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Bayram GltlınDerDnde 
Şark cephesinde durum, 
iki nutuk, bir hezeyan 

Sekiz haftaya varan Stalingrad Bitlerle, ince takat sert alaylar 
ınuharebesl, eşi görülmemiş bu ortasında, ceza gününün yaklaş
kahramanlık sahnesinin seyirci- tığını büyük bir inanla iler1 sü
leri kadar taarruz ordularını da rilyor. Church111e göre, Alman 
ıaşırtmış olsa gerektir. devlet adamlarının son zaman-

Sokak çarpışmalan o derece !ardaki söylevlerinde hA.klm olan 
çetin, kanlı bir hft.l almıştır k1 tek duygu «korkuıı dur. Herhalde 
~umanlar, boşuna insan kaybet- gerek Amerika, gerek İngiltere 
mcmek için, göğüs gilğüse boğuş- Hükfunet Şe!Ierintn son nutuk
maktan vazgeçmiş görünüyorlar, lan, yeni bir şey öğretmemekle 
stalingradı içindekilerle beraber beraber, şimdiye kadar az alışıl
bombardımanla yoketmeğ'e çalışı- mış kuvvetll bir eda ile, yüksek 
l'Orlar. perdeden söylenmiştir. Bu nutuk-

Bu tek şehrin önünde iki tara- Iarda göze çarpan başlıca nokta, 
tın inadı, Stalingradın bütün düşmanın: gittikçe zayıflaya
Rusya harbi bakımından ehem- rak işin içinden çıkamaz hA.le 
mtyetini gö5-terir. Bu yer, hiç yaklaştığı hakkındaki inanla, 
§üphe yok ki Şark cephesinin bu kendi hazırlıklarının gitgide art
kış alacağı durumda dönüm nok- tı~ına ü.stil'.nleştiğine sarsılmaz 
tası olacaktır. Necmeddfn Sadak 

Reisicümhur 
Şeker bayrami tebrikle. 

rine teıekkürleri 

Ankara 12 <A.A.) - Rlyasetlcumhur 
umumt lcAtlpllA1.nden: Relslcumhu
rumuz Mflll Şet imıet İnônO, şeker 
bayramı mllnasebetiyle her t.araftan 
gönderilen telgraf ve mektuplarla. 
ibraz olunan bağlılık ve saygıya kar~ı 
teşekkllrlerlnin beya.nıne. Anndolu 
aJanıruıı memur etmlşlerdlr. 

Amerika Bahriye 
Nazirının seyahati 

\'lchy u (A.A.> - Amerika Bahrt
ye Nazın Knok.X, Vnşlngton'a. dönm~ 
ve gazetecllere Cenubi Afrtka'ya de
niaaltıla.rın !nallyetl münnS!betUe 
durumu tetkik etmeıte gtttlğlnt söyle. 

ml.ştlr. -----

İngiliz parlamentosu 
\'lchy 14 (A.A.> - Avam Knmarası 

parlı\mentonwı aeçtm ml\ddetınln 

daha bir sene uzatılmasına karnr ver
stallngrad muharebesi, çok (Devamı sahile 2, sütun 3 te) 

daha ehemmiyetli başka bir ha- ----------------------
klkatJ meydana çıkardı: Bir mil-

m.1,ttr. 

let, vatan müdafaasında şehirle
rinin )'ıkılmasım göze alıp can 
Jcaygısından sıyrıldı mı taş yığın
~an, kovuklar altında, karadan, 
havadan yağan cehennem nteşl
ne. tanklara, uçaklara rağmen en 
kuvvetll, en azimli bir orduya 
fıaftalarca karşı koymağa, büyük 
kayıplar verdlnneğe muvaffak 
olabtliyor. Ruslar, bir -iehrin yıkı
sı içinde bütün bu dünya harbi
nin ilk feragat, sonsuz fedakA.rlık 
(2erslni verdiler. 

Almanlar Stallngradı almadan 

B. Roosevelt diyor ki ı 

"Yakında Almanya 
ve japonya'ya büyük 
darbeler indirilecek ,, 

geri dönecekler, yahut orayı bıra- B. Churchill de diyor kiı «Hesap gUnU yaklatıyor, 
kıp başka bir yönde saldınşa ge- Alman hükumet adamlari bunu anlıyorlar. çecekler mi? _ • 

Buna ihtimal vermek güçtür. Nutuklan korkmağa başladıklarını göıterıyor» 

BU • SABAH Ki TEL 

Salomon acıklarında , 
büyük deniz muharebesi 

Amerikahlar bir Japon ağır kruvazörü, 
4 muhrip, 1 nakliye gemisi batırdllar 

Londra H CA.A.> - Bu sabah 
neşredlleu bir Amerikan resmı tebll
ğlne göre Salomon adalan sulannda. 
bir denlz muharebesi OlınUJ, nğır blr 
Japon knıvazarü. 4 muhrip, ı ne.kll
ye gemf.st batırılmıştır. ı Japon ağlr 
kruva.zörti hart> dışı cdl.lmlştlr. 
ı muhrlbln do.ha batmıa olma.
sı muhtemeldir, Amerikan geml
lerlnden blrkaçı hasara uğramıştır, 
Yalnız blr muhrip batımşıtır, 

DenJz muharebesi şu şekllde ol
muştur: Japonların geeeleyln Ou~ 
delcanal adasına takviye kıtaJa.n çı
karmaları hava hQcumlarlle durdu
rulamad.ığından kruvozörlerlt muh
riplerdeu mürekkep bir deub kuv
veti sevkedllmlftl.r. 

iki nutuk 
B. Rooıevelt ve 

Churchill 'in nutuklari 
hakkında Berlin ne 

diyor? 

Kuvvet pazar gecesi Japon kuvvet
lcrlııln önfine çı1unıştır. 80 daklkn. 
suren muharebeden ~nra Japonlar 
asker çıkarmaktan vazgeçerek çekll
mlşlerdlr. Ertesi sabah Amerikan 
gem!lerl avcı ve torpU taşıyan tayyıı
rclcrl düşnuulla temas tesla etm.şltır. 
Amerikan uça.klan 2 Japon a~r 

düştlrülmüştCir. Amerikalılar 2 avcı 
tayyareSI. kaybetnılş!erdlr. 

Müttefiklerin. Salomon ad:ılannda· 
k1 tesisat üstünlüğü sayesinde rnev• 
kllerlnl tuto.cnklan, hattA genişlete.. 
ceklert muhakkak sayılıYor. 

Yeni Gine' de 
kruvazöründen birlne tam L'!abet Londl'I\ 14 (A.A.> - Yeni O!ne'd• 
kaydetmtşlerdır. Bundan 60nra harb Avustralyalılar, Japon kuvvctıertnı 
gemlleri top ve torpll Ue çarpışmıot.ır. cepheden ve yandan hücum ederetl 
Guadelcanaı adasındaki Amerikan Japon mevzUerlne glrmlşlerd!r. tıerl 

den~ allihendazları fhnale doıtru hareketi devam ediyor. JaponlarUl 
mevzUeıint llert gatllrnışülerdır. Ja- Buna tayyare meydı:ı.nına hücuna 
ponlann 60 tayare Ue bu mevyzllere edllmlf, uçaklar ta.hrlbedllmlşt.lr. Ra.
yaptıklan hücum, hava muhatebelert b&ul Japon üssüne de gece hUcum.w 
neticesinde tardedllmt.otır, Je.ponla.. yapılmış, blrçoılr: ya.ncınlar görillmllt
rm 8 bombardıman, • avcı tayyaresi tür. 

Mısır 'da lngilizlerin 
taarruzu bekleniyor 

Çüukil Stallngrad Sovyetıer elin- · 

~e kaldıkça Alman ordula~ ne Vatinaton 13 - Reiaicumhur B. ,askerleri, fuaat bulunca kendilerini { A) o N B 
§imalde, ne Ka~asy:da dser ~e Roo.evelt .dün dfUD radyoda :ikin- ellerlle öldürecek olan halk arasında aja~:~ 4N9~İ ~hfilden 'fU ~.~ 
~are~::~~ez~fiıert':ın ~~ nut: el ?':4k batı kon~ı~aı~ yapmııtır. ya11yor. lılmah almııtırı OıurcbUI ve Rooae
Jl;a, k sin ·· 1 re rağmen Reısıcumbur demııtır kiı Fakat gıupte cereyM eden vaka~ velt'in nutuklarında ıöylediklerl de-

Alman uçakları mühim lngiliz kuvvet
leri toplandığını tespit etmişler 

kundak~ e 1ı soz e Almanya cBirleoik milletlerin yübek atra- lar ıarktakllere nispetle pek hafif- ·ı ı d'kl rt '- 1 "..ı· kıştan once a nmazsa .• el" 1 d.. b ~ h 1 _ı_ b 
1 

k ğı, söy eme ı e enemm yetuoır. 
1 1 doğuracağı manevt çöküntü teJı me 18 

•. ~ımanı a a cep e e· tir. BuraCMl on in erce adın, ço- B. Churchill'in nutkunda en ziyade 
b~ n hezimete bedeldir. Fakat bu- re çekmek ıçın derhal bl.r ıa~ır~ma c~ öldürülmilıtür. Almanlar yalnız dikkatl çeken fikirler arasındaki e.y
n~ ihtimal verilemez. Öyle görü- har~k~tt yapmak hususunda ıttıfak Kiyef ıehrinl zaptettiklerl gün 54 kırılıklardır. lngiliz Batvekill ağustoı 
lüyor ki Almanlar Stallngradı ça- ebnıftiT. Bununla yakın?a? ııkııtı.~ıl: bin kl9lyi kurouna dizdiler. ~~nla~ı ve eylulde durumun iyi olduğunu 
buk almaktan ziyade vakit ka- mıı oli!' Ruılann ve Çınlılerln yuk emreden adama karşı zaaf gosterı- söylerken, diğer taraftan cHarhin 

' k leri halıfletllecektJr. ı· k d ' f f ı·· 1 t ·ik k I '- • · zanrnak zorundadırlar. Asıl uv- p l H ıree en ıs yen zu um ere e~' en aran ııı; zamanını geçırıyorun 
ti rlni K fk ra a çevirmi~- ~r arbour .. taarruzundanberl edilmiı olur. diyor. 

ve e a S.S) Y Amenka erıdUıtrısı muazzam terak- M'" l "I 
terdir k 'I k d tTı • ti S h f ukemme Ruı ordutu sag am Rooıeveltı cYeni fabrikalanmızı Aın'.ıanların uzun süren, kanlı ı eT ady eb.111 r. k odn ıeyö~ d~. •m duruyor. Bu ordu ne mağlubedilmiı. görmeden evvel Amerikanın harb 

d esnuın a unu ya ın an g r um. 1 1 k ı B" ·· 
olan bu uğraşrnalan Rusya an 8 . I ik .11 I dil l k ne m nev yatı trı mıştır. utun kabiliyeti hakkında hiçbir fikrim 
fazla Anglo - Sakson memleket- 1

1
r eıd mbıl et. erh ~an an ~zed~e. cephede moka.bil hücumlar yapıyor. yoktu., diyor Milletini tıayalt ra-' . o an ıu e erın angı ıaatte ın ın- · . 

lerlnde ümitleri arttırdı. leceğini radyo ile bildinniyccekler- Hitler, Coering, Coebbels, Rib- ~amlarla av~t.tuktan ıonra c~ılle· 
Sovyet Rusya Hava generali, dir. Fakat büyük ehemmiyette bir- bentrop ıon ııünlerde birçok nutuk- tın harb ka.hılıyetl ha~kında fıkrlm 

tayyare akınlarl~e - bu akınlar çok ıtratejik kararlar verilmiıtir. lar ıöylediler. Bu nutuklar korktuk- yoktu, demek, çok dıkkate ıayan-

Berlln 14 CA.A..) - BeyneJmUll Alman uçatıan burada cephentn p. 
ihaberler bllrosumnı blldlrdlğJne g6~ 113hıde ehemmtyeW düşman kollan. 
Akdentzdekl Alman hava kuvvetıerl toplandığını tesblt etmışlerdlt. Dilf. 
takviye ed~ ve bunlar Malta'ya ma.n topçusu da. btlyük faal:Yet go.
yenlden taarruza başlamışlardır. Al- terlyor. Bunlardan, İngiliz başkuman.. 
man uçaklan dalgalar halinde hU- danının yaQmur mevshni b~lamu. 
cumlar yaparak bombalar atmışlar- dan eneı taarruza ~eceğt anl&fllı• 
dır, yor, Çüntık yağmurlar başladıktae 

tkı hava nıeydaıuna birçok bomb~ sonra K&ttara bataklığı geçt:emlyt• 
lar dtlşm~ bumlardak.1 uça.tı.:ır tah- cek hal alır. 
rlbedllmlf ' meydan te.sıslerlnde ve Lomdra 1 4 ( A.A.) - Dün Maı.. 
atelyeler~d& yangınlar çıkmı~ır. taya yeniden hava hücumlan yapıı.. 
Taarruzlar esnasında S tngııı.. avcı mıştır. Dütman 8 uçak daha kayi,et. 
tayyare.si dtlşürülmllştQr. Almanlar miştir. Son 4 giln içinde 48 dilımae 
kayıba u~ı-amam.ışlardır. uçağı tahribedilmiıtir. 50 uçağu& 

Afrtkada hava faallyetl artm~ır. Ualerine dönmUı olmatı ıüp'helidir. 

ne kadar sert, sürekli olursa ol- Bu muhareblerde, uğrunda çarpıt- lannı göıteriyor. Çünkil hetap gör· dır. 
sun - bir memleketin yenilemi- tığımız dlva kaybolacak oluraa. me gilnUniln yaklattıiını biliyorlar. Oıurehill, Londra, Moıkova n 
yeceğinl Fransa, Almanya üzeri- haıbi kazanmakta hiçf>ir menfaat Hitler ıarktald zaferlerinin ehemmi- Va,ington birliği hakkında blr ıey 
ne geçen hafta. yapılan .. altı yüz yoktur. Dünyada İman ve ümidi yetinin talı:dir edilmediğinden ıiU- söylemenü,tir. Roosevelt de enflb-, 
tayyar~.ik en şıd~~tll hu~u~dan ihya ve devam ettinnek İçin çarpıo- yet ediyor. Arhlc. yıldızının ıolmağa yon ve ıalreden bahsctmem!ıtfr. 
sonra soylemeye luzum görurken maktayız. ba,ladığ1nı duyuyor. 

Stalingrad' a müthiş 
hava akınları 

Londranın pazar günkü g~zetele- tttihıal muharebesinde do düt- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rl hep birden ikinci cephe~ ~çıl- mana hakim bir durumda olduğu-
masında yeniden . ayak d.ı.redıler. muzu •Öyliyebilirim. Maddeleri tem
İngiliz gazctelerinın, sansore rağ- dit ve tanzim etmeği öğrendilc, şim
men - ne kadar serbes yazarlar- di insan kaynaklarını da temdit ve 
sa yazsınlar - bu h~rbln İngll- tanzim ebneği öğrenmeliyiz. Ameri
tcre bakımından en ~üyilk dav!- k.a ordusuna girecekler için tA.yln 
sını, Stalinln acı şıkfıyetlnden edilen yatın 20 den 18 e indirilmC"' 
sonra, hiç çekinmeden ortaya sini tavsiye ederim.> 
koymakta ısrar etmeleri, bu ha- cfyi haber alan Vaıington mah
reket gerçekten yaklaştı mı, diye fillerine göre 18 ve 19 yaıındald 
insanda şüphe uyandırıyor. Baİ gençlerin aıkere alınmalarına dair 
husus, Amerika Cumhur Reis Kongreye bir proje verilmeıi bek
Roosevelt, evvelki gün söylediği lenebilir. 
bir nutukta: «Birlik M11letıerin, B Ch hill'. k 
çok uzaklara gidecek ve Mihveri • urc ın nut u 
tamaman mahvedecek taarruz- Londra 13 {Radyo) - İngiliz 
tar hazırlndıklannııı radyoda bU- Baıvekili B. Oıurchill. kendiıine 
tün dünyaya ilan etti, yeni taar- fahrt hem§erilik payeıl veren Edim· 
ruzlar sayesinde hem Rusyanın, burg §ehrinde bUyUk bir ıiyaat nu· 
hem Çinin yilkünü haflfietecek tuk söylemiıtfr. Ba,vekil nutkunda 
§aşırtma hareketleri yapılmasına demiıtir kiı 
harb meclislerinde müttefikan ka- cMemleket ıu 11rada tarihinde 
rar verildilJlni söyledi. wörülmemiı derecede bir gayret 

Olnuyacak şeylerin böyle açık- ıarfediyor. Kayıplar telafi edilmek· 
ça, kuvvetle ilAn edilmesi, sonra te~lr. Hava bombardımanlann.a bU
~a. yapılmaması, hdttA yıllarca, yük. ceuretle kal'fı koyduk. Hıtlerin 
aylarca sonra yapılması dahi .. ın- 1940 ta ı<Syl~diği nutukla •on nuı.
.sanlar gibi devletleri de gülunç ku ·~8;~11nda büyük fark vardır. Hit• 
~deceğ\ lç1n bu sözleri her zaman ler bılıyor ld, her ,eye rağmen, uğ
boş lrucırdı saymak doğru olamaz. radığımız mailöhiyetler, ileri, zafe
Oerçl Reis Roosevelt bu taarruz.. re doğru atılmıı adımlardır. Bu fena 
!ann yerini, vaktini' ancak asker adam kendisine mukadder Akıbetin 
meclislerinin tA.yln edeceğini de ~avaş~.a,. fakat aarsılmadan yaklaıtı
btıdlnnek ihtiyatını bu sefer .de gını1 gorü~or. ~lden bırakmamışsa da blrçok yıl Norveç te Şimal humundan ı .. 
aonra glrl.şllecek hareketleri bu- panya hududuna kadar 3200 kilo· 
gD.nden radvoda lJAn etmenin ar- metrelik bir ıah!lde Almaiı fıgal or
Uk Rusla.n ·bile avutmaz oldu~u- duları kuvvetle h&kim oluyor. Fakat 
na hatu1amak, daha ciddi karar- her gün buralarda Alman milletine 
tar ve haztrlıklar olduğu hissini kin ve husumet artıyor. İngilizlerin 
nriyor. bu sahillere yaptıklari akınlar gel .. 

Oene iki gün önce bir nutuk ceklerin öncüıUdiir ve düımanin en• 

- Baban ıvde mt Küçük, .. 
- Hayır, el öpmeğe gttt1t1, 

- Büyükannenİ ? ... 

A lman uçakları m u k avemet yu
valarını, şehre yakın şimendifer 
hatlarını bombardıman e diyor 

Beri.in 14 {A. A.) - Milletler- kısa durgunluktan ıonra yeniden 
arası Haberler bürosu a.slteri muhar- hücuma bqlamıısa da Ruı mildaf.,. 
riri bildiriyorı Son günler taıftnda asına tesir edememittir. Hattl So.v
KafkMyanın §İmal batısındald mu· :retler bazı nolttalarda Almanları 
harebeler eınasında 4000 esir al... gerilemeğe mecbur etmlılerdir. 
dık. Bolşevikler.in buradaki kayıp- Dün gece Moskovada neıredileıı 
lan 8 - 1 O bindir. Sekizinci Rut tU- Sovyet tebliği kısadır. Tebliğde, ıa• 
meni ve bir Ru!I dağ tümeninin bil- deı cBugün cephelerde değioikli& 
yük bir kısmı imha edilmiştir. olmadı• deniliyor. Tebliğe yapılat\ 

Almanlar Kara ve soğuğa rağmen ekte, Stalingradın bfr kesiminde ev
T uapse' ye doğru ileri hareketine velkl gün kaybedilen bir mahallin 
devam ediyorlar. geri alındığt. Mihver piyadesinin 

Stalingraddaki mukavemet yuva- tank ve traktör fabrikıuını ele g&a 
lan bütün gün uçaklarıtnı• tarafın- çinnck için aarfettiil büyük faaliyoı
dan ~tddetle bombardıman edilmiş- te rağmen, fabrikanın işlemekte doı-
tir. vam etti~i bildiriliyor. 
Doğu cephesinin ıimal keıiminde Volkof cephesinde yeni çarpışma. 

havanın soğuması, hareketi durdur- lar olmuıtur. Sovyetler 600 Alm.
muştur. Buna rağmen l...adoga gölil- nı &ldiirerelc hücumlan geri pUsltiirt
nUn cenubunda bir Ruı amele kl>yü mUşlerdir. 
oiddetll bir hUcumla :zaptedilml~tir. ===========-===
Bir batalrl~ın ortaaında bulunan bu r~ :1 k k .. ~ I e .rı 
k8yün şimdi yalnız §lmallndo harbe. 

diliyor. Ne kariıtırmali accıba1, 
Yeni Alman akinlari Eskiden lıtanbul Belediyeal b1f 

lUoskova 18 (A.A.) - Reuter mu- al und kao ekmek çıktıplt 
hablrl blldlrlyor: Rus takviye kıta.la- r"t .. "--~ b' türlü buJamudı. 
n Don dlrseg1ndek1 Alınan kaprü et •0 ~·"'9ır, ll' 
başlarına yeni blr kuvvetıı baskı yap- Şundı, gazeteler yazıyor ld fi1ia 
maktadır. Bugün Stallngmd'dan ge- f&Ian belediyeler, elaneie patatee, 
len haberlere göre Almanların yap- fındık, üzüm ve saire kanıtırmak 
tıklan tedhiş akınlan nrtmı~tır. denemelerile metguldürler. 

D ,,, .. kl'k k Bımlar1 ilmin, fennin henU1: keı-
eglfl ı yo fedemediji çetin meseleler detiit 

LoaKlra 14 (A.A) - Hltlerlnı 'yapı.ima,, her yerde tecrübe edilmft 
cStalingrad alınacaktır> dedi buıt l,lerdir. Hi.l& banJarı ara 
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SÖZON 6ELiŞi ---ıtiJil~~-lf!ill 
t" 

,, H ARB tgURlUJ MU 
Tesir 

•usan okuduğu kitaplardan ba.alarının tesiri altında kala· 
lbillr. Muharrir hazan oku yucuyu öyle bir kuvvetle sarar ki 

uyandırdığı tesir usun müddet devam eder. Efe:r okuyucu yazı 
den.emes yapan biri ise tesiri altında kaldığı eseri ve muharrlrlnl 
taklide bile kalkabilir. Eğer okuduğu kitap sab.lden bir kıymet 
taşıyorsa onun tesiri altında kalmanm hiç bir mahzuru yoktur. 
BUtiln büyük muhanirler başlanğıçta kendilerinden evvelki bil· 
yük muharrirleri şüphesiz oltumuşlar ve içlerinde tesirleri 
altmdn kaldlklan da olmuştur. Amma bu tesir onlann da birer 
büyük muharrir olnuılanna set çekmemiştir. Aksine iyiyi kötüden 
ayırmalarına, yani şahsiyetlerinin gelişmesine büyük yardımlan 
dokunmuştur. 

GtÇenlerde bir yerde anlattılar. Yeni olduğunu iddia eden, 
henüz okuması, yazması bile noksan bir edebiyat aktörüne: « -
Hangi kitapları okuyorsunuz?ı> diye sormuşlar. O mağrur bir edA 
ile: cc - Ben asla kitap okumam!» de~. « - Neden, demişler, 
kitap okumak fena bir şey mi?» O, ltibannın bir kat daha dilJ· 
tilğünii farketmeden cevap vermiş: • - Hiç bir muharrlrln tesiri 
altında kalmak lstmem!» 

Zavallı çocuk! Demt>J.: ebediyen cehaletin tesiri altında ka· 
lncak! Cehalet de hiç kimseyi bil yük etmemiştir. Büyüse bile an· 
cak bir deve gibi biiyük olabilir. Fakat kıymetli bir fnir, kıymetli 
bir muharrir gibi büyük olamaz. 

Tesir altında kalmamak için kitap okumayan müptedi yeni 
bir renk aratmak lstiyen adamın mevcut rekleri görmemek için 
gi:izlerini bir daha açmamak üzere kapamasına benzer. Ne yazık 
ki o andan itibaren de körler sınıfına dahil olur. Destekle yürü. 
yec('k, ve önlinc çıkan ilk çukura yuvarlanıp gidecektir. Mevcut 
renkleri tanımadan ortaya yeni bir reni· koymaya lmkln var mı-
dır? . 

Hüner insanııı tesir altında kalmaması için kitap okumamasında 
de,ğ'İl, tesiri altında kalacağı kitap ve muharriri iyi seçmcslndcdlr. 
Birinci yol yer yilzilndek biltün akılsızlann tuttuğu yoldur. Bu 
yiizden cahil kalmışlarclır. Biraz akıllı olan ise ikinci yola sapar. 
Bunu 1 1 yapanlara <ıBiiyükler» adı veriliyor. 

Şevket Rado 

KUS BAK/Si: 

Çikolatadan karyola, 
pandispanyadan somye! 

Harb ve abluka yüzünden her ı üzerine azalmağa başlıyan ]!atik 
Jiin binJerce insan açhlctan ölürlcen ıtolclan lcorunacalı lmiı ... T elgraf, 
bazı memelketler fazla yiyecek mad· yakında otomobillere, kamyonlara 
delerini ne yapacaklannı bilemiyor- buğday unundan yapılmıı la9tikler 
lar, bunlan elden çıkarmak yollan- takılacağını bildiriyor! 
111 arıyorlar. Buğday memleketi 
olan Arjantin, ihraç edemediği buğ.. 
daylarını odun, kömür makamında 
kullanıyor, fabrikalann, vapurlarm 
ocaklarında yakıyor 1... Brezilya da 
aynı aıkıntı içindedir. Bu memleket
te buğdaydan başka çok miktarda 
l:ahve de yetişir. Brezilya, kahveler
den bir lr.ısmını ynkbiJ, bir kısmını 
de.tize döktüğü halde ıtok bir türlü 
bitip tükenmiyor. Şimdi kimyager
ler kahveden kuma:ı ve bir nevi tah
ta yapmağa muvaffak olmt.11lar ... 
Ajanslar, ,ıkıntıyı bir parça olsun 
hafifletecek olan bu haberi büyük 
muvaffakıyet diye her tarafa bildi
riyorlar! ... 

Birleşik Amerika da, miktarı git
tikçe kabanın buğday stoklarını ne 
yapacağını düşünmüş, kimyagerleri
ni harekete getirmiştir. Son haberle
re göre, Amerikalı kimyagerler buğ
day unundan lfuıtik ynpmağa mu· 
vnffak olmuşlardır. Buğday unun
dan yapılan lastik çok dayanıklı 
bniş. Bu ııuretlc hem fazla buğday 
için bir sarf mahalli bulunacak, hem 
de Felemenk Hindistnnı ve Birman
ya'nın Japonlar tarafından işgali 

Grosni petrol 
kuyuları 

Almanların hava akini 
ile ateşe verildi 

• 

Dünyanın bir kısmında tahtadan 
~eker, kömürden tereyağı çıkanlma,.. 
aına çalııılırken diler kısm111da kah
veden tahta. buğday unundan ]A.stik 
yapılması için uğrafllıyor 1.. . Bu ga
rip vaziyet bize bolluk zamanında 
okuduğumuz fU çocuk hiUyeainI 
hatırlath: Bir zamanlar uslu, akıllı 
bir çocuk varını§. Büyüklerin ı8zlo-
rinf dinler, mektepte derslerine iyi 

çalışırmış. Sınıfını birincüikle ıeçtİ· 
ği için arıası, babası kendisine yeni 
bir yatak odası takımı yaptırmışlar. 
Bu takımın karyolası çikolatadan, 
somycel pnndispanyadan, yutıkları 
lülelüle lc.aymakla.rdan, yorganı, içi 
krema dolu ince yufkalardan imiş t.. 
Çocuk yatağına yattığı zaman canı 
çektikçe karyolanın demirinden, 
somyadan, yahut yorgnndıwı bir par· 
ça koparıp yermİ§I... 

Çocukken ağzımızın suyunu akı
tan bu masal bu gidi§lc bazı memle
ketlerde hakikat halini alacaktır. 
Kahveden tahta, buğday unundan 
lfuıtikten ıonra pandispnnyadan som
ya, kremadan ıihe yapıldığını du
yarsak lıiç ş:ışmıyacağızl 

Boğazlar 
hakkında 

Bir Amerikalı profesörün 
makalesine Amerika 

hükumet mahafili 
iştirak etmiyor 

Lig maçlar. 
Beşiktaş - Kasımpaşayı, Galtaasaray -
Taksimi, Vefa - Davutpaşayı yendi 

Doğuda esash 
değişiklik yok 

• 
tatanbuıun lig maçla.rmA havanın :tkıncı devreye Da.vutpaşalılar çok 

~ğmurlu o1Jnasma ra~en p:ı;ar eü- canlı ba.6Jadı. Vefa 01Un0ü1an Da
tıft nnerbahçe ve §eref ltadlannda vutpa.eanın ta.zyW Dl11J11\d& b1r 
~va.ın ~lr. Nlabcttn as bir mtlddet boca.tar &1b1 oldu. Ve bu sı
ıeytrci Onftndt yapılan t&rtıla~alar ra.da sol açı~n nefis bil'! ıtıttı Davut
çok vezks13 olmU§ n başta ilden paşaya bir gol btandırdı. Btmu 
kulllplerln fazla Bayılı ralebelenle ka- merkez muhaclmlerlnln .. Wncl golll 

Kafkasya'da yükse k dağlarda 
muhare b eler o luyor -Salomon 

adalan nda büyUk bir muha
rebe bekleniyor 

Doğu cephesi: 
pe.nmı~ır. taklbetU. Vaziyetin tebllkeye girdi- r 
Maçların tafstlltını aırasile derce- ~l h~en Vefa tekrar çalışmaAa ı 

diyoruz: başladı ve btmun neticesi olarak Zeki ~1 Galatasaray 8 rtızeı bir §{iUe Vefanın gol adedin! Doğu cephesinde son iki 
T akıim O altıya çıkardı. Devre sonlanna dolnı 1 gün zarfında esaslı de~"lkllk 

Davutpaşa bit sayı daha yaptı ve 6~ 
Fenerba.hçe stadında gftnün yegA- maç da bu suretle e _ 11 Vefanın ga- olmamıştır. Stalingrad'da bir 

ne blrlnci :t:tlme maçı Galatıuıaray liblyetı ne bitti. gün duran Al.ma:.o. taarruzu 
ııe Taksim arasında yapümlştır. Ha- B k yeniden başlanıus, Almanlar 
kem Bamlhln idare ettı~ bu maça eti taı 8 bir sokağı işgal etmşilerdir. 
Galatasaraylılar §(iyle çılonı.,lardı: Kasimpa§a O Fakat Ruslar şiddetli muka-

osman - Faruk, 8allm - Kemal, • 
Mahmut, Mu.sa _ Hikmet. Mustafa, Gllnün ron maçı Beştktaşla Ka- vemet göstermekte devam edl-
Cemtı, GUndllz, Muzaffer. smıpaşa arasında. yapüdı. Hakem Sa- 1 yarlar. Moskovadan gelen ha· 

Çoktanberl maça susamış bulunan ml'nln 1dnre ettiği bu maça Beşik- /ı berler seki~incl haftaya gl
ıan kırmızılılar başlama dUdUAü ne taşlılar şöyle çıkmışlardı: 1 ren Rus mukavemetinin Kızıl 
.ııtıcuma geçmişler ve tıst tıste ynptık- Mehmet Ali - Hüsnü, Hırlsto • Htl- ı ordu için btr :ater demek ol
lıırt ~ytlarla blrlncl devreyi s - o bi- seytn, Ömer. Çaçl - Ştlktü, Hakkı. lı duğunu bildirmektedir. 
tlrmt,,lerdJr. İkinci devre takunlıu- İbrahim, Şeref, Yanı. / 
arasında. müsavat olmadığından çok Oyun başlar başlnmaz Kasunpaşa 

1 

zevksiz geçmiş ve 3 rol daha yapan kulilbllne sarkan Beşiktaşlılar üm1- 1ı Galatasarnylüar maçı 8 - o gibi bllyllk din fet'klnde blr müdafaa 1le karşı- , 
bir sayı fa.rktle kazanmışlardır. 19.Fılar. Başta kaleci olmak llzere çek \ 
İstanbulspor 6 güzel oynıyan Kasunp:ışn mt\dafaası ! 

S··ı • 1 Bcş!ktaşın sıkı hllcumlanna hiç de 1 

u eymanıye ezilmeden karşı koyuyordu. Bu mil- 1 

Şeret atadmda güntın ilk maçı İs- dafaa tnm 42 dakla devnm ekttı . Ge- 1 

tan~ı:,:~tırr 1~~ Stafileymanlye arasında rek oyuncularda ve gerek."Je t:uaft:ır- ~ 
yap~ • ııa lom da tam kadro- lardn hayal lnk\snn yer ctme~e bnş
lartle sahaya çıkmışlardı. Oyuna is- lamıştı ~ Şeref tnce bir çalımla mil-

1 

tanbulsporun soldan a.çüan bir hil- darllerl ntıatıp Be,şlk~ blrlnct go- i, 
cumlle başlandı. İlk anlarda san si- lünll çıkardı. \ 
yahl1lann alunlanna muvaffnkıyeUe Bunu hemen bir dakika sonra Hll- ı 
karşı koyan SllleymanlyelUerln ya- seylnln yaptı:ı ikinci gol taklbettı ve ı 
va,:ı, yavaş yonılduklan ıörilldU. ve devre 2 • 0 Beşlktaf leh!ne kapandı. 

1
) 

blrlncl devre 3 - ı İstnnbulsporun ı 1 

galebeslle bitti, İldnci devrede :tstan- İldncl devre tamamen Ka,.,ımpaşa 
bulsponm hAldmlyetı katı bir tekH kalesi önünde oynandı. Bu ktmndtı. 
aldı ve muhtelit fasılalarla tıç sayı daha akıllı oynıyan slya.h beyaztıla.r 
daha yaparak maçtan e _ ı galip ay- kolaylıkla altı gol daha yaptılar -ve 
rıldılnr. bu suretle de ınlıÇt 8 - O kazandılar. 

ikinci küme lig maçlari Vefa 6 
Davutpafa 3 

Kafkasya'dakl harekA.ta ge
lince Almanlar Elbruz dnğla· 
nnda şiddetll soğuğ'a ve kar 
fırtınasına rağmtn Alman hü
cumlarrnın gelişmekte oldu
ğunu bildiriyorlar. Elbruz 
dağlan, Terek nehrinin cenu
bunda 5630 metre yüksekli
ğindedir. Almanlar Grosni'ye 
doğru Herliyen kollarının ya
nmı sağlamak ve cenuba doğ
ru hareketi kolayl~tırmak 
için burada başlıca mevz\lcrl 
ele geçirmek istiyorlar. 

Sahil boyunca Tuapse'ye 
doğru Alman hareketi de ge
lfşmektedir. Almanlar burada 
bir Rus gnıpunu kuşatarak 
imha ettiklerini ve bazı geçit
leri ele geçlrdiklertnt btldiri
yorlar. Buna m uka bil Mosdok 
mıntakasında Ruslar taArru-

-- ~ --- ·~- -·~ ---
Mahkemelerde: 

za geçmişlerdir. Almanlar ta
arruzıarm tardedildiğ'inl bll
diriyorla r. 

l\tısır' da: 

Mısır'da durgunluk devam 
ediyor. Yalnız hava akınları 
§iddetinl artırmaktadır. Son 
günler zarfında Mihver tay- ( 
yarelerl de Malta adasına bil- ı 
yük ölçüde akınlar yapmış
lardır. İngilizler evvelkt gün
kü akınlarda 22, bir gün evvel 
de 15 Mihver tayyarestnin 
düşürüldüğünü bildirmekte
dir. 

Uzıık Doğu'da l 
~ ;ı 
) 

Yem GJne'de Owen Stanley 
dağlarında flerliyen Avustral
yalı kuvvetler Japonlarla te
mas tesis etmişler, bazı çar
pışmalar olnıuştur. Avustral- ~ 
yalılar şimdi adanın ortasın
da, dağlık mıntakanrn şlmal
aen b~ladığı noktada bulu
nan Kokoda'ya 20 kilometre 
mesafede bulunuyorlar. Ko
koda ile adanın şimalinde Ja
pon üssü olan Buna arası'n -
daki Japon hatları.na devamlı 
bava akınları yapılmaktadır. 

Salomon adalarında büyük 
bit m uharebe için hazırlık 
vardır. tkt tara! da ku vvet le
rini arttırmağa çalıŞlyor. 

- = - -------- ---İklnci maç Vefa ile Davutpaşa 
arasında yapıldı. Necdet Gezenin ha
lremllği altında. oynanan bu maça 
her 1k1 takım m kuvveuı ltadroslle 
çıkmıştı. Bh1ncl tllmeye yonı geçen 
Davutpaşanm, kümenfn emektar ku
lUplerinden Beykoz ve Ka.sımp:ışayı 
m~ldblyete uğratması 1Jzer1ne bu 
ta11ü~a111n neticesi oldukça büyük 
bir ehemmiyet toplamı.atı. Netek.1m 
bu endişe Vefalılan da. kaplamtf ola
cak ki oyuna bllyilk: blr )ıızla. başla
dılar ve ftst üste yaptıkları htıcnm
larla D:ıvutpaşa kalesini sardılar. Ve 
3 tıncü dak1kndA Haydar güzel bir 
f{ltle Vefanın blrlnci golünü çıkardı. 
Bunu Şükrünün yaptığı lk!ncl gol 
taklbettı. Yeşil beyazlılann kolaylıkla 

İkinci kllme kulUplerl ara..~da ya
pılan lig maçlarında Anadoluhlsar -
Hll~le 4 - o. I:>oğıı - Halice f - 2, 
~yoıtlu - Ramiye 7 - O, Eyüp tıı... 
t lklAle htlkmen galip gelmişlerdir. 

Fener bahçenin Mersin
deki maçi 

Otomobil mi kadına çarpmış, 
kadın mı, otomobile? 

Mersin 12 - Şehrimize ıelen Fe
nerbahçe tutbol takımı bugün Deniz 
harb okulu futbol takımı Ue karşılaş
ın~, maçı ~ - O k.azarumştır. 

Galataıarayın dünkü 
maçı 

Şoför h!an köprü üstünde seyim hakim bey! Da.vacıyım bu 
otomobille giderken dAvacı Ha- adamdan. Cezasını isterim. 
llmeye çarpıp yaralamış. Asliye Şoför İrfan da kazayı başka 

·üçüncü ceza mahkemesinde mu- türlü anlatıyor: 

yaptığı bu sayılar Davutpaşalılann Ankara 13 (AA.) - Galatua• 
oyununu bozm~tu ray takımı bugün Demirsporla karıİ· 

hakemelerl yapılıyor. Bayan Ha- - Akşam üzeri Karaköydcn 
Ume pek slnirli. na.vasım anla- Eminönüne gidiyordum. ~öprü• 
tırken, geçir~ği kazanın acıları- den zateın yavaş geçeriz. Bu ba• 
nı yeniden duyuyorm~ gibi yü- yan da diğer iki bayanla kolkola 
zünü buruşturuyor, kaşlarını ça- gimılşler, gülüşe konuşa karşı. 
tıyor, ellerile, kollarlle i~aretıer tarafa geçiyorlardı. üçü de karşı 
yaparak ha.dlseyi ta:ri!edıyor: kaldırıma çıktılar. Ben de yolu· 

Bundan çok güze'1 istifade eden ve- lll§mıştır. Stadyum çok hlabalıkti. 
talılar akınlarını fazlala,ştırcWar ve Oyun çok heyecanlı oldu. Neticede 
bu arada Uç gol daha. yaparak devre- 3 - 3 beraberlikle bittL Galatasaray- - Akşam saat beş buçuk su- ma devam ettim. Fakat tam on• 

lanydı hAkim beyi Nazmiye ve lann hizasına geldiğim sırada 
Selime adlarında iki arkadaşım- bu bayan birdenbire kaldırım· 
la Karaköyden Enıhıönüne geU- dan geriye indi ve otomobilimin 
yorduk. O saatlerde köpıiinün çamurluğuna çarpb. Kendisini 
Kadıköy tarafı çok kalabalık derhal otomobile alıp hastaneye 
olur. Gelip geçenlerle gu~üs ge>- götürdüm. Kabahat bende dciril. 

Y1 11 • O bitirdiler. lılar güzel oynadılar. 

(B~ tarnfı 1 inci sahifede) 
bir güvendir. Bu dolgun kudret 
söylemini Rusya cephesindeki zor 
durum yaratmışa benziyor. D~
manı hor gönneye b~lıyan bu 
ümJtll duygu ve düşlincelerde 
yeni bir hamle karanm sezmek 
de mümkündür. Politika baro
metrosu Volgn kıyılarındaki ha
vadan nem kaptığı için, yükseUş 
ve alçalı~ Almanların oralarda 
başaracakları işe bağlıdır. 

• •• 

ne fırsat çıkmış olmasından ğtise çarpışmak.tansa, Haliç ta- dir. Bunlar kır safasına çı~ş 
memnunuz. Esasen Türklyenin, rafına geçelim de rahatça gide- gibi kolkola, eğlene eğlene gidi· 
bu harbin başından beri tuttuğu lim, dedik. Hant ya, köprünün yorlardı. Bayan etrafrna bile 
yol, sözlere sözleşmelere, isteme- üstünde sarı çiviler vardır, yol- bakmıyordu. Kaldmmclan kcn
lere bağışlamalara hiç ehemmi- cuıar o çivllerln ortasından ge- disl inip otomobile çarptı. 
yet vermemektir. Kimin ne iste- çerler. Çivinin arasında yolcu Bayan Halime telaşla atıldı: 
dlğine, kimin neyt tırsıldadı~ına olunca tramvaylar, otomobUler - Görüyorsunuz ya hti.kim 

Berfin 13 (A.A.) - Alman or-
dulan Başkumnndanlığının tebliğine 
ıöre, Knfknsynnın §İma] batı kıs
ır.ında ormanlık arazide yeni bir 
dii:man gurupu kuşatılarak imha 
edilmiştir. Terek'in cenubunda düt" 
man hücumları tesirsiz kalmıştır. 

Kafknsyadaki petrol merkezle
rinden Crosni' de çıkan lan yangınlar 
ıece yapılan diğer hava hücumları 
neticesinde genişletilmi~tir. Stalin
l(!ad bölgesinde ve Don cephesinde 
dfişmnnın mevzii hficum teşebbüsle
ri daha başlangıcında tardedilmiştir. 
Şimnl \'6 merkez kesimlerinde hava 
tartları gittikçe fenolaımaktadır. 
Buralarda yalnız topçu faaliyeti ol· 
~U§tur. 

Vaşington 12 (A.A.) - SnlAhlyettar 
Amerikan mnhnfill, mevkut b1r Ame- ıcTasvlri Efkft.r» Amerikada çı
rlkan mecmuast tarafından Türkiye kan «Collier'sıı mecmuasında bir 
Avnıpası ve Boğazlar hakkında ge- üniversite profosörünün maka
çenlerde 11erı .sürülmliş olan mutalt\a.- lesini ortaya koydu. Bu sivri akıl
lanı Birleşik Amerika hükt1mctlnln lı profesöre göre, yeni Avrupa 
hiç bir veçhlle lştlr~k etmemekte ol- haıitasında Türkiye A vrupada:n 
dutunu beyan etmektedirler, çıkanlıyor, Trakya ve Boğ'azlar 

Bu makale muharrtrlnln hükfune- R • 

hiç kulak asnuyaruz. FilAn şunu durup beklerler. Arife tarl! iste- ,beyi Hem işi yaptı he~ de ya
istemiş, o bunu vermevı vaadet- mez bay hAkim. ~oskocaman bir tanlar uyduruyor. Siz de biliyor• 
mlş, bizce değeri yok. Falan dile- hA.kiınstniz. Köprünün çivilerini sunuz ki, arkadaşlarım önden

1 
mlş, beriki asla vermemiş, buna de, kaldınmlannı da benden da- ben arkadanı gidiyordum. insan 
da kıymet vermeyiz. Zira blliriz ha yi b111rslnlz elbet. kendini kaldınp koca otomobile 
ki istemekle almak, vermemek Neyse; uzatmıyalım. Üçümüz~ çarpar mıymış? Hepsi yalan, 
yahut bağ~şlamak gibi şeyler bu- birden çivilerin ortasından karşı :Vallahi de yalan, billahi de ya· 
günün boş lAflannda.n ibarettir. tarafa kadar yürüdük. Ben ar- lan. Siz benim söyledikleıime ba
Herkesin açık emelleri gizll ni- kadan gidiyordum. Köpıiinün kmız. Şahitlerim de var. 
yetleri olabllir. Yoksa'. bu harp lkt tarafında ne bir tramvay var- . Şahitlerin çağınlıp dinlenmesi 
niçin çıktı? Bunla:rı, herkesin can dı, ne otomobll. Rahatça geçtik. içlll muhakeme başka güne bı· 
kaygısı içtnde sadece çıkarını Arkad~lanmın peşinden ben de rakıldı. 
aradığı, bu yüzden birbirini alda- tam karşı kaldırıma ayağımı -------
tıp avuttuğu bugünkü bellrsiz du-' atacağım sırada yanımda bir T•• k ·ı • 
ruın değil, yarınki harb sonunda otomobil peyda olmaz mı? Cin Uf gazeteCl eri 

Cenup Afrika'da 
Amerikan kıtalari 

Yuhanesbnrg 13 CA.A.) - Cenup 
Afrfka'ya Amerikan kıtaları gel
~r. 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

Ankarndan b!ldlrlld1ğlne gl:Sre Cum
huriyet bayramı şenllklcrt için hn
ıtrlıklar başlamıştır. Stndyomda ye
niden trlbtınler yapılmaktadır. An-
.... "T'h"t ,.,.tn 1\1.. t 11n,.f • ,,,.._. -" 

tın bir mllmessllt olmadı~ı. .sadece usyaya verıliyormu.ş. Dün Ame-
husus1 bir tınıversıte profesörlerin- ıikadan gelen bir telgraf, bu ya
den ve mütnlAalannın ta.ma.mlle 4Sh- zıdakl fikirlere Amerika hüktı
et olduğu, kaUyen Amertka'nın res- metinin iştlrAk etmediltln1, bun
mt hnttı hareketinin hatttı ne de lann o profesörün şahst görüş
Amerikan efkAn umumiyeslnln mü- leri olduğunu bildiriyor. 
hlm bir kısmının ifadesi addedlleml- Amerikadakl bu yazı haziran 
yeceıtı bellrtllmettedlr. başında, yani dört ay önce çık-
Şurası da llAve olunuyor ki Amert- mış. Amerikanın izahı tse ancak 

ka.'nın matbuat hürriyeti hakkında.- diln, yani ııTasviri Etka.rıı ın bu 
ki ananevı siyaseti, gündelik gazete- t 
lerle mecmualara tam bir r;erbcstı ne rezale i ortaya koymasından 
meramlarını ifade etmek imkft.nını sonrn geldi. Gönül arzu ederdi 
bahsetıncktecUr. ki dost Tilrkiyenln bu derece 

Hllkfunet, bu hususta h!ç bir veç- hassas olduğu bir dAvaya Ame
hlle müdahalede bulunmamakta oı.. rlka hükOmetl gibi propaganda
duğunda.n ekseri a.hvalde tasvip et- yı baş ödev bilen teşkil~tı bir 
memekte olduıtu neşrtyattakl müta- memleket daha !azla ilgi gösterip 
Iialardan mesut tutulmaz. bu neşrlyntı hemen önlesin ayıp-

lNot: Amerikalı profesör makale- lasın. Amerikada bu gibi ~açma 
ainde Trakya ve B~azların Ruslnra sapan şeyler bu derece çok mu 
vertımcslnl llert süruyordu. l yazılıyor ki aldırış eden, tekzibe 
Felemenk Hindistanında lUzum gören olmuyor? 

Vichy 14 CA.A.> - Japonlıır Fele- Bu yazının, Amerika politika-
menk Hlndllftnnında B:ıtnvya ve su- sı, hatt5. Amerikan efkan ile hiç 

·~--...-.-
M .. Hfo!ğ1 plm~n M.nı hlH•'""""' 

öz kuvvetler çözümllyecektir. miydi, §eytan mıydı? Sanki köp-
Onun içln Amerikalı profesö- rü yarıldı, koca otomobil kaldı

rün yazısını hiç yadırgamadık bir nm taşlarının arasından çıkver
çok örnekleri - hattA. daha ciddi- dl. Üzerime doğru kurşun gibi 

Kanada 'da çok iyi kabul 
gcirdüler ' 

leri gibi - hezeyanı deyip geçtik. geldt. Kalçamın üzerine küüt eli- - -
Necmcddin Sadak ye bir §eyin vurduğunu duydum. Nevyork 1 3 - Knnadaya giden. 

j.:yliil ayİ zarfındaki 
İtalyan kayiplari 

nomn 13 (Radyo) - Eylfil ayı tar 
fındnkl İtalyan kayıplıın şöyledir: 
Mısır cephesindeki orduda: öıu 481, 
yaralı 687, kayıp 3364. Rus cephesin
deki orduda· öın 1054, 'aralı 42~. 
kayıp 1120, Donanmada: Öll\ 58, ya
ralı ~00, kayıp 278, Hava kuvvetle
rinde: Ölfi 49 yaralı 69. kayıp ~7. 

Willkie Alaska'da 
New • York 13 <A.A.) - B. Wendel 

Wilklc. tayyare ile Alaslm'yn gitmiş. 
Ur. ,Blrlcışlk Amcrlka'yn dönmek üze-
""'° "'"~""'" •!'n.1•1 n ,.,,nPG.L-ofo }-QDJ. 

Ondan sonra ne oldu~unu bil- Tlirlı: 1tazetecileri burada çok Jyi ka· 
mtyorwn. Gözlerlmln: içine yıl- bul görmüşlerdir. Montreal hava 
dırımlar girdi sandım. Oracığa meydanında milletlerarası Mesai bU,. 
yuvarlanıp bayılmışım. Neden roısundn memleketimizi temsil eden 
sanra btr de gözümü açtım k1 B. Mukdim Osman kendilerini kar• 
hastane köşelerine atılmışım. §ılamııtır. Gazetecilerimiz oradan 
Her tarafım ağrılar, sızılar tçln- Ottaıva'yn gitmişlerdir. 
de. Sinirlerim boşanıp da bent Gece büyük bir ziyafet verilmiş, 
bir ağlamak tutmaz mı? Allah nutuklar ııöylcnmİ§tir. Ertesi günU 
sizi inandırsın h~lm bey; dök- parlamento binası gezilmiş, ban 
tüğ'üm göz yaşlan yatak çarşaf- nazırlarla görü~ülmüştiir. 
lanm ıslattı. GUnlerce yattım, 
tedavi olup çıktım amma, hala [.;• Takvim :
ağrılarım geçmedi. O kaza akh-
ma geldtkce sanki sinirlerim ça- Şen·ııt 3 - Hızır ısz 
tır çatır kopuyor. Bavgınhklar 8· im. Gfı. Öğ'. İki. Ak. Yat. 
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Bir gençle edabiyat l yeni bir cennet 
hasbıhali Sürpagop Top müzesinde 

- Nedim'in ıu dört nefia mısra• 
iuı birlikte okuyalım. oilmnı sah ası 
~ sensi% görünür lAnegeh-1 Mm 

gl.b1 
nat-ı mey gam getiril'! tar-1 meş'um 

gibl 
#Jen.sta ey Yusilt-ü gillpirehenlın 

came-1 ten 
r;atım urur clsmime plrahen-ı 

mesınum glbt 

Edirnedeki evlerin 
camlarını kıran top .. 

... Bu iki beytin ortasında bir 
üçüncüsü vardll' ki, Lile devrinde 
de el falına rağbet olduğunu gös-
terir: • 
Kesb-1 yeddlr denll!r başa gelen 

insanın 
Safha-! kefte hat-1 cebhest mersum 

gibi 
... Fakat biz bilhassa edebi giizel

liği bugünün anla)'l§ma göre bile 
devam eden yukan aldığımız dört 
mısrada duracağız. 

•.• Manasından başlıyalım: «Meclis 
ıens.i.z, bayku, yuvası yer gibi görü
nür. - Kaz biçimindeki ıarap ıü
tabiıi meıum kuş gibi gam getirir.» 
Bu ilk beyti yeniden okursan letafe
tini aezeeeksin. Hatta Y eıilaycılar 
ten mısraı rozetlerine yazdırabilir· 
:a!r. Gerçi «la takribii's - salate» tar
xın~a olur amnıa., zarar yok 1 

•·• Ne o, yavrum ? Bu Arapça sö
zJn manasını kavnyamadm, öyle 
r.lİ 7 Bir ayetin parçasıdır. 

Ay 1 Ayetin de mi ne demek oldu· 
:Unu anlıyaınadın? Kur'anın iki du· 
-:ak arasındaki ibaresi. Hayır, 
cümle» si deği, Zira her ayet gra• 
mer cümlesile mukayyet değildir. 

••· Neyse, bunlar sadet dıtıdır, ge.
lelim Osmanlıcadan Türkçeye ter
~ümemize ! «Sensiz, ey giil gömlekli 
Y usufum, teın libası, cismime zehirli 
görnlek gibi yara açar.» Şairin cze
birli gömlek» dediği eski devirlere 
ait bir idam vasıtasıdır. Fakat o ne? 
«Gül görnlekli Yusufum» sözünden 
de mi mana çıkaramadın? c~ 
efendim, «Yusuf'un gömleğiı. yok 
mu hani? Hani on iki biradernıişler. 
Babalannın muhabbetinden kı.aka
nan kardeşleri oğlancağm kuyUya 
etmış; Y akup ağlıya ağlıya kör ol
m114... Kısası Enbiya okuma.mJfsın, 
tliyeliın haydi; bunlan sana evde 
de mi anlatmadılar 7 

... Böyle şeyleri çocuklar masal 
gibi dinler, öğrenir, a efendim. •• Fa-
4at Tevfik Fikretin de «Karni.si Yu
suf» türi vardır; onu da nu okuma
dm? Öyle ya: Rubabı şikeıte yeni 
harflerle mevcut değil ..• Heyhat •.• 
Meğer, Yusuf kuyudan kurtularak 
Mısıra git~; Züleybanın afkı ile 
zindan arasında maceralı bir hayat 
ıürenniş ••• Fıravunun (Yedi zayıf 
öküz, yedi semiz öküz yedi) rüyası· 
nı tabir ederek yedi kıtlık senesi İçin 
ambarları doldurduğundan Maliye 
Vekili olmuş imiş .•• ilb... ilb... Han
gi Fıravunun mu?... Mııkaddes ki· 
taplann zaviyesinden Mısır büküm· 
dıırlannm sülaleleri şimdi öğretilen 
tarihlerde olduğu gibi tasnife tabi 
goıunmez. Bir Fıravundur gider. 
Sanki Hmr çeımesinden su İçmİf 
cavidani hayata kavuşmuş bir insan
dır bu Fıravun ..• 

..• Of, amma ya... Ha.zır çeıme

ıil!... Cavidani hayati r... Sennedi 
hayat!!... Bun lan da mı birer birer 
anlatacağız? •.• Fakat bu kadar Jıa. 
tiyeler ortasında hikayenin de, kıs
sanın da, ı,ürin de şevkı. kalmıyor .•• 
Şınılan henüz küçük yaşındayken 
öğrenmeliydin, hatta lise merdiven
lerini tlnnanmadan önce belliyerek 
mektebe öyle başlamahydm... Zira, 
yalnız eski edebiyatllnl2! değil, ek
oer nüktelerimiz, mesellerimiz, hat
ta !ürkçemiz bunlarla yoğrulmUf-
tur. 

Belediye satiı fiatini · 
indirdi 

Belediye, Sürpagop sahasındaki O 
bloktan yalnız 'b1r parçasını satılığa. 
çıkarmış ve metremurabbaını 150 11-
radan satmıştı. Kôşebaşmdakl bu ar
sanın satılmasından sonra Beledtye, 
dt~r arsalan da satmağa karar ver-

Atılan mermilerden yapılmış 
fıskiyeli havuz ... 

miştir. Fa.kat bu arsaların yüz em ı f' larında o .~ .... ana ,_•dar ;.ı'tmedı'k-llradan satılmasını lmkAn dahilinde stnabulda dünyanın en ne a, ........ &:u -. 

görmedl.ğtnden metre başında elli Ura en nadide koleksiyonlarından biri !eri bir gÜrültü ve sanııntı idi. 
tenzllAt yapmış ve evvelce satılan ar- vardır. Ne yazık ki bu harikulade Şehirdeki camlann selameti için 
sanın yanındaki iki parça. aı-sayı da kolekıiyonu pek azımız biliriz. ikinci tec.rübe çok uzaklarda yapıldı . 
satılığa çıkarmıştır. Bu arsalar için Ayasofya camisinin arkasındaki İşte bu toplar oimdi aessiz sessiz. 
istenen fiat, metremurabbına. yüz 11- açık ha.vada kurulan top müzesin• sanki bütün onlan yapanlar kerıdi· 
radıt. Bu arsalar satıldıktan sonra den bahsetmek istiyorum. Evet, bu· leri değillermit gibi karşımızda du-
mUtebald arsalar için de yeni fiat ko- k 1 '--' dan zı'yad ruyor ... Bana top müzesıru gez-
nacaktır. r~ya top o e.ıı;:ıııy~nu~. . e 

Bu arsaların üzerine tesadüf eden hır cTop ve mennı muzesı> demek diren nazik rehberim: 
garaj bina1an Belediye ta.rafından ıs- daha doğru olur. c- Bunların dOkümünde, nam· 
tlmlAk edilınJştlr. Arsalar satılınca Burada her biri başh başına bi· luların elestikiyetini muhafaza etme-
garaj da yıktınlacaktır. rer tarih yazılacak eski ve muazzam si için, yapılan bal!taya bir miktar 

Fazla mal 
geliyor 

Fakat gümrükten çıkan 
mallar ortadan 

kayboluyor 

toplar, gelip geçenlere sanki büyük da altın karıştmlmıştır. Yani gördü· 
kalıramaınlıklar hikayeleri, destan- ğünüz toplann içinde altın da var
lar anlatıyorlar ... Bunla.nn içinde dır ... > dedi. 
hemen hemen beı yüz yaşında olan Fatihin top dökücüsü Urbain ha
öyleleri rvardır ki yeryüzünde bir eş- kikaten gayet garip bir adamdı ... 
!erine daha rasgelinemez. Biribirile hiç münasebeti olmıyan 

Dün Müzeler idaresinin nazik bir birçok §eylerin baş ustası idiı 
memuru bana bu pek meraklı mü· Mesela topçulukta bu kadar bilgi
zeyi gezdirdi. Bunların başında Fa~ sine mukabil dünyanın en üıtat 
tihin İstanbul muhasarasında kul- cbira> yapıcısı idL Urbain'in yaptı
landığı meşhur topları var. Evvela ğı biraların tadli'la doyum yoktu. 
onlardan biri önünde durduk ... Bu Sonra çömlekçilikte de birinci idi ... 

. hakikaten görülecek bir şeydi. Unut· Top müzesinde bir ııey dikkatime 
Istanbul gümrüklerinde bulunan it- mamalıdır ki Fatih dünya topçuluk çarptı. Hemen her topun namlusu 

haldt e~yasının kime alt bulunursa .tarihinde en büyük rolü oynamış in- üzerinde bunu yapan sanatkarın adı 
bulunsun derhal piyasaya çıkarılaca- sandır. yazılı... Mesela: cAmeli Abdullah 
ğını ve dışarıda depo bularuıyanlann . . .. .. 1 k Am ı· Abd' d ·ı· 
mallarının Ticaret müdürlüğü tara- . Edımede ... dokulen bu top arı~ pe. çavuı>. c e ı ı> em ıyor. 
fından umumi mağazalara yerleştir!- dıkkate deger, pek meraklı hır hı· Bundan da anlaşılıyor ki, ecdat bir 
ıeceğinl yazmıştık Mıntaka Ticaret kayeleri vardır. Ne pahasına olul'" topa büyük bir ceser> olarak bak
müdürlüğü ile Lh~an l.şletme;Sl um.um ısa olsun, İstanbulu almak ·ist:yien mıııtır. Ve bir tablonun ıve bir hey
müdürlilğü memurları bayram olma- Fatih bu harbde barut denilen ııe- kelin altına imzasını atan sanatkar 
sına rağmen dün ve bugün antrepo- yin efsanevt kudretinden de istifade gibi, topu yapan usta da namlunun 
lardıı. çalışarak tthal!t eşyasını tesblt etmeğe karar vermişti. İşte bu sıra· ucuna adını yazmıştır. 
ettirmektedir. da talih onun önüne Urba.in adında Bunun için bu müzede gezerken 

Alll.kadarların söyledlklerine göre ki marifetli adamı çıkarmıştı. hangi topun hangi u&ta elinden çık· 
piyasaya çıkanhı.n 1the.lM eşyasının Bu adam Fatih için ilk topu Bo- tığını da öğrenebilirsiniz. 
mlktarı hergün bir mlkta.r dahıı. art- ... · · d H' d d "kt" O H •nnu da ilave etmeli ki 
maktadır. Fakat henüz piyasada bir g~zıçın ~· ıs~r a. 0 u. zam~ . e.meıı .. - .. 
sal!h yoktur Piyasaya çıkarılan mal- Hısar Turklerın elınde, fakat şe'hır Fatihın muazzam toplarını. dokmek 
lar saklanm~kta, gizll olarak ve satış daha Bizansta ... Urbain'in ilk yap· işinde Urbain yalnız değildı. Bu işte 
fiatlnden daha aşağıya fatura kesil- tığı top küçük bir şeydi. Bu, Boğaz- Türktop üstatlarırndan Sanca Sek
mek suretlle satılmaktadır, Ticaret kesen kalesine yerleştirildi. Henüz ban ve Muslihiddin ustayı da unut· 
VekAletl, ıthalA.tın arkasını kesmiye. top kullnılmamıştı. Aynı gün ak- mamak 18.:z:ımdır. Umarız ki lstan
rek saklanan malların piyasaya çıka- şarn üstü Riçiçi adında bir kaptan, bulun fethinin beş yüzüncü yıldönü
rılmasına çalışmaktadır. gemisile bearber Karadeniz boğa- münde bu emaıılsiz iki üstadın isim• 

Alemdar caddesi ve 
Divanyolu 

Belediye Alemdar ve Dlvanyolu cad
delerini asfalta çevlrmeğt dilşünm~
til. Asfalt bulunmasındaki güçlük VI? 

inşaat fiat!.ntn çok artması yüzünden 
bundan vazgeçilmiştir. Caddenin as
falta çevrilmesi karan üzerine orta
daki kabloların kaldırım cihetine 
alınması Terkoo ve Hava.gazı idarele
rine bildirilmişti. Asfalta. çevirme ka
rarından vaııgeçllrnesi üzrelne buna 
lüzum kalmamış olmakla beraber 1k1 
idare bu işi ihale ettiklerinden bir 
milddettenberl borular kaldırım clhe· 
tine alınmaktadır. 

Mevsimin ilerlemesi, yağmurlann 
başlınası üzerine bu işe çabuk nihayet 
verldlrilmesı iki idareye blldlrllml.ştir, 

Dün hava açtı 
Arife günü yatnrıağa ba§lıyan yağ

mur herkesin neşesini kaçırmşıtı. 
Havanın birdenbire serinlemesi ne
şesizliği bir kat daha arttırmıştı. 
Bayram sabahı yağmur durdu, dün 
hava açtı. 

Bayram münasebetUe her taraf çok 
kalabalıktı, Nakil vasıtalarında. yer 
bulmak Meta imkansız bir hal al
mıştı. 

:ı:ından içeri girdi. Mannaraya doğ- !erini de anmak vazifesi ibnıal edil-
ru yol aldı. mez ... 

Türkler Boğazdan geçen gemiler. Kaıımpaşadan getirilen 
don muayyen bir para alıyordu. y t 
Kaptan Riçiçi bir açıkgözlük etmek avuzun opu •.• 
istedi, bütün yelkenlerini aç.arak Müzede eski Venediklilerden, 
gemisini Marmaraya doğru sürme.- Cenevizlilerden, Akdeniz korsanla
ğe başladı. n elinden alınmış bir süril toplar 

Boğazekesen kalesindeki kuman- var. Bunlann nihayetinde btiyült 
ve son derece uzun demir bir top dan, bunun üzerine: 

_ Atleşleyin bakalım ııu to· göze çarpar. Kasımpaşadaki Deniz 
d d müzesinden buraya nakledilen bu 

pul... e i. d 1" d d · emir top 25 ton ağır ıgın a ır. 
Urbain"in yaptığı topa bir mermı Yavuz Sultan Selime aittir ve dünya 

yerleııtirildi. Ateş edildi. Ve Riçiçi· topçuluğunda bir harika addedil
nin gemisi tek bir memrmi ile parça- mektedir. Çünkü AVTupalılar yivli 
lamp battı ... Fatih, topun kıymetiıni topu kullanalı henüz bir asır olma· 
bir kat daha takdir etmiıti ... Kap~ dığı halJe Yavuzun topunun mermi
tan Riçiçi de neye uğradığını şaşır· sindeki yivler pek güzel görünmek-
mıştı 1. · · tedir. Bu suretle top namlularına ilk 

Edirnede camlar defa yrv yapanın Türkler olduğu 
kırılıyor.. anlaşılmaktadır. 

B ak d U b · • h İşin fevkalade dikkate gayan tara-
u v ha' ant ııon_rlda' r aın et ... e-n· fı da şudur: Bir zamanlar Sumatra-

sapsız ta sısa verı ı, ve yap ıgı • I l p k' . k 1 b 1 
d k d h b .. "k t 1 d"k'') ı ar, orte LZlılere a.rşı atan u -an ço a a uyu op ar o u ~ d d . . . V b 

· d'ld' l t b .. · e an yar ım ıstemışlerdır. e ura-
mesı emre ı ı. ş e unun uzerın S ·ı 1 T" k 
t 1 k t 'b' d h -,_.k t b' er dan ta umatraya gemı ere ur opçu u arı ın e ax.ı a en ır 1 .. d ·1 . . B .. d · 
harika addedilen, şimdi karş,ısmda ;op an I gon e~ı ;;uştir. u .. god e~-
durduğumuz bu muazzam toplar ~.nl tokptadn.n eşı e gene muze e go• 
d"k"ld" ru me e ır. 

ofu 'hu: .. k Jl d.. b t l · lıte eski topların biraz ötesinde 
Y • k dd 1 • atı ın u an ıgı u op arın .1 d k J l Ç ıyece ma e erı ., 1 d .. ... 'ld' Ö .. de Pı evne e u lanılan top ar... a· 

agız arına ognı egı ım. nun kk 1 d.. hlıl d tı 
siparişleri k k • . 'k' k' . . f h na a eye uşman zır ann aıı a -s· · Ii «Niçin aranızdan .r. onuhşur. enb'lsesı~!z 1 1 l ışının. 7rda lan mermilerden yapılmıı bir abide ... ızım neı Bankaların yiyecek maddesi stok- "rera gıre ı ecegı nam unun ıçın e f s5t 

1
• b' h 

beynelmilel edib çıkmadı?» diye larına avans muameleslnl kestiğini derin akisler yapıyor... Namlunun veKı dı~~ 1 ır I avuz::
1
·
1 

l d h 
rnuahaze ediyorlar... Bence sebebi, yaZDllştık. Yent kararın piyasada te- ,, .. d k ak I I en ısıne ah an gu e er en a· 

ed "rülın . ustun e, azınar yazı mış o an ou ab·d k h b h .... 
bu «Kaıniıi Yusuf» Iara tekabül en slrlert go İsteiebbla.§~~tı;_: Henüz kelimeleri okudum: Barut hakkı vuzk~e 1ı e yapma,_ . er a ayıgı· 
garp hikayelerini bilmediğimizdir ... bankaların an u ~..,.,leruıe res- 172 k r tin an o masa gereıdir ... 
G IAf •- ·-'-- ml bir te'bllgat yapılma~ da ara- ıyye. ··· . . • Hikmet Feridun Es 

ene araya a Kllnftınu:uı, camm... ya bayram girdiğinden tebllğatın Artık sız: bundan, topun tesırını 
Demin de bu «kamisıt tabiri geçti: yarın veya öbilrgUn yapılması muh- anlıyabilirsir,iz. Düşünmeli ki bu 
Gömlek demek... Frenkçenin ebe- temeldir. topların ağzından çıkan gülleler ta· Manifatura sipariıleri 
mise'i bundan alırumı .•. MalUın ya, Yent •--arın, yeni mahsul stokuna. rihin <ridi .. inl deı:.i•tinni•ler, yer tYil· 
H 11 b -'- 'od ı A ....... "'· .. ~ .. .. Harice yapılan &lparlşlerden milhi.m 

aç ı ar area&:etı en evve vru· glrlşlldiği esnada. daha etranı tatbiki zünde bir çağın bitmesine, yeni bir bir kısmının manifatura e§Yası oldu-
pada çamqır kullanılmaznu,, göm· kabll olacaktır. Lüzumsuz mal sto- devrin açılmuına ıebep olmuşlar- ğunu yaznuotı.ıc. Tlcaret VeklUtıl, ye
leği tarktan öğrenerek Um.ini de be- tuna mAnl olmak üzere verilen bu dır... n1 bir b.rarla. manifatura sat~ının 
raber alın-.lar... Ne diyorduk~ ••• karar, piyasayı kontrole memur edi- Urbain"in Edimede döktüğü ilk serbea oldutunu 1lAn etınftkle 51.pari~
Beynelmilel bir edibin bizden niçin len resmi makamların S.,lerin.1 de ko· topun ne dehıetli bir ıey olduğunu lerl yeniden arttırmak tstemıştir. Blr
çıkmadığııu arqhnyorduk: Sebebİt laylaştıraca~tır. anlamak için ıu rakamlara bakmak llkler mnumt Utıpllğf. ithalA.tm ark3-
Grelc - Latin - Cermen aleminin ta Stokçu tuccar ve milteahhltler, kafidir· sını kesınlyeret ve ptyasaya munta-
efsanelere dayanan mli,terek edebi- Anadoluda yenl mahsul almağa. B ' 70 ~ 1 " d · d' man mal çıkanlmasını temine çalı.şa.-
yatını münevver zümre halinde bil- başlamıştır, Muhtelif piyasalarda ge- < ~ top • .t~n a ır ıgın a ı .;- ra kl!lzunısuz mal blrlktlrllmeslne 
mediğimizdir. İddianu garip bulmaı n~ ölçllde mal kapatılmaktadır. TUc- Ve bo~le .. b~.r ailahı ~~cak 5 00 çı t mA.ni olmağa çalışacaktır, 

car ve mütea.b.hlt, köylere kadar kuvveth okuz çekehıhyordu. Net": Ticaret ofisi umum müdürlüğü de 
«Hızır çeşmesiıt ni bilmiyenler ara- giderek mal almaktadır. Mahalll be- kim Fatih ta Edirneden bu topları manifatura slpa.rtşinde bulunm~ur, 
smda Divan faİrİ çıkamıyacağı gibi, ledlyeler, faallyete geçerek toplanan bu suretle lstanbula getirmişti. Bu Birllkler vasıta.sile ithal edilen. nıa
Jüpiter ailesinin efradını ve adetle- malların uzun müddet depolarda dev toplar 1,200 libre ağırlığında nlfatura. ~ serbeSQe piyasaya çı-
rini bilmiyenlerden de garp ölçüsijn- bekletllmeslne mA.ni olacaktır. gülleler atıyordu.> karılacak. ofl.s!n mübayaatı, Ticaret 
de edib çıkamaz 1 ilk top bitince Fatih ı VekAletı ta.rafından blldlrUecek yer-

••· Bizden onun için beynelmilel Balık ihracı hazirlıği - Bir tecrübe yapalım! ... dedi. lere dağıtılacaktır. Ofls ilk pa.rtı on 
müellif beJirernedi, ogvlum ... Ve siz- Balık ihraç mevstmı gelmiştir. İh- Ve bu 70 ton ağırlığındaki ejder .. bin sterllgUk manifatura. sipariş ~ 

racatçılar hazırlık.lannı yapmış, ba- ld' -'"tir den de - «cavidani hayal» gibi hanın ıesi ilk defa Edirnedo işiti ı. .,......, · 
lıkçılarla anfaşma.lat yapılmıştır. d 

sözleri ve mefhumlan öğrenemediği- Balıkçılar birllğt, balık motör ve ka- Fakat o zaman Edirnede ne ka ar * Denlzyollan ida.reslnln Çanak'k.a-
niz için - fani ömürlü dahili piyasa yıklannın eksikllklertnl tamalamış· ev varsa, hepsinin camlan şangİ.r le vapuru İıdtenderundan gelirken 
edibleri dahi çıkarruyor. tır. ihracat Ka.radenlz 1olu lle yapı· ,angır aıağıya indi. Halk hayrete ve Çefm.8 cıvannda. karaya oturm~ur. 

{Va - Ntl) ıacaktır. dehıete düımOıttl. Bu, 'bütün hayat• Vapur ytlzdtlı1llm.UşU1r, · 

Fransız konso. 
losluk binası 

Fransız sefaretince 
kiraya verilecek 

Bazı uzak memleketler, deniz
Jcrin, kıtalann, d.ağlann, an ve 
tul dairelerinin ötelerindeki bi
linmeyen, görülmeyen esrarlı 
topraklar zaman zaman insan
ların hayalinde adeta bir cennet 
gibi yaşar. 1Kendilerini oralara 
atmak isterler. Günlük hayatla
rında bulamadıklan saadeti, ra· 

Taksimdeki Fransız konsoloshanesi hatı sanki o uzak topraklara 
binası, geçen um.uml harbden evvel ayak basar basmaz elde edivere
Fransız hastanesi idi. Mütareke- ceklermi:ş sanırlar ..• 
den sonra Taşkışlanm yanındaki es- Tarihte insanlar arasında va
ki Avusturya konsoloshanesi Fran- kit vakit birer cennet telikki 
sızlara intikal ettiğinden burası edilen böyle memleketlere rasge
hastane yapılarak Te.kstmdekl bina liyoruz. 
Fransız konsolosluğuna tahsts edll· l\.feselıl bir zamanın Hind.ista· 
m~ttr, h d ~ 

Mill1 hükfunetin Ankara.da teşek· m!.. Bu en üz yolu ogru dü· 
külünden sonra. ecnebi sefa.retler riist bilmeyen yere gitmek, ora· 
Ankara.ya taşındıkları için buradaki daki altınlara, elmaslara, baha· 
sefaret binasında. konsolosluk ~leri rata, türlü türlü lnymetli şeyle. 
için daire tahsisi mümkün olmuştur. re, büyük kazanca. büyük refa. 

Haber aldığımıza göre Taksimdeki ha kavuşmak için ihsanlar az mi 
Fransız konsolosluk binasının Fran- yoruhnuşlar? ••. Az mı üzülmüş· 
sız sefaretınce kiraya verilmesi dü- ler? .• 
şünülmüştilr. Belediye, fen ve imAr Hindistan yolunu bulmak için 
müdilrlilüklerinl eski Ak93Jil kız sanat ne uzun, ne tehlikeli, ne kor
mektebi olan Sokonl Vakum binasına kunç seyahatleri bile göze al
taşımağa karar vermiştir. Fransız mışlardı. Hindistan 0 vakitler 
konsolusluk binasının kiralanacağ~ı her gencin, her macera adamı· 
haber alan Belediye, fen ve lm!ı.r mu- . . 
dürlüklerl için bu binayı tetkik ettir- nın başının lçınde c<l\luhayyel btt 
mlş, fakat kiralamakta.n vazgeçmiş- cennet» olarak yaşıyordu. 
tir Fen ve Im!ı.r müdürlükleri Sokont Ve bu «hayaldeki cennetıı e 
Vakum şirketinin boşlatmağa başla- ulaşmak onlar için en büyük sa· 
dığı binaya taşınmaktadır. adetti ... 

Sonra Amerika, yeni dünya 

Yeni• otobu••sıer meydana çıktı. Bu sefer eski dün· 
yada refahı, saadeti bulamıyan· 

Mısırdan daha 1 O otobüs 
şasisi getirtilebilecek 

Jar gemilere bindiler, dalgalı Ok· 
yanusu açtılar ve bu yeni, fakat 
uzak dünyanın topraklarına 
kendilerini attılar. Çiln.kü artik 
«hayaldeki cennetı> arasıydı ... 

Tramvay Jdaresınin Amerlkal'a si- Amerika için «Hudutsuz imkan· 
pari.ş ettiği otobüslerin yola çıkanı- lar mernleketfı> diyorlardı. 
mak üzere olduğunu ytzmıştık, oto- Orada düşünülen her şey ya
bilslcrln İskenderlyeden İst-anbula pılabilirdi. Yalmz lmkinlara de.. 
sevkini temin etmek üzere Mısır'a ğil, arzulara, muvaffakıyetlere, 
gide:ı Elektrik ve Tramvay idaresi zafere ve kazanca da hudut yok· 
umum müdür muavini B. Celft.leddln tu. İhtiyar Avrupanm işsiz ço
Germiyanoğlu Mısır'da da.ha altı tane cuklan Kristof Kolombun bulup 
otobüs şasisi bulmıJ4tur. Bunlar, vak· da dünyaya hediye ettiği bu yeni 
tile Surlyeye sevkedllmek üzere Mısıra cennete kapağı atmak için birl· 
gelmiş, fakat Surlyeye gönderilm1ye- birlerine giriyorlardı. Daha kU.· 
rek Mısırda kal.nııştır. Bunların da ük ta k bil eski dün ah 
Tramvay idaresi hesabına satın alın- ç yaş Y en e Y 
ması mümkün olacaktır. Bu altı ot.o- yumurcak:. 
büs şasisinden başka daha dört şasi- - Amerikaya mı kaçsam aca-
nin tedariki de mümkün olaca~ an- ba ! .. diye düşünüyordu. 
!aşılmıştır. Tramvay idaresi, bunların Her zaman lnsanlann haya
da satın alınması için saJılplerlle te- llnde başlan sıkışınca gitmeğl, 
mııs ve müzakereye başllUIJl3tır. Flat kaçmağı, kendilerini atmağı dtl
hususunda btr anla~aya vanlırsa şündüklerl bir cennet vardı. Ve 
akroserllerl İstanbulda yapılmak şar· Avrupab fçin bu b.ir teselli idi. 
tile bunlardan da. istifade edllecektfr, ccNihayet oraya. giderim!» diye-

Tramvay idaresi Amerikadan ge- .• 
tırttlğt otobüsleri Harbiye lle Bayezit bilirdi. . . 
arasında. işletmek karanndadır İs- Son zamanlarda yeryüzünde.. 
tanbul tramvaylannın en çok 'yolcu ki felaket o kadar genişledi, o 
miktarı bu hat üzerinde oldu!rundan derece şümullU bir hale geldi kl 
otobüslerle tramvay yolcusum~ mü· insanlar için artık böyle bir cen· 
hlm bir kısmı hafifi~ olacaktır. net hayali de kalmadı ... 
Tramvay idaresi, otobüs b1letıerint Lakin ben dün coğrafya ki· 
- mümkün mertebe - ucuza yapmak taplannı şöyle kanştmrken bu· 
flkrindedir. günkü Avrupalılar için yeni bir 

otobüsler için benzin tahd1datı ka- c et buldum. Bu Antarctica 
ranndan endişe edllecek b1r nokta enn aJ 
yoktur. Belediye namına her ay ayn- adında. ~~pa~an ve Avustr • 
lan benzin ve mazot mtktannın blr yadan büyuk bır la.tadır. Atlan· 
miktar . arttırılmaslle otobüslerln ya- tid gibi onun lsml var, cismi yok 
kıcı maddesi de temin edllecektır. Ye- bil' yer sanmayınız. Ilayır An
nl otobüsler, mazot ile işlemekte ve tarctica bugün yeryirzündeki 5 
alt~ yolcu alab1lecek büyüklüktedir. kıtaya ilave 00.Umlş altıncı bir 
Ancak Şişhane yokuşu dar oldu~un. kıtadır. 
dan otobüslerin Şl.şhane yokuşWldan Onun bir kabahati varsa Ce
geçlrllmesı mümkün olup olmıyacağı nup kutbunda olmasıdır. LMdn 
tetkik ed1Jlyor. buna göre bir çok meziyetleri de 

M d "t k · · vardır u anya mu are esının 15 000.000 kilometre murabbaı 
yıldönümü kutlandı arazi·... İstediğiniz kadar yer. 

1\-Indanya 12 CA.A.) - M~.d~_ny~ alıp yerleslniz... Dünyanın en 
mütarekesinin ytnnlncl yıldonumu zen!!in kömür madenleri bura· 
bugün saat 14 te havanın yağışlı ol- d n B da başka en kıymetU 
masına rağmen kalabalık bir halk a... un n V•nız 
kitlesinin tezahUrleri arası.nda kut- madenler yine yerleşece~ 
lanmıştır. topraklarda... Etrafta ba~ıktar 

. vıcır vıClr dolu ... Yalnız bır se-* Sanyer Halkevlnden: 17 Ilkteş- nede balık hasılatı 15,000,000 
rtn 1942 cumartesi günü saat ı 7 de d la K tanın etrafı kaınilen 
sayın profesör Suphi Nuri İleri tara- 0 r ... ~ ., . 
tından (Boğaz1çinln İktlsadiyatı> adlı d!lvar halın~.e da~ ... Harıçte~ de 
bir konferans verllecektir. Herkes ge- kimse tecavuz edem~ .. ~a!1~!1'-
leblllr zı yeyinlz, Avrupa komursuzlük-

. ten tir tir titrerken siz isterseniz 

Okuyucu 
mektupları 

• 
Caddeyi kaplıyan 

silindirler ---·-- ' Beşiktaş Kılıçall Asarlye cad. 
desinin 1k1 tarafı Naflanın y1nn.1 
küsur sllindirt tarafından ~al 
edlloıi4 bulunmaktadır. Buradan 
gellp geçmek bir mesele olduğu 
gibi mahalle de ahşap oldu~un
dan maazallah bir yangın zuhu
runda.; itfaiye de bu silindirler 
yüzünden ~emez, 

Evvelce bunların buradan kal
dırılması için kaymakamlığa ve 
mahalle tarafından bir ma7lbata 
ne vnayete yaptığımw müracaat
lar semeresiz kaldı. Sayın gaze
tenizl~ alA.k.adarların nazarı dik
katln.l çekmenizi rica ederim. 

kömürden dağlar 3apıp yakınız. 
Balina derisinden yapma elbise
ler giyip terzi parasından da kur
tuJabilirslniz... Karnı tok sırtı 
pek... işte Avrupalının etrafında 
hayal kurabileceği yeni cennet ... 

Hikmet Feridun Es 
lllUU•111rnııııuıınıı1tnnıınotı1ttnUHltHffllRllllfltHHt• ... 

Süt fiatleri yükseliyor 
Yakın zamana. kadar İstanhulda 

sütün ııtresı 40 kuruştu. Son günler 

\ 

içinde elllye Ç}km.ıŞ ve bunda da dur
mıyarak alt~ı.a. atlamıştır. N~

. taşında bazı sütçüler sütün 11.tresine 
altmış kuruş lsteınlşlercllr. Sütçüler 
inekçilerden sütü pahalı aldıklannı, 
tnekçller de yem fla.tlerlnln birkaç 
mlsll arttığını söylüyorlar. 

Bunlann söyledUdert doğru o1abi
Ur. Fakat ortada blr ha'ki.kı.ıt dah1' 
vardır ki o da sütün çocuklar ve 
hastalar için çok lüzumlu bir madd& 
olduğu, fla.t daha ziyade yükSelmese 

O. K, 1 

bile, 60 kuruşa sütü pek mahduı 
ailelerin alabileceğidir. Süt fiatlcrlnln 

l 
blr parça ucuzlatılıtnasıl lçln . teıiblr 

'-,..,.. .. ,..,..,..,..,.. .. ,..,...., alının.ası llzundır. 



Sahife 4 

Vahldeddln vellahtılğlnde b1r gece, Baray a~n. İstanbullnlen i1.st-
b1r rüya görm~ü: (Bir camı avlu- ler1nde, harem da1re.sin1n mermer 
ıunda gayet mükemmel te~h.fz edil- ~rdiven b::ı.snmıı.klnnnda dtz1ldll~. 
ıntş olduıtu h alde toprak üstüne bı- Hepsıntn ellerinde birer iÜm(lş vam
rıı.kı~ bir tabut; tabutun başı dan vardı. 
ııcundn Sultan Mehmet Reşat. SUl- Arabalar merdiven llnüne yanaştı. 
'8.n Mehmet R~at hastalığından B1rlslnden .ııa.drtzam ve şeyb.lslA.m, 
bahsederek cenaze namazını kıldır- diA"erlnden Enver paşa çıktı. 

ÇE 
Bayram günlerine malı.sus oahane b1r program 

-SAADET GECE 
CBARLES BO'l"ER - JOAN ARTBUR 

Bllyük aşk, ıstıra.b stnema romanı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

- askeli lfrit/ı 

i 

r 
KAY FRANCİS - PRANDOLF SKQT 

Bey.redenlert heyecan ve helecana 111r1lkliyecek emsa~ ıera'Uzcştler, 
"1ı=ıi:ialiZiiillll Büyük macera.la:, ta.nlı 1htlr~ar eahe.serl. 

masuu Va.hldedd!ne tek.11!, o da. np. Ağalar yol rôsterdller. Vahldeddln 
itssız iken imameti kabul eder. Ce- 81.hte §:1hane vakannı takın.m~. 
ınaat otuz ~den !az!a; Vah1deddln ayakta bekliyordu. "-l!lll~~B•••••••••••••m••DıEE::;::_-
ııamazı Joldınyor: fakat sonunda• TalAt pqa, Mtua K.Azun efendi, 

verince cemaatUn k1ınae tal- Ennr pap. t4z1nat anedtttt Tt etet 
ınad.ığuıı gl!ıi\yor; tabut 11• yalnız 6pereıc nndllerlne cl5ısterllen toJ-
'ururken 1J18.Ilı~.> tukıara oturdular. Altın stll ve mu-

VahldeddJn fena.ya 70rdutu ba re.. ra.ua tJicanlarl& ret1r1len kahveler! 
pyı kız kardeoı Mediha. Sultana aç- touıer. Teeastır 19ln~ Vah1dedd!n•: 
ınıştı. Mediha Sultan -.r&)'Ullll esJd (Biraderi llS1 fllillle cennetlm&ld.n 
flUdnvlmlerlnden b1r Mıaırlı fe721 Sultan Mehmet Hanı Hamisin dA.rıba
Jbrah1m Kasım vardı ki müabb1r- l>abY& 1ttlh&l1 TUlruundan dolayı 
'1Jtle mıı.ruttu. Mediha. Sulta.n bu ta.'ziyet) beyan tderek (tahtı lll 
i1Jyayı tabir etme&nt bu ıee~ n- balıfı Osman!)'• otUO.. nôbeilntn bil
en eder. Şeyh de vellahde ça tı:- irs veUstıhkak) bnd.lıfue pldl~t 
llltı zuhur ettiğine htllmıederet rtı- blldlrdl.ler. şeyhialb.m efendi dualar 
Jayı §Öyle tAblr eder: tttı. Heyet lıa.sı ruıı Vah1dedd1n de 

(Ta.but ııaltanat tahtıdır. Sultan mdteesmr görft.nnyordul Fakat a:ı.un 
Reşadm lmametı vel.lahde tekll.tı Om- bu teessnrtı bir nikap 1d1 ld altında 
rünün sona ~ deIMet eder. çoktı[nbetl hıra ne beklenilen blr 
Nellahdln e.ptessız bulunmaaı mAne- emele nınzharlyet hazzı ııaklı bulu
vt temı.zıı~ J§aretl.d1r. Cemaati teş- nuyordul 
'11 edenler geçml§ padişahlar ldl. - Mukadderatı 
Bunlann çek1llp ıttmlf ol.malan sal- Dodl. Sonra bu mukadderatın cll
tanat tahtının artık vellaht ~ velerlnden mtıoteıd ve mtlmkiln ol
ıetlertne nasip olac~ mA.na.sın&dır. dU:U tadnr hazin bir tavırla: 
OhncU bize dllşen veliaht hazretleri- - Cennet.metAn btradetım 1htl-
ne saltanatı ~irdir. 10.ller, muhnrebeler ııe çok 11z11ntlllü 

Bu kurnazca t4blı knrd~ n 1wı b1r hayat ee!ı1rc11. Oena.bıhak ona 
kardeşin yüreklerine su eerpmıoti. ı:natfuetln1, ban& d& avnl llft.htsınl 

ZAFER GÖKLERİI\"E ŞAHLANAN ••. 

ŞEREF Cı.K.ELER1Nt AŞAN .•• 

BUyUk rejisör 

MiCHEAL CURTiZ' in şaheseri 

DENiZLER ASLAN 
ERROL FLEYNN - BRENDA MARCHALL 
Bugün L A L E Sinemasında 

' - ~ , 
Rejisör: WİLLY FORST'un çevirdiği ve 

MARIA HOLST - WİLLY FRİTSCll - THEO LİNGEN'in 
Pek parlak bir tarzda yarattıkları 

JOHANN STRAUSS'un ölmez opereti 

WiENER BLUT 
Bundan 1k1 ay kadar sonra Sultan ihsan buyursun ı Derin elemlme sa

Reşad.ın hnstnlanması §8Yh1n tAbırt~ m1mlyetle lştl.ttkJnlz beni çok mUte
Dhı yakında. tahakkuk edeceR't ümt- hass1s etti, tqekUr ederim. Bundan 
d1nl uyand.ırml§tı. ıonra uhdeme ~rettUp eden bUyUk 

Sultan Reşat ölüm hastalığına tu- •• tudst va2'ifentn !:tasında yardım- Bu .senenin harikalar harikası ilk Viyana operetinde mevslmtn 
tuıduA'u günlerde Vahideddln bir larmızı dllerlm. Allah hep1mlze muin 1lk danslarını görecekshuz. 
,erlerde duramıyordu. Kulaklan t1- olsun! ~ize de refah ve aaa-
d§te, gO'zlerı knpıda idi; bllyüt tar- d~ Ihsan 91ıesmı s6zlertnı de llhe Bu cuma akşamı ŞARK sı·nemasında 
deşlntn ölüm ha.berinl bekliyordu! ettı. • 

Sultan Reşad.ın hastalığı a~rl~- Vahldeddln bu IÖZlerl ve tavrı Ue '-•••••••••••••••••••••••••'" tıkça. Vahtdeddinln heyecanı da ar- yeni padlşahlııtma terettüp eden llk ~ 
tıyordu. Artık saatıerı, da.klkalaa roınnn oynaml§tıl 
yıyordu. Sık, S1k «bitaderi ekrem.t- TalM paşa: CHUk~t.ın kendileri 

n1n lilhhati hfimayununU» sordanı- n.sıtaslle r:atı sa.hanaye arzı biat) 
yordu! GQya merakındn.nl eylediğini söylecU ve ayağa kalkarak 

Sultan Re§ad.ın vefatı secesı vü- SUitan Reşadın kendlstne verdi~ sa.
keIA saraydn kısa, fakat hararetli daret mfihrünQ lSptfikten sonrn. va
milzakerelerde buludular. Anı.da .ın- hldeddlne teslim ettı. Vahtdedd!n 
ra.da Enver p:ı§anm a.sabl sesi ~ m0hl11 bir an eline aldıktan sonra 

ona kndar aksediyordu. TalAt paşaya. l.a.de etti: 
Mtlzakere tabll cfil1l.s esası llzertne - Paşa hazretleri! Kabinenlzin bu-

İstanbul Liseler Alını Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Komisyonumuza bağlı a.ltı yatılı 1 Usen!n 1942 mali yılı llıt1yaçlan ola.n 
17000 ldlo zeytlnyn.~m umum tutan ola."l 29750 Ura tahmin bedelle kapalı 
zart usullle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22/X/ 1942 Perşembe 1tnnn ı;a.at 

l:ı de Beyon-lunda Liseler Batın Alma Komisyonu binasında yapılacaktır. 

İlk temlnatı 2231,25 llre. ve oartname bedeU 180 kuruştur. 

oereyan tdlyordu ıilne kadar devem eden mesaisini 
P'nlrot acaba k1ın1n cfilQsu? meaut bir ne.ticeye erdirme.stnt arzu Komisyon Relsllfine makbuz muknbllinde vermeleri. Postada o!acak gecik-
Enver J;Y.tŞa Vahld~dlnln 1c!Asına edlyonım. Sadaret yine uhdenlze meler ~ul edllmez. tıart!lame Galatasaray llseslndedlr. (188) 

İsteklilerin veslkalarlle blr~ikta 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde ha
zırlayacaklan kapalı znrtıahnı sözü geçen s:ı.atten b1r S31lt evveline kadar 

itiraz mı etm~t.1? Burn.sı meçhul! mevdudur! 
Balonun kapısı açıldığı valcit Va- Talıı.t pa§a hürmetle eğllcU. (Zatı 

hldeddln efendiye saltanat nöbeti §ahanenın llmflr ve 1kballn1n deva İstanbul Emniyet müdürlüğünden: 
teldlğlnt tebllğ tçln ıldecet heyetin mma) dua cttı. Musa KAzım efendi ne İstanbul em.niyet mndürınnn emniyet Am1rU~lne lllzumu olan elbise, 
hazırlandığı anl~ıldı. Enver paşa. da nynı duayı tekrar na kasket, kordon, ııe 20 çıtt fotln mikdan ve nuıhammen bedelleıi ~da 

Sultnn Rcşadın vefatı tele!onla muvattıı.kıyetıer temennı ettiler. Bon gl!sterllml.şt1.r. 
Qengelköyfl k~küne blld1rlldi. zamanlarda harbin aldığı cereyana Ek:slltme 21/10/942 günü ı:aat l~ de yapılacaktır. 
Vahl~dln nezdtne ıtdecek heyet göre (Ahvall hazımda bllttln tınıtd!n TalJplerln aynı gQn ve aantte mlldürlyetımJz binasında. mllte§ekltil ko-

edrdr.am TalAt paşa, §Cyh1!10.m. Mu- kendtsınde. oldug-unu da JIA.ve ettiler. misyona şart.name ve numuneyi görmek için Ş. 3 mürllrlUğftne mllracaat-
18 Ktwnı efendi, Başkumandan ve- Bu ümidin yers1zllğln1 bilmiyor- de- lan UAn olunur. 
tlU Harbiye Nazın Enver paşadan ğlllerd!I Amma hıılln ' icabı diye böy- C!nS1 MJkdan .._M_u_h_n_mm_e.;;.n;...b_c_d.;;..el_l _"""İlk_temı __ n_a"""tı-
ınnrekkept1. le göyl~lerdilEl __ b_ls_e_, _lw_ı':lt_et-.-k-o-rd_on ___ 2_o_t_nk_ım_ 920 llra 119 Ura 

Vahideddln haberi - lc.endisfnce CfilQs töreninin ve Sultan Reşadın Fotın 20 çift 360 - 1'1 -
mnJdeyU - k:~'kftnQn ıelA.mlığındn cennze meraslminln nasıl icra olu- (126) 

almış, haremağnlnnndan Mazhar nğa naca#ı dn ~tırıldı. Heyet hu- --------------------------
1.e harem datrestno hn.bet 1tl!nder- Z'Urdıı. kırk dakilm kalıruştı. 
ınlştl. Tebllg ve biat ras1mes1 bittikten 

Valldesl Naz1keda kndınla b1rllkte sonra misafirler 'teda tçln ayağa 
ıemekte olan Bnbthıı. Bultan hemen kalkınca Vahldedd1n mütebessim blr 
fırlıyarak babasının yanına koşmuş. ~hre ile ve Utıtatııı.rla üçünün de eı.. 
tlı. ıerln1 sıktı. 

Mazhar ağn kaltalann şakrak gil- vtıkclft. heyeti Çengclk.öyftnden 
lllşınelert arasında selA.m.Iığa. doğru- uzaklnştıktan .anra bendegfın gtre
lurken Vah1deddln bnstonuna da- re>:: yenı padişaha blntıe tebr1kler!n1 
yanarak: Sabiha Sultanın kolunda arzetttıer. 
al"kası.nda alyah nıdlngotlle gl!rllndn. Sonra Nazikeda ne kızı Bablhn sul
Başını önüne eğınlş, ağır, n~ yür{l- tan eski knltalarla birlikte g1rlp kut
yordu. !adılar. Kocasından çektik.lerinl 

Nazlkeda kadın yerinden kalktı; unutmuş glbt görtınen Nazikeda se
blr, iki adım Uerllyerek kocasını Jmr- vJnclnden ıı~lıyordu; heyecandan vü-
cıiadı. cudu titriyordu. Vahldeddinln de 

Vah1deddln başkadma: rengi a:ırarmı.ştı. 
- Hanımı Ben de IŞttln ml? Ah, §imdi artık o pa~ süre-
Diye sorda. Bo~azına biraz dUş- cektU Hem n• pe.dl§ahlıkl görecek-

İstanbul Jandarma Sabnalma komiayonundanz 
Mlktnn 
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29.200 :t 
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Miktarı, cJns1, muhammen tlatı v~ ayn ayn ilk temlnaUnn yukarda yanlı 
bco kalem mntra kılıfı malzeme& 26.10.942 T. pıı.zartesi sant 15 dı İltanbul 
Taks1mde jandarma satın alnın komisyonumuzda. lcnpalı zarf ekslltme3lle 
nlmacaktır. Beş ta.lem malzemenin bir arada veya b1r kaç kalenıl veya bir 
kalemi iste killerine lbale edlle-b11lr. Şartnamesi her gün komisyonumuzdan 
almır ve ntlmunelert görülUr. İsteklllerln vesika ve teminat mektup veya 
makbuzlarını muhtevı kapalı zad teklif mektuplannı ebiltme vaktinden b1r 
saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. (476) ttln olduA'u için aldığı mtthtm ha- tı o hain tttiba.tçılarl 

bere rağmen yemeğinde devam et- Tallt ~ mtthrü yen1 pad1şaha --------------------------
mi~ olan Nazikeda bu hitabı kendi- !adede acele ve vak1tm da.vra.n.mış- İ b 1 N f• ••d•• J00 "' •• d 
alne ııutat addederek: tı. umumt biat resminin ifasından atan u a ıaı mu ur ugun en: 

{Bu ma ca 
1 2 3 ' 5 6 1 8 9 10 Bugünkü Jlrogram 

8ol4an aafa ve .YUkarıdan apfı ı 
1 - Zengin. 
t - Aptal kadın 
8 - Durgun 8'ular. 
' - lı1rdenblrt - Tel'Sl ıaharrl 

eder. • 
8 - Tersi yırtıcı blr ku.t - Tersi 

tardet. 
8 - Kasmak lleU • Taşkın SU. 
7 - Kudurmuı - Bllyük konak. 
8 - HllekAr. 
9 - Fasıla - Vuku bulacak. 
10 - Ters! Kara.denizde bir yanm

ada - Temizle. 
Geçen bolmaeaıtıı2 

Soldan sah ve yukandan aşatı: 
1 - Pirzolalık. 2 - İklotomobl, 

1 - Rint, Kik, 4 - Too, Koruma, 
a - Ot, Kum, Men. il - Lokomotif, 
7 - Amir, Tulum. 8 - Lok'umllt. 9 -
Ib, Mefu, İ§, I.O - K.lzan, Meııe. 
- MIMiiüftUDIDIDlftnnrnthtılrmuu.ıı ... traa 

Evlenme 
Ma.arlf VekA.Ietı Umu."ll Mtlfett~

lerlnden SUleyman Demir 11• Bandır
ma atır ceza. reisi Mazhar Tevfik 
Sallı kerlmesı Vallhe Salcının n1kA.h
lan 10/ 10/ 942 cumarte.sı günü Kadı
köy evlenme dairesinde akdedllmtştır. 

DOGUM 

7.30 P rogram, 7 32 VficuduınLUu ç:ı 
lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7.~ 
Sa~on orkestrası, 12,30 Program, 12 3 
.Mlizlk (Pi.) , 12,45 Ajans haberıe11 
13 Saz eserleri \'e şarkılar, 18,03 Fa 

h eyeti, 18,45 Dans orkestrası, 19,3 
Ajans haberleri, 19,45 Müzik, 20,ı 
Rndyo Gazetesi, 20,45 Bir hnlk tu 
kilsli Öğreniyoruz, 21 Evin s:lat.1 21 ı 
Hnlk türküleri, 21,30 Temsil,' 2ı:s 
RJ.ynsetlcwnhur bandosu, 22.30 AJı:u 
haberleri vo borsalar. 

Ynrın sabahki program 
7,30 Program, '7,83 Vücudumuzu ça. 

llftıralım, 7,40 AJnns haberleri, '1,a~ 
MiWk CPIJ. • 

ŞARK'ta 
c.\ra.bacınuı Kmo iıQ.f artfstl 

HEINRICH 
GEORGE 

1n dahiyane surett e yarnttııtı 

Bayan ADALET 

O& yaşlarlle .•. Alkışlnrla ••• Tnk
dlr tezahtlratlle d~vrun cdlyor. 

AYRICA: 

UFA En son dqnya 
havadisleri 

Gaip bulana hediye 
İ~lnde bir beşlik Rekor ıırıngası bll 

ı&z.ı1lk ve 41145 sayıya kadaı: kulla .. 
Galatasaray kulübünün tıymetll nı1ınıf bir nllmune saptı bulunan eı 

bob pmplyonla.rmdnn Fahtlnfn 9 bl- çantası Caddebosta.nı Ue İstanbul 
rtncı~ 942 cuma günft Alınan Uleli arasında vapur veya tramvny
bastanestnde bir kızı dünyaya gc~ da veya iskelede unutulınll§tur. Bula· 
miştlr. Yavruya. CAylA Allye> 1sm1 na hedlyesı verllecektır. 
vertlm1ştlr. Anne ve babasını tebrik Kumtapı belediye heklml 
iter, yavruya uzun ömürler dller1z. Net"aetldln Atasagun 
•11111nınmı111ım11ırmnnm111ın11111nu11n11unmnrnn1111nınnıınnn11nnınıuınmı11m11nmuı1ttı11nır11nununınınn 

~TASARRUF 
HESAPLARI 

% İklııcltcşrln Ke
ştdeslne aynlan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 liralık 
ı • aoo it 

1 • 250 :t 
lt • 100 :t 
10 • ao 1t 

40 :t 25 
60 :t 10 

- Evet etcndlmlzl B1rdenb1re çar- l!Onta kabln8.!!nln 1st1tanamesUe bf- 22/10/942 perşembe 8'{1n11 611.&t lG dt 1stanbulda Nafia Mtıd!lrl~Q ek-
pmtım knlktt! Tıkandım. B1r lokma raber mührtı de takdim etmest 1A- Blltme koml.syonu odasında (Qg86.92) 11.ra ~it bedell1 Yakacıkta yeniden --------------------------
blle ylyemcdlm! Allah zatı fa.hanele- zım geliyordu yapılacak Jandıı.rm& ka.rakol binası ınşaatı a.çık ~tmeye konulmuştur. 
rlne uzun ömfirler versin! Ertesi gthıtı • Babıru1 erUnında.n b1r Mukavele, eblltme; Bayındırlık tşıerl 1teııel, ihusust n ftrınt tartna-

Mukabeleslnde bUlundu. Harem\- zııt: meler1, proje teoıı hulAsaslyte buna m11teferrl diğer .-na.t da1reslnde ıörü-
ııhı bu sözlertnJ dJnleyip d.lnlemed!ğl - Bunda biraz acele buyurmUŞ,1Ju- lıecektir. 
anlaşılamıyan Vahldeddln tımıa: nuzı Muvaltkat teminat (750) llıadır. 

- Herltlcr m gelccekmIJ. Bu dal- DemesUe TalAt pqa da bütün 1steklllerln en az b1r taahhütte (5000) liralık bu tşe benzer 1f yaptıR'ına 
rede kabul edeceğim. hazır cevaplıR1Je: da.tr Sda.rclerlnden &lmlf oldutu vesikalar& istinaden İstanbul "vllAyetıne 

Diyerek gene kızile birlikte mer- - Evet, öyle oldu. Ne blley1m? Bu mllracaatıa eksiltme tatUılnden tatll iftnleri hıu1Q (3) gün evvel almmı§ 
divenden yukanya çıkmağn ba§lad.ı. va.zltede b1zb9 defa pad~ dettf- 6hllye~ ve 942 yılına alt Ticaret Odıuı ves1kalarlle aelmeleri. (304> 
Nazlkcda da onlan tnk1bettı. tırmed1k, k1 bu kadar fnce noktalan --------------------------

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilaruari 

D. D. Yollan Eskişehir işletmesi 
sabn alma Komisyonundan: 

1 

Vabldeddln, vllkelAyı bu dalrenın ~m!J olalıml İn~alla.h Obürüsün- İ b l j d - } k . d Muhammen 
tnııverengt kadife d~U yaldızlı t~ de hata etmeyiz! atan u an arma ıabn a ma omısyonun an: Grup C1ns1 Kalem tutnn Ka.t'1 teminatı Eklltmentn 
kımlarla mefru~ bir salonunda Jt&- TalM pnşn. cöbllrllsüne. va.kıt bul- Müteahhit nam Te hesabına a:a.tm alınması 191n açık eksiltmeye konu- No. Adedi Ltra Kr. Llra Kr. Tarih ve~ 
bul edecektt. Orada ayna kar§lSllla madnn iktidar mevldhı1 bıraknıaıta lan fartnnmestne unun c372:100:t t.ılo odunun 1kl defa tlft.n edilen açık ek- I Kuru ennJc g 80521 4:1 7578 25 16/ 10/ 942 1500, 
geçlp kendisine biraz çeki düzen ve Avruı>al"l\ savu§lllhğa mecbur alltmestne fst.ekl1 ~lmedi~ eıbatle aynı miktar odun ıartnamestndekl hll- II UI 8891 70 1333 80 16/ 10/ 942 15,15 
Terdi. taıdıl ldbnler dahlllnde 1ttanbul - Takslm Jandarma Sat.malına tomlsyoı:.umuzca m 4 6595 00 839 25 16/10/ 942 15,30 

Yen i padişah snltanat beşaretini anıeyma,n KAnl 1rtem pazar1ık1n alınaca.ktır. Blr ldlo od.unun muhammen tlntı 8 kuruı a santlındir. IV ' 1784 20 267 G3 16/10/ 942 15,45 
getirecek olan •hertnerh karşılamak Muvakkat tem.ınatı c860:t Ur~ c.Sı turuŞtur. eartname param tomt-syouu.. V 9 20691 71 1103 80 16/ 10/ 942 16,00 
için iskeleye arnb:ı.Iar göndermlşU. (1) Vahfclcctdln de telefi Sultan muzdan her gün alınır. 1steklıleı1n lG.10.9'2 ta.rihlne kadar her pertembe VI Yat, Peynir ' 113849 40 9577 45 16/ 10/942 16,15 
o hAl şQpheden, halecandan kurtu- Reşat glM ı.a Ublrl kfmln hakkında ıtlnü nnt 1' de tanunen Sbmzı 1cabedtn ves1ka. Te temtnaı mt'ktuı> veyn vn snt Yoğurt 2 9094 50 1364 20 16/ 10 '942 16,30 
hnı.yordu. Ya bu •h~rlfier. tam oıumı. olsun lmllanlJ'C!ıl makbuzlat1le kmnıayonuının:& ıelmeteri. d014B• 1 - ~şehir İdare H:ıstanes1, Talebe pansiyonu ve San'nt okulunun 
son dakikada bugz ve husumetl!?rlnc ....................................... , yuknrıda. muhammen tıedell, kat'! tcm!nntı, gün ve saatıerı hizalarında 
tAbl olarak Çengelköyüne 1telecek şındB riYATROLARI T• d gösterilen yedi grup gıda maddeleri ayn ayn p:ızarllık suretlle Esk15chlrde 
yerde Abdfilmeclt efendinin oturduğu Ba aklam · JCaret Ve Sanayi 0 asından Eski.şehir İşletme MOdQrlüğü ıtılnasında toplnn::ın komisyon ta.atından satın 
Kuzguncuk iskelesine çıkarlarsa.. ~ Saat !O,SO da 0 ~ K 1~ Jd• f }"' il _ _ alınacaktır. 

İttihatçılardan her feY mt:nul ram ÜrK: Ve e ıven ma atç arının 2 - S!YzU geçen maddelerin pazarlığına girmek isie;enlerin 1942 mali 
idil Heyecanından pıınnaklatmı bı- m KIŞ MASALI rr.vsı edllecek ~ lpll~den k•ndllertne lllzumu olan tpııgt alab11me- yılı belgeler!le birlikte kol?'Jsyona müracaat etmeleri rn.zımd.ır. (Mezkfır 
yıklanndan ayıramıyordu! Jim11 m Yazan: W. 8hakespearf lft'I ~ kuJia,ndllde,n lplikler1n boı nlVlnden Te o ipliklerle 1ma1 ettikler! gruplara alt gıda maddelcrmln müfredatı şartnamelerine b:ıniı llsteleı'ind& 

Nihayet Mazhar ağa pUrtel!f gele- 'l'Crtoest: Mefharet Brlhı. ~M~ ~ ııümunf Ut b1rllkte mua.mel!tı tçln icap eden sene- ynz.ılır.> 
rek arabaların Çengelköy1l ~u Komedi tı.mu - YALANoı. Yuan.r Wc t ııı~ teıtblte med&l' pla.bUecek resmi vesaikJe b1rllkte 15, 16, 3 _ Bh1nci gurubun (126), Beşinci grubun Cl GO) kuruş ınt'kabllh'ıı\e ve 
tırmanmakta olduğu haberln1 I&- Oa.rto Ooldont. 'l'ürkoeeh .,, Mora1 1'r, 1 ~ ~nlii ~dOnoü :Vakıf han dçUncU katta t.1caret Vt aa.- dl~er gruplann ç:ırtnameler1 p arns1z olnrak Esklşeh1rdckl komlsyondnıı, 
tirdi. ~., """t ~~ •~ ("~r..,k '!'1---t .. ~.-1 na'Vf odA~ Mnatt nbeii mOdUrltlAUne nıtıracaatıan 11An olunur. d~3:t Ankara, Haydarpaşa. ve sııtecı İdare Vezneler inden alına bilir. (558l 
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23 senedenberl kiraladıkları 

Kahp halinde süt 

Aşalı Volga kıyıl~rı IST ANBUL HAYA Ti 

Üzüntüler ve 
şikayetler 

t'!cartl oftat umum mtldtlrltılft, Sofya 1 O (Hususi muhabirimiz· 
tiart~ lıer nevt 1nau.t ma.l!emesi den) - Hırvat hava generali Kren 
pttrtlyor. Dl.ter taraftan n.tttıe si- Sofy ı ı · c ı· · 
par1J edilen hışaat malzemesi Bur- aya ıc m ıttr. cnera ın maı>:e• 
lam& bekliyordu Bunlann retırtıme- tinde bulunan llç Hırvat subayı ıle 
lbıe i)lflanDllfı.ı°r Burgand&n ithal 12 talebe Bulııar Harb akademisin• 
tdllen mallar ~da demir cubuk. de okuyacaklardır. Bunların sayıla· 
4ıt t.Gıı betan dem1rt ftl'dır. n artbnlacaktır. 



sahife:: e AXlŞAM 

..:,: ~:j!~dnkD©ıllilm©lk A 
oenç ahretlik kız, önünde beyazı mnzsınız. Uı.k1n gıdıklamakla her 

proatellsı, kocaman siyah gözleri, Şeyi yaptırmak kablldir. MeselA. çar
el1nde1d kahve tepsisinde ağır ağır §lya giderken blr hırsız önüne çıksa ! 
ııerU~rdu, Flnca.nlan sarsmamak, tehdide, tabancaya llizum yok ••• Ellni l 
ta.hvelert dökmemek lçin son dere- şöyle gıdıklar gibi yapsın Ufl ... Bü
cede d1kk&t ediyordu. Bu iş kendisi- t.ün paralarını alabilir. 
ne pelı: rx:>r gellrd1, Her defasında da Bakınız bir hafta. evvel ne oldu. 
- o kadar dikkat ettiği, yürürken Biz bunu eve bıraktık, gittik. Sen 
gözlerini tlncanlarda.n ayırmadığı tut merdivenlerde en yukan katın 
tıalde - muhakkak blr aksllik olur- hizmetçisi Ue kavgaya tutuş,,, Yuka.
du, Halbuki bugün pek hatırlı mi- rıdak1 hizmetçi kız balkondan bunun 
safirler de vardı, Kahveyi fincanla- üstüne hah sllkm~... Glilsüm de kö
rm etrafına ve taba.klann içine kati- pünnüş, onu merdivenlerde yakala4 

ıen dökmemesi lA.zundı. mış •.. Blzhnkl çok güçlü kuvvP.tlldlr. 
Nihayet ~te misafirlere yaklaş- Tuttuğunu koparır. LA.kJn yukan 

m14tı. Fakat her zamanki gibi gene katın htzmetç1s1 - bınun huyunu bi
blr yanlıolık yaptı. Misafir odasının llyor ya - hemen Gülsümün üzerine 
.h.pı.n dı§mda tepsiyi ilk defa kfme atılmış, gıdıklamağa başlamış ... Kızı 
ti:ı.P ..;a.cağl sıkı sıkı kendls1ne tembih az daha· bayıltıyonnuş .•• İkide birde 
ttdl.IJn~. ıevvelA köşede oturan 1ht1- sora~: 
yar hanımın önünde duracaksuıl,.:. - Nasıl tövbe ml? .. Tövbe mi? .. 
denllmlştl, LAkin ~te gene bunu Bir şey yapmıyacağına dair tövbe-
unutmulltu. Tepsiyi nıisaflrlerin en ıer ettlrdlkten sonra. Gülsümü bırak
genç ve en az ebenunlyetll olanına mış .. Düşünün sız ondaki gıdıklanmak 
tutmuştu. Hep böyle yapardı, derecesini ..• 

Ev sahibi onun bu hareketıerlnl _ Tuhaf ~Y ... Çok gıdıkla.nan kıs-
heyecanla, hiddetle seyrediyordu. genç olurmuş derer, bu kız da evıe
Fakat birdenbire ahretlik kızın ak- nlnce kocasını fazla kıskanacak de4 
lı başına geld~. Genç m.Lsa!lr kahve- mek ki! •.• Bu derece gıdıkla1ımıtk! .• 
ye uzanırken hemen tepsiyi çekti, _ Aman efendim ... Ne diyorsunuz? 
•köşede oturan ihtiyar. ın önüne Uzaktan eUn!zl, parmaklanmzı gıdık
do~ru yürüdü, İşte bu esnada tepsi layacak gibi açıp kapatınız. Bizim 
sarsıldı, Fincanların etrafında si- Gülsümün işi bitti demektir,.. Yanl 
yah çizgiler halinde kahveler tabak- onu gıdıklamak Içln vücuduna dokun-
lara aktı... ma~:ı. h!lp Jürum Yoktur .•. 

Ev sahibi kendini tutamamıştı: ••• 
- Ah Gülsüm ah! .• sözünü ağzın

dan kaçırdı. 
Köşede oturan ihtiyar kadın: 
- .Ne ehemmiyeti var erendim? .. 

Zarar yok, üzülmeyin .. ." Blr şey ol
nıı dı ! .. diyerek kahvesini aldı. Gül 
süın öte-ki fincanları da dağıttıktan 
ve tepsi boşandıktan sonra, büyük bir 
yükt.en kurtulmuş gibi derin bir ne
fes aldı. Bundan sonra boş fincan
ları toplamak işten bile değildi. Mi
safirlerden biri su lst~dlği iı;ln ken
disini gülle gibi dışarıya attı. 

Ahretlik odadan çıkınca köşede otu
ran ihtiyar kadın gülümsecll: 

Bayrum yaklaşıyordu. Semt.te her
kes a bayram temlzllğiı yapmakla 
meşguldü. Gülsümün bütün hamarat
lığı kabarmıştı. o bilhassa cam s11-
meğl pek severdi. oturdukları apar
tımamn camlarını her zaman ayna
lar gibi parlatırdı, O kadar şeffaf bir 
haie sokardı kl pencerelerde cam ol
duğu blle farkedllmezdi. 

O gün il de camlan evvela içeriden 
sildi. Sonra ellndeki bezle pe!lcerele
rln dLŞına çıktı. Vücudunu sallıya sal
lıya camlan uvuyordu, Karşıkl yapı
da çalışan ustalar bir yandan duvar 
örerken bir taraftan da Gülsümü sey
rediyorlar ve aralarında gülüşerek 
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- Çok güzel kız maşallah... Derli 
toplu, eteği beUnde, hamarat bir şe
ye de benziyor ... Sonra boylu boslu konuşuyorlardı. Apartımanuı altıncı l••••••••••••••••••••••••••••••I dairesine domates, patlıcan satan 
da ... 

Ev sahibi gülümsedi: 
- Evet, dedi, hamarattır. Yalnız 

çok deHbaş kız... Onu görenJer on 
altı vaşında olduğuna katıyen inan
mıyorlar... Blrdenblre serpti boy
landı, bostandı. Ve pek de güzelleş

ti. Vücudu filan ne kıvrak .•• Mamafih 
ben böyle güzel ahretu~e. hizmetçiye 
pek taraftar değilim ... İnsan onu bJr 
';:ıaı{ı.-:ııa gönderse, yahut apartıman 
kar ·r·~ına bir !feY söylemek için aşa
ğı k.ıta yollasa aklı fikri hep kendi
sinde kalıyor... Gören de yaşını ba
~ını bilmiyor, haspayı büyük bir şey 
sanıyor ..• 

Misafirlerden biri gülümsedi: 
- Fakat iyi bir kıza benziyor ... 
- İyllığlne iyidir... Fakat gayet 

garip iki kusuru var... Hiç yoktan 
kendisini kriz halinde bir gülmektir 
yakalıyor. Olur olmaz şeylere uzun 
uzıın, dakikalarca gülüyor... Sonra 
daha beter bir şeyi var... Şayanı 
hayret derecede gıdıklanması... Ben 
1'ütiın hayatımda Gülsüm kadar çok 
gıdıklanan insan görmedim... Gıdık
lanmak onda ô.detıı bir has.talık ha
linde ... 

- Peki amma, bunun bir ziyanı 
olmasa gerek! •• 

- Nasıl ziyanı yok efendim ... Ge
~en gün apartımanın önünden ta
bakla yoğurt almış ... Yukarıya çıkı
yormuş. Butün semtte bunun ne ka
r:ar gıdıklandığını herkes blllr. İkin
ci katın hizmetçisi Marika buna bir 
muziplik yapmak istemiş ... Söyle ko-
lunun altını gıdıklamış ... Bu adeta 
J:at.ılacnk, bayılacak raddelere gel
miş ... Tabak elinden düşünce şangır 
~angır kırılmış ... Bir kilo yoğurt mer
cllvf'nlere saçılmış ... Bu en yakın bir 
hadise!.. Gıdıklanmak yüzünden 
o:rnn ba.şına gelenler çok... Bu kızı 
döğmekle, hatta işkence etmekle ıs
t~medlğl bir şeyi kendisine yaptıra-

zerzevatçı da başını kaldırıp yukarı 
bakıyor ve müşterl<ı!ne sesleniyordu: 

- Haydaa madam... Gel de doma
tesleri al •.• Tarttım ı .. 

Gillsüm bunların hiç birinin :far
kında de~ilmlş gibi çlplak ayaklan Ue 
pencerenin dışında hablre camları 

uvuyordu. 
Bu sırada camlarını sUdiğl oda.ya 

evin lki yaramaz çocu~ girdi. Bun
lardan blrı erkekti, öteki kız .•• 
Oğlan çocuk GillsUm.11 pencerenin 

dışında görünce sa~ ellnln parmakla
rını gıdıklama hareketlerini taklit 
ederek açıp kapamağa başladı ••. Gül
süm bu parmaklar ensesinde dolaşı
yormuş gibi irkildl ve içeriye seslendi: 

- Yapma Erkan!,,, 
Fakat Erkan dinlemiyordu. Küçü

cük parmaklarını örümcek ayağı gibi 
mütemadiyen açıp kapıyordu, açıp 
kapıyordu. Gülsüm pencerenin dışın
da başını başka taraflara çevlrlyor, 
içerideki küçilk çocuğun muzipliğini 

görmemeğe çalışıyordu. Erkan pen
cereden pencereye gidiyor ve Gülsü
mün görebileceği yerlerde parmakla
rının acayip hareketlerine devam 
ediyordu, Gülsüm tekrarladı: 

- Yapma Erkan ••. V:ılla.h! •Ham
fendlı y~ söylerim! .• 

Erkan dinlemiyordu bile .•• Yere eği
lerek ve kendlnl göstermiyerek yavaş 
yavaş pencereye yaklaştı. işte pence
renin dışında Gülsümün iki çıplak 
ayağı duruyordu. Küçük çocuk ince 
baş parmağlle bu ayaklardan birini 
hatl!çe gıdıkladı ı .. 

O zaman evvelA bir kahka.Iıa .l!jitll
di •.• Sonra pir çığlık koptu ... Ve pen
cereden birşey uçar gibl oldu ... Apar
tımanın bütün dairlerlni bir gülle 
dolaştı .. , Gülsüm pencenln önünden 
kayboluvermi§ti, 

Odadaki çocuklar uGülsUnı uçtu 
gallba .. ıı diye şaşırmışlardı, LAkln o 

BİLLO·R ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 93 Yazan: (Vi - NQ) 
• 

Bıraktığınız 'Va:Üyette. j ladı: 
Baktınız demek), - Ben Handanla gene meıgul 

- Oda kapısına. usulla yaldqtım. olurum... Fakat, ne olursunuz, 
Aralıktan baktım. fem, yanınıza geleyim ... Göreyim ... 

- Ne yapıyordu? İçimin yağlan eriyecektir ... Zira bu 
- Ne yapacak? Kafesin bir ta .. mendebur yerden bitmeye karıı bü-

rafına büzülmüş, ibibik kuşu gibi yük bir nefret duyuyorum ... 
hazin hazin dü~ünüyordu. - Fakat ömrünüzün 80nuna ka-

- Başına gelecekleri anlamış dar rüyalarınıza girecek olan müthiş 
,.lacak, bir manzarayla karşı1aşacaksmız ... 

Saraylı hanımın gözleri parladı: Zira onu ölümlerin en korkuncu Üe 
- Nedir başına gelecek. olan? öldürmek istiyorum. 
- Pişmiş tav·.ığuıı bile uğrama- Kaynananın gözleri büsbütün ışıl-

dığı bir akıbet... dadı: 
- Aman aslancığım ... Ben de - Ya? ... Daha iyi ... Pek mem-

görmek isterdim. nun olurum .. . 
- Yüreğiniz dayanmaz, kayın- - Demek siz böylesiniz? ...• di-

valide... Şefkatiniz, merhametiniz ye Köse şaştı, 
galeyan~ gelir ... Onun için, &İze ri- - Tabii değil mi, efendiciğim, 
ca ederım, yukarı katta kalınız, düşmanlarımıza düşman, doıtlan
Handanla meşgul olursunuz... mıza dost ... O bizi bu hallere getir-

Ferahfeza kalfa, yalvamıağa baş- di ... Eline timdi de Eırıat geç.ae. ha· 

Apartıman haline konmağa elverişli 

Satılık bina 
Cağa.loğlu Sıhhiye Müdüriyeti karşısındaki ön tarafı HilaUa.hmer 

caddesi No, 10, arka tarafı Taşsavaklar sokağı No,' 9 eski. 

Kızılay merkez binası satılıktır 
tTnlversite Kimya Lfıboratuan olarak kullanılan ve bu maksadla lçln
de muayyen tadi!At yapılan bu bina bodrum ile beraber 5 kattır. İçi 

Kil.rgir odaların döşeme, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamam ve mü
teaddld halı\lan, elektrik hava.gazı ve terkos suyu tesisatı mevcuttur. 

Alıcıların Sirkecide Kızılay hanı 2 ncı katta İstanbul Mümessilli
ğine müracaatları. ........................................... 

TASFİYE IlALİNDE 

Kilimli Kömür Madenleri T. A. Ş. 
Tasfiye heyetinden: 

Şlı-ketimiz Hissedarlar Umumi Hey'etln1n Ankarada Türkiye İş 
Bankası Binasında fevkalade olarak yap~ olduğu içtıma'da gerekli 
ekseriyet elde edilemediğinden Şirk~tlmiz Hlssedo.rlar Umumt Hey•etl
nln 27/10/942 tarihine müsadlf saU günü saat 11 de Ankarada Tür
klye İş Bankası binasında fevkalade olarak tekrar lçtlma edece~ ve 
ruznamenin aşağıda yazılmış bulunduğu l.ltm olunur, 

1 - Tasfiye Memurlannın adetlerinin tahdidi. 
2 - Hakiki ve hükınt şahıslarla olan iş ve lhtilA!lara dair To.sfiye 

Memurlarının izahları. 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemlze tevfllı:an sahibi rey 
hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten lçtlma'da hazır bulunm.n.lan 
ve bunlardan hamiline alt hisse sa hiplerlnb\ hisselerlnl laakal bir 
hatta evvel Şirket Merkezine tevdi' ne mukablllnde rey puslası aJma
lan lfümmu reea ve nan olunur, illl......... -
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anda. sokakta da. feryatlar koptu. Bir 
müddet sonra beyaz imdat otomobill 
çığlıklar savurarak geldi. Ve yine ay
ni tarzda uzaklaştı, Ertesi günkü 

fif ateşte kızartır ... Siz de kendisine 
öyle mi yapacaksınız'? . . • Ocağı ya
kayım mı? 

- İstemez... Zira kendi.si daha 
müthiş bir ölüme müstabaltbr. 

- Ne gibi? . . . Henüz bilmediğim 
zehirlerden bir zehir mi içireceksi
niz '? Saatlerce can mı verecek) 

- Daha korkunç bir ceza . 
- Ay pelt meraık ettim. fem .•• 

İlle yanınızda bulunayım ..• 
- Celin öyleyse ... 
Merdivenleri çıktıklan sırada. 

Köse, kaynanasına ııorduı 

- Hopleıı nerede) 
- Bodrumda. 
- Kafes booalınca gene yerine 

koyanz... Amk bundan sonra inti
zam1a kilitlemek meselesini ihmal 
etmemeli ki, başımıza böyle işler 
açılmasın ... 

- Tabii, ta.bit, fem ... 
Yulcan vardılar. 
Baııamaklann gıcİrtisından, cüce, 

ev ıahiplerinin geldiğini anlam11b. 
Kendine bir çekidüzen rverdi. Meyuıı 
görünmemek üzere, yilzüne mem• 
nun bir tebesaUm iliştirdi. Halbuki. 
kalbinde kötil bir his vardı. Meç
hul bir sebepten dolayı korkuyordu. 
DU~anına bir türlü ltlmadedeml-

gazeteler cam silerken pencereden 
d~üp ölen bir kızdan ikişer satırla 
bahsediyorlardı .•• 

Hikmet Feridun Es 

yordu. Bütün gece ve bütün gün: 
<- Bana bir oyun oynıyacak

tır ... Ah, bu habisin elinden sağ sa
lim kurtulabilecek miyim?. .. > diye 
düşünmüş, durmuııtu. 

Benzi sararın&§, avurdu avurduna 
çökmüştü. Kırııık teni daha kırıt"" 
mıştı. Şimdi de yüreği hızlı hızlı atı
yordu. 

- Safa geldiniz! - dedi. 
Köse, müJtefitı 

- Hoı buldulc ... Naııll11nız, muh
terem ıerikim ... İyi uyumupunuzdur 
inıallah ... 

Cüce, bu iltifata aevindi. 
- Teıellür ederim ... Yatağım 

pek rahattı ... Maymun kafesinde ol
masına rağmen ... 

- Artık daha İyi bir yere geçi
receğiz ıizi ... Değil mi, küşüfam?.. 
Hazırladınız 'ner halde.,. 

Saraylı hanım: 
- Evet lem ... - dedi. 
O da hal ve hatır ıordu. 
Köıe, kilidi açarken: 
- Ne rüyalar gördünüz baka

lım) ... 

Bunu söylerken ıesindeki istihza 
teklini Ruhl sezdi ve biç de hayra 
yormadı. 

Ev sahiplerinin yüzüne fÜpheli 
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' - Aman Hamzacığun, dedi. Hele 
şu kalbimi tut.. Bak nasıl çarpıyor. 
Biraz sonra çilingir sofrasını kurup 
e~len.irken benim zevkime ve buluşu
ma sen de hayran olacaksın! 

Salt Çelebi buraya boş yere gelme
m.Lşt1. 

Btr 1k.l da.k.lk.a sonra yeşil kapının 
bir kanadı aralandı,. 

Genç blr kadın ba.şı görfuıdü. 
Bu baş. Ayşen1n.. Şövalyenin kızı

nın başıydı. 
Hamza kansını görünce tanıdı, 
Sokak karanlıktı .• Fa.kat, kapı ara

lanınca, alt kattaki taşlıktan süzülen 
loş bir ışık dalgası kapınn önüne ka
dar uzanmıştı. 

Hamza bir kenarda duruyordu. 
Ayşen1n sesi duyuldu: 
- Salt Çelebi sız mls!nlz? 
- Evet,. Ben!Jn güzellm. 
- Buyurunuz .• 
Sa1t Çelebi içeriye adunmı atarken 

mırıldandı: 
- Blr de arkadaşım var, güzelim. 

Yabancı değil., Her zaman !Şınlze 
yarayacak bir arkadaş. 

Artık kızılca kıyametin kopma za
manı gelmişti. Hamza birdenbire Çe
leb1n1n omuzundan çekerek: 

- Hele sen şöyle bir tarafta dur 
bakalım .• 

Dedi ve içeriye daldı. Hemen sok.ak 
kapısını kapadı. 

Alt katta blr çığlık koptu: 
- Ah... Hamza sen m1s1n? 
Hamza karısının üzerine yürüdü: 
- Bre kahpe 1 Sen şimdiye kadar 

bent aldatıyor muydun? D~mek ki, 
Yedikulede nöbetçi kaldığım geceler 
sen de burada eve adam alarak eğle
niyordun, öyle mı 

Salt Çelebi şaşaladı: 
- Ne oluyorsun Hamza? Ben seııı 

buraya gürültü çıkarmak lçln mi ge
tirdim? 

Hamza acı acı güldti: 
- Burası benim evimdir, SesL1l çı

karma! Şimdi kopacak cünbüşü sil
kfınetıe seyret. 

Salt Çelebi birden atıldı: 
- Ne diyorSU-11. Burası senin evin 

m.1? 
- Öyle ya, İşte bu kaltak ta benim 

karımdır. 
Çelebi hayretinden neredeyse kü

çük dlllnl yutacaktı. 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

dövüyorsun 1 Ben orospu değilim .• 
Ben namuslu bir allenln kızıyım. Ve• 
nedlkte bizim soyumuzdan kötü bir 
kadın çıkmamıştır. 

Salt Çelebi bunlan duyunca afal
ladı: 

- Karın neler söylüyor, Hamza! 
Sen bunu venedlkten mı getırttln? 

Hamza hiddet ve heyecanla kırdığı 
potu anladı: 

- Bu bir sırdı, Çelebımı Artlk her 
şej' meydana çıksın istiyorum. Bu 
kadın, padişahın gözdesiydi. Zindana 
atılınıştı. Orada öldü. Ona ben can 
verdlm.. hürriyet verdim, Onu di
rllttim ve bura.ya kaçırdım. 

- Karının adı Asüman mıdır? 
- Evet. Ta kendisi. 
- Yanı şövalyenin kızı, 
- Ta kendisi dedim ya, 
- o halde böyle bir kadının. sana 

ihanet etmesine imkan yoktur. O 
sana ha.yatını borçludur. 

Çelebi! 
zama'.D. 
benim 

- Ben de öyle biliyordum, 
Benl kendi evime getlrdiğ1n 
irademi kaybetmiştim. Sen 
yerimde olsaydın ne yapardın? 

- Yere düşer bayılırdım. Ben, se. 
nln gibi metin bir adam d~~mm. 
Aşkolsun sana .• gene kendini tutu
yorsun .• aklını oynatmıyorsun! 
Ayşe titrek bir sesl-e bağırdı: 
- Ben onu seviyorum •. onun yap

tığı iyiliği ölünceye kadar unutnuya
cağmı. Ben Hanmıya fenalık ya
pama. o. dünyanın en temiz yü
rekli, en cesur erkeğidir. Ve ôen onun 
kansı olduğum için, yerytiLiindeki 
kadınların en bahtiyarıyım. 

Hamza venedlklllerin garip A.detıe
rl olduğunu hatırlıyarak biraz yu
muşadı .. Sait Çelebi: 

- Öyleyse aradaki kadm, sentn 
karını değil, beni tuzağa düşürmüş, 
Ve venediklllerln !detl yerini bulswı 
diye koskoca İstanbulda budala. ola
rak beni bulJnÜş, dedi. 
Ayşe ilave ettı: 
- Hatice ninenin bu işte hiç suçu 

yoktur, Ben ona Hamzanın samiml 
bir arkadaşını bulmasını rica etmlş· 
tim; Çelebiyi bulmuş. 

Sonra birden Hamzanın boynuna. 
sarılarak: 

- Şimdi anladım ki, ben! ~ 
yorsun, aslanını! Sen de bilirsin kl. 
ben fenalık yapacak blr kadın deği
lim. Beni. affet sent heyecana. dft

- Yahu, ben böyle kötü bir tesa- şürdüm. Hiddetrendlrdim, Ve boş ye-
düfle ilk defa k.arşılaşıYorum. Seni re senden dayak yedim. 
şerefimle, namusumla temin ederim Hamza kansının saçlarını ok.şama.-
kl bu işte benim taksiratım yoktur. ğa başladı: ' 
Sana dün de dedim ya, meyan~l blr 
kadın bana nefis bir parça var elim- - Bir da.ha. böyle denemeler ya
de, ister mlsln ?• dccU. onun gli.zelll- parsan, .sana tuzluya oturur Burası 
ğlnden , kıvraklığından, cazlbe~lnd2n Venedik değil. Biz de Venedlkll de
bah.settl Ben senin kann olduğunu ğiliz. Bizim böyle saçma. ldetlerlınls 
ne bileyim? Bunu düşünmek bile bir yoktur. Eğer Çelebinin yerinde blr 
cinayet olurdu. Nerede kaldı kl, senin · başka arkadaşım olsaydı, bu şakayı 
evine bilerek gelmek. hazmedemezdi.. ben de onun ya-

Hamza birden Ayşenin saçlarına mnda mahçup ve rezll olurdum. On· 
sarıldı ve topaç gibi döndüre döndüre dan ötesi nereye varırdı, ~:ımem. 
dövmeğe başladı. Her halde hayatın ehllkeye duşerdl., 

1 

· . .. kanlı bıçaklı oiurouk. 
- Bre kaltak! Seni ölumden kur- Salt çelebi gülümsedi: 

1 

tanp buraya getirdim. Sen! mezar-
dan çıkarıp dünyaya kavuşturdum. - Bu gece ne oldu~.sa. bana oldu. 

' Bana varmak istedin.. Seni nikA.hla Başun fena. halde donüyor, ?.ec• 
1 aldım. Başkaları gibi evime kapatma- yarısı Y~.n~ ?larak Kadlrgo.ya done-
dım Yakı.şıklı genç bl erkeğim Pa- ceğimt duşunuyorum, , 
ram: istikbal~ do va/ Daha ne' ıstı,. Ha~a .~11zlı hızlı soluyordu. Çele.. 
yordun? •• Ne bekliyordun?,. Bu fena- biye döndu: 
lığı neden yaptın? Haydi, bana hakl.. - Burada yatarsın 1 Yerimiz var .• 

1 kati söyle: Ben! şimdiye kadar kaç ve bu gecekl oyun burada kalır .• dı· 
kere aldattın şartla duyarsam, yapacağlmı blltrs1nl 

Salt Çelebi bir kenara sinmişti; se- - Ben şuracıkta. kıvrılıp yatanın., 
si çıkmıyordu Kendi kendine· Hamzacığıml sen de pekA!i billrsin 

- HamzanÜı hakkı var. BÖyıa bir ki, ben geveze, ~nesı düşük bir 
erkeğe fenalık yapılır mı? Llk1n, adam değillmdlr. Bu gece karmın sa
aradaki acuzenln dediği gibi ne nefis na oynadığı bu oyun bana da bir 
bir çiçekmiş ya ' ders oldu .• bir daha bllmedlji.!m, ta-

Dlye mırılda~dı nı.madığmı bir yere gitmemcğe tövbe 
Ayşe, Hamzanı~ dizlerine kapana- ettim. 

rak yalvanyordu: Bir köşeye oturdu .. kavuğunu çı-

- Ben, fena blr kadın değilim, kardı: 
Hamzacığım! Biz venedikte erkekle- - Yalnız, anlamadığım bir nokta. 
rimiz.l arasıra böyle deneriz. Burada var. Padl.şa.hın gözdesi Asliman zln
da sana karşı Uk defa bu denemeyi danda. öldükten sonra, nasıl dlrlll· 
yapmak 1stedlrn. Senin bu gece gele- yor ve sana nasıl geliyor? 
ceğlnl bUiyordum. Benl haksız yere (Ark.a!lt var) 

~üpheli baktı. 

- Ali dayıyı buldunuz 
Köse, küçük adamın 

okşadı: 

mu? 
omuzunu 

- Tabii, dostum ... Verdiğiniz 
adr~ o kadar aarihtir ki, elimle koy
muş gibi, Ta4çılar kahvesinde ken
disini buldum ... 

- E ... Ne dedi) 

- lcabederı malumatı ağzından 
birer birer aldım ... 

- Ya ... Demek ki) 

- Hazineye kavuşacağım 1 
-Hmm ... 
- Hatta, hazinenin yerini bile 

gördiim ... Definenin artık nerede 
bulunduğunu biliyorum ..• Mesle kal
madı ... Dünyanın belki de en zen
gin insanı ben olacağım.,, 

Cüce, mütereddit: 
- Müfret mütekellim eıgasile ko-

nuşuyorsunuz. 

ifadesi vardı. Bunlar kendisine n$ 
yapmak niyetindeler) Anlamak istir 
yordu. Bu demir kafesler arasında. 
anahtar gıcırtılarile çıkarılması, ida
ma götürülen bir mahkumun çıkarıl
masına benziyordu. 

- Hah hah... - dedi. - Ta· 
bii... Hakkınız var... Hh hh .. , 
Elbette... Define de sizindir... Mil
yo;ılar, milyarlar, hakkınızdır .. , Zi.
ra, bu uğurda çok emek sarfettiniz ... 
Hh, hh ... Kimin ne demek haddi).., 
Öyle değil mi, · Küşüfam. 

- ... 
Saraylı hanım, cevap vermedL 

Kinini belli eden bir bakı~Ia, düt
manını tepeden tırnağadek süzdü. 

Köse de birşey demiyordu. 

- Şu merdivenlerden aşağı bu-
yurun .•• 

- Nereye gidiyoruz. 

- Söyledim ya... Yeni yeri4 

- Nasıl konuşmami isterdiniz nıze. · · 
ya)... Cüce, itaat etti. Kötü ,eyler te• 

Küçük. adam, düşmanın halinde vehhüm eden hissi kablelvukuu büa.
bir acayiplik seziyordu. Bir ona, bir bütün artıyordu. iki kat arasında tek 
de, çelik gibi ıoğuk nazarlarla ken- kelime konuşmadı. 
disini süzen ıarayh ftanıma baktı. Bu feci ıükutu 4bozmak için, 

Tüyleri diken diken oldu. Şakala- Ruhi& 
ftr gibi giilerken, halinde bir rica (Arkası var) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 

ORTA TAHStLLt - GenQ bayan 
müesseselerde telefon memurluğu ile 
tltlbellt arıyor. DaJmt çalışacaktır. 
Mektupla: N. A. M rümuzuna. 

ALMANCA TERCth\IE İŞLERİ -
BUen Türk bayan bir memurl~t ıs
Uyor. Anadoluya da glder. Akşam'da 
(A.T) rtımuzuna mektupla müracaat. 

ıJSE SON SINIF TALEBF..SIYİM -
Öğleden sonra her hangi bir yerde 
(111.lışablllrlm. (Günşık) rümuzınıa 
mfirncaat. 

J.İSF. TALEBESİYİM - Öğleden 
aonra her hangJ bir .işte çalı.,"lllnk is
tiyorum. Tahslllme med:ır olmnk üze
re iş arıyorum. Akşam'd:ı L.8 rü
muzuna mektupla mfiracaat. - 1 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 

REŞ NtlFUSLU BiR Atr.E NEZDİN
DE - Do~n m:l8.9la yemek ve ev 
hizmeti ynp:nnsını bllen Tiırk bayan 
lftzımdır. Taht.akale caddesınde 93 
numaralı kundura boya Jma 1lıthane
slne saat 9 - 12 ye kadar milc~aat
Jan. Telefon 2ll47. - 2 

niR KADIN ARANll:OR - Fener
)'Olunda üç klş111k bir aile yanında 
yemek ve ortalık 1şlerlle meşgul ola
cak klmse~z bir kadına ihtiyaç var
dır. İstanbul Tütiln gümrllgilnde Za
fer çikolata fabrikasında bay Hilsey1-
ne müracaat etsin!er. - ı 

DAiMf RİR NÖBETÇİ TABiBE -
(A lstan hekim) e ve bir d'p'.omalı 
eczacıya 1ht yaç vardır. İ.steklUerln 
Takslm Be!edlye Bah"es1 karşısında 
Taksim Vakıf hastanesine müracaat
tan. 

AZ ÇOK - muhasebe ~!erinden 
anlayan bir Bayana lüzum vardır. 
İsteyenler Emlnönft meydanı Mısır 
Çar§lsı karşısı No. 17 de Bay Ibrahlm 
Cana mftracnatıan. 

13 İLE 18 TAŞ ARASINDA - Ayak 
Jf)eri görebilecek kız veya erkek ço
cuk aranıyor. Müracaat: Cihangir, 
Oibıe.oJI IOkak Nuri Demlrata apartı
manı tat '1. - 1 

GENÇ BİR BAYAN ARANIYOR -
Bllfımum ev lşlerlnl görecektir Milra
eaat: Cihangir, Güneşli sokak Nuri 
Demlrnt apartımanı lı::at 7. - ı 

J,İSAN VE DAKTİLO BiLiR - Te
lefon muhaberatmı idare eden kablU
yette bir aile tızma ihtiyaç vardır. 

Galatasaray EmJAkı,, müessesesine 
mektupla mllmcnat Telefon: 49010 

-1 

MUKAVVA KUTU İl\IALATBANE
llİNDE - Çalışmak 1lzere ııs - 18 yaş 
Jannda ftç lşçt ma ihttyaç vardır. 
hteyenlerln Mimar Vedat caddesi 
Ernurum han 31/32 numaralara mfi .. 
mcaatlan. - 2 

BİR PEDAJ er ARA:Sll:OR - Sir
tecl Derv~ on-ıu sokak 7 numaralı 
İmren Matbaasına mfiracaat olun
ması. - 2 

EC'ZACI KALFASI ARANil'OR -
:lstanbulda çalL~k üze~ e:ınata 
r.ıkıt' bir bayn 1.""ıtlynç vardır. Yazı ile 
İstanbul 757 posta kutusuna müra
caat. 2 

3 - SATILIK EŞYA 

KUl,J.ANILMA!\llŞ - Yepyen!AEG 
marka elektrlk süpürge, bir kütüp. 
hane ktt.aplarlle satılıktır. Müracaat: 
Teleton 81135. 

DOKTORJ,ARA ELVERİŞLİ 
cWalterıı marka.. ilç hastaya blrllkte 
tatbik edlleb.len az kullanılmış Dl
aterml cihazı tefemıntıle beraber 
satılıktır. Müracaat: Telefon 81135. 

40 SENE El'VEL - Haydarpaşa. ıı
manı inşa edi irken çeki~ fotog
ranar ve llmanın inşaatından evvel
ki Haydarpaşa lskeleslnln resimleri, 
kartpostalları birer liraya alınır. 
Saat ıa - 21 arası 80894 No. ya tele
fon edilmesi. 

SATll.IK ÇOCUK ARABASI - Az 
ıruııanılınıf .son model bir çocuk ara
buı ııatılıktır. İsti.yenlerin Alt§am'da 
M.O rtımuzuna mektupla müracaat
b~ -2 

SATILIK MOTÖR - 940 modell 10 
beygir kuvvetinde Jonson markalı. 
Slrtecı D.D. yollan liman tahliyeme
muru Neslp &tız'dan aaat 14-18 e 
tadar aorulması. " 

SATU.IK !ŞAHANE BİR LEOPARI> ıoo,oeo - Tallmhanede 8 tat GÖZTEPE - İstasyona bir da.kllm 
lk1 döntlm yemlt ba.hçesi içinde de
nize nazır sekiz odalı geniş sofalı, 
hamamlı kÖŞk ve müstakil bir ev 
maktuan 15000 liraya satılıktır. Bey
oğlu Umum EmlAk, M1s sokak 1'1/l 
Tel: 42336 - 1 

POSTU - Habeş İm.pa.ra.torunun he. il şar oda. Kalorifer ru bahçeli bir 
diyesi. <Salonda yere sermek için) apartman satılıktır. Taksim Şehit
Park Oteli oda at. Kapıcıya mftra- muhtar cad. 1/4 Veli Özder T: 43.486. 
caat. - ı D. 422 - ı 

GUZEL BİR PİYANO SATILIK- 80,000 - Beyoğlu Balı.kpazat bir 
TIR - Taks1m Tarlıı.başı Ya~ane apartman IJ kat 4 der oda 2 dilWn 
sokak No. IJO. - ı bir marangoz fabrikam aynca büyük 1 KfRAUK EV - Küçük Parmakka-

İMETR bir depo ttzerlnde bir apartman 300 pı Abdullah sokak numara ıı üç oda 
ACELE SATIJ.JK TAKS E lira ayda lratlı satılıktır T: 43.486 bir mutfak bir helA genlf taras tk1 

SAATİ - Çok az kullanılmı" büyük D. 423 - 1 tarafı açık havadar güneşli ıcan kırk 
Argo saati ehven t'latle satılıkttr. 
Beyoğlu Yentçarşı Dlrana. apartıma- 30,000 - Osnuı.nbeyda 4 katlı 6 §er llradır. İçindeki sahibine müracaat. 
nı altında tem Nikoya. - 2 ve 6 6Ul' odalı banyolu çok sa~ı:ım - 2 

ACEJ..E SATILIK - Ehven flatıe 
Kanada malı blr çift Rönar Arjante 
ehven tlatıe satılıktır. Salı, cuma saat 
15,30 dan sonra telefon 80534. - 2 

DF.ÖF.RLİ Kt;UA'Sil..Mı\l\UŞ -
Ve çok lüks İngll!z kumaşından bir 
mıokln acele satılıktır. Müracaat: 
Kadıköy Reı;ld Efendi ısokak 31 No. 
kat 4. - 1 

4 - Kiralık · Sablık 

blr apartman acele satılıktır. Tak- 55,000 - Eminönü, tramvay cadde-
slm Şc.hltmuhtar 1/4 Veli Ö7.der. T: si en ly1 mevkide bir mağaza ayda 
43.486. D. 424 - 1 246 lira kira, acele satılıktır. Veli 

7.500 - ŞlşlJ clvannda tramvaya 3 
dakika bir kat üzerine 3 odıılı bah
çeli bir k~rglr ev satılıktır. ven Özdcr 
T: 43.486. D, 425 - 1 

ö-roer. Tel: 43.486. D. 420 - l 

30,000 - Gedlkpaı;ada 1y1 bir mev
kide geniş cadde üzerinde 16 metre 
cephe arkadan 25 m. cephe 40 m. de

ıs,ooo _ Takslm, Sürpagop civa- rlnllk bir bina denize nazır köşe ba
rında tramvaya yakın 3 katlı 4 der ısı geniş bahçe. Acele satılıktır. veıı 
odalı banyolu, bahçell, çok sağlam Özder T: 43.486. D. 421 - 1 
bir npartmnn satılıktlr, Veli ÖZder ACELE SAT111K - Ayaspaşa Cen
T: 43.486. D. 434 - l net Bahçesi altında fevkallide ne-

SATILrK l{l) K - Feneryolu Bağ- 16,5-00 - Osmnnbeyde tramvaya zaretıı ev ve arsa. Murncaat: Ba.hçe-
dat caddesi Nahiye tramvay durağı yal'.ın 6 odalı banyolu b. hçell bir kür- _k_ap;;...ı......;.Şa_pç;...._ı_h_n_n_o_da_b_a_ş_ısın_a_. __ _ 
köşe başı tren ve denize iki dakika gir ev satılıktır. Taksim Şeh!tmu ı- ıo oco _ Fatih İtfaiye clvannd:ı 
sekiz oda Jkl s:ılon bir veyn iki dö- tnr 1/4 Vell Ö der T: 43.486. D. 426 inıam Niyazi sokağında ıı No ıı beş 
nüm bahçe ve köşke muttasıl birer - 1 oda, elektr k, hnvagazı, terkoo test-
dönümlük gentş cepheli ağaçlı Uç ar- ------------- ti b~"'rell kdr ... lr ev p"'tıl kt ı· ı 20,000 - Tepeüstü civarında trnm- sa ı. .uı~ ., °" ı ır. ç n-sa satılıktır. Snat 19 dan 21 e kadar d kil ı·ırncnat 

\•aya 3 dakika 3 katlı 3 - 4 5 odalı e ere m -·-------52-2 Telefon. - 3 -
banyolu apartman satılıktır. Taksim SATIJ.lK KEU·:PiR KARGht IlA-

KİRALJK SEBZE BAHÇESİ- Top- Şehltmuhtnr 1/4 T: 43.486. D. 427 NF. - Taksim Şehit Muhtar mahal-
kapı harJclndc Mlthatp~ çlfllğl seb- - 1 lesi Eğri sokak 19 No. dört knUı se-
ze bahçesi yüz dönüm eraz1s1, mo- lıl,OOO _ Bcbekt.e Küçük Bebek 2 kJz oralı iistü taraça nezarete sahip 
törü, enginarı, mekfınlarlle klrıılıktır. kat fizerlnc 4 _ 5 (g odalı) 2000 m. 10.000 Uraya sn.tılıktır. Knsımpa.~ 
Salı ve çarşamba gfınlerl sant 4 - 5 bahçe bir kli§k satılıktır. T: 43•486• Dörtkuyu Dereboyu cııd. 13 No. da 
Liman hanında 25 numaraya müra- D. 428 _ 1 bayan Munlreye. - 2 
caat. 

KİRAJ,JK E\' - Sanyerde Ağaçlı 

Sahife 1 

---ı 

HOLANTSE BANK. ÜNİ N. V. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALAT A : KARAKÖY PALAS 

AJANSI ı MEVDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA 1CAR1 .... 
MERKEZi KÜRASAO 

t\IB!LERI AMSTERDAM • ROTTERDAM - SUENOS AIRES 

CAftACAS. • MAAACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • ORANJESUg 

lllO DE UNE&RO - SANTOS • SAO PAUL() 

1 

SATILIK HANE _ Tilrbe ve Sul- 20.000 - ŞlşU clvnrında tramvaya 
yakın 2 - 3 - 4 der odalı panyolu 3 

taruı.hmet duraklarına beşer daklka kaUı btr apartman satılıktır. T: 43.436 
mesafede 6 oda 2 hol havaITTlzı, ter- D. 429 _ ı 

Bostan sokağında 8 numaralı beş ••••ı•••••••••••••••••••ll:lllliiiiıiı1 .. odalı ve geniş bahçeli ev 10 liraya kl- ı 

kos, elektrik, banyo. sarnıçı ,bahçesi 
bulwıan k!glr hane satılıktır. Müra
caat: Çembe.rlltaş karşısında Merkez 
bakkal!~ esı sahlbl bay Şerif. 

HER SEMTI'E - d,600 - 6 500• li
raya ahşap evler satılıktır. Karaköy 
Melet han No. 8 Em!Akservls'e mü-
racaat. - 2 

HER SEMTJ'E - 3000 - 8000 ll-

45,000 - Ayazpaşnda Alman se.ta
retl arkasında 2 ev 16 m. cephe 45 m. 
derlnllk denize nazır satılıktır. Vell 
Özder T: 43.486. D. 432 - ı 

110.000 - Cihangirde iyi bir mev
klde 6 katlı 5 şer 6 şar odalı çok gü
zel apartman iradı 265 ayda, satılık
tır. T: 43.486. D. 431 - 1 

raya kAglr evler satılıktır. Karaköy 55,000 - Aynz~şada denize nazır 
Melek han No. 8 Eml~kserv!s'e mü- kaloriferli bahçen 10 odalı blr ev ace
rncaat. - 2 le satılıktır. Taksim Şehıtmuhtar 

cad. 1/4 veıı Özder T: 43.488. D. 433 
15000 LİRAYA SATILIK KARGİR _ 1 

KÖŞK - İki katlı yedi oda tatlı kuyu - - - ---------
.ruyu meyva aıtaçlan olan ve tramvaya 6.500 - Fatih. Çar§amba, Sultan.~-
blr dakika mesafede ttstftdar Zeyneb llm caddesinde 3 kat., 8 oda, geniş 
Kdmll hastanesinin clva.nnda Kapı bahçell meyva a~larlle her taraf 
a~ası Hasan bey sokak No. 25 açık denize nazır. Veli ÖZder. T: 

43.486. D. 435 - 1 
KiRALIK APARTltlAN - Bebekte 

nhtım llnUnde kalorifer. sıcak su ve 
tekmil konfora havı yedi odalı man
zaralı bir apartıman dairesi mobll
yell veya mobllyesls tlralıktı. Tele
fon: (60439) 

7..İRAATE ELVERİŞLİ ARAZİ ARA
NIYOR - Arnavutköy, Bebek. Bey
lerbeyi, Çengelköy, vanlköy, Kandilli, 
Anadoluhlsan clvarlannda bahçe ve
ya tarlası olup ta satmak tcıteyenle
rin Galata posta kutusu 1137, satılık 
mahallin evsaf, miktar ve son flatlııl 
bildirmeleri. 

KlJRUÇEŞME - Tramvay dura
ğında 91/iı"i numaralı kömür deposu 
kiralıktır. Müracaat: Fatih Kıztaşı 
Açıklar sokak No. SO Emine. - ı 

SATILIK KAGİR EV - 11 oda beş 
kat her katta mut.fak, hell terkos 
elektrik havagazı hamamı mevcut 
Gedlkpaşa 8aray1çi 54 No. tele:on 
21978 - 2 

SATILIK EV - Bakırköy, Sakız:ığaç, 
Orta sokakta 84 sııyılı ev satılıktır. 
İsteyenlerin İstanbul, Bahçekapı, 

30.000 - BUyilkdere iskeleye & 
dakika yalı deniz üzerine taraçası ka
lorıter sıcak su tesisatı telefon be
ton anne garaj, rıhtımı vardır. Ayn
ca bahçede 2 oda mutfak, acele sa
tılıktır. Veli Özder T: 43.436. D. 436 

-1 

43,000 - Osmanbeyde tramvaya 
yakın 5 katlı 5 şer odalı banyolu sağ
lam bir apartman sntılıktır. Taksim 
Şehıtmuhtnr 1/4 Veli Ö7.Cler T: 43.486. 
D. 430 - 1 

KİRALUC l\IOBl,E APARTil\tAN -
Salon. yemek, yatak odası geniş hol 
Salıımnndrn ve telefon Şişli Hasat 
sokak No. 38 ikinci kat. Telefon 81542 

-2 

MOBİl,YAJ.I KİRALJK APART
MAN - Şişli, Bulgar çarşısında ıs 
odnlı asansör, kalorifer, tcle!on ve 
sair konforu havı bir apatman dai
resi mobllyalı olarak kiralıktır. İs
teyenlerin İstanbul. Bahçekapı. Cer
manya han 16 numarada bay Abdl'-
ye mürncaatlnn. · 

cermanya han 16 numarada B. Ab- ------------
di'ye milracaatıan. BEYOÖJ,U - İstikldl caddesinde 

hAlen işlemekte olan bir pastahane 

ralıktır. Müracaat telefon: 
8127~ 2 lngilizce - Fransızca lisan Dersleri 

ORTAKÖYDE - Tramvay cadde- Salı ve pe~be aqamlan orta. - ı..ıse ve t)'nlverslte E!"kek tnle-
slnde altı dalrell, üç dükktmlı senec!f: beleriyle ıo sahiplerine mahsw sınıflar. Yat 13 lll 30 dur. Iza.hat \"e 
16(i0 lira getiren kagir apartıma.n' I kaydolmak için llltfen Alemdar caddesi No. 23, AMr.RiKAN LİSA..~ ve 
25000 llrnya satılıktır. 13 - H anuı.! TİCARET DERSHANESiNE müracaat ediniz, Tel: 21737 - Kayıtlar 80989 a telefon. ., 

2:.!/10/942 dp kapanacaktır 
ACELE SATILIK EV - !Fatihte ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M. İ~kender mahallesinde tramvaya ::: 

bir dakJkn 4 oda elt'ktrlk tüçtlk bah
çe) Fatih tramvay durağı Bolu lo
kantasına mürncnat. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 

---- NURUOSMANIYE eaddeainde hususi ••••• 

Yeni Nesil ilk Okulu 
YUVA - iLK t.lZ - ERKEK 

Türkçe • Fnıınaızca öiretim. Yuvada yenilik. Her gün aaat 9-1 7 
TEMtz BDt AfLB NZZDfNDE - M L ] arumda kayıt yapılar. edep açı mıtbr . 

Almancası mükemmel, Fransıı.ca ve iıııiiiiiiiiillliiı-iııiiii.iii.İİİİİİIİiiiiiii.miii.iiiıiiiiiiiiii•••••••••lllllii 
Türkçeye vakıf tecrfibell bir bayan 

üçten yukan çocuklann usan. tert>ı. Göztepe Meteoroloji istasyonundan 
ye derslerlle meşgul olur. Mektupla 
müracaat: Bay Muzaffer, Muhtarpa- Gô'ztepe MeteoroloJl İstasyonu telsiz barakasında yaptırılacak olan 
fll sokağı No. 16, Feneryolu. - ı (340.56) llra keşif bed.e111 tamirat ıoı, ekslltmeye konmuştur. 

Eksiltme 24/10/942 günll aaat 11,30 da Kadıköy Malmüdürlültünde ya.-
SATILJK iNEKLER - Montofan pılacaktır. Ekstltme keşif evrakı ve buna alt 09.rtname her gUn Goztene 

Kınm inekler sağmal ,.e gebe satılık- Meteoroloji ıstasyonunda görülebmr. Muvakkat teminat akçesi (25.54l 11· 
tır. Oöztepede fınn karşısında kah- radır. (468) 

vede tell!\l İsnıalle müracaat. - 1 ---- -----------------------
ORTA, LİSE - Riyaziye 3 klşlllk 

guruba 3 saat 1 lira. Haftalık ders
leri izah, umum riyaziyesi kuvvetlen
dirilir. Akşam'da adresinizle •Erde
men yazınız. - 1 

İLK. ORTA VE LiSE - Talebeleri
ne sene içinde kuvveti! olmalan için 
riyaziye ve fizl e ç:ılıştırıyorum. 1c;
teyenlertn Akşam'da KT. rumuzuna 
mektupla murncaatları. - ı 

BİLHASSA ZEKA İŞLERİ - Ol
mak uzerc her işi iyi bir aylıkla ka
bul ederim. Talebelere fen dersleri 
vereblllr. Hayat arkıı.da.şlığı yaparun. 
Akşam'da Vedat rfimuzuna. - ı 

ALMAN RAYAN ÖÖRE'IMEN -
Talebelere, büyüklere gramer. muha
bere dersler! verir. Kolay metodla altı 
ay zarfında Almanca öğretir. Her 
yere gider. Müesseselerde memuılar 
ve ma{tazalnrda çalışanlara. stenog
rafi, mektup yazıruı. öğretlr. Akşam'
da P.S.K. - 3 

Ticaret ve sanayi odasından 
Çimentodan mamul mal çıkaran müesseselerin 

Tevzi edllecek çimentodan kendllerine lüzumu o1a.n çimentoyu nltıbll
meleri için hak1k1 ihtiyaçlarını tes'blte medar olnbUecek resmi vesaik ile blr
lJkte nihayet 24/10/942 tarihine kadar Dördilncll Vakıf han 3 Uncü kat ti-
caret ve aa.ıınyl ııubesl müdürlügüne müracaatları lltın olunur. t.542• 

TürkiJ'e Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASt 
Kuruluş tarihi: 1888 - sermayest: ıoo.000,000 Türk lirası Şube ve 

aJans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muametelerl 
Para blriktlrtnlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

RİI.GILt B1n HAY - Türkçe derse 
mukabil İngilizce ders verecek-tir. 
B!lyan tercih ed.lllr. Akşam'da M. V 
rilmuzunıı mektupla müracaat. - 1 

FATİil - Tro.mvay durağından devren satılıktır. Buz vitrin, dondur
Bayezit meydanına kadar cadde üze- ma konservntarlıın, dondurma makl
rlnde 5-6 odalı apartıman veya iki nesi su mnklnesl buz dolabı ve bllQ
odalı muayenehane yapılmaya elve- mum talomlarllc 1mal1ithane blrllk-
rlşll kJralık daire arıyorum. Bir yıl- te. ~am'da <P.S.) rilmuzuna mek- ,--------·-----.. 
hk peşin verilir. Akşam'da. 8.8.A.A. tupla mürncaat. - ı 

-3 1 
SATIL1K - Cağaloğlunun mute- YAZIBANE ARANIYOR - Galata 

na bir yerinde elyevm bet daire ola- aemtlnde 3 11A 4 odalı bir yazıhane 
rat apartıman tamnda kullıa.nılan 8 aranmaktadır. Taliplerin Akşam'da 
daireye tebdili kabil genif cepheli 2 1Dentz11 rümuzwıa milracaaUan. - ı 

tAgtr ev satılıktır. Eminönil Akos- SATILIK - Kadıköyünde Rızapa.
man hanı No. 12 sahibine milracaaı. şa da Leylek sokağında. ı~numaralı 

ıoo.ooo LİRADAN 250•000 LİRAYA ev. il oda, bah~e, elektrik, terkoe. ıı.a
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- vagazı, müracaat: Şlşll Os:manbeY 

Kırağı aok.ak, 14. 
otlu civarında satılık han ve apartı-

MEKTUPI,ARINIZJ ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak gösternıtş olan karııerı-
:nlzden Ziraat Bankasında .kumbaralı ve ıtibarsız tasarruf hesaplannda en 
S N - A F A - Evlid - az 60 llJ'ası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
Okay - A Ö - İnşaat - B İ K - olAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
M s - "'Mü.bendls - lfriizar - 4adet1.000 llrahk 4.000 Ura ı 100 atlet 50 liralık S.000 Ura 
O !9 B - 178 - D N - N D - 4 , &00 • 2.000 • 120 • 40 » f.800 » 
BS-CYE-NQD-ET- ~ 
S B - Tank Dlrhmoy _ A.B.C _ 4 1 250 • 1.000 • l 160 » 20 » 3.200 • 
S. E - Gür ıpk - 6. p - A.T - 40 • 100 • C.000 • 

manlar aranıyor. İyi şartlarla at
mak ısteyenlerln Selek Ttlrk EınlAk 
Bürosuna ömernblt han 2/2~ Mü
müracaatıan. Telefon: 42368. - 1 

Tak.cıl - Tekcan - K B. 28 - DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene Jçlnde 50 liradan aşalı 
APARTJMAN MtlBADELESİ - Ta- Atra d~yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 razlamle verilecektir. 

llmhnnede ile; odalı kalorl!erU, ucuz namlanna gelen mettuplan 1da- Kmalar aenede 4 defa 11 eylul, 11 b!rlncikanun. ll mart ve 

5000 llRADAN 1,000.000 LİRAYA 
KADAR - Her yerde her cJ.m emllk 
almak ve satmak arzu edenlerin: 

blr daire Talimhane. Taksim, Ayaz.- rehanemlzden aldırmalan rica 11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

pa~a semtinde B - e odalı kaloriferll olunur. "-•••••••••••••••••••••••••"" bir daire ile mübadele ed.Umek iste-._ ____________ .. "" SATlLJK PİYANO - Me§hur Al
man markalı pek az kullanı)mlf üç 
pedallı konser bir piyano acele satı
lıktır. Müracaat: Bakırköy istasyon 
caddesı 32 No. tekerci dtlltkRnına. 

LOKANTACILARA ELYERİŞLl -
Satılık yemek sobası davlumbaz ve 
aalre Beşiktaş Valdeçeşme Maçka 
meydanı No. 3 Bay Ziya Tezcan'a. 

Ferdi Selek Tl1ı1c EmlAk Bilro6una 
milracaatlan. Galata ömerablt hım 
kat 2 No. 23. Telefon: 42368. - 3 

:~~~~p~:~da2~6 O~!a=~~ 11111111111111111/;tllallnllblllullillllv:;;;;j~;llljji;~l;;;;;;i;;ğlldlllii'd~i;;;lllll)llllllllllH 
fonla müracaatıan. - ı 1111 .. ııa.. ıııııaııııııııaııaııııı ııııııııııııııııııııııııııııı .. 111111111111111111111111111111111111111 111111111111 

ACEl.E - Sahibinin taşraya cit
mek mecburiyeti dolayıslle Bey~lu 

ACELE SATILIK - Emlnönll Balı- İstlklAl caddeslndekt tütüncll dük
çekapı Şapçı hanında üç oda. Odaba- kAnı devren satılıktır. Müracaat: 
şıya. müracaat. Bahçckapı Şapçı han odabaşısına. -

Muhammen aylığı 
Ltra Kuruıı 

-2 

Semti ve mahallest Çadde veya aoka.ğı No. su. 
Hane 

' ııo 
' 

i;üp, Nişancı ~bdürrahnıan Şeref ~ 84 
Ayvaıısaray, Atlkmustafa.paşa. !tunda:kçı ıı2 » 
'l'opkapı, Bayazıta~a - ı Bayazıta~a camtı 

Cinsi 

Uzunçarşı Nuuhiye hanı üst katta 1 Oda 2 50 

Yenlkoyde 35000 liraya. yalı, Osmanbeyde bttyttt bahçeli tal.Jo~rla.cfb:elr.lrl~l ttı'ızıv'•..Dıxı.:...ıaıııaı:UDOOıL-MllıOıll.Jiı:aaıı...lllLJKl!u~nıklLa_p_ı_Q_a_dı.rc __ ı _Ahm __ e_'_c_e_ıeb_ı __ .ııc~abı.mlli~allvt:..lUlfU_n_d_a _____ .....:!!;Q!Y.._~Od:!!!la~An.!!_ _ __ ..,ıırı...._~~-----__, bahceU ev, Takslm'de ıs a da1rell a :va ı ar odab..AtJılLrbma'll_ Kaz 
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tJtN P..-.Dd• - -
J\llık l>ablit liutu 85. Çocu pudrui puet 
J\seton yal{i n. Çocu pu<irui B. 
Badem yafı tatb 40 Çocu pudrul Kahl 
Badem yağı tatlı B. 10 Oantoı Dit maouml K. 
Bi karbonat da .Ud K. 10 Oantoı Dit macunu o. 

> > B. 20 Dantoı Dit macunu B. 
:Vazo 30 > > Dudak ruju Lali 

> > > 50 Dudak ruju Krom• 
Briyantin 50 Dudaf ruju Cal..Ut B. 
Briyantin B. 80 Dudak yedeli nıJu B. 
Briyantin ·4 mi.sil 150 
Buz kolonyası .1/16 75 

Dudak yedek ruju K. 
Eaanı lavanta 

Buz kolonyası .t /4 250 
Ceviz yağı K. 60 Esana 3 gram tüp ılıe 

Ceviz yağı B. 100 Esanı 3 gram tiı• 

Çam kolonyası 1. L 175 Esanı gram 
Esan.e gram Kltap Çam kolonyası 3L 450 

Çil losyonu 
Çil losyonu 
Çil losyonu 
Çiçek sulan 
Çiçek sular: 
Çiçek suları 

l/24 50 Esans gram f antazl 

1/16 7S Esans gram fantan 

1/6 125 Esans açık gramı 
1/4 50 Fare zehiri Buğdq 
1/2 90 Fare macunu 
1/1 175 Fare macuun 

ALMAN 
TEKNİGİNİN ., . 

YARATTIGI BiR 
''HARİKA9~~ 

Bankalar Cad. No. 59 

B. 

B. 

K. 
B. 
K. 

•• 

ız.ı: ır.,a. 

ıo ~ 
'.fO f: 
,11,1: f 
30 f u .. ~r f.ı,•ea· 
60 Fıstıli ya 

100 Fısb!i yafi 
150 Fiatılc yafi 
12, Guoı n meyY& 8:it1 

75 Gazoz ve meyıva lb:(f 
100 Caıoz ve m.eyva &s(l 
50 Cllserln ıaG.ınu 
60 Cill ıului 

175 Gül ıulari 
250 GUI sulari 
400 Gilzellik pudraai 
750 Güzellik pudrası 

15 Hasan tıraı bıçalt 
2' Hasan Hu biça~ 
75 Talk kokulu 
50 Talk kokulu 

~ 
,.....,. Lltrt ~ 1Jtre Perakende 

.....ı.:.. . 

~/Jf. !i ~· M6ll)'t; " iew~ı g C!a klnba K. 50 

! ~l.• m· , .• H d6 k.lnLe B. 90 
( ~i'~t o d6 kinin :ın 200 

fi'I 180 
Öklilri.lk putlU 40 

.1Zl ,,o ııı a.a. r ·JOO Öı:1G unlar 'tOO Cr. 35 " . . ;471' Özltl unlar Badem 8zll 75 
c UJ Özl11 unlar Badem 8rll 200 Cr. 67,, 

''' 900 
li'8 BO Ktem tllp t 2, Sabun tulu B. 50 
174 !50 Sabun lUkı yuvarlak B. H 
ti'2 

Krem t{lp 40 Sabun Saç B. 75 500 Krem vu~ 80 Sabun Tıbbt K. 30 K. JO Krem "z() ' '. t 150 Sabun tozu 30 o. 90 Kuvvet ıund>f 60 Siirm• lub 75 
B. 170 Kuvvet tunıliu B. 150 Siirm• paket B. 50 
B. 50 Lelce ıuyu 50 Şampuan likit K. 75 

1/ 4 50 Nane nı"u 50 Şampuan likit B. 125 
Nesrin kolonya ve lol)'onlaıit 

1 / l 90 Cep kolonya ve loıyonla.ti 
Tırnak cilası tUUp ve saire K. 35 

,5 B. 65 1/ 1 175 1 / 1 6 kolonya ve 1oıyonlari 
> 

60 Tıraı ıahunu kutÜlu B. H K. 50 1/8 Nesrin kolonyui 100 Tıraı sabunu teneke kutulu 65 B. 90 l / 4 Nesrin kolonyuı 175 Tıraı kremi 50 60 1 /J Nearfn kolonyui 22' Tıraı kremi B. 100 
35 1 /'}, Nearln kolonyuı 275 Tırq pudra81 25 

B. paket 50 1 / 1 Noerfn kolonyaaı $2, > • 35 
B. kutu 75 J\:c;& Ut. Nesrin lı:olonyui 500 > > so 

- • ... ...,,. •"-rr .. .. • • ,. ...... • • , • _, - • .. ••• •• • - ..,...., t .. • •• ·~ .;. 1\o._~{;.·ı- ·~ , ..... ~ --
,. •• • • • • Jo 1 .t.J /fJ ..... ·.' .. J!!. . • • .......... ,.,, ..... ~ • ı. ~ ... " .... ·~:ı. ,. 'J -'·!"' \ ... .., ,·. l~ . 1 ... -,_ , ... ;.l il':· 

"l'I. • "' .,, .._ ,. , ': ·-.• , -·' • r .... t.•-~ .. ..-1"-.~ , ~ • "·, ··~ ı ... ,,. ~·•,,,J,., • .. 

ş, 
Nevralji, 

iş, nezle, 
Kırıklık ve Bütiin 

rlp, romat 
ağrılarınızı 

lcabin'da günde 3 kaıe alınabilir. 
derhal keser 

Adanada satılık arazi 
VUA.yet merlr.&Zlne nn bl!f kilo-· 

metre mesafede BüyUıc Dlklll 
mevkllnde ara.mıdan sulama ka
nalı, t.np..mıa başla.nan asfalt 
oo.~. oımendlter hattı, aynı za
manda tçlnde 1.stasyonu bulunan 
Jlmon, portak.ıi.l bahçelerine ve 
her tQrlü turfanda sebze yetl§
tlnneğe ve pamuk ziraathıe 90k 
musaıt b1r1blrlne muttasıl de
~~de yakın bet parçada seku 
yüz dönfun arazi .satılıktır. Her 
nevi lcar getıren emlA.k ve akar-
la da mübadele edlleblllr. İstan-

1 
bulda İstanbul mebusu bay Sa 
dettrtn Uraz'a c38.255• telefon-

Sigara içenlere : 
Ağzınızda hoş ve taze bir nefes temin için 

Diş macununu kullanınız 

SAN i N Lezzeti hos 
RADYOSU 

la, Adanad:ı. N. D. Arıkoğlu kar
deşlere müracaat ediniz 

1 • 

SAN i N Küouou bol 

• SANiN Antiseptik bir diş 
macunudur 

1 ürkiye Umum Mümessili 

A. V. MEN 6 ER 
TAKSiTLE 
SATIŞ 

D 
YANlK, ÇATI.AK EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkallde 
tyi gellr. Derlnln tazelenme.mıe 

Bir defa tecrübe edenler a.rtlk başka Dlt Macunu kullana
ma'Zlar. Biltün Eczahane ve parfümörllerde sat.ılır. 

Assicurazzioni Generali Han No. 31/33 

HER AKŞAM 

1 
!\lemleketımlzin sevimli ınu,annlyest 

MUZEYYEN SEN AR 
Yeni repertunrl11riyle Keman\ N E C A T i •r O K Y A Y ve şehrimizin 

en süzlde 24 k4Ulk S A Z R E Y E T 1 lle 

SEANSLARINA DEVAM EDiYOR 
Aynca: Memleketlm!me eşi gllrülmlyen ve tanınmıt san'at.kArlarm. 

iştlrnklle oynanan çok zengin mtzansenll 

I I Büyük m1ll1 revtı '1 tablo 
80 artist. 000 ımmmı. 

ve yent!enmeslne hizmet Mer. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

KİMYAGER 
Hüsameddin 
İdrar, kan ve satr tahliller. 

Eminönü, Eınl!k ve Eytam Ban
kası karşısmda İzzet Bey Hanı 

2 el kat No. 6 

L 

t.tiklal caddesi No. 294 

ra~sızca, İngilizce ve 

Almanca lisanlannda 
AKŞAM KURSLARI 
HAFI'ADA 3 DERS 

AYDA 5 URA 
Tecriibe dersi parasız. 

DİKKAT: Bug!ln sa.at 15 te tekmll programla EFENİN AŞKI R~evUa~~ll_2l~le~tÇ~K~t~s~lz~Ma~t~ln~•..!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Ş TOYÖNDEN 
Yastık, l'organ, l'atak lwllanmak hem kcsenhe ve hem do 

s~~:~:~~e BiR KUSTUYU YASTIK 2LiRADIR 
• Yatak, yorgnnıan d:ı. pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçıl:u, san
dnlyacılar sokak. Ömer Bali o in Ku' tüyil Fabrikası. Telefon: 23027. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerllk der lerln.n /azılı ve sozlU son lmtlh:uılaı ı 26 X 942 gilnune 

kadar :yapılm olacaktır. llglll tv.lebenlA taburuna. bizzat müracaatları. 
"~""""' 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA J. 
KULLANINIZ. TES1R1Nt DERHAL CÖRORSONOZ. 

KUmes hayvanı sahiplerinin 
nazan dikkatine: 

Kümes Hayvnnlan tçlıı mükemmel bir gıda. ola.n. karaciğer kıyma
.ııında.n her ün ~ Jdlo verebUlrlı, isteltıuerı.n ~ Uzun Çarşı 

t!AdA,..I VAnt f 4-hômt.ııAl"A, mfi'l"Rl\llAtle.n.. 

· KIR LIK DEPO YERi ARANI O 
İ.sta.n.bulda, deniz kenannda, Umana çok uzak obnayan blr mil.hal

de mavtına n motörlerln ;yanqmasına eıverl§ll ÜQ ill b~ bin metre 
murabbaı mesahaaında. depoya eh•ertşll bir arsa klra. llı aranmaktadır. 
Tallıllerln, eDepo• rumuzllc İstanbul 176 posta kutusuna yazılması, 


