
Mantardan ve çift köselell 
ayakkabı imal edilmemesi 

hükumetten istenecek 

Otomobillere, eskilerini iade 
etmek şartile yeni lastik 

verilecek 
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Ekmek dağıtması için 
yeni tedbirler 

Düşünülen şekle göre herkes ancak 
kendi mahallesindeki fırından 

ekmek alacak 
Dün Vilayette Vali muavini B. Vilayet bu huststalci tetkiklerini 

tamamaladıktan sonra kararın he-' 
men tatbikine giriıilecek ve mahal
le birliklerinden hangilerine hangi 
fınnlann düşeceği tesbit edilerek 
illn edilecektir. 

Dağıtma yerlerini 
çoğaltmak lazım 

Ahmet Kınık'ın reisliği altında, ıeh
rimizdeki kaza kaymakamlarile Be
lediye teftiı heyeti müdürü B. Ne
cati Çiller ve diğer alakadarların i~ 
tlrakile bir toplantı yapılmııtır. Bu 
toplantıda herkesin semtindeki fı
rınından ekmek alması için tetkikler 
)"apılmııtır. Bu suretle her fırına 
muayyen mahalle halkı ayrılacak 
ve 0 fınndan ancak 0 mahallede · Pangaltı, Şiıli. Feriköy, Kurtuluıı, 

NişantA§ı civan halkının ekmek ih-hulunanlar ekmeğini alacaklardır. . p l dak" d"' f t 
t:'L k k tl l oldugu~ n tıyacını anga tı ı ort ırın e-
~e ar arı numara ı - . . 1 d b" · O 
d h fı 1 ··ı d mın etmektedır. Bun ar an ırı s-an er rın tese su e en numara- b d d·~ . H d t 
L k k k k k · man ey e, ıgerı amam a ram ... uara ba ara e me verece tır. dd . d .. ·· .. ·· F ik"' . vay ca esın e, uçuncuau er oy 

~ilayetin bu karan ve~elt 11t; tramvay caddesinde, dördüncüsü 
rnesıne sebep, alınan ted~bırlere rag- Bulgar çarııaındadır. Bu fınnlardan 
men eahte ~arneleri~. çogal~~ı ve Feri.köy caddeaindeki müateana, üçü 
elemek aarfıyatının gunden gune art- saat ona kadar ekmek dağıtmakta, 
ınatıdır. Bundan baıka lstanbu1dan bundan aonra ekmek bulunamamak
•tnlanlardan çoğu, elindeki kartlan t d 

k ah _ı_ b" . a ır. n satma ta, y ut Q& ınne ver- •W 
0 0 lllektedir Bundn ıonra lıtanbuldan Dıaer taraftan F eriköy tramvay 

oakacak ;olculann ekmek kartlarını caddesinde polia karakolu aıruında 
•ermeden kendilerine tren veya va- bir ekmek teval ıubesl vardır. Dar 
pur bileti verilmemeai dütünülüyor. bir pencereden ekmek almak için 
Bütün bu tedbirler alındıktan ıonra halk birikmekte, itiıip kak11makta
silnde en aşaiı Uç yliz çuval onun dır. Bu kadar areniı bir Aha için 
t&aarruf edileceği ve yolauzluia ni- tevzi yerlerini arthmıak veya fırın• 
Layet verileceği muhakkak görülü- larda 1 O dan sonra da ekmek bu-
for, lunmasını temin etmek lazımdır, 

ÇAMLI OCAGINDAKI KAZA 

Dairelerde 
çalıtma saatleri 

Müstetarlar komisyonu 
değişiklik yapılmamaıı· 

na karar verdi 

Ankara 8 - Müsteşarlar komisyo
nu, İktisat Veklllnln rlyuetlncte yap
tığı toplantıda. kömürden t&Mmıt 
için alınacak tedbirleri tesb\t et
miştir. 

Porje Vekiller Heyetine arzedilmek 
üzeredir. Buna nazaran rekl§.m ma
hiyetinde olan blltün tenvirat meno
Junacak, eğlence yerleri geceleri saat 
23 te kapanacak, oehrln tenvlratın
da her vlllyet kendi iktisadi şartıa
tına uygun tasarruf tedbirleri ala
caktır. 

Muayyen kilovattan fazla elektrik 
sarfeden müesseselere yapılmakta 
olan tenzllA.t kaldınlacaktır. 
Müstc~rlar komisyonunun toplnn

t.uıında resmt dairelerin çalışma saat
lerinde her hangi bir dcğlşlkllk yap
manın münasip olamıyacağ'ı düşünül
müş ve bugünkll çalışma saatlerinin 
aynen ipkasına karar verllmlştlt. 

Bu projenin bu ay içinde tasvip 
edllerek tatbl!kına başlanacağı ümit 
edllmekted\r. 

Mekteplerde bayram ve 
yılba,ı tatili 

Resmt okullarda bayram ve ytlbe.şı 
tatil gllnleri tesblt edllmlşUr. verilen 
kara.r, bütün okular 18 blrutcikl
nundan 23 blrlncikAnuna kadar ve 
31 blrlnclkAnun öğleden sonradan 4 
ilı:lnclklnun sabahına kadar da yıl
-bqı tatUl yapacaklardır. Reant dai
reler de sı blrlnclltlnun öğleden 
sonradan 4 iklnclklnun sabahına. ka
dar yılbaşı tatili yapacaklardır. 

Varhk • • 
vergısı 

BU • SAB4-e-g1 TELGRAFLAR 

T unus'ta vaziyet Müttefikler 
için iyileşriıeğe yüz tuttu 

Müttefikler, şimdilik müdafaa vaziyetinde
dir. Almanların da ileri hareketlerine 

devam etmeleri şüphelid~r 
Londra 9 {A.A.) - Şlmall Afrika.

da. bulunan muhabirlerin blldlrdlğ'L.. 
ne göre vaziyet hem kanıda, hem 
havada tyUeşmektedir. Mllttetlk kuv
vetler dfuı Tunusta şimdiye kadar 
hava kuvvetlerinden görmedfklert 
bir yardım görmüşlerdir. 

Almanlar, müttefiklerin kayıpları
nı yenl makineler lle te!A!l ettikle
rini bildiriyor. Vaziyet iyUeşmeğe 

yüz tutarken bapnlı bir tank çar
pışması olmuştur. Müttefikler pazar
tesi günü bir mukabil hücum yap~ 
mışlardır. Bu, dtlşmanın rlcaWe ne
tıcelerun1'tlr. 

Müttefllc bomba uçakları da kuv
vettıerlmlze büyük yardımda bulun
muşlardır. Pazartesi günü müttefik
ler 5 tayyare kaybeylemi§lcr, buna 
mulcabll 2 mUıver uçaRttıı dllşüıümf· 
ler, 3 tanesini de tahrlbeylemfırıer
dlr. 

Bir muhabire göre Alman hücumu 
Teburba'nm gamında, yüksek bir 
noktayı I.şgale matuf bulunuyordu. Bu 
teşebbüs neticesiz kalmıştır. Muha
rebe hafltıemlştır. Müttefik tankla. 
rı mukabil harekete ~çlnceye kadar 
İngiliz plyncteıerı mevzllerlni mtJıa
faza ctmt,,lerdlr. Onlıı.nn bu kahra-
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BEŞATOR- B IZERT 

'------------------..ıı:r;- ~. ______________________ ...., 
Şimali Tunusta, harb durumu haritası 

63 amelenin öldüğü tesbit edildi, ölen
lerin ailelerine tazminat verilecek 

manlığı sayesinde vaziyetin clddlleş
Merain ve T-araua mükel- :ıneıııbıe .mlnl. olwımuştu.r. Blr ŞÖ'Zeü, 

• 73 206 1k1 taraftan bfrlntn bava 05tlkılOIQ-

Rommelln yenl tankjar atmış ol- mektedir: Tunust.a ıiddetli muha
ması tahmin edlleblUr. Fakat milsa- rebeler devam ediyor. Müttefik 
vi miktarda tankla savaşması bek- kuvvetler müdafaada bulunuyorlnr. 
lcnemez. Almanlar, ellerinde mahdut askerler 

Ankara 8 (A.AJ - Cumhuriyeti teaklp rumameye gcçllmlştlr. Ruzna.
Balk Partisi Meclis gurupu nmwnt mede İstanbul mebusu general Kl 
beyetı bugün a8/12/942t saat 15 te znn Karabeklr'ln memleketin bazı 
tels veıctll Seyhan mebusu B. Hilml yerlerinde görülen kimsesiz gençler 
tJrnn•ın relsll.ğinde toplandı. ve çocuklar hakkında hükfunetçe ne 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı 
zabıt hulil.sa.sı okunduktan sonra 
kürsüye gelen İktisat veıcıu B. Sırrı 
Day, bu ayın üç!lnde Zonguldak ma
den havzasının Çamlı ocağında iştial 
•den grizu yüzünden bir çöküntü 
hasıl olduğunu ve alman tekmil kur
tarma tedbirlerinin hllUma olarak 
bu elim vakada şimdiye kadar 63 
amelenin maatteessüf öldfif;il, tesblt 
•dllmlf olup aramalara devanı edil
diğini ve hAdlse üzerinde adli, idart 
ve teknik tedklk ve tahklklere de
vam edilmekte olduğunu ve vazltele
rı uğrunda hayatlarını kaybeden iJ
çllerln allelerine hükQmctçe derhal 
tazminat verilmesinin tekarrür ett!
llni ve bu knıbll Mdlselerln teker
rür etmemesi tedbirlerinin almaca
lını blldirmiltlr. 

İktisat Vekllinln bu izahını mü-

gibi tedbirler alınmakta olduğuna 
dair takriri yardır. 

Takririn okunmasını ve hük.üm:et 
namına takrire cevap veren Dahllly~ 
Velt111 B. Recep Peker'ln dinlenmesini 
mütealtlp birçok hatipler söz almış 
ve mevzuun içtimai bllnyemlroeki 
ehemm!yeti tebarüz ettlrilmlştlr. 

Hatiplerin bu beyanatına, hükifı
metln de lftlrçk ettiği ve alAkalı ve
kAletıerln bu mevzuu esaalı bir su
rette etüd ederek tekrar Partiye da
ha hazırlıklı olarak gelmesine fırsat 
ve hnk!n vertimesl Maarl! Veklli 
B. Hasan AH Yücel tarafından teklif 
edllml§ ve gurup umumt heyeti, hü
kümet tarafından yapılan bu tekll!l 
memnunlukla ve ittifakla. tasvip et.. 
mlştlr. 

Ruznamede başka madde olmadığı 
için relsllkçe uat 18,10 da celseye 
nttınyet verllmlşUr. 

••.............................. , ............................................••• 

leflerıne 6, 1 , nü tAyln edecek olan büyüt bir hava 
lira tarhedildi meydan muharebestnın vukuu bek

Mersin 9 - Varlık vergisi mükellef
lerinin listesi, dün asılmıştır. Mersin 
merkez kazası mükllefiert 4;214,995, 
Tarsus ltazası mlkkelletıeri de 1,908,271 
yani ceman 8,173,206 lira ödeyecek
lerdir. 

Mükelleflerin adedi Mersinde 331, 
Tarsusta. 428 dlr. Mersindeki mükel
leflerden Nlzım Gandur ve Sursuk 
Kardef}er 600,000, Fetlh Kanlı 
370,000, NAzım Mısbah 200.009 Ura. 
vereceklerdir. 

Tar.susta Çukurova fabrikası mü
ess1slerl bir milyon, fabrika.tör Ra
slın Dokur ve ortaklan 260,000, KA
zım Taşkın 52.000, Mustafa Mlllci 
42,000, Mehmet Oö-züsulu 60,000 Ura 
vergi vereceklerdir. , 

Fevkalade kazanç 
vergisi li.yihaıı geri 

alındı 
Ankara 9 - Hüktiınet hazırlayıp 

Meclise ~vketmlş oldutu fevkallde 
kazanç verg\st l~yihasını geri alma~a 
karar vermiştir. Bu hwıustakl Baş
vekAlet tezkeresi Mecllsln bugünkü 
toplantısında okunacaktır. 

Trenlerde vesika ile 
seyahat usulünden 

vazgeçildi 
Ankara 8 - Kömürden tasarruf et

maıt ve trenlerde izdihamı önlemek 
için veslka ile seyahat usulünün tat
bikından vıugeçllmişUr. Trenlerde 
izdihamı önlemek için tarifelerde zam 
yapılmas tedbirleri tedklk edUınek
tedir. 

lenmesi IA.zım geldiğin! söyleml§tfr. 

Ageyli.'ya karıı taarruz 
başlamak üzere 

Londra 9 CA.A.) - Kahlredelı:i 
Reuter mııhablrinin 1şaratınıı. göre 
Llbyada sekizinci İngiliz ordusu 
AgeylA.da m.lhver mevzUertne karşı 
yapacağı büyük hamle için hazırlık
larını tamamlamalı: tlzeredir. MUıver
cller, AgeylA.nın arkasında müdafaa
ya hazırlanıvorJar. 

Franco'nun 
yeni bir nutku 

• 
İspanyanın Nazizm ve 
Faşizm ile it birliğini 

teyit etti -
-11-

Londra 9 (Radyo) - Gene
ral Farnco, dün Madrid'de söy
lediği nutukta., İspaayol falan
jile fatizm ve nuiliı uumda 
llkı bir it birliii mevcut oldu
iunu teyidetmİ4 ve bilbuaa 
Mussolini'den bahaederek de-
mittir ki: 

clapanya İçtimai bubranclan 
kurtuımu,, komünizmi terket
mittir. Buna Muuolini'nin debl-
11 aayesinde maYllffak olduk. 

Agey1~da1tJ mthver mü~faa hattı ... bulunduğu için, Teburba'daki mu
sahllde Mena Bregadan itibaren tah- vaffakıyetlerinden ıonra ileri hare-
klınll mevziler lle himaye edılmek- ._ •l . d 1 · ·· hel" d · 
tedir. Bu ilk hattın arkasında tank- ıı;e. enne evam et?1e erı ıup ı ır. 
savar ve mitralyöz yuvıı.lan gerilere Ge~er~I. A.nder~~n un kwnandası~· 
kadar uzamakt:ı.dır dakı bınncı İngılız ordusu da hır 

Bunun arkasınııa: da 80 kllometre müddet jçi:ı tekrar taarruza geçe
derlnllğlnde kayalıklar lmt.ldat edL cek durumda değildir. 
yor. Mihverin Libya cephesini tali Müttefik kuvvetler, bir müddet 
bir cephe addederek başlıca gayrett- Mihver hava kuvvetlerinin baskısı 
ni Tunusta toplaması ihtimal dahi- altında kalacaklardır. Müttefik or
llnde görülmektedir. dunun vaziyeti ıimdilik fenadır ve 

Nevyork 9 (A.A.)- Londradan hava meydanları kurup, Alman 
gazetelere gelen haberlerde Şimali uçaklarını bombalayıncıya kadar bıa 
Afrikada vaziyet §Öyle hulua edil- vaziyette kalaclctır. 

Doğuda Rus taarruzu 
Stalingradda ve merkezde pek 

hafif bir ilerleyişle devam ediyor 
Moekova 9 (Radyo) - Dün ge- ve otomobili, 1 O mitralyözü imha 

ce burada neıredilen reamt tebliğde, ettik. 
Ruı taarrzunun aynı iatikamette de- Rzev'in batısında düıman bir pi
vam ettiği, fabrikalar mahallesinde yade alayı ve 40 tank ile mukabil 
39 atet noktası ve kazamatın zap• hücumda bulundu ise de. bu hücum 
tedildiği kaydedildikten sonra deni- tardedildi. Akıama doğru düıman. 
liyor lci: Stalingrad tehrinin merke- harap olmuı 3 tank ve 300 ceset 
zinde ön erlerimiz bir çıkıt hareketi bıraktı. 
yaparak takriben bir düıman bölü- Diğer bir keaimcle kuvvetlerimiz. 
ğünü yokettiler. Şehrin ıimal batı- düfmanı dört dayanak noktasından 
aında mevzilerimizi tahlcim ettik ve söküp attılar. Kumanda dayanak 
kctiflerde bulunduk. Bir günde ke- noktasının zaptı için yapılaıı muha
ıifçilerimiz takriben 400 düımanı, rebede düpnan talcriben 700 ölll 
6 tankı ve bir aiper bataryasını im- bıraktı, 63 asker ve subayı da ter 
ha ettiler. Stalingradın cenup batı- lim oldu. 

Mısırın Ankara ıefiri 
Kahire 8 (A.A.) - Mehmet 

Kemal Abdürrahim bey Ankara 1 
se!irllğine tayin edilmiştir, 

Dünyada liberalizm ölüyor. 
İspanyol milleti liberalizmden 
gözlerini ayırmalı ve yeni nlsa· 
ma çevirmelidir.» 

Generalin nutkuna hanret 
veren fatilt zihniyetine raimen. 
İapanyanm tarafaızld.: ıl:ruetin· 
den "11'11acaima ..a.t-- biç· 
bir İtaret yoktur 

sında kuvvetlerimiz, taarruzlanda Veliki Luki mıntakuında ablu
bu1unarak ilerlediler. Düıman ayn kaya aldıiımız garnizonlara imha 
ayrı keıa.imlerde mukabil hücumla~ muharebeleri yaptık. Bir günde bıa 
da bulunmağa teıebhüs etti ve za- garnizonlar imha edildi, birkaç mee
yia.tla tardedildL Takriben 900 kOn yeri İfga] ettik, düflllanın 7 uç .. 
dütman eubay ve erini, .fO kamyon itnı düıürdük. 

Yeni Gine'de 
Londra 9 (A.A.) - Conuht Pa

sifikteki müttefik kararglhının teb
liğin~ göre, 6 Japon muhrjpinln Ye
ni Cine'ye takviye kuvvetleri gö
türmek için yaptıklan be:ıincl te• 
ıebbüa de akim kalmıı, baıta giden 
Japon muhribi ağır iki tam isabet 
alarak batmağa başlamı,hr. Diğer 
Japon gemileri geri çekilmeğe mec
bur kalmııtır. 

Japonlar, evvelce yapınıı olduk
ları 4 yardım teıebbüsUnde bir kru• 
vazör ile 4 muhrip kaybetmiılerdf. 
Müttefikler Buna'da Japonların 
mukabil bir hücumunu aiJr zayiat 
verdirerek pilakllrtınütlerdir. Tı 

lf Elyada şiddetli tedbirler 
Cenubi Yunaniıtanin ldarei örfiye hükümleri patronlarla 

Avrupa ile münakaleai işçilere de teşmil edildi 
kesildi . Loadra 9 (Radyo) - MuNolinJ, n111 tahliye edilmekte bulunduğun" 

l,ondra 9 (A.A.> - Kahlredekl Yu.- idarei örfiyeyi patronlar ile itçilere haber vermiıtir. 
nan_ mahfillerinden verllen mal~- de teımil etmiıtir. En ıiddetli hava Halkın tahliye ameliyesi, z.ate~ 
ta gore Yunan çeteleri Cenuht Yu- bombardımanlanna uğrayan ıehir- bozuk" olan ıimendifer naldiyatını 
nianlsta:~ ~~ ~~:-ta.ı!ı; !erde bile, iılerini terkedecek olan ve iaıe iılerini alt ü.t etmiıtir. Cecf 
~e:ı~ı;;r:ır. Bu auretı::ıyCenubl Yu.. ameleler .idam edileceklerdir. Mi1ia gündüz müttefik tayya~eler tarafı~ 
nanistanm Avrµpa lle yeılne mOııa- kuvvetlerın manevnlar yapacaklan dan bombardıman riilmekte ol-. 
kale hattı teatJmlftir, Yunan ~te- ve hava müdafaası içil'l yeni tedbir- Sicil7a ac:luanda halk •raauac4 



Sahife 2 

SÖZON 6ELIŞi 
Haminneler Kahvehanesi 

B flmenı J;ahvede oturmayı sever misiniz? Herkes sevmez de 
onun için sonıy·orum. Hayatında kahveye girmemiş bir arl•a· 

d:ışım \'anlır. Onu bir gün üç beş dakika oturup konuşmak için !ıorla 
bir kah\•eye sokmağa çalışmıştım. Ginnedi. crSokakta yiiriiyerek 
konu ·alımD dedi. Öyle yaptık. O kadar insanla dolu yerde, o cig:ıra 
dumanlan, o tavla güriiltüleri içinde oturulabileceğini arkadaşımın 
ha\'salası almıvordu. ccBöyle bir yere insam ancak polis JtUV\·eti 
sokabilir» dediğine ele baı..,ıırsa arkadaşım tam bir kah\'e, daha do,ğ
rusu lrnhvehane düsm:ını Hli. Kendisini tebrik etmemİ2 Iaı.ım gelir. 

Sabahtan akşama kadar Jmh\'ede oturmaya bayılan insanlar
dan pek yakm dostlarım yoktur. Fakat onl:ın caddeden yiirüyerek 
veyn tramvayla geçtiğim zaman kahvehanelerin camekfuılan önün· 
df' otururken ~ görürüm. Bunlar hemen hemen her giiı\ ayni in
sanlardır. Oyun aa oynamazlar. Pencere öniine konınu2 büyücek 
bir limon saksısı gihi hareketsiz, saatler ve saatlerce orada oturur 
ve kimhiHr ne mman ederine giderler? Ertesi snbah tekrar ayni 
yere dönmek için! 

noğrusu bu çeşit insanlardan birini yakından tanımadığım 
kin her gün ayni yerde, ayni ta\., rla oturmaktan duyduklan zev
kin ne olcluğunu ö~renemedim. Fakat tam manasile okabvehane 
dostu ı> olchıkJan muhakkaktır. Ne yazık ki tebrike Hiyik değildirler! 

« Ya sen ne yaparsın bakalım? Kahvehane düşmanı mısın, 
yoks::ı flostu musun?» diye soracak olursanız şimdilik ikisinden de 
o!m:ıdığımı, fakat yakında kah,·ehane düşmanlan nrasına kabla
ca~'lmı söyleyi\'ere~im. Sebebine gelince: 

Ben Be~·oğlımun maruf l1ir kahvehanes.i~e hem ah~apl~nmla 
buluşmak, h<'m de biraz etrafımı seyretmek ıçın arada bır ugrannı 
nuraya kadınlar da geliyor. işte sırf bu yiizden kahveden soğudum. 
Eskiden genç ve güzel hanımlar gelirdi, fakat son zamanla.~d-~ Bey
oğlunun yaşı yetmiş, işi bitmiş, buna rağmen narm~klar_ı yuzuklerle 
dolu, kulnklanndan parmak gibi küpeler sarkan, ustelık boyanmış 
ne 1.-.adar haminnesi varsa hepsi bastonlanm kakarak bu kahveha
neye gelmiye bnşladılnr. Bazılannı i'ki ki l kolundan tutup getiri
yor l'e güç hnIJe bir m:ısaya yerleştiriyorlar. Kahvehane kısa u
manda bir haminneler kahvehanesine dönüyor. Çok yükseW sesle 
lrnmışuluyor; çiinldi hanımlar duymuyorlar. .. 

no!!nısunu söylemek Uwm \gelirse manzara hiç de tahammül 
e<JiJir ğibi eleği]. Çocuklan kahvelerden çıkarmayi üzerine alan ~
kilnt bu nineleri de evlerinde oturtmanın çaresine bakmalı. Dogru 
dtj!iJ mi? Yetmi,,<dnrlcn sonra senin kahvede ne i~lıı var a hamin-
neciğim! Şevket Rado 

p u ltJ.r kooperatifi 
Sene başından itibaren ortaklarına 

birçok maddeler dağıtacak 
lstanbul memurlar kooperatifinin lidir. Bununla beraber önümüzdeki 

15 eylul 194 2 tarihinden itibaren aene içinde yapmayı teahhüt ettiği
laııliyete geçtiği yazılmıştı. Koope· miz foaliyet& bir ölçü olamazlar, 
ratifi ıslaha memur edilen Emniyet 
Sa...,dığı müdür muavini •ve İstanbul 
Şehir meclisi azasından B. Vakıf 
Çakmur devamlı çalışmalardan son· 
ra mesaisini tamaml:ı.mı hr. Memur
lar kooperatifinin yeni faaliyeti et
rafında kendisi ile konuşan bir mu
harririmize B. Vakıf Çakmur şurllnrı 
söylemiştir: 

32 Fransız 
harp gemisi 
Muharip Fransızlara 

teslim olmuş --
- Kooperatif euafıı.,aa tetkikler 

tamamlanmıştır. Hükumet tarafın
dan memurlara dağılacak erzakın 
tevziindc lcoopcrntif büyük rol aynı.- Cf'caylr 8 <A.A.> - Pa.rls radyosu, 
yacaktır. Buna şeker tevtrii ile başlı- henüz teeyyüt etmiyen lnr haber 

neşretmiştir. Bu habere göre, bir 
yoruz. Vilayet, §eker tevziine koo- zırhlı ve en azı diğer 32 harb geml-
peratifi memur etti. Biz de, bu tcv• sinden ibaret olnn Dakar'dakl Fron
ziatın kolayca yapılması için lazım sız filosu muharib Fransıilaro. tcs 
gelen tetkikleri yaptık. şehrin muh- Um olmuştur. Aynı rndyo bu 1şt 1942 
telif semtlerinde J 2 §ek erci ile an- senesinde Dakar'ı zaptn te..,<-ebbüs 
lnştık. Ekmek karnesi köşe-3i mukn- eden muharip Fro.nsızlara muvnffn
bilinde istihl&k sahiplerine 500 gram kıyetle mukavemet etmiş olan Bo
şeker verilecektir. Önümüzdeki ay- isson'un yapmış old:uğunu ilave et
dııı:ı itibaren bu miktar 600 grama me'ktedlr. Eğer bu haber teeyyüt 
c;ıkanlacaktır. Şekerin kilosunun bu edecek olursa bundan Darlan taraf. 
şekildeki satış bedeli J 55 kuruştur. tarlarından birinin de Oaullc'ün 

Fransız mub:ırlpler1nln kendisini des
Dnireler, şekerlerini mutemetleri va- teklemeledni temtn için Dk kollekUf 
aıtasile aldırabileceklerdir. Bu şekil- harekcU yapmış olduğu manası an
deki tcv:ziatta şekerin kilosu 150 ku- !aşılacaktır. 
ru§tur. Bundan sonra hükumet ne Son haberlere göre, Dakar mosu 
tevzi edecdcse lcoopcratif tavassut 35 bbı ten hacminde olnn ve 19~!! tn 
edecek, memurlann ellerine kadar denize 1ndlrllen Rlchelleu 21rhlısı ile 
en kolay tekilde götürecektir. lfl35 senesinde denize :indirilen ve 

Kooperatifin l 943 senesi batın- blrl Gloir ısmlnl taşıyan ve her blı1 
dan itibaren ortaklarına yapmayı ka- 7,600 ton hncminde olan iki kruva2iir. 
rnrlaştırdığı yardımlar, zaruri bir den, 1933 senesinde denize indlrllm1ş 
çvk ihtiyaç maddelerini ihtiva et- olan Le Fantasquc, Le M.nllıı ''e Le 
mektedir. Bunun için §İmdiden etok· Terrlble ndlarmı taşıyan ve her bi
lar yapılıyor. l!;:ararlaşbrdığmıız tev- rl 2,569 ton hacminde olan destro
zj şekli bu maddelerin, şeker tevzi- yerlerden, 12 denizaltısından, 3 mayın 

lif tarnyıcı gemlsl, ıo korvetten ve dl
atında olduğu gı'bi şehrin muhte . ğer haflf gem!lerden mürekkepUr. 
8Cmtlerindeki müesseselere verilmesi Rlchelleu .zırhlısı 8 temmuz 1!>40 1a 
"e bunların karne mukabilinde or· İnglllzler tarafından yapılan bir 
tcı.ltlara tevzi olunmasıdır. Bu karne- akında hasara uğramıştL Fa'kat o za
ler hazırlanmakta olup sene ba§ın- mandan bugüne kadar trunır e~ 
dan itibaren ortakJara dağıtılacaktır. olması muhtemeldir. 
Karneyi alacak ortak, istedjği yer- S b Dunk 
elen ihtiyacını temin edebilecektir. tras urg ve erque 
Bu basit usal sayesinde ortallanmt- zırhlıları yüzdürülebile-
zın §ikiyetini mucip olan kırtasi mu- cek vaziyette 
amelat tamamen ortadan kalkacak- . . 
br. Kooperatifimiz bir taraftan da Vqıngton 8 (A.A.) - Bahrıye 
istihsal merkezleri ile temalıl ha§la- ~~~~iı ~l~ay Knox, ya~ılan ~~va 
mıştır. Bu geni~ stoklann temin et· ~ erın en 90nra·~ tanz.ım e ı en 
riği imk&nlardn:ı ortal<larımızın f e- nporla~dan. ıve dıger haberlerden 
rahlıklar duyacaklarını ümit ediyo· Toulon dakı ~~aı;sız do~anr_nasından 
ruL Memurlar kooperatifinin varlığı SO lıarb gcmısının ve bır tıca~et ta
§U müşkül zamanlara inhisar etmiyo- tıtın~ batm11 veya ~~a ugramı~ 

k 1 b.. "k f d 1 1 oldugu ve 15 harb gemısı ve 5 au-ce , ası uyu ay a annı norma . . . d vl k ld v 
zamanlarda ortaya koyawbr. 1nıçlgde~ısın1.? . .ı e ~~ am a ıgı an· 

K 'f' .. l I ..ı aşı ıgını ııoyıemı§tır. 
ooperatı ın musecce azası 'f 

bini geçmiştir. Elde üç binden ziya- Knox, Dunkerque ve Straıbourg 
de tetkik edilen müracaat vardır. saffıharb gemilerinin tekrar yüzdü
Bu rakamlar işin ne kadar muaz· rülmek. :v:ııziyetinde olduklarını ila
z.am olduğunu gösterir. Kooperatif ve etmıştır. 
bugüne kadar ortaklarına 25 bin ============== 
ki1o pirinç. bir o kadar kömür, 
48 32 çeki odun dağıtmıftır. Bu ra
kamlar, mevcut ihtiyaca göre ehem-

(11 1 brr b r koopera-

Takvim 
Zllhicre l - Kasun 32 

İm. Gü. Öğ, tki. At. 

AB!ŞAM 

A dıraş edilmiyen 
bir sürü yasak! •• 
Balıkpazarında niçin fiat etiketi 
yoktur? - Şekercinin elleri -

Vatmanın anlattıkları ve sokaklar 

9 Kftnunuevvel 1g42 

DURUMU 

Tun us' ta büyük tank 
muharebesi oluyor 

Libya'da iki taraf da kati muharebe 
Kanun, nizamname, tnllmatnnmc 1annın b:ı.lıklar üstune tenekeden fiat ~ İçin hazırlık yapıyor 

ve kararname çerçevcsl 1çlne giren ctıketı koyduklnnnı gördüm. Fakat 
birçok yasak ve me.cburlyetler vardır çoğunun balık.lnnnda gene et!ket yok
ki herkes için faydalı olduğuna şüp- tu. Etiket kullnnrnıyan bu balıkçılar 
he bulunmıyan bu yasak ve mccbu- da, tıpkı Eminönü Balıkpnzanndaki 
rlyetıerlıı l~yıklle takip ..,.e tatbik balıkçılar gibi, yersiz bir takım maze
edllmedlği gorülmektedlr. retler ileri sürüyorlardı. Snnkl hepsi 

Seyyar satıcılann mahnlle lc;lerln- ağız birliği etmişler! .. 
de bağırmalan menedildiği halde Şekercide 
sabahın , erken saatlerinde ya Şeker :fiatl arttıktan sorıra, teker-
bir bahçıvanın: clspanak var! .. ı$p:ı- ellerin rnüşterlsl hayli azalmıştır. 600 
n:ık! .. ı avazı Ue tatlı uykunuzdan kuruştan akide alcak ltlmseye pek az 
uyanırsınız. yahut da bir knlayeı çı- raslanmaktadır. Haydi bir babaylğlt
ra~ınm ~ .Kalaycı geldi... Kalaycııı•H• ilk yapayını da şuradan 250 gram 
scslle gözlerinizi açarsınız. akide alayım, diye bir şekerciye glr-

Ya.sak olan bir harCJı:ete mfmi ol- ' elim. zaten 250 grıı.ın akide 150 kuruş 
mayı yalnız polisten ve belediyeden ettiği clheUe bunu almak bir babay!. 
beklemek d~ru olamaz. Her yanlış ğltllktıen ba§ka ne olablllr? Şekercller 
hareketin ceza ııe önüne geçme~e de de müşterllerln eskJsl clbl kllo Ue dc
lmkl'm yoktur. Gerek halkın, gerek ğtl, ıılabilenlerln ancak 250 gram aki
satıcılnrm yasak ve mecburiyetlere de aldıklannı söylüyorlar. Şekerci, 
riayet etmeleri lçln mutlaka cezalan- tırnaklarının tçl siyah siyah olmuş, 
dınlmalannı beklememeleri lı\zımdır. kapkara elini kavanoza daldırınca: 

Her satıcı, satışa nrzettlği malın _ nur, dedim, eğer böyle l'erecek-
üstüne blr fiat ettkcU koyma~ıı mec- sen istemem ... 
bur olduğu halde bazı satıcılar bu şekerci nlçln ııdur.t dediğimi anla-
meeburlyete aldırış etmemektedir. mamış olacak kl: 
Kendisine. niçin flat etiketi koymadı. _ Akide ısteme.mlş miydiniz? 
ğı sorulduğll r.aman da sudan bir ta. Dedi ve bir an durakladıktan ron
kım mazeretler ilert süriUdü~ü görü- ra diğer bir şeker kavanozuna elini 
lüyor. W:1wrmak istedi. 

Balıkpazarında - Evet, dedim, aklde ıstıyorum. 
Geçen gün Eminönü Balıkp-'1?.:arma Faknt bu elinizle de~ıı. 

gittJm ve balıkçı dükkfı.nlanndnkl çe- Şekerci, hafifçe kızardı, eline dlk
§lt çeşit balıklardan bir tanesinin blle katle baktı ve diğer elinde tuttu~ 
üstünde tıat eUketı göremedim. B:ı- ufak kese kAğıdını iuzgln bir taYırla 
lıkçılardan biri uskumrumm kilosunu tezglihlli üstüne ntnrak: 
110 kuruştan, diğer! 100 kurnştan, bir - Teneke kaşığımız yok etendlın. 
başkası 80 kuruştan ı-atıyordu. Bura- Dcdl Teneke kaşığı olmıyan bu 
da 70 ve 60 kuruşa da uskumru vıır- §ekercinln glym~e mecbur ok1uRu 
dı. Fakat 110 kuru§lukla ıoo ve 80 beyaz önlilC'ü de yoktu! .. 
kuruşluklar arasında hiç bir fark Tramvayda 
yoktu. Hepsi aynı boyda. ve aynı ta- Şekerclden çıktım, tramvayla mat-
zcllkte balıklardL Bu fiat farkı ke- baaya dönüycrdum; blr yolcunun 
falda da, levrekte de görfilflyordu. vatmana hararetli hararetli bir ~Y-
Sordum: ' Jer anlnttığmı gördüm. Bu arada 

- Hant fi:ıt etlketlnlz? vatmanın önündeki büyük levhaya 
Kendisini böyle bir suale daha ~- da gözüm ilişti: (Vatmanla konuş

vcıden hnzırlndığ1, verdiği cevaptan malt memnudur) ı .. 
da nnlaşılan b:ılıkçı tereddüt etme_ Bu yolcu 1nd1kten sonra vatman 
den; ö!kell öfkeli iki tar:ıf:ı başını sallıya-

- Bahklann üstüne dalma su serp- rnk söylendi: 
tfğfmlz 1ç!n mukavva daynnnızyor... - Biraz evvel bir kontrol geİscydl 

Dedi. Ufacık bir ıeneke parçası üs. de görseydi, mutlaka ceza yazardı. 
tüne de flat yazılmasının mümkün ol- Yolcu, tınııdığım t>iris!dir. Fakat 
duğunu hatırlatUğım zaman, balı~ koskoca (Vatmanla konuşmak mem
çının şu cevabı ile karşılaştım: nudur) levhasını görmez, yahut da 

- Nerede teneke? ... Teneke mi vnr görür, aldınş etmez, N!ni llfa tutar. 
piyasada?... cEfendl. şlmdl seni dJnllyememı dc-

Bu balıkçının dükkfmına bir göz ncmez. ki ... Adam bir _defa lfı.[a b~ 
attım. İçcrlsı küflü, paslı b!r sürü ışa pnş. · Ister ısteıncz dinledim. Bu ya.
yarnmnz teneke ile dolu idi. Bunlnr- sağa. bizler rl!Y~.t ~-deriz; yolcu ııe 
dan bir tanesi ufak parçalar halinde ' konuşmaktan ödumuz kopar. Fakat 
kesilse de Ustlerl bayansa gayet gü-1 yolcu hlç oralı değlldlr. Çilııkd cezayı 
zeı birer etiket vazlfes\ görebilir ve yiyecek 0 değil, vatmandır.D 
hiç de bozulmazdı... Balıkçıya bunu 1

1 
Aldırış edllmlycn dııha pek çok ya.

söylemekten kendimi alamadım. Fa.. saklar vardır. L!kln bunların hepsl
kat balıkçı, yapmamak istediği bir şe- n1 burada sıralamağa maalesef yer 
Y1ıı kolaylığı gösterJldlğlnden kwnış müsait değildir: Sokağa pencereden 
olacak ki: halı ~krnek, çöp atmak, rasgele ye-

re tukürmek ve saire de bunlann 
- Yapamam efendim.... Müşteri nrasındndır. Hele sokakta tükürmek, 

nlncaksa böyle et.ıkct.sız olarak alsın... yalnız sokakta değil, resml dalrelerln 
Dedi. Evet, müşteri alacaksa etiket. koridorlarında dolaşan ~ snhtplerln

sfz alsın ... Pnzarlıkla. alsın .. 70 kuruş. den pek çot;runun da. yere tükiirdük
luk balığı 100 kuruşa nlsın!_. Çünkü ıerl sık sık görülen hallerdendir. 
balıkçının işine gelen budur ... Neteklm Sokakta, şurada buradn, köşe baş.. 
evvelce bana 110 kurU§a dediği us- Jannd:ı. caddeye doğru uznyıp giden 
kumruyu 90 kuruştan bir müşteriye yılankavı ıslaklıklar da gene başka!H 
sattığını da gördüm. İhtimal blr baş- Bunların hepsini ceza ııe önlemeğe 
kasına 80 kuruta, başka bir müşteri- lmk!ın yoktur_ Halkın da yasağı, ya
ye de - aldatablllrse - 110 kuruş~ .sak b!lmesı, bunun mllyonlarcıı va
SIWıcaktır. Hnnlya pazarlık yasaktı". tand~ın Sllıhati ve kesesi lle alAkası 
Üşenmedim; Beyoğlu Balıkpazarınn -Olduğunu takdir etmesi 1cabetmez mt? 

da çıktım. Oradaki b:ıhkçılardan bazı.. Cemaltdclin Bildik . 
~----~~--------------------------~----~ 
Bulgaristan da 
kargaşalıklar 

Beykozda 
bir cinayet 

Şimali Afrikadaı 

Tunus'ta Teburba mıntakasın
da baglıyao fiddetli muharebe 
devam ediyor. Müttefik kuvvet
ler Teburba ıehrini boplttıktan 
sonra bu şehrin garhındaki te
pelere çekilmişlerdi. Almanlar 
şimdi bu tepeleri ele geçirmek 
.için hücum ediyorlar. Bu miina· 
sebetle iki tarafın tankları ara
sında çarpl§Ula başlamııtır. Mad
rid' den gelen bir telgrafta Mih
ver kuvvetlerinin ağır kayıplara 
uğradığı bildirilmektedir. Lonr
dra, tank muharebesinin henüz 
devam ettiğini bildiriyor. Müt
tefikler Alman taarruzunu defe~ 
derek buradaki mevkilerini mu
hafaza edebllirlenc. 30 kilo
metre uzakta bulunan Tunus 
,ebrini 'Ve Tunus - Bizerte lıatb
nı tehdit altında bulunduracak:
lardır. Mihver hu tehlikeyi orta
dan kaldırmağa çalı11yor. 

Son :haberlere göre, burada 
Mihver kuvvetlerine marefal 
Rommcl kumanda emektedir. 
Bu kuvvetler. bir kısmı İtalyan 
olmak üzere, 30 - 40 hin kişi
dir. 

Lbyaya geliı:ıce, burada .iki 
taraf da kati muharebe için ha
zırlanmaktadır. Keşif lı:ollan 

. arasında çarpıtmalar sıklaşmıı
ıtır. Vakit vakit topçu düellosu 
da olmaktadır. Elageila' da Mih
ver mevzileri denizden Tuzlu ba-
taltlığa kadar 45 kilometre 
uzunluğundadır. Almanlar bu
rada mayn tarlalan, mitralyöz 
yuvalan vücuda getirmiş, yer 
yer tanksavar toplan yerleştir
miştir. 

Mahkemelerde: 

Sekizinci ordu kumandanı 
general Montgomery dün ııu be
yanatta bulunmuştur: cMuhue
be çetin olacaktır; fakat netice
den eminim. Hedefimiz düşma
nı Afrikadan atmaktır ıve bunu 
yapacağız. > 

Doğu cephesinde: 

Rusyada muharebe es.ki §İ~ 
detini kaybetmiştir. Şimdi daha 
ziyade Almanlar taarruz ediyor
lar. Moskova, Almnnlann Sta
lingrad' ın batısında Rzev mın
takasında :taarruzlarda bulundu
ğunu, faktıt bunlı:mn tardedildi
ğCıi bildiriyor. Gene Moskvanın 
tebliğine göre, Sovyetler Stalin
gradın cenup batısında İşgal et
tikleri yeni mevzileri tahkim edi
yorlar. 

Berlinden gelen haberler, Al· 
manların bazı muvaffakıyetli 
hareketlerde bulunduğunu. ya
pılan taarruzlarda RU'slnra bü
yük kayıplar verdirildiğini bil
bildiriyor. D.N.B. ajaı:ısına göre 
Alman kıtaları Kafkaysada Terek 
bölgesinde Ruslara taarruz et
miş ve harb meydanı Hus bakj.. 
yesinden temizlenmİ§ tir. Bir Al-
man zırhlı kolu 7 gun içinde 
6670 esir almış, 46 tankı tah· 
rip veya zaptetmi§, 94 top, bir
çolt piyade 8Üabı almı,tır. 

Alman tebliği de Kafkas cep
hesinde birçok beton sığınakla
nn ve istinat nolctalannın zap
tedildiğini, Kaünill kesiminde 
Almanlann mukabil taarruza 
geçerek. dü~man mevzilerini t 5 
!kilometre derinliğinde yardı~ 
larını bildirmektedir. 

" Val ahi de b·ı ahi e 
rastgele yemin edemeyiz!,, 
Bayan Dürdane ile kızı bayan Parayı almadım ki yeminden kor .. 

Nazmiye mahkemede yalan yere kayım. İşte. istersen burad da 
~emin etmek suçundan muhake- yemin edeyim. Vallahi de yalan, 
mc edilmek üzere asliye altıncı billahi de yalan. 
ceza mahkcrneshıe verilmişler. Kızı Nazmiye de ayni iddialan 
Tahkikat evrakına nazaran ikisi- tekrarladı: 
nin ortak olarak sahibi bulun- - Almadık reis bey. Bize para 
duldan Merkezef endi civarında vermedi bu adam. Tarla ldrası· 
bir tarlayı Sadi adında birine ki- nın Ü7eri'nc yatmak için bir de 
raıamışlar. Senede yirmi ikişire yalan yemin davnsı açıyor. An· 
buçuk lira kira bedeli almak şar- nem de, ben de namazlı niyazlı 
tile ve iki sene müddetle kontrat kadınlarız. Yalan yere de olsa, 
yapmışlar. Tarlanan ilk senelik sahidE:n de olsa öyle vara yoğa 
icar bedeli'ni peşin aldıklan hal- yemin etmekten korkanz. Vallahi 
de aradan bir müddet geçtikten de billAhi de rasgele yemin ede. 
sonra kiracı Sadlnin parayı ver- meyiz. lnanmayınız bunun söz .. 
mediğini Uerl sürerek hukuk lerine. 
mahkemesinde dA.va açmışlar. Ya- Halbuki evrak, mütehassıslar .. 
pılan duruşmada ikisi de Sadi- dan müteşekkil ehli vukuf tara .. 
de'll on para blle almadıkları id-
diasında ısrar ve mahkemenin fından tetkik edilmiş ve paranın 

ın t · 1 alındığına dair mukaveleye kO: 
teklifi üzerine yem e mış er. nu1an imzamn, Nazmiyenln el 
Fakat aleyhine dava açılan B. 
Sadi mahkemeye gösterdiği ev- yazıSl, yine mukaveledeki parma)( 

fzini'n de Dürdanenın parmak izi 
rakla parayı verdğini ispat etmiş olduğu tcsbit edilerek raporla 
ve bayan Dürdane ile lozı Nazmi- mahkemeye bildirilmiş. Fakat 
ye davayı kaybetmişler. ana ile kız raporu da kabul et

İşin birinci safiıası bu suretle miyorlar. 

Dr. Oberg memnuniyet
sizliği giderecek te§kilatı 

vücude getirecek 

kapandıktan sonra B. Sadi, bl- Müddeiumumi iddiancmesini 

ı rinci muhakemede yalan yere ye- . 
ki kaatil yakayi ele min ettikleıinden dolayı bu defa söyliyerek Dürdane ile Nazmıye .. 

1 ntn kiracı Sadiden tarla kirasrnı 
verdi er da Dürdane ne Nazmiye alyhle- alıp mukaveleyi imzaladıkları te~ 
---- rlne d!va ikame etmiş ve is as- kikatıe sabit olduğunu ve hukulC 

Beykoz civarında, :fecı blr cinayet Uye ceza mahkemesine gelmiş. mahkemesinde yalan yere yemin 
Londra 8 (A.A.) _ Britanova: 4}enmlşttr Beykozun Buzhane civa- Evrak okunduktan Sdnra B. ettikleri de kendi tevilll ifadeleri 

Mihvercilerin Şimali Afrlk daki nnda :Mustata namında oldukça sen.. Sadi de hadiseyi anlatarak Dür- ve mahkemt"nin tetkikatile tesbiı 
v • a_ gfn blr köylfi boğulmuş olnrak bu- dane ile kızı Nazmiyenin tarla ki:· edildiğini bildirdi ve ikisinin et?.. 

ugradıkları m:ıvaffakıyetsızlıkler lunrnuştur.Talıklkatn göre bu clnayet ralannı verdiği halde aleyhine zalandırılmalannı istedi. 
ve !?uslaıın §tddetli ~lan paraya tamaan ~lnmlştir. :Mustafayı dava. açıp yalan yere yemin ettik-
yüzunden Bulgaristanda yemden parıılannı almak için ölduren katil- lerinl ve kendlsi parayı verince Maznunlardan, kklianarney' 
kargaşalıklar ve baltalama hare- ler cesdinl Buzhane ltöyU clvannda uk 1 1 karsı ne diyecekleri soruldu. DÜ!)' 
ketleri başlamıştır. Ordudan küt- bır' ormana bırnlcnışlardır. orman- a·na ile kızın m ave eye mza dane iki ellnl kaldırıp bir kaç ye-
le halinde vaki olan firarlar, hü- dan geçenler cesedi görünce Jandnr. koyduklarını söyledi. min daha sıraladı: 
kfuneti endişeye düşürmektedir. maya habe.r verml§lerdir. Dürdane bu iddiayı tarnamile _ Basmadım evlB.dını. Eğer 
Dr. Oberg, memnU'niyetsizllği or- Jandarmalar derhal tnhltlkat:ı reddetti: para alıp da o kağıda parma~ 
tadan kaldırmağa yanyacak teş- başlam~lnr ve maktulün bir gece ev. - Yalan oğlum, yalan .. Yavuz bastımsa ne isterseniz olayım. si.Z 
kllB.tı yapmak üzere Bulgarista- veı Musa ve Ahmet namında .1k.l kJ§I hırsız. ev sahibini bastmr der- 0 k!'iğiddakt 18.flarn bakmayımi. 
na gönder.ilml§tir. Sofya halkına ile beraber dolnştlğını tes'b!t etml§- ler. İşte bu Sadi denilen adam Onlann da aslı yoktur. Hepsini 
24 saat ikametgfilllannda kalma- ledir. Derhal yakalanan Musa ve da hem bizim tarla kiramızı ver- bn Sadi uyduruyor. 
lan ernıi verilmiştir. Almanya, Ahmet, Mustafayı parasına trunaan medi hem de ikimizi birden suç-
Bulgaristanın Rusyaya ilfmıharb öldürdiilderln\ ~tııtıf eylemişlerdir. lu çıkarıyor. Parayı verdi ise ha- Nazmiye de: 
etmesi için kıral BorlS'i ciddi su- Tahk1knt~ deva~ olunuyor. niya, nerede? Hakim bey oğlum! - Annemrn söyledikleri doğru .. 
rette tazyik etmektedir. .. ..................................... ina•nmazsan gel üzerimizi ara. duı:. dedi. Ben ne par~ aldın; ; ne 

Diğer taraftan general Mihai- cepheden emin olmak üzere Al- Kira parasını almadık kendisin- de ımza k?~dum_. Kftoı~dah m· 
Iovitch ile taraftarlarına karşı manlar, Yugoslavyadaki kuvvet- den. Eğer on para aldımsa on ke- zavı. kiırbılır kımlrr jaztn tır. 
bir imha harbinin başlaınL'? oldu- lerlni son derece takviye ve gene- re kızsın kızsın da cehennem 1 Katıvcn k abul etm"'ZI'I 
ğu temin edilmektedir. Müttefik- ral Mihailovich'e karşı teveccüh- ateşi olup şu gövdeme yapışsm. 1 Evrak tf'tkik ed' crt''· l "ar 

.,.,.,..,.., ;;.,... ini t.Pv- MA.bkPmedE' vanln teklif ettiler, V( riln~cı üı " mub eme. 1 
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Hiddetlenip hiddetlenip hançere 
davrananlara ibret olsun diye garp· 
lı bir ceıııtilmenin hikayesini vaktile 
bu sütunda anlatmııtım: Parisin ka· 
labalık bir &<>kağında, lüks marka 
bir otomobilden, silindir ıapkalı le· 
'Vent bir delikanlı, helllfire&ile, zev
cesile birlikte iniyor; oradan geçen 
tnüteredi halli, pejmürde kılıklı 
bir herif, bunlara sarkıntılık ediyor. 
Halk vaziyeti gönnü~tür. Hep bir· 
tikte saldırarak küstahın terbiyesini 
vermek istiyorlana da, kadınların 
yanındaki erkeiin hakkını yemekten 
çekiniyorlar: Zira poli.e vermek, 
tepeleme.le, yahut hiç değilse ıuratı· 
na tükürmek ıaliJıiyeti silindir f8P· 
kalmındır. Umumun taraftarlığı, ka· 
nunun müsaadesi bazusunun kuvve
ti hep ondan yanadır. Fakat adam 
bu tarz ıiddetli ve haşin bir karıılı· 
ğa tenezzül etm.iyerek, latif, fakat 
mahçubedici bir nükte ile İ§İ atla_tı· 
yor. «Bana bağışla bu hanımlan, 
he111ferİ! - diyor. - Biri hemşi· 
re.mdir. kocasile pek mesuttur. Di· 
ğeri de zevcemdir, benden fİ.kayeti 
olduğuna dair bir delil yoktur. Senin 
İçin b8"ka bir münasip ve sahipsiz 
bayan bulsak, ne denin ?ıt - Hal
kın kahkahalan ortasında, adam da 

Memurlara dağıtılacak kumaşlarİn 
tevzi şekli etrafındaki tetkikler iler
lemektedir. T evziatın yerli kumat
lardan yapılacağını yazmı~tık. Bu 
hususta yakında İstanbul Yerli mal
lar pazarları müdürlüğüne son şekli 
gösterir tebligat yapılacaktır. Tev
ziatın Yerli mallar pazarlarından 
başka hangi müesseseler tarafından 
ve ne oekilde yapılabileceği incelen
mekledir. 

Bugün yalnız adet yerini bulsun 
diye görücü gönderiliyor 

Ticaret Vekaletinden gelen bir 
emir üzerine Emniyet albncı ıube 
müdürlüğü bir haftada.nberi otomo· 
bil lastiği dağıtmaktadır. Altıncı 
şube, lastik almağa müatahak olan 
otomobil sahiplerine vesika vermek-

re-ı-il oluyor. 

Sümerbank umum müdürlüğü, 
şubeleri bulunan yerlere müfettio
ler göndermek ıuretile bu işleri in· 
celetmekte, alakadarlara icabeden 
tebligatı yaptırmaktadır. 

Ayakkabılar 

Yet!şm.lş üç kızı olan blr dostum 
geçen gün bana gülerek '1lllllnrı an
lattı: 

- Bllıyor musun ne oldu?.. Bizim 
küçük kıza dün görücü geldi. Evet, 
hem hiç tanımadığımız bir a.lle tara
fından... Kızı da pek beğenmişler ... 
Ve galiba bu iş olacak da!.. Fakat 
demek hrllB. görücü usulü varmış!. 

Evet muhakkak ki hal1 .görücüD 
denilen insana raslamak kabildir. 
Fakat nerede o annelerimizden, tey
zelerimizden, büyük annelerimizden 
dinlediğimiz .eski görücüı, nerede 
şimdiki asri görücüler ... Bugün ekse-

- --- riya evlenecek olanlar birbirini 
Mantardan ve çift adamakıllı tanıdıktan, alıştıktan, 

hattlı c;ok defa seviştikten sonra Adet 
'i-H köseleli yapılmıyacak yerini bulsun diye görücli gö:1der!-

Bir doktorumuz bu hikayemi oku· yorlar... Şlmdilcllerln sadece ismi gö-
muş: Mantar ve iki kat kösclcli kun- rür.üdür. Yoksa onlar daha yola çık-

- Böyle ho, vakalar yalnız Av· d 1 • k d 1 madan önce görülmesl icabeden şey-
ura ya.pı maması ıçin un uracı a- lerin hep.si görülmüştür. 

rupanm centilmenlerinden sadır ol· rın cemıyet merkezinde toplandıkla- •Eski görücü tipi• artık tamamUe 
tnaz, Türk çeleb~erinden d~ . ~ı: rını yazmıştık. Kunduracılar, bu ne- tarihe karışmış gibldlr. Bu dikkate 
kar! - dedi. - Sıze daha latıfmı vi kundurların mal edilmemesi hak- ve hat~ hayrete şayan insanı, çeh. 
anlatayım... kında bir karar verildiği takdirde 1 resinin bütün hatları ne te~ıt etmek 

Ve anlattı: bu karara memnuniyetle uyacakla- gfızel bir <gey olsa gerek. 
""""" rını bildirmişlerdi. Dün toplanan Geçenlerde eski görücü neslinin en 

... Fevkalide fazileti! ve z~if ~ir ayakkabıcılar cemiyeti idare heyeti, son fertlerinden bir ihtiyar han~~a 
hocamız vardı. Zevcesı, temız pak, kunduracıların bu yerinde kararım tı:nıştım. En. 8$_ğı 70 - 80 yer~ goru
alaturka kıyafetli bir harumefendiy· tasvip ederek bir rapor hazırlamağa cu ola~ak ~ıttl~ıni ta~mln ed.iyor~u. 
di. Başında baş örtüsü, sırtında uzun karar vermiştir. Rapor, Ticaret oda- v.~ bdugiılınkü,ö ~.deillt yelrkınltlbulsunb ~ye 
mantoıu. yollardan vakar içın" de 1 ·1 İk . V k•l . .. d gon er en g ruc er a yen ee;en-

• • • • •w• • • ıı yo u ı e tısat e a etıne gon e- mlyordu. Tıpkı eski ne5le mensup bir 
fakat tabıatın kendısıne verdıgı bll' rilecektir. Bu hususta ayakkabıcılar d bl tç ibl· ih · aml d" e e va ı g . 

hf a geçer 1• cemiyeti reisi ve İstanbul Şehir mec- - Şımdlkller de bir şey mi? .. Görü-
Semt Kadıköy. O 11ralarda civar- !isi aza.sandan B. Abdullah bir mu- cülük bizim zamanımızda blr sanat.. 

da, kaytan bıyıklı, elma yanaklı, harririmize şunları söylemiştir: tı, blzlm1e berabe'r o da geçti... dl-
kiraz dudaklı bir «Kavuncu güzeli» - Mantar ayakkabılar, kadın yor . 
türemif. şu. bu kadmlar kendisine ayakkabı fiatlerini lüzumsuz yere Bir eski zaman görücüsü 
fazla yijz verdiklerinden o da ,ımar· arttırdığı gibi ömürleri de pek kısa nasıl hareket ederdi? .• 
mış. Her rasladığı Havva kı:wu oluyor. Çift köseleden yapılan kun· ı 
k il d 1 d Hakikaten esklden görüciılük tam 

cndine yem sanınnı~ gaf ! ura ar a ayakkabı fiııtini yükselt- mimaslle ince bir sanattı. İsmı üs-
Bizim bocanın zevcesine de kem tiği gibi kösele buhranı da doğur- tünde, ondaki ince ve etraflı göni.~e. 

Jt"Özle bakar, ve meğer yalnız bul· maktadır. ondaki sezişe hangi edebiyat veya 
dulcça d:ı peşine diifermiş. Hamım Mantar ayakkabı imali başladık- sanat münekk!dinde raslamak kA
bizar. Lakin, bir mesele c;ıkmamast tan sonra balıkçılar da mü~kül du- bildi ki? .. 
İçin kocasına da haber vermiyor. rumıı girmiş, balıkçı mantar fiatleri Gittikleri evlerde nelere dikkat et
Eski terbiye. alabildiğine yükaelmiştir. Haber al- mezlerdl, blr insanın, bir evin ve 

Günün birinde, hoca ber~r dük- dığımıza göre iktisat Ve!..:aleti bu bir atlenln bütün hususlyetlerlnl 
kanında sıra beklermif. Bir de ne husustaki kararını yakında bildire- görmek l~ln ne ga!l!? "us~llcre b~-

.. ·· ? z · b' et • ind cektir vurmazlardı ki? .. Gorucunun geleceği 
go~un ..•. evcesı asa •Y ıç e I · - - çok defa kız evi tarafından da blll-
yr ' yuruyor. Ark~sından da sır· , Ü an ın nir ve beklenirdi. Fakat sanki genç 
n~ık kaytan bıyıklı· . ~ ~ g . . kızın bundan hiç haberi yokmuş gi-

Mı;r~I~ dıtan çıkmlf. Hatta taki· Geçen yırmı dort saat ıç~nde ~~- 1 bi davranılırdı. 
be gır1tnuş. Hanım, eve varmca, tanbulun muhtelıf semtlerınde uç Oysa ki müstakbel gelin görücü
kaleye sığınırcasına kendini kapıdan yangın °!muştur. Aksarayda Hobyar 1 nün geleceği saati dD.klkasına kadar 
İçeri bir atış atmış. Anınıa Kavuncu mahallesınde Orhanın evinin altın- bilirdi amma gayetle masumane bir 
güzeli hala orada. B~ ~ğ'ı bq daki dükkanda lastik tamirci~i Bed- , hal alır, hiç bir şeyin farkında de
yukn. Pencerelere dikiz ed~r: bıyık rinin ocağınd~n tavan kirişleri tu- ğllmlş gibi bir tavır takınırdı. H:ı.1-
burarmış. tuşmak suretıle yangın çıkmış, üst bukl kendini beğendirmek için bir 

Hoca da batlamıs onu taklidetme- katta iki oda yandıktan sonra sön- sürü hazırlıklar yapanl~r~ pek çok 
- o d it N!L_ et dürülmü~tür raslanırdı. Mesela. göruculere h'!lma.. ge... a vo a vurmu,. uıay · i 1 1 ı... i i 
b' k ef d .. . Yine Aksarayda şof" M h d" ratmış tes r n vermek, kend sın • 
ır aç 5 er en sonra, gozetmıı: ._. I· k _ or e me ın üstünde göstermek l"ln tedbirler alı-

- Hayrol• abb ? d-· ~ıracı o ara oturducru evde aıçra- " :! --. ap •••• - "" k e nırdı Faraza «kUÇUk hanım• ko:;e 
mİş. - Sen de benimle aynı av pe· yan ıvılcımlardan döşeme tahtaları mlnd

0

erlnde gergef işler, yahut ten-
fİndesin galiba?... Kıyak mı kayak t~tu~r~~ yangın çıkmışsa da söndü-, tene, yün örerdi. Ha.ttA ba7..an b~ş
ha ... Ne yapsak da şunu elde etsek ..• rul~uştur. kalarından çok iyi ve üstadane b:ı..ş-

Ortaklık böylece kurulmut. Son· Nışantaşında Yahyanın e\·inin ta- lanmış bir el lşl alınır, sanki kendisi 
ra hoca birdenbire· vanı tutuşmuş, derhal yetişen itfa- yapıyormuş gl!>I gorücüye snnulur-

- Adam, niçin °olmıısın? •.. Bir iye tarafında.zı söndürülmü~tür. Bu du ... Lakin kurnaz bir görücu katı.. 
cesaret ~österelim... Gel p~İrn sı· yangının bacada biriken kurumlar- yen fakıı basmaz, mesela şöyle so-
ra .•.• diyerek. kapıyı çalmı,. dan çıktığı anlaşılmıştır. rardı: 

H . · · 1 .. - - Evladım bu yaptığın «Antep 
. ızmetçıve ~mır er ... Kavuncu .. gu- ~ Ş h . . . işi~ mi, ıMuşabakı işi m.l? .. Aman şu 

zelı de: «Zah~r daha ustalar boyle l e remını Halkevı sosyal yeşil yapraklara bayıldım doğrusu ..• 
yaparmlf ..• » ?1Y~ hayretle bakıyor .. : yardım kolunun faaliyeti Bir tane daha yapıversen e kızım ev-

- Aç mısafır odasını... Haydı ı ş h · · LJ lk . d ş h j llidım ı 
b• b" k h . . ı e remını r a evın en: e re- · .. 
ıze ırer a ve pıııır •.• Hanıma da 1 · · l-I Ik . 1 d k 1 Diyerek karşısındaki genç kızı he-.. l I . . . . mını a evı ııosya yar ım o u • 

soy e •.. Hemen R'C sın... Kendısını ida h t" H lk . • . . f k 1 men alenı bir imtıhan:ı çekerdi. 
. k . ._ .. b kl" re eye ı a evı reısının re a a- L ... kl b ö .. w· seven ı ı taşı e ıyor... tiyle h"t" k f k" b .. n azı g ruc er de alacakları 

Hizmetçi, emirleri yerine getir· h 7J1~ 1 
•
1

11_ ço a ır tanınmış azı kızın evlik ve tabii halini görmek için 
ma a e erını dol~şarak ansızın kapı- ani baskınlar verirlerdi. İşte bu çe

miş. Hanım, hayret İçinde, bas Ör· !arı çalmnk suretıle tesadüf ettikleri şltten işine meraklı görücüler genç 
tüsü başında, belinnif. Birkaç kısa muhtaç vatandaşlara nakdi yardım- kızlım ve aileleri kai·şısında en'ıııüthış 
muhavere daha. Kavuncu güzeli, da bulunmuş ve bunlar arasında ha~ ımtthnn mümeyyizerlnl blle gölgede 
«ortağının» ( 1) ailedeki vaziyetini ta olanları kol başkanı Dr. Nimet bırakacak bir taru:ıa har:ıket eder
anlamış. Kaçacak fare deliği arıyor; Ersöz eliyle muayene edilerek icap le.rdl. 
«yer açılsa da içine girsem •.. » diye eden sıhhi tavsiyelerde bulunulmut- «Ah hanımcığım!.. Söy-
temcnni ediyor, hatti pek korku· tur. Halk arasında Cumhuriyet Halk l • k 
yor amma, ev sahibi onu teskin et· partisine karşı çok derin minnet ve emesı pe ayıp am.~a •.. )) 
mis: şükran hisleriyle kar ılana b Mesel!\ blrden~!re görucWerden 

- Oğlum... Evladım... Böyle .1 h b" . . ş n u ge- blrlne bir sancı gelırdl: 
zı er er ayın ırıncı cumartesi gün- Ah h ~ S" 1 1 pek 

§eyler iyi değildir ... _ diye de uzun 1 . 1 k - anımcı6ım... oy emes 
. . erı mu."ltnzaman yapı aca tır. ayıp amma... Kör olasıca böbrekle.. 

bir nasihate cır~mq. - Her gördü-

sl son derece gerekli bir nokta idi. te ve bu vesikayı hamil olanlar da 
A kı S } lastiklerini acentelerden almalı:tadır-

«k d zımd••• açlar?t; ne lar. 
a ar a güze mı§•·» Dün Ticaret Vekalet.inden gelen 

Esk.1 z:ı.ma.n görücüsü bh cinayet bir emir üzerine otomobil sah.ipleri
izl takibeden pol..ls ha!lyesfnden çok ne eski lastiği teslim etmeden yeni 
daha §ilphell bir insandı. O her şey- lastik verilmiyeceği bildirilmiştir. 
den ıüphe ederdi. Kendislne kahve Bu emir üzerine bir çok otomobil 
getiren mahçup tazeye tıpkı im-
tihana girmiş bir talebeye olduğu s~~pler~ ellerir:den çıkardıklan eski 
gibi oturacak bir iskemle gooterl- lasbklen tedarik etmek hususunda 
lirdi. Ondan sonra. tetkikler ba.şlar- mütkülata uğramaktadırlar. Birçok 
dı. Kızın d~Ierlnl görmek için tuhaf ıoförler, piyasadan e'ski lastik teda
blr şey söyleyip onu güldürmek ar- rik etmeğe mecbur olduklarından 
tık en basit bir hlle idi. Gelinl!lc lastik fiatleri birdenbire artmııtır. 
tazenin kekeme olup olmadığını an- Ticaret Vekilet.i, bu eaki lasti.k
lamak içi~ konuşturulurdu. Boyunu leri ptidai madde olarak lastik fab
bosunu gonnek için sık sık, bir ta- rikalanna gönderecek ve yerlerine 
kım bahanelerle ayağa kaldırılır ve yeni lastik temin edecektir. 
dolaştırılırdı. Hat~ çok defa, biça-
re yavrucuğun kırnmt yana.kla.rın. 

dan bile ıüphe edlllrdl. Görücü OÖY
le düşünürdü: .Acaba ocak karşısın
da durup yanaklarını kızartmış ve 
ondan sonra mı blzlm kat'ŞlllU7A çık
mış? .. 11. Çünkü hakikaten böyle ya
panlar da vardı. Ocak b~mda ol... 
muşsa, zamanla kırmızılııtı dağılsın 

diye genç kızı odada uzun müdde~ 

Otobüsler 
Ticaret ofisi belediyeye 

6 fasi veriyor 

tutarlar, dışan çıkmasına - bir ta- Ticaret ofisinin getirttiği 25 psi· 
kını bahnnelerle - mlınl olurlardı. dea alttsının İstanbul Tramvay ida-

Eskl görücülüğün çok garip taraf-
larını lşltUnı. Meselll. bnzan genç kız- resine tahsis edilmesi kıuarlaştınl-
ların son derecede güzel sacların- mıştır. Dün Ticaret ofisinden Beler 
daıı bile şüpheye düşülürnıüş ve: diyeye gelen bir telgrafta üç ııüne 

- Ah kızım, sa.çlann ııe de güzel- kadar ıasi ücretleri ödenmediği tak
mlş senini .. diyerek sanki okşuyor- dirde İstanbula ait bu ,aailerin bat" 
muş gibi bu saçlar hafifçe çeklllr- k:a yere devredileceği bildirilmııtır. 
mlş ... Bu suretle takma olup olmadı- Şasilerin tane$i nakliye murah da 
ğı anlaşılacak.. dahil olduğu halde Belediyeye sekiz 
Fincan kulpunun kenarı bin liraya maı olacaktır. 

ve yastıkların altı.. Be~~di>:"e, Tic~ret ofisinin bu t~l-
Sonra eski görücıilüğün h:ı.kikaten grafı uzerıne dun banka vaııtllll.lle 

akla gelmlyecek bir takım· incelikleri Ankaraya bu parayı göndermi~tir. 
vardı. Mesela kahve t:ncanının kul-1 Şasilerin lstanbula nakli ve muame
punun içine serçe parmakla mendil 1 leı:ıin intacı i~Üe Ankarada bulunan 
ucu - kimseye hissettirmemek şartı- ! Belediye muhasebe müdürü B. Muh
le - sokulurdu. Bu suretle fincan tar Acar me~gul olacaktır. 
kulpunun içine kadar temlzll.ğe d1lt. 
kat edilip edilmediği anlaşılırdı. Tah
ta. eşyaya yavaşça parmak ve mendil 
silriilür ve toz muayenesi yapılırdı. 

Hele görücüler odada yalnız kalma. 

Şehir tiyatrosunun 
üniversitelilere cemilesi 

sınlar. Çok defa yastıkların ve yer- Şehir tiyatroıu her yeni eseri tem• 
dekı halının altıno. kadar bakıldığı silde ücretsiz olmak ve bir defaya 
olurdu. Gitmeden önce" :a~ı kanaat 

1 

mahsus bulunmak üzere üniversite
gclsin diye çok defa goruculerin: liler günü yapmağl kararlqtırmııtır. 

- Amnn eviniz de pek güzelın!i .. T emailin biletleri üniveraite talebe 
teraneslle mutfağa filan girdikleri b" rv• b" ı·k 1t·· 
de o!mıyan şeylerden değildi. l ır ıgın_e, ır .ı ta~afın~an da fa ul-

Bunlan yapan, tıpkı ansızın teftişe t~ cemıye~len~e gon?erılecek, bu ıo
çıkan müfettişler gibi daha ziyade kılde tevzı edılecektır. 
habersiz gelen görilcülerdı. Diğer taraftan öğrendiğimize gö--

•Görücüye çıkmak• d~ pek mühim re, Şehir tiyatrosu teainp edeceği 
bir şeydi. Bunun da bır takım Adet haftanın muayyen bir gününde de 
ve erklını, usulleri vardı. Mese~.~ .. ba- üniveıısite ve yüksek okullar talebe-
zılan pek mahçup olurlar ve gorucü- · ·1· l · 
ye çıkmak iste -le dl 0 bü- ııne tenzı at ı matıneler tertibedecalc, 

m~. r . zaman b .. 1 ··ı. k h .1 1.v •• yükler: oy ece yuııı;se ta ıı genç ıgının 

- Bunda utanılacak ne var kınm?. Şehir tiyatrosundan istifadeleri te
min edilecektir. Aman çık ... Yoksa başka manaya çe. 

k~rier ..• e.Oönlünde biri var da görü
cuye çıkmıyor. Hep gelenleri geri Dostluk kupası maçları 
çeviriyor ..• derler ... Ya ev!A.dım !.. 

Bu söz üzerine genç kız mahçubi- Dostluk kupası maçları tertip he-
y~~ı .bir tarafa bırakır ve çıka.rdı. yetinden: 
Çunkti. hakikaten sevda ç:?k<'n bazı Beşiktaş, Fener bahçe ve Galata
tazeler, allelerinln ısrannn rağmen, saray kulüpleri eski dostluklarını bir 
çok defa görücüye çıkmamak için kere daha tebarüz ettirmek düşün
ny~f dlrerle~dl..:. _ _ .. .. .. j ceıile üç tatil gününde bitirilecek bir 

zde eski gorucu ve gorilculuk turnuva tertip etmişler ve ortaya 
Adetleri etrafın<la bir makale değil, bu maçların sonunda en ok : 
cllt elit eser yazılabilir." - Es vaffak ola t k .1 çk .. mu n a ıma verı me uzere 

Faydalı yıl başı 
hediyeleri 

Esirgeme Derneği yaptı~ı zarif el 
işlerini muhterem vatand~larımızın 
nazarına arzetmketedlr. 

Yılbaşının yaklaşması dolayıslle he
diyelik küç!ik parça.lamı almak lstı
yenler, Dlvanyolunda Sıhhi müze 
kıırşısındakl merkezi her pazartesi 
ve perşembe günleri teşrifleri rica 
olunur. 

dostluk kupası adı altında bir de 
kupa koymuşlardır. 

Üçü de Şeref stadında yapılacak 
olan bu maçların birincisi 13. 12. 942 
pazar günü Galatasaray ile Fener
bahçe arasında olacak, ikincisi bay
ramın birinci cuma günü Fenerbahçe 
ile Beşiktaş, üçüncüsü de bayramın 
üçüncü pazar günü Beşiktaş ile Ga
latasaray arasında oynanacaktır. 

g- Ün kadını baştan çıkar zann'"'tme· B • d b• rlm bozuk galiba... Birde bire sıkU}-... ır orman a ır ceset tım dal.. Okuyucu 
melisin; ve esuen ba,tan çıkarma· bulundu Bunun üzerine böyle söyllyen ka-

Cemal Nadirin 
konferansı 

Üsküdar Halkevinden: 1 3/12/ 
ğa da uğraşmamalısın ... Haydi ba- dına hemen .ıoo. numaranın yolu mektuplan 
kayım. ,imdi ıtiile sıüle ... Fakat bu Beykoza tabi Buzhane köyü ci- gösterilirdi. 
yaptıklarıma, söylediklerime gÜ· varındaki orman içinde genç bir Tabii görilcünftn ne sıkıştığının, ---•---
ccnme ha ... Arasıra uğra, bir kah- adam cesedi bulunmuştur. Yapılan ne de böbreklerinin kendlslne mu- Karanlık bir sokak 

li-'f-"" kılmak suretile boğulduğu anlaşıl- Mak~at yalnız ve sadece helA.yı gör-

1
942 pazar günü nat 15,30 da Evi
miz salonunda Cemal Nadir Güler 

ı tarafında.n (Amcabey) mevzulu bir 
ı konferans verilecektir. Herkea gele-
bilir. venü iç... ı muayenede adamın iple boğazı sı- zlplllc ettığinln aslı astan vardır. 8 

n t J d f d ktl Zi a~ .... ı k d 1 d Çengelköy iskelesinden ta Türk çelebisi sinir kuvveti cihe· .ış ır. an arma tara ın an yapı- me · ra ...,.... a ın ar arasın n * Geçenlerde Şişli Çocuk hasta-
tinde garplı co:ı~ilmeden biç de aşa. lan t~~kikat:a bunun Mustafa adın- şöyle bir söz dol~ırdı: ıBir evin, bir Kuleliye k.adar hiç bir ııık yok- nesi doktorlarından bayan Hanife 

::::::::::ıp 

İnsan hastalıklannm ancQk 
yilı'dc biri tesbit edilmiş, anJaşıl
mış Ye ilim tarafından meyd .. mı 
çıkanlmıştır. Fakat daha ııice 
nice garip hastalıkJanımz vardır 
ki bunların mahiyetleri bizce 
tamamile mcçhudlür. 

Bereket \'ersin ki cıTababcti ru
hiyeıı dediğimiz . ey insanlara 
hastalık kondunnak bakımmdan 
frvka!ade cömert da\Tanıyor. 
Önüne gelen herşeye <(hastabkı>, 
karşısına çıkan herkese de hasta 
diyor ... Tababeti ruhiye muvace
hesinde katil hastadır, hırsız has
tadır, yankesici hastadır, uç:ırı 
çapkın adam hastadır, hatta ev
lere kundak sokan adam bile has
tadır ... Onun hastalığına "yangın 
ıztıran,. yani bir 11evi Pyromanie 
diyorlar. Bunlar zaman zaman 
alev, yangın, ntcş gömıedcıı y:ı. 
pamazlarnuş.. Romayı yakan 
Neron'un hastalığı asrrlar geçtik· 
ten sonra teşhis edildi ... 

Tababeti ruhiyenin hergün in
sanlann bir çok yeni hastah'kla
nnı keşfetmesine rağmen yeni pek 
çok meçhul tarafianmız. henüs 
doktorların kitaplarına geçme
miş illetlerimiz var. İnsanlarda 
hastalık o derece zengin bir ha
zinedir ki tababeti ruhiye bile 
onlann hepsini başa ve meydana 
çtkaramıyor. 

MeselA bu hastalıklardan biri 
de biJJnmeyen veya az bilinen, 
yahut yeni öğrenilen kelimeleri 
olur olmaz yerlerde kullanmak
tır •.• 

Vapurda karşınıza oturan gent 
bir adamın söz arasında kullan· 
d.ığı yabancı kelimelerin bir ço. 
ğunun yanlıf olduğunu farkeder
sinn. 
İnsanlarda herkesin alışık ol· 

madığı sözleri söylemek mühim 
bir illettir ve pek küçük yaşta 
kendini gösterir. 

Ufakken Jill Vf'm'in romanla
nndan birinde şöyle bir cümle 
okumuştum. «Gözüne kaçan et> 
nebi bir cisim onu adetl hasta 
etmişthı... Göze kaçan ecnebi bir 
cisim!.. Ne kadar ho~uma git. 
mişti. 

Bir gün amcamla Köprü fU. 
tünden geçiyoruz. Boğaziçi va. 
purları fayrap etmiJI« ... Birden· 
bire göıüme •tr kunım parça• 
kaçtı. Amcam ne olduğunu so
runca fırsatı kaçırmayıp hemen 
bastırdım: 

- Gözüme bir ecnebi cisim 
kaçtı da! .. 

Amma da llf 9Öylemlştimt 
Yaptığım marifetin sarh09Ju. 
iundan adetA görıümilQ acısmı 
bile unutmuştum... Bu llÖSleriml 
amcamın kimblllr ne kadar beğe
neceğini zannederken onun kah· 
kahalarla gülmesine fena halde 
kızmıştım ... 

Mamafih biiJük lif etmek, 
alftgat paralamak• hutaıığı öte. 
denberi insanlara musallattır. 

Hatta tarihte buntiiı gayet ko
mik tezahürlerini görürüz Sadra
zam Gürcü Mehmet paşanın 
kardeşi ve Şam valisi Cafer paşa 
son derecede cahil olduğu halde 
bu hastalıkla malftlmuş... <(Fara. 
za11 diyeceği yerde daima c<prasa• 
dermiş. Onun bu söı:ü Osmanlı 
tarihine geçmiş bir hakikattir. 
Paşa faraza makamında kullan· 
dığı 1«prasan sözünü ağzından hiq 
düsiinnezmiş! .. Ne feci hastalık 
değil mi? .. 

Hikmet Feridun Es 

Lüleburgazda şeker 
saklıyan bir tüccar 

mahkum oldu 
Kırklareli (Akşam) - Lülebut>

gazda beyanname vermeyip şeker 
saklayan tüccardan Mehmet Ôz~ülen 
ve ortakları meıhut cürümler mah• 
kemesinde muhakeme edilmi~ler. 
neticede Mehmet üç sene hapse ve • 
1000 lira para cezasına, Hüsnü de 
9 ay hapse ve 250 lira para cezası
ne mahkum olmuştur. 

Beyotlu Halltevlnden: 

1 - 10112/942 perşembe günü saat 
18 de Halkevlmlzln Tepebaşındald 
merkez binasında Prof. Hllml ZIY" 
Ülken tarafından tAlem dcğlşl~or 
mu?• mevzulu bir konferans veri!c
cekUr. 

2 - Herkes gelebilir. ğı kalmıyor da bırı oldugu ve bir gün evvel ak- ailenin temizliği apteshane~nden tur. Saat altı buçuktan sonra bu- ~ gece Altın bakkal civarından geçer• 
· (Va· _ ı"''u·) ş.-ım üzeri Ahmet ve Musa adlarında belll olur .•. Ve görücü hanım da bu- radan geçmek çok: zor oluyor. k .. .. b" k ._. . L ._ • • Em" H l'- d '' ı ı " z f b '- 1 en onun_e ır aç ~ııı çıııı;araııı; ıçın- mönü a ııı;evin en: iki kişi ile 0 civarda dola•tıkl t nun ç n heluya girer girmez nalın- i iri ir karanlıkta yürümeııı; d 1 AO l 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b" d'I . . " arı eş- ların nasıl ,.evrllm' .. oldulh·ndnn tu. b · . h k '- h 1 e " ırası bulunan el çantasını 9/ Xll/ 1942 çarıamba günü ak-
ıt c ı mıştır. Musa ile Ahmet yaka- .. .., &" " mec urıyetı em or .. unç, em k k 1 d Z b f ı 20 d E 1 c_ içek a•.ısı ı ı k kT 1 tun da, mermer taşl:ırın uRulnıu4 tehlikelidir. Alakadar makamın 1 apıp açmış ar ı. a ıta tara ın- ıamı saat e vimiz sa onunda 

- :ı .a.nafra s?r
1
guya ~çie 1 ınce suç arını veya u~ulmamamı• oldulh•nn kadar dan yapılan tahkikat sonunda bun• da büyük bir •iir gecesi tertiplenmi .... 

Ş. ı· H lk · d · ç· k h t ra t n t f k d'I · ıs v &" .. nazarı dikkatini celbederiz. "" .....-) • ışık a evın en: ıçe asta- : ~ı ~ e mış ~'.·. us a ayı eki 1 erı kat ederdi. Tabll dışan çıkmadan lann Kemal, Ahmet ve Adnan ad- tir. Programı aşağı çıkanlmııtır. 
ıgına arşı parnsız aşı yaptırmak İs· ogup cese ını ormana attı arını evvel ellerini sabunla yıkadığı için Ç-.relk.öy Kuleli caddeai larında üç kiti olduklan anlaşılarak Herkes gelebilir. 1 - Konferans 

tiyenlerin her gün saat 14 den 1 7 e söylemislerdir. Alakadar makamlar kendisine getirilen havlunun temiz- No. 27 İrfan Kınay üçü de _yakalanmııtır. Tahkikat de-ı (Şiirin İçtimai bünyedeki rolü): Ta-
k~·~"H Evimize müracaatları. jtnhkikatn de\:ı.m ediyorlar. 1 ııeı ve ütilsll de ayrıca dikkat edllme- ._ ... ____________ , lvam edıyor. hir Nejat Gencan. 2 _Şiirler, 
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Gördüklerim, duyduklarım 

Bir idman g .. llesinin hikayesi 
Bizim delikanlılığımızda İstanbul Gel de plrelenme ... Burun buru-

gençlerirun pek azından gayn he- na fısılbdayız: 
men hepsi atletizm, yüzücülük, gü- - Herif, hafiyelerin birine haber 
re§, boks, futbol, tenis ve saireyi venneğe mi ko~tu acaba~ 
ııpor olarak bilmezler, bunlardan bi- Topuz İsmail çıtlattı, aldırma-
rine, şimdikiler gibi, canla başla ıa- dıkl ..• 
rılmazlardı. 1 - Alman bocası çırpındı, mani 

Serpilmiş mahalle çocukları cami 

1

1 oldu. Dinlemeli değil miydik~ 
avlularında (Üç adım), (Artbrma- - Önceki dökmeciler de çekin· 
ca} kabilinden oyunlara kalkar, diler, aradan sıynldılıır ... 
keçe külahı, dizliği giyip tulumba Çok geçmeden dükkancı geldi. 
i!e yangına koşar, Narlıkapı kıyıla- r~imler önde, pazarlığa girişeceği
nndn kulaç atıp yüzer, gür~ in yn~- miz es~ada çabk kaşlı, aksi suratlı 
]ısını köy düğünlerinde profesyonel bir kır bıyıklı kapıdan içeri öfkeli 
pehlivanlar yapar, boksun hiç ismi öfkeli girdi: 
geçmez. tenisi Modada, Y eşilköyde- - Benim sobanın kapağı, bacağı 
ki tek tük yabancılar oynardı. tamam ya 1. •• 

Fut bola gelince, 1900 den sonra Usta: 
Papaz"ın çayırına (bugünkü Fener· - Yarın hepsi tamam beyba-
bahçe stadı) ilk çıkanlar, Kadıköy ha!. .. deyince, kır bıyıklıdnki hid
ynkasındaki sekiz on genç ve o za- deti, şiddeti görmeyin; sesi bile tit
manki Mektebi sultani, yani Galata- riyor: 
aaray lisesinin bau talebeleriydi. - Buna düzcesi yezalet derler. 

Akranları arasında kuvvetlice Boyuna buraya taşınıp d uracak mı-
gençlerden pazuları büyültmek, en- ;yım? Zorla beni belaya sokacaksın. 
Beyi kalınlaştırmak, vücudu atikleş- Kabahat ölende değil, öldüren
tirmek isteğinde olanlarda merak dedir!... 
yalnız cim.nastiğe. Bu cimnastikten Oooo, geliş yaman. Hafiyelerden, 
murat da demirde, halkalarda mü- hem de kodamanlarından olduğu 
vazi durmalar, amuda kalkmalar, fı- yüzde yüz; bu horozlanış da acarlı
nl fırıl dönmeler; paralelde gene ğını göstermek. Şimdi bize sıra gc
müvaziler, sallanmalar, sağa sola tirecek. 
hoplayışlar; İpe, ıınğa tırmanmalar. Tepemizden aşağı kaynar sular 

Bunl:.ua (aletlerde cimnastik) de- boşandı. Biribirimizi gizlice dürtü
ııir, en iyi üstesinden gelenler askeri yoruz, betbeniz uçuk, bakışıyoruz. 
mektepliler ve Galatasaraylılardan Kağıtları alıp sıvışmanın imkanı yok. 
çıkardı. Bu cimnastiğin emektar ho- Dükkan sahibi kodamanı oturttu. 
cası ve piri de birkaç gün evvel !Sigara verip kibriti çaktı. Bize dö
Allahın rahmetine kavuşan İdman- nüp resimleri açarak girişmez mı? 
cılnr şeyhi bay Faik Üstünidman. - Peki, baş üstüne beyler, düz 
Bütün hareketlerin krokilerile dop- ve yuvarlak parçaların her biri beş 
d olu, koca bir kitabı da vardı. kilo gelecek; ortaları iki buçuk 11an-

O zamanlar lsveç modasının adı tim delik olacak. 
daha ortada yok. Ba.y Selim Sırn Nemrut da artık araya karışmaz 
üstadımız daha o çığırı açmamış. mı: 
Er nn, yukarıda dediğim tarzın tn- - NeymİJ o resimler) Bakayım 
raftnn, fevkalade mahiri... §Unlara!... 

Göz gezdirdikten sonra: 
Gel zaman, git zaman, göreneğe - Zırva şeyleri.. deyip fırlattı. 

kapılarak, birkaç arkada§tan da gay- (innallho maassabirin ) d iyerek çı
retc gelerek bizde d e cimnastik me- kıp yürüdü. 
rakı başladı. Süt kardeşlerim Süley- Lamı cimi yok, kapandayız. Çar-ı 
ınanla Ali, akrabadan Ahmet Zi- pıntılar, ürpcnneler, soğuk terler
ya merhumla beraber aruk İş edin- den bitiyoruz. Şimdi yanına ba~ka
dik. !arını alıp gelecek, yakamıza yapışa-

0 sıralar Bay Tarcanın (Terbiyei caklar ... 
bedeniye) başlıklı, yazılışı, basılışı, Haydi bir gayret, sif tik sif tik kalk
ıesimleri gayet güzel \ enlere an bk. lsrnarlananın kaça çıkacağını, 
kitapları art arda çıkamada. Elimiz- ne gün hazır olacağını b ile sormadan 
d en bırakmıyor, tekrar tekrar hat- tabanları ne kaldırış ... 
mediyorduk. Onlardaki tarifin san-
timi santimine (bar fiks) mi kurdur- Evde derdi kimseye söylemiyo
madık} Sökülür takılır, portatif ruz; yalnız Alman hocrunna açınca, 
(paralel) mi yapurmadık} Üstadın Boşnakçağız çılgına d öndü: 
(basıl) adını verdiği, pazu sertleşti- - Eyvah, mahvoldunuz çocuk
rici liıstik ( exten3eur) ün beş kor- larl Kaç kere tekrarladım, niçin heni 
d onlusunu mu almadık ~ dinlemediniz ) lster mciniz buraya 

Terzilerin şerit metresi ile Tanrının kadar gelsinler ) Yahut d ükkana 
günü gelsin boyunu, kolları, göğsü kolcu koysunlar ; o uğursuz demirleri 
ölçme; genişliyor mu, farkediyor mu almağa gittiğinizde cürmü meşhut 
d iye yoklama... yapıp sizi Beşiktaş muhafızlığına da-

'ihayet (T erbiyei bedeniye) ]erin ynsınlar 1... 
son basılan, güllet ( haltere ) !erden O gece, ertesi gün, ertesi gece 
bahseden kısmını karıştırırken, se- :rahmetl i Ziyada da, bende de azabın 
vinçten ağzımız açık: gUnası. Kapının zili mi çaldı ; hızlı 

Gördün mü halterin mükemmeli- hızlı biri mi yürüdü; yü rek ağızda; 
ni. (Bonmarşe) den alınagelen beş, geliyorlar korkusu. Bin kere töbe, 
on, on beş ilh ... kiloluklarile orta- Kalafatyerİc'ıe bir daha kim uğrar} 
)ığı kalabalık etıneğe lüzum yok; 
kitabın sa ık verdiği pratik mi pra- Aksiliğe bak, birkaç güne kadar 
tik. yeni sene dersleri başlıyncak. Kitap, 

Tek elle kaldırmak için tutulacak defter tedariki lazım, İstanbula in
yeri kısa, çifti için uzun bir demir; mek elzem. Çarnaçar indik. Alına
iki başında iki somun: ortaları delik, cakları alıp çabucak Köprünün Hay
bcşer kiloluk dökme diskler. Bun- darpaşa hkclesinc döndük. Şekerci 
lardan ikisj..,j tak, on kiloluk halter; İsmail ağanın dükkanında vapuru 1 

dördünü tak, yirmi kiloluğu; sekizini bekliyoruz. 
koy, kırka eriş; babayiğitsen daha Kır bıyıklı nemrut, koltuğunun 
ekle, altmışı, sekseni bul. Topluluk altında bir ördek soba, kan ter için
versin diye disklerin dişine gelecek de, oflıya puflıya düştü dükkcna. 
parçalar da {muaddep), yani (kü- Bizi derhal tanıdı. Gene öfkeden 
re takkesi) biçiminde. titriyen sesilc atıp tutuyor: 

Fitıli aldık. Hemen örneğini yap- - Allah kahretsin o düzenbaz 
tırmalı. Kitaptaki şekilleri ölçüsü öl- demirciyi! .•• Şu sobanın kapağile bir 
çüsüne kağıda çizdim. Tophaneden ayağı için iki haftadır maymun gibi 
yeti~e. Göztepedeki demirci ve tu- oynattı beni. Git gel, git gel, canım-1 
lumba tamircisi Topuz lsmail efendi- dnn bezdird i. Allah aşkına evlatlar, 
ye baş vurduk. karatanın parasını venneykı, salla-

- Benim zenaatim değil, Gala- yıp yalvartın dürzüyü!. .. 
tada Knlııfntyeri.,deki ustalara gi- lsmail ağanın 1ıinoğluhin, cin 
d ini.. dedi. Arkasından yava~acık gibi yanaşması Muharrem gülümsiye 
kula k büktü: gülümsiye bize göz kırpmada. 

- Nenize lazım, vazgeçin ... Biri- - Bu adam kimdir? d iye sorduk. 
nin görecegı, şüpheleneceği olur; Kadıköyünde gizli ev işleten, 
başmıza dert çıkar!... meşhur Cihanyandı Hayriyenin 

Kuruntu, aldırmadık. Meseleyi hem kocası, hem muhabbet tell alı 
duyan Boşnak Alman hocası da değil mi imiş) 
gene delişmen delişmen tutturdu: Sermed M utar Alu~ 

- Aklınızı mı oynattınız çocuk-
lar) O;ıun idman gülleıi olduğunu N 1 Ş A N 
kime anlatacaksın? Bomba diye Birinci ordu Veteriner mütehassısı 
vallahi sizi yakalar, deliğe tıkarlar. tuğgenernı Ali Knrndenfz'Jn kızı ze. 
Sakın ha, divanelik etmeyin 1.. rln Knrndenlz ile Belediye Bahçeler 

Gene kulak asmadık. Hemen o müdürü Reşat Ömcrl'nln oğlu yedek 
gün, Ahmet Ziya ile Galataya geç- plyo.de teğmeni Vecihi Ömcri'nin nl
tik. Sora sora Kalafatyerini bulduk. şanlnn Reşat Ömeri'nln Altmbakkal
İlk girdiğimiz dükkancı, resmı gö- da Cumhuriyet caddesindeki Belvfı 
rür görmez atlattı: apo.rtımnnında blrin<'lkanunun o.1-

1 k 
tıncı pa.z'.lr günü tuğgene!"I'I Dr. Ab-

- !';im ço • yapamam 1.. · dülkadlr Noyan, Belgrnd cc11rl 'l'evflk 
Biti~ikteki hakeza· Kfımll, Prof Dr. Muz:ıff('r Es:ıt'la her 
- Fırınım bozuk, işlemiyor!.. lki tarafın seçkin ve kalabalık nkrah:ı 
Daha ötc-dekine daldık. Resimleri ve dostlo.rı aro.smda orgeneral Fah-

f.çıp (Şöyle olacnk, böyle olacak) rcddın Altay tnrnfmdan yo.pılmıştır. 
diyl' anlatıp dururken. adam: Ş"mdi Genç nlşanhlan tebrik eder, sandct-
gel yorum) de} İp fırnladı. \ ıcr dileriz ·-

AKŞAM 

1 Günlük Borsa f 1 MODA 
Bugünkü Model kıtlığında Peş

teden 400 tane oriJiıuıl Kroki ıe
tırtmete muvaffak oldn~unu sa
Ylll müşterllerine saygılariyle 
blldlrlr. 

1112194% tiatleri 

Londra üzerine ı sterlin 
NeVYork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Madrld üzerine ıoo pezet:ı 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Esham ve tahvilflt 
%7 934 Sıvas - Erzurum 2-7 
3 7 Birinci tertip Milli 
Müdafaa 1stlkrazı 
35 İkramlyell Milli Müdafaa 
istikrazı 

5,20 
132,-

30,3255 
12,84 

31,1325 

19,-

19,-

19.-

Mutlu b ir Doğum 
Gazı Osman paşa orta okulu Tarih 

muallimi ve Hayriye lisesi bat mua
vini Hüseyin Rahmi Ertem'ln bir er
kek evladı dünyaya gelmlştır. Yn\'ru
ya uzun ömürler, ailesine de sağlıklar 
dileriz. 

,..TAKSiM~ 

Belediye Gazinosu 
Paviyon, Kok

tey partileri 
Her akşam saat 18 - 20 

RESMi KÜŞAT: 
9 K. Evvel Çarşamba 

H usmi d avetliler iç.in 

10 K. Evvel Per, ernbeden 
'•• itibaren Umuma _, 

ŞEHİR TİYATROLARI 

il! ~n~lllJI Bu nkş:ım saat 20.30 da 
Uı Komedi kısmında 

1

~ıl nıı j'f"I l'E KtlRKtJl'ıl l'.'E 
I! 1 Yazan: Robert .Mennf>!' 

1, l!llDI! n Türkçe.si: C. Cahit Cem 
Her çarşamba saat 14 te 

Çocuk Tiyatrosu 

MARMARA'da 
1943 Şaheserler . . 

sensı 

BUGÜN 
Sinema göklerine yeniden 

doğan 

Dünyanın en zarif artisti 

ADOLF MENJOU'ın 
JOHN BENNET'le 

yeni çevirdiği san'at güneşi 

ZORLA 
KAHRAMAN 

Aynca. 
Yiıminci asrın esrar ve 

heyecan deham : 

KADIN TERZİSİ 
M. SADRI 

Beyoğlu, Galatasaray C. K. M. 
karsısında. Sahne sokak 11 No. ıu 

Gülen Ap. kat ı 

AL KAZAR' da 
Bugün matinelerden itibaren 

Her dakika kalplere heye
can, ruhlara korku katan 

büyijk maceralar dramı 

1-0GLUMU 
ÖLDÜRDÜM 
BRUCE CABOT 

Bir gangster olan oğlunu vazife 
uğrunda öldüren bir babanın 
tüyler ürpertici, meraklı mace
:raları. Baştan nihayete kadar 
müthiş ve halecanlı sahnelerle 
dolu emaslsiz hissi sergüzeşt 
dıraını. 

2 - Yıldınm Harbi 
Georges O'brien 

Senenin en müthil,! Amerikan 
Kowboy filmi 

H er gün 11 den itibaren 
,_ devamlı seanslar -

Heyecan zelzelesi 
DİKKAT!. .. DiKKAT! .. : 

ALEMDAR Milli de i 
Dünyanın en kudretli artisti ı 

RAUL MUNi 
• 

nın 

Gene Tierney 
le birlikte Cihanı bir heyecan 

zelzelesi gibi saran 

COŞKUN 
KAHRAMAN 

Eşsiz harikası 
Bugün başladı 

Ayrıca: 
Yeni senenin neş'eler tufanı 

DELi DOLU KIZ 
DULCY - ANN SOTHERN 

G elecek programda 

DEMiR TAÇ 

Doktor KlLDER'in 
Fedakarlığı 

• * Üsküdar Halkevinden: Halk
evimiz dershaneler kolunun yıllık 
toplantısı 13/12/942 pazar saat 
1 O da Üsküdar Doğancılardaki 
Halkevi salonunda yapılacağından 

1 
kola kayıtlı azanın gelmeleri rica 

iilımmmmml!'Z::m:mm•ımc=r:S' olunur. 

Matinelerden itibaren. 

llm11!21112111DB!!2!1Z~:!.l!ICC:::~:;mııCZ2m:ızız:ıa:~.-ı8'1m~ 

Aşk, 

Ki 
helecan, heyecan hislerini bir 

toplayan errısa isiz bir eser 

1 1 • 
s~:tb~~~s 1 Tsc0.!"~ow A 1 

Kalbleı·ı teshir edecek bir macera ... 
Herkesi hayran edecek bir film .. 

araya 

CAM iLLA 
HORN 

'ta !~~=mı Ş A R K 
~--------------------·----' ~--JNGRİD BERGMA!v'ın--.. 

En büyük mu va ffakıyeti 

s NSUZ AŞK 
İkincl zafer haftası olarak 

SUM R SiNEM SINOA 
Büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 _ , 
l - Nümunesı mucibince 40 mim genişlik ve 1,5 mim kalınl~ta 5001 

metre lfıstlk şerit açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 650 lira muvakkat teminat ..;&,75 llmdır. 
3 - Eksiltme 25/12/ 942 güni.ı E:ıat 11,20 de Knbataşto. Levazım müdlrl-ı 

yeti binasında müteşekkil Merkez Alım koınl~onund:ı. y3.pılae:ıktır. 

4 - Şartname ve nümlınc: Adı geçen şubede göıülrbillr. 
mürnc:..nt-

Briç oyununda ko:a nuıl deklire edilir, kajıtlar nıuıl oynanır? 

.---YENi ÇIKAN--_...... 

B R i Ç 
Kontrakt Plafon 

kitabı bunlari açık bir lisanla ve pratil bir tarzda öğretmektedir. 
Yazan: Altşam'ın Briç muharriri Nazım Deraan 

230 sahife - 150 kuruş 
Her kitapçıda bulunur. 

Satış yeri: SEMİH L'OTFİ KTAREVİ 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sin anasında 

Büyük bir aşkın romanı ... 
Güzelliği k adar zarafetile de 

gözleri kamaşturen 

JOAN BENNETT'in GEORGES 
RAFT ve WALTER PiDGLON 

ile beraber vücuda getirdikleri emsalsiz bir film 

T~HlbDKE:lbü vo~ 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 40868 

' 4 şgı 

--1 İ.stanbul muhitinde şimdiye kadar görülmemiş 
rı FEDAKARLIK HAFTASI 

Çar~ıkapı 

AZAK 
2 

Sinemada 
ayni zamanda 

Bugün matinelerden itibaren 
İUc defa olarak 3 büyük film bircten 

1 

~IECIE GuZ:~lbü 
Sinemanın en m~hur ve ilaru Yıldızı MARLEN DİETRİCH'in seyir
cileri r~Y ve teshir eden me.tu.m kadmı çok gÜzel bir tarzd a yarat

tığı lüks ve ihtitam dolu ihtiraslar kaynağı 

2 - KARA ELMAS 
Ricbard Arlcn 

3 

Kowboyun Namusu 
Petrolkuyulannın esrarla d olu Jon Mak Brauvn 
muhitinde güzeran eden esrarlı Müthiş sahnelerle dolu emsalsiz 

b ir sergüze~t Amerikacı Kowboy filmi 
Bu g?rülmemiş programda yer bulmak ve geri dönme
mek ıcin lutfcn tam seans saatlerinde te rıf olunması 

Bugün 11 den itibaren 
Mahşeri kalabalık, büyük tezahüratla bu hafta muvaffakı
yet rekoru kazanan, aşk tarihinin en büyük romanı: 

Dillertle destan olan senenin en biiyük harikası 
bilhassa baymlanmızı göz ya.~anna gark eden yüksek san'at 

bedi ası: 

Öldüren B h r 
Telefonla, mektupla vuku bulan binlerce müracaat karşısında 

bir hafta daha gösterilecektir 

ilaveten emsalsiz bir şaheser daha 

G c • 
1 

CAROL LOMBARD 
Can alıcı bir mevzu ... Eşsiz bir muvaffakıyet, ilahi bir eser, 
sonsuz bir ihtişam abidesi. 
Sinema severlerin biitün alaka ve dikkatini çekecek en büyük 
bir aşk ve ihtiras romanı. 

0 ~c:>) fE 11# SİNEMASINDA 
~ perşembe akşamından itibaren 

Türkçeleştirilen filmlerin en mükemmeli 

ROMEO ve JüliYET 
orma Shearer • Leslie Howard 

ın yarattıkları en yüksek bir eser. ,__ ......... .---................ ...:ı, 
Caz ... Dans.:: Aşk .. : ve ihtiras filmi 

YARIN AKŞAM lb A L lE: SİNEMASINDA 

v DA B S E • 
1 

Amerikanın en meşhur radyo yıldızı: 
MARY MARTİN'i sinema gökleı"ine yükselten büyük zafer ... 

Bütün gençliğtn bayıldığı altın sesli: 
CONNİE BOSWELL'i Diinyaya alkışlatan en eşsiz film .. 
En cok beğenilen DON AMECH E'c sayısız Aşıklar kazandıran 

en güzel bir harikadır. 
DİKKAT: Az kalan yerlerden Jıltfen erkenden istifade ediniz. 

5 - Istcklilerhı güvenme p:ıınlnrı llc nclı geçen koınt.ıyona 
lnl'l. <21r~) 1 ~:BllEllE::aEIZ!!'!l•lt&it:JI• 

l 
Telefon: 43595 ~ 

.l 



/~~~~, Meslek ve koca... _ 
Eskiden ıelinlik çağına yaklaşan genç Jazlar biraz sonra ken• 1 1 h 

1 

BEB 'l'ELDEif IST ANBUL HAYA Ti 

Torik akını 

dilerl için başlıyacak olan evlilik hayatJan etrafında ne şiirli t t 
hayaller kurarlardı. Klml beli kılıçb, geniş ommlu ve - o '!8.lllftll• a yaya ava aarruz arı 
:~:.a~:ıib~:,:~1d~ı;i~=ae, ~~:~Ctf:st:~~·:: 

Son günlerde gazeteler sık sık 
torik akınından bahsediyorlar. 
Akın deyince, önüne geleni et:Jp 
tepeliyerek, vurup kırarak, yalap 
yıkarak ilerleyen bir saldıns ha. 
tıra geliyor ve insanı tirpertiyor. 
Sanki Karadcnizin köşesinde bu
cağında otm·an torikler araların
da gizli ittifaklar yaparak silah
lanmışlar, milyonlarca orduların 
İstanbul iizenne saldırıyorlar ... 

bıyıklarile, kaleminden kan dam lıyan genç bir katip tahayyill d • • 1 k b b 
ederdi. Kimi içinden cciriyan, sırma bıyıklı olsa •. ,n derdi. Kimi t t 
aksine: cıUf~.~fek minyon y~pı1ı ?Is~··» diye düşünürdü:, ve or on u om , a 

Hatta buyuk annemden dmlemıştım. Onun genç kızlıgı zama· 
nında: kına rengi top sakallı eı·kekleri tahayyül edenler, kocalannın 
böyle olmasını istiyeuler bile varmış.. Yani evlenebilecek «ideal 
trkek» tipleri arasında bir vakitler top sakallı insanlar bile varmış •.• 
O zamanlar genç kızların ekseriya 13 • 14 yaşında evlendiklerini <le 
diişünürseniz bu iş size büsbütün komik gelir ... 

Gelinlik çağındaki eski genç kızların hayali ancak «kocaya 
varmak> denilen hadiseye kadar uzanabiliyordu. 

Böyle tek bir bomba beş kath on apartı
manı tamamen tahrip edebilir. 

HaJbuJd zavazalh toı·ikcikfer, 
ne bugiinkü medeniyetin tayvare 
filolan gibi mamur şehirlerin te
pelerinden ölüm yağdıran vahşi 
salclırışlara kalkışıyorlar. ne d~ 
cephe boylarında milyonlarla in
sanı ezip paı·çahyan çelik tank 
süriiJerini taklide }·elteniyorlar. 
Onlar. Karadenizin kabanp kö
pürerek çıplak sırtlannda şakla
y,;:ın buzlu dalga kırbaclanndan 
kaçıp Akdenizin ılık göğsüne sı
ğı1!'mak için kafileler halinde göç 
edıyorl:ır. Ve. deniz altıııdan ses

Lakin bugün koca hayaline miUıim bir rakip çıktı: Meslek 
hayali! .. 

Tanıdığım bes genç ki% vardır. Hepsi de gelinlik çağındadır. Ve 
hepsi de bir meslek peşinde hayal kurmaktadır. Bunlardan ildsi 
mimar olmak hülyasmdadır. Ve hayalinde şimdiden şık binalar, ko
caman köprüler kurmaktadır. 

İkisi doktor olmak sevdasındadır. Daha bugünden hayalle· 
rinde muayenehaneler açmışlardır. Biri de kimya mühendisi olınağı 
düsünmektedir. 

• <cMeslekn hayali iyiden iyiye <ckoca1ı hayaline rakip çıktı .•. 
H. 

iktisadi meseleler 

Sanayiimizin gelişmesi için 

Amerikan uçan kalelerinin son 
'I'orino bombard.ımamnda dört 
bin kiloluk tahrip bombalan kul
landıklarını ajanslar haber ver
diler. Harbin b~ında bin kiloluk 
bombalar muazzam .seyler görü
nürken ağırlık bunun dört misli
ne çıkmış bulunuyor. Böyle bir 
bombanın tesiri ne olabilir? 
Allah herkesin b~ını bundan 
muhafaza etsin amma merak 
edilecek şeydir. 

Benim kendi tecrübelerime 
göre binalarda beher metre mi
kabı hacme ı oo gram infilfı~ 
maddesi hesabedilirse çok mües
sir netice alınabilir ve bu hacim 
içindeki herşey tahribolunabilir. 
O halde 4000 kiloluk bomba tam 

Geçenlerde Akşam başmuharriri, ı şahsi teşebbüsle kurulan sanayi, ara- 40.000 metre mikablık bir saha
barb kazancı hakkında İttihat ve dan epey seneler geçmesine rağmen, daki herşeyi tahribe yetişir. Bu 
Terakki erkanmın fikirlerinden hah- bizi hiç de tatmin edecek mahiyet- da beheri 15X15X2.0 metre eba
aetti. Ve onlann bu kazancı, şahıs-- te değildir. Demek k.i memlekette, adında ya·ni orta büyüklükte beş 
lar elinde sermaye toplanır ümidile büyük teşebbüslere girişecek dere- katlı on apartımanın hacmine 
makbul bile görmeğe kadar vardık- cede, fertler elinde sermaye birik- tekabül eder. Kesif, kırıcı, parça
larını anlattı. Ben de evvelce bir mesi görülmemektedir. Ne İttihat !ayıcı tesir sahası budur. Müsait 
başka yerde şöyle okumuştum: cBir ve Terakkinin, ihtikan, bu düşünce bir yerde, biribirine bitişik bir 
gün Talat paşaya harb zenginlerin- ile mazur ve makbul görmesi, ne de blokun tam ortasına düştüğü 
den şikayet etmişler. O da cBu sa- Cumhuriyetin yardımları kafi mik- takdirde etrafındaki beş katlı on 
yede Türklerin elinde sermaye top· tarda Türk müteşebbisin ortaya çık- apartımanda işe yarar blrşey bı-
Janıyor, daha iyi değil mih demiş. masma sebep olamamıştır. rakmıyabilir. 
Ben, o zaman bu sözleri, ihtikara Cumhuriyet hükfuneti eski tecrü- Bunların dışında da en az bir 
çare bulamıyan Talat paşa.."lın, zava- belerden ders alarak muhtekirdcn bu kadar hacimde zayıf duvarlar 
hiri bu şekilde kurtarmak için söy· Talat paşanın beklediği faydayı yıkılır, çatılar ve bacalar uçar, 
lediğini zannetmiştim. Halbuki o beklemiyor ve faydasından vazgeç- hatta zayıf binalar çökebilir. Bu 
zamanı iyi bildiği muhakkak olan tik, onu zara1'6ız hale getinneğe ça- hacmin en az on mislinde ise cam 
Necmeddin Sadak'ın yazısından an- !ışıyor. Sonra o, devletçilik sayesin- namına birşey kalmaz. Vasati 
!aşılıyor ki bu sözler, ittihat ve Te- de milli bir sanayi kurmanın yolunu olarak dört bin kiloluk bir bom
rakkinin samimi kanaatinin bir ifa- da bulmuştur. Fakat bunun tamam- banın yapacağı tahribat budur. 
desi imiş. lanması için ferdi teşebbüse de yer İngiliz Başvekili'nin nutkun-

. .. · · ayıran devletçiliğimiz, bu sahada dan da anlaşılacağı üzere Angl.o 
Bız bunun uzerJ'1de bıraz durmak h .. k d" k b . Saksonlar Allahın gazabı tavsıf 

ve bazı neticeler çıkarmak istiyoruz. gene er ışı en 1 yapma mec un- 1 edilebilecek bu bombalan bun-
1 k d yetinde görünmektedir. 
ttihat ve Terakkinin anaatin e k bı"rçok d. an sonra rok geniş mikyasta 

1 Bizde anonim şir etler, '< 
mündemiç olen fikirler hay i cazip. imtiyazlara malik oldukları halde, Italy~ya k~rşı kullanmaya karar 
Hele o vakitler sermayesizlik: yü- bunlar da kafi derecede teşekkül vermı~lerdır. Bunun bırçok se-
zünden çekilen sıkıntılar, ecnebi ser- etmiş, ve garpta görüldüğü gibi, bü- beplerı vardır: . 
mayesinin yarattığı Düyunuumumi- yük teşebbi.isJ.eri organize etmi§ de- . ~erşeydeın evv~l Italyanlar 
ye belası bir düşünülsün; milli, ser· ğildir. Halbuki bunlar, küçük tasar- Ingıltere ve Amerikaya bu hava 
meyeye ihtiyacwı şiddeti göz önüne rufların bir araya gelerek büyük bombardımanlarınd~. m~ka~le 
getirilsin ve sonra bir de şu mülaha- sermayeler teŞkil etmelerine sebep e~ece~ du:umd~ degıl~erdır. Ç~
za nazan itibara alınsın: «Vakıa olurlar. Demek ki bizde münferit ku. cog~a. fı. vazıyetlerı buna mu-
·~di ihtikar halkı eziyor, yok yere d - ld S b k t " şahıslarda sermaye birikmesini te- ~a.ıt egı. ır. onra. U ma sa 
zenginler türeyor amma, yarın harb . .. k"" 1 d v .b. . ıcın ellerınde Amerikalıların ve 
bitince, halktan alınan o paralar, mm mum uı:-ı o ma ıgı gı ı, anonım 1· ·ı· 1 . k ıll d v · k ı ı d b .... k · 1 b k ngı ız erm t an ıgı muazzam fabrikalar tesisine yarıyacak, Türk şıre l er e e uyu ış er aşaraca l d kt . H lbuki bil-

d l · ı 1 k sermaye toplanamamaktadır. ma zem~ e. yo .uı · a . 
jermaye a~ ar ~ı:tsayı ke e ~··af - ı Halbuki devletin çıkardığı hazine hassa Sı!11~li Afrıkaya ye:ıeşt~-
·~İı· 9ı:~ar h7~ 1 eşec~ ' ak oy ~ce bonolarına ve istikraz tahvillerine t~ ve kafı ~ava kuvvetlen ~eti~
mı ık ırl era ık yalr~tı ac 1 vke u, halkın gösterdiği rağbet bize bu hu- dıkten. - kı bu pe~ uzun surmı: 
o sı ıntı arın arşı ıgı o aca tır.> 1 k 1 .. k d. vecektır - hele Mıhveri Şimalı 
B d.. .. ·ı lı k d"I' susta tutu aca yo u gosterme te ır. • . t t i ıc-u uşunce ı e are et e ı ınce o . 1 . . k . . Afrıkadan a tık an sonra Ş ma 1 
~· k.. .. l . .. 1. T ]At Mademkı fert er anonım şır et tesısı Af ik d k. b .. t.. k tl .. gun u soz en soy ıyen a a paşayı .1 1 

v f r a a ı u un uvve er ıçın 
rnazur, hatta biraz da haklı görm"e- l 5fukrctı le sermalye t(okip. abmaga mubvab~ İtalya kadar yakın ve cazip bir 

k · k~ d j a o amıyor ar, unun se e ı 
me ım ansız ır. b" d h .. b·· .. k .. bb" l . hedef olamaz. 

ız e enuz uyu muteııe ııı enn 
Fakat hadisat Talat paşaya hak yokluğu ve halkın böyle fertlere iti- Almanların şiddetli mukabele-

verdi rru} Gene o günleri görmüş- mat gösterememesidir.) Şu halde leri İngilizlerin büyük Alman şe
lerden işitiyor veya yazılarından öğ- harbden sonra devlet, sanayı ıçın lıirlerinc yaptıkları hücumları 
reniyoruz ki ihtikarla zengin olanlar istikraz tahvilleti çıkarsın ve demir- şimdilk çok seyrekleştirdi. Muh· 
cHaydan gelen huya gider> fehva· yollarının bir kısmını yapmakta ta- temeldir ki Anglo Saksonlar 
sınca kazandıklannı har vurup har- kibeıtiği usulle sanayiimizin bir an Almanyaya yapılacak bu hücum
man savurmuşlar ve ittihat ve Te- evvel gelişmesi için halkın yardı- lan daha ileriye ve kendilerinin 
rakki.,in özlediği sermaye terakümü mından istifade etsin. Bu hususta geç dah'.a kuvvetli olacakları zamana 
husule gelmemiştir. kalmamak için harb sonunda hare- saklıyorlar. İtalyanın düşmesin-

Zaten vaziyet de meydanda ... !kete geçilmek üzere şimdiden lazım den sonra Almanyaya daha. kesif 
Kapitüla!!yonlann kalkmasına, yar- gelen tedbirlerin tesbit edilmesi ve ı:>l.mılar düşünüyorlar. Muhak
c:lımlara, gümrük himayelerine, Teş- programların hazırlanması lazımdır. kak olan birşey varsa o da Al
vikı sanayı k<1mrnlarına rağmen Mehmet Olu-: manyanm kendisine yapılacak 
••••· ·- ••·•··- ---.- - ········ ··--· ·- • --··--·-···--··--- --· hava akınlarını önlemek icin im-

Bekarlık ve rgisi 

kanları bulunduğu halde İtalya
rnn bu imkandan mahrum olma
~ıdır. Simali Afrikadaki müttefik 
üslerin·e veya şehirlere yapılacak 
bombardımanlar italyaya gelecek 
hücumları frenliyemez. 

Diğer bazı şartlar da ltalyan
lara hiç de müsait değildir: Sofyada çıkan Dnevnik gazete

sinin yazdığına göre, evlenmeği 
teşvik için Bulgaristanda bekar
lara vergi konması hakkında bir 
kanun Jayihası hazırlanmakta
dır. Şimdilik bekarlar, bu vergiyi 

birkaç günlük mesela dokuz gün
lük gelirleri nisbetinde ödeyecek
lerdir. 

Bulgaristanda çok çocuklu ai
leler için de bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. 

ıtalya'da Astronomlar köyü 

Şimali Afrikanın boydan boya 
işgali denize doğru uzanmış bir 
yarım ada olan 1talyaya üç ta
raftan taarruzu mümkün kıl
maktadır. Bundan başka İtalyan 
erazisi dar ve büyük şehirler ade
di azdır. Münakale yollarr ve va
sıtaları mahduttur. Binaenaleyh 

ftalyada Roma şehrine 22 ki
lometre mesafede Frascati yakı
nında bir Astronomlar köyü ya
pılmaktadır. Bu köyde Avnıpanın 
en büyük rasathanesi inşa edili-
yor. inşaatta Alman ve İtalyan 
ameleler çalışmaktadır. 7~ metre 
uzunluğunda olan asıl hına ve 
kubbesi bitmis gibidir. Kubbe 10 
metre yüksekliktedir. Bunun 

merkezine 5 ton ağırlığında bil- hava taaITuzları çok kesif olur. 
yük bir teleskop yerleştirilecektir. ~üyük şehirı:re ve genis sahala-

As .. .. d k' b' ıa yayılıp dagılmaz. Fazla kesa
tro.nomlar koyun e ı ın~- fet de korkunç zayiatı mucibolur. 

larda bır çok laboratuvarlar, ku-1 Bütün sınai müesseselerin, mü
tüphaneler, çalışma daireleri ve •nakalRtın durmasını, demiryol
icabında milletler arası astronom- ların kesilmesini, dolayısile haya
lar kongresinin toplanması için ~n felce uğramasını icabettirebl
büyük salonları olan bir bina bu- lır .. 
Iunacaktır. Öyle anla§ılıyor ki Müttefik-

ler de bu vaziyetinden dolayı 

Senegal'de beşizler 
İtalyayı tık hedef olarak seçmiş
ler ve muazzam hava taarruzla
ı·ile bu memleketi felce uğratır
larsa, ondan sonra diğer Mihver 
ortaklarına yüklenmeyi fay dalı 
bulmuşlardır. • 

Afrih"ada Fransanın Senegal 
miistemlekesinde Saide adında bir 
köyde zenci bir kadın bir batında 

beş çocuk doğurmuştur. Bunlar
dan ikisi erkek, üçü kızdır. Kadın 
ve çocuklar sıhhattadır. 

Yazan: 

M. Şevki Yazman 

Bunun ne netice vereceği şim
diden söylenemez ise de Müttefik
lere hava taarruzlarile muvaffa
kıyet ümidi veren en müsait yer 
burası olduğundan İngiliz ve 
Amerikalıların İtalyayı bir tecni
be tahtası olarak kullanmak is
tedikleri anlaşılıyor. 

Almanların kendi müttefikle
rini hırpalanmaktan ve Mütte
fiklerin düşündükleri gibi hara
biye uğrayarak sulhe yanaşma
sından korumak için mukabeleye 
kalkmaları beklenebilir. Şu da 
var ki; Almanyanın bugün mü
teaddit cephelerde çarpışma za
ruretinde olması Garp cephesin
de hiç bir zaman İngiltere kadar 
bava kuvveti bulundurmasına 
müsait olamaz. O halde burada 
bizzarur üstünlük İngilizlerin 
elinde bulunduğuna göre İngll
tereye yapılacak hava taarıuzla-

rile tekrar kendi sanayiini ve 
şehirlerini İngilizlere hedef yap
mayı pek fatemez. 

Bu sebeple de ltalyaya gereği 
kadar yardıma koşamaz. Olsa 
olsa Simali Afrikadaki Müttefik 
hava~ üslerine taarruz etmek su
retile taarruzları direkt olarak 
önlemeği tercih eder. Halbuki bu 
sahaya yığılacağı artık şüphe 
götürmiyen muazzam Amerikan 
hava kuvvetleri dolaYJsile bu ön
leme keyfiyeti de pek az tesirli 
olabilir. 

Dört bin kiloluk bombayı ma
sum şehiı'ler halkrnın da bulun
duğu kütleler üzerine atmayı 
bizzat bunu atanların da gönül 
ferahlığıyle yaptıklarını zannet
miyoruz. Ancak bu tabiye harbi 
kazanmak bakımından Anglo 
Saksonlar için en kestirme ve 
kolay yol gibi görünmektedir. 
ilk tesirleri de İtalyada büyük şe. 
birlerin boşaltılması yani iktisa
di ve içtimaı hayatın bozulması 
suretinde görülmektedir. Baka
lım, sonu ne olacak? 

Yeni bir meslek : 
Ordu ahçıhğı 

orduya ahçı kadın lngiltere' de 
yetiştirmek üzere mektepler açıldı 

iz sadao:;ız giden bu bicarclcr Bo
ğazdan geçerken asıl akını biz 
onlara yapıyonız. J\Iotörler1e. ağ· 
farla. kancalı iğnelerle Üzerlerine 
saJdınp binlercesini birden ·aka
lıyoruz. 

Gümüş kiilçelcri )'Üklli Fenike 
gemilerini andıran viizlerce ka
Jık her gün Boğazdan. Marmara
clan Balıkhane nhtımma torik 
taşıyor. Balı.kpazarJan dolup taş
tığı gibi mahalle aralarında da 
gece giindfü: ayak satıcılarının 
naraları cınlıyor. 

- Haniya derya km:ulanıı! .. 
Otuz beşe yağlı torikleeeer ... 

l\lenevişli çelik zırh gibi paı-Jı
yan sırtına bıcak dokunur dokun
maz pembe etler fırlıyor, balıkçı 
tablasınn <li.zilen tekerlel~ dilim
ler insanın iştihasını kabartıyor. 

Eskiden parçalayıp kilo ile sa. 
tarlardı. Bu sene daha ziyade hi.i
tün torik satılıyor. Sokaklarda 
herkesin elinde bir torik pakt'ti. 
Gazete kağıdlanna sarıp kuyruk
larından yakaladıklan kocaman 
toriklerle tramvaya binenler de 
\'ar. Balığı gören kenara çekilip 
yol açıyor. Akşam iizerleri kalaba
lıkta tramvaya bincmediklerinden 
şikayet edenlere tavsiye ederim, 
elleriııe birer torik alsınlar. Hem 
binerken . kolayca yol bulurlar. 
hem de içeride yanlarına sokulup 
sıkıştıran olmaz! .. Fakat babato
riği hiletçiye göstenuemek gerek. 

Mühareklerin de her biri Jedi 
sekiz kilo geliyor. Tanesi em. alt
mış kuruşa. Al alabildiğin kadar. 
Fırına ver, plaki yap, iskarada 
kızart, tavada pişir, artanm1 da 
tuza ~öm lakerde olsun. Ye vive· 
bildij!in kadar toriği ve iÇ içe 
bildiğin kadr buzlu Terkos ~u:.vu
mı. Midem bozulur dive korkma! 
İJk zamanlarda belki · biraz a<:'1r
hk verir amma yavaş yavas ona 
da alışılır. Etin kilosu yüz alt•msı 
aştığı şu sırada bundan büyük 
nimet mi olur? .. 

İngilterede ordu ahçısı olacak kadınlara etin nasıl taksim G~c.-nlerde gazeteler. balık<'ı-
edileceğine dair ders veriliyor Jann mazot bulamamaları yüzün. 

den bol balık tutulamad1ğmı ,.a. 
Şimdiki harb ortaya yeni blr mekleri değil hastanelerde per- zı:vorlardı. Bu defa da. bol torik 

meslek çıkarmıştır: Ordu ahçı- hize tabi askerlere de nasıl ve- çıktığı halde tuz bulunamadı~ 
lan. Büyük Britanya adasında mek hazırlamcağını ve verilece- icin hunların muhafaza crlilrmc
milyonlarca asker silah başında- ğ'i.ni öğrenmcğe J]lacbur tutul- lli~inden, denize dökülmek f f'h· 
dır. Deniz aşın memleketlerde muslardır. Hkesinclen bahsediyorlar. B•ı is 
de yüz binlerce mevcutlu İngiliz Ordu ahçılığı kolay değildir. de: at bulunur, meydan bulnn
ordulan bulunuyor. Bu kadar AhGı başının önüne bir koyun maz darbı mescleine döndü. B:ı
askeri besleyici yemeklerle do- yahut sığır takımile gelir. Bu Jık. bizim biiviik servetlerimizılcn 
yurmak ve ayni zamanda her gövdeyi pişecek yemeklerin biridir. Ava!!ımıza kadar gelen 
hangi suretle israfa meydan bı- •nevine göre parçalamak ve avır-ı bu varlı~ · ele treeirdikten sonra 
rakmamak kolay bir iş değildir. mak askeri ahçı kadına bırakıl- tekrar denize dökmek giinahtır. 
Bunun için muharib askerleri mıstır. .. .. .. Ra!ığı Jcendi sulanmı'.!da yalrnla
talim ve terbiye kadar iyi ve te- Ahçı kadınlar butu~ _gun mut- dığımız ~ibi tuz <la lcendi yurdu
miz ve israfsız yemek pişirecek fakta yemek kokusu ıçınde kalı- muzda. hem bol bol cıkıyor. Bun. 
ordu ahçı kadınları yetiştirmek yorla;. Acaba bu devamlı koku- Jann ikisini bir araya getirin el
de bir zaruret halini almıştır. d~n ıştahla_~ ~aybolmuyor mu? <leki miikemmel gıdavı sak1:ya-
Dahası var: Bol biftek devıine Bı~raf musahıtler bunun aksi bilmek bu kadar zor hı mi? .. 

artık ınesut &ulh devresi gelince- ~o~ru olduğum~ söylüyorlar. Bil- Ce~al Refik 
ye kadar veda edilmiştir. Biftek akis orduda iştıhası en açık olan 
hı:.t d ·1 k ıf d •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 

a ıraJarını zihinler en sı me sın or u ahçı kadınları imiş. 
içi·n en iyi çare yeni yemekler Ordu ahçıları sabahleyin saat 
bulmaktır. Bu iş de ordu ahçı sekizde mutfaklan temizlemek 
kadınlarının dirayet ve mahare- ve ocakları yakmak ve malzemeyi 
tine bırakılmıştır. hazırlamak ile işe başlarlar. Saat 

İngilterenin en büyük askeri on buçukta çeyrek saatlik bir te
de.iresi olan cenubu garbi mınta- neffüs alırlar. Bu esnada iri maş
kasında münha.S'lran ordu ahçı rapalar içinde sıcak kakao icer
kadınlan yetiştirmek için bir ler. Bundan sonra saat yanma 
talim merkezi açılmıştır. Burada kadar yemekleri pişirmekle meş.. 
yeti.şenlere imtihanlarda muvaf- gul olurlar. 
fakıvetine göre askeri rütbeler En hoş vazife pasta ve börek 
veriliyor. En büyük rütbe birin- yapmaktır. Pasta ve börekler 
el sıruf ahçı olup mül3.zim rütbe-! üzümlü ve tereyağlı küçük birer 
sine muadildir. pudingtir. Diğer bir masa başın-

Bundan sO'nra başça~, cavuş, da bir çok kızlar dizilmiştir. Bir 
onbaşı rütbeleri gelir. Talim kısmı ekmeği dilimlere ayırmak
müddeti altı haftadır. Bu müd- ta ve diğer bir kısmı da bunların 
det zarfında meslekten yetlsmiş üzerine tereyağı &üımektedir. 
asker1 yemek pisirme muallim- Bir daire çay b~mda yemeğe 
leri talebe kadınlara hem vemek mahsus balıkh börek hazırlama
pişirmek hem de bunları inuha- ğa tahsis edi1miştir. Etten tasar
faza ve tevzi etmek, sofra kur- ruf için etli börek yerine balıklısı 
mak, kumanyayı dolap ve friji- yapılıyor. 
derlerde muhafaza etmek usul- Dershanenin biri tıbbiye fakül-
1erini öğretiyorlar. En mühim tesinin teşrihhanesine benziyor. 
dersler temizlik ile israfı men'e Burada tahta başında bir sığırın 
aittir. Ordu ahçı kadınlan yal- bütün azaları gösterilmekte VP 

ruz asker ve zabite verilecek ye- bunların nasıl ayrılacağını fenni 

surette isbat edilmektedir. Diğer 
bir dershanede kemiklerden nasıl 
istifade edileceğini ve iliğin fen~1i 
surette nasıl ayrılacağı gösteril
mektedir. 

Yemek sofrası kurmak da avrı 
bir iştir. Her on iki asker bir 
sofraya oturur. Ortaya getirilen 
çorba ve diğer yemekler on ikişer 
porsiyonluktur. Asker yemek ye
dikten sonra ahçı kadınlar ye
meğe otururlar. Yemekten ka1-
krnca tekrar saat beşe kadar ça
lışırlar. 

Altı haftalık kurs bittikten 
sonra imtihanlar yapılır. Bura
da gösterilen muvaffakıyete ve 
kazanılan rütbelere göre ordu 
ahcı kadınlarının asli maasları
na zam yapılır. Ordu ahçı kur"U
nu ziyaret eden ve burada ve
mek yiyen gazetrciJe.r kern:Iilerini 
Londranın en mükellef lokantası 
Ritz - Carıton yahut Savoy'da 
zannetmişlerdir. Buruda bir de
fa yemek yiyenler hariçteki sivil 
lokantalardaki vaziyeti pek tat
sız ve sönük buluyorlar. 
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TEŞEKKÜR 

Şlddetll bir ruzg!i.r İstlkl!l cadde-' kumpanyalannda aktrislik mi et.mı.~ 
slndekl tabelfllan sallıyor, kocaman ti?.• diye d~ilndil. 
alnema ııa.nıannın Uğıtıarını parça- Kadın hemen onu rüzgO.rdan ko
lıyoı·du. Bııum tersine çevrllm.lş blr rumalı.: için önünde durdukları pase.
ş0ms'ye glbl havalanan blı· etek ve Jm 1çlne çekmişti. Çantasını açtı: 
sokak içerisine düşen blr kiremidin - İmkA.nı yok ... Yaranızı terlavl et-

. şangırtısı ... Şapkalar, ustüne yan gel- meden sizi bırakmam... Biraz esans 
dikleri kafaları bırakıp, rüzglrla be- sürelim. Alkol tyl cellr.-
raber kaçmak için cnn atıyorlar.,. Böyle söyUyerek küçük bir şişe çı-

Ahmet Selim, elleri ceplerinde Sa- kadı. Ahmet Sellm!n avucundaki 1ğ
kızağacından Taksime doğru yürüyor_ ne sıyrığı üzerine bundan damlattı. 
du. Önünde kısa bÔylu, şişmanca ve Rilz.glr olmasına rağmen etrafa bay
dar elbiseli bir kadın gidiyordu. Blr- gm ve aiır bir koku yayıldı. 
denblre rüzgtl.r büsbütün olddetıendl. Kırmızı şapkanın sahibi: 
Kısa boylu kadının kafasından kap- - Ah vallahi pek naziksiniz ca-
tığı kırmızı şapkayı caddenin öbür rum... Bir şapka için bu derece Beri 
kaldırımına doğru uçurmağa başladı. gitmek... Dünyada bu nezaketinizi 

Ahmet Selim mlhanikl bir hareket- unutamıyaca~m ... 
Je fırladı. Bu kırmızı şapkayı üstat Bundan sonra blrdenbire genç ada-
b!r voleybolcu meharetlle yere d* ma sordu: 
meden hnvada yakaladı. Liikln hızlı - Nerede oturuyorsunuz kuzum? .. 
tuttuğu i~in şapkanın üstündeki ko.. Ahmet Selim şaşkm pansiyonunun 
camnn topuzlu, kalın iğne avucıma adresini söyleyince kadın: 
b:Lttı ve !cna hnlda elini kanattı. - Mükemmel ... dedi, pansiyon sa-

Genç ndnm öteki kaldırımda ken- hlbir.lz olan madamı tanınml.. Fran
d!s!ııl bekllyen şapkanın. sahibine sızdır değil mi?.. O halde mesele 
ynkla~tı. Bu lüzumundan fazla bo- yok!· 
yalı, pek geçkin bir kadındı. RUzgfl.- - Ne gibi? .. 
rın knldudığı eteklerinin altında so- - Size her halde teşekkürlerim! 
ha borusunu andırıır: kalın bacakları sunmak isterim de ... 
rnrkedillyordu. Giyinişinde yaşına - Aman rica ederim artık bu me-
hlç de uygun olmıyan bir havallik seleyi unutalım .. 
hemen göze çarpıyordu. - Olur mu?., H~ olur mu?.. Ben 

Ahmet seıım: katlyen ldmsenin mlnnell altında 
- Buyurunuz şapkanızı! .. dedl. kalmak !stemem ... Bana yapılan tyi... 
Kısa boylu, tombalak kadın. ıı:ımu.. llğe mukabelP. etmeliyim! .. 

:ı:ı şapkayı alırken: - Vazgeçin!.. Ortada iyilik mlyl-
lllı. yok ... 

- Mersi.- Mersi ... MU mersi!_ LJ
kln ben slzln bu 1ylllğlnlzl nasıl ödl
yeccğlm bilmem kl!.. Az daha 40 Ura 
\'Crlp yarım saat evvel aldığım şap
ka. siz tutmasaydınız çamurn gidi
yordu. Bir dnha da glyem!yeccktım.,. 
Bu zahmetinlzln, bu iylllğınlzln al
tından nasıl kalkacağım'· 

Butfin bunları bir solultta söyle
mişti. Ahmet Selim şaşırdı. Teşekkür 
ett!kten sonrn hallı karşısında du
ran ve gülüms!yen kadına cevap 
verdi: 

- Estağfırul!ah erendim- Bu ka
cııır ale!Me bir mesele teıekkıi:-c bile 
değmez. 

Kadın şiddetle Jtlraz etU: 
• Katıyen ... Ko.tlyen ... Paroldonör 

kabul etmem ... Ben ly!llkten anlıyan, 
ıylllği takdir eden bir kadınını .- öy
le bir znmo.nda yaŞJyoruz ki kimse 
!:imse için kılını kıpırdatmıyor. sız 
benim şapkamın uğrunda, tramvay 
nlt•nda. knlm:ığı b!le göze alarak, 
kahramanca atıldınız. Ölümleri is
tihkar ettiniz ... Nerede bu a'lırda sl
?ln gibi şbvalye ruhlu erkekler!. 

- Aman ef Pncllm.,. Vallahi bendE"
tliz! mahçup ediyorsunuz ... Ne yap
tım ki?_ 

- Tevazu gostermeyinlz istirham 
ederim.,. Slıı hakikaten bir kahra
m:ınsınız .. Bakınız genç bir kadının 
şapknsı uğrunda şu ş~ıı - Tünel ara
bısının tekerlekleri arasında can ve
recektiniz. .. 
, Ahmet Sellm şaşkın baktı. Şişli -
runeı arabası td uzakta Galata.ı;aray 
1,,ta yonunda duruyordu ... 

Birdenbire kadının gözleri delikan
lının ellerine ilişti. Avucundan akan 
kanı gördü. İşte o zaman kırmızı 
şapkanın sahlbl blr çığlık kopardı: 

- Aman yarabbi!.. Neler görüyo
rum!,. 

Ahmet Selim ellne lğne bafüi;ını 
unutmuştu. Kadının birdenbire he
yecanlanm:ısını neye yoracağını bU
mıyordu. Sordu: 

- Ne var erendim?.. Birdenbire 
heyecanlandınız! .. 

- Nasıl. nnsıl heyecanlannuya
yım ! .. Bakınız benim uğrumda yara
lanmışsınız da ı .. 

- Aman efendim küçilk bir iğne 
sıyrığı• .. 

- Ne demek?.. Ne de-mek?.. Bir 
şapka yüzünden, bu ne tedakarlık ... 
Uğrumda akıttığınız bu kanları nasıl 
odlyeceğfm? .. Bu kızıl damlnlımn di
yetini nasıl vereceğim? .. 

Ahmet Selim bir aralık kendi ken
dine: cıAcaba bu kndın eskl dram 

Ahmet SeUm güç halle ondan ay
rıldı. Uıkln ertesi günü küçük pan
siyon odasında blr demet heıcaı me
nekşe buldu. Altında bir kart ve me
nekşe rengi mürekkeple yazılın~ şu 
kellmeler: 

aoenç bir kadının şapkası utrunda 
ölümlere tereddütsüz atılan büyük 
kahramana bir teşekkür kınntısı .. ıı 

Delikanlı gülümsedi. İçinden: •Dün
yada hakikaten ne çılgın insanlar 
var• .. » dedi. 

Ertesi günü masasının üstfınde bir 
hercai menekşe demeti da.hal .• 

Bu seferld kartta da f()yle yazıyor
du: 

.Bir erkeğin kalbi, küçücülı.: blr ha
reketııe anlaşılır ... ıı 

tl'çüncll günü bir meneQe da.ha ... 
Yen! bir kart, ve şu cümleler: 

•Kalpten kalbe bağlanan bir te
şekkür zinclrlnln tek bir halkası bu .. 
Tatlı rüyaları.... · 

Ahmet Selim gülüyordu. Demek te
şekkür zlnclı1 uzayacak, bundan son
ra da birçok halkalar ortaya. çıka
caktı. 

Kendislrr- bu heroai menckııeıeri 

sorduğu pansiyoncu madam gülüm
sedi: 

- Tanıdığınız biri getiriyor onla
rı !- cevabını verdi. 

Birkaç gün sonra Ahmet SCllm k.ır
mw şapkalı kadım sokakt.a gördü. 
Oldukça soğuk blr gündü. Kadın bir 
apartımanm önünde duruyordu. Ah
met Selim! uzaktan görür görmez: 

- Oooo... Azlz kahramanı.. Mu
hakkak blze gel!yo!'dunuz! .• dedi. 

Genç adam şaşırdı ve cevap verdi: 
- Atfedersiniz ... Oturduğunuz yeri 

bilsem tabll çiçekler için teşk.kür ıot
meğe gelirdim ... Hakikaten beni mah
çup ediyorsunuz canım., 
Kadın: 

- işte .. dedi, burada oturuyorum. 
Bu apartunanda!.. Bu so~tıJcta dzl 
bir çay içlrmed~ dünyada bırak
mam ... Ben bırak.sam ble lı.:ırmızı P.P
kam hallsklırını bırakır mı? .. 

Bu son cümle üzerine sanki pek 
mühim bir espri ya.pmı.ş glbl boyalı 
dudaklarını nçarak gülil.msedl, o ka
dar ısrar etti kl Ahmet SCllm apartı
mana girdi. 

Her tarar göz alıcı renklerle dö... 
şenm~!. Bir salonda kırmızı, öteki 
salonda kanarya sansı mobilyalar 
vardı. Ve kafesler içinde bir takım 
renkli renkli papa~anlar, yeşil mu
habbet kuştan ötüyordu. Her taraf 
insanın bakışlarını çekiyordu. Renk
ler Meta bağıryordu. 

Gönül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAMI 

Bir gün, artık kalkmamacasına 
dü~üp serilinciye kadar da orada 
dönecek. sendeliye sürçe, inliye kös
teklene, hep dönecek 1 

Artık o kurtulamaz, kimse, hiçbir 
celbette> onu kurtaramaz. Çarhına, 
kuyusuııa, cehennemine kendini 
kaptırdı. Aynı çile ve azap merker 
zinin etrafında, durmamacasına, 
kurtulamadan, kaçamadan dönecek. 

Yalnız, gözlerfoi o eski azap baği
le yeniden sımsıkı kapattıran bu düş
kün ve dertli kafanın bütün karanlık
ları içinde, artık bir tek ıııık beneği 
kalacak ve bu azap k~usunun ba
şında dönerken, ona bütün bir ümit 
ve inanma dikıyasının ışıltaından kü
çücük bir nur parçası göstermiş olan 
sesin, tek bir kelimenin, o celbette> 
nin te.selli ve hatırasını olsun bağrın
da saklamak bahtına erişmiş bulu
nacak. 

-3-
·~ Bi~ zamanlar, çocukluktan ergin
Jıge ılk adımlarımı attığım sıralarda • 

Tefrika No. e> 

güzel yazılara merak sarmış, evvela 
şiirler, hikayeler, sonra da romanlar 
ka.ralamağa özenmiştim. 

Hikaye ve şiirlerim.in bir kaçı, ye
ni heveslilerin yazılarını basan mec
mualarda çıkmış ve bana, o zamanki 
potlarım, bazı edebiyat büyüklerile 
akran olmağa baıılamış gibi gizli bir 
gurur ve sevinç vermİ§ti. 

Başladığım romanlarınsa, hiç bir 
zaman sonlarını getirememi§tim ... 
Onlarda öyle yapma, öyle cansız bir 
!\al bulurdum ki, kecıdi emek ve 
dimağından çıkma her şeyi beğenme 
yaşında olduğuma rağmen, bir türlü 
bunları bitirmek şe\'kini duyamaz
~ım. Her yaz tatili, yazılmadığı, içc
rımde kaldığı müddetçe hilrikulade
liklerini saklıyan, fakat kağıda dök~ 
lür dökülmez yavanla~ıp tatsızla,an 
çeşit çeşit mevzular hazırlar, tasar
lar, baılar, sonunda da yarım bıra
kırdım. 

Yaratmak iddiasına kapıldığım er
k~kler, kadınlar, gençler, ihtiyarlar, 

A~ŞAM 9 Kanunuevvel 1942 

Mich&le MOrgan r YEoiKULE ZiNÔANLARIHDA 
Yazan: İskender F. SERTELLİ 1 Tefrika No. 65 

'---======---c:::=---·======·---' 
Holivut'ta Türk gazetecilerine misafirper
verlik gösteren Fransız yıldızının hayab 

bezden, tahtadan kuklalar gibi, ya
şamasını, duymasını, hatta ahenkle 
kımıldamasını bile beceremiyen, 
her oeylerile yapma, uydurma, can
sız bebekler kalıbından bir türlü 
çıkamazlardı. 

Her birinin hesabına, kukla oyna
tıcısı gibi konuşan, duyan, çabalıyan 
geıne ben olurdum ve onlar da, 
sert, dik, tahta ve bez parçası ıekil
lerile, bir türlü et ve kan sıcaklığını 
alıp canlanamadan, iplerinin ucun
da sallanır dururlardı, 

Bir çok denemelerden sonra, yaz 
tatillerinin bu boıuna gayretlerden 
vazgeçmeği zaten tasarlıyordum 
ki, evimizi, nelerle beraber bu he
vesimi de kökündea koparıp söken 
bir borayeı, zelzeleye uğrattım. 

1,te bugün, seneler sonra, ben ge
ne elimde lcalem. önümde kağıtlar
la, uzun sürecek bir yazının baıına 
oturmuı bulunuyorum. 

Bu seferki anlatacaklarımda, belki 
bir roman için lazım gelen şeylerin 
hepsi de \-arken, ne gariptir ki o, 
sırf yazıldığı masanın dört köşe hu
dudu İçinde geçmiı, yazanın yarat
ma kabiliyetine, kudretine göre va
ka, hareket edinmi,, oahısları uy
durma. basma kalıp bir hayat kop
yeıi değil de, hem de içinde beraber 

çalkalanıp yuvarlandığım bir ömrün itip. girdiğim 11u bahçe kapısından, · J l y cı vantuz arını geçirmiş, onlann 
as ı, ya~nmı, bir yüzü. gelın de beraber geçelı'm. Bana elı-' ı·k · Jl'kl genç ı ve gı.ize ı erini her an bi-

Şu satırlara, belki de gençliğim- nizi verin ve bir iki adım yürüyün. raz daha çok kemirmiş, kurutmu~. 
den arta kalma doymamış yazıcılık ş 1 b • 1 
h 1 1 

u ot ar yürümüş yollara, bir ı:a- ogmuş o an eza, azap, pişmanlık 
is eri e, vakit vakit edebiyat süsü manlar tarhlık etmiş şekil ,ekil top- ahtapotundan beni sıyırıp kurtar

ve özentilikleri aerpiştirmeğe kal- rak kabartılannı yutan diz boyu ya- mak da bu derece imkamız, kudret 
kışsam bile, bunlar bir portrenin ar- L _ .. .. •• b" · 
k 1

• d k h oar:ıi çiçeklere, menekşe, hercai, mi- ustu ır ış. 
a p anın a i müp em, uzak, fon n b "l bb 1·1 B b h · k 1 

1 k d 
Tk e, egonya, gu , oe oy a e sar- u a çcyı es i hn ine gelirebil-

manzara arı a ar 111 ı ve görün- d "lk 1 · · ' ·• ' · k b k d h mez kalmalıdır. unya u .. e erını yer yer çıgnemış, ıne sa rını, u ret ve ta ammülii· 
. . [Yayılıp kokleşerek buralara yerleş- nü gösterecek bir insan, daha doğ• 

Aramıza gıren hır celbette> ıö- 1 mio başıboş otlara· ağaçlara kol kol rU!IU insan ve tabiat üstiinü bir var
zün~n bağı uğ~na ıize bunları yaz- dolanarak aarılmı;; çamlan, akaq... lık, bir kuvvet bulunabilir mi~ 
~a~a, anlatmag~ torçluyum, hem yaları, ıhlamurları kendi arsız, sal- Hangi masal devinin büyülü bal 

d~ ındanıyorhum J, una artık ken- dırıcı, yutucu yapraklarile, adeta tası, makası küreği çapası olmalı: 
ım e mu tacım. ava la k .. t ·· t · ·· 1 1 h · · ' ' ' . g ç ~ra or muo, a eş rengı gu - angı perı masalının zaman mefhum-

. B~. sef~rkı aahifelerin, ilk genç- lerle sanlı zamanları olmu1 kameri- !arını çiğneyip geçen hız ve ku t" 
lık gunlerımdeki gibi sonsuz ve ya- yenin ince demir kemerlerini boğum erişip yetişmeli ki bu yabanilc7e.; 
rım ~a.~ma .. t~~likesi de y~k. 1.ns~n· boğum dolan~rak kapat?'ış, yerle- bahçeye eski ren~ini, çiçeğini, a;
ke~dı omrunun de kanştıgı hadısc- re, taıı merdıvenlere bıle dal dal cını, çakıllı yolunu, tarhını geri ve-
len, hayatta olduğu müddetce, her uzanmış, geli1miş, yayılm11, yoluna rebilsin ~ 
nüz kati bir bitime varmamı, bulu- her çıkan ağacı, fidanı yutmuş olan N 1 b" il · l' k b 1 1 k" 

w • • l H kl b k ası ır s ur ı uvvet u ma 1 ı, 
nacagı ıçın, yazamaz sanı ır. albuki şu sannaşı ara a ın: kuruy ş 1 w l d 
benim anlatacağım ömürler tama- an u u u agaca yı anımsı o-

men bJ.tmı'ı t"k · 'b" b.' d •. Artık onlari kenetlendikleri, kı• !anmalarla kı"rılıp sanlmış, ıheybeıli 
u enmış gı ı ır egış- ., .. I · · ") 1 ' le. yaz dökülmiyen, her yıl biraz daha govc <mnı yer yer yarıp çatlatarak 

tırı mez sona, aon arın en orkuncu- k irine kenetlen · .. .. .. k na uğradı ço artan yapraklarile dolanıp ka- ,.. . mış, o7unu, anını 
. ~ • pattıkları yerlerden, asıllarını, cins- emcrcesıne sülükleşerek ona yapıt-

Bu hı~a~enın artık nasıl ekaik leriai kurutup yokettikleri ağaçlar- ınış, sarmaşık kollarını bütün bura
kalmış hı~bır ta.rafı yoksa, hatt~ cel- dan sökmek, çözmek, ayırmak na- !ardan çözüp ayırabilsin~ Sonra da, 
b~tte~ ~ızle bıl~. ~~ htılabılecek sıl kabil değilse, on sekiz yıldır bü- bu ölen, kuruyan ağıcı, ayakta tuta
bır donum yolu umıdı yok. tün varlığıma, hislerime, düoünce- c:ık bir mucizeli hayat aşısı ile onu 

Bunu anlamanız için evvela dün lerime tantaküllc.rini dolayıp, emi- yeniden yeşertip diriltebilsin? 

(Arkası vu) 
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:r. olmaca 1 Maliye vekaletinden: 
,._ 1 2 3 C 6 8 1 8 9 JO 

1 - iŞ ARIYANLAR 

İl'İ FRANSIZCA, TtlRKÇE - ve 
daktilo bllen bir Türk bayan. yazı
hane işleri lcln münasip bir 1ş ara
maktadır. Müracaat Akşam'da S S S 

ÇOK AZ KUUANn.:mş - Son mo... 
del çocuk arabası. Ak§amda (L. P.) 
rumuzuna mektupla müracaat. - 2 

«FİKİR llAREKETLERi··- Mecmu-

BtJYtJK f'IRSAT - Fatih At~zarı 
19/25 No. kagir bina 1500 liraya Fa-
tlh Sulh mahkemesi satış memurlu-
ğunca 15/12/1942 tarihinde saat 10 

~1-1-'-:---t ---1 ---------3 

4 ==== .---

De!tlstrin imalinde kullamlmak üzere lüzumu olan 9500 kılo mısır da. 
nesini vermete talip olaıılnrın 350 llra teminat parasiyle birlikte eks.lltme 
günü olan 30/12/ 942 çarşamba günü saat 14 de Beşlktaş'da Hayrettin is-
kelesi sokağındaki Maliye kırtasiye deposuna müracaattan. cıl845 o 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme 

Umum idaresi ilanları 1 

İYİ Tt!RKÇE - Fransızca ve bi
raz İtalyanca lisanlarına vakıf bir 
bayan, daktilo işlerinde çalışmak ıs.. 
tıyor. Akşamda D-F rumuzuna mek
tupla miıracaatları. 

asının tam koleksiyonu (Sayı l ili 
364) birer senellk yedi meşinli elit 
içinde toptan satılıktır. Fiat teklifleri 

' Akşam da K. A. rümuzuna yazılsın. 
.A.. 1 

BUZ DOi.ADi - Yeni vaziyettedir. 
6 aylık buz dolabı satılıktır. Görmek 
ıstiycr.lcr Tnllmhane Topçular cad. 

da açık artırma He satılacaktır .. Faz... 
la malümat Tel. 21347 -2 

KONFORLU - l - 2 oda müstakil 
veya iyi alle 1ç1nd~ tek kişi için gü-
zelce bir yer aranıyor. Yemekli ola-
bl!I:. Kira için avans da verilir. Te-
lefon 20096 -1 

ACELE SATILIK. - İyi lradlı oda 
HALEN L1 ~'ııı;N - Onuncu &1111-

.tmdayım. 3 sene avukat yanında ça. 
hştım. Daktuo blllrlm. Öğleden sonra 
çalışmak istiyorum. Arzu edenlerin 
Atş:ımda M. T. rumuzuna müracaat
ları. - ı 

No 6 Bakkal Corcl. - 2' Bahçekapıda Şapçı hanında adaba-

MtTHASf P - Günün muayyen 1k1 
fiç saatinde çalışnb1llr ve muhasebe 
işlerini yaparım. Arzu edenlerin İs
tanbul posta kutu.su 672 ye müraca
atları. 

MUHASEBECİ - Ehven 1.latıe yıl
lık blinço yapılır. Gilnde 2 - 3 !aatıe 
muhasebe tutulur. İstlyenlcr Akşam. 
da E. s. rumuzuna müracaat. - l 

BİR GENC İŞ ARIYOR - Türkçe, 
Frnnsızca Usanlanna vakıf, daktllo 
takip işlerine nşınn, §lrketlerde, bü
rolal'dn çalışır. Ml'ktupla galata post 
restan 227 - ı 

oKULmn•z - Katlpllği münhal
dlr. Talip olanlar imtihan şeraitini 
anlamak üzere okul müdürüm~ müra
caat etmelerı rica olunur, Beşiktaş 
l inci ortaokul müdürlüğü. - ı 

ESKi. YE.~t - Ya:zıyl 1yi bilirim. 
Kırk yaşında ve evliyim, mükemmel 
tnlorifer idare ederlm. Apartınıan 

kapıcılı~ı ımyonım. Akşam'da N. T. 
rumuzuna. ynzılmnsı. - 2 

İl'İ BİR AİLEDEN - Ort:ı. tahsilli 
bir bayan Mısırlı asil bir aile refaka... 
tinde bulunmak istiyor. İcabında taş
raya da gidlbillr. Akşam'da P tt. ru
muzuna mektupla 

KiIUl'A - Laboratuvarlannda veyn 
.fabrikada bir kimya talebesi l!J ara
makta. L~tfen gazetede K. M. rümu
zuna müracaat - ı 

BİR ERKEK DASTABA •• !CI -

SATIUK PİYANO - A:ı. kullanıl-
mış mükemmel bir piyano Fransız 
markalı 225 Uraya acele satılıktır. 
Müracaat: Beyo~lu, Tepeb:ı.~ı. Asma-
lı Mescit caddCsl 45 numaralı dükkan-
da. -2 

SATJLIK !\IOTÖR - 30 beygi::' kuv. 
vetlnde hfılen işlemekte, dik, tek s!-
llndlrli mazotla işler kllmaks marka. 
denize eıverlşll motör satılıktır. İs-
tanbuı Kuruycmlş Değirmen sokak 8 
Baruhlara müracaat. -4 

tJZERİ KARARTMA İŞL~";\IŞ TA-
RİHi KIY!\IL1Tİ HAİZ, BİR ŞÖMİNE 
SATII.IKTm - Beyoğlu P.K. Kil.mi-
ran Çelcbi'ye mektupla müracaat. -2 

K!iRLI iş iSTİYEN - İplikçilerin 
ve dokumacıların nazarı dikkatine: 
İşlcnmemlş ham maldan günde 10 
kilo iplik eğlrl'n bir makhıe taşraya 
azimet dolayıslle kiraya verllecektir. 
Fatih _ Posta kutusu No. 28. -4 

BİK ADET fKt METRE - Oeni.şll-
itinde maa teferruat sekiz çerçeve bir 
tarak ve 3000 güçiilil bir levent kul-
Janılmamı., yünlü el dokuma tezgAhı 
satılıktır. Fiat 250 lim. F'utih Atpa-
zarı Mutarınt cad. 17 No. müracaat. 

SATILIK İKİ AVİZE - Biri 1sll 
Fransez bronz cıva altın ~aldız ve 
kristalll otuz şamdanlı. Diğeri mo-
de:n. Taksim Talimhane thkü Ap. 
kapıcısına mürncat olunmalıdır. Ti. 
44227 -2 

4 - ICiralıi - satılilt 

SATJLIK EV - Çarşıkapı tıraın-
vay durağına karşı Hattat Eokak 4 
Kandilli sokak 9 numaralı 8 odalı 
elektrik terkos havagazı ttslsaatlı 

Argir ev satılıktır. Kumkapı Çadırcı 

şıya müracaat. -ı 

ACELE SATILIK - Manzaralı ve 
havadar ev ve arsa. Fındıklı üstünde 
Çeşme çıkmazı sokağında 8 numaralı 
ev ve arsa satılıktır. İçindekUere mü. 
racaat . -2 

5 - MÜTEFERRİK 

ALMANCA DERSLERi - Usulü 
tedrisi mükemmel olan bir Alman 
öğretmeni Almanca dersler! vermek-
tedir. Temiz mobllyalı bir oda kira-
lıktır. Pazardan maada her gün saat 
4 ten 7 ye kadar İstlklft1 <'addesı 133 
No. Basan bey npartıman 2 nci mer-
diven 1 inci kat 6 No. ya müracaat. 

-1 

GENÇ BİR BAYAN - Akşam altı-
dan sonra ilk mektep talebelerin! 
derslerine çal~mr, istenirse Fran-
sızca ders de vereblllr. Müacnat: Tel: 
21013 veya Posta kutusu 751 

DİPLOMALI - Ve ı ooo lira ,ser-
mayeli bir terzi !~ini büyütm(:k üzere 
3000 lira sermaye!I terzillk öğrenmek 
isteyen şerik arıyor. Akşam, Ttırzl. 

BiR Atı\IAN l'tmALI.İl\11:'.Sİ - T7cuz 
dcsrleri verir. Mobilyalı bir oda ki-
ralanacak. Beyoğlu Reşit Bey ı;okak 
No. 9 Galatasaray Apartımanı d.alre 2 

• - l 

OKUMIYACA(HM - Diyenleri psl-
kolojik metodl:ırla leci akıbetlerlnden 
kurtarıyorum. Akşam gazetesinde T. 
S. T ye mektupla müracaat. -2 

FEN ŞUBESİNDEN JUF..ZUNUI\f -
Fizik, ı1yazlye (cebir, hendese> ders: 
lerı veriyorum. Arzu edenler Akşam 
gazetesinde S. Z. H rumuzuna mek-
tupia müracaatları. -4 . 

İş aramaktadır. Hastanelerde de ça
Jışmıştır. Bonservlsleri vardır. Taşra
ya da gidebiUr Müracaat: • Sirkeci k 
13olu otelinde Mustafa Kısacık. _ ı m 

MEKTUt'Lı\RINIZl ALUllUNIZ 
aballesi Kurban sokak 1 numaradan i Gazetemiz idarehanesini aares 
rımnlar. - l olarak göstermLs olan kn.rtlert-

. nlzden 
ARANil"OR - Içtlmal mevkı rahibi ,, 

·alnız bir bay kaialı:ılık olmıyan ki- 1 
P. S. K- l\t V. - S, S. S-

5 1 1 
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Soldan sata ve yukarıdan a~;ı: 

1 - Kıraat ederek. 
2 - Kırtasiyecilik. 

3 - Meymenet lddeder. 
4 - Yırtılmış. 

5 - İslms!z kitap, 
6 - Ateş yakılan yerin kenarına. 
7 - Bir emir _ Gösterme. 
8 - İsal etmek. 
9 - Başına •A• gelirse tefrik et de

mektir - Karadenlzde bir küçük is
kele. 

10 - Bir renk - Tabaka tabaka. 

G~en bulmacamız 

Soldan sata n yukarıdan aşağı: 

ı - Tlmoçenko, 2 - Iş, Müsaade, 
3 - Kura!, Aş, 4 - Omuztlstü, 5 -
Çürük, Aran, 6 - Esas, Ölü, 7 ~ 
Naftalin, 8 - Ka, tirünler, 9 - Oda, 
ElA. 10 - Eşlnlarnr. 

YENt NEŞRİYAT: 

İKİXCİ DVNYA HARBİ VE 

iç ı1.fztJ 
Gtçen senenin ort:ıJanna doğru New 

York'ta bu isimli blr eser çıkmış \"e 
üyük bir alaka uyandırmıştı. Eser b 

Ü 
ı 
r 

B. s. Ergün tarafından güzel bir 
slilpla Türkçeye tercüme edilmiştir. 
ıarbln nasıl bnşladığına, ilk devrele
ine, F.ransız bozgununa ve bunu ta

k 
klbeden vakalara datr resmi vesl
alara ve rakamlara dayanan kıy

metll malümatı lhtlva. eden bu kitabı 
karilerlmlze tavsiye ederlz. 

YAR11'1 AY 

1 
k 
t 
s 
1 

Her sayısında dalın olgW1 bir halde 
ntı~ar eden bu mecmuanın 1 1lk
ftnun s:ı.yısı renkll bir k:ıpakln ve 
enkll sayfalarla intişar etm!.ştlr. Bu 
ayıda Hfic.;eyin Rahmi'nln muharrir
er jübilesine dair bir mektubu ve 

muhtelif yazılar vardır. Okuyuculan
nuza tavsiye ed~rlz. 

Muhammen bedel umumt tutarı 242492.50 (İki yüz kırk iki bin dört yüz 
doksan iki lira elll kuruş) lira ve muvakkat teminat umumi tutarı 13374,63 
<On fiç bin üç yüz yetmiş dört lira altmış üç kuruş) lira olan muhtcllf tıbbt 
ecza. 24/12/942 per§Cmbe günü saat 15 de Malzeme dairesinde toplanacnk 
Merkez 9-uncu komlsyonu tarafından ve kapalı zarf usulü ile mübayaa. 
olunacaktır. 

Bu ekslltme me..-zuunu teşkil eden muhtellf tıbbi eczanın tammnı için 
trkllf verilmesi mecburi olmayıp her hangi blr kalemin tamamı veya bir 
kısmı lçln dahi tckllf vereblllr . 

Bu :şe girmek isteyenlerin muvakkat tetnınatlarlle kanunun tayln et
tiği vesika ve tekliflerini aynı gün .saat 14 de kadar mezkfir komisyon rels
llğlne vermeleri ırızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve Hay-
darpnşa'da Tesellüm ve sevk şenıgtnden tedarik edlleblllr. cl802D . * 

İdarece iaşe edilen amele ~e işçilere verilmek ve 1/ 1/943 tarihinden 
31/5/943 tarihine kadar her gün asgari 500 Azami 600 adet teslim olunmak 
şartile :Carne mukabil! satın alınacak beheri 600 gramlık 90600 doksan bin 
altı yüz adet ekmek kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

Muhammen bedell (249151 yirmi dört bin dolı:uz yüz on beş llra ve mu
vakkat teminatı (1868,63) bin sekiz yüz altmış seldz Ura altmış üç kuruştur. 
Eks!llme 23 Blrlnclkfmun 942 · tarihine rastııyan çarşamba günü saat 16 da 
Anksra istasyonunda İklncl İşletme binasında toplanacak komisyonda ya... 
pılacaktır. Bu işe girmek lstlyenJerln kanun ve şartnamenin fayın ettl~i 
vesaik Jle muvakkat teminat ve tekliflerini eksiltme saatinden blr saat ev
vellne kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri parasız olarak komisyondan vcrllmek-
tedlr. c2056ı 

Afyon B e le diy e reisliğinden: 
Şehir elektrik santralı ~in 100 UA. 200 nonnaı beyglr takatinde bir adet 

lokomobll veya ka7.gan ve makinesi ayn buıtar makinesi satın alınacaktır. 
Bu evsafta yenl veya kullanılnıl§ buhar maklnesl satmak isteyenlerin bele .. 
diyem.ize müracaatı rica olunur. cl930» 

Memur arılnıyor 
Güıeı Sanatlar Akademisi l\füdürlfi&fındtn: 
Güzel Sanatlar Akademls:!nde iki idare memurluğu münhalcilr. Orta 

okul mezunları da olmalt üzere kanuni evsafı haiz olanlann vcsUmlarlyle 
blrl1kte tdareye müracaatları. d984ıı 

Kadıköy A.akC9:lik Şu besinden : 
Aş:ı.ğıda. As. KaYlt Nô lan yazılı Yd. Sb. lann en geç 9/12/942 çnrşıunbıt 

günü sabah saat 9,30 da ~ubede bulunmaları. aksi halde geclkcnler hakkın
da As. ceza kanununun 64 üncü maddcslnln tatbik collcceği nan olunur . 

4990i 49678 50218 37214 
49667 50317 50103 16784 
~9920 49484 49563 14954 
16613 50862 44839 3464~ 
50126 49841 4380~ 321-50 
41772 50366 50968 322-80 
49611 49892 38372 33296 
50077 49266 33358 324-4 
50373 <1895 - 2144) 

1 Prof Dr. ' 

ra 1 KEl\.1AL CENAP 1 tanbul Posta kutusu No 704 de ya- ı 1 1 
zile müracaat . - ı namlarına gelen mektupları lda- Lamartin caddesi 5. Doğu 

2 ışçt ARIYANL . 1 rehanemlzden nldırmalnrı cıca 
1 

Pala" N •. l 4 Taksim. Telefon: 
AR KIRALİK ARDİYE - Saraçhane- olunur. 4 396 ~ Herciiı !lanı 15 - 18. 

- ı başında tramvay caddesinde her tür- 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmİİİİmİİİ;;;;~:::::::::::::; 

YtJKSEK İKTİSAT ve TİCARET so 
OKULUNDAN MEZUN OLUP - Hu
kuk fakfiltes!ne devam eden ve as
kerlikle hiçbir ilişiği kalmıyan bir ~ 
genç öğleden sonra hususi müessese 
veya şlrk"tlerde iş ara.maktadır. Ak
şamdıı H I. rumuzuna yazılmnsı. - l 

ar blr Türk nllesl ynnında uygun ş"- I 1 

itle pansiyoner olmak tstlyor. Is- D. R - 178 - D. F - z. T.-
- A. L. B - Necdet - L. l\ 

Devlet O rman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaç )arının kesim nakil 
ve ist if işi. 

l - Devlet Orman işletmesi Karabük Revir amirliğine ba~ı Mmgen 
bölgesinin Soğucak ve Elecek crmanlannın muhtelif mıntnkalarındn damğn 
lanmış ve danıgnlanmakta olan (2690) iki bin altı yüz doksan metre mikap 
çam ve 3730 metre mlkfı.p klıknar ağacının dipten kesme ve ve rllecck o'<'il
lert! göre tomruk haline lfra~ etmek ve depo ittihaz edilen mahallere 30/ 9/, 
943 tarihine kadar nakli ve istif etmek üzere açık eksiltmeye rıkanlmı.ştır. 

HASTABAKICI ve HADEME _ Ka-ı· lü eşyaya depo olabilecek büyük bir 1 ~ 
dına ihtiyaç vardır. şışu cerrahi kli- bina ardiye olarak kiraya vcrilece
nlğlnc saat 10 - 12 de mfirncaat 1 ğindım tallplerln Şehzadebaşı cadde Devren Kijrallk Ya zıhane --- - ------- - ·-- ı s1 245 numaraya müracaat. 

DAİJ\11 ASİSTAN - Bir bayan dok-
tor ile hastabakıcı, çamaşırcı ve ha- 5000 LİRADAN 1.000,000 LİRAYA 1 
deme kadın nrnnıyor. İstlyenlerin KAD1\R - Emniyet ve ltlmatla her 
acele Cnğaloğlu Sıhhat Yurduna mü- yerde her cins emlak almak ve sat
racnatlıın rica olunur. - 1 mak arzu edenlerin: Ferdi Selek 

TİCARETHANEl\fİZDE - Çalışmak 
üzere tccrubelf blr daktilo b:ıyana ih
tiyaç vardır Kadir Tunca, Ta.htakale 
ŞCyh Davut Han No. 3. 

TAŞRADA - Dolaşan bekfır bir 
mühendisin ev işlerini görecek bir 
bayan aranmaktadır. Ecnebi de olabl
llr. Kadıköy Tarlabaşı 15 numarada 
mühendis Tarık Alana müracaat. -

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK DEMİR FIÇI - Muhtelif 
büyüklükte demir fıçılar satılıktır. 
Sobacılara da yarar. Alıcı olanların 
•Akşama ldn?'f'.sine mürncaatlan. 

-6 

SATILIK - Kıymetll bir piyano. 
Müracaat, Galatasnrny B:ılo sokak 
(Rom Ap. 14/3 Bayan Anjel. - ı 

SATILIK TORNA - Bir metre ya
nın Norton, eıu santım pulanya ~1r
m1 mıllmetre makkap ve .salre Ga
lata Kalafatyerı Yemeniciler 29 nu
maray:ı. 

SALON HAVAGAZI SORASI -
Gayet tık Adeta bir mobilya glbl İn
glllz şöm!nelerine benzer t stlklll cad. 
desi 146 No. da satılıktır. - 2 

tYi iNGiLtZCE BİLEN - Türk 
müslüman veyahut İngU!s olmat 
tartlle bir dadıya ihtiyaç vardır. ıs.. 
teklllerln tekliflerini Akşam'da z. T. 
rthnuzuna mektupla blldlrmelerı. - ı 

Türk Emlfı.k Büros1U1a mfüru:a:ı.Unrı. 
Galata Ömcmblt han kat Z' No. 23 
Telefon: 42368 - 4 

RİR AİLE YASINI>A - Mobllyalı 1 
ldralık oda: Beyoğlu Flrı.ızağada yeni 
bir Apt. da bekAr bir bayana kira- 1 

ya_ verilecektir. (F. Y.l rumuzuna 1 
muracaat. - 2. 

SATILJJ[ VEUo, &.İBALlK ÇİFT
LİK - Adananın Topralckale ista.SYo
nunda (1200) dönümlük Yamalık çift
liği ile 5000 dönümlük Tüysüz ve 
Aplll otlakıyelerl satılık veya kiralık-, 
tır. Cihangir Kumrulu sokak No. 4 

1000 LİRAYA - Acele kelepir 
devren satılık kiralık lçki ruhsattyeli 
işlemekte olan bakkaliye. Kadıkö'I 
Moda caddesi Leylek sokak 24 numa-
raya. - ı 

S&TILIK - Tahta çivl imalathane
sl, Avrupa makineleri lle kurulmuş 
işler vaziyette tam tesisat. Mfiracaat: 
Posta kutusu: 1135. 

AMASYA. - Vlllyetl dahilinde Ha
cıbayram istasyonuna yakın suyu 
1kametgAhı ahır ve diğer yerleri mev
cut Gazanlı çiftliği kiralık veya sa
tılıktır. Taliplerin Ama.sya Gazipaşa 
caddesi 67/3 bayan Fethiye Kaymaza 
müracaatı. 

ACELE SATJLIK HANE - Taksim 
Cumhuriyet lbideslne ı dakika me
.sa.tede Taksim Şehit Muhtar mahalle
si Çorbacı sokak 19 numaralı körklr 
8 odalı 60 llra gelirli hane 7000 llraya 
satılık. Müracaat: Kasımpaşa Dört
kuyu Dereboyu 13 numarada Musta
fa. 

2 oda, kalorifer, as:ınsör, maroken koltuklu ve yazıhane masaları, 
telefon, yazıhane eşyası alacaklara devredilecektir. Her gün 12 - 13 
ve 17 - 18 arası 44271 numaraya telefonla müracaat. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT B A N K A S ı 
Kurulu$ tarihi: 1888 - Sennayesı: 100.000.000 Türk llrası Şube ve 

aJans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi Han.im muameleıut 

hra tilrflttt~ufere 28.800 ura ikramiye "81'iyer. 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 Ur.ısı bu!unanlara senede f defa çekilecek kur'a lifi aşatıdakl 
pl~a gtıre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ııdet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • D* • C.10$ .. 

100 R«)et 50 

120 • '° 
180 • 20 

Urabk 5.000 Ura 
• 4.880 • 

• 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakı paralar bir sene içinde 50 liradan aentr 
dil~lyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlaslle verııecektlr. 
KuraJu senede t defa 11 eylOI, 11 büincikinun. 1J mart Ye 

11 haziran tarih1erinde çekilecektir. 

İstanbul bölge sanat okulu satın alma komisyonun 
dan: 

Nevi Mik. Fi. Teminatı kati Pazarlık T, G. s. 
Çeki LI. Ku. U. Ku. 

Kuru gürgen odunu 80 11 25 135 11/12/942 cuma 8. 14 

KOLLEKSİYON İÇİN - Her cins 
posta pullan gerek stok hnllnde gerek 
tanzim olunmuş kollekslyon halinde 
atın alınır. Tafslllit vererek .Akşam'
da L. M. mektupla müracaaı. - ı SATILJK HANE - Tarlab~ cad

desine bir saniye mesafede 3 oda, 
gaz, elektrik. Müracaat, Galatasnray 
Balo sokak <Rolf) Ap. 14/3 Bayan 
Anjel. - l 

ı - İstanbul sanat okulu 1çln 80 çeki odun müteahhit adına pazarlık 
suretlle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık Okul miidürlüğü odasında toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Odunlar kesilmiş olmak §artlle okula teslim şartlledlr. nan olunur. 

2 -- Açık eksiltme l6/12i942 tarihine raslıyan çarşamba günü .saat 14 te 
Devlet Orman 1şletml's1 Kr.rabük Revir Amirliği binasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birine! maddede yazılı şartlar d afreslnde lşbu emvalin dlpten kesme 
r.nkll ve istif işinin behcı:. metre mlkiı.bınm muhammen bedeli (6) liradır. 

4 - Teminat akçesi %7,5 he.sabile (2889) liradır. 
5 - Bu ~e alt fıcll eksiltme şartnameleri Ankarada Orman llmum mü

dfirlüğünde ve Zonguldak Orman çevlrge müdurlüğü 11e Karabbk Revir 
fımlrllğinde görfilebillr. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününde teminat akçeleri ile birlikte Revir 
amirliğine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2132) 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesseselerin tutacaklan bü!.un de-tte.r nümuneleri temiz ve it!nalı 

şekilde birinci hamur kliğıda basılmış hazırdır. Defterlerimizi bir kecre 
görmeden karar vermemeniz! tavsiye ederiz. 

l'ınumi satı~ merkezi: İNKILAP KİTAPEVİ İstanbul Ankara Uad. 

lstanbul telefon rniidüPlü ğünden: 
Ankara ve İstanbul telefon santrallannda staj gonıp yetlştlrildikten 

sonra lıizum görülecek yerlere cönderilmek üzere müEabaka ile Bö'ge sanat 
okulu mezunlarından makinist alınacaktır. 

Miisabaka 30/12/ 942 ça!'§amba günü saat 9 da Ankara, İstanbul ve İz
mir Telefon müdürltlklerfle Aydın, Diyarbakır, Konya ve Sıvas P. T. T. 
nıiıdürlüklerlnde yapılacaktır. 

İstt>klilerln bu müdürlüklere müracaatları ıırın olunur. 

Devlet Or man I §letme•i Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Kayın T omr uğu nakil İ§İ. 

(2195) 

ı - Devlet Orman işletmesi Karabük Revir fı.mlrliğine bağlı Yenıhaıı 
bölgesinin Üçkoz ve Eldeşe ormanlarında damgalanarak kesllmlş ve ke61· 

lecek olan (1500) metre nılkap kayın tomru~unun Revirce depo tttlhaz edl. 
len istif mahallerine nakli l§l 30/6/943 ayı sonuna kadar yapılmak tızti4 
açık ekc:iltmeye çıkarılmlftır. 

2 - Açık ekslltme 23;121942 tarihhıe raslıyan çarşamba günü şaat lf 
te Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirllği binasında toplanaclı 
olan k:mıisl:on liuzumnda YaQıllı.cııktır. 

3 -Bfrlncl maddede: yanlı ş~ dairesinde işbu emvalin nakil iş:!ntn 
benıer metre mlktı.bının muhammen bedeli (sekiz) liradır. 

4 - Teminat akçesi %7.5 hesabUe (4200) dört bln iki yüz llradlr 
5 - Bu 4e ait açık eksiltme şartnameleri Ankarada Orman um~ nüi'." 

dürlü~ünde ve ZOnguldak Orman Çevlrge nıüdUrlüRü Ue Karabük ReUt 
Amirliğinde görülebilir. 

6 - IsteklUerln eksiltme gününde temlnat akçelerlle birlikte Revir 
Amirliğine müracaat etmeleri lüzumu Ui\n olunur. (2135) 

İstanbul Maarif müdürlü ğü~den : 

SATILIK İKİZ ÇOCUK ARABASI -
Avn1pn malı körükhi az kullaml
m1ş tklz çocuk arabası satılıktır. Fe
rtköy tramvay durak mahalll Zafer 
apartımanı 2 lncl daireye müracaat. Sı\TILIK BAKKALiYE - Maçka

nın en iyi yerinde dükkftn sahibinin 
rahatsızlığı dolayısUe satılıktır. Gör
mrk lstıyenlerin Işık llsesl Kız Sanat 

- - - - ---- - - ------- -------· __ <_2_17_3..;.>_ Maarif Vekllllğl Lüleburg:ız - Kepirtepe köy enstitüsüne 
M r K t • d b 1 d tanlyc 3803 sayılı köy enstit~ ıerl kanununun t2. madd<.'SI SATU,lK KAl\IYO:S - Dcsoto mar

kalı 38 mo eJ U\ tikli az kullanılmış, 
a ıye ır aaıye epo au af memur uğun an: zarlıkla satın alınacaktır Beherinin muhammen Jaımeıa ı 

29/7/942 günlü 107 sayılı barnameye T c. v 106 bal- Ura, temlnail 1880 · 
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Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soi*tan muhafaza İçin 

J 
kullarunızı Her eczanede bulunur. 

1 N~~-R T'!. H UVYIT Dr. JHSAN SAMİ -
BAKTERİYOLOJİ 

l..ABORA nJARI YERIA Umum! kan tahlllltı. rrengı 
nottaı nazanndan <Wasserman 

Ev işlerine mahs\U her cins kumao içln 

HOROZ Marka 
Anilin paket boyalan 
Umuml Satış: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3, 4, 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

mubayaa ett. 1 ·ı1 paket boyalardan rutubet görm~ olana t.esadüf 1 
ederler ise her an yui:arıkl adrese müracaat ederek değiştirebilirler. 

SAYIN BAYANLAR: 
Beyoğlu lsUklil caddesinde Salnt Antoine kill.!ie.sl 

yanında 319 numaradaki PEl.flAR Parfümeri mues
esesi: Berber salonunu yeniden ve esasından tesis ve 

BUytjK MALI FEDAKÜLIKLARLA t1stad berberler 
HARRY ve İRAKLİS ile Saç hoyama müteba~ısı JO
SEF ve GEOROF.S MVESSESESİNDEN m:lnikürr.ü 
KETi'~ ile te§rikl mesai etmefe muvaffak olduğunu 
müjdelemelke ~erer duyar. 

Salon nıiıdlriycti, muhterem müşterilerine bıiyfık 
temlzllk ve kusursuz bir ~eni~ temin ve rftnric\·uları 
izami bir nezakt.tle kabul edecetlnJ .~:\ygılarlyle bıldi
rlr. Telefon: fJ98%. 

HER YERDE İS~ARLA 

AZIR 
T raş bıçaklarını arayınız. 

Devren Kiralık Apartman 

SÜMER BANK------~ 
LLAR P ZARL RI 

Müessesesi Müdüriyetinden : 
Miitekaldin, malUI, dul ve yetJ mlere üç aylık maaş dağıtımı esnamıda verllml§ olan menmcat 

tevzi kartlan mukabilinde mağ azalanmızca 

Pamuklu Mensucat Daoıtımma Baş•anmışt ır 
1 - ~Ier teni kartı mukabilin de 20 metre pamuklu mensucat verilecektir. 
2 - istihkak sahipleri tevzi kartlarile beraber maaş cüzdan lannı da ibraza mecburdur. 
3 -- • 'lağnzamızda bulunabilen pamuklu mensucat çeşitlerinden intihap hakkı lstihkAk sahibi

ne aittir. 
4 - Her tevzi l;.artı mukabili olan 20 metre pamuklu mensucatın bir defada alınması şarttır. 
Mütekaidin, dul ve yetimlere mahsus olan kuponları hamil b ulunanlann bu esaslar dahilin

de mağa:za1anmı:za miiracnat eifMek istihkakJanm alabilecekJe rl ilan olunur. 

-•İR HAKİKATi Sa';n Müşterilerimizin Naz n Dikkatine 

Pırtınt.alı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru llem olan S t N G E R saatlerinde top. 
ıanmı.ştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz S t :S G E n saati almalısınız ve saatin üzerin
deki S t N G E R markasına, müessesemlzin adresine dikkat etmeniz llzundır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetu taşlarlylc ve nefis işlemesiyle hakikaten nazan dikkati 
celbeden böyle bir harlkull\de s i N G E R saatine sahip olmak 6.deta bir saadettir. 

SiNGER SAATi HOŞA GİDECEK EN HEDiYELiKTiR 
MAKRUJ, ve EN GVZEL 

15 sene zarfında bııurat parasız yapılır. Satış peşindır, vetet>lye muamelembı 7olr.tur. 
DİK.Kı\'l': S ı N G E R saatleri istsnbulda yalnız Eminönü me:-ktzlndekl mağa:r.amızda satılır tst.anhulda 
----- şubemiz yoktur. Adres: Sl~GER SA AT Mııjtazaları. İstanbul, Eminönü No. 8. •• ----·· 

ou eposu 
Sağlam· Ucuz Ayakkabılar 

Köseleden kadın, erkek ve çocuk ayakkabılar~ garanti olarak satılmak
tadır. Çemberlita§ Tel. 20677 

Baby marka sıhhi ve sağlam kullamşlı Biberonlar satışa arzedilmiıtir. 
Büyük eczanelerden isteyiniz. 

ve Kabn teamilllert> kan ktırev
vatı sayılması Tifo ve sıtma 
hastalıklannı teahisl. idrar, bal
gam, cerahat. kazurat ve ~tı 1 
tahlllltı ültra mlltroskopl. hu
susi aşılar lstihzart kanda üre 
şeker, Klorür. Kollestertn mlk· 
tarlarının tayını. 

• Dlvanyolu No. 113. Tel: 209111 m 

MUAMELE 
Vergisine tabi olan Sınat mües
seselere alt Defter ve Beyanna
melerin satış merkezi: :Muallim 
Fuad Gücüyener'ln (Anadolu 
Türk Kitap Deposu> dur. ıstan
bul Adliye karşısında Meydan
cık hanında. 

DiKKATI 
Vergilerini yağ olarak ödeye

cek olan suıal müesseselere aı• 
defter ve b"Vnn"'lle de vardır. 

mi 24'* fi AY 

Bulana mükafat 
,Bir {'anta derununda Gümrük ko
mlsy:mcusu 164 No. lu B. Bu::hruıet

ttn tarafından imzalı gümrüıte ait t1-
carl beyannameler, ordino, fatura. 
şahadetname, gümrük veznesine yatı
rılan meballtln makbuzlan, İthalA.tçı 
birliğinin makbuzları, liınan malt.. 
buzlan, gümrük tarifesi ve sair 
evrakı cumartesi akşamı Kalyoncu
kullultla Aynalıçeşme arasında zayı 

ettim. Bulan için bu evrakın hlçblr 
kıymetl yoktur. İnsaniyet namına. 
aşağıda yazılı adresime geLirlrse veya 
haber verlrse yüksek bir mUkUat ve
rllecektlr. 

Galatada l\fahmudlye 5, A. Topuz. 
oğlu Ud. Şlrkttlnde 105 Xo ıu DL. 
mltro Stavridi~. Telefon: 490ti. 

rDr. İbrahim Denker 
Balıklı Hast. Dahiliye :\liıfelı:ıs<ıısıi 
Beyo~hı Ağacamli, Sakızağacı. 

C::öp!ukceşme sokak Noiıı. il31ııi.••• 
Tel: 42468. 

ZAYİ - Fen fakültesinden almıf 

1 olduğum şebekemı kaybettim. Yeııısi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. , 

No. 2U4 Feza Başaran 

Za.yi - Emniyet Sandır;tnda 93655 
numaralı hesaba yatırdığım para 
lçin kulland~ğım mührümü zayl ett'nı 
yenisini yaptıracağımdan eskisinin 
htikmu yoktur. 
Unkapanında Zeyrek yokuşwıd& 

79 numaralı evde Rüstem kızı Fa.t

ma Saniye Başdal. 

__ satılık enkaz-
Aksaray Hoşkadem cantll br
şısında Kırmatulumba sokak 
8/10 NoJu hanenin enkı:zı acele? 
satılıktır. İsteklilerin Amavut
köy Vapur iskelesi k:ır~ısında 
ııa No. ıu haneye müracaaUarı. • 

Z.&Yt - Kargı nürus memurluBun
dan aldıRun nüfus ıeuereml ve be
raberinde ekmek karnem\ ve Kargı 
askerlik şubesinden verilen askeı llk. 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca.. 
Rımdan eskisinin hülanü yoktur. 

1330 dotumlu Sa1llı oth• 
Ha~an Kabakçı 

l._ ____ ı_ı_ta_n_b_u_ı_B_e_ı_e_d...;;iy;..e_ı_i_ı_·ı_a._n_ıa_r_ı ___ _.1 . 
't':ıhmln tık to. 

bcdell minatı 
89,04 8,88 Fatihte Sinan 9.#a mahalleslnln Ak.tar Yekta sokağında 

48 lncl adada 14,85 metre murabbaı sahalı arsa. 
425,00 31,87 Aksarayda Mimar Kemal mahallesinin Azlm.kAr e<>ka2'tn

da 28 incl adada 21,25 metre murabbaı sa.halı arsa. 
265,20 19,89 Aksarayda Mimar Kemal ma.hallesinln Azlmk~r ısoka~ın

da 28 inci adada 15,60 metre murabbaı sahalı area. 
23,50 1,76 Fatihte Ha.san Halife mahalleslnln Okumuş adam soka.-

Bayram ve yeni sene Jçln günün !caplanna en uygun ve faydalı bir tında. 97 ncl adada 2,35 metre murabbaı sahalı ar6a, 
hediye ola.blllr. Çünkü: 38,50 2,89 Fatihte Hasan Halife mahallesinin Otumuş adam soka.-

Her gün, her yere giyll&bllecek kadar zarif, or!Jlnal ve sa~lamdır. tında 97 ncl adada 3,85 metre murabbaı sahalı arsa. 
Yf.ğrnur, çamur ve kard:ı. katlyen bO'lUlmadan şosonsuz ve çizmesiz 11- 438,40 3.2,73 Fatihte Hasan Halife mahalleslnln Bali. Paşa sok.atında 
ylleblllr. Ayaklan rütubetten muhafaza eder. Yalnız yüzü; arl\l edil- 128 lncl adada 87,28 metre murabbaı sa.halı arsa. 
diği zaman az bir mas:-afla değ~rek heyetı umumlyesl yrnUeşir, Taluİıln bedelleri lle llk tenı.lnat miktarları yukanda ,azılı (6) parça 

Kısaca: Sağlam, znrlf, sıhhl ve ekonomiktir. Tabanındaki (A MI> arsa satılmak üzere ayrı a.yn açı.it arttırmaya konulınu~. Şartnrunelert 
markasına dikkat ederek büyük kundura mağazalarından talep etme- Zabıt ve MuamelAt müdürlüğü kaleminde görülebilir, İhaleleri 22112/gü 
nlzi dller, s:ı.lonumuzda en son modellerimizi ve orijinal modeller üzerl- Salı günü saat 14 te Da.t.mı encümende yapılacaktır. 
ne yüksek bir işçilikle ısmarlama servisimizi emlrlcrtnize Amade bu- . Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlle ihale günü. muayyen 
ıacağınızt nrzederiz. saatte Dalınt encümende bulunmo.ları. • (20'75) 

Dikkat: Yalnız ( A :l\I 1 ) markıtlıları hakiki ve rarantilidiı·. 'f 
&ıtış merkezl: Beyoğlu IstlklAl caddesi, Karlm:ın karşısı: No. 365. Vil!yet dahlllndekl ilkokullar için alınacak 2500 adet &Oba borusu, 650 

• Tonıtom apartımanı No. 4. adet yuvarlak dlrsek ve 650 adet dirsek kapalı zart usullle ek:slltmeye konul-

Tnkslm meydanında gayet geniş. parke döşemeli, 5 ~lı, kalorl!er, İ muştur. Mecmuunun tahmin bedell 9378 lira 50 ku~ ve llk teminatı '70S 
sıcak su, radyo gr11maton, telefon ve frlJlderu bir apartıman devren ki- stanbul vali ve belediye reisliğinden: Ura 28 kuruştur. 
ralıktır. Aynı apartımauın salon, yemek ve yatak odalan takınılan sa- Yap,ln devamlı takiplere rnıımen bazı şotörlerln hllA tarıre lıar!(:inde Şatname Zabıt ve Muamelft.t mildlirlüğil ko.leminde görüleblllr. hıaıe 

para ıstedlklcri ve pazarlığa girlııtlkleri görülmektedir. , 22/121942 Salı günü saat l~ te Dalml encllmende yapılacaktır. Taliplerin 1111: 
tılıktır. Mobllyeler lüks ve yenidir. Eşyayı satın alacaklara apartıman I D !bil 1 1 d 1 t<:mlna.t makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı ı.o.Mıın aeJen dl-r ve-u g er n o d etle tak bl Emniyet müdürlüğüne emred!lmiftir. ....,. .. •" 
ıfo 1redlll" Fc110 1rıc;m e11 wıv.ıı tıımn.mf"n ııatılablllr. t 12 111 Bövle blr hale maruzknlan her vatandaşın en ya.kuı polis noktasına ve- sıkalarile 2490 No. lu kanunwı tarftatı çevresinde hazırlıyacakl:ın teklif 

···~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~iiij~i n a~14 bd~D~d~dmrnenrm~~~~-


