkalade hoılanmıı. Abi
d.in Daver' e hahire karıtmıf . .• Heı 
halde seyahati zavallının burnun· 
dan getinniı olacak ... 

Bana kalırsa, asıl veda ziyafetin
de bayan Rezzan Yalman, Ahmet 
Emin Y alman'ı, heyetin reiai ve en 
yaılıba,hıı olan Hüseyin Cehit Yal
çın' a emanet etmeli ve: 

- Lutfen kendisine göz kulak 
olunuz... Öğle yemeklerini ikiıer 
defalar, akpm yemeklerini üs.tüs
te üç kereden fazla yemesin... de
meli idi. 

Şimdi ıu aatırlan yazarken elime d t b 'l b·· 1 . b . 'h . alde nefis bir yemek olacak. .. te.-
- Men tckmlllemişem! - er- o omo ı ve oto uı erın eıızın ı tı- k' f k d ı b. kff b k 

di·, ve bir taraftan bir tarafa dö· acı imdilik t · d"ld'V• d ı so ra ar a aı arı 0 Je 1 e a ıp seyahatnamenin üçüncü formasını 
y 1 emın e ı ıgın en, ye- ı:airane pozlar almağa çalışırken d 1 H .. k d 

llerdi, uyumağa devab için ha- ni bir tahdit karan verilmesine Hl- Ah E . y im .. .. d ki tutuştur u ar. enuz o uyama ım. 
2ırlanırdı. zum görlümemi•tir. ileride zaruret d"' met . mıln .. 

1
a an, lonunye . Fakat oöyle 34 ve 35 inci sahifeye 

.. unya nımet erı ı e meşgu 1... IUlı ·· ·· T · f 34 .. il ah'f · - TekmilledF~in nedir, yahu görülürse o zamanki vaziye•e göre k . Ah E . y l gozum ı ııatı. şte unc s ı enın ,. . • ' • yeme yıyor... met .nun a • t d Elf 
arkadaş? benzın tahdidatı için yeni bir karar l .1 ~ ''- Af 'k son aa ırın a aşer tayyare mey• 

verilecektir. man ngı tere, ,•\mer;uı;.a ve rı a danında nefis bir yemek yeniliyor ... 
Uzun uzun anlatır ve bizi kah- __ _ yolund.a ... Dayansın çatallar ve ma- 35 inci sahifenin ilk aahrlarında ise: 

kahalarla giildüriirdü: Meğ~r, Al f• • yonezlı levrekler... Çigv domat•• ıuyundan ba•lıyarak İsveç usulü idmanın kolunu saga, tın ıatı .... .. 
sola uzatmasını, bacağını yana Altın dün 29,5 liraya yükse1mio· Adanada yemek yediler ~~keU~~ bir Amerikan yemeği tena-
i'ne kıvırmasını filanca mektepte tir. Bir laç gündcınberi iısiz oturan •? y d ·ı •? vul edılıyor. 
«tah il edip bitirmişıı ... Bunu, sarraflar yeniden faaliyete g~rnişler- mı• eme 1 er mı• 7 - 8 aatır içinde iki öğün ye· 
«vücudun gelişmesine bir vasıta» dir. Beıı Yalnız Ahmet Emin Yal~ mek ... 
diye de~l de «Öğrenilmesi icab- man'ın değil, Amerika ve in- Halbuki seyahatten dönenlere ıu 
efl~n hir hareket» olarak kabul Hamiyetli bir vatanda• giltereye giden öteki arkadaıların cümleyi sôylemek Adettir <leğil mn 1 
d d :ır d 1 l 1 d - Yediğin içtiğin senin olsun ... I 

e ı~o~ u. Edime (Akıam) - Şehrimizin .a Y8?'1 annı 0 uyorum. tiraf ~ e- Gördüklerini anlat ... 
Ilm~ <~Okur )'azar ümmiler» de hamiyetli vatanda•lanndıı.n tuhafı'- nm kı bu yazıların arasında bazen 
1 b S ki tah · • k üh" J-LI 1· Yazımı bitirmed~ evvel bir ke-

1 

on ar ~ ,ı: an sil, diploma yeci Mehmet Cemal Özköy Tnyya- pe m .. ım ayrı u. ara raage ıyorum. 
al!nak ıçm, mc!'lnet sahibi olmak re cemiyetine 1500 lira, Maarif elile ~esel& buradan giderken Ahmet re daha aöyliyayim lci sözlerim ta
içın... . Edirnedeki fakir talebenin ia§esi Emın Yalnıan daha Adanada tay• mamile pkadır. Ahmet Emin Yal-

Sankı okumamn okumakla ala- . . d 300 1. t h . t k yareye biner binmez hemen etrafı- man' ın seyahatnamesi alaka ile ı 
k k ı., ıçın e ıra a 111 e me ve ay- • k v d ğ Eaa '-üt" h 
ası yo . .... k d' . . 1 k na bakınarak yemek anyor Ukin o unmaga e er. sen &. up a· ı 

(Va - Nı1) n20ca0 J~n ısının ckenaze ~larabsı o ara heyhat! Heyha.t ki bul~~ıyor nemizin tamtakır denilecek derece-
ıra ayırma ıuretı e ura no- ... . .. d b la a~a.t ,_. 1 rafları ....................................... rv• d b. • h 1 Ve bu ırüzden duyduğu J!!tırapln e Of o n ıey .,azı an 1 

<ter ıgın e ır vasıyetname azır n- .. I l için bu tarzda istifadeli eserlere 
ıkı.ncı· kanun maa•ı mı•hr. ııoy e an atıyor: • 

':!l' .. E oiddetlo ihtiyacımız vardır ... - F.a ·1 • < traJımıza bakınarak yemek ara-
verı ıyor . * Beıiktao Halk.evinden: 194 3 dık.. Meğer Adanadan hareket ede-

Yıl başı olmak d~layısıle cuma yılını Sosyal yardım komitemizin, cck yolcular için yemek hazırlan• 
g~.n~ bütÜi:l resmi daıreler ka~a~ıdı:· fakir ve yoksullara yardım kastiyle mış. Fakat Muırdan gelen yolculaı 
Hukumet yıl başındanv.eıvvel ıluncı- aayın halkımıza neıe ve zevk için- yolda acıkmıtlar, öğle zamanını, 
kiı~un maaşını ver"?egı ~ararlao~.ır- de kar§ılamak üzere Evimiz salon· Adana' da yemeıl. yemeği bekleml· 
dıgından maaş verılmesıne bugun- larında bir aile toplantısı tertibedil- yerek, biz.im fçtn hazırlanan yemeğe 
den itibaren başlanacaktır. M~aı miştir. Arzu edenler çok az olan konmu§larl ... > 
dağıtması, yarın öğleye kadar bıte- davetiyelerini almak üzere Be,iktaı Gördünüz mil münaaebetııizleriL 
cektir. Halkevine müracaatları. Lakin bir de Zekeriya Sertel'in ya---- * Beşiktaı Halkevinden: Kaza- zısına baktım. Adanada yemek ye-

Bcyo!;lu Halkevinden: mız dahilinde fakir ve yokıullann diklerini ve kanncıklannı doyurduk. 
1 - 31/ 12/942 perşembe günü saat tedavisine müşfik ellerini uzatan lannı yazıyor! ... O halde)... Ya 

Y ılbaıı piyangosunun 
çekiliıi radyo ile 

verilecek 
Öğrendiğimize göre, Millt piyan

gonun 194 3 yıl batı fevkalade çeki
liıi, Ankarada Serglevl binasında 
saat 22,4S te yapılacaktır. Bu çeki-1 
lioin bütün aafhalan aynı saatte 
radyo ne ilan edilecektir. 

18 de Evlmlzln Tepebaşmdııkl mer- k ı· d k ı 
kez binasında. Prof Ismall Hakkt ıymet ı. ? tor arımızdan Akıl Ahmet Emin yediği oeylerl y~mek• * Diln aaat i .3 de Bayezitt.e Mar-
l3altacıoğlu 1rMilllyetçUlk ve ananeci- haııtatıcsı ~ef~ Dr. Faruk ~iken tara- ten addetmcmi1... Yahut Ust üste mara ainemımnin karıaında çorap 
llk. mevzuunda bir konferans vere.. fından Evımızde pazarte-'ı ve per- yemek tyemek sevdasına düşmüı ve fani!! fabrikasından y~n çık-
cektır. şembe beıten yediye kadar bakıla· olacak ... Bu iı b~ka tUrlU izah edi· mıtbr. itfaiye çatı arası ve üst kat 

2 - Herkes geleblllr. caktır. lemezl... yandıktan sonra ateıl bastırmıştll'. 

Okuyucu 
mektuplan ----·---

Sayın Münakalat 
Vekilinden bir rica --·--

Bakırköyünde oturan bir çok 
okuyucularımızdan aldığımız 
mektuplarda deniliyor ki : 

cDevlet demiryollan doku
zuncu işletme idareıi, Sirkeci -
Küçükçekınece yeni banliyö ta
rif e&ini yaparken Phahlan Ba
kırköyden 5,58 de hareket eden 
ilk treni, lüzumsuz 'Yere kaldırdı. 
Dünden itibaren tatbilı: mevküne 
konulan yeni tarife mucibince 
Bakırköyden ilk tren 6,36 da 
hareket etmekte -ve Sirkeci istu
yonuna ancak 7, 15 de varmak
tadır. Bu trenle bizim afüi Haliç
te ve Boğaziçinde çalışan ifçile
rin, iı baıı saati olan sekizde iı
lerimizc yetjımemize maddeten 
imkan yoktur. Bizden baıka bir 
çok esnaf da erkenden ıebze ha
line ve mezbahaya gitmeğe mec
burdurlar. Dokuzuncu iıletme ida
resi yeni tarifeyi tanz.im ederken 
bizim gibi çok erkenden iıleri 
baıına gitmeğe mecbur olan bü
yük bir hıllk tabakasının ihtiyaç
larını hiç nazarı dikkate alma
mıştır. Balcırköyden 6,35 de kal
kan ilk tren daha evvel tahrik 
edilmediği takdirde iılerimizden 
olacağız. Cumhuriyet hükumeti
mizin ve sayın Münakalat Vcki
limi~in yüksek vicdanları jse buna 
razı değildir. Binaenaleyh eski 
tarif ede mevcut olan ve Bakır
köyden ~hahları 5,58 de tahrik 
edilen ilk trenin ibkasını veyahut 
bu kabil olmadığı takdirde yeni 
tarife mucibince 6,36 da kalkan 
ilk trenin yirmi dakika daha ev
\·el tahrik edilmesini aayın Mü
nakalat Vekilinden rica ederiz.> 

[AKŞAM: Okuyuculanmızın 
bu şikfeyeti çok haklıdır. Çünkü 
Bakırköy, artık lı.öy halinden 
çıkmış, koca bir oehir olmuıtur. 
Balcırköyde İstanbulun muhtelif 
cihctlcrindeki ~abrikalarda çalı
§&n büyük bir İKİ kütleşi ve er
kenden i~leri başında bulunmağa 
mecbur bulunan bir çok kimseler 
oturmaktadır. Tren tarifesi yapı
lırken bunların vak.ru zama
nında iıleri başına gelmeler.ini 
temin etmek noktası nazarı dik
kate alınmamıştır. Sirkedy~ aaat 
7, 15 de gelen ilk trenden çıkan 
i,çilerin vapurla gideceklerine 
göre ve Boğaz.içindeki fabrika
larda iaı başı saati olan sekizdeı 
ve bir çok eınafm >vaktü za
manında işleri başında bulunma
]anna imkan yoktur. Münakalat 
Vekilinin bn haklı temenniyi na
zan dikkate alacağından ve do
kuzuncu iıletmo idareairıe ilk 
trenin da.ha evvel hareket ettiril
mesi için emir vereceğinden 
em.iniz.] 

939, 9i0. 941, 942. Buna d943 > 
senesi de ilnve edilirse işte tam 
5 yıl! .. 

Bu acayip hesaba bakıp şöyle 
avunabilirsiniz ... 

- Beş sene olmuş!.. Artık 
bundan fazla uzun süremez! .. 

!\Iabkumlar da, müddetlerini 
bu tarzda desem hesaplan,, ile 
ölçerlenniş ! . . il ele kendisinden 
çok bahsedilen, bütün ümitli 
gözlerin üzerine çevrildiği 1945 
yılına biraz daha yaklaşmış ol
mak Adeta aşkR ben-zcyen bir he
yecan veriyor. 

Çünkü 1945 en bedbin, en şom 
ağızlı dünya polltikacı!annın bi
le sulh için koydukları hemen 
hemen en uzak huduttur. 1945 
sulhün ve saadetin hayal meyal 
göründüğü bir hedef gibidir .•• işin 
çoğu gitti, an kaldı demektedir. 

Bir teselli daha var. Bu harb 
943 de, ağabeysi olan 1914 cihan 
harbinin yaşuu dolduracaktır. 
İnsana, cihan harbleri için tahit 
ömtlr bu kadarmış gihi geliyor ... 
Bir teselli işte ... 

Fakat şurası muhakkak ki ta. 
rihin en mühim faslı içinde ya
şıyorm. Dünyanın hiç bir devri 
bu kadar enteresan olmasa ge· 
rektir. 

Gelecek devrin insanları 1939 
lan, 1940 lan, 941 leri, 942 lerf, 
943 lerl kim bilir ne ibretle, ne 
dehşetle, batti tüyleri diken dl· 
ken olarak okuyacaklardır. 

Hikmet Feridun E! 
........................................ 

Münakalat Vekaletinin 
bir okuyucu mektubuna 

cevabı 
Münakalat V ~kal etinden: 21/11 / , 

942 tarihli gazeteniz.in 3 üncü sa
hifesinde (Okuyucu mektuplan) 
başlığı altında intişar eden şik8(yet 
mevzuunu .tahkik ettirdim. 

7 No. lu katar Afyon ıyolcularıru 
pazartesi, salı, perşembe rve cumar
tesi günleri Hay.darpıışaya. gerir
mekte ve bunların harici giinlerde 
Afyondan yolcu treni gelmemekte
dir. 

Yalnız 18 teşrinisani 942 çar
Jamba günü ecnebi yolcuları nakle
den 7 No. lu tren munzam olarak 
Haydarpaşaya gelmiştir. Şikay tçJ 
18 teırinisaai perocmbe günü müra
caat ettiğini ve trenin gelmiyeceğinl 
söylediklerini iddia ediyor. Halbu
ki 18 teşrinisani tarihi çarşamba gü
nüne tesadüf etmektedir. E.ğer mü
racaat çar,ambıı. günü rvaki olmuı ise 
bu munzam trenin münhasıran ec
nebi yolcu getireceği zehabile me
murların yaııılıı mıı.lumnt vermesi ih
timal dahilindedir. 

Müracaat 19 tctrinisani perşembe 
günü yapılmış ise normal seferl"r 
hakkında kô.fi derecede mücehhez 
bulunan memurlann yanlıı malö
mat vermesine imkan yoktur. 

Eminönü llalkevlnden 
Evlmlzde hiç okuyup ynzmr.ı. bllıni

)'enlerle n.z okur yazarlar için (A) ve 
CB> mus Dershanesi açılacak ve ders.. 
Jere 11/1/1943 pazartesi nkşamı ba~
Janncaktır. Devam etmek lstlyenlcrln 
Evimiz Bürosur.n 1kl vesika fotöı::raft
le müracaatları. 
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Yeni &eneyl eşsiz bir zevh, sonsuz b-ir neşe içinde geçinneğe hnzırlanuıız. 

Her yarattığı eser bir kahkııh:ı tufa>ıı .• Her y:ışattıjp. 
:tllm blr neşe ka.sırgası ol=ın: 

F E R N A N D E L' in 
Uarb içinde bazırladıfı en a-0n filin: 

Yarın akşam LALE sinemasında 
İstanbuln yednden oynatacı.ır :b1r hld!se o!acutıı. 

Dlkkl.tı Numıı.ralı )'trlır 11md.1den a&tllmala baflanmı~tır. Tel: '30~. 

ÇEN ERLiTAŞ Sinemasında 
Bugiln 11 den itibaren devamlı seanslar ı 
senenin 2 muazzam heaerl birden 

.Werner Krauss • Gizela Halen· Martin Urtel 
Aynı km seven 1 kardeş - Gaderlnl k.aybf'den baba.-Baynt uourumu. 

Kadınlari ve erkekleri hıçkırtarak ağlatacak 
ibret verici kalbler titretici bir aile dramı ..• 

2· ç ' • 
MELW..YN DOUGLAS • JOAN ARTHUR'un 

Mfiltereken yarattıkları emııabls bu eser. 
Şen mevzuu ne 1ıönfil u kalplert teshlr edecek neoeıı. 

ejtlencell qlc mmı. 

AKŞAM 

1 • 
Ar, K Az AR mm~~ ı-G.,.u-.. -n-lu ......... k-----33 

Almanyad:ın pek büyiık fedn.. 
k!\rlıklarla. gct.lrllen ve tır ny
danberl, geceli gündüzlü ihtl
ma.mlarla. miltchassıslan tam.-
tından tesisatt rona. eren sıne
ma tekniğinin en yenl tertibatı
na uygun en son sistem mlr!onik 
makinelerle: 
llu&'iln: l\lııtinelcrden ftlbaren 

Dragoldan daha"'esrarlı... Frruı
kCŞtay1nlerdt'n daha korkulu •. 

Elektrlkll Adam'dan 
dD.ha. heyecanlı." 

ŞEYTAN 
EMREDiYORI 

BORİS KARLOFFun en 60n ya.. 
rattı#ı tortu, e.sra.r ve dehşetli 
tnmı. Her gün 11 den pazar ve 

tatil rtınıen ıı d~ itibaren 
devamlı ııeAnslar. 

29/12/942 flatlert 

l Londra ü1erlne ı sterlln 0,22 
Nevyork üzerine 100 dolar 130,60 

Cenevre üzertne 100 frank 89,8255 
Mndrld üzerine 100 pezetn 12,eg 
Stokholm üzerfrır 100 lmron 81,1825 

ESllAl\I VE TAIIVİLAT 
Sıvas • Er.rurum 2-7 
1l41 Dem.lryolu 1 
941 Demlryolu 2 
%7 Blrlnci tertip Mllll 
Müdafaa. 
%G İkramiyeli blrtncl tertip 
Mllll MUdn.raa 
Anadolu Deml.ryolu 1-2 
DoJan Slgortn. Türk Anorum 
şi.~1 

Cihan Edebıyahnın 
Güneşi ==&j 

Mllyarla.rca 1nsanın ~ı 
rlk&.81 önUnde tıtred.lği ... 

Asırlann b1rlclk aok ve 
hulyalar A.b1des1: 

htı.-

TVRKÇE DUBLA.JLARIN 
lft.hutl ufttı 

Ölmez yaratıcılan: 

30 Kanunuevvel 194ı 

Fatih kauai YaTdımacvenler ~c:tJ çok mUapot ve beyırlı .lglct 
(izcrfnClo çalışıyor. Yuh.-ıda l>a.yram'cla ~ p.antalon, aynkkııhı, çorap 
verilerdi ıevfndlrllcn ~vrulan g8rUyorıunuz. 

A) - Ntlfns hüviyet cüzdanı, 
B> - Askerlik terhls tezkeresi, 
0) - Tnhs1l vesikası, 
D) - İyihal k~ğıdı, 
E> - Çal14tığı yerlerden alınmllj bon ervls, 
F) - ll adet vesikalık fotoğraf. 

Bu Akşam MELEK Sinemasında 6EHİR TİYATROLAR• 
NORMA SCHERER 
LESL Y HOW ARD 

ALEMDAR Milli 

1 
2 - Bundan başka Hallç ve İstlnye tnbrtknlarlle Ort:ıköy ve Azapka:n 

kömür depolanna odacı ve bekçi ve 1stlnye fabrikasına da Dok dayakçısı 
1 alınacaktır. 

Bu vazifelere 1steklllerln askerllkler!n1 bithmiş ve otuz ~lannı geçmc-
rr..1§ olma.lan §arttır. _ 

Y8f81imK8dihi1 1 ~~~~~· de Bugün Başladı 
Aynea korkunç flllmler plıesert 

P~rili Ki~t 

Tallplerln zat İşleri mlldürlü~ümllze yazı ile milracaat etmeleri luzwnu 
na.n olunur. (2665) 

Devlet Demiryollari ve Limanları !ıletme 
Umum idaresi ilanları 1 

JOAN 
CRAWFORD 

Bat rollerde ı 

MELWYN e CONRAD 
DOUGLAS · WEIDT 

Numaralı koltuklar erkenden aldınlmalıdır. Tel: 40888 

w;ww 

il tıkunun 1MI J&rınld ı>eJ'lmıbe 
akpmı aaı il ı!e 

Güzel clanslan ile meşhur Arjantbıli 1&1ı&&klr 

LA ..J A. N A. 
Oeno J&Pllda ba7ata palerlnl TllJllJWldan ince en •on 

~evfr4ltJ • ıilsll ... rinde 

RIO VILDIZD 

Kitap bastırllacak 
lıtanbul deniz levazım 8.mirliğindenı 

Fenn1 ve mesleki bazı kltapıaz bastırılacaktır. Bu 1§1 deruhte etm~t 
l!tlyen a.ICı.kadarlann izahat almak nzere Ka.sımp~ As~ DenJs Mat.. 
bum müdOrlüğOne mOraca.atıan. (2890) 

İstanbul Sağmacılar cemiyetindenı 
Kepek tevziatı bundan GODra Cemi,yetlm1z tanı.tından :raiPılacağından 

istanbUl Belediyesi hududu d.ahll1nde bulunan bütlln ha.yvan sah1pler1ntn 
D•ndıra ve ahırlannda mevcut her nevt hayvan mevcudunu en çok bir 
hatttı. zar1mdo. :t.st-anbulda Ankara. caddesinde 8/1 numarada Oemiyet 
~eı'kezlne blldirınelert ll!n olunur. (27115) 

Betonarme demiri alınacak 
Beden Terbiyesi 1.tanbul Bölgeıi Baokanlıimdans 
Bet.onarma ~t.ında kullamlma.k 11.!ıere, Nana Vekllet.ınoe tes'bit 

-1.llın13 evsa.ıta., Dolma.bahçed• te:ııım ed.llmek tızere ytb ton tadaz: top
tan veya kısmı kısım betonarme demlrl alınacaktır. 

Ellerlnde 12 llA 24 mlllmetre kutrunda beı tondan fazla demlri bulu
nanlann veya bu ınlktan hariçten temin etmek 1mUnlanna malik oıan
lann verebilecekleri demir m1ktan 111 ebat ve tiatl&nnı blld1rlr tekill 
sar1lannı ve bu demirin bedellnln )'ihde yedi buçutu n1sbet.ln4t teminat 
meJı:tuplaını 4 iklnclk:Anun 943 pazartea1 aaı 111 • Dd&r Beden terbiyesl 
!ıt.anbul bölgesinin Ta.blmde sıruen11tın1ft1 btnumMk1 Mttht.aebe •r-
tis3ne makbuz mukm>illnde te&fm etmelert Dt.n olunur. , 

Tekllf ec11len bedeller haddi IAyıkında rörülmedllt takdlM• İdt.re •-
tın alıp &ime.makta. serbe8ttlr. (269(1-

M. M. V. Deniz müsteşarlığından: 
Milste§&J'lık §ubelerlnde münhal bulunan tıo muamele memuru m.alıal

llne mfl.sabaka lle en az orta mektep memnu olmak ilzere 1lcretll memur 
alınacak ve ücretleri 3656 aa.yılı kanun htıkQmlerlne g6re tesb1t olunacaktır. 

Tnllplertn 4/1/943 tarth1nde !mtıharils.n ten. oluneıtmcıan ,erattı ~
renmek üzere en geç !0/121942 tarthlne tadar Ankarada Deniz M~ 
Zat ~lerl Şubesine ve İstanbulda Deniz Komutanıı#m& mtıracutıan. (~ 

Devlet Orman lıletmesi Belgrat 
ReviT A miTliğinden: 

1 -1şletmem1zl.n Kurtkemert ve BahçekOy bölgelerinde Jces!lteelı:: (~5) 
M3. m~e. kayın ve kestane tomruğu lle Kurtkemerl bölles:nde ~ edi
lecek (11,500) kent.al mqe odmıu, Kurtkemerl böl~~ 1ıstllıW edll.OC9k 
(650) M3. meşe tomruğunun dört k~ hale ıetırilme31 a9Jk dı!lltme1• ko
nulmuştur. 

2 - Kes1mi yapılaca..lt <835) M3. tomruk lçln beher metre mlltl.buıa ('il) 
llıruş, odunun beher keııtallne (15) ~. dört köşe hı.le get1?1leoe]C <teo> 

Her oalf8.ml>a aat 14 te 
Qocuk Tlyatroeu 

Kaınedl k:ımnmda 2-0,SO da 
PAIA HAZRETLER! 

Yazan: v. Şôntan ve f{Jl.delbuttr 
TO.rk~si: Naıan Gökn.U 

Bayda~dan saat 9,25 4• hareket eden 24 saat ıs de h~reket eden 
10 ve a.a.t 21.SO da hareket eden '8 No. 1ı katarlar 1le Pendıkten saat 
10,48 de hareket eden 27, 14,05 de hareket eden 38 ve sa.nt 19,45de hareket 

eden 4a No. h Ba.nllyö t.atarlnnnm görillen Iüzumun:ı. binaen 1/1/943 tar.
hinden lttba.ren ~et11mlyecekler1 sayın hnUumıza l!an olunur. (2648) 

* Muhammen bedell (7000) yedi bin llra. ola.n (5000) beş bin l~ilo No. 14 

t'AR6IKAPI 

z 
• 

2 
Sinemada aynı 

zamanda 

ŞEHZADEBAŞI 

TU A 
• 

Çilllto levha a iklnclkAnun 1943) cumn gUnü saat (15,30) on beş buçukto. 
Hnyda~:ıdn Gar blnnsı dahillndekl komisyon tarnf•ndan kap lı znrf 
usullle satın nlınacaktır 

Bu 1§e girmek ıstlyenlerln (525) beıJ yüz ylrml b 'J liralık mu akk t te_ 
mınat. kanunwı tt.yin ettlltl vesikalarla tekllflcrinl muhtevi z'lrf r;nı r:~·
nı gtın nat 14,SO) on dört otuza kadar komisyon rclsll~lnc verm rrı la
zımdır. B1lyülc fedcir~rlıklarla 2 Büyük Fl1m birden 

Bugün matinelerden ttlbaren: 
Bu ~ alt §artnameler komisyondan parasız olarak dnğıtılmnktadır. 

(2463) 
HEDY LAPrfAR'ın rakibi JOAN BENNET; aevlmll jön prömyer 

FRANCBOT TONE'nln müftereken yarattıklan bir qt 
hdlvacınm hlul ve müessir romanı: * Muhammen bedelleri ve muvakkat temlnatlan aşa~ıda. yazılı 2 'iste 

nıubtevlyatı Bllyalı yataklar 15/2/1943 paznrtesl gUnü saat 15.30 dn ka
palı zarf u.rulü lle her lı.ste muhteviyatı ayn nyn lhnlo edUmek üzere An
kara'da İdare binasında toplana.n Merkez 9-uncu kom1syonca satın nlına

caktır. 

1 - IZDiVAÇ CiL VELERi 
Geno sevce mi. yoksa ihtl7ar koca mı? •.. 

Aile saadeti için banılsl daha emin bil' zevo olabllll'T" 
Bu 14e girmek ısteyenlcrln listesi hizasında yazılı muvaklrot temlnnt Ue 

kanunun tAyln etti~ veslltalan ve tekllflerlnl aynı giln saat 14,30 zıı. ka
dar adı geçen komisyon realtalne vermelert 10.Zımdır. 

2 - PETER LORE (M. MOTO) 
KAMÇILI CELLAD 1 Şartnameler parasız olarak Ankara'dn. Malzeme Dairesinden H.Paşada 

Tesellüm ve sevk Şefllğlnden te'min olunur. PMlnk a.dalannda. geçen çok korkuno esrarlar, heyecanlat: fllm1. 
MelA.net, gaddarlık, ar.ı.p ve iş"ıeence salınelerUe dolu Ltste Muhıı.mmcn bedell Muvakkat temlnntı 

kanlı maceralar tllml. ••••••••r No. Malzemenin ısmı Llro Llrn. 
1 Bllyalı yataklar 11.251,20 843,84 
2 Slllndlr bllyalı yataklar. 4.917,20 S68,79 

(2522) Üniversite A. E. P. Komisyonundanı 

BlrtncJ harlclye Kllnlğl anflslnln 3940 lira ke~ otomatik karartma 
te.Wntı U/12/942 perşembe günü snnt ıı de Rektörlükte pe.zarlıkl& 1halc İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
edllecektır. Askerllk blltUnleme 1mtllıanlatına mazeretle girmeyen veya yet4eml-

1steklllerln (2500) llrallk bu !§e benzer ~ yaptıklanna d&1r veslka n yen talebe için yeniden açılan lmUhru:ılaro. 9/1/943 tarihinde bn,şl:ınacak-
591 llralık teminat makbuzu ile ıelmeleri, Jteşlf, mukavele, tnrtname Rek- tır. P?'Olmm fakilltelere aaılmıetır. Talebenin mazeret belge!erlle vaktinde 
törlilkte görül Ur. ________ ..:,<2:.;6;.:.15:.;> ___ t_allm __ ıa,;.;_buııı.;,;.;.;;;_Ic:..o..:.m_ut;;,_anlı__;:ğın:__a_m_nr_a_ea_a_t_e_tm_e_ıe_rı_. _______ <_25_8_0>_ 

w 

Dünyayi yerinden 
oynatruı filim 

ZANZiBAR 
YOLU 

Dorothy Lamour'un 
İJAhlleştiği san'at hArlkası 

1 
BUGUN 

matinelerden itibaren 1 
Aynca: 

Asnn tltretfof bir his senfonJsi 

Hasret Şarkısı 

Marmara da 
ZAYİ İKAMET TE'LKERESİ - t.s

tanbul Emniyet 4 tıncü oubeden. a.ı-

mll oldu:um 811'2. 847 numaralı Uaı.. 
met tezterem.1 r.n)'1 ettım. Yen131n1 
&lacatımd&n btllcmü Yoktur. 

Alman tdıaaaınclım .Jolınmnn Bayer 
Bqolfu Tmıa~ı aok&k Halil ve m_ 

mit ban IS/t YClıa..k.kaldınm 

Çamaşır Diktiril 
Istanbul Bölge Sanat okulu. alım satım 

komisyonu reisliğinden: 
Eşyanın nev'i Miktan Flatı Tutan Kat1 &emlnatı İhale &"Ün ve saati 

Çam~ Cdon ve ıömlek) eooo takını 6' Kz1. 330000 • 49'00 kuruş 11/1/1943 saa.t 15 te 

1- Mtlstacelen temln1ne zaıuret hamı ola.n yukanda yazılı blı kalem tf1& pazarlıkla tallblne ihale edll
mek üz-ere etsUtmeye Iconulm~tur. 

2 - İhale, Yilk:selc mektepler muha.sebecll1a1nde toplanacak okul alım, atım komisyonu tnrafında.n yuka
nda röstertıen gün ve saatte ya.pilaeaktır. 

ı - İsteklilerin :taU temınatı ihale .saatinden evvel Y~k mektepler Mulı&ıebec1llR1 veznesine ya.tırmıı.lan, 
Tt yahut teminat mettupl.anm kom1sYon bafka.nlıR"ına 1br&z etmeleri llzımdır. 

4 - İ.steklllertn bu puarlıta. iştlrlk edebllmelert lçtn 2490 sa.yılı tanunun icap ett1rd.IQ1 ve:dka.la.n haiz bu
luıımalan 18.rttır. 

1 - Nllmmıe lle tartna.men ıörmek 1'tıyenlerln her atın taatnbuı Bölre Banat okulunıı. baş vurmıı.lan. 
(2699) 

As. Fb. lzmir Silah Fabrikası Sa. Al. Ko. 
1 - İhtiyaca blnaen q~ıda el.na ve mlktatla.rı yazılı dokuz taıem malr;eınt a.yn ayn (S0/12/942) Cuma IÜ

nil sa.at (14) te pazarlıkla satın alınacaktır. 
n - Satın alınacak malzemelere aıt oartnameler, ça~ B1lnler11çinde ıaat (8) den saat Ull> yn kadar 

İ.rmlrde Balkapına.rda. Slllh fabrlknsı müdürlüğünde görlllür. • 
m - İsteklller temınatıann1 emvnle yatırarak alacakları makbuzlan ve bu busustalrt tanunt vesl.kalannı 

h&ın11en belli edilen iÜn ve gaa.ttc izmJrde Balka.pınaı'Cln. Slllh tahrlka6lnd& toplanacak Alım komisyonuna 
ceımeıerı. . 

Cinsi 
Ean mbunlu k.lSsele 
San vakete 
Karaman meşlni 

Militan 
'1600 k1lo 
1000 kllo 
600 adet 
60 Metr. (S) 

~uhammeıı bedelJ 
lJrn Kr. 

6 90 
., '10 
6 00 

Teminatı 
Lira Kr. 

881 25 
602 60 
225 00 
431 25 

M3. tomruğun dört köşe hale getlrflmest 1çln (4) Um fiyat tabmJn edllmlıtt& -------------

Gürgen kalan G: CIX2!1 : "5X300 : 1'100 
Gürgen kalası 8X25 : 40x300 : 500 
Otırgen kolona 15X 15X300 : 400 

180 Metr. (8) 
45 Metr. (8) 
40 Metr. (S) 
20 :Metr. (3) 

1.15 00 
115 00 
115 00 
150 00 
150 00 

1 1552 M 
888 13 
45') 00 
~?5 5G 

3 - Muvakkat teminat (572) liradır. 
4 - Eksiltme 6/1/943 çnrşambıı gijnu safllt IG de Bilyükderede Dev1et Or

mnn lşletmesi B igrat revir lımlrllğlnde yapılacaktır. 
5 - B:.ı lşe dair şartname lstnnbul Orman çerlrge müdürln:nnde Te it-

le me merkezınde corfil bilir. (24@) 

SA:tt - IUO'll A7ıh tototratıı ana. 
brn«DU ~ Yenıatni al&ca
l=dt.n tıddJl!:ntn hltmt\ :poktur. 

Halıcıotıa. "91· Arif Erkan 

Cırnlı çam ta.btnsı 2.5X15:30x350:400 
Akçam tahtası 2Xl5 : 30X350 : 400 
Karnattaç veyn d4budaktan yapılmış 
unba başlığı 2~00 adet 1 25 187 5G 

(2 .. 'I ) 
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nER ~şAl\ı Nehir kenarındaki ev 
BİR lllKAYE 

Münr1ai asistanhklar ,,..::811. -==. ==··==-=~,ı-.~·= =='Ml 
Tı~a~~~e:~;i:e~~~~~ıı~~:;:ı:hisi otopedl, deri - Frengi klinikleri le anato- ~ YE Dl KULE Zi NDAN LARI N DA 

ml, mikrobiyoloji enstitüıerlndc asistanlıklar münhaldir. Talip olan dok-
torların y:ı.bancı dU ımtlhanı yapılmak ÜZ€re U~n tarihinden itibaren yir- Tefrika No 78 Yazan: fskender F. SERTELLtJ Kırık, dökük otobüsiimilz, güneşten! Hakikaten çok korkunç rüya~ardı, 
mi gün içinde dekanlığa mürac::ıatıarı. (2610) \. • cayır cayır yanan şosenin ta.m. orta- Zaman zaman sıçrayordum. 

ımda durdu. Birdenbire bir takım seslerle, kah~ 
Bir tek bavuldan ibaret olan ~ya- kahalarla, ba~rışınalarla uyandım. 

mı· aldım. Şoför ba.na.: Hayaletler mı Jdl?.. Rüyamda bun-
- Otobüsümüz .siZ!n gideceğJnlz larla o c ... rece meşgul olmuştum kl 

yere kadar çıltmaz. Fa.kat ben yolu uyanınca biran onlan ara.dun ... 
tarif edeyim. Şu Hertdekl 1k1 t.op ağa.. Sesler, kabka.balar ve bdrışnu>lar 
c1 görilyor musunuz? .. Oraya çıkarSl- dışardan, nehirden geliyordu. Odanın 
ruz. Biraz ötede nehri göreceksiıtlz. içindeki ay ıştğı daha kuvvetıe~ı. 
Gideceğiniz l:öy tam nehrtn dlrse~- AdetA bütün eşyanın kenarlan yal
dedir... Haydi lı.allah sel~met Vll- dızlı hatlarla çevrili idi. Cama yak
.sin... Jaştım. Pencereyi açtım. Zaten çok 

Böyle soyliyerek otobüs sarsıla sar- sıcak bir gece 1d1. 
sıla uzak1:ıştı. Ben de elimde küçük Ba.,ımı ~n çıkannca. gördüğüm 
bavulumla güneşten fırın gibi k.ı7.. manzara şu idi. Nehrin kenannda 
mış asfalt yol üzerinde kalakaldım. kadınlar yıkanıyordu. 
Arkadaşım Hilminin aklına uyarak, Uzaktan vücutlarının b.:ıyazlığı belli 

onun daveu üzerine, buralarl. kadar oluyordu. Suyun içinde ve mehtapta 
geldiğime bin kere plşnıan olmuştum. bunlar gümüşten birer heykele benzi
Her halde yazdığım mektup eline geç- yordu. Hakikaten gö-L alıcı bir ma.n
memiş o:acaktı. Çün!tü beni ı:ıtobıi- zara idi. Neşelertne de hudut yoktu. 
sün durduğu şosede k:ı.rşılıyacait. kö- Ay ışığında, erimiş lehim g11..ıl ak.an 

. ye kadar atla gôtiirecektl. nehrin i~inde çırpınıyorlar, çığlıklar 
ve hesapsız kahkahalar savuruyorBen :ıy.ı yürünıeğe hazırlanırken 

uzaktıın bir atabaıun geldiğini gör
düm. Yaklaşınca arab~un içinden bl
l"ismin bana doğru elile işaret ettiği
ni de farkettim. Bu Hilmi idi, 

- Otobüs her zamankinden yiıml 
dakika enet gelmiş ... Ne ise bekleme
din ya... diyerek bavulumu elimden 
nlclı. Beni de arabaya soktu. 

Bir mııddrt sonr:ı arkadaşınım, 
nehll' kenarındaki şatoya benzlyen 
evinde !clık. Bana odamı gösterdi. So
yur.du m. Yıkandtm Ondan sonra evi 
gezdim. Doğrusunu istetsenlz bu koca 
b na hiç de hosuma gltmemiştL Va
kb civarda oldukça kalabalık blr köy 
vaı dı. Arkı.>daı:ımın evinin önünden 
ağır, aheste, sakin bir nehir akıyor
du. E. et, o kadar sakin bir nehir ki 
Hılml receıeri mehtapta sular dibin
deki çakıl taşcıarmın birer elmas 
parça~;ı g"bi ışıl ı~ıl yandığını söylfi
yordu. 

ı~te hep i bu kadar. Bütün bunlar 
için b:.ı hayat çekllir miydi? .. Lftkln 
arl:nd~ım evini bir cennet gibi gö
l üyor ve bana so:-uyordu: 

- Nsıl'? .. HarikulMe bir yer değil 
mi?.. In•an buraya çekilmeli ve şe
h!rden uznk :a~amnlı... l.}te slnirle
!l ve şehr:n \'erdiği yorgunlukları din
leııdlrmek i~iı1 eıı ~iizel, t'n münasip 
yer burası. sen de bu fikirde değil 
mls'.n? .. 

- Bilmem ki. .. 

lardı. 

Gecenin sı.caklı!ı;ı o kadar artmı7tı 
ki insanı~ kendisini kaldırıp bu se
rin sulara. atacağı geliyordu. 

Pencereyl açık bırakarak yatağıma 
döndüm. Şimdi yav~a yavaş Hllmlnln 
burasını ne içln s~vdlğlnl biraz anlar 
gibi oluyordum. 

Ertesi sabah. yine kahkahalar, ka
dın sesleıı ile gözümü açtım. Pence
reye yaklaştım. Ylne nehirde yıkanan 
genç kadınlar ... 

Hepsi de güzel lnsanlaı-dı. Sabah 
güneşinde, beyaz fücutlar i\zertnde 
su damalacık.lan ışıl ışıl yanıyor ve 
gözleri alıyordu. 
Meşhur ressam Angııste Renolr'in 

ve Derain'ln tablolanndakl «Ylkanan 
karlınl:ır» a bernyorl:lrdı. 

O gün kahvaltıda Hilm1v1 gördüm. 
Gülümseyerek sordu: 

- Benim evim hakkında bir intiba 
hasıl ettin ml? Azizim ... Burası, dün
yanın en güzel vücutlu ı.nsaıılannı 
yetiştiren bir köydür. Ve evimin önü 
ııeh:e girilecek en münaslp yerdir. 
Yazları son derecede sıcak olur. Ka
dınların en büyük zevki geceleri eı 
ayak çekildikten sonra, sabahlan da 
gün doğarken nehre glrmektlr. Bu evi 
biz inatçı bekA.rları fikrinden caydır
mak için kullanırız... Mesela ailede 
bir bekA.r var, bir türlü evlenmiyor 
değil mi? .. Hemen buraya gönderlrlz. 
Ama bu yolculuk muhakkak sıcak bir 
yaz ayında ve banyo mevsfmlnde ol
malı ... Ona nehir üstünde bir oda. ve
ririz. Ve bir müddet sonra da inatçı 

lstanbul Deniz komutanlığından: 
Deniz vasıtalarında münhal olan kaptaıılı~a yapılan meslek.1 imtihan

da muvaffak olanlar (75) lira ücretle alınacaktır. İsteklilerin aşağıda.ki 
vesaik ile birlikte Komutanlığımıza müracaatları. 

ı - Dilekçe, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesika.lan öme~ 
3 - Başka yerlerdeki hizmetlerine alt vesaik suretleri, 
4 - Llman kaptanlığı şahadetnamesın1n tasdikli suretl, 
15 - İki adet vesika fotoğr::ıfı. (2465) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum ı 
MiidürW~ü llanlari ._ __ _ 

İstanbul Şehir hatlan ve Haliç vapurları yolcu ücıet tarl!elert, yapılan 
zamlar dolayısl!e, tadil edllmlşt!r. 

Yeni tarifeler ı Sonunun 943 tarihinden 1Ubaren tatbik olunnıağa 
bt,şlan&caktır. 

Bilet ücretlerini gösteren cetveller iskelelerde asılıdır. Başmemurluktan 
lzahat alma.blllr. (2650) 

* Denl.zyollan umum1 yolcu nıı.vul taıi!esl, yapılan zamlar dolayısUe, tarll 
ecIJJın~tlr. . 

1/Son KA.nun/943 tarihinde Istanbuldan hareket edecek olan postalar
dan itibaren yeni zarniı tarife tatbik olunacaktır. 

Acentalardan izahat alınablllr. (2597) 

inhisarlar U. Miidürlüğünden: 

1 - Şartname ve eil'at Ustelerl. mucibince 2000 m3 çıra.sız çam ve 2000 
m3 köknar kereste pazarlıkla satın alınacaktır. (Çıra.s121 çam bulunmadığı 
takdirde tamamı köknar olabilir. 100 m3 ilk partiler içinde tekli! alınır. 

2 - Pazarlık 5/1/943 torıhlne rastlayan salı günü saat 10,30 da Kaba.
taşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şart.name ve listeler her gün sözü geçen şubede ve Ankara, İzmir, 
Ar:talya, Adana baş müdürlüklerinde Bolu müdürlilğünde görülebiUr. 

4 - İstekllierln pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarlle birlikte adı gecen komisyona gelmelı>r\ UAn olunur. (2387) 

O günü arkadaşımı bu kadar kendi
sine bağlıyan bu eski zaman binasın
da ve civarda bir güzell!k bulmağa 
çailştıın. Ne çarekl kabil olmadı. Bir
şeyler goremedlm. 

bekarın köy kızlarından biri ile ev- .. -~~ 
lenmek niyetinde olduğunu işitiriz. --~~ ... 

O gece yorgun olduğum için erken
den yatıtHlk lstedlm. üstelik bu şato 
gibi binada tabii elektrik de yoktu. 
Evin içir.de mumla dolaşılıyordu. Mum 
:ışığında kö~kün uzun ve esrarengiz 
suratlı kot'ldorları. merdiven başları, 

korkunç derecede büyük salonları in
sana bayaği iırpertiler veriyordu. 

Benim odam alt k~tta ve nehrre 
bakan tarafta icU. Arkadaşım karyo
lamın baş ucundaki komedinin üze.. 
rine şamdanı bıraktıktan sonra: 

- Sakın hayaletlerden filan kor
kayım deme . Buralarda öyle şeyler 
yoktur. Haydi Allah rahatlık versin! ... 

Diyerek dışarı çıktı. Soyundum. Ya
tağıma girdim. Yorganı füerime çek
meden evvel mumu üfledim. 

Mum söner sönmez odayı bir meh
tap ışı~ kapladı. Bu tozlu ve sllik 
ışıkta b!le bir esrarcng\zllk vardı. Sa.. 
Aıma döndüm. Sanki buralara, bu sı
kıntılı ve korkunç yerlere gelecek ne 
vardı ki?.. Kendi kendime macera 
aramıııtım. İçimden: u!ı:tşallah sabah 
olur olmaz yola çıkar, IsLanbula dö
ncrim .. ıı d!yordum. 

Bir taraftan d::ı. H!lrnin!n aklına 
~aşıyordu .. "11. Kendi kendL.'1i bir ma
nastır hayatı geçirm.eğe mahkum et
miş gibi Jd!. T::ı.m uyuyacağım sırada 

aklıma arkadaşımın son sözleri, ha.. 
yaletıer !!lan geldi. Bir müddet de 
onlarla meşgul oldum. Sonra uyumu
~um. Rüyalarımda hep beyazlara bü
riınmüş gölgeiede uğ-raştıın durdum. 

Buranın kızlan vücutlarının ve yü
zünün harikulA.de güzellllderl lle be
raber son derecede namusludurlax 
ba ... Gayet 1yl zevce olurlar ... Bunun 
için ailedeki bekAtlan hep buraya 
gönderip köyden kız almayı arzu ede
riz. Bu köşkün adı .evlenme kafesi• 
dir. 
Arkadaşım bunlan söyledikten son

ra llAve etti: 
nlUL •• 

ederler ise 

HOROZMarka 
Anilin paket boyalan 
Umumi Sat~: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN S. 4. 

- Eğer tanıdığın inatçı bir bekA.r 
varsa buraya gönder de bak tesirini 
gör ... Ben bile inadımdan dönmek il••••lil••••••••••••••••••••••ıi 

DİKKAT: Sayın mttşterllerlml.z piyasadan 
· ,;ı~rı paket boyalardan rütubet görmilf olana tesadüf 
her an yukarıkl adrese müracaat ederek değişttrebJlirler. 

üzereyim ... 
(Bir yıldız) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

jRA D YOI 
Bugünkü program 

İnşaat sahiplerine: 
• 
1 REÇ DEPOSU AÇILDI K 

İhtiyacınızı temin edebi.lir:slniz. Beşiktaş Kömür iskelesi No. 4%. 

YAZIHANE ARANIYOR 
Galata.da. Köprübıışında, Bankalar caddesinde veya Gala.ta. Yol

cu salonları cıvanndakl hanlarda bir katta ü~ ve da.ha ziyade odaya. 
ihtiyaç vardır. Kiraya vermek veya devretmek istlyenlerin 43499 nu
rru.raya telefonla. blldlrmelert 

12,30 Program; 12,33 Müzik (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri; 13 Karışık ma· 
kamlardan şarkılar; 18,03 Fa.sıl he
yeti; 18,45 Dan.s orkestrası. 19,30 
Ajans haberlerl; 19,45 Yurttan sesler; 
20,15 Radyo Gazetesi; 20,45 B1r marş 

öğreniyoruz; 21 Evln saati; 21,15 Mü- İİl•••••••••••••••••••••••••••i 
zil~ (Pl.); 21,30 Temsil; 21,50 Rlyase~ 
ticumhur bandosu; 22,30 Ajans ha
berleri ve borsalar. 

Yarın sabahki program 
7,30 Program; 7,32 Vücudumuzu 

çalı.şt1alım; 7,40 .Ajans haberleri; 
7 ,55 Müzik (Pl.). 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Birinci hariciye kliniği nnfislnde yaptırılacak 2070 Ura keşitll eiektrik 

tesisatı 31/12/942 perşembe günü saat 11 dt rektörlükte paY.arlıkia ihale 
edilecektir. 

İsteklilel'ln 
lir.ılık teminat 
lükte görülür. 

1000 liralık bu ~e benzer iş yaptıtına dair vesika ve 311 
makbuzıı ile gelmeleri. Keşif, mukavele, şartname rektör

(2608) 

Gönül Cehenne.ni 
Yıllarca, ic;;in ıc;;ın sürdürdüğü 

kıskançlık harbini, artık siz gittik
ten sonra, büsbütün per.vasızca açı
ğa vurabilecek. Ama ben ona kız,
mıyorum. Beni seviyor ve sizi on
dan çok sevdim diye kıskanıyor. 
Bilmiyor ki ben daima, onu da si
zin kadar, yalnız büsbütün başka 
türlü ııeverdim. 

E'Vim, gözümün önünde, &anki 
düşman bauınına uğramıt g.ibi acı
nacak, İç sızlatacak bir hal alıyor ... 
Gelecek olanlar, o cdağdan inme
ler>, kapılarına, döşeme tahtalarına 
kadar söküp yakacak, yıkacak 
cinsten bir azgın düşman sürüsü 
oluveriyor ... Gözlerim apaçık, böy
le acılı, ateşli bir yanma, yıkma 
kabusuna dalıyorum ... 

Yazan: MEBRURE SAMİ 

Ya maazallah, bu eviın bir de sa
tılmasını düşünün mis. Büsbütün her 
şeyi ile beraber benden sökiilüp 
alınmasını düşünün. Babam bunu 
yapmağa kalkışma ve ben de önü
ne geçemiyecek olursam, evimiz 
buna karşı isyan etmek, şahlanmak 
kudreü:ıi bulmalıdır, diyorum ... Ka
pıları, camları ile zangır zangır clö~ 
vünmeğe, bacaları, boruları ile hay
kırmağa başlamalı: cBeni satma
yın ... Ben siz'im, siz de ben'sinizl 
İnsan kendini satar ını? > diye ini e
meğe, için~ gömüli.i hatıralarla be
raber canım yoketmeğe kalkışmalı
dır ... diyorum. 

Bu düşüncelerle, penceremin ya
nına oturuyor ve uyuyan evime ba
kıyorum ... 

cSatı!acaksan, senı, geçmi~ini, 
bağrında gömülii olan hatıraları 
çiğniyecek yabanc:larla dolncak
ııan ... Bari öl evim, yan evimi» di
yorum. 

Tefrika No. 23 

Onu dört bir yandan saracak 
alevler, yutacak dumanlar, göme
cek küller istiyotum ... 

Demek ki ben, evimi ha.iıncesine, 
delicesine, ama ne çok da ııeviyo
rum. Sevdiğini ba~kasına vermek
tense, öldüren, bıçaklıyan, vuran bir 
aşığın göz dönüklüğü ile, ben de 
bütün çocukluğum, anam olan bu 
evin başka ellere gec;;mesindense 
yanmasmı, ic;;inde yaşamış olanlar 
gibi dört bir yana savrulup yokol
masım isti} orum. 

Neredesiniz mis, ah neredesiniz> 

Niçin bu en zor, en üzüntülü 
günler.imde beni yalnız bıra~tımz? 

Sütnem, dört yaşında, ona etti
ğim vefasızlığın acısıını c;;ıkarmak is.
ter gibi, içime bir sürü ,üpheler sok
mağa çabalıyor. 

Meydan versem, nerede İ9e: «Sı
kıntıya düştüğümüzü bilzyordu. Ra
hatı kaçacağını anlar anlamaz, ta
sını tarağını topladı b diyecek. 

Onu kendimden aciz ve zayıf 
görerek, acıyarak, korumak isteği
le "ever, sizi ise, bütün bir hayran
lıkla, hiç kimsenin tyapa.madığını 
yapan, bilmediğini bilen, ulu ve 
mücizeli kudretler sahibi biri olarak 
severdim. 

Ama kadere bakıın kl, bugün si
ze, kendi gücümden üstününe en 
muhtaç olduğum sualarda, ben sa
dece, sütnemin tevekkül ve sabır-
dan başka bir şey telkin edemiyen 
zavallı sözleri, yavan tesellisi ile baş 
başa kalmağa mecburum. 

Ona soruyorum: 
- Evimizi tutanlar kimlermiş> 
- lzmirli imişler galiba... Pek 

iyi insanlarmı<J ... 

Onun ciyi .insanlarmış> la.fmı 
duymuyorum bile. Sanki gelecek 
olanlar, dağdan inme yabanilermİ§ 
gibi, yüzümü buruşturuyorum. 

Sütnem.io, bu <gelecekleTe> ait 
sıraladıklarını pek duymuıYorum 
biJe ... 

- Yoksa babam bu evi sattı mı> 
diyorum. 

- AIJah esirgesin... Satrnamıı
ttr inşallah. diyor. 

- Ya şatarsa ... İçime hep öyle 
doğuyor ... 

- Se.tmaz inşallah... Kurma 
böyle a KlZlm 1 

cKumral>, cKurmab 
İtte ııütnem.in baş korkusu ı 
Kurarsam ... Belki ben de ııcınem 

gibi çıldırabilirim. 

«Kurma ... Kurma!> diyor. 
Tıpkı, ckura ... kura bu 'hale gir

mişti ... > diye anamı anlatırken göz.. 
)erine dolan heyecan ve korku ile: 
•Kurma evladımb diyor. 

O ckurma, diyor ama ... Ben 

Bu sırada iç kapıdan içeriye giren 
bir müşterl göründü. 

Rüstem yavaşça: 
- İşte, bekledl~im geld.1 ... 
Diyerek başını kapıya çevirdi: 
- Gel bak.alım, Demir Alll 
Demir Ali llk önce Sah Yusu!u gö

remedi, büyük bir kahraman guru
rlle yürüyerek Rüstemln yanına. so
kuldu: 

- Vay, sen ,enden önce mi geldln? 
- Aya~m erken dUştü bu tarafa 

da. 
San Yusuf, Deınlr Allyi hiç tanı

mamış gibi davrandı. 
Demir All de az kurnaz değildi; o 

da Yusur gibi hareket etti ve yan 
gözle Yusufa bakarak: «~l bozma!. 
demek istedi. 

Rüstem, Demir Aliye döndü: 
- San Yusuf ben1m eski deniz ar

kadaşımdır. Burada ona rasladım. 
Yabancı değil. Birlikte 1çellm. 

Demir Ali gülümsedi: 
- Hay hay .. İçellm, Rüstem dayı! 
Kadehler dolup boşalm.ağ:ı, kafalar 

duınanlanmağa başladı. 

San Yusuf merakından çatlıyordu! 
Riistem, Demir Aliyi acaba neden ze
hlı"lemck istiyordu? 

Rüstem tA Akdeniz kıyılarından ts
tanbula bu lşl becermek için mı gel
mlşt1? 

İşte bu çok tuhaf, tuhaf olduğu 
kadar ela. dil.şünd ürücü bir mesele 
Jdl. Demir AlL bu derece fedaMrııgı. 
icabettırecek, ~hslyeU. üiı?rtnde bu 
kadar durulacak bir adam mıydı? 

San Yusur daha bir gece önce 
onun bir esrar kaçakçLSllldan başka 
b!r şey olmadığım anlanuş vo kor
kaklıAıru görerek kendisine en ağır 
sözleri söylemekten çekinmemişti. 

Rüstem böyle bir kopuğu öldür· 
mekle Ha.rozanın In!Jkammı mı al
ını., olacaktı? 

San Yusuf, dakikalaı· geçtikçe me· 
rakından çatlıyordu. 

R!lıteın: 
- Yahu dedi siz hiç de ıçmlyor

sunuz. Biz Akdenizde öyle içeriz k1 .. 
San Yu.suf güldü: 
- Oralardaki nefis şaraplar bura

da oba. biz de, bardak bardak devi
rirdik. Fa.kat, Todorlnin Jylslnl vllke
IAya, ron cibreden çekilmişini de bize 
yutturduğu bu kıra.tası düşük r.ı.kı
Iar hem içlmizi yakıyor, hem de ka
famıza neşe vermiyor.. Biz! sadece 
sersemleştlriyor. İşte o kadar .. 

Demir Ali: 
- Doğru söylüyorsun, arkadaşı de

di. Ke§ke Şehzade.başındaki glzll kol
tuk. meyhanesine gitseydik.. Onun öy
le güzel blr cı-Ozüm kıziıt var ki. 
insan içtikçe lçlyor ve tadına doya~ 

durmadan ckurı.zyorum.> 
Düşünüyorum da, siz gittiniz. 

Şimdi bir de evimiz giderse, benim 
artık nem kalır? Kökü baltalanan 
bir taze ağaç, nereye tutunarak du
rabilir> Düşüınüyorum da, artık şu 
ısınmaya niyetlendiğim cevlenmek> 
kelimesi, sırf içinde, evimden aynl
mak, uzaklaşmak ihtimalinin kor
kunçluğunu da taşıdığı için gözümü 
büsbütün yıldırdı. 

Şimdi nasıl olur da, bu derece 
ayrılamadığım bir sevgili şeyi, yani 
başında otunuken bafkalarına ve
rir, ıonra da bu birleşmenin sC-'sİz 
sadasız seyircisi kalırım? 

- Sütne, sana bir şey söyleye
yim nıi ben, babam e.vi satarsa, bir 
kundak ıokar, onu cayır cayır yaka
rım! 

Karanlık bir köşede, böh diye 
~ukasından bağrılan bir çocuk gibi, 
adeta benirliyerek sıçrıyor: 

- Aaaa ... diyor. 
- Aaa sı yok. Böyle işte. Hay-

di bir yaz İçin kiraya, ~esimi çıkar
madım. Ama evimizi büsbütün ver
mem. Sattırmam ... Babam düşün
müyor mu ki, ha beni satmış, ha da 
orasmıl 

- Pek te~ etme. Belki dokuz can
lıdır. Ölmezse. Hamza.ya kartı mah
çup olursun 1 

- Ka.bll de~. Bu zehir blr fili 
bUe, bir .saat içinde yeı·e yuvarlar. 

- Bazı insanların fillerden kuY
vetll olduğunu hesaba katmak gerek. 

- Haydi canını.. ben yaptı~ işt 
bU!rlm. Eelverlr ltl, o bu .ıcadehi di
bine kadar içmiş olsun. 

Birkaç dakika konuştuktan sonra 
19.fı kestiler. 

Demir Ali tezgA.h ba~ından gülerek 
döndü: 

- Todoriye söyledim.. bize rakı
nın en iyisini verecek. Başka yere 
gldeceğln.lı:i duyunca eski, durmuş 
mallan çıkardı. 
Dolmuş kadehleri şen kahkahalarla 

midelerine boşalttılar. 
Rüstem, vazifesini yapmı.ş olmak

tan doğan b1r hazla ger.iş nefes al
dı. San Yusuf da gülüyordu. 

Acaba San Yusuf, Demir Alinin öl
mesine tarn.ftar mıydı? 

Demir Ali. bir gece önce yaptığı 
münasebetsizliğin ce-ıasını çekecek 
gI:bl görünüyordu. 

Ham. birblr~erini tarum:yan !kt ya
banct rolünde devam ediyorlardı. 

Rüstem biraz sonra: 
- Arkadaşlar, bana müsaade edi

niz, dedi, dahıı. !azla. kalamıyaca~·m 
Yarın akşam gene buluşalım burada 
olmaz mı? 

San Yusuf itira:: etmed!. 
Rüstem hes::ıp görerek meyhaneden 

ayrıldı. 

Şimdi iki kafadar karşı k.aqıya 
kalmıştı filllma, Yusuf h\ç de M~e
canlı değlld1 • Hatt~ için lçhı gfüü
yordu bile. 
öyıe ya. Mademki Demi: Aliye ze

hir lçlrmişlerdi. Mademki bir saat 
sonra o da f!ller gibi zehirlenip yert 
yuvarlanacaktı. San Yusu!un da he
men kalkıp gitmesi lcabetmez mlyJl? 

Sarı Yusuf lata dıılmıştı. Oit:.meğe 
hiç de nlyetı yoktu. 

O şimdi Demir Ali He Hamza r1..L~ 
arasındaki münasebet ve gerglnllklerl 
araştırıyordu. Blr aralık sordu: 

- Ya.hu, sen Hamza reisi tanır mı
sın? 

-Ah, bu bir masaldır, Yusuf ağa
bey! Ne sen sor, ne ben söyllyeyım bu 
maSDlı. 

- Hııycl söyle canım, bur:ıda baş.. 
k.a türlü vakit geymez. sen bWrsln 
ki, ben geçmişte olup bitenleri din· 
lemeyl severim. 

- Anlatıayım öyleysa. blr gün, 
ben daha gençtim; hem de böyle 
serseri ve haşan değlldlm. Temiz ge
zerdim. Babam henüz ölmemişti, vak
timiz çok 1yi, evmlz oldukça varlıklı 
idi. Ya.ni demek istiyorum ki, ben 
de vaktile bir insan evlMı ldlm. Bir 
gün Edirneka.pıd.an geçerken, geno 
ve güzel bir kadının Mısır tarlasına 
doğru g1tt!ğ1nl gördüm. 

- Kadın yalnız mıydı? 
- Hayır. Yanında. yaşlıca n tanı.. 

dığım bir kadın vardı. ÖnQ.ınden geç
tiler. Yaşlı kadın bana ~Yle blr göt 
attı ve giilümsed!. 

- Yani ne demek istedi? 
- Anlarsm ya... cBu mal benim 

elimdedir.• demek istyordu. 
- Ara bulucu bir kadındı demek? 
- Evet .. evet. Hem de bu 1§1. yap-

makta pek mahirdi. 
- Sonra ne oldu? 
- Ne olacak! Peşlerine takıldım. 

onlar gitti, ben gittim. Nlh..<l.Vet Mısır 
tarlasına. vardılar. Ka.dınlann otur• 
duğu sırtlara çıkıp bir kenara otur• 
dular. 

- Genç kadın seni görüyor muydu? 
- Görüyordu amma, ben ona b-

klp ettiğimi sezdinnlyordum. Tarla· 
da bir hayli dolaştım. O kadar güzel, 
o !tadar şirin bir knd!lldı ki bu. Y~
mağının kenarından onun yüzündeki 
büliln ç1zgile11 seçeblllyordum. 

(Arkası var) 

lıyorum mis ve benimle ağlıyaca.k 
olan siz, timdi kim bilir nerelerde
siniz} 

Kaç defa babama içimi dölunğe, 
azabımı söylemeğe, sütnem.in tabi
ri ile neler kurduğumu anlatmağa 
niyetleniyorum. 

Kulesine yemeğini götürüyorum. 
Merdivenden döne döne çı

karken, kendi kendime, kap1dan 
içeri girer girmez: 

- Baba, yoksa evimizi satmıy.a 
mı kalkışıyorsuınuz} derneğe karar 
veriyorum. Sonra yukan yaklaşt:ık
ça. bilmem neden: cTepsiyi bıraka· 
yım, yanına gideyim, elimi omuzu· 
na koyayım:• 

- Babacığım, evi satmağı düşü
necek kadar mı sıkııntıdasınız} di
(Ye sorayim diyorum. 

Eğik başına, kendi gökler dün
yasından başka bir şey görmeyen 
biitün o uzaklardaki haline, yüzü
me bile dönmeden bana hemen yaz
dığı hesapladığı alemleri anlatışına 
bakıyorum, içerime öyle bir tutuk
luk çöküyor ki, söylemek istedikle
rimi avazım çıktı~ı kadar bağırsam 
bile karşımdaki insanın buau duy
mıyacağım anlıyorum. 

Öyle sinirli, öyle bezginim ki, ağ- • (Arkası var) . 
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aran şeh1T trenleri 29.12 .1942 .saba.hın ın ltıbarert n , t c -

1 - lŞ ARIY ANLAR Sayın halka ilan olunu ... 

l\IUHASEBE - servis şefilğinde 
çalı.,<mış, Fransızca, İngilizce muha
berata vakıf, ithal, Uıroç plvasalnn 
iri blllr bay iş arnmaktndır. Akş~ 
da LE. rümuzuna müracaat. - :ı 

ACEJ,E SATILIK APARTf.\IAN -
l"O o llrn a 3 da il 120 llra kim ı 1 
v...rdır. B r borçtan dol 3ı nısfı ve,.-ı. 
tam mı tılıkt r. Fntlh Slnana"n Sirkeci - Küçükçekmece Gidiş 

iNGtr.tzcE l.İSANI - tyı öı;re
ten diplomalı bir bayan 1y1 blr aile 
itinde o yaşından yuke.n t«ukln.rm 
terbiye ve dersleri Ue meşgul olmak 
tatıyor. Ak~am'da (A.D> rümuzuna 
mektupla mürncnat. 

---------------~-----

Aktar Yekta sokak 17 No. mtlraca:ıt ista'fyo:ılar 
Fatih ~ ltıı çarş ~ 9 N.., ya. 

12(1) 14 

AOELl" SATll.IK EV - 2 dnlrell 
80 lira k1r cetırlr. Bir borçtan dolayı 
9000 liraya s:ıtlhl·tır. Fatih Malta 
Babna1bl okn.k 3312 No. ya mnracaat. 

İstanbul K. 00.30 
Cankurtaran K.a -
Kumkapı K. 00.38 
Yc>nlkapı K. 00,41 
Samntyn K. 00.45 
Yed1kule K. 00.49 
Kıızlıçe~e K. 00.52 
Zcytlnbur- K. 00,55 

6.10 
8.15 
6.19 
6 22 
6.26 
6.30 
8.34 
6.37 

10 

6.55 
7.00 
7.04 
707 
7.11 
7.15 
7.19 
7.22 

18 ı-

7.4.0 
7.45 
7.49 
7.52 
7.56 
8.00 
8.04 
8.07 

10 

8.20 
8.25 
8.29 
8.S2 
8.36 
8.40 
8.44 
8.47 

ÇOK TECRÜBELİ - Blr muha.s1p 
plA.nço ÇJkanr ve ehven ücretle tica
rethane defterlerini yazar. Karal:öy 
Melek han No. 8e müracaat 

l\JOBiı,YALI ODA AR!.1''1YOR -
Yabancı lisanlar bilen Bulgaristanlı 
üniversltell blr genç Beyrelunda ve
ya başka semtte blr aile yanında mo
bUyalı blr oda l tıyor. ~ cnze
teslnde S.Ç. ya müracaat. 

nu 
Yenima
halle 
Bakırköy 

K. 00.59 6.41 7.26 8.11 8.51 

. 
BEŞİKTAŞ - Hn nnpaşa deresin-

TVRKÇE MUllABERATIN'A de lkl katta üç oda 1k.1 sofa, iki helO., Ye llkı)y 
Florya 

K. 
v. 
K. 
K. 
v. 

K.çekmece K. 
Klm. 24 V. 

1.02 
1.08 

644 
6.50 
8,51 
6.58 
7.00 
'7.01 
'1.04 

7.29 
7.35 
'7.36 
7.44 
'7.46 
'7.43 
'1.52 

8.14 
8 20 
8.21 
8.29 
831 

8.54 
9.00 
9.01 
9.09 
9.11 

22-t 

IU5 
9.20 
9.24 
9.27 
9.31 
9.35 
9.39 
9.42 

9.46 

9.49 
9.55 
9.56 
10.04 
10.00 

24 +-

11.00 
11.05 
11.09 
11.12 

11.16 
1120 
11.24 
11,27 

11.31 

11.34 
11.40 
11.41 
11.49 
ıı.51 

26 

12.10 
12.15 
12.19 
12.22 
12.26 
13.30 
12.34 
12.37 

12.41 

12.44 
12.50 
12.51 
12.58 
13.00 
13.01 
13.04 

Fransızcaya, daktilo, büro, takip ~le- elektrik, kuyu ve l'üçılk bahçesi olan 
rlne mukted1r blr genç ~eUerde, 81 No. ev s:ıtılıktır. Kiraya. verııme
mUesseselerde ça.l~ır. B"'nservklerl mlı;tır. Beşlkt~ Köyiçl marangoz 
nrdır. Galata posta kutusu 15851 Pandellye mnrocaat. - 3 
No yn yazılmam. 

(1) İşaretli 12 No. lı katar yalnız Pazar günlen işler. 

28 

13.35 
13.40 
13.44 
13.47 
13.51 
13.55 
13.59 
H.02 

14.06 

14.09 
14.15 
14.16 
lt.24 
14.26 

30+ 

14.50 
14.55 
14.59 
15.02 
15.06 
15.10 
15.H 
15.17 

15.21 

15.24 
15.30 
15.31 
15.39 
15.41 

32 

16.20 
16.25 
16.29 
16.32 
18.36 
16.40 
16.43 
16.46 

18.50 

16.53 
18.59 
17.00 
1'Jı06 

17.08 
17.12 
17.15 

l\IAJ,?.I:l\IESİLE BERABER - Bir < + ( İşarefü katarıar kış n:evs1mlndc Yeşllköy - K. Çekmece arasında işlemezler. 

84 

17.35 
17.40 
17.44 
17.47 
17.51 
17.55 
17.59 
18.02 

36+ 

18.05 
18.10 
18.14 
18.17 
18.21 
18.25 
18.29 
18.32 

18.05 18.36 

18.07 
18.13 
18.14 
18.22 
18.24 
18.40 
18.43 

18.39 
18.45 
18.46 
18.M 
18.56 

38 ı-

18.40 
18.45 
18.49 
18.52 
18.56 
19.00 
19.04 
19.07 

19.11 

19.14 
19.20 
19.21 
19.38 
19.30 

DOKUMA MAKTh1STt - Ve de- otel veya bakkallye dilkktmı devren 
lhıatörü l§ arama.k:.tadır. Bonrervls- almak istiyorum. Sirkeci Halep cte
lerl varclır. B"~lu Ymirehir Hacı llnde HUsey1n ŞenyUcell görml'' rl. Küçükçekmece - Sirkeci Dönüş 
Flbay sckak No. 37 Behçete müracaat. 

M \LI KA ·uNLARJ - Muhasebe KİRALIK KAT - Mob'lyalı ... 
usullerini eski yan ve Fransızca. blllr m bllyns ı olarak ktraya veril c k ır. 
Jazı ve he.sap makineler! kullanır, C!Mi06 tel fon numnrasından i7'l , t 
taşra;a gider Akşanı'da Rıfat rümu- nhnab111r. • l 

Klm 2C K. 
v. 

K. çeıını ce K. 
sunn. - 2 3000 J,fRADı\N 550.000 Lfr.Al."A Florya K. 
El~ n.n İSTİYENLI:RE - Gür- KADAR - Her nevı ve her yc>rd em- Yeşllköye v. 

büz 3 :yaşl t.nda erkek çocuğu olan ltı.k almak ve .sat.mnk 1st!yenlerinı K. 
bir b:ı.'ba annesinden ayrı ve m~kül Ferdl Selek Türk EmlA.k Bilrosuna Bakırköy K. 
TaZiyette kal~ evl:ltlık verecekt.ır. acele mftracaatıan. Ömer Ablt hnn Yenlma- K. 
A~nm l!ft.n memurlu~ma şifnhen mü- kat 2 No. 23 Galata Telefon 42368. halle 
racaat. _ l - 4 Zeytinburnu K. 

Kazlıçeşme K. 
TECıttJBEJ.t BİR GENÇ - Manlfa- TAl\'INMIŞ Aİl.E YANINDA - :Sa.. Y~lkule K. 

tura, kırtasiye, tuhafiye, zilccaclye yan için mefnı..qıtsız kiralık oda Sıımatya K. 
mağaz:llr..nnı şahsan ıcıare edeblllr. Referans gösterllmesı rica olunur. Yenlkapı J\:. 
Ke!U gösterir. Müracaat Şehzade-başı LOtfen Pangaltıda. Ölçek aokak mı Kum'k.apı K. 
caddesi 227 numarada İş 1darelınes1 numa.nı.lı eve milracaat. - 1 Cankurta- K. 
Alpana milrncaat. - 1 ran 

11 

0.17 
6 20 
6.27 
628 
6.36 
8.39 

U3 
8.47 
tt50 
8.53 
6.67 
7.00 
7.06 

13 

'1.14 
7z; 
7 ;, 

729 
7 '\3 
7.36 
7.39 
7 43 
7.46 
7.51 

15 

7.:54 
758 
8.02 
8.05 
8.09 
8.12 
8.17 

17 

8.07 
8.15 
8.18 

8.22 
8.26 
8.29 
8.32 
8.36 
8.38 
8.44 

19 

7.55 
'1.59 
8.10 
8.13 
8 21 
8 21 
8.29 
8.32 

8.36 
8.40 
8.43 
8.46 
8.50 
8.53 
8.58 

21+ 

8 50 
8 53 
9.00 
9.01 
9.09 
9.12 

9.10 
9.20 
9.23 
9.20 
9.30 
9.33 
9.38 

23 

9.30 
o 33 
0.40 
9.41 
9.49 
0.52 

9.56 
10.00 
10.03 
10.06 
10.10 
10.13 
10.18 

10.15 
10.18 
10.24 
10.2;:ı 

l0.34 
10.37 

10.41 
10.45 
10.48 
10.51 
10.55 
10.58 
11.03 

2'7+ 

12;05 
12.08 
12.lô 
12.18 
12.24 
12.27 

12.31 
12.35 
12.38 
12.41 
12.46 
12."8 
12.53 

29 

13 06 
13.09 
13 20 
13.23 
13.30 
13.31 
13.39 
13.42 

13.46 
13.50 
13.53 
13.58 
14.00 
14.03 
14.08 

31 

14.40 
14.43 
14.50 
14.51 
14.59 
15.02 

15.06 
15.10 
15.13 
15.HI 
15.20 
ı~.23 

15.28 

BİR TEZGAHTAR tş ARnon -
Komp!lma.n ve işten 1y1 t.nlar orta 
okul 8 e tadar okumuş orta İngllU.ce 
bU1r. İşler rümuzunıı. müracaat. - ı 

BAHÇE İÇİNDE KİRALIK DAİRE -
Nl.şanta.şında Emin Efendi BOkntı 20 
numarada birinci kat 4 oda bir daire 
kiralıktır. tçlndekllere ve yahut te
lefon 80975 e milracnat. - 2 

İstanbul v. 7.08 7.64 8.20 81•'7 9.01 9.41 10..21 11.00 12.56 14.11 15.31 
m !pretu 47 No. lı katar yalnız Cumartesi günlert 14Jer. 
<+> İşaretli katarlar he mevslmlnde K. Çekme-ce - Y~köy arasında iflemezler. 

33+ 

16 10 
16.13 
16.20 
16.21 
16.29 
16.32 

16 36 
16.40 
16.43 
16.40 
18.50 
16.53 
18.58 

17.01 

35 

17.17 
17.20 
17.40 
17.43 
17.50 
17.51 
17.59 
18.02 

18.06 
18.10 
18.13 
18.16 
18.20 
18.23 
18.28 

18.31 

37 

18.45 
18.48 
19.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.10 
19.22 

19.26 
19.30 
19.33 
19.36 
19.40 
19.43 
19.48 

19.51 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 5 - MÜTEFERRİK lstanbul Defterdarhğından 

9. hıctme ?\IfülürlUğil 

40 46 48 
-------------- ---- ---

19.15 
19.M 
19.24 
19.27 
19.Sl 
19.35 
19.39 
19.42 

19.46 

19.49 
19.55 
19.56 
20.02 
20.04 

!9+ 

19.31 
19.34 
19.4() 
19.41 
19.49 
19.52 

19.58 
20.00 
20,03 
20.08 
20.10 
20.18 
20.18 

20.21 

19.50 
19.fi5 
19.59 
20.02 
20.06 
20.10 
20.14 
20.17 

20.21 

20.24 
20.30 
20.31 
20.39 
20.41 

41+ 

20.05 
20.08 
20.15 
20.16 
20.24 
20.27 

20.31 
20.35 
20.38 
20.41 
20.45 
20.48 
20.53 

20.56 

20.3:1 
20.35 
20.3:l 
20.42 
20.46 
20.50 
20.54 
20.57 

21.0l 

21.04 
21.10 
21.11 
21.18 
21.20 

43 

21.CIJ 
21.03 
21.10 
21.11 
21.19 
21.22 

21.26 
21.30 
21.33 
21.36 
21.40 
21.43 
21.48 

2151 

21.20 
21.25 
21.29 
21.82 
21.36 
21.40 
21.44 
21.47 

21.51 

2154 
22.00 
22.01 
22.09 
22.11 

45 

21 21 
21.24 
2131 
21.32 
21.40 
21.43 

21.47 
2U>l 
21.54 
21.57 
22.01 
22.04 
22.0!I 

ft.12 

22 45 
22.50 
22.54 
22.57 
23.01 
23.05 
!:ı3.09 

23.12 

23.16 

2319 
23.25 

47(1) 

2150 
2153 
22.00 
2?.f.'l 

22 09 
22.12 

22.16 
2220 
22.23 
22 26 
22.30 
22.33 
22.38 

22.41 

MEMUR ARANIYOR - Askerlik 
hizmetini bltJrmfş, ilse mezunu ol
mak ve yaşı 35 ten fazla olmamak 
lzere lyi blr müeesese 1çln me:nur 
alınacaktır. Bu evsafı haiz olanların 
bir adet totografl ve kısa hal tercü
melerlle gazetem1z1n (C. B.) rümuzu-

AL.~ANCA DERSLERİ - usuın 
tedris! mükemmel olan bir Alman öğ
retmeni Almanca dersleri vermekte
cfü. Temiz mobUyalı blr oda kiralık
tır. Pazardan manda her rnn saat 4 
ten 7 ye kadar İstlklAI caddw 1~3 No. 
Hasnnbey npartıman arkada.ki merdL 
ven l lncl kat 8 No. ya mtlraca:ıt - 2 

S.No. Milltelle
tln ttdı _M_a_h_aı_ıe_sı_v_e_ao_k_a....;:tı ________ sen_e_sı Matrah. Nls. Kazanç. Buhran. Misli _Ta=r~h;..;N;.;;.;o~·_...;.;İh...;..b""'ıı....;..rn_am __ e ___ K~npı ~ 

1 Komik Tel"'ll A& Mesçit Haçopolu han 1136 240,00 30 72,00 14,40 o,oo !56 2/9 2/c1 222 34/1 

na cö:ıdC"rllmest. - 2 

BAl'AN KASİYF.R ALINACAK -
He abı, yazısı güzel bayan kıı.siyer ,.e 
aervfs 1t1ıı küçük bir kıZ alınacaktır. 
200~~ ya telefon edilmesi. - 2 

AL'l I ıctc::iLiK - İyi bir aile ya
nında yalnız orta hizmetini yapacak 
ç l~mağa ihtiyacı olan dürüst ve ha
marat Türk bl.r alle kadını aranmak
tadır. Talip olanlar Akş:un'da (SJ.

dık) rümuzuna mektupla mfirncaat. 1 
-2 

3 - SATILIK EŞYA 

AGRANDİSMAN VE FOTOGRAF 
MAKİNELERt - Batılıktır. Agr&n
dlsman makine.si 10 x 15 - 9 X 12 
ebndındndır. Fotograt makinesi 18 X 
H bllyüklfi~ünde atelyeye elveı-1§11, 
obJ~ktlf ve bir taae lle birlikte. Sabah 
aat 10 ile 12 arasında (Akşam) ida-
resine mnracaat. _ 1 

BİR BİSKtJİ İMALATHANEStN
DE - Blr kesme makinesi 1k1 .Ulndlr 
tınn 20 tava llAt ,.. edevat Ue acele 
atılıktır. Ak.fa.m'da •Btskru. rümu
suna müracaat. 

DEVREN gtllAL]][ BAKIUIJn _ 
İyt blr mevkide kl)oe başı her 14e el
verlflL Kadıköy Bahariye caddesi No. 
68 Bakkala müracaat. - 2 

ALMAN BAYAN ÖÖRE'J'i\l.F.N -
Talebelere, büyüklere gramer muha
bere der ıert verir. Kolay metıxlla al 
ay zarfında Alma.nen öğreUr. Her 
yere gider. Mile elerde memuı:-12.r 
ve mnğaztı.lardıı ç ~anlara ınenog
ratı. mektup yazma Öğretir . .Akşrun'
da P.S.K. - S 

l\IEKTl' PLAltlNIZl ALUIKINIZ 
Gazetemiz 1dnrehane.s1n1 adres 

olarak göstermto olan tnrilcr1-
-ntzden 

A.D - M.V - 1.88-
D.R - N.T.Z - A.A - N.G -

A.L.B - Şerik - 1".G 

namlanna gelen mektuplan 1da
rehanemlzdcn aldırmaları rica 
olunur. 

Zonguldak Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

942/1254 

1 

Zonguldakta Ontcmmuz mahall&
s!nde Acılık aoka.ğındakl evde muklm 
Hllseyin Torun vekili avukat Bekir 
&Un Oö~çen tarnfuıdan Zon~ldak
ıa Tel9.kkl mahallesinde Dere aotak 
72 sayılı evde muklın arzuhalci Halll 
varlslerl Dllrlye ve Terakki mahal!e
al Dere eokak 60/70 ı>&yı.l.ı &vde mu
tdm Mehmet bn.sı Havva aleyhlerine 

SATILIK - 1 tane aesU stnema açtıtı meni mlldahale dlvumın ya
makineal hoparlörleri R. O. A. mar- Pılan dunıpa.sında mnddelaleyhe çı.. 
kalı, Uyatro koltuklan elektrik mal- karılan davetl,renln Ucametgtıhının 
.erne:ıı ve saire her gün ~unda ıneçbul1yeUne bina.en blll tebliğ iade 
:htiklll caddesinde Ses sınemuı mtı- ed1lınestnden dolayı 11lnen tebligat 
dürlüğüne müracaat. - 2 .Y&Pıldıtı halde tsbat etmemesinden 

8ATILIK OTOMOBİL - Hı\lm tak- =:mdaki IJY&p kar1Lnnm dahi lll
alde çal~akta otan (2530) p1A.ka tebııttne ve mahkemenin 19/1/ 
numaıalı Opel marka otomobll •tı- 943 aat 11;2& • talJkine tarar verll-
Jıktır Fatih Devectotıu ra.Jına mtı- dll'lnden *u lllnın tarlhl neşrinden 

~t ga 1 beş ılln zarfında. gıyap kararına kar-
nca · - f1 1tlraz etmedttı ve mahkemede bu-

ı Jorj 

ı Arllaos 
4 Kurtçert 

it 

G • 

Milslkl llAtı ve 
nota bayll 
Kahveci 
Marr.neoz 

it 

.A. Mesçıt Tepcb:ı.şı 
Yazıcı 

> 

937 

t37 
934 

936 

7 Etem Fotcgmr~ 

8 Luls Buhll'r Arfüt 

Kulof:lu İstikl0.1 cad. 9!8 

As. Mcsçlt Dand reye pasaJ 937-938 

9 Ce\ det Kahveci 
10 Aziz Merrl , 
11 Em1lyos Yeı:e:nlclis Terı:ı 
12 Komik Terzi 
13 N kola Yan.1 Foto. 
14 Snbato Manirntura ve 

Besso tuhatıyecl 
16 Rıza Rahim Itrlyat ve ç1cck 
18 Va.sll kızı Panstyoncu 

Vnngellk1 
16 D D 

17 Arif Kor Kasap ve sebzeci 
18 Harol Holper Milht~d!s 
19 Pavll Terzl 
20 Marl Şapkacı 
21 Janban Beriter D~ tab1bl 
22 Rober Tar Sobacı 
23 Maro , Pen.siyoncu 
M Emanlcl Kalfapo.sl Tem 
25 Matyat.o Harlltllya Şapkacı 
26 , it > 

27 İsmail Avni Dans salonu 
28 Yani Yua.nldla Şapkacı 
29 M. Nuvart Gömlekçi 
30 Yervant Hamamcı 

Karp:ınyan 

Tom; Tom Yeni çaroı 
As. Mc~Uyet 
Hamalb:lşı 
Aıı. Ha\()pulo han 
İstlklAl As. 
Aıı. İstlklll cad. 

Tom; Tom İstlkltıl cad. 
Ktıtıp Mustafa İpek rok.a.1ı: 

, , 
KAUp Mustafa İstlklll 
Yazıcı sokak 
Aa. i.suklaı 
Aıı. İstlkl!ll 
As. Sofynlı 
A& Mesçlt 
San Lütfi Kaınacılar 
Tom. Tom L1na.rd1 
A& 1stık1Al 
A& 1st1k1M 

Tom, Tom Yeni 
ks. Mcs~lt 
Tom, Tom Düz oğlu akaretl 
Filruzağa Çukur Cuma 

31 Ahmet Buat Marangoz 
ve oerlki 

· Evliye Çelebi Tozkoparan 

32 Nlkoll Dlnıltrt Aktör 
SS Gustav otel ve lç'ldli 

Vanbel"ger llllı:ıantn 
34 Eleftoro Manifaturacı 

Tıranopolo 

85 Bakkl Bayrakdar İç.kili lokanta 
38 Ma.rko Kavas Şapkacı 
S'l Gaebl.s Oda- Marangoz 

ba.§1 otlu 

San Lfitti cadde 
Asmnlı Mesç1t sokak 

Asmalı ist!kltıl c:ıddes1 

Kuloğlu Hava so. 
Asmalı tstooııı 
Asmalı Piremelci 

38 Hayri Nuri 
39 ismaU Amt 
40 Ltıtfi OrhaI' 

Dil doktoru .Asmalı cadde 
Dans salo111ı Tom tom, Yeni Ç8l11 

doktor ..._ Narma.rilı 
Bomer 

938 
038 
938 
1135 
935 
938 

936 
937 

938 
113'7 
1134 
W6 
1136 
1137 
835 
1136 
Q38 
93'7 
1137 
J38 
934 
936 
937 

938 

935 
937 

937 

,38 
937 
938 

938 
1138 
138 

225,00 

1187,00 
400,50 

493,~ 

493,50 

340,00 
240,00 
240,00 
120,00 
875,00 
200,00 
240,00 
15:>,00 

2340,00 

45 

ıo 

80 

!15 
35 
35 
35 
35 
so 
so 
15 

'5/3 

'720,00 40 
450,55 35/3 

4~.oo 
'700,00 
184,50 
448,00 
360,00 

720,00 
252,00 
240,00 
72,00 

240,00 
30,00 
891,58 
504,00 
57,00 

180,00 
240,00 

158,00 

450,00 
870.00 
800,00 
180,00 

254,17 
m.oo 

96,50 

85/3 
12 
85 
30 
45 

26 
25 
so 
30 
46 

40 
12 
46 
30 

ı:ı 

12 
45 
45 
30 

12 
46/3 

60 

101,25 

142,52 
120,15 

148,05 

146,05 

119,00 
85,21 
27,61 
42,00 

242,72 
80,00 
20,00 
112,5() 

<&92,75 

288,00 
62.50 .. 
21,01 
84,00 
M,48 

140,40 
162,00 
220,00 

21,00 
'12.00 
21,'72 
108,00 
120,00 
106,99 
220.SO 

7,28 

119,08 

158,03 
45,00 

18,96 

114,00 
271,37 
112,44 
ff,00 

S0,50 
13,78 

118,99 

20,25 

28,50 
48,08 

29,81 

29,Gl 

23,80 
7,04 
11,25 
8,40 

68,19 
12,00 
4,00 

10,110 
98,5& 

67,60 
10,&0 

4,20 
18,80 
12,90 
24,88 
32,40 
44,00 

4,20 
1uo 
4,!4 

21,60 
24,00 
21,40 
4G,36 
1,48 

11,82 

11,81 
9,00 

3,79 

10,80 
&4,27 
22,49 
10,80 

12;20 
G,'16 

23,40 

0,00 

0,00 
120,15 

1'17,68 

177,86 

00 00 
00,00 
4,93 

ıuo 

45,50 

84,80 
48,85 

10,50 

,,02 

1148 

115 
192 

'72/1 

't'2/1 

129 
1224 
1224 

194 
1232 
810 
~56 
245 

g 

25 
78 
9f! 
86 

135 
979 
857 
182 
409 

88 
88 
89 

!'18 
488 

1 

sn 
l'1 

27 
116 
182 
812 

53 
12/36 , 

S/26 > 83 
818 , ~6 

(Terkin edllml • ı > 
817 , 36 

(Terkin ed!lm, U ı 
8 6 , 1 

(Terkl 1 c ı ml, 1 
l 4 , 

22 sa 12 38 
12/3C u: 38 
15'37 , 
15/23 , 
15/38 , 
'1/41 , 

10/65 , 
4139 , 

'1128 
8/39 

> , 

8 
8 
24 1 
'10 
23 l 
34/1 

356 1 
21G 

283 
29 

3/39 , 20 
10/2 , 61/~3 
2/27 , 28 ı 
4/30 , 250 252 
5/49 it 3C2 1 

10/4 > 2G 4 
2/34 , 15 

12/40 8 üncü 5 s 
10/7 2 nc1 10 
7/40 3 üncfl 214/1 

'l/25 3 nncn 214 
6/24 2 nci 48 
8/21 , 39 
1/44 , "il 

3/88 

12/30 
1/19 

4/50 

4/C7 
12/16 
10/43 

11/45 

1/33 
1/29 
1/18 

> , 
, 
, , 
, , 
> 

• 
> 

117/63 

21 Terkin 
390/1 

'74/l 

178 Terkin 
4 
250/262/2 
24 

840/l 
48 
888/S/l'r 

FOTOGRAF lllAJUlıfut _ ı.pa - }nnmtdılı veya bir vek111 kammt gön-
1-2 obJektlt, acele •tıııttır. tbılTer- demıed111 taktirde hukuk usulü mah
.ıte muhasebealnde Bedri TGpl&J& temeleri k&n1111uıı 401 ve 402 el mad
mllrncaat. _ ır delerinin tatbilt ve blr da.ha mahke-

meye kabul edllemlfi!Cetı sıyap b-
YUJJAŞI tçtN BBDiY&Ltıt - Ar- rannın tebl.111ne ta.im olmalc beı:e 

Oalatasan.7 Mallye tubesl mllkeleflerinden olup yu1r..an&. adlaıı v• itleri ,.. ııo&retclh ~ JUlh baDf, ıtcaret ed>abı, ıerk1 ıs.car.• 
ederek Jelli adnıe1erln1 blldtrmed1klerl cft>1 tebellQia allh1Jt'W bir tımae de göaterUmem11 Te tmd11er1 annıtdılrla,rı halde bul~ 
tmnıert hllİllarmd& göaterllen J1)lara alt kazanç, buhran "• zamlan han lbbanıamelerlle Jromlqon brarlarmıD ft l'D tıemJis 1ly1halannm keli• 
dllerlne teb1111 mt!ıımkt\n o'lanunı§tu'. 

(2M()) Jant• renarla.r 200 - ı&o, aıl9Zıte re- nAn olunur. 
nar mant.o 1200. A1tra1an mant.o ıuo, -------------

1992 sayılı kanunun 10, 11 bıcı maddelrlne ıevtıbn tebUI Jftbıe pçmek tızere llln ohlnur. 

~----------------------------------------------~ 
mtlceddet 9 metre t.veç tıpı Xla kot- . _,,L L- - 1-'-'- .. •••••••••••••••••••••• .. 
ftolll 6800 Ura.ya. saaı J2 • 111 - • • * Cilt 1"9 %\IU[eVt DASta uuar Ce- • 

• .,. kadar 110V1
5 

telefonla m~i :d::ı:u2 .::k~3~3önd! e!ğ:i: Mütercim Oaktılo Aranıyor 
oilunda Etibba oduı aalonunda 

4 - Kiralık • Sablık frenK{ haıtalığı ve sirayet tarzına Humat bir tirket için AJm•nca Te Türkçeye bihakkın Takıl, Al-
dair gayet faydalı 2 filim gösterile- manca ate.nopafi bilir, tercümeye muktedir Türk bayan araJU70t. 

FATİH_ Tramv&y caddesi üzerin.. cekt.ir. Cemiyetimiz azuı ile arzu l~ ücrd nrilecelctir. Ankara P. K. 1069 numara a mllraıcaat. 
de her 1'8 elverlfU blr mağaza dev- e_den mca1ektaıla.nmızın teıriflcri •liıııiiiıiiılliııillllliıilllliılİIİiııiiiiıii•iııılliıiiııııııııııiıııiıiılllliılliıı .. ıill•••••
ren kiralıktır. Görmek ıstıyenler Fa.- nca olunur. Girit acrbeattir. 
tıhte 28 numarada. Mllll EntlAk Alını * Beyoğlu Halkevindcn: 1 -
Batım ve İnşaat Bürosuna milracaa.t- 31I12/942 pcrıembe gUnil saat 18 
ları. - 1 de, Halkevimizin Tepebqınd.ak.i 

APARTIMAN - B tel kftgir merkez binasında, Prof. lamail lııliie.sauelertn ıuta.c•Jrl•n btttiin df'!ter niimunelert tem11 ft IUıı&lı 
ve ahşap evler, dO.kk:~ı~r~ a~a. tar- r.akk?r~altacıoğlu ta.~ından cMi

1
l- oekllde blrlncl hamur kQıda baınlm14 hazırdır. Defterlerlmlld. bil t ene 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
la, çiftlikler ehvl'n flatıe satııınak- 1~~t~ı 1 • ve ananecı > .mevzu. 11 gönneden b.rar Termemenlzt taTSl:re ederiz. 
tadır. Karakoy Ml'lek han No. a Em- muhım bır konferana vcnlecektır. um..a merlleal: hfKDAp lllTAPEvt t.tanı.aı Aakara Vad. 

·e~b-im._ .. .============= 



Sahife 8 

ÇAPA olunca 
yüz güler 

tarih tesisi: 1915 

b. h .; ı . . ı 

Sizin için ne diyorlar? 

Seviliyor musunuz? 
(Nuıl anlıy&l>111rs1n19. ltendhıiz1 na.

Sll aevd1reb1ilrs1nh) Yeni oıktı. K.adın
laru:ı tıeteınd111 01ş1kUf .-r:l.s!nde:n 
llmtc1 kitaptır. Btrlncıat de kor...aruzı 
nuıl muhafaza edebllecettnızl 1mh 
eden (Dlşikuf) tıır. İldstnl de her hal
de okumalı.smıı: ook 1>e1eneceksinıs. 

3v Kanunuevvel lfl4a 
-==a 

KAŞELERi * Sipahi Ocaiı İdare heyetl ri;ya
aetinden ı OcaiJımızın Heyeti umu• 
m.lree! 10/ 1 /94.3 tarihine teaa.dUf 
eden puar gilnU .. at 18 de Harbı.. 
yede Ocak aalonlannda toplanacak
br Sayın balanmıı:ın te§rlflerl rica 
olunur. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, 

RUZNA.MEı 
1 - Kongre reiai intihabıı 2 -

1942 Meclial idare nı.porunl.lQ 
okunması; 3 - 194 2 bilanço ve 
hesap raponmun okunması; 4 -
Mürakip raporunun okunması; ~ -

Ve bUtUn ağrıları derhal keser 
Sdıhiye Veklletlııdn rahsat:ma haizdir. lcahmda sGM• 3 kate alınabilir. 

Her akşam Taksim KRiSTAL'de 
Bilytlk 8ea M U A L L A ve arkadaşlannm 
Yıldm yeni :fllim eartılan 

ÇAPA olmnyıncn 
yü:ı: ekşir 

ÇAPAI\IARKA 
-------------------------- Meclisi idarenin ibrrun, 6 - Esu 

A B B A s E Bağdad Saraylannda ccnıyan 
eden bllyük bir aııc saJuıw 

Yenı 

UNK 
R~DYOLRRINI DİNLEYİNiZ 

~~D~n©Jö'lt L D©ı 
LOKANTASI 

istlkliil caddesi SES lneması pasajında 

Yılbaşı Gecesi Sabaha Kadar 
l\lükcmmel senfonik blr Oaz orkestrasının lştlrnklle yenJ prograın 

ve numaralar, Sürprizler Te Kotlyonlar?T? 
Ehven flntıarla. Nefis Soluk ve Sıcak yemekler ve envaı mcşrubaL 

Masalannızı evvelden temin etmeniz tlca. ohmur. 

DAKTiLO ARANIYOR 
Muhn.bernt işlerinde ~k nzere Almanca Usanma. ~ 

1kl da.ktllo Bayruı iyt vera.ıtıe angaje edllecektlr. Tallp olanların P. K. 
1540 adresine yazı Ue mnracaatınn. 

nizamnamenin tatbiki müıkUl bazı 
maddelerinin değiı,tirilmeal hakkın· Revü Yazan: Ziya Şakir Muazzam 
daki Meclisi idare m~tubuhun oku· fte~ .... ~bı istemez. B1r defa gören ertesi g1bı11 alleslle beraber gelecektir. 
nup karar ittihlll: 7 - Yeni idare Bat rollerde: İSMAjL DVM8t1LLt1 - MUKADDER 
heyeti re.iıl İnbnabıı 8 -Yeni idare HER PAZAR .saat Uı ten 19 a kadar TEMSİL PROGRAl\lİLB 
heyctl Az.alan intihabı: 9 - Haysi· tÇKtstz Atız MATtiESt. Teltfon: 40099 

~td~arur~i~ti~~:IO-Ha~ •••••••••m••••••••••••••••mm•m•m~aam•~ı~ ııİyet divanı Azalan intihabıı 11 , 

1 Hesap mürakibi intihabı: 12 -
194 ~ biitcC!İnİn taııdiki. 

~---

Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soğuktan muhafaz.a için 

DERMOJE 
kullnnınız: Her eczanede bulunur. 

IDr. İbrahim Denker il\ 

l 
Balıklı Rast. Dab!Uye l\ıütcba. sısıl 
BeyoRlu ARacam11, Snkıza~acı. 

Cöplfikc~e sokak No ... 1.s
11
. 

11311
• 

Tel: 42468. 

OKUR YAZAR Bir 
BAY AN ARANIYOR 

Şerait sut 1 1 den ' e ka· 
dar 20605 aumaraya telefon 
ederde anla ılır. 

ANAPIYOJEN 
Dr. bJSAN SAl\li 

1streptokok, ~fllokolı:, pnö
kok. koll. ptyoslyantklerın 
ptı~ çıban, ynra akıntı ve 
clld hastalıklnnna karşı çok 

•-• tesirli taze aşıdır milmlıil 

SATILIK ARSA 

ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 
İstanbul ithalatçı ve İhracatçı Birliklerinin senelik ummn! b.,.,t topl.antılarmm tariblerile içtima 

yerleri ve mÜfterek nmwnderi 8f8iıda &"&lerilınİftirı 
Umumi Heyet toplantılarma ittirak etmek Gzer. M11D birlik 1Zaamn aölterilen tarih H 7erlerdc 

saat 14 te hazır bulunmalan rica obmar. 
BIRLİÔİN İSMİ TOPLANTI TARIHt TOPLANTI YERİ 

Deri, Kösele ve Deri Sanayü Yar
duncı Maddeleri İthalatçıları Birliil 
Çınral, Kanaviçe ve Jüt Mamulatı 
İthalitçılan Birliği 

8.1.943 Cmna 

11.1.943 Puarteel 
Kiığıt. Mukavva ve Tatbikatı İt· 
halatçılan Birliii 13.1.943 (:arfamh. 
Madeni Efya ve Malzeme İthalat· 
çılan Birliği 
Manifatura lthalatçılan Birliği 
Cam. Zücca<:iye Efyaaı, Sanayie 
ait boyalar ve Sanayi ve Ziraat• ait 

16.1.943 Cuma 
18.1.943 Puarted 

k.imyevt maddeler lthalitçılan 
' Birliği 20. 1. 943 Cartamba 

Motörlü ve Motönüz na.kil vuıt.a-
lan ve yedek malzemesi ithalatçı• 
lan Birliği 22.1.943 Cuma 
Hububat. Bakliyat ve Yağlı To-
humlar lhraçatçılan Birliği 25. 1. 943 Puarted 
Türkiye Tıftik ve Yapağı İhracat· 
çılan Birliği 27.1.943 ~ 

RUZNAMe: 

• 
• 1 

• 

• • • 
• • • 
• • • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

1 - 1942 1f yılı için idare Hey'etl ve mürakıplar raporlarlJe Wnçonun tetkik T tudikf v idare 
Heyetinin ibraaı hakkında karar ittibaz:ı. 

2 - 1943 yılı bütçesinin tetkik ve kabul il, 
3 - Hükfundçe verilecek direktifler dahillnd• Birliifn 1943 yW laaliyet programuwı tespiti. 
4 - 1943 yılı ic;in ldare Hey' eti hıtihabı. 
S - 1943 yıh için mürakıp intihabı. 

Not: 
1 - 25.12.942 tan'lıll ilanda gösterilen toplantı tarihlerbıden banlanmn batalı çıktılı g~ri1lmn.ttır. 

Keyfiyet bu dela ta&hih edUmittir. 
2 _ Memleketteki kağıt darbiı dolayuile, aaym Birlik azalarına ayn aJ'ft davet mektuba a8nderl· 

lemiyeceğinden. yukandaki tarihlerin İyice not edilmell baueten rica olQltUJ'. 

İstanbul Asliye 9 uncu Dukuk Hl· ı ı 
kimliğinden: MASARD K'de 

YILBAŞI REVEYONU 
Nen. yemelkers Stlrprlslfll'-

Dbarı Brhto Mnlmat14b - Tenorı A.,.,erls 
Maeetro TIANO idaresinde mtikftnmel ORKESTRA 

Ma.hltemenın 941/239 sayılı dosyası 
ile kansı Fahriye Görenden bo§andliı 
halde evvelce tnkdir edilen tedbir na
fakasının icra.en katedllmemeslndruı 
naşl ~nma tarihi olan H/11/941 
tnrthlnden 1Ubaren mezk~r nafUa.nın 
kat'ma knrnr verllme.!1 hakkında 
TalM ce.rteı ta.rafından Beşik~ Köy S T Ü D Y Q 
içi caddesi Yemllk sokak 13 No. da 
muklm mczbura Fahriye Gören aley- Muhtelli etlence Te drprWerle Yılbap REVBYONV 
hine mahkemenin 42/1015 No. lu dos... MASAR1Jt .,.. arkada4lan 
yası ııe açılan dava üzerine bu b:ıp- illl••••••lllİİİiiiiiıiiıiıiliıiliıiııııiiliiıiıiilıiiıiiiiım••••••••• 
takt ar:ruhal ve daveUye tebllğ için 
mezubureye gönderllmtş ise de 1ka
metgA.hının meçhul olduğundan bah
slle bUMebllğ iade edilmesi U-z;erlne 
ııo.ncn tebl!gn.t terasına dair nuı.hke
mece verilen kn.mra tevfikan nrzuh&l 
suretue divanhaneye tnllk ve tahki
kat 1~/1/943 saat 14 e bırakılmış ol
duğundan, mezbure Fa.hrtyentn dnva 

1 

nr:ruhnllne on gün zarfında cevap 
vermesi ve tnhklknt gtln{l mahkemede 

f.:::ll•!!:SABl!'ll:!Jl!'!!'.::Z~ll:llilC!!:!:iil:lllır.! hıı_zır bulunması lllzumu 1lı1n olunur. 

Sablık aparbman 

Beyoğlundn Takslmde sıra.ser
viler cadde.sinde ve Bel~lka se
faretı binası sırasında. Taksim 
Na.hlye müdllrlyt>tı karşısında 
iki a.partıma.n lnşasınn elverişli 
ve zeminden ttlbaren Mnnnara
ya ve Boıtaza :fevknlı1de neza.
reU olan 835 metre arsa a.ceıe 
satılıktır. ESk1 Burs.ı. Yeni Ahu· 
dudu sokağında 16 No. ya 
müracaat. 

Devredilecek 
Ticari iş aranıyor 

Ticarethane, otel, küçllk atelye 
olablllr. tstnnbul posta kutu.su 10 
adresine tekllnerln gönderıımest. -

Beyoğlunda Ağa en.mi karşısın
da eski Bursa yenl Ahududu ve 
Alyon sokllklan ve Alyon gcçld.1 
köşelerinde altı dilkkı1n ve beş 
daireli tam kru"glr ve gayeUe 
metin apıutıman acele satılık
tır. Eski Bursn Yeni Ahududu 
sok~ında 18 No. yn mürncnat. ZArt - Alucm nüfus memurıu

~uıd.a.n aldı~ nüfu.s tezkeremi u.y1 
ZArt - 819040 No. lu fotoğraflı ettim. Yen1s1n1 alaca~dan hükmO 

ana k.ame:ml kaybettim. hUkmD. ol- Joktur. 
madığuu 1lln ederim. 

Habcwtlunda Seyfi Gllzelcıere 

K6rotıu köyil Ahmet oll• 
Hasan Karakllf 

Evvel! dönomeçn_ şekilde sarılmlQ 
't>ir ter tekrar •aynı şekilde eanıır~ 

Natfced8.· 
2.'I, aantım llzunfuQunaa!bJrlteldo, 
3.eoo sargı l'lusure getir: Bu~daı 
~.ekrar birbirine temas etmlyef}_yOZ_il 
den fazla dönemeci lhtiva ... ede~ 
Bll ameliye gCSzle tefrik edilemez., 

Faydası: 

MümkDn otdu§u kadar cOz1 9~ 
ğutma sathına mukabil azami ış~k 

teminL. Bunun icin 

OSRAM-{Q]-AMPÜLLERI 
Az cereyana mukabil bol ısık verir. 


