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Ne büyük bir suç işle

mişiz de haberimiz yok! 

Milli Şef 
lstanbulun kurtuluş 

bayramım tebrik ettiler 
Amerikayaı giden gazeteci ar

kadaşlar, Yeni Dünya toprağına 
ayak basar basmaz çetin bir sor
gu ile karşılaşmışlar, haylı üzül
m~şlE)r. 

Indikleri oteıde, biraz dinlenip 
nefes almaya vakit kalmadan, et
raflarını saran Amerikalı meslek
~aşlan <rMerhaliaı) yerine gaze
teleri uzatarak: «Alma:nyaya 
kronı veriyor muşunuz, doğru 
mu'>11 demişler. 

İlk ziyafet sofrasında, arka
daşlarımız, Türk milletinin Ame
rika halkına karşı beslediği de
rin sevgiyi güzel güzel anlatıp 
tatlı dille nutuklar söylerken, 
öteden birisi seslenmiş: «Peki 
ama, krom meselesine ne dersi
niz?)> 

Bunları, Hüseyin Cahidin hiç 
üşenmeden - Amerika hesabına 
olacak - telsizle gönderdiği uzun
ca bir yazıdan öğrendik. Ameri
kadan bu kadar .küıtetıe gelen 
Uk yai':ının, Amerikadan acele 
bfldirecek başka bir dbıi yok
muş gibi sadece bir krom kaygı
sına tahsis edilmesi, bu meselenin 
misafir. arkadaşlarımızı epeyce 
sıktığını gösteriyor. 

Türkiye gibi uzak bir ülkeden 
tayyare lle Okyanus aşarak yor
gun argın Amerikaya gelen mi
safirlere, dost memleketten soru
lacak ilk haberin bir maden satışı 
olmasım bizim havsalaıiıız kav
ramaz. Fakat, bizde gündüzken 
~erikada gecedir. Bu fark, bü
tün görüş ve anlayışlarda tesirl
nl gösterir. Biz havatı milyal'la 
ve tO'nla değil, gönül ölçüslle 
tartmaya alışmışız. 

Amerikalıların bu işe derin il~ 
gtlerini de anlamJyor değ'il_iz. 
Krom, harb fabrikalarında kul
~lnn bir m darid r. Bu.~ade· 
nl Alrnanyaya satmak, onun 
barb endüstrisine yardım etmek
tir. Amerikalı dostlanmız buna 
tahammül edemiyorlar. Çünkü, 
Hüseyin Cahide bakılırsa, bu ti
caret anlasmasının Amerlkada. 
bıraktığı kötü izleri silmek için 
epeyce uğraşmak lft.zun gelecek
mis. Ne yazık! 

Bu harb ortasında kuvvetli 
olmak için yalnız büyük ve kah~ Suat Hayri Ürgilplü: 
raman bir ordu değil, bol ve mü- C. H. P. VilAyet İdare heyeti 
kemmel silB.h da ister. Bu kar- reisi - İstanbul 
gaşalık ve hodkftmlık devrinde Asli duygularından müte'hııssis ol· 
Türkiyenin bitaraf kalması için duğum sayın İstanbul halkına teşek· 
şart, herkese karşı dürüst dav- kür eder, güzel lstanbulumuzun 
ranmasıdır. Türkiye bugün için kurtuluı yıldönilınlinü kutlarım. 
hiç bir tecavüzden endişe duy- lsmet İnönü 
muyor. Sayın Suat Hayri Üyıgüplü: 

Krom meselesi dolayısile, bu Kayseri mebıisu "'e C. H. P. Vi-
üç noktayı anlatırsak Amerikalı !ayet İdare heyeti reisi - lstanbul. 
dostlanmız:ın bize daha fazla lstanbulun kurtuluş bayramı mü-
hak vereceklerine emlniz. nasebetile gösterüen içten duygula· 

Almanyaya krom verirsek, Al- ra teşekkür eder, sayg1larımı suna.· 
manyadan, çok muhtaç olduğu- rım. 
muz siıahları alacağız. Eğer he.rb T. B. M. M. Reisi: A. Renda 
tehlikesi karşısında, kuvvetli Syın Suat Hayri Ürgllplilı 
olmak için Türkiyenin silA.ha ih- Kayseri mebusu ve C. H. P. Vil!-
tiyacı Amerikada kabul ediliyor- yet İdare heyeti reisi - İstanbul. 
sa ve bu sllilılar ancak krom Kurtuluşlannın yıld8nümünü kut.
karşılığı. veriliyorsa Amerika bi- lıyan İstanbutluların asil heyecanla~ 
ze: «Niçlnı krom verdin?>l diye- nnın tercilmani olan tel yazılarıni 
mez. Bunu demeye hak kazan- hüyfik bir zevti ve tahassüsle oku· 
me.k için: «Sana her lstediğln sl- dum. Candan temennilerimi suna
Iı1.hı biz verdik, Almanyadan si- nm. 
lalı almaya ihtiyacın kalmadı, 

Necmeddin Sadak 
( Devami sahife 2, eühm 3 te) 

C. H. P. Genel ıekreterl 
Zonguldak mebusu 

H. Türkmen 

Yiyecek fiatlerinin 
şiddetli kontrolu 

Pirinç ve zeytinyağJ mevcudu 
3 günde bildirilecek 

Hariçten gelecek pi~inç ve 
:zeytinyağı fa~Jan mahaUt 
belediyelerce tasdik edilecek 

Yiyecek maddeleri flatlnln her rinde durmuş, fiatlerl yükgeıtme
gün biraz daha artması üzerine ~e sebep olanlan tesbit etmek 
Vail ve Belediye Re1sl Dr. L11tfl üzere Belediye teftiş heyeti mü
Kırdar, piyasayı gezerek bizzat dürlüğüne talimat vermiştir. 
tetklkler yapmıştı. B. L'O.tfl Kır· Teftiş heyeti müdürü B. Necatı 
dar, hayat pahalıtığındald Amil- Çiller, yapılac~ kontrol ve ta
ler arasında malların elden ele klbln seyir ve şeklllerl etrafında 
geçmesi ve bu suretle fiatlerin bir çalışma programı hazırlıya-
zlncirleme suretll~ artması Uz~ (Devamı ıahife 2. ıiitun 5 te) 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

llmen kesiminde Almanlar ·ki 
meskOn ·yeri zaptettiler 

.. 
Stalingrad' da sokak muharebeleri devam ediyo 
Moskova'ya göre Almanlar Sinavino'da 60,000 

Ruslar 21,000 zayiat vermişler 
Vfchy 10 (A.A.) - Berlln.'den bll

dlrlldlğlne gôre, Alına.n kuvvetlerl 
Astre.kan 1stlkamet1nde Kalm.uk eya
letine derince glrm.şllerdlr. 

Sta.llngrad şehrlnln yardımına 
koşmakta. olan birçok takviye kuv
vetleri hed~flertne vasıl olmadan 
yokedilmlşlerdil'. 

Londra. 10 CA.A.) - Stallngrad'da 
Alınan taarruzunun şiddeti gevşem.1.§ 

olmakla. beraber, şehrin sokala.nnda 
muharebeler devam etmektedir. AL. 
manlann şehri hücumla zaptetmek
ten va-ıgeçtlklerl ve atır topçu ateşi 
ile tahrlbedeceklert hakkında Berlln
den blldlrllen tMaVVUt1 henüz mevki 
fi'le konulmamıştır. 

Moskova radyosu. bu sabah Alınan~ 
la.nn ele geçirdikleri sokaklardan 
atıldıklarını ve blr kesimde 1400 Al
manın öldürüldUğllnü blldlrmlştlr. 
Ruslar, kanlı ça.rp1"'Dlalardan sonra 
Almanlan harek!t üssü dlye btldlı11en 
b1r yerden atmış.la.rd.ır. 

Rus tebU~de Almanların şl.mall 
garbide ele geçlrdt.k:lertnl blldlrllen 
lld meSkfuı yerin İlmen gölü bölge
slnde bulundu~ blldlrllmektedlr. 

Rus Enformasyon bürosu, LMoga 
gölünün cenubunda. 7 Rtu tilmenlnin 
imha edUdlti hakkır.dald Alman iddi
asını a!fedttmez blt yalan diye tav-
~ 11• .JJMcıca s61ün0n 

cenubuıı<t& ve ıw de b&fka bir ,enle 
bir Ru.s alayının blle çembere alın
madığını 111.ve &tmlft1.r. 

Slnavino bölgestndekl muharebe
lerde Almanlar 60,000 1c4l kaybet
mişlerdir. Rusların zayi.atı 21,000 ki
şidir. 

Çin' de 
kapitülasyonlar 

---••ı----

İngiltere ile Amerika 
kapitülasyonlardan 

vazgeçtiler 
---;••--

Londra 1 O (AA.) - Lon· 
drada İngiliz - Çin milnaaebatı 
bakımından gayet büyük bir 
ehemmiyeti haiz bir demeçte bu
lunulmuştur. Bu demece göre, 
İngiltere hükUıneti Çinde ıimdi
ye kadar ecnebilerin istifade et
tiği kapitülasyonlardan feragat 
etmeğe ve bu huawta Çin hükfi
metl ile müzakereye giri;,meğe 
ve yeni bir muahede akdetme
ğe hazır bulunduğunu Çin mas
lahatgüzarına bildirmiştir. Bir
leıik Amerika hükumeti de Va
şingtondaki Çin elçisine buna 
benzer bir tebliide bul~P,DiWI'" 
tur. 

9 ilkti?şrln güni\ kıtalanmız, 6 
llngmd ve Mozdolc mmtakala 
düşmanla. çarpı.ştılar. Dlğ'er cephel 
de ehemmlyetll değlşlkllk o1m 
tır. 

Tebliğe yapılan ıı~vede de şö 
denilmektedir: 

8 Ukteşrln günll ha.va. kuvvetle 
mtz 6 tank, 40 kam:yon ve otom 
tahrJbettiler. 8 bataryayı suı;tur 
la.r, üç bölüğe yakın düşman piya 
slnl ve blr takı'l'Tlıe süvarisini dağıt 
la.r ve kısmen imha. ettUer. 

S1ıe.11ngrad'da düşmanın hüc 
rını püskürttük. Kenar ma.hallel 
rlnden b1r1nde tanklardan yardım 
ren düşmanın plyada gurupları, V 
ga nehrine llerllemeğe teşebbüs 
tiler. Dü~anı püskürttük, bir böl 
ğe yakın kuvvetini .imha ettik 

Blr kesimde çember içinde bulun 
ön mevzllerdeki erlet'lmlz. muaı 
da.ne muharebeler Ue ç-emberl yar 
rak kurtuldular ve yanındaki m 
da!aa kesimini işgal ettiler. 

Staliı'ıgradın şimal bat!Slnda ku 
vetıerimlz, işgal ettlklerl mevzil 
kuvvetle tahkim ettiler, ayn ayrı k 
slmlerde menli muharC'beler ya 
tılar. 

Mozdokta. düşman tanklardan ya 
dun gören blr alay piyade kuvve 
meTzllerimba hilcum etti. DUşm 
pllirkilrttilk ve 300 e yakın er ve .s 
bayı.nı öldüroük. 

D•• ki R b Şimal batıda. 30 ta.nkla hücum ed 
un gece ua le liği Alman piyadesi, 1kl meskun yert 

Moskova 10 (Radyo) - Dün gece gal cttl. Mukabil hilcumlarla ıo ta 
yarısı neşredilen resml Sovyet tel>- ta.hrlbettlk ve düşmana büyik 7.a: 
Ittl: at verdlrdlk. ' 

Şimali Fransaya büyük bir 
hava akını yapıldı 

Doğu taarruzu 

ve Bulgarlar 

Londra 10 (A.A..) - Tarlh1n en betler olmuş, mua:ızam blr alev ve 

Hakkımızdaki duygu ve düşün
celerine değer verdiğimiz dost 
bir memlekette bize karşı şüp. 
heler doğmasını hiç istemeyiz. 
Bu meselede bizi en fazla üzen 
şey, Türkiveyl daha yakından 
tanır sandığımız bir memleket 
~!k~rının harb meselelerini ve 
'Anillt menfaatleri, bir gazete tel4 

grafı ve bir kaç kllo maden sa
tışf 1e allak bullak olacak derece
ce hafiflikle ele almasıdır. 

Balık akını başladı 
Dün 7000 çift palamut, 
5000 çift torik satıldı 

• büyük hava akını diln gilndilzlln Şl- duman sütunu yükseldiği. görülmi14-
malt Fransadakl Alman harb hedef- tür. 

lngiltereye saldırmak 
için Japon - Alman 

anlaşması mı yapıldı 7 

Türkiyenin sattığı yahut sata
cağı krom madeni dolayısile 
l\merikada uyanan tel8.şı göriin4 
ce, işin iç yüzünü bilmeyenlere Dün Balıkhanede ırodl bin çift söylüyorlar. Bu yüzden 3evk1yat üç 
l5yle gelir ki Almanya harb sa- palamut, beı bin çift torik aatılmıt- gün gecik.mittir. 
nayii durmak üzereydi de bu sa- tır. Torik ak:ıiıının birdenbire ba7lıı.· Dün mezbah.ada karamanın canlı 
yede yeniden işlemeye başladı. dıği görülmü§tÜr. Dün tutulan to- kilosu 70 kuru~a, kızıl karamanın 
yahut bizim vereceğimiz krom. rikler iri ve yağlıdır. 75 - 77 kuru~a. sığınn 4.S - 55 kuru· 
:Almanyayı yenilmekten alıkoy- Palamutlar topdan U kuru~ıı. şa. mandanın 50 kurup, <lağlıcın 
Clu. Temin ederiz ki Türkiye toriiin kilosu 20 kuruşa satılmıştır. 75 kuru§a, marya lavU'cığın 65 ku
Jcromlannın harbtn neticesi üze- Diin lstanbulun bir çok semtlerinde nıoa satılmıştır. 
rinde hiç bir tesiri olmıyacak, torik satı11 yapllmt§, halkın bu ba- Fiatlerin bayram münasebetile de 
~erikanın milyar hesablle sa- lığa fazla rağbet gösterdiği görül- artmıı olduğu ileri sürülüy.or. Hava4 
yılan tükenmez kaynaklan ya- müotür. Alakadarlann söylediklerine lar iyi gittiğinden kasaplık hayvan4 
hında bu bir fiskelik madenin nazaran bu sene halk balığa her se- ların normal mikdar üzerinden bir 
'terilmesi yahut verilmemesi kim· n~kinden fazla rağbet göstermekte- mikdar daha getirtilebileceği anlaşıl
sentn ne yenmesine hizmet ede- dır. . • . maktadır. Havaların güzel gitmesin-
cek, ne de yenilmesine engel ola- Bu sene fazla mikdarda ihra~at den istifade eden celeplerden bir 
bilecektir. balığı avlamak 'Ve halka fazla mık-- kısmı ılirüleri Yalova'ya kadar ge--

Bundan başka, Türkiye, kr9m darda .b~~k yedirmek üzere balık- tirmektedir. I 
satışını eski bir anlaşma ne ın4 çılar bırlıgı tekrar gaz ve mazot te- B E ._ 1 d·V r1 d iki • • bb' . . M u ıene rzurum 1o:oyun an, ıge 
gUte~eye tahsis ettiği müddetçe, .~r . ıçın t~§e ilse ~.eç~ıo~. o- mıntakalardan gotirilen koyunlar· 
~n güç zamanlarında bile sözün4 torlerm bugunlerde dunkü gıbl de- dan beııli ld x....-d d h üsait 

r1 d.. iz km 1 · k" l o u"u.u an a a m \ten ge onmemlştir. Bu a:nıaş- n e çı a an ım anı mevcut o ursa fiat buluyor 
bıa bu yıl bitmiştir. Bunun dı· balığın daha da ucuzlıyacağı anlaı- =====·=========
$ında, mallarımızı serbesce sat4 ıılmaktadır. 
inamıza engel olan hiç bir teah- Balıkçılar birliği, çok balık tut· .. :i. k k a ~ I e rı 
hüdümüz yoktur. rnak auretile hem balıkçının istifa-

;_Junu da söyliyellm kl Amerl- desini düşünecek ve hem da balık 
Jcayı bu d~rece pşırtan bu alış- çoğalınca. fiatler dü§eceğinden hal· 
~~riş kara.ı:ımız, tek ilgill devlet kın ucu~ca balık yemesini temin 
olduğu halde hıgilterede hiç edecektır. 
hayret uyandırmamıştır. Çünkü Balıkçılar, torik ve palamut avına 
tl:'ürkiyenln, gizli iş görmek Ade- ehemmiyet vererek fa.z1a mikdarda 
tl değildir. balık ~akaladıklarmdan bir müddet-

1\ır 1 . h . t . liğ' l tenben fiati yükselmiı olan diğer 
J ese en:ını e emmıye sız ın , · b ı ki 1 k .. "'l bi .. I kı cı:ıs a ı arın a ıcısız alması uzerl-

~· ç r soz ve an aşmaya ay n f 1 ri d" u b 1 · 
blmadığını bu suretle bir tarafa ne ıat e uşmege a§ am~ştır .. Bır 
bırakırsak, Amerikalı dostlarımı- hafta evvel Balıkhanede hır ukılo.~u 
tın bu alış verişten kızmaları de- 360 kuruşa s~~ıla~ .~ılıc; balıgı dun 
lll, memnun olmaları 16.zımdır. 102 kuruşa duş!11uştur. 

Nutuklarda'n ve yazılardan Et fıatlerl 

Parali z.arflari 
toplıyanlar 

Hava Kurwnu adına evlere bı· 
rskılllf\ fitre zarflannı bugiinlerde 
topluyorlar. Fakat bazı mahalleler• 
de bu Zarfları loplayaıdar çocuklar· 
dır. Gerçi bunlar Hava Kununu ma
halle te§kilAb tarafından bu işe me
mur edilmiş olabilirler. Fakat sorul
duğu zaman paralı zarftan toplam.a-
ya salahiyetleri olduklanna dair bir 
vesika gösteremiyorlar. 

lerlne yapılmıştır. 4 motörlll 100 tane Bu ha.va akım yapılırken, diğer 
uçankale ile L.lbratör tlp!nde dev müttefik tayyare gurupları dilft'nana 
bombardnnan tayyaresi 500 mfttte- SoL- ı O (H t h b" • 
flk avcı ta~-"'9'lıı himayesinde karşı şaşırtıcı hücumlar yapmışlar- ,,.... usus mu a mm 

33""".,_.. den) - Bulgar siya.at mahfilleri, R 
olarak şıma.ıt Fransada LUl& şehri et.. dır. Bu akından yalnız 4 bomba tay- . . .. 
varındaki büyük: çellk ve lokomotl! yıı.reml! dönmeml~lr. ~00 avcımız· cephesınde ~~~~n ~üyuk ta~rruz 
fabrıkalanna hücum etmışlerdlr. dan bl9 b1rl ka.~Umemlfttr. Al- nun sooa erdı~nt istıdlll edıyorl~ 
Tayyareler Şlmall Fransa.da. 80 kilo- man zayiatı henüz katt olarak tesbit ve Almanya ıle Japonya arasın 
metre dahlle nü!uz etmişler ve bom- edllmem.LJ 1'e da 5 Alman tayya~- İngi)tereye aaldırma.k için bir anla 
balanru salmışlardır. Hedeflere 1.sa- nln. dilştliğü "göriilmüştür. ma yapıldığını sanıyorlar. 
...................................................................................................................... 

ı 

anlıyoruz ki Amerikanın arzusu Et fiatlermde bir iki gündenberi 
'her.şeyden önce Türkiyenin kuv- bir mikdar yükselme olmuştur. Al!-

Bir yolsuzluia meydan vermemek -
içm toplayıcıların elinde hi olmaz- Tiyatromuzun 1942 • 1943 repartuanndan ikl sahneı 
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HAFTA SONU NOTLARI 
.Aab ~culanm dtlft1p ba.,. 

B 
1r Jllmak, yemete, ıuzeıe, ıtızeı ~ 

çok kelimeler gibl cbayıl· • bayılmak, tnanm bu ~tt. 
mak• kellmeslntn de dlllm1z- baJılm8a 1'U'mda blq kalır. ÇOnt 

Bayılmaya dair 

Lig maçlar1 
GalatCUGTay • Taluim, Be,ll.ltlf. KaaimPafG, 

.Vela • Davatpaıa Yarifl luajılQfiyot 
d~ btrhç m!nası vardır: Asıl ti Gtekl bayılmalarda a.yıim•nıt 
cbndlnl kaybetmeb demeye Jçhı nasıl olsa bir çare buluna• K l - 1 ceıır. Bu ç-ıt bayılma mut- upa maç an do ayısile bir haf· dılar :r.en ı:ivuncnılaidan ...., .utu'. BaJbB1 ba"a]IAI' == .:_ 1~ L ~- -} -lt J "Ul # -
laka düşmek guretlle, yanl • ııw11 1&91 ..,_ .-.nyan iı maçlarina kurUJan lin p l>lt ..-
yerde olur: cDü.şilp baytldı.• He- ::Ub.::'::ın~~:-,..; 7*~--!111dae Feııer~e ve Şeref ~il!~ ltlemektedir. tf. fa& ha~ 
men doktorlar gelir, insanı ayıl- ss Ura bayılıp ayılmaya n~t ~WAllll devam edilecektir. Fih- ıari btrt'ı aluamalda ah•r mu• 
tırlar. bulamadan 8lzl flh.lt ııatıerl• türe ıare, Fenerbahçe .ıaaında hactııı hat*1ı eneril.( mUdalaanın 

Blr de bayılmak cpek hoşlan- tekrar tekraı: bayıltıyorlar. Bun& Calatuarayla Tak.im, Şaraf atadın- ~ıiuu kapamak'ildıiı. 
malu demektir. İn.san l.yl piştrllen e d~ı..ı- ... a _ _.. d L da Süleymaniye ile latanbulapor, ı g-ec·:ıunı .. _._mfn _.ti•ıc-ız 
yemeğe bayılır, &fizele bayılır, n ...... wr w cuer, ne ı ~ımum D JI V E B ik -'- --. .... ...n •• ..... 
&{lzel aöz.e bayılır. Bu çeşit bayü- ruhu. Alt* gijcilnilzlhı yetti.il avutpqa • e a. eı· ta,.. Ka- bu ınilsabakada Vefalılan teerUbe 
manm yeri yurdu yoktur. İnsan tadar bayılablUrs1ntz. 11mpqa takımlan lı:ar§1lapcak1ar· bakımından avantajlı c8rmekteifz:. 
ayakta da, oturarak da, yatarak ili'! dır. Aynca hez iki atadda ikinci kü· Beıik:taı • Kasimpaıa 
da, yürüyerek de bayılablllr. !!!!! ır..e maçlan oynanacaktır. 
Amma zararmdır. Ayılmak 1çtn Belediye haberlai Fenerbahçe takımı bayram dola- ~ref atadının son karıılaımaıı 
doktor tcabetmez,. yıaile maç yapmak üzere dün Üşam Beıiktaı ile Kuunpaıa aruında 

Çok sevmek de blr nevı bayıl- Belediye haberler1nl bllmeım Mersine hareket etti~inden B . .ı. • olacaktır. l.tanbul fAmpfyonu Be. 
sJdd lmd1 • ey .. oz ikta 1 la bu U 1 '-' 

maktır. Aşıklar devamlı baygın- c en f olduRu k&· la yapacağı mU.abaka ajanlık tara- 1 • 1 ı n •ene Sere en .,,ı 
Iardnndırlnr. Sonra renkler sol- dar alflkayla okur muydunuz? Es• fından tehir edilmiıtlr. v~yetFte baılamı1ı o1~ra1k c.8

1
rme1k-

dular mı bayılm!f olurlnr. Bay- kiden deditJm beı altı ay enet. G ) T • te,,.r. uar maç an ao ayıaı e z-
gın renkler cansız, gevşek renk- O zaman herkes cephelerden ge- a ataaaray • aksım mirde ı:yapbklan karplapnaJar ken-
Jerdlr. Bu yüzden bayılmak cgü- len haberlerı gözlüyordu. Ordu- F enerbahçe ıtadında aünün ye· dilerlne mevsbn lbqında çok iyi 
neş'ln batması» mAnasına da ge- lal' n ereye doğru llerltyor? KJm ~&ne bi~nci küme maçı Galataaaray bir ldman oldu. Son lıa!ta maçında 
lir. Gurub zamanı gllnC§ pek kime tesllm olmuş? Hangi ~hlr ıle Takaım arasında yapılacaktır. Beykoz. karıuındak.i l>ocalamalan-
baygındır. Lugnto baktım: cBa- dllşmilş? Beıikt.at ıve Fenerbahçe kulüplerine nı takım ahenginin bozulmasında 
yılınnk cufül etmek•, .. zengin ol- ..... ~ledlye yiyecek 1flerlle Dllf• hrıı malum aaha hissesi ihtJlalı yü- h-lmaktayız. Bir takım ne kadar 
mak• mlm:ısına da ge!lyormn". ..... olmaya başladıAuıdnn beri zünde tak k G 1 k 1 1 1 k -. belediye ha-rıert b• ... •ct pI*-.a-. n ım çı armıyan a atasa- uvvet i o uraa o sun tAı-den e ai-
:Bence ölmek mAnasına kullanılan ,.,.., uıu ~ 1 1 b 'h ·1· f ı ...... 
ufül etmek bayılmaktan "Ok öte- dır: rBelediye plrlnç ftatlerlle r~y.ı an .. u ı tı a ın yanız saha aa- len bir iki eleman o takımın anlaı-
re geçmektir. " m~l olUJOr>, peynir lşlnl fnce- hıbı kuluplere k&r§l olduğunu ve di- ma kabiliyetini .araar. Nitekim o 

Zengln olmak yerlne cbayılmakı Uyecekt, tbeledıye re1si zeyttn.. ier takımlarla olan lig maçlarını gUn muhacim lıattından Sük.rUnUn, 
tcllmeslnln ku11a.nıldı~ını da ıııo J8tcılarla ıörüştü •• Bu başlıktan °~ uyacaklarını. bildirdikleri cihetle mUdaEaadan Hi.lseyln ile Hrlatonun 
d'uymadım, Fakat tbayılmab sk8r ıönnea ln.san Btaltncrad hır ayd&nber~ ılk deEa olarak yarın aynlması takımı Beykoz kar,isinda 
tcllmest, bugünlerde en çok cpa- meseıestnt toJa-,iJkla btr ta.rafa ta~ kadrolarıle aabada aörmek b- bocalamaya aevketti. Beıiktatlılann 
rayı vermek&, .~ekıt mAnası- bırak:ıblllyor. l:. olacaktır. badema bu aibl hatalara düıecek-
na kullanılzyor. Ben em!nlm, şlnıdi btrlnl çev!- Taksim kulübü; maf& auaamiş lezlnf ümit etmemekle beraber bu 

Berberde tıraş oluyordum. İçe- ıip cSW!Agrad dQfttlb dellll!z vaziyette bulunan Sankırmızı takı- kadar olsun hırpalamaktan kenefi.. 
rl blr kalfa girdi. Yeni b1r aya.k- o başını veçirip s1M §Öyle IOr&- mın kareımıa illı: dela"'çıkmalı: ıana- ml:ıl alamadık. 
tabı almış. Paketi bir masaya etttır: 91%.lığına dilşmüıtilr. Kümenin sonun• Enerjik oynamalcla iftihar eden 
attı ve bltldn bir halde sandal- - ZeıtlnYalı flJ.aıetl dilşmft§ culanndan oian Taksimin Galatas~ Kasımpaaa k.arttS111da fazla aıki-· 
yaya yığılırken •tam otuz beş 11ra mil? sen oodan haber veri k d ı:. d ..- .,_ bayıldımlı diye lnledl, rayın ar11sın a ne .-;a ar dayana• caklarını tahmin etmemelke beraber 

-====-==ıı=::=======:.:z=--==11:111---=-Se•viıııık•e•t •Ra-=d~o c.t.kından ziy~de Sankırmı.zılıların tampiyonluk yolunda yilrliyen bir 
_ lıglere nasıl hır kadro ile ba,lıya- takımın en ufak btr maça bile b&-

Ek k k k ık 
c:aklan merak uyandınnlfhr. Bu kar- yi;k bir elıemmlyet 'ftnlleal llzım 

m e artı a arsa Flatmanın Calataaray tar.ItarlulDI oldufuna Jpret etmek l&z:ımdır. 
Fe.e-bhçe atadma toplıyaaıiJ mu- Normal netle• Beıiktqın lehlne"dir. 
hakkaktır. Normal uetice Calataaa• $Azl Tezcan rar.n lebindediT. · 

Serbes meslek erbabı ve sanat sa- ~r~~~ı:ıns:e[!!nil:e Yarinki maçlann 
bipleri pah 1 J ;c... rt v .. ı- maçı lat.aııbulapor Oe SüJeymaniye Pl"OP'aml 8 1 l~ıD 8 8C8gl01 SOY uyor aruuıda olacaktır. Aynı muhit ku- l.t. Futbol AJanlıiındanı 

lüpleri olduiu içia 9eUlercle~ri Fenerbabçe Stadıı 
latanb.I. 1 • A h d k bi.:biderile yaptJda.rı maçlar .. kı Saat 9,30 Hilll • A. HiMr • 

L_ 

1 
.... zmkır1d•e1 v n kra a ame uaullna. kalciınlmumı doira olnıaha 'Ye zaman. zamaa çok _.._ kemı Selimi, Sadık, Hqri; &at 

~me uau unun a ırı acaıı. e me· bulmamütadulu. z:e1 0 ımlar çakannalr.tada lar •- 11,30 E .. .. t.tikJU Hakanı t: 7~ln~ d~lı:t n müeaettleri Bir kundma tammial diyor kfı m...!a. l.tanJ.d.po.WU ~ ~ E,ref, Ze~ L6tfi; Sut 13,30 G. 
t ıdimle le d 1 tim b'd Cı;.&me izim gı ilere karneair nme te J er t.ara an ~ eY' • . enu -em enne ~-U• memur 'Ye nrlla.-r rL le b ib görü k d"ğ h .,,, Saray Talaıim ..... s.--ı1.. 

b
·-vata .1 

• u. ye-' vle ı ,~ma- olarak •atılırsa fırınların önii ÇOL maniyeliler de kendi ayanndaki Ne§et, Semih; Saat 15,30 Doğu • 
nıye maaıı .uan ara ııtarne °" k lü 1 H l' Hak A. Ad Bü'--..J 

ile ve ucuz fiatle verileceği halluı- kal.b.lıld .. wkbr. Elı:meii alma- u p ere ka!'fl muTaffakıyetli a ~ç em: erQ. MmUo 

daki ha.her eh · · d b i nın zorJuiunu bir tarata bırakabm, oyunlar çıkarmaktadırlar. Kal'flla,.. Halıt. 
s.iieue.elerd~ !_ı,::.°7 le ~ her halde 400 kurup yapbaımız bir manın hu yüzden çetin bir çekiş- ~ Stadı: 

~ ...... nara aeroea _u_ b . m lı li d V• '- • d"I cı__ 9 IDaiek aalıipleri. sanatkar ay-.u ı pençeııni, 60 kurup yap- ~ a n e geçccegı tanmm e ı e- ... t ,30 Beyoilu - Rami Ha-
le tarafından iyi kar la ve a;e- tığımız bir yamayı ekmeği 50 - 60 hilrr. lstanbul~orun lstanbul dör- krmı Muhtar, Müey:yet, Hayati. 
Ekmeğin karnesiz 0ı!:.ı:~m~ ~~ kurup. aldığımız zaman da ayftı fi- düncül~ğünü kaybetmemeai için bu Saat 11,30 Siileymani:ye • J.t. Spor 
luruı arasında satılacağı etrafs:ıd&- ata yapacak değiliz. Biz böylo ol- maça tazla ehemmiyet vermesi la- H~: Şazi, Mustafa. Ziya; Sut 
ki haberler de bu aınıf halkta bir ~uğu~uz gibi diier eaaatkirlar da zımdır. 13,30 DaV11tp&fa • Vefa Hakem: 
memnuniyetsizlik belirtmiftir. fıatlerı arttırmalı:. ~~~iyetinde Vefa • Davulpafa M~ffer, Baha, Necdet; Saat 1,,30 

Dün, Vali ve Belediye Reisi Dr. kalaca~Iardır. Bu 1§, bırbırıne o ka- Şeref standımn ikinci maçı Vefa ile Betıktat - Kaaunpqa Hakem Sami. 
B. L6tfi Kudana karne awliinün dar baglıdır ki, bir köaele fabrika- Davutpaşa arasında yapılacaktır. Bu Fazıl , Miiınir. 
kaldırılmasına tarafdar olmadığını 81!1da 200 kanıt gündelikle çalı§an ıene milli kümenin '}'apılması tekar- -'------
yazmııtık. Bugün de ekmeğini kar- hır amele Kinde dört demek için rl:r ettiği için Ye~lbeyazlılar milli Bakırköy Halkevinin 
nesiz olarak tedarike mecbur ola- 200 kuru~ vermek mecburiyetinde kümeye ayrılacak 4 İstanbul takı- •• .. bak la 
cak vatandaşlann fikirlerini yaz- kalırsa ta~ii?ir ki gündeliğinin arttı- rr.ının arasına girmek istemektedir· gure§ muaa a rı 
mağı faydala buklak. Beıber kun- n_lmaaını ~tıyccek ve bu amele- ler. Üç dört ıenedenberi İstanbul- Şeker bayramının ildacl gtlnll l 3 
duracı. terzi, manav, b~l kö- n~ g(i~delıiinl arttıran fabrika da apor ile Vefa arasında bu mevki tefrinievvel tarihinde Balurk&yün
mürcü, oduncu, marangoz, ten;keci, koseleyı .. fazlaya m.alettiğini ileri ıü- için clcl..!t aurette çekişme yapıl- de Barutgücll aahaaında Bakll'köy 
-.yyar satıcı, hususi müessese müa- r~ köeele fiatinı arttıracaktır.> maktad.ır. Fakat Vefalılar milli kü· Hal~evl M>'!'al yardım. tubeal men
tahdemiDi. manifaturacı, sermaye· Bir mana• .da ekmek fmtinin art- meye girecek döıt latanbul takımı- faa~ıne . Y~g~ ve aerbes aUreıler 
iline devleti. ittiraki bulunmıyan tmlmaa . ne~ olaı-ak bugiiııkU run ara.na katılmayı bir prensip tertıbedilmiftır. 
fabrika ameleleri ve.air sibi nüfu- ~ haddini klfi görmiyeeeğinl •Ö1'- olarak kabul ettiklerinden bu aene- Tekirdağlı Hüseyin, Milllylm, 
aın ek.euiyetini &e,JUI edaı vatan- .. ,erek: ki çahpuılarına büyük bir ebem- Kasım, Ali Ahmet ve diğer mqhur 
dat topluluju ekmekte karne usııt- c.Biz de fiatlere biraz zam yap- nıiyet. vennektec:lirler. Bu cihetle baı peMivanlarla beıaher 18 peb.
lünüa kaldmlmamu doiru bulma- mak meChuriyetinGe kalacaiız. O yunkı 0.TUtpaf:ı kuplapnaaına livanın fotirlk edecefl 1nı mtlaaM· 
maktadırlar. vakıt •ehze fiatleri de artacakbr. tam kadrolan1e ıve çalıpn19 Tazi. kalar mevsimin en heyecanlı Te 

Ekmek fiatini.n bu t.ürlü ihtiyaç Eaa.aen bahçıvan da ekmeğini kar- yette çıkacakları tftphesizdir. DiğeT zeYkle takibedilecek milsabahtn 
111addeai fiatine bir ölçü olduiunu nesiz olarak pahalı alacağından bize taraftan Ornıtpaplılar k6menin olacak ve derece almlara t)tlyUk 
llcri aüren serbeı meslek ve ıanat bugünkünJerı pahalıya mal verecek- en yeni kulüba olmalarına rağmen para mlikafat1an verilecektir. 
eahipleri, hayatı ucuzlatmanın ça- tir. Hatta fU acı soğanı bile bugünkü kümenin emckdaı' kulüplerini kı9- j Balmkay6ne gldiı tren saatleri 
releri uanmUt lizungelen bir za- fiatle aatmak mlhnkün olmıyacaktır. kandıracak muvaffakıyetler kazan- 12. 1 O, 1 3, 15 ve 14 tedir. 
manda böyle bir kararın hayab da- Ekmek fiatinin artı~ı bir demet :may• 
ha fazla pahalılaştırmaktan baıka dano~un fi.atini bile yakıeltmeğe ae
bir netice vermiyeceği fikrindedir· hep olacalttır.> 

ler. . . . . . .Biz. yalnız, yakanda bahsettiii-

Ne büyük bir suç işlemişiz 
de haberimiz yok 1 

10 Teşrinievvel 1942 

HA~~ DURUMU 

Stalingrad, tamamen 
harap olacak 

Londra, Almanların top ateşine 
başladıklarını bildiriyor 

Dolu cephell ı 

&n1ı:n Alman tebliilnde Sta
linırad muharebesi balı:lı:nida 
maltlmat yoktu. Berlin' dep ce
len ajana telırraflan ıehiin hara· 
be halini aldıiını. tanJdann en• 
kaz: Uzerlnden ~erek kale ha• 
line ıetbilmit fabrika, mahzen 
ve barilı:atlan ezdiğini, geceleri 
tenvir ffıeklertle harbedildiiinl, 
ta11arelerin taıJrlara yol açhiuÜ 
bildinn~tedı:r. Bu teJırraflara 
göre fdırin bilha.ua ofmalinde 
kanlı muharel:>eler olmak.tadır. 
Ru.lar, burada tanklarla bir ta• 
arnw:la balumnuf)ar, hunun (ize
rine tank muharebolerl olmuı 
ve Sovyet tanklan kayheclilmI,.. 
tir. 

Londra radyo.u Stalingrad 
muharebesi haklund& ıu malt\
mati •eriyora cBerlin ealabb'etll 
mahfillerWlen aaz:.an '-aherler• 
gÖre, Almanlar Stalinıradı kif.. 
lak yapmaktan nzgeçmJtlerdit. 
Binalardan. fabrikalardan lati
fade ec:lilemiyeceif anlatıldıfın
dan !>unlar top ateıfne tutuJ .. 
m.lta ve tahnDedllmektedir.> 

Mo.kova. ltç1 evlerinden bir 
kıamı.İıın Alman?ann ellu pçtl
ğhıf. tehrin oeııuhunda "Alman 
1>..kimnm arttıPıı .aylilyor. 

~afkaıyaya selinc:e, dlln Al-

man tebliği Alman hücum luta
linnııı ormanlarda ıiddetli lbu.
liarebelerden aonra bir miklar 
yülCsek tepelerin fogal edildiğini 
luıber veriyor. Cephenin diter 
noktalarında karıılıklı mevzii 
hücumlar olmuştur, 

Uzak Doiuda: 

Yeni Gine'de mUttefik taar• 
nızu geli§mekte~ir. Japonlar 
adanın cenup kısmından tama
men çekilmi~lerdir. Avuetral· 
plılar, arazi güçlüklerinden do
layı yava§ça ilerliyorlar. Japon
lann acele çekilmelerine aebep 
laıe güçlükleridir. İngiliz .. Ame
~an uçaklan durmadan Japon 
flatlannı bombardıman etmekte
dir. 

Dün gelen haberlere göre ıim
di müttefikler Salomon adalar
rında kati bir taarruza glrİfinek 
niyetindedirler. Taarruzun 'ed~ 
il hu adalardakl Japon kuvvetle
rini çekilmeğe mecbur ebnek
tlr. 

Hava aJonlan ı 

Don gelen haberlere • 18re 
uçan kale ıistemJ Amerikan 
uçaklan gUndüzün Şimal! PRn
aa Uzerinde uçmutlar, birç.oli yel'" 
lere bombalar atmışlardır. 

Yiyecek fiatlerinin 
şiddetli kontrolu 

(81 .. tu.ı. l imi ullhle) bJıı ton yal latlh.lal edllimf ~ 
~tır. Bu programa ~ Bele- Dk 1bun plir. 
dJ~ mMettff w mlfraklplert Oeçen seneden bu .seneye ~ 
her ~ muhteW gıda maddele- dar ihracat yapılmamışbr, ile~ 
rln1n lsta.nbula geldllf andan lekettn normal ıstihlA.ki 18 • ı 
perakendeciye geçfnclye kadar milyarı kilodur. İstihWdn arttJııt 
fiat temeniıçler1nl tesblt ede- Rmı farzetsek iki misline c:ıkai1' 
ceklerdlr. Konkola bayram gün- sak dahi, elde yine 1htıyaca-yeıe1 
terinde de devam edilecektir. cek kadar yağ var demektir. 

Pi 
• • x.; Şu halde, memlekette, bir Zf!Y.• 

rmç ve zeytiny&K• tinyağ'ı buhranı değil, kıtWC 
mevcudti Belediyeye havası vardır. Büyük, küçük her 

bildirilecek müstehlik kudretine göre, yağ 
buhranı var diye piyasadan 

Belediye dalm1 encftmenlnce 
verilen karara göre, Ucaret
ha:lıe, fahrlka, dOkkAn, depo, 
mağaza, banka ardiyesi ve.sai
re gibi yerlerde (her hangi bir 
şekilde atılmak üzere bağlan
mış bulunsun, bulunmasın) çel-

fazla yağ çekmiştir. 
Bunlar stok edilmiştir. Böyle 

olunca, fiatler yükselmi3, varıılt 
içinde kıtlık varmış gibi bir vıv 
ziyet hasıl olmuştur. Bugünkft 
durumun ruhu budur.» 

tik, plriDç. zeytinyağı bulundu- Tu·· rk. Amen·kan ranıar, malın bulundutu yeri, 
kime alt bulunduklarını g&terir 
birer beyanname ne en geç üç 
gün tçbıde VaU ve Belediye Rei
~-blldireceklerdir: 

ticareti 
Bu kararın nıeor1 ıaıtııinden 

itlbarm 1stanbaJ& gelecek mey- Son anlatma iki tarafta 
tinJatı, çeltik Ye p1mç de gell- da memnuniyet uyandırcti 
tinden 48 saat ~da JtDe Va-
li ve Belediye Retalne blldtrtıe-
cektir. V..m&toa 9 (AA) - Şimdi 
tawıaı nuntakalarmda:nı gele- Vqingtonda bulunan Birleıill 

Bır ~uharnnıwz!n . kend.ileri1.e mız ~aberin lstanbulda nasıl kar~ 
konu§tugu bu kabıl ıı aahıplerı, landıgını aksettiriyor ve hükUmetin 
Vali. ve Belediye reisi doktor B. bu noktaları göz önünde tubnasını 

cek çettilc, plrlnç ve zeytin~ Amerikanın Ankara büyük elçiai 
taturalan mutlaka mahalli Be- Steinhardt., Reisicumhur Rooaeveltlıı 
ledlyelerce tasdik edilmiş bulu- le görüıtükten üç dört halta aonra 
nacaktır. Her fabrikatör de ma- Türkiyeye döne<:eğini aöylemiştir, 
hallinde satın aldığ'ı ve aatin Elçi •on zamanlarda iki memleket 
alacağı mallann mlktanm her arasında akdedilen iktiaai aolapn&• 
hafta sonunda muntazam~ yt- nın gerek Türkiyede, gerekse Birle• 

(Ba:- tarafı t inci uhifede) romda deflldlr. Alma:nyaya krom ne Belediye ~Is! ft Valfye bil- ıik Amerikada memnuniyeti muc~ 
krom verrneıı diyebilmeli. Aıneri- verip sUMı alırsak fU hakikat dlrecektir. olduğunu beyan etmiştir. Müddeti 
ka, yazık ki bize karşı bu dili meydana çıkıyor: Almanya Tar- Çeltik fabr1kalarmda 'bel,şkası- on dört ay olan bu anla§ma 8 so~ 
kullanacak durumda değildir. ıtyeye stlAh vemıekle hem Tdr- na att mal Dlfiün~ ~lrde Ununda tatbik mevkiine konacy 

LOtfı Kırdar'ın fikrine lıtirak ederek temeoni ediyoruz. 

Sabit gelirli Bize üç yıldır, bol keseden neler k:lyenln dü.riist poılükasma itt- bunlann da tib~~ ~e tır. Türkiyenin Birleıik Amerika 
adayıp ne verdltlertnı Amerika- ventnt bellrtmi§, herlı de T(lrk1- Belecpye dahnl eiicliıiiiDIDce veri- derpİf edilaı miktarlarda krom i 

Yatandqlara yardım War· bhderı daha iyi bilirler. Şu yeye tecavüz niyetinde obnadılt- len taiarıar ariiilda'chr. raç edebileceği ümit olunmaktad -· 

Alıbra 9 (Telefoıala) _Hayat halde, Amerikaya giden Türk ga- nın en açık, en ~W delilinl BU kararlar hlllfına hareket 
V A.bwa 9 (T eleioııla) - Ticaret pı..halılığm .bit gelirli vatanda,. zetecllenne cAhnanyaya nede ortaya lr.oymut olu,or. Çünkü, edenler hakkında millt tônmma Pendik teraaneai 

eUlet:i. yerli ve yabancı banka- lar izen.clekl tazyibu hafifletmek krom verdJnlz?» diye soranlara h1ç b1r devlet yoktur k1 ne kadar kaiı'ununa göre takibat yaPiJa- Ankara 9 (Telefonla) _ Pe~ 
laıclan depolarıaa emanet olarak bl- L_ _ _,_,1 ____ , db' 1 1 

-'- onların verecekleri cevap basit saf ve samtmt oluna olswı hele caktır -"'-d p 1 d b' 

Banka depoların .. 
da bulunan mallar 

ak 1 l malla . ma&aaı;n e -ı te ır er a ıama& idi • · aa e av i adası civarın a ır te 
r ı mıı o an nn mık tar, cin• .. d' ÖL.-- :ı·v· L : Türkiyentn kuvvet.li olması- Almanya gibi tarUiliı1n en çet.tn 7 -..&.m· ya~ fiatlerı· ~ ...... e in•e edilec~i bildirmi .. tım" , 
Ye depolanma tarihleri ile bu mal- ~e ır. ısıOCUGıgıme göre, DU P.. m tecavüzl k k h bl l lnA, '" .... _. ~7" e• -· y -e··· " 

bi t d 1 
_L __ kle ·nı • ere arşı oymasını ar ç .'M.e, .af!Ouw'\e günün Bu in•aata ait haZJrlıklar ilerleme~• 

1• için twiı edil-'- olan lı:r•dı· '"an aı arın es.me n nmıl tstl,,_....,,.,U N ti ? 81 sll"h b' ind 'l n .... A.. •-ır te " .-; miktannı aorm_ur--... ... liat üzer' den _.r_ ec:I---,_] J., ... ._.. z. e e. z ı:ı. ır e mı y~r-" bir silah çek- ızm gaze lerlnde okundu· tedir. Bu İ§e 4,5 milyon lira aarfe. 
..,. • ın t~. ~ erine vermeyince, ve ancak kromla ıqtlk lhtiıpall olan yahut ona bir ğuna göre zeytiny~ stokll hak~ dilecektir. 

daır de bir karar verılmeaa muhte- silAh aabn alınınca Almanyaya ~ ~cavüz et~ emeli ~e- kında tetklklerae bulunmak üze- ------ -
Sirkeci - y etilköy tren meldir. Muanen miktarda ııda krom verip liWı alıyoruz. Bu dlğl lifi memlekete en modem re mintaka ticaret müdürlüğUn-

1eferlerinde ırecilmıeler ma.ı.ı.ı.,; •• g;yecok ..... ,.;,. da bir. sııo.ıııan kendi eme Tersin. de ticaret odası, ihracat birlikle- Bir değirmen yandı 
Bir milddettenbetl Sirkeci • Yeşil- ha ~~r~ ~htiyaç]ar!na tahıie edil- Amerikalılar TOrklyenin bita- Bu bakımlardail, krom mese- ri ve tarım satış kooperatifi mü- Bu sabah saat beşte. Beşiktaşta 

l'öJ banllyo screrlerlnde. sııc mt ge- mesı duıunulmektedır. rafiık politikasını takdir eder gÖ- lesini, bizim hakkımızda. kötü messtllerinfn ~tirAkile bir top- Köyiçinde Papa:ıyana ait un değin. 
dkmeı ı; vuku bulmakta, trenler tam rürtüyorlar. EUmizde serbes krom düşüncelere düşecek kadar bü- Jantı yapılmıştır. ~eninde yan ın çıkmıştır. Ateş g.r. 
aaatlnde hareket edememektedir Bu Bir Jnmliz u-· '·aavar in~f!e'.!l! mıJ_µnur, bwm satmak y'O.Itüp yanlış ~ek çok yersiz SalMılyetll bir zat zeytinyağı nışleme, istidadım gösterdiğinden, 
bal, vnktlnde işi bnşmdn bulun.mak •· !rGA föftn\da "filillnz ve ya1ntz Alman- ve yakışıksız olmakla kalllllyor, mikdarı hakkında demiştir ki: değirmen civarındaki evlerde ohl• 
mecburiyetinde bulunanlann şlki\ye- ıemiıi battı yaya veı"fii~kten kaçınırsak bıta- Amerikalı dostlarımızın Tiltkiye cc- Mart ayında beyannameH ranlar telişa düşmüşlerdir. 
t1nrio~1~:~~c~~~!:ma~ırl.dare inin artık Londra 10 (A.A.) -:ı ıı;glllz raflığ'ımıza. kim tnanır? ~kınbtdadktınuni Ö'ı dlle~e~~ ... erı Uky- olarak tesbit edilen yağ miktarı itfaiye tam vaktinde yetişm"ş ve 

aml- Üçüncü nokta: Amerika, Tür- e-· r un ....... ..,UG&.a Çl - 32 bin tondu, 20 tenekeden aşağı yangını değirmen içinde saat sekiz-
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AKŞAMDAN AKŞAMA ~.~-----------·------------------,1 , -
iktisadi darlı~ı~ önüne l B R J f1Bir ç•rp•daJJ 

geçmek ıçın ~---------------------------------------- Beş yüzüncü yılı 
Ekmek darlığı Şehir tiyatrosu dram kısmında Belediye imar kutlarken .. Nüfus sayımı gününü ~özönil

ne ,getlrlniz: 
Daha önceden bir mütehassıs, 

lkind derecede mütehassıslan en
cümene toplar. Kuş bakışı plAnı
nı anlatır. Bunun üıerlne, mua
,'ri.nlerden k1mt basın erkinını 
lıtavet ederek, onlara yapılmak ts
Jenen şeyi izah eder. Makaleler 
yazılmasını diler. Kimi duvar 

kalkıyor K 1 Ş M A 5AL1 müdürü 
F irinlara ihtiyaçlari tam 

olarak verilecek Shakespeare hakkında düşünceler 
Vapurda kalp sekte .. ... 

sinden vefat etti 

ilanlannı hazırlatır. Kimi hükft- İki gündenberi İıtanbulun bazı Belediye imar müdürü B. lbrahim 
metin türlü türlil şubelerile te- se:mtlerinde bir ekmek darlığı var- Şehir Tiyatrosu dram kısmı altı kudretini bütüııı azametile ortaya Bulug' un dün sabah Büyükadadan 
masa geçer. Polise, jandarmaya dır. Evvelki akıam ııeç vakit ıehrin senedenberi pek yerinde olarak te- koyan eısiz bir vesika halinde, net- lstanbula gelen vapur içinde kalb 
mahallelerden yazıcı unsurlan bazı semtlerindeki fınnlarda ekmek sis etmeğe çalıotığı bir anane muci- retti. Orada Hugo menfasını um- sektesinden birdenbire vefat ettiği
devşirir; onlan sinema binalanna çıkmadığından halk ekmek tedarik hince bu sene de Shakespeare·in bir manian seyrederek geçirmği düşün- ni teeuürle haber aldık. 
çağırarak gereken izahatı verir. etmek hususunda güçlülı::.Ie karııılaş· eseriyle perdesini açtı. Sıra ile Ölçü- düğünü ıöyler. cUmmanlarda dal- Merhum B. lbrahim her günkü 
Kimi matbaalara tetvellerl bastı- mııtır. Bazı gazeteler, karne usulü· ye ölçü, Kuru gürültil, Yanlışlıklar galann kükremesi, fırtınalı anlarda gibi vazifesi ba~ına gelmek üzere 
nr ve bunları dağıtma vazifesini nün kalkmaıı haberleri etrafında komedyası, Romeo Jülyet, Otello yıldırımların dalgalarla öpüşen ufuk- sabah saat 7.40 da · Büyükadadan 
·· • br fn.. ilh V fıuattan istifade etmek isteyen bazı ve Hamlet'ten tonra bu defa da lan yırtmuı, ıakin zamanlarda tu· vapura binmi•, vapurun birinci mev-uzenne a • ....., .:: e muay-
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yen günde, Türkiyenin her tara- fırın ann e erindeki unu sakladık- cKış masalı• nt seyrettik. Eseri bü- lulann, gurublann renk müsaba- ki kamarasına geçip oturmuııtur. 
fında, kuruJmuş saat gıöl, bütün !arını ileri sürüyorlar. Bizim yaptı• tün seyirciler gibi münekkitler de kalarına giriımiı gibi ıemayı §AŞ&• Vapur, Adalann hizasından geçtik
bu cihaz harekete geJir. Müspet ğımız tahkikata göre ftnnlardan bir müttefikan alkışladılar. Bu ittifakın alandırması, etrafı saran boşlulda· ten sonra birdenbire kendisinde bir 
netice de alınır. Nitekim alındı. kısmının az ekmek çıkarmalarında değerini ayrıca belirtmeğe bilemem nn korkunç ve cazip derinliği hangi fenalık hisseden merhum, biraz isti-

Şayet böyle olmasaydı •.• Şayet ki sebep büsbütün başkadır. lüzum var mı> ruha ııığabilir. Bunu kavriyabilen rahat etmek ihtiyacile yan kamara-
garplıJarın önceden tecrübe ettik- Bundan tahminen bir ay evvel Halbuki pek iyi hatırlıyorum bir ruha deha denmez ~e ne denir>• !ardan birine geçmiş, bu esnada fe-
leri şekilde, sayım fenni yapılma- şehrimizde bir ekmek ııkıntıs1 gö- 1929 da Shakespeare

0

in bir eserinin İşte OkyM'lusla Shakespeare ara- nalığı artmıştır. Vapur yolculanndan 
saydı; şayet her kafadan bir ses rüldüğü zaman Vali B. Lutfi Kırda- sahnemize konması epeyce dediko- sındaki karabet buradan doğmut- doktor İbrahim Zati ve Cerrahpa~a 
çıksaydı; kimimiz e\·de otururken, rın reisliğinde yapılan bir içtimaa dular uyandırmıştı. Hüseyin Suat tur. Onun ruhu da tıpkı bir Okya- Başhekimi Dr. Esat merhumun im
kimimiz sokağa çıksaydık, nakli- Toprak mahsulleri ofisi umum mü- merhum cbizde halka tiyatro zev· nus gibi, hiç bıkılmadan bütün bir dadına koşmuşlar, fakat maaltees-
''e vasıtaları işleseydi, denizdeki- dürü B. Ahsen de İştirak etmişti. Bu kini verebilmek İçin Shakespeare'- ömür boyunca seyredilebilir. süf kurtaramamışlardır. 
İer unutulsaydı, dağ başındaki İçtimada kararlaştınldığına göre den evvel temsil edilecek birçok Shakespeare

0

in şıırı kendidir. B. lbrahim, ahlaki fazı1etin, çalış-
çobanlar ihmal edilseydi .• SaJ,m Toprak mahsulleri ofisi, her fmnın şeyler• olduğu kanaatini izhar et- Aynı zamanda sizsiniz. Çünkü ken- kanlığın, tevazu ve dürüstlüğün 
sayım mı olurdu? bir günlük ihtiyaçtan fazla ve fırın- miş: İbnürrefik Ahmet Nuri bey dinizi dinliyecek olunanız onu ken- müşahhas bir timsali çok kıymetli 

Bu, garptan yeni aldığımız bir !arın günlük sarfiyatındaki değişik- merhum da oldukça gürültü ile bu dinizde duyarsınız. bir zattı . 324 seaesinde mühendis 
d liğ; tetkike lüzum görmeksizin mu- kanaate İştirak ederek bu güzel te• Beşeriyet her hangi bir sadme mektebinden çıktıktan sonra Edime 

taşey i. .10nlann tecrübelerinden tı.t mikdar üzerinden un verecekti. şebbüsü akamete uğratmağa çalış- geçirdikten sonra daima bir deha- baı mühendisliğine tayin edilmiş, 
mnmı e ve harfiyen istifade Bundan ba11ka her ftnn da gecetı·, ··k ld·-· h0 1 1 

t · 1 A y mı,tı. nın yu se ıgıne şa ıt o muştur. sonra stanbul Şehremanetine inti-
e memız uzımdı . Nitekim müte- gu··ndu·· zıu- fırında ekmek bulundur- M h l h 0 k' · d V k 1 h il h d t A er um arın er ı ısı e tiyatro· u ua ge en ta avvü eri hep on· sap ederek esbak Şehremini Emin 

nssn a ge irtmiştik. Bu işin pla- mag-a mecbur olacaktı. · · 1 1 1 d Sh k • b • yu ve tıyatromuzu seven ve tıyatro ar tamam amı~ ar ır. a espeare - eyın zamacunda heyeti fenniye 
nım ona yaptırmıştık. Bu karar yakın zamana kadar sanatından anlamakla şöhret bulan in eserleri bir kül halinde bize orta r.ıüdürlüğünde bulunmuı. sonra Be-

Değil bu kadar muğlak işler, tatbik edilmiş ve o tarihten beri bir insanlardı. O zaman itiraz onlardan çağların sonunu tepşir eder.• lediyeden çekile re le on üç sene ka-
pek daha basitleri için mütehas- ekmek buhranına tesadüf edilme- geldi. Bugün herkes Shakespeare0 i Alexandre Dumas'nın Shakes- dar serbes hayatta çalışmıştı. Sonra 
sısa baş vurmağı elhamdülillah r.:işti. Üç gün evvel, Toprak ofisi takdirde müttefik. Zamanın yardımı peare hakkında güı:el bir sözü var- Belediye imar müdürlüğüne tayin 
öğrenmic bulunuyoruz. Alelade t t b 1 ··d·· ·· B ş k" · A k l Sh k -,( san u mu uru . a ınn J-'\Q'I ara- i e tiyatromuz lehine elde edilen dır: c a espeare Allahtan ıonra edilmişti. 
bir makine)i kurmak için, onu ya gitmesi üzerine kendisine vekalet lbu olgunlaşmayı kaydetmekten ge- en büyük yaratıcıdır. Shakespeare'in 

1

1 İstanbulun hemen her kö§esini 
yapan fabrikadan montör celbe- eden müdür muavini B. Nihat, ban çemedim. her eseri insaniyetten ke3ilmiı bir iyi etüd eden merhumun vefatı cid
diyoruz. fırınların getirdikleri karne rnikdan- Şimdi cKış masalı> na geliyo· dilim gibidir.> di bir ziyadır. Ailesine taziyetleri· 

Fakat ŞU iktisat işi, makine- nın azlığını görmüı ve bu fırınlara rum: H. Taine·in de Shakespeare hak- mizi -.1.1:1arı7~ 
den de, nüfus sayımından da pek her gün verilen mikdan azaltmıştır. Bir varmış bir yokmuo. Allahın kında giizel sözleri vardır: cShakes- -----
daha güç ve karışıktır elbette ... Bu suretle Beyog"lu, Eminönü ve Fa- kulu çokmu• Evvel z.ama · · d •d h • d h d K "l k• -
Z• A • • o '<' .? ıçın e peare e er ıey ıçten, a a oğru- ura ı e ıracı seçiliyor 
,ıra, sulh ve sükun zamanlan- tih kazalarındaki fınnlardan bir ço- hır Sıcılya Kıralı varmış. Cunlerden su ruhtan, dehadan doğar. Shakes- B 1 d. Ş h. T b .. f . 
nın üretim, dağltım ve yuğaltım ğunda az ekmek: çıkmı~tır. bir gün bu Kıra!, Kıraliçeyi, misafi- peare son derece mü:Cemmel bir . he e ıye, led 1

: 
1~ba_trbosu u esdı-

u ulleri terkediliyor. Bu, zaruri Bu vaziyet üzerine Belediye İşe ri ve dostu Bohemya Kıralından kıs- "k. "1 · f k k · ·- · · nı. er sene 0 ugu gı 1 u ıene e 
b. d' O · • musı 1 a etı, a at eındılıgınden ıh- kiraya ~ermek iıtemi•tir Bunun için 
ır şey ır. nun yerme yepyeru müdahale etmİf. bugünden itibaren kanmağa başlamıf, var varanın, sür fzaz eden bir "k• &I t• ·b·d· ı " · 

b . ·• k ı 11 lJan d r f r 1 musı 1 a e ~. gı 1 •r.: 1 15 talip çıkmı•tır. Belediye, kiraya ır re1ım onu uyor. a a - ırın arın gündelik mikdarından hiç sürenin, destursuz bağa girenia hali H d h d - - " 
1 k •. a b l • • e b. 1 ~m uy.ar em uydugu bedu zam yapamıyacag"ından du- n bu ta-. ı ıcm e una maması ıçın m c- ır tenzi at yapılmaksızın un veril- budur diye ona yapmadıg-ını bırak~ - 1 b k 1 
b • b' naı;me erı a, a arına aynı hassa- )ipler arasında kuraya müracaat t· 
urı ır şey. mesi temin edilmistir. mamış. Fakat keadi baııına gelen siyetle duyurmak imkanını bulur.» mi .. tir. e 

k 
A Eski harbler umumi ve topye- felaketlerin de ardı arkaaı kesilme· Bizde Shakespeare hayranlığı al- v 

un oımadığından bö:vle tedbir- Kar hadları mi:ı. Neticede o Kıraliçedeki güzel- danmıyorsam Namık Kemane bat-
%ere ihtiyaç yokmu.,. Hem O za- lik, o Kıraliçedcki asalet, o Kırali- lar. Çünkü onun bir iki vesile ile 
manlar, t~ıt işleri de ilerleme- çedeki namus, o Kıraliçedeki mu- Hamlet'i methetmek fırsatını kolla-

t
mi iş hbulut~dbuiğuk'!~a~ bir vilay&- Mulıtelif maddeler için habbet meydana çılcmıı ve herlces dığını görebiliriz. 

Amca bey 

lstanbulun r-;thinin beş yü
züncü senesi dolayısile, yıllarca 
önceden, bu büyük hadisenin 
ehemmiyetine uygun bir kutla
ma programı hazırlanıyor. Bu 
arada pek çok güzel fikirler ileri 
sürüldü. İstanbulun beş yüzüncü 
yılını kutlarken beynelmilel bir 
sergi kurulması, büyük bir otel 
yapılması, meydan açılması, hey
keJler dikllmesi tavsiye edildi. 

Bunların hep i pek yerinde 
düşünceler olabilir. Llikin gözle
rimiz bu işin yalnız cımadde» ta
rafına takılmasın. Unutmamalı
du- ki Fatih, Osmanlı tarihi iç.in· 
de ilmc1 edebiyata, sanata en 
büyük ehenuniyetl veren hüküm
dar olarak taşınmıştır. Kendi de 
iyi şairdir. 

Bütün bir garp dünyasına 
meydan okuyan bu cihangir, ih
tiyar iJim adamlarının elini öper 
edebiyat adamlanna en bü~ 
iltifatları gö terirdi. jJim, sanat 
ve edebiyat üstatlannı dünyanın 
her tarafından, llindclen, Çinden, 
İrandan, büyün para1ar yolhya
rak İstanbula davet ederdi. 

irandan çağırdığı «Ali K~
rul) ya yolda her hıdiği menzil 
için 1000 er akçe verdii:ri meş
hurdur. 

Bir Latin şairinin ya.zıp ken
disine takdim etti~i kaside için 
caize olarak sanatkinn hemşe
rilerinden bir çok e iri azat et
mişti. 

Şiire bu kadar yer veren Fatih 
devrinde nihayet kalabalık bir 
'' edebiyat kadrosu,, görmek ka
bildir. Bunların ara~nda mesell 
Bursalı Ahmet paşa baştı başına 
miihim bir tetkik mevzuudur. 

Hatta kendisine dair şöyle bir 
hikaye vardır ki şiirde değerinln· 
büvüklüğünii gösterir: 

Herat tahtını işgal eden meş
hur Hü~eyin Baykara, büyüle 
mütefekkir l\Iolla Cami'ye pek 
derin bir hürmet beslermiş. 
Meşhur Baykara meclislerin

den birinde otururlarken hüküm· 
dar: 

- Bizim AH Şimevayf bütün 
«milki rum üdeba ve şuarasın
danıı üstündür •.• demiş.: Molla 
Cami: 

- Evet amma oradaki üdeba 
ve şuaranın da kudreti lnklr 
olunamas... cevabuu vermiş: n, at il r oyün ürünü ora- k d k b 1 d"Jd" muradına ermiı. 

d k 1 h ık k di ... ·ı ka ne a ar a U e ı 1 Mal.um olduğu üzere bizde Sha-a R ır; a • en yajrı e v- Masal denince sihirbazlıgı- unut-

' 
1 ·u · C!. dik' d.. da kespeare·İn ilk mütercimi Hasan 

ru an rmı • ..,ım ı unya Tı·caret Ve,_a&let·ı tarafı d •tha- mamalı. Sihirbazlık burada da var: 1 
me ele çaprasmıştır. En karışık ... n an ı E . d k T B b ' Sırn Beydir. Ilı:: tercüme edilea eser 

Yeni bir mizah 
mecmuası çıkıyor Bu sırada bakmışlar, bir k~ 

1 şede yolcu kıyafetinde birisi otu-
. .. • . • . .. nıyor. Sormuşlar: • d" ı b·ı ·b lat eşyası için tanzim edilen kar serın e or~&ve temsı.ı. uraya ır cVenedik taciri>, ikincisi de cYan-

riyazıye ava annı 1 e su gı i hadleri cetveli alakadarlara dağıtıl- nokta daha ılave edeyım. Masalları lışlıklar komedyası• ismi ile Şehir 
halleden aJim, ulemaya parmak mı .. tır. Bu cetvele g·o·re en fazl kar" edebi hikayelere benzetmek kabil-
lsl tacak b• h ı 1mı t z· .. a Tiyatrosu sahnesinde seyrettig-imiz 
· r ır a a ş ır. ıra, haddi verile ithal"t dd · t - dir. Efsanevi hikiyeleri bilen çok, cSehvi mudhik. tir. 

buraya, menfaatler de, vurguncu- yik edilm· n 1 a t ~~· esı, az hatta bilmeden bile söyliyen çok 
luk hevesleri de kanşıyor. ilaçlardır ış gaz ar, ı ı ecza ve olduğu halde onlara tam edebi bir 

Türk zekası elbet her müşkülü Pencer.e camllla yüzde otuz kar ~ekil veren yok ~~neceke ~adar az-
yenmeğe kadirdir; fakat aynı ze- haddi konmu .. tur Bal it - ı h dır. Shakespeare ın kudretı burada ka yine, başkalannm tecrübeJe- v • 

1 yag arı, er b · d h ·· · k d 
tinden de istifadeyi emrediyor. nevi mumlar, ispirto, porselen ma- ır a. a go.~e ç~r~ma ta ır. . 

· Al 4 t k" "k b .. ··1c • 1 k Eserın mutercımı Mefharet Ersın 
Amer.kayı 1·k· · d f keşf ı· ın· mu a , uçu ve uyu ııoe er, un- d .. 11.f. . k 1 • ıncı e a ç d b .th I d l .. d e mue ı ın pıyes boyunca. urca-
bo.vuna tecrübelere airişip ıreml- ura oyası ı a e en ere yuz e 1 d ... b.. .. f'k" . k 

"' " t b k 4 h dd. il ·f İth a ıgı utun ı ırlerı, öyle açı ve 
l'i kuma ve sapa oturtmağa ne f.~z e.! dar kak kı Aver m·şıı ır. da- temiz bir dille lisanımıza nakletmiş 
lüzum vardır? Kaptanlar ne ka- a a yuz e ır ar verı en ma • k. b .. ·· l&k d ı ı b. h d 1 • " l d ı utun a ır ı an, o an ıten er 
dar usta, çark<'ılar ne derece be- c er peynır ve yogurt maya arı ır. e i yadırgamadan dinliyor ve de-
cerikli oJsa bilinmeven bir suJa- Mutfak takımlarına ve madeni eşya· .ş. Y b h T ·ı 

' ·· d il rııı ir az duyuyoruz. emsı in ra afrildig"i vakit ıo:ıavuz almak ya .. yuz e. e İ, motör ve makinelere " d il b umumi muvaffakıyetinde müterci-
Adettir \'e kim~enin sanına nok- yuz e e 1 eı, radyolara yüzde 20, b k 

"' k 1 ·· d d k min de üyü bir payı var. san vermez. a aya yuz e o san kar haddi ay- H d 
ı Aktirlere gelince, başta a i 

t te f• ti . . . . k rı mıştır. l 
ıa er, 7.mcırını oparan K& h dd. ..k k ·- . Hün, . Galip Arcan ve Cahide 

deliler gibi fırlamıs j!İdiyor. Bun- & ar a 1 yu se ~lan dıger ıt- Sonku olmak üzere hepsi, birbirle-
1 • • 1. I ~ .. 1 l 1. k hr.lat eşyası da elektrık malzemC!i d 
an 7.ıncır ıyece t, J!Om e c ıyece 1 k "k l&b •& ' rile rekabet edercesine, birbirin en 
.. ilah· ı· d B .... k · ·ı t• e e ·trı ve a oratuar aletlerine ve-

gut ı 1 a~ıın ır. uyu 't: ı- rilen kardır. Bu cins malları ithal daha iyi oynamağa çalışıyor ve bu 
sa çı o ma,ga hacet yok: pra ık- d 1 .. d .. k& h kk .1 umumi gayret eserin seviyesio:li sah
ten -reti-.me bir insan olarak da e .~ ere yuz e yuz ar a ı verı • nemize ııeref verecek bir dereceye 

·• h 1· b k d. mıştır şu mva anın a ıne a ınca, ı- M · ., yükseltiyor. Oynıyanların isimleri 
w k t anı atura ithalinde, ithalatçı maglarda 11 ·anna hasıl olu- .. .. sayılamıyacak kadar çok. Hepsi 

yor: llcr seyi niıamma sokmak yuzde 20 -. 25 · .. topdancı & yuzde 7· muvaffak oluyor. Daha ne söylene-
m\·ı·mkı'·ındi'ır· zira darhgı" n bu perakendecı yuzde 15 kar edecelt- b 'J" "' 

' • f LA .... ·ı ·· d d k 1 ır' 
derece ine hakiki bir sebep mev- k~· h sdtdı~e vebrı len yuz e ~ san Söylenebilecek söz ne kadar !IÖy-

t d "'ld. " niza a ar a ı az u unmuştur Sınga- • k cu egı ır. amma. m na- J 1 "k · • lense tükenmiyecek söz anca 
sıJ sokmalı? Bunu bilemiyonl'ı. ~kr ·t~~?n ara geç.~ı iten .so.nra la~ Shakespeare hakkında sBylenecek-

Bu mevzu üzerinde durulmağa 
değer. Çünkü hele, diğer muhtelif 
klasiklere nispetle. Shakespeare0 in 
eserleri müteaddit defalar lisanımı
za çevrilmiştir. Tercümelerin içinde 
öyle garipleri vardır ki nasıl mey
dana getirildiklerine akıl erdirmek 
kabil olmaz. lık fırsatta bütün bu 
tercümelerin bir bibliyografyasını 
yapmak vaadi ile kafi derecede 
uzayan bu yazıyı bitireyim. 

Selim Nüzhet Gerçek 

Memurlara giyecek 
Ticaret birliğinin son zamanlar

da hariçten getirttiği giyeceğe ait 
e:ıyadan yüzde ellisinin ucuz fiat
lerle memurlara dağıtılması için vi
layet tarafından ticaret birliği nez
dinde teşebbüs yapılmıştır. Bu mal• 
lar, memurlar kooperatifi tarafın
dan dağıtılacaktır. 

Okuyucu 
mektupları 

Karıkatuııstımız Cemal Nadır Gu- _ Nereden gellyorswıuz" 
l~r'i~ c~mc~bey• adında, haftalık. Adam istanbul'dan geldiğini 
sıyası hır mızah mecmuası neşrede- söyleyince meclistekiler alakadar 
ceğini haber aldık. Eserleri yurt olmuşlar: 
içinde old~ğu kadar yurt dışında da - fstanbulda yeni şairlerden 
tanıtıp sevıleın arkadaşımıza başarı- bir iki parça okur musunuz? .• 
lar diler. Türk mizahına yeni bir demişler. 
çeşni katacağına emin olduğumuz l'olcu Ahmet pasanın bir kıta
cAmcabep mecmuasını 'imdiden sını okuvunca ruoıİa Cami Adeta 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. kendisinden geçmiş: 

Ticaret müstetarırun 
tetkikleri 

Dün sabah Ankaradan ıehrimize 
gelen Ticaret Vekaleti müsteşarı B. 
Cavit Zamangil, dün ticaret müdür
lüğünde meşgul olmuştur. Müsteşar, 
Ticaret Vekaletini ilgilendiren me
selelerle bilhassa ithalnt işlerile meş
gul olacak. bayramertesi Ankaraya 
dönecektir. 

Haber aldığımıza göre Ticaret 
Vekaleti, ithalatı tanzim ve ithalat 
mikdarını azamiye çıkarmak üzere 
yakında bir karar alacaktır. Müste
şarın tetkikleri bu kararla alakadar
dır. 

İthalat işlerini tanzim etmek için 
gümrüklerde de alakadarlar tara-

- İşte, demiş, iddiamız ispat 
olundu. 

Edebiyatta fari! iye fazla yer 
vermekten başka bir kurusu ol
mıyan Bursalı Ahmet paşanın 
!'Wlat kudretini gösteren karak
teristik bir fıkra ... 

Lakin Fatih devri, Ahmet pa
sadan başka bir çok edebiyat, 
c::anat. fikir adamlarile dopdolu
dur. O devirde Tahtakaledeld 
çalgıh hozahnneler, Galatadald 
cıSafayi'nin zaviyesin adiyle meş
hur köşeleme dükkan, ve yine 
Gafa.ta meyhaneleri bir şair ve 
sanatklr yatağı halindeymiş •.• 

Kutlamaııııı büyük otel, sergi, 
meydan ~ibi maddi cephesinden 
gayet yerimle ... O devrin fikir, 
sanat, edebiyat bakımııalan ele 
alınması vazifesi de Hafüevlerine 
düşüyor ..• NI A leketleri ı a ı eııasen guç eımıştır l"f ce • vrupa mem. .• • · !erdir. Bu sebepten yazımı muhte ı 

harb içmde oldukları. bılful pek Jk• d k · Jd milletlerin tanınmış kalem sahiple· 
daha sıkı \•aziyete gi~dikleri h ... at- J UVaf Yl l l rinin Shakespeare hakkındaki dü-
de. \.-urgunun ve nızamsızlıgın şüncelerinin tercümesi ile bitirece-
önüne ~cçebilmisJerdir. Onlann 4 kiti ağır surette ğim. 

• 
Sigara paketleri --·--

1 

f..,dan tetkikler yapmaktadır. 
Ticaret Vekaleti tarafınd&n yapi

lan tetkiklere göre bugünkü ithalat 
ihtiyacı karıılıyacak mikdardadır. _""'m"'""'"'"~~~~~~ ... !,~.!:!,~ .. ~.~,!,_ 
Pıyasadaki buhran, gelen mallann KOÇUK HABERLER 
saklanmasından doğmaktadır. Tica-

usullerini - tıpkı mesela nüfus yaralandı Shakespeare'den sonra gelen ert 
sayımı mi~aJinde gördüğümüz büyük İngilizlerden biri oldwğunda 
tarzda -:. tatbik et~eliyiz. fen- Dün ıehrin muhtelif semtlerinde hiç fÜphe olmıyan Cariyle, Shakes
bında n~u~ehas~~ muşavlrler de duvar yıkılması yüzünden iki kaza peare hakkında: cO zekaların en 
getirm~hyız. . , . olmuıtur. Beyoğlunda oturan Hüse- büyüğüdür. Fakat Shakespeare

0

in 
Bel~~ de, ~cıl bır ameliyata yanin oğlu on yaşlarında Abdullah r:ekasında l,enüz görmediğimiz şey

operatör getırlrcesine favvare ile kızkardeşi Müyesser evin bahçe- ler de peli. çoktur. Onda bizzat ken
tle... (Va - Nı1) sinde oynarlarken bahçe duvarının diııince bile malum olmayan mezi
....................................... yı.nına sokulmuşlardır. Üç gün ev- yellere raslamak kabildir. Eserleri-
Kömür beyannamesini , ·eline kadar devam eden şiddetli nin her biri de bir p~ncere gibidir. 

Y-ğmurlardan temelleri çürüyen du-j Oradan mevcut bir alemin ışığı ··
satan birisi tevkif edildi var birdenbire çökmüı. Abdullah ve zar. 

Kok kömürü almak İçin beyan- Müyesser ta,lann alt.,da kalara1c Shakeıpeare' de öyle ıahifeler 
name veren ban kimselerin ihtiyaç muhtelif yerlerinden ağır yaralan- vardır ki gökte ışıldıyan bir yıldız 
beyannamcsiıni b şkasına sattıkları mıılardır. Yaralı çocuklar Şişli hu- parlaklığı ile kalbimizi aydınlatır 
görülmüş e takibata başlanmıştır. tanesine kaldırılmışlardu. ve o ıahifeleri bu ışık ıayesinde 
Türkiye kömür satış ve tevzi mües- .. ~us.tala ve Süleyman adlarında kalbimizin gözüyle de okuyabiliriz.• 
sesesi tarafından yapılan şikayet ıkı, '!çı. Ortaköyde Muallim Naci Victor Hugo, hu muhteşem Fran
üzerine kendisine ait kömür ihtiyaç er ---::ınde 4 metr~ yülcıeklikte bir sız tairi, 1664 te Üçüncii Napoleon 
beyannamesini ba~kasına satan bir dınrarı yıkmak isterlerken sıvalan tarafından nefyolununca oğlu ile 
ıahsın ikinci milli korunma mahke- dökülen duvar kendiliğinden yıkıl- beraber fngilterenin Jersey adasın
mesiace tevkifine karar verilmiştir. mıştır. Enhz altında kalan iki ame- da ikameti ihtiyar eylemişti, Orada 
Bu şahıs mevkufen mu hak.eme edi-ı le ağır yaralanmışlar, Beyoğlu ha .... 

1 
c \Vitliam Shakespeare:. adlı bir ki

lecektir, ı • esinde tedavi altına alınmıılardır. tap yaurak, koca dahinin büyük 

Gazetenizde (Ş. T.) imzalı blr 
mektup okudum. Sigara paket
lerlnln atılmamasından bahsedi
yor. Mukavva tasarrufunu düşü
nen bu zata memleket namına 
teşekkür ederim. Fa.kat sigara. lı::u
tulannı tekrar toplamak doğru 
bir §ey değildir. Paketler üzerinde 
birçok mikroplar bulunur. Ta
sarrur ıçtn ya.pılacaJt oey, stgııra
lan basit Uğ'ıda sararak mu
kavvayı ortadan kaldırmaktır. 

Dr, C. Başar 

VEFAT 

r.:. ~ Vekaletinin ithalatı arttırmağa * Doğrudan doğruya Vekaletle 
çalışması, mal aaklanmasına mani muhabere şekli mahzurlu bulundu
olmak içindir. ğundan ıel:rimizdelci bilumum ıir-

Satıılann serbea bırakılması kara- ketlerin mıntaka ticaret müdürlüğü· 
rı piyasada Vekaletin istediği neti- ne bağlandığını yazmşıtık. Bu hu
ceyi doğurmuş. her tarafa yapılan ıustaki tebligatı alan ıirketler, lanm 
siparişler artmıştır. Bundan sonra, gelen hazırlıklara başlamı~lardır. 
siparişlerin memleket piyasasına Ticaret Vekaleti, şirketleri hu 
biran evvel çıkarılarak bolluk do- münasebetle fevkalade içtimaa da
ğurulmasına çalışılacaktır. vet etmiştir. Mıntaka ticaret müdür-

Sivilingradda bekleyen ithalat li:ğünün bir mürakibi kongrelerde 
eşyasını Sirkeciye taşımak üzere 300 h..:::ır bulunacaktır. Şirketler, en kısa 
vagon tahsis edildiğini yazmıştık. zamanda kongrelerini bitirerek nfı
Bu mikdar y.!nİ bir kararla 600 va- zamnamelerini yeni ıekle göre ta• 
gona çıkarılmııhr. Evvelki günden• dil edeceklerdir. 
beri ithalat eşyalara 600 vagonla Ticaret Vekaleti, ıirketler mınta• 

Edime tüccarlarından Ahmet Es- taşınmağa başlanmıştır. k_ ticaret müdürlüğüne bağlandık· 
men•tn ağa.beysi, komisyoncu Rıdvan * Beşiktaşta Ihlamur caddesinde tan ~~n.ra al:n~cak neticenin bildiril· 
Esmen'ln ve Merkez bankası kambi- otura Abd il h b d 1ı::· k mesını ıstemıştır. n u a ın eş yaşın a ı ı-
yo şetl Ekrem Esmen'ln babası n M·· y • .k. . k t d k. * Mustafa adında altmış yaıla• uze yen evın ı ıncı a ın a ı . . . 

B BA.YRt ESMEN pencer ·· ·· d k k - nnda hır adam Beşıktaş caddesınde 
• b k ek ?.nun e oynar en so aga lhızla giden tramvaydan atlamak ia-

vefat etml.ftlr. Namazı yarınki pa- a ma uzere uzanmıo, muvazene- k .. .. b ··-
. · ka b d L d .. ·· l ter en du:ımuş, aşıı:ıdan ve gog• zar günü öğleyin Teşvlklye cam.isinde ımı y e ere... uşup yara anmıt- .. d - 1 M f 

kılınacak ve FerlJtöw me~"rtııın .. a t M.. ş· r ç k h t . sun en agır yara anmıştır. usta a 
~ - &...... ır. '--ludzeyyl entJ ıı 1 ocu as anesı-lBcyoğlu hastanesinde tedavi altına 

detnedlleceld.ir_ ne K.a m mıı r. al 
uunııtu. 
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#t--~ıı:-a•n ~lı bir sezonun • çı.IJ,.şı: 

Bayram1n 1 ci gününden itibaren 

1==1ALEMDAR 
Bu yıl goriilmcmı,, Muhteşem bir sezon a~ıyor 

ÇÜNKÜ 
Bu sene için büyük fednl:Arlıklarla • 

Paramount, Metro Goldvin Mayer, 
Varner Kr.oss, Ünited Artist, F oks 

Filmlerini angaje etmlşler.dir 

w 

Bayramın blrtncl. PAZARTESİ günü matinelerden itibaren 

i P E K . Knbkaha .• Zevk ve 

Sinemasında Neş'e haftası 

Bugün SUMER Sinemasında 
Büyük ve llAhl Yıldız 

10 T.eşrinlevvel 1942 

ı e. hafta T A K S İ M Sinemasında 
' 

Ölmez hir hayat faciası_. İhtirasla dolu hiı' aşk romaw •.• Hasret ve 
sevgi lle yanan blr kn.lbln acı feryadını ... İstlrnb ve elem 1çtnde kıvra
nan bir kalbin lıeyecıı.nmı... Saadete susamış sevgl 1çln tıtriy:m bir 
g5nlttn en yilbek ruıJ;melerlnl terenntı.m eden 

ZEYNEBi AŞKI 
TÜRKÇE - SÖZLÜ ·TÜRKÇE ŞARKILI 

Musiki be.stı'.Jdin 
Kem.ani 

Sadi IŞlLAY 

Baş :rolde: Elmacı Gü. 
scU filminin !baş nrlfstl 

AZİZE EMİR 

Okuyanlar: 
iS'UAD <ltfN 
SETTAR 'KÖMRtJKçC 

40 kişilik küme ısaz heyeti, ayrıca 25 ld~nik koro heyeti 
Bu&iln saat ı de tcn±flatlı matine 

Bu lllm BaJmınuı 1 lncl süntinden Jilbare.n 

Bursa, Tanare Sfneınum4a 1'6sterllecckttr. 
D1bıynnm en büYük ıllmlertnı yalnlz (ALEMDAR) ve (M1:LLt) de 

carebnecetsı:nız. MARLENE DIETRICH .. 
Bayram Dercflne blrlncl p.rogram 

Bu senenin llk ,yeni F.llmlerl: 
ıJ.oNEL BARRYMOR'un har1kBh eaerl: 

CEZANIÇEKECEKSiN 
Türkçe 

.... 
v ALLA() F. BE B-R rııhı dflnyarı titreten )'eni fJlm1 

KARA BULUT 
L~----Ba, yramda del'aDllı mailncıer ____ J 

Bugün MELEK ve iP.EK sınematarmcıa bınıeıı 
Benenln ut ısüpertllıni... Teknltolor 

tara!mdan yaratılan ve bütlln ıııttruıaı: Jtıı.ynab olalı 

GECE GUZELI 
• 

Aa fllmlnde her vakitten daha gllzel daha. sebhnr ve daha carlbelldlr • 
.l\1UDTEŞDI DEKORLAR... CAziP ve PEK HİSSİ 1\1.EVZU 

Bu.,"Ün saat 1 de tenzllMlı matine 

İstanbul'un S&bırsızlılda bekledi~ ••• 
Şimdiye kadar Cösterllen Türk~ F.llmletm, en ctızell 

LEYLA filmi 
Bayramın b1r:lnc1 pamrtesı ~tbıünden 1tıbaren 1stanbulun 

ı bll,yilk sineması olan 

A Z A K ve T. U R A N' da 

11 Ç~pı Şehzadel>aşı 
Zafer Göklerine Yükselen •.• şeref 'thkeıertnı aşan Büytlk Fllm ' Aynı Zıunanda ~ıyor 

Bugün L A L E Sinemasında I' nerkesın gö~ bllyük Film 

ER.ROL FLTh'N - BRE!'."DA l\lARCHALL'uı ')'tlrattıtı 1 S S 1 Z A D A. 
DENiZLER ASLANI 
Asırların e lni göremJ,yeceğl. .• 
M.Uynrlann benzerini ynratamıyaca~ .... 
Gönllllerln azametine esir olacağı bir §ahcserdlr. Telefon: 4359!! 

Dlkknt: Bu film .ayni zamanda İZMİR'de LALE ve TA..'I' Sinemala
rında. da göstcrltmcktcaır. 
Barün saat 1 de tenzfllth Matine. 

. Tllıikc;o 5Ö'ılil, S A Z L I, Şarkılı 
JUL VERNIN dünyaca m~ur eserlerinden - Havada., denkde, 

insan ıfrmem.1§ Ormıı.nla.rda geçen TQyler ttrpertıcl macera 
81 KİŞİLİK SAZ BEY'ETI: 

tıAveteo.: brarlı K.ln~btan: it t Ş M t R 

EL HAM R A'da Havanada Bayram , 
Netıs v• lltVkll b1r mevıu •• g&Zteri ta~ aa.hııeler ... 

Yenı dam Tt p.rklla! ••• Amerita.mn tn me,hur orkestraıan 
Baf ROilftöe: AL KAZAR 

&'1..İOJI 1'~1rB - 0A81ı1BN lliBANDA 
JOBN .PAY.Jl..S - OBIAB BOHBO 

AJnoa. Renkli l41Ki MA'OS. 

Sineması 
Pazartesi Mat.1nelerden it.ibaren 
Bayram günlerine l~ pha.ne 
blr film olan 

DUı:kat: MüteıWı> aeceıer lçln Loca " L -k'oltukl&r nvelden 
aldınl&blllr. ··-----Bugün .aat l de ıenzllAtıı matınt. -----111' 
MARMARA 

Bu yıl dQnya 
Ltıb Stıpeı Flluiltr 
Besonunu~ 

Sayın 1stanbul a.lleler1 
Dthı,anm en lft.ks 1Jl'1lmlertnl 

yalnm 

MARMARA~ da 
ıörebllecetıerdlr. 

Bayram proıramı: 
Ba,yramm ı cı ııtmtınd.en 1Ubaren 

Bu aenenln .llt .Uper fllml 

KOÇOK NELLI 
insnıılıiuı &On muslkl ve dram 

dehasının eserlnl yaratanlar: 
JUDY GABLAND -

GEORGE MURPBY 

Aynca: 
OEORGES BRENT -

BEVERLY ODERT!ln 

KADIN 
HAKiMiYETi 

B:ışdanbaşa reıikll 

Bayramda devamlı matineler 

ŞEJİİR TiYATROLARI 

1 
Buak§am 

Sa. at 20,SO da. Dram kısmı 
K1Ş MASA:Ll 

;yazan: W. Slınkespea~ 
Tür~t: Me!ha.ret Ers1n 

ıtomedl 'tısını - YAU\NOl. Ye.zan: 

~!·K'da f 

llEİNRİCB GEORGE 1 

BAi Artlat1 1 
in Dahiyane rurette )'nrattıit 1 

BAYAN ADALET 1 K 
iiSift aranga. 
=-=w.·'=·~~: Ekspresı 

Aynca: UFA 

' 

Bn IOJl dihQa havadblerl 

Bugün saat 1 de 
tenzilatlı matine 

.cbarles Blckford.. baalıYorA_ 

Valı:llerln Amerlkıilılara kal'31 
ıtrtşdlği bUyük .mllcadele ••• Me
deniyet için savaşan hayatla.rın1 

teda eden y1R'f tler1n uferler 
destanı. 

~ ... ------·· 
BugUn ?!~eden 1Ubaren en ozevkll en güzel ~lence 

Sinemasına gidip, 

Sincmnnın cşsız 

O t N et E R R O G E R S. l 

ylldızı 

Zart! nükteli, bol kahkahalı, gönUller açnn, ne§'& saçan: 

HANGiSiNi ALAYIM? 
F.!Jmlncıe ,seyretmektedir. Bugün Matineler: Saat 1 de b:t§lar. 

.Ber ı1ln olduiu ılbt 2. buçukta. 4 buçukta, 8 !buçukta matine vardır. 
Gece ıeanstarı &Uı.t 9 dadır. 

Carlo Goldonl. ,Türkçesi: 8. l4oray 
Bueün eat ~,30 da matine 

8 B 8 sınema.mun 'Beyoğlunda, Şehir Tlyntrosunun eski Komedi ı 
tısınına& Oldu~unu unutmaynm. Telefon: 49369 

~·---- Bugiln aaııt ı do tenzilO.tlı matineler 1 

Ba Alqam 

<lsTIKLAL CADDE.51 LAL 'E SİNEMASI KARSISINDA) 

iSTANBUL GAZiNOSU 
Pek muhteşem bir G A L A ile A Ç 1 L 1 Y O R 

SA~öVE ve SAZ HEVET:ü 
Bmckfır Tariburi SALAHADDİN PINAR Kliı.met SALİH Okuyucular: 
Kanuni AHMET YATMAN Keman SAİM AGY AZAR 
CümbU, CEMAL Kem.an MAKSUT FARUK 

&ymılar: FAİOE • lmıirJi MELAHAT • BİRSEN • SANİYE· CAHIDE - NERMİN - SEHER. 

M U A M M E R ve arkadaşları 

A L A B A N D A Revüsünün 100 CÜ G u N u 
Yeni dekor ve yeni mizansen Ue baıbyor. Cazinomuzun iç açıcı dekorlarını, beynelmilel t8hreti 

haiz ve Normandiya Tranaatlant11Wn dekorlannı yapan M. SU ıbanrlamıohr. Telefonı 40574 

--- - -- - --- - - - . . 

....... "-.~~!r-;· 
I • ..1 ,. 

llaç, müstahzarat~ve kimyevi' 
1terl<l6leri:ıen bahsedilen he~ 

yerde E. MERCK ismi hu~ 
su-si ti.1 19: .ta 1<.Cl.1..c.Le. fAJllll~ . 

l({MYP.t..EABR{KASI • DARMSTADT:.....a.. ESlSI l1B2-ı-

... 



İlE TELDBII 

Sevgili Karne! .. 

Btr rivayete bakılırsa sevgili ekmek vesikası - bize darıl· 
mış mı nedir? - Artık başını ahp şehirlerden 4e pµyor. 

mtŞ. HaJbuld ona ne kadar ısın~. Blribtrfmlze kil'P Adeta 
can ciğer, içll ~lı olmuştuk. 

Bir aşk mektubu gib_i onu kalbleıinin iı.stlerlnde taşıyan
lar, kaybedince gazetelere DAnlar verenler vardı. 

Evlerin en mühim, en kıyme~ en gözde vesikası o ldl. 
Tapu senetleri, evlenme cüzdanJan, nütus tezıierelerl, mektep 
phadetnamelerl gıô~ hattd belki de onlardan büyük bir ehem
llllyetle saklanırdı .•. Işte artık gldlyonlıuş? .• 

Ah sevgili kame! •• O kadar sıkıntıh günlerde arkadaşlık et
tikten sonra senden nasıl aynlaca!ız? .• 

Sen kt bir «muhabbetname)) gibi o tatlı, havai mavi kAğı· 
dm.la hayatnnız:a girince hemen f:ırmlann tinündekl kalabalıf,ı 
dağıtıvermiştln, işi intizama sok:muştun. 

Senden nasıl hoşnut olmıyahm?. 
Öyleya JaırnecJğinl gti«tr tırma.. rakan\h rakamlı, dört kU

ıe parçalarından kestlrl:ver... Hakkını at:\ 9eklemeden 46n .•• 
Mamafih bize danJmakta haklısm. tık geldiğin zaman sa .. 

na - geçen harbin Mtırasile - az mı fstbkalde bulunduk? 
8enJ az mı bor gördük? Hatıl rıen eelmeden evvel: «Eyvah yfue 
vesika geliyor! .ı> dlye az mı korkulu heyecaııtar geçirdik? 

Halbuki sen, etrafta canavar korkusu yaratan sevhnll bir 
iyilik meleğinden başka bir ıey değilın.lşsln... Bunu anladık!~ ı 

Anladık amma neden sonra, aziz ve sevgili karne ••. - H 

jupiter veya Venus seyyarelerile 
konuşana 100,000 frank verilecek 

Sovyet ordusu 

lST ANBUL HAYA Ti 

Şeker Bayramı 

İnsan tatlı yerse tatlı ionuşuı. 
derler. Sözün doğruluğu bu har~ 
de - aksi tezahürle - bir kei~ 
daha sabit oldu. tt9 yıldır taı:.. 
kıtlığı yüzünden dünyanın beş la• 

lıvlçreli bir mütehassıs neden müdafaada kuvvetli, :ıu J::ın~a;a~ı:ıı d:~d~~~!~ · 
tehdit gilrüitillerJ, intikam hoıır 

t d f ld ğ t tk•k d• O murtuları savruluyor. Ve işte, a'* aarruz a zayı o u unu e 1 e ıy r acıkonuş~arbepacıvaknlarlai 
• · kanlı medeiıiyet facialarile netr. 

fsvtcr~'nin Lausanne oehrinae 1 d~ert pl~nlara gÖre oluyor. g~ze~lerinin de söyle9.W.W. veç- celenlyor. l 
çıkan Gazette de Lausanne'da. So.vyetler1n Len1ngreA cephesinin hi1e, d~nıan Iıert hareketlp.1 ge- Çok şükür ~u dünya gürültüsü; 
bir mütehassıs «Kızılordu neden merkezinde ve §ehr!n ~tratındak1 cikthmek, bir cephedeki Alman ne kanşmadık. Ne kimseye k~~ 
müdafaada kuvvetli, ta.arruzcıa. taamızlan Alıninıara bir çok baslgsını fiZSltmak için~. şu ktin baktık, ne de kimseyi darıl~ 
zayıftır?» başlıklı bir makale ı;.eş- güçlükler çılcardı, fa.kit elmdlye halde So:vyet ordusu kT"§lll nisbt mağa kaDnştık. Fakat, kendi arar 
retmiştir. Makalede deniliyor ki: kadar büyük stratejik ehemmi- bir durgtinluk getirmesin! bekli· mızda da tatlı bir yarenlik dinJ~ 

«Stallngrad müdatllerin!n kah- yeti olan hiç bir hareket yapıla.- yerek e.z1mle cesaretle, geni§ ~e- meğe hasretiz. Konuşmalanınızıil 
ramanlığı hiç kimseyi · hayrete madı. safelerden istifade ederek taa.rru- mevzuu hep dertleşmek. Münte'.i 
düşürmem!§tir. Çünkü Rusların T:lmoçenkonun geçen sene Smo- za karşı koymakt~n b~ka bir şey hfplertle sohbet etmek için diyaJ. 
a.skerl meziyetleri a.sırlardanberi lensk'e ve 1942 haziranında Har- yapmıyor. tş başındaki Sovyet ri- diyar, semt semt doJaşan meb~ 
mah1mdur. Hayret veren bir şey kof'a yaptığı taarruzlar Almanla- caline gelince, bunlar bugünkü lanmmn kulaklan, not defterleri 
varsa o da. insanı ve malzeme ba- nn yeniden ııerlemesfne hnkA.n ve- muharebelerin. askere, harbin ip- de hep dilekler ve dertler ile dol .. 
kı.mrndan büyük ihtiyat kuvvet- ren feta.ketlerle net1celend1. Şim- t1da.sında noksan olan ~Um ve du. J 
lerine malik olmalarına rağmen diye kadar Kızılordu münhasıran terbiyeyi verece~l kanaatindedir- Eh, Şeker bayıanu geliyor; bay .. 
Rus B~kum.andanlığının harbin müdafaa muharebesi yaptı. Bir ler. Fakat bu müthiş pahalı bir ram şekerile dillerimiz tatlanır da 
lptidasındanberi teşebbüsü Al- çok karşı hücumlan, bizzat Sovyet talim ve terbiye usulüdür. belki bir ?ç ~. tatl~ sohbctı~r 
manlaruı elinden alamamış ol- Aiiii~ •wnwa;;:= 75 ~ ~iiiA ?lliii? 1'ö:Aiiiii~ duyanz diye umıtlenıyorduk. No 
masıdır. Alma!nlar 1941 h2.zlra- -11' riiii ü • ü • ~ yazık ki, bu güvencimiz de boşa. 
mndanbcrl, Rusların}lddetu kar- ):lBag.,, bahçe ve ev z·ıraatıj( çıktı. Çeşitli şeker istiflerile süs .. 

~a~~~:~re1!ıışfe~~:~ k~~= \ _ ~' ,._ _ = = = ._____.- _) =~ ~::;~ig:=~~:~~ ~~ ~;ı: 
mışlardır. Rus ordusu ancak ge- ~ss e?-~w ---=-- = alsanız ihtiyaca yetişmiyor, daha 
çen kış ve ilkbaharda bir hattı Amber ag"' acı Bahçelerde şeker fazlasına gitseniz bütçeye eıver-
tutabiımıştir. Fakat temmuzda miyor. 

Almanlar yeniden taarruza gcJ t h d D t• • kamIŞI ş k değil mi, süslüsU, 
Cenubt Fransada bir ihtiyar nom, bulduklan bir cihazla Me- çerek bir ay içinde 800 kilometre 0 UID a ye lŞlr boy:ı: olmayıversin· ndl 

kadın, ölürkeri Merih haricinde rih yıldığını filme ~laıdır. ilerlemişlerdir. Halbuki Fransada Amber aiacmın miak kokan por• Şeker kamı§l, ıeker pahalılıiında ek rl d işi görebilir 
Jupiter, Venüs gibi diğer seyya- Çektikleri fll1mde Merih'te bir bu kadar yer katedebilmek için tak.al renkte çiçekleri artık sona er- günün aranılan mahsuller~den biri fuy ş de~lse e !ğzınız tatwan: 
relerle konuşana 100,000 frank kımıldanma görmüşlerdir. Astro- 45 gün lA.zım gelmiştir. mİ§tir. Çiçeklerin yerine kliçük ~oy- olmugtu~. Ada?a, Meram, Hatay sı1 diyenler oJdu. Diyenler O~J1: 
vasiyet etmiştir. Kadının Merih- nomlann «Gün.eş gölfüı dedikleri Yeni Alınan taarruzu mareşal da r;e taze baklaya benzeyen ye§l1 böl~elennde yetı~en bu kamı~lardan amma dedikleri olmadı. Bir kag" 
le konuşulrnasım kabul etmeme- körfezin yanında gôrillen bu kı- von Bock'un kuvvetlerin! Volga kavuzlar meydana ıelmeğe bagla- bilt~ . Akdeniz, . Ege ~8lgelednde gün e~ellne kadar bakkal dille .. 
slnfn sebebi, bu yıldızın daha az mıldamanrn ya Meri.hin btr in- k:ıyılanna, Kafkasya•nın kalb- mııbr. Bu bakla kavuzlarının için- yetı~tınlmesl kabıl oldugu gibl ls- kblarında yığılı duran şeker do~ 
malfun olmasıdın. Merih bari- şaat faaliyeti veya blr askeri ha- gft.bma getirmiştir. Şu halde Rus- deki taııeler amber ağacının tohu- tan'bul ve Bur5a topraklarında da lu çuvallar sandıklar birdenbire 
cinde diğer hangi bir seyyare reket, yahut C!a hayvanlşrın ot.- yada muharebe Almanların ta- munu te,kil edecektir. Tohumlar yetigtirilmeılne imktn vardır. Ada· ortadan byboldu Bakkala gidi• 
halkı Ue bir kaç kelime olsun layışı olduğu tahmlıı edillyor. . arruzu, Rusların müdafaası şek~ kahve rengi 1iyahı ve çok aert oldu- larda euyu bol olan bahçelerde, yorsunm· • 
konuşan Mıtronoma 100.000 Hül!sa, Merlhte bir hareket llnde devam ediyor. Şimdilik iu içln kolaylıkla çlmlenmezler. Anadolu yaka11nin IU)'U bol bahçe- _ Blr ·kilo kesme eker ver. 
:trangı Fransa !en akademls! ve- görülnı'll§tür. Bu sebeple er geç durumda bir değişiklik beklen- Bundan dolayı her tohumu 2-3 aün terinde pekAll ıeker_ kamıp yeti§!{· _Yok bayım! .. ş 
recektir. buradan bir .ses duyulacağı ümit m!yor. Bununla beraber kışın kadar ıu içinde bıraktıktan ıonra rilebilir. Şeker kaml§ının ıekerlen· _ Toz şeker de yok mu? 

Cenubi Fransadan 1kl Astro- edilmektedir. ve gelecek ilkbaharda neler ola- ekmek la%Jmdır. Tohumların kemale mCAi temmuzdan eylUle kadar de- _ Ne tozu kaldı ne de dumac 

65,000 yılan tutmuş 
Yılan yağı, yılan zehirinln ta- geçenlerde yaptığı bir hesaba ~ 

babette kUllanılına..cn son zaman- re, şimdiye kadar 65,000 yılan. 
Jarda çok ileri gitmiştir. Ttp mü- kertenkele avlamıştır. Çok de!a
tehassıslanna yıla!n temini için ları, zeh!rll yılanları yakalarken 
bir takım yılan avcıları türemtş. yılanlar ellerlnJıı vücudunu ısır· 
ttr. Bu yenl ve tehlikeli sanatla mışlardır. Yılan zehlrl vilcu.düne, 
u~raşan Pilzenli bir köylü çok kanına kan~maktaysa da, vücu
olfüret bulmuştur. Bu adam, da,.. dü artık muafiyet kespettfA'in
ha çocukluğunda.nberi kertenkele, den yılan aokmMm.dan sıhhatine 
yılan peşinde k()fmuş ve nihayet asla halel gelmlyorm111. 

cağı hakkında kehanette bulun- gelmiş olduğu kavuzların iyice ku- ~am eden en. 11cak t(llnlerln teıirl DL Bakkallar b.irliği,bize şeker ver .. 
mak istemiyoruz. rumasile anla§ılır. Am~er ağacı ıo- ile vukua geldıği. !çln Iıt~ul muhi-- mJyor ki satalını. 

Sovyetıer, Almanya ile harbin ğuktan korhr. Bu agaç adalarda tlnde hundan lıt~Eade edılmeal he~ Birliğe soruluyor: 
lptfdasındanberl kendi üslerine bile lodosa bakan ıiperli yerlerde "'.akıt kabil olabil~. )'al~ız bun\arı . .. 
yakın yerde muharebe ediyorlar. bulundurulur. Tcrıeke veya büyük kuvvetli bir topraga ve tiol rutuoete - Şeker şirketınden luzuınu 
Mesela. Stallngrad mühim bir ıakeılarda yeti§tİrip kı~ın muhaEazalı ihtiyaçtan bulundu~ için bu lkl el· kadar §!ker alamıyoruz ki bakkal· 
tank fabrikaları merkezi idi. Bu- ve ılık yerlerde bulundurmalıdır. heti temin etmek earttır. lara dagıtahm. 
na rağmen Sovyet a.skerleri'nin y akl ·A ,__ b f l.tan'bulda yetl~tlrilecek kamı§lar Cevabını veriyorlar. Şirket ida• 

apr arı ftM'syaya enzer, &· k d k 1 1 1 bil h · · 
taarruz kabiliyetinin aşağı olma- kat ağacı l ,S • 2 metreden daha o a ar a ın oma~ l!Lf_ e er resi ise, şehrin no~ ihtıyacma 
sı ne suretle anlatılabilir? ... Fin- büyük olamaz. Tohumlannı llkba- halde eınUecek ve ıekerln<ıen fatifa· yetecek kacJ;ır şek!"ın munt~· 
l~ndlya harbinden sonra Sovyet huda ekmelidir. Bol çiçek açtıtı için de edilebllecek le.adar kalın eaplar man verildiğini bagıra bağıra ıd· 
ordusunun ne tarzda tensik edil- 1 1 L _ ,,_ ı '-- · yapacalına ıUphe 'Toktur. Şeker ka- dia ediyor. Fakat şeker ortada 

. aa on ann, oaıxon arın, -merıye- J .. tf ,_ t..ı... l h t .. · k t ) diğ4lnt gözden geçtrmek bunu an- lerln eU.lenmeaind• kullanılır. To- 1!1'" 7e • ., rme,IE; .. .Ten er to um a- yok. Ne silıfrdlr, ne erame , e 
Iatmağa yeter. humdan eti tirilen fidanlar .ıf • 5 rından veya rlzom d~n!len ldsk. • ~buklufa marifet ... Şirketten pi· 

1000 Sene evvel 1 nsan kafata• FfnIA.rwıt- muharebesi Rus inci yaıın~ a!lince çiçek vermeie aaplanndan setlrtmelıd.ir. Merıın yasaya verilen şeker1erln, bazı 
J- • veya Adana fidanlıklanndaıı tecrU- muhteklr eller tarafından ve el 

sında yapılan amellyat o~~ühim ~~be:~~ ba~larlar. be lçfn ht.rer miktar - getlrtllehllir. altından, fazla fiatıe şekercileı·e 
m ve · u e G d d Ekim ıve dikim zamanı ıubattan nl- satıldığım ileri sürenler de var. 1n.san ka.faWnmn hassasiyeti, tasının 1000 yıl evvelinden kalma ler dikkatle notedlld1. ~~- 8l enya De en aana kadardır. Doğru mu, yalan mı bilmem. sa .. 

Avrupamn en eski tnsanlannca olduğu tespit edllm1ştlr. Blr 1:.de11ı ya ile sulh yapılınca Sovyet ~- tanın da, alanın da vebali boynu .. 
da malfunın~. Dantmarkada bir çatlaktan talat.asında amellyat kumandanlığı askerin tallm ve Sararır? na deyip geçmekten başka ne ge-
tazı esnasında meydana çıkan yapıldı~ı takat bun~muvafta- terbiyesinde görülen boşlukları . Salyangozun ur elden? •. 
eski bir kafatasında. amellyat ya,.. kıyetle nettcelenmeme&den sa,.. doldurmağa teşebbüs etti. O za- ~~e?y~a: fund~ ve 7aprak çU.-
ılımıı oldu""• garüiınü tür. Kafa.- hlbhtln l.Udülü anlaşılmıştır. man Sovyet gazeteleri ilk iş ola- tUgil gıbı asıtlı ve lçınde tl.zvt mad· muhafazaSI Sözün kısası; şekersiz Şeker 

p ~ er,u ş rak ordudaki styast komiserlerin deleri bol topraklarda yetl~en ağaç- bayramı geçireceğiz. Bunu da har· 
• • zabitlerin karar verme salA.hiyeti- cık1ardır. Bunların 1,-' - 2 metre Zillfüarusun diğer bir adı ealyan- bin cilvesi olarak sineye çekeriz._ 

Her memlekette tasarruf tedbırlen n1 tahdit etmek suretue sebeo ol- kadar boylanan bevtleıl vardır. Fa- goz· çiçeğidir. Çiçeğin ıeklt bu adın Minimini ir yavru, büyük bir 
duklan güçlüklerden bahsettiler. kat •oğuktan korktukları ve yurdu- verilmesine ıebep olmugtur. Koku· şekerci dükkanının vitrinine yak· 

Harb yüzünden dünyanın her İngiltere de suda ve yakıt mad- Fllhakika bu komiserler yalnız muzda ancak ıer içinde IYaııayabiJ .. 5unun güzelliği ve ıeklinin lnceliği taştı, süslü şekerleri yanınclakl 
yerinde tasarruf fikri günden gü- delerinden tasarrut tem1n1 1ç1n askerin siyasi terbiyesi hususları- dikleri iç.in bir metreden fazla boy· dolayuıile çok makbul olan aalyan· yaşlı kadına göstererek: 
ne kökleşmektedir. Her memle- çok esaslı tedbirler almmlştır. Bu na değil, sırf askeri meselelere de lanamazlar. Gardenyaların en hu- goz çiçeğinin ömrU ıona ermek lize- _Babaanne, dedi. Bayramdı\ 
ket, yiyecek, giyecek ve yakacak maksatla banyolara konulacak kanşabillrlerdi. Şimdi komiserler, saa kısmı yapraklandır. Yapraklar redir. Bu fidan ıoğuktan korkar. bu şekerlerden alacağız değil mi?. 
maddelerin yoğaltımını azaltma- SU yüks~ 13 santimetreyi birlikler kumandanına nispeten hem çabuk ıolar ve düıerler hem de Esasen ıoğanlı bir nebat olduiu için Babaanne derin derin içini çe
l& gayret ediyor. Geçenlerde geçmemesi karar altına alınmış- geniş serbesti veriyorlar, fakat kolayLkla ıararlar. Gardenya yap· yazın yaıar ve kı§ın ıoğanı kalır. kerek çocuğun kolundan tuttu: 
Amerikada kumaştan tasarruf tır. Yani İng111zler 13 santimetre bunların asker üzerindeki m~evi raldarının sararması iki ıebepten Soğanını toprakta bırakırsanız mut-
etmek için kıvırık paçalı panta- yükselikte su içinde banyolannı nüfuzu azalmamıştır. ileri gelebilir. Biri ıulamak için kul- laka çürilr. Bunun için çiçekleri bit- ıer:-ı!:!ıia:a~~- 2ı~ ~f;~~!: 
lonlann, çapraz yelek ceketlerin yapacaklardır. Finlandf muharebesi küçük }anılan suyuı;ı kireçli bir ıu olmasın- tıikten eonra ıoğanların yaprakları nu71a fasulye, <lomates alırız, tat• 
ve ceketlerde dışarıdan takma Inglllz kırat ve kırallçesi, bu bi liklerin Y;alnız kaJdıkian za- dan, diğeri toprak harcı olarak kul- da eararmağa ba§layınca fidanı ol- lı tatlı yemek yap p yeriz. 
ceplerin yapılması yasak edllm1ş- tasarruf karanna önayak olmuş- ~ te ebbüs noksanh9:ını gös- !anılan funda ve yaprak çürüğü lçl- duğu gibi toprakan çıkarmalı, topra- Gözleri \'itrine çivilenen mini• 
t1 Amerika, giyecek eşyasında. al- tur. Kıral, sa.rayda mevcut bü- ~~lştl ş Bunun için ma~eşal Ti- ne kireçli toprak parçacıklannın ka- ğmı iyice ıilktikten sonra dallar~n~ miniye bakarak ancak; z::ıv:!!h 
lı bu tedbirden başka., kauçuk, tün banyolara 18 santimetre moçenk~ 0 zaman şu S'ÖZlcrl söy~ nşmıa olmasından ileri eelir. muntazam bir oekilde ve yumak gıbı yav.nıcak! diye hayıtiırnabildim. 
6enztn sarfiyatı da vesikaya t!bi yüksekliğinde birer siyah çizgi lemiştl: ııBir bölük, bir tabur, Her iki. halde Cle garclenya.ları sarmalı,. ıoğanı ile birlikte ~ir b~z 
tutulm~tur. ç1zllmemni emretmiştir. bfr alay askerlik sanatında mü- haftada hır. defa zaç · kıbrıs.ı ~enilen torba lçınde ılık ve n:tı:beteız hır Cemal Refik 

kemmclleşlrse birlikler büyük kara boya ıle ııu1amak kA.fıdır. Üç yerde mulJ:ıafaza etmcllclıır. 
AI · A T kkti VEFAT kayıplara uğramadan harbedebi· gram zaç kıbnsı yarım kilo suda llkbaharda ıoğan dikileceii za- B l d" İk . t M .. d .. enı eıe r lirler.» 1940 senesi kışı esnasında eritmeli ve bu ıu ile ıa~ılan. ıı~la- man yumak açılır ve dalla~1n kuru• e e ıye tı&a u ur· 

Duçar oldutum ltastahk yttztlnden Sellnik UçUncU ordu milolrl mer- bahsettiğimiz noksana çare bul- malıdır. Ga.rdenyanın köklen çurU- mu~ kısımlan kesilir ve gerıye kalan lüğünün nakli gecikecek 
Tıb FakQltes1 İkinci eemıht kl1n1Rin- hum hacı Hayri pa~a haremi ve mak üzere bir çok taarruz ma- meğe ha-lamı• ise o zaman yaprak- dallarüe birlikte 1o;an dikiUr. Bu 1 w • 

d 1rd1M.... eli at doIB.yı.sı 1le • • • Beledi;re iktisat iDleri müdür ügi.ı· 
• geç ~ am Y gUmrGk nazırlarindan ~ınaeddin nevr"'lan yapıldı. Aynı zamanda lan da aararu. Fakat bu aararma su.retle fidan daha kuvvetli ve çok k h d B 

O. Prof. Kem.al ve Serv13 oef1 Prof. ı... k . l aalih b l dan .. liıız di akl d d x.·ı bU.. ll d.. ibi b l 
1 

k nün Dördüncü Va ıf anın an ~-EAzlm 1mıall n Doçent Haliı zıya uey erımeı a n svan Stalin'lnln emrt üzerine siyasi ~ p yapr ann a eaı • da ar ver igi il o ç çe açar. lediyeye nakli kararlaşmı~tı. Bele· 
Konuralp ve u1atan bayan Fethiye HATİCE SENİYE HANIMEFENDİ kom1se-rlerln durumları de~ti- tün fidamn her yaprıığında görUlilr. Salyaneoz tohumundan ve kııın diye binasındaki eski iktisat mü• 
,.. bay Bülent Şlna.s1 eabau Şerlf .Jun l ahm k Ce- rildl Bunlar artık askert' işlere Buna k.ar§t saksı ve toprak değigtlr· sıcak ıerade dallaruıdao. alınacak dürlü~ü odaian :reni te§kilatı ala· 
,,_ "'"· h....,.,..,:. ve h~m~Ire v~ has- r el tl Or bfr1 anla ~vu9~2uıtur. ka'M~amıyacaklardı. mek_ ve 6dam tedavi etmek lizım- çelik parçalarile de Uretilir. Tohuma .. l · d · d' :'bakı.,...,ılA--.::::--" ......., da f nazca ınc teşrın ., cumart~ ·~ crelır ilkb-L _ d '-ill· mıyacağınclan naki Işın en ıım ı .. 
""" c cuwa.n ve aynı zaman a.- T ik d il 1 mayıs 1940 da Stalin general- '" · llnılr • eıı;_ r. lik sarfınazar edilmiştir. Fen heyeti 
ktlltentn Wnc1 Dalı.1.lJye klln1l1 oetı ıl ptl erv iye cam.lain o a o lik amirallık rütbelerini yeniden A müdürlüğü nakil haıırlıklarını ta-
0, Prof. Frank ve bao ııs1stam Ekrem namuüu mUteaklp kaldırılarak Fe- l.hd' tti v 11 -.. rt Ti marylı·s neden La"' hana kurtlarını mamladıktan sonra Sokoni Vakum, Sert'den ailtdQ~ 1htlm~m v-e ne- 1 . as e . oroş o.tun ye ne -
metı lft1ha.rla kaydeder ve kendile- riklS1 mezar ıi!ndald aJle kabrine moçenkoyu getirdi. Timoçenko or- DördüncU Vakıf harıma, ikt;sat 
rtne alen1 tqekkürQ Taz1! sayarım deEnediJecektlr. dunun tensikine büyük bir gay· Çiçek açmaz? t • 1 • • müdürlüğU, fen heyeti binasına, 

Manfsa meb'u8u: :enan Ur~.ı Mevll rahmet eyleye retle sarıldı. Askeri sel!m mec· . . . . emız eyIDIZ fen heyeti müdürlüğü Sokoni Va· 
buriyeti kondu, küçük zabitler - Amarylisl;rln çıçek açma~an ıçın Be u kelebeklerin eylGl ba~lan- kum Tepeba~nduki binasına taş .. 

Londradan. Türkçe Neşriyat 
B. B. O., İngiltere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yap 
maktadır, ve sa.atları ile dalğa uzun.hıklan §Unlardır: 

B A A T DALGA UZUNLUÖU 

08.15 ten 08.30 a kadar 
12.30 dan 12.45 e kadar 
15.15 ten 15.30 a kadar 
19.45 ten 20.00 e kadar 

40.98 
19.60 
19.60 
31.32 

Metre 
ve 42.U 

kapitallst ordulardaki mevkii e.1· l:iunlann aoganlannı karanfıl saksı- Y '--d ti d kl n ıan nacaktır. 
Ja dikm l'd. B ak l d gıcına l'A ar yumur o. ı a dılar. Tlmoçenko l!li st komiser..- d.J:e.b "k e ı ır. l• u • kı j an rıkU yukurtlardan meydana çıkan ....................................... . 

lerin dunıınlannda değişiklik iv d U~li d old .. ımon =l s arına k~çük brtıklan lahana, karnaba- ki yaprağın yalnız damarlarım bı• 
yapılması için de çok çalıştı. e~ h Oiru ~~·ı ogkuyİ l aya ~°'i har, ıebb~y. !!hana pancarı gibi rak.mak •uretile fidanın yapraklarını 

Bu tedbirler blr Prole~~ hl a çeyk ~r-e f k u; a~ea k 
0 

sebzelerin ve çiçeklerin tepe ııürgün- kafes teli gibi delik de:ıik bir oekildo 
ordusunu modem bir h~1 tu~ m°ul:prB ven eı b~ a dç çe S:, !eri arasında veya körpe yaprakların kemirirler. Lahana kurtlarının hücu• 
haline getirmek düşU·nc Jıe. - ğanl a ·k 1 unun ıe e k .. rı ur: d ... i 1 altınd.a ()(}lan kemirir bir halde gö· ı muna uiramı§ fidanlar kurumağa 
tumiyor mu? Sovyetler b ; için ar lıa :::L'İ dun 

1
° er dvekö~ receksinlz. Bu hrtılcıklar illin es- mahkumdurlar. Bunun için her gün 

neğrad~e muvaif~1°1fıuşlar~ lerl f ~İa lıkl 1 
ar a v:;ıı~e~e ekalm: mer, kame rengini andırırlarsa da bu fidanlannızı gözden geçirip ve 

U _.an ma5 l b Ygünkü~ er V~ J la~ir So ~anı a bn~~· Ykuvvctl yaprak büyüdükçe mavileşir ve sırtlarında tırtıllan toplayıp ezmek ıureıjle 
man o,,u:reı ~en vanI: ve kökle~e :der. Her aoğanın çiçek ~avi renkte çizgiler ve kahve r:n- bahçenizi temizlemelisiniz. . Eğer = b::ı österlr. So et asker- aça.bilmesl için saksı içinde ııkışık gınde nakışlar bulunur .• Çok tahrıp- bunu yapmazsanız her tırtıl bır koz_a 
l r1 ~·•singd lyi h vyb di rlar bir halde toprag" a aarılmıo olması k!r olan bu tırtıllar lahana kurdu sararak gelecek baharda beyaz _bı~ 
e es1'.I en ar e yo , d 1 1 k 1 b k ı k ahsulatı· fakat kırdan ziyade şehirlerde. ve yayılmamıo bulunması lazımdır. a mı a ır. .. rcr e e e 0 • ac.~ .. ve m < 

~~d soka~u.a.!.uharebeleri Aks~~alde ıoian}ar çok ıüçlükle .. 1i~~naların ya;:~~l~.~:~:.ı:·ıur- 1 oıza da~..:'_!._~ış olçude saldırarak 
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AK!ŞAM 

r.~~~~~~::::~~~~:;=====~~~~~========;============~~ 
fJlll'- Y ~ İstanbul Defteı-darlığin.danı' 

Sahife 6 

~ ..... =======::::ı .... 11:::::11 ..... ::::::: 

~ J!1~ IG e ifil ç Adam~ Memur alınacak 
Açık olan 40, 50, 60 lira ücretli memurluklar için ilse ve orta. mektep me

Ihtiyar hizmetçi kadın ellerlntl du. Şehirde, arkasında bıraktı~ de- zunu olan erkekler arasında 20,10.942 tarihine mllsadlt salı glln11 saa.t 14 de 
u~şturdu. Kısa blr l!civert ma:yo ile 1 dikodular b~lkl buna mD.nldl. ı•'a.laı.t İstanbul Defterdarlığında müsabaka. lmtlhanı yapılacaktır. (Ta.hslle devam 
karşısında. duran Nazlıya. ba.ktt: burada, bu genç adamla evlenmesine edenlerle 19 Yaiından küçült ve 30 ya~ından büyük olanlar müsabakaya. ka-

~ T!~~!~4ULE Zi!~~~~ 
- Ah efendim. YJ.ne bana. tızacak- engel olamazdı ya... bul ediltme:t -

sınız. Yine benı ııher işlme burnunu Akşam üst~rı Nazlı atla blr gezinti İıntlha.na 'gtrme'lt isteyenler aşa~da yazılı vesikalan bAmilen blr istida 
sokma! .• • diye paylıyacaksınız. LA- yapar, ekseriya. cBuzlupına.r. denilen lle 16.10.942 cuma günil. saat 17 ye kadar Defterdarlık sicU kalemine bizzat 
k1n dayanamıyacağım. Söyllyeceğlm.. su kaynağına kadar giderdi. müracaat ederek fotoğrafla. kabul kartı alma.lan llli:i olunur 
Ne yapayım huyum kurusun... Bili- O günü de öyle yaptı. Atının tizert- Veslkalr: • 
yorsunuz ki burası dağ başı ••. Bu kı- ne atladt. Buzlupmann yolunu tuttu. 1 Tahsil vesikası, 
ya!ette balkona çıkıp Jlmnastlk ya.- Doğu tarafındaki tepeyi aşarken 2 - Hüviyet cll"Zda.nı 
pılır mı hiç?.. uzaktan bir atlının da.ha. gelmekte 3 - 4X6 büyüklil~ünde 1kt foto~rat. 

- Dağ ba~ı ise daha iyl ya. .• Kimse olduğunu gördü, Derhal tanımı,ftı. 

(471) 

görmez işte... Bu, genç mühendisten başka. klmse 
- Aman nasıl klmse görmeı;? •. Ya deıttldl. 

a,lmendifer yolu yapan köylüler?.. İk1 atlı karşı karşıya gelince bir-
- Ne yapayım? •. Doktor bana. açık birlerine baktılar. Mühendlste se

ha vada hergün jimnastik yapmamı IAm verecek, blrşey söyliyecelı: tnsan-
tavsiye etmedi ml? •• lara mahsus blr hal vardı. HattA. blr 

· - Etti, etti amma... an atını durdurur gibi oldu. Sonra da 
- Rica ederim işime karışma ••• Cl- bundan vazgeçmeli kl hayvanını dört 

varda insanlar var diye ben rahatımı nala kaldırdı ve aksl istikamete doğ-
bozamam... Jlmnastlğl lhmal eder- ru uzaklaştı. 
sem klmbillr vücudum ne hale gele- Nazlı gülümseyerek: 
cek?.. - Oarip bir deUkanlı! .. ded1, her 

- Fakat efendim vücudunuz o ka- halde onda birşeyler var... Benimle 
dar güzel ki... 41 kere maşallah! •• fazla alakadar! .. 
Bundan daha güzel kadın vücudu Bir 1ki gün sonra yine blr sabah 
görmedim ben!.. Nazlı balkonda açık' hava Jimnastlk-

L:'lkin Nazlı onu dinlemedJ blle... !erine devam ediyordu. 

Göztepe Meteoroloji istasyonundan: 
Göztepe MeteoroloJ11stasyonu telsiz barakasında yaptırılacak olan (340.56) 

Ura k~! bedelll tamirat lşl eksııtmeye konmuştur, 
EksJltme 24.10.942 günü saat 11,30 aa. Kadıköy Malmüdilrlü~ünde yapıla

caktır. Eksiltme k~lf evrakı ve buna alt şartname hergün Göztepe Meteoro
loji istasyonunda görüleb111r. Muvakkat teminat akçesi 2~.54 liradır. (468) 

Yürkiye Sise ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Fabrikamızın imalat kısımlarında yetiştirilmek üzere lisan bilen 
iki genç kimyager mühendise ihtiyaç ıvardır, Taliplerin tahsil vesi
kalarile birlikte Galata Per~embepazarında J;ı Bankasındaki Büro

Sırtllldaki mayo ile balkona fırladı. Mühendts barakasının önündeki 
Emektar hizmetçi onun arkasından bir ağaç kütüğünün üstüne oturm~ il••••••ı•••••••••••••••••••••ıl 

muza müracaatlan. 

bakarak başıını iki tarafa salladı, Ak- sigarasını içiyordu. Ara.sıra da dik dlk. Ü 
lına her eseni y:ıpan bu genç ve güzel balkona bakıyordu. Bir arallk Nazlı ••••••• S M ER BAN K •••••• .. 

~:~~~ s~~l~r~:çb~~~~e~~~~dı;ers~;~~ ~~~ ~~~:f~end::tıft~;~~~ o~~= YERLi MALLAR PAZARLARI 
Istanbulda hakkında yapılan dediko- dü. Acaba nereye gidiyordu? •• 
dular ayuka çıkmazdı. Dedlkodud:\n Bahçenin çingıra~ uzun uzun öt
ta bur:ıJ:ı.ra, bu d:ığ b:ı.şlarına kaç- tü. Biraz oonra da tıSa.briye kadıru 
mağa mecbur olmazl:ırdı. cSabriye heyecanla içeri girdi: 
kadın•: - Efendim şey geldi? •• Şey!., 

- Ah birşeylere yanmam dile dü- Kadın o kadar şaşkındı ki bir türlü 
şecek ... Ölünceye kadar dul kalacak •. kimin gcldlğ!nl söyliyemJyordu. N1-
Zaten b!rlnci kocasından da yine ha.yet: 

Müessesesi M üdiriyetinden t 
Mağazalar için 

Satış memuru alınacak 
böyle olur olmaz şeyler yaptığı için - Mühendis!.. Mühendis geldll •• . 

rılmadı mı? .. Vallahi ben onun ya- Sizi görmek istiyormuş! •. diyeblldl. İstanbul ve İstanbul harici mağazalarımızda münhal azami 
şında iken serçe parmağımın ucunu Nazlı buna pek şaşmıştı. Mühendl- 100.- liraya kadar ücretli satış memurluklan için mağazalarda 
kimsecikler görmezdi •. Halbuki •. Hal- sin böyle en kestirme yoldan, blr uzun müddet sabo memurluğu yaparak reyyon idare etmiş bu-
buki! .. uhattı müstaklm• çizerek teşebbüse Iunanlar alıınacaktır. 

Böyle söyllyerek bir taraftan Nazlı- girlşeceğinl hlç ummamıştı, A!kerlik hizmetini ifa etmiş olmak oarttır. 
nın yumuşak yatağını düzeltiyor, blr ııSabrlye kadınıı a: lsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarla 20/10/942 tarihine ka. 
taraftan da açık balkon kapısından - Onu büyük odaya al... Ben de 1 d s l h d 
genç kadına bakıyordu. geliyorum .• Giyineyim.. dedi. ar utan amamın a Katırcıoğlu hanında Müessese Zat loleri 

V 
Şefliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Nazlı kollarını iki tarafa alabildiği- e heyecanla odasına glrdl. K-end!-
ne açarak, temiz hava ile clğerlerlni sine uzun uzun çek! düzen verdi. 1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
dolduruyor, derin nefeslerle göğsünü Dudaklarını en büyük lt!nasile boya- 2 - Askerlik vesikası. 
§işiriyordu. Bundan sonra kollarını dı. Ve aynada çehresını uzun urun 3 - Tahsil vesikası, 
beline dayayar:ık sıçramab b~ladı. tetkik ettikten sonra aşaıtı ind1. 4 - Hi:z:met kağıdı, 
Doktorlar b!1hassa bu hareketı tavsl- Aylardanberi da~larda dolaşan genç 5 - Vesika fotoğrafı. 
ye etmişlerdi. Onun kendisine mahsus adam, şimdi arkasında nefis bir ko- 11•••••••••••••••••••••••••••••• 
bir ~Jimnastik metodu. vardı ku bırakarak ilerleyen bu gilzel şehirli 

Yaptığı hareketler estet!~ gayet kadını yakından görünce ne kadar 
uygundu. Bir aralık genç kadının hayran olacaktı. 
gözleri ileriye yapılacak tren yolunun Nazlı salona girdiği zaman mühen-
malzemesi duran meydana Ul.ştl. ora- dlsl slnlrll slnlrll dolaşırken buldu. 
da bir barakanın önünde, klloc pa!l- Delikanlının öfkesini rorla zoptet
taıonlu, çizmeli genç mühendis y!ne t!ğt belll !dl. Salonun ortasında. dur
durmuş kendisine bakıyordu. Nazlı du: 
kollarını omuzlarından ha.vaya. ha- - 1<Hanımefendio dedl, burası ne 
vadan ylne omuzlarına götürürken Cad<Jebostanı plAJıdır, ne Florya, .. 
harıfc;e gülümsedi. Ve biran içinde Rica ederim mayonuzla balkona çık-
kendislni hayal denizinin serin ve loş mayınız... Bunlar meşhur k• ·n 

" , 
Kolbaşıyı selAmlıyarak ayrıl.dı .• 
Atını sürdü .• Dlvanyolundan uzak· 

laştı. 
Ve beş daklka oonra.. Çelebinin 

bekledta'l meyhanenin soka~ma. vardı, 
Burası çok tenha. blr semttl. Meydan• 
da. kimsedm eser yoktu. Mahalle 
bekçisi bile görürunüyordu. 

Hamza. atından indi. Hayvanını 
dükkanın kapısındaki çiviye bağladı., 
Ve kapıya. yava.,ça. vurdu. DükMn sa4 

hlbi göriindü: 
- Buyurun a.Slanım.. Salt Çeleb1 

sızı bekliyor. 
Hamza: 
- Hayvanımı iyi muhafaza eti 
Diyerek. yavaşça. dük:Unda.n içeri 

girdi. 
Dük.kA.nın al"kasına küçük biı: ara 

kapıdan geçlliyordu. 
Hamza sessizce ara kapıyı açtı. 
Salt Çelebi blr masanın ba.şmda 

uyukluyordu. 
Çelebl acaba çok mu içmişti? 
Bu halde Edlmekapıya kadar nasıl 

gldecekt1? 
Hamza Edimekapıda gl<leceklerl 

evi ?ek merak ediyordu. Gerçi için
deki şüpheleri tama.mile silinmişti 
amma •• 

- Acaba, gideceğimiz kadın kim
dir? Klınln kansıdır. 

Dlye merak edlyordu. 
Hamza glzU meyhaneye girince ök· 

sürdü: 
- Merhaba, Çelebi.. Uyuyor mu-

sun? 
Salt Çelebi gözlerini açtı: 
- Vay ,sen mısın, aslanım? Neden 

geciktin böyle? •• 
Hamza ayak üstünde bir kadeh ra

kı içtl: 
- Padişah sokaklan dolaşıyornı~. 

Ona raslamamak !çln arka sokaklar
dan dolaşarak geldim. 

- Adam sen de, buraya. geUrken 
hiç bir tehlike yoktur; çünkli insanın 
ağzı kokmaz. 

- Ya buradan çıkarken? •• 
- O da bir talih işidir. İster misin, 

etendlınızle karşılaşallm da ağzımızı 
'ı koklasın? ! 

- İşte o zaman mahvolurum, Çe-
lebi! Ben divan dayağına alışık bir 
adam değilim. Böyle şeyler sana. vız 
gelir amma. Ben tahammül edemı;ım. 

Fazla konuşmadılar. Kalktılar. 
Salt Çelebi: 
- Padişah teftişe çınuşsa, Böcek

başı [l] de yanındadır, Murat ağa 

beni sever. Nasıl olsa bir kolayını bu
lur ve ağzımızı koklatmadan geçlp 
gideriz. 

Diye mırıldandı. DükkAndan çıktı
lar. Salt, meyhanecinin atma bindi 
Hamza da kendi atına at.tadı. Yol~ 
düzüldüler. 

••• derinliklerine kaptırdı. Genç adamın Nazlı, şaşkın sordu: aşı er. Cfddi flim ad 1 
N d k 

terakki h.ıdı'mfe "d· am an. 
aHl.lcadar olmasından pek memnundu. - e eme ben hareketimde ser- " rı ır. Doların k il Hamza kimin evine gitti 
Ve bu uzaktan bak1.,maların sonu bes değil mlylm?.. dıklart her il. u anışa çıkar• ~ E t - Hamzacığun.. Meydanda. kimseler 
bclkl onları clddl bir maceraya bile - ve .. Herkes her hareketinde EB aÇ. en gOç 1 
götürecekti. Mühendis hak.ika.ten yıı.- seııbesttr, hürdür. Fakat bu htlrtyetın vaffakiyerle geçm· d mtihanfardan mu~ yok. kışıklı adamdı. Boylu boslu ve erkek başkalarına zarar ve ziyan vermeme- ış emekrir •fi - Vakıt blraz gecikti. Padişahın da. 
güzel! ldl. Sonra pek ciddi bir l.nsanıı sl lazımdır. bunun kefı.Jı"di•. Gpt• saJibf rahatsızca olduğunu söylüyorlar .. Ça-

lın E ,, bUk dönmüştür. 
da benziyordu. Çiinkü işte bir buçuk - Ben balkonda Jimnastik yap-
aydanberi her sabah mayosu sırtın- marn size ne gibi bir zarar ve ziyan - Rahatsız olduğu halde bu saatte 
da, açık havada jimnastik ve güneş veriyor... karanlık sokaklarda sarhoş avına çık.-
banyosu yaptığı halde uzun z:ıman - Adamlanm mayonun ne olduğu- mak ne gülünç blr iştir. 
kendislnt görmemiş glbl davranmıştı. nu bile bilmiyorlar .•. sız öyle jlmnas- Bay ve Bayanlara müj"de: - İçki yasağı başka türlll tatbik 

Fakat sonra sonra; nihayet işte tlğe başla.yınca hayretler içinde ka- edilir mi? Balık baştan kokar derler, 
genç mühendis de alakadar olm:ığa lıyorlar .•. sızı seyretmekten 14 göre- Osmanbeydeki dukkanımı, Taksim İstiklal caddesi 17 No. ya Büyüklerden adalet bekliyorsan, llk 
başlam~.tı. mlyorlar ••. sız geldiniz gelell onların ld •W• d S 1 önce o adaletin kendllerine tatbik edl-

iş randımanında yüzde 19 nispetinde na ettigım en ayın müşteri erime yen[ adreste eskisi gibi biz- lip edilmediğin! görmelisin! P:ıdişa.h 
Nazlı balkonun biraz daha ucuna bir azalma vardır Rica ederim. jlm- met edeceğimi arzedcrim. bu yasağı herkesten önee kendi nef-

doğru gitti. Mühendis cebinden pa- nastiğinlzi başka yerde yapınız ••• İşte B B b . fERDı.NAND sinde tatblk ediy0r. 
ketin! çıkarıp bir sigara yaktı. Fakat bu kadar! .• Sizi fazla raha .. <tz etmeı.. ayan er eri Hl 1 l bu sırada Nazlı t.şçHerin de başlarını ,., ... - 9 çm yormuş .• Doğru mu? 
kaldırmış kendisine baktıklarını gör- istemem! .• Allaha ısmarladık!..• Aynca: Parfümeri Reyonumuzda en iyi çeşitler bulunur. - Kalıbımı basarun k1 doğrudur. 
dti. Genç mühendis onlara seslendi: Böyle söyliyerek Nazlının yüzüne -.:. O halde bu yasağın bir manası 

- I,?inlzle meşgul olun •• İşlnlzle r •• bUe bakmadan dışarıya çıktı. var demektir. Mademki Padişah da 
Nazlı geri çekildi, Balkonun arka H1kmet Feridun Es Ü A içmly0r .• Yakalanan sarhoşa ne yap-

01111111011111111111••••uıı••••••••••n•••n•••••nnaıu•••••••••11•••n• S MER B NK 1 idir tarafındaki şezlonga uzandı. Burada sa ar yer . 
her zaman güneş banyosu yapardı. Osmanlı Bankası.ndan: 8 k k•• 8 F b •k M .. d .. 1 .... " d - Ya biz yakalanırsak? •• 
Yattığı yerde tekrar tatlı hayallere Şeker Bayramı münascbetilc, a ır oy oz a rı ası u ur unun en ı - Başkalarından farkımız yok ya. 
daldı. Sekiz senedenberi duldu. Artık Osmaınlı Bankasının Galata mer- il 1 Herkes gibi blz de katlanacağız .. Ya 
yalnlZlık ona pek sıkıntılı gelmeğe kezile Y enicami ve Beyoğlu şube- Fabrikamız inşaat ~Jerlnde ve atölyesinde çal~mak üzere tnşa- dayak ylyip &>kak ortasında kepaze 
başlamıştı. 1 leri 12, 13 ve 14 Jlkteşrin 1942 j attan anlar blr USTABAŞI lle TORNACI, TESVİYECİ. SIVACI ve blr 1 olacağız.. Ya yolunu bulup affa uğ-

Haya tm ı yeniden kurmak istiyor- gi.iınleri kapalı bulunacaktır. i•r-.•i.A•R•AN•OiıOıiıııiZııi'aiııııiıilhıiıitiiilyiıiaiic•vİİaiiirıidiiitrİİ.•TİİaiiilillpiıiliıeriııiılniilllFaiııiibiirliiikiiiailyliaiılıimliniiriailcalİaİtliİİla.İlnİi.••I rayaca~ız. - senin affedilecek tarafın kalına-

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 91 Yazan: (Vl • Nfi) 

- Bizde de mecmualar var ... , leşiyorlar... Kahveci!... Kuzulanı-
Mes.:la Şehbal... Oraya da basılsın ... ma çay ver ... Simit ver... Peynir 
Haber verelim... ver ... Biz burada lafa daldık ka.b-

. - Veririz ... Basılır ... Bütün ha• valtılannı bile etmediler... ' 
kıkatler meydana çıkar, Aliefendi... Köse, bir Mecidiye fırlattıı 
Lakin her şey sırasile... - Bak küçük beyler daha bo ar-

- Sıras~ da neymi!) zu ediyorsa hepsini al. .. Yemiı me-
-. ~u kı, bu _Amcrıkahlarda ga- miı ... Büyük bir tepsi ile götür ... 

ı:etecılık rekabeti malumı Bu aırn Siz ne yemek ne içmek isterai · 
d . ~ 1 d .. h b 1 ' nız. ıger gazete er en once a er a - Ali efendi) ... 
mak, resmini çekmek istiyorlar. TatÇı ustası memnun memnun 
:Böylelikle merak uyandırıp müşteri gülümsedi: 
çekecekler ... Arkaları sıra ise kim - Ben mi> Hiçf ... Bana bir çay 
b~sasrsa bı:.ssı~··· Onun için bana kafi ... Yavrulann gönlü hoı olsun 
yuz altı~.' benım va~ıtamla da size da ..• E ... Anlatın bakalım ... 
8" :tı:- yı.;z alt~n. ~eklıf ediyorlar... - Söylerim ... Onlar için de ay-
Kabul eder mısınız) .. . rıca bir §ey yapılır... Malam ya: 

Taşçı,Ççırlakklarını .. gosterdı: Zengin Amerikalılar... Paralarım 

b 
-. - o u çocuga da ayrıca bir bolca koparmak helaldır... Amma 

ah ı olsa cultLu · ~...ı- ' 

- Ağzın sıkı tutulması ... Başka sonrasını bulmak senin vazifen ... dirdi. Sonra. her birine eğilerek ku-
gazetecilerin işitmemeleri... Şayet, Yapabilir misin) taklarına bir şeyler söyledi. cTem-
cSultan Hamidin siyasi kurbanları- Ta;ıçı: bihlerimden dışarı çıkmayın ha ... > 
m gömdürdüğü büyük mezar keşfe-- - Allahu alem, yapabilirim ... manasına parmağını salladı: cKuzu-
cüldil> diye bir tek adam i;ıitirse, - dedi. !arını>, kahvedekilere ten oturttu. 
kulaktan kulağa bu tevatür yayılır. - Haydi öyleyse... Bugünden Zülüflerinin taıkınlığını, galiba na-
Bütün matbuat erbabı, elde fotgraf- tezi yok... zar değmemesi için itina ile felseri-
lar Be;ıiktaş sırtlarına, fıstık ağacının - Peki, kuzulanm) ••• nin içine soktu. Parmağile bir daha: 
dibine gider ... Berbat ..• Bizım" de - Canım onları bı"rL-,.. t • • D·LL h t . . k • ııoa., aa ıçın- « ııı;ııı;;at a ... > ışaret.ı ıraptı tan 
kııımet kapanır... do kurt k -- '- d """) V apacel& egı . • • arsın ou- sonra, Eminin yanına geldi. Birlikte 

Ali dA\fl: ra~a otur~unlar... TiirlU tUrlii ye- ·BeıiktA§ yolunu tuttular. Aradan iki 
- Doğru... • diyerek ten bao}nı m~ler yesınler ..• _Otluınlar... saat geçmiş geçroemiıti ki, mahut 

salladı, fakat kaılannı çattı. - Şayet .ıu İttihatçılar bana gad- fıstık ağacbllın bulunduğu bahçeye 
Hazin hazin bir clüıünceye daldı. retmeselerdı. hakkımı tanısalardı geldiler. 
- Nedir alclından geçenler ..• ah... Ali dayı· 

Yüksek ıcsle düf{in bakayım( - Ne olurdu) _ Alla~ Allab... Burası mıy~ 
- Ne olacak) ... Acaba mevkii - Ne o1acaltb) ... Param olur• dı) ... - dedi. 

kestirebilecek miyim>... Evet... du .•• Ben de timdi ıuradan aynlır· - Her halde ... 
Gerçi 6yle bir mahzen yaptık, eon- ken cep harçlığı bıralmdım. Gön- - Fıstık o fıstık ... Aklımda kal-
ra. da, ıUrgÜne gönderildik ... Fakat lüm rahat gideTdim... dığına göre, evet, o ... Fakat bura-
neredeydi) ... Yıldız ııarayından an- - Varol, Aüefendi... Çırakla.ri- sı vaktilc harabe halindeydi ... Bina 
cak geceleri çıkarılırdık ... Taflanlar, nı ne hdar düşlinilyorauh ... Takdir filin yoktu! 
fundalar arasından geçirilirdik. Söy- ettim ... Müsaade et de, ıenin yerine Emin, sevindi. 
lediğin gibi bir fıstık ağacının civar- onlara. ben azıcık cep harçlığı vere- Demek muhatabi doğru söylü-
rıındaydı ... Amma, Boğaz sırtlannda tyim de arzu ettilekrlni yapsınlar... yor! Hakikaten de, 31 Mart vaka-
fıstık ağacının. eksikliği m1 var)... - Çok lyi bir insana benziyor- sında bile burada bina var mıydı 
Bulamazsak dıye korkuyorum. sun ..• Adın nedir, sormadım bile ... ya) ... Doktor Kemal Mehmet köş--

- Ali da)'! ... Bütün bu cihetleri Neyse. olda ö" reni LO Ye · · künü ıonrad ...... ~~. 

Jn14, Çelebim ı 
Örtbas edlldl. 

Böyle konuş 
diler. 

Hayvanla 
fazla sürmedi 

Hamza arka 
- Burası ~ 

ceğlmiz yerdenı 

layca evime g~ 
Salt Çelebi, 

oturduğunun 
Hamza.ya: 

- senin tkl 
ri31 tıAğaka.pısı 
zindanları.. · 
kik dokursun! 
yerde geçecek 1 

Derdi. Hamz 
- Denizde ~ 

yorsun, Çelebi! 
kısmı da Akde 

Cevabını ver 
Çelebi çeşme 

sokağ:ı. saptı. 
Hamza dural 
Bu sokak H 

kaktı. 
Salt Çelebi b' 
- Hayvanla 

veciye teslim e 
- Daha gld 
- Beş on ev 

ların ayak sest 
Onları burada 

- Hay hay, 
Atlarını dükltj 

tller. 
Hamzanın y" 
Yavaş yavaş 

Hamza. kendi 
söylemiyordu. 

Sait Çelebi ye 
önünde durdu: 

- İşte, bu geo 
nan bu evde ot 

Hamza. birden 
- Bu lşte b 

Çelebi? Ben bu 
nırım. Bunların 
evleridir, 

Salt Çelebi kıs 
- Sen Mlö. b 

insan bazan evi 
neler döndüğün 
maz. Bana bıı 
inanmasam bur 
da.n da söz geU 
bekllyecektl be 
cananın karşım 

Hamza. hiddet 
du. 

Günün birinde 
kapıs111a. balta o 
geçirmezdi. Ha 
yor ve: 

- Burası ben 
Dememe'k için 

daklarını mrıyoı 
Sait Çelebi ya 
Bir kaç saniye 
Hamza kapıda 
Bu işln sonu nı 
Sait Çelebl blr 

(lJ Böcekbaşı 
derisinden ve üz 
bir kalpak ve a 
uzun çepken ve 
şalvar ve ayağın 
yerdi. Böcekbaşı 
işlerinden mesul 
kapıshna yanı ye 
duğu yere, yah 
konağına ve yah 
danı~ na gönderi 
elini, kolunu vey 
aynt suçu bir da 
ister ve idam hü 
nurdu. Böcekbaşı 
de. kadın suçlulaı 
için kadın mem 
bunlar yalnız k 
alır ve cürüm s 
ağanın adamların 

Haıva pek güzeld 
ru düdüğünü ötf' 
da bir akbaba k 

Ali dayı: 
- Hınzır kuş ..• 

bulunduğunun k 
bi... - dedi. 

Fakat Köse Em 
ke yalda~an bir 

Arkadaşına: 
- Eğil... Far 

- dedi. 
- Kim farlc.ın 
- Beni tanırlar 
Bir fundalığı si 
Bu, bir tatar 

Mehmedc ait bin 
durdu. Bir takım 
lar, damacanalar, 

Doktor göründü 
- Aman!. .. A 

katli ol... Sakın bi 
ır.ağa kalkma ... İçi1 
Lal >ratuvarım içiı 
raz tazyikla patlı 
yordu. 

- Ba, üstüne l 
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ın Teşrinievvel 1942 A~ŞAM Sahife '1 

1-=_G_ü_n_ıu_ .. k __ B_o_r_sa __ ı 1 R A D y o1 l Deırlet Denıiryo11ari ıre Limanlari lıletme ı- i • G ı: L T E B E D E J ~ 1 Umum idaresi ilanlari 
911011942 natıert 'Bugünkü ı>roıram ===================== lmperlal Kemikal lndustris Ltd 

Londra üzerlnc ıl oSterl1n ~.22 ll,ıSO P.rQitam u,s3 ~ plak Muhammen bedell 12000 (on 1kl bin) l!rn olan 10000 <on bin) adet kö- Müstah t d 
N~ :tızmne 100 dolar _ 129.20 hır, 13,4~ Ajaruı haberler!. 14 Rlyue: milr 'kilf.eS1 Cl9. 'blrlnet te~n. 1942) pıızattesı g'ihı'f1 snnt (15,45) on b~ zara, 1D aD. I 

Cenevre üzerine 100 180."n> t1c'mnlıur lba.ndomı, n,so Ankara. tırt !be4t.e Haydarpaşada ()ar ilblnası da'hillndeıd :tomtsyon tarafından b-~ Kı.REÇ KAYMA;t.I 
Jııladnd üzcr.tntı :ıco ıpezeta U.ıt>9 uıonbahar aı ~uı t.alun1nle 1 palı zarf usullle satın alınacaktı?. \.J 
8tokholm ıüzerine ro lnwan ~O 80 iH;IO ~ us;os De.?ll 'Orkest r' Bu fşe girmek isteyenlerin 900 (dokuz yüz) lra.lılc ımuvaltlcnt k."ll'hla't ~e ~ 

ESJlAJI'" ::r.ABViıAT • 28 u ~0• Çoctik 'IJttilübt\ ır:;0 kanunun tayin ettiği vesikalarla teklltıerinl ımulitevl ıv.a:r!la.mıı &yru g'l1n JPQSULFiT dö StJD 
Jt JAiam lııı.'betlcrl :uı.~s Fad •'!ıeyeti saat (14.45) on dördü kırk beşe kadar lkomlsyon ırelslltıne vemıelerı llmndır. b::::: :,s EI:ganl :·:~ 20.ıU !Radyo gıı.~ı. 20,411 Şam,,~ Bu 1şe alt şartnameler kornlsyonaan parasız olarak daği'tıl~...!-. NiŞADlR (Kaya ve' Toz) 
-=:;:===========·::. :tllitüleı;. 21 leanuşma, 21.;ll Dlrileyi- ,..,~, 

Cl ~ 21,U Komışm.a,, ~2 Salon 1 ı t b 1 B ] a· . ·ı - 1 . 1 TOP!m'Jl 'lll..T s• 'TIŞ· orkeStrnsı, :u;so ı.\lıı.ns lhaberleii 'Ve s an ll e e ıyesı il an arı &n.J."4 l1 • 

H ta lb·· ·· borsalar • - "KOVAP" Türk Anonim Şirketi 
rF.Nt 

a Y a umu iıınn salılilild 1PrQP'Ull Belediye .Merkez Dalre ve Şubeleri için Jfu:umu o'lıın muhtelif V.a.'t ve 
ömrünihı uzun yliln,ruu Hatnyda S,BD Program, 8,32 Milzik CPI.), V-0ltta <6100) n.eıetı AMPUL nçık eks1ıtme ne m'üb:ıyan edilecelttlr. ıiiiım••••T•ahlr••H•an••4•n•cılü•kiıalltiıııııiiGilallılalıtam, llTliclıl:lı4iii91i421ıiiiii1•••••I 

ııeçlren .muharrlr iB. Tank :;tfimı.'lz, 8 !!10 Ajmls lhaberlerl 8,ss :MüZ!k (Pl } Tahmin bedrill «245611 Ura ı80ı> kııruş ve llk iU'ınlnAtı dSb Ura •2ll11 ku- -
Watay Albünıül na.mı altnida çok ' ' · • tuştur. ~!l~---~---•••••••••••••••111 
mengin münde~tıı. ıgn.yct nef'ıs &u- F.minönii Yerli As. S deıı· Şartname Zabıt ve Mu:ı.melrıt Mildürlüğü knleminde gorüleblllr. İhalo S B J d •kk • 
rette b:ısllmlş :bir eser neş."'e.tınlştJr. • ~nğıdn ıismi ve s~1 N ~ 19/lD/942 ;ınznrtesi günü saat •l4ı> de Daimi Encümende ynpılncaatır. 'l'n.- ayın ayan arın nazarı 1 atıne: 

Hatay.ın sınava.tana domnesi ~ ,, Yd Sb la 0
• an llplerln :ilk te'm1n:ü m:ı~ veya mektupları ve kanuncıı lbrazı lii.nm ge- K kl · · · 1 k 

Cok büyük geyreılerl. görülen!erln ıve y~ıı 
1
· .

1
·A rmıı acele §Ubeye ıcn diğer veSikaln.rı 1le ihale giinl\ muayyen saatte Dabnt Encümende bu- ür erının ısmar ama ve tamir ettirmek içıin atcb·emiz.e mürn-

Hatnyın güzel fotognın:ıt.ne süslt'Imn muracaat an ~ a.n oıunur. lunmn.lnn. , 322• caat ederseniz hem zengin ıkollckaiyonw:nuzdan istifade etmiş ve 
bu nlbumde Hatay etrn!l'md:m en sa- 1 - Kadrrlıdere mahallesi No. . * hem de Türkiyenin yegane itiml\da layık bir rıücssesesini tanımış 
IAhlyetU talemlerin lklymetlı :ya.7.ılnn 1 lle oturan lf>. T.ğm. Mehmet Oğ. :Mıslr carşısı tam!rnt ve itn'<lilfıt işleri ~çln mütıenhh1dl nnmı msab'na o!ursuı:ua. 
ırardır. Hat.y Albümü, ruüöki lbir .Fuat CoŞkun (51745~ • .? - J. Yzb. YC'.Il1den acılmış bulunn.n kil.palı zart rik:SiltmeS!ne nUl llk emlnnt mll:dan- T • K"" k •• SAADET 
boşlu~u dolduran, ıt.ltız b1r .itina ı!lc Şevket (328...o-:~40)' 3 - Lv. Tğm. J mn unzı hatası ne 19451i.0211ra Y<'rlıne 1'7456.lfl2 ıtrn olarak çı'kbğı nn1ıışıl- ftalyadnn diplomıı.h .l ıCTZI Ve ur ÇU 
tmzırlannn blı ıcscrdir, Kütüphanesini Hüsnü Soycr ( 39636). '4 _ 8. s. 1rmştır. Maı:ld\r te'mlnnt ve taaıırıt işleri llkı teminat mikdarın1n 19456.02 istiklal Caddesi 292 numara. Telefon: 41492 
tlem !n~alı.. hem de güzel blr esrtıe Adil Hil::im Ziyaettin ( l l.D9), 5 _ llr.a oldu!u tMrzlhan llan o1unur. (494) illll••••ııiıiıiiiıiıiıiıiııııııilllllııiıilllliıııı•••••imlııil••llli•••l!!li 

sl('mck • '.eJl oknyuculn.rmnzn 4. S. Ml. Me. Mehmet Uitfi ılı • • G • k 1 t 
tavsiye ederlz. (18007~. 6 _ P. Astğm. Nurettin~ fstanbul Jandarma satın alma komısyonundan: ayn men U 58 1$1 ••rız:ı&ı&:m-m•• 

Bulana mükafat ~929-.o-74}, ':/ - Top. Ostğm. Fah- Kösele, vn'kr-ta, :nnlça :ı.·e kabara çivileri aynen :verl'mek ve saır mnlze- Beyoğlu Dordüncü Sclh Huhuk Hiıkbnliğinden: 942/ll2 

MEK
TEPU ÇA"',...,_,. ... 

1 
"'"""altıncı ~ 5Yurdn'kul (41300), 8 _ s. Tğm. mesı miitc:ı.hhdl tnrn1nıdan temin dilmek :ırtile (665) çlftJo.ndanruı.:fo-ı Terekesine nuıhkem~ızcc el konulan ölü Hikmet öztoprağın 

nı= """'-· ~ 329 (5081 ~) 9 f" :11? tinine a.!t !mal!y .tşı :21/10/942 Ç:!.r~ba günu s:ınt 15 de !Stanbnl - Tak- Beyo@nnda Tozkoparanda Aka.ren sokak başında asfalt Uzcrlndc nc-
aalı ı;fınil Kadıköyden 'Bebeğe gidi- • ım • - · gm. .Eim .J. Sn. Al. itoml..cya:ıumuzda p:ızm-!ıkm 1hnle ed1Iecektlr. Müddet ve S3fr .zaretJ. kfunilell muhkem IS kattan ibaret t5 numaralı (Hikmet Bey) 
lirken yolda kaybcdllmlşt!r Buhn Mehmet Oğ. M. Cemil (.33.3-445). ş:Ltt.lıı.r pazarlık sırnsınd.'l knrnrlaştmlacak 'Ve ilı::Jcyl müteak'lp mukarrer apartunamnın tamamı 16/10/942 cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 

ndekl yalnız Inclllzce mektep ki- 1 O_: P. Tğm. Hilmi Ye~kcnci bedt>l fizt'T1nden ka.t'l teminat alınacaktır. Nümune her gün komisyonumuz- uçıJt o.rttınnn. suretue satılacaktır. tstelı:lllerln mt>zkür gün ve snntt 
taplannı Kadıköyünde Mühürdarda \ 1 

- 95 ). 11 - P. Bnb. Halıt Öz- da görü.ür.. İsteklilerin kanunen ibrazı ıcapeden V'~sUta1arlle pazar'ık vak- mahkemede hazır bulunmnlan Utı.n olunur. (5805) 
(Ü) ap:ırtımanının dört nunıarnsınn cr.n (331-117). 12 • P. Astğm. ttnde komisyonumuza gelmeleri. <472) ••••••••••••••••••••••••••i 
get:!irsc ımenmun <edilcc~..ir. '.rele- .Oxhan Saka (49,819). J 3 - 8. S. 
for G 2i8 dlr. MI. Me. Süleyman Suai .(1849), 

1 • - Top T'°gm. Ahmet Oğ. Caıtit Amele alınacak Satılık veya kiralık KÖŞK __ 

AKŞAM 
(!'.:'8'()1)~ 1 S - ıP. As. T~ğ. 'A.hmet İstanbul 
Cğ. Refik (SOl87). 

ua.tızarası mn1t~ıı1el 10 odalı Elektr!k, Meyvn H' Ç:ım altnçl.:ı.ı ını 

Elektrik, Tıramv.ay ve Tünel iıı.letmelen· havı Kadıköy Acıbadem Asfalt caddesı lizcrlnde Raı>lm Pnşa köşkü cı-
:-ı- vannd.a Kayışda.A' çeşmesi karşııanda 15 No. lu köşk s..'ltılık veya ld-

Bir tavz•h 
Umum Müdürlüğünden : :-ıılıktn-. Talipler.in görmek 1çln kÖ§k karşısında bE'kçl Allyc ve pnzmhk 

Umum müdürlüğ:ümüz,üu Silahtar elektrfk Tabrikası lçln mliteaddlt illllıii1cliniiıııisııiitıreıiiıiiclıı'ııiıdıiııeliKlııollİ··pilnı•··lirnilıil1anııllıınildıilıaıiıııliı29iıllnıii!umiiliııımracyıia!İmaiıüro.liiiciaai!itiiı. ••••mıi 
kazan killcü amelcslne ihtiyaç vardır. Tebeyyün edece,t ehllyetlerm,p gBre Abone bede1i 

::>ene ilk 
8 Aylık 
J Aylık 
1 Aylık 

J'iirtlye 

1400 lttımı 
750 ı-

400 • 

Ecnebi 

• 
• 
• 

Bazı kıınsclerın antetsiz ve 
mühürsüz mak1>UZlıtrln ıtinlvcr
-sltcl\lere Yureb nı;mak için para 
qpladığı görfilmüııtür. Bu işle 
meı:munnuzın hiç b!r günn ala
kası olmadığı görtllen lüzum 
üzerine 11An olunur. 

r 

bunlara 120, '140 lkunış ycı,..mtye., her iş santı 1çln 5 kuruş q;iinde 40 lmruş, 
prim ı.re bn1ta!ık tatll gürründe ;çalışmadıklıın h:ıld.e ye\'mlyelerl ve aynca 1 
ay nföayt'ttnde :tstih1ı:aklan tntnn üzerinden % 25 p:ı.na1ı1ık zammı ki ceman 
günde ~10, 280 kuruş .gtindellk verflceekt'lr. 

Bunıt.-ı:ı:ı başka emsalleri :(db1 ner 'dş gfmünde tcndi!erirre lldnı e tara
rır.c::m ıparas:ız olmak ıtizere 'b1r ikap SJcü yemek lle ynnm ekmek vcrllir. Ve 1 
a~r t§r.1 .sını:!In:l tlAhil olıırla.t. 

Alat.._ ~~.~~!~ .~2.~!::~~~! .. ==-ı 
TUN A'ya - 1 

GELİNİZ DUBLE Bl RA 27 KURUŞ. 1 150 • 

Pcsta ittihadına dnbll olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliğ1~ 
3800 altı aylığı 1900, tıç ayhlı 

1000 kuruttur.. 

Yudr 
(AYiık 'tlakl!Nitelilcr Mermuası ı 

Millürlütü 

ı r 1 'Zayt - lŞtllJ ıaürus memurluğun-
ff' e onlarımıs Ba$Maharrlır:2965 dan almış oldutum nüfus kft.lhdJmı 
Yarı lslerl: 20765 - idare: t0681 ır.• 

Miidiir: !049' &a.yt ıettinı. YenWrıl alncaRnndan es-
t-------------11 k1slribı hliklntt l"<*tur, 

Leon oğlu Edvnrd 13211 T, Rama1.an 29 - Bızır 158 
s. tm un ÖR' tkı Ak. Yat. 
E. 10,:50 a.2;21 8.,.23 Sl,S3 12 00 1,30 
V.li., ~;n TM 1SM tUt 18.37 ., ... 

itınrehan:? Babılll elvan 
Acımuslnk SOlı:a:k No. 13. 

ZayJ - ~tına Sa.ime namlı mah
:tnt mUhrüm.tı 7.nfl ettim. 'Mezkür 
mlllı'lir 'ne ~eye borcum ve mua
melem olmadıRmı 1Jftn <eüertm 

'KaZUker ~anıızaae Mn~afa 
't[le\'flk km ıF.atma ıstı.ime 

NEZLE - GRiP - BAŞ - OiŞ 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. Her 1Eczaneden Arayınız. 

. . .., . . ' ,,. 
' . • 1 j ' ' • • • 

Belsaıni~ol 
idrar yollıır:ı lltlhabı, !feD1 ve eSltl lBELSOÖUKLUGu, İdrar zorlu~u, Me
sane ve Proıitat lltlluün, Slstit ve Koll tBistttlere. Böbrek rıiluitsızlıkla

nnn karşı eu mükemmel Dir UAç"BEI..SU.fİTOL'dur. BEI.SAMİTOL kul-
lannnlar vnıranııa Tcmb hastalıklardan çabuk ktır'tuhrrlnT Bfttün Ec

Z&lle ve ıecm depolar!.ndan arayı~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llaoları 

Oinsl lllkdanı MWıammen'bcdell iııı: teminat 
Evrak deft.erJ 97- adet 7.BD - Ura 58 L1 50-Kr • 
.Dcratlr e .evrakı ma.tbun 23-kalem 23!iD - ~ 176 11 :25 > 
Eczal tıbbiye 16- > 8210 - .ıı 55-'Kr. 240 1> 80 11 

Vakıflar umum müdürlüğü evrak kalemı için lüzum ôlan ll'7 adet der
ler ile gureba h:ı.stnnesl lçln yaptırılacak olan 23 kalem detatlr 'e ev
ırab matbua !De ~e lba.Stahmıe açın a.1maook oltı.n 6 lb.'lcm ecz:ıı ltib'b1ye 
syr .... Jl}'n açit ekSlltmeye ~- 1 

İh:ı.lelerl 19/10/942 tarihine müsadlf pa.zartes1 günü saat 15 de istan- j 
!bul Vnkıflnr başmudürlüğü b!nasmtln tQı>lannn koml.şyonda yapıl:ıcaktır.j 
IJlırtnnme ve nfununelerl her gün levıııım kaleminde görlileblllr. (279) il 

iki sermayedar aranıyor l 
İlk defa memldcetimiııııle ~cak .lan lkazançlı ~q için 

fevkaiac11e memleketimiziıa l>iy~ 1bir illiiy.acmı temin etmdc için 
iki ıennayec!lu. Elü bin liradan Yaz bin liraya lcadar ıanm:aıakta
dır. Arzu edenler bu İ~e girmek için lütfen AKŞAM Gazetesine 
mektupla (Hnkik•t) ırumna. bilc1tvmeleu. 

JAsiSTA~~.~~ .!_~NIYORI 

.Askerlikle alrutıtsı olmtll'Zlll 1stek1Uerln nüfus bfivlyet clizdanı; hüsnü
ha1 ~ı. 4 ıo.det vesik:ı. fotoğ'rafı ve şlmdlYE' kadııT çalışmış Olduklan mil
es!e8elerden 1lhnmış 4yl hizmet vesl.k:ıbrlle 15/10/942 'Pe~.cmbe günU saat 
1' don 17 ye kadar klarcnln Metro ham zemin katındaki zat 1§.lerj "" .~lcll 
mlldürl~ii~ v.eya SIJihtarnR"a'da tnbı1ka müdürlüğiin1' miiracant!ıtn tı~n 
olunur. (432) 

t .. hiaa.rlar umum müdürlüğünden: 

imtihanla memur alınacaktır 
1 - tcş'kilô.tımızdnkt münhal memuriyetler için 19/10/942 tarlhlne mt

sadlf pazartcsı gUnü Clfsc ve orta nıckt~ mı:-zunlnn nrnsındal Konya, Esk1-
şentr, ve '!Bursa bflB 'ml!l'fürlyf!tlerlı:ıde bir lm'Uhan ~ktır. 

2 - Usc mezutılnTımn .(illeden evvel ve ortn mektep mezunlannın öğ
leden sonra imtihanları yapılacaktır. 

3 - 'Ta11p olanlar ibtr dilekçe, 'e\'rakı müsplt-e ve ,ki !otoğrann btr11kte 
Km1y'l, Eslctşehlr ve Bnrs.'lda bu mahaller tı~ ımüdürlülderlne mür~t et-
me'llfür. • 

~ - Imtib:ma ıgtrmdk U~crln a~ğıda,yimlı ıvc.sıf ve artları halz 
olmaları lazımdır: 

A - Lise vc~a orta .mciı:.tc,p mr..zunu olmak, 
B - 18 yaşını brtlrmlş olmak \'e 45 yaşından yuknrı olmamak. 
C - 'Vll7.tfe Bfıuana :rnanı btr hali btı1unmnmnk, 
D - :Askorllğinl yapnnf olmak vl'ya müCıl"rıel ıbahmmıık ve blllınssa her 

iki .halde .de <son yoklamıclıı.ranı cüzdanlarına kaydettirmiş olmak. 
5 - lmtltıandıı. kaza.nanlnrn1 nınva:flfakıy"t ve tahsil va.2.lyetlerlne gme 

lmrc.mdekl dereceler üzc.rındcn ücret1er1 tesblt edilerek sıraslle tftylrilerı 
yapılır. 

6 - Mürncmıtıar :ır;no '912 cumıırt&'l €Unu saat u ..c kadar lrnbul l'dfle-
cektır. (335) 

Ziraat Bankasında kumbarıill ve itibarsız tasarrur hesaı1}annda ~ 
az 50 liraaı bulunanlara .senede 4 defa çekilecek kur'a ilt\ a1AR1dakl 
Pllııa ör.e tfkranitye &tıblacal.'.tır. 
4 ~ L ... lDnlllk '-'000 ilira 
4 1' Sil • 1'911 • 
4• !ita ı.-. 

40 • JH • -1.1MIO • 

100 adet 50 liralık 5.;GOO lira 
120 • 4Q • 4.808 • 
160 » 20 • 3.200 • 

hnti\ır.: :Besa,pbnndal.'l paralar blr sene ıtçınde 50 tlradan aşağı 
d~ lfkramlye riktltı takdirde % 20 taz1aslle verOeeelttlr. 
~anllar ıseneie 1 defa lil eylftl, 11 ~irinclkinun. 11 mart ve 

U lbaiiran tarihlerinde çekilecektir. 
Kulekapı Maliye Şubesi talıail ,tefliğinden: 
Şubemize kazanç verghılndc.n 'borçlu mübenclls İsıık :ırarn9J>0la alt Arnp-Pllı..••••••••••••••••••••••••~ 

camU mnhnllesinln VQYVOda. cnddeslnde 69~o. lu mahalde hacJz...aıtına. alı- !1111•••••••••••••••••••••••••• 
nan eşyalıırtınn peşel boru ve mnlzemesı, ;Bergmann 1mruzemesı, Sll ..nuOze-
mesi tel vtı kablolar, Antlgron mnlzemesı, akümUI11.törler, ltı.mba glopla.rı, 
reflektör ve projektöı'.ler, §alter wı -dem:ırG>rler, . voltmetre amper metre ve 
voltmetrelerl, elektrik saat tesisatı, huNla demir, oryon marka radyolar, 

radyo limbalnn ve daha bazı mal21eme e~a. 19.!.0.9'2 pua.nteS1 ıgüı:ı'll aat 
Cllldan 1tlbaren meikfır mahalde aıenı ımümyede ısuretile satılacaktır. 

Bu husu.~ dair daha faZ!a irnlmt alma.k ıst.eyenletln Gala'tada Töuel 'fa-

AVARY ALI MAL SATIŞI 
· Avaryalı ill andık J.n§aat ~visl,, ~ sandık ku.ııdura ç1Y1sl, .Sll 

kafes 6Mdık beyaz çint, 40 balya. kA~ıt satılacaktır. ~lplertn en seç 
1/X1'941 ıtarihlne bdu Galata Eski Girıııiik '80kak Ömer Efendl han 

No4 8 ae SWorta Eksperi Raıt '()turlQa m'iiracaatıan, Telefon: <tllN'4. 

Yem~ler ne.tıs Te :ucuzdur. Beyoğlu Tfinelbaşı Asmalı ?.~sclt 
No. ~/5 USbon kat'flSUldald sokak 

latanbul mıntaka Liman Reisliğinden: 
Mertel ve tqra ıtman d8lı:elertndek1 ırıllnhaltl.t.a a~erllğlnt yapmış lise 

veya orta~ mfSUillanndan memur alınacaktır. 
İsteklller1n: 
ı - tstkıa. 
1 - Mektep eeh&detııamett veya tasdikll ıuretı. 
S - Niifus hııvtret cUzdanı •e a•erl \erhls tezkeresi veya tasdikli su-

retlttl. • 
4 - Sıhhat n.ponı Te sabıtadan alınm)f lyt hal kAttdı ve Uç fotoğrafla 

müracaat etmeıert. 
1 - Jm&Jhaa 21/lQ/"2 9Al'tamba anno saat 10 da bll§layacaktır. (525) 

SUMER BANK 
Deri ve kundura sanayii 

Müessesesinden: 
500 metre mikabı ocak taşı 

Mubayaa l'dllecektir. Aralıklar için % JO ~nzl.IAt yapılnc:ıktır. veı -
me~e tallb olanların 15 B. Teşrin perşembe günü saat 11 de Mıı.c;scse-

mızın Beykozdakl Merkezine mürncaatlnrı. D 

Cat;ıloğlu &hhlye Mildilı1.yetl karşısındaki ön tarafı Hllnllnhmer 
caddcs No. 10, arb. tarafı Tnşsavaklar sokağı No. 9 eski. 

Kızılay merkez binası satılıktır 
tinlverstte Kimya Llborntuan ola!'ak kullanılan ve bu maksadla J.çln
ds mua~n tadllAt ynpılan bu bina bodrum ile beraber 6 kattır. tçı 

K!lrgtr odaların d~e, tavan ve merdtvenlert tahtadır. Hamam vo mü. 
teaddld halAltı.rı, elektrik. havagazı ve terkos suyu tesisatı mevcuttur. 

Alıcııann Sirkedde Kızılay hanı 2 ncl katta İstanbul Milmc.ssllli
ğine müracaatları., 

işçi ahnacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
İdaremlz Ş~ll tnmlrhanesl ve arnbalıklan :SÇ1n nıtJyacınm: .olan ıı,çllr

rln mlkdar ve lhtlsaslan lle bunlnra ehliyetlerine gö~ ver1lccek ycvmlye 
hizalarında g'OOtcrllmek suretlle nşnğıya yazılllllŞtır. Bu 1~lere yevnuyc
lennden b~ aşrıca pa.hıılılık z:ımmı. bir iş elblsesı. ekmek lle ber:ıber öğle 
reınetı '" iş Y't'l 'lle Utametgthı arasında meccanen aeyyıılıatı tcmhı cdl· 
lcce'kUr. 

A*rllkle aIAkası olmayan tsteklllerin ntifus hüviyet cOr.dam, hüsnü• 
hal dl'ıdı, f adet 1'IBlJc& tototratı ve ılnı.dJye kadar ~ı.ş oldultlaıı mü• 
easeaelerden a.lınınıf 1y1 hlıı:met vesikalarlle blrllkte 15/10/942 per~ıbe gü. 
nü saat lf den 17 :ye tadat idarenin Metro hanı zemin katında ut işleri 
ve s1cll mildürlü~c müracaatları lümmu blldlrll1r. 
Yapacağı tı İ.§çJ. mikdarı 

Eleırt.clkçl il 

Bobhlör 19 
Marangoz 12 
TenekecI 6 
Tesviyeci 20 
Tornacı • ~it demirci " Tesviyeci - .:ı:naktne ıtamıre'IQ • Tesisat ustası ' 

.... 
Hamal • 
Bob1nör pratı • 

saatte kıı1t kuruşa kadar yevmlyff 
'Verllecck 

:t • > • 
il > :t » 

• • • :t 

:t • • • 
• :t » • 
il • • • 
• • • • 

Taınlrhane ve arnbalıklnnn boru va 
kanallzas ~tıanna. aıt tnmlrıı~ 

~ıerlnl yapa.bllecdt ta:blllyette ol• 
malıdır. saatte 40 turuşa tadar 
yevmiye verUecekttr, 

saatte on be§ kuruş yevmiye verile· 
eekt1r, 
aaatte ,ed1 kur Uf 1ev. 
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ile sa.ba.h, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

·, ·--~~4.:-'0:.'l..iı'~ --~- .. ~. . • .. ,llt.t-n4Pl .. c \•C'· ,, 04 ... ; • • 
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DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkaU\de 
iyi gelir. Derinin tnzelenmes1ne 

ve yenilenmesine hizmet erler. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

Dr. IHSAN SAMl -
BAK TERİY 0L0Jİ 

LA.BORA TUARI 
Umumi kan LahlUl\tı. frengi 

noktaı nazarından <Wasscrman 
ve Knhn teamüllertl kan kftrey 
vntı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıklnrı t.cşhtsı, tdrar, ce
rnhat. balgam knzurat ve &u 1 
tahlllltı ültra mikroskop!, hu-
susi asılar tsU.hznrl, kanda Ore 
şeker, Klorür, Kollcsterln mlk
tarlanr.ın tııytnl. 

Dıvnnyolu No. 113. Tel: 20DRl • 

GO G 
Kaf e restoranı 

Bu ak,am açılıyor 
Her gun saat 17den ıtıbaren 

MARTHA AMATI 
Orkestrası 
Beyoğlu İstiklal C!lddesl 
(Ipek slnema.,ı methali) 

Tel: 41998 

Zayi - Hafik nü!us nıc:murluğun
d:ın aldığım nüfus tezkerem •·e bera
berinde Hafık askerlik şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi Beyoğlu 
ya.b::ı.ncı askerlik şubesinde kayıtJı ve 
dört senelik yol parası makbuzlan ile 
sular idaresinden aldığım ekmek 
karneını ve sular idaresine alt iş ev
rakları birlikte kaybolmuştur, Bun
ların yenisin! alacağımdan eSklsinln 
hükmü yoktur. 

1 

1 

316 doğumlu Kasımpaşa Dlvanhnne 
meydam 1 5 No. h k hvede Hııs:ın' 

Bugünkü Bayanın tahayyül ettiği yegane ziynet varsa o da, bir SIN GER 
Pırlantalı ve Elmaslı Kol Saati, bir kıymetli ŞOV AL YE veya bir ASRI 
ÇİÇEKTİR. Hediyelerinizi SlNGER saat mağazasından tedarik ediniz. 

SiNGER SAAT MAQAZASL İstanbul· Eminönü No. 8 Bu akşam 

PA K 
OTELİNDE 

Küçük lspanyol 
dansözü 

RAQUEL 
SEVİLLA 

TAPiA - COLMAN 

Operatör Doktor 

Pakize izzet Tarzi 
Doğum ve Kadın hast.alı~a.n 

mütehass:sı - Pazardan maada 
her gUn saat 13 den itibaren 
hastala.rını kabul eder Muaye. 
nehanest: Cağaloğlu Zeklbey 

iİll-11 Apartmanı No. ı. --· 

---••Doktt)r. ----· ALiYE RIZA 
TANCIL 

B:ılurköy Hastanesi akıl, sinir 
hastalıktan mütehassısı pazar
dan maada her giln Cağalo~lu 
Zekl Aot. No ı 

Ateşçi aranıyor 

1 FA 

HASAN FARE ZEHiRi 

As. Tıbbiye Okulundan: 
Okulumuza glrmeğe istekli ve namlzet kayıt olan Tabip, Kimya mil

hendl.sl ve eczacı okurların imtıhanlan 20/Blrlncl te,rln/942 ta. Fen fa.
kültesinde yapılacaktır. Okulumuza. namlzet ka.ylt olan ok.urların imtihana 
gtrebllmest için okulumuz kalemine müracaatla vesllca a.lmalan reca olwıur. 

Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi ve bütün fare nevilerini öldürür. 
Bir pnrça ya8h ekmek veya pastırma üzerine s•irülüp de farelerin 
bulunduğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı seve seve yiyen 
fareler derhal ölürler, Küçük fındık fareleri için fare buğday ze
hirlerinden aerpmelidir. Buğdayın kutusu 20, Macunu 50 kuruıtur. , 
Büyük Macun 75 kuruııtur. Haıan Deposu ve Şubeleri. 

Buhar Ue işler Kalori!er ocağı için ill••••••••••••••lllllli•••İlll•••••mıi 
istim tutma.sını tyl bllen, tecrübeli bir 

(1394) (452) 

Kümes hayvanı sahiplerinin 
nazara dikkatine: 

Kume:. Hayvanlan tçln mlllı:emmet bir gıda olan Jı:araclğer k.ıyın.l
sından hl"r gün yirmi lı:llo verebUlrlz. İsteklilerin İ.ttanhul Uzun Ca.rııı 

caddem Yeni U.boratua.ı·a. müraca.atıarı. -

ateşçi lizınıdır. Katırcıoğlu hanı 
dördüncü kat (8) numarada han ida
resine müracaat. 

işçi aranıyor 
Demir ve Boya. t.oıerlnde çalı

şacak tşçl aranıyor. Isteklilerln 
Slrkecl Salkıms()ğüt Karyola ve 
Madeni Eşya Fabrikasına mUra
cnatlan. 

- Şapkamı bete-
nı.gormusun ? Onu 

--------------------~--,ı 

magazasındaki zen. 
gin 3apka koleksgo
nundan seçtim . 

----- AtJa,I . SULTAN HAMAM 48 

Mücevherat ve saat meraklılarına 

Platinden, Altırdan, Pulantah 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep Saatlerinin 

envai çe şifleri 
Kıymetli taşlarla müzey,Y.en 

L 
-- h.-1943 MODELLERİ UZERll'il!i 

Yülcs.?k zevkle yapılmış emsalsiz ÇiÇEK ve PLAKLARINI 
Müessesemizde Bulacağınızı müjdeleriz. 

V ACHERON ve .CONST ANTiN 
Saatlerinin Acentesi 

A 

AK iM 
Kl§ mevslml başlangıcı şererıne Bayramın blrlncl gününden 1Uba.renı 

. • Memleketin aerlmll muganntyesl 

MUZEYYEN SEN AR 
Yeni repertuvarlyle, Kemanı NECATİ TOKYAY ve şehrlmlzin en gllzld• 

24 kişlllk SAZ HEY'ETİ ile 

SEANSLARINA BAŞLIYOR 
Aynca: Memleketimizde eşi görülmeyen ve tallllUnlf san'atkArlann. 

E F 
1: gralkııuaınan i zKcngtnı- ,::~uu Rcvo T Tablo 

_ ~ n n ' 60 Artist, 500 Kostüm ':J 

Ya.zan Ye Bestele~: MUHLİS SABAHATTİN - Sn.hneye koyan: B. ATİLLA - Orkestraı YANKO - ŞEFİK 
Baleyi ha.zırlayan: MİŞEL 

İlk geceye mahsus Orkestrayı bizzat MUHLİS SABAHA'ITİN idıı.rı edecektir. Temsillerden eonra her yere 
vesa.ltı nakliye varcıır. 

DIKKAT: Bu Pnzar günü son olnrnk MODERN KIZLAR rcvüsünUn İÇKİSİZ MATİNESİ, Bayrnmµı 119 

ı~~~~~~~~~~~~~-

-

En güzel Bayram hediyesi : Bir 

İNGlLlZ DOLMA KALEMİDİR. 
Dünyada birinciliği kazanan yegane ha1is Altın uçlu kalemdir. 

Ba~lıca kırtasiye ve lüks büyük. mağazalarda ısrarla PARKER 
İngiliz dolma kalemlerini arayınız. 

KULLANINIZ. TESİRiNi DERHAL GÖRORSONOz. --

Afzınmn Fena kokusunu ancak. 

SANiN 
Diş Maclm.U llo KOLAYOA b:ale edebilirsiniz. 
Köpüğü dahile nüfuz eden b Diş Macunu; diş aralıkla· 
rınızdnld glzll bütün gayri saf maddeleri eritir ve 

Ağzınızda hoıı bir nefes bırakir. 
Hemen tecrübe cdlnizı 

Bütün Ecza.neletdo Par rünıcrilerde satılır. 

acı Bekir Zade ın 
Ticarethaneleri 

PAZAR ve 
oğ u H n A ·ku~ 

giınunde SJ.z ile beraber EFENİN AŞKI saat 15 den itibaren İÇKİSİZ MATİNE. Telefon: 42633 

."""'l'J!~!!.~1!!1!"111!1'-11lll!!!llJl!!l!l!!i!•l!ll(l .. 111!!!~!!11!9••••~-----------------... l .. ______ ,...1 'r'l\TI T." n t A l""'IV TID 


