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Kazancı kısınıyoruz, 

kazananlara kızmıyoruz. 

Halktan ve Devletten 

çalınmama k ,artile. 
1914 harbinde zenginlik moda kalmış olanlar ayırdedllemez. 

Dlmuştu.. Ordulara kokmuş kon- Milll müdafaa tedbirleri almış bir 
lerve satanların kazançtan bile memleketle sll!h atmaya başlı
folsuz görülmezdi. Fransada, yanlann farkı mal verisinde de
Amerlkada bu yüzden sayısız ğll, sadece ca;na loymadadır. 
lnilyonerler türedi. Buna o kadar Harb ekonomlsl gibi harb ahrnkı 
'"1ısılmıştı ki bu türlü zenginliği da - at~ dünyayı sardığı za
tkonoml ilmine uygun bularak ma:n - her yerde birdir. 
!Avrupadakl örneklerine imrenen Bunun içindir ki başkalarına 
~İttihat ve Terakki», Türklyenin balonca katıand.ığunız fedak!r
Jükselmesinde varlıklı bir sınıfın lıklara hiç §aşmamak gerektir. 
tlremeslni şart sanarak Devlet Düşünmeli ki Amerika gibi bir 
toruyla, iğreti harb zenginleri ye- memlekette yapılacak yeni ka
tlşttrmiştl. nuna göre, Amerikalı zenginler 

Harb alışverişi, hele sllAh ya- bizim iş adamlarımız yanında fa
l>unı bakımından milletlerarası kir kalacaklardır. «Varlık vergi
kapitallzme o kadar tatlı gelmiş- sb ne bu gözle bakınca hükO.
tt ki Cenevre Sllflhları azaltma metin yalnız, defl!syonla fiatıer 
konferansmm iyi bir sonuca var- üzerinde yapacağı derin tesirden 
ınasmdan korkan büyük fabrika dolayı değil, sosyal adalet kay
\re şirketlerin, bu konferansı ve- gısı itfbarUe de aldııP kararın 
rlmsiz bırakmak rnaksadile bü- isabetini bir kere daha takdir 

Varhk 
vergisi 

Hasılatın tahmin edilen 
yekunu geçeceği 

anlatılıyor 

-·-
Ankara 2 (Telefocıla) - Varlık 

vergisi etu.f ında. vil&yetlerde teık.il 

oluan kom.isyonlann birçoğu fılerinl 
bitinn.fıtir. Azamt bu hafta aonunda 
listeler her tarafta hazırlanacaktır. 
Vergi baaılahnın tahmJn edilen mik
tardan fazla oldulu anlaıılmakta-

dır. 

Çalışma saatelerinin 
değiıtirilmeai hakkında 

karar yok 
Ankara 2 (Telefonla) - Kö

mürden tasarruf etmek iqtn. me
sai saatelerinln tahdit edileceği, 
elektrik cereyanının da saat 22 
de kesileceği hakkında çıkan ha
berler tahminden ibarettir. Buna 
dair hiç bir karar yoktur. 

Yük Avrupa Basını ile bazı poll- etmemek imkA.nsızd.ır. 
tlkacıJara harb tehlikesini körük- Bu vergide'll gelecek paranın Futbol Milli takımımiz 
lerneleri için para dağıttıkları bütün devlet emisyonunun üçte d•td" 
Milletler Cemlyetintn sıkı bir an- birini tutacağı ve bu kazancın Peşte'ye davet e ı ı 
ketile meydana çıktı. ancak bir iki merkezde ve sayılı Ankara 2 (Telefonla) - Ma-

llarbin sebep olduğu bu ka- car futbol federasyonu, İstanbul 
ıanç rezaletleri korkusu uzun za- Necmeddin Sadak bölgesi vasıtaslle Türkiye Millt 
ınan Amerika efkannda, bir da- (Devamı sahife 2, aütmı 3 te) takımını Peşte'ye davet etmiştir. 
ha hiç bir harbe karışmamak ----------------------
için başlıca kaygıyı uyandırmış-

Sovyet 
taarruzu 

Londra 
Halk evinde 

tı. Bu hallere bu sefer meydan 
~ermek tstemiyen devletler ilk iş 
Olarak harb zamanında kazanç
ları kısacak tedbirler aldılar. Her 
rnemleket kendi rejimine ve çeli
llline göre kararlar verdi, kanun
lal' çıkardı. Bu alanda en göze 
~an karar, Amerika Cumhur
reısı M. Rooseveıt•tn, yıllık en faz
la kazancı yirmi beş btn dolara 

Merkezde ıiddetli muha- 100 İngiliz mektep tale-
rebeler oluyor beai bir konferans dinledi 

~dinnek için teklif ettiği kanun- Motkova 3 (Radyo) _Dün rk- Loodra 2 (A.A) - Yüz kadar 
"Ur. d 0l S bliv· lnaj}j .. mektep ta.lebeai dün Londra Amerika dünyanın en zengin tam nee~re ı en ovyet te gı: ·- .. 

Halkevirıe giderek Yakın Şark itle
Jnemleketldlr. Orada kazançlar Birinc:.ikkıunun ikinci aünil zar- rinde büyük bir ihtiaut olan air 

BU 
• SA.BARKI 'l'ELGBAPLA.B 

ltalya mütareke isterse ne 
gibi tekliflerde bulunulacak ? 
Avam kamarasında Başvekile bu yolda 

sual sorulacak - Amerika ltalyada 
mühim hadiseler olmasını bekliyor 

Londra 1 (A.A.) - Avam kamara- z1 dahll1ndek1 mtıemeseıe11 tamamenlcaklardır. Bu IUbarla İtalyanlara sulh 
sında İtalya mütareb isterse Blrleflk harap olmuş, 20 hektarlık a.razı da- prtlarmın hiç olmazsa umwnl çl~ 
mllletlerle mutabık olarak ne a1bl tett- blllndekllel" bilyük haaara utraDUf- gllerlni blldlrmekUğtmlz llzımdır. On-
11.fler yapılacatmı timdi bUd.lrtp bll· tır. Fia.i fabrikalan ve çelik mü~- lara açıkça anlatmalıyız ki derhal sulh 
dlremlyeeeti BafVekUden 80l11lt.QB6 selerl, demlryolu atelyelerl. Dl.skoJa a'kdettlklert takdJrde memlekeUerlle 
tır. mensucat fabrikaları ve cUaer 20 fa.b- Müttefik milletler arasında ticari mü-

Nevyork 2 CA..A.) - Siyaaet ve u- rlka genJe hasara. utraDllftır. Cenova ba.deleler yeniden baılıya.cnk ve ken
kerllk .lilerlnde ihtlaa.s sahJbi olan ve Millnodan da böyle haberler gell- dllerlne derhal ytyeeek maddeleri 
bazı klınseler bir "9 hatta. içinde yor. Denıiryolu mllnakaleııı1nde genı., gönderllecekttr. 
İtalyad& heyeean uyandı.noı hldJael•r ~silmeler vardır. İtalyanın harb .ısa- Santlaıo 2 (A.A.) - Harb görmüş 
~ıkmasını muhtemel görmektedirler. nay1n1n onda tlçüne genif hasar ve- eski askerler İtalyan cemiyetinin sa
Italyanın yıkılışı lnl ve facıalı olaca- r1lmiştlr. · , bık relsl emekli İtalyan binbaşısı 
~ını söylemekte umum.1 auret.te hertee Alman radyosu, Muasolln1'nln nut.- Ettera Vlola, İtalyan kara, deniz ve 
müttefiktir. İtimada şayan menbala.r- kunu müteakip cenovanm ta.hllyes1. hava orduları mensuplarına bir hita
dan alınan haberleme İtalyanın ba.zı n1n hızla devam ettiğini, Roma'nl.n bede bulunarak zallmllk ile !n.stzm 
bölgelerinde çıkan k.al'Jflklık1ann pa... ve bütün bilyük şehirlerin ta.hllye edL için herşey1n kaybolmuş buhındt [tunu 
sif ayaklanma oeklln1 aldıtı teyidtdll- ıeceğlni blldlrm~. ve şlmdl bilttln halis İtalyanların ItaL 
mekted1r. Çabuk bir suUı isteyen 1t.aı.. New _ y ork Timeı'in yayı kurtarmak çaresini aramalan 
yan mllletlnin hart> makinestnt ya- • • !Azım geldiğini söylcml§tlr. 
kında işlemeyecek bir hale getlnnesl hır makaleaı MumaUey'h sözlerine de' :ım ederek 
kuvvetle muhtemeldir. Nevyork 2 (A.A.) - New - York İtalyan a.sterlertnl Rooscvelt ve Chur_ 

H kı Ianmn bü-..::.L Tlmes gazetesi. Churehlll'ln İtalya.ya chlll'I taldbetmeğe dnvet ('tmlş ve 
ava a n . y ua yaptıtı sulh teklifi hakıknda n'4ret- demokrasinin sananna geçmenin bir 

tahrıbab ti~ bir yazıda diyor ki: ayıp olmadığını ve bu sur('L)e hare-
Londna ı CA.AJ - Torfno'.Ya yapı- İtalyanlara, sulhu kabul et.tikleri ket etmekle binlerce insanın hayatını 

lan hava akınlarmın büytllc hasara takdirde htirrlyete kavuşacaktannı, kurtaracaklarını, aynt zamanda Ro
sebep olduğu alınan fototrafla.rdan aksi takdJrde esaret içinde y~aya- ma, Floransa. ve Venedlğl İnglllz ve 
anlaşılml§1ar. Şehtr panik halinde caklannı anlatablltrsek, bugünkü şet- Amerikan bombalanndan koruy:ıcak
tahliye edlltyor. 20 Hektara. yakın ara.- lerlnden belkl de kurtulmata çalı.şa.- lannı aöyleınlftlr. 

Boğazlar 

Avam Kamarasında 
sorulan bir auale B. 

Eden'in cevabı 

Amerika Bahriye 
Nazırı diyor ki: 

JnlJyonlar, milyarlarla hesapla- fında kuvvetler~ Stalina~ad mın- Wyndham tarafından modem Tür
IUr. Bundan başka Amerika iri takasında. cephenın merkezınde Al- ki h klu d .1 k feranaı 
8ermayelerJn büyük çapta işleri manlann .inatlı mukavemetini yen~ d.Y•1 ~ l nd. a Bve::_ıenb 1 oLon dra ' ek d tm1 b" k ın emıı er ır. u 11Ue e er n - Lonclra 3 (A..A.) - Avam kamar&-
8etlnrbesçe görüp başardığı, Devle- r 1~~rru~. ev

1
am ~ . 1o

1 
blı~ a_ç nın Uç muhtelif mektebinden gel- sında Boğazlar yoluyla. Sovyet RUQ"a• 

"Tunus'ta mihvercilerin son saati 
yaklaııyor. Italya sallanıyor kimseye karışmadığı Ubera- men.un yen ıtıa etmiftır. rıno- . 1 di M kt lil b·th o- ya la!Je malzemesi gönderilm.eal mftm.· 

llzınin yurdudur kanun günU hava kU'V'Vetlerlmiz 20 mıd 1 erTür.k edep ~r~~'- 1 dauab. mkaç kiln olursa Müttetllclertn ne J81)eeat.. · k '- ern r or uıu na!Ultn a ır 
Kazancı bu suretle kısmanın Alman taiıkını, 1 5 O ye ya ın Kam· fil .. t .1 . tl B f .1 d mek lan sorulmuttur. Harlcl~ nuın B. 

le m... ıx. · ' imh · 8 b t m goı en mıı r. u 1 m • - Eden şu cevabı vermlftlr: 
-bnnu•l 5e böylece engel olmanın yonunu .. abetmıı. tbo~bu··ı·~ğarya- tepliler binlerce Tilrk omclnl ve tek- ...... narı • d 1 •~rı·- t ak me 
.... ebi nedir? 11nın a.teıını aıtırmıı, ır o u e ya- ''- kt L d ._, f .. li ..... .. m·u·r - Biz pek tabıt olan.le Montreux Ne.,.,.ortı: 1 CA.A.) - Aıne.-.a. Bah- anın ev et Oııu .,._ urm -

.it Al · d in" d .. n~ me epıer eıu a y ... ı gor muahedesi hilkümlmne batI.ıym. rlye nazın B. Knox dün Nevyorlc't& saatı. utr&fmağa vaktı yoktur. Fran-
Cephelerde insanlar ölürken, ın man pıya eı ı agıtmıı ve 1 d. bir nutUk ıöylemıştlr. Nazır dem1şt1r sanın idare tekli hakkında bl.zza& 

::1~ sıkıntı çekerken bir kısım kısmen imha eıtmiıtlr. er l~İ~den birkaçı aualler aormut Fransada hususi ki: cUfuk §imdi da.ha parlaktır. TU- ınlllettn tarar verecett zaman gele. 
h sa:nların çok para kazanıp bol Mo.kova 3 (Radyo) - Dün ak- ve kendilerine Türk.iyenin modern l nu.s'ta Mihverellerln eon aaatl yalda. cektlr. --------
Ci~rcam~~da yoksul ~h~nu :1t pmk.i tebliğe yapılan ektirı Stalin- dünyadaki mevk.li hakkında malU-- mahkeme er oıyor. İtalya ayakta ee.llanıyor, Fra.n.. 1 
·-en.il • a i la? Baykdı.~ .. ır darebeel gradın finıal babamda. Don nehfi.. mat verilmiıtir. Parls 2 (A.A.> - Yeni çıkan blr 18.Dm 1.!tlk'bali parlaktır. • Tu n us da 
..,.ır. mes m u uşunce e - . 1 hiI· d d b 1 kanun geretınce 4 blrlnclUnundan ıe42 senesi s:>nunda Amerika yalnız 
ki olagand.ır. Normal zamanlarda n~ Alın aa 1 ın e ~~a"k1z ~ ~ u~~- İpek çorap İmali yasak itibaren hu.swd mahkemeler kurul- mWıtmmat ve ham ıntaatı için bil-
kimsenin gözüne batmıya:n, kişi- ~- ,_ ~nl aı:ı~ 

1 
ırço . ~:~er ennı, muştur. Bu ma.hlremeler komtınızme, tiln geoeın hart> eanası.nda aartetuat 

Jlln hakkı ve hürriyeti sayılan 11NU1ra ftıı9is ennl e 41 geçırWK. edilecek mi? anarşiye, mllll ve f9tlma1 bozguncu.. paradaıı fazla, '8 mJlya.r dolar sarf- Almanların bir kartı hü-
bazı haller kötü günlerde sinire Cephenin merkez kumında Sov- Mıntaka İktisat müdürlüğü ıuta alt suçlan rllyet ~ecektlr. etmiftlr. Bu rakam hayret verici ol- cumlarının tardedildiği 
dokunur. Ağlıyanlann karşısında yet taarruzu devam etmi,Or. Velik.i ipekli kadın çoraplaruun bu hu- maki& beraber Amer1kanın 1943 de b"ld" •1• gütmek, yaslı evinde şenlik etmek Luki"nin doğusunda birçok Alman sustaki standardizasyon nizam- Çolakoğlu istifa etti ha.!b için '70 milyar dolardan tul& ı ırı ıyor 
ayıptır. mub.bil hilcumlan tardedilmit ve namesine uygun olmadığını gör- Londra S (A.A.) - Alınan ha- sarfedeeetını. Jatlhaalltm pek çok ar. 

Fakat, harb zamanı devletle- Sovyeıt kıtalaı:i ilcrlemiflerdir. Al- müştür. Müdürlük bir rapor ha.- berlere göre Yunan1standald K1s- ta~:Wd;'6~~:e!{~chlı mınan Londra 3 (A.A.) -Tunuita Tu-
rtn aldığı bliyük ekonomi tedbir- manlar ölü olarak 2000 uk.er ve ıu- zırlamaktadır. İpek çorap imali- llng hü.kfunetl re181 Çolako~lu Fra.n.sadakt Amerlka.n ıcuvvetıert Ame- nue ,ehrlnin 30 kilometre garbında 
~erinin sadece bu gibi insanlık bay bırakmıılardır. 19 tank tahribe- nin tahdidi veya büsbütün kal- sıhht sebepler göstererek tatifa rlkan delil, müttetlklert tarafından Teburba yakınmda Almanlar bir 
duygularından doğduğunu san- dilmittir. Riev'liı batıımda Alman- dınlmsı isteneceği btldlrillyor. etmiştir. yapılıru.f toplan ve uça.klan kullan~ karıı hücumda bulunmuılardır. Al
~ak yanlış olur. lann b.irkaç dayanak noktası ele 111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111H1111111a1111111 yordu. Bu seter Amerika yalna blr man tank ve piyadeııi mUttefik kuv-

Harb denilen ca:n acısını zen- geçirilmiıtir. omu vt dona.nına ku.rm&kla taıma.. Yetlerln cenahına fiddetle hUcum 
ginUk kaynağı yapmaktaki hırs Dllf, her tare.ft& müttetıklertn• ı ... etmlılndir. Bu hücum hava kuvvet· 
ne kadar çirkin olursa olsun, Son muharebeler vazım IÖilder1lmJtt11'~ .AmerUta flm- leıXı.in yardımlle ve aiır kayıp veı-
:na baba günlerinde bu çeşl.t Londra 3 (A.A.) _ Rjev'in ha.- :1m1:ı h=~ Pe~ ~an':ı..*'; dirileTırek ~n.knıtnlmbUıtildar. F 
arlık toplamanın halka ve dev- tuında n Stalingradın ıimal batı- 1~ J ~ miirette. unua un cenu un ranaaa 

lete verdi~ zararlar yanında bu aında Rua aai kollan ileri hareke- :tm~ ~ onunu l.!aybe1ıt.llt kul'IV'fltlerl Almanlann yard~ı tıa 
tlrkinllk hiç kalır. Paranın, aşın tinde bulunuyor. Merkezde Alman- halde Amerllca ytızıde blrlnl kaybet-- olarak kullandıktan Gabee limanı 
~azançlarla küçük blr sınıf elin- lar R"ev _ Viazma demiryolunu tek.- miftlr.• ile Tumu ,ehrf arumdakl eahil "°'" 
öe toplanması darlığı yapan, pa- 1

1 ıı. __ 1 rla Darlan halclcında bir ıual lunu keemitJerclir. 
halılı"'- rtt b 1 b 1 rar e e ıeçirme•• ..,...ııı;yo r. ___ _ 
• ,.;ı a ıran ~ ıca se ep er- V•-'-.... -

1 
CA..A.> u .... 4 .. na- Berliııa J (A.A.) - Dlln Alman-!len biridir. Sosyalist düşüncelere Stallnıradın cenup batmnda Ko- _...B ..,.-... ,, --ecııe- :==:mcıa lar lnslllz kuvvetlerine hUcum ... 

C!almadan, geniş zamanların tec- telinkovo'ya aiden demiryolu bo- sırı . .nYU •--" r __. _,_,_ • ·--L l l --'-'.• eli ~ı_Lta 
1 So .,ruı.n .aale cevaben deaılfttr tı: UU9eer, ;, uuıa, maıun ~.-. 

rtlbelerl bunu ispat etmiştir. yunca muharebeler 0 uyor. vyet cBlrl8113' Amertb pu.ıı Atrlb.da araha ele aeçlrmlıt.T, 204 esir al-
Bu gibi tedbirlerde harbe gir- kı.talan Kotelinkovo'ya 12 kilometre muharebeJl kawnmakla ıııewuJdtlr. mıılardır: 

bıtş memleketlerle ateş dışında me.afede bulunuyorlar. 

AKŞAM'ın edebi roman telrikasi 

&önül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAMI 

Muharririn içli, duygulu ve canlı üsltibile ~ bu 
eser telif kütüphanemizin çoktandır özlediği, beklediği tarzda 
edebi zevki okşayacak, his tahlillerindeki kuvvetle -~~yana 
derin heyecanlar tattıracak, tesiri uzmt zaman gonüllerde 
kalacak bir romandır. 

..:1.kka~Ierı 

Ne artacaksa bir defada artmalı 
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AKŞAMDANAKŞAMAı,~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 U 
Ampulün liatlanmayıp l .W 1 
pekmezin fiatlanmasın· ' 51 

dahi mantıksızlık Saraçhanebaşı - Tramvayda bir dertleşme Sahte ekmek 
Şekerin kiloıu 500 küsur kuruf& 

çıkb. Hük\ımet bunun birçok aebep· 
lerini anlattı. 

H• ne oluna olıun. hükumetinı 
c- Şayet bu fiati koymaaaydık, 

at oklar tükenecekti; pek yakında 
ha.atalar için bile ıeker bulunamıya• 
caktı !ıt demeai üzerine akar sular 
durur. 

Diğer taraftan, ıeçenlerde yazdı· 
ğun bir mevzua bu münasebetle de 
bir kere daha avdet edeceğim: Şiın· 
diye kadar ,ehirlinin kullandığı bir
çok maddelerin yerine köylü başka· 
ıııu kcUanırdı. Mesela tatlı gıdasını 
pekmezden alırdı. Şiındi bunlar da 
ıekerin 500 küaur kUl'1Jftan alıcası 
haline gelebilmiılerdir. Orta Ana· 
doluda bir vilayet merkezinde be
nim tahkikun. budur: Şekerin çoju 
müşterisi köylünün zengİnletmİ4 kıl· 
mJdır; pekmeze ise ıehirliler iltifat 
eder oldu. 

Aym vilayet merke7.inde - menı· 
leketiınizin her yerinde olduiu ıi· 
bi - bütün ,eket"si:ı tatlılar da. te· 
kerle müvazi olarak fırladı. Mesela 
bal ıimdi 420 den satılıyor. Pek· 
mez, ilk .-.kınJıkla 300 e kadar çık· 
tı: derilen 180 le 200 arasmda ka· 
rar buldu ( 1). Çekirdeksiz kuru 
üzümün bazı dükkanlarda 80 den, 
bazılannda 120 den satıldığı görü· 
lüyor. 
· Bütün bu manzara, hnat diifkün· 
lüğünü değil de neyi ifade eder ? ... 
KIU'1l yemiJlerin çoğu - bilbusa 
üzüm - müşteri arayıp duruyordu. 
Bütün tatlımsı maddeler, ıekerin 
yükselmesinden niçin faydalansm ? .. 
Bu. en hafif tabirile, teşkilitsızhk
tan alabildiğine istifadedir. 

Harbden evvel size ,öyle dese
lerdi: 

- Ancak Türkiye bu badireye 
kapılmıyacaktır. Bütün Avrupa ate· 
ıe yanacaktır. Milletler iki taraf 
olup biribirlerinin üzerine tayyareler 
sevkedecekler, fabrikalan yerle bir 
edeceklerdir. Mütehassıs işçiler aza• 
Jaca.k, istihsal yokluğu çekilecekt~r ••• 
Yukandaki malUm.attan sonra qte 
size sennaye !... Bu parayla fiati ar• 
tacak şeyleri alın, &aklayın; sonra 
ıatar, zenginleşirsiniz .•. 

Soranın size: 
- Ne alırdınız? 
Her halde, bizim memlekette çı· 

kan ziraat ve hafif sanayi mahsulle
rini değil ... Mantık, Garpta istihsal 
olunan yüksek sanayi emtiasını bi· 
riktirmeni:ıi emrederdi. .• Diyelim kl 
radyo, ampul ••• 

Aksaray 

istimlak edilecek binalar 
yazın yıktırılacak 

Kalabalığın akla 
gelmiyen bir faydası .. 

karneleri 
Fatihte bir kadının 

evinde 91 karne bulundu 

Saraçhanebaıındaki tramvay cad- Fatih cıvannda bazı fınnlara vo-
deai 11rasındwı Aluarayda Valide • 1 t 1 rilen ekmek karneleri arasında aah-
camisine kadar uzanan saha - Gazi Ustat bir bi etçı yen a e- teleri de bulunduğunun farkına va-
bu1vannın devamını teıkil edeco- rılarak zabıtaya haber verilmiştir. 
ğinden - Belediye tarafından is- bes• e •hatler ver·ır? Yapılan tahkikat neticesinde Fatih· 
timllk edilmekted.ir. İstimlak edile- 1 n ne na S 1 • te oturan Nezihe adında bir kadının 
cek binalann aayıaı 250 dir. Bunla· o civarda bazı kimselere el altın-
nn çoğunun istimlak muamelesi bit- dan ekmek kamesi &attığı t~bit 
miıtir. Konulan kıymetlerde.-ı çoğu- .Yer bulmak İçin Aksaray depo- tramvay arabaI1arını dolduruyodr... edilmi~tir. Nezihe yakalanıp üzeri 
na .mal sahiplen' razı oldu<7undan, sundan çıkar çıkmaz bindiğim tram- - Tabit... ı zamanları ka ar ... 

.. h 1 •1 1 k k S · di b f 1 l f aranınca 91 tane ekmek karnesi bu-istimlak parasını az bularak mahke- vay enüz ı..A e i yo u~unun Ö§esi· onra ıım azı eıru yo cu ar az· 
· d" d d d JI 'd b' ı 1 lunmu•, bunların sahte oldukları meye müracaat edenler ancalc yüz- nı onme en ur u. erı e ır ton a aştı... y 

de onu teıkil ediyor. kömür taıımağa kalkııan bir ada· - Mesela}... , anlaşılmıştır. 
b L l y 1 1 M IA L d 1 1 ı.· • Bunların, geçenlerde yakalanıp Unkapanı ile Saraçhanebaşı ara- mın ara ası ıun mııtı. o açı ıncıya - eıe a .ıı;a ın yo cu ar eeıı.ısıne 

k d b '-) ı. ı d .. ı. v ld S ı.·d b. tevkif edilen karne sahtekarları ta-sında 600 ktınır bina istimlak edil- a ar eıt eme.ıı; azım ı. gore peıt çoga ı, onra esıu en 1-
B·ı 1 U · · ı.· b' ) dah d B' rafından satıcıUı.ra verilen ve elde miı ve bir milyon dört yüz bin lira ı etçiye gözüm i İşti. zun sene· rınCJ mev.ıı;ıe ınen er a az ı. ı-

istimlak parası ödenmiıti. Bu kısım- lerdenberi İstanbul tramvaylarında rinci ile ikinci mevki arasındaki pa- kalan karnelerden olduğu tahmin 
daki emlak.in metre murabbaına 7 ruladığım bir aima idi. Her halde ra farkını dü§Ünenl,.r ve bunun için ediliyor. Emniyet ikinci §Ube mü-

'd · " b'I 'l · d b' · 'l kl' t b •-ı· 1 dürlügvü tahkikata devam ediyor. lira ile 40 lira arasında istimlak pa· l arenın ustat ı etçı erın en ırı yeşı ren ı ramvay eır. ıyen er 
ra.sı verilmiıti. Saraçhane başı ile Ak· olacak. Y etiıtirmeıi için yanına bir çoktu. 
saray arasındaki binalar, daha ıe- de talebe venniılerdi. Şimdi kimse birinci, ikinci düşün
refli mevkide olduklanndan, bun~ Şimdi öğretmen, bu mecburi bek- meden önüne gelen arabaya atlıyor. 
lann metre murabbaı 20 lira ile 70 lemeden istifade ederek yeni talebe- Birincilere binenler pek çoğaldı. Es
lira arasında olacak, tahmini bir he- sine, henüz tamamile boı olan arka kiden bir cbirinci mevki yolcusu> 
saba göre bütün sahanın istimlak sahanlıkta mesleki bir konferans ve· ıvardı. Biz onu tanırdık. Şimdi bi· 
bedeli bir milyon lirayı geçecektir. riyordu: rinci mevki yolcusunu gel de anla ... 
İstimlak edilen bu binalar, ancak - Evvela kızmıyacaksın oğlum .. · Cifte bilet alan yolcular •• 
öcıümüzdeki yaz yıkhnlacaktır. Anladın mı}·:. Sinirlenme.k di!~ bir ~ Biletçi gülümsedi: 

Bu eahanın, Horhor caddesi ba· ıey yok! ... Bır tramvay. b~lctçısı her - Sonra yeni bir usul daha çık· 
ıında bulunan tarihi kıymette Mimar şeyden evvel asabına hakım olmalı- tı. Mesela Laleliden Taksime gideo
Ayyaz Ağa camisinin karşısındaki dır. ceksiniz. Fakat Taksim tramvayı 
650 metre murabbalık bir kısım Eski biletçi büyük bir ciddiyetle tıklım tıklım dolu ... Bu sefer ne ya· 
yeıil aaha olacak ve bu yefil saha- konuşuyordu: pıyorsunuz} Laleliden Aksaraya gi
nın arkasında da bir meydan açıla- - Amma sana çalacaklarmış ... decek ve oradan da geri dönecek 
caktır. Bu yeşil sahanın tam karşı· Yakana bakıp sigara paketlerinin olan bir cTaksim • Aksaray> tram· 
aında ve Bozdoğan kemerlerinin arkaaına numaranı yazacaklarmış, vayına biniyorsunuz. Bir bilet alıp 
öcıünde Belediye aarayı inşa edile- yüzüne karşı bağırıp çağıracaklar- Aksaraya iniyorsunuz. Arabada yer 
cektir. mı:J, ıen temkinli ol, terbiyeni mu- buluyorsunuz. Oturuyorsunuz. Ak· 

hafaza et... . • saraydan dönüşte tabii bir bilet da-

Pekmez satışı 

Tüccar sulu ve susuz 
için ayrı fiat istiyor 

Üstat ve emektar tramvay bıletçı- ha alıyorsunuz. Bu hareket son za
smin yeni talebesine verdiği nasihat· ,manlarda tramvaylarda pek umumi· 
ler hoşuma gitmişti. Ben de arka sa· le~ti Pek çok kimseler böyle yapı
hanlıkta .o~?uğ~m İçin onları ister is- yor.'.. yer bulmak için iki bilet alı· 
temez dın ıyor _um. yor ... Ammn bu, bir yandan kala-

Bir kaç aşhane daha 
açılacak 

Açılan aşhanelerde yemek dağıt
ma işi dün daha ziyade intizama 
girmiştir. Sabahın ı;aat onundan iti
beren, öğleden soaıra saat on 
dörde kadar yemek dağıttlıyor. Dün 
aşhanelerde çorba ve fasulye ile ka· 
rışık bulgur pilavı verilmiştir. Aşha
nelerden yemek almak için müraca
at edenleri sıraya koymak üzere ye
mek dağıtılan gİ§elerde birer polis 
bulımdurulmaktadı\'. 

Mevcut aşhaneler, lstanbulun nü
fusuna ve şehrin genişliğine göre 
yetişemediğinden, şehrin diğer bir
kaç semtinde daha yeni a,haneler 
açılacaktır. 

Lastik tevzii 
Dün 350 otomobil ve 

kamyon lastiği dağıtıldı İsti>:ordum kı ge~ç talebe hocası· balığı da adamakıllı arttırıyor. Çün· 
na bırçok meslekı sualler somun kü yalnız bir kere tramvaya binecek 
ve onu daha fazla söyletsin ... Fakat olan kimseler bir kere d aksi isti· 

Pekmeze hami 140 kuruıı satış yen.i takir~ s.on derecede m~hçup bir kamete gitmek suretile, ik~ kere yol- Vilayet emrine tahsis edilen 800 
fiati konunca, malların piyasadan delıkanlı ~dı: Kıpkırmızı bır ~uratla culuk ediyorlar. Hatta btı.zen bütün lastikten ilk partisi dün öğleden ev· 
kaldırıldığı yazılmı,tı. ustasını dınlıyordu. araba böylece doluyor: son istasyona vel Emniyet altıncı şubede müdür 

Alakadar memurlar, 140 kuruıa Tramvay arabalarının son dere· geldiğimiz zaman kimse inmiyor. B. Kemal Aygün'oo reisliği altında 
satı:t yapmak istemiyen tacirlerin sa- cede kala~alık. ~1.duğu .~~.g~.nlerde Son İstasyonda bekliyen ve bir tek alakadarlara tevzi edilmi§tir. 
tışlarını durdurmu~lardır. Birkaç tramvay bıletçılıgı yeryuzunun en bilet alarak gidccekleıi yere gitmek D" k " ) ) )' t ·ı 350 
· 1 ı. ld v enteresan bir i•i haline airmi•tir. Bu- . . 'A . . I un _u numara 1 .ıs.~. 1 e • 

cıns ve su u, susuz pe&.mez o ugu . . .. 
1 

b h.. b"' ıstıyenl,.r de tabu bınemıyorlar. H11 • otomobıl ve kamyon !astığı dııgıtıl-
Heri e.ürülerek ayrı ayrı fiat konul- bn~ln 1~1~ v genç ta ehe ebsa ına uslta buki çifte bilet alacak olanlar pa- mıştır. Listede ismi olanlar evvelce 

:.ti·y-- tacı'rlerden bı'r kısmı ı etçı ogretmene en azı •ey er 1 .. 1 b b . . • .. d ek masını "' .,., d " ra arına guvenmese er, u ara aya Vılllyete muracaat e er sıra nu-
dün Belediyeye müracaat ederek sor um: gene aynı kalabalık girecek... marası alanlardır. Bir haftaya kadar 
faturalann tetkikini istemişlerdir. r:- -k~abl'al ba~ıkla a1ra,?.1zdnahsıl? ·.. . Bu bir nevi, iki biletle, fazla para ikinci tevziat liste~ hazırlanarak 

Belediye, yerine sorarak maÜyet .. ı\.; ,1 etçı, mvcs egın e . e~ nevı vererek yer istifi, yer stoku yapar lastik tevziatına geçilecektir. İkinci 
ve satııı fiatini öğrenecektir. Gele- fuç u erı/en~~ge a:~etmı' ınsan- gibi bir ıeyl. •. Bu usul umumileştik- listede lastik alacak olanlar, Şoför-

Paşin keserim! 
Daima önünden geçtiğim bir 

ilkmekteı> var. Alçak ve geniş 
penceresinden sınıflardan biri
nin içini de görüyorum. 

Dün yine oradan geçerken, bu 
geniş pencerenin tam önünde, bir 
adcadnşıma rns~ldim. Onunla 
aynkta birkaç kelime konuşurken 
gözümüz mektebin sınıfına ilişti. 

lleı halde içeride yazı dersi var· 
dı. Çocuklardan biri tahtnya 
kalkmıştı. Ve yalnız bir cümleyi 
alt alta yazıyordu. O dimle de şu 
idi: «Ben uçman olacağım.» ..• 

Cümlenin mana~:mdan z.fyade 
bacak kadar çocuğun elinden ,çı-

kan ya7Jnm güzelliği dikkatimi
ze çarptı. 

Ne kadar ters n ak i bir man. 
ura! .•. Biz büyüklerin, ömürle
rinin blr çok senelerini Arap 
harfi kullanarak geçirenlerin ya-
zılan ne kadar kötü ve kargacık 
burgacık nevinden ise, çocukla· 
nnld o kadar mükemmel ve iş
lek •.. Bir Avrupalıya gösterirse
niz adamrağız büyüklerin el va
zılannı <ıÇocuk yazısın 7.annedcr. 
Ötekilerin de bliyiiklere ait oldu
ğunu sanır ... 

Riz büyüklerin yazılımn<ln bir 
alaturkalık, ~öze çarpan bir son
radan benzetme gayreti var. "Vn 
]erimiz eski «vavn lan, "rn teri
miz eski arın lan nndınyor. 

Halbuki su kara tahtada oku
duğunmz ~çocuk yazı~ınd::ı bir 
«m ıı Jer. bir <lll ı) ler vardı ki ndcta 
imrendik. 

Lakin cocu_i!un yazı öğrenmek 
için meşkettiği şu ciimle ba
na gayet garip ve hakiki bir 
vakay:ı hatırlattı: A\·cı Sulf~n 

1\Ielunet tahta çıktığı znman yedi 
ya ·ında idi. Kiiçük padişah he· 
niiz okumak )'azmak bilmiyordu. 
Tepe sorgucunun altında yanm 
yumurta biiyüklüğiinde bir züm
rütle saraydaki <• Şehzade mck
tehiıı denilen daireye gider ,.e 
omda hocac;ı musahip Beşir ağa
dan yazı ,]ersi alırdı. 

Yedi ya!'ındaki hül;:ümdnra. 
dın•arlan yaldızlar içindeki oda
da hergiin yazı meşki olarak şu 
kiiçiik etimle verilirdi: <•Bac;;in 
k~erim!» ! ... 

AYcı Sultan Mehmet 1?iinde 
60 - 70 defa aynı cümleyi alt.alta 
vaz::ırdı. 
· Bac;;in keserim? 

Başin keserim! 
Başin l•eserim! 
Muhakkak ki yer yiizünde hiç 

bir cocuk bu k3dar müthiş blr 
ınesk nüınunc~ile vazı dersine 
başlamış değildir. Zavallı çocuk 
nndişah ve zavallı o zamanki mil· 
let! .. 

Hikmet Feridun Es 

Şaşılacak şey: Radyolar, ampul· 
ler ve benzeri ıeyler, gene aynı fi· 
at... Yahut ona yakm... Halbuki 
pekmez, kuru üzüm, bal, odun. kö· 
mür, balı, bulgur, fasulye, yani yüz· 
de yii:ı bu memleketin mahıulleri 
alabildiğine ... 

cek cevapta, tüccarın yanlııı maÜyet ann taAvlrı ekgl u uCm~e dı: k. d k çe, maalesef herkes arabanın İçinde )er cemiyetinde ayrılan heyet tara-
d il 1 ak t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fi.atı' ver ı'gw1• an a"ı ırsa ••tı mıyar - ı• ı "· un e se ız 0 uz b ) k · · b" 1 h k t t t_ d k • 'h · 1 b' d'l 

v • ... • • bv .. l k k k v yer u ma ıçın oy e are e e me- nn an ·atı ı tıyaç arı tes ıt e ı en-

Bu, mantıkla izah edilir nesne de
ğı1dir. 

bekletilen pekmezlerin satışa çıkanl- saatımız. oy .e uca uc~ga, sırt ğe mecbur oluyor. Hem fazla para )erdir. Belediye tefti§ heyetile 
muı istenecektir. Bundan sonra ls- 11rta geçınce ınsan kalabtı.lıga da.alı· veriyorlar, hem biz iki kere bilet kc- mu"'du"rlu"klerden bı·r 

Yahut da ,u mantıkla izah oluna· 
bilir: 

Y ) 1 d b d b Emniyet albncı ıube müdürlüğü, 
tanbula getirilen her nevi yiyecek §dıyhor... 0 cu

1 
ard a ara

1 
a a ıraz siyoruz. hem de onlar bir yerine iki Viliıyet emrine tahsis edilen lastik- k • b• 

maddeleri faturalarının mahalli Ti- a a usturup u A avransa ar .ne ıyı yolculuk yapıyorlar. ısmı yem ınaya 
caret odalarınca, Ticaret odası ol- olacak!. .. Mesela kalabalık bır ara- y 1 lar bu gibi lüzumundan leri en kısa zamanda sahiplerine da- taıtınıyor 

Radyoyla ampul fırlamıyor. Zi· 
ra, barb ateşi içinde kıvranmalanna 
rağmen, onları istihsal edenler, sağ· 
lam bir kontrol çemberi İçindedir· 
ler. Kontrol, ta buralardaki ajanla· 
nna kadar devam ediyor. - Hal· 
bu.ki. pekmezin, balın, kömürün, 
odunun, halının, bulgurun, fasulye
nin gemi azıya alan fiatine biz bu· 
rada sahip olamıyoruz, söz geçire· 

b d · k ı l k .. 0 cu ın ğıtacaktır. Son listede adı buluna- :or 
mıyan yerlerde Belediyece ve nahi- da a~ ı~e~ e? yo ~u arın anca yu~ fazla telaş ve ihtiyatları da kalaba· caklar lastik almağa hak sahibi Belediye Fen ve imar işleri mü-
yelerde nahiye müdürlüğünce tu- d~ !.1~~1 eııCya? ~m1ası1na ~:.çmJ.~

1 lığı daha fazla arttırıyor ... Hele mc-- olanlardır. jdürlüklerinden boşalan eski Maarif 
dikı kararlaşmıştır. Tasdiksiz fatu· ~ş~nuyor. en va an ar w um uz sela nispeten ferah olan arabanın v Nezareti binasına Belediye Teftit 
ralar muteber addolunmıyacaktır. yuruyerek kalabalıgı yarmaga knlkı- ortasına gitseler binerken acele et- Haber aldıgımıza gore, yakında heyeti, lktisat, Zat i§leri, lstimlalr. 

- - ııyor. Tabii bu, 11kışık vaziyette du· tiki . 'bi inerken de öyle danan- gelecek yeni partiden bir kısmı Vi- miidürlüklerile Belediye zabıtan 
Memurlara kumaş ve ranları büsbütün güç bir duruma so- salae:.ı :~ i~i son derecede ağır yap·' !ayet e!11rine ayrılabilecektir. Şimdi- mi;dürlüğü taşınmağa • haşlamıştır. 

ayakkabı kuyor... masalar Bilhassa yeni müşteriler ki te\'Zınttan faydalanamıyanlara bu iaşe işlc:,froin Helediyeye devri 

1 k k Bu esnada du.rum keli~lesinin buna hiç .. rlayct etmiyorlar... lastiklerden verilecektir. u··zerine D-lediye İktisat müdürlügwü-
Memur ara ya ında umaş ve tramvaya kadar gınnek sureta e tut- N 1 • ·· t ·ı " s· 1 d kk b" ı:x: 

ayakkabı dağıtılacağı yazılmıştı. v . b'l . d - ası yenı muş erı er r... ız, Dün ıoför er en mü re ep ır nün vazifesi artmıı ve kadrosu ge-
Kuma• tevziatının Birlikler umumi tugunu da anladım. Eskı 1 etçı e• eski, yeni yolcuları tanır mısınız? heyet matbaamıza gelerek yapılan ni.şlem.iştir. lktisat müdürlüğü, son 

(Va - Nu) 
v vam etti: k d d ) l katipliğincc ithalat eşyasından ya· Kıdemli müşteriler ve tevziatta i intizam an o ayı a tın- zamanlarda daha ziyade kame işle-

pılması düşünülmüş ise de, bilahara - Halbuki tramvayda bir cgeç· tramvay kondu."kto""rlerı·.. cı şube müdürü B. Kemal Aygün' e rini, fırınlar muamelelerini ve buna 
miyoruz. 

k l mek> var, bir de cgeçmecik> var. teşekkürlerini bildirmiştir. benzer hususlan idare etmektedir. satışlar serbc. hıra ı ınca hundan Biz biletçilere bakınız, saalatının er- Esk' bı'letçı· gu"lu"msedı" 
( 1) Aynı vilayet merkezinde, yaş ·1 · · M ı ' l k 1 

• Hükumetin son kararına göre, piya-vazgeçı mıştir. emur ara ven ece babı bir kondüktör yolcuların - Elbette, •. Senelerce bilet keı.\· 1 " 
üzüm, bu mevsim kilosu peraken- kumaşlar yerl1' fabn'kaların 1°malaA· b Bı"r heroı·n satıcısı sanın kontrolu da ktisnt müdürlügü 
de 12,5 a kadar satılmıştı. İptidai ' arkasından, .onları mümkün merte e tiğimiz memurları, io sahiplerini, C3- tarafından yapılıyor. Mürakabe iş-

tından olacak~r. _ . az rahatsız edere'- geçer. Amma ha- f b'I · · " Ô 1 d yak l dı mnddesile pekmezin arasındaki fiat Haber aldıuımıza göre, yerlı ku- ıt na 1 1 mez mıyız'... y e a am a an leri arzu edildiği oekilde yapı lam -
f k k d 1 .. zıları işinin accmisidir. O başka ... vardır ki be.-ı 20 senedenb•ri hep h ar ı ıyas e i sin. maş fabrikalan bir müddettenberi - Memduh adında biri hapis ane dığından, bu hususta Zahire borsa11 
·••••n•n••11• 11•n••n••nn•••n•••• hazırlıkla meşgul olmaktadır. Tev- Dişçi var, dişi çıkarırken çene kemi- ona aynı saatte, aynı tramvayda ras· civannda dolaşırken poli!ller kendi- ve Ticaret odasile daha yakından 

Yiyecek maddeleri ziatta memurların vaktinde ve ka- ğini kopanyormuş gibi acıtır, gene gelirim. Biletini keserim. Nerededir} sinden şüphelenerek yaklamışlardır. çalışma birliği yapmak üzere yeni 
·ı . 'f d 1 1 . . dişçi var, dişi çektiğini ıize duyur- Kimdir? Bilmem amma memur, Memduh polislerin kendisini yaka· tedbirler alınacaktır. 

b k l k rr.ı en ıstı a e enme enni temin içın maz bile!. •. Bu da o"yle .•• Yolcular h b ı. • h'b' ld " ça u ge ece büyük mesai sarf edilmektedir. ya ut aoır.a 1' ıa 1 1 0 ugunu an- lıyacağını anlayınca, cebinden çı- B. Saffet Sezen' den inhilal eden 
Ticaret Vekaletinin nüfusu kala- Memurlara dağıtılacak kundura· da bizim gibi yapıp tramvayın için· larım .•. Bu kıdemli yolculan bütün kardığı bir avuç kağıt parçasını ağ· iktisat müdürlüğüne kimin tayin 

balık olan oehirlere yiyecek madde- ların imali için Beykoz kundura fab- de daima yan yürümeği adet haline eski biletçiler, kontrollar tanırlar .. · zına atıp yutrnuıtur. Cebinde de edileceği belli değildir. Yeni müdür 
si sevki işinde çok hasısaı davrandı- rikası müdürlüğüne tebligat yapıl- ıoksalar çok rahat ederler... Biz ıinema yolcusunu da, iıe giden küçük paketlere sarılı heroinler bu· geldikten sonra Jktisat müdürlüğ~ 
ğı ve Münakaliıt Vekaletine müra- dığını bir müddet evvel yazmııtık. Kalabalığın garip bir insanı da, keyfi için gezenleri de lunmuştur. nüın faaliyeti yeni bir ockle bağla-
cant edilerek yiyecek maddelerinin Kundura tevziatında da intizama f d aymrıL Yalnız pelc çok olduğu İçin Mcmduhun heroin kullanmak ve nacakttr. 
iskele ve istasyonlarda be'-letı'lme- na· yet edı'lme•ı' ı'çı'n ıun' .]'den tertl- ay ası... yeni yolcuları taaımak milmkün de- _ 1. 1 d h ah 

&. ~ w Size kalabalıg"ın garip bir fay• V'ld' Ç" k"' h .. b' k ·ı satma.ıı; suç ann an apse m • 
den yükletilmesinin temin edildiği bat alınmaktadır. d d .. li . '> insan gı ır. un u er gun ırço yenı er kum olup müddetini tamamLya-
yazılmıştı. asını a soy yeyım mı ·" daha geliyor ... > 

tıklım tıklım dolu bir tramvay ara• Kondüktörle dertleomemiz bitmiı- rak hapiı;haneden çıkar çıkmaz, o 
Yeni karann Devlet Demiryolla- Gu""lhane parkının b d h' • h' .. ·· .. S cı'varda bir arkada~ından tedarik et-D ' asın a ıç mı ıç uıumuyor. ıca· ti. Zaten yol açıldı. Biz de hareket " 

n ve 1 ekvl let Denizyolları umum kapısında yeni dogmv U§ cık oluyor ... Kalabalık yazın müthiı ettik .•. Biraz eonra onun sesini işit· tiği heroiınleri satmak istediği anlaşıl-
:nüdür Ü erince latbikına geçilmi•· b' k d l !\" d h d k 

L d l d " b• k b l d ır ıey amma ıııın a eta manga meg" e baıladım: mıştır. 1em u o tora muayene 
tir. na o u an sipariş bckliyenler ır ÇOCU u un U • c 1 d k J l · k l " yerıne geçiyor... azete er e a o· _ Ortaya geçelim baylar ... Orta· ettiri mı~ ve ya a anacagı zaman 
Devlet Demiryolları Haydarpa§a ve Gülhane parkının Tıbbı adlt ta· riferli apartımanların hiç ısınmadığı- luti Sa.1 H yuttuğu §eyler de bir ilaç va.sıtasile 
Sirkeci işletme müdürlüklerile De- rafındaki kapısına yakın yerde otlar nı okuyoruz. Her halde bizim tram- ya en... ona .•• - ' midesinden çıkarılmı§tır. Bıınlann 
nizyollan idaresine müracant ederek arasında paçavralara sarılı bir erkek vay arabalan kaloriferli apartıman- Sebze ve meyvaların da heroin paketleri olduğu görülmüıı-
sırnya girmektedir. Yiyecek madde- çocuğu bulunmuıtur. Tahminen bir- lardan daha safalı ••• Hattl geçen gün 1 h kkı d tür. Memduh tekrar kaçakçılık mah-
lcri, digv er maddelere tercih edile- k 1 k 1 d 1 amba ijı a n a aç gün Ü o an yavrucağın üzerin- o soğukta baktım. araba a ter iyen- kemesine verilmiş ve tevkif edil· 
rck ve bir sıra dahilinde ca önden d b 1 k nfer ns e u una:ı bir kağıtta kendisinin ler, terini silenler bile var... O a miştir. 
yükletilerek getirilecektir. Türk çocuğu ve isminin Aygül oldu- Güldüm: Meyva ve aebzelertn soRut havn 

Alakadarlann söylediklerine gö- ğu yazılıdır. Gece karanlığında ora- _ Haydi hayırlıaı... Fakat bu tertlbaWe muhafazasında eksper ta- * Kabataı lisesi mezunları birliği 
re:. Denizyolları .ve Demiryollarına ya bırakıldığı anla~ılan çocuk saba- kalabalık denilen man"'al en ziyade nınmış Alman mühendlslertnden bay •. .. - d k. .. .. 15 d ı f l 1 h k d v , _ k "' Flach btrlncl!s:dnunun üçüncü per- onumuz e ı pazar gunu saat te mJ u..racııat e e nerın sa}·ısı aza o - a a ar soguıı;tn aldığı için üıü- günün hangi saatlerinde vanıyor}.. k k ) 

d · k b'k d · h ı 1 .,.....,be -"-tl saat on yedide 11nJvers1- Beşiktaı Hal evinde seneli top an-ugun an yenı ararın tat ı ın an muş ve asta anmıotır. Hnsta çocuk ı' _ Maıallah her zaman doludur. Y"~· 11114" 

piyasanın çok faydalanacağı ve en derhal hastaneye kald~r~l~rak tedavi 'Hele beoi on geçeden altı buçuğa. te konferans salonunda Uıraca.ta. alt tı yapacaktır. Bütün &.zanın iştirak 
yakın zar: anda şehrimize mühim altına alınmış ve kendısıru parka bı- sonra 7 den 8 bu .. ug"a kadar olan za· 8~ ve meyva.lann a.mbalAjı ve so- edeceği bu toplantıda İdate heyeti 

'kt d l ı • tuk han. tertlbe.We muhafa7.8&1 . • • '- U 1 1 . mı ar a ma gc meğe baılıyacağı ralcanların tesbiti için tahkikata ba..- manlarl ••• Ve Rrıema vakitlerll... mevzuu tızerlnde konferans vereceıc.. aeÇJmı ve komıte teş~i mcse e erı 
ncıla!!ılmaktadır. lanmı$tır. - Demek ainema Tak.itlen ~· Ur. • aörüsülecektir. 

Pendik istasyonunda 
bir tren kazası 

Evvelki gece eab.aha karşı Pendik'. 
istasyonunda marşandiz treni ma
nevra yaparken hattın makasını aç
mak üzere orada bulunan makasçı 
Aliye çarpmıştır. Bu çarpma netice
sinde makasçı AÜ vagonun nlbnıL 
yuvarlanarak tekerlekler arasında 
kal mı§ ve iki bacağı diz kapağı .. ;ı • 

kesilmiştir. Ali derhal hastaneye 
kaldınlmak istcnilmi~se de yarasın• 
dan fazla kan kaybettiğinden ölmüt-
tür. 

Ckküdar raüddeiumumisi ve Kaı
tJl} jandarması kaza etrafında tahki
kata başlamışlardır. Dün müddd
umurninin de huzuru ile fen müte
hssıslarından müteşekkil bir heyet 
tarafından kaza yerinde keşif yapıl 
mıstır. 

, 
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. Mussolini dün bii-. . 

.. z 
Yemek bahsi yük bir nutuk söyledi 

Italyanın sonuna kadar savaşmakta 
devam edeceğini bildirdi 

1 nsanlann birer midesi olduğu en çok darlık zanınnlarınün 
belli oluyor. Yoksa bolluk znınanmdn mide yalnız ağndıkca 

hatırlanan, söz arasında bahsedilmesi ayıp bir uzuvdur. Gerçi o za
nuınlar da yemekten söz açılmaz değil, açılır ama yemek sanki mi· 
deyi doldurmak maksadilc yenmiyormuş da güzelsanatlara dahil bir 
zevk işi imiş gibi ağıza alınır. Çünkü midenin doldunılur doldurul
maz kendisini unutturmak gibi iyi bir huyu vardır. Onun Jçhı 
aklın, yiyecek nuıddeleri üzerindeki fint etiketlerile ya hiç, yahut Roma 2 (Radyo) - B. MUMolini kayıp olarak 4219 ölü Ue 80,449 

LIBYA'OA MUHAREBE 
YENİDEN ŞiDDETLENiYOR 

ı, Ageila' da topçu muharebesi başladı. 
pek az meşgul olduğu bolluk devirlerinde insan yalnız ve yalnız l 8 aylık ıilkfıtt.an ıonra bugün 80 yaralıdan ibaret bulunmuıtur. 
kafası olan bir mahluk gibi görünüyor. Kitaplar okuyan, şiirler dakika süren bir nutuk söylemiştir. Loaıdra 2 (Radyo) - Mussolini Tunus'ta hava faaliyeti artıyor 
ıöyleyen yüksek fikirlerle yüklü, resimden, musikiden 1:evk alıp Ba,vekil, nutkunda, Rusyaya. karşı nutkunda, ltalyanlann askerlik ba- ! 

güzcllikl~r peşinde koşan insanlar! Karşısında saygı ile iki bliklilm muharebeden, Japonya~ın harbe gi- kımındıın kayıpları ve yapılan bom- ' 
olduC::rumuz konuşmaya başladığı zaman hayran hayran yüzüne ri§inden, İngiliz - Amcrıkan kuvvet· bardımanlar hakkında tıafailat ıver-
bakt~ğımız 'bir bilginin mesel& pırasa ile sıkı bir alaka'll'I olduğu dü- !erinin Şimali ~f?kaya çıkanlma· dik.ten ıonra bilhassa B. Churchill'in 
fiinülür şey midir! GÜ7el bir knclınm a~zını hiç bir şair mideye ıından bahsetmıştır. nutku Gzerinde dunnuştur. Muuoli· 
giden yolun kapısı diye düşünmemiştir. Ne yazık ki hakikat bun- Mussolini, Rus askeri kudretinin ni demiştir kiı cEğer Chu.rchill, ıon 
dan ibaret olduğu halde! l\leleklerl yeme-z içmez mahlfıklar olarak bilinmiyen bir şey olmadığını, aene· nutkunu halktan aaklıyacaiımızı aan
tasavvur etmemizin sebebi de mutlaka, onlann beyaz kanatlarını lerdenheri Rusyanın hazırlandığını mışsa hnta. etmiştir.> 

ŞimıJ'i Afrikadaı 

l...ibyada uzunca bir müddet 
ailren durgunluktan ıonra yeni· 
elen muharebe baılamııhr. Diln 
Kahlrede neıredilen tebliie gö
re, Ageila' da topçu muhar~bcsi 
va Uerl kollar araşında çarpıt
malar olmaktadır. Ageila, Sire• 
nayka ile Llbya araaında. Sirte 
çölünUn: başlangıcında rnilstah· 
kem bir mevkidir. Mihver bura· 
da geniş rnayn tarlalan vilcuda 
getirmiş, Rommel' in çek.ilca kı· 

göndermektedirler. Müttefik ha
va kuvvetleri de bu iki limanı 
devamlı ıuretıe bombardıman 
ediyor. Llbyııdn aekizinci ordu 
büyük bir taarruza başlarsa, Ta.- • 
nu.ıı'ta da harekatın oiddetleın
me&i beklenebilir. 

bir mutfaktan çıkan yağlı dumanlarla kirletmemek içindir. ve elde ailah bütün dünyaya ihtil.a~i Mussolini bu nutukta~ parçalar 
Halbuki insanların kafalarından evvel bir mideye sahip olduk· yaymak istediği bilindiğini, bu ıtı· okuyarak, cevap vermiş ve 110nra d~ 

lan onu doldurmanın zorlaştığı şu günJercle pek belli oluyor. Şimdi barla Mihverin gerisini tcmiıuı! al· miıtir ki: cftalya timdi kadın ve 
53.)1n prof csör Efifttundan söz açmışken bir dlnJenme duruşunda tına almak zorunda bulundugunu çocukları büyük. ıehirlerden çıkan
liifı pirinç fiatlerine getiriyor. Güzel güzel kadınlar UC\Wl çıkan söylemiştir. yor. Yalnız askerler ve elzem hiz· 

Doiu cephesinde: 

Stalingrad mm takasında 

bir yemeğin ti;ifile meşguller. ~air hem iir okuyor, hem de elini Mussolini, B. Roosevelt'i, harbi mette bulunanlar §ehirde kalmalıdır. , 
ikide birde cebine sokup fındık fü:Um atıştınyor ve sevgili vatan- istemekle itham etmiıı, Şimnlt Afri- Almanya birçok uçaksavar topu 

kanlı muharebeler olmaktadır. 
Sovyet tebliğleri Almanlann 
ıiddetli mukavemet gösterdikle
rindca bahsediyor, mamafih bu· 
na rağmen bazı yerlerin geri 
alındığını bildiriyor. Yeni bir şe· 
hir hminden bahsedilmed"ğinc 
göre, alınan yerlerin köyler ol
ması muhtemeldir. 

daşlar koltuklannın altında kocaman birer torik olduğu hnlde kada milttdiklerin yegane zaferi· göndermiştir.> 
tramvava biniyorlar. nin Elalemeyn taarru:nı olduğunu B. Goebbels'in bir ntku ı 

talan denizle tuzlu bir bataklık 
arasındaki aahada yerleamiştir. 
Buradaki cephe Elalemeyn' deki 
cepheye benzemektedir. Bunun 
iç.in sekizinci ordu taarruza eeç• 
mczden evvel hazırlıklannı ta· 
rıuunlamak, geride kalnn kuv.
vetlerin gelmesini beklemek üze
re burada durmağa mecbur ol· 
muştur. Kahire tebliğinde bild.1-
rilcn topçu muharebesinin yen! 
bir taarruZ\Kl başlangıcı olması 
muhtemeldir. 

Öyle bir devir ki milletler bile yedikleri şeylerle hatırlanıyor. ıöylemiştir. Bundan aonra İtalyan Ankara 2 (Radyo Gazetesi) -
Eskiden Fransız denince akla ne gelirdi? Büyük şairler, edibler, şehirlerinin bombardımanlanna geç.- Cöbela, piyade subay okulunda ıöy
filozoflar, ressamlar çıkarmış bir millet değil mi? Jlayır! Artık miş, bu hususta tam ma!Cımat vere· lediği nutkunda. Alma.n ordusunwı 
Fransız deyince fena şeyler yiyen bir millet akla geliyor., ceğini ı8ylcnüş ve demiştir ki: geçen kı~ tecrübelerini arttırdığını, 

Yemekten bahsedilmediği devirler geldiği zaman harb çoktan cMilanoda 30 ev ttımamile harap bu kış bu tecrlibelerden alınan der ... 
·Sovyetler 20 Almnn fırkası- \ 

nın çevrilmek tehlikesi karıısın· ~\ 
ela bulunduğunu bildirdikleri 
halde, Almnnlar elan Stalingrad 
ıehrinin içinde çarpışmağa ele- ) 
vam ediyorlar. \ 

bitmiş olacak. olmu§, 41 1 ev ikısmetıe tahribedil- lere jstinaden mutlaka galip gclcce 1 

Şevket Rado mi' ve 1973 ev hafif hasara uğra· jpni bildirmiıtir. Cöbels, demi~-
'll:::===============:=====::z::======= mıııtır. Torino' da 161 ev tahribedil- tir ki: 

S • k t d miş, 874 ev ağır ve2195 ev hafif cAlmıınya, Afrikada da hldisc-u 1 as av ası hasara uğramıştır. Savona'da 6 ev lerin gelişmesini beklemeden faaliye
yıkılmı~. 44 C\' ağır ve 9 73 ev hafif te geçmek kıınmndadır. Halbuki bir 
haeara uğramıştır. Cenova"da 187 türlü ikinci cepheyi açarnıyan rnüt
ev yıltılmı~. 1006 ev ağır ve 4569 ev tefikler, Şimali Afrika harekatı bag
hafif haeara uğramıştır. Cenova larken bunun ikinci cephe olduğunu 
ovnsile dvarlnnnda 20.3 ev yıkılmış, yaygaralarla ilan etmişlerdir. Bütün 
1049 ev ağır ve 4869 e vhafif ha- yaptıklıın gürültü onların ccsaret-

Merkez cephesine gelince, \ 
Londrn, Sovyet kıtalarının 

Dün Von Papen'in katibi 
şahit olarak dinlendi aara uğramıştır. Tamamiyle yıkılnn sizliklerini örtemez.;, 

evlerin harb devam ett;ği müddetçe Cöbcls. denizlerdeki başarılardan 

Tunusta durumda mühim de· Rjev şehrine girdiklerini ve ıo· ~ 
ği~i.klik yoktur. Almanlar Tunus kııklarda süngü muharebeleri 
şehri ile Bizerte'te kurduldan olduğunu bildiriyor. Sovyet teb- , 
köprübnşlannı tahkim etm~kte, liği birçok mf'.skun yerlerin geri \ 
buraya devamlı ıurette ku.vvet alındığını haber veriyor. ( 

~~---~~~~~~~'!!!111!~~-----....... ~~~~·J 
Ankara 2 - Suikast mamunlan 

ıtomllof, Pavlı:>f, Abdurrahman ve 
Süleymanın muhakcmclerlne bugün 
<!e ağıreezada devam edildi. Alman 
büyük elçlst Von Papen'in hususi kil.
tibi matmazel Hm şahit olarak din
lendi. Matmazel Roz. ht\dise günü se
farethaneye giderken yolda Von 
Papen'e ve karısına rnsladığmı, on
ların da .sefarethaneye gitmekte ol
duklannı söyledikten sonra demiştir 
ki• 

Ben olanların önünden yürüyor
dum. Aramızda 50 metre kndnr me
safe vardı. itıılynn sefarethaııes1nln 
önune geldiğim sırada arkamda bir 
ln!ll:'\k vukubuldu Hemen geriye dö
nerek baktım. Von Popen lle knrısı 
sallanır bir vaziyette sefarethaneye 
doğru yürilmck istiyorlardı. Hemen 
yanlarına gittim ve beraberce yürü. 
me{\;e başladık. Madam Von Popen'
hı ü:t\1 başı çamur ve toz içinde 
idi 30 metre kadar arkamızda. da tılr 
duman sütunu yükseliyordu Bu sıra
da sefir Von Papen, bann: 

- Bu bomba bana karşı atılmı.ştır. 
Kuloklnnm dehşetli müteessir oldu. 
Sizlnkller nesıl? 

Ded , refıknsı da aynı sözlen söy
llyerek: 

- Allah bizl kurtardı ... 
Diyordu. İkinci bir patl!lJlln daha 

olmasını muhtemel görüyordum. Bu
nun 1-;ln tehlikeli mıntakadan uzak
laşmamızı sefire söyledim. Tam bu 
esnada da YcnJ.şehlrdcn Çankaya;-ıı. 

doğru bir taksi gidiyordu. İçinde klm-
11e vnr mıydı, yok muydu bilmiyorum. 
Faknt sefir: 

e -
_ Polisi.. tekrar yapılmalanna karar verilmi~ da bahsetmiş, sözlerini ıöyle tamam- Mahkemelerde: 
Diye bajprdı. Taksi yoluna devam tir. Düşman hava akınları 30 ıon· lamıştır: 

Komşuluk hatırını saymamış! 
etti, glttJ. Aynı zamanda blrblrlerlle tc§rin 1942 tarihine kada fosanca cSon zafer, artık bir zaman ve 
allkası olmıyan 1k1 kJŞn1n de Çan- kayıp olarak 1282 ölil ve 3332 ya· sabır meselesi olmu~tur. Uğrunda 
kayaya doğru y\lıildüğilnü g6rdüm. ralıya sebep olmu~tur.> savaşılan topraklar Almanyaya ait· 
Se!Jr, bunlara da: ıPollsl .. ı diye ba:. Duçe acsini yilkselterek, hiçbir tir. Nıısyonal ıosyalizmin başladığı _ Hıikim bey oğlum! Meğer in· halde bu işi onlar yapmıştır de-
ğırdı. Fakat bu sıra.da 1k1s1 de koş- İtalyanın bu rakamlardan tüpheye işi bu harb bitirecektir.> d hin dim. Düşündüğü"m gibi de çıktı 
maR& başladılar nereye gittlklerlni d"" • • . k h kl bul san oğullarrnm arasın a ne • İ ~ 
taklbedemcdlm. Cünkü se!lr bana: u!mem?9ını ısteme. t~ a ı un· Cöbcls'in bu nutkunda, evvelki oğlu hinler varmışı Eskid~n, bay Hakim. şte şu bacaksız og-

- setarethaneye k<>.7, haber ver. dugunu ıllive eylenu~tır. nutuklnrxıdaki vaiılcrden eser yok- komşu deyince insan canını esır- lan ustasından gizli duvan del· 
Dcmlştı. Başka b\rşey bUm1yonım. Harbin başındanbcri ilk 30 ay zar~ tur ve ihtiyatlı bir dil ile halka 'Ve gemezdi. Nerede 0 günleri.. Şim- mlş, oradan benim kömürleri aşı-
Reis, matbazeı Roz'dan sordu: fmda ltalyan müsellah kuvvetleri orduyn sabır tavsiye edilmektedir. dl herkes birbirinin gözünü oy- nyonnuş. Hani evde yapayalnı~ 
- Koşan o 1k1 ~iyi şimdi görseniz mağıa bakıyor. şu bacak kadar zım. Kömürler bitince oğ1an içe-

tanır mısınız? Kazancı kısınıyoruz, o·· f • • d utanmazın duvar delip te benim riye girip beni de o delikten r;ö-
Matmnzeı Roz, arnlıırmdıı. epeyce f } } are kömürlerimiaşıracağı kimin ha· türse kimseler duymaz. Dükk2.n~ 

mesafe olduğundan bahisle tanıyrunı- kazananlara kızmıyoruz. tınna gelirdi ki?.. dan çıktım, karakola koştum. 
yacağını söyledi ve kend1s1ne gösteri- Bayan sa·niye Sultanahmet Allah razı olsun. Polisler işi mey-
~:1 :e~mllof ve Pavlofa dlkkıı.tıe baktı Halktan ve Devletten 6 vilayette daha 6 ay ikinci sulh ceza mahkemesinde dana çıkardılar. Hükim bey ağ· 

_ Tnnıyamıyacağım. çalınmamak şartile uzatıldı derdini anlatıyor: luml Siz daha iyisini bilirsiniz. 
Dedi. Matmazel Roz'un ıradelerı _ Allah cümlcninkinl bağış- Sizlere akıl öğretmiş gibi olmı-

tercfunan vasıtaslle Pavlof ve Kor- (Baş tarafı 1 inci sahifede) lasın, oğlum geçen yaz para yayım ama, b ana kalırsa bu hır· 
nllof'a nnlaWdı. Pavlo! b:ızı sualler . . Ankara 2 - Meclis bugün top- göndermişti. Eh, ellinde vark~n sız oğlanın cezası hapistir. Tıkı-
sormak istediğini söyllyerek bomba- bir :sınıt elinde toplandığ'ı düşü- lanmış. 6 vilayette mevcut örfi lda- şu ucuz zamanda biraz kömür ruz hapishaneye keratayı da, kırk 
nın von Papen'ln önünde mi, yoksa nülürse dizginsiz b~r piy~~n renin bittiği tarihten itibaren 6 ay alayım kışm rahat rahat yaka- yıllık komşunun duvarını delip 
arkasında mı patladığını sordu. Mat- memleketi nereye dogru sürükle- uzatılması hakkındaki Başvekalet nm dedim. Tamam dört çuval kömür çalmanın cezasını görsün. 
mru:el Roz, Mdlse ycrlne koştuğu za.- d1ği kolayca anlaşılır. tezkeresini kabul etmi§tir. İnhisarlar ko··mu··r aldım. avuç dolusu para 

so t kad bir d d ı w Maznun on sekiz yaşlarında man 20 - . me re ar a uman Bu vergiden payı olanların bir umum mü ür ügü mütedavil aerma- verdim. Kömi.irleri evin bodru- İstavri adında bir delikanlL Ba-
stıtunu yükselmkte olduğunu söyledi. kısmı uzun yıllar sürmüş na· yeainin 63 milyon liraya çıkarılması mundaki kömürlüğe doldunnuş-
Pavlof'un Rsorduğu bdUtün ruallere musl~ emekler alın teri ve dil· hakkındaki layiha ve Devlet Demir- tum. Evde yalruz başıma oturu- yan Saniyenin bitişiği'ndeki bak-
matmnzeı oz tamrın an cevap ve- · ' 11 ki" d k" . h kal dükkftmna çırak olarak p;ir-
rildl. rilst calışma ile birlkmiş kazanç yo an na •y.atın a .ı zıynrı. ve a- yorum, heraiin bir mangal yakıp ;ı;.. 

b' rniş ve kadıncağızın da anlattıı-; .. 
Dlğer şahit İtalyan sefatehıı.nesl sahipleridir. Onlar, kendilerin- sarların taz..m~n suret.~ne daır k~nuı:ıa hem yemeğiml pişiriyorum, hem gibi duvarı delip kömür çalmış. 

kapıcısı Kostantln Llberalltı gelmedi- den istenileni seve seve verecek- ek kanun layıhası muz.akere edılmı§. odamı ısıtıyorum. Geçen gün ge- Mahkemede evvela suçu tamaml
ğlnden kendisine tebligat yapılıp ya- JerdJr. Fakat bir kısmı mülkiyet mebus aeçimi layihası Teşkilatı cea- ne kömürlüge indim, şöyle bir le inkar etti. Fakat bayan Sant-
pılmadığının liğrenllmseı 1çln müd- hakkına ve sennayey~ hürmet siye encümenine havale edilmiştir. bakınca ne görsem beg" enlrslniz? d . 

ı d M · k ı 1 • yentn ifadesi ve hakimin erın deJumumlllğe tezkere yazı masına lta- gösteren Türkiye Cumhuriyeti Bun an sonra armara ıs e e en Köşeye yığdığını kömürler yan sualleri karşısında itirafa mecbur 
rar verilerek danışmanın öı\0.müzde.. gibi bir hürriyet ve kanun mem- hakkındn Divanı muhasebat raporu yanya inmemiş mi? Ve minelga- kaldı 
k1 çarşamba günü 9,3o a bırakılma- leketinde balla yoksul ve aç bı- görüşülmüş. Nafia Vekili bu müna- raibl.. Ben hergün bir mangal ya- · . 
sına knrar verildi. rakmak pahasına bin blr hile ve sebetle izahat vermiştir. Rapor ka- kıyorum Bu kadar kömür nere- - Bay Hakıml Akşamlan us-

------------------------ ticaret manevrasile kazanılmış bul edilmiştir. ve gider? Kömürlüğiln kapısın- ta gittikten so.~ra ben diikkfuıda 

T 1 'd F sa'd a servetler, yahut devlet bütçesine - - - - - da koskocaman kllit asılı. Zaten kalıyorum. ttşumcmek frln man-0 U on an ran ağıra malolmuş kazançlardır kl Çiçek aıısı benden başka eve giren yok ki. gal yakmak istedim. ~r~ra o 

1 şimdiye kadar her vergiden kaç- Arasıra otunnağa gelen misafir- duvarın ardından da komur h_ı· 

karanlar tevkif er ma yolunu bulmuşturlar. Bunlar Ankara 2 (Telefonla) - Öğ- 1 de kömürlüğe girip benim kö· şırtıları duyardım. Arkada kö-
y da bu sefer istemi ye istemiye, fa- rendiğıımize göre, fgta:nbuldaki ~~rümi.i çalmazlar ya. İki gün mürlük. olduğunu Bl!layınca du· 

Bir Fransız denizaltısı 
Oran limanına geldi 

Eski Fransız Baıvekilinin 
3 telgrafı 

J.onclra 2 (A.A.) - Fas radyosu, Bem 2 (A.A.) - Haber alındığı
Olorleux Fransız denizaltı gemlslnln na göre, eski Fransa Baıvckili Rey· 
Oran'a geldlğinl blldlrlyor. Olorle~"' naud, Almanlar tarafından tevkifin
denlznltısı Toulon'dan kaçmış ve Is· den biraz evvel marcııal Petain ve 
panyıı.nın Valancla limanına gelmiş- . .. .. 
ae de gözaltı edilmemek için 24 aaat- Lava] e uç telgraf gondererek ha-
lik m~ayyen müddetin bitmesinden yatı hakkında teminat verip veremi· 
evvel Ispanyol limanından uzaklaş. yeceklerini ıonnuıtur. Üçüncü tel-
mıştır, • gra.fında Reynaud, mareıala muha· 
F ransada hır çarpışma keme edilmeden Porte.Jet kal~inde 

olmut hapsedildiğini ve evvelce marc~ala 
lıloskova 2 (A.A.) - Bem'd~ alı- hükOmete girmesini teklif eden kcn· 

nan bir telgrafa göre Montpeller'dekl . . .. 
Fransız garnizonu, Hltıerln ellAhlan dısı oldugunu hatırlatmııtır. 
bırakma emrlne karşı koymuştur. Reynaud, eğer tav6iyeler tutulmuı 

Bu telgra!, Fransız kıtalarının bü- olsaydı şimdi Fransız silahlı kuvvet-
iün sllA.hlarla rnukıı.vcmet göstermiş ' • _ 
olduklarını, kışlalarını mfidafnıı. vazı- terinin muhafaza edilmış olaugını 
yetine soktuklarını ve Hltlcr muhafız. ilave etmiştir. 
lnnndan mühim bir mütre:zeyi uzun Rcynadu, bu üç telgrafı gönder-
müddct uğ~tırdıklannı s!Syle:nekte_ dikten ·aonra tevkif cdilmlııtir. 
dlr. Almanlar ancak Fransız kıtalıı.n 
{}zerine ateş açtıktan sonra kışlaya 
glrebllmlşlerdlr. Her iki tarafta btr 
~Ok ölü ve yaralı vardır 

B. Maıigli de tevkif 
edilmiş 

.. d l . Cenova 2 (A.A.) - Britanova: 
Verem muca e e cemı- Ankaradaki vazifesinden azledilerek 
yetinin yeni dispanseri 1940 ta marcıal Petain tarafından 
Verem mücadele cemiyeti Üs- geri çağınlaıı Fransanın eski Tüıkiye 

küdarda Doğan~ılar'da bir dis- büyük elçisi M. Rene Massigli, Ly
paw~er vaptımı01?a .~n;!"~ıs_tı_r_ ...... ıı..a.ı._ tnlrif rrlil~r~lc 

kat çaresiz vereceklerdir. Bu ve- clçek hastalığı salgın halinde de- ·· tüste dikkat ettim K<Smür yı- vardan bir taş <;ektım, kolav~a 
rlmlerl de. daha liberal memle- l'i:ildir. Hükômet cenup ve şark ~~mm üstüne gizli~e işaretler bir. delik açıldı. Orada'n bfraz kö
ketlerde tatbik edilen usullere ~UA.yeUerinde üç aydanberl mü- royduın, nihayet kömürlerimin mür aldım. 
n 'sbetle hiç kalacaktır. Çünkü cadele tedbirleri alıruş ve yayıl- dığr k 1 k dar şüphem M bk 15· ta · · evku 1 ma ihtimaline karşı talebenin ve calın na ı a a eme, vnnın m • 
bizdeki bu bezirgftn sınıfı, bugün halkın aşılanması sıhhiye mü- kalmadı. ten muhakemesine karar vere-
Amcrikah milvonerlere bırakılan dürli.iklerine blldirilmlştlr. Şim- Ateş küreğini alıp kömür yığım- rek kendisini tevkif etti. Korl• 
kazançla kaldığı gün, kendisini diye kadar yüz binlerce Jdşl aşı- nı beriye çektim, bir de ne gö- dora çıkınca bayan Saniye, poli-
sefalete düşmüş sayar. lanmışhr. reyim? Duvarda kocaman bir de- sin yanında tevki.fuaneye giden 

Kazananların, bol para kaza- - --- lik açılmamış mı? Hemen başımı İstavrlnin ardından bir müddet 
nanların çoğalmasJ bir memleket Altın fiatleri ö'rttüğüm gibi bitlşlğlmizdeki baktıktan sonra · 
için iyi bir şeydir. Fkat bu, uzun . . bakkal dfikk~na. koştuın. Bak- - Çok da genç çocuk, dedl. 
yıllar, sürekli ve başarııı çalışma- Dün bır ~ltın 3270 kuruştan kal kırk yıllık kom.şuındur, böyle Su haline yüreğim acıdı ama, 
laıın bi·n zahmetle, yavaş yavaş bir gram killçe 425 kuruştan sa- şeyler yapmaz ama, dükk!na bir yaptığı hırsızlığın cezasını çek
biriktlrdiği varlık olursa. Halk tılmıştır. sürü çıraklar gelip gidiyor. Her sin de aklı başına gelsin. Belkt 
ve Devlet alışverişinde ne çabuk' 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 bir daha yapmaz. Hani, başka. 
zengin olanlar çıktı! birine yapsa, neme lA.zım der ge-

Kazancı kısınıyoruz, kaza·nan- ~~ ı' çerdim. Ve lakin, ben ustasının 
lara kızmıyoruz. Halktan ve Dev- .. : l1l. _ d 0>'1 '' kırk yıllık komşusuyum. İnsan 
Jetten çalınmamak sartile. •• 13~ ? hiç değilse komşuluk hatırı sayar 

Nccmeddin Sadak ayol... diye söylenerek gitti. ,,,,, 
Dakar hakkında Eski jimnastik hocasi B. 

görüşmeler o ~ b , Faik dün vefat etti 
J,ondra 2 (A.A.) - Dakar'ın kulln.: I....,.. Memleketlm!Zin en es'kl jlmnastlll 

nılması ve müdafaası. !.ııl hakkında so.. ·i'J~a salibi biltün dünyaya yapılmıt öğretmeni B. Fnlk dün vefat etml.ştır, 
:ruıan suallere cevap veren Harlclye b. ti t•a B. Faik uzun müddet Sultanı ""ekte• 

Olan dcncnmi~ ilaçlar tçin ır garan ~ ' ... nnzırı M. Eden Avam kaıruı.rasında, binde ve Galatasaray ll.ses1n&I Oğre~ 
bu limanın kullanılması ve Fransız retidir ... ~~'· ilaçlarım bUtiln dUnya dok• menllk etm~. Hoca. adıyla. tanınmıştı. 
batı Afrlknsmdn ba.şka ltolaylıklaı tarları hastalarına vermekte ve bu ilaçlar Pek çok talebe yetl.ftlmı~. memleket4o 
gösterllinesl 1çln cezayirde Birleşik ~ k • bir nlveı h ... M,_ terbiyesine bü...nk ııı.zmetıeı 

rnl r11 b t Fran ml·ı'"'onl:ı. rca insan tarafından atı_ . em ~ ı .... ..,......, 3'"' 
Amerika maka a e a 1 sız A 1 ... ftml~ cenazesi bugün Kadıkl)yüncDi 
Afrlkası yüksek komiseri ~~a~nda BAYER ve him:ula ~ullanılma~ladıı .._"""~' ..... ,. .. "" ...... '"4 anı 



Sahife 4 

Yeniçeriliğin l8ğvmdan sonra 
lstanbulda inzibat işleri 

tanzim edildi? nasıl 

• Yenlçeril1~1n IA.tvından sonra. 1242 BabıAU, bu vaziyette olan 1nsan1an 
tarllı1nde tanzb:n ve 11An edilen (İh.. memleketlerine iade edecek Ve vazl
t.ısap aıatıtı nWam.namesi) n1n ehem- yetlerlnt vallllklere bildirecek ve 
m1yetlnden ba~ ve iht1lı:Arla, bunların teııuar İstanbula. gönderil
es:nafla nasıl mtıcadele edileceğini meme1erl tebliğ cdllecekttr. 
g&ıeren esaslarını anlatma~ çalış- Nizamname, adalardan gelecek 
m~tun. ha.Ikın Rmnell ve Anadolu eha11s1Ie 

İlk kuruluşundaki ytiksek gayeyi ihtll~t edemlyeceğini düşünerek mev_ 
kaybederek asırla~ geçtıkçe çUrüyen cut hanlardan birlsinln !ırf ada.lar
yen1çer1llk artık cehalete, taassuba., dan geleceklere tahsis edilmesine 
r.orballia. dayanan ... r teşekkül hali- ehemmiyet vermektedir. 
n1 al~ı. (Vak'al hayr!ye> denilen İhtısap &tası, hamal ve hama.mla
yenlçerl ocağının söndllrillme.si, §Üp- ra. birer yazıcı t~yln edecektir. Bun
he yok kl, büyük bir inkıl!ptl. Bu lar, kendi teşekküllerindeki müstah
hıkılftbın ruhuna ve ş1anna uygun demleri defterlere kaydedeceklerdir. 
olarak mazinin köhne, muzır tesir- Ayda 1k1 defa teftiş yapılacak, de!
lerlni ortadan kaldırmak l~dı. Bu terde yazılanlardan fazla. olarak ke... 
tesirler, halkın geri tabakala.nnda. f11slz ve İhtımı.p ağasının malftmatı 
yeniçeriliğe mAnen, maddeten bağlı harJcinde adam bulunursa hamamcı 
muhitlerinde yaşamak istidadını gös... veya iskelenin hamal kA.hyası derhal 
terlyordu. İstanbuldan sürlilecek, hamam da 
İstanbulun mfttevazı ve devlete sa... hemen kapatılacak ve bu suç daha 

dık halkı, yenlçert zorbalığından ağır mahiyette ise hamamcılar kAh
nefret ettiğinden Sultan Mnhmudun yası dahn n~ ceza:fa çarpılacaktır. 
bu asırlık müesseseye indirdiği kati Harnaltann çalı)acaklan isluıleler 

darbeden çok memnun olmuştu. Bu de tesblt edilecektir: Kayıkçılarla 
itibarla §ehrin asıl sekenes1nden lr- mavnacılann da kemleri bulunacak, 
tlcat bir hareket beklenemezdi, Teh- bunlann defterleri bostancıba.şı ma
like, memleketin muhtel!! mınta.ka- rlletlle tutulacak, bütiln bu muame
larmdan gelmiş, hüviyeti, :zihniyeti leler lçin (Bostancı ocağı yazıcısı) 
pek iyi blllnmiyen insanlarla öteden- hlç blr para almıyacaktır. 
ber1 ev, bark sahibi olmıyan şehrin Tilccar, ttnçper, nakkaş ve sıvacı
başı boş takımından gelebillrdl. Bu lann defterleri mimar ağa vasıta

bakımdan İstanbulun nüfusunu bu !lle tanzim edilecektir. Bunların 
gibi zararlı kimselerle çoğaltmamak üzerlertnde memnu sllA.hlar varsa İh
ve şüpheli şahıslan 8ıkı blr inzıbat t:lsap ağasına haber verilecek ve bu 
altına almak zaruri ldl. s11Ahlar ellerinden alınacaktır. 

Clhtlsap ağalığı nızamnamesıı nl.n Bu nlzamnameden evvel nakkaşla-
~ehrin Asayişine taallük eden kısım- rın yapılan binalara ruşan koymalan 
lan, bu düşünceden doğmu., esaslan ve sıva üzerine yağlı boya vurulması 
Jhtlva ediyor. lıntiyazı müslüman nakkaşlara mün-

Nlzamnameye göre İhtısap ağası, hasırdı. İhtlsap ağalığı nizamnamesi, 
yalnız esnafla, yiyecek, içecek lşlerL bu inhisan kıı.Idırml§, mal rnhiblnl 
le değll, sanayı erbabının faaliyetle- cmüsllm ve reayadan kangfslne 
rine de nezaret edecektir ki her nevi diler ise ana boyatma.sa hususunda 
flntleri kontrol etmek ağanın vazife- serbes bırakmıştır. Fakat bu lşdn ec
lcrl cilmleslndendlr. nebi tabiiyetindeki boyacılara ya.p-
İstanbul nüfusunun çoğalmasında tınlıp yaptınlamıyacağı hakkında nl

b!rç0k mahzurlar gören nlıanırıame, zamnamede bir sarahat yoktur. An
b2şı boş kimselerin toplanmamasına cak~ boya işlerinde de nakkaşlar 
d k~:at edilmesini, taşradan işsiz, - Ihtlsap ağasının koyduğu flatten 
ı-.üç~üz adamlann gelmelerl"le Jl!Ö.ni fazla - blr para isteyemlyeceklerdir. 
olmak üzere kayıkçı, hamallarla ha- Bundan başka deniz vasıtaları in~a. 
maml::ı.rdakl tellak ve natırlardan eden esnafa da. aynı suretle ve cTer
ke!ıl istenmes\ni ve bunların defter- sanel A.mlreıı tarafından nezaret edl
lere kaydedllerek büviyetlerlnln tes- lecek:tlr. 
bit edilmesini emretmektedir. İhtlsap ağalığı nizamnamesi, İstan-

tsanbulda bulunan bu sınıt halk bul ehalisln1 de üç smıfn ayırmak
bu suretle belli olduktan sonra taş- tadır: Doğrudan doğruya. şehrin asıl 
radan Istanbula gelecekler hakkında sekenesi, İstanbuldan evli olanlar, 
da birçok hükümler konulmuştur. esasen yersiz, yurtsuz olup da bir evin 

Ev"ela dışarıdan gelecekler1Jt elle- hizmetinde bulunanlar.,. 
rlndP behemehal (Mürur tezkeresi) ı Bu üçüncil sınıfı teşkll eden hlz
bulunacak ve bu tezkerelerde İs... metçJ ve uşaklar, çalıştıkları evlerin 
t.:ınbula ne maksatla geldll!i tasrllı 1 aııe reislerinden izin tezkeresi al
edllecektlr. Rumeliden gelecekler lçln maksızın ve bu tezkereleri İhttsa.p 
Küçükçekmecede, Anadolu yolcuları ata.sına göstermeden diğer bir alle
lçln de Bostancıbaşı köprüsünün ya. nin hlzmetlne giremiyeceklerdlr. An
nında memurlar bulunacak; bunlar, cak, hlzmetçlsln1n ay1ığını, diğer 
yolcuların mürur tezkerelertnı kon- hak.kını veya. 1ztn tezkeresini sebepsiz 
trol \'e muhteviyatf!ıı deferlere kayde- olarak vermlyen alle rei!l de men.sup 
drcek!er, aynı zamanda kayıkçı ve sair bulunduğu mesleğin zabltl ~yani ln
esmı rın avalini de göz altında. bu- z1bat memuru• tarafından hizmetçi 
lunduracaklardır. lehJnde tazyık ve takibata uAnyacak 

Ta!'}!'adan İstanbula gelecek bekô.r- ve hlzınetçln1.n hakkı tcmLn edile
lar, şehrin münas\p semtlerine dağı- cekUr. 
tılacakl:ır ve bir sanata. bir işe gi- Arnavutlarla Kürtlerin İstanbulda 
rlnc ye kadar kendilerlne tahsis ed1- tavattun etmeleri katiyen caiz görül
le bekar hanlarında oturacaklardır. memektedlr. Fakat cşimdikt halde» 

Bunlar, mutlaka bir kem temin kaydlle mevcut Arnavutıann İstan-
cdrrek, işe başlamadan evvel, İhtlsap baldan çıkanlmasma muvafakat 
ağ nın huzuruna çıkacrklar, silah- edilmemektedir. 
!arı alınmıyacak, yalnız f~klerlnl Diğer esnaf gibi bunların da def-
te 1 m etmğe mecbur olacaklardır. terlerı yapılacak, her tfirlü sllfthları 

r, kat mtlhap ettikleri meslek ve toplanacak, mevcut Arnavutların ço
snnat.a da lı~me'l1 girmek koiay de- ğalmamasına, yani hariçten yenllerL 
ğ 1 Her .sınıf iş erbabının kndrosu nln gelmememne bilhassa İhtlsap 
m yyen o.duğundan kndronnn ge. ağası ehemmiyetle meşıgul olacakttr. 
n l t me<>lne derhal muvafakat edlL Koyun getirenlerle erzak, odun tl
memekte idi. I~e yeni girecek adam, caretl yapanlardan başka Kürtlerin 
nnc k münhallerden birinin yerine İstanbula gelmelerine kaUyen mü
ism1nl kaydetllrebllecekti. Aksi tak- saade edl1m1yecek ve bu suretle ge
dırde me1icut kadroya yeni bir ada- Ienlerln de vaziyetlerine son derece 
nıın llhe edilmesi mfimklin görül- dikkat edilecektir 
memekte idi. İstanbul sürücUleri için (Vefa ha.-

Bu .. art. Istanbulda ahvali meçhul nıl tahsis edilecektir. Sürüctiler, bu
in nlann bulunmamasını temin et- radan başka bjr yerde bulunamıya.
m k ç n konulmuştu. caklar, bu handa hariçten ba~ıcı. 

Şe'l rden ayrılacaklar da uynı su- adam da bulunursa cklracı başının 
retle Istanbul kadısından (Mürurl- hakkından geline. cekt1r. 
ye tezkeresi ı aldıktan sonra çalıştığı Saraçlara da aynı kayıtlara tl.bl 
me Jck ve sanatın defterinden ~ olarak (Saraçhane) ayrılmıştır. Esk1-
mlnl slldlrmeğe mecbur ol:tcaklardı. den olduğu gibi düğünlere lüzumlu 
Anc::ık bu hükümlere riayet edebilen- olan bakırlar, Saraçhaneden deRft: 
Jer ı seyahatine müsaade edllecektl. imaretlerden verlleeetr:ttr. 

Bu suretle gerek gelenlerden, ge- ~r pazarlanndak:l esirlerin def-
rckSt' gidenlerden adam ba!1llla dör- terleri de tes'blt edllece.ktlr. Eslrler
der. hayvan ba~ına ikişer ve süvari- den başka esirci odalannda kJm.se 
Jerden de altışar para harç aluıacak, yatmıyacak, eaır oım.ı,an.ıar estrcller 
rakat bundan !azla katlyen bir şey tarafından satıım.ıyaca.ktır. 
almmıyacaktı. İstanbu1da ba§ı boş adam bulun-

İstanbul hamallarlle kayıkçıları mamasına bilhassa ehemmiyet verll-
oekar oda1armda değ-il, tahsil: olu- diğlnden her sınır esnaf ıt.ızı.ımun
oan hanlarda yatıp kalkacaklardır. dan fazla bulunınıyaca.k, bunlann 
Bu gibi hanlarda sllfilı ve cephane kıyafetlerine bilhassa d.lk'.kat edlle
bulunmıyacnktır. Bu emre nykırı ha- cekttr. 
reket edenleri han odabnşılan haber İstanbulda bekA.rlar 1ç1n han ve 
vermekle mükellef olacaklardır. oda Jnşa edilmesi memnu olduh hal.. 

Müruriye tezkereslle taşradan ge... de son zamanlarda. bu gibi yerlerin 
leceklcrln kıyafet ve vaziyetlerine, çoPJ.dığından 11.ka.yet edllmekte ve 
§ehlr hududunda dalmt surette bulu.. yen1den bekArlan. m&hsu.! inşaat ya.. 
nacak memurlar, dikkat edecekler- pılmnması tekit eilllmektedli, Eski 
dlr. Mürur tezkereleri behemehal sa- ~r odalarlle hanların tamlrJertne 
hlbl tarafından İhttsap ağah~a gö... lüzum görülÜl"ae Babı!llye anruhal 
türühip kaydettlrlleceğlnden hal ve le müracaat etmek mretue mtı&aa
tavrı şüphen olanların tezkerelerine desi alınacaktır. BekAr odaları _ ye
sahlb!nln anlamıyacatı bir parola nlden kahveb&ne ittihaa edilmemek 
konacaktır. İhtısap ağaSl, tezkeresin- ~le istanbulun yerli halkına ntı
de bu kabll işaretıı olanıan sıkı bir labllecektlr. 
110rguya çekecek, tehlike ve sarar Kah-rehanelerln bir tembel oc:atı 
vereceğine kanaat getırdlğl §&hıalann ve 18manına }Öre - blı nevi _ f't
büvlyeUerlnl BabıAUye bildirecektir. sat n poUt~.,~l'D.btı oldutunu clL 
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MO iM BiR KANUN LAYIHASI Memur, müte
kaitlere şeker 

1 Günlük Borsa 1 

ticaret 
kanun 

Ticaret ve sanayi odaları, 
borsaları ve esnaf odaları 
layihasının esaslarını neşrediyoruz 

Dağıtma tekli hakkında 
karar verildi 

2/12/ 1942 tiatıerı 

Loııdra uzerıne ı sterlin 
Nevvork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrld üzerine 100 pezet:ı. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESHA~I ve TAHVİL!T 

~,22 
130,50 
S0.3255 
12,89 
31,1326 

Ticaret Vekaleti tarafından ha
zırlanan, (Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Borsaları ve Esnaf 
Odaları Kanunu) projeslnln Baş
vekaletten Büyük Millet Mecli
sine tevdi edildiğini bildirmiştik. 
Bu kanun projesinin ihtiva ettiği 
hükümlerden başlıcaları hülasa
ten şunlardır: 
Kuruluş: Ticaret ve Sanayi 

OdaJan. Ticaret Borsa.lan ve Es
naf Odalan hükmt şahsiyeti haiz 
amme müesseseleri olarak lüzum 
görülen yerlerde ve tayin oluna
cak mmtakalarda Ticaret Veka
leti tarafından kurulur. 

Teftiş, miirakabe ve fesih: Bu 
teşekküller Ticaret Vek~letine 
bağlı olup Vekftletın teftiş ve mü
rakabesine tabidirler. Ticaret Ve
k~leti. rnıntakanın iktisadi ihti
yaçları lüzum gösterdiği takdir· 
de. bu teşekkiilleri lağ-vetmek, fa
aliyetlerini genişletmek, daralt
mak veya değiştirmek ve uzuv
lanndan her hangi birini feshe
derek yeniden intihap ettirmek 
salahiyetini haizdir. 

Amme hizmetile tavzif: Hük11-
rnet bu teşekkülleri ve onlara 
mensup meslek gruplarını A.mme 
hizmetile tavzif veya amme me'n· 
faatine mütea111k olarak ittihaz 
ettiği tedbirlerin tatbikine me
mur edebilir. 
Kaydolwıma işleri: Tacir sıfa

tım haiz bilcümle hakiki ve hük
mi şahıslar ile, Devletin, hususi 
idarelerin ve belediyelerin serma
yesile kurulmuş veya iştir!kleri 
olan hükmt şahsiyeti haiz mües
seseler ve bunların şiıbeleri, bu
lundukları mahallin Ticaret ve 
Sanayi Odalanna ve Küçük ta
cir ve Esnaf Odalarına kaydolun
mağa mecburdurlar. Ticaret ve 
Sanayi Odası bulunmayan yerler
de bu kayıt işi Ticaret ve Sanayi 
Odası ajanlığınca yapılır. 

Ticaret borsalarına dahil mad
de 1erln alım ve satımı, istlhsaU 
ve irn~ll ile iştigal eden bilcümle 
hakiki ve hükmt şahıslar ile Dev
letin, hususi idarelerin ve bele
diyelerin sermayeslle kurulmuş 

veya işttra.kleri olan ve zikredilen 
maddelerin alım satım, tstihı-ali 
ve imfili ne alA.kalı bulunan hük
mi sahstyeti haiz müesseseler bu
lundukları yerin Ticaret Borsa
sına kaydolunmağa mecburdur
lar. 

Teşkilat: Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Borsaları ve Es
naf Odalarının uzuvları şunlar
dır· 

A) Bu teşekküllere kayıtlı ba
nın esas iştigal mevzularına göre 
ayrılacakları meslek gurupları 
tarafından seçilmiş 5 - 7 kişiden 
mürekkep meslek komiteleri; 

B) Ticaret ve Sanavi Odaları, 
Ticaret Borsaları ve Esnaf Oda.
lan meclisleri, (Meslek komltele-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şünen ruzamname, kahvelerin ço
ğalmasının önünü bu suretle almak
tadır. Dükkiın f.luıindek:I. odalar
da - dükkan sahibinden başka -
kimse oturamıyaca.ktır. 

Arabalar ve arabacılar da inzıbat 
altına alınacaklardır: Ara.bacı esnafı 
arabaların bulunduklan yerlerde (şa
kirt) naınlle lüzumundan fazla adam 
kullanmıyacaklar, ara.bacılar ve ça
lıştırdık.lan k.lınseler namus erba
bından ve kefllll olacaklardır. Araba
cılar kendilerine mahsus kıyafette 
bulunacaklar, sakalsız ve zillnnu ol
mıyacaklardır. Yaınl arabacıların 
mutlaka sakallı olma.lan JAzlmdır. 

Ara.ba.cılnr, ara.be.larda. kAd.ınJar 
bulunursa, ya önden, yahut arkadan 
gidecekler; erabanm penceresı önün
de bulunmıyarat kadınlara karşı 
edeple hareket edecekler, ya.rıl aar
kıntılık etmlyeceklerdlr. Buna riayet 
etmlyenlerl İbtLsap ağası flddetle 
c~alandıracaktır. 
Arabacılar, arabanın .sandıklan 

llzer1nde oturamıyacakle.r, anm Üs
küdar ııokaklan ~en!şı oldutundan bu 
memnuiyet 'ttskttdardaki arabalara 
teşmll edllmJyecektlr. 

GaY11. mn.<ıllmler de ötedenbert ken
dilerine mahsus kıyafeUerl• ,ez
meğe mecbur olacülardıl'. 

(İhtisap aıta.lıtı nlzamna.ı'lesl) nin 
şehrin Asayişine tullft..lı: eden hü
kümlerinden m tlhlm kıs:ımiarmı iza
ha. ~ahotım. Görfilll;yor ki nizamna
me, - zamanının r.Shıı1yetlne u;r
ıun. fakat bugftnk11 tıelA.kkllerlm.1ze 
aykın bazı ka.yıt.lal'a ratmen - çok 
esul.ı tekilde b.az:ırlam:mf, tebrln 
Lsa}'ie tııerı ~ ıyt t&nz1m edilerek 
mkı bir d111p11n test. tdilmJft1r. 

Nizamnamenin atman ha.ıglara. ve 
"simlere alt diler h~:rd de 
- denın. söre - bJı nft1 btltdlye 
varid&tım rastenntktedtr. Bmıu da 
119tıncft b1T mabiemıe aıılatma#a 
p.yret edecetım. Mustafa Ragıb 

Memurlarla mütekait, dul ve ye• 
rinin reislerinden) ; timlere dağıtılacak oeker hakkında 

C) Ticaret ve Sanayi Odaları, Vilayetçe bir karar verilmiştir. Bu 
Ticaret Borsaları ve Esnaf Oda- karara göre, Memurlar kooperatiıfi, 
lan idare heyetleri, (Bu teşek- memur ve miltekaitlere ait ~ekeri 
küller meclislerinin kendi azası Şeker tirketinden alacaktır. Bu oe
arasından seçecekleri 3 - 7 kişi- kerler, her semtteki ııekercilere ve
den terekküp eder); rilecek ve şekerciler de yanm, bir, 

Yüzde 7 1941 Demlryolu 2 
İlmımlyel! yüzde ll birinci 
tertip Milli Müdafaa 

19.33 

19.-

TEŞEKKÜR 

D) Ticaret ve Sanayi Odaları, iki, üç, beş kiloluk paketlere koymak 
Ticaret Borsaları ve Esnaf Oda- suretile ambalaj yapacaklar, müra
ları umumt M.tipleri. caat eden memur veya müteıkaitlere 

Umumi katipler ve tabii iza: istihkakları olan §ekeri vereeekler
Bu teşekküllerin umumt katiple- dir. 

Sevgili an11emtz ve kayın validemiz 
bayan Dünıev Uğurkanın vefatı do
la.yısUe cenazesine gelenlere. mek.
tupla, telgraf ve telefonla taziyette 
bulunanlara ayn ayn tcşekkiiı'c tees
sürümüz mAni olduğundan gazeteni• 
r:ln tavassutunu reca ederiz. 

ı1 ile mıntaka ticaret ve iktisat Bu ~ için kilo başına on kuruş 
müdürleri idare heyetlerinin rey alınacak, bu suretle şekerin kilosu 
sahibi tabit ~z::ı.sıdırlar. 1 '' kuruştan satılacaktır. Bu on ku-

Kızlan: Melahat Uğurkan 
Nezahat Dersan 

Damatlan: .Nazım: Dersan 
Turhan Uğurkan Umumt kMlp1er, ücretleri al~- ru§tan ancak bir kuruş Memurlar 

kalı teşekküller bütçelerinden ve- kooperatifine buakı1acaktır. 
rilmek üzere Ticaret Vekaleti ta- Bu usul ile her memur veya mU· 
rafından tayin olunur. tekait kendi semtindeki ıekerciden 

Umumi katipler, bu teşekkül- şeıkerini kolayca tedarik edebile
ler idare heyetleri ve mecllsleri cektir. 

MEVLÜD 

tarafından verilen kararlara üç 
gün içinde Ticaret Vekaleti nez
dinde itiraz edebilirler. Bu itiraz 
bahis mevzuu kararlann tatbi
kini durdurur. Ticaret Vek~leti
nin karan katidir. 

Umumt katipler mensup ol
dukları teşekküllerin memur ve 
müstahdemlerl'nin a.miridirler. 
Ticaret ve iktisat Vek~letleri ta
rafından kanun ve nizamlarla 
kendilerine tahmil edilen vazife
leri ifa ve bu teşekküller meclis 
ve idare heyetlerinin kararlarını 
tatbik ve bllumum muameleleri
ni tedvir ederler. 

Bütçe: Bu teşekküllerin bütçe
leri Ticaret Vekaletince hazırla
nacak bir talimatnameye göre ih
zar olunur. 

Cezaj hükümleri. 1) Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Borsa.lan ı 
ve Esnaf Odaları ~daki inzl
baU cezalan tatbik edeceklerdir: 

A) tenbth, B) Kara listeye it
hal ve teşhir, C) İhraç (azami 
bir senedir). 

Bundan başka kaydolma mü
kellefiyetine tabi olanlar muay
yen müddet içinde bu teşekkül
lere kaydolmazlarsa veya senelik 
aidatı ilk üç ay içinde ödemezler
se, vermekle mükellef oldukları 
kayıt ücretinin ve aidatın üç mis-
11 kendilerinden tahsil olunur. 

2) Bu teşekküller idare mec
lisleri 200 liraya kadar katt ve 
200 liradan yukansı için kabili 
itiraz olmak üzere para cezasına 
hükmederler. İtirazlar ticaret 
mahkemesi nezdinde yapılır ve 
mahkemenin karan katidir. 

3) Bu teşekküllerin Odaları ve 
Ticaret Borsalan:nın hükmede
cekleri para cezalan: 

A) Ticaret ve Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları 25 liradan 
1000 liraya kadar, B) Esnaf Oda.
lan 10 liradan 200 liraya kadar. 

4) Aşağıdaki cezalar da Tica
ret Vek~letinin yazılı talebi üze· 
rine salfilılyetli asliye ceza mah
kemeleri tarafından verilir. 

Konyada Mevlana günü 

zevcim Reşat Arif Soykan'ın vefa· 
tının kırkıncı gününe müsad!f 5112/ 
942 cumartesi günfı Öğle namazım 
müteakip Beşikta~a Sinan Paşa ca
m!lnde Mevlüd okunacağından arzu 
edenlerın teşriflerin! llca ederim. Konya (Akşam} - Halkevi ta

rafından 1 1 hirinciknnun Mevla.na 
günü olarak kabul edilmiştir, Bu gU· 
nün kutla.tıması için şimdiden hazır
hklara başlanmıııtır. 

Eşi: Lfttflye Soykan 

Teşekkür 

~ ... ·-----, 
ELHAMRA'da 

Duçar olduğu apandisit hastalığım 
derhal teşhis ne lcabeden a.melıyeyi 

Marmara Kliniğinde hazakat ve ma
haretle icra ederek beni mütemadi· 
yen bizar ve bitap eden bu metten 
kurtaran operaetör bay Feridun 
şevket Evrensel'e karşı çok müteşek~ 
klr o1duğumu alenen bildirmek be
nim 1çln bir vecibedir. 

6 ncı Zafer Haf~ 

SUR'TUK 
Binlerce görenlerin alkı"'1dığı en 

güzel Türk Filml 

Gazetenizin tavassutunu bca ede-
rim. l\lürüvvet Tür 

Ayrıca: 

KADIN KALBi 
ANNE NAGEJ, - WELDON , - 9', 

Her k~:ı~J:ESpn~~: Fnm ı l Al TIN 'EHiR 1 
Ma tıneıer ı de ba~lar. 'l 

~-----''' _, "•••••••Bu gece saat 21 den itibaren •••ı•••ll!+!IAI--~ 

.. 

Is tan ın en guzel ses ı, E S 
1 Sine'!1asında.. Yuna~.is

Tangolar Kraliçesi 

~OrFDA V~M~O 
Hisli, heyecanlı, tarkılı bir aşk ve macera Romanından: 

KOCANA iNANMA 1... 

Bu aksam SARA v Sinemasında 
Mevzu.unun güzelliği. 1'9 ınizanseninln zenglnUğlle bütü."'l seyircllerlıı 

ba§tan sonuna kadar büyük blr al!ka lle takip edeceği (Renkll) 

Çöl DEVLERi 
Büyük Macera, fedakArlık ve kahramanlık filmi başlıyor. 

Baş Rollerde: 

RANDOLPR CSOTT - JtOBERT YOUNG - VİRGİNİA GİLMORE 

Yürüyen Medeniyet . . Son kırmızı derililer. 

A) Bu teşekküllere kaydolun
madan ticaret ve sanatla iştigal 
edenlerden veya Borsada mua.. 
mele yapanlardan ticaret ve sa
nayi erbabına 500 liradan 5000 
liraya kadar ağır para cezası ve ~-!•••••••••••••••••-••••••~. 
üç aya kadar hapis cezası; 

B) Küçük tacir ve esne.fa 25 
liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezası ve üç aya kadar ha
fif hapis cezası; 

5) Meslek guruplan Azalarına 
ce2a: Bu teşekküllere kaydolan
lardan esas iştigal mevzularına 
göre vücuda getirilen meslek gu
rupları, hüktlınet tarafından Am
me hiımetlle tavzif veya Amme 
menfaatine müteallik olarak ittı. 
haz edilen tedbirlerin tatbfidne 
memur edildikleri halde, bu su
retle tavzi! veya memur edilen 
giırup ~zalan kendi kisselerlne 
isabet eden vazlf e, hizmet veya 
işi ifa etmezlerse, bu vazife, ~ 
met veya işin tekabül ettiği lay-

Tarlhln en kanlı .!J8lillası canlandı ... . 
San'atın en tanlı zaferl alkışlandı .. . 

Günlerdenberl L A L IE: 'yl yerinden oynatan 

TtlRKÇE 

KANLI SALTANAT 
Blltün kalpleri titreten bir de~et. •. Bütün gÖ'Zlere yaş dolduran bir 
ıztıra.p.,. Bütfln tı&ıllllert tJ.}dırtan bir aot 19ln<ie yaşatan bu eşsiz fılın. 

BİR llAFI'A DARA DEVAM EDECEKTİR. 
DİKKAT: Bu !'Um aynı amanda İzmtr'de LALE ve TAN 

Slnemalarmda da gösterllmektedtr. 

metin beş misline kadar para ce- Devlet denizyollari i•letme 
zaslle ve üçer aya kadar hapis Y 

cezasile mahkô.m edillrler. umum müdürlüğünden: 
Bu maddede yazılı para ceza- İdateın.1.z müstahdemlerlne aıt vo cem'an yek~n bin takım kadar elbt... 

lan Ceza Kanununun 19 uncu ve senin d.1k1mt lG/12/1942 g1ln11 saat on beşte pazarlıkla talibine ihale edıle. 

24 üncü maddelerine göre hapse cektlr. Şeraiti öiırenmek lteyenler her gün Taphane'dekl Malzeme Şubem11ı 
tahvil edllir. Müdürlüğüne müracaat etmelld1rler. .ıg55, 

Mu si ki meraklı I an nı ı.__ı_st_an_b_uı'lm!"v_a_kı_fl_ar_D_ir_e_kt_ör_ıu_ğu_ .. _ııa."_ n_ıa_rı_I 
Bemtl ve Muhammen aylı~ 

Bevtn~ek bir müjde 
Avrupanın en meşhur Kuatuor'u olan 

n Fr. Seha.fer, G. Olow.son. E. 
Kessinger ve A. Müller 

mmında.kl btıyük ve dehakAr muslk1 
üstadlt.nndan mtlrekkep 
DAS SCHLESİSCHE 
STREİCHQUARTETT 

tan.tından pek yakında Ankara ve 
i"stanbuı halkına. emaals1z tnuslki zl.
,afetıerı dlnleteceklerdlr. 

Mahallesi Cadde va IOkai:n No. su Cin.si L. K. 
İbrahim Paşa Nasuhlye hanında 8 Baraka. s 
Çarşı Talcyecller 28 Dükk.An S 
Daya.ha.tun Kalcılar hanı 1 inci ) 17 Odanın 84/192 ) 1 65 

katta ) hissesi ) 
Yukarda yazılı mahaller 943 senesi Mayıs sonuna kadar klraya verilmek 

O.Zere arttınlm.alan uzatılmıştır. 
~kliler 4/kfı.nunuevvel/942 cuma gll.nü saat on bı>şe kadar Çemberli• 

taşta 1stanbul Vakıflar Müdllrlfiğünde Vakıf Akarlar kalemJııe gelmeleri. 
.ıı:ao. 



[saibahçe ve ev ~r~ti_j 
ISI ANBUL HAY 

~ -·-- .--~·~--------

Yaprakları çabuk 
dökülen ağaçlar 

Her patates 
mahsul vermez Son harb hareketlerinin 

Bayanın kuyru~u .u 

çalmışlar! 

Kuyruk, haymnfarda çok işe 
yanyan bir uzuv olduğu gibi on
lar için bir de siistür. Meseıa, ta· 
vus kuşunun o siisfü kuyruğu ol• 
masa, biçimsiz bacaklarile ne çir. 
kin görünür... l{U)Tuldan bazı 
acayip zevldi insanlar tarafından 
kesilmiş köpeklerin hoyratlıktan 

~aprak dökümü d.eva~. etmekt~- Geçen ilkbaharda latanbulun he· 
d. A.;a lann cimlenne gore bu do-

·~· .. ç v• . v k h ·a men her tarafında patates yeti~tiril· 
kiim z.amanı da degıo~r. ~0f1. a.., mesi için gayretler aarfolunmuştu. 
cereyanlarının, güneııli gun erın, sert Birçok itinalarla bağlarda bahçeler- manaları 
yağmurlann ıonbahar donlarının, d h tt k 1 d 'b'l t 
deği~ik istik~etlerden esen rüzgar- o vd~k'lat~a. ıFr ykert ebr ··ı~· ıbe pa ya.--

k d"k" ·· ·· k te. ı ı mıotı. a a u un u ga ,. 
lann yapra o umunuldn ~r enalveya ret ıve emeklerin kısmı azamı boşa 
geç kalmasına sebep o ugu m Um.- k B b ı eh b. v 1 d k. k çı mı§hr. unun aıı ıca ı e ı, pa• dur Bazı agaç ar var ır ·ı, yapra - .d. 1 .. ö · t"h 
la · ok k d'"k 1 B .. tates çeşı ın n toprnga g re ın ı a-
'- rınıdç_k .. e~ ek- ok er ~ll"" u a~aç- bedilememio olmasıdır. Muhtelif 
.ıarın ° cakum e 1 er encı gıdnile •kel' ep

1 
•• topraklara göre tecrübe edilerek ay-

esaaen ıı veya mute ı ım ı ] · 1 • d B 
b·· ı d · ha 1 d b l _ n mı} patateı çe§ıt en var ır. u çe-o g c,..-ı ne tarın an u unması . I • .k jk• k d d 
dır. Bu gibiler sonbaharın ilk yağmur ~~ erı~ mı !arı ot:u~ ı 1 :ab~ri;;~ 
veyn ıoğukça rüzgarlarına maruz aer opf ragın ye ış ırmh 8 h . b'ır 

k d "k ı:. b ve evsa ınn uymazsa er ııııgı 
kalınca, yapra lannı o mea;e ao- 'd' k d • · ·ı · · ·ı· 1 1 U · 1 ki k'. ük. çeıı ın, ne a ar ıtına ı e yetıııtırı ır-
alr ar. ğ m1umıyekt e yaprab .. a~L uç Hı yetiıtirilsin, mnhııul verebilmesi 

o an a aç ar er en ve uyua; yap· ka.b"l l 
raklılar daha geç yaprak dökerler. 1 0 amaz. 

Yapraklarını erken döken ağaç- Eti pembemsi, beyazımsı ve ıa· 

Şark cephesinin cenup kanadın· 
da baılıyan Sovyet tanrruzlan Al· 
manlar hayli zor bir duruma dü§Ür
dü i!c de, bidayette ıöylendiği ka
dar yıkıntılara acbep olmadı. Al
m:ın mevzileri bu kanatta geçen ya
zımızda izah ettiğimiz aebeplerden 
hayli fena durumda olmaaına rağ
men, ilk büyük darbede yıkılmadan 
durabildi. Halbuki bu kanattaki Al· 
man mevzileri in§Asına baılarııp da 
ikmal edilemiyen bir ev gibi, yarım 
ve iskelet halindedir. Er geç ya bu 
ikmali yapmağa ve yahut yıkılmağa 
mahkumdur. Yeni açılan cepheler, 
Avrupada daha biyade yayı).. 

Ynzan: 

M. Şevki Yazman 

güçlükler hazırlaması pekiıla kabil· 
dir. Çünkü Bizerte • Sicilya istinat 
noktalan vaaıtasile Akdenizi ikiye 

ai takdirde Mihver, Bingı:ızi ile bir- derhal göze çarpmıyor mu? Bıl· 
liktc ıimdi Trablusgarbı da kaybet· dırcın, keklik gibi bazı ku~ann 
miş bulunurdu. kuyruklan pek kiiçiik olduğu için 

Amerikan darbeaj yaman vurul- hnvada çabuk mnne\Ta yapamaz
du: bu hareket Şimalf Afrikada lar, bu yüzden avcı saçmalanna, 
Mihver için cöldürücil> de olabilir- kolayca hedef olurlar. 
di. Eğer ilk gününde bir parça daha Kuyrukların en değerli i mu. 
cesur davranıp Bizerte ve Tunusa. hakkak ki tilki ku)TUğuclur. Hny

bölmek, müttefiklerin yalnız bura· kadar da uznyabllmiı olsaydı... vanlanu en kurnazı sayılrm tilki, 
daki değil,• Hindistana kadar olan Mamafih Mihver mukavemetinin bu- marif etıerinin bir ço&runu lmy
cephe üzerindeki harb hareketlerine racla da jJanihaye uzayıp gitmesini ruğuna borçludur. Avının göztin· 
teair edecek kadar milhimdir. Nete- akıl pek almaz. Elverir k1 müttefik- den lfİzlenmek istt.>diği zaman \ 'C.. 

kim Trablusgarbın da ~imdilik ra- ler zayiat ve fedakrtrlığı göze ala- Y~ ~~ışmanı~dan k?çarkcn haba 
hat rahat durması, bu Tunus hare- rak Mısırdaki gibi kanlı taarruzlara tuylu kuyr?~'llll';l O.} Je ~~t~hklll. 
kah dolayısile kabil olmuştur. Ak- Birişebilsinler. hareket ettırır kı, kcndısınııı no 

tarafa gittiği fnrkedilemez. Biri-
lar arasında meyva ağaçları, akasya- nmaı olan üç cinsin ayn ayn çeşit
lar, ıöğüt ve kavaklar vardır. At le~ni. tecrübe edip aralarından. en 
kestanesi, kestane, çınar, ka- musaıt ve mahsuldar olanı lntıha
yın gibi ağaçlarla m~elet yap- bedilme:uc. yapılacak bütün gay
raklannı geç dökmektedirler. Bu retler \."C masraflar füzuli olur. Bu 
dökülüş memleketimizin aahil ve sene patates yetiııtirmek istiyecek 
mutedil sayılabilen yerlerinde böy- olanların, bulunduktan yerlere ya
Je olur. Yoksa soğuk ve yayla mın· kın bölgelerde ycti~tirilmekte olan 
takalannda bunların dahi erken yap- çqitleri kullanmaları liizımdır. Pa
rak döktükleri görülür. tat~ ziraati kolaylığı nispetinde 

ma dolayısile Almımlar için ıı.rtık ---'*"!:.o------------------...... ~~-::;-;::, 
ikmal pek mevzuubahis olmadığına 

ıın u n11n11ı rıı n 111 •,. •r••~r--- · ·· • •ı ı ı 11111 n nıu ı ıı11r•ı111•cıe ı • • · • • .. ·11 bl 1 'l l 1 k k l 
r erı c mrnaz ı yanşına a • 

~~~I 
kışan birçok kimseler de «Sen tn. 

6 
O ~ ~t~~ ~ kiysen, ben de ku~nığ"lıymn öiyc göre, Alman sağ yanının Don nehri 

gerisine ve hatta belki geçen kııı ge
çirdikleri en kısa hat olan Harkof -
Rostof veya Harkof - Taganrog hat
tına çekilme!.i mukadder gibi bir 
§eydir. Almanlar bu i~i belki de ıim
clilik büyük kuvvetlerin tazyikı al
tında yapmamak için mukavemet 
ediyorlar ve ıonra kendiliklerinden 

~~~ o o o o ö~niirJcr .. Şık bayaıılann Rönar 
_.~ - _ Arıantelennde o muhteşem l uy 

F f 1 . . d I ruk ne güzel süstiir ... 
are ere muca e e Kuyruk deyince hatmına gel-

Yaprak dökümü aynı zamana ras- masraflıdır. Bunun için kUçük ölçü
lıyan ağaçlan bilhassa şehir ve park de tecrübe zlraati yapmadan geni§ 
yollıınna dikmek lazım gelir, Bu su-- ölçüde dikilmemelidir. 

Fransız gazetelerinin yazdık- blle fareler! avlamaktan 
Iarına göre, farelerin Partse akın- yorlarnuş. 

di: Tramvay1nrda yeni pey<la o1an 
çekini- kuyruk hırsızlarından haberiniz 

retle bunların yapraklarının toplan-
ması ve yollann temizlenmesi daha K •• ıı 
kolay olacağı gibi, aynı zamanda bu ışın açan gu er 
yapraklar bir yere toplanarak yığın 
yapılır ve çürütülerek bunlardan 
bahçeler ve anksılar için çürümüş 
yaprak gübresi yapılır. Bu yaprak 
gübreleri bilhassa aaksıda yetİ§tirile· 
cek ıalon nebatları ve çiçeklere 
mahsus en besleyici bir gübredir. 

bu tashihi yapacaklardır. 
Bundan çıkardığımız mana, Sov

yetlerin henüz büyük ölçüde taar
ruzlan gene başarnmadıklarıdır. 

Kı§ın, hattA karlı günlerde bile Yoksa dediğimiz gibi bu kanat böy
açan güller ıvardır. Fak.at bu güllerin le bir çökertmeye müsait bir yerdir. 
ekserisinin kuvvetli ağaç üzerine ve Buııunla beraber Şimali Afrika
bilhassa yabani orman giilü üzerine daki müttefik tnarruzlarile Sovyet 
aşılanmıı olması ıarttır, Ormanlar· cenup kanadındaki taarruzlan aynı 
dan toplanan yüksek yabani güllerin zamana tesadüf ettirmek her iki ta
kışa çok dayanıklı olmalan ve kışın raf için de faydalı oldu. Almanla
giineşli günlerinde kolaylıkla au yü- rın Şimali Afrikaya ve Akdenize 

Torı•k konservesi rlltmeleri, bunlann üzerine a~ılan· mühim hava kuvvetleri kaydırdık
- mı§ olan güllerin çiçeklenmesine yar· lan muhakkaktır. Binaenaleyh 

dımı dokunur. Bilhassa yediveren Sovyet taarruzu iizerindeki haYn 
yapınız melez güllerile pernet güllerinin ha- baskısı azaldı. Buna karşılık ıimdi 

Torik mevsimi içindeyiz. Bu tabii zı çeıitleri kıııın çiçek açarlar. Şayet Şimali Afrikaya ve Ak denize kay
ıervetten hakkile istifade etmek im· bu gibi gllllerf limonluk gibi hiç ve- dınlmıı kuvvetlerden bir kısmının 
k&nı da vardır. Bol bol tutulan to• ya pek az 111tılan camekanlı yerler- da Sovyet taarruzları dolayısile yer-

'-'} 1 ki ı 00 150 de büyük aaksılarda, yahut yere di- !erine iade edildikleri §Üphcsiz oldu-rik !erin 5 - 6 ıci o u an · " J ) 
kuru~a kadar aatılmaktadır. Velevki kili olarak bulunduracak olursanız guna göre, ngi iz ve Amerikalılar 
biraz daha pahalıya alınmış olsun, hem kıııın çiçek açarlar, hem de ilk- da bundan foydalıınacaklardır. Te
ber halde kiloıu 30 - 40 kuruşu geç- baharda ilk turfanda gül verirler. şebb:isü ele almanın ·ve taarruza gi-
mez. Torikten bütün kı§ istifadeli ve Toprağa dikili olmak ıartile ve nl'şdm .. cn~lnk Mihver. dbü~manlarına sağ-

üdd d b. k ·· · · 1 1 1 .. k a ıgı ı avantaJ udur. uzun m et ayanan ır oruıerve uzerını cam ı çerçeve er e ortere ş· 
1
• Af "k dak' Al . 

yapılabilir. Bu konserveyi herkes )·a- çelik güllerinden de kı11n gül kopa- . dım~ 1 ~~1;.v. k d ma?. ~~zıyt 
pacak olursa mükemmel bir kıılık nlabilir. Çelik güllerinden bu iıe el- b de ı~a 1 1 

•• 
1~.1 a ~r çu~u çı j 

yiyecek maddeıini hazırlamıı olur. verf§li olan on beı çqit kadar var· mad ı. dgeıda onunek' g.c ~I ?li~e 
T ik k · · k k el B 'tl ri h '-"'-t · · 1 ·ı or usu ur u ve se ızıncı ngı z or-

lı. 1 
ord Yonaerlveakınıkyapma fpe bırh. l ud çeaı ed 'k a.ıux kısı~ de~)ı'ke dusunu da durdurdu. Vakıa ilk ha-

o ay ır. apı aca onserve ev- a çe er en te arı etme ıım ı ı k •v· .. b' k'I d 
kalade lezzetli ve helseyicidir. Bu- kabil değildir. rfe 

1
et etaktıglı uaten

1 
1?

1
. 1 omd etre. ~n 

) ~ l d' T ·-· · · aza uz aşmış ngı ız or usu ıçın 
nun !apı m~ızlı fOY ~ bır: o~gın ıçl~- geriden ikmali beklemek kadar ta-
ni lyıce temı emeli, aıını .ıı.came ı; y •J J d•k• • b" b' " d 
"' a · k ı ık d'li d" eşı sa ata J IOJZ 11 ır ıey olamaz. Fakat eger en-
., - J aantımetre a ın ı ta ı m ı- d""· "b' R )" l" d k 
1. 1 B d"l' 1 • b. b"" ük ıgı gı ı, omme ın e ın e anca 
ım ayırma ı. u ı ım erı ır uy b k k 1 b ı d · · k 1 .. · · Y eıil talata hem ııda bakımın- eş on tan a mış u unsay ı, 

tencere ıçıne oyma ı ve uzerını ten• b·· . .J b' "k ı· b ki v ) ı·· · .. k 1 ·ı dan, hem ele ucuz ıebze olmak iti- oy1e ır ı ma ı e emege as a u· 
cerenın agzına adar tuz uca ıu ı e I l k 1 d lkrn 1 · · b d } 
d ld k v k l barile bütün bahçe i ev ere tavıiye zum a maz ı. a ıçın u ura a-

o urup apagını apatma ı ve dl b l y k l k' ld v ·· b d k' 
ateşe koyarak ıuyu hemen hemen e i e i ir. etiıtirilmet.İ o ay ve hiç mM~h va ı od ugurıa g~rke, ura

1
. ka ı 

b' · • k d k 1 d bir önemli ihtimama muhtaç olmı- ı ı ver or usunu haylı uvvet ı a-
ıtıncıye a ar aynatma ı ır. . yan bu sebzeyi bol miktarda yetiş- bul etmek icabeder. 

. ~uyu ?itmek vüzere iken !enc~r.eyı tirip kışın ve baharlık olarak eviniz- Mamafih buna rağmen .sekizinci 
ın~ır!°elı ve ~?g~yun~ .t~rık dılım- de bulundurmak faydalıdır. Bahçe- ordunun fazla beklemiyeceğini, beş 
lerımn her bınnın densını, kılçıkla- on gün zarfında ı"kmalı"ni yaparak 

k yıkı !erden alacağınız yerde evinizde ye-
rını ve siyahımsı et ısmını a a.· harekete ger•~eg"ı'nı' kabul etmek l b d b t~tireceğiniz yeşil salatalar hem te- ,, ....... 
malıdır. Bu parça an oz"!a. a!1 ır miz olacaktır, hem de ucuza mal doğru olur. Zira hiç değilse Mihver 

lan devam ediyor. Hesap edildi- Paıis mühendlsleri depolarda, 
ğlne göre, Pariste cm milyondan fareler! soğuktan dondurarak 
ziyade fare vardır. Bu fareler, imha etmeği düşünmüşler ve bu 
mağazaları, kanalları, depolan, karan tatbik etmişlerdir. Fakat 
evleri ve diğer meskenleri doldu- bir de 'ne görsünler, blr müddet 
ruyorlarmış. Yaptıktan tahribat sonra farelerin kıllan uzamış. 
büyükmüş. Sart hastalıkları yay- Böylelikle ylne soğuğa dayanarak 
dıklan da başka. ölmemişler. 

Daha geçen sene Pariste fare- Bulgarlstanda da geçenlerde 
lerin imhası için tedbirler alın· farelerle bir mücadele haftası 
mıştı. Bu maksatla bir «Fare açıldı Bulgar gazetelerine göre 
günil» 11An edilmişti. Bu günde Bul~standa farelerin yaptıkla~ 
farelere karşı amansız mücadele 
açılmıştı. Farelere karşı böyle n tahribat senede üç buçuk ınil
günlerin haftalnnn tekerrürü yon levayı geçmektedir .Gazete
bu sene de kararlaştırılmıştır. ler, Bulgarlstanda farelerin im-

Senede üç defa yavrulayan fa- hası için halkı teşvik edlcl neşri
relerln adedi hlç bir türlü azala- yat yapmaktad rlar. Mekteplerde 
mıyormuş. Şehir depolannda o farelerle mücadele hakkında bi
kadar çoğ'almışlardır ki kediler rer saatlik konferans verilmiştir. 

Patlıyan bombalann parçaları kimin malıdır? 
İngilterede garip bir elan görül

mÜ§lÜr. Davanın esası ıudur: Bom
bardıman neticesinde harap olan 
bir binanın içindeki bomba parçala
n kime aittir) Bu ıuale bir kısmı: 

c:Binanın aahibine~. bir kıamı: cHü-

kumete> cevabını ıvtermiıtir. Nihayet 
i§ mahkemeye düıımüıtür. Mahkeme 
binanın sahibine hak vermiıtir. 

Mahkemenin kararına göre, hükU
met, düoen bombanın rnadent parça· 
larına harb ihtiyacı için el koyabilir. 
Fakat bedelini vermek f8rtile ... 

Milano hayvanat bahçesindeki maymunlar 
Mil~no hayvanat bahçesinde 

maymunların kafesleri tamir edJ. 
lirken her nasılsa kırk maymun 
kafeslerind~n ka.çmıştJr. Bunlar, 
vatanlarındaki onnanlar zannet
tikleri şehir parkında iki gece 
kalmışlardır. Hayvanat bahçesi 
idarecileri, kaçan rnayrnunlan 
yakalayıp kafeslerine getirebil
mek için çok uğraşmışlardır. 
BU'n.lar nihayet şu çareye başvur
muşlardır: 

Maymunlar Mila.no şehir par-

kında a.navatan ornıanlannda 
bulabileceklerini sandıklan muz
ları, hurmaları ve diğer meyva
ları bulamamışlar, aç kalmışlar-
dır. Bunun üzerine firari may
munlardan biri kafesine dörunilş, 
burada bir çok nefis meyvalar 
bulmuştur. Bu maymun keşfini 
derhal öbür firari arkadaşlarına 
haber vermiş ve böylelikle hepsi 
birer birer kafeslerine girip yaka
lanmıştır. 

Balıklar da harbden zarar 

~avanoza sırıılamalıdır. Bınncı sıra eclilecektir. Yeşil ıalatalar yalnız aa- buradaki ordusunu artık takviye 
v itince uzerine bir sıra de!ne yapra: lata olarak değil, aynı zamanda ye- edecek durumda değildir. Hareka
gı ve 1 O : ~ 5 .tnne k.ı:rabıber tanesı mek olarak da kullanılır. lapanak tın ba~ında İngiliz ıekizinci ordusu· 
koyarak, ıkıncı ve tfer aıraland dt gibi piıirilebilir. Dolma $Brmak için nun buradaki Mihver kuvvetlerine 
aynı suretle ynpnra avıınozu o - kullanılır, püresi yapılır. üstünlüğü kati olduğuna ve arada Şi d'k bd h nl d 
durmalı ve en üstünü iki parmak d . M"h k t . m ı i har en ayva ar a 
örtecek kadar zeytinyağı ile ört- Bahçedeı ı yetiıtirilmesi yalnız f e~e~ z91:~~ a. ısed dı ver k u~vel - muzdarlptlr. Dağlık, ormanlık 

görüyorlar 
da ve 1500 kilogram ağırlığında 

büyük bir balık İspanyada Vayos 
de Roketas deniz kıyısında dalga
lar tarafından sahile atılmıştır. 

Bu balığın vücudundaki delik 
deşJklertn, denizdeki 1n!i1Aklar
dan olduğu anlB§llmıştır. 

melidir Bir hafta ıonrn da limon aı· dikilmesinden ve bir de çapalanma- crı~ın ıe ızın~ı 0~.~u ~n l ço d vaz a mmtakalarda kurt, tilki, tavşan 
karak ~emeğe ba:lıyabilirsiniz. sından ibarettir. Sümüklü böcekle- z~yıatbveürm~911 .. tka ~ 1 d' uduhn ~guln~ bilhassa koca cüsseli ayılar kur-

1 k gore, u · ~tun u ıım 1 a a az 11 şunlara mermi ve s:arapnellere rin zarar yapmasını da ön iyece d b. ) h k•f· 'k 1 h ' Y 

S 1 ır ve ınaena ey 11 ı ı ma ıve a· h d f 1 1 
D iz h 1 a On begonyaları olursanız bedava denilecek kadar zırlıktan .so.nra burada·k· i .. Mihver nedae doenfuyorhaarr.blerinen d ayvankurbana-

ucuz bir sebze yetiıtirmiı olursunuz. kuvvetlennı gene geri surmege baş· . Z e ~. 
Salonlarda bakılan begonyaların Menim heınUz geçmemiıtir. Daha lıyacaktır. Kaldı ki, Çad gölü aahi· gıdiyorlaT. Altı metre uzunlu5 ... n· 

kışın sıcak bir havada bulundurul- on beı gün ycıil salata dikebilirsiniz. linden hareket ettiği ve hayli kuv· -----------
ması liızımdu. Eğer salonun havası Yalnız dikeceiiniz ÇC§İtin top aalata vetli bulunduğu haber verilen Fran· LUzu msuz an ah tarı ar 
1 O dereceden daha aşağı düıerae denilen ve göbekli olarak yetişen ıız kuvvetleri de ıimdiki MihYer 
begonyaların yapraklan sararmağa cinsin çeşitlerinden olmasına itina hattının geriıine yaklaıınca, bu çö· 
başlar. Begonyalar iki ıcyden kor- ediniz. Kıvırcık aalata da makbul- zülme daha çabuk olacaktır. 
karlar. Biri soğuk, diğeri de fazla dilr. Fakat top olanların yaprakları Biraz fazla teenni, bir pa.rç.a ııeç 
rutubettir. Bunun için begonya aak- püre yapmağa ve pi,lrilmeye daha kalma Tunuıta mlittefiklerln karf1"' 
ıılannı 11k sık. ıulamak zararlıdır, elverişlidir. ıına, çok önceden haber verdiğimiz 
fidanlan c;ürütmüı olursunuz. zorluklan çıkarmııtır. El çabukluğu 

Begonyalann da diğer fidanlar CEV APLARJMJZ: yapan Almanlar burayı bütün tehli-
gibi saksılarını derin birer tabak içi- kelere rağmen, ıüratle iıgal ettiler 
ne oturtmalı ve bu tabağın içine vo fedakArlıklar ıöze alarak karıı 
saksıdan eızacak suyu tekrar ıaksıya Limonlara hangi gübre ta.rafa takviyeler geçirdiler ve hail 
dökmdidir. Bu ıuretle kışın begon- verilmeli? da geçirmekte olsalar gerektir. Bu 
yaları hafta.da bir defa bol au ile ıu- böyle olunca, lngiliz ve Amerikalı· 
ladıktan sonra sızacak suyu ild gün Tak.imde bayan K. N. ye cevapı lann ioleri hayli güçlC§Tlliotir. Çilnkü 
sonra tekrar fidana dökmelidir. Şa· Bu aylarda limonlara glibre ver- te§ebbüail ele alan Almanlar ml.idafj 
yet salonun sıcaklığı 18 dereceden mek caiz değildir. Martta limon aak- vaziyetine geçmiolerdir; bunlara ta• 
yukarı ise o zaman bu fidanları haf- sılanna gübre verilmesine baolanabi- arruz etmek ve tutundukları mii.atah
tada iki dda aulamak lazımgelir. lir. En muvafık gübre koyun güb- kem yerlerden çıkarmak bi.iyük za• 
Esasen bütün salon fidanlannı aynı resi veya kuı gübresidir (tavuk, ail· yiata ıebep olabilir. Onun için müt• 
tarzda sulamak daha muvafıktır. vercin ııibi). Bu gübrelerin bir kilo- tefikler Almanlann etrafını çovir-

Amerlkada harb sanayilnde B. Roosevelt buna pek ihtimal 
kullanılmak üzere maden toplan- vennedlğtn! &aylemiş, mamafih 
maktadır. Bu işe memur dairenin bir defa da madam Roosevelt'le 
müdürü herkesten lüzumsuz g&üşmüştür. Madam Roosevelt 
anahtarlannı vermesln.i istemiş, bir araştırma yapınca Beyazevde 
Cum.hurreisi B. Roosevelt'l ziya- 182 lüzumsuz anahtar bulmuş
retle bu işi himaye etmestn1 rlca tur Cumhurrelsi bunun üzerine 
eylemiştir. Bu zat demJşttr ki: d rhal herkese lüzumsuz anah
"B1r destede bulunan on anah- e 
tardan yansı ekseriya hiç bir işe tarlannı verrnelerlnl tavsiye et
yaramayan §eylerdtr. Bu suretle mlştir. Tahmhıı edilen 100 milyon 
Amerlkada en u 100 mllyonı anahtarın toplanacağı ümit edl-
anahtar topTamak kabildir.ı lfyor. 

Sigara içerken nikah 1 

var mı? Bu açıkgözler para, snat, 
cüzdan gibi cepten çalınacak tch 
likeli şeylere bakmıyorlar, sadece 
ktıynık çalıyorlar. l'ani. erkek 
yo1cular için tehlike yok Daima, 
kalabalık tramvaylarda bayanla
ra musallat oluyorlar. Geçen gliıı 
rasladı!;'lm bir vaka), anlata) 1111: 

Şişman bir bayan Eminönünden 
tramvaya bindi, etraftaki1eri ite 
dürte yol açıp yamndaki kız ço
cuğu ile içeriye gir<li. Bilet ı>aıa
sı çıkarmak için çantasını kanş
t1nrken arkadan çocuk haykırclı: 

- Aaa ... Anneciğim. ku Tuğun 
kopmuş. 

Bayan hiddetle döndii: 
- O nasıl söz, terbiyesiz? .. 
- Vallahi diyorum anne ... lln· 

ni, buanm kuyru'ru nerl'de? .. 
Kadıncat'lz telaşla Rönar Ar· 

jant.esini çıkaııp muayene etti. 
Hakikaten kuyruğu yok. TclaıJ~ı 
tclilşlı söylenerek arnştırmağa 
başladı: 

- Gördüniiz mü başıma gele
ni? Tramvay yolculuğu bana bir 
kuyruga maloldu. Yepyeni Rönar 
Arjantem mahvoldu. Her halde 
tramvaya girerken kalabalık ara
sında kopmuştur. Kocaman kuy
ruk havaya uçmaz ya ... 

Oturan yolculardan şapkası 

püsküllü bir bayan söze kanştı: 
-Vah hanımcığım naah ... Siz 

de mi kuyruğu kestirdiniz? Boş 
yere arama kardeş. Onu hırsızlar 
~almıştır. Benim de başıma geldi. 

- Ayol, hırsızın kuyrukla ne 
işi var? 

- ll!ıhi bayancığım! Sana ~·a· 
Jan mı söyliyect'ğiın? Traım·:ıy
Jarda kuyruk hırsızlan peyda ol
muş. Geçen gün benimkini de 
çaldılar. Hem öyle ustalıkla Jtesi· 
vorlar ki, ark:ıdaıı ku~nık gidiyor 
da insanın ruhu bile duymuyor. 
Ben de e\·e gidince farh,na var
dım. Kuyruğun gittiğine mi ya
nayım, eve gidinceJe kadar so
kaklanla kuyruksuz clolaştığıma 
mı üzüleyim? 

- İyi ama. kU)TUğu çalıp ne 
yapıyorlarmış? İşe de yaramaz, 
para da etmez. 

- Öyle söyleme bayancığmm ..• 
Kuyruklan, yeni moda kadın 
§apkalanna takıyorlannış. nen 
de çaldırdığım kuyruğu bir hafta 
sonra bir bayanın şapkasında 
görmeyim mi? Gene tramva~·da 
gidiyordum, karşıma şapkası füy. 
1il bir genç kadın dikildi. Bu <la 
ne acayip ppka imiş diye dikkat .. 
lice bakınca ne görsem beğenir
sin.is? Şapkanın merindeki be
nim kuynık değil mi? Vallahl 
UC'UDdakl beyaz benekten tanı• 
dun. Demek ki kuyruğu benden 
çalmışlar, ppkacıya satmışlar. 

Görüyorsunuz ya! Kuyruk hır· 
mlığı da gene kadın modasından 
doğmuş. 

Bazan kendi kendime; insan· 
lann da kuyruklan olsaydı, bil· 
hassa şu sırada tramvaylara bi· 
nip inerken ne kadar sıkıntı çe
kilirdi diye diişürdiim . Yukancla 
anlattığım kuyruk hadisesine şa· 
bit olduktan sonra, lnsanlann 
kuynığunu düşiinünce tü'yleri__m 
ürperiyor. Başkalannm Jnı}nıgı.ı 
ile bu kadar derde girersek, ken
di kuyruğumuz klmbilir başıını
:rıı ne işler açardı! ... 

Cemal Refik 

. B.egonyaların yapraklan çok na- sunu Uç kilo ıuya. koymalıı kabın meğe, Trablusla Tunusu ayınnağa ve 
:z.ıktır. Hava cereyanı bu yaprakları üzerini örtmeli ve böyle l S • 20 alin a~lebl lhtimal evvela Tunuau alarak 
bozar. I B~ndan dolayı aalonlann bırakhktan sonra ıerbetl ıUzülmeli- miistahkem Bizerte mevkllni ıarp
pencere erı açılacaaı zaman fidan- dir. Gübrenin bu pou.ainı eahıla· taA muhaaaraya, anoak ondan •onra 
]arı cere;~ndall; uzak vo tipodi bir nn toprağının il.zerine yaymalı ve zapta talıpcaklardır. Biraz mUhim· 
yeri göturmelıd.lr, Kı~l\ aafon il· ıerly• kalan ıerbetl bir rnlali ıu Uo ce •hldm edilmlı Tobnık mUstah
dan annm hJç birini ıofuk havaya karıohrdıktan ıonra bu ıerbetli ıu ile kem mevklinl lnııillzlerin aylarca 
çı.~anna.?'1alıdır. Pencerenin yaıımda ıakaılan haftada bir defa wlamalı· müdafaa edebildikleri ıöz 6nünde 
guneı gormderi hepsi için ~an selir. c!ır. tutulur-. Bizerte'IA de bu çcıit 

Danhnarkada Per Aensen adın- ~tır. Fabrikatör bu hususta 
da büyük blr sigara fabrikatörü kamını hlç blr mecburiyet olma
geçende evlenmek üzere nişanlJ... dığını ileriye sürmüş ve mahke· 
sile birlikte belediye memurunun meye baş vurın~tur. Mahkeme 
6nülne gitmiştir. Fabrikatörün fabrikatöre hak vennlştlr. Bunun 
ağzında büyük puro, nişanlı.sının üzerine Per Aensen'in sigara içe-

a~Zında da bir sigara bulunuyor- rek nikAhı kıyılmıştır. ~------.. ---~": 
duNikA.h memuru evlenme resmi Bu hA.dlse fabrikatörün siga- ı TURA'.·.- Ötkl:iciıriil .. 1. 
esnasında sigara 1çllem1yeceğin- ralan için büyük blr reklA.m yeri- 'l n 

den bah1ale muameleyi YILımı&- ne geçml§tır. 



sanıte 6 AXŞAM 

rl. HER AK~AM "ı o o A c 1 , m;ı :r~ 1 .. 
BİR HİKAYE ,. ş ı ' h •K•ürsç-;Sklll:>.1r·O<·~··~c·ı lti~rt "amm-·a .§1r·k·et.te_m_11_ g.1b.t .k.ud·u-rt.uy·o·rd·u·. P·e·hll·v·anı bir ar o n un aya tı 

herkes kend!..:fınt severdi. Mektepler- köşeye çekiyor: 
dekl yaz1 'Gabtalan kadar genı.,, dört - Kuzum senin !fln e:ücün yok 
köşe göğsü vardı ve bir sütun baş. mu? .. Bir portakal lçln o kadar y6'1 
lığını andıracak kada.r: katırı olan tepilir mi? .. diyordu. 
boynu, hiçbir gömleğe tıpatıp sığma... Akşam paydoslarında herkes gtt
dığı için daima açıkta dururdu. Bir tlkten sonra şirkette bazan 1klslntn 
kayıı. heybeti ile dolaştığı lç1n kendi- kaldıgı. oluyordu. O zamanlar Zehra 

Büyük sanatkarı diğer artistlerden 
ayıran noktalar - Şarlonun fikirleri 

sine herkes «Pehlivana derdi. sesine yayvan bir ton vererek: 1:evyorktan gelen bir te1iraf ha-
011un e~ası arasında ıpalto• diye - Canım Pehllvmcığım, şeker Peh- berın~e meg?~~ sinema artisti 

bir şey yoktu. ~ın barometrelerin llvancığım, güzel PehUv~ncı~ım. Charüo Chaplın ın (Şarlo) nun, 
rakamlan sıfırların altında dolaştığı nono~ Pehllvancığım... Türk halkına hitaben radyoda bir 
günlerde bile ceketle ve başı açık Diyerek sinirlendiği l.ızların. dAk- konuşma yapa.cağı bildiriliyor. Bu 
gezerdi. Saçlarına kar yağar, yanak- tlloların taklitlerin! yapıyor, ~olll'a haber doğru ise mühim bir hadiae
ları olgun sırık domates rengini alır- da Pehlivanı vır vır yiyordu. Sık sık dir. Çünkil Şarlo ıimdiye kadar halk 
dı. Sırtına en ince bir perdesUyü adamcatızı karşısına alıp s1gaya karşısında katiyen k.onuımamıştır. 
giydirmğe kalksanız: ıİçime !enalık- çektiği de oluyordu: Yalnız bir defa mühim bir tenis ma-
lar gellyor. Mezara girmiş glb1 oluyo- - O san daktilo sana btr manda- çında bir nutuk ıöylemc& lazım geL-
rum!a diyerek çıkanr atardı. llna verdL.. Sebep? .. Pek ziyade arka- · 18 k ı· d 'b t la nutku 

h t d ıor. t f d nuş, e ıme en ı are o n Pehllvanm en ayre e e&er ara ı a§Sınız galiba.,. Sen yemey1nc! b .. _ _,,1_ k' 1 ş 1 
katıyen sinir, kavga, gürültü nedir mandalina küçük hammın bopzın- .~.YUA .a ıs er. yapz:ıı.ştı.. ar onun 
bilmemesi idi. o gücüne, kuvvetlne, dan geçmiyor mu yoksa?. fılımlennde bıle ıesını kimseyo du
kudretine emin insanların soğukkan- o z.aman Pehlivan alı aİ moru morıyurmamış iken, ıimdi radyoda 
Jılığı, sükuneti lle dolaşırdı. BaAu'- cevap vermeğe JcalkL,ıyord~: uzunca bir konuşma yapmaiı kabul 
mağa, çaıtırmağa, kızmağa, hiddet- - Canım ne münasebet?.. Nlçhı etmesi her tarafta büyük bir merak 
lenmeğe bir nevı zayıflık alAmetı g1- bensiz boğazından geçmesin? .. Ne z&.- ve alaka uyandıracaktır. 
bl bakardı. man bir şey alımın, bir parçasını dn Charlio Chaplin, alelade bir ıi· 

Hatt! şirketin bazı genç ve muzip zorla bana verir... nema artisti değildir. Kendisine 
memurlan birkaç kere kendisini kız- - Yaaaa ... Yedikleriniz, lçtıklerin!z mahsus felsefesi olan büyük bir ıa
dırmak istemişlerdi. L!\kln mümkün ayrı değil demek kir.. natkardır. Charlie Chaplin'e fazla 
olmamıştı. - Aman Zehra, arada bu kadar hu_ ehemmiyet verilme& bundan ilerl 

Halbuki demir gibi bir yapısı var- kuk vara cnıım.. 1 k d" A . d' ki 
dı. Birisine kızıp da kavgaya tutuşa- Zehra, Pehliva~~ eski bir mahalle gemle Ate ır. rt13~ ye ı ıe .... ~ sena 
cak olsa karşısmdaklnin halt haki- argosu !le: •Ben tahta burgu! ev\·e vrupayı zıyaret ettıgı za
katen haraptı. Lakin Pehlivan böyle denilecek blr şekllde ~~temadi~~ man, o va.kitler .lngiliz Başvekili 
şeylere katiyen tenezzül etmezdi. yiyordu. Artık ada.ının e.;Jti neşesi, olan Mac Donald kendisini yemeğe 

Şirketteki kadın memurlar, hele güler yüzü kalınamıştL Şlmdl dalma davet etmi§, bugünkü Başvekil 
genç daktilolar Pehlivana bayılırlar- düşüncell ve asık suratlı !dl. o müdür Churchill ve diğer birçok İngiliz: ri
dı. Çünkü çam yarması gibi hademe muavininin cçelUc gibla diye methetti- cali, şerefine suvareler vermişlerdi. 
onları kat!yen üzmezdi. Mesel!\ öğle ği sinirleri de berbat olmuştu. Hiç Charlie, Fransayı ziyaret ettiği za• 
paydosunda üç kere, dört kere çar- yoktan mUnaka!la edecek yer arıyor- man da Fransız Hariciye Nazırı 
ş1ya gitmiş olsa bile bir genç kız: du. Briand tarafndan şerefine ziyafet 

Kuzum Pehllvancığını, şeker Bir yandan da slnlrltllk onu zayıfla- verilmişti. 
Pehllvancığım, canım PehUvancığım ... tıp duruyordu. Avurtlart birbirine Ş 1 , h t 
Şuradan bana bir portakal alır mı,. çökmüştü. ar o nun aya 1 
sın? .. Camm istedi işte! .. deyince he- Bir sabah erkenden şirkette uzun Charlie Chaplio 16 nisan 1889 da 
men yola koyulurdu. blr münakaşadan sonra süpürücü ka- Londrada doğmuştur. Babası mil· 

Amma dışarıda şakır şakır yağmur dına kızıp onu döıtme~e kalkışması zikhol, annesi operet artiat.i idi. Fa
yağıyormu.ş, rüzgar kiremitler! etra- büsbütün rezalet oldu. Zehra iki tokat kat kazançları azdı. Şarlo pek kil
fa savuruyormuş, her taraf buz gibi Y:~.lş~! amma Pehlivanın yüzünü çükken babasını kaybettiğinden, ge
lmiş! .. Pehlivan böyle şeylere aldırış gozunu de tırmalamı.,tı. çinmek hususunda büyük güçlükler-
blle etmezdi. Gider, portakalı alır, Bu hA.diseden sonra Pehlivan şlr. 1 k 1 • d 
gelirdi. Lll.kln bu sefer de gene bir kette mem ı d d e arşı aşmı§, ann~ne yar ım et-' ur ar arasın a uyan ır- k .. k·· .. ı_ h k 
daktilo: dığ1 eski sevgiyi de kaYbetm1ştt. Ha.L me uzere uçu~ yaşta .. sa neye .. ç~. -

- Nonoş Pehllvancığım,.. Ben de ta bu vaka onun kovulmasına bile se- mıştır. ~~rlo, çoc~kl~g~nu ~uyuk 
portakal aldıracaktım. unuttum! .. bep olacaktı. Bereket ki araya gir- sefalet ıçınde geçırm1ştır. Yıyecek 
dese bu sefer adamcağız mesela ye- diler. bulmak için çöp tenekelerini karı~ 
dinel ve yahut sekizlncl defa sokağa Mamafih artık o derece asabı bo.. tırdığı bile olmuştur. 191 O sttıesin-
fırlardı. ıGık• da demezdi ha... zuldu k1 bir gün aynı Akıbete ~n- de Amerikaya giderek orada İş ara• 

İş!n en güzel tararı Pehlivan bil- yac::ığına kendl de şüphe etmiyor ve mıştır. Fakat ümidettiği gibi i~ bıı
tün bunları her zaman güler yüzle öteki arkadaşlaı·ına daima: lamayınca, lngıltereye dönmüş, da
yapardı. Yanlız hiddetlenmek değ11, - Rahat etmek !sterseniz sakın ha bir müddet İngilterede çalışmış
ca sıkıntısı, surat etmek ve saire aşık olmayınız!., diyor. tır. 

gibi şeyler de onun tamamlle meç
hulü idi. 

(Bir yıldız) Şarlo, 191 1 senesinde ikinci defa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• k 
olara Amerikaya gitmiş, bir tiyatro 

1 B U 1 m a C a 1 
kumpanyasna katılarak birçok §e
hirlerde sahneye çıkmı§, ufak tefek -------------.J ~oller yapmıştır. Bir müddet sonra 
Hollivud'a giderek orada yeni tarz-

] 2 3 f 5 8 1 8 9 10 da komik filimler çevirmeğe ba§la-

Günler böylece geçip giderken bir 
gün şirkete lk1 asıipürücil kadına 
alındı. Bunların vazifeleri da1m1 su
rette muessesenln temizliği ile alaka
dar olmaktı. Masaların tozlarını al
mak, c:ı.mları silmek, kağıt sepetleri
ni dökmek, koridora atılan bir tek 
klbrit çöpünü bHe hemen yerden kal
dıımaktı. Çünkü yeni direktör pek 

J l 1 mıştır. Bu filmler iki§er kmmlık seri 
2 - - - . - - - - haliodo idi. Charlie Chaplin bu fi- Charlie Chaplin'in son r esmi ve 

3 
- - - _

1 

- - - - _ !imlere Şarlo adını verdiği hüviyet• artist Şarlo kıyafetinde 
titiz bir adamdı. 

Süpürücü kadınlardan blrl yaşlı ve 
şaşı idi. Fakat ötekl gençti, kıvrak, 
derıı toplu, el! yüzü pek düzgün bir 
kadındı. 

Hatta kendisini gören daktilolar 
onun hakkında aralarında fÖyle ko.. 
n uşm uşlard1: 

- Güzel kadın amma göze çarpmı
yor ... 

- Onu al, giydir, tuvaletini ta
mamla da bak ... Sinema artisti gibi 
olur ... 

Zehra şirkete girdikten biraz 
sonra aPehllvan. da blr ta-
kım garip değiışlkllkler gö7~ 
çarpnıag-a başlam~tı. Mesela bı
yıklanna yeni bir şekil vermlştL 
Eskiden bn bıyıklar düz Jken, şimdi 
uçları yukarıya doğru bükük ve yağ
lanmış gibi parlaktı. Sonra artık 
Pehlivan hayatında ilk de!a tarak ve 
bir de küçük el aynası kullanıyordu. 

Bu ayna da bir tuhaftı Arkasında 
bir zenci resmi vardı. A~ayı eliniz
de salladığınız zaman, topluiğne ba
şını andıran küçücük Uç beyaz top
tan ikisi zencinin gözüne, blrJ de ağ
zına giriyordu. 

Pehlivan hazan iskemlesinde otu
rurken, dalgın dalgın ellndekl ayna
yı oynatır ve mini mini beyaz top.. 
çukları fellahın gözlerine ve ağzına 
sokmağa çalışırdı. 

Zehra ile Pehlivanın aralarında blr 
şeyler geçmekte olduğuna dair riva
yetler başladı. Hatta bir pazar onları 
Sarıyerde Sularda görmüşlerdi. B1r 
kere de Yenikıı.pı bahçelerinde aynı 
masada saz dlnlediklerlne dair dedi
kodular çıktı. 

Bunların hepsi doğru idi. Zehra lle 
Pehlivanın arasından su SlZIIlıyor
du. Şlmdiye kadar şirketteki en gü... 
zeı kızlara yan gözle bHe bakmıyan 
Pehlivana olanlar olmuştu. 

Yalnız Zehra çok kıskanç blr ka
dmdı. Bir türlü Pehlivanın şirket.te
ki daktilolarla, genç kızlarla dost
luğunu çekemiyordu. Hele onlar: 

- Haydi güzel Pehllvancı~. hay
di şeker Pehllvancığım, haydı canırn 
pehlivancığırn .... 

Diye söze başlamıyorlar mı !dl? .. 4-
te o zaman genç süpürücü kadının 
kanı başına sıçrıyordu. Ayıp değil ya, 
Pehlivanı bu tımak!an boyalı, avu
katlar gibi Hl! eden kızlardan, ka... 
dınlardan fena halde kıskanyordu. 
Bır daktilonun ricası üzerine Pehli-

• le, yani malum kıyafetile çıkmağa 1 .. .. .. n_ _ b' . _ı._ 1 rd n 
4 - - - - - - - .- - başlamıı ve bu tip halk tarafından goru§tum. oana ır taır.1m ıey e e 

5 
- . - - . - - - ı beğeailmiştir Şarlo iptida Şarlo bahsetti. Fakat dilnya meselesinin 

ı::: __ 

1 

___ 

1

__ I_ _ lboksör, Şa;lo mü~ikholde, Şarlo [h~ll.~ kendisini alakadar etmiyor iÖ-
l • muhacir, Şarlo rahip gibi adlarla 12 runuyor. l . 
7 - - -,- - - filim çevirmi§ bunlardan eline 30 ihtiyar ngıltere, ihtiyar Avrupa 
, _

1

_ - . - _ ___ bin dolar kad~r para geçmiştir. beni çok alakadar ediyor. AVTupa-
r 1 916 da ikinci parti kısa filimlero da uy?muş k~vvetler ~ardır, hu kuv-
O - . -ı-- - -ı--ı-..11 başlamı§tır. Bunların başlıcaları Şar- vetlerı uyan ırmak lazımdır.> 

Hususi hayatı 1 Ö _l_l_I_ - - - - lo tulumbacı, Şarlo patinajda, Şarlo 
sel'Seri, Şarlo askerdir. Bunlar da 

Soldau saj:'a ve yukarıdan aşal;ı: çok beğenilmiş, Şarlo bütün dünya- Şarlo 3 defa evlenmiştir. İlk ka· 
1 - Avrupada bir hükumet mer- da tanınmıştır. 1918 de kendi hesa- rısı Mildred Harris'tir. Şarlo bunun ... 

kezi. bına ilk büyük filmini çevirmiştir. la az zaman ya.şamıo, bir müddet 
2 - Yakın değ!l _ Dert. Bu filim çok rağbet görmüş, Oug- sonra Lita Grey'le evlenmiştir. 
3 - Kuduzluk. !as Fairbanks, Mary Pickford vo 1 Bundan, ııimdi ikisi de delikanlı olan 
4 - Beyazlanma - Uh.za. meşhur sahne vazıı Criffith'le bir-1 iki çocuğu olmuştur. Şarlo, Lita 
5 - İki har!. Eski bir Türk devleti likte Artistler birliği şirketmi kur-1 Grey'le iki serıe yaşadıktan sonra 

halkından. muştur. ayrılmıştır. Üçüncü kamı Paulettc 
6 - Haklın - Tadadet. Şarlo, .fıilimlerinin senaryosunu Goddard'dır. Fakat geçoode ondan 
7 - Tersi tahta kırıntısıdır - Mek- kendisi hazırlar, filmin aktörlüğün- da ayrıldığı duyulmuştur. 

tu~. _ Model _ Çarpma. den başka rejisörlüğünü de kendisi Şarlo'nun ilk karısı çok giizeldi. 
9 _ Bir Azamız _ İyl cinsten içki yapar, hazırladığı filmi kendi şirketi Fakat zekası mahduttu. Şarlo oku-

çerezi. vasıtasile her tarafa dağıtır. Bunun 
1 mağı sevdiği halde, o dedikodudan 

10 - İtlmadet. için her filminden diğer büyük ar- i hoşlanır, sanattan anlamazdı. İkinci 
Geçen bulınacamız tisllerin kazandıklarından kat kat I karısına gelince, bu, giirültülil hayatı 

S«lldan s:ılı'a ve yukandan :ı.~atı: fazla kazanır. Fakat çocuklu-
1 
severdi. Halbuki Şarlo sakin, mün-

1 - Batum, Para, 2 - Alameriken, ğunda geçirdiği scfalet, kendisini zevi yaşamaktan hoşlanır; bunun için 
3 - Tama:nue, 4 - Umanadı>.m, 6 - korkutmuş olduğundan, hesaplı ha- anlaşamamıştır. 
Memalik, Ir, 6 - Ridlmlvam, '1 - k t d O 
PllAkl, Aşı, 8 _ Akem, Va, Es, 9 _ re e e er. . . , • çüncü karısına gelince, Şarlo bu-
Re, İaşe, 10 - Anlarmısın. Şarl.onun baılıca fılımlen ~fkarı nun için: cŞimdiyo kadar rA-'ladı· 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Tiirltlye Ecnebi 

1400 lru.rulJ 2700 k11l'uş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 , • 

umumı~e, Yumur~ak, Altına b.u:um, 1 ğım en zeki kadın> demiştir. Pau
Şarlo sırkt~, ~ehn.n ışı~l~n.'. Asrı za- !ette Goddard, Şarlo ile evlendiği 
manlar, Buyuk dıktator dur. zaman tanınma.mı§ bir artistti. Ta-

l Şarlo'nun fikirleri nındıktan, kendisine mevki yaptık~ 
Şa l fil' 1 · d I k tan sonra, aralanndak.i büyük ya~ 

1 
d b~ o, k ımber1ın e m

1
e on. şap b~· farkı dolayısile, kendisinin ayrılmak 

ar ır ce et, o panta on, ınce ır . t · 1 ı_t ld' 
b 1 .. .. .. Ş I b k f ıs emış o ma.sı mun eme ır. 

aston a gorunur. ar o, u ıya e- Şa l · · k l B t 1 d'Y• · l r o, ıyı eman ça ar. es e e ıgı 
tın maoa annı §U suretle anlatıyor: l_ -- 1 d d 

B d ki k .... k I k oazı parça ar a var ır. « a§ım a uçu me on şap a va-
kar, kesik küçü byıklar benlik 
alametidir. Düğmelenmiş dar ceket 
ve ince baston iddiacılık gösterir.> 

1-P_a_st_a_ı_tt-lh_a_dtn __ a_d_a_hll __ o_Iını_y_a_n-! Şarlo, bugünkü harbden birkaç 

ecnebi memleketler: SeneULtl: sene 'evvel bazı düşüncelerini neş-

Seneme 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık I RA DY O f 

Bugilnktl program 
3600 altı aylığı 1900, ftç aylı~ retmiştir. Bunların arasında dikkate 

1000 kuruştur. değenleri vardır. Şarlo diyor ki: t-------.;..;..;....;;;.;.; ____ .. cKırallar, pr~sler, ııiyasi rical, bil-
Telefonlarınıız Başmuharrir: 20585 yük maliyecilerle gÖrÜ<•tüm. Hep-
~azı lşlerl: 20765 - fdare: 20681 ~ 

Müdür: 20497 sinde bir felakete doğru giden dün-t-------------- .1 yayı kurtarmağa çalı~mak hususun
Zilkade 24 - Kasım 28 

8. İm. Oü. Öçt İlt1. Ak. Ya 
E. 12,41 2,26, 7,23 9,48 12,00 1,38 
Va. 6,23 8,0'1 12,04 15,28 17,41 19,19 

12,30 Program; 12,33 Müzik (Pl.); 
12,45 Ajans ha.berlerl; 13 Şarkı ve 
türküler; 18,03 Çifte fasıl; 19 Ziraat 
saati; 19,15 Müzik (Pl.): 19,30 Ajans 
haberleri; 19,55 Nihavent makamın
dan şarkılar; 20,15 Radyo Gazetesi; 
20,45 Müzik (Pl.): 21 Evin saati; 21,15 
Müzik; 21,45 Senfoni orkestrası; 22,30 
Ajans haberler! ve borsalar. 

Yann sabahki program 
vanın bir tek portakal almak için tA İdarehans BabıAU civarı 

da aynı kayıtsızlığı, aynı hudutsuz 
hotkamlığı gördüm. Halk, kendile
rini idare edenleri alakadar etmiyor 
gibi görünüyor. Halbuki halk dün
ya ahvalini daha iyi anlamaktadır. 

İnsanlığı mütecasir eden mesele
ler hakkında Hint l ideri Gandhi ile 

'7,30 Program; 7,33 Vücudunwzu 
çalıştıralım; 7,40 Ajans ha.berlerl, 
7,55 Müzik (Pl.) . 

çarş1ya kadar gitmesi, Zehrayı sankl Acımusluk sokak No. 13. 
sevgilisini başka biı kadınla yakala- lll••liıiıiiıiiilllliıiiiıiiiliiiiıiıııiiii• .. . . 

- Bunlar köy manllerl., de~ mi? 
- Evet.. bizim köyün manllert .. 
- Sen nerel1s1n? 
- Ben sana demln yalan söylentlş-

tım. Ben Eğ1rdlrllylm, Eğirdire çok 
yakındır köyümfiz. Blzlm köyden çok 
saz şalrl çıkmıştır. 

- sen de bir saz şairin~ benziyor
sun. 

- Ben şair deill1m amma saz çal-
masını da blllrlm blraz. 

- Ah bir sazım olsaydı .. 
- Olsaydı da ben de ça.lsıaydım. 
- Ziyanı yok, Musacığıml Ben se-

ni saz.sız da dinliyorum. Elverir ld 
bunları candan söylemi.o olasın 1 

- Vallahi candan söylüyorum. 
Bunların hepsi senin için düzillmÜ§ 
gibidir. 

- Demek kl benden çok hoşlan
dın, öyle mi? 

- Hoşlanmak da ıa.r mı, Fatmacı
ğıml sen çok cana yalan blr kadın
sın f Haydi, gel seninle evlenelim. 

Fatma güldü: 
- Ya bela.Iılanmı ne ya.pa.ca~ını? 
- Bunun kolayı var, onlann elln-

den kurtulmak için semt değiştlrl.r
aın. 

- Sen onla.n tanıyor musun? Val
lahi İstanbulun lçint hallaç prunuğu 
g1b1 atarlar ve beni bulurlar. 

- Kabil değll. İstanbul o kadar 
büyük ve dağınık blr şehir k1 .. Vene
dlkll tacirler gellyor, aylarca kalı
yor da atlı asesler lzlerinl blle bulamı
yorlar.. lşlerinl bltirlp gemilere bine
rek dönüyorlar. İstanbulda hısan on 
yıl saklanarak yaşaya.bll1r, güzellml 

Fatma sarhoşlukla. ne yaptığını, ne 
söyledllini bilmlyen ta.kundan deı.. 
~Udi. o Mu.sayı tartıyor, deniyordu. 

- Haydi, artık yatalım.. ben1m 
uykum geldi Yarın ayık kafa lle da.
ha iyi konuşuruz, Musacığunl 

Dedl ve bir kenara uzandı. 
Musa biraz daha lçti:k.ten veı 

Buğdayım kile kile, 
Ölçüldü sile sile. 
MevlAm kavuştursun. 
Yaşa.yalım güle güle. 

ManJsln1 söyledikten oonra, 
olduğu yerde sızdı. 

••• 
o dil, 

Mahalle kahvesinde 
bir konuşma 

Birkaç gün sonra. 
Benll Fatmanın arzuslle Kalafatçı 

Musa her akşam evde kalıyordu. Mu
sa., Fatmarun evine pastu sermişti. 
Fatmanın belı\lıla.nndan henüz hlç 

kimse gellp gitnılyordu. 
Fatma sokak kapısı yanındaki oda

ya ihtiyar bir kadın kiracı koym'llf
tu. Bu ihtiyar lcadm, eve gelen olur
sa: cBen kiracıyım. Fatma. evı bana 
kiralayıp gıttı.-. dlyecektl 

Fatmarun şl.mdlllk Musadan hoş
landığı ve ondan aynlmak ıstemedlğl 
belliydi. Musa da onun sevgislne lti
Ylk olmağıa. ça~ıyor, ak.§amlan eve 
erkenden gellyor, gündüzlert Clbaliye, 
Fenere kalafat yapın.ağa. iniyordu. 

Musa bir cuma. gUnll llk defa sur 
içinde bir mahalle ka.hveslne glttl. 
Kahvehanede epeyce kaltıbalık vardı. 
İhtiyarlardan blrl yanında.ki kom.§U
suna: 

- Yahu, Salt Çelebiyi zinclana at
mışlar. Sen ne dersin bu işe? Çele'b1 
zindana atılacak bir adam mıydı? 

Diyordu. Kalafatçı Musa bunu du
yunca kendi kendine güldil: 

- Çelebi şimdi Venedik şövalyesi
nin yattığı bodrumda Jnllyor. Şurada 
o zavallıya yazık oldu diyeceklerlne 
bir cuma günü kendisine bir miktaı: 
hediye götürseler de gönül alsalar fe
na mı olur? 

İhtiyar adam bu slYLlerı 1uydu, 
Musaya başını çevirdi: 

- Sen1 mahallemizde llk defa gö
rüyoruz. Başka semtten gelmlş gö
rünüyorsun. Salt Çelebiyi de yakın. 
dan tanıyorsun galiba 1 

Musa zindandan yeni çıktığını söy
lemek istemedi. Şöyle bir yalan attı: 

- Blr arkadaşım zlndandaıı yeni 
çıktı da. Dün bana Salt Çelebiden ve 
Piç Ahmetten uzun uzadıya bahset
mişti, 

İhtiyar adam: 
- Demek k1 Salt Çelebi inliyor, 

öyle mi? 
Diye söylenirken, bir delikanlının 

dik sesi. duyuldu: 
- Piç Ahmet MlA. yaşıyor mu? 

Onun ~ını vurmadılar mı? 
Musa bu delikanlıya cevap verdi: 
- Yaşıyor ya. Yaşama.sın nu? Ye

dlkule koğuşlarında onun hatırını sa
yarlar. 

- Haydi be sen de. camı tabutluk~ 
lannda yatıp kalkan blr serserinin 
hatırını sayanlar da onun gibi ser
serllerdlr. 
Musanın canı sıkıldı. Fa.kat, kah

velıanenln kalabalık olmasmdan çe
kinerek fazla b1r şey söylernecil. 

- Arkadaşım, Ahmedin ora.da us
landı~ı söylüyor. 

Dedi. Mu.sanın bu kısa ccva.bı de
likanlıyı güldürdü: 

- Çamuru altın tabağa koysan, 
gene çamurdur. Piç Ahmet gibi bir 
se~sert zindanda uslanır mı hiç? .. 

Ilk konuşan ihtiyar başını dell
kanlıyıa çevirdi: 

- Oğul! sen zindana girip çıktın 
mı? 

- Ha.yır .. Allah sokmasın,. Allah 
yazdıysa bozsun. 

3 Kanun.u3vvel 19".!2 

- Allah yazdı~ı bozmaz. c.ğul 1 
Ka.derlnde zindana girmek varsa, gl... 
rersin. Kaza, belA insanla~ 1çindJi. 
Ben de zlndma gLrecek blr adam 
mıydım? OençÜğlmde nasılsa şeyta.
na uydum. Blr meyhanede kavgaya 
karıştım. Bizim gençllğimlzıde mey
haneler açıktı, serbesti. Btltün kfil.. 
hanbeyler ve her semtin belAlılan 
9kşam olunca meihanelere dolar~ 
İşte ben de böyle bir meyhanede 
kavgaya tutu.,~ Bir serserinin ba.
şmı yardım.. yakalandım.. zindan& 
atıldım ve tamam blr yıl Yedikule 
zindanı denilen o cehennemdo ya.t
tıın. Ora.ya. glrtp de ya ölmeden, ya. 
uslanmadan çıkan pek azdır. Ora81 
bir fırının hamur teknesine benzer, 
oğul! HamurkA.r ekmeği nasıl yoğu
rur, pişlrlrse; zindan hayatı da tıpkı 
öyle. Ma.bkümlar orada az mmanda 
öyl& yoğuruluyor, öyle pl.şiyor k1 .. 
Delikanlı kahkahayla gülerek Mu.

saya baktı: 
- Bu çelebi de fırından yenl çık· 

mı.ş ga.ll:ba.. dumanı üzerinde tütü
yor. Yedlkuleden, Salt Çelebiden, P.lq 
Ahmedin uslandıluıdan bahsettiğin• 

bakılırsa ... 
Musa hiddetlendi ve delikanlının 

sözünü kesti: 
- Bana Kalafatçı Musa derler. 

Ben yalan söylemem. delikanlı! Bent 
C1ballde herkes ta.nır. Şu ihtiyar ba
banın öyled1kler1 çok doğrudur. Ora.. 
ya. giren bU1r.. Yedlkule eskiden 
daha iyi imiş. Tıpkı bir mektebe 
benzermiş. Çıkan, bir daha oraya 
düşmezınt.ş, 

İhtiyar cevap verdi: 
- Doğru söyillyorsun, oğulf Geçen 

yıl oranın muhafızı Hamza reis tcil. 
O Yed1k:ule k~arını ıslah etmiş. 
tL Oradan çıkıp da uslanmayana 
rasgellnmezdi. Şimdi bllmem nasıl
dır. 

- Hamza r&istn kurduğu nizam 
üzerine yürüyorlar. Ko~lann cıam 
ağalan var. Herkes zinda.n angarya
sına nabetle çıkar. 

- Artık inkı\r etme. Belli ld sen d• 
orada bulunınuş.sunl 

:W.usa ltlrafa mecbur oldu: 
- Ben de yent çıktım. Bir yıl~ 

orada yatıyordum amma, bu yatıt 
o kadar havadan oldu, o kadar p1s1 
pisine yattım ki .. 

- Sucun ne ldl? 
- Dayak .. 
- Yedin mı. attın mı? 
- Yesem zindana girer miydim' 

Attım da başımı belA.ya soktum ya. 
- Desen e sen de az çok bel!lt ıar

dansın I 
- İyi amma, bu bel! her zam.an 

ve herkesin başına geleblllr. Ben es
klden belA.lı bir adam değlldlm, Şim
di de kavgadan, gtlrfiltüdA!n kaça .. 
rım; hlç boşlanmam böyle şeylerden. 

Mahalle kahvehanesinde başltyaa 
bu konuşma nihayet Hamza reise ka
dar dayandı. İhtlya.r sordu: 

- Ey, söyle bakalun Musa d&yıl 
Yedlkuledekl ma.bkfunlar Hamza re
isten Ço.k mu memnundular? 

- Evet. Çilnkü o mert, cesur ve te
miz yürekli bir &damdı. Ma.hkilınlıı.r 
onu baba glbl severlerdi. O her za.
man ko~lara. tner, ınalıkümlarm 
hatırını sorardı, 

- Ylylp içmelerine de dlk1tat eder 
miydi? 

- Her gün akşa.ın fuıttl .sıcalı: blr 
kazan kaynardı. Herkes bol bol ye
mek alırdı. 

- HAlA. günde bir kere yemeıc ml 
veriyorlar? 

- Evet. Günde bir kere amma_ 
kepçeler o kadar büyük ki, insan bu,. 
nu iki övünde de ylye-b!llyor. 

- Yen! muhafız nasıl bir adam? 
- Fena değil. O da Hamza reisin 

yolundan yürüyor. Fakat, mahkum
lar Hamza reise Adeta taparlardı. 
0111ın üzerine insan yoktur vesselam. 

- Belll ki, kendlnl çok sevdirm~. 
- H§.la dönmedi mı Ak.denizden? 
- Bu sefer uzun sürcl.U ııır..ına., yeni 

bir haber aldık; donanma pek yakın
da İstanbula dönecekmiş. 

- Halbuki biz kodeste başlta türlü 
duymuştuk .. Hamza rels donanmadan 
ayrılarak kara yelken çe!mılş ve 
başlı başına bir gemı He korsanlığa 

b~lıı.~. 
- Bu ışı o tek başına yapamaz. 

Kolay bir ı., değil bu .. 
- Neden yapama.sın? Ben de vak.

tile denizci ld!ın. Altında. mükemmel 
bir teknesi, etrafında kendine bağlı 
arkadaşları olduktan sonra, korsan 
peşinde k-OŞmak dünyanın en keyl!ll 
bir lşidir. 

- Biz bunu duymamı.ştık. Donan
manın yakında döneceğini söylüyor
lar. Eğer donanma gelir de Hamza 
reis meydana çıkmazsa, senin dedi
ğinin doğru olduğuna o zaman lna.. 
nırız. 

Blr başka ih Uyar lafa karUJtı: 
- Hamza reis padişahtı karşı ko

y.11cak kadar dlk ba:;lı bir adam de
ğlldlr. Onun kara y&lkzn çekerek do
nanmadan aynlac:ı.ğına inanmak 
aptallık olur. 

Mahalle kahvehanesinde bu suret
le başlıyan Hamza reisin k:ı.ra yel!."n 
çekme m~selest bir haylı uzıı.mıştı. 
Bahis han.ıetıenince, herkes sö-ze ka
rııııyorc!u. 

Musa, üç günlük ml~afirllğln ver
diği huzuru m:.>hal!e kahvesinde k:ı
çırma:nak !çın Fatm-ı.nm evine den
mek istedi, ayağa k~ikl1. f::tknt lht!-
;varlar; 'i\r:;~ı;ı var) 
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Fransız donanması 
YENİ ::\'EŞRİYAT: 

PERDE ve SAHNE 
(PERDE ve SAHNE) mecmuasının 

ı kanun sayısı birçok kıymetli yazı
lar ve zengin resimlerle çıltm~tır. Batan gemiler hangileridir ? - Bugün 

donanmadan kaç gemi kalmıştır ? JEOLOJİl'E GİRİŞ 1 
İstanbul üniversite& neşriya.t.ından 

olan bu eser Dr. E. Altınlı tarafın
dan dWmlze çevrllmlftlr. Jee1oJl Öğ
reneceklere, bu Ulmle az çoıı: alika.sı 
ela.nlara. faydası dcıltunacak deterli 
bir eserdir. tİnlvetelte Kitabevinde 
satııına.ktadır. 

- iŞ ARIY ANLAR 3 - SATILIK EŞYA 

Franeaz donanınumın 41'1 ~ Amerikalılann Şimali Af~a 

iıdNei CİHAN HARBİNDE 
MİLLF.TLER Te DEVLETLER 

ti.na. Toulon limanında. kendi ilen- yaptıkları ihTaç hareketine kar~ 
._ batudı. Mib.,...m eline dütme&- Jr...-aia tetebbiie ettiği '9in clcniz.
b ieo, k•di kedilerini bat11maiı den ve laavadan yapılan bomhardı
krcilı eden f°7MlllZ bub gemileriain manim 11eticeliıule. oldukça biiyük 
-.lecli ve .a.imleri beniz rcmıeu ibil- ha.da.. uiıwmllaraa ela, bunlar 
4An1memit olmakla beraber, bwıla- 'İnciliz lft Am..ıkan tenanderine 
zm 3 zırblı. .f ağır, 3 balif kruvazör, ~ auretik birkaç aylık ta- Kıyme\11 profesör ve mulıa.rrtr Faik 

Sabri Duan tarafından telif edlien 
2S muhrip, 25 denizaltı ve 1 tay~ amelen eonra müttefik Slosuı:ıun bu eser, ıtuıaat Kitabevi tarafmdan 
JUe gemisİlıden. ,,ani ceman bti- •flanna iltihak edebileceklerdir. giizel b!r tekilde bast.mlarak satışa 
yük küçük 61 puça eemiden mü- Fıwwzlann e&i Bıetagne zırh- Çlkanlmıştır. Birçok :reskn ve harita... 
llıtldtcp olduğu ajanalar tarafmdan hm, aıeçen sene İngiliE filoeun11a la.mı DAve edllmlo olması esertn kıy
Wldirilmiftir. Menelkebiı- limanına kartı yaptığl metni antum11tır. Bu blclncl tlta.p 

1939 .cnecinde. ikinci um.umi hücum -.-amda hatıralnutta. clban hamini hazrılyan lmlllerden 
l.rb patlad1ğı zaman, f rall98, d~ jeaa - Ban Ye Richelieu d?tnot- ve lı:lıi>in 1llc seneslne alt hldlseler
JNmma haltunmdan Avrupada ikinci lan mü.teaaa. Toaloada kendi ken- den bahsetmektedir. Okuyucularımı
ınC"Ykii iKBl ediyordu.. 1939 aenes.in.- dilerlni babrtnlf olan Fransız zırhlı- ııa tavsiye ederiz. 
de Fransız barb filoeunda ik.iR son lan soıa aiıtem Strasbourg ve Dun- ATATlJRK'tJN BAŞLICA 
aieıtem olmak üzere 7 m4ıh vardı. lı::mque muharebe kruvazörlerile 22 NUTUKLARI 
Bunlardan DuRkerquc ve 5traa- bin tonluk. eeki Provcnce nrhlı~ın- İstanbul lintvendtesl edeblşat fa
hourg zırhlı .kruvazörleri 26 pr bin dan iberettır. Ba hesapça be§ eski ve külte.si profesörlerin.den Dr. Herbert 
tonluk olup, 1935 - 1936 ecncle- dört yeni Fransız aafiı haTb gemi- Melztg, Atatürk'iln en millıhn nutuk
rinde cleaize indirilmişlcrdi. Bunlar sinden iki ~ ve ilci yeni zırhlı bat- lannı toplıoyn.rak bir kita.p haltnde 
da ön taraflannda dörder dörder DU§, :iki yeni '" üç eski aafh harb neçetmlşt1r. Fintı ytiz kuruştur. 
ikiz kuleye konulmt11 330 milimet- gemisi de müttefiklerin elinde kal- MARY STUART 

~lik sekizer büyük topla ailahlıuıdı- Dllftlr. Stefan Zwelg'in bu meşhur eseri 
nlmışlardı. Saatte aüratleri 31 mili Toulonda batını§ olan kruvazör- .Alıru:ı.ncadan bayruı Asüde Zeylıe.koğlu 
buluyordu. lere gelince, bunlar dördü ağır, üçü tarafından dillmlze muvnffakıyctıc 

Bunlardan b~ 191 J..191.f Ye hafiftir. Ağır buvazörler Algerie, tercüme edilmiştir. Bu kitap, knbın-
1915 _ 1916 senelerinde hizmete f' odı. Duplem, Colbeıt" lir. Bunlar oo da yazıh olduğu üzere, Maarlf ve_ 
gimü§ olan ve hacmi istiabileri 22 onar bin ton hacminde, saatte 32 kllliğhıce tavsiye edil~ kttnplnr aTa
bin tonluk olan P~is Courbet, mil aürate malik aekizer tane 203, sındadır ve Türkçe metni Vekillik 
Lorraint:, Provence 'Ye Bretapı.e es- sekizer tan~ 75 ~ -ye hi~ço]ı; uçak- tercüme bürosunca bıcclenip değerli 
ki zırhlılar da zırhh .filoya dahil bu- eavaz topu ıle mu.ceh~zdi. r. bulunmuştur. 

3 h fif bu ö lin b ı Bl!'ÇOk yabancı eserler dllııınlze çıev_ 
hınuyordu Bu eski zrrhlılardan ikisi. a 'Yaz re ge ce, un ar rilmektedtr. Fakat bütün bu kitaplar 
305 milim~trclı1t. on 00,er, diğer üfii ~ de . ~ic~;: 1'araeJ"!laise, 1~ içbı. çok ıyt tercüme edilmiş d1yeml
de 340 milimetrelik onar topla mü- b ~saon11ıe~de ·h yrub .. ~te h 0~ yoruz. Mary Stuart'ın tercUJne&ı mu
cehhez bulunuyorlar IV'tt bazı taııUrat u

60
uç
0 

gerru entl ~r ınrun ac~ vnffak olnnlar arn6lllda oldu~ içln 
9e tad")"tJ lah _.ı·ı . l d" 7, ton, süra: en saatte 32,5 mıl .. okuyuculanmıza tavsiyeyi ı-.- blllrlz. 

. ı.a a ıs. c:aı ml§ er ı: dir. Silahlan 9 tane 152 lik., 8 tane uv.&,.. 
lkıncı umumı hub patlaclıgı :r.ar 90 1.ık ve birçok uçUaa.var topu- Beyotlu Balke-rinden: 
~ Fransanı1! lnfa etm~te bulun- dur. Toulon"da · büyük küçük 25 ı - 3/12/942 ~ günii saat 
dugu 35 er hın tonluk ilu modem muhrip '9'C 25 denizaltı da batını~ 18 de Halkevl:ınJzln Tepcbaşındaki 
zırhlıdan Richelicu ve J enn - Bart tır " merkez binasında. Güzel Sanatlar 
dntnotlan tmamlanmak üzere idi. ·Bugün kalan Fransız donanmaaı- Akadcmlsl mualUmlerbıden B. Bedri 
Hatta bunlardan Richelicu

0

116n eür- na celnce l>unlar 35 :bia torllok Rahmi Eyüboğlu tarafındnn cResim 
at Ye top tecrübeleri yapılmak ize- (taınile .:~~ Richeliea. Jean _ nedir> menulu m6:bkn blr konferans 
re bulunuyordu. Bunlar da lıeeaba Bart yeni, ve iliz Jimanlen1e )ş- ...ertıecektir. 
L_ ı F d -- c. 2 - Herkes geleblllr. 
&atı ırsa, ransız onanmasının eAI- kcndcri,-edo bulunan Pan.. Cou~ -----~--------
fı harb gemileri, ikisi hizmete gir- bet ve Lorraine eski zırhlılarile ln
llÜ§, ikisi tamamlanmak üze; ~ bulo- gi)iz ve lskenderiye runanlannda 
nan dört modern ve beş eski zırhlı- bulunaiı 3 tane 1 O bin tonluk ağır 
dan mürekkep bulunuyordu. Bun- bu limanlm-1a Fransız müstemlck~ 
elan başka 1939 senesinde Fransız ]erinde kalmı§ 1 O tane 7600 - 8000 

re donanmasında Bearne ve Comman- tonluk hafif kruvazörden. 7 büyük, 
:dan_t T e.te tııyy~e 1ıemileri, ~r ve J S kadar kil~ torpİto mahn"bin
'hnfif 19 kruvazor, 32 muhnp, 38 den 20 kadar deni:z.albdan mürok
torpito, 77 denizaltı mevcuttu; bu kcptir. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa ~urdu 

İYİ FRANSIZCA, TtbtKÇE - ve 
daktilo bilen bir Türk bayan, yazı
hane lıtlerl lçln münaslp bir 1ş ara
maktadır, Miiracaat Alcpm'da S S s 
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PBN MEMURU - Gerek ressam 
olarak gerek 1n§Bat Şantiyelerinde 
çaı'411'1§ tecrübeli Te Türkçe İnglllzee 
Fransız.caya Aflna genç bir TiiI1t va
tanda.§1 iş anyor. Akşam'da (F.E.N
rilmuzuna mektupla müracaat. 

GRATAGE MAKİNESi Tek si-
llnairl 2 metre gen1' satılıktır. Q~ 
mak~t' Valdehan furt. kat 23/25 No. 

SATJLIK DEMiR FIÇI - Muhtelif 
büyülclftkte demir fıçılar satılıktır. 
Sobacılara da yarar. Abcı olanların 
ıAqam• idaresine mfuncaatlan. 

-8 

ACF.LE SATILIK KAPTIKAÇTI -
37 model Chevrole, müracaat Tamk
çllar N<>. '1 Kolan fOOrikaln. Tel: 2152'1 

BİR BAY iş ARIYOR - Tiiı:itçe ----------::-----1 
FransızcC Uaanlarma vakıf daktilo ÇOCUK ARABASI - İJt!z1er için 
b!ro "e tak!p lflerlne lşina, şirket iyi İngiliz malı iyl vaziyette llltıtılıktlr. 
veya her ha.ngl bir büroda iş aramak- Bcye>A"lu Nurzlya. sobk 41/6 
tadır. fstiyenıer Galata post restan 
m No. ya mektupla müracaatlan. Bftt ADET İKİ METRE - Genlşll-

~e maa teferruat sekiz çerçeve b4r 
9 UNCU SINIFl'AN AYIULDIM - tarak vııe 300 kiiçülü bir levent tuila

Daktilo, muhasebeye va.kır, !akir, kim- nılmaIJU4 ytrmi el dokuma tezgti.lu 
sesiz yazısı güzel bir genç he-yatını satılıkUr. Ftnt 250 Hra. Fatih Atpa.. 
kazanmak için, tercHısn tlcaretıha- zan Mutıatıar cad. l'l No. mtlrncnat. 
de daimi çalışmak yetişmek mnksa-
dile kayıtsız ~artsız her türlil tşi ıca- ELEKTKiK - Fırın ve sobası ıst.1-
bul eder. ~raya gfdeb1llr. (C.H.D.) yoruz. 220 voltluk yeni veya u müs-
rümuzuna. - ı tamel güsel ışler halde bir flnn bir 

de yine 220 voltluk 90be. Wly~ 
ESKİ, YENİ YAZITI İYİ BİLiRİM - Teklifler mektupla İstnnbul P. K. 

Bekftnm doktor yanında ve apa.rb- 1482 adresine yazılmalıdır. 
man kapıcısı işinde bllglm var. SATILIK KÜRK MA'NTO Az 1ruL 
Şehremini S cü iç hastalıklar klln1- lanılnuş <pötlglrl) bir man\o satılık 
{;'1nde Abdullah. - 1 tır. 23468 No yn telefon edflmesi. 

HUKUK FAKtlLTESillı"E DEVAM 
EDEN - Blr genç öı;ieden sonralan 
resmi ~ hususi müesseselerde 1' ara
Dl1l.ktıı.dır. Akşamda (S.A.4 > rümu· 

zuna ynzılmnsı. - ı 

BANKALARLA - KooperatUlcr ve 
t!caretha.ne~r muamelAt ve muhase
besbıc vnkıf yüksek tahsllll bir b:ı.y 

~ aramaktadır. ~anıda S.S rümu
zuna mektupla mümcoo.t. 

MTJBASEBEYE JŞbM - Yüksek 
ticaret mektebi Bd.nci sınıfındayım, 
~leden sonra.lan her hangi bir mü
eaJesede iş anyonun. Çalıştığım mtL 
~selerden bonservfslerlm vardır. 
Beyoğlu PX 2265 - 1 

İYİ TVKKÇE - Fransır.ca Ye bi
raz İtalyanca. lisanlarına vakıf bir 
bayan, da.ktllo işlerinde çalışnınk :ıs.. 
tıyor. Akşamda D-F rtimmuna mek-

1 tupla miiracaatlan. - 2 
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SA TILlK - 6 kişilik brik an.ba 
ne yanın kan .Anıp atımı uygun fi
atle satıyorum. Fat1h pootahane knr
şısı 47 No. - ı 

ACELE SATILIK - Kollu Blııger 
makinesi. Akşım'da (Necdet) rtimu
zuna acele mektupla müracaat. - 1 

SATILIK TORNA - Bir metre :ra
nm Norton, em santhn pulanya yir
mi mıllmetre ma.ttap "ft ll&lre Ga
lata Kalafatyen Yemmicller 29 nu
maraya. - 2 

KIYME'l'Lİ BALI - ve antika eşya 
me.raklılarına İb"parta, Acem sıeccade 
halılan, gümüı tulra1ı ~llk ve 
iki adet mineli sanaMrane ~ 
yemişlik '1 /Xll/942 paariesl eünü 
Belediye Me:>at idaresinde satılııcak
m. -1 

SALON HAVAGA7.I SOftASI -
Gayet şık 1ideta b1r mobilya gibl in.. 
giliz ~mlnelerlne beıı2'Jer İstttlll cad.. 

EVLATLIK KIZ - Namu~u. fakir 
bir ana 9 aylık kızını !1(!flmtll bir alle 
nemine evlfltlık verecektir. istekliler dest 146 No. da satılılttıı:. -4 

(80606) J'll telefon edeıblllrler. - 1 4 K. I k S J k - ıra ı - ab ı 

2- lŞÇl ARIY ANLAR 
ACELE SATILIK APARTIMAN -

1010 LİRA YA - Acele lı:elepn
devttn satılık kiralık içki ruhsa.tıvell 
!Şemekte olan b!\.kknllyc. Kadıköi 
Moda caddesi Leylek sokak 24 ııumn-
rayn. - 3 

GENÇ BİR DOKTOR - TünC') ne 
Harbiye arasında munyene.hane aç
mak üzere boş bir veyn iki oda nra
m~dır. Tel: 49206. Saat 12 - 14 
veya 19 .. 21 ar.ılanndo.. - 1 

FATtliTE - Postahane karşısın. 
da fevkalAde Sşllyen bakknllyeml 
ucuzca devren sauyonım. - ı 

PANSiYON ARANIYOR - Önemli 
bir 111.İİeaese<ie çalışan emekli bir 
ötre~ kimsesiz bir alle nezdin.-
de pansiyoner olmak lstlyor, Ha Uç 
semtleri tercik olunur. Alcş:ıın'da 
A.İ.Y. rümuzuna mektupla mürP-ca.. 
atlan. - ı 

FATİHTE - Postahane karşısın
da tütün, rakı, pul, piyango ruh$D..t
la.n olan aktariye köşe devren sa
tılıktır. Milracaat: Fntlıh postahane 
kar~ 4.7 - 1 

FATİHTE - Malta Tramvay du
ratnida her lfe eıverlşll Qzerlnde 
odası helA.sı bulunan dUkkAn devren 
kiralıktır. - 1 

SATILlK - Tahta çlvl lmalfithane
sı. Avrupa maklnelm Ue kurulmu~ 
itler vaziyette tam tesisat. Miiracnn.t: 
Posta kutusu: 1135. - 2 

AMASYA - VUayeti d::ılılllnde Ha
cıbayram istasyonuna. yakın suyw 
ikametgi.hı ahır ve diğer yerleri mC'v-
cut Oamnlı çiftli~ kiralık veya sa
tılıktır. Taliplerin Amasya Ga.zlpaşa 
caddesi fJ7/3 bayan Fethiye Kaymaza. 
müracaatı, - ~ 

BESİKTAŞTA - 8200 llraya satı
lık ev. Dört odalıdır Terkosu elek
triği vardır. Ades: Ortabıı.hçc Cmn
gö-z sokak No. 18 Görüşmek için Bar
baros meydanı Mahkeme sokak Ne. 2 
üst kata müracaat. 
. 

SATD..IK KIYMETLİ BOSTAN -
Arsa haline lcalbl mümkün lratlı mil
kemmel bostan atılıktır. Taliplerin 
Aksarayda Ordu caddesinde 200 No. h 
l!lmlflk Evine müracaattan. - ı 

ACELE KiRALIK APAllTll\'IAN -
Maçka T~lklye cnddesi Ömer Rüşttı 
Paşa sokak 24 No. Her gün l ı den 
12 y~ ve yahut 13 ten 17 ye kndnr 
lçindıtkilere rnürncaat. - 1 

KİRALIK BAHÇE - Ortaköy sabık 
Meilunet p::ışn kop.ünde. Ikl !;lçek ca.
mcklı.nı iki p:ı.rı;n bağ ve her clns 
meyvahk 30 dönüm aroz! kirnl'" Lır. rakama mayn dökücü ve mayn ta

nıyıcı gemilerile, avizolar ve diğer 
nıuavin gemiler dahil değildir. 

KOl\~S TEBiRİ 
Bugiln EınlnOnO Halkertnde İnhi

sarlar Tefti§ Heyeti reisi Safaeddin 
Karanok'çı ta.rafından verilecek olan 
(Niifu.s meseleısl) menulu konferaw1, 
kendLsfntn vazlteten İzmirde olmw 
ha.sd>tyıc bir ay gert ~· 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz BİR ERKEK HADEME - Dir a.hçı, 
ft iyi bakımlı, kadın, erkek bir gece nobetçlsl istenmektedir. 

Beyojilu Kalyonculrulluk İnglll.z sa
rayından aşağı Hamalbafl Yentyol 
Saman meydanı Petro Facı 1ınnı ya
nında Tevfik Efendi aokalmda. Sl/l 
numaralı senevi 1200 llra iradı bu
lunan üç katlı müceddet Oüneşll 
apnrtıman tçlnriekllere müracaat. 
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Bearne tayynre gemisi, zırhlı ola
ra1ı: inp edilmekte iken uçak gemi
Üne kalbedilmiştir. Bu gemi 40 uçak 
taşı;ı;abiliyor. Commanclant Teste, 
tayyare nakliye ve tamir gemisi olup 
20 tayyare taşıyordu. 

her türlii hastalara açık busuıi Her gün Sult.anahmet Sağlık Yurdu 
hastane. Sinirlerini ve yorıun· direktörlüğüne müracaat edllebUlr. 

luğuntJ Clin1endinnek ve neka· YAZmANE İŞLERiNE BAKMAK 
hat devrini geçirmek istiyen· ÜZERE _ Genç bir ba.y:ınn ihtiyaç 
lere mahsus yeg1ne müesıeee. Tardır. Çalı§mak isti.yenlerin birer 

Telefon: 42221 adet fotografiarile beraber İstanbul SATILIJ[ İKİ DAiRELi, YARIM 

ACELE SATii.IK HANE - Taksim 
Cunıhuri,Yct abidesine 1 d:ı.kikn me
safede Ta.ksim Şehit Muht:ı.r ınahallc
&l Çorbaeı sokak 19 numnnı.lı ko kir 
8 od1üı 60 ıtrn gelirli hane 7000 Urayn 
satılık. Müracaat: Kasımpaşa Dort.
kuyu Dereboyu 13 numarada Muc;tn
fn. - 2 •••••Doktor••••- •••llİıiiİİİiİİİliiiiıİll••- posta kutusu '708 e mektupla milra- KARGİR HANE - Yeni tamir edll-

Bahaddin LOtfi caatınn. tl'cret kabillyet.ine göre net miş. hem oturma, hem irat. ö11 cep- 5 _ MÜTEFERRİK 
Va rn al 1 

otuz _ altmış lira arasındadır. - 1 hesi ktibtk serpme. arkası yallı boya. 
Gö2. mütehassısı ALEMiNtJT FOTOGRAF ÇEKME- Ostüdarda Salacak, Harem ısıı:eıcsı 

OPERATÖR CROLOO •

1 
G 1 .. SİNİ BİLEN _ İşçiye ihtlyuç var- arasında. 10 - 12 de (80093) numara- ALMANCA Dh~SLERi - Usulü 

Doktor Cemi O' rur ya telefon. tedr1sl mükemmel o1n.n bir Alının 
dır. İsteklilerin aşağıda.ki adrese mü- öğretmeni Almanca dersleri vcrmr k.. 
racaatıarı: K. ı>a.oa camllkeblr Po UABÇE tQERlsbmE MÖBLELİ tedir. Temiz mobilyalı bir oda kira-

Kruvazörlere gelince, tonajlan
na ve toplarının ağırlığına göre iki 
aınıfa nynlmıştı. Alger tipinde onar 
bin tonluk yedi ağır kruvazör, 203 
hlilimctrelik sekiz topla mü~hhez 
hulunu orlardı. Bu kruvazörler, 
iuımi süratle seyredebilmek için Böbrek, m~e, idrar Ye 
fazla zırhlandınlmamışlardır. teııasru yallan haatalıklan 

Harbden evvelki Fransız donan- mütehassısı 
blasınm ihtiva ettiği 32 muhrip, çok -

Caialoilu NuruoamanİYe 
caddesi o.man Şerefedclin 

aiiratli küçük birer kruvazör bük- Beyoğlu, İf Bankası karşı-
ınünde idi. Zira bu 32 muhrip 2100 sında, Emir Nevı,nı 80.kalt, 

apartımam N. 5 

Haatalannı pazardan befka 
her gün eaat 1.f den 18 ze ka
dar hbul eder. Telefon: 22566 

ile 2884 ton arasında bulunuyordu. Panaiya aprt. No. 2. 
Filoya dahil 26 torpito ve 77 el.eni- Tel 42203 

zaltı gcmisile beraber, Fransız do- =============:::~::::::::::;;;m ııanması, 1939 sence.inde inşası bit-
ıniı ve yahut tamamlanmak üzere 
hulunmuı olan otuz beter hin ton
luk Richelieu ve Jean - But dnt
notlan hariç. 554,422 ton tonajın
da l 75 harb gemisini ihtiva edi
)'ordu. 

Fransa, hezimete uğradığı zaman, 
Dunkerque· te batınlmıı olan birkaç 
muhrip ve torpitosu müstesna ol
mak üzere denizde büyük zayiata 
uiramamı§. bu amıf '.harb :gemilerin
den ve büyük l:nıvazörlerinden biç
hiriui kaybctmemifti. Bu itibarla. 
Fransa, filoıu tamamen sağlam ola
rak mütarekeyi akdetmi,ıi. Bu fil~ 
un Courbct, Parla ıre Lorraine 
zuhlılan ile birhc; kruvazör ve 
muhrip lskenderiye' de bubınu
yordu. Bu gemiler ba limanda 
kalmışlardır. Binaenaleyh bu eaki 
iç Fransız zırhlıaile birkaç kruva
zör ve muhrip, timdi sağlam bulu
lluyor. 

Martinique adalannda Port de 
Fn.nce limanında bulunan Bearne 
'-:Yyare genüsile 6,496 tonlt&: 
leamne d'Arc mektep gemisi 'YaZİ
fesini gören kruvazörle aıuğı yukan 
ayru tonajda mayn dökücü Emil 
Bertin kruvazörü de T oulon lima~ 
lllnda hulunmaclıklan için batma.k
lan kurtulmuşlardır. 

Frannilann ıon aistern .35,000 
tonluk olan iki drıtnotucıdan Riche
lieu, Da\:ar· da, henüz inıaatı ta
ınamlanmamıı olan Jean - Bart da 
c...a.blancada bulunuyor. Bu iki 
zırhlıdan Richelieu geçen sene ln-
dük:rin Dakua ka111 denizden ve 

OSMANLI BANKASI 
T0RK ANONtl.ıı SlRKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri n Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenameai 

ı2292 NwnaraL 10/6/1933 tarihli bnunla tasdik edilmiştir. 
(2.f/6/1933 tarihli 2.f35 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
11.d,at ak~: 

10.000.000 lnailiz Lirası 
1.250.000 lngil~ Lirua 

MISIR. 

Tiirkiynüa batbca Şehirlerinde 
P ARİS, MARSlL YA ve Nls' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNAN)5f ~. İRAN, )RAK, 
ve MAVERAYI E.RDON" de 

Merkez •• Şubelai 

FtıJsTlN 

Yuıoalavya, Rumanya. Yunanistan. Suriye. Lül>nad 
Filyalleri ·.-e bütün Dünyada Acenta n Mahabirleri yarcbr. ~ 

Her Dfl'f'İ Banka Muameleleri yapar 
Hesabi eart ve movduat hesapları kütadı. 
Tacart krediler ve veıaikli kndiler küpdL 
:rürkiye ve Ecnelii memleketl~r üzerine keşide seneCJat ia1'ont08U. 
Borsa emirlert 
Esham vo tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı. 
Sencdat tahıillh 'Ye saire. 

En yüksek emniyet ,artlarıııı haiz ltirahli 
Kasalar &rvi& vardır. 

Piyaaanna en müııait ~ (kmnbarah Yep 
kumbUU\z) tuunf la_..,.an ~. 

tlncller 10. Jl'oto, daktDo Vedia Oot- ı MtlSTAKİL DAiRE - Bir antre. oda hktır. Pazardan maada her gD.n saat 
kuner. - ve mfiltemllltından mürekkep Alman 4 ten '1 ye kadar İstiklil ea<!dcsı 133 

MUCELLiT KALFASI ARANIYOR- aefarethanesl yanında Çl!tevav so- No. Hasan bey apartunan 2 ncı mer
Mücellithanede çalışmak bere bir kak 11 Esen apartıınanmda kira- dlven 1 inci kat G No. ya mur:ıcnnt. 
müceıut kalfası llzımdır. iakende- lıktu. - 2 
nında Yurd matbaasına nıüracıaat iKt IATLİ AHŞAP - SUJ'U, elek- .. FEN .. cıUBESJNDEN _ Mez bir 
olunması. - 1 triti mevcut Yenllta.pı ~ Al- Y un 
BiR DAKTİLO BAYAN ARANI- boyacılar (39) sahlbl ta§ra.ya gtdtt~ıc 1 bay. orta okul dok~uncu smır tale

(3000) liraya pazarlı.Jcsız atıblc ha-ı besi.ne matematik, fizik. kimya ders. 
YOR - Bir yazııhaneınln daktilo ya- ne Her g1in içindekilere. lerl verir. Talebe verilen dersten, 1 el, 
zılannı yazma.k ve yazıha.ney1 bekle- • 2 el devrede zayıf not alırsa ücretin 
mek için bir bayan alınacaktır. Her SATILIK EV - ÇartıJcapı tıram- )'ansını; 3 cü devrede muvaffak 
gün saat 2 - 3 arasında (20310) No. vay dura.tına kaJ1l Hattat ıdcak 4 olamazsa tamamını almaz. Akşaın'da 
telefonla mnracaat. Kandllll soknk 9 numaralı a odalı MU. SA. - ı 

._ · · tı .,_ t · -ı elektrik terlros havagazı ~ısaat.ıı . .. (\ 
J.Af KIŞ ..ın A LENiN - Yem-.ı; - k.arglr t:v satılıktır Xumkapı Çadırcı AVRUPADA TAHSii. GORl\1 S -

nt pişirecek çam!\.Şln:nı yıkayacak mahallesi Kurban ~ak 1 numaradan Tectübell bir b:ıyan lise talebesine ve 
orta yaşlı bir bayan arıyoruz. Galata sorsunlar _ 3 büyüklere Almanca. Fransızcn ve pl-
Yent yolcu salonu karşl.~nda eski • ynno dersleri verilmektecUr. Ak~nmda 
Şarap iskele81 caddesinde beş numa- SATILIK APARTIMAN - Eyüpsul- <T E R) rümuzuna mektupla müra-
ralı Taceeruı han blrlnci kat 2 nu- tanın merkezinde Feshane caddesin- caat. 
mara.ya her gün öttleden eonra mü.- de üç kat her atta birer daire al- _B_i_R_ALı_MAN __ B_A_Y_A_N ___ ÇQc __ u_khı_ra,_ 

racaat. - 1 tında 2 düllAnı olan allam apart.ı.. 
man yan hlssesi acele atılıkm. Gö- büyüklere iyi bir metodln Almanca 

YAZI tşLERINDBN ANLIYAN - riişmelt için İstanbul Borsa kıraat- ders ver'lr. Evlerine gider. Ak.,~da 
Bir bayan ıstenJ3ıor. L1san bilen ter- hanesinde HDml Kocabalkana mtı- (A.L.B )rumuzuna mektupla müra
dh edilir. Adres - Galata Gümrllk racaat. caat. · - 1 
.sokak 40 Emd: han 3 Onc'ft kat 2·M. .:.:::===------------

- 1 KİKALIK - Yeni ,apı. t oda, ban- BİLGİLİ BiR BAYAN - TürkçıC!i 

ŞİRKETbrtziN - Bir bayan me
mura lhtlyacı vardır. Ttlrkçe daJı:.tt
lografi, Frammıca. ve İngWzce dakti
lografi ile blrll'lcte stenografi bilmem 

yo, elektrik, deınB JBMıalUl. bal. veya Pransızca dersine mukabil IngJ.. 
ekili bahçeeiyle. tramft.7 duralın• bir J1z baJ l'tya bayandan İngilizce dersi 
dakika. Göstepe, Ttlttlnetl Mehmet almak 1stl10r. Aicşam'a RA rumuzu.. 
Ef. 80kak 15/2 J&dıay oen.t. na miiıacaat. 

lf.zımdır. Adreel.erlnl g&,terere1c talı- KONFORLU - 1 - 2 Oda müstakll GENÇ BİR BAYAN - Akşam al~ 
rlrerı. Ye yahut 1cendllerhıln şlrketiml- TeJa 1)'1 aile Jıolnde tek klfi lç1n gü- dan nıra lBt mektep talebelertı:d 
ze müracna.tıan. TÜrk Ellas T.AJJ zelce blr ye:r a.ra.nryor. Yem.ekli o~ derslerine çalıştınr, istenirse FraDi. 
Krecu Lyone han 6111 O.lata. - 1 blllr. Kira 1çJıı avans da verilir. sızca ders de verebilir. Müracaatısı 

YAZISI Dt1ZGt1N - Daktilodan 
anlar blr gence Rıtlyacımız vardır. 
Kız da olablllr AdUye JŞnden anh. 
ya.nlar tercih edilir. Bü:Yiik Kınac.ıyan 
han No. 39 postahane 'knrşısmda. 

-1 

F&ilı"SIZC.& BİLEN - Blr wan 
lle lıüro teımlzllğlne bakncak bir be... 
yana acele ihtiyaç vardır. Kara.köy 
Ham paşa sokak İntibah ban No. , 

ILlSTIBAKICI ft BADEME - JCa
dma ~ nıdlr. 1J1tK oerra1ıı ıu-

Telefon 20096 21013 veya. Posta kutusu '151 - I 

Deri Barsak Arttırma ilanı 
Türk Bava Kurumu İs1anbul ,·Uıiyet şubesinden: 
Kurban bayramında Jturu:mumuz tara!ında.n :toplanacak kurban d._ 

ve banaklarnun açık artt.mhnası 2 ıtAnunuevveı 942 çarşamba &Gnü saat 
onda yapılacağı gueteleıie llln edilmiş ise de talip zuhur etrnedlğind~ 
8ı1"ttırma 9 kfmunuenel 942 çarşamba günü saat onr~ talik <'dilmiştir. '1'811 
lipledn ne.kit veya devletçe muteber bir banka mektubu o r. k deri içlal 

bin bq Jiz banıak için de oÇ yi1z lira munkkat teminat Jı: ı rlle m 



AKÇA. 1 8 K!nwıuevvel 19421! 

YAKIN TARlHlrf O.,& QOYOK ADAMls 
A a 1 e a a ar 

(SlnA Cölünde TUrlr Ordusu · mtleDUl mil'arum. Fa.at ~r tarafından nıesredllfJı bUyük tarlhot ıt1a ŞaJdr'bı bu~ milhlnJ, ve fO'l oayana dikkat Otiiı 
---•-lllllllllllııiıııiiııillliiıiüiiıiiıiFlatı.ı UO Jrunqtur. Satlf ~d. (Anadolu~ Wtap Deposu) l'erfı lst8:nbul. Adllye bpıll brpmıc1a Mo,ydanaık hamnda 

nln mevcudu bitmek fu:eredlr. 

YenT 

BL 
R~DYOLRRINI 

Ev işlerine mahsus her cins kumat için 

HOROZMarka 
Anilin paket boyalan 
Umumi Sata,: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN S. 4, 
DİKKAT: Sayın milıterflerlmts piyasadan 

mubayaa eıtııderi paket boyalardan rtıtubet gönnllf olana tuad11f 
ederler ise her an yukankl adrese müracaat ederek değ!ştirebllfrler. 

Milli Sanayi 
Birliğinden: 

Tahminen 250 ltllo kadar muhtelif kalınlıkta müstamel kablo, Bakır tel 
lle FJektrlk malzemeleri ve demirleri 4/12/942 Cuma günü saat 1t te 4 ün
cü Vakıf hanı 4 üncü katta Blr11k merkezinde açık arttırma ıuretlle aa.Wa
cağmdan müzayedeye işttrlık edeceklerin yevm.l mezk11rda. aaat 13 • kadar 
125 Ura pey akçesini Birlik veznesine yatırmaları UAn olunur. 

TOPOGRAF ALINACAK 
Garp Linyitleri l§letmesi Müdürlüğünden: 

Tnv§:mlı Işlet.mem!z için bir Topograf alınacaktır. Maden ocaklan 
haritasını, mesaha ve terslıninde blltlll ça11Şllllf olanlar tercih edilecek
tir. Tnllp olanlnnn bugüne kadar çalıştığı yerlerden aldıktan Bonser
visleri bir istida ile blrllkte Tavş:ınlı'dıı.kt Merkezimize göndermeleri UA.n 
olunur. 

Tttrkiye Ctim.huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhJ: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Tilrk liram Şube " 

aJans adedi: 265 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muanıelelert 

Para blriktirl"nlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında lrumbarnu ve ıtlbarsız tasarrur hesaplannda en 
aı 50 lirası bulunanlara senede t defa çekllecek kur'a 11~ aşağıdaki 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liraWi 4.000 lira 
4 • 500 D 2.000 D 

' ~ 250 • 1.000 » 
48 • 100 • 4.000 • 

100 adet 50 Urahk 5.000 lira 
120 » 40 • 4.800 • 
160 J) 20 » 3.200 • 

DİKKAT: Hesapıanndakl paralar bir sene 1çlnde 50 Uradan aşağı 
dQ.şmJyenlere ikramiye cıktığı takdirde ~ 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOl, 11 b!rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ucuz Satıhk 
Gayet temiz S ıomye ve 5 

ıilt.e, bUyük ve kUçük maaalar, 
etaJer, bahçe fotöyleri, züc
caciye, mutbalı: levazımatı, 

gümüı talmnlan ve aa.ire .•. 

KAŞELERi 

G8rmelc için cumarteai ak
ıamına kadar aaat 1 l}-19 ara
ıında Ayazpaıada izzet pa§& 
sokak 24 numarada Çam Pa
la1'1n 4 numanuına müracaat 
olunmaaı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, 
Ve biitiln ağrıları derhal kesel" 

Sıhhiye Vekaletinin ruhaatuıa habdlr. İcabında aünde 3 kate alınabilir. 

Zayi - Alemdar nüfus memurlu- Jll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l!I 
ğundan aldığım nllfu.s te-Lkerem.1 ve 
beraberlnde tisküdar askerlik şube
sinden verilen askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 

inhisarlar J,Jmum Müdürlüğünden: 
eskUerlnln hükmü yol..-tur. 

SUI doğumlu Ahmet Rüştü oğlu 
Şakir Ulupınar 

50 santilltTelik BİR ŞİŞE BİRANIN (şişe depozitosu hariç) SATIŞ FİATİ 40 KURUŞTUR, YA
KILACAK İSPİRTONUN da bayiden milstehlike kendi dereceslle 1 lltTesiıı.in SATIŞ FİATI 95 
kuruştur. 

Lokman Hekim 
Keyfiyet sayın halkımıza tavzihen bildirilir. 

HM W-:WIM.§ 

MU ·---m • 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilhpe mütehassısi 
Dinnyolo 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ,ü. 2.5 - 5 Tel: 22398 

Bütün D~er v• Matbu&lnrınm Mualllm Fuat Gilcilyener'1n (Anadolu Türk Kitap Deposu) ndruı almak 
mutlak menfaa.t1n1z icabıdır. Vel"il.31n1 aynen yai olarak ödeyecek amal müess1!6elerln muamele defter ve 
beyannameleri de vardır. 

ADRESE DİKKAT: İstanbul - Adllye Kapısı karşısında Meydancık han:ııdadır. 

1 Makine, elektrik inşaat ve· 
kimya mühendisi ahnacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden : 

Tecrübeli 5 maklne mühendisi ve iki elektrik mühendlsi ve bir hı-
şaat mühendisi ııe 5 kimya mühendisi veya klmyagere lhtlya~ vardır. 

Verilecek ücret: 
İstek.!Uerln ehUyctlerine göre (400) llraya kadardır. 
Aranılan şerntt: 

1) Filt askerlik hizmetin! yapmış olmalı:, 

2) Devlet veya her hangi bir müesseseye mecburl hlzmetı bulunma
mak. 

S) ~ ~ından yuka.n sinde bulunmamak. 
Tallplertn Ankara'da Sümerbank Umum Müdürlüğünden, İstan

bul'da sümerbank İstanbul Şubesinden ve Karabük'te Müessese Mü
dürlü~den tedarik edcceklen ı~ tc.lepnnmelerlne SŞ.ğıdak! yazılı ve
saiki bağlıyıırak ya bizzat veya posta vasıtaslyle en geç 30111943 ta.rt
hinc kadar müracnatıan llft.n olunur. 

J) Nüfus cüzd:ını 0942 askerlik yoklamasını havi>. 
2> Polis 1y1 hal kAğıdı. 
3) Hizmet ve&kası. 
4) TahsU vesikası. 
5) 3 boy 8 vesika fotoğratı. 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme ,
Umum idaresi ili.nları 

Muhammen bedeli 14500 Ura olan 90 mim gen!şUğlnde 2000 metre " 1 

100 mim gen!şl.lğinde 1000 metre bez hortum. 18112/1942 çar~ba günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada Idare binasında toplanan Mer
kez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek 1stlyenler1n 1087,50 liralık muvakkat teminat lle kanu. 
nun tAyln ettıtı veslkalan ve tekllfierlnl aynı gün saat 14,30 a kadar adı 
geçen komisyon retsllğtne vermeleri J!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
pnşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden temin olunur. (1893> 

* Mulıa.mmen bedel umumt tutan 242492.50 (İki yüz kırk 1.kl bin dört yllz 
dok.san 1kl Ura. em kuruş) lira ve muvakkat teminat umumt tutan 13374,63 
(On ü9 b1.n ü9 y1lz yetrnış dört Ura &ltmıt Uç ku~) Ura olan muhtelif tıbbt 
eczt. 24/12194:2 perşembe günU sn.at 15 de Malzeme dalresinde t.oplanacak 
Merkez 9-uncu komisyonu tarafından ve kap:ıh zarf urulü 11• mübayaı.ı. 
olunacaktır. 

Bu eksiltme mevzuunu tf:.'Jk.ll eden muhtelff tıbbi eczanın trunıunı tçtn 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: ı Şubat, S Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri 7' 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 :ıt 999 :ıt 999- • 
1 :ıt 888 • 888- lt 

1 :ıt 777 lt - 777- » 
1 • 666 lt 666- )t 

1 lt 555 lt 555- lt 

1 lt 444 lt 444 lt 

2 lt 333 lt 666- lt 

10 » 222 • - 2220- » 
30 » 99 lt - 2640- lt 

60 • 44 > - 2640- • 
250 ,. 22 lt - 5500- > 
334 lt 11 lt - 3674- ,. 

Türkiye tı Bankasına para yatırmakla yalnıl para 
biriktimı~ ve faiz almış 
denem~ o1ursunuz. 

olmaz, aynı zamanda talihtnlzi de 

-------· BİRL~Ct SINIF OPERA.TÖR-------· 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 
Umumi Cerrahl1 Estetik, Sinir, Dimat cerrahisi mllwbanm) 

Şişli Cerrahi Kliniği 
(Unfinnl cerrahi: Erkek ve tadın amell7atlan, ll!lıtıeıtlk <GEN~ 

TİRME VE GtlZELLEŞTİRME) ameliyatıan, sinir, DİMAÖ ve NUH.At 
ŞEVKİ amellyatlan) Husust Hasta.nesi. 
Şişli Meydanı No. 201 Muayene öğleden evvel saat 10-12 de Tel: 80093 

Eskişehir Hava Kurumundan 
1942 aeneal Kuman bayrammda toplanacat kurt>an dm ,.. bamatJadı. 

nm ihalesi '1/12/94:2 mh ıll.ntı aaa~ on dörtte~ Tl111t Hava Kunm11 
fubeslndı yapılaca.tından taliplerin eıartnamert ııOnn~ lç!n istanbul Tt 
g,ldşelılr Han. Kurumuna ba1J vurmalan. Vı 1h&lı gün11nde Mlph• Ttntr 
Hava Kurumunda bulunmalnn tlln olunur. c:162Sı 

teklif vertımest mecbuı1 olmayıp her hangi bir kalemin tamamı veya bir !•••••••••••••••••••••••••• 
kısmı için dahi teklif vcreblllr. 

Bu~ girmek isteyenlerin muvakkat teminatiarlle kanunun tayin et. o .,. ah• 1 • • azarı dı•kkatı•n :lnev~~:ı;~:~::!.aynı gün snat 14 de kadnr mezktlt koml.syonreıs- , egrrmen s 10 ennın n e: 
Şartnameler pnnı.sız olarak Ankam'da Malzeme dairesinden ve llay- Büyük bir un fabrikasından çıkanı~ muhtelif ebatta ve tomple 

da.rpaşa'dıı. Tesellüm ve sevk Şefl!ğlnden tedarik ed!lebutr. c1892. ı blr halde müteaddit vaısınrla sert>eSt vals toplan, vali tornalan, '1de-

1et, elek transmisyon mııu, demir ve ağaç kasnaklar ve sair un fııbrikMı 

~ 1 
ftlt\tı ve edevatı satılıktır. Görmek isteyenlerin Kalafat yertnde Yeme

nfcller soka~da 97/ 99 numarada Aşçyan deposuna milracaatıan. 


