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Harb sonrası güven ve 
düzeninde lngiliz görüşünü 
sakat buluyoruz 

Harb :sonrasını düşünecek dev· manyanın sllA.hsızlanması ve bazı 

Milli Şef 
Parti Relı Vekillerile 

İdare heyeti i.zaıına bir 
çay ziyafeti verdi 

ıe henüz gelmedlk. Dövü~le uğra- büyük devletlerin 8llAhlı kalması Ankara <i (Telefonla) - Retsı .. 
p.n kafaların banş düşüncesi ild esasına dayanıyor. cumhur Mllıt Şef tsriıet İnönü, 
bakımdan zararlı:iır: Sulh ümidi Tecavüz denilen suçun yalnıs her sene parti ve hükftmet erk~ 
ılnirlerl gevşetir, çarpışma heve· Almanyadan gelebileceği, d~ m ila mebuslara verdiği çay ziya
ılni kırar. Sonra da, harbin atef- mez bir hakikat olarak kabul fetlerlne bB§lamı§tır. Çarşamba 
lenip kin duygularının kızıştığı edilirse bu, doğrudur. Fakat, akşamı CUmhurlyet Halk Parttst 
bir sırada kararlaştınlacak sulh l1ZUn bir tarih içinde sulhu koru- Rela Vekilleri ve İdare heyeti 
düzeni, yüreklerin yat~masına yacak bir sistem d~ünülürken Azasına Çanka.yadaki köşklerin
muhtaç olan 'tnsaf ve adalet kay- sadece ~ yıllara bakmak de ilk çay ziyafetini vermiş ve 
gısına aykırı düşebilir. Bundan Y~ ofur. Tarihte başka tec&- kendilerlle samtnıı hasbthallerde 
başka, harbden sonra kurulacak vüzler de görülm~tür. Bunun bulunmuştur. 
yeni dünyanın biçimi bir derece- içindir k1 M. Eden'in «Alman te- ----
ye kadar harbin bitiş tarzına., cavüzüne karşı bir sistem. t!bl- 4500 ton buğday geldi 
fe'llme ve yenilme şekillerine de rtiıl aTecavüze karşı bir sistem• Ankara 4 _ lıkenduuna yeni-
bağlıdır. . k . Necmeddln Sadak den 4500 ton buiday ve 1500 ton 

Fakat ne de olsa, bırço mıl- • d lmi t1 
letlcr, ve bu mllletler içinde dü· <Devamı sahife 1, ırlltiJ.n 1 de) emlr ae ' r. 
§Ünen sınıflar bunca özveriye 

nıalolan bu harbin neye yaraya- o k t L i\ tf • K d v I' e ı f~~~·la;~:~~n ~J~~~b1~:! O or u 1 ır arın a 1 ve e D-
ilikle güvenlik, insanların dayan-

:~!u~f~;~~~ ~r:~~ 1o~~~:~ diye Reisligvinin 5 inci yıldönümü 
ki Ameı·ika, sulhtan sanra ne 
olacağına çok ilgi gösteriyor. İn- . . 
giltere sulh sonrası için düşün- Vah ve Beledıyc rcialmlz doktor 
düklerlnl zaman zaman anlat- LClt~ ... Kırdar, .lstanbulda tı b~~ına 
ınak zorunda kalıyor. Almanya geçtıgınln bugün beıincl yıl donU· 
Avrupa:nın kurtuluşunu bir M·ih~ münil idrak ediyor. 

ver zaferine bağlıyor. Biz bita.- lstanbul, Türkiyenin. hatta dün
raflar icin bu görüş ve düşünüş- yanın en büyük vo en gllzel ıehirl°'" 
ler çok faydalıdır. Bunlardan, iki rinden biri olduğu halde yıllardanı
tarafın nicin savaştığını, sulh- beri <3ü:ten ve imar yokaullu~na 
ten ne umduğunu öğr~niyoruz. uğramıı, 'bilyük, fakat harap bir 
I:Iiç bir yanın yeniş ve yenilişin- köy manzaraaı almı,n. 
de cıkarımız olmadığı ve gözleri-
ınlz ·kinle bulanmadığı için in- Doktor Ultfl Kırdar, it başına 
aa•nJığın selametine uygun olan- g~çti~ zaman İstanbul Belediye ma• 
Ja olmıyanı dalla serinkanlılıkla kıncsı - halkın yıllarca alıpmadı~ 
tartarak kazanç gözetmeden bir intizam ve eüratle - dönmeğe 
ayırd edebiliriz. baıladı. Yeni Belediye reW bUrokı-

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
.. - . .. 
~~ ... ~ . . 

Ruslar, Stalingrad' da ve mer
kezde birkaç y~ri daha aldllar 
Reuter muhabirine göre Ruslar merkez 
cephesinde Smolensk'i tehdit ediyorlar 

Moakova 5 (Radyo) - Diln ge- bir mahalleyi Hitlercilerden temiz- Merkezi cephede taarruzumuz de-
ce yarıaı neıredilen resml Rus teb- lediler, düşman öHl ve yaralı olarak vam etmiıtir. Velik! l..uki mıntaka
liği ı 4 k&nunuevvelde kıtalanmız 500 den fazla zayiata uğradı. Gani- sındn düşmanın çember içine alınmıı 
Stalingrad ıehrl mıntakaaında taaP- metler aldık. ol.ın dayanak noktalarım temizle
ruzlanna. devam ederek Pakpyol, Stalingradın ıimal batısında ve mek için muharebeler yapmaktayız. 
Scviıin, Ba.binlki. Noçiski, Popof, Don nehrinin sol oahilinde kıtal arı- Yolu kontrol eden bir tepeyi müda
Veşınaçirki, Çeyorin, Nayaf.kaya, mız taarruz muharebelerine devam faa eden bir Alman taburu tarumar 
Veyef vo Pariıin meakun noktalarile ede~ek, düşmanın dayanak noktala- edilmiş, düşman birçok ceset bırak.
Vesekrete istasyonunu iıgal ettiler. rını tahribettiler. Bir kıtamız, düıı- mıııtır. 
Merkezi cephede kuvıvetlerimla ev- manın bir dayanak noktasını iki ta.- R' " ba d k 1 · · 

!._. · ~'- 1 d d JCV ın tısın a uvvet enmız. 
ve a.ı ıstnı.amet er e taarruza evam raftan sardı ve etrafa hakim olan d" d k · ı 

d k b . k k" k 1 uıımnnın anu ane mu avemetın 
e ere ır aç mes un no tayı e e bir tepeyi ele geçirdi ve tahkim etti '- ak b' k ki\ 1 · · n1 · d'I .. . · .. ırar ırço mes un yer en ıııg 
geçır ı er. Duıman 600 telefat verdı. ettiler. Tanklarla takviye edilen bir 

3 klinunuevvelde hava kuvvetle- Stalingradın cenup kısmında bir Al b -·'--b'l d 
• • t 4 k h 'b ·ı i'-! man ta uru mUAA ı taarruz a 

rımız, tnn ta rı ettı er, ıu cep- kısım kuvvetlerimiz taarruz.da bu- b 1 · d d'I k 
h d h d 1 u unmuıı ıse e tarumar e ı ere 

ane cpoıunu avaya uçur u ar: lundular ve kuvvetle tahkim edilmi• 300 b ak b' k k --1-
bl k h d h '1 t O b " ceset ır tı: ır aç tan ı .)'<:ıA.. 

r a.tarı ur e llf etti er, atar- bir noktayı i•gal ettiler· dü•manın k h v k 
d la b. b k " • " tı ve aaarn ugrattı . 

yayı sustur u r, ır ta ura ya ın takriben 1 000 subay ve erini imha, 
düııman ku~etini dağıttılar ve kı,.. 6 t~kını ve 19 mitralyözilnU, 2 Londra 5 (AA.) - Stokholm
rncn yokettiler. kamyonunu ve 30 blokhavnnı tnh- deki Reutcr muhabirinin Jş.aratına 

Stalingradın ıimalmde kıtala.nmız, ribettiler ve 2 uçağım dilıilrdüler. göre, Ruslar, merkez cephesinde hc-
200 - 300 metre ile.rliyerek, dil§Jlla- Diğer bir k~imde tankçılanmız, defterini a~r.ak, oimdi Smolensk 
nın bir ııra müstahkem mevzilerini şjddetli muharebelerde 3 tank, 3 top, müstahkem mevkünl tehdidetmekte 
zaptettilerı fabrikalar mahallesinde 4 otomobil tahribettiler. bulunduklarını bildirdiler. 

Musso ini'nin 
son nutku Diin, harb sO'nu dünyasına iliş. rasirün. ihmalin amansız bir düıma• 

kin, birbirine zıt iki program o"ku- nı idi. ~ehir fı1erine arız olan enge!· 
duk. Birisi, İngiliz Hariciye Nazın lerl :kaldırdı. ,Şehre çok faydalı ola· 
Eden'in Avam Kamarasındaki ca1c mükemmel bir imar programil• Amerikada hakiki bir 
nutku öteki de Alman Nazın işe batladı. Paraıı:ıdık, nsıtaaızlık. aulh teklifi telakki 

TUNUS ŞEHRi CENUBUNDA 
MUHAREBELER ŞiDDETLENDi 

Goebb~ls'in haftalık yazısıdır. bu giizel truıavvurlarınt tatbik edo- Vali ve Belediye Retst Dr. 
Bunlar hakkında dii.§.ilndükle- bimek için hiç de milaait değildi. Fa· Lfttfl Kırdar ediliyor 

rlmizi söylemek isteriz. ltat Dr. LCltfi Kırdar, harb açılıncaya vo tanzim .ahaıında baftlnlaıı iılerl . 
İngiliz Harlclye Nazırına göre ve harbin memleket işlerindeki te- s8rünee UHff Kırdann muvaffakıyet Nevyork 4 (A.~.).- Vaııın~o-

harbden sonra yapılması gereken airleri göriilmeğe baıladığı umana sımnı derhal kavramakta müşkü- •ı nun reımt mahfı.~lennde ~~asolinl 
ilk şey «yeni bir Alman tecavüzü kadar ıehrfn Jmımna ait projelerini ll i tarafından eon gunle.rde aoylenen 
ihtimaline karşı sürekli bir sis- tatbik etmekten çekinmedi. Dört ta u r~az. . nut~k, hakikt bir ~ulh tekl~fi mahl-
tem kurmakrı tır. «Harb sona sene evvel, lstanbuldan ayrılan bir Kendıstnl tcbTik eder, ııehre da· yetınde telakki edılm~ktedır. 
erince İngiltere, Amerika ve Rug.. adam. bugiin tekrar ıehre döndilğil ha uzun 111lar faydalı muvaffakıyet- . Bu nutuk aynı zamanda dahill 
Ya silahlı kuvvet inhisarına bil- zaman bu kısa zaman içinde lmlr ler temin etmeainl dileriz. hır buhranı da açıaa vurmaktadır. 
fiil malik olacaklardır. Bu kuv- Umum! Mı.rette sanıldığına göre fa-
Vet, birlesmiş milletler.adına, te- K -h 

1 
şist rejiminde büyük deği~ik1ikler 

Cavüzün tekrarlanmasına engel 1 a e erı· olacaktır. 
Olmak tein kullanılacaktır ... Eğer iZi ay aş n Fransa - İsviçre hududu 4 (A.A,) -
biz - Eden söylüvor - Avrupa ı.~v? İtalyan allesl dünkf1 perıembe 

. . · • dd t gunü Bonnevllle çevresine gelm1şler-
f111Iet1erını, kendı muka cra - dlr. MIHlııo ve Tortnodan kitle halln-
arının kendi hakimleri olmak U k ) d t f k• J k de muhaceret, çar~amba sallnhı ~-

'Vaziyetinde bırakırsak, gelecek za yer er e 0 uran a tr ere yeme Jamış ve Italyan halkını müstakbel 
~lman tecavüzüne zemin hazır. k db ) ) hava nkınlarmd.an ktt'u.malt 1ç!n 
lamış oluruz.ıı dağıtma İÇİD te İf er 8 IDIYOf Mussollni tarafından vertlen SÖ'ZÜn 

Sulhu koruyacak olan bu .&is- söylendiği. güne raslamıştır. Kitle ha-
tem. Milletıerarası bir teşekkül llndek! bu muhaceret, İngU!z hava 
'\'asıtasile isleyecektir. Bu yeni Vali munvini B. Ahmet Kırtık ile malar bittikten sonra yemekler doğ~ kuvvetlerinin İtalyada yo.ptıkla.rı 
Milletler Cemiyeti eskisinden bazı kaza kaymnkamlan dün sabah nıdan doğruya mezbahndan alına- tahribatın genlşl!ı;':lni meydann koy-
Çok farklıdır. Esklslndc gellşigü- saat dokuz buçukta, Kızılay aı ocak- cak taze etle pişirilecektir. makt:ı.dır. 
& l b"t" d ı tı 1 ' k 1 k . . . . ı bul b ............................................................................... . r..C u un ev e er ro ovn1yaca nn ·omıtesı reısı stan rne usu 
öuruma girebiliyordu. Bu sefer, B. Sadeddin Uraz'ın nezdinde bir 
SUlhu koruvacak devletler tam topl8fltı yapmışlardır. Toplantıda 
bir surette temsil edileceklerdir. Emlak bankası müdürü B. Nizamed-

Eski Milletler Cemiyetinde din Tezcan da bulunmu~ ve a! ocak-
i:!evletıer, alınan kararlan tatbik larından uznk mın~akalnrdaki muh
edip etmemekte serbes idiler. Bu taçlara yemek dagıtıbnaıı mevzuu 
Yenisinde her devlet, verilen ka- etrafında konuşulmuştur. Yemekler, 
rarlara uyacaktır. seyyar kazanlarla taşınacak ve F ~ 

Cenevre Sarayının, sözünü ge- ner, Sam8:tya (Kocamuıta~apaşa), 
çlrecek kuvveti yoktu. Yeni ce- Beylerbeyı, Kısıklı ve Ramı ~ınta· 
tniyetin emrinde silfthlı kuvvetler kalarında oturan fıkaraya dagıtıla
Olacaktır caktır. Tevzi mahallerinin tesbit ve 
Geçml~ denemelere göre Mil- temini iıl kaymakamlara bırakılmıt

letlera.rası bir teşekkülde bu ısla- hr. 
batın yapılması şarttır. Bunda Kasımpaşada vücuda getirilmekte 
beraberiz. olan Kızılay aı ocağının pek az nok-

Pa.kat sulh slsteminln temelin- sanı kalmııtır. Bir haftaya kadar 
\!e İngiliz görilşünü sakat -bulu- açılacak olan bu ocakla Kızılay aş 
'toruz. . ocaklarının aayısı yediye baliğ ola-

Yenl sulh, tıpkı eskisi gibi, Al- caktır. 

Cehennemi 

At ocakları komitesi yaptığı ayrı 
bir toplantıda, açıldığı gündenberi 
işlerine dört elle sarılan ve tevziatı 
tam bir intizam içinde başaran aı 
ocaklarının memurlanna teşekkür 
etmeğe karar vermiş, Kartal Malte
pesinde tesbit edilen 1 11 fıkarnya 

1 yemek verilmesi işini de konuıımuş
j tur. Pişirip tevzi mahalli Belediye, 

" M b S • Parti ve Kızılay reislerine ait olmak 
ı azan: e rure a1nı 

üzere 1 1 1 fakir içfo lazım olan er-
] zak komite tarafından verilecektir. 

BUGÜN BAŞLADJ l Aş ocaklnn komitesi, ocaklara 

! lüzumu olan etin mezbahadan mec
c-nen taşınması için Belediye nez-

6 ncı sahifede 
okuyunuz! din .. v 

Hakim - Kaynanam pencereden a,tmİflln ha) •• 
Suçlu - Evet efendim. bir jıtir oldu itte!.. 
Hak.im - Pek 

Mihverciler Cudelda'yı geri aldı
lar, MUttefikler de cenupta ~lr 

şehri zaptettiler 

Londra 5 CA,A.) - Müttefik umu
m! ko.rargAhmm dün geceki tebliği
ne göre Fransız ve mUttenıc kuvvet
l'!r, 'I'unusun cenubunda. blr kesim
de mihver kuv*tlerlle ç.a.rplŞarak 

onlardan bir m!ktnr esir ~ardır. 
müttefikler, Tebur.ba elvannd& 
mevzilerini tıı.hkim eylemişlerdir. 

Müttefik hava kuvvetleri Tunus Ue 
Ontıe.s arasında. uçll§lar yapmışlar ve 
son üç gün zarfında evvelce blld!r1L. 
m4 olanlardan mnacla 13 dilşmıın 
uçağı da.ha. düşürülmüştür. 8 mütte
fik uçn~ı kaybedilmiştir. 
Şlmall Afrlka.da bulunan Br1t!sch 

Ulted Press muhablrlnden bu &ıbah 
alınan blr telgrafa göre İng!llz pa
raşütçüleri, Fransız kuvvetlerlnln de 
ynrdımlle cenupta bir fChrl zaptet
mlşler ve ekserls1 Alınan olın:ık üze
re 100 esir almışlardır. 40 düşman M

kCr! öldürillmil§, 60 ı da yaralanmış
tll\ Mütteotıklerln mytatı nispeten 
hafıttlr. 

Matcur Ue Tebuıt>ıı. arasında bll
ylik müttefik kuvvetlerlnln g~ımcsı. 
ne lntlzaren tutunmakta olan mUt
teflk mısurlarına havn hlmayest t&
mln ed!lmlşUr. 

Cudeida tehri Mihver
cilerin elinde 

Londr& ' (A.A.) - Rtuter ajansı
nın Şimal Atrlkadaki Uerl kıtalarla 
birlikte bulunan h~ muha.blrl 

blldlrlyor: 
Pazarte.st glintı cmn. Almanlar 

Cude1da'yı 1'gnl eden müttef!kler9 
kal'Şl hücum etmişlerdir. Müttefik pi
yadesi bu hücumu birkaç saat püa
kürtmüşse de sonradan topçunun 
faıı.llyete geçmesine lmkfi.n vermek 
için şebrl terkedcre'k batıya çekil
miştir. Bunun üzerine b~lıynn topçu 
düellosu bütün gün devam ctmıştır. 

Londra 4 (A.A.) - oeza-;1r radyo. 
su, Teburba keslmlnde :milwer taaroo 
ruzlannın şiddetıendlğlnl blldlr
mektedir. 

New - YorJı: 4 CA.A.> - Harb mu
habirleri, Toburba şehrlnln baştan 
aşağı t:ıhrlbcdllmtş olduğunu ve de.. 
vamlı Stuka taarruzlarına rn~mcn 
Am.erllaın - İnglllz kuvvctlerlnln bu
mda tutunduklarını blldlrmekted.r
ler. 

Karanlıkta gören bir 
makine icadedildi 

Londra 4 CA.A.) - Tclcvl.zyonu 
!cadet.mlş olan İskoçyalı mühend!.s 
Balrcl, karanlıkta görmcğe yanyıın 
husus! bir zlyn bulmuştur. Söylend!ğL 
ne göre, İngU!z mnkamlan, bu icadı. 
~lmdiden kara, deniz ve Jınva hare· 
kctıertnde taLblk mevkllne koymuş. 
lardır. Balrd'ın 1cadettlğl maklncnhı 
ismi cMoctovlsor.o dur ve bilhassa. 
gece yapılan deniz muharebelerlnd• 
1şe yaramaktadır. 

I9Akka~Iera 

Bu ne bolluk! 
Aakara radyo.unun 1pikerleri, dar doludur ki artık yeniaini llo,... 

Anadolud.a qliyen tren yollan üze- cak yet kalınaın.ı, münakale yot. 
rindad hemen bütib\ iatuyonlan lan tıkannnftır. Malların aahiplerl 
sayarak ambarlar, depolar malla bunlan nereye koyacaklannı bileme
dolu olduğundan. muayyen bir ta- diklerinden, istasyon ambar ve d&
rihe kadar sevkedilmek üzere maı1 polannda, gümrük antrepolannda 
ka.bul edileceğini öğle, alqam halka bırakmak mecburiyetinde kalnut· 
ilan ediyorlar. !ardır. Şimdilik ellerindekilerle ida-

Bir taraftan da ırümrük ambar ve re edi}'orlarl 
antrepolarıınn, aahipleri tarafından Eğer hakikat bu ise, piyasada iki· 
çekilmiyen mallarla dolu olduğu ya· de bir mal azlığındı:ın, dışarıdan 
zılıp duruyor. mal getirilemediğinden, yoklu_'<lan 

Bunlan dinleyip okuduktan IOD· dem vuran tikiyetJerin manası ne-
r. &'Ö• önüne f(tllen mmnaara tudurı dir? Herkes malam çek.U. Hele .. _. ..... .,.'t'l 
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Türkçe düşünmek 

Çok güzel Türkçe yazanları
mız var. Çok :fena ynzanla.n

mız olduğu glbl. Çok :fena. yatan
lar ya tarama derglslııl nçıp ora
dan topladıkları bir avuç kelimeyi 
cümlelerin arnsına serperek söyle
diklerini hem tat.sız, hem de anla.
§'..lm:ı.z hale getiriyorlar. ~~dakl 
cumlede olduğu gibi: 

kaltma dayıyarak yaptığı şekerle
me yok mu? İşte en ucuz şekerle
me odur. Yarın kendisinden tster
abı I 

Yarın F enerbahçe =- Beykozla, 
Beşiktaş • Taksimle karşılaşıyor 

Doğu cephesinde 
Alman taa.rruzu 

«E ki ahlak sistemlerinin dAyan
ılıkları bütün bu türlü ilkeler in
celenecek olursa bunların konu
sunun böyle bireysel olmamak, fa
kat toplnms:ıl ol.rruık gerektJğl gö
rülıır. Çünkü en ba ta gelen •İ;rJ
lik ' o;yut bir kavram değlJ_ıt 

Yıldızların insanlara 
ettiği fenalıklar 

H 1ç yıldızdan insana. :fenalık 
gelir mi? diyeceksiniz: iman.. 

1ar k:1 yıldızlan bu kadar sever, aı-
1rler1nde hep onlardan a açıp en 
a.t duygularla onlara. 8eslenlr, 
onlan klıh peri kızlanna, kAh ka
ranlık içinde parlıyan ümlt ~ıkla
rma bcnzeUrler. Yıldızlar neden tn
aanlara :fenalık etshı 1 

Futbol ajanlığı tarafından tesbit ı gerektir. Normal vaziyette Fener
ediJen filutüre göre ilci devre olmak bahçenin bu maçı kazanmnn ic.ab
tizere tertiplenen ıehrimiz liıı maç- ederse de bu galebe pek kolay 
lnnnın son oyunlan yann Fenerbah- olrruyacağı cihetle . Sarı lacivetlile
çe ve Şeref •tadlannda yapılacak ve rirr fazla çalıFTitılan lA.zımdu. 
bu suretle liglerin ilk devreai nihayet Şeref stadında yapılacak Beşik
bulmuı olacaktır. fenubahçenin tat - Tabim maçını Beıiktaılıların 
Mersine gitmesi dolayısile tehir edi- kazanması norm.aldır. Küme aonun
len Fencrbahçe - Beykoz maçı Fe- cuııu bulunan TaksimliJerin lig lideri 
nerbahçe stadında, Be~iktaıırı fuar kar§lSırıda fazla tutunacağını tah
maçlan dolayısile tehir edilen Be- mln etmiyoruz. Fatih stadında da ı 
ıiktq - Talcsim maçı Şeref stadında i.ldnci kümenin en sayıla oyunlann
yapılacaktır. dan birisi yapılacak ve A. grupu 

Tunus şehrinin batısında şid. 
detli muharebeler oluyor 

Yahut da öz Türkçe keluneleri 
mektuplarda ve dllek~lerde sık sık 
raslandığı gibi şöyle, paldır küldür 
kullanıyorlar: 

Liman riyaseti yüksek 
başkanhtına ! • 

«Pek mnhte~m s:ıyın bayım!• 
.. ııürmetıeriml takdim eder, say-

gılarımı sunarım!• 

Halbuki yazının hem Türkçe, 
hem de güzel olması için tek yol 
Türkçe diişünmcktlr. 

En ucuz şekerleme 
Bir evde komşular çoluk çocuk 

toplnrunış, bermutat yemek 
içmekten konuşuyorlannış. Piyasa. 
da ne var, ne yak! BlzJm memte
Jı:.et'mizde ne var, başka memlekct
lerdl' ne yok! Bütün bunlar sayı
lıp dôkillürken çocuklarcL'\Jl biri: 

- Ben size bir bllmece ooraylm, 
dem~. b111n bakalım: 

Türkfyede bir tane var 
Almanyada hiç yok 
İngilizde pek çok! 
Herkes düşünmeye b:ışlaıtll3. A

caba nedir? Hangi yiyecek maddc-
11? 

Hayır, öyle de~! Şimdi lnsanlR
ra en bllyük :tenalı~ yıldızlar edi
yor. Tayyare 1ıilcumlarına karşı 
§Ch1rlertn bütün ışıklan ııöndUrfil
dU{lii hnlde gök yllzünd~ kalan tek 
aydınlık noktnlar onlardır. Şehir
leri arayan pilotlar yıldızlara. ba
karak yollannı buluyor, bomba 
y111tlü tayyarelere şChrln nerede 
olduğUnu yıldırlar göstert,YOrlar. 

Saf bakışlar altında ne haince 
maksaUarJ Bundan böyle aatrıer 
yıldızların ndmı aıPzlanna alm.a.
ıralar yendir. İnsanlara onlar da 
ihanet edtyorlar. 

Fcnerbahçe stadında yapılacak pmplyonluğuna namzet Anadolu
F enerbahçe - Beykoz maçı, Beykoz- hisar ile Beyoğluıpor talcımlan kar• 
lulann son :ı.amanlarda gösterdik.- ıılapcaklardır. Kuvvetler müaavi 
len muvaffakıyetli oyunlardan eon- olduğu için bu maç çok çetin geçe
ra ehemmiyet k~betmiıtir. Emek- cektir. 

ŞAZI Tezcan 

Bu haftaki maçların 

tar bir iki oyuncusu i&tiana edilir.ııe 
isimleri iıitilmemiı genç elemanlar
dan kurulan Beykoz ekibi ıon maç
larda cidden parlak neticeler almıt-
tır. Eğer bu muvaffaluyeti lig maç- programı 
lan bidayetinde göıtenniı olsa fdi, Fenerbahçe aUıdaı Saat 14,30 
bugün rni111 kümeye şehrimizden Fenerbahçe - Beykoz. Hakemt Fe
aynlacak d8rt takımın ayasın da bu- ridun; Halit, SelamJ. 
1unma81 itten bile değildi. Şeref stadı: Saat 14, 30 Beıiktaı -

" • Kalede genç oyunculardan Bülent Taksim. Hakemı Muhtar, Müeyyet, 
Eger elma çekırdek· tecriibeli kalecilere taş çıkartacak Münir. 

l l d Fatih atadı: Saat 9 Doğu - Rami. 
eri ah masay ı derecede muvaffakıyetli oyunlar Hakem: Mustafa, Zeki, Hayn. Saat 

Franmz gazetelerinden blrlnln 
yazdı~na göre Ziraat akn.

demlslnin son toplantısmda Fran
sanm çektığt yağ sıkıntısını önll. 
yebllecek pek dl'ğerll bir rapor 
okunmuştur. Bir bUgln tarafından 
hazırlanan bu raporda elma çekir
değinin yüzde 23 nispetinde ve zey
tınya~ ayarında bir cins ya~ı llıtl
va etU~, pyet L'!tlhsale b:ı.şlanır-
83. Frnnsa 10,800 ton elma çekir
deği yağına kavuşacağından yağ 

sıkıntısının nispeten haflfllyeceğt 
mOjdelenlyormu~. 

göstermektedir. Müdafaada iki kar- 10,30 Beyoğlu_ A. Hisar. Hakem: 
deı Bahadır ve K!mran oynamakta Şıızi, Necdet, Hayati. Saat 12 latik
bühatsa Bahadır son zamanlarda lal _ Haliç. Hakem: Adnan, Zeki, 
tamamen olgunla'1'?lıt bir mUdafi 14 H 1 1 E 
gibi teferrüt etmektedir. Bu tekilde Sabahattin. Saat i a - yüp. 

Hııkem: Necdet, Fazıl, Uitn. 
devam ettiği takdirde zamanımızın 
en iyi müdafileri arasında tereddüt- Ankara - İstanbul boks 
8ÜZ olanık yer alacağı muhakkak- k 1 
hr. Enerjiye dayanan ve zamanın- artı aıması 
da teknik müdahaleleri de muvaf- Güreı federasyonunun himmetile 

Birkaç hafta. evvel baflamıı 
olan Rus taarruzu hızını kay• 
betmiı, bazı mınkalarda hemen 
hemen durmuı gibidir. Ruslar 
bu taarruzda ancak tlbiyevt mu
vaffakıyetler elde etmitler, ya
ni bir miktar arazi kazaıımıılar, 
hkat Alman cephesini sanma

' fa muvaffak olamam11lardır. 
Dün gelen haberlere ııöre, 

şimdi Almanlar muhtelif noktal" 
larda karıı taarruza geçmiıle.r
dir. Doğu cephesinde bu suret
le muharebe yeniden kızıfffiı§tır. 
Kıp. ve kara rağmen burada 
barb faaliyetinin durrnıyacaiı 
anlaıılıyor. 

Şimali Afrikada: 

Tunus'ta Tunus ıchrinin ba
tısında T eburba aaha.ııında ıid
dotli muharebeler olmaktadır. 
DünkU mUttofik tebliği Al
manların burada ikinci vo bi
rinciden daha tiddetli bir kartı 
hücumda bulunduklarını, fakat 
bu hücumun büyük kayıplar ver
dirilerek tardedildiğini bildiri
yor. Buna mukabil Mihver kay• 
nakları da birçok İngiliz ve 
Amerikan tankının tahribe<lildi
ğinl, esir alındığını ve mUttefik
lero l:arıı muvaffakıyet kazanıl
dığını haber vermektedir. 

Bu biribtrine zıt haberlerden 

Nihayet hic biri ~ içinden çı
Jcamnmış. Bilmecenin sahlbl olan 
küçuğe evin en büyük hanımı cen 
uruz bir şekerıcmeı vadederek ne.. 
}1n İngll1zde pek çok olduğunu sor
muş. Kliçfik mektep1! cb harfi de
miş ve şekerlemesınt ıstemtş. 

Bunun Uzerlne büyük hnnım: 
- Öyle ise sen bil bakalım, de

miş, en ucuz şekerleme hangl!tdlr? 

Zaten tnsanlann sulh zamanın
da ne kadar müsrif, ne kadar ho
varda bir hayat sUrdillderi hep bu 
harbde meydnna cıktı. 

fakıyetle ba~ran bir oyun çıkaran son zamanlarda faaliyet aahuı ııeı
Bahadıra bugün için tertiplenecek niıleyen bob ıporuna eeaılı bir ıe
bir latanbul muhtelit takımında çe- kilde ehemmiyet verildiği memnu
kinmeden yer vennelt kahildir. niyetle görUlmektedir. Bu cüxnleden 
Çünkü •on zamanlarda oyunlarını olarak Hnümüzdekl hafta Ankara 
tı.kibettiğimiz Beykoz takımının mü- boksörleri ıehrimize gelerek mUte· K•• - .~ -~ . v - -d-
dafaa hattını bu oyuncu başlı baıına addit maçlar ya~caklardır. Bu mü- OffiUr OCagın a 
teşkil etmekte ve hakikaten parlak aabakalan orgaruze etmek .U:ı.ere 1 

Bu sefer küçük dfişünm~. dü
şünmüş bulamanuş, Ne söylese kL 
losu 700, kllosu 800 kuruş dem~Ier. 
Nihayet bliyük hanım: 

- Bari söyllyeylm, demiş, hani 
ôğle yemeklerinden sonra büyük 
babanın minder üzerinde elini ca-

öteklleri bırakıp yalnız fil elma 
çeklrde~ ya~ dfişlln\\n: E~cr ge
çen harbdenbert elma çekirdekleri 
çı:lp tenekelerine aWacağı yerde 
fabrlkalara sevkedUmtş olsaydı bu 
hnrbde ya!f sıkıntısı diye btr §eY 

maçlar çıkarmaktadır. umum müdürlük boka antrenörü 

oimıyacaktı 1 

Muhacım hattında Şahap ve Re- Danyal Tepedelenll dün Aııkaradan 
fiinin di~er genç elemanlarla iyi bir şebrimi:u ge!m.iı ve a!akadarlarla 
§ekilde anlaşması r11J1dıman ver- temasa: geçm.ııGr, Bu müsaba~rı~ 
mektedir. Bu hattın azımı olan İstanbul Yardım sevenler cemıyetı 
Şahap biraz fazlaya ka~n çıılım he· me?faatine yapılması dü~nülmek-

6evket Rado . d .... kd" d k tcdır vcsın en vazgeçtıgı ta ır e ta 1- · 
==-========================== mına daha müfit olaeııktır. Yanın· Voleybol müsabakaları 
H b d d 

dnki oyuncularla daha fazla meşgul ar SODlaSI gÜVeO Ve Üzenin e olması kendisinin ııerbes kalarak rn- Istanbul sportif oyunlar ajanlı~ ta
rafından tertip edilen yoloybol oam~ hat oynamasını temin etmesi lazım· 

Ingl·ıı·z go··ru··şu·· u·· sak t b ) dır. Takım1'1 dig'"er elemanlan da piyonası bugün Galatasaray kulübli
D a U uyoruz eUerinden geldiği kadar çalışmakta nikı jimnastik salonunda baılanacak

tır. Teıbit edilen programa ı<>ro 
(Baş tarafı birinci sahifede) Amerika, Rusya arasında sürekli ve sırasına göre muvaffak olmakta· 

] müsabakalara aaat 14 de baılana-
diye düzeltmek, umumileştirmek iş birliğine dayaruyor. İş birliği, dır ar. Beykozluların yegane ho§u· d 
ilk şarttır. devletler arasındaki menfaat be- muza giden tarafı taknndaki genç cak ve aırasile Kurtuluı - Mühen ia, 

1 Eyüp - Galatasaray, Be,ilctaı - Be-

bir iştial 

Şimdiye kadar 5 ölü ve 
7 yaralı çıkarıldı 

-·-
Ankara 4 - Zonguldaktan bil

dirildiğine göre, Çamlı k&mUr oca• 
ğırıda feci bir kaza olmuotur. Grizu 
lıtlal etmlı, bUyUk blr çökUntU vuku 
bulmu,ıur. Tahlisiye ekibi çöküntü 
alt'ında 1calanlan çıkannağa çalı,
malctadır. Şimdiye kadar 5 &lü, 7 
yaralı çı:karılmı§tır. Nüfusça uyia
hn bundan ibaret olmadıfı anlaııl,.. 

Sllfi.hlı devletler yanında sil8.h- raberliğinden doğ'ar. İdeal uğu- oyuncuların kıdem i oyunculara hür- yoğluepor üçüncü talumlan ıve Be-
sız bırakılan eski, cılız Almanya, runda iş birliği, bugünkü pollt1- met ebnesi ve onların sözlerini iti- ıiktaı _ Beyoğl~por, Mühendie _ yor. 
Nasyonal - Sosyaliz.mi, bugi\nkü ka hayatında ham hayaldir. raz.ııı.z; dinlemesidir. Sporumuzun Galatuaray birinci talcımları karıı~ Amasya ve 

Sinop'ta zelzele 
kuvvetli Almanyayı ve bu harbi Amerika 1le İngiltere, yahut in- eski parlak devrinden kalma bir iti~ laşacaktır. 
doğurmuştur. Alman slHUılan- giltere ile Rusya arasında bugün yat olan ve Beykoz kulübünün emek· ----
masını, silA.hsızlanma konferansı- sıkı bir iş birliği var, çünkü dil§- tar idarecisi meşhur İbrahim KeJlenin Kız okulları boleybol 
nm yanlışlıkları doğurduğUnu manian birdir, bu tek düşmana telkini ile oyuncularda yer eden bu Amasya 5 (A.A.) - Dün gece 
M. Eden çok iyi blllr. Bu tecrit- karşı beraber savaşıyorlar. Bu- hareketi takdirle kar~ılamak llzım· maçları saat 22,10 da şiddetli bir yer sar-
beyi gene tekrarlamakta, birçok na mecburdurlar. Bu düşman dır. Beykozluların son zamanlarda Kız okulları araaınd.a yapılan sıntısı olmuştur. Hasar ve ziyan 
mllletıerl yeni ve çok masraflı si- ortadan kalkıp herkes muradına gösterdikleri muvaffakıyet Uzerine voleybol maçlımna diln Eminönü yoktur. 
Hihlann yükü altında ezrneh1;e erince, iş birliği hangi menfaat yarın Fenerbahçe karoıınnda zorlu Halkevl jimnastik aalonunda devam Sinop 4 (A.A.) _ çarşamba 
ne fayda var? benzerliğinden doğacak? SUlh bir maç çıkarmaları beklenmektedir. edilmiı ve yapılan müsabakalar ne· günü akşamı saat 22,0S de on 

Sonra, silahlı bir Almanyan.rn uğuruna, milletlerin hürriyeti Diğer taraftan F enerba.hçelilerin ticesinde Kız öğretmen okulu Kan- saniye süren §lddetll bir ye.r sar-
tecavüze geçmesi ihtiınalindenJ ve istlklAfi adına harbettlkleri Beykoz maçına lazım geldiği kadar dilli kız Jiacıine 15-5, 14-16, 1'·2, sıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
korkuluyor da, sillıhsız Almanya şüphesiz olan Amerika ile İngil- ehemmiyet verdikleri muhakkaktır. Erenköy kız lise"si de İnöırll kız lise- Çorumda zelzeleden 
karşısında, silahlı başka memle- tere arasında bile bugün sulh Bu haftaki maçı düşünerek geçen aine 15-9, 10-15, 15-1 O gaÜp gel-
ketıerln günün blrtnde tecavüz devresi için tam düşünce birliği pazar kupa maçında bazı oyuncula· mişlerdir. yıkılan evler 
emeli beslemeleri ihtimalinden olmadığını M. Willlde"nln sözle- nm oynatmıyarak istirahat ettirdi· Ankara 4 - Ayın 22 sinde ~ 
niçin korkulmuyor? rinden anlıyoruz. Sovyet Rusya- ler. Yarın Beykoz karşısına en kuv- * lıotanbul okullan futbol lig he- rumda vukubulan zelzelede, ct-

A vrupada silahlı devlet yalnız nın sulh ten ne beklediğini kimse vetli kadrolarile çıkacakları tabii- yetinden: Cumartesi günü yapılacak var nahiye ve köylerde 200 kadar 
İngiltere ve Rusya olacak, teca- bllmlyor. Sulhten hemen sonra dir. Hasmı hakir görmenin acısını futbol maçlan: ev tamamen, 300 ev kısmen yıkıt. 
vüzc karşı da bu devletler bekçi- olmasa bile, zaman lle, bugünkü n.Uteaddit kereler çekmio olan Sarı Şeref atadı: 1 - Boğaziçi L - mıştır. ~ ölü, 7 yaralı vardır. 

vaziyet hakkında etraflı bir fikir 
edinmek kabil olmamakla. bera
ber, müttefik kuvvetlerin bir 
miktar çekildilderi anla,ılmakta
dır. Birkaç gün evvel gelen har 
herler, müttefiklerin Cudeida'yı 
uptettiklerini, bu •uretle Tu
nus - Bizerte ıimendifer hattını 
kestiklerini bildirmİ§ti. HattA bu 
Jki oehir arasındaki aahil yolunun 
da top ateşi altırıda bulunduğun
dan bahsediliyordu. Cudclda, 
Teburba'nın şarkındadır. Şimdi 
Teburba' da muharebeler yapıl
dığına göre müttefikler Cudei
da'dan çekilmişler demektir, 

Son haberlere göre, Tunua'ta
ki Alman kuvvetleri büyük tak
viye kıtalan, bilho.8!a ağır tank
lar almı,tır. Diğer taraftan rnüt
tefilder de devamlı surette tak
viye edilmektedir. Bu sebeple 
yakında burada yeni muharebe-
1 er olması beklenebilir. 

Llbyaya gelince, burada haı;e. 
faaliyetinden başka mühim ha
reket yoktur. İngiliz tayyareleri 
Elageila'nın 30 kilometre gar
bmdakl Resulali'de rıhtımları 
bombardıman etmiı;tir. 

Tunus'a asker ·nakletmekte 
ilcen İngiliz kuvvetlerinin taar
ruzuna uğrıyan İtalyan kafile
sinden iki değil, üç muhribin ba
tınldığı anlaıılmı,tır. Batırılan 
4 nakliye gemisinden ikisi aaker 
ta,ıyordu. 

Sofya elçimiz 

İtimatnamesini Kıral 
Borise takdim etti 

Sofya 4 <Husust mulınblrlmtz.. 
den) - Türkiye elç1s1 B. Vasfı Men. 
teş, bugün sa.at on bir buçukta kırnl 
Borls tarafından kabul eclllerek 1u .. 
matnamesmi takdim etm~ır. 1tımat.. 
name tekdlml merashnlnde B~ekU 
ve Hanciye Nazın B. Filof hazır bu• 
lunmuştur. Teatı edilen nutuklarda 
samımı Türk - Bulgar dostluğu bell~ 
tllmlştlr. Kıraı. elçlmtzl bir saat ya.. 
nında alıkoymuştur. B. V&3fi Ment~ 
sefarethane heyetini kırala takdlll\ 
etnılşt1r. Bu'lgar matbuatı, 1tlmatna. .. 
me takdiminde teati edUen nutukla.. 
n harnretl.l bir lisan ile neşrediyor. 

•Adli tebligat layihası 
Ankara 4 (Telefonla) - Adli teb• 

l!ğ'atın postn idarelerince yapılmasa 
hakkındaki kanuna ek lft.ylha. Mccll• 
ae verllm~ttr. Buna. göre telgrafla 
tebligat yapılması hakkındaki hüküm 
8 sene müddetle tehir edllecektlr. 

Dereceleri yükselen 
memur maaşlari 

Ankara 4 (Telefonla> - Meclıstc 

müzakere dilecek yenl bir kanun lft.• 
)'thasına göre, ~110.t ve teadül ka.• 
nunlarile dereceleri) yülcse!mlf olq 
memurlara, bulundukla.n dereced41 
mQddetlerlni ikmal etmedikleri hnl• 
de, yükselen derece maaşlnnnın v~ 
r11mes1nln do~ru olmadığı netıceslc 
ne vanlmaktn.dır. 

Jik edecekler. Ya bizzat bu bekçi- müttefikler arasında - iş birllğ'I 18.civertlilerin bu seferki rakiplen PertevnL iyall kııaat 14,30. 2 - H. Karabu"·k fabrı"kas-ın~ın 
ler tecavüze kalkışırlarsa bunla- şöyle dursun - derin anlaşmaz- pek öyle istihkar edilecek gibi olma-- Paıa · - şı saat 15,40. Hakcmı Gedikli subaylara gıda 
ra kim karşı gelecek? Iıklar çıkmıyacağını kimse gü- dığından bu karşılaşmaya aza~t Ş. Tezcan. istihsalati artıyor maddeleri ve elbise 

Bugün İ'ngilterenin de, Sovyet vcnllyemez. Bu ihtllAflar hemen ehemmiyeti ıverecekleri ümit edıl- ~ti~k~tadı: 1 - Taksim L ~ Ankara 4 _ K.arablik demir ve 
Rusyanın da hiç kimsede gözleri çıksa, sulh sistemJ ona göre b~- mek..tedir. Ayrıca Beykozluların F e: B.. er l .L. saat 14, 30. 2 - Er. çelik fabrikasının ham demir Jatih• verilecek 
'llmadığına hiç bir tecavüz emeli ka temeller üzerine kurulur Fa- nerbahçe karoısında muvaffakıyetlı A g.~ - stıklal saat 15,40. Hakemı aa1i bu aene 941 ,.ılına nazaran yUz.. Ankara 4 (Telefonla) - Ged1kll Sl'-

beslemecllk:İerlne eminiz. Rusya kat, sulhun koruma temeli, bir maçlar çıkardığını da uiıutmamak · em. de 50, <lemJr boru imali y{lzde ~ 1, baylara. gedikli erbaşlar gib1, ta.ot 
1ngiltereye, İngiltere Rusyaya müddet sonra bizzat tecavüz !le- çelik iatihsalatı da yUzde 50 nlspe- ve elbise verllmcsl hakkındaki tan\!li 
güve'niyorlar. Çok güzel. Fakat ti olursa, onunla başa çıkacak b menfaatlere dayanıyordu. İn- D l t "k • d kkü•I tinde art ı t r l!ylhası Mecl!s ruznameslne &lmmıf1 
mılhtan sonra, her memlekette kuvvet bulU'nmıyacaktır. Eskl gtllz Hariciye Nnzınrun anlattığı ev e 1 tısa i teşe • m ş ı • tır. IAylha pamrtesı gilnkü ~lantıdfa 
ne gibi değişiklikler olacağını, na.. harbden sonra neler gördük: suı- sulh politikası da korkarız k1 leri heyeti bugün de İstiklal harbi malullerine müzakere edilecektir. 
sıl hükfirnetıertn iş başına geçe- hCemuniyasasını yapan ve Milletler b~gün ayakta durur, yürür gibi toplanacak para mükafati ihtiyaca yetecek hububat 
ceğinf, bu evrim ve devrimler as- yetini kuran Amerika ne görünen bir politika kombtnezo- Ankara 4 (A.A.) _ Devlet lk· Ankara 4 <Tele!onla> - tsUklll • • 
nnda kim kesttrebllir? Olur a, sulhe kanştı, ne Cemiyete girdi. nu teme11ne dayanıyor. tısadt teşekkülleri umumt heyeti hamı malftllertne verilecek para mtı- yetıştırenler 
İngilterede - farzı muhal - em- Fransa, kendi sulh sisteminin Bizce süreklf sulhun Uç şartı bugün öğleden evvel saat 10 da kA.fatı hnk.'londat:ı ktınun llylhası Ankara f _ Ticaret VeklleU al~ 
perfyallst bir rejim iş başrna ge- temeli olan Çekoslovakyanın yı- vardır: Başvekil Şükrü Sarçoğlu adına Bllytlk Mlllet Meclisi btltçe enenme- kadarlara gönderdi~ bir tamlmdtt 
çer, Avrupayı fstildya kalkışır- kılıp parçalanmasına seyirci kal- Mali V kili Fu t Ağral ' m re n1nce Icabul edllm1ştir. ihtiyacına yetecek kadar hububat ye. 
M, yahut - insan hali - Rusya- dı. Fransa ile lngtlterenln yara- 1 - Milletler arasında büyük ye e a 

1 
n • tt,,tırcnlere yalnız ekmek veya. e1do 

da Sovyetlerln bugünkü samımı tıp kuvvetlendirdikleri Polanya, küçük, s11dhlı slldhsız farkı ya- fsllğinde toplanmış, Sümer Bank Siyasal bilgiler okulunun mekllk hubub:ı.t verllm.lyeceğlnı, bu11ı1 
-·'hcu idaresini yarın harbci yıllarca Almanya ne Rusya ara- ratmamak, haksızlıkları ve şikfi- Yerli Mallar Pazarları ile iplik ld0

' •• ü lann diğer daCıtmnlardıın da ıstl!n;.t <)l,lı ve dokuma fabrikaları müessese- yı onum 
bir hUkOmet ele alırsa, bu silfthlı sında canba.zlık etti, nthayet Çek yetlerl nsgarlyo indirecek bir 1 rl l bankanın 1941 yılı Ankara 4 CTele:tonla) - Siyasal de edeceklerini bildlrmlştır. 
mütecavizlere karşı" sllfilısız Av. ~na . girişti. Yugoslavya- sulhu, yenen yenilen. her mlllet ;es~p~a~ ve yine Sümer Bnnk' bUgller okulunun 86 ncı yıidönftmtı Hastabakıcılık kursu 
nıpa ne yapacak? Silahlı memle- nın müttefiki Romanya, şimdi için samJmt ö'zlenır, korunur 1941 1 i t1 at teşk1lfıt işleri münMebetlle bugün C>kul blnasmdn 
ketler Avrupada yalnız İngiltere Yugoslavyayı işgal eden Alman- hale getirmek, ~ birl~-~ iki üç ~ tetkife~e~ k~mlsyonlar rapor: blr toplantı :yapılmış, Meclis reisi, Yardım sevenler cemiyeti Kad\I' 
ne Rusya olaca~a göre, Avru- ya yanında harbediyor. Polonya- devlete değil, aynsız butün Avru- Iannı müzakere ve kabul etmiş- Başvekil, bUtftn Vekıııer, Parti genel köy şubesi reisliğinden: Şubcmi4 
panın ta garbındakt mütecaviz yı Rusya ile paylaşan Almanya pa milletlerine yaymak. tir. Umum• heyet, yarın saat sekreteri, Parti umu.mı idare heyeti hastnbak1cılık kurslanna Nümun• 
bl İngilt R ldı bul y ..... ı ft.zalan, Cumhurrelsllğl 'Umumi kA.- h . d d d"I k .. r creye en şarktaki Rus- usyaya sa rıruş unu or. 2 - Tam bir slla.usızlanma ya. 10 da tekrar toplanacaktır. tlbl, mebuslar, yüksek okullar profe- a1stbnankeaıydn e ebvam

1 
e ı me yuzcı1e yn, yahut emperiyallst blr Rus- Almanyanm dostu Rusya, İngil- parak, silahı herhangi bir teca- ıörlerl ve ıslyMal bllgller okulu me- ta e ı: a ına aş amıştır. ~~ı .• 

yaya karşı uzaktaki İngiltere na- terenin rnüftefikidtr. vüze karşı hemen harekete geçen ....... , ... ,uuuJ•••••on•nnouei .ıunlanndruı Ankara.da. olanln.rın he- mak asteyenler, her çarşambn gunil 
!nl söz geçirecC'kler? Gecen harbtn sulh yapısı yıl- mllletıerarası bir kuvvet haline tutmak. men hepsi toplantıda hazır bulun- eaat 5 de Kadıköy Hale sineması 

Al],. ...... 11>9~"""'' hn , " b 1 "'1'1"M mr1rrl rh nihAVPt fıM1.1c1ı,. sokmak. Almanyanın sulhundan ayn- muşlar~. karşısındaki Kızılay binasında şube-
_. __ ~,., .... ,,._,. -.-: ... '""'.,..ı,,.'7;n,.. "'Hr,,.raatlan rica 

.. 
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Ah, öyle "bir sulhun l • B R L • . ıı - • ";-r 11 ortası;~;k~::ıe bir 1 J-Yeni bir Abdur-
Memurlara Tiyatro Tarihi Bahisleri Ambarlardaki rahman Çelebi .. 

Bütün dünya tatlı tatlı sulh k 
m:~~~~~1k:::~·=~ erza Türk Tiyatrosu eşya Ra<lyolarm \'e gazetelerin cid

di ciddi verdil teri haberlere na
zaran dünyanın birçok yerlerin
de fare denilen ınnhliık artık 
11kasaphk hayvanı> lar arasına 
iyiden iyiye kanşmıştJr 

bitmiyor, ~ulhu da kazanmalı!ıı Şeker tevziinden sonra Dün mintaka ticaret 
diyorlar; «Biitün milletlerin sulh dağıtılmasına 75 • • Jd•• •• •• · ı • J müdürlüğünde bir 
gayeleri neymiş, belli olmalı ki, baılanacak ıncı yı onumu vesı esıy e 
bu döğiiş bir kör döğüşüne benze· toplantı yapıldı nıesin; netice 1914 - 1918 harbi· Vakıa koymmn olmadıJ:rı yerde 
ninki gibi olmasın ••• n diyorlar .• ; Memurlarla mütekaitlere ıehr Bütün temaoa nevilcrimizin baı- tercüme oda.sına devamdan ıonra keçiye <cAbdurrahman Çelebi» de. 

Gerçi harb canavan henüz öl- dağıtma iıi hakkında hazırlıklar ta- langıçlannın eskiliği veya yeniliği karantina başkatibi oldu. 1293 mu- d"" N~.~liyat ıirketleri mümessilleri nildiğini söylerlerse de katiyen 
dürülemeınic:tir· kahredici şekil- mamlanmııtır. Hazırlanan bordro bahislerini bir tarafa bırakırsak; hele harcbca esnasında Vama mutasar- ~~ .?g!.:~.en sonra mırı.taka Tıcaret inanmayınız: Şimdi A\'1Upa m~m-

:ıı • b .. v ı· B 1 d" .. d L tı"yat b .. b k ı· d fı "d" ı~- b 1 d t" d D"" mudurlugunde toplanmıılardır Top- leketlerinin bır" çoklanı1da <<Gu·· -
de varalanmamıştır da ... Amma ugun a ı ve e c ıye rcaı odor ronun, ugun u c ımc en n ı ı. ...,,.n u a av e ın c uyunu I d . h 1• • 

• ' ı ·" fi K d ta f d • __ _ı·ı_ d" anlad v g·· d .. v.. ·· b·td" · ··f t•:.1·v· 1 B vd d antı a, ıt a at ve ihracat e•yaaının nün Abdurrahman Çclebı" ı· f"' 
postu paylaşılıyor! ... O da başka ~t . ır ar ra ~n an. ~ı~ e ı- ıgımız, or ugumuz ve ı ı- u~tb~Oıyed mbu led~ ıgıy·eı·v· dag a a sevlc şekilleri, ambarlarda ... durma •> ... 
me\'Zu... leccktır. Şeker dagıtma ıııne pazar- ğimiz ıckilde tiyatronun ancak Tan- gı . ra a c c ıyc rca ıgı c yap- ""dd I . redir ... 

tc•i, olmadığı takdirde aalı günün· zimattanberi yurdumuza girdiğini tı. Bili.hare Mamuretülaz.iz ve Trab- ~u et en etrafında konuoulmug- Zavallı Miki l\lavs!.. Eskiden 
Diğer cihetten: Amerikalılar, 

aç kalmış milletlerin sulh olur 
olmaz imcladına koşmak için ta
~ın usulüne katlanıyorlar ... 

Ne iyi... Ne güzel... Ne Mut
lu! ••• 

Haydi bakalım, hayırlısı ..• 
••• 

den itibaren baolanacaktır. düoününck tiyatromuza başlngıç zon valiliklerinde bulundu. İnfisa- urH. b ld v • beyaz perde füerinde sadece bize 
Şeker dağıtıldıktan ıonra _ hü- olarak ıcçcccğimiz tarihin Türkçe Ünden aonra Düyunu umumiye di- a elr a ~gıml ıza göre gümrük çocukça kahkahalar attırırdı ••. 

kumcttcn gelecek talimata göre - olarak oyn1.n&11 her hangi bir eserin rcktörlüiüne tayin edildi. 1898 ta- adntırcdpo anG algız ~nhnl":. kadar mal ile Harb böyle devam edecek olursa 
bu ay iç.inde diğer erzak dağıtılın~ değil, Türkçe oynanan ilk telif eserin rihinde öldü. 0k~I urd. c en ıt al at "heıya.aı henüz artık bundan sonra Avrupadaki 
sına da baılanacaktır. Bu erzakın tarihi olması lizımgcldiğine hükmet- Ali Beyin cGeveze berber> den ~le 1 m

1
c en antrepo ar 1 racat cşya:'ı insanlara l\liki 1\ln\s'm filimlerl

cinıi, verilecek miktar ancak tali.- memiz icabeder. Türk tiyatrosunun başka cKokona yatıyor> ve cM.isa- 1 ~ do1madktadır. M.~ll~rı~lZın harıç ni de göstermek tehlikeli ve 
mat geldikten sonra belli olacaktır. ancak Türk telif eıerleriyle kurula- firi istiakal> adlı ik.i p.iyesi daha var- ~ıykısa ar a çok musaı~ fia.tler bul- mahzurlu olacaktır. Çünkii l\Ukl 

Bu ıcfer dağıtılacak şeker mile- bileceğine ıüphe yoktur. dır. Hcpıinin üzerinde iımi yerine, u arı yazılmıştı. Tacı~lcr, her fır- Mavs beyaz perde üzerinde tom-
Tabii biz Türkler de bu arsı. tarı bcı yüz aramdır. lkincikinun- Geçen mcvıim cTürk Tiyatrosu her nedcnae ,.B"ır t ta.r f d satta tren ve vapurlara ıhracal eşya- bul vücudilc oradan ornya sıc.rar, • , ... za a ın an ""ki" k h . . d k 

ulusal cünbüşe davul zumam12la dan itibaren ıcker miktarının altı Tarihi Matineleri> veailcaiyle temsil- tertip olunduğu> yazılıdır. Ali Be- sı yu ıyerc ıe rımıze gön erme - cilveli cilveli sekerken sinema 
katılacağız. Zira, Hüseyin Cahit yüz grama çıkacağı tahmin ediliyor. !erden evvel verdiğim izahatta bil- yin, jsmi üstünde, neırctliği iki pi- te, bu mallar ihraç için aıra bekle- seyircileri iştahlı gözlerini aça. 
Yalçın ii tadınuzın gezip dolaştı- hassa bu nokta üzerinde durmuı ve yes daha vardır ki bunların ilki diğinden antrepolarda izdiham ol- caklar ve eskiden att:ıklan kalı-
ğı memleke.tlcrde A:tglo Sakson- Tabanca ile oynarken bu hakikati bütün belagatiyle mey· Trabzonda bıuılmıı olan cGavonü- maktadır. . ......• " . kahalara mukabil şimdi durma
lara pek iyı anlattıgı gibi, «Tür- bir çocuk çıkan kur un• dana çıkarmaya çalıımııtım. Kısaca nar ve Şürekası> ile Moliere'in cLcı d'hMıntak~ Tıcarct "?udu~l~&:u bu. ız- dan, diıılennıcden, boğaz hasta-
ki~·ede ancak kan dökülmemiştir; •• •• § hatırlatayım. Fourbcrie de Scapin> adlı eserin- ı ama .nıh~yet ~cnlmcaı ıçın Tıca- lığına tutulacak derecede yutku-
~·oksa harbin bütün icaplanna dan oldu 1867 ıeıncıi Nisanında Gedikpa- den adapte edilmiı olan cAyar re~ ~ekale~.ınc .. muracaate karar ver- nacaklar .. \'e belki de zavallı l\lil...1 
\'e heyhat pek çok sıkıntılanna Bayezit civarında bekçilik yapan oada, bugün Azak sinemasının bu- Hamza> dır. Ali Beyin cÇmgırah mııtıAr. Dunku toplant~nın. n~ticcsi !.\la\·s lıabire kendisinin karşıS'ln-
lrntıanılnuştır; daha da katlanıl- Haaanın yedi yaıındalci oğlu İbra- lunduğu yerde Güllü Agop cOı- adlı bir eserinin iamini duydum. Fa- :'ekalete yazılarak ıchırlcrımızdcki da yutkunan bu bir salon dolusu 
macasına .•. H hinı cvvellci gece evinde tabanca manlı Tiyatroıu> ne teıiı ctmiı ve kat bulamadım. cLctafet> adlı bir ıhracat c~asın.ın ls~a~bula . ~c~aplı insanın önünde, beyaı perde üze-

İkinci cihan harbinin sonuna kurıunile yaralanmış ve Cerrahpa- Türk~e ol~rak bazı tercüme piyesler operet yazıdığını da biHyorum. olarak. gondcrılmesırıın temını ıstc- rindeki oyununu şaşıracak. aya.k-
Tiirk evlattan şehit olarak erif- ıa hastanesine kaldırılmıpa da biraz tcmsıl cttırmcye baılamıştı. Türk tiyatrosunun ilk müellifi nccektır. lan hirbirine dolaşacak ... 
miyeccktir inşallah. Amma etim· ıonra ölmüıtür. Küçük lbrahim öl- O zaman çıkmakta olan cRuzna- hakkında bu kısa malumattan sonra F Bugün l\liki l\favs'ta tecrübeli 
:emi7. gazilik ru""tbesini kazanaca. mcdcn evvel zorlukla verdiği ifa- mei Ceridei Havadin gazetesi bu biraz da, yine bu oayenı"n tahakku- atura teftiılerİ 

d 
..1 o B annenin yuvasuıda küçük, acemi 

~z! Gazamız mübarek olsun... eac: mesut hadiseyi ıu eatırlarla ilan et- kunu mümkün kılan, Güllü Agop"- ir müddettcnberi fatura teftiş- ve cal1il çocuklannı ba.·ına top-

v b 
.. 

1 
h kil bir - Babamın tabanca11 ile vurul- mcktcdir: cTiyatro tabir olunan tan bahıcdeyim: lcri yapıldığı malömdur. Vilayet, Jıyarak: 

e oy e eyaz ren sa- dum.. 0 · d b · b G""ll" A 1 d" 1 bundan bir müddet evvel yaptıg·ı bir 
vas Tiirk milletine tarihte ilk se- d!lul nl n_ıcc zad~lan kan en l~a ani cı V u u gop ,ası a ıy e Agop - Küçiikler ... Kedi denilen ca-

f 
:ı:t "b l Dcmiıtir. Bekçi Huan da ifade- ı er c ıcra c ı me te, 0 ısan ar- artovyan 1830 da Bcıikta•ta dog· _ tebliğde halktan, tüccardan fatura-

cr nası o uyor · d b d k d 
1 

" ı k navardan kendinizi ~akınınız ••• . .. • • sın e ta ancanın ev e aryolanın an an ıyanlar zevk almada, anla- du. Kısa bir tahıilden ıonra nakkaı- sız sah'J yapı mamasını, yüz urut-
Bız ~r~len~ luırb sonu ama- baıı ucunda asılı durduğunu ve kcn- mıyanlar ise yalnız oyunculann ha- Iı.k yapmaya ba,ladı. Fakat tiyatro-- tan yukan her mala fatura kesilme- Kedi dünyanın en korkunç bir 

cımız, hutun ınsanlık arasında disi evde bulunmadığı sırada oğlu reketlerini seyretmekte v-e oyundan ya karıı duyduguv den· h · sini istcmi~ti. Teftişlerin aılda•tırıl- mahhikudur ••• diye nasilıat verdi-
]. J"k d'" d" ""1"11. ş kı--- 1 · A . . n cvcaı ye- " ::rını görüvoruz Bir iki sene sonra < ır ı uzen ır. n ı ı ef, un:1e- brahimin tabancayı kınından çık~ hır mana çıkaramıyarak vakit zayı nemiyerck bir müdd t kt .. ı··L . ma.sı üzerine faturasız .. tıılar azal- "" J • ııin kimscve tag ll""b"" la le k k ı k d 1 B c a or u~ cttı. F '- b f Miki «valde fareı) cigverparelerine. ~ J a u une razı o - np arı§tırır en azaen yaralandı- ey eme tc i i er. u mahzura çare Bili.hare bir kumpanya tc kil tti mı,tır. a~at u sc erde - .kontrol 
ma ·~7agıntı~ı ~on nutukl8;TI11da ğını söylemi,tir. lbrahimin muaye- olarak lutuf ve himmet erbabından Ermenice ve Türkçe tcmai~I e : vazifesini üzerine almıı olanlann yavrulanna verdiği ııasihata şöy-
ne g.~ızel. belıı-ttıler •.. Artık hır ~a- nesinde biri elinde, biri kamında ol- Kcork Efendi zade Karabet Efendi- mcğc baoladı. er ver söylediklerine nazaran - yüksek le bir ilave yapacak: 
hn. turedı yahut museccel v za~. malc üzere iki tabanca kurıunu ya- nin tercüme ctrniı olduğu cSczar Tiyatromuzun kurulutuna z.ama- fiatlc aatıı yapılan mallara ucuz ve - Kü~ükler ... Kedi dünyanın 
le.~ın b~ş kaldırmayacagı bır raıı. aldığı ve karnındaki yaranın Borciyu oyunu, bu kurban hayra- nın bütün eli kalem t~tanları can ve muayyen fiat üzerinden fatura ke- en korkunc mahlukudur ... Fakat 
d!ınJ'.a nıza.mının. kunı~~a.sını. da tcsrıle öldüğü anlaşılmııtır. Otopsi mının ikinci gecesi Gedikpaşada gönülden yardım ettiler. Derhal tc- silmesi şekli ha,göstermiştir. Alaka- omlan da korkuncu vardır: 1n
dılerız. l\Jılletler~n . bırıb~le~.~ yapılmak üzere çocuğun ccscdj Osmanlı Tiyatrosunda temsil cdi- üf eserler yazmaya ba,ladılar. darlar bu hususta 11kı tedbirler al- san! .• Asıl kendinizi bu ikincisin-
~?r<lı~ e~lcnf te;1bı~e~ vlin~ kdultturbl~ Morga kaldırılmııtır. lcceğindcn maarifperver zevatın Şinaıi cŞair evlcnmcai• adlı ese- mak mecburiye.tinde kalmı,lardır. den sakııunız işte! .. 
ır aı enın er erı a e • a ıı teşrifini rica ederiz.> riylc bu çığırı aç h Al" H d Ve perde üstünde korkunç gU-

önıürlcrini sürmelerini isteriz. E k f - B 1 d. Bu ilk temsillerin çok rağbet gör- Bey tiyatromuza il~' ~an:um a~se:: To rı· k ak 1n1 rültülerdeıı sonra ronavar Jnsan-
B~ınlar, ~e~e~et. dışına taallftk ı V a e e ıye düğüne bir çok deliller vardır. Bun- lcr verdi. Ahmet Vefik Paoa tiyat~ lar çıkacak, l\liki I\lavs'ı kovalıya. 
c en gaye erımızdır. ların baııında bir sirkten bozma olan romuzu k1uiklerc mcylettirdi. Aslı caklar ••• O ağaçtan ağaca sıçn· 

l\Iemlcl • .!t içine gelince .•. Harb- B 1 d. bu tiyatronun derhal ihtiyaca kifa- kadar kuvvetli olan Molicre tcrcü- e· k 5 yarak ((İmdat .. İmdat!» diye ba. 
den sonrası için. o sahada da dl- e e ~ye~e aene~e en. az yet etmemeye baıl.ama11 yüzünden mcleriyle tiyatro tarihimizin eın ıc- ır tori O • 60 kuruta ğırarak bu aç mnhlfıktau habire 
}eklerimiz eksik değil... Zira, 100 hın lıra temın edıle- kısmen yıkılarak, bır kaç ay zarfın- rcfli mevkilerinden birini kazandı kadar satılıyor kaçacak ... 
Tlirk milleti. ya ayan bir uzviyet ceği umuluyor da yenilendiğini gösterebiliriz. Ali Bey temsil edilen ilk telif eseri Ru işte kedilerin istikbali de 
olduğu için, her ~afhada yeni ye- Yeni yapılan Gcdikpaşa Osmanlı yazdı. Hamit tiyatromuzun bu dev- Torik akını devam ediyor. Evvel- oldukça karanlık göriinmektcdir. 
ni ihti ·nclnr göstermiştir. daha Tiyatrosu tam ilan edildiği 2 Kanu· resine üç mensur caerle yardım etti. ce ilin edilen ucuz aatıı yerlerinde fuhakkak: 
da gösterecektir. Tanzimatı ve Evkaf ile Belediye arasındaki an- nuevvcl 1867 gecesi açıldı. Ve o cTiya.tro temaf&lmdan aldığı lcz· bir torik 50 _ 60 k k d _ _Aman .. ,·de fare bı .... ~·ıt'"dı 
mesrutiyeti müteakip nice ısliı- lqamamazlıklardan yalnız sulara · ·ı T'" lef t "ile r h "h •v• • ı uruoa a ar aa " u.ı\ "' gcl~fc scyı.rc.ı cAr l" uBr . ıyaGrosununb, ı zAehı crıMic~chtcrcı cttigını> ıöy iyen tılmaktadır. Satıom ilk gününde hınzır •.• diyerek bir çok avcı ke-
hatlar, Cumhuriyeti müteakip nl- ait varidat kalmı,tı. Belediye, ha- te ı eıcrını, ı cym c cvcze er- met t at derhal üç piye. kale- h }L b 1 " f _, vb - . 'k ı· 1 t k H kem k ·ı b ı ı v · b dl · . . lk 1 d 1 B ld Eh"" . a ıt, a ıga a~a rag et goıtcrmıı dilere yol \'erilecek. kapı dışan 
<·e ı ı ap ar yap ı . epsJ de birer araı e u an aımaz ıgın önü er> a ı pıycsıru a ış a ı ar. u me a ı. uzzıya T cvfik Bey bu i d b -b t ")ci • •• •• •• 
?.aruretin neticesiydi; noksanla- alınamıyacağını düşünmüı ve bir suretle de hakiki Türk tiyatrosu ku- kafileye kabldı. Recai Zade Ekrem s.7 de u rag e 1

1 ncı ve uçuncu edilecek •.• 
•~ 1 ka 1. "h · · h ı ı ld d "-' gun en sonra aza mıttır. Kedi •aten bizde zann--"il rıınızı uımam adılar. Bundan nun ayı aıı pro1csı azır amıştı. ru muı o u. c 1JU eser vücuda getirdi. Daha biT B d b" ""dd l . . " - l-u • 

d k 
"ki ri · · ta Bu kan r · · t f d V k fi G""t1·· A b · k k k ı·f un an ır mu et cvve gctın- digınınw· · aksine olarak - son de· ı;;onra a ne e sı e mızı • un P 01csı c ra ın a a ı ar u u gop u tıyatroyu urar en ço tc ı eser neırolundu ı t l · k 1 

l k kt
. umum .. d .. ı··v .. ·· d ·· ı· b" .. .. ıı·fl . .. y· k · en uz ar pıyasaya tamamen çı an - rece sevilen bir ha'-'vaıı dei'.ıildı"r nuım ama gere ır. mu ur ugunun e muta aası zamanının utun muc ı erme mu- ıyatromuzun uruluıuna yardım mışt K d" t 1 ·ı t" ·k ' J r. • 

al t K k 
• ki" Jd k · Aı· k · · b"" ·· . ır. en ı vaaı a arı e ge ırttı - Hatta «kedlıı keJimcsinin bir va. 

Ek ·"kl . • d b" kl ınmıı ır. anun atı ıc ı a ı tan racaat ctmış ve ı Bey başta olma ıçın utuın gayretlcrıyle çalııtan bu lcri t 1 t f d b l k , . ı erımız en ır ço an sa- sonra M ı· k d"I k . B .. b" k k 1 h" 1 . _ı b .. ll"fl h 1 uz arı amamcn sar e en a ı • kı"tler ku"'fu""r makamında kulla 
J}n .. ·ı· te)'ııı"k ı"stı"hsal bakımın- . cc ıse sev e ı ece tır. u uzere ır ço a cm sa ıp en ue u mue ı er ep mem ek•t d~vala ı ı l . d l • -' • k __ı • b · l d" N k K ·· f ld l E ~. a r n çı ar, pıyasa an tuz top amaktadır. nıld1ğuu geçenlerde tesadiifen 
<lait 'elbette ' Bunların nelerden anun ılc Evkaftan Belediyeye sc- uavcte ıca et etıruı er ı. amı e- on aa a a ı ar. scrlerıni içtimai Herg··n taz b l k "h l 
ibaret tnılu;;duğu su son sınavda n.cde en a?ağı yüz bin liralık bir va- mal de bunlardan biriydi. bünyemizin o zamanki sakatlıklarını dıgvın~an çı~a ahı 1 kılracdı y~pı ad~ka- bir kitapta okudum. 

rıdat temın cd'I v· t h · dT Aı· B G-_ı·k · ot '- ak d · 1 · · n a ı ar enıze 0 
- K a· · d '-~-· istekl d nvan heynn belli oldu: (!Cetvelini ı ecegı a mın c ı ı- ı ey coı paşa tıyatrosuna r aya ~oyar tc avı çare erını memek İçin ve ilcrid 'h 1 k en ısın en IHU.I er e 

tntip1e);İn ı 
11 

tliye hir bakkal, bir yor. yalnız eser vermekle kalmadı. Güllü aramak, bulmak lüzumunu hissede- üzere tuzlan ak.t d e ı raç 
0 

unma bulunan halka Sadrii7.am Melek 
manifaturnn ve bir bonmarse sa- KÜÇÜK HABERLER Agop'a bilfiil yardımla bu piyesle- r~k yazdılar. Velhasıl kurulan Türk m a ır. Ahmet paşa: 
hibinden miirckkep komisyon rin bozuk bir ıivcylc temsil edilme- byatrosuna Türk telif eserler ve~ Karanlıkta kalan bir - Defolun bire kftfir kcdilc.r! •• 
teşkil etsek onlnr bile ce,·ablDt !erinin önüne geçmeye çalı:,tı. Bu mc.k için en tecrübeli kalem sahip- diye bağıımış •.• 
s:ırih surette vercceklerclir. - İk- * Beyoğlunda Kumbaracı yoku- gaye ile aktörlere '\"e aktrislere tc· Icrındcn en tccrübcsizlerine varsı- ıokak Bundan fena halde müteessir 
tisat ulcmac:ına pek hacet yok! şunda il hami adında bir çocuk on liiffuz dersi bile vermeye başladı. caya kadar bütün müellifler çalıotı- . Kumlcapı civarında Gedikpaşa olan halk evvela Şehi lama gide

gikıdenberi kaybolmuştu. Dün bu- İlk telif piyesi yazdı. Ve bizim jlk lar. Uğraştılar, muvaffak oldular. 'Tıyatro caddesinin bitişiğinde E~i~ rek s_ikavctte bulunmuştur: 
O·ıun icin asıl mesele ekonomik rada d d b. · ) B ·· "k 1 dd" Cn k d J su eposun a ır ceset gorü - tiyatro müellifimiz olmak 11e.refini ugun ne yazık ki bir tiyatromuz cı cma e ın mi so ağın a otu- _ Sadrazam bize <ıkafir kedi • 

müo, itfaiye depodaki suyu boııal- kazandı. var diyebildiğimiz halde cTürk ran bir çok okuyucularımızdan mek-
. • ' <lcğil, içtiınni sahadaki noksan~ 

lanmızı bilmek: harbden soma 
onlnnn tclfıfisinc çalı!Jmaktır. 

ııHiç bir Tiirk. her hangi ıncs-

lekte bulunursa bulunsun, -
hatta vele\' ihtiyarlığı. hastalığı, 

ynhut yaşının küçiiklüğü dolayı-

sile mesleksiz olsun - istikbali-

uin karanlığından korkmamalı. 

dır. Zira cemiyet ona himaye 

edici kucağını açmış bulunma-

hclır.ıı 

işte mesut vatanımızda şu sa-
adetin de ciçek açmam, en belli 
hnşlı harh sonu amacımız olma. 
lıdır; meslek birliği, karşılıklı 
ardım, ha)ırperverlik kuruUan-

nı, tıpkı demiryolu ağlarımız., tıp-
y 

tınca İlhaminin cesedi meydana Belki Gedikpaşa tiyatrosundan Tiyatrosu> nu var edecek telif eser- tukplar aldık. On beş gün evvel sa- J~r! .. l> ~cdi:: ~.~:ıer!le. ~ğlnşmıslar 
çıkmıctır. !erimiz yok. Şah••ları Tu""rk olan 'hiplcri tarafından kesilen bir meyva \C bu ış btt)Uk hır lS)nna kadar 

v evvel de Türkçe temsiller verilmiş ... • l * Kasımpaşada oturan Ali ve olduğunu ötede beride okuyanlar iç~~dc bize has düşünceler bulunan, ağacının d~lı havagaz.ı lambasını ızaı.m:?·:· . 
Talat adlarında iki kişi bir para mc- vardır. Burada bu tcocbbüsleri sü- T urk mevzulu piycslerimiz yok. Hal- kırmıştır. Şırket memurları tarafın- ! Şımdı fnrenın Avnıpalılar ta
selcsinden kavga etmişlerdir. Bun- kiitla geçirmemin 6e'beplerini izah buki bir Türk tiyatrosunu tamamiyle dan mahallinde yapılan kC§iften an- ı rafıml:ın ~bdıırrahman. Çelebi 
l~rdan Talat taşla Aliyi başından edeyim. ~urmak için böyle eserlere kat"i ih- la:ıldığ~na nazaran bu fenerin tek- n~de~ılmes.ınden. sonra bıçare ke· 
agır yaralamııtır. Ali hastaneye kal- Filhakika Güllü Agon'tan evvel tıyacımız rvar. rar yenne takılıp yanması uzun mu- dılerın halı hakikaten berbattır. 
dırılmış, Talat yakalanarak tahki- de Türkçe temsiller vcrilmiose da Mc~huz bir itiraza bir daha cevap 1 ameleler ve aylara bağlıdır. Oku- Za\•al~ı kediler, za\'allt ~~eler, 
kata ba!ilanmıştır. bence onları bir başlangıç olarak vereyım: cEvet tiyatro bütün güzel yuculanmız :karanlıkta kaldıklarını zavallı ın;anıar, zavallı dunya ... * Beykoz civarında çöpçü Mus- almak mümkün değildir. Çünkü me- sanatlar gibi milletler arası bir sa- anlatarak bu sokağın biran evvel ay- Zavallı l\lıki 1'la\'s! •. 
tafa evvelki gün çöp arabasının hay.- scla Dolmabahçc tiyatrosunda da nattır. Fakat buna rağmen bütün dinlatılma.sını dilemektedirler. Ala- Hikmet Feridun Es 
vanına binerek tarlada 'koştururken Türkçe bir temsil vcrilmiıtir. fakat husus~yctlcriyle bir İngiliz, bir Fran- ltadarlann dikkat nazannı çekeriz. •w1111111111111111mıuıımıııuııııı111ııu11111111111111111111111111u 
hayvan ürkmüş, Mustafa düşerek bugiin. oynanan oyun\111 ismini bile sı~, bU' Rua, bir Alman, bir İtalyan, Ek b kk l Faik hocanın cenaze 
muhtelif yerlerinden ağır yaralan- öğrenmek mümkün olmuyor. b!r İskandinav tiyatroıu vardır. Bu ser a a larda beyaz . . 
mıştır. Yaralı çöpçü Nümune ha.ata- Naum tiyatroıunda da Abdülha- cmslcr~en olarak aahncmizde bir peynir bulunamıyor . merasımı 
nesine kaldırılmıştır. midin huzuriyle bir defaya mahsue b~k pıye. seyrettik. Bugün etkileri Ekser bakkallarda peynir bulu- Hayata gözlerini kapadığını 

1 
_ ı_ D ır taraf b k --L T · '- evvelki gün teessürle haber ve~ * Bcykozda •İşe fabrikasında i•çi o arl!l& « on Grcgoryo> adlı bir a ıra ıraa.ıt « iır~ tiyat- namıyor. Büyük bakkallar çe•it 01-.. " · ·1 1 1 rosu> nu t ·ı d ,_ h · "' diğirniz, sporcular şeyhi, Gala,tasa-

Ahmc.t dün bir sandık doluau kırık pıyes temsı edi miıtir. Belki böy e . • cmsı e cee~ angı piyesi aun diye peynir ıatıyorlar. Aliikar 
k 

,..,.eh ı:..ı_.,. ray lisesi jimnastik muallimi Faik 
şişeleri arabaya yüklctirkcn elinden ar ası gclmiycn daha ba§ka tcşcb- --,, ıu.nı:r darların anlattıklanna göre bu se-

b 
.. 1 d Tek - _ı · b' T __ı_ Hocanın cenazesi büyu""k merasimle 

düşürmüı, .,jqe kırıkları aagv ayag"'ına us er e vardır. Bunlardan ne çı• rar coeyırn, gaye ır Ü11 ti- neki peynirler buzhanelere müstahsil "" k " ç·· ,_ ya,troau '- 1m ld v Kadıköyündeki evinden kaldırılmıı 
saplanarak yaralanmı•tır. Ahmet arr un.ıı:ü bütün bunlar bir tiyat• nun .ı;uru uı 0 uguiıa göre namına bırakılmı•tır. Mii5tahsil tüc-" k ld w 1 bunu b;.. 'il ti } f ak " ve Osmanag· a camündc namazı ka-
cdavi altına alınmı•tır. ronun uru uguna de il olamaz. . ' .. mı c er araaı cacr er t - cara kiloswıu 120 kuru•tan a•ngwı t 

kı 
v l b lıt cd __ ,_ d v·ı --•- '- d "' """ lındıktan sonra talebeleri tarafından 

* F "h N h b" ,_ ştc u sebepledir ki ben Türkçe c~ egı • an~ ~en imlzi ve vermedig-inden satıQlarda Belediyc-atı le czi c adında ır a.a- ·ıı muh"timid .. ek ak v " eller üzerinde taıınarak Karacaah-
dının evi d 91 ht k k k tcmsı er veren ve bu imkanı bulmak 1 om tutar yazacagı- nin tcsbit ettiği fiat muteber olamı-

soseler, mektepler, fabrikalar 
•e hastaneler cihazımız gibi yur-' d un her tarafına yayabilmeli; 

} ıerkesin bundan istifade edeceği 
l ınle sokmalıyız. 

Ta ki: 
<•llic; bir Türk, her hangi bir 

esi ekte bulunursa 'bulunsun, m 
J ıntta 
f 

\'Clev ihtiyarbğı •.. n ith ... 
lh •.. . .,,..,,. 

Ah, öyle bir sulhun ortasında 
>Hyle bir Türkiye ... 

cva-Nu) 

nesi bulu:d;ğu sa e ctık m~ .~r- için on aene müddet auflörle oyun mız cscrlelcr tahakkuk ettirebll1riz. yor. meddeki ebedi istirahatgiihına def-
oturan bayan ~u .~as·d . a~ te oynamak imtiyazını alan rve 2 Kanu- Haupbnann'ın bilmem kaçıncı Yapılan tahkikata göre bakkalla- nedilmi~tir. 
mıza gelerek is~'? e ı a~ m.~t ll- nucvvcl 1867 de ilk telif cacri tem• >;! dönilmUnü tcak ederken, kendi ra iyi peynirin kilosu 140 - 145 ku- Mezar başında, merhumun Türk 
münascbct"ı olmaıd ~cçcnb"lde.zı 7 . e sil ettirerek Türk tıy' atrosunu kul'" tıyatromunm yetnUş bcıincl yıl dö- t ·ıd·~· d h'-'L sporuna yaptığı büyük hizmetlerden ıgını ı ırmıs.tir n·· ·· ii d h h • b' ck"I ruş an ıverı ıgın en ta &İ.ıı;ata. ge- hararetle bahscd"lcrek b h d ki 

------ • · maya muvaffak olan Güllü Agopla umun 8 er angı ır O ı de an- çilmiştir. Peynirciler tekrar toplan- ı u sa a a 

ı G I
.b,. ilk telif piycaimizi yazan Ali Bcyı'n madan ıccçinncyl unu.tınıyarak ta- ... ) k mezayası bir kere daha anılmıştır. . a ı ın konferansı h kk··'- l tıya çagn ara peynir aahıı hakkın- C . . d h ismini tiyatro tarihimizin ha~ına gc.. a WL ettfrebi iriz. da konuşulacaktır. enaze merasımın c mer umun ta-

Eminönü Halkevinder:ı: Şehir çirmenin bir vazife, hatt& bir borç Selim Nüzhet Gerçek !ebesi olan Parti başkanı bay Suat 
yatrosunun kıymetli sanatkarların- olduğu kanaatindeyim. ........................................ Hayri Ürgüplü başta olmak iızere 
an l. Galip Arcan 7/12/1942 pa- Ali Bey 1844 te ls.tanbulda do~- CM*uh~ tlcHanlrlkev1nuhdenbe: Evlmlzde 1 AMCA BEY maarif ve bt"den terbiyc5İ erkanı, 
artesi günü saat 18 de (Artist ne- mu,t Kil kah l d y f .....,,.,..,, m n re) derslerı 1 şehrimiz kulüplerinin idnıcci ve 
. ) ~r. pı. . ya arın an usu açılmıştır Talebe olmak iste l 1n 1 1 C 1 ır~ mevzuunda bir konuşma ya- Ceırul Efendının oğludur' Küçük her gUn Ev bürosun ttr yen ~r 1 Mizah gazetesi bugün çıktı sporcu arı. .n atnsaray lisesinin ta-
acaktır. Giriı ıerb~ttir. yaıta Fransızca öğrenerek Babılll }Azım.dır, a m l!-Caat an J lehe ve izcileri ve bir polis müfreze-

si bulunmuştur. 
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[ iFEl 
Fransa kıralı dördüncü 

anrinin aşkları 

1 
Ekmek kartları 

İstanbul haricinde bulu· 
nan memur ve zabitan 

aileleri nasıl alacaklar? 

İstanbul Vilayetinden ı 
1 - Vazifeleri İstanbul Belediye 

Osmanlı tadhinde Gazi Osman milyon defo öptügunu yazıyor u. - .. - d hududu haricinde bulLnan memur t\'e 
b ı H · · zabıtandan, aildcri stanbulda ikabeyin Mal hatuna, Yıldırım Bayezi- Bu milyona varan use er, annrun 

d h 'k d H met edenlerin klinunusani - §Ubat din Sırp prensesi Oliveraya, Kanunt a~klann a araret mı ya~ ır. ar!l-
ka buıd·'k b 1 · ·k aylarına ait ekmek kartlrıni alabil-SulUın Sülcymc:ının Hurrem Sultana, ret sü n u ça use erın mı -

Sul d I Ü b . 1 d"" ı meleri için memur bulundukları ma-Ürüncü Sultan Muradın Safiye - tan a aza ır, Y z ın ere U§Cr 
, H · hl d f k d - b. haldekl dairesi S.mirliklerinden ala-tana, Avcı Sultan Mehmedin Gül- ann r c a azan ıgı ır 

h bcd 1 d 'L - ki d aklan vesika lan o mahallin en bü-nuş Sultena a:ıklan meşhurdur. Ab- mu are e topa ığı DAytll ar an 
dülmecidin ikbali Serfiraz hanıma bu metresine bir yatak yaptınnı:ıtı. yük mülkiye Amirli~inc tasdik ct.tir-

B ı b . k f h .. ,_.. dikten sonra lstanbulda oturan aile-şiddetli tutkunluğu da bunlar arası- öy c ır zcv: ve ıere az u&um-
d · 1 t 1 lerine göndermeleri lllzımıdır. na katılabilir. ara ve az metrese naa.ıp o mu§ ur 

Bu 6ürckli sevdalar hariç tutulur- Hanri bir hastalıktan kurtulduk.- 2 - Bu vesikalarda ailesinin İs--
aa, padişahlann haremlerindeki gü- tan sonra bu kadar sevdi~i güzel tanbulda oturdu~u ve büyük kilçük 
zel, tcırütaze, cıızibeli kadınlara ııeTgilisini terket.ti. Fakat daıma dost nüfos miktarlari]e aile reislerine ora• 
gösterdikleri mecliibiyetler gelip gc- kald~lar. .... . . ca ekmek kartı verilmediği bildiri· 
çici heveslerden ibaret kalmış gibi- Bırkaç kadında çeşni degı§brclik- lecektir. 
dir. ten .onra Dördüncü Hanri metree-

Osmanlı tarihi, yalnız hanedanın lerinin en popülerin! bulduı Gah
müessisi Gazi Osmıın beye tek zev- rielle cl'Estree. 

3 - Memuriyetleri Ankara ile 
İzmirde olanlardan aileleri İstan
bulda ikamet edenler, böyle bir ve· 
sih getirmiycrek doğrudan doğru• 
ya Ankara ve f zmire ait ekmek kar!
larını ibraz edeceklerdir. 

4 - Alakadarlarwı ekmek kart· 
lanni :r:.amanında alabilmeleri için 
şimdiden teşebbüse geçmeleri ehem· 
miyetle tebliğ olunur. 

1 Günlük Borsa 1 
4/12/1942 tiatlc.rl 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevvork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 fi'nnk 
Mndrld Ozcrıne 100 pezeta 
St.okholm üzerine 100 kuron 

ESHAM ve TAHVİLAT 

% 7 Blrlncl tertip Mlllt Mil. 
dnfna istikrazı 
% 5 İkramiyeli birinci tertip 
Mlllt Müdafaa. 
Merkez Bankası 

&.22 
lS0.50 
30.675 
12.89 

31.1325 

19.-

19.-
130.-

jRADYOj 
Bo(iinkü program 

13,30 Program; 13.33 'rürıkce plAk
lar; 13.45 Ajans haberleri; 1f Rl.yn:;e

tıcumhur bıındoou; 14,30 Ankara at 
koşulannın tahminleri; 14,40 Temsll; 
15,30 Rlyasetıcumhur orkestrası; 18,03 
Dans orke.!trası; 18,45 Radyo Çocuk 
Kulübü, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 
Fasıl heyeti; 20,15 Radyo Gazetesi; 
20,45 Şarkı ve türküler; 21 Konu.,ma; 
21,15 Dlnleytcı istekleri; 21,45 Konuş
ma.; 22 Salon orkestram; 22,30 AJans 
haberleri ve bor.s:ılar. 

Şubeye davet 
Fa tlh askerlik şubesinden: 

TAKSiM BELEOiYE 
Gazinosu 

müdüriyeti 
Meşhur İspanyol Şantözü 

JULIA RAYES'ln 
Bu akşamdıın it1baren 

LOKANTA- PAVİYON 
ve l\latinelenle 

Yeni ve zengin bir r~pertunrla 
scanslanna başlayacağını sayın 

mü urilerine bildirir. 

Uzwı senelerin... Son baftalann en büyük zaferi 
TVRKÇE 

ALTANAT 
Bugün L A L E Sinemasında 
Sonsuz bir heyecan, eşsiz bir takdirle alkışlanıyor. Bu şaheseri 
ıörmeyenler !M>n günlerden lstltade etsinler. 

DiKKAT: Bu film aynı zamanda İZMİRDE J,ALE ,.e TAN 

sincmalannda gösterilmektedir. 

, M AKS i M 'de 
Her Pazar Matine 

ce tanıyor; müstehişe kullandığına Hanrinin bu gözdeeüe münıııebc
dair kayıt görülmiyen biricik Os- ti sekiz sene •Ürdil ve ka<lının ölü· 
manlı hükümdarı odur. Diğerleri mile nihayet buldu Gnbrielle'in mcn
büyük küçük aşk ve hevesleri ile sup olduğu aile Fransa.da en çok aşk 
haremi erinde nikahlı, nikahsız ha- kadını yeti2tirmckle me:ıhurdu; bun
tunlar, hasekiler, kadın efendiler, ik- lardan kimi rahibe, kimi evli, yirmi 
haller, gözdeler bulundurmuşlardır. beşi. yirmi altısı yüksek bir zevk ve 
Hırutiynn, hususile Fransız hüküm- şehvet hayatı geçirmişlerdir. 
darlannda görüldüğü gibi, impara- Gabrielle'in daha beş kız kardeşi 
toriçe ve kıraliçeler yanıbaşında, ve bir kardqi vardı. Hepsi birlikte 
hatta sarayları içinde resmi met- (Yedi büyük günah) diye anılırdı. 
resler ittihazına bu sebeple ihtiyaç Erkek kardqin bütün kız karde§lc-

Aş.ağıda. adlan ve kayıt numaralan * Şehremini Halkevlndcn: Halke- yazılı yedek subayların vakit geçlr- üzeyyen S r 
hissetmemişlerdir. rile seviştiği bile söylenirdi. 

Fransız kıralları arasırmda kadın- Daha pek genç iken Gabrielle 
lara düşkünlüğü ile en ziyade maruf pek yakışıklı bir zat olan Ba§ irnra
olan ve bu hususta Üçüncü Muradı hor Bellegarde ile sevişmişti. Bu 
andıran Dördüncü Hanri" dir. adıırn sır tubnazdı. Metresini Dör-

Bazı Fransız müvenihlerinin tak- düncü Hanriye o kadar methetti ki 
dirine göre, Dördüncü Hnnri Fran- o da göremk merakına düştü. Gör
sa kıralı olarak doğmuş olsaydı. dü <ve pek sevdi! 
belki büyük bir hükümdar olamıya- Hanri Gabrielle'i metres edindik
cak, kendi ini ıehvete, sükiln ve is- ten sonra onun Bellegarde ile münn.
tirahate knptıracaktı. Çünkü geçir- scbette devamından daima şüphe 
diği gaileler ve tehlikeler arasında eder, fakat bu ııüphesini izale fosat
zevklerini takip ve tatmin için en lan çıkınca ileri gitmekten çeki
Önemli muharebelerinin neticesini nirdi 1 
almaktan feragat ettiği ve delilik sa- Onun hu halleri idi ki gerek 
yılabilecek harekelterde bulunduğu Bellegarde'a gerek gene yakışıklı 
görülmüştür. genç bir asilzade olan mösyö dö 

Hanri genç yaşındtın başlıyarak Chevrcuse"e aşk. y~lunda ona reka-ı 
ömrünün sonuna kadar aşka doy- bete cesaret verırdı. Chevreuse, kı
mamıştır. Bu hali, ya§lanınca, ken- rnlm hemen bütün mctrcslerile mü
disine Vert - gallant (her dem taze nasebette bulunmuştu 1 

vJmlzce her sene te.sls edilme:ı.-te olan meden §Ubeye müracaatlan. ı 
amatörlere mahsus resim ve fotogrnr 
scrgls1 bu sene btrlnclk~nunnıın 
{22) el salı günü açılac:ık ve bir 
hnfta sonra kapanacaktır. sergide 
teşhir edilecek eserler arasında dere
ce nlaeaklal'a Halkevlmlzce münasip 
rnUkr.taUar "emeceği gtbl bunların 
aynı zamanda Ankara Hnlkevinde 
şubatta tesis edilecek büyük sergiye 
gl:inderllmelerl de temin edilecektir. 
MenılekcUn genç anıntör snnatkO.r

lnnnın bu sergiye ~Irak etmeleri 
önemle tnvslye ohmur. 

UEMOARHMiLU 
Blltlln sennslan hınca hınç 

dolup tqıyor. 
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Renkli Fılın Tekniğinin en son Zafer abidesi 

zendost) lakabım kazandırmıştır. Belleearde'ı kıskanan Hanri, ara
Müverrihlcr bu muharip - aşığın en da, sırada bu rakibinden kurtulmak 
az elli dört gönül kalesini zaptetti- için onu yoketmek heveslerine ka
ğini zikrederler. Ancak bunlar onun pılır, fakat Gabrielle'in buseleri 
ciddi rabıtalandır. Düşmanlnrile onu bu hevesten çabuk vazgeçirten I 
muharebe için yer değiştirdikçe bir- teminııt yerine geçerdi. 

Renkli Film tekniğinin 
Son tıbldesl: Hüsnü Güzel (19857); Top. Tğm. Arı! 1 

i oğlu Fethl Arnl (44743); Hava Tğm. 
Rü.~tü oğlu Muhittin Canhnr (20067!; 1 
Ho.vn Tğm. Huli\sl oğlu Naz1f Erdu
ran (39813); 8.5. imnm. Hilscylıı oğlu 1 
Aptullııh Dlzloğlu (324-38); Dl§. Tbb. 
Üstğm. Memduh oğlu Salt Bengi 

Bütün güzelllği ve §tklığı He ... Bütün yrnl d:ınslan V<.! 
pynnı hayret şarkılıırUe ... 

A N N A N E A G L E 'yi 
RAY BOLGER ve JOHN CAROLL 

kaçar saat münıuebette bulunduğu Gabrielle, dünyada nadir görül
kaldııılann malum olmıyan sayısı müş güzellikte bir başın sahibi idi. 
bunun haricindedir. Elli dört mafU· Hele parlak mavi gözlerinin cazibc
kası arasında da üçü, dördü vardır sine dayanılamazdı. 
ki kıraliçe karşmnda resmi metres Dördüncü Hanri bu pek sevimli ı 
aayılmı§lardır ve bunlardan doğan metresi İçin c<lınrmnnte Gabriellc> 
erkek, kız çocuklar da kendisi tara- hitabile uzun bir şarkı tertibetmişti, 
fından resmen tanınmıştır. zamanının şairleri de kadının güzel-

Hami, daha Bearn prenai .iken !iğini metheden manzumeler, sonne
ilk olarak bir şato bahçıvanının kızı ler, şarkılar bırakmışlardır. Vol
ile sevişmişti. Bundan ıonra aşkları- taire'in de bir methiyesi vardır. 
nın arkası kesilmemiştir, Dördüncü Hanrinin F ontaineb-ı 
Şahsan cazip değildi .. Hata teni leau' da bir tasviri var idi. Bu lavha

leş gibi kokardı. Fakat hır kıral, hem da kendisi pürsilah resmedilmiş iken 
de şöhreti Avrupayı tutmuş iktidarlı yanında bulunan Cabrielle çırılçıp
bir kırnl idi 1 İzdivaç va.itleri ve bu lak görünüyordu. Hanri bu tasvirin 
yolda verdiği ümitler de o kadar bol altına yazılmak üzere silah arkadaşı 
itli ki kadınların bu tuz.ağa tutulma- kont dö Lude' den münasip bir cüm-
maları pek müşkül idi 1 le istemiş, kont da şunu bulmuştu: 

Bir de F ransada o senelerde aşk, {Beni kucakla, jandarma). 
katoliklik ve protestanlık )'anında Gabrielle, Dördüncü Hanriden 
üçüncü mezhep ııayılırdıl Rekabet, _ bu pek malum değili - üç ço- 1 

§llnÜ ş7ref. ihti~ası, menfaat, miz~ç cuğu olduktan sonra kıraliçe olmak 
harareti aaıklerıle bu mezhebe salık hevesine kapıldı. Karısı Margueritte 
olMı kibar ve yüksek kadınlar da ile nikahını feshetmesi için Papa 
o kadar çoktu ki .. · . nezdinde teşebbüslerde bulunmuı 

Bütün aşk hayatında Hanrı, yal- olan Hanri de bunu va' detti. 
nız iki faziletli kadının mukavemet Fakat Dördüncü Hanri nezdinde 
ve reddine uğramış, bunlardan ken- büyük itibar ve nüfuz sahibi olan 
di:il': ~zdivaç v~· dine bile. al~~nma- Maliye Nazın Sully, bu tasavvura 
dıgı ıçın, başkasıle evlendırdıgı kon- muhalifti. Ba!lka muhalifler de yok 
tcs dö Maumont ile daima dost kal- değildi. ~ 
mı~tır. Dördüncü Hami Amicns muha-

Dördüncü Hanri ile kansı Margue- sarasında bir gün bu tasavvurunu 
ri~te de Valois, - Kıra.liçe .Marg~t yanında bulunan mösyö dö Sancy'ye 
~y.e m.eşhurdur - aşk ı~lerı.nde .b~- açh. Sert ve ıözünü esirgemez ola~ 
rıbırlerıne tam denk bır çıft ıdı. bu zat sert bir cevap ~erdi. Hann 
Hatta bu yo~da bazen biribirlerin_e sesini çıkaramadı ı Güzel Gabrielle, 
yardımları bıle dokunurdu! Kıralı- yirmi altı yaımda dördüncü çocuiu· 
çe kendi damdonör)~~i~~en, ~o~a- nu doğururken öldü. Hanri üç ay 
aından gebe kalan bırısmın gızlıce matem tuttu· fakat onun bu matemi 
doğurmasını. - Ha~ri~in ricası üz~ sevgilisinin ö•lümünden üç hafta ıon
rine - ~emın eylemı ti 1 ra, on doltuz yaşında güzel Hen-

Hıııırı daha Fransa kıralı olma- riett d'Entrague. ile muaşakaya 
ela~ evvı:J 1 S5 ~ te dul kontes dö ba§l:masına mlni olamadı 1 Kırahn 
Cuıches ıle sevışmeğc baılamıştı. etrafındakiler ona bu kızın meziyet-

Güzel Comandre diye yadedilen ]erini 0 kadar döküp sayını~lardı ki 
bu gözdesile geçirdiği bal ayı gün- bu telkinler altında kalan Hanri 
)erinde bir izdivaç va' dini kanile İm- kiılbinde uyaııan teceıısUsle kızı gör
zalndığı rivayet edilir. Fak.at Cori- mek istemiş, ikinci bir görüşte ona 
aandre hırs ve menfaat pe§ınde ko- tutuluvermişti. 
pn kadınlardan değildi. Bütün var· Ancak Henriette, hart3 ve men
Jığile kendini maşukuna terk ve te"" faatine düşkUn bir kızdı. Kız ve ba· 
Um etmişti; o derecede ki Hanri pa• buı kıralın a,kına yUz. bin e'lru 
raca sıkıntıya düştüğü bir sırada _ ~ekiz y{tz bin frnnk kadar bfr 
malikaneleri ve elmasları ile ona para_ paha biçtiler! Hanri, bu a~k 
yardımda bulunmu~tu. bedelinin verilmesini 5ully'ye emrct-

Hanri, mizacının ilcasile bu kadı- tf Kıral gözdcliğinin bu yeni namze
nı ilk zamanlarda delice seviyordu. dlnden hoılanmıyan Sully, bu talep 
Giri§tiğt muharebeler dolnyısile kartı!ında kızdıın istikrah ettf. Fa
metresinden uzakta kaldıkça, ona kat kıralın hatırını kırmağı da )'apa• 
ateşin mektuplar gönderiyor, sonun-
da kont~İn etlerinden, gözlNinden (Devamı sahife 6, ailtwı 3 de) 

1 (84155). 
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DEK 

Bir aşk hediyesi!. 

Ş" satırları Nnpoleon'un cepheden hattd en ileri hatlardan 
birinden hergün Jozefin'e yazdığı mektuplardan aynen 

alıyomm: 
<ıZafere verdiğim kıymet, sa dece seni hoşnodetmek f çindir. 

Böyle olmasaydı orduyu bırakarak Paris'e koşacağım ve kendimi 
ayaklarının ucuna atacağım ... 

Sen bana sonsuz ye hudutsuz bir aşk ilham ettin ve içimi sar
hoş edici bir cinnetle doldurdun. Resmine bakmadan geçirdiğim 
bir tek saatim yok. Ve resmini buselerime garketmediğfm bir saa
tim geçmiyor .. >> 

Cephede dünyanın en meşhur kumandanının haritaya baka
cağı yerde her saat sevdiği kadının resmine bakması hakikat.en 
çok clikkate şayandır. 

N poleoıı'wı büyük bir kumandan olduğuink!lr edilebilir mi? ••• 
l.fildn onun büyük bir kumandandan fazla büyük bir Aşık olduğu 
anlaşılıyor •.• Zira aksi takdirde muharebe esnasında saatte bir 
Jozefin'in resmini öpmeği aklına getirmezdi. Ve dünyanın en bü
yük heyecanile onun resmine değil, cephe haritasına bakardı 

Demek o derece büyük kumandan, cephedeyken bile her şeyden 
önce bir asıktı. 

Hatta belki de kendisini büyük kumandan yapan yine aşb.-tı. 
Çünkü mektubundaki cıZafere venliğim kıymet, 8adece seni hoş
nudctm k içiııdirı> ciinılcsinden de anlaşılıyor ki onun için zafer 
nyni zamanda yerinegctirilınesi lftzım olan bir sevgili kaprisidir •.• 
Büyük kumandan sevcliği kadına şöyle birkaç düşman ülkesini ele 
geçirecek büyük bir zafer hediye edivermek istemektedir ... 

Aşık daima fişıktır ... Kimi sevdiğine bir şişe esans hediye eder, 
kimi de muazzam bir zafer! ... - H. .. ,.. . ... 

Londra'da askeri üniformalar 
Londra, harbden evvel askeri 

üniformaya pek az raslanan bir 
şehirdi. Yalnız Kırahn sarayı 
önündeki nöbetçilerin değiştir
me saatlerinde burada muhafız 
kıtasına mensup bir müfreze gö
rünürdü. Başlannda büyük kal
paklar bulunan bu iriyan asker
lerin geçişi birçok kimseler, bil
hassa çocuklar tarafından alaka 
ile seyredilirdi. Bazan da hassa 
süvarileri Hyde Park'tan geçer
lerdi. 

İngilizler eski askeri kıya! etıe
rtne çok bağlıdırlar. Bu sebeple
dir ki geçen harbde İskoçyalılar 
(Kilt) adı verilen kısa fistanlarl
le muharebe meydanlarında çar
pışmışln.rdı. Almanlar bunlara 
«Cehennemin kadınlan» adını 
vermişlerdi. İskoçyalılarla bilhas
sa Bavyeralılar arasında göğüs 

göğüse muharebeler o kadar şid
detli olmuştu ki bunlardan çoğu 
muhariplerin kamilen ölmesile 
neticelenmişti. Bu harbde gerek 
İskoçyalılar, gerek diğer İngiliz 
kıtaıarı İngiliz harb kıyafetile 
harekete iştirak ediyorlar. 

Londra'da İngiliz askerleri hep 
bir kıyafetle görünmekle beraber 
diğer birçok üniformalar göze 
çarpmaktadır. Bunlar Amerika
lılar, Fransızlar, Çekler, Polon
yalılar, Danimarkalılar Norveçli-
ler Belçikalılar, Sırplar, Hırvat. 
lar ve Yunanlılardır. İngilterede 
teşkil edilen bu kıtalarrn ekserisi 
kendi memleketlerindeki ünifor
mayı giymektedir. Bir kısmı İn
giliz ünifomıası giymekle beraber 
göğüslerinde bayraklarının renk
lerini taşıyor. 

Ball k derisi! 
Bu harbde şimdiye kadar deri 

sanayllnde kullanılmıyan hay-
vanların da derilerinden istifade 
edilmesi istenmektedir. Bu arada 
köpek, domuz derilerinden ayak
kabı yapılmasına başlanmıştır. 
Son olarak Danimarka piyasası-
na muhtelif renklerde boyanmış 

balık derileri çıkarılmıştır. İtina 
ile işlene-n bu balık derileri güneş 
zıyasına ve suya karşı f ev kala.de 
dayanıklı imiş. Danimarka'da 
1941 yılında üç milyon parçadan 
fazla balık derisi istihsal edilmiş
tir. Bu yekOnun bir kısmı ihracat 
için ayrılmış, kalanı da halkın 
ihtiyacrna hasredilmiştir. 

Dünya altrn istihsali 
Milletler cemiyeti tarafından ka'nın altın istihsali iki misli, 

neşredilen aylık bültene göre al- Cenubi Amerika ve Avustralya'
tın istihsali harbe rağmen faali- nın üç msili olmuştur. En çok ar
yetıe devam ediyor. 1940 sene-ı tış, lstihall nz olan memleketler
sinde yer yüzünde çıkarılan altın dedir. Afrika'nın bazı kısımlan 
bir rökor teşkil etmektedir. Bu meseHi Kenya, Tanganlka, Cenu
sene 1.arfında 1,3 milyon kilo- bi Amerika'da Şili, Fillpin, Fici, 
gram altın çıkanlmıştır ki on Yeni Gine adalan bu meyanda
sene ewelkinin bir misli fazla de- dır. İkinci derecede altın istihsal 
mektir. Cenubi Afrika 437 bin ki
lo ile başta gelmektedir. ikinci 
Kanada'dır. Buradaki istihsal 
164 bin kilodur. Amerika 150 bin 
kilo ile üçüncü gelmektedir. 

Sovyet Rusyanın al tın istihsali 
mikdarı malfım değils-e de bu 
memleketin dördüncü geldiği an
laşılmaktadır. Rusya'da altın is
tihsali 1936 da en yüksek mik
darı bulmuştur. 

Cenubi Afrikada altın istihsali 
devamlı surette artmış, 1940 da 
1931 senesine nisbetle üçte bir 
derecesinde fazla olmuştur. Fa
kat ba?J memleketlerde istihsal 
bu nlsbetl de geçmiştir. 1931 -
1941 seneleri arasında Amerl-

eden bu memleketler gittikçe da
ha mühim bir mevki kazanıyor
lar. 

Piyasadaki aıtm mikdarı 1937 
seneslnden 1941 ilkbaharına ka
dar olan müddet zarfında art
mıştır. Bu artış muhtelif memle
ketlerde değişiyor. Cenubi Ame
rlkada Arjantin ve Brezilya'da 
artış azdır. Amerika Birleşik hü-
k(imetlerinde muntazam bir teza
yüclle Hl41 nisanında yüzde kırkı 
bulmuştur. En yüksek artış Ro-
manya ve Türkiyede ve blr dere
ce Danimarkadadır. lngiltere'de, 
İsveç, sviçre'de artış 1937 senesi
ne ntsbetıe yüzde em kadardır. 

Su, benzin y erine kullanılacak! 
Oç Portekiz kimyageri, bulduk

lan bir cihazı mükemmelleştir
mlşlerdlr. Bu cihazla su benzin 
yerine kullanılacaktır. Yeni bu
lunan ccHidralin» ismindeki mad. 
de suya konduğunda suyu inhl1Al 
ettirecektir. Bundan sonra su bu
har haline gelecektir. Bu ameli
yelerin icrasında buhardan sllln
dirlerde istifade edilecek, böyle-

likle silindirler buhar makinesi
ne dönecektir. 

Diğer yandan evlerde benzin 
yerini tutacak «Tennolin» ismin
deki yeni madde de yakında pa
zara çıkarılacaktır. Bu yeni bu
lunan madde de Terementi esan
sından elde edllecektir. Bu esans 
da başlıca Portekizde bulunmak
tadır. 

Merih yıldızında nebatat, hayvanat var mı? 
Harbe rağmen astronomlar, yıldızının renkli bir resmini çek

Merih yıldızında hayat, nebatat, mfşlerdfr. Fransız matbuatına 
hayvanat olup olmadığı hakkın .. göre bu resimde Merih'te bir de
dn araştırmalarına devam ediyor- ğlşlklik görülmüştür. Fakat hc
lar. Son olarak Mon Blfin tepe- nüz müsbet olarak Merih'te ne
sinde kain Pik dö midi rasatha- batat hayvanat olup olmadığı 
nl'c:;lncJPn üç Fransız ft.Iimi, Merih tespit edilememiştir. 

• arbi cap 
(Fransız filosunun batırılması dolayısile ] 

l.'azan: 

M. Şevki Y aznıan 

İnsan yaşamanın icaplanru 
yapmazsa ölür veya sefil olur. 
Bunun gibi bir süıii işler ve hft
diseler vardır ki onların da icap
ları yapılmazsa o iş veya hMise
ntn faydalı olacak yerde zararla- Bugün günah ve kabahat bu 
ra soktuğunu görürüz. Bunların kahraman bahrlyelilerde değil, 
başında «Harbin icaplan» gelir. onlan bu hale sokan vatanper
Çünkü harb bir milleti toptan ver ve fakat her halde iradesiz 
esarete sürükliyen veya hayata, başlard~dır . 
lstiklMe kavuşturan bir hft.dise Netekım bizzat Fransız köy
olduğu için fertlerin teker teker lüsü ve Fransız neferinde de ne 
hayatlannı alAkalandıran diğer kahramanlık, ne de vatanperver4 

işler veya h~diselerıe kıyaslana- llk ve cesaret eksikti. Harbden 
maz. yılgınlık da göstermiyordu. Onları 

mamayı ve fakat bir defa da bu 
zaruret ve mecburiyet gelip ça
tarsa, her f edakdrlığı göze ala
rak canla, başla, zayiata bakma
dan, sonuna kadar döğüşmeyl 
emreder. Bunun dışındaki her 
hareket saçma ve zahiren korur 
vaziyetine rağmen çok zararlıdır. 
Harbe girmiş milletler yalnız 
harbi kazanmayı ve bu uğurda 
her fedakarlıktan çekinmemeyi 
esas tutmalıdır. Fedakl\.rlıktan 
çekinme çok defa daha büyük 
fedakarlıklan ve zayiatı mucib 
olur. Bugünkü Sovyet ordusu yı
kılmadan daralıyorsa hayatını, 
yılmadan bıkmadan, zayiata 
ehemmiyet vermedeıı harbin 
icaplaıını yapmasına borçludur. 
Bunu böyle bllmiyenlerin tuobe
tine Toulon'daki intihar en ya
man blr misaldir . 

Harbin şaşmaz kaideleri mü- yere vuran da kumandanlık yeri
samaha etmez ıcaplan v~rdır. ne muhafaza meleği rolünii oy
Bir millet şu veya bu sebep dola- nıyan ve harbin icaplarından gaf
yısile bu icaplan yapamıyacaksa Jet eden iyi kalbli im:anlardı. 
harbe girmemesi daha iyidir. Fa- Harb; harb gibi yapılmalıdır. 
kat bir kere harbe karar virillp Onun kaidelerine uymalıdır. Bu 
girildi mi bu icaplar mutlaka kaideler ise bir milleti zaruret ve 
yapılmalıdır. Aksi takdirde bu- mecburiyet olmadıkça harbe sok-
nun zararı her şeyden ve her ------------------------
şeyden büyük olur. 

Bizzat yaşamakta olduğumuz 
şu 1939 - 42 harbini göz önünde 
tutalım: 

Hayat pahah ığ , doQu m, · üm 
nisbeti, tedavüldek' paralar 

Milletler cemiyeti ist~tistik bürosu bu 
meselelere dair istatistikler neşretti 

IST ANBUL HAYA Ti 

Bayanın kırdığı pot! 

: Tramvayın fren gıcırtıları ara
sında J..."Umanda ile yerlerinden 
fırlamış gibi basamaklara saldı
ran yolcu knlııbalığı kapılan tı
kayıverdi. İleridekiler basamağa 
tırmanmak isterken nrkadan 
eteklerine sarılanların ağırlığıyle 
oldukları yerde nuhlnnıp knlıyor
Jnr, daha geridekiler bütiin Jmv· 
\'Ctlerile itişiyorlar, coşu}l kaha· 
ran insan dalgası arasından gü. 
cii yetip kurtulabilenler zorlulda 
içeriye gifiyorlar. Kargaşalık ara
sında paltomun iki dü~'lnesint 
feda ettikten sonra debelene '.kö 
teklcne ben de sahanlığa tıkıl· 
dm1. Geriden gelen nk saçlı bir 
bay sağdaki parmaklık demirini 
yakalayıp bir ayağım basamuğa 
koydu. Şık tuvaletli bir bayan da 
sol taraftan asıldı. Tıkanan da
racık kapıdan ikisi de giremiyor
lar. Bay başını sallıynrak: 

- Bayan, dedi. Müsaade et de 
evvela ben gireyim. Görüyorsun 
ki yaşlı bir atlaınım. 

Bayan catık kaşla buya clöniip 
homurdaııclı: 
- Ne münasebet efendim? .. Ev
vc1fı kadınlnr girer, sonra cr
kekfor. 

Arkadaki kalabalığın bağınş
malunııa rağmen basamakta ınü
nakaşn devam ediyor: 

- Bayan('lğım! Burada kadın
lık erkeklik anrd edilmez. Ben 
ihtiyarım. lçe~iye girip oturnca
ğım. Kendimlen yac;hlarn hiir
met Hızım. 

Bayan hiisbiitiin asabilc~ti, 
çanta~ını çenesinin altına kıstı. 
np öteki cli!e de kapı demirine 
sarılarak Jınykırclı: 

- Sen ihtiyar ~ın da ben genç 
miyim? Ben de senin foulaı· )!iŞ· 
Iıyım. Baksana halime! .. 

Polonya'ya yapılan Alman sal
dınmı üzeıine Fransa Almanya'· 
ya harb ilfuuna karar verdi (ver
miyebilirdl de ve bu takdirde şe
refinden yapacağı kayıp şlmdi
kinde'n fazla olmazdı) demek ki 
milli menfaatleıi bakımından 
bunu zarurt gördü. O halde har
bin icabını yeıine getirmeli, yani 
derhal seferberliğini ikmal ede
rek Şarka saldıran Almanya'ya 
karşı Garpten taarruza geçmeli 
idi. Harbin esas kaidesi düşmana 
zayıf ve güç durumdayken saldır
maktır. Halbuki Fransa harbe 
girdi, Ifl.kin anını icabettirdiği 
zayiat ve fedakarlığı göze aldıra
madı. Zayıf zamanında Alman
ya 'ya saldıramadı. Netice ma
lum. Güçlükten kurtulunca Al
manya Fransa.ya saldırdı ve onu 

Ve bayı geriye itip icerlvc gir· 
Mllletıer Cemlyeti 1.5tatlstik bürosu, Ölümlerdeki bu nrt.ış, hnrb teslrile di. Onlar ıniinakasa ederken on 

harbln muht.ellf memleketlerde do- olmuştur. Macnristan, Norveç, Ro- kapıdan girenler oturacak )Crle
ğurduğu nnt yüksekllği v0 hnynt pa- manyada da ölüm miktarı artmış 1se ri doldurnıuslardı. Öfkesi bir kat 
halılığı hakkında dikkate şaynn blr de artış n1spett hak:kmda. sarih mıı.- daha artan hn:} an arka sır~ıım 
ıstnt1stlk neşretmlş, Bu ıstat.ı.sti~c lümat yoktur. arnlıi:r:ına sıkıştıktan ·onrn bir· 

da yere serdi. 
Harbin başmdanberi her tara

fa saldıran ve zafer üzerine zı:1fer 
kazanan Almanya fazla zayiat. 
tan kaçınarak Leningrad'a sal
dırmadı. Yani harbin icabını 
yapmadı. Halbuki bunu vaktile 
yapmış olsaydı Leningrad düşer, 
onun düşmesi Mokva'yı da düşü
rür, Sovyet ordusu tehlikesiz ha
le konur ve işler çabuk biteceği 
için belki Amerikanın harbe ka
nşması bile mümkün olmazdı. 
Almanya da harbin icabından 
kaçındığı için şimdi bir süıii 
güçlüklerle sa v~mak zorunda
dır. 

blr takım grafikler ilılve cdllmiştlr. l ı 
İstatistikte, 1939 senesinin ilk üç ayı- Tedavüld~ki para deııhire diııçleşti. lükse { es c 
nn nt petie 31 memlekette flat yük- söylcnmeğe bşladı: 
sekll07.ı ye hnvat pahnlı1 •ıo;ı tcsblt edlL Son lkl sene zar!ındn, yukandn Is- - Saçlan nğnnrus aınınu, lı:t-

" "" mi sayılan memlekctıcrde para teda- ... .. t . .. -
mlştır. Bnşta Birleşik AmerJka olmnk vü.ü muazzam bir nispette artmıştır.· la kn.clına ~.ıumıet c. ·~~:):ı .ogrene: 
üzere Kanndndn Cenubi Afrl.ıta. bir- . Muhtelif memleketlerde para ted';. mc~ış. ~l~nas.cbetsıdıgı ~e l eı:ıı 
Jlğl, Avustralya, Yeni Zelanda, Japon- villündeki bu artış, rnuhnsnınat Ue asa~ıleşhrıp luç yapmadı!.".?" lıı~ 
yn, Kostarlka, Meksika, VenezüellA. başlamıştır. Tedavi\lde buhın':ln bank- şeyı yaptırdı; zorla yalnn soJlrttı 
ve Almanya gibi on memlekette 1939 not miktannın fasılasız bir surette bana!.. 
senesine nlsbetle toptan eşya fla.tle- ç ta k - ncıı> 
rı ve ha t ahalılı[,"1 üzde 150 den artmakta bulunması, muhtelif sebt'p· .. ~n . apabr:ımn ayııas~m • . 
fazla y:Sel~emlş, fuın. Filistin, ıerden llert gelmekte 1se de en belll yuzwıclekı ~~d~n, krc!11 k~~>· rık
Türk!ye, Hırvatistan ve Finltındiynda başlı müessiri. harbdlr. Bazı men: Iarını mendıh1!'ın ucıle duıeltc
ttatıer, iki rnlsllndcn fazla fırlamış.. le~tlerde hükümetıeıt rnnsrarı:ı.nn. rek del-am ettı: 
tır. Kısmı hzamı Avrupalı olmo.k karşılamak ve silt'ıhlanmak lçbı mer- - insan sinirlenince agv.ma 
üzere geri kalan 16 memlekette yük- kez bankalarmdnn devamlı surette geleni söyleyiveıiyor. Adam; hen 
seklik yüzde 150 ile 200 arasındn dal- avans almakta. ve bunun lçln de pi- J d . l . e e-im yasaya banknot çıknnlmakt:ıdır. Bn- yaş ıyım, sen en eV\ c gır c g 
gnlanmaktadır. zı memleketler de ~g:ı.l ettikler! diy~ dayatınca kı'ldım .. bcıı de 
Eşya nispetinde İtalyndakl :tiat memleketl€rln parnlarını değiştir- senın kadar yaşlıyım dıye zorla 

yüksekllf;i ve hayat pahalılığı hak- rnek içln yenl banknotlar çıkarmış- ynlan söyleyip günaha girdim. 
kında sarih malümat yoktur. Yalnız ıardır. Halbuki o ferah ferah elli beşini 
fon zamanlarda neşredllm~ş .olan Umumiyet lUbarlle Ucarl banka- aşrnışbr. Ben daha otuz dokuzu. 
rakamlardan anlaşıldığına gore Ital- Inrda mevduat devamlı bir .surette mu doldurmadım. 
yada 1935 ne 1941 .seneleri arasın- artmıştır. Yalnız İsveç bu hususta Rnsamaktn kırdığı potu tam;r 
da pahalılık iki mlsll, 1939 lle bir istisna teşk1I ediyor. F1nlfındiya, için sc ini perde perde yükselten 
1941 arasında da yüzde 33 nispetinde Türkiye, Balkan memleketleri, Jn-ı bayan etrafa bakınarak sciıiinün 
artmıştır. ponyn., Kannda ve dahn blrç:ı.k mem- son kelimelerini birkaç defa tel{· 
Doğum ve ölüm nisbeti Ieketıerde banknot tednvülil kuvvet- rn.-ladı . 

Nihayet sözü bu yazının yazıl
masrna sebep olan Toulon'daki 
Fransız donanmasının kahra
manca batırılması hAdisesine ge· 
tirmek istiyoruz. Milletler cem.lyetl istatistik bil~ 

neşrettiği diğer bir bfiltende harbin 
lldlr. 1 Hakikaten yalan söyleyip r.:ii-

_ Blrleşlk Amcrlkadn banknot_ ~a- naha mı girdi yol~sa bu na7jk ba
\ 'Ulü ne rnev~uat aynı tczayüdu gos- his üzerinde asabiyetle farlmın 
termektedı:·. Ingilterede bir seneden.. k 1·ık defa do<:'.rnı mu 
b rl ~. vill vannıyara , ,,, 

e mevduat yekumı, tedn de bu- .. ·I er b·ı Şurası mulıak-

Fransa mağlup oldu, fakat bu GO memlekette doğumlnrla ölümler 
mağlup olma sırasında henüz Al- ve para tedavülü iızcrlndekl testrıe
manya'nınkinden büyük bir d~ rint tCtlklk eylemektedir. 
nanmnsı, Fransa'dan birkaç kere Harbin insanca sebebiyet verdiği 
büyük Afrika ve Yakın Şark zayiat henüz belll değildir. nır;er ta
müstemlekelerl, Fransa'runkine raftan harb 1940 senesinde doğum
yakın müstemleke nüfusu vardı. lar üzerinde tesirini gösteremcmLşUr. 
Düşmanlarile iyi geçineyim, on- Fakat harbin erkekler arasında se
lara yaranayım yerine bu filo ve beblyet ·verdiği kayıplar milyonlarca 
kurtarabildiği kuvvetlerle Afri- erkeğin silah altında tutuldu~u ve 

lunan banknot miktarını çok nşmış- su e ı ı mcın. 
tır kak ki yaş, hudut uz zaman 

· 7.arfı içinde kendi düşiinccm"zin 
Bol mandalina geldi doğurduğu izafi. bir ölçii mcfh~

Dündenbert piyasaya bol miktarda 
Finike ve Rize mandalinası çıkmıştır. 
200 - 250 llk sandıklar 8 liraya kadar 

ka·ya geçmiş bult1nsaydı ·şı'mdi yahut esarette bulunduğu göz önün-d t t satılmakta. ise de perakendeciler ta-
bu muazzam filoya, büyu·· k müs- e u ulursa müteakip senelerde do-

l'h·rnlar fizeı:f de tesirini .. t k nesh1l bea kuruştan satarak sandık temleke imparatorluğuna, hatta 6
u 

11 gos erme - y 
ten geri knlmıyacaRı muhakknktır. b~ına 2 - 4,5 lira arnsmda k!\r et-

diğer yerlerdeki müstemlekeleri- Mamafih 1940 senesinde bazı mekt.edlrler. Perakendecilerin sattık.. 
ne de sahib olacak ve asıl Fran- memleketlerdeki doğum vaziyeti hak- lan mandallnalar arasında 3 - 4 ku
sa'yı kurtarmak için imkanlar kında malümnt alınmıştır. Bu malfi. ruşluk mallar dn bulunmakta ıse de 
ve fırsatlar bulunacaktı. mata göre 1940 senesinde Kanada, b 
Düşmana yaranmak pahasına Birleşik Amerika, .Flllst1n, Bulgarls- unların sandıP;ı 5 liraya kadar alın

Frnsa'nın bir kısmı bir müddet tan, Danlmar'ka, Norveç, Hollanda, maktadır ve ceviz büyüklilğfuıde rnan
için gOya arta kalan Fransız'la• Avustralya ve Yeni Zelandada do-1 dallnalardır. 
nn menfaatini korudu, fakat Rmnlar artmıştır. 111••••••••• 
sanunda harbin tcaplanna uy· Bll~assa Yeni Zelndada doğumlar-ı AKŞAM 

Abone bedeli 
Ecnebi 

mundan ibarettır. Zamanın rıu-
temndi akısı i~iııdc kendi ölçiilc
rimizlc hudutlandırdığ1mız sene
ler amansz bir yiirii)üşlc fü:eri
mizden geçip gidiyor. Her an çe
lik dişleri altında ezilcliğimiz afur 
ömiir tanlnmn viicudumuzda bı
rakili'.:rı derin izleri yok cdeme<1fü· 
çe. De,·ek~unun başını lnmın 
gömmesi kabilinden, geçen yıJJa
nıı sayısından gizlenmek için 
bosuna gayret neye yarar? .. Aın
m~{i. daha doğar doğmaz par· 
maklannı emerek kendini avnt
mnğa yeltenen insan oğlu icin 
aldanmak en büyük ihtiyaç ... Ze
kamız aldanıp a\'\Utmamızn da 
elvermezse, çok k1sa fakat bin bir 
mihnet dolu hayat yükünün a~ır
lığına namı dayamnı? .• 

Cemal Refik 

mamanın büyük cezasını gördüj_ da görülen Art~. dlkltatl çe~ltir. 
Fransa baştan başa işgal olundu, MeseJA 193!5 seneslnde Yeni Zelnda
mtistemleke lmparntorluğunun da do~umdakl artı.t binde 17,4 nls
parçalan kapanın elinde kaldı. petınde iken 1940 .!Cnestnde binde 
Nihayet kA.h İngilizlerle çarpı.. 22,8 Ya çıkmıştır. Buna mukabil Bel
şa:n, kA.h Amerikalılara karşı koy- çlkada doğumlar azalmıştır. 1939 Be-

maya uğraşan gemilerin acıklı nesinde Belçikada binde l&.3 lken Senelik 1400 tuııı.t 2700 ıcuruş Pekmeze azami fiat 
Akıbetinden sonra bizzat fil.o da 1940 seneslnd binde OU> 9 dü.şmüş-
cı. tilr. Portekiz, Romanya, İngiltere ve 8 Aylıt '150 • 1450 • konacak 
Toulon'da kendisini kahramanca tsveçte de doğumlarda azalış vardır. S Aylık <100 • 800 • 
batırdı. Kahramanca çarpışıp va- 1940 senesinde Almanyada., Avustur- 1 Aylıt 150 • • Pekmez &abşındn perakende az.a-
tam için faydalı işler gördükten yada, Çekyadn Almanlarla rnes1tfln Posta ttUhadına dahll olmıyan mi 140 kuruştan fazlayn mal satıla· 
sonra ölmek dururken kahra- bBlgelerdc, Danzlltde, Memelde do- ecnebi memleketler: Seneliği: mıyacağına dair Belediye tarafından 
manca batmak neye yarar? Ge- tum nlspetı 1939 senesindekl binde S600, altı aybRı 1900, fte ayhRt cwıerilen karara, alakadar tacirler ta· 
milerile birlikte havaya uçnn ve- 20,4 nispetinde kalmıştır. Fnır.sı, is- 1000 kuruştur. rafından itiraz edildiği ıre mahalli 
ya denizin dibini boylayan Fran- panya, Polonya gibi birçok memle- Belediyelerden gelen faturalarin 
sızlan düşünerek görüyoruz ki ketler için dotrum nispetleri luıldmı- Tclefonlanınız Başmuharrir: ZOSGS göaterildiği yazılmıştı. Tacirlerin ile· 

d •artlı al" at kt Yazı ı~erl: 20765 - idare: 20681 bu filoda ne vatanperverlik, ne a " m um yo ur. ri sürmüco olduklnn mütalaayı nazan ... _ l\lil.dür: 2Q.l!)7 .,, ı 
kahramanlık, ne fedakft.rlık ruhu Hartı zayiatı hariç olmak =ere itibıı.rn alan Belediye ktisat iı11cri 
eksik değlldl. Bu filo keneli müt. :~~~~d~t ~=~~ !~mu:::: Zilkade 26 - Knsım 28 müdürlüğü, Daimi encümene ''eril-
tefiklertle birlikte dünya deniz- lerde 193!) sene inde ölüm nispeti B. tm. on. Ölt. 1kı. Ak. Ynt. mek üz.ere bir teklif hazırlamı tır. 
lerlne h~kim olmayı ve vatanının binde 12,6 iken 1940 senesinde bir. E. 12,43 2,28 '1,23 9,47 12,00 J,38 Teklifte pekmeze perake..,dc ve top· 
daha çabuk kurtulmasını temin (IS) e, İnguterede blnde 12.2 den Vn. 6.24 8,00 13,04 115,28 17,41 19,1!> tan satışlar için fızami fiat konma ı 
etmeyi imkfln dahiline sokabilir- binde (13,9) n, Belçikadn. binde 13,8- İdarehang Babıftll civarı istenmiştir. Yeni fiat tesbitinden cv-
dJ. Bunu yapmak dururken 1nti- ı den binde (16,4) e, Hollandnda btn- Acımusluk soknk No. 13. ırcl i tihsal bölgelerindeki Belediyc-
har etmek ne feci bir Akıbettir. de 8,6 dan binde (0,9) n fırlamıştır. bm.ımmm~ıcı:E~r:İlmi!EJ~ lerclen fiat sorulacaktır • • 



Sahife 6 AKŞAM 

~ . " HER AKŞAM 1 G ı·k d.. .. ı . 
"-.BİR niKAYE, enç ı tışunce erı .. 1' Tarihten Sahifeler 

~ tarafı 4 üncü sahifede) senesinde tertibettiği «Les Nymphes 
Samimi dostlarımdan SÖ'ıÜ sohbeti ı linde bana anlattığı ideal sevgili?.. madı. Parayı aldıktan sonra kız, ba- de Diane> baleti münaııebt-tile gör

büyük bir zevkle dinlenen, espirili bir Ona ne olmuştu?. O sevgil1 nereye basile annesinin kendisini pek sıkı müş, yıldırımla vurulmuşa <lönmüş
ıhanımefendb bana şu hikayeyi an- gitmişti? .. Hanı Mükerrem bu adamın bir tarassut altında tuttuklarını, bu tü. Kıra], talipleri çok olan bu kızı 
lattı: başını dizlerine koyup ince parmak- tarassudun gevşetilmesi ancak bir eli altında bulundurmak için akra-

- Kolejde leyli idim. Burası da.ha. lan ile onun uzun kumral saçlannı izdivaç va' dile mwn·· kü•n olabilece- b d 
ziyade paralı aile çocukls.nnın gittiği ok.şıyacak ve karıştıracaktı... b asın an çirkin pren.a de Conde ile 
bir mektepti. Gayet sessiz, çekingen, Konuşurken, Müke?Temin kocası ğini . ir. ~ektupla k~rala bildirdi. evlendirdi. 
münzevi ruhlu bir kız olduğum için barsak tüccan olduğunu söylem.işti Hann. ıptıda reddettı. Fakat kız o Bu sırada elli alh yaşında bulu· 
kendime Öyle bir çok arkadaı edin- Ve son derecede de zengindi. Ha.lbuti kadar güzeldi lc.i ... Nihayet şifahi bir nan Dördüncü Hanr:i. icaz.kar bir 
miş değildim. Sınıfta, mütalaa sa.lo- arkadaşımın hayalindeki erıke~in şalr, vaitte bulundu. Amma kızın babası, güzelliğe malik olan bu kız uğruna 
nunda, bahçede daima tek başıma romancı veya beykeltra.ş olduğunu bL annesi buna kani ve memnun ola- gençlerin yapmıyacaklan delikleri 
oturdum. Yalnız son sınıflara. doğru llrdim. TUha! şey!.. Uzun yıllar ka- madılarl yapmaktan çekinmiyordu. 
blr dost bulmuştum. Bu Millrerrem is- fasının içinde yaşattığı erkeğe hlç Hanri, Sully' nin itirazlarına rağ- Bir defa geceleyin saçları dağınık, 
minde u!ak tefek, ince yüzlü - eski benzemediğine göre Mükerrem bu men nihayet tahriri b.ir vak gönder- iki yanında birer me~le olmak üze
bir roma.n tabirim - gayet rüyalı ba- ada?'1ı katiyen sevmiyordu sanırım .. di Fakat matmazelin bir sene için- re balkonda görünmesini istedi ve 
kışlan olan bir genç kızdı. Yatakha.- Lak.in kocasının yanında tabll bu- de bir erkek çocuk dünyaya getir- böyle görünce bayılacak hale geldi. 
nede karyola.Janmız yanyana idi. nu soramazdım. Dk yalnız kaldığı- mesini şart koştu 1 Genç prenses: 
Mükerrem gayet iyi İngifüce bildiği mız zaman hemen bu ba.hsl ~tını p . . . . . 
için mütemadiyen romanlar, bu dil- ve sordum: apa, Hannnın Marguerıtte le nı- - Ya Rabbi! Ne deli adam! 
den şiirler okurdu. Gayet hassas bir - Mesut musun?~ Kocanı seviyor kahını feshetmişti. Henriette'in me- Diyordu. Kıral meşhur ressam 
kızdı. Hatta edebiyat hocamız onun musun?.. ramına nail olmak ümitleri kuvvetle- Ferdinand'a prensesin yağlı boya 
için: cBir gün Mükerrem okuduğu ro- Eski arkadaşını cevap verdi: niyordu. Gebe kalmıştı. Ancak bir bir tuvirini yaptırdı. Bitince men.o 
manların sahifeleri içine kanşıvere- - Hem de nasıl? .. Çok, pek çok se- fırtına gecesinde bulunduğu odaya suplanndan biri, resmi, bozulma.ma-
cek: gibi geliyor ... » derdi. viyorum!.. yıldırım isabetinden o kadar korktu 81 için taze tereyağı ile ovduktan son-

Bu gayetle romantik: arkada.şJ.m. ba... - Halbuki düşündüğün erkeğe hiç ki çocuk ölü doğdu. r- hemen yuvarlayıp kırala götürdü. 
:na gen~llk hülyaları etrafında neler benze.~iyor ... Değil ml? Bu sırada Sully de. Dördüncü Seneler sonra madam la pren-
anlo.tmazd1 - Oyle ... HattA. onunla. taban taba- Hanrinin Marie de Medici ile izdi,. 
Karyolalarımız blt~ik bir halde ol- na zıt blr tip!.. ka 

1 
ıes, ressamın unuttuğunu zannede-

duğu için gece yattıktan sonra fısıltı - O halde? vacını rar aştıTmı§tı. Zevce elamı- rek., yaptığı tasvirlerden Ct'l güzeli 
halinde konuşurduk O zama MÜ.kerrem kavisli kaşl - yan Henriette, aşığını büsbütün kay- hangisi olduğunu sormuş, rassam 
Mükerreınln başının içinde bir ideal rını kal~ra.k bana şu cevabı ve~. betme~ için metrea.i kalmağa razı da: 

sevgUl, blr ideal nişanlı vardı kl onun - Mektep sıralarındaki ideaııerı.: oldu. Fakat Hanriye birle.aç ortak - Taze tereyağı ile ovulmak ica-
tipini artık aylardanberi dinleye din- mlzden, kurduğumuz hayallerden, peyda etmeği de ihmal etmedi 1 betmiş o lam 1 
leye ben de ezbere blllyordum. Müker- hangisi hayatta haldkat haline gır_ Hanri, gözdesine bir marlcizlik Cevabını vermişti. 
remin başının IQlnde ya.şayan sevgi- mlştlr ki... HattA iş.lere, mesleklere tevcihile beraber Louvre sarayında Kıralın sevdasının şiddetini gören 
llyi hala, bütün teferrüatl!e size an- Ye hayatta a.lacağınıız ya.ziyet hakkın- hir daire taMis etti. prena dö Conde, karnım Paristen 
latabil1rlm. da kurduğumuz projelerin hangl8l Henriette, Marie de Medici'nin uzağa kaçırdı. Fakat kıral takipten 

Bu adam bir kere. muhakkak va doğru çıknıı§br? .. Mıısl.kişinas olmak kıral ile nikahını feshettirmek ırın h r ,_ ı d v • • B l k 
şair. ya romancı, yahut blr heykeltraş l&ieyen mühendis olmu...,ur Şa.lrlllk> .k l d "b a 1 .ıca ma ıgı ıçm, sonra e çi ay 

':l " • "'~ entn a ar çevir i; gizli siyasi teşe - götürdü. Hanri, gön.derdiği haber-
olacnkt!. ŞPkline, madde ya.pısma ge.. heveslenen h&yatta kendini mesell ı..,,_1 · · . le d. . .. f'k 1 lince ... O da şöyle idi: Kumral, uzun hesap hocası olarak bulm~ur. Af.it ve DU11 ere gın•tı ve en ısıne mutte 1 - erle lc:adma, kıraliçe olacağı ümidi-
saçlı, UZllll boylu, zayıf, hüzünlü be- gönül meselelertndekl idealler de böy- !er buldu. Bunlar meydana çıkarak ni veriyor, kocasından ayrılmağa 
ıa..,ıı, kocaman kocaman styab gözlü le birer serap halinde gözümımin h~ aleyhine döndü. Kıra) da ken- teşvik ediyordu. 
bir erkek... önünden uzaklaşmış değil mi? .. Ma- disı?den ::oğudu. Metresini bir ~to- Kualın ba ihtirası, Mütoaesap Ra-

Mükerrem bilhas.sa. sevgilWnin saç- mafih hemen §UDU söyllyeyim Jd ben da ıkamete memur etti. vaillac'ın hançerile hayatıD& nihayet 
ları üzerinde fazla lSl'Qr ediyordu. kocamdan son derecede memnunum. Bir ara Mad.ame de Moret'nin verildiği dakikaya kadr sönmedi. 
Onların uzun olması şarttı. Ve onu görür görmez sevdim. Uzun yıldızı parladı. Fakat on heı yaşın- Frnsanm ~her dem taze zendost• 

Ve genç kız; sevgl.lisi b9.4Ulı dizine boyu, uzun saçları olmamas:ıina rağ- da bir Charlotte de Montmorency kıralı elli yedi yaşına kader aşık ya-
dayadığı zaman ince parme.k.lan ile men... .. . kmılın aklm1 batından al<lı. Hanri pdı ve aşılc: öldü ı 
onun uzun, kumral saçlarını mütema- Sonra gülerek ılave etti: Charlotte'u ille. defa kıraÜçenin 1609 Süleyman Kini İrtem 
diyen oksıvacak. kanı;tıracaktı. - Yine onun b~ını dlzime dayıyo- ============================== 

qHer gönülde bir aslan yatar. der- rutn. Ve avuçlarımJa çıplak kafa.sına 
ler. Artık on dokuz yaşında bulunan gayet hafif hafif şa.pla.klar atryor
Mükerremln gönlünde de işte böyle rum ... 
bir aslan yatmakta idi. Onun için yer Bana arkadaşının hikilyesinl anıa
yüzilnde bir tek tip erkek vardı: Dü- tan hanımefendi derin derin lçlnl 
şündüğü gibi adamı.. çekti ve: 

Bunun haricindeki insanlara kati- - Dofru, dedi, hangimiz idealimize 
yen bakmıyordu. dikkat etmiyordu kavuştuk ki! .. Mamafih yine mesu
blle!.. 

Bir çok ltim.'3elerln aksine, o koca.. 
sının zengin bir adam olmasını katL 
yen istemiyordu: 

- Fakir olsun... Fakat ruh ı,,leri, 
güzel sanatlarla meşgul olsun!.. di

1 Bulmacaj 
1 2 3 f 6 6 7 8 9 JO 

yordu. 
öteki kızlardan bazıları lüks oto- 1 1 1 1 ı 1 \ 

mobiller, pırlantalar, inciler, elmaslar, 2 ,- . - - - -ı -
şatolar, uşaklar, kürkler içinde pırıl 3 - . -------
pırı!. ı~l ışıl yanan bir ha.yat tasav-

4 
_______ . \ _ 

vur ederken Mükerrem, blr mum ışığı 1 • 
altında, bir kulübede, kendlslne güzel 5 ---------. -- - -
kelimeler fısıldayan fakir bir genç c. __ 

1

_ . __ _ 
adam tehayyül ederdl... L: ı • 
bı:i!.e?nçllk hülyası lşfie .•• Kim ne diye- : =. ı====· 

Mektepten çıktıktan sonra onu ta- r 
mamlle kaybettim. Uz:un müddet gö. Q - ,-• • .- - -
rüşemedik. Evvelki sene Yalovada 
kendilerine rasladmı. O da benim gibi 10 _l_l_l_I 1 1---
müzmin romatizmaları yüzünden bu-
raya gelmişti. Soldan sağa ve yukarıdan a.şağı : 
Şimdi Mükerrem evli idi. Bilyü:C 1 _ Bir Rus mareşall 

otelin önünde bana kocasını takdim 2 _ Meşguliyet - Ruhsat. 
ettiği zaman hayretler içinde kalmış- 3 - Tersi bir erkek ismi _ Yemek. 
tım . Çünkü bu zat Mükerremin genç- 4 - Kol dlbinin üzeri. 
lilı: ı üyalarının tamamlle aksine ola- 5 - Sa~lam değil - Tersi batırma-
rr·k son derecede kısa boylu idi. Ve dıl'. 
«yusyuvarlakn denilecek kadar da şiş... 6 - Temel - Diri değil. 
mandı... 7 - Güve lllcı. 

İri slyah gözleri yoktu. Sanki buna 8 - Kasımın ba..,langıcı _ Ma.h.su-
tamamlle zıd olsun diye minimini göz- ıat. 
leri süt mavisi renk.inde idi. 9 - Kamara _ Bl.r göz rengi. 

Hele adam kafasından şapkasını 10 - Arkadaşını taharri eder. 
çıkarınca hayretim büsbütün kat- Geçen bulmat>amız 
ınerleştl. Çünkü ba,şı yuvarlak bir ay_ Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
na gibi pırıl pırıl yanıyordu. Ve bu ı - Budapeşte, 2 - Uzak, Gaile, 
cilalan~ış gibi göz alan kafanın üs- 3 - Daillkelp. 4 - Aklanma, An, 
tunde bır tek saç görünmüyordu. 5 - K.N., Etlll, 6 - Egemen, Say, 
.~crede knldı Milkerremin gençlik 7 - Şnlat, Name, 8 - Tip, İsabet, 

hulyaları ?.. Hani kolejdeki yatak.ha-19 - El, Alftmeze, ıo - Emniyet. 
nede gece yarılarına kadar rısııtı ha- duz... <Bir yıldız) 

Denizcilere ilin 
Karadeniz Ereğlisi Lim anı vaziyeti hakkında 
İstanbul Muıtaka Liman Reisliğinden: 
1 - Ereğli Baba.burnu ile Boz.hane döküntü müntehasına vasıl olunan 

hattın şimal kısmında ve dört kulaç iskandil hattına kadar olan büyük ge
nıller0 mahsus sa.hada batık gemilerin kiiffesl çıkarılmlJl olup yalnız Baba
bumunun 103 derece hakiki cihetinde ve üç buçuk gomlne mesafede (Sem
percivanı lle y~e Babab1:1rnunun 108! derece ha.klkl cihetinde ve 4, 1 gomine 
me-safede CAHIYO SPffilDON) gemilerinin tavalan ve yakınlarına dökülüp 
saçılan Jırsa.ç parçaları kalmıştır. Bu i1d geminin ş!mdikt vaziyeti seyri sefere 
mini olmayıp bu mevkilerde demirlemeğe müsait olmadığından bunların 
üzerlerlne birer yuvarlak şamandıra konmuştur. 

2 - Limanın küçük gemHere mahsus demir yerinde dört kulaç iskandil 
hattı içerisin.de, (Ma.rlyana> (Ayancık> ve (Millet) gem.Uerlle sa.bile yakın 
kumlukta (Kartal) {Lıltflye) gemileri kalmıştır. Bunlardan CMarl.ana.) kıs
men çıka~, bir kısmı suyun üzerinde görünmektedir. (Ayancık) dina
mitle parça.lanmış ise de parçalan henüz toplanma.rruşt.ır. ttzerine bir şa. 
mandıra. konmuştur. (Millet) vapurunun baş tarafı suyun üzerinde görün
mektedir. (Liitfiye) (Karta~ı sahilde olduklanndan seyrisefer ile alMcalan 
yoktur. 

3 - Llma.nın ta.ınamlle temlzlenmest lşl, kış hululü dolayısile ilkbahara 
talik edilın.l.ştir. • 

4 - Ma.lıazı: Ereğll Liman Riyaseti nin 19.11.942 günü ve 955 sayılı ya.zıSL 
5 - Müracaat olunacak harita: 1233 numaralı Ereğli portolonu, 2030) 

Deri Barsak Arttırma ilanı 
Tü.rk Bava Kurumu İstanbul \•ilayet şubesinden : 
Kurban bayramında kurumumuz tarafından topla.nacak kurban deri 

ve barsaklannın açık arttınlması 2 kAnunuevvel 942 çaı:şamba günü saat 
onda y&.pılacağı garetelerle ıı~n edllntlş ise de talip zuhur etmediğinden 
~rttııma 9 kAnunuevveı 942 çarşamba günü saat ona. talik edilmiştir. Ta
lıplertn naklt veya devletçe muteber bir banka mektubu olarak deri için 
bin beş yüz barsak için de üç yüz Ura muvakkat teminat akçeleriıe mezkftr 
gün ve saatte Cağaloğlundakı şub6 merkezine müracaatları. c196h 

Yüksek mühendis okulu satınalma 
komisyonundan: 

Makine laboratuarında yaptırılacak olan aşağıdaki işler: 
Ke.,ıf bedeli İşin nevi İlk teminat Eksiltme günü Saati 

2155.10 lira. Elektrik tesisatı 162 16/ 12/942 10.30 
695.90 » Su tesisatı 53 16/ • 10.45 

Açık eksiltmeye konulmuştur. Fazla bilgi için oku.hı b~ vurulması. (1859~ 

e 1==============·==============• · rında köklü ve saklı kalmış bir geri canama> baktım.. Yanımda olduğu
na sevinerek, içimin müthiı yangı
nını söndürecek suyu ister istemez 
kalkıp du.daldanma bardağı uzata· 
cağını, kolunu ensemin altından so
kup başımı kaldırrnağa yardun ede
ceğ.U, o varken, bütün korkunç 
şeylerin, hatta ölümün bile bana so-
kuhnalc:tan ürkeceğini diifünerek, 
sevgi ile, minnetle, rahatlıkla, ina
nı,la. giivenişle, bütün bir iç tesli
miyeti ile ona bakmn. 

G . . ·· ı c h . aleme, çok çok yılların ardına dön .. 

" nin mavi battaniyeli yatağında ya-
1 

0 n U ~ en nem 1 müştüm. Artık hususi bir hastane-

Yazan: J\lEBRURE SAMİ Tefrika No. 1 tan yaşı kırkı bulmuş, yüzüne, sene-
lerdir ruhunun nasıl bir cehennemde 

-1 -
Beynirnin içinden daha narkozun 

uyuıturucu tesiri silinmemişti, etra
fımdaki herşey, hatta anlamak ve 
düşünmek hassalanm bile sanki 
dalga dal.ga sisler içindeydi ki, göz
lerim aralandı sizi aördüm 

Yatağımın ~yak ~cunda. oturu
yordunuz; yüzünüz sağ avucunuza 
dayalı, başınız o yana hafifçe eğil
miş, galiba uyuyordunuz. Odanın 
içinde, nereden geldiğini anlamadı~ 
ğım uçuk bir ışık vardı. Sanki, bu 
ışık, yalrnz sizi aydınlatmak için, 
tiyatro sahnelerine bas bir ustalıkla 
hazırlanmış, yakılmış gibi, sade 
sizin üstünüze vuruyor, sizi beyazla
tıyor, her bir yanı kapkaranlık bıra
kıyordu. 

Yüzünüzü bu ilk gördüğüm anda, 
henüz kloroformun sisini dağıtamı
yan beynim, uyuşukluğunu bir türlü 
giderememiş olan duyma ve dü
şlin ıne melekelerim, beni garip bir 
oyun alemine çeldi. bilmiyorum na-

sıl bir büyülü hokkabazlıkla, birden 
yılların gerisine yollayıverdi. 

Gözlerimi açmak değil, ancak 
aralayabilip bakarken, yatağımın 
ayak ucunda oturan, başı yana eğik, 
gözleri kapalı, genç kadını, çok eslci, 
tatlı bir alıştklığın sihri içinde, bir
den, canam> sandım. 

Halbuki hu ince yüzde, ne oldu
ğunu bile anlamak, düşünmek kuv
vetini bulamadığım kolalı, beyaz. 
küçük bir başlığın altındaki bu bü
kük, durgun başta, henüz anama 
ait esaslı bir benzerlik sezeb.ilecek 
halde de değildim. 

Uzun süren bir ameliyat müdde
tince koklamış olduğum o kesildik, 
halsizlik verici, insanı tıkana tıkana 
önce kırmızı sarı, sonra da kapkara, 
derin kuyulara indirici baygınlık ve 
uyku dumanlarından daha büsbü
tün sıynlmamıştım. Ne geçirdiğimi, 
ne nerede yattığımı, ne de sizin kim 
olabileceğinizi düşiinemiyordum. 
Beynimin. ruhumun en ilk kıvrımla· 

yandığını anlatacak kadar korkunç, 
gergin, boralı manalar kazılmış bir 
adam değildim. 

An.acığunın; geceler ve a-eceler<:e, 
türlü hastelıklan başında, kah uyuk
lryarak beklediği. kah alnını yanak
lanm elleyerek a~şini yokladığı, 
terle yapıpn aa.çlannı aıvazladığı, 
küçük yanan eJlerini aıvıucltna alıp 
kokladığı. kesile: aoluklar sıklaşıyor 
değifiyor mu diye, kendi nefesini 
tutarak kavruk dudaklaruıaı eğilip 
dinlediği, k~ük Hasanı idim. 

Evet, birdenbire, yeniden, bunca 
yıl sonra, cananım Hasanı> oluver
miştim. 

Kimbilir yine nasıl bir derdim 
vardı ki, İşte o, ayak ucuma otur
mu~. beni bekliyordu; yorgunluktan, 
oracıkta dirseğini dayamı!J, avucu
nu yüzüne yastık etmiş, boynunu 
bük.mü~. uyuyordu. 

Göz kapaklarıma basan ağırlığı 
yenmeğe çabalıyarak, onları zorla 
daha fazla, biraz daha fazla a91'.un ve 

İ§t~ bütün bu duygularla. canam> 
diye, ben size bakmışnn. 

Arada gözlerimi kapayıp tekrar 
açarak, hep yanımda olduğunuzu 
görmemn sevincini tadarak, size 
cananı> diye bak.mıımı. Anlama
dan, hiç bir şey dütünmeden, sade
ce eski. geri yılların küçük kalıbım 
alarak, geçmişi Y&fllYarak, siz:e bak
mışım.. 

Acaba daha o dakika mı sizi 
86VUleğe baıladmı, bilmiyorum ;ı 
Buıgün bile, si2:i nasıl, ne diye, kim 
mye, sevdiğimi bilmiyorum.. 

'1-ıf.CF 

Anne, ausadun, yanıyorum 1 
dedim. 

Dudaklarıma kıpirdanmak, sesi
me kelimele§ip ağzımdan çıkmak 

~-~·======----===2~~>·•~·-=====~----~ 

U YEDİKUL~ ZiNDANLARINDA 
1 Tefrika No. 63 Yazan: İskender F. SERTELLİ 
'~-~=;==-==---===---=====---' - Da.ha. erkendir.. diyerek kendisi- Ayşe kaplYl açar açmaz Ha.tlce ka.

dınla karşılaştı. ne bir kahve ısınarlaclılar ve ha.ra
rctıi konuşmalar tekrar başladı. - Sen mısin tey:ııe? 

Donanma İstanbula 
dönüyor 

Bir sabah Haliçt.en ve Saraybur
n undan top sesleri duyuldu. Herkes: 

- Donanma geliyor. 
Diye söyleniyordu. SUltanselim sırt

larında binlerce iruıan topl:ınıru.ş, Ha... 
lice gelen donanmayı seyrediyordu. 

Bu haberden l!n çok sevinenlerden 
biri de Ayşe idi. o mütemadiyen kom... 
şularına: 

- Dananma ne zaman dönecek? 
Diye sorardı. Ayşenln artık sabn 

tükeruııişti. Bir iki ay için Akden.12.ıe 
giden Hamza. reis dok.uz aydır mey
danda yokfiu. Genç ve güzel bir kadın 
hem de kimseslrz ohırak bundan çok 
bekliyebtlir miydi? 
Ayşe, kocasının yokluğunu belli et

memeğe çalışıyor, kendlni avutuyor
du. Ve böylece günler geçtikÇe sabrı 
tükenmeğe bQşlıyor, artık hiç bir IJ8Y
le avunımuyordu. 

Hallçten akseden top sesleri Ayşe
nin yUzünü güldürdü; derhal kamusu 
Hatice kadına seslendi: 

- Top seslerini duydun mu Hatice 
teyze? 

- Duydum yavrum. Gözün aydın 
oLswı. Hamza neredeyse ıellr. 

Ha.tice kadın biraz sonra Ay.,enin 
evlne geleli: 

- Haydi, süslen.. Saçlarını tara .. 
Vücuduna mi8 kokular sürün. Eski 
kadınlar seferden gelen kaco.larmı 

böyle karşılarlardı. 
Ay* söz dinledi; saçla.rmı taradı.. 

Vücuduna kokular siırdü. Has.ılı ken
dine iyice çeki düzen vereli. Haınza
nın göz:bebeği ole.n Ayşe bebeııt gibi 
güzelleşti. Hatice kadm aynayı uzattı: 

- Bir~y unuttun .. Nedir o, bil ba
kayım? 

Ayşe kendinde kusur aradı, bula
madı. . Şaşırdı: 

- Sen söyle teyze .. Heye(!anla ben 
bilemedim. 

Hatice teyze başmı sallıyarak gül
dü: 

- Erkekler sürmeli gözlerden pek 
hoşlanırlar. Gözlerine sürme çekmeyi 
unntmuş.~un? 

- Ah, ben onu hiç sevmem. O za,.. 

man .gözlerim o kadar lrlieşiyor k.1 .. 
- IYi ya, a yavrum. Erkekler şahin 

bakışlı kadınlara bayılırlar. Dillerde 
dolaşan şarkılardan da mı anlamıyor
sun? 
Ay~ gözüne sürmeler sürdü. Artık 

kusursuz bir kadm olmuştu. 
O gün akşama. kadar bekledi. 
- Belki gece gelir. ~Ik! şlmdl sa

raya gitmiştir. 
Diyerek müteselli oluyordu. 
Sokaktan geçenlerden donanmanın 

Halice glrdi~ni duymuştlL 
Artık Akdenlze giden Türk denl.2-

cilerinin İstanbula döndüğünde şüp
he yoktu. Hatta. akşam üstü bu so
kaktan bile kolunda bohça.sile bir de
nizcinin luzh hızlı evine k('Ştuğunu 
görmüşlerdi. 

Yollardan gellp geçenlerlıı ağzında 
donanmanın gellşi haberinden ba~ka 
bir laf dolaşmıyordu, 

Sular kararmıştı. 
Ayşe yemek sofrasını hazırl:ıdı. 
Ve Ha.rozanın ı:ıevdlği yemekleri pi

şirdi .. Sofrayı düzdü. 
Dolaptan bir testi şarap çıkardı. 
Hamza bunu sefere çıkacağı gece 

eve gitmi'.jti. O gece testiyi yanya 
kadar içnilijlerdl. Ayşe o geccdenberi 
testiye el sürmemişti. Bu, mis kokulu 
ve sert bir Sakız sarabıydı. 
Ayşe sofra başında gece yarısına 

kadar bekledi. 
Hala gelen giden yoktu. 

Bu sırada birdenbire k:ı.pı çalındı. 
Ayşe: 

- İşt~ o.. Hamza. geldi. 
Diyerek kapıya koştu. Fakat, bu ge

lrn Hıı.mzn. değildi. 

- Aman kı.zmı, b1rdı..nbire yüreii-
ni oynattım amma .. Sakın üzillme. 

Ve yavaşça içeriye girdi. 
- Seni üzüntüden kurtarma.le ~lın 

Cibaliye kadar indim. Deıılzcllerle ko
nuştum. 

- Ne dediler .. Hamza neden hlli 
eve gelmemiş? 

Hatice ikadının sesi birdenbire de
ğişti ve çehresi sarardı: 

- Seni boş yere ümlde salmak ie
temem kızını.! Hamza reLs kara. yel
ken çekerek donanma.dan ayrılmış. 

- Kara yelken çekmek ne demek
tir teyze? 

- Donanma amiraline, devlete kar
şı gelmek; kendi ~ına buyruk oı.. 
mak demektir. Çok fena yaıpmış Ham
za rei.s doğrusu. Bunu ondan bekle
mezdim. O, büyüklerine muti, s6:I 
dinler ve padişahı sayar bir adamdı. 
Ayşe birdenbire b:a~ete düştü: 
- Ey, şimdi ne olacıak? Gel.m1yeceıı.: 

mi? 
- Hayır. Devlete başkaldıran bir 

adam af!edilmeden gelirse idam ed:l
llr a ya.vrmnı Bmıdan sonra kolay 
kolay r:elemez o buraya. 
Ayşe fenalaştı.. Titremeg-e Te at

lamağa başladı. 
- Eyva..b.. Dokuz aydır boş y~ 

beklemişim . .Haınzacığıını bir daha gö.. 
remlyecek miyim? istanbulda bana 
kim bakar? Bettim gibi kimsesiz bir 
kadm kocasını bundan fazla bekllye. 
bilir mi? Allahım, sen bana mertl.a
met et. Ben ne yapa.cağını şl.mdl? 

Hatice kadın gece yarısı bu haberi 
verdiğine pişman olmuştu. 

Fakat, ertesi günü beklese bile yine 
söyliyecekti. Hak.Lk.at çok acıydı .. 

Ayşe. Hatice kadınla beraber yu
karıya çıktı. 

Hatice sofrayı gördü · ve hazin b1r 
ta vırla Ayşeye bakarak: 

- Sende bu güzellik ve bu namus 
varken, Hamza gibi bin ta.nesini bu
lursun, yavnım .. Üzülme! 

Dedi. Ayşenin gôzü halA Hamza.
daydı. 

- Artık ölünceye kadar gelmlyec&k 
mi, teyze? Kara yelken çekenleri pa
clişah affetmez mi? Acaba neden ba
şını alıp gitmiş? Hem ben onmı nere.. 
ye gittiğini, niçin gitti~inl de öğren
mek istiyorum. 

Diye soruyordu. 
Ayşe ,o geceyi sabaha kada.r uy1cu

suz geçirdi. 
••• 

Hamza kara yelken 
çektikten sonra 

Aradan üç gün geçti. 
Hamza meydanda yoktu. 
Bir sabah erkenden Ayşenln ka.pıst 

çalındı. Ayşe, Hamzanın thtlyar ve 
kötürüm halasının yanında oturuyor· 
du. İhtlyar kadın: 

- Kapıya bak, kızım! Bu bir erkek 
çalışına benziyor. 
Ayşe kapıya koştu, araladı ve bir

denbide yüreği ağzına geldi. İri boy· 
bir deniz.ci kap1da duruyordu. Ayfll! 
sordu: 

- Kimi arıyorsun? 
- Hamza reisln evi burası mı? 
- Evet.. burası. 
- Onun karısına. diyeceklerimi Tar. 

Ben onun arkadaşıyım .. uzak deniz
lerden geliyorum. O donanmadan . 
ayrılırken bana bazı şeyler söylem.14 
ve bir hediye verınşit1. 
Ayşe sevinçli bir sele: 

, - Durunuz, dedi, başını örteyim 
de içeri geliniz. Aradığınız kadın 

benim. 
Ayşe sırtına maşlahını aldı, başını 

örttü : 
- Buyurunuz~ 
İri boylu denizci içeriye girdi. 
Ayşe misafiri doğnıca kötürüm ha.

lanın yanına götürdü. 
Ayşe ~vincinden ucuyor ve: 
- Bak, hala, 'Q':ı_mzadnn haber 

gcidı.~ · 
(Arkası var) 

kuvveti geldikteın sonra, anama: ı ne kısa, uçucu, ferahlama saniyeleri 
- Susadım, su ver bana anacı- yaşatıyordunuz. 

ğun 1 dedim. Bardak değil, masrabalar, kova-
Birden başınızı doğrulttunuz, aya- !ar dolusu su arayan bir bağır kav· 

ğa kalktınız, bileğimi, nabzımı tut- ruluşu ile, çölde yollarını şaşımmıla• 
tunuz. rın damak çatlatıcı harareti ile 

Sanki bu kımıldanışınızla, odanın «.~u!> diye sayıklarken, dudağıma 
ışığı fazlalaşır gibi oldu amma, bir geçici serinlik değdiriyor, eliniır 
- cDaha su içemezsiniz, sabretmek de sanki sahiden kana kana içebi
lazım I> diyen yabancı sesinizle de 'leceğim birşey varmış gibi bana ağ
sanki içime git gide koyula!)an bir znnı açtırıyor, dudaklarımı uzattın
karanlı.k çöktü. yor, sonra da kum ve güneşin, ha-

Kafamın sisleri çekildikçe aydın- ince elbirliği edip çöldeki bağn 
lanacaiun~ daha çok karanlıkta kal- yanmışları aldatmaları gibi, bu ne
mıştım. Ne olurdu, keşke: - cAnne mi, bu serin ıslaklığı, bu !!U umduru
sul> diye seslenişi.mi duymamış, ba- cu şeyi sadece sürüp, çekiyordunuz. 
na cevap vermeınlş, yerinizden hiç Gözümü her aralayışımda, yatağın 
kıpırdamamış olsaydınız. ayak ucundaki boş iskemleye bakıo-

Birden, hem de ne hızla, yıllar yordum. Aceleyle kalkarkeıı, galiba 
gerisi alemimden dönüyor, yaşanan onu biraz da yana ~tmiştiniz. Boşlu
aann ışık ~tzmaz çukuruna düşüyor- ğuna, biraz t'Vvel kafamın İçindekl 
dum. genç anne hayalini oturtmak iç.in ça

Bana bazı şeyler söylüyordunuz, 
galiba artık bu lakırdıları da anlar
mağe. başlamııtım. !§itmeme mani 
olurmuş gibi, sıkı sıkı gözlerimi yum
dum; s.iz:e de, beynimin işleme kuv
vetini ele almasına de., küskün ve 
kırgı•, sustum. 

Kaıvrulan dudaklarimin üzerinden 
ıslak, soğuk birıey ıı:eçiriYoı. bana 

balıyor, gözlerimi kısıyor, aıruna 
beynimin çizdiği o ne kadar canlı 
r.'.!ı.mi, bir türlü şekillendirip oraya 
koyamıyordum. Her yam tahta kol
tuk, kollarını dimdik açmış, boş 
boş bana bakıyor, sanki n~spet verir 
gibi, ıSağa sola boş bo~. sallanıyor. 
keyfinden tepiniyordu. 

(Arka.a var)_ 
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KU 
1 lŞ ARIY ANLAR -----

iYt mANSJZCA. TtlRKÇE - Ve 
daktilo bllen bir Tilrk bayan, yazı
hane işleri için münasip bir 1ş ara
maktadır. Müracaat Akşam'da s s B 

-1 

9 UNCU SINJFJ'AN AYRILDIM -
Daktllo, muhasebeye vakıf, fakir, klm
scslz yazısı güzel b1r genç baya.•ını 
kazanmak lçln, terclhan ticaret.ha-

SATILIK - KıymeUl bir piyano. 
Müracaat, Galatasaray Balo rokak 
<Rom Ap. 14/3 Dayan AnJel. - 2 

SATIUK - 8 kişilik brlk a~ba 
ııe yanın kan Arap atımı uygun fi
atıe satıyorum. Fatih postahane kar
şısı 47 No. 

ACELE SATILIK - Kollu s:nger 
makinesi. Atşam'da <Necdet) rümu
zuna. acele mektupla milracaat. -

SATii.IK - Tahta çivi imalAthane
sl, Avrupa makineleri ııe kurulmuş 
işler vaziyette tn.m tesisat. Müracaat: 
Posta kutusu: 1135. - ı 

ALI\IANCA DERSLERi - Usulü 
tedrisi mükemmel oln.n bir Alman 
öğretmeni Almanca dersleri vermek
tedir. Temiz mobilyalı blr oda kira
lıktır. Pazardan mnada her g(1n saat 

AMASYA - Vllll.yetı dahlllnde Ha- 1 Hen 7 ye kadar 1stlklll.l catldesı 133 
cıbayram istasyonuna. yakuı suyu No. Hasan bey apartıman 2 ncl mer-
1kametgtı.hı ahır ve dJğer yerleri mev- dlven ı inci kat 8 No. ya müraı:aat. 
cut Gaznnlı çiftliği kiralık veya sa- - 1 
tılıktır. Taliplerin Amasya Gazipaşa 
caddesi 67/3 b:ı.yan Fethiye Kaymaza 
müracaatı. - 1 

Türkiy iş Si 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KF.ŞİDELER: 1 Şubat, 8 Mayıs, 2 Ağµstos, 1 İklnclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 ikramiyeleri--""'"' 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 J> 999 > ~999-
1 • 888 » 888- » 
1 • 777 » - 777-- » 
1 » 666 » 666-

d d 1 t l ak ti k ksa s.~TJLJK TORNA - Bir metre ya-
e a m ça ışm ye şme ma. - nm Norton, em santım pulanya ylr-' SA1'JLIK KIYMETLİ BOSTAN -

dUe kayıtsız şartsız her türltl ışı ka-
bul eder. Taşraya gidebilir. (C.H.D.) mı milimetre makkap ve saire Ga- Arsa haline kalbi mümkün lra.Uı mü-

BİR ALMA.V BAYAN - Çocuklara, 
büyüklere 1yl bir metodla Almnnca 
ders verir. Evlerine glder. Akşamda 
CA.L.B )rümuzuna mektupla müra
caat. 

» 
1 » 555 » - 555--

rümuzuna. lata Kalnfatyerı Yemeniciler 29 nu- kemmel bostan satılıktır. Taliplerin 
marayn. _ ı Aksarnydn Ordu caddesinde 200 No. lı GENÇ BİR BAYAN - Akşam altı

dan sonra ilk mektep talebelerini 
derslerine çalıştırır, istenirse Fran
Sl7.Ca ders de verebilir. Milacaa.t: Tel: 
21013 veya Posta. kutusu 751 - l 

1 
2 

» 444 » 444 
• 333 » 666-

ESKİ, YENİ YAZIYI İYİ BİLİRtl\1 - ------------- Emlflk Evine müracaatları. 
Bekfmm doktor yanında ve apartı- KIYl\fETLt HALI - Ve antika eşya 
man kapıcısı işinde bllgtm var. meraklılanna İspartn, Acem seccade 
~hrcmlnl 3 cü iç hastalıklar kllnt- ha.illan. gümüş tuıtrah Ş("kerllk ve 
ğlnde Abdullah. lkt adet minen s:ınatklrane ~lenmiş 

10 
» 

• 222 > - 2220--

yemişlik 7/XIl/942 pazartesi günü 
HUKUK FAKUI.TESİNE DEVAM Belediye Meznt idaresinde satılncak

EDEN - Bir genç öğleden sonralan tır. 
resmi ve hususi müesseselerde iş nrn
maktadır. Akşamda (S.A.4 ) rfimu

SALON IJAVAGAZI SORASI -
Gayet şık Meta bir mobllya gibi İn
gııtz şömlnelertne benzer İstlkli'll cad
desi 146 No. dn salılıktır. - 3 

zuna yanlması. 

llıt!HA\SEBEYE ASINA - Yüksek 
ticaret mektebi ikinci sınıfındayım, 
öğleden sonralan her hangi bir mil
essesede iş anyorum. Çnlışt:ğım miL 
esseselerden bonservlslerlm vardır. 
Beyoğlu P .K 2265 

İYİ TtfRKÇI~ - Fransızca ve bi
raz Italyanca llsanlnrına vakıf bir 
bayan, daktilo işlerinde çalışmak is
tiyor. Akşamda D-F rümuzuna mek
tupla mtirncnntıan. - ı 

E\'l.ATI.IK KIZ - Namuslu, fakir 
bir nnn 9 aylık kızını şefkatli bir nUe 
nezdlne cvlft.tlık verecektir. İsteklller 
(80606) ya telefon edebilirler. 

İYİ iNGİl.1ZCF. RİLE:S - Türk, 
müslüman veyahut. İngiliz olmak 
§tlrtlle bir dadıya ihtiyaç \'ardır. 1s.. 
teklllerln tekliflerini Akşam'dn. Z. T. 
rilmuzuna mektupla blldlrmelerl. - 2 

KOLl,EK~fYON tÇiN - Her cins 
posta pullan gerek !;tQk halinde gerek 
tanzim olunmuş kollek.slyon halinde 
S!ltm alınır. Tafs1Uıt vererel,( Akşnm'
da L. M. mektupla mUracaaı. - 2 

~ATO,TK iKfZ COCUK ARı\BASl
Avrupa malı körüklü il?) kullanıl

mış 1klz çocuk arabası satılıktır. Fe
rlköy trnm\'ay durak mahalli Zafer 
apartımanı 2 inci d:ılrcye müracaat. 

-1 

KiRAJ.IK BAHÇE - Ortaköy ~nbık 
Mehmet paşa kö~kilnde. İki ~!çek cn
mek?ını lkt parç:ı bağ ve her cins 
meyvahk 30 dönüm nrazl kiralıktır. 

ACELE SATii.IK HA~E - Taksim 
Cumhuriyet Abidesine l dakika me
s:ıfede Taksim Şehit Muhtar mahalle
si Çorbacı sokak 19 numaralı körkir 
8 odalı 60 Ura gcllrll hnne 7000 liraya 
satılık. Müracaat: Kasımpaşa Dört
kuyu Dereboyu 13 numarada Musta
fa. - ı 

FATİHTE - Postahane karşısın
da tütün, rakı, pul, piyango ruhsat
lan olan aktariye köşe devren sa
tılıktır. Mürncant: Fatih postahane 
karşısı 47 

SATUIK Ilt\NP. - Tarlaba..~ cad
desine bir saniye mesafede 3 oda, 
gaz, elektrik. Müracaat, Galatasaray 

1 
Balo soknk CRolf) Ap. 14/3 Bnynn 
Anjel. - 2 

5 - MOTEFERR K 

DİPI.O:\IAI.I - Ve 1000 lira ser
mayell bir terzi 1.şlnl büyütmek üzere 
3000 Ura sermaycl1 terzilik öğrenmek 
isteyen şerik arıyor. Akşam, TPrzl. 

-1 

BİR AJ.J\IAN MUALI,iME 'İ - Ucuz 
desrlerl verır. Mobilyalı bir oda kl
mlanacak. Beyo~u Reşit Bey sokak 
No. 9 Galawaray Ap:ı.rtımnnı daire 2 

-2 

30 > 99 » - 2640-
60 » 44 ]) - 2640-

250 ,, 22 • - ,5500-
334 » 11 > - 3674~ D 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve f alz almış olmaz, ayın fam anda tallhtnlzl de 
denenıl§ olursunuz. , ______________________ , ____ _, 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme 

Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedell 14500 lira olan 90 m(m ,genişliğinde 2000 metre ve 

100 m/m genlşllğlnde 1000 metre bez hortum llV.12/ 1942 çarşamba gUnU sa
i'öndcr _ P. s. K. _ 1\1 v. - at 15,30 da kapalı zart usulil lle Anknrnda İdare binasında toplanan :Mer-
F. E. ':-1 - s. s. s _ ı.~son~ - kez 9 uncu komlsyonc~ satın alınacaktır. 

MEK1'Ul'LAIUNIZ1 ALDllUNIZ 
Gazetemiz ldarehanesınt adres 

olarak göstermiş olan ımrtıerl
nlzden 

D. R _ 178 _ c. n. D 1 Bu lşe girmek ist.lyenlerln 1087,50 liralık, muvakkat teminat Ue knmı. 

1
, nun tıı.yin ettiği vesikaları ve tckl!flerlnl aynı gün saat 14,SO a kada1· ndı 

namlarına gelen mektuplan lda- . geçen komisyon reisliğine vermeleri lllzımdır 
rehanemlzdcn aldımın.ln.n rlcn Şartnameler parasız olnrnk Ankaradn. .Malzeme dairesinden, Haydar-

:..;.ol;.;,u...,;n...,;u...,;r. ___________ ' p:ı.şada Tesellüm ve Sevk şefül';lndcn temin o\unur. (1893) 

* Muhammen bedel umumt tutan 242492.!>0 (İki yüz kırk iki bin dört yüz Bulana mükafat il <\LI:N l.İSE1'iN - Onuncu ısını
fındayım. 3 sene avukat yanında ça.
lı.,.c;tım. D:ı.kt!lo bilirim. Öğleden sonra 
ç~lışmak !sUyorum. Arnu edenlerin 
Ak~mda M. T. rümuzuna müracaat
ları. - 2 

SATILIK iKi KAl\ll'O:'i _ Doç, .. FEXo ŞUBESİNDEN - Ml!zun bir 3-XII-194.2 perşembe günü Çarşı-
Desoto markalı 38 model JA.stlkli az bay, orta okul dokuzuncu smıt tale- kapı fınnın:ı. giderken pazarda ciiL. 
kullanılmış. Mlloıcaat Galata HnUl beslne mntemntlk, flzlk. klmyn ders- dıınımla beraber on~ lira, ikamet 
paşa sokak İntibah han 7 No Vltall lerl verir. Talebe verilen dersten. ı el, teskeresi, dört kame ve bir takım re-

doksan iki lira elli kuruş> lira ve muvakkat teminat wnum1 tutarı 13374,63 
(On üç bln üç yüz yetm~ dört lira altmış üç kuruş) lira olnn muh:.dlt tıbbl 
ecza 24112/942 perşembe günü s:ı.at 15 de .Malzeme dairesinde toplannc:ı.k 
Merkez 9-uncu komisyonu tarafından ve kapnlı zar! usulü lle mübnyaa 
olunncalrtır. 

l\ıt•JIASİP - Günün muayyen iki 
üç santlnde çalışab!llr ve muhasebe 
işlerini yııp:ı.rım. Arzu edenlerin İs
tanbul posta kutusu 672 ye milraca
ntlnn. - 1 

!'ti UHASEBımi - Ehven !latle yıl
lık blftnço yapılır. Günde 2 - 3 saatle 
muhru:ebe tutulur. istlyenier Akşam.. 
da E. S. rilmuzuna müracaat. _ 2 

BfR GENÇ 1ş ARIYOR - Türkçe, 
Fmn ızra 11 anlarına vakıf, dnktllo 
takip işlerine aşına, şirketlerde, bü
rolarda çalışır. Mektupla galata post 
restnn 227 - 2 

OKULUTtıt'Z - Kl\tlpllğl münhal
dlr. Talip obnlar imtihan çıeraltlnl 
anlamak üzere okul müdürüne mürn
caat etmeıerı rlcn olunur. B~kta.ş 
1 inci ortaokul müdfirlüt;tü. - 2 

2 -lŞÇl ARIY ANLAR 

2 el devrede zayıf not alırsa ücretin simleri kaybettim. Bulan ynJnız ika-
Borar'a. - 2 yansını; 3 cü devrede muvaffak met tezkeresi ile rl'slmlerl <Bayezit, 

ntR ADET 1Kt METRE _ Gen~!- olamazsa tamamını almnz. Akşam'da Mllhllrdar Emin paşa sok. No. 9) ad-
ğlnde maa teferruat sekiz çerçeve bir MU. SA. resine göndrirsc çok memnun olurum 
tarak ve 3000 güçülü bir levent kul-•••••••••••••••••••••-
lanılmamış yünlll el dokuma tezgfı.hı R d . } } 
satılıktır. Flat 250 lira. Fatih Atpa- Omanya a iŞJ 0 aO ara 
zan Mut.aflar cad. 17 No. mfiracaat. 

-1 

SATJLIK RADYO - Aga Baltık 
1937 model Tele!unken ltı.mbab, te
miz. Adres: Gençler Pnzan Aksaray, 

4 - Kiralık · Satılık 

SATILIK EV - Çarşıkapı tı.ram
vay durağına karşı Hattat .roknk 4 
Kandilli sokak 9 numaralı 8 odalı 
elektrik terkos hnvo.gazı tesisaatlı 
kdrglr ev satılıktır. Kuınkapı Çadırcı 
mahallesi Kurban rokak l numaradan 
sorsunlar. - 2 

Ticari temaslarda bulunmak üzere pP.k yakında Romanyaya avdet 
edecek blr zn.t Türk tiiccarlnrından olup Romanya llc münasebette bu
lunan zevatın ~lerlnl ltma ne takip edip cevaplannı nnm edilen vası
ta ile blldlnncğe fı.madcdir. Ar<m edenlerin Galntada Günırilk karşı
sında Mur:ı.dlve hanında 30 - 31 No. yn müracaetlnn __ ..._ 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü ticaret şubesi 
müdürlüğünden: 

Askerl :tnbrlkn.lar umum müdürlüğü teşkllütında istihdam edUmek üze
re aşağıda yazilı şartlan (3656 sayılı kanun hükümleri dahilinde) hn!z bu
lunanlardan lmUhanla erkek ve kndın memur alınnc:ı.ğından en geç 7/ 12/ 
942 tarihine kadar Ticaret şubesine müracaatıan. 

ı - Memurin kanunundaki vnsıflan haiz olmak, 
2 - Askerllğlnl yapını.~ bulunmak, 
3 - En az orta tahsill bulunmak: (Ticaret okulu mezunları tercih 

olunur.) 
4 - Daktilo ile yazı yaznbllmck. 
i...~enllen vesaik: 
A - İyi durum vesikası, 

Bu eksiltme mevzuımu teşkil eden muhtelit tıbbi ecz:ıru."1 :tmn:ı.mı için 
teklif ~lmes1 mecburi olmayıp ber hangi 'b1r kalemin tamamı veya bır 
kısmı için dahi teklif vcrebll!r. 

Bu !şe girmek Jsteyenlerln muvakkat temlnntıarlle kanunun tayin et
tiği vesika ve teklltıerını aynı gün saat H de kadar mezkur komisyon rels-
llğlne vermeleri l~zımdır. 

ı • Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve Hay-
ı darpaşa'da Tesellüm ve SCvk Şefliğinden tedarik edllebllir. «18921 

. * l idarece iaşe edilen amele ve işçilere verilmek ve 1111943 tarihinden 
31/5/ 943 tnrlhlne kadar her gün nsgarf 500 ô.z:ıml 600 adet teSlim olunmak 
şartııe kame mukabili sntın alınacak boherl 600 gramlık 90600 doks:ın bin 
altı yüz adet ekmek kapalı zarf usullle eksUtmeye çıkanlmı~tır. 

Muhammen bedeli (24915) ylrml dört bin doh"UZ yüz on beş Ura 'e mu
vnkkat teminatı 0868,63) bln scldz yüz altmış seklz lira altmış uç kunı tur. 
Eksiltme 23 Blrlnclk!l.nını 942 t:ı.rlhlne rastlıyan ça~mba günü saat 16 da 
Aııksra. istasyonunda İkinci İşletme blnasınp.a t.opl<ı.nac:ı.k ko!lllsyonda ya
pılacaktır. Bu işe girmek lsUyenlerJn kanl.Ul ve'" şartnamenin tasin ettır:t 
vesaik 1Ie muvakkat temlnnt ve tekllflerini eksllfme sn1l.Unden bir saat ev
veline kadar ltomlsyon relsll~e vermeleri llizımdır. 

Şartname ve mukavele prolelcrl parasız olarak komisyondan verilmek-
tedir. •20551 

ZEiSSPUNTKAL 
İtinalı gözlükçlilcrlmlzde olduğu gibi, yeni güzel tonnalıırda, stllndrlk 

ARANll:OR - içtımat mevki ıa.hibi 
yalnız bir bay kalabalık olmıyan ki
bar bir Türk ailesi yanında ıuygun şe
raltle pansiyoner olmak lsttycr. İs
tanbul Posta kutusu No. 704 de ya
zlle müracaat . - 2 

l'AZITIANE fSLERfNE BAKMAK 
Uzmrn - Genç · b!r bayana Uıtıyaç 
vardır. Çalışmak !stıyenlerhı birer 
adet :totograllarlle beraber İstanbul 
posta kutusu 708 c mektupla mürn
caatı:ın. Ücret kablllyetlne göre net 
otuz • altmış lira arasındadır. KİRALİK ARDİYE - Saraçhane-

' . başında tramvny caddesinde her tür-

B - 5 adet vesika fotoğ'rafı, 
taşların yeni dletıerlmtz snyeslndc kusursuz yapıldığını ve gö'Llük ç~tlcrtnı 

Unıverslte civan Vezneciler No. 39 Tel: 23S95 

c - Mektep diploması, 
D - Evvelce bir yerde ~clışmı!) iseler bonservislerini (1925) 

1 

de muntazaman perakende olarak HAVLUCU OÖLUNDA bulnbUcceğln z1 
arzcderlz 

~~--------~----------ı.---------------m~ 1\lCCEI.LIT KALFASI Ail:\NIYOR - 1ü eşyaya depo ola.bilecek b{iyük blr 
Müccllıt.hanede çalışmak üzere blr 

1 
bina ardiye olarak k:lnıya verllece

mfü:elllt kalfası ltı.zımdır. İ:ıkende- ğlnden taliplerin Şehzadebaşı cadde
runda Yurd matb:ıasına müracaat sı 245 numarnya müracaat. - ı 
olunması. 

SOOO LiRADAN 1.000.GGO LİRAYA 
KADAR - Emniyet ve ltlm.:ı.tla her 
yerde her cins emltı.k almak ve snt

Devlet denizyolları işletme M J b J 
umum müdürlüğünden: uame e vergisine ta i o an 

İdaremiz müstahdemlerine alt ve cem'an yekün bin takım kndar elbi
senin dikimi 10/12/1942 günü saat on beşte pazarlıkla tnlıblne ihale edıle
cektlr. şerait! öğrenmek ıteyenıer her gün Tophane'dekı Malzeme Şubemiz 
Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. d955• 

Müe~eselertn tutacaklan bütün defter nümunelert temiz ve ithıalı 
şekilde blrlncl hnnıur k~ğıda basılmış, hazırdır. 

Defterlerimizi bir kere görmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 
Umumi Satış l\lerkezl: i 'KIIAP _ Kt'rAPE\i. İ!'tnnbul Ankara cad. 

İKt KİŞfJ,İK AİLENİN - Yemeği
ni pişirecek çamaşırını yıkayacak 
orta yaşlı bir bayan arıyoruz. Galata. 
Yeni yolcu s:ı.lonu k:ırşısında eski 
Şarap iskelesi caddesinde bee numa.. 
rnlı Tnccertn han birinci kat 2 nu
maraya her gün öğleden sonra mü
racaat. 

mak arzu edenlerin: Ferdl Selek•••••••••••••••••••••••••••~ 

~S~:~:;;;;b~~00hU: ~~~c~~:~: 1

1 ~~!rl~~!~:~~~.~·.:~!~~:~)~=~I· ,._Z ___ 'l'_ti.···r·k·ı·· y-e-•C•ti._m_h_u•r•ı·· y-e·t·ı·· ---
ntn A1LE YANINDA - Mobilyalı ğ:Wçlnde Rumellhlsar Vapur iskelesi clvnrmda Kaptan Pa.ısa yalısı ,· R A A T B A N K . A S ı 

kiralık oda: BeyoJ!lu Firuzağada yenı 

1 

namı ile maruf konak satılmış oldu~undan cşynlar do.hl nçık arttırma 
l'AZI iŞLERbmEN ANLIYA."'J -

Bir bayan isteniyor. Llsa.n bilen ter
cih edıllr. Adres - Galatn Gümrük 
soknk 40 Emek han 3 üncü kat 2-3-4. 

bir Apt. da. bekAr bir bayana kira- ııe satılacnktır. Rönesans usulü oymalı cevizden mıımul gayet güzrl Kuruluş tarthJ: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk llrllSl Şube ve 
ya vertıecekttr. CF. Y.> rUmuzuna büfe ve masa Llon ipekllsl ile kaplı stil Luls Ktnz emsalsiz bir salon ajans adedi: 265 
müracaat. - 3 takımı, dlğer Luls sez, ve Viyana (Tonet) salon takınılan, hakiki Vl-

1 yam:ı maınullitı açık renk ve iki karYOlalı mükemmel bir yatak odası; Zirai ve ticart her nen banlm muameleleri 
SATILIK VEYA KİRALIK ÇİFI'- diğer beyaz llike b1r yatak odası, hakiki İnglllz mamulatı, ve Ahmet Para blriktireulere 28.800 Ura ikramiye \'eriyor. ŞİRKETİl\lfZiN - Bir bayan me

mura ihtiyacı vardır. Türkçe dakti
lografi, Fransırea ve İngilizce dııktl
lognıfi lle birlikte stenografi bilmesi 
lAzınıdır. Adreslerlnt göstererek tah
riren ve yahut kendllerlnin ş!rketlml
ze mürncaıı.tıan. Türk Ellas T.A.Ş 
Kredi Lyonc han 6/11 Gal:ı.tn. _ 

YAZISI DtlZG"tlN - Daktilodan 
anlar bir gence lhtlyacımız vardır. 
Kız da olabUlr Adliye işinden anll.. 
yanlar tercih edlllr. Bilyük Kınacıyan 
han No. 39 posta.hane karşısında. 

llASTABAKICI ve BADEME - Ka
dına ihtiyaç vardır. ŞlşU Cerraht k.ll
nlğlne saat 10 - 12 de müracaat. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 

SA'rILJK DEMİR FIÇI - MuhteHt 
bllyüklfikte demir fıçılar satılıktır. 
Sobacılara da yarar. Alıcı olanların 
•Akşam• idaresine müracaatları. 

- '1 

LİK - Adananın Toprnkkale istasyo-1 Ratıp ~ mallarından kalma iki adet masif mavun üzerlnd.e oıtın 
nunda (1200) dlmfunlük Yamalık çlft- ı yaldız kaplama müstesna güzellikte ve üzerlerlnde büyük PORFiR taşlı 
llğl ile 5000 dönümlük Tüysüz ve nğır oymalı emsalsiz iki büyük konsol, iki adet masif brony; eski Earay 
Aplli oUakıyelert satılık veyn ktrn~ avızeıert, gayet güzel dört kapılı pelesenk büyllk kütüphane dt~cr s:ı-
tır. Cllıanglr Kumrulu sokak No. 4 raylardan çıkma. iki adet ayna konso~ar hayll maroken ve ceviz sa.n-

- l dalyruar lkl ve bir klşUlk gayet zarif Inglllz bronz somy~ll karyolalar; 
gayet güzel btr Luls Kln:z ve haklk.1 Parls l§I bronz aplık tualet, güzel 

ınoo LiRAYA - Acele kelepir bir maroken takımı <Bir tanape iki koltuk) hususi surette Amerıka-
devren s:ı.tılık klrnlık içki ruhsatıyell dan getirtilmiş fevkaUıde blr yazıhane <masif meşe) eski ,.e büyük ık\ 
işlemekte olan bnkkallye. Kadıköv Kant<m vazo, Saçuma Japon ve sair hayli vazolar ve blblolnr, hayl1 
Moda. caMesl Leylek sok.ak 24 numa- kristal parçalar, bronz heykeller, eski Viyana mamulfı.tı bol çeşitli 

raya. - 2 bronzlu beyzt orta masası, eski hayli tablolar ve gravürler Gouplle Cic. 
GENÇ BİR DOKTOR _ Tünel ne Şam ı.,ı sede111 tabureler ve mozaik masa kırmızı renkll borularne çtni 

Harbiye arasında muayenehane aç- soba, güzel bir dama masası, hayll tabak bardak ve .saire. KadJte ve tfil 

maktndır. Tel: 49206. Bant 12 _ 14 
1 piyanosu, Te'brlz, İspartn ve sair halı ve kilimler, otomobll Ue gelen 

mak üzere boş bir veya 1kl oda ara.-1 hayli perdeler ve pek çok ev eşyaları, iayet güzel kuyruklu bir Alman 

veya. 19 _ 21 aralarında. saym müşterilerden (Bebek Rumellhlsar yolu yapılmak tızere oldu
ıtundnn> Istlnve yolu 1le ~elmelerl rtca olunur. 

FATİOTE - Pootnhane karşısın
da fevkalO.de ~Uyen bakknllyeml 
ucuzr.a devren satıyorum. 

FATiHTE - Malta. Tramvay du
rağında her işe eıvertşU tıı.erlnde 
odası helft.sı bulunan dükkt'ın devren 
kiralıktır. 

Aydın asliye hukuk mahkeme sinden: 942/506 
Aydırun Pıı.ş:ı mahallesinden Muğlalı Mehmet Ali kızı Habibe Biter ta

rafından müddeaaleyh aynı mahalleden Bulgaryalı VC'Zlr ~lu Mehmet 
aleyhine açılan boşanma dfı.vıwnın yapılan muhakemesi &lllund: 

İki tarafın boşanmalnrma. ve kabahatin milddeaalcyhde bulunmasmdan 
bir sene müddetle evlenmemesine ve masarlfin müddeaaleyhe nkllyetlne 
dnlr verilen 18/9/942 tarih ve 606 esas sayılı hüküm müddeaalcybln 1ka-

ACFl,E SATJI.IK KAPTJKAÇl'I _ PANSİYON ARANIYOR - Önemli metı meçhul buhmmnsından gıyabi bilküm tebll~ makamına kainı ol-
37 model Chevrole, müracaat Tarak bir müessesede çalışan emekll bir mak üzere 11fmen tebliğ olunur. •2045• 
çılrr No 7 Kolan f:ıbrlkzsı. Tel: 215271 öğretmen klnıseslz bir aile nezdlrı- ---------------------------

~---- 1 de p:ı.nslyoncr olmak istiyor. Haliç 
Az kuı_ s"mt.lerl tercik olunur. Akşam'd:ı Beyoğlu Yerli Askerlik 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııe aşalıdakl 

pin.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
' ıadet 1.000 liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 J) 

' » 250 1) 1.000 • 
40 > )00 ID (.000 » 

100 Rdet GO liralık 5.000 Ura 
120 1) 40 • 4.800 ~ 

160 J) 20 » 3.2ii0 » 

DİKKA1.': Hesaplanndakl p:ı.rnlar bir sene içinde 50 liradan aııaltı 
düşmtyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 biriııcikfuıun. ıı mart ve 

11 haziran tarihlerin~e çekilecektir. 

Afyon Belediye reisii?lin' ;en: 
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ÖYLE DEGiL BÖYLE 
Elbette şu duvara çakılıbış ı;M1• asılı, kirece, toa, toprafa balan. 

mıı elbise herke in slnlrlne dokunur. Yarık o ltunıata, ve yazık o el· 
blsere. Halbuki, komşu Bayan yeni lead olanan bir 

AK~~ !..i 

bı bl.r ıra. mtlteha nmna. lhtıya.. 
yacın.ıs oldtı#U g1bt, tenn.t blr g~ 
101tçtlye de Shtlyacınu1 vardır. 

RNNt GÖZLtmCO 

ZIYA AKSU ve Şki. 
(Eski tsman Hakkı) 

Oözllllt reçeteleri fennin en son 
p.rtlan dablllncı. kemali dlkkat 
ve 1tlna Ue yapar. ZEİSS PUNK
TAL g&z!Qk camları ve en son 
model ırözlllk oerçevelert bulunur. 

ADRES: İstanbul Sultanha
mam YcnleamJ cadde.sJ, No. ZZ 

Serkl Doryan 
Serkl Doryan nizamnamesinin 

21 1ncl maddesine tevfikan 11 blrJncl 
tAnun 1942 pazar gilntı .saat dörtte 
A.dl olarak lçtlmu. davet edıımı., bu
lunan Umumt Hey'et ruzname.sJ: 

5 .Kanunuevvel 1942' 

PORT KOSTUM 
1 - İdare Hey'etl raporunun okun-

1 muı. 2 - 1941/942 senesi blli\n'iQsunun 
tasdik!, 

aldı. Bakınıı kocasının elbisesi ne rilzel cllnleniyor ve hanlanıyor. 
PORT KOSrtbı her ~de bulunmalı. Hem 'ık bir möblecUr, hem 

de kumaş ve elbisenin ömrünü arttıran ve Bayanlan ütü?~ derdinden 
kurtaran faydalı bir şey. Biıtün bunlara ratmen (ayet prltlk, kulla· 
ııışlı ve UÇ)lZ. iktisad VekiileHnln 330% numaralı ihtira beratına sa-
hiptir. • 

Perakende fiatl 25 liradır. 
İstanbul ve taşradan yapılacak 

slpıı.rlşlerln bedeli olan 25 Ura. 
posta hnvaleslle umum'I depo ad
resine gönderllmelldlr. Slparl§ 
bedeli tnhsll edilir edilmez sipa
riş mevzuu posta lle mUşterlnln 
adresine gönderilir. Aynca pos
ta ücreti talep edilmez. 

Umumi deposu: 
Hakkı Kut.bay, Ankara Cad, No. 
38 İstonbul. Telefon 24133 

rcrakende satı~ yer~rl: 

Şark Pazan. CPazar de Levnnl 

Beyoğlu 

Luvr mağazası 
Lazaro Frnnko 
Baker mnğazası 

Anadoluda satış acentalığı nr
zu edenler umumt depomuza 
müracaat etmelidirler, 

Tashih ilanı 
Bakırkoy emrazı akllye hastahanesine alınacak 7200 kllo yo~rt eksilt

me tarihi 16/12/ 942 çarşamba günU olacak lken 1/12/942 tarihinde çıkan 
rıı: hamızda 18/ 12/ 942 olarak neşredllmlştlr. Keyfiyet tashih olunur. d887• 

M iK 
Snlon.:ın..! .. Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 

geçirmiş olursunuz. 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşları 
· DİZOR: HRiSTO MNIMA TlDIS ve Tenor A VYERİS. 

Aperitiftcn sonra da saat 1 O dan itibaren açılan 

STUDYO'da Dans ediniz. 

3 - Nizamname mucibince kur'a ile 
İdare Hey'etınden çıkan Bay Necmed
dln Sadak ve Bay Mlthat Nemlinin 
yerlertne yenllerlnln intihabı. 

İdare Hey'etl 

Y. Müh. Refik Fenmen 

YEN i 
ELEKTRİKÇİLİK 

Dördüncü ve ıon cildi çıktı ... 
160 K. Dört cildi ( 5 l O sah. 

Q
870 ıekilli) 450 K. 

Nqiri: Akba Kitapevi, An· 
kara. Her kitapçıda bulunur. , 

iM 

Bahçe Meraklıları 
Yılb~ı çamlanmzı, salon ycşll
liklerı, Avrupa gülleri, güzel çlk
lamelerl, süs fidanları, yemiş 
ağaçlannızı ve salreyl Ort:ıköy 
Ankara b:ı.hçeslnde bulablllrs1niz. 

Ynsil 

HEDY LAMAR 
1 Şöhretini ne zamana kDdar mu
t hafaza edecektir? Kendisi: Son ne-

fese kadar diyor. Acaba doğnı mu? 
j Bütün hayatı. reslm!crle bu hafta çı-
1 kan FOTO MAÖAZIN'ln 99 uncu sı:.-

1 

yısında, 20 bliyük sahl!a, kırk seç•ne 
resim ve sızı bütün gece lfgal edP.eek 

1 

nefis mecmua 

~-:===M=A=S :A:R=t :K:v:e:A:r:ka~d~&4~1a~n.~T~e~le~fo~n~: ~43~84~8 ~, Foto Ma ğazin 

1:)~~1~110)) ODALI LiKÖJa İdrar yollan lltl.luı.bı yeni ve eski belsoğuklu~ idrar zorlutu ve 
mesane, prostat iltlhaln, slstlt, kolf sıstltlere, böbrek rahatsızlıklarına 
karşı en mükemmel bir Uaçtır. BELSAMİTOL kullananlar bu hasta
lıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından arayı 

1 nız_ Deoosu: Sami Aksu. İs Bankası arkası Rnhvancılar sokak No. 15. ı 
Istnnbul, 

Deüirmen sahiolerinin nazan dikkatine: 
Büyük blr un fabrikasından çıkarı~ muhtelif ebatta ve komple 

bir halde mütenddlt valslarla serbest vals toplan, vals tomaıan, vlde
ler, elek transmisyon mlllt, demir ve ağaç kasnaklar ve sair un fabrikası 
fılı\tı ve edevatı satılıktır. Görmek 1stcyenlertn Kalafat yertnde Yeme
nlcller sokağında 97/ 99 numarada A.şçyan deposuna mUracaatlan. 

ÔMHK gözlfll'i1e-.d• 
TUIGSRDI ~~orP1f@Iil 

ışıjı l~ıı•"'" 
CD 

Ayrıca: Refik Halit, Kan Demlr'ln 
yazılan Moda ve ev sahltalan. 

Bu~kü ~el ~g~ p~l • • • tKRAM eoırtı% teden 400 tane orijinal Kroki ge. 
tlrtmeğe muvaffak oldu{!uııu sa- 1 
yın müşterllerlne snygılariyle 

blldlrlr. !!11-... ------llİİill-------•·-------... ---------~l KADIN TERZİSİ 
M. SADRI 

oğlu, Galatasaray C. K. M. 
ında S:ıhne sokak 11 No. ıu 

Gülen Ap. kat ı 

A§çı Kadın aranıyor 
crAlmanca veya Fransızca 

bilen iyi bir aşçı kadın Anka
rada bir diplomat için aran
maktadır. İyi maaş verilecek
tir. Ankarada 18 numaralı 
kutuya A remzile müracaat 
olunması. ı> 

Bayeı.it A~kcrlik Şubesinden: 

Bayezit Ali. Şubesinin 94 sırasında 
kayıtlı (46824) ve 171 sırasında ka.. 
yıtıı 340/8 sicil ve kayıt num!lralı su
bay ve memurun şubemize mürnca
atlan. 

Zayi - İsanbul llnlverslesı Tıp F::ı.
küleslnden aldığım pasoyu kaybet
tim. Yenisini alacağım, eskisinin kıy
meti yoktur. 

Son sınıf No. 2564 Nevzat Yıldız 

Zayt - 5403 numaro.lı hüviyet ve 
şebeke varaknlaruru zayi ettim, yenL 
.sini çıkaracağımdan eskilerinin hiilc
mll yoktur. 

Fen Fakültesi talebesinden 
Can Kerametli 

Zayi - İstanbul ünlveudtest Tıp Fa
Fakültesinden aldığım 1941 1942 se. 
nesine alt şebeke kartını kaybettim. 
Yeni&lni çıkartacağımdan es)Wtnln 
hükmil olmadığını bUdlrtrlm. 

No. 5895 Perihan G!l.ven 

Anadolu LAs ik D posu 
Lastik, Çizme, Sağlam Ucuz Ayakkabılar 

Hakiki kauçuktan mamul kadın çocuk çizmeleri, kışlık lastikler, kösele 
ve kauçuktan kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları garanti olarak satılmak· 
tadır. Bilumum lastik malzeme sipariıi kabul edilir. Çemberlitaf, Tel. 20677 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİ<!iİNE 

\ KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA it 228 

ftÇaTI l\.I tATıul 

Zayi - Kl1re nütus memurıuıtund.An 
aldı~m nutws tezkeremi ve b&rabe
rtnde Küre Ukerıı.ıc fubesinden vert-
ıen askerllk tezkeremi kaybettım. Beiôllu'nun en lfltk Jtr1nd9 muntaıaın tam fa&UJettt ~ G,abA 
Yenisl.n1 aıacatımdan eskbinııl hü&. faal b1r varJyeı. ı•tımı•t lıntAııı olan tanmm11 bfr matua lgjc ll ti 
mil yoktur. 13.000 Ura 88rmayel1 bir ortak almacUtır. Tet11fler CT) rümuıu lle Def· 
317 dotumlu BaW otlu Mehmet Yıldır •••••• otlu 1060 poett. tutmuna. ı~rllmeat. 


