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Bu harbin doğuracağı 

kin duyguları üzerine 

hiç bir nizam kurulamaz 

Nuri Sait Paşa 
Bayramı geçirmek üzere 

Kahire'ye gitti 

Bu harbin cinsi başkadır. Adı- yacaktır Çünkü in.saıılar ara,.. Londra 1; (A.A) - Irak Baı-

BU • SABAHKi TELGBAFLAB 
• • : •• - ı' •• ·-' •• 

Müttefiklerin hazırlığı 
ııa topyekı1n harb diyorlar. Bir sında oİduğu gi.bl mllletler ara- velc.ili .. Nurl S.it Pat• bayr~mı geçlı
ınemleketin yalnız ordulan değtl, smda da birllğl yapan. geçici ve mek uzer• Kahlreye gelmıı •. !ayya
nsker olmıyanları da seferber edl- değişen maddt menfaatler değil, re meydanında Mt1ır Baıvekılı. tara.
!Uyor. Harb ve zafer uğruna didin- değişmez ve sürekli m~evt inan- fından karıılanmı~tır. Nuri Saıt pa· 
meler, fedak§.rlıklar sade cephe- !ardır. Bu harbde medent millet- ta dün <Sile yeme~int Amerika hU
<Ie görülmüyor, cephe gerisinde ler, btrib1rlerine kıymak için lna.- yUlc elçlsile blrlikte yemi,~ir. 

Mareşal Smuts: "Müdafaanın yerine taar
ruzu koyacağımız safhaya giriyoruz,, diyor 

'de isteniyor. Ne insanların, ne nı, yani beraberlik tmkA.nını öl- Londra 15 (A.A) - Cenubi gün içinde kabul edilerek imza!an-
ımiesseselerin, vargısı zafer olmı- dürdiller şiddete, kine, nefrete ve Türk gazetecilerinin Afrika Bnıvekill mareıal Smuta Karadenı·zde mıuı için B. Roosevelt'e gönderil-
yan hiç bir iş görmesine izin Y,e- intikama, yani aynlığa can ver- A "k d • 1 • Londraya gelmiıtir. MaTetal ıu do- mesi kabil olacağını söylemi~tir. 
ı·ilmiyor. Cemiyet içinde her tur- diler. Yenen de, yenilen de bunun merı a a ~ıy~ret e~~ meçte bulunmu~turı Bir ayda 5000 uçak 
Hl hak kalkıyor, yerini yüzde yüz acısını çok çekecektir. Büyük Amerika batı fchırlennden bı.ru~- c- Bütün arzulanma rağmen ---••--- Vqiogton 

15 
(AA.) _ Ameri-

vazifeyc bırakıyor. v !ehltke, ylnni asırlık kanlı bo- den t .. 4 (A.A.) - TUrk gazetecı- harbin iptidasındanberl Londrayı Almanlar denizaltılar kanın bir ayda yaptığı uçak :>ekunu, 
Harbin şeklı de deglşti. Eski- guşmalarla elde edilen kıymetle- lerl halen ş~hrlmlzde . bulunmakta -ziyaret etmeğe muvaffak olamamış· d l B. Roosevelt"in istediği miktara, ya-

den yalnız karşı karşıya ordular rln, yeni nesillere birdenbire yere ve ~alt> fabrıknlannı zıynret etmek- ttm. Fakat geçen eene Mısırda B. yaprnağa batla 1 ar nl SOOO uçağa yakla~mı~ır. Şimdi 
çarpışırdı. Şimdi ilkin maki- sertlml§ putlar gibi boş, mA.nasız tedırler. Bu arada meşhur uça~ kal.e- Churchill ile görüamü§tüm. Şimdi •-- aylık yapı 4000 i geçmiştir. 
neler boy ölçüşüyor. Motör km•- görünmesidir. lerl yaP:8n r~brikay~ da. gezmışl~dır. müdafaanın yerine taarruzu ikame 
vcti yürek sağlamlığından önce Necmeddin Sadak .Ceçtıklerı ş.e!ur.le·r·ın hepsınde edecegvimiz safhaya giriyoruz. Bu Londra 15 (A.A.) - Eko- B. Willkie Vaşington'a 
geliyor. Blitün tebliğler tank ve T urk gazetecılen büyuk hararet ve deği§iklik haı'bin neticesini tli.yin nomik Harb Nazırı ıu beyanat· döndü 
uçak sayısile doludur. Milli Müdafaa Vekili sevgi lle kar~ılanwmışlar, yerli basın edeceğinden, bunu çok dikkatli he- !~i::i.~~.!ın::a!:: Loodra 15 (A.A.) - B. \Vıltl..:ie 

Vaktiyle düşman cephede vu- İzmir ı 4 (Telefonla) _ Milll t.ararın?an .. ~~tograflan alınmıı ve eabetmek lazımdır. Bu dünya aava- bir lmmı, rnakinelerile birlikte uzun seyahatinden dönmüı. Vaşıng-
rulurdu. Şimdi ise devrilecek ka- Müdafaa Vekili Ali Rıza Artunhl m~t~lıf .go.ruşmeler .~a~mışlardır. şında Cenubi A'frikanın bl.lyUk rotu Rusyaya nakledilm.iftir. Şimdi ton'a vararak B. Roosevelt ile gö-
le, geride aranıyor. Propaganda şehrimize gelmiştir. Mısafırlerımız, yeni Tu:kı~ey; . vo olacağını anladım. Kendisine çok bunlar Karadenizdeki Rm deniz rüşmüştür. \Villlıtie gazetecılere ıu 
2ehiri ve tayyare akınları cephe Orta Şarktaki duruma bilyuk ılgı vo oe l borçlu olduğumuz memlek&- sözleri eöylemiştirı 
gerisini, cepheden evvel yıkmaya Parti genel sekreteri b.ailılık g~st~ren A~e:ikalı .g~zete• t/ Clnııiltereye) Cenubt Ahilcanın tezgahlannda denizaltılar yapı- Seyahatimin başlıca 3 maksadı 
çalışıyor. Çünkü harDi kazanmak An.kara 14 (Telefonla) - Parti c:ılerle genış ölçllde fıkır te tısı yap• s,empatisini getiriyorum. ı yorlar. vardı: 1 - Amerikadaki birliği 
lçln orduları degvil bir miletln da- <>'enel sekreteri Memduh Şevket mışlardır A .k d ~ .. ____________ ..,, göstermek, 2 - B. Roosevelt için 

· .. -· merı an or usu 
yanma kudretini yenmek gerek- Eaendal, memleket dahilinde yaptı- Kiel bombardıman edildi d, "'--du encilmenine bazı husustan ilcmal etmelc, 3 -
tir v h tt Anlcaray d"" Ü tu""r mevcu u cağını VT bildirmir- Harbe dair mümkUn oldug~ u kadar · gı seya a en a onm ~ · Londra 14 (A.A ) - İngı'liz A ' 

Harbtn maddi değişiml sava.ş VAJinaton 15 (A. · ) - Amerl- tır. çok malumat toplanaralc neticeye 
alılAkmı da bozdu. Harb tekniği Batırılan Japon genıileri bomba uçakları Kiel'e büyük blr kan Hariciye Nazırı B. Stinwon Kon'8'fe Ordu encümeni relal Ney, süratle varılm ını ve barışın devam• 
llerledlkçe insanlığın geri gittiği- va,ıngtl'n 15 CA.A. l - Resmt btr taarruz yapmıştır. 9 uçak Ü ~üne 194 3 te Amerikan ordusUllun 7 18 - 19 yaıındaki Amerikalıların lı olmaını temin için neler lazım gel· 
nl görüyoruz. Hiç bir devirde rapora göre Pearl Harbour baskının· dönmemiştir. milyon 500,000 askere ihtiyacı ola· sil&h altına alınması llyihuınıo '' diğinl tetkik etmek. 
medeniyet, kendi kendini yıkmak danberi Paslflk'te batırılan veya ha- BerJJn 14 - Klel bombardı-
tçin bu derece bol vasıtalar kul- sıua u~ratılAn Japon gemtıerlnin mllc- manında evlerde mnddt hasar ve 
!anmamıştı Devlet adanılan nu· tan 123 11 bulmuştur. '79 gemı mu- halk ara.cnnda kayıplar vardtr. 10 
tuklannda,· batırılan, insan 'dolu hakka.le, 20 gemi muht~mel olarak ba- uçak düşilrülmüştür. 
a 1 Çokluğu ile şehirler tınlmıo. 20 geml de hasara uğratıl-

v pur arın • mı.,tır M 't b" d • 
Salomon 
adalarında 

Almanlar Kafkasva' -.. ~ 
üzerine yağdırılan dinamitlerin • anı a ır eruz 
gitgide artan tam mikdarlle övü- Afrika'nın cenubunda muharebesi 
ntıyorlar. Dövüş alanlarındaki Alman denizaltılari Lond~ l!I (A.A.> - 01111 saba.h 
yakı ve yıkı yetişmiyormuş gibi, Londra 14 (A.A.) _ Afrikanın tnglllz deniz kuvvetlllrl Man~'t& ıı Muharebe yeniden 

şiddetle canlandı 

da yeniden ilerlediler 
cephelerden yüzlerce kilometre cenubunda ttmitburnu ı:ı"ıklann- torpldobottan mürekkep blr Alman 
uzaktaki mamureler kül oluyor, ~ kuvvetııe çarpışmı§tır. ı Alman torpl
kadınlar ve çocukln.r da esirgen- da Alman denizaltıları görülmüş, dobot:unun batınldıtı. 2 torp~dobı)tun 
mtyor. Resmt tebliğler bile «öldü- bunlar bazı vapurlan l:>atırm.ışlar- hasara u~radııt zc.nneııııı.yor. tngtUz 
rülenıı düşman sayısını bildirir- dır. İngijtere buna karşı tedbir gemileri hl~ bir uyıbıı u ramamış- Londra 1.5 (A.A.) - Salomon 

a'.....,aktadır tır. . adasında muharebe ıiddetle eanlan-
ken Şan meydanında can verme- 1!11 

• • 

Moskova radyosu Mosdok mıntakasın
da taarruza geçtiklerini bildiriyor 

------------------------ mı~tır. Bu sabah Vaılngtonda neıro-nin kudsiyetlni en bayağı blr kin dilen bir tebliide deniliyor klı Salı Londra 13 (A,A.) - Almanlar Kıı.f-
cinayeti kurbanlığına indirmek- Bı·r Taksı·m kazası ku- gecesi Japon harb gemileri Ameti- k:B.3)'8,'dald Mosdok nuntakasmda ta.-
ten çekinmiyorlar. kalılann tayyare meydanını ve arnız ederek blr mlktar llerleml.şler-

Aman dilemenin, düşmana sı- mevzilerini bombardıman etıni~r. dlr. Bu sabah Moskova radyosu Al-
ğınmanın da değeri kalmamışa Japonlar bu "bah erkenden Cua- mantarın Ko.rkasya'da kuvvetıerlnl 
benziyor. Öyle sanıyoruz kl ba,.. ı d •• •• •• ı • • dalcanal adasının şimal kıyısında tanzim ettikten sonr& yeniden hl\cu
nndırma ve besleme güçlükleri ru ması uşun u uyor karaya asker çıkarmışlardır, Japon.. mA geçtıklerlnl bUdlrmlştlr. 
canlı esir almayı başarılmaz kül- lann kuvvetlerini bir araya topla- Londrıı 13 (A.A.> - Stallngrad'd:ı 

Sovyet müdafaa 
komiser muavinliği 

Londr;\ ıs (A.A. I - S:>vy~t ordu
sundald siyasi komiserlerin re isi Şer· 
bakof 1!e g~ra.l Va.;llev .. kl Sovyet 
müdafaa komiserli~ mua\lııllğine tı\
yln edllmtşlcrdlr. MUdafıl:ı ıtomlsert 
Staılln'dir. 

fet hdllne soktu. Şimdi de harb dıklan aaumatle anla,ılıyor. durum değişmemiştir. AJmanların, 
esirlerini prangaya vurmak usu- T •ki h IJ • B •kt t Yeni Cine'de Owen Stanley daf- Hltler'tn bu şehrin zaptedlleceğt hak- İsviçre gazetelerinin 
lü, en medent milletlere her tür- eŞVI ye ma a eSl eŞl aş an ayrt• !arının oimal kıamında oiddetll çar- kındakt vaadtnl yerine getırmE'k üze-
lü harb ahlAkını unutturarak • • pışmalar oluyor. Uçaklar Japonlann re 90n hücum lçtn kuvvet toplamakta Almanya aleyhinde 
Orta Çağın, yiğitlikten ve mer- larak Beyogv luna bagv lanmak ıste r .. ı . l • 1 . l .dd l b olmalan muhtemeldir. nettrİyab '-ametten uzak, karanlık günleri- nıyo us erın ve teaıa erın •1 et e om~ ~ 
"' bardıman etmiştir. Berlin 10 (A,A.> - Alman Hariciye 
nl canlandırıyor. • . Dün geceki Sovyct tebl!!Unde cep- nazırlığının İsviçre gazetelerlr.den bir 

helerd durumda değ~lklllc olmadığı 
Kin, kini, şiddet daha büyük Her kazada halkın dlleklerlnl din- tınetyece:t glbl. halk için de blrçot Macaristan' da ışıklar blldlrlllyor. Tebliğ~ ekte Stallngrad'da kısmının A!manya alcyhindekl ne,rl-

şiddeti davet eder. Bugünkü zu. Uyen İstanbul mebuslan, Şl.fU Halke- kolayl.ık:lar t&m1n edllecektlr. yatı hakkında tedblr 'llacajlı blldırl-
1ilm ve tahribat yarışının nereye vtnde yapılan toplantıda Te~vlklye Te,,vlklyt mahallesinin Be..,lktaştan kararhhyor Alma~ların piyade v~ t.:ıııkla. yaptık- llyor. Llberaı stampl. gazete ıntn ye. 
varacağını kestirmek güçtür. maha.11&.ınıin Beşiktaş kazasından ayrılarak Beyo~luna. bağlanma.st et- Budape,te 14 (A.A.) - 16 ilk- lan hilcumlann pilsku.ctilldü~il bildl-- nı Avrupa hakındnkl mn'uı.ıesl bıa 
Gözetilecek ahlak prensipi kal- ayrılarak BeYoğluna. baClarunası et- rafındaki halk dlleRl t.etklk edlllrken teşrin ıaat 20,30 dan itibaren bUtün rillyor. H.uslnr rnevkllerlnl tahkim et. neşriyata mi.sal olarak gosteriııyor. 
madığı gibi suç ortaklığı çoğal- rafındaki d11e~ de tesblt et~Uerdl. Takslnı kazası teşkll1 de gfü; önQne Macaristllllda ı,ık karatma ltararı ~::: a::m~1:;:~r. cephesinde zayıt -----
dığı içtn, araya girip söz dinle- Bundan blıb9 sene ev~ı. bu dilek. alınacaktır. yürürlüğe girmi~tir. Fransa'da İngiliz ve 
tecek bir otorite yaratmak da im- ortaya atıltruf. hatt! umum! meclls- Bakırköylülerin dilekleri Dün ece Moskova. radyosu Stalln- Amerikan filimleri 
kllnsız oldu. Harb edenlerden her te ml\zakere ve kabul edlldlğt hal- Bakırköy halk dtleklerlnl tetkik ş·1·' • d l•t"k grad mlldatllerıne ou mcsajl ne.,ret- go""sterı·lrnı"yecek 
bi 1 ldlk Allah 1na de - kanunt tormallten1n tamam- eden mcbwtlarımız, Bakırköy ıcazeısı ı l nın 1§ po ı ı ası mlştlr: .stallngrad rnild:ı.rl!ert, kah-

r sırası ge çe ın ye- !anması lçhı - haHon reyine miira- hududu dışuıda kalan sur harici yer- santıyago 13 CA.A>. - Şllt Hariciye raman ı,ıehrln mUdarııerl btU!!n cep- Vlchy 15 (A.AJ - F~anaız s nem,1 -

tlnden bahsetmeyi, dinin ruha.. caat sırası gelince yüzüstü ka.lımştı. Ierln de Ba1cırköyilne ba~lanması et- Nazın, Şlll hilld\metıntn buaUne ita- hclerdekl asker ve kumandanhr ol- larında 15 blrlc!teşı1nden ıtıbaıe.n 
niyetine sığınmayı asla unutmu- r d bir d.ll ...... l ka 1 dar olan pottt1kll8lna devam edeceği- duğu glbt, butfüı Sovyctıer mtUctı de Am<:r1kan ve Insll!z flllmlcrl· ın gfü ... 
Yorıar. İnsan sanır ki herkesin TefVlklye ma.halleel, Nlşantaşının ra ın a '711. e rşı aşmışt:ırdır. lzl 

dt 1 l bir cür.tl oldu~ ~tn halkın müna- Bakıkt>y Bez fablkası yanındaki nt söylemlştır. s nle oeraberdlr.• terllme ·ı yıısak ed\lmlştlr. 
zaına:na göre ken ş ne yara- se'betl ~lk~tan ziyade Beyoğlu uo- k3prilnün üst tarafını teşk.11 eden ts- .. 111111•11H11ne11s11s1111•1111111111111;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uı1111t 
yan Çe§itli öz Tanrtıan, günah ile dtr. T~kly&de oturanlar. Beşiktaş tanbul surlan dışındaki saha. Fatih 
savabı adamına göre tartıya vu- tramvayından değil, MaQka tramva.. kazasına. bağlı oldutu gibi Vellefendl ~ ....::::.~,...,;...... 
ran bir dini olduğu Müşrikler yından istila.de ederler. Ç&qıst _ çok çayırının bir kısmı Fatih, bir kısmı da ~ 
devrindeyiz. H1ristiynnlar Papa- uzak kalan - Be'lktaf dejl!l, Pan- Bakırköyllne tlbidlr. 
mn öğütıerile alay ediyorlar. gaıtı, Beyoğludur. Teşvikiye mahal- Burada oturanlar, hükllmet ve be--

Harbin uzun süreceğinden, sul- lesı halkı, yalnız ldart bak.ımuıdan Iedlyeye alt J.şlert tçln Fatihe kadar 
hun zor olacağından korkulu- Beşlkta.şa bağlı olduğundan kayına- gitmek mecburiyetinde k:almaktadır
yor. Harb bir gün bltecektlr. Bazı kamlı1clara veya vergt şubesindeki lşt lar. Halbuki buralan, Bakırköyüne 
8Jnırlan deX-iştırtp kimine men- lçln Beştktaoa, inmek mecbutlyetin- yakındır. Mebuslanmız. bu dlle~'l bll-

6 dedir. Şu vutyetıe göre N~antaşı hassa. dikkate şayan bulmuşlardır. 
faat, kimine zarar verecek bir semtinin Teşvl.k.1.Yt caddeıı1nln orta-
sulha kavuşmak kolay olacaktır. sından ayrılarak bir t.uımııun Bey- .. :1. .k .k a ~ I e rı 
Fakat lnsanlığrn uz.un zaman eri- o"ıuna, dl~r ilasım.ırun Beşlkta§a 
~emtyeccğl saadet, bugünkü harb baQlanması kadar gayrt tabii bir va
şekllnin milletler arasında kızış- zlyet olamaz. 
tırdığı kin ve öç ateşinin sönme- Bwıunla beraber, Te~vl.ldye mahal~ 

Ya ucuz olaaydı? 
~. karşılıklı sevgl ve saygının ıeslnin de Beyoıtluna baıtıanmaa 

geri gelmesidir. Bu harbden son- üzerine Beyotıu taymaka.mlı~ yü- Şekerin pahalalıimdan çok ıiki.
ra dünyayı bekliyen· en korkunç kü bir ka.t daha. artacaktır. Vaktııe yet ettik. biından aorıra kim. naaıl 
buhran tktl.Sadl kargaşalıklar- Beyotıu, btr mutuamtlık kıı.<!roalle teker yiyebilecek diye li aöylen· 
dan değil, hiç kimseye güveni, idare edlllrdl. A.Yn.ı ml\nd tefkllAta dik. 11%1andık. 
hiç bir ahlılk kıymetine inanı kal- belediye toıert de llAve edildiğinden Bayram mllnuebetile tıklım tık· 
mamış cemiyetlerdeki vicdan sar- Be:yoğlunun bugünkll kaymakamlık lon dolu olan tekerd dükkinlan 
sı~tısrndan doğacaktır. Bu çürü- kadrostle ldare.sı pek güç oluyor. daha arife rünü alqamı botalmıJb. 
muş ahlı1k temeli üzerine hiç bir Bu hususta. evvelce dllşllnUlmQ_, bir Yalnız ala.hırka ıekerciler değil, Be
yenl düzen kurulamıyacak, sü- projenin yeniden tedldk mevzuu ol- yoğlunun bellibqh tekercileri dCt 
rekli intikam hırsUe titriyen bu du~nu hnber aldık. çok daha pahalı oldukları halde 
mfUıC\'İ bünye, arasız yer sarsın- Taksim, Şişli nnhlyelerinden mn- müşterilere teker yetiştiremediler. 
tısına uğnyan topraklar glbl, her rekkep Taksim kazası namlle yeni Ahvali, dilimize doladığımız pa· 
ya?ıyı hoyratça silkip atacaktır. blıı kaza d:ı.ha. teşklll dilşllnillmekte. halılı.ğı, sıkıntı ve zarureti hesaba 

Insanlığrn uğradığı iç hastalık dlr. Bu 8'1.lretıe yenl Taksim kaznsına katarak geq kalanlar dükki.nlan boı 
bu harb değil, bu harbin her şeyi Cumhu!'lyet d.btdesinden ltlbaren Ta- buldular 

tt Ö llınhane meydanı, Mete caddesi ara- · • • •. 
unu uran k "tü gidişidir. Eğer sındakl ada. ile Yenişeh.l.r mahallesi Harb iç.ındo ba bayram ıçın, 
gelecek yeni nizamı yaşatacak Pangnltı, Ferlköy, Şlşll, Ntşnnta.vı v~ memleket balumindıın. iyi alAmet. 
Amll milletler arasındaki birlik Tcşvlklye mahalleleri 1lhnk e-dllccek- Fakat, pahalı teker böyle satıldı. 
lı:?. hıt h 111 k. hin hl~ 

(Snat 22 deıı sonra nakli vnsıtalnrmın lşlemiyeceg-tne &öre..) 



SahJfe 2 15 Teşrinievvel 1942 

SÖZÜN 6EliŞi Terek kıyllar1 
Faydasız neşriyat 

H Ukfunet kdğıt harcanmasını önlemek için pek yerinde bif 
tedbir aldı. Kftğıdı Devlet kırtasiye cleposundan alınıp 

daire ve müesseselerce bastmlan h~ türlil kitap, billt.cn ve mec· 
mua neşriyatı şimdilik durduruldu. 

Matbwıt umum müdürlüğü tarafından neşredflen ve Çlk
mnkta olan gazete ve mecmualan gösteren kitapçıkta daJre ve 
müesseselerce bastınlan, yani remıt mecmua sayısının 56 ya ba· 
Hğ olduğu görlllmektedir. Hem de bunlar az buz kAğıt götüren 
mecmualardan değildiler. İçlerinde yüzlerce sahff e olan1an var
dır. Banlan gazetelere de gönderilir. Görürdük: Çotru parlak kA
fıtlara basılmq, içlerinde mun uzun yazılar, sandalyelere otur .. 
muş veya ayakta sıralanmış adam resimleri bulunan, fakat kim
se tarafından olmnnuyan ve asJa müşteri bulamamış, buna mu
kabil bol kflğıt, bol miirekkep, bol. emekle hanrlanınıt mecmu
alar. 

Göz alabildiğine uzayan sonsuz bozkır, 
pamuk tarlaları ve bir kabarday köyü 
Şfmall Kafkasyadaki ~eı1 ha· rınd~ maldmat alablleceğtm1z1 

i
kAtı Abnahlar tarafından ta- a8ytedl, 
p etmekte olan gazetecilerden Hep birllktt evine gittik. Ev Cie
• M. Arndt Terek nehri boYWlda dlği Çatısı kısa balçıktan yap~ 

bir Kabarday köyünde g8rdükle- pir kulübe idl. Glrdl~z ôda üç 
rfn1 btr İsviçre gazetesinde neş- adım genişliğinde ve altı adını 
retmiştir. Muharrir diyor kiı uzunluğunda bir şeydi. Dö~eme 

Kafkasya' da Alman 
taarruzu şiddetlendi 

Yakın mme.na kadar Kafkas- iyice tazyik edilmiş pa.muktandı. 
yanın en lAti! yerleri olanı beş dağ Oda:nın btr köşesinde btr ocak ve 
(Rusçası PAtigol'Bk) kaplıcalan bunun dimdik tavana uzanan 

Mihver devletleri ltalyadan 
Mısır cephesine takviye 

kıtaları gönderiyor 

Daha A vrupada harb yokken, yani kiğıt yollan açık ve kA· 
fıt ucu7. oldu~ru sıralarda daire ve mUesse..c;elerfn bastırdıkları bu 
çeşit kitap '\iC mecmualardan onda dokuzunun boşuna bir mas
:raftan ba ka bir şey olmadığına gazeteler müteaddit defalar 
haklı olarak işaret etmişlerdi. Daire ve müesseselerin neşriyat 
müdlirlüklerinl boş yere yoran, basla makinenlerinl tutan, her ay 
veva on beş günde bir binlerce nüsha basılnrak devlet kiğıt ve 
mürekkep stokunu torlu depolara sflrükleyen bu ha1dJd mana.si· 
le afay<L'lsız neş-riyatn ın önUne geçilmekle pek yerinde bir iş ya
pılnıış olduğuna kaniiz. 

Yalnız yukanda da kaydettiğimiz gibi onda dokuzu fayda
sız olan bu neşriyatın onda biri faydalı idi. Bilhassa l\taarlf Ve
kiliğinin neşrettiği Tercüme mecmuası, Güzel Sanatlar mecmu
ası - İslam ansiklopedisi ve tercüme serfslnJn bu karara dahil 
olduğunu sanmıyoruz - hakikaten bir ihtiyaca cevap verdikleri 
muhakkaktır. ötekilere nihayet verilJrken bunlar da durdunılur· 
sa cidden yazık olacaktır. Şevket Rado 

KUŞ BAKIŞI: 

Zavallı milyarderler! 

havalls1ndek1 askeı1 harekAtı ~ bacası vardı. Doiu c:ephesindeı 
ldbetmiştim. Şimdi Terek nehri- Mefruşat namına balçıktan ya-
nin şlmallndeld toz duman için- pılmış ve karyola vazllesiıi1 gö- &alingradda muharebenin tid-
deki bozkırlarda bulunuyoruz. reni ki .setle bir masa bulunuyor- deti htr parça azalmıı, buna mu-

İk1 mıntaka birbirine h1ç ben- du. Ağaçtan mamul kap kncak kabil Kafkasyadakf Alınan ta-
zemtyen birer Alemdir. Birinci bir ~dık doldunnuştu. arrudan ıiddetlenmiftir. Son ha· 
Alem Kafkas dağlarının lA.tlf ya- Ocagın başında oturmuş sim ' herler• aöre Almanlar Stalin
maçlannda kurulm~ hesapsız siyah saçlı ve kuru vucutıu bir 1 gradda aokak muharebeleri ye-
kaplıcalann şahane köşklerln bu- kadın iptldat bir tavada patates rine Ruı mukavemet me.rke.zl~ 
lunduğu btr' yerdir. Yollar hep kızartıyordu.. Oca~ yanında 1ld rina uçaklarla taarruz etmeğe 
asfalttır. Halk iyi gtyinmlştlr. Ka- bakır su güğümü duruyordu. Ka- hqlamıılard.ır. Londradan 1ıC-
dınlann dudak boyalanna kadar nnları çok §~ olmakla beraber len bir telgrafa göre, bombalar· 
her şey tamam. Romalıların vazolarını andıran dan ba,ka 2SOO metre yükıek· 

İkinci A.Iem ise gerek manzara bu su kaplan §ark sanatım gös- likten delinmif raylar atıyorlar-
gerek hayat ltibarlle bir sefalet terıyordu. 1lıtiyar Kabarday ka- mı~ Bu rayların dllıerkcn ka-

zuk dın p~imıek işini genç kızına bı- _ ,_1 ğ dicl -:ırüt ,__ 
gl5sterlyor. Şaseleri gayet bo rakarak yanımıza geldl. Gerek la.ıı: an sa ır e .... til cı&.ar-
olduğundan geçen her otomobll kadın gerek kızı yalınayak idiler. dığı bildiriliyor. 
tozu dumana katıyor. Mensup Üzerlerindeki elbise eski olduğu RUBlar Alman baskısını hafif. 
bulunduğum zırhlı tümen yoll~r- gibi pek temiz de değildi. Bulun- letmek için Stalingradın ılmalin· 
dan geçerken toz sütunları g~k- duğumuz odamn yanında kapısı de, Dorı üzerindeki Alman köp-
lere kadar yükseldi, g6z gözü gor- açık bir oda daha vardı. Burada rübaılanna taamnlarda bulun.o 
mez oldu. .. . ailenin ik:tnci bir kızı taşlan üs- muılardır. Bu taarruzlar tarde-

Terek nehri boyunca goz ala.bıl- üste konmuş bir değirmen çeviri- dilmfıtir. Ruslar aynı %8ınanda 
dlğine sonsuz blr bozkırdır. Yal- yordu. geceleri ıallar, dubalarla ıehre 
ruz ufukta ve pek uzaklardaki ma- Dikkat ettim: Değirmende un takviye kıtaları sönderlyorlar. 
vı dağlar Kafkasyanın Alplan an- hallne getirmek üzere darı öğü- Stalilli'?addaki traktör • tank 
dıran silslleslnln bulunduj;l ta-

1 
tüyordu. Kollan zayif görünen fabriltumın 'kıbeti hallmda bl-

7..nvallı müyarderlerJ. .. Amerika vücuda ıetirmek merakı vardır, Ki- kadar bilyük!e m o nispette az- ve sebatla değirmenin kolunu Loodra. ceepheye pek yakın ol-
rafı gösteriyor. Bozkırda toz ne- kızcağız hayrete §ayan bir kuvvet l ribirinee zıt haberler geli7or. 

harbe girdikten sonra arttırılan ıver- misi Amerikanın bir köoeainde Ver- dır. Köylerde bile çeşmelere nade- mütemadiyen çeviriyordu. ~:~ ~fcli';diiı f~ı::nB'er:: 
sı1er yüzünden artık iki ucu bir ara· ıay'ın eıini yaphru, kiııUai Avru- d.Jren raslanıyor. Bu y~rler Ucu bucağı olmıyan olmıyan .,o,quu 
J'1l getiremiyor, para sıkıntısından ne pada bir pto aabn alarak tqlamıı her şey metriik ve tenha ~rUnü- pamuk tarlalarında çalı§an kadın den ıelen haberler f.Orikanıa 
J'llpaeaklannı bilemiyorlar ~ ... birer birer numaralıyarak Amerika· yor. Tam bu sırada önümüze bü- ve kızlara yiyecek olarak yalnız harap olduğunu haber "Yeriyor. 
M fi k d k l t 1-1 ıı·n· - b d "d- wl\lr pamuk tarlalan çıktı:ıh za- dan verlllyorzntta. Bunları evde Kaflcuyadald hardt.lta gelin· asra arını ne a ar ıssa ar, a· ya na~ e ı r .. e ura a yenı .._ ,.....,. &• ""' 

aarrufa ne kadar riayet etseler gene kurdurur. Bunlar da hep milyonlara man hayretler içinde kaldık. Bi- öğüterek yemek yapıyorlarmış. ee, Almanlar burada Tuapee le-
selirleri yetmiyormu,, hepıi serma- mütevakkıftır. dayette bu tarlaları gül bahçele- Bunlardan öğrendilbnlze göre tikametinde hlr miktar daha 
yeden yemeğe başlamıılar!... Metbur ziraat makineleri fabrika· rl zannettik. Uzaktan ptertm1ze Terek nehrinln şlmallndek.1 bü- ileJ'lemiılerdil'. Muharebe yük,. 

törü Oeering, Miami de Vi.eaya hesapsız güJJer yayılmış görünü- tün Kabarday köyleı1nin ka- eek dallarda, karlar içinde cere-
Amerika milyarderlerinin masrafı adında bir aaray yaptınnııtı. Bu aa- yordu. Fakat yakına geldiflmlz dın ve kızlan bütün gQn pamuk yan ediyor. Terelr.'ln cenubun-

tahmin edilemiyecek kadar çoktur. ~ .. O il d la f dil zaman gördüklerimizin gül olma- tarlalarında bir m• ... A- dan mu- da da fldc:letli çarplfmalu ol· 
B. .1 d . [ tt=~ rt ray lçın ., m yon o r IAr e • J.AWK Ja 

ır mı yar erın ear e ._. para o a . . Q_ _,:.J h '-ta yıp buna. benziyen pamuk .-ıçek- kabiltnde çalu:ıma~a mecbur tu- maktadır. Rular, Alınan nn 
b .. ük" l".k b' 1 k h.'ltü d mJftiT. ~rayın 7u.1. erce e~ r ge- " ~ " tl d 

uy u le ır meme et u m a- · l"ği d b" k d }erinin uzunca olan yapraklan al- tulmu.şlar. bwada fleri hareke erini ur· 
nnın masraf ... dan fazladır. Her mil- ~t 

1 

n 1t e muFm ı~ par ~':'•;dır. tında yeştt kozalaklar g1z1enm1ş. rn..-•-·ıara IU ~ttreceıı. '-A--"a- durdu\lannı bildiriyorlar. 
yarderin kendini muhafaza etmek ~ pard •dr_- •Bannh eni rymli e 1

1~,_.~-r ldetl .ıı .. JC.Ia uuıA e- ~ AAUAU u-'CI 
. . ... yer e ır. çe er, mon uıua Bunlar Kaflgasya ~ rm- Tll1 açılması pamuk fideleri ocak- aı 

için en az J 00 at"Yil mul:ıafw bulu- yapmak, çiçek kolebiyonları yetiş- daki ~eviz a~çlannın yeşll ce- lan açı~, dikllmesl, çapalan-
nur.. Bunlar~n haf t~lık~.a~~ 3_00 d~- tirmek için de milyonlar sarf edil- vizlerıne benzıyordu. ması ve toplanması hep kadınla
lardır. ~vlerınd~. hır ıuru hızmetçı, miftir. Sarayın gmlt ..lonlanndan Tarlaya girdim. Üzerinde ko- nn fasılasız bütün sene gördük
otomobıller, ıoforler .var~ır; Huaust her biri çok kıymetli eşya kolebi- ı.alağı bulunan bir dal kopardım. Ieri işlerdir. Her kadın bir senede 
bava meydanında daınıe ıkı iiç tay- yonlanle doludur. Bunlann araaı~ İlk raslıyaca.ğım insan bu hu- iki hektar tarlayı bakmak: ve pa-

Cephede duraunluk denm 
etmektedir. Mamafın Almanlar 
İngilizlerin cephe ıerlıinde mü-

yare har.eltete lıaz.ırdır. Huaust treni- da Juralirelerin ,..atak odaları, eaki susta l"--t aJma.!h tasarla uk ti t• k 11 ük ll f tu 
d ık h k d bil k • , ma uma ,,~ - m ye ı nme em e e - Maı..Lemeler.ıe.• e i ıprette are et e e ece nraylann mefnıtab ve eaire vardır. dım. Çok geçmeden bir Kabar- tulınuştur. Bir hektar araziden RR " ' 

hhn kuvvetler topladıklannı 'Ye 
yakında büyük biT uıarruza ha
.zıilandıklannı !haber veriyoılar. 
Bu ihtimale karfl Mısır cephe
tfne yeniden mühim Alman ha
va kuvvetleri gönderilmiştir. Di
ier taraftan haJ:ı, adan takvjye 
lotaları dn sevkedilmektedir. Bu 
ae.vkıyatı güçleştirmemcsi içiı:ı 
Malta adllSlna yapılan hnva 
akınları §iddetlendirilmi tir. Her 
halde Mısır cephesinde yakın
da mühim hareketler beklene
bilir. 

Uzak Doğuda: 

Salomon adalan açıklannda 
hlr deniz muharebesi olmuı, 
Amerikan harb gemileri 6 Ja
pon gemisini batırmıılardır. Ka
ra muharebelerine gelince, iki 
ta.raf da kuvvetini arthrmağa 
çalıımalda meşguldür. Amerika 
donanmuı, Japonların takviye 
lcıtnlan gönderme.ledne mani 
olabilirse, Amerikalılar bu ada· 
lardaki Japonları atmak için 
esaslı bir taarruza geçecekler· 
dir. 

Yeni Cine' de Avustralya kıt
a.lan §imale doğru ilerliyerek 
yeniden bazı mevzileri ele geçir
miştir. 

Hua akınları ı 

lrııiliz uçaklan Şimali Al· 
manyada .ahil ıel:ıiTlerine akın
lar yapmıtlardır. Berlin, halk 
aruında kayıplar olduğunu biJ... 
dbiyor. Alman tayyareleri de 
Jngilterede bir iki noktaya bom
balar atmışlardır. Hasar azdır. 

Bir lngiliz hücum botu Nor· 
Teç kryılanna küçük bir müfre
u ~lkarmııtır, Müfreze btr elek
trik untıralını havaya uçurmut
tur. 

halde bulunur. Son zamlar üzerine hu Nrayın ver- daya rasgeldim. Saçı sakalı bir- 600 kUo gram çekirdeği temizlen-
Bu maaraflaıa milyarderlerin hu- giei her eene büyült bir servet AYJ- blrtne kanşmış 1r1 gözlil bir 1ht1- memlş pamuk alınmaktadır. On 

aaai zevklerinin eebep olduiu sarfi- lacak miktarı bulmuıtur. Bunun üze- yardı. Pejmurde kıyafeti halinin dört yaşına basan her kız çocuk 
1atı da ilave etmek lazımdır. Bun- rine saray satılığa çıkanlmıttır. Fa· sefalettnJ nan ediyordu. Kolhoz tam yetişmiş blr 1şçl telAkki edil
Jarm için en pahalısı ltolebiyon me- kat ıirndiye kadar hiçbir mUıteri de'nl.len müşterek çfftılklerde ça- diğinden her mevsimde iki hektar 
rakıdır. Milyarderlerin kimi pul, iti- çıkmamı§tır. Halbuki bir zamanlar Jışanlara mahsus gömlek yerine pamuk tarlasını bakmak ve mah
mi tablo, kimi antika, biblo merak.- bu aaray için en az 40 - 50 mUıteri ihtiyar muhtellf renkli parçalar- sulünü toplamak ile mültellef tu

Hırsız eski çırağı imiş! 

Jısıdır. Bunlar için milyonlar verir- bulunurdu. Amen"kada bu ıon h}.- dan uydurulmuş bir gömlek giy- tuımaktadır. 

Geceleyin dükkanda gizlenip içeriye girmesini 
beklemiş ve kumaştan toplarken yakalamış 

ler ... Sonra milyarderlerin Avrupa- diae milyarderlerin para ııkıntıııına ~ti. Ba~ında da üzeri ~lemeli On dört yaşından yukarı erkek Mazmrn Kerim hırsızlık yapar- polise teslim ettim. Kendisinden 
daki tarihi yeılerin e§İnİ Amerikada en büyük delil Jayıhnaktadır. blr küHih vardı. çocuğ\ı ve bütün erkekler ise hu- ken kapana düşmüş, suç üurln- dbacıyını. 

Ekmek işi 
M('mleketln Meti veçbile lhtl- bubat yettştirmeğe mahsus tarla- de yakalanmış amma ısrarla su- MaZ'nun Kerim zabıtada verdi .. 

y eıilköy tayyarecilik yar Kabardaya tütün tabakarnızı ]arda ve yahut hayvan sürülerJ çu 1nk~r ediyor. DA.v'acı Rahtm ğ1 ifadede suçunu itiraf etın1ş, 
•• • • blr parça gazete kftl:rıdı ile uzat- yetiştirmekte olan müşterek çlft.. kum ılık terztllk a 1 or- üç defa Rahimin diıkktı.nım 

okulunda uçuf gosterılen tık. Sigaralarunız tükenmiş oldu- tiklerde çalışıyorlar. ii rı v~ aktll dhlai'ıaa soyduğunu söylemiş, Fakat mah· 
Yeşilköydeki Nuri Demirağ tay- ğunda.n kendimlz de tütil'nü ga- Kabardaylann asıl vatanı Kat- muş. e m ün~ brrı:de de ayni kemede tamaınile inkar ediyor. 

Her tarafta karne yarecilik okulunun yüksek tahsil ve zete kftğıdına sararak içiyorduk. kas bilyük sllslleslnin §imal ya. çal~m~. G k akalanmı _ inanmayımz hıikim beyi 

Usulüne dönülmesi lise gençliği için tertıöettiği, tayyare Hafifçe başını teşekkür maka- maçlarındaki büyük Kabardayıs- dA~ s:t ~kfuct sulh ~~za Yalan söylüyor. Ben onun dukkft.· 
• uçuculuk ve yapıcılık talimlerinde romda e~crek tütünü kabul etti. tandır. İhtiyardan nasıl olup da Su ana lnd Rahim vakayt nma girmedim. Beni dükkf\nd11 

İararla iıtenıyor muvaffak olanların imtiharıı müna· elinin terslnl hafifce terciimam- dağlan bırakarak boZkıra geldik· ~~=t 0~. yakaladığını kim gomıüş? Şahit 
ıebetile dün sabah okulda uçuculuk mızın uzattığ'ı ele dpktrndurarak lerini sorduk. Meğer Çarlık zama- şoy e ıy · . getirsin de ispat etsin bakalım. 

Ankara 14 _ Ekmek lştnl l:ıir düze- göster~leri y~pı~mııt_ır. .. . memnuniyetini ~:?.': ~ksa- ~ı!.ld~. bl~ .. Kabarday prensinin - Kerim vaktlle benlm dille· Sabahleytn sokakta gidiyordum. 
119 koyma.t yolı.ınd:ıkl ı;alışnıalara de- Nurı Demırag, hır nutuk soylıye- dırnız ilk defa gordügumuz pa- olumu yuzunden ihtiyarın ecda- kAnınıda çıraklık yapı:nıştı. 1~ Henüz dükkanlar açılmamıştı. 
um ed Jmcktedlr. Anknm, Istanbul rek, okulun ileride daha genif lhti- muk tarlaları ve mahsul hakkın- dı Terek nehrinin şlmalindekl çalışmadığı için kendlstne rır Bunun dilkkfı:nının önünden ge .. 
Ye :tzmır B ledlye hududl:ın içinde ya?Iaraw~evap verecek ~~ide geni,- da :malı1mat almak olduğunu ter- eraz~ye ilticaya mecbur olmuş. ve~dlm. Onun aynl~~a.n:d çerken birdenbire içeriden çıkıp 
kame ile ekmek saLlfı usulil bozul- letıleeegınden bahsetmııtır. cüman kC'ndislne anla.tb. On uç aile gelmişler. Sonradan müddet sonra da an bent yakaladı ve dükktı.nda hır~ 
mıyacaktır. Bu uç §Chlrde kan::e usu- Gösteri uçuılanndan sonra, halk- Pamuk tarlalarında çalışmak çoğalarak bir çok köyler tesls et- hırsızlık oldu, kumaş ve elbiseler yakaladım, diye polise teslim etti. 
lftniln kaldırılması tasavvurundan tan da iııtiyenler uçurulmu;ıtur. Bu kadın ve kızların ~i olduğunu \'e mişler. Terek Kabardaylan bun- çalırulı. Polise haber verdim. Talı- Hfildm sordu: 
nzgeçllmlşUr. uçu~lar 12 ıer tayyaı ~Iik guruplar evine gidersek zevcesi ne kızla- ıann neslidir. ldkat devam ederken bir sabah _ Bu adam sana niçin iftira 
Öğrendi ime göre buralarda otu:- halinde yapılmııtır. dükk~na geldiğim zaman gene ediyor? 

makta olan dul, yetim. tekaut. ma!u- • --- • • D ,.
1
• nku·· I hırsız glrtp bir kaç elblseıtk ku- _ Bay hfildmı Ben evvelce 

dyct Vo? htdenutı vatnnlye maaşı alan Tası ajansının bır h1berı Demiryolu maç ar maş lle müşterilere alt elblselerln Ollllll dükkamnda çalışmıştım. 
ntnndaşlar -- tanzlm ~tışma tAbl Ankara 14 (Radyo va etcsl) - Res- çalındığım gördüm. Dükk!nın Az para verdiği için çıktım. HaI

1 olmıyan yerlerde okluıtu glb~ - Top- mı Tass aj:ımının verdiği fakat he- f üzerinde ve duvarlarında, !çeriye buld kendisi benim işimden çok 
raıı: mahsuııerı ot1s1 taratıru:ıan yapı- nnz ıeyıt edllmlyen bır habere göre Üzerinde uyku. Genrlerbirlig"'i, Galata· girilecek delik yoktu. Hırsızın, memnundu Beni kaçınnak iste. 
lacak ekmeklik hubub:ıt tevzllnden şark cephesi tumandanlanndıın ma- ~ kllidl açıp eşyayı çaldıktan 80ll· mi d ı)· l yi anındaıl 
ı.tıfade edeeeklerdlr. Ba glb!.ere a.y- reşa.I von Bocıt tevktr rdllmlştır. sarayı 4 · 1 yendi ra tekrar kilitleyip kaçtıitı anla- ~ğ u. 

1 
: =~ p midi de 1f 

=~u:~:t,~~e':1~f ~~~f':erl~= l · d b• k d k" k Baıını raya koyarak şılıyordu. Hırsızı kendim yakal&- ttra e:n~oJ. lnanm~yt~z onun ,i. 
den ıo (tinde bir olmak üzer& aynen zmır e ır U uz ope Ankara 14 (A.AJ - orm Demlr- mağa karar verdim. ztıne. 
alacaklardır, Bu gtbllerln Jıstestntn 11 kişiyi ısırdı uyurken tren kafasım sporla .~-3 ber:ı.tcre kalan oaıata!'a- Bir akşam dükkftnı kilitleyip _Sen, poli.ste de suçunu itiraf 
tıkanlarak ofise gönderllmt>s1 İstan- lzmir ı 4 ((Telefonla) _ Dün, kesti raylılar bugün ııctneı nw;larmı tıenç- gittikten sonra bir aralık tekrar et~in. 
bul vlliyetlne b!ldlrllmt,,tır. Tanzim Kültli ark ve civarında dola§mak- _ _ ıe.rb!~~lği ııe }'aptılılr, B3.Ş"IE'kll_ B, geldim ve içeriye girip saklandım. _ 0 da yalan. Poliste ben1 SiY 
atışı yapılmıyan yerlet'de sabit ge- uZıa d 11 k" . bir kuduz kö- ı .. -: .. 14 (Telefonla) - Manisa Şükru Snraço~hı şeref trlbümınde Bir ahbabım da chşarıdan kapıyı kıştırdılar. Korkudan öyle aöyl~ 
JlrU vatnnda.şlarla memurlara, ofis ta 0 r an ışı -·.... maçı taldbedtyordu. kilitledi Böylece dükklnda saba- dtın Ona d inanmayln1Z. 
tarafından yapılacak ekmeklik hubu- p~k tara~.ın~an ~sı~!~ıştı~ ... Kuduz ile Menemen istasyonları arasında Oyun Gençlerb1rllğtn1n hA.k1miyeti ha kacı8.r karanlıkta bekledim. K. rl.m ~k1f edildi evrakın~ 
bat tevziatı da aynen olacaktır. kopek guçlukle oldurulmuştur. ba;ı111ı demiryoluna koyarak uyu- altında devam etmtıı Ye blrine1 devre- Sabaha yakın dıpndan tıkırtı- asli; ceza mahkemesine verit• 

fstanlluln alt teşrinisani ,'e Unu- Edirne' de elektrik yan Manisanın Şamar köyünden de ı, ikinci devrede 3 gol atınışt.ır, lar duyuldu. Ben de tezgAlıın ar- mek üı.ere müddeiumuınillğe iaıt 
nue~cl ayı ekmek lı:arnelerl T'caret • çoban Mehmet Yılmaz. katann gel- Oalntasaraylılar gollerini bir ceza vu- kasma gizlendim Biraz s:mra ki- erildi 
Ve'-•letı tnrafından gonderHmlyecek, tenvıratı b rutu ne kazandılar. Bu ıuretıe oyun ıı·t açıldı ve kapı.aralanıp 1.-erfye desine karar v . 

r.u diğini duymamış, makinist de ir- l bl Jlğlnln Ubl tl 1l Y 
VllAyet thtıyncı kıı.dar ekmek kame- F.dlrne <Aı.-ml - Saat tire kadar denb·ıre . d d d w d 4-1 Genç er r ga ye e ne- bl l · dJ Meçhul adam bir müd-

İ · ~ trenı ur urama ıgın an, tıcelcndı r gır • akıl stanbuldn bastırnc:ıktır. li'.ame- devam etmekte olan Edirne şehir • det etrafı dinledikten sonra raf-
Jeri B lMlye dnğıt::ı.cnktır. elektrlk cereyanı mnzot nzlığlndan Mehm~t Yılmaz, ~aıı tekerlek .al~ın- Mersindeki maç tan kumaşları indirdi duvarda 

Bur ya g len tclgra!lard:ın anlaşıl- dolayı "• at 22 30 da ke lln•cğe baş- da keaılmek suretıle can 'Vermıştır. Mersin 14 (Akr;nml - Fene-roahçe asılı duran bir takım 'elbiseyi de 
dı nn gorc ka ıe u ulünUn koldınl- lanmıştır. ikinci maçını Mersin, Idmanyurdu ne aldı. Bunları sarıp koltukladığı 
dı b r ;c Y rı rdc bllh~ ~rk * ş hrlm zdc bulunon Maliye ve- Çanakkale vapuru yapnnş "e oyunu 3-l kamnrr.ı~tır. Fe- sırada ben tezg€lhın arkasından 
yl!~y ti r ml d ckm k fi tıcrı hisse- ~ııı B Fuat Ağralı diln nk~mld t . nerbahr. mer I&tanbula J:ı:ır<:\ı:et et- ıktm k disi'.ol yaknlaclım 
d Ur cc de yuksclnıı r. Alınan eksprc;ı Ankaraya dönmU tür. . .. ~d r ]~ 4 (Akşam) - .. Çde!~.e mlşlercllr. · çBı·r devnce gg~eT~ .... ? Dükkfuıırn~ 
büt · t ı fl d k ü d;; onun e xaraya oturan ve yuz uru- , 3 .,, .. ım m r , arne u: u ne .,.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••11••• · - - h be im ski ırağtırn 
nil m s1 1 arla ı tenm k d!r 2• k lk b ~ ? 6 k nı a len Çanakkale vapurunu, Bakır ıil~ * Maaı·lf VeklJeU , fe1lrlnılzdekl soyan ırBtz, n e Ç 

• tl nı, n u un ~ u bi yedeğine alarak limanımıza ge- yabancı dUJer okulw;u kapatmağa Kerim değ.il mi? Yak.atanınca; 1 1 
d K 1 no 1 tirmi tir. Vapur, burada tamir edi- karar v rml t r. B 1 okulun yaptı ı ı Aman bem poli e te ım etme. 

d k ı - Bir dah b rsızl k ap ı ac ım 

* Evvelld gece Ynnmca me'V'kUnde 
manavra ynpmakta olan b1r yük ti'& 
nı, diğer bir yük treni ile ı:arpışmıı• 
tır. 12 vagon parçalanmış, 2 klş! öl• 
mil§, 1 .k:şı ağır yaralanmıştır. Tahld• 
kat yapılıyor. 
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Türk kavunu 1 J Bayram ve 
Oçüncü Ahmet devrinde binlere 

baliğ olan lale isimlerinden bazıları 
ıunlannış: 

Arayiş. lıaret. Aşubu cihan. Aıu• 
bu çemen. Atüfte. Asafpesend. Afi· 
tab. Ahmedi. Elmaspare, Barik. Ba. 
liter. Balakad. Bab,ende. Bedri mil· 
nir. Berciı. Bukalemun. Behzad. 
Bibemta. Bezmara. Beıaret. Pertev. 
endaz. Pençei afitab. Peyki bahar. 
tlh ... 

Henüz ctelif, be, pe,ı. barflerinde
yllı ve onlara dahil isimlerin de ba
zılannı aldı.lı:. Bunlara dair tam ma• 
lUm.at, cGoncei Ulezan Bağı Ka
'dimıt isimli yazma kitapta imiş. Ha.. 
lil Nihat üstadımızdan rivayet. 

"'"':,,. 
Halbuki Jile bir Türk çiçeği de

iildir. Soğanı Holandadan •eti~p 
lıtaı\hulda üretil.mit, çqitlendiril-
mİf... Ve kendisi Türk tezyini ıa
~ıatlarına da motif tqkil etmit. 

Fakat çiçek derecesinde Utif bit 
meyva vardır ki Türkiye menşeli· 
dir: Nebat alimlerinin haber verdik· 
lcrine göre, bir toprak mabıulü han
gi bölgelerde en çok neviler ve en 
iyi cins arzederse, oradan çıkarak 
dii:nyanın öte taraf1nna yayıl~ di
ye ilmen tesbit edilirmiş. Bu kaideye 
nazaran, kavun da, bizim vatanın 
meyvtuı ımış. 

Hakikaten de, birçok yerlerde bo 
yemişin tadı hıyarımsı olduğundan, 
yenmesi de en sona bırakılmaz, sof· 
rnya oturunca tuzlular arasında an· 
cık çimlenilir. Bazı yerlerde ise bir 
dilimi anar.astan kıymetlidir ve pa · 
batıdır. 

Halbuki 'u pahalılık devrinde, 
memleketimizde kavun hala eski fi
ati derecesinde ve ibadullahtır. Re
fik Halid, yumurtayı duyurculuk ve 
ucuzluk vefakirlığından dolayı ÖVÜ· 
yordu. İhtimal kavun karpuzu bu 
hususlarda ,ampiyonluk müsabaka
sına çıkarmak hakkaniyet sayılır. 

Türkiyenin İncil' ve üzümü, kuru· 
tulabi1diği İçin olacak, ün a111l.1f bu
lunuyor. Fındığımız, kuru kayuımız, 
L:eza, itibarda. Halbuki zavallı ka
vun ve onun gibi fennen vatandqı
mış olan Cennet taamı kabak, adeta 
tezyif edilir. Ekser yero4ler, «Üzüm 
gözJü, kiraz dudaklı, ayva göbekli, 
fındık burunlu» kabilinden iltifat 

Bahkçllara 
mazot 

Harb ve tütün .. Kira meselesi kur!t fasulya ..• 

Belediye balıliçilara 
mazot verilmesi için 
teıebbüate bulundu 

Sigara sarfiyatı 
neden çok arttı? 

Bir okuyucumuzun 
haklı bir şikayeti 

Diin bir karllmlzden şu mektubu 
aldık: cİstanbul içinde lkl katlı bir 
evlm var. Evin bir katında kendJm 
oturuyorum, blr katını aylığı 18 lira
dan kiraya veriyorum. Yirmi :>eş Hra 
kadar da tekaüt maaşım vardır. Ver
gller çıktıktan sonra elime 1;eçen 35 
lira ile hal'bden e\rveı kıt kan:ıat ge
çlnlyor:!uk. Dünya harbi b~l:ı.dıktan 
sonra geçinme masrafı m!lthl.ş suret
te art.tı. He?'§eyln flatt yiikseldlğ1, 

Mazot tedarikinde güçlük çekildi
ğini, hariç iskelelerde bekliyen odun 
ve kömürlerin bu yüzden vaktinde 
getirilemediğini, balıkçıların balık 
tutmak üzere açılı:lara açılamadıkla
rını yazmıştı.k. 

Tütün içti diye dört 
parça edilenler .. 

Et fiatlerinin pahahlaşmakta ol- Sigara sarfiyatı, fiatler yükseldiği 
duğunu nazan itibara alan Balıkçı• halde, eskisine nazaran son derece
lar cemiyeti, ,ehrin et ihtiyacını ba- de arttı. Mamafih buna pek şaşma
lıkla gidermek üzere teşebbüse geç- malı ... Çünkü cTiryaki> denilen 
miştir. İstanbul Belediyesine mü· insanın hiç sağı solu yoktur. 
racaat edilmiş, halkın balığa O kederlenince sigara üstüne sigara 
olan rağbetinin gittikçe art- içer, heyecandan pakete sarılır, uy· 
makta olduğu ileri sürülerek faz- kusu kaçar gelsin sigara ... Bir dü~ 
la halık tutulmasına zaruret hasıl ol- şünceai olur gene sigarayı yakar. 
duğu söylenmiştir. Bu suretle fazla Züğürtler kendini büsbütün sigara
balık tutulu.nca fiatler düşeceğinden, 1 ya verir, zenginleşir bu sefer sevinç
halk et ihtıyacını ucuzca ve balıkla ten içer ... Her vesile, her hadise ile 
giderebilecektir. Mazot tedarik edi- biçare sigarncığın başı yanar ... 
lemediğinden, balık motörleri ancak Sigara tiryakisi pek çeşitlidir. İç
Boğazlarda avlanmaktadır. Mazot !erinde hakikaten çok garip olanla
verildiği takdirde motörler açıklara rına rasgelebilirsiniz. l\lesela öyle 
açılabilecek ve İstanbul için bol mik· sigara tiryakileri vardır ki gece ya
larda balık tutulabilecektir. Beledi- tarken baış uçlanna sürahi yerine si
yeye bu yolda müracaat eden balık- gara paketi ile tabla koyarlar. Ve 
çılar, şehir halkının ucuz balık ye• gecenin bir saatinde kalkıp, sigara· 
mesinin temini için balık motörleri- }arını içerler ve tekrar uykularına 
ne mazot verilmesini istemiştir. dalarlar. 

Yalnız Belediyenin bu hususta 
dikkat etmesi lazım gelen bir nokta 
var: O da kendilerine verilecek ma· 
zotla tutulacak balıkların ucuzca sa
tılmasını temin etmektir. Çünkii bu
gün balık fiatmin ucuz olduğu iddia 
edilemez. 

Yiyecek • 
pıyasası 

Gene öylelerini görÜr3ÜnÜz ki 
tramvayda ağızlarına yanmamış si· 
gara yerleştirirler. Yere iner inmez 
hemeı:ı kibriti çakıp sigaralarını ya
karlar. Bu suıetle saniye geçirmemiş 
olurlar. 

hattA. vergilere de zam yapıldı#ı hal
tlim adamı ve sigara de kiralar bir metelik bUe nrt.Lınla
Maalesef bizde de, kadınlar ara- nuyor. Şimdiye kııdar evde.ki eşyayı. 

sında eskiye nazaran sigaraya rağ- hattô. eski hatırıılan satarak geçin
bet pek artmı~tır. Hattl pek garip- dik Sokak ortnsmda kalm!ı.kt:ın kor-

kuy0orum. Tüccar, esnaf, lş~l herkes 
dir, şöyle mooikürlü tımaldann ara- kazancını durmadan arttmrk'!Il bl-
sına alıp sigarayi cakalı cakalı pü- zlm glb1 zavallı küçük emlM. sahlple
fürdetmeyi bir nevi arsilik alameti rlnln ellcrlnln kollannın bu kadar 
addedenler hile vardır. İşin en tu- bağlanması doğru b!rşey midir? Bi
haf tarah sigara içmek bir zaman zlm glbilerl düşür.mk zamanı acab:ı 
bize cilim adamı> olmanın en büyük gelmemiş mldlr?ı 
delillerinden biri addedilmiştir... Okuyucumuz ş1Uyctınde l'ı?.lclıd:r. 
Çünkü bize tütün 1600 - 1606 ee- Mülk sahih! deylnce ekseriyetle göz 
nelerinde İngilizler tarafmdan geti- önüne 40 annhtarlı, büyüıc gelirli 
rilmiştir. ilk olarak ilaç makamında kimseler gell:,. Oerçl bunlar da v~:~ 
kullanılan san yaprak sonra kesilip ı dır. !ak.at mulk Eahlplerlnden b'üyu. 
.. .. "1 "' b ı M bir kısmı kiralık bir evi olan, )ahut 

tutturu mege aş anmıştır. em· ini bl k t kira ., ere ~aldr 
1 k .. .. .. "lk k 11 f ev n r a ını y ... v n • 
e ette tutunu ı u anan sını klmsclerdlr. Bunlan büyük em!ılk sa-
cülemu dır. hiplcrlle bir tutmak do~ru değ\!dlr. 

Sonra bu zevk halk arasına gır· Kiracılardan çoğu tüccar. esnaftır. 
miştir. Fakat pek nz zaman sonra Bunların. kazançlan hergUn nrtar
tütün iptilası şaşılacak derecede al- ken eski kira pa~nı vermeleri ada-

.. .. ·· t" lcte uymaz He.e tlcaret.h:melerln, • )'urumuş ur · mı., · eskisine nlsbctıe çok fazla kazanç 
Sokaklarda gayet komik manza- temin ettlklerı halde aynt kira para· 

ralar görülmüştür. Mesela bir çok- sını vermeleı1 h!ç bir \'C'Çhlle doğru 
)arı ellerindeki çubuklardan derin değildir, Hükumetlıı kira işini etraf
nef esler çekip birbirlerinin yüzleri- lı bir şekilde tetkik etmes\ .~zı~d~r. 
ne, gözlerine tarihcilerin yazdığı gi- Tetklkte hede! şu olmalıdır: Kuçuk 
b. "fi "f dey "A ı gelir sahıplerlnl, oablt maaşlı klracı-

ı cpu .. pu u> u er er ve so-
kakları kokuturlarmışl.. lnrı korumak ... 

Birbirlerinin yüzlerine tütün du-
manı üflemek adeta bir zaman en 
basit sokak cilvelerinden addedil
mekte imiş ... 

--~--~~~--~-

Ayakkabllar 
Bayramda yiyecek 

piyasası durgun geçti 

Bazı kimseler senelerce tÜtÜı., İçer· 
ler fakat hiç bir zaman sabahları 
elinde sigara görmezsiniz. Ekseriya 
öğleye doğru veya öğle yemeğin
den sonra içerler. Fakat hakiki tir
yakiler onları kendilerinden addet· 
mezlcr. Bazılıırı için sigara çehreye Bundan sonra memlekette tütün 
sonradan ilave edilmiş bir uzuv ha- taraftarları ile aleyhtarları karşılık
lindedir. Dudaklar arasından hiç lı münakaşı.ya başlamışlar. O za· 
eksik olmaz. 0nl.1'11a otururlar. kal- menki tütün düşmanları tütüne ıu 
karlar, konuşurlar ... Ve lakırdı sÖ}'- kabahatleri yüklerlermiş: 

Ismarlama kunduralar 
55 - 60 liraya kadar 

fırladı 

Bir bayram daha geçti. Ben bu 
Seker ve Kurban bayramlanru 
kuru fasulyeye benzetirim. ı Bay
ramla kuru fasulye nrasım!ıı ne 
münasebet var~." diye <liişiinebi· 
lirsiniz. Halbuki miinasebct v~
dır ve büyüktür. 

((Kuru fasulye" çocukluğumuz
da bayıldığımız fakat sonra zev· 
kini, lezzetini. tadını kaybettiği· 
miz bir çok şeylerin adeta sem
bolü gibidir. Belki kuru fasulye 
yine eski fasulyedir. Fakat hiı:
dekl ağız o ağız değildir. Çoc ık
luk günlerindeki Şeker bayram
lannı şöyle bir gözöniine getiri
niz .. 

Kendi hesabıma bana daha 
arife gününden heyecan basar, 
adeta yemekten, içmekten ke !
lirdim... Hele o bayram alışveri
şi... Haydi Kııpalıcar~ıya!. . O 
içinde r4*fJk renk balonlann göze 
çarptığı esrarlı ve cazip toşluk ... 
Bana Kapahçarşmm o zamanlar 
bir kokusu vardı gibi geliyor ..• 
Nihayet kımuzı saçları yandım, 
ortadan ayrılmış çocuk mankcn
lerile süslü elbisEl<.'iler ... Ve işte 
beyaz kordonu yan ~bine soku
lan, liicivert şayaktan, yakası 
beyaz şeritlerle üslıi bahriyeli 
elbi esi! .. Amnn yarabbi: •. Bu si· 
zin mi olacak?:: Derken n ·akka
hıcıya uğranır \'C gel in siya:ı nı
gan sandallar! .. 

Tabii bu aracla KupaJıçarşının 
bir dükkanı öııiinde ,·eya bir o
kak kö eslııde kaybolmak. ((An· 
nceeccee > diye feryatlar ederek, 
göz ya~larile ş:ılyalar biribirine 
karışmış bir halde etrafı araştır
mak da caba ... Nihayet bulunun
ca: 

- Ben sana elimi tut demedim 
mi Jıınzır yumurcak! •• Tnnın!ia 
bir paylamadan sonrn e\in yolu
nu tutuş! .• 

Ya o hayranı gece inin bir dü
ğüne lıazırlnnır gibi telaşı 
heyecanı . ., Gece CV\'Cla e\deld 
bütün çocukları yıkayıp çıkanr· 
lar, sonra da tekmil büyükler yı· 
kanır. 

Tertemiz yatağa girersiniz. 

Bayram günlerinde piyasa dur
gun geçmiştir. Haydarpaşa ve Ga
lataya gelen yeni mallar, bayram 
münasebetile piyasaya çıkarılmamı,._ 
tır. Bugün, piyasaya her nevi yiye

vesİIC$İ teşkil ettiği halde, insanlan cek maddesi çıkanlacak ve piyasa 
«kavun kafa)ı, kabak kafalı!ı. diye yeniden açılacaktır. 

!erken hiç sıkıntı çekmezler. Hatta - Sakalı kokutur ... Sarığı leş gi
bazıları sigarayı ağzına koyar, ya- bi yapar! .. Tütün ilk yayılmağa baş
kar Bir daha onu ellemez ... Ta sö- ladığı zaman büyük konaklarda bu 
nünceye kadar ağzından çıkarmaz. sı..retle karşılıklı geçerler ve günün 

Kundura imaliye masrafını tetkik 
eden İstanbul Mıntaka Tıcaret mü· 
dürlüğünün hazır kunduralara ko
nan kar haddini fazla bulduğunu ve 
kar haddinin indirilmesi İçin Ticaret 
Vekaletine müracaat edildiğini yaz
mıştık. 

Ekseriya alman ru~an sandal· 
larla sabaha kadar iki sevgili 2'1· 
bi koyun koyuna yatarsınız. I.i· 
kin bir kaç saat sonra başlıyacak 
heyecanlı ı:ünil düşünmekten 
uyumak kahil mi? ... Buna mu· 
kabil sabahleyin güneşle beraber 
kalkılır ... Gi inip, kuşanıp haydi 
el öpmcğe: .. 

t hkir ederler. 

Kavunun nesi giizel değıldir: Şek
li mi? Dışı mı ? İçi mi? Kokusu mu 7 

' Rengi mi? Vefakarlığı nu? ... (Zira, 
temmuzdan marta kadar dünyadan 
elini eteğini çekmez. Yani dokuz 
ay ••• Daha iyi muhafaza usulleri bu
lunursa ihtimal o da tıpkı limon gibi 
senenin on iki ayında, her &ranlft& 
hazır ve nazır olacaktır.) 

Biz İstanbullular, kavunun yalnız 
Topatan, Ha.sanbey, (ve klflık de
diğimiz) yeşillerini biliyoruz:, ki bu, 
divlek cinsidir. Piyasada en fazla 
Üretilenler de bunlardır. Halbuki 
Anadoluda gezenler, kimi kanarya 
gibi sapsan, kimi kaplan gibi çizgili, 
kimi pars gibi benekli. kimi kübik 
kübik c;izgili nice türlülerine rular
lar. Bunlarda.-ı her birinin lezzeti 
ayn bir alemdir. Öyle ki, aralannda 
Layısı ile teftali derecesinde fark 
var. Kokulan cihetinden ise kimi 

g\il, kimi karanfil. Her nevin bol bol 
taammüm ettin1memİf olması cid
den acınacak fey .•. 

Hayvanlardan köpeğe - o kadar 
hiribirine benzemez çeşitler arzet
ıncsine rağmen - niçin topyekun 
t'köpek» dediklerine hayret ederim. 
Mesela bir lülü ile bir Senbemar 
araıında havlamaktan b&Jka ne 
müıtereklik vardır 7 

Nebatlardan da Türk kavunlan
nın öyle türlü türlüsü var ki, bunlan 
neden ayn ayn cins saymadı.lı:lanna 
MJmÜ: li.zım gelir. Fakat ani 4qı· 
4.cü: teY, Türklerin Türk kavununa, 
tı;.>kı laleye olduğu gibi neden bin 
bir isim koymadıkları ve yekdiierin
.Uen tefrik etmedilcleridir. 

••• 
İhtiyar Ford, barbden sonra tay

yarelerin - berkeae bir tayyare de
receainde - taammüm edecejini 
müjdeliyor. Tabii, bu ıürat vasıta
: ile genİ$ ölçüde eşya nakliyatı da 
yapılacaktır. Öyle aanıyorum, Tür· 
kiye, bütün dünyaya kavun •atsa, 
bununla geçinebilir, batta zengin da
hi olur. 

Bir ecnebi ahbabım: 
«- Memleketinize yalım kavun 

Yemek için gelime ıezadır !ı. derdi. 

Fakat daha doğru olan: Türk ka
vununu, Türk incirinden, üzümün
den. fmdıiuıdan ziyade ber yerde 
bnıtmak, aratmak, her tarafa yollı
yahilmektir, 

(Vl • Nu) 

Alakadarların eöylediklerien göre, 
sadeyağ piyasası durgundur. Fiatler 
esasen alabildiğine yükselmiştir. Ye
niden şimdilik yükselme olamıyaca
ğı tahmin ediliyor. Bu hafta, piyasa• 
ya bir miktar daha yağ gelecektir. 

Sadeyağın 500 kurup kadar yük
selmesi üzerine !halk, zeytinyağına. 
rağbet göstermeğe başlamıştır. Söy
lendiğine göre, şehrin zeytinyağı is
tihlaki her ıenekinden fazladır. Git· 
tikçe de artmaktadır. Şehrin zeytin
yağına fazla rağbet gösterdiğmi gö
ren yağcılar, yeni siparişler vermiş
tir. Bugünden itibaren İstanbul pi
yasasına bol miktarda zeytinyağı çı
kanlacak, piyasa bollaşacaktır. Fa
ltat halk, nerede zeytinyağı bulursa 
derhal satın aldığından, piyasada 
bir türlü bolluk temin edilemiyor. 
Yeni yağlar İçin henüz fiat tesbit 
edilmemiştir. 

Ticaret ve Zahire borsasında zey
tinyağı satışlarına bugün başlanacak· 
tır. 

Lokantalarda tabldot 
Lokantalarda tnl>Uiot usı.:lünün 

istisnasız tatblkl 1çln lokantalann 
verdikleri liste üzerine bele:iıye ikti
sat müdurlüğil son tetklkl•?rinl yap
mıştır, Bu hafta içinde loknntalann 
sınıfına göre taksimi yapılacak vo 
her sınıfın tabldot tlatıeri ~nzl.m 
edilecektir. Lokantalar, ay l\aşından 
itibaren tabldot usulünn tatbık ede
ce-klerdlr. 

Kamyon çocuğa çarpb 

en mühim meseleııi olarak bunu ele Tütün için cdünyanın en acayip, 
alırlar, saatlerce mtinalcaıa ederleren kıymetli yaprağı> diyen şairin 

kulakları çınlasın ... Medeni dünya miş." 
adeta bu sarı yaprağın esiri gibidir. Eskiden cilim adamı> olmanın 
Bugün milyonlarca İnsan, milyon· bir delili addedilen tütünün şimdi 
!arca tarla, milyonlarca fabrika du- bir asrilik alameti sayılması haylı 
daklar arasından şöyle bir savrulacak gariptir. 

ve havaya üfleniverecek kurşuni Tütün tarihinde garip 
bir duman için çalışıyor, alın teri l 
döküyor ... Evet sadece bir duman ceza ar •... 
uğrunda ... Muhakkak ki yer yüzün- Bir tütün tarihi yazılacak olsa ha-
de bir çok garip huylu hayvanlar kikaten çok meraklı bir eser ortaya 
vndır. Lakin hiç bir mahlukun, İn- çıkar. Hele bu tarihin bizim memle
sanların sigara içişi derecesinde ga- kete ait kııımlan pek tuhaf sahne
rip bir adeti yoktur. Düşünün bir !erle dolar ... Tütüne ve bunu kulla
yaprağı kıyıp, kağıtlara sarıp, ağıza ınanlara dair son derece garip padj.. 
ıckup, yakmak ... Ve ağızdan bir- §ah emirleri vardır. 
denbire dumanlar çıkarmak!... T u- Mesela 16 3 7 yılında lstanbulda 
haf mahluklarızdır vesselam ... Hal- pek büyük bir yangın çıkıyor. Ha
bu ki bize "imdi bu ne kadar tabii 

" liç sahillerinden baılıyan alevler, geliyor! .. 
surları geçiyor, Zeyrek yokuşundan 

Tütün ilk kullıvıılmağa başlandı- çıkıyor, Vcfayi sarıyor, Fatihe va
ğı zaman \Valter Raleighin adında- rıyor, orayı geçip cSarıgüzeb i de 
ki zatın zenci U'8ğı efendisinin çalış- kül ediyor. O zaman Vefa, Fatih, 
ma odasına girmiş. Ve arkMı dö- Sangüzel en zengin yatağıJ.. 
nük ~ir ta~aftan çalı,an, bir ~ar~fta.~ Yangının ne derece müthiş oldu· 
~~ 11gara ıçen Walter Raleıghı go· ı ğunu anlamak için Fatih cami mina
runce: relerinin tahta külahlarının tutu~tu-

- Eyvahlar olsun bizim cfeadi ğunu düıünmek kafidir. Tütün 
tutuştu!.. aleyhtarları bu müıhiı yangını bi· 

Diyerek su dolu kovayı, dalgın çare tiryakilerin sırtına yüklediler. 
dalgın yazı yazan Walter Raleighin - Yangın tütün yüzünden çıktı!.. 
başından aşağı boşaltıvermiş ... Bu dediler. 
hikaye pek meıhurdur. Halbuki hakikat hiç de öyle d~ 

Yalnız bizde değil, harbden ev· ğildi. Yangwıı çıkaran aahil?e ateı 
vcl dünyanın her tarafında tütün Yakan kalafatçılardı. Fakat kıme arr 
sarfiyatı eskiıine nazaran çoğalmıt- latıraınız) Zatenı cAşık gibi kendi-
tı. !erini tütüne veriyorlar, dünyalann-

ı . dan geçiyorlar ... > diye biçare tiıya.. 
Şoför Sabrlnln 1da.reslndeld kam- nsanlar günden güne daha mı tır- kilerin al yb · de d hıetl' b · r cere-

YOn dün Edlrnekapıdan Fatihe gelir- yaki oluyorlar) .. Belki. •• Fakat yer ya e Vın e 
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ten At"-allp" ... clvannd ddenln .. .. d . . f" b" 1 b' n var... e esasen e u n uı. ...,.. a ca yuzun e tıltün sar ıyatının oy e ır- i b l 
bir tarafın can karşıya geçmek ıstı- den bire artmuının bir sebebi de ka- yasa ı zaten aı amıı .• • 
yen 8allMn beş yaşındaki oğ!u Yıl- dınlann bu san yaprağa fazla rağ· Bundan aonra tütün içenlere ne 
maza ~a~ır, bet ve iltifat etmeıidir. fıskiden garip ceı:a]ar verildiğini g8rmeyo-

Küçilk Yılma'Z kamyonun tekerlek- gMç kadınlar arasında tütün içeni~ ruz ldı 
lert arasında birkaç metre sürüklen- re pek az rugelinirdi. Halbuki 1 - içine ıokulduiu çuvalın her 
mlf, muhtelif :;erlerinden a~ır suret-. h bd · d" da mil fı 
te yaralann1J4tır. Çocuk bastaneye ar en ıonra ııgara unya • • tara dikilerek Haliç denizine atıl-
kaldınl.mış, oc>för Sabrl yakalanarak yon1arca eenc;ı kadının dudakları malı: ... 
tahkikata başlanmıştır ara.aında yer buldu. Bazı memleket- 2 - EU ayax.ı, herkesin gözü 

• lerde tiryakilik hususunda erkekleri K 

- ---- bile gölgede bıraktılar. Önünde lanlaralc siyaıet edilmek ••. 

Kabataf iskele meydani Avrupada, Amerikada hemen he- - Dört pare olunmak .•• 
tem• t tul k ~ k b' · Nuıl) .. Bir sİ0ara '-in dört pare ız u aca men ner adın çanwında ıı sıga- • ... 

Kaba tat vapur iskelesi. meydanının ra pakedine rast geliniyordu. HattA olunmak lltif bir ıey değil mi> .. 
temiz tutulamadı2ı görülm~Uir. BU- daha tuhafı bir zamanlar - gü- U1dn batkı altında, zorla hiç bir 
hassa araba vapurlle V'skUdara ge- zel ıulh günlerinde - genç, ıık ~eyin yürümeyeceğine ne güzel bir 
ç1rllen araba hayvanlarının plsllklerl k 1 . . • • d ı·ıı f '- 1 d Kabataş meydanını klrletmektedlr, adı.n ar zayıflamak ıçın ııgara ıç~r- e ı .. şte o Jı;adar ceza ara, ört 

Belediye bu sahanın dalnıl surette lerdı. Yemek yememek maluadıle pare edilmelere, çuval içinde deni· 
temiz tut~lıı.bUmest tçln turadalc1 te.. ustüste ve paket paket sigara!.. Aca. ze atılmalara, el lcol lcınlmalanna 
mlzl1k :ı.meleslnl arttırmı§tır. Arası· ba hail Avrupa ve Amerikadakl rağmen buglln milyonlarca tiryakiye 
ra 1tfalyedeu getıdlecec bir arozöz- hdınlar araıında bu tarzda hareket r-.eliyo~ ... 
le meydan rıtanacattır. · edenler var D1I derılnh:h. Hianet Feridun F.a 

lsmarlamacıfar, lükı kwıduracı 
itibar olunarak imalata kar yüzdesi 
konmamış, serbes bırakılmıştır. 

ithalat eşyası miktannın gittikçe 
arttığı, gümrüklerde bekliyen mal~ 
!arın, bu arada kösele ve deri ile di· 
ğer kundura malzemesinin süratle 
çekilerek piyasaya arzedildiği yazıl
mıştı. Son günlerde piyasaya çıka
rılan kösele ve derilerle diğer kun
dura malzemeleri kamilen ortadan 
kaybolmuştur. Alakadarların , söyle
diklerine göre, piyasaya çıkarılan 
kundura malze111esi ikinci ve üçüncil 
eller tarafından satın alınarak kara 
borsaya İntikal ettirilmektedir. 

Kunduracıların iddiasına göre, 
lüks bir kunduraya 1 750 kuruşluk 
deri, 1200 kuruşluk kösele, 100 ku· 
ruşluk makine, 100 kuruşluk kesim, 
1 30 kuruşluk bez ve astar, 800 ku
ruşluk kalfalık. 2 30 kuruşluk lastik, 
100 kuruşluk demir ve saire masrafı 
verilmekte ve o kundura 46 liraya 
malolmakta imiş. Harbden evvel 16 
lira ile 18 lira arasında satılan bu 
kunduralar bir haftadan beri 5 5, 60 
liraya aatılmağa ba,lamıştır. 

Ankaraya ilk taze balık 
partisi gönderildi 

Ankaraya ilk parti balık gönde
rilmiıtir. Ankara Belediyesi Balıkçı

Göıde mavi camdan gözlük· 
ler, elde şişirme düdiık, üstü bir 
yatak çarşafile örtülmüş tenten 
muhncir arabasında şarkı söyle
ye söyleve ve barsaklanmz sarsı
la snr"11a yapılan gezintiler ... 

Bayramın hemen her dakika
sının saadetini j\deta yudum yu
dum içer ve hissederdiniz. Fakat 
son giinii o güıel günlerin bitti· 
ğinl anlatan toptann hazin s~I 
yok mu! .. 

Sanki kuru sıkı toı>Iar havaya 
değil de küçücük kalbinize atılı· 
yormuş gibi olurdu ... Ne günler! 

aKuru fasulyelerde arttk eski 
lexzet knlmndı!ıı diyen dostumun 
kulakları çınlasın!.. 

Hikmet Ferldwı Es 

Kamayı başına 
sapladı 

Yaralı Serkis, davaci 
olmadığını söyledi 

lar cemiyeti ile anlaıtığından, lstan· Çemberlltaşta Tavukpaun clva
bul piyasasından bu balıklar maliyet rında kunduracılık yapan ~~ahmut. vıt 

serkls adlannd:ı iki klşl e\'velk.l gün 
fiati üzerinden alınarak gönderile- akşam ftzeri kavga etml.~ler, bwl-
cektir. .ardan Mahmut kamasım çekerek 

Milnalcalat Vekaleti, Balıkçılar Seıklsl.n kata~ına ııaplaınu:tır. Sivrt 
cemiyetine bir tezkere yazarak An- uçlu kama. Serklsin b&Ştnll S'1mülüp 
karadan maada diğer vilayetlerden kalmıştır, 

ı d Derhal vaka yerine vctl§en polls-
istiyenlere de sta.nbul piyasasın an ler Serkls1 Ou,-eba hast:uıcslr.e kal· 
taze balık temin edileceğinden, fi. 

dırmışlar, orada. ıınıeıtya~ yapılarak , 
atlerl sormuotur. Cemiyet, Vekal~ kama çıkarılmııt ve yaralının hayatı 
to verdiği cevapta, m_ahalli beledi- kurtanlmıştır. 
yeler hesabına İstanbul balıkçıların- Serkl.'i hastanede amell}atlan son-
dan taze balık tedariki istendiğinde ra vt'rdiğl lfadede: 
Balılı:çılar Birliğinden maliyet fiati - Mahmut esk1 orkadaş•mdır. 
üzerinden halılı: verileceği bildiril- Kendisi Ue iş yuzfinden kavga ettik 

ve bent yaraladı. Ben Mahnıuttan 
miştir. dı\vacı değlllm. 

Ankara Belediyesi de kar alma- Demtştlr. Mahmut ta şu UadPyt 
dığından, Ankara balıkhanesinde vermlşt.r : 
balık fiati İstanbuldan hissolunacak - Lj yüzünden Serkl lle l:nvca et
derece ucuzdur. Münakalat VeU.~ tik. Bana küfretU ve bo~:ızıma sa-

rıklı, beni boğmak ıste:ıı. Ben de 
leti, vilayetlere bir tamim yollıyaralc kendiml kurtamıak lçb bıç~ımı 
tren güzergahında bulunan tehirlere çektim. Maksadım Serkıc;i korltutmak 
taze balık sevkıyah yapılacağından, idi. Bıçak kazaen başına sap!Rndı. 
arzu edildiği takdirde, bildirilmesini Müddeıumuınlllk ve a:abıta tahk.llca-
letemi.ı&.. 1 ta devam edlvor. 
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Sahife 4 

Görd .. k e im, duyduklarım 

y ıha ızŞ · A •• ru sar 
Hafız.lığı, pek çokları gibi çocuk

lukta Kuran'ı hıfzına alıp dinleten, 
sonra zabitlik, kııptanlık, doktorluk, 
U.tiplik, tacirlik gibi bamba:ka bir 
meslek tuttuğu halde hala o lakabı 
ta~ıyan nev'inden değildi. 

30 rnmaznn camilerde, ikindiden 
ıonra mukabeleye çıkar, teravilerde 
a:iri şerif kıraat eder, Muharremde 
tekkelerde nait, kaside, mersiye 
okur, sarıklı, cübbeli, bildiğimiz ho
cafendilerden biriydi. 

Ablak yüzlü, top ıakallı, kısa 

cl Gelibolu sardalyeleri, turıular, 
tuzlu peynirler, ıarmıaaklı cacıklar 
gırla. 

Çovrile çovriJe kızartılan iki kuzu 
oruıya konuncn, hauetı 

- Haf ı;z:, cu kuzunun lblrlni bak· 
lıyabllir misin) demi§. 

Eyvallahı batan haba:ı.ah e.lti oli
kalık kuzuyu temizledikten ıonra 
kol iibl ıekJz. on patlıcan dolmumı, 
lenser doluau irmik helvuıni da kı
vırmaz mı) 
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Bulmaca 1 
1 2 8 ' 5 6 1 8 9 10 

son nutku 
Sofya (Husus! muhab1r1mlzden) -

Geçen eyın en mnhtm hAcUseslnı Bul
ear Başvekil ve Hnr1clye No.zın B. 
Fllofun komşu memleketin iş ve ru., 
Polltlknsı hakkında söyledl~l nutuk 
teşkil trer. Nutuk ASkert kulüpte, 

B""tü Avrupa 
cak sıkıntısı ç 

-
Bu bakımdan en iyi durum a 

bulunan memleket lngilter di 
ne.zırlar, nezaretler erkO.nı. ekscrtyet Harb yüzllncicn büUln Avrupa etten ve ekmekten fazla. kömürünü 

ı...-.ı---tı fırkası mebusl.an, vatanl cemiyetler- memleketleri. Oi4detU ya.kacnk .sıkın- temin etmiş bulunuyordu. 
le meslek blrllklerı dzalan huzurun- tısı ç&k!yorlar. Avrupanın ortasında ' Almanya, alacağı sebze ve meyv::ı. 
da aöyle~. Bu nutka. Azamt bltll;l'af kalmış olan 1svlçre:1t, ınües- hıra mukabil senedo ftaJ.yay:ı. 12 ınu
ehemmlyet verdlren nokta, B. Fllofun aeselere ve evlere verUen ~kacak yan ton kömUr verm.e~ı tc.MJıü et• 

&oldan sap ve yukandan aftllıı en nazik va o1mdıye kadar dokunul- miktarı, yan yarıya. 1nd.1r1Jmi1Ur. Du ~ti. Fakat İtalyanların 1tirntlarına. 
1 - Bir mık. masından et.seriyeUo çekinti~ me- azaltma. O.o aenedenberl devapı e<1I- tike aivll na.kllyıtm icra&ı stlnden 

)>oylu, tıknaz, hayli de gUt 1ealiidl. Gcno kcacalnln glrdlai çıktısıni dU
Bir vakitler, Bahriyeye çarhçı, tesvl· f{lnmiyenlerdezı birlnln boıl blr ara~ 
7eci yetiştiren Kasımpaoadakl (Had- dayı adamui Ozerfne ŞU:k.rllnUn Koı1· 
clehane) ye kayıtlı imi~. Ele a.vuca kadakl mahzılloblcl Hakkıd kutut· 
ıığmazlığından tardedilml:. luk ıUtlilo Uaelorlnden oturunu 18-

2 - Merc6k • Sonuna cL. ıellrse seleleri açık bir dll ile eerhdınlş ol- ror. İptldalan, halk tômUrtm Jzal- ıınne ~çl~&ktedlr. 
P'ra.nm r1callnden birldlr. ma.sıdı.t. Nutkun ehemmlyeUl rör- masından §ik~yetto bulunmuş be de tik arb &eneslnln ~da. fak!ca-

a -1suudll. Tok detu. dO.~ noktalarını bildiriyorum: 1<>ntadan tıu zarurete boyun eltm$ )1!zfiıi en fiddtll mn.hnuntycıtlert kat• 
' - Tem alanın blndll'P. ara.badır. aMlllet, p:ırtUer ~Jhninin mahzur- mecbur b.lmıştır. lanmış olan Almanya, bugün daha. 
e - KO.çnc:Wc bir bıı.ynn. lannı anlamış bulundu~dan §1m- İsviçre· tlcktrllc t.es1satt bol olnn 1y1 bir durumda bulunuyor, M l~ 
e - Erler - Tersi bir edattır. dJkl reJ!mJ aevinçle ka~tl~tır. Bu memleltetJerden biridir. ll'akat efı k- Berllnde üç odalı bir a.partıman (fot-Asıl oöhreti nekrelik, mukallitlik, mGrCIUfG, Vefadaki bozacıda, em

l>unlardan ziyade de oburlukta. Bu zikl1 boza tenekelerinin lmkıni aillp 
ıebeple ona Meddah Şükrtı, Haha- ıüpUrdü~U dillerdeydi. 
zan Şükrü de derlerdi. Ben, ıuna da ruladımı 

'T - Tersi. acı detil • Emnlyetll ıat. teJlm başka bir yerden alınmlş ve trik, halkın kömUrsüzlük 1tıznnden r&mnde oturan 1k1 kl§l lu§In •fdıı. 
e - ~ı Mısırlıla.nn bir mabudu • takllt edllmlş değlldlr; Bulgarlara. çekmekt& bulunduğU sıkınt.ıyı dold~- 1250 kilo kömür alnbillyor. Buna mu· 

Usta.Y11. dtftil. bn.stır. HattA Bulgarlar bu reJlmin ramamaktadır. Çünldl bl: elektrik kabll, artık odun, maTııııknt olarak 
O - elk.tıro çıkıyor. lbaşka devletler tarafından kabul ed!l- kllovatııun 20C cram antratlıln ver- kullanılmıyor. Odun erznt.s mnddele-Nekreliği vo mukallitliği yUzünı- Bir ramazan ıocesl, Oir~klera.ra-

Clen, eğlencesine düşkün paralı ki§l· ıindan geçiyor, at cambazhancaine 
lere, mirasyedi beylere çatkın. Avan- gidiyorduk. Bir de bÜbk ki Kırkkl
tası tıkırında, keyfi keyif. İçkili, çal- llacll bardaliyeclnln dtlkk,nı, dışariaı 
gılı konak eğlentilerinde: kuzulu, mahşer. 

10 - F1ra.ı1 - Nennlııln ba§ı. mtş oldu~unu cörmekle ö~O.nebil1rler. di~l .sıcaklıRı aağlam.ıı.dıtı ııörülmU~ Tinin yaınlmasındn ve doRu cephesi· 
Geçıen bulmacamız Rejlm. devlet mcınurlanna. glttfkçe ve ısıtma. J§lerlnde elektrik lmllanıl- n1n 1ht1yaçlannda kullnnılmak.tıı.dır. 

Soldan sata ve ,-ukarıdan nıaJu daha ziyade dıı.yanmnk niyetindedir; maktan vazgeçllınlşt1r. Avrupada herkes1n evini ve odasını 
1 - Pamlıa.daın, 2 - Avanaktan, memurınnn burokratlar g\bt de~ı.ı. İsvtçrede yakacak maddesinin ya- 1sted1~ ilbl lSltabllecek bir :memıe

ı - Ra.kit.sular, 4 - Ani, Ra.ra, O - fakat s1yas1 n.dnmlnr gibi dll.şllıunele- tıdan fanya lnd1r1Jmes1, bu memle- ket vars:ı o da Ingllteredlr, Bununla. 
Latrt.k, Vok, 8 - Iksn.k, Sel, 7 - rt matlQptur. Çilnkü hikmet yalnız ketin Almanya hnr1ç olmak tızerc beraber, Ingllterede oturulan odala· 
Akur, Samy, 8 - Daln.verecl, t - teknik ve 1dıır1 teşkllrıtı değll aynı harbden evvel dJ4er Avnıpa memle- nn sıcaklık derecesini 20 den yukan· 
Ara, Olacak. 10 - Mlnk, Ylka, zamanda s1ynst gayeleri de olan blr ketlerl'nden getirtmekte bulundu~ ya çıkarmamak su:ctııc k.Bm•\r tsrn.f 

öolmalı, hevalı seyir ve ıeyranlar- (Ne 'Var, he oluyor)} derkenı 
~a; Beyoğlu gezme tozma lleml&- • - Halq ŞUkrU • fçerlde. Cen• 
rinde anca beraber, kanca bera- liahH girişti. bardak: !bardak harda-
f,er... Hye içiyor 1 ... dediler. 

Küçük.lüktenberl kurnazlardan. 28, 29, SO diye aaydıklannı fılt-
tuhaflardanmış. Dokuz, on yaıların- tim. 
Cla iken, bir Şeker bayramı annesilo 
beraber yüksek pa§alardan birinin 
~alısına gitmişler. Şap §ZIP elleri 
&pünce büyük hanfeodi, ortanca 
hanfendi, küçük hanf endi, çil çil çey

O tarihte bugUnkll gibi (re'liord)', 
ıamplyonluli llfi yok. Bolld Amerl
kada: sene var, fakat bizim tarafla
ra daha ak!sctmeml§. 
Yaı kıralı Zaro aia hesabı loiUza· 

riıı blrl çıkıp da Hafız ŞUlı:rtıyU Amo
riliaya eötUno, ılrklerde, bUyük ıa.
zlnolarda kollannı aivataa bl9 ollpho 
yoJc: dilnya ltadaı para lurar, ona 
da (Yeme, içme kıralı) paye.mi 
bah§Cttirlrdi. 

rek liralnnnı avucuna eıkıştmr 11kış
tırmaz, hemen üçünü do yutuver~ 

miş. 
Şa,.rıp telaşa düşen aatunları 
- Aman oğlum no yaptın) Bar• 

eaklannda kalır, düğümleniverir
•e 1 ... diye atılırlarken, parmağını 
dudaklarının üstüne koyarak, yavaş
çacık dem~ ki: 

- Susun, nnnem duymasın. yut
mnsaydım üstümü arayıp bulur, ba~ 
na bir tanesini vermez, hepsini elim~ 
den alırdı. O görmeden naall olsa 
onlan gizlice çıkarır, harcarım 
beni. .. 

ŞükrUniln lınnm ıuyu çak"icılı~ı. 
aşka gelince çıbr çitır kadeh yeyiof 
de meşhurdu. Şunu da tanıdıklar
dan biri nakletti ı 

Hanmde üstat Hafız Osman, 
Şükrll, iki arkadaolan daha, bir de 
hik&yoyi anlatan bfzfm ahbap bir 
yaz gecesi Sandıkbumunda, mehta· 

Muknllitliğl sayılı komiklerden, ha ve Marmaraya karoı dem çeki· 
lıayalilerden, meddahlardan aşaiı yorlannı~. 
değildi. Zenne Şetaret bacı, Arap, Ça1m keyiflilik aıılmiı: kafalar 
Jı.cem, Arnavut, Kayıeri11, Uz, kül- ırerc~ gibi dumanli. Hafız O.manı 
hn:ıbeyi, Frenk, aptal taklitlerinin - Ulan ŞükrU, diye ablmıo, acn 
mükemmelini yapardı. matiz olunca kadeh ycrmfşsin. Sahi 

Gözümle görmüşlerden, kulakla- m~ ,.okisa martaval mı) Sahiyse bo-
nmla duymuılardanım. 1323 dil~ meydanf ... 
(1907) yılının yannda, bir cuma Şukril: . 
"nü Kayışdnğı'na gitmiştik. Bermu- - Oıtadun,. Hüaeyntden bir 

tat üst aet kadınlarla alt ıet erkek- menılyo oku 1 ••• demi§. 
inle pıtrak. Bizler de 

0

bir kenardayız. Hafız O.~n o Davudi ıeal ve 
Üç dört ağaç ilerimizdo 15, 20 ki- emaalsiz us~lil~ mersiyeyi tutturur 
ıi)ik bir küme. lçlerindekiler kema- tutturmaz, ~e~l ddblo kzıdehl, ya
nını gıygıylatır, udunu nmbırclatır, nsına kadar, çıfniye çlğnlye mla al
medetlerini basarlarken tıraı kafalı. hl yemez ml> 
ıakallı, göğsü bağn fora bir ııifko Sermed Muhtar :Alua 
çıktı m~ydana. 

Zenne, Şetaret bacı, Arap, Acem, 
Amavut, Kııyserili. Uz, külhanbe
yi, F ıenk, aptal taklitlerine girişip 
tek başına öyle bir orta oyunu oy
nattı ki herkeste ağızlar açık kaldı. 

(Bu yaman adam kim?) diye ıo-
runca ıöyledi1cr: 

- Hafız. meddah, habazan Şük· 
rül .. . 

ŞJkrünün yiyiş içiııi, daha doğru
ıu oburluğu inanılmaz, akıl almaz 
d erecedeydi. 
Muharıem girdi mi tekkelerde 

(ayin) den ve zikirden ıonra parti 
parti, sekizer kişilik sofraların kurul
mıı.sı, Üzerlerine karavana karavana 
şurel er konulup misafirlere pir a~

kına sunulması &.detti ya ... 

Acı bir kayıp 
Elibş.lt Divanı MuhasOba.t reisi mer

hum Hacı Hllm.l ef' n1n bQyQk .kel1-
mesı, Mruı.rlf muhasebe mUdür(I. aa
bıkı Vahyi ÖZ1pek'ln eşi., Dr. TalAt 
Pannan'm kayın vo.lldesl. Tramon 
mtldde1umumt muavini ROc.han Ku
tengln'ln bilyt\k annesı llhatı nls
vandıın ve hayırsever •FATMA NEY1R 
ÖZİPEK• Bostancıda bulunan evin
de bayramın tıçtıncn günU vc!at et
ml§ vo Sahrayıced1ttek.l aile tabris
ta.nmn detned11m1şt1r. Allnh :rahmet 
eylesin. 

Teşekkür 
Duçar olduğum mtlhlm ha.s~ 

teşhu n tecıa.vı eden emrazı &lcUye 
?e asa.biye hr.sta.nesı sertab1bl kıy
metli sayın doktor Recep R~ttıye ve 
refakatlııd& b:ılunan 18 inci 6ervis 
ta.bftıl Reşıı.t Ham ve arta.daf}anna 
ve hastane servis mubassın bay Bey
tiye ve hastabn.k.lcılara alenen te
oek'k11rü blr borç bUl.rlın. 
İstanbul İran taş konsolosluk kapıcısı 

Mehmet Bakir Şeılt 

SARAY 
SİNEMASINDA 

görillmcmi~ bir muvaffakıyetle 
göster ilca 

ZiEGFEL 
YILDIZ ARI 

phcscrin gördüğil fevkal&do 
rağbet haıcbiyle 

Bir hafta daha gi>3terilecektir. 

Baş rollerde: 

HEDY LAMARR 
JUDY GARLAND 

LANE TURNER 
JAMES STEWART 

Ha.f tanın en güzel, en hl.sat 
ve ahlakt filmi 

Altın gibi çocu 
(GOLDEN BOY) 

§ahcaeri: 

SUMER Sinemasında 
seyircilerin takdir alkı:lariyle 
karıılanmaktadır. Bütün genç· 
}iğin g8rmcsi lazım gelen bu 
filinin lbao rollerinde: 
BARBARA STANWİCK - ..• 

WILLlAM VARRE 

Sinemasında 15 - 1 O 
1942 Perşembe gecesi 

ıaat 21 de Bir akşam Topkapı taraflarındaki 
bir tC'kkeye Şakrü düşmüş; ıini bn
oına geçip sıvanmış. Türlil türlü §zık
lahanlıklarla aradakileri kahkahadan 
kırdığı, hiçbirisine göz açacak takat 
bırakmadığı sıralar, ha babam ha 
&§Urcye kaşık atmada. 

BeyoUiundıı. Şeh\t T1yatrosunun eskl Komedi kısmllı~a: 

ilk karavanayı tek ba~na bitirdik
ten sonra haydi bitişikte bo~alan, 
yeni yenilerle dolmağa baılıymı si
niye .•• 

Derg&blarda gelen gidene kapı
lar açık. (Aşa, aşureye buyurun) 
denildi mi. biraz da boğazlı jsen 
tekrar tekrar otur, gövdeyi doldur. 
(Allah mide şifası versin!) diyen 
yok ... 

Şukrü orada, envaı aoytanlıklarla 
etrafındakileri. böğürlerini wtıra 
bastıra katıltırken, ha bire çala ka
ıkta. 

Arka arkaya, birinden kalkıp 
öbürüne geçe geçe, tnm he§ kere si· 
ni dcği~tirmiş ... 

Eş dosttan biri de, (mübalağam 
yok) diye yeminlerle anlattıydı: 

Aklı, fikri zevku ııafasında, Yıldı· 
za mensupluğundan ötürü de perva
ız bir kodaman, bir Alemdağı ııefe

ri yapıyor. Öküz arabalarına dolup 
Taşdclene varmışlar. 

Zeytinyağlı dolmalar, fıstıkli hel
valar, hararet vericl ve bol ıu içi~ 

Favkaltıde Caz Gala Konserl 

Ç LALiM DANSEDELiM 
Şaheser ~lnr, Ru..nbalar ve Eksantrllt danslar, Caz şartılan. 

BOB GROSBY 
Bu oynak ve 'kıvrak ~n komedlle cana yakın güzel sesi !le gönül

leri b6y1llllyor. Yerlertnlzt evvelden tutunuz. Tel: 49369 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. C., İngiltere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yap 
maktadır, ve saatlan ile dalğa uzunlukları şunlardır: 

B A A T DALGA UZUNLU<iU 

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

Metre 

ve 42.11 

müessesedir. Dundan dolayı tıütün kömürleri alamanıasındnn Uerı gel- edilmemektedir. Ocak ba;ı:.nın key
memurlar. hilkQmetln esns 1ik1rlerln1 mektedlr. İsviçre yaktlğı 1tömtlrlerl11 tınt tatmak için nncak İngııt.erede 
benlsemel1dlrler. ı:~er böyle ya.p- yansını Almanyadan, d\~cr yansını orta hali1 l::ir ailen\n od:ı.sı~da bu
mazlarsa kendllerlnl sa.bota!cılıkla da İngiltere. Frans:ı. n Belç\kn.dan lunmak lAzundır. 
vasıflandırmak 1cabcder. Bulgarls- aıyordu. ================ır 
tanda, başka memleketlerde oldu~ Almanya. hnrbdeıı evvel İsv1çreye D Ü ğ u n 
gibi, bir devlet part.tsl veya muhtel\f verdiği kömUrU bugün de verıyo:r. 
partner yoktur; bundan dolayı hO.- Fakat İsviçre bu kömtırlerl ta§ımak 
kümet, devlet ve umUil"J hizmt't mü- 1ç1n ke:ıdl vagonlannı ıtO:nderme~e 
esscselerlnde çalışan bUtün memur- mecburdur. 

Anadolu mU!ettlşl müştr merhum 
Şa.k1r paşanın torunu ve SUm'!r Bank 
İplik fabrikaları memurlo.nndan Fa-
1:\lk Sümer lle Gerede eomfuıc!an baY. 
.All Şendi! kızı Uan1!e Şend ı:n t'ü· 
Rünlerı 13/ 10/ 942 günU ak~:ı.nu bir. 
çok davet11ler arasında Balmköyiln· 
deki b:ınelerlnde kuUannıl§tır. Ar• 
kadaşunı.za §Cn yuvalarında ı;nııdet· 
lei' ve uzun ömürler dileriz. 

lann siyasi gayelerde de ke:ıdlslle ı~- Fransa ıse harbden evvel 47 mll-
blrllği yapmalarını istemektedir. yon ton kömür yakıyor, btmun 2ö 

HükQmet programının ba§lllda milyon tonunu İngtltere Ut Almanya-
tıral:ın etrııtmda bütün mlllt kuvvet- dan getırtlyordu, Fransanın kömO.r 
lerln birleşmesi gelir; mım b\rllkten madenleri 1§gal ııltmda bulunduğu cl
çok bahsedilse de şimdiye kndar bu, hetıe, Fransızlar ısınmak için pek az 
tahakkuk ettlr1lemedl. Hususile genç- kömüt b1üablllyorlar; tabll ıhrncat 
llk ve üniversite talebeleri bu blrltk da yapamıyorlıır. Teşekkür yolunda aksams.ktadır, Meseli nifak Belçlltada da vaziyet, Fransadakl 
unsurunu teş'kil eden sollar tamamı- nin aynıdır. Bu memleketin ocakla.
le birleşml~ olduklan halde mllll va- rından çıknnlıın kömUrler harb sa.
tanı guruplarda bir nynlıJt göze nayll fahrlkalanna göndcrUmettedlr, 
çarpmattadır, HUkCcrneUn bu ayrılık Yugosla\7aya gelince, Belgratta 
guruplannıı. lejyonerler ve Ratnlk- , ısınmak 1çln hiç k:hnür yoktur. Şehre 
lere karşı sfirek.U olarak s:ı.\·aştığı g~ odun ve kömür gönderllme.s1, Bel
önilnde tutulmalıdır. grattan gelen yolculann aöy,edikle-

Sevglıi anne, hemşire ve kayınval· 
demiz 

BAYAN VECİDE HULÜSİ'ıı.fn 
vE"fatı lle uğradığımız bUylık acıda. 
bize yakınlık gösteren, mektup ve 
telgraflar lle kedcrlmtze i~irAk eden 
bO.tnn am dostlanmızn derin şükran· 
ıanmızı blldlrme~ gazetenizden rl· Bu lld te.,kllat vakla mili.! ise de r1ne bakılırsa tıntAnsızdır. 

esaslan yanlışt.r; son günlerde ka.- İtalya, geçen sena Alma.ıya ne 
nuna ııytnn olarak te§kll ed•Jd!klerln- akdetmı, olduğu anla§?rul aayesinde 

Hca ederiz. Ailesi namınn 
Oğlu Ihap Hulu"i Göre~ 

den dolayı polls ta.rafından müsade
re edilen evrak v& dosyalarından d.u 
yıı.nlıo yola. Ea.pt1klnn açıkça nnlaçıl
mnktadır. Bunlar kırıılın aleyhl:ıdc 

olmadıklannı ve takat !ejyonlann 
idaresi nltma geçen bl.r Bu1garlstnnda 
kıralın durn:numm o1mdlkindeın 
farklı olne$nı &öyinyorlar. Demek 
:k1 bunlar. kını.lın hak ve lmtıyazla- · 
nna dokunmak 1stıyorla.r. İfte bu
na ka.tlyen mils:ı.ade edUmlyecekUr. 
Kıral, nnzırlan t~ytn ve azl.l hakkına 
mollktır. Ve bu 1dare tam böylece 
kalacaktır • Devlet memurları me
.ı;uliyett\?n korkmalı ve ~endlle
r!ne havale olunan ~lert uzun 2aman 
stlıüncemede bımktı1rtnn sonra dahi 
bir netıceye bııClıyamıyan ve bun-
dan dolayt ltı.f:'vedllmlş bulunan muh-

1 
telif ldarl k:omlsyonlann yeı1ne geç
tık.lerlnl anlıyamk kararlarında ge
n~ davranmalıdırlar. 

Bulgar ordusu müttcflltlcrıne dl
ğer cephelerdeki hareketlerini ba- ı 
§!lrmalan için yardımdn bulundu ve 
ıruvvetlerlnin tasarruf edilmesine ve 
bu suretle de Balkanlarda sulht\n 
korunmasına hizmet etti.• 

Bundan sonrn B. Fllof, zlraat, ıa
§e, 1kt\srıt sahalannda hllkQmetin al
mış oldueu önemu tedbirleri blre.r 
birer snym~ ve sBzfine devamla de
mş!tir ki : 

«- Hnrb mahrumiyetler doğurur. 
Bunlar:ı. katlanmak zorunôayız. Alt

iP 't 
Büyük kahkahalar tufanı 

ŞARK Sinemasında Yarın aktam: 
Musl.k1 ruhu ••• İhtiras ve nşklarlle bütün vısuna .•. Göz ka:naşt.I

rıcı de'kor, sahne ve mlzuısenle Eenenin 1lJt bilyllk opereti .. 

• 

STRAUSS'un ölmez eseri 
W t L L Y F O R ST'un Harikalar harlknsı 

l'tl A R t A 11 O L S T - W İ L L Y F R 1 T 8 C R 
TBEO Ll~GEN - DASS MOSElt'ln 

ınü.ştereken yarnttıklnn ı;nn•a• ~bidesi, 
Yerierlnlz.1 evvelden aldınnız. T!'lefon: 40380 

mış senedenberl rnllletlın!z gayesine 
erişmek için 200.000 den fazla kur-
ban vermiş ve nlcc ıztırapıar tçlnde ~-llliilii:m•cm•:?.m••••••••::lll!m!(ı;ıımtacı:?!i!:mı:m::l!liC:sıt;11ıııı. 
kıvranmıştır. Fakat en nlhayet ga· 
yemlze erl,şeblld1k. Bir mlll~t saadc 
tını hnrb ıle hazırlayabmr. Fakat hlç 
bir mtllet harb 2amnnında mesut 
olamaz.• 
Başvekil nutkunun sonunda ylizü

nn hazır bulunan devlet memurları
na çevtrcrek: cBu sôyledlklerımı hal
ka blldlrmentzı. beklerim• diyerek sö
züne son vermiştir. 

VEFAT 
İstanbul vlliyetı Hıfzıssıhha I.Abo

ratuan müdllrll Dr, Nuredd!n Onur, 
Devlet Deniz Yollan Pllotıanndan 
Ka.ptnn Hayreddin Onur ve Müna.ka
lAt Vckhleti Deniz Nn.kllyatı Şubesi 
Mlldllr munvınt Sadet.•,tn Onur'un 
annesi merhurr. Ba.y Mustafa. Remzi 
Onur'Un eşt Bn)tı.n 
PATMA SADtTE ONUR 
dün gece ftmı hayıı.tn veda etm.1.§ ve 
cenazesi, bugü'l. evlAt.la.n, yakmla.n 
ve scve."llerln ellertndo ebedl 1stltn
htı.tlne tevdi tdllmlştlr. Merhumeye 
Allahtan sonsuz rahmet dllerız. 

ŞEiliR TİYATROLARI 

rı
ml~lillITI Bugün gündüz 

1 11 saat 16, 30da 
~ı~Jllı Tarihi matine 

Büyük blr ıtejlsör l\t t C n A EL C Ur.Ti Z'in Şaheseri 

1 
Güzel ve Zengin Fllm bu Haıt.a 

LALE Sinemasında 
Pek çok rag1let sörmekto ve takdlr1s alkı§lanmaktndır. 

Bat rollerde: • 

ERROL FLYNN BRENDA MARCHALL 
~--·--1 ________ ... llllllmllll ________ , 

1 M www 

Bugün MELEK sinemasında 
SENENİN İLK SUPER FİLMİ. .. T.Eru'İKOLOR 

HAV NADA B Y 
Netis ve zevkll b1r mln'2u. •• Gözleri Jtaruaştuıln sahneler . . Yenı 

d.a.ns ve ptkılar ... En me§hur orkes+..talar. B~ rollerde: 

ALiCE F.AYE 
JOHN PA YNE 

AYRICA: nenkll 

CARMEN MİRANDA 
CESAR ROMEO 

M!Kl MAUS 
~ .................. _._ ....... ._.na~ 



R ELDE 

Vurdum duymazlık ! 
B undan bir kaç ay ban daire ve şirlietıerin tezkere-

lerinde Türkçeyi ne korkunç bir hale soktuklarmı kay· 
etmiştim. l\Ilsal olarak da bir makbuzu ve bunun ilstilndek1 

son derece acayip kelimeleri göstermlştJm. 
Aradan aylar geçti. Dün yine aynı irketin tahstldan gel· 

dJ ve yeni bir makbuz bırnktL l\lcnınun gülilmsecllnı. Bir ga
utccinin en büyük hnzlnnndan biri de mesele haline soktuğu 
uğraştığı, etrafında yazılar yazdığı yanlış bir şeyin dtl%eltlldlğl: 
nf görmektir. 

Ben de böyle bir sevince hazırlanarak makbuzu elline aı. 
dun •.• İlk gözüme ilişen şu oldu: <ıl\Iuaddidin kraat tarlhbt •.• 

Ondan sonra da şun.lan gördüm: 
«Hata ve nisyan olmadığı takdirdeı), cılbrazı hakkı mahfuz 

bulunmak kaydı ihtlrazlsilen,cZahnna dikkat» ... 
Daha bir kaç gün evvel Dil bayranunı kutladık. Dilin 

te?.lizliği ve güzelliği e!nfında en büyüğümüzden en kaçüğü
muze kadar bunca senedir emek veriyor, çnh§ıyonız... Bütün 
bunların yanında hepiınlz:ln malı olan Türkçeyi bu kadar kor
lmnç ve gülünç bir hale sokmağa kimin hakkı vardır?.. Bun
dan evvel fşaret ettiğimiz, yapılan dil cellAtlıfını gösterdiğlmb 
halde bu ne TIIrdum dnyrnazlıktır? •• 

. Şirketler, daireler kendi işlerine alt yanlışhklan düzeltmek 
tçın memurlar tutarlar, üstelik bwılara para verirler. Raporlan 
nı olrurlar \"e yanlışlıklan, yolsuzluk1an dilzeltirler. 

Biz gönüllü olarak ve hlr ödev bilerek bunu yapıyoruz .•• 
Fnkat kabahati işleyen aldırış bile etmiyor Ayıp §eyt.. - H 

IST ANBUL HAYA Ti 

Bayram neşeli geçti 

Şeker bayramında bakkallnrda 
~eker bulamadık amma, hava 
pek şekerrenk geçti. Arife giinü 
,.e ~gece kısa fa ılalarln boşanan 

yagınur ~ak bayram sabahı 

1 
biraz durakladı. Giineşin ilk ışık .. 
lan bulut küınelcrfııi parçaladı. 

W • l" er yer beliren mavi göğün te-
SoV:yef hariciye Jfömiserl Molo- bcssümlcri bayram meraklılarını 

tof aylarca evvel Londraya gitti. Yazan: kuvvetle müdafaada kalac~ ta- sokaklara döktti. Jtöşebaşlanndn 
Avnıpanın garp sah1llerlnde ikin- M Ş k• y hakkuk ettikten sonra iklncl cep- toplanan çocuk kümelerinin ar .. 
et bir cephe açılmasını temine • ev 1 azman he nnsıl açılab1lir? dıııdnn büyükler de dışanyn fır1 
çalıştı. Vaatler aldı, döndü. Öyle anlaşılıyor k1 iş böyle kal- lacb;Iar. Evde kapalı geçen yağ. 
Church1Jl Moskova'ya gitti. İkinci ketlerin hnrbden bezginlikler! ve dıkça. ikinci cephenin zaten açı- murlu pazarın acısı da bn)Taıll 
cephenin açılacağına. dair temi- bıkkınlıklan nazan itlbare alin- lacağı yoktur. Bu fedakArlığa gt- günü çıkarıldı. Sabah erkenden 
nat verdi. Sovyet sefirleri her masa dahi artık tank ve tayya.- rl~ek 1ç1n İngilizler haklı olarak kadınlı erkekli ziyaret"Çi gunıp:J 
başlan sıkıldıkça Amerika ve ln- re ile techlz edilmemiş, ordu dl- ne ~ddl ne de manevi bir se- lan kapı kapı dolnşmağn başla· 
glltereyi ikinci cephenin açılına- s!pllni altına alınmattıış riıaki- bcp görmilyorlar. Avrupada çar- dılar. 
sı hususunda tazyik ediyorlar. neli kuvvetinin va topu d~ bu- pışa.n muazzam kuvvetleroen bl- Şehrin dört bucağında bir yan; 
Nihayet Stalln ağzından baklayı lunmıyan toplulukların bugün- rts1 kendi yıpranmadan diğertnı dan öte yana insan akınlan ge· 
çıkardı, müttefiklertnin Adeta kü harbde hiç bir kıymeti ola- ortadan kaldırabllseyd İlıgillzler cenin geç saatlerine kndar de,. 
kendisine oyun ettiklerini ima maz. Böyle bir kuvvet geriden için belki büyük bir tehlike baş v:nm etti. 'Yolcu he\•engi haline 
eder sözler söyledi. Fakat ikinci dahi hücum etse imhası bir kaç göstertrcll. Fakat ş\ındi oldu~u gelen tramvaylar yol üzerindeki 
cephe ylne açılmadı. Kolay kolay saatlik bir meselecllr. Modem bir gibl bu iki kuvvet muvazene.ha- istasyonlarda dumıadan geçiyor· 
açılacağa da. benzemiyor. Bunun birlik böyle §eyden korkmaz. llnde va blrlblrlnln ifliliını kese- Jar, sardalye kutusuna clönen ,a~ 
sebebi nedir? Bir nokta daha var: Mademki cek şekilde dövüşürlerse buna purlar yolcunwı yansını iskeled 

Fikrimizce bunun sebepleri bu yaz Almanya en büyük kuv- müdahale zarureti yoktur. An· bırakıp ayrılıyorlardı. Otomobil .. 
şunlardır: vetıerlle şarkta meşgul iken cak sonunda muvazene bozulma- ler, arabalar caddeleroe, solmk 

1 - Manev1 sebep: Malftmdur garpta ikln~l cephe açlınadı, 0 sı ihtimali baş gösterirse ve her aralarında mekik dokudular. 

Amerika'da bir «Aksıranlar meğe başl la dır Yine kl bu harb Almanyanın Sovyet- halde büyük kaynaklarından halde iki ta.rafta da takat kal- Kamyonlara, yük arabalnnnıı 
kulübilo vardır. Michigan hükfi- ıant'ın ak~ ~den bir J1~ lerle anlaşarak Polonyaya sal- mahrum edilen Sovyet ordusu madıktan sonra İngiliz adasında minder, iskemle yerlcştlrlp rna· 
meti dahilinde Sauıt Salnte Ma- bir salonda briç oynıyanlann dınnbe ası yüzünden çıktı. Harbe bundan sonra daha zayınıyacağı tallm gören milyonluk ordular halle komşularile gezintiye çı· 

Aksıranlar kulUbU l 

rle şehrinde bulunan bu kulübün yerdeki brt k!ğıtl h se P olan bu iki devlet btlfilıare yani Almanya §arkta daha az işe karışacak gibi görünüyor kanlar da pek çoktu. Sirkeci, Ye· 
Azası yeryüzünde e'll çok ve en muştur ç an avaya uç- blrtblrlnin gırtlağına sanlmışsa · nikapı istasyonlarında ba)Tnk· 
şiddetll aksıran kimselerdir . ." bunda ne lnglterenin ve ne de M larla süslü trenlere hiicum eden 
Bunların arasıda Lou Harris Kulubün 200 Azası vardır. Amerikanın bir tesiri yoktur. Ne . OS O •• •• • yolcuların bağınşmalan etrafı 
adrnda biri de Ebedi aksıran» Bunlardan Wakefild adında biri berikine ne ötekine bir teminat va goruşmesı çınlatıyordu. Herkes biran evvel 
payesini kazanmıştır. Lou 

0 
ka- bir hafta durmadanı aksırmıştır. vermemişlerdir. Binaenaleyh har- evinde işini bitirip do t, ahbap 

dar şiddetli aksırmaktaclır ki bir Kulüp aksırmalan sınıflara ayır- be şimdi müttefikleri gibi görü- Ch h JJ ziyaretine koştu \'C, tabii ki ek· 
gün aksırırken gözlükleri üç met- mıştır. Bunlardan biri «Mıyavla- nen Sovyet Rusyanrn işine gel- urc i - Stalin mülakatı nasıl oldu? serisi de arndıklannı evde bula· 
re uzağa fırlam~tır ma aksınk» tır. Bu ekseriya ak- diğl vakit de~il, ancak kendi iş- madan döndiiler. Birlbirlerini ziJ 

Lou'nun başlıca rakibi aeorge S'lrmasını tutmak ısteyen kadın- ıerıne ge1d1ğ1 vakit müdahale Kremlin' de verilen ziyafet yarete çıkanların bir çoğu tram4 
Pilant adında bir tüccardır Bu !arda görülüyor. cıMitralyözvarl edeceklerdir. vayda, vapurda, trende karşılaş· 
ndam bir gfrn o kadar şiddetle aksırmaı> arkası gelmeden birçok O da J-;tne Sovyet menfaatini s B kT B s ı· . tııar. Tramvayın ön tarafında r.ksırmıştır k1 mağazası önünde defa aksırmaktır Bu sur t1 bi değil kenöt menfaatlerni S'B.ğla- l oAet 1 nı~ ı İ cİ ta ının~ Rus· arkaamdan ııelen otomobillerin aey- kapı arasına sıkışan bir genç ha· 
duran bir arabanın iki beygiri başlayınca. 40 • 60 defa ~:re:. mak için. Ancak hem kendileri- and ng ;s~ ~nkj1 al cf:k~uklerl ~eferi aekteye uğratmamasi için yan geride durnn yaşh kadım' 
korkarak arabayı delicesine sür- lar n>YM'lınektecllr nln ve hem de Sovyetlerin men-- yar .ımınl at kan ı Jadn • e arlıkla- gilzczglhta bütün seyrilscfer durdu- sesleniy" or: 

6v~... • faaUni sağlıyacak tarzda bir te- r~ nıapet e pe .az 0 ugu hakkında- rulmuıtu. 
lif yapmak yani meselA bu yaz kı aon beyanatı Sovyet Rusya. ile Mi r· 1 v_ 1" - Haççamm teyze!.. Ba)Tll,• c:ı. 1 .

1 
. - . sa ır er l'Jem ıne vnnr yarmaz ""b k 1 

Almanlar bütün şiddetile şarka ngı tere ve Amerık.a unsmdakı mü- derhal B M 1 t f 1 d _ mınız mu are o sun. Elinizi Öp· 
En çok tabak kınlan memleket 

· Yapılan tetkiklere göre dünya- lardan bir kısmı mühimmat fab
da en çok tabak kınlan memle- rikası haline getirilmiştir Diğer 
ket lngilteredlr. İngiıterede ev- bir kısmının da asker! thMyaçlar 
Jerde, lokantalarda kınlan ta- için çalışmasına karar vertlınlş
baklar büyük bir yekfuı tutuyor. tir. Şimdi 1ngtltere'de muhtelif 
Bun1ll1. için bir çok fabrikalar yerlere §U yolda 1ld.nlar asılmış
tabak yetiştirmeğe çalışmakta- tır: «Tabak kırmarna.ğa dikkat 
dır. etmek, zafere hizmet etmek de-

Geçen scmedenberi bu fabrika- mektir.» 

Maden kuyusuna nakledilen 
kıymetli eserler 

Hava bombardımanlan başla- büyük bir salon yapılmış kıy
<!ıktan sonra 1ngtli1.ler Brltish metli eserler buraya yerl;ştlrll
Museum'daki el yazısı kıymetli miştir. İnglltere'ye hava bombar
eserlerı Gal meınlekettnde pek dımanlan azalmakla beraber bu 
derinde metruk bir maden kuyu- eserler harbin sonuna kadar bu
suna nakleytmişleıdi. Bu kuyuda günkü yerlerinde kalacaklardır. 

Kıymetli pul satışı 
Parls'te kıymetli bil' pul kol

lekslyonu satışa çıkarılm~tır. 
Belediye müzayede salctnunda 
yapılan müzayedede 1853 senesi
ne ait 1 franklık 4 pul 127 bin. 
1849 senesine alt 15 santimlik 

4 pul 115 bin franga satılmıştır. .. 
Bir çok pullar 10 bin frankla 40 
bin frank nrasında satılmıştır. 

Kollekslyonun bir ka9 milyon 
frank getirece~ tahmin ediliyor. 

Müşterilerini kaybeden şehir 
Fransa'da şişmanlann zayıfla- giyecek sıkıntısı keçmektedir. 

mnk için gittiği bir su şehri var- Kendisine diğer kadınlar kadar 
dır. Brides les Batns adındaki bu kumaş vesikası vertldğl halde iki 
şehir lld seneden.beri milşterile- defa fazla kumaş l!zırngelınekte
rlni kaybetmiştir. Yiyecek sıkıntı- dir. 
m yüzünden herkes zayıflad.ığın- Bu üç şişman 375 kilo geliyor. 
dan bu şehre gitmeğe lüzum kal- Masajlara va duşlara rağmen te
mamaktadır. davl esnasında hiç biri kilo kay-

Bu sene Brides les Balns'e yal- betmemştir. Bu üç kiş1n1n yiye
ruz 3 kişi gitmiştir. Bunlardan cek nzlığ\na ve bütün tedavilere 
fktsl erkek blrlsl kadındır. Bun- rağmen neden zayınamadıklan 
hırdan kadın, yiyecekten z1yade merakı mucip olmuştur. 

b ti 
· ü •· 1 • 1-1· • 0 0 0 un ça ışına 0 ası mek •cin sı"ze gcldu" ı1 d b l saldırırken garpta harekete geç- nase e erı, g 1nu~. mese esı ~~ııuıne na alındılar. Mutat nezaket aözlerin- madı~;. ' ev e u a· 

mek akla gelebil1rdl Fakat nşa sokmaktadır. ngılız Baıvekılı B d .. .. l b 1 d · - Ch h"ll . . · en aonrn goruşmc ere aı an 1• ğida iznh edeceğimiz gib böyle urc ı , B. St~lı~ın be~anatı hak- İngiliz • Sovyet konuımalarmdıı ne- Kucaj;rındaki Jmndab'l lıa\'lll n, 
bir hareket çok mühim kayıplar kında her hangı bır tefsırde bulun- ı .... ··ıd···u b"I" ki b kaldırıp yavrucnğı yolculann tc .. k _ı_, er goruıu ug ı ınmcme c era- . 
ve fedakArlıklar lstediğinde'll An- m~ tan çcıunmekte, Mihver mahfil- be.r ikinci cephe müttefikler arasın- pcsındcn uzatıyor: 
glo Saksonlar ve bilhassa İngil- len ise, Rusya Ile büyük müttefik- da. daho. 111kı bir 'ı0 birliği yapılması - Hadi, benim şeker evladım. 
tere bundan çekincll. Dün anla- leri ıır~sındaki m~nns~be~lCJin §eker- Rusyaya malzeme ve la§e bo.kımıa: Öp Haççanım teyzenin elini. 
şarak harbi çıkaran ve bugün ~~nk hır hal aldıgını ıddıa etmekte-- dan daha hızlı bir yo.rdımda bulu- Ilaççanım teyze de lınyıflanı. 
amanSlz şekilde birbirini yiyen ır. nulması meselelerinin görüşUldüvi.i yor: 
iki Avrupa devlettnln yani Sov- v Fransız mecmualarından biri. 12 tahmin ediliyor. g - Vah vah vaaah... Gördün 
yet Rusya ne Almanyanın bu agustosta Moskovada B. Churchill ü bi k 
hallerine seyirci kalmayı tercih ile .. ~· Stalin arasında vuku bulan Churchill - Stalin m r ere şu eksiliği! Ben de lô.k hiç sokağa çıkmazken bu ı;abah 
etti. Bu mancvı sebebin büyük mu n~ hakkında ıu tafsilatı ~er· goruşmesi bir hamaratlıgııw n tuttu. Namaz .. 
rol oynadığına şüphe etmemeU- mcktcdır: . . .. dfr. 12 ağustos günü, öğleden ıonra Cburc~ıll • S~nlın mulnkatı, ancak dıın sonra bir kahve içtim, bizim 

2 _ Maddt sebep: Kabul et- ıaat ikide resmi Unifonnıılanni a-iy- ertesi gf n,. ?'anı 13 ll0ğ_ustosta vuku ~~ hnnımlara uğradım. ŞimcU 
mek lAzımdır ki tayyare stlfilıı- mio birçok laylar, başlarında bay- buldu~ ngılız Ba~eki~ı MO$kovaya c sıze geliyordum. nın deniz filolannı pek cabuk raklar ve muzika bulunduğu halde vardıgı za~an. B. Stalın. ~rnda yok- Vapurda, ternde el öpmelerin, 
saftan çıkarma imkknı hasıl ol- Kızıl meydandan geçerek Moskova tu. B:. Sta~ın hızzat kendısı karşılıya- ~ucakJaşanlnnn, öpüşenlerin ço. 
duktan sonra deniz aşın bir yere hava meyda:ııcı~n yolunu tutmuş- n:adı~ı lc;ın ~· Churc~ill' de·n~ özür gu da evde buluşamıyan ziyaret4 
ihraç yapmak hakikaten çok güç la~dı. Asken hır geçit resmi bekle- dıledı. <?ıurchıll - ~talı~ mülakabn- çilerdi. 
olmuştu11. Fakat bundan daha mıyen Moskova halkı, üniformalı da. .~ercilmanlı~ ~azıfesıni .B. Ro0$e- Hava, bir ha ta çocuk ınızıl rt• 
gUç olan bir şev varsa o da ihraç alayların geçişini görünce, meraka velt ın n:~~cssı~ı. B. Hamman ~a~- lığile somurtmasına devam et· 
edllml§ kuvvetlerin sllA.h, cep- ka~ı~mıştı. Ecnebi gazete muhabir- mıştır. Butun göril§?lleler B. Stalının meseydi bayram daha neşeli ge• 
hane ve yivccek itibarile geriden ~erının. de merakı, halkınkinden aıa- çalışma. o~asında vuku ~ulmuştur. çecekti. Ara sıra haşhaşa verip 
beslenrneslcllr. R! de~ıl~i. ÇünkU birkaç gündenbe- ~·. S~alı~ ıle B. Churchıll,. ancak göz yaşı döken kiiskün bakış~ 

Filhakika Dte pe baskınında rı, mühıın bir takım hadiselerin ce- ıkınc~. ~ul&.~atta ~aha llçık bı~ ~uret- bulutlar, ağız tadile gezip eğlen .. 
görüldüğü gibi İııgtıtere ile şi- re?'nn e~mek ilzere bulunduğunu aez. t~ ~~ru§l'Iluşlerd~~· Cuma göruşmc- meğe mani oldu. Caddelerde gii4 
malt Fransa arası d ki f _ mıolerdı. aı, ikı taro.hn mutehassıslnn arasın- lii§e konu gczinc.nlcr aradn bir 
nin bir gece esn~d~ ~~~~ Sa~t. dörtte, dört motörlü Libera- da. tn}i . meselelerin. tctkikına tahsis dökülen ya,rmur altında dnğılt• 
kabll olduğundan ve bu şekilde tor tıpınde Uç büyük tayyarenin, ce- edılm~ştır. Sa~nble~·1?1• B. Oıurchill, yorlar, saçak altlanna sığmmnU 
ihraç yapılacak sahalar da Hol- n.uptan ~elcrek damlara zürünürce- A?1er;ilc:an mumessılı ile beraber, için duvar diplerine. dükkanla .. 
lfuldadan Fransız sahllleriııin sıne geçt~lderi görülünce, mlihim bir n.ısafir ~lmı§ olduğ.~ lngiliz acfa· nn önlerine sıralanıyorlardı. llc4 
yarısına kadar tmtidad ettiğnden takım mısafirler geldiği anlaşılmıştı. rethanesınde uztEt muddet çalışmış- le, elektrik, ha,ngazı bonılnnnın 
her vakit baskın şeklinde bu sa- ı:ayyareler •. bir aürU avcı tayyaresi- tır. v yerlerini dei;riştirmek için kaldı· 
hillerc çıkmak kablldir. Yalnız nıl refakatınde Kremlinin lizerindc Ögl.eden. aonro. B. Churchül, nmlarda münasebetsizce nçılıp 
bir sahile bir defa ihraç yapmakla do waııhk!an sonra hn.vıı meydanına Kremlıne gıdcrek Sovyct Yüksek ayJardnnberi düzeltilmeden bıra4 
iş bitmez ve taarruzu yapacak dogru gıttfler. ~ra.sı reisi B. Kalinin'i J:iyaret etmiş- kılan hendek yığıntıları bayraın 
bütün kuvvetler bu esnada geti- Moskova hava meydanında Sov- br. O akşaz:n . Kremlin . s;ır~yında gezicilcrinin ze\ ldni bUsbütün 
rtlemez arkadan devamlı olarak yet Başvekil muıı.\"ini ve Hıı.riciyc muhte~em bır z.ıyafet vc.rılmlııtır. Bu, J açnyordu. Ateş paha ına alınan 
takviye, cephane ve iaşe mnlzcmc- Komiseri B. Molotof Jaket atay ilk ve ıon resmt J:iyafetti. Kremlin- cicili bicili nyaklutplarilc kaldı· 
si taşımak, yeni ye'.ni kuvvetler Sovyet . genelkurmay 

1

reisi generaİ de. lmparato~çe Kntcrina?ın büyük nmlnnn vıcıl· vıcık çamurlan 
getirmek ıa.zırndır. İşte buna Ş~po~nıkof resmt Unlformalarım giy- salonunda •. bırderce elektrik ampulü d 
tayyareler pek~lft. mft.ni olabilir. mı~. ?lduklan halde, !nglliz sefiri ve altında, knstal ve alhn takımlar pınl ran~~\1~1:1~ya;~:ıv~!1ı1~;;~ra~: 
Ufak bir savaş tayyaresi bile on l:ıgıl~z v~ Ameriknn ukcn heyetle- pırıl parlıyordu. Bu .~er~simdc hn· 
bllerce tonluk br kaç nakliye rı J'eıslerıle beraber bekliyorlardı. zır bulunmuı olan muttefık milletler Havanın mızıkçılığile BelC(liye .. 
gemisini batıracak büyüklükte Üç büyük tayyared;n birinde evvel& n_ıümessille~, Çarlık devrinin en ih- nin Jhmalciliği ('}ele verdi. 
bir kaç bomba taşıyabilir. Harb tıknaz boylu, kruaze ve ann düğmeli tıııamlı devn.nde bile böyle zengin ve Snlmcaldar, ntb kanncalar 
ve nakllye gemtıerinln adetleri bir ceket giymiı kasketli bir zat ye· muhle!Jcm bır ziyafet verildiğini gör- kurulan bayram meydanlanııa 

Kızılay aıhanelerine Liman atrepolarindaki mahdut olduğu halde tayynrele- re indi. Bu, İngiliz Baıvckili Chur· mediklcrini gazetecilere söylemi~ yağmlll' pek tcSir edemedi. Ço-
150 kuruştan zeyti"nyagı"' · rin adetleri kısa bir zamanda ve chill ld~". ilk defa olarak bir İngiliz lerdir. cuklann kahkahaları, düdük scs.ı 

mallar da çekilecek bir cephe üzerinde alablldiğtne Ba§~ekılı Moııkovaya ayak hasi- United Press'in Mo~ova muhabiri lerl akşama kadnr devam etti 
verilecek onmrilklerde bekllyen blltllnum çoğaltılabUlr. İhracı yapan tara- yor u. . ziyafette yirmiden fazla ıcnvia takı: l\Jahalle nralanndnkt davullq 

Kızılayın İstanbulun muhteill mallann Azamı bir hafta mr!ındn. fın hava h~imiyeU blle bu ge- H B .. Churchill'in ukasindan B. mı kullanıldığını bildiriyor. Ozerle- zumalı cambaz oyunlanna da 
ıeınUerlnde fakir halk için aııhnne- piyasaya çıkanlmak tızere faallyete milerin her an hava taarruzun- ~nıman yere indi. B. Roosevelt rina hUyük buz pe.rçalan konulmuı hayli kalabalık toplandı. 
ler açacağını yazmı1Jtık. Tl.earet oda- geçlld~lnl vo bu işlerle meşgul ol- dan masun kalmasını temln ede- mılyarder Harrfmanı Moıkoıva ıeya- olan siyah havyar blokları, A.trn- DUnynnın dört yanı harb ntc .. 
n m.o.rlfetlle fa.a.llyetc geçllm~ ve nuk üzere Ticaret VekAleU mUsteşan mez. Havada devamlı bir perde halinde B. Churchill' • refakat et- kandan getirtilmt., olan nadide ye- vile lcavrulurken sulh, sükUnet 
toplu olarnk y1yecek mnddesı mUbıı- B. Cn.vlt Zrunn.ngllln İstanbula. gön- hattı yapmak kahtı dejı;Udlr. meğe memur etmişti. mitlerle muazzam yemek sofrasının Türkiyesinde bayram böyle geçti4 

Jnasınn tnşlan~tır. Tlc:ı.ret odası- der~dlğlnl yazmıştık. Kaldı k1 pütün garp sahlllerl B. Churchlll ile B. Molotofun Jca.r .. ber U.rafında bulunuyordu. Gene Cemal Refik 
nıı. ça.ğınl:ın zeytlnya.jp taclrleı1nden OümrUk antrepolarından başka U- müınkiln o1du~u kadar da tah· !~a~malan pek aamimt oldu. Esasen Aatrahndan getirtilmi~ olan 3 met- 11•1un11111nııın111ııııuııımııııııııııııuuııımııımnnmıuım 
B. Sezal Ömer, B. Yusuf Giller vo B. man nntrepolannda dıı. mühim mlk- kim edlimşittr. Yalnız karaya çı- ı devlet adamı daha e'VV'el 8rll re uzunluğundaki mayonezli me~in ha İzzcddln, K.ızı!nY emrine en ıyı cins tarda lthallt CIJYMı bul~ıduRu nn- kacak piyade kuvve eri ve hatt~ mil§lerdi. 

8 
'" balıkları, gümüş tekerlekli aral>alar rnaB u's n~c ''e gctaret vardı. 

,.a~lardan ye k1Josu 150 k'l:ru§tlın :n:ışt~ ~~a tl~~ret mtidürlU.- hafif tank ve hafif toplarla bu Takdhn merasimi bittikten sonra içinde, davetlilere çerez oluak da.- d. S~~hye1h1f lla~nsı;t ~rt<ı• 
M ton mit ver.neği taa.hhtit etmlolcr- cnn :u ~ı~ m":ı ol~ıı.~·~ullmar bu- mevztlerin ekserisini aşmak da al ynı zamanda Ug muzfka tarafından ğıblnlıştır. :n a. ' d urctuı e · A arrı.mk a• 
dl . ......, e n kabil olamıyacakt Beki k ngillz maTIM l x... b 1 d ın arasın a o rmu§. men nn, 

r. Bu y:ı~lan. şehrlmtzdetı 1:cytln- umum mlldllrlüğii <uıtrepolannda. ır. eme • An lo ·~· ça ınma~.. a§ an !• Cepheden aynlamı,yan mar~l milyarderinin kendisine tercüme et .. 
1$ tllccarlan beşer ton vermek su- !bulunan lthalAt ~annın Gahiple- yeniden dahn ağır sfü\.hlar ve mı: sakso~ ve Sovyet ricali lhti- Tunoçenko müstesna. biltün Sovyet mekte bulunduğu ~aknlı aözlere gü .. 
retlle temın edl'Cekler ve Kızılaya ve- rını tesblt ederek nıı.mlanna birer k'l.lvvetıer. gett.rmek ise, Stalin- da vaziyetı ald~lar. l01Pllz margın· mareşallan, Jngiliz ve Amerikan ce· lüyordu. Akşam aant dokuzda :Oa lı· 
receklerdJr tezkere hazırlıya.cn.ktır. gradda gördüğümüz üzere. ezici n ıonra Amerıkan l\'O entemasyo- nerallerl büyük Uniform 1 1 . · _L d · ve ındürü Ü tt l :.. ğunı nal m ,__ 1 d a an ve n - )nn r.ıyaı:ct gece yansın an onra 

Kızıl:ıy, zeytinyağı tücclrla.rınn bu Yeni slparlşler gfünrllklere seJmeden . uı c ne ce er uO yor. &r§lllll ça ın ı. oanlarile ziynf ette hnzır bulunmuş- birde nihayet buldu. Ziyafet esna· 
hareketlerinden dolayı teşekkür et- eski malla trunamen çekilerek p!ya- Hillflsa çetin bir düşmana karşı Ma11lar bittikten aonnı. B. Chur- lardır. B. Churchill de seyahat elbi- sındn birçok nutuklar söylendi mtştlr. Ynğl:ır. en kısa znman<!a İs- saya çıknnlacaktır. Tücca.tlnr, malı- karaya çıkmak kadar geriden ve c~IU, 1'endiaine tahsis edilen otomo- sesini bmı.kmı§, ziyafete mahsus bir B. Ornrchill, cumartesi abah. 
tanbulda bulundurulacaktır. nı koyacak yer bulamadığını ııerı deniz üstünden gelecek yardımla bılc binerek. 8nUndc mltrruyözlü elbise giymi,Dtf Stalin Is kt· "k .. 1 M k • d 1 d 1 

sürdüklerinden ticaret mlldUrlüğü muharebe etmek de çok zordur. otolar ve birçok mot0$ikletçiler t)~ formasını myı·y· ordu s·e, h a~ı u,n • G 
0

~_.ov~ıı·an ~)d'fl mka Ban S c:1".v1e 
Bir kısım yiyecek maddeleri l{ızılny um t ğaznl ·· dü Iüğtı il t 1 ltındak ) v ti" : ıya çızme er ona vı asına gı ere . ta ın 0 

tarafından yerlerinde sat:n nlınnrnk laş~r~k m~nlla~r ~~:ra yer~e:~: ha~7~a @vcnm~ d meml~etıer 'd:d.ugu d h;ldeh •tatle Moskova içinde koyu renkli külot pantnlon vedala§tı. n. Molotof, ve Protokol 
ıctırııectktlr. mcğc karar vemılştir ' " d;r Garb! A deki m a~z- f ~~I o

8
ru ~:e1 et etti. ve bej renkte askert biçimde bir ce- şefi, B. Churchill'i hava meydanın-

• · vrupa a mem e- •• z atyul inin otomobilinin ket .•• Çehresinde, büyük a-Unlere , da uğurladılar. 



ç ç • 
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Zeki ve sevimli yüzü, ufak terek 1 çehrenize güneş vurduğu za.nıan k:ir
vücudü ile insana bil' sincabı hn.tır-I plklerinizln ııkiığı bal rengine kadnr 
l:ıt.nn genç kadın yastıklar &.rasında bütün simanızı ınlllmetro mlllmetre 
doğruldu. Hizmetçlnin kendlsine tanıyorum Halbuki siz beni hiç bıl
uzattığı zarfı aldı. Bunu kenarından m1yorsunuz. Adetinizi de b!Hyorum. 
yırttı. İçlndekl kağıdı çıkardı. Ynzı- Her akşıı.m sa.at beş ile be~ buçuk 
ya bir gö-z atar &tınaz hemen tanı- arasında sokağ'a bakan evin bahçcsin
mıştı. Gene ondandı. Aylard:ı.nberl de, demir parm.a.klıklann hemen ar
ber çarşamba günü kendisine mek- kasında. oturmak adetiniz ••• Ve çayı
tup gönderen, tamm~dığı adıımdnn... nı'Zl tek baş.uııza burada 1çiycrMUluz. 

Her hafta, hattA kar yollan kapa.- Bu sizin bütün bir yaz hiç aksatma
sa, tramvnylar, otomobUler işlemese, dığınız akşam programınız... İşte 
hatt.a telgraf konuşmalan kesilse bl- ben de seyahate çıkmadan bir gün 
le bu cçarşamba postas11 ~ktlnl hiç evvel yanı cumartesi saat to.m beşte 
~azdı. bu demır parmaklığın önün:ien geçe-

Işte bu çarşamba da sa.at tam 11 de ceğim. Aylardanber1 her hafta size 
mektup gene elinde idi. mektup yazan adamı tanımanız için 

.Nazan oicum~a başladı. Genç ka- pamıakhklann önünde duracağım ve 
dının henüz tanıllUl.dığı erkek mek- pipomu yakacağım. Fa.kat herkes 
tubıınun ortalanna doğru şöyle ya.- böyle hareket ya.pabillr. Ben pipomu 
sıyordu: bir tek kibritle değil, üç k.ibritJe ya-

,siz kim bilir beni, her halta çar- kacağım. Birini ünlyeceğlm, sönPcek, 
f3.1Dba. günleri elinize bir ;nektup öteki oyle... Nihayet üçüncü kibrit 
u!a.ştırıı.n bu adrunı ne kada: mun- parlıyacak. 
tnzaın bir insan tasavvur edlyorsu- Kendimi tanıtmak için bulduğum 
nıızdur. Hııyır hanımCJendl, ben hlç bir parolaya benzlyen vu hareketin 
muntıızam bir adnm değilimdir. Hat- Adiliğini bana bağışlamanızı ricıı cde
tA. arkndaşlnrım ve blrlikto 1§ yaptı- rlm. Yakama kırmızt bir knrnntll 
Cım insanlar bile ~nim int:izamsız- takıp ortaya çıkmak ba.nıı. bı\sbütiin 
lığımdnn şikfı.yet ederler. üs~llk ih- komik geldi. Bn.şka bir §CY de bula
malciylmdir de ... Günü gününe, saati madun. Buna mecbur oldum .•• 
aatuıe, haftası hafUısına. ve ayı Şimdi yola çıkacağım günü hürun-

nyınn bir saat veya bir tnkvim intı- le, ondan bir evvelki cunın!'tes.lyi de 
zamı ile ynptığım hiç bir 1§1 hatır- snbı rsızhkla bekliyorum... Pek garip 
larnıyorum. Yalnız bu mrktuplar bir tezat değil mı? .. Sizi epeyce meş
mustesna ... Size her haft.n aynı gün- gul ettı(;im için affınızı rica Pderlm. 
de bir mektup göndermek benim için Biliyorum ki daha öğle yemeği yiye
Met.n bir hastalık, bir iptilft. hallne cekslnlz. Sonra .öğle uykusuna yata
geldi. Adeta bütün bir haftan:n ga- caksınız... Ve beşte ~nrda~ altında 
yesi bu ... Ben, dilnyanın belid en in- akşam ı;a;>'l .•. Allaha ısmarladık. 
tlzmasız, derbeder ve c:ı ihmalcı Mektup burada bltml.ştt... Fakn.t 
adamı bu ~çarşamba postası. işinde Nazan en aşağıda birkaç satı:lık bir 
bir Trnnsatlnntık kaptanından ve h:ışlye görünce şaşırdı: 
bir rasathane müdüründen daha he- (!Bahçede otururken ekseriya demir 
saplı h:ıreket ediyorum. Slze yazmak masanızın üstünde çiçekler côrüyo
zevki beni ftdeta iki nyııklı bir kro- rum. Önünüzden gcçtlğlm sırada. eğer 
n:>metre yaptı. beni bir ıxırçncık sempatik bulursa.· 

Ve bu mucizeye bakarak Size karşı nız bu çiçeklerden birini yüzünüze 
ne kadar zayıf olduğumu nnlıyorum doğru kaldınrsuuz •.. 11 

ya. Çunkü hayatta en büyült tehdit- Genç kadın: 
ler. en biiyük zevkler, en büyük feli\- - Hoppola! .• dedi ve gillıinısedi! .. 
ketler bUc beni intlzamsızlıktan kur- Bu tnrşamba post.nlann.ıı. her haf-
tarnmamıştı. Halbuki sadece size ta muayyen blr günde ve sanki yal
uzaktan ve kim olduğumu söylemeden nız kendisi için çıkan bir gazete gibi 
hitnp etmek zevki bile buna k~fi gel- ô.detn alışmıştı. Tanımadığı adam 
dl... bunlarda kendisine neler yazmazdı. 

Evet, şimdiye kadar ne k.!.m oldu- Hem muka.billnde de blrşcy lstemc-zıdi, 
ğumu söyledim ve ne de sizden küçük birşey beklemezdi ... 
bir cevap istedim. Hayır bu muka- Nazan d:ı. onu pek tanımak sevda
bHlnde hiç bir 'iCY :tstemiyen vo hiç sına düşmüyorou. cBllmediğl adama ! 

bir şey beklenmlyen bir :nncern idi. şöyle tasavvur ediyordu: Gayet ufak 
Ve belki de bu ~ böylece uzun za- tc~k. son derecede zayıf, urun saçlı. 
man devam edecekti. Size hayatım- 1900 de şairlere benzlyen bir adam ••• 
da.ki bütun ıçarşambao ln.nn adedin- Bazan mektuplanndıı o kadar p!f.!-0-
ce birer mektup gönderecektlnı. ve nlk olurdu ki Nazan kendi lı:~dlne: 
ölüminn eğer bir perşembe. gününe - Tuhaf şey ... Bu asırda böyle bl.r 
raslıyacak olsa !dl bile en son çar- adam varmış demek kl .. diye mınl
şamb:ı. gene siz bir mektup alacaktı- danırdı. 
nız... Bütün bu mektuplarda da bir Cumartesi günü evvela bahçeye hiç 
kere olsun size kendimi belli etme~ çıkmamağa karar verdi Fa!tat saat 
aklımdan geçinnlyecektlm. Nih:ı.yet ilerledikçe içine müthiş bir sabırsız
sizlnle aynı şehırde idlm. Ve hlç far- lık düştü. Hattı\ bu sefer beşte değil, 
kında olmadığınız halde sizi uzaktan dört buçukta çarda~n altında idi .•• 
görüyordum... Yalnız mektuptaki ha.~l.ycyi düşü. 

Ne yazık ki bu mektubu aldığınız- nerek tanımadığı adama hlç yüz ver
dan dort giın sonra çok uzun bir ml.ş olmamak lçln, teneke b:ıh~c ma· 
seyahate çıkacağım. Uzun olöu~u ka- sasının üstüne bir tek çiçek bile koy, 
dnr karı.şık. çapraşık ve so:ıu pek de ~urtmadı ... 
belli olmıyan bir yolculuk tu... Bugün bileğindeki saaU tıımam 1k1 
İnsan böyle zam:ı.:ılard:ı. pek hassas kere durmuş zannetti. 

oluyor. Ben de artık sizin içinde ya- Nihayet beş oldu. Hayatına bu çar
şadığıoız bu sevgili 6Ehir gÖ'Zlerlm şamba postalannı sokan adamı nthn
için bir ufuk bile olmıyacak kadar yet tanıyacaktı. 
uznklam gitmeden evvel çılsın bir Beşi t::ı.m bir dakika geçe oa.rmak
nnuyn kapıldım. Bu maceranın bü- lığın önü."'lde orta boylu, balık etinde 
tün platonik havasına aykın olarak bir o.dam belirdi. Nazan heyecan 
size kendimi hiç olmazsa uzaktan ta- içinde id1. Adam geçti. Pa.nr.nklığa 
nıtmak lstlyarum. Bir gö!ge. uyku- bakmlldı bile... Odnan sonxa. hafif, 
sunda yürüyen bir adam, yahut ınan- çelimsiz bir genç peyda oldu_ Muhak
yatiımelenm~ blr ın_edyum glbl ya- kak bu ldl. ~ tam Nazan'm dü§ün
nınızd:m ı;cçeceğim. Işte o kadar.. düğü glbl bir adam ... Saçtan ensest-
Amına slz diyebilirsiniz ki: .. Bunda ne kadar uzun ••• Ve başı hafifçe öne 

ne var sanki? .. Yanımdan ve uzak- doğru eğik ..• Na.zan bu tlplerden hiç 
tan geçeceksin de ne olacak? .. •. Bel- hoşlanmazdı. Fakat tam bu sırada 
ki kendinizce do~u düşünüyorsunuz. parmaklığın önünden iri ,an bir 
Fakat bu benim için )nananııyacağı- adam geçti. Bu dev gibi bir insandı. 
nız kndnr büyük bir zevk olacak... Boyu mutlaka 190 filan vardı. Omuz
Siz de kendlsıni belli etmeden, ka- tarı gayet genlşt1. Ve durdu •• .\~
ranlıkt.a koşan Siranoyu nL'1~yet ta- da.ki pipoyu yakmak lçin üç kibrit 
nıyauı.kstntt... çaktı! •• 

Ne tuhaf!.. Bu satırları yazarken Nazan sonsuz blr hayrete diişmüş-
blr kere daha düşiindüm .• Ben sizin 1 tü. Zayı.f, çelimsiz. hastalıklı. pllto-
t;22 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefıika No. 94 Yazan: (VA • NO) 
. 

- Şey ... Yani ... - dedi. -ı - Niçin)... Ne münasebet) ... 
Büyük hazineden bana da lutfen bir Ortak hareket edecek deii miy
,ey inayet edeceğinizi ıöylem.iJtiniz dik>... Ben ortaklarıma nuıl iıer 
de onun için cüret ettim <le. cMüf- net ederim) ... 
ret mütekellim ııgasile konuJUYor- Gene Ferahfeza: 
:ıunun dedim. Tarbii •.• Paranız o - Sultan Hamide ettiklerinizi 
derece çok olacak ki, bize de azıcılc unutuyorsunuz... Ona ihanet yapan 
verseniz hiçbir sarsıntı duymıya.- bize ne yapmaz>. .• 
caksmız ... Gönlünüz isterse verini• Kö.e, kaynanasına bir ııöz iprcti 
ntz ... Yoksa ben bir hale iddia ede.- çaktı. 
cel' vaziyette değilim ... Hele fU da
kikada, .. Sizin esirinizim ..• Ne i.1-
terseniz bana yapabilirsiniz ..• 

Misafirimizi korkutnÜ)'alı.aı 
canım ... Fena ıeyler ta.ehbüm .a .. 
cek .•• Buyurun doıtum ••• 

Köse, müstehzi müstehzi: 
- Evet ... Şu dakikada ... Fakat 

esarett~n kurtulur lcurtulmaz cani
ma okuyabilirsini:r. ... Değil mi) 

S:ıraylı hanım da, sarı dişlerini 
" ·· "' rdi: 

- Canımıza okursunuz, değil mi 
lt.: ıa> ... 

- Nereye) 
- Ş. merdivenden &f&ii. 
- Orada ııe var? 
- Bodrum. . 

- Peki. bodrumda ne İf yapaca-
ğız> 

- Bize ittimadetmiyor mueu
nuz? 

- Eatajfurullala... Etmez olur 

)lacaristan, Homanya ve Bul- YEDİKULE Zi 
garistan'ın mahsul duruinu 1 Tefrika No. 26 Yazan: İskcndcr F. SEltTELLİ 

Macar ve Rumen m ah su il eri orta , ...... O.rasını-=k=anşt=ı=rma=. :'IÇe-le.bi.I ·Scı=ı =Ah:nmmıe•l •p:aa;ş=a=nı=n=üz=ü=ntu!!:;a:z:· :::ıb:z;irıı:::d.,e-
d d d · B 1 • t h de herkes gibi, padişahın gözdcsini ğildl. O, Istar.bulu saran ve ı;arşılaerece e lr. U garlS an ma SU- ölmüş bllcceks:in! İşte o kadar.. nınızdn, paz:ırlnrınuzda dolasan Ve-

1 U • • b t b" · t k t - Pektı.ta. Mera'k et.m.c. Nnsıl is- nedlk tacirlerinden de şüphelenlyor-n Un e Ş e 1 rl Ser 1 Ş an tersen öyle olsun. Haydi, odanıza çı- du, 

h 
kın_ kavgasız, gürült.üsilz yatın, uyu- - Bu ndaın!ar memlekeUm.ize u-

SS S ra uğramıştır yun! Ben de şuracıkta başımı din- caret maksadile gelmiyorlar. Onlara 
liycylm, Vallahi o kadar korktum ve Kara Mustafa. paşa. fazla yl.iz veri-

Şlmdlki harbin Avrupa. için d.o!tur- ket olduğundan bu sene ta.tbllc edi- 0 kadar yoruldu~.~·· yor ve kendisini lkaz edenlere: cBir 
ıı.... ü t avuç kefereden korkacak mıyız?• ee-du,.... en b yük tehlike açlık ır. <lil- len tedbirlerden çok iyl neticeler S "t Ç l b• . 

1 
..... 

çen k.!.ş mevsiminin gayet sert, uzun ~- Bu sa.yede zerlyat sah331 aı e e ının geveze ıgı v:ı.bını veriyor. Evet, bir avuç keie-
ve kış mez.rua.tı için tahrlpk.Ar ol- 10,600.000 hektara. çık:a.rmışb.r, Hal- Aradan brlkaç gln ce~i. reden kork:ı.cnk değiliz :ımına, bazan 
ması Avnıpanın sa.yılı olan hububat buki 1940 senesinde 8,020,000 ve Ha.mzanın içinde ufak, fa.kat derin bir tek yab;ıneıdan da çekinmemiz, 
amban mıntakalannm ba .seneki 1941 de 8,280,000 hektar idi. bir şilphe vardı: şüphe etmemiz memleket hesabına 
umumi mahsulünü azaltacağından Buna Beaı.rabya ve Ma.vera.yı Din- - Ayşenin ynptığı şaka, günün bi- pek faydalı olur. Ben bu knnantte.. 
çok korkulmuştu. Netice kıtlık ola- yester dahi dahildir. Patates ma.bsu- rinde gerçekleşebilir.. Yim.. Geçenlerde yakalanan ve zin-
blllrdi. lü geQen seneye nlspctile yüzde 50 Diyordu. Her gece evine geliyordu. dana atılan sinYor Antonyos'un. vak-

Fa.Jmt: llld>a.har mezru.atı için all- fazladır. Yalnız buğday zertyatı Hamza bir yandan da A.kdenize git- tile bizimle Akdenl2xle ça.rp~n ve 
kadar hükümetıer tarafından alınan va.ktü mmanlle k!n tohumluıt bu- me~ ha2ırlanıyordu. o gün Yedlku- narulsa. elimizden kaçan bir Vened.ilc 
isabetli tedbirler ve bilhassa ajtusto- lunmamasmdan nispeten az olmuş- le zindanındaki vazifesini bir başka- şövalyesi olduğu anlaşıldı. Bu adam 
sun on beşinden sonra havaların tur. sına devrederek Tersaneye gidip da Istanbula ticaret mn.k.~dlle gel-

medi ya., 
ynğmurlu olduğu kadar güneşli ye Bu seneki maJısule gellnce Banat gelmc~e başlamıştı. 
açık: gltmasl mahsulün heyeti umu- Ue Ma.verayt Dinyester'de ço1t iyidir. Hamza, o gecedenberi Sa.ı.t. Çelebi- - Doğru söylüYorsunuz, devletııml 
miyesinl kurtarmıştır. Buğday, Cenubi Transtlvanya ve B&-. yi görmüyardu. Fa.kat, onun bu sırrı Antonyoo'un cebinden bir de mühim 

Avrupa hububat amban mıntaka- sar:ıby:ı.da. lyi ve E!H\kta. orta<'.ır. meydana. vurmıyac:ığından em.indi. mektup çıkmış dlYorlar. Gılya Papa 
larından birl Cenubu Şarki Avru- Mısır mahsulü iyidir. Eğer padl.şahın gözdesinin Yedikule bu mektubund:ı onu glzll blr vazife 
pndır. Yani Orta ve Aşa~ı Tuna lıav- Planlı iktisat sistemi mucibince zindanından böyle blıı dolapla kaçı- ile İst:ınbula gönderdiğini yazıyor-
zasıdır. Bu mıntakanın bellibaşlı hükumet ziraatı teksif ve teshil için nldığı Sultan Muradın kulağına gi- muş. • 
memleketlerinden blri Ma.carlstandır. icabedcn makineleri Almanyadan te- dccek olursa. Hamzanuı sonu ya- - Ben de böyle duydum. Görilyor
Kış mevsimi uzun ve sert olursa mln etmiştir. mandı. Cellada boynunu uzatmaktan sun yn., Halkın kulağı ne kadar de
Macarlstand:•kl kışlık mezruatı tah- Bu sonenin lptidasından mahsul başka kurtuluş Yolu kalmıy:ıcaktı. llktir. Her ş"yi duyu10r. öğreniyor. 
r1beder. Bahasus ilkbahardaki fcye- mevsimine kadar Alm'.ln"""'dan getlr- II_azma. bunhrı düşündükçe s\nlr- Zaten dünyada grzll kalan b!r şey 

- ,,~ d tasavvur edilir ml? 
zanlar mezruat için 1i.deta bir felaket tııen l,828 traktör, 1,020 traktörlü lenıyor u. Bahçede ahenk. gürültü devam 
ve Afet olur. saban, 15,038 pulluk, 90 ot demeti ya.-

Bu seneki mah:uliln çok fen:ı. ve n2: pan pres nın.klnesl, 735 orak makl- Bağdat seferine giderken Sultan ediy~rdu. 
1 d M i t ile bu Muradın rrnzabl"'" ur ..... y:ı.-.!.- g;;.,den A ınet ]Y.l.Şa hu gürüitü içinde 83\t o masın an ve acar cı nn nesi, 2,960 sürgU makinesi ve 8,000 .,... ...... &.. ......,. v.u ç leıb 
e leketl .. d ettııı.ı ·erlerin aç dı·ı·şen Ahmet paşaııın oıı.-1u o gu-n e 1 ile dertleşmekten zev'k duyu-m m n ya. ım ,. ~ - çapa köylülere dağıtılmıştır. Mahsu- 0 yor, hatta ona kimseye sezdırmeden 

lığa uğrnmasından k()rkuluyordu. lün alınmasında bunlardan çok isti- sünnet oluyordu. Ahmet paşanın Kn.- lçkl de ikram ediyordu. 
Fakat havaların son zamanlama fa.de edilmiştir dıı-gada, bahçesi Marmaray:ı bakan 

hem gu-n,..cll olması hem bereketli · konıı."ında elliye yakın çocuk_ ken- Ahmet paşa. gençll~tnd<' çı:>k iç'd 
'"" • - k Romanya hükümeU her şeyden 6 lçmi.ştl. İçki yasnğında.n sonra o da 

yağmurlann yağnuı..sı mahsulu ur- ziyade hektar başına verimi arttır- di çocu~lle birlikte - sünnet edile- içkiden elini çekmfşt1. Fakat !çiti 
tarm~t~r. Bu ııeneki Macaristan mağa. ehetn."Tll et vennıo , b frte cekti. Bahçede müthi.ıi bir kalabalık 1 mahsulu orta derecededir. ı Y "i "e ' n ~ vardı. Hokka.bazlar. taklltçllcr, Ya- m iptelnl:ırının böyle eğlenceli ycr-

Bu neticenin meydana gelmesinde hayli muvaffak olmuştur. hudl çengi kızlan ve davul, zurna, !erde içkisiz neşelenmiyeceğlni çök 
Macnrlstan hük metinin plfınlı iktl- Bulgaristana gellnce uzun ve sert darbuka, def ve santur sesleri. hns:ılı iyi billrcll. 
sat sisteminin büyük yardımı olmuş- kı.ş bu mevsimdeki mezruatın yüzde herkes ve bilhassa maho.ı.lle çocukla- Kameriyenin içi bir aralık tenha-
tur Bu s.lstem mucibinie tarlaların yirmisini tahribeLmlştlr. rını heyecana getiren bu gürültü ara.- la.şınıştı. 
verİminl çoğaltmak için birçok ted- Çavdar ile kış arp:ısı. çok tahriba- sında bahçenin bir köşcslnde~:I kn- Sa.it Çelebi her telden çalıf"r, her 
birler alınmıştır ta uğramışttr. Bu noksanları doldur- rl ' i 1 1 1 mevzun karışıyordu. Bu sırada Ah-

HükOmet m~hsulün kaldmlması malt için yaz arpası zerlyatı yfrzıde ~~e~n~n:r:!t~~:1ı~ m~~r~~' met p:ışan;n: a:Dti~:,~a. ~izll ka!an 
için kati derecede amele ve makine 30 ve yulaf yüzde 22 ve msır yüzde kişi oLuruyordu Snlt Çelebi de Ah- bir şey• yoıctur.• setzune gulerek dedi 
temin etmiştir. Tarlalnrn gübrelen- 5 nispetinde arttırılmıştır. met paşanın ~inde ona dalkavuk- ki: 
meslne de hükümet yardım eLmlştir, Patates ekimi geçc-n seneye naza- luk ediyor: - Grçek öyledir, devletlim! Düıı
Mahsul miktar ltlbnrile orta derece- r:ın yüzde üç yüz arttırmı.,tır. Hü- - Aman devletlim, diYordu. siz yada gizli kalan bir şey yoktur Fa
de olmakla bember buğday evsaf itl- kumetln teşviki ile patates şimdl iyiliği ne kadar seversiıılz. şu çocuk- kat, bazan da öyle gizil hMiscler 
bar~ iyidir. Bu cihetten normal se- Bulgari.standa başlıca gıda maddesi lnnn ailesinl de Irendllerlni de se- vardır •• insan söylese de kimse inan
neıere yakın bir mahsul alınmış olmuştur. Halbuki evvelce Bulgarlar vlndirdiniz. Allah da sizi sevtndirsnl. mnz. 
oluyor. patatese pek ehcmmlyet vermezlerdi. Gerçekten Ahmet pa.şa Jyillğl sever Ahmet paşa., Çelebinin bu sözün-

Macarlst.nna Şimali Trans1lv$nya Buğday mo.hsulü geçen mayıs ve bir adamdı. Çelebiye: den şüphelendi: 
Baçka ve Babanya gibi üç mühim haziran kurak gitmesinden vas:ıtt - Neye yarar, dedi. Pad.l.şa.ha bir - Hele şu dilinin altınd:ıkl oo:k-
mınta.ka llha'k edilmiş bulunduğım- miktardan da.ha aşağıdır. Ay çiçeği türlü yaranamadık. Bağdat seferine layı çıkar bakalım, Çelebil Neler söy
dan nllial netice henüz alma.mamış- ve ş"ker pancan mahsulü orta.dır. çıkarken, yanına hırsızlığa istidadı lemek. neler yumurtlamak istiyor-

sun? Bll1rsin ki bıı.rada yaban et 
tır. Şu kadar var ki ötedenberl Ma- velhasıl geçen şiddetli ve sert k~ olan lllda.mlan almamasını tavsiye et- kimse yoktur. Hepimiz ser \'cı-lr. w. 
carlstanm en çok hububat yetiştiren bütün Avrupa fçln teliı.ketu ve tah- mlştim. ııBen. hırsızı. nam.usluyu t.n-
112mtak.ası ~yılan Baçka'dakl mahsu_~ rlpkar olmuş, ya.z mevsiminin ilk ay- nırım. İkaza hacet va.r nu?a dedi ve ve

5
nn1e-z tçnkıntlınctnnız. 

1 M"~" ıs•" mi hsul- beni ızidd"'·le tekdir etti. o cun-den- a t elcb . paşanın sm!crinde.n un ~ -r .... nın umu ma u lannda havalar gayri müsait cr!tme- .. "'~ 

üzerinde mühim bir tesiri olnca~ı sine ıratmen Avrupanın cenub~ gar- bert padişahın nazarında blr ::;inek ~=ıı~!~· ~;:~ta~~::e~e ~~n~~: 
muhakkak bulunuyar. bi mmtakası mahsulü bu sene orta kadar değerim Yok. 

Macarlstanda hayvan yemi olarak veya blraz dalhıı. iyi olmuştur. Bu sa- - Allah sizden rnzı olsun, devlet- sesi onu için için coşturuyordu. 
kullanılan mısınn büyük ehemmlycU yede Avrupanın mühim bir kısmı lim! Siz vazifenizi ya.ptınız ya.. hiç - Devıetıımt dedi, size Pldi,ahın 
vardır. Bu sene mısırın saplıı.n ve iaşe durumunu kurtarın:ı.şt.ır. olmazsa. manen üzünt;üden 'kurtul- blr gözdesinden bah.ı;ctsem.. meselA 
başaklan son yağmur ve güneşli ha- dımuz. bu kadın zindana atılsa; or:ui:l ölse_ 
vala:-1.an iyice inkişaf etml:}tir. Dl- ı 1 ..:.... Sultan Murat genç . fakat çok 90Ilra dirilip bir bnşkasına varsa... 
~er haj'Van yemleri Ue .şeker p:ıncan R A D y Q anlay:ı.şlı bir hü.kiımdardır. Benim siz bunn inanır mısınız? 
mahsulü geçen seneye nazaıan bu sc- lka?.ıma teşekkür etmeliydi. B~n ona Ahmet pa.~ iri göbeğini hoplat.arat 
ne daha iyidir. - kimseyi, bilhassa. namuslu ndamlnn güldü: 

Kenevir tohumu, kenevir elyafı, Bugünkü proıram gammazlawıı.dım_ H~rsızlan. s~hte- - Haydi ennım .• Kar dağınm ar-
tiltün ve ay "lç~ mahsulü da daha 1" 30 p - · ı kıi.rlnn haber verdim. Hele blr kere dındakl meçhul !\lemde bile böyle 

..,. ~,.. w. rogrrun, 12,33 Muzilt (P .) , "' 
iyi olmuştur. Şu kadar var ki ke- 12,45 Ajans haberleri. 13 Şarkı ve tür- kulağını dışanya verse de halkın söy- m .. nnsız şeyler oimaz. Sultan Murariın 

ten tohwnu ve ket.en yağı nıJ.hsulıi küler, 18,-3 Çitte fasıl, 19 Ziraat saa.t.l, ledlklerini işitse .• kaç gündür Fatih bir gözdesi vardı; niçin gözde:ı düştıi
haşcratın musallat olmasındnn fena 19,15 Müzik, 19,30 Ajans haberleri, meydanındaki Sıra. kahveıerue, CI- ğünü iyice bilmiyorum amma, hu genç 
olmuştur. 19,55 Şarkılar, 20,15 Rad;ı> Gazetesi, bal! kıyıiannda, Ayasofyn. meydanın- ve güzel kadın geçenlerde Yecllkule 

Macarlstanda bu seneki en iyi 20,45 Miizi.k (Pi.>. 21 Evin saati, 21 ,15 da, Blnblrdlrekte ve daha bu gibl zinrlanında ölmüş, Duydum ki, padl
mahsul üzümdür. Rekor yıh olan bu Milzlk so.h'beUerl, 21,45 senfoni or- kalabalık semtlerde öyle dedikodular şah da onun ölümüne bir hayli a.::ı-
scnek.1 üzümlerden yapıl:ı.cak şarap- kestrıı&, 22,30 Ajans haberlôrl ve oluyor ki.. mış. 
lan muhafaza edecek mevcut kap borsalar. - Halkın yaptığı bütün bu dedi- - Bu kadının adı CAsümnn> değU 
bulunmadığından hükümet şa.ra.pçı- Yaruı sabahki program kodulann birer esası vardır, devlet- mi? 
Iara yardım etmek zorunda kalmıştır. 7,30 Program, '7.32 Vücudumuzu ça- llm! Bir şey vaki olmadan dile düş.. - Evet. Vaktiyle bir şıövnlven\n 

Romnya plii.ıılı iktisat rejiminin Iıştıralım, 7,40 Ajans haberlcrl, 7,55 mez. Ben büyüklerimizin yerinde ol- kızı imiş •. bir deniz savaşında bizim 
şiddetle tatbik edildiği bir memle- Müzik CPI.>. sam, halkın dilinde dola.şan bu dedi- denizıcllerlmlzln eline düş.muş, I&

kodul::.nn iç yüzünü öğrenmek ve tanbula. geUrıni!}ler ve sarayıı hediyo 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nik mektuplar yazan bir l 900 şairi 
tip~ mukall!di bekleı'kcn bu cağ' gibi 
ve hayat dolu insan!.. Kentli uCa!t 
tefekllği ile bu kocaman genç adamın 
yap:ıca,tı te"badı düşündü gülümsedi. 
Şimdı iri yarı adam ba!juu çevir

miş ona bakıyorou. 

Nazan hemen kostümünün yaka
sındaki lacivert organtinden yapma 
süs çiçeği kopardı, Yüzüne doğru 
kaldırdı ve hattı\ bezden çiçeği kok
ladı da ••• 

Dev adam taUı tatlı gülWruıedl. •• 
(Bir yıldız} 

muyum) ... Fakat merale ettim de... Heyecan, rutubet. cüceyi titreti-
Ne yapacağız) . • . yordu. Büyüyen gözlerle etnf111& 

- Taşçı uıtaa Ali dayı gelecek bakıyor, dişleri biri.birine çarpı-
de ... Haydi. buyurun ... Jnin... yordu. 

Ruhi. bu aaiır duvarlar arasında, Şurada burada, ahlmıı bazt eşya 
kendine nazaran dev cüsseli olan görünüyordu. 
bu iki insanın ortasında ne yapsa - Nereye gideceğiz) . . • Ne ya-
fayda vermiyeceğini anlamıfh. OnUll" pacağız > . . • - diye kekeledi. 
için, mukavemeti manaısız buldu. Bodrum hayli karanltkb. Köae 
. Suyuna git:meğe karar vennİJtİ: Emin, yukarıdan bir cep feneri ge-

- Peki ... lniyorum ... Demek Ali tirdiğinden, onun aydınlığı aayeain-
dayı apğıya gelecek ... Amma niçin de, bazı bölmelerdea geçtiler. 
yukarı almadmız > . • • Emin, ka.yn.anasıoa: 

- Bazı inınt vardır •.• Alçİ. tAJ, - Yakm fU fenerir - diye, bir 
tuğla qleri ... Onun. fikrini öğrenmek lim:balı fener önünde durdu. Onu 
istedim... Hem bakacak. hem de yakblar. 
konuşacağız ... S"ızin de orada bu· Tcwandan sarkan bir çe~ele u-
lunmaııız fayda~ vereceği için bod- tılar. 
ruma iÜiyoruz... Bu em.ada: Kıvn-kkl Kvvklcl 

- Ha .•• &et ... Hlı hh ... Ha... ~unan aeei duyuldu. Kapa· 
Evet... İnfaat ... Harç... Tuğla ... tıld&ğı kömürlük gibi yeno kapıımi 
Bu giLi İf}ere ıon zamanda merak zıorluyo.rdtL 
sardığmızı biliyorum ... H1ı hh... Serayh hanım: 

Köse, hain hain di§lerini ırWr- - Dur., aabiraizlanm&. .• Seni 
datb: şimdi çıkaracağız .•• Kafeaine kavu-

- Handanın . defıerini büyük bi.r ,tacalWn. meraklanma... • diye ıes
dikkatlo olaıdujanaz anlaplıyor... lendi. 
Sizin bilmediğiniz.. öğrenmediğiniz Bu ıın.da, feneı:in havada ıallan
kalmaırn9 ... Sakan Hamidin olduğu ması keeilmit, gölgeler, bodrumda 
k~r. a~ ~ eara,ıuna 4a ırar- durulmuttu. Cüce, etrafta ne oldu-
kıfaimz... . v anlamap uiraıa,yordG. 

devlet işlerini ona göre düzenlemek ~tmişler. Benim blldlğim bu kadar •. 
için, kıyafetimi tebdil ederek bu top- - Kulunuz da. böyle blliyorwn. 
Jantı yerlerini birer birer dolaşırım. Fa.kat, iddia etsem, desem ki. (Asıl· 
Halkımızla hiç bir teması olmıyan manı bugün dirilip mez~rdan çık.. 
vezirlerimiz dlva.ndıı. toplanıp tat- mıştır. Sadece bu kadar değil; nynı 
bikı kabil olntıyan kararlar veriyor- zamanda. bu kadın tanınmış blr er
lnr.. ve padişahı da. böylelikle alda- kekle de evlenmiştir. Bıına. ne buyu-
tıp duruyorlnr. rulur? (Arkllsı var) 

- Ne garip yer buruı... Birkaç 
fıçı ..• içinde çimentolar ... Sonra ke-
narda yığınla tuğlalar ... Daha öte-
de başlanmış, fakat bitmemiı bir 
yan duvar... Daha ötede bir diğer 
duvar ... 

- Niçm gddik buraya) 
- Arzettim ya, birader .•. Nere-

deyse Ali dayı gelecek ... Fakat biz, 
o zamana kadar oyalanalım... Eğle
nelim ... Şu yan duvarı birlikte ta
mamlıyalım ... Emin olun, bu ufacık 
it bize zamanın nasıl geçtiğini hi.
settirmiyecelctir ... Son günlerde her 
nedense bunu zovkedindim. .. Pelt 
hotlanıyorum ..• Aynı zevkı .ııiie de 
aıılamak isterim dostum ... 

Saraylı hanım. birde-0bire kö
pürdü: 

- P~lun. pa~ın... - de
di - Artık bu ıiyaıete ihtiyaç yok ... 
Bu bacaksız. burada. bağmnalc de-
ğil a. bomba olup patlan, ıeıini dı
şarıya duyuramaz, fem 1 Onun için, 
öleceğini bilmesini istiyorum ... Batı 
na geleceği anlasın .•. Hiç olmazsa 
bir müddet azabını duyar da cezası
nı görür ..• 

Cüce, iki adım geri aıçradı. 
- Beni öldürmek niyetinde misi

niz), - dedi. - Buraya onun için 

mi getirdiniz) ••• 
Köse: 

- Ha funu bileydin 1 - diye gül
dü. 

Sonra, kaynanasına dönerek: 
- Merak etmeyin. kayınvalide ..• 

Azabı duyacaktır ... Zira birdenbire 
ölmiyecek ... Hem belki de o1mez ... 

Cücenin titremesi artmıştı. SesJ 
boğazında donuyordu. Dizleri vÜ• 
cudunu çekemiyecek bir hale gelınit. 
oraya yığJivennemek içtn büyük bir 
gayret sarfediyordu. 
Boğuk boğuk: 

- Dün gece yakanda ıöyledik
lerimi h.ahrlıyor musunuz) - dedi. 

- Evet, evet ... Hepsini... Ay-
nen .•. 

- Fak.at demiıtim ki... Tedhir 
aldım... Şayet beni öldüreck olur
sanız .•• Arkamdan İntikamım alına~ 
caktır ... 

- Hm .•. Bunu da hatırladım ... 
- Peki gene de mi öldürmek İs• 

tiyoraunuz) ..• 
- İıte, onun için cBelki de öl

men dedim ya ... 
- Açık konuşun ... Maksadınız .... 
- Şu teJbir ne in1i,, anlatın ... 

(Arkası 'Vat) 

l 



1 - iŞ ARIY ANLAR 

J.İSF. TAJ.EBESİYİl\J - Öğleden 
ıonra her lıang1 bir işte çalı..•·nuı.k is
tiyorum. Tahşlllme medar olmak üze
re iş arıyorum. Akşam'da L.B rü-
muzuna mektupla müracaat. -

2 - 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 

BE Jl.1.lFUSl.U BİR Afı,E l'ı"EZDiN
DF. - Dolgun maaşla yemek ve ev 
hizmeti yapmasını bUen Tfü-k bayan 
ı~zımdır. Tahtcıkale caddesınde ll3 
numaralı kundura boya Jma ii.thane
alne &1.:l.t 9 - 12 ye kadar mücacaat
lan. Te'efon 21147. - 1 

mR KADIN ARANIYOR - Fener
yolunda üç ki~tuk bir aile yanında 
yemek ve ortalık lşlcrlle meşgul ola
cak kim eslz t•r kadınn ihtiyaç var
dır. İstanbul Tütün gilmrügünde Za
fer çikolata fabrikasında bay Hüseyi
ne milracnat etsinler. 

ı:: İl.E 18 YAŞ ARASlND.ı\ - Ayak 
işleri r:örebllece1c kız veya erkek ço
cuk aranı or. Müracnat: Cihnngir, 
an e!\ll sokak Nur1 Demirn~a ap:ı.rtı
mnnı kat 7, 

C..,'NÇ BiR BAYAN ARANIYOR -
B!lümum ev işlerini görecektir Müra
caat· Cihangir, Güneşli sokak Nuri 
Demirağ npartımanı kat 7. 

YAZmANE ARANIYOR - Galata 
semtinde S IIA 4 o<!alı bir yazıhıı.ne 
aranmaktadır. Ta.Uplerln Akşam'da 
cDcnlz11 rümuzuna mtlracaatıatı. 

SATJLIK KAGfn EV - 11 oda beş 
kat her katta mutfak. heırı. terkos 
elektrik havngazı hamamı mevcut 
Gedlkpa :ı. Bnrnylçt 54 No. telefon 
21978 - 1 

TEMİZ BİR AİLE NEZDİNDE -
Almancası mtlkcmmel, Fransızca ve 
Türkçeye vakıf tecrübeli bir bayan 
üçten yuknn çocuklnnn lls:ın. terbi
ye derslerlle meşgul olur. Mektupla. 

APARTIMAN l\ltlBADELESt - Tn.- mnra.cant: Bay Muzaffer, Muhtarpa-
FATİH - Tramvay durağından llmhanede üç odalı kaloriferli, ucuz şn sokağı No. 16, Feneryolu. 

Bayezit meydanına kadar cadde üze- bir daire Ttıllmhane. TaksJm, Aynz-
rlnde 15-6 odalı o.p:ı.rtıman veya 1kl 1 paşa semtinde 3 - 5 odalı kaloriferli SATIUK İNEKLER - Monto!an 
odalı muayenehane yapılmaya elve- bir daire ne mübadele edilmek iste- Kırım 1nC'kler sa~mnl ve gebe sntılık
l1şll kiralık daire arıyorum. Bir yıl- nlyor. Ak~nm'da S. o. S. rümuzuna tır. Oöztepede fınn karşısında kah
lık peşin verlUr. Akşam'd=ı. S.S.A.A. mektupla. veya. 20005 numaraya tele- vede tellal İsmalle mllracaat. 

- 2 fonla mllracaatıan. -------------
------------- ORTA, LİSE - Riyaziye 3 klş1llk 

100,000 l.İRADAN 250,000 LİRAYA GÖZTEPE - İstasyona bir dakika. guruba 8 saat 1 lira. Haftalık ders-
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- 1k1 dön'Um yemiş bahçesi 1çlnde de- ıerı izah, umum riynzl}•esl kuvvetıen
oğlu civarında satılık han ve apnrtı- nlze nazır sekiz odalı geniş sofalı, dlrlllr. Akşam'dn adresinizle' cErde
m:ınlar nrnnıyor. İyi prtlarla sat- hamamlı köşk ve müstakll bir ev me» yazınız. 
mnk isteyenlerin Selek Türk Emlak makt\lan 15000 liraya s:ı.tılıktır. Bey- ------·--------
Bürosuna ömernblt han 2/23, Mü- oğlu umum Emlak, Mis sokak 1711 1 İLK. ORTA YE LiSE - Tnlebelerl
mümcaatlan. Telefan: 42368, _ 2 Tel: 42336 _ ne sene içinde kıtVVC'tll olmaları 1çln 

rlynzlye ve fiziğe çalıştırıyorum. İs-
5000 J 1nAnAN 1,000.000 LİRAYA KİRAUK E\' - Küçük Pnrmakka-

1 
teyenlerin J.'k.şam'cla KT. rumuzuna 

KAJ>AR - Ber yerde her cins emlr.k pı Abdullah sokak numara 11 üç oda mektupla mümcanllnn. 
almak ye satmak nrzu edenlerin: bir mutfak bir helft gcnlş tnras iki' Bİi.HASSA ZEKA işi.ERİ _ 01_ 
Ferdi Selek Türk Emlfı.k Bürosuna taraf k h da ü 11 i k k 
müracaattan. G:ılat.a Ömernblt han ı açı ava r g neş carı ır. mnk iız :-c her işl lyi bir aylıkla ka-

llr:ıdır. İçindeki s::ıhtblne müracaat. bul ederim. Tal belere fen dersleri 
kat 2 No. 23. Telefon: 42368, - 2 ____________ -_ı vereblllr. Hayat arkadaşhttı ynpanm. 

100,00P - Talimhanede 6 kat 55,000 - Eminönü, tramvay cadde- Akşam'da Vedat nimuzun:ı. 
6 şnr oda. Kalorifer su bahçell bir s1 en Jy1 mevkide bir mağaza ıı.yda Al.l'I.\N RAl'AN öliıtE'J'l\IEN _ 
npartman satılıktır. Taksim Şehit- 245 lira kira, nrele satılıktır. Veli TalcbC'lere, büyüklere gramer. muha
muht.-ır cad. 1/4 ven Özder T: 43.486. Özder. Tel: 43.486. D. 420 bere dereleri verir. Kolay ~todln nltı 
D. 422 30,000 - Gedlkpaşnda fj1 bir mev- e.y ıarfmda Almaııc:ı. ~Ur. Her 

so,0110 - Beyo~lu Balıkpaznr blr tide geniş cadde üzerinde 16 metre yere gider. Mücsserelerde memurlar 
apartmnn ıı kat 4 der oda 2 dükkan cephe nrkadan 25 m. cephe 40 m. de- ve mnğnzalnrda çalışanlara stc11og
blr marangoz fnbrlkası aynca büyük rinllk bir bina denl7e nazır köşe ba- ratl, mektup ynzına öğrctıı-. Akş:ım'
blr depo üzerinde bir apartman 300 ~ı geniş bahçe. Acele satılıktır. VeU da P.S.K. - 2 
lira ayda 1ratlı satılıktır. T: 43.486. ÖZder T: 43.486. D. 421 

D. 423 SATIUK KELEPİR JC<\RGİR Hı\-

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşrfn Ke- uıç:~~ı 
şidcsine ayrılan 

ikrnmiyelcr 
1 adet 1000 llrahk 
1 » 500 • 
z • 250 • 

14 » 100 • 
10 • 50 ~ 

40 • f5 • 
60 ,. 10 

J.ISA~ \T. DAKTİLO Biı.iR - Te
lefon muhnberatmı ldnre eden knb111-
ye tC' bir aile kızına ihtiyaç vardır. 
Galat:ı~aray Eml!l.klş müessesesine 
mektupla müracaat Telefon: 49010 

30,000 - Osmaııbeyde 4 katlı !5 şer NE - Taksim Şehit Muhtar mahal
ve 6 .şar odalı banyolu çok sa~ln.m lesi Eğri sokak 19 No. dört katlı se
blr apartman acele satılıktır. Tak- klz oralı Ustii taraça nezarete sahip 
sim Şehıtmuhtar 1/4 Vell Özder. T: 10.000 liraya satılıktır. 'Kasımpaşa 
43,486. D. 424 Dörtkuyu Dereboyu cad. 13 No. da 

FRA~SIZ('AYI ÖÖRl'."'S:\IF.K - ve 
Herlletn.ek ıstıyen ortnmektep tale
belerine haftada 3 saat olm:ık üzere 
ayda 3 lira mul:cıblllnde hus11sl ders ••••••••••-••••••••••~•mı11•••• 

:\IUKAVVA KUTU İl\IAUTHA~E
Si. DF. - Çalışmak üzere 16 - 18 yn~ 
lannda iiç işçi kıza ihtiyaç vardır. 
İsteyenlerin Mimar Vedat caddesi 
Erzurum han 31/32 numaralara mü~ 
rncaatlan. - ı 

8iR PEDALCI ARANIYOR - Slr
kec.I Dervı., oğlu sokak 7 numıımh 
İmren Matbaasına müracaat olun
maSl. - ı 

verilir. Aynı şekilde evleNJ de gidilir. 
istıyenlerln sarih ndrPsle Ak~am'd:ı 
Şcöz rumuzuna y:ızmnsı. - ı 

b:ıynn Milnircye. - ı 
7,500 - Şlşl! clvannda tramvaya 3 1 

dakika bir kat üzerine 3 odalı bah- KİRALIK EV - Sarıyerde Ağaçlı IEKTUPLARINIZI ALDIBINIZ 
çcll bir klrglr ev satılıktır. veıı Özdcr Bostan sokağında 8 numaralı beş 

odalı ve geni§ bahçeli ev 10 liraya ki- Gazetemiz 1dr.ırehanes1nl adres 
T: 43,486, D. 425 1 l k ll rf 

ralıktır. Müracaat tele!on: 8127l. olarak gösterm ş o an nr e -
%5,000 - Tnk.'!lm, Sürpagop cıva- _ 1 

nnda tramvaya yakın 3 katlı 4 der 
odıılı b:ınyalu, bahçeli, çok ~ğ'lam 
blr apartman satılıktır. ven ÖZder 
T: 43,486. D, 434 

mlzden 

Et':t.ACI KALFASI ARANIYOR - 16,500 - Osmnnbcyde tramvaya. 
İstanbulda çalışmak Uzere sanata yakın 6 odalı banyolu bahçeıt b1r Ur

(JRTAKÖl'DJ: - Tramvay cadde-
8lnde nltı daireli, Uç dükkO.nh senede 
1600 Ura c;etlren kdglr npartıman 
25000 liraya satılıktır. 13 - 14. arnsı 
80989 a teıeton. - 4 

S ~ - A F A - Evlid -
Okay - A Ö - inşaat - B t K -
M S - ~übendis - l11eıiıar -
C 29 H - 176 - D.N - N D -
BS-N'JD-Ev-811-
S, E - Ş. F - A. T - K B. !8 -

valtıf bir baya ihtiyaç ·vardır. Yazı 1le gir ev satılıktır. Taksim Şe'h!tmuh- ACF.J,E SATIUK EV - (Fatihte 
İst<.ı.:ıbu l 757 posta kutusuna milra- tar 1/ 4 veli Özder T: 43.486. n. 426 M. İY:ender mahallesinde tramvaya 
caat.. - 1 ------------- • bir dakika 4 oda elektrik kiiçük bah-

20,000 - Tepeüstü clvarında tram- çe) Fatih tramvay durajtı Bolu lo
vaya 3 dakika 3 katlı 3 - 4 6 odall kantasına mliracaat 

.Uru - M. V - Şirket 

namlarına gelen mektuplan tda
rehanemtzden nldınnalan rica 
olunur. Al l<:l\UStlT F01 OGRAF - Çekme

sini b ı, n işçiye ihtıyaç vardır. istek
nıerin bu adrese müracaatı: Kasım
p::ı.şa Camllkebtr Potinclle: roknk 10 
Foto D:ı.ktilo Vedla Coşkuner. 

BİR \'E?.NEDı\R BİR Dr. KATİP 
fSTI':.Nh·on - Arzu edenler hal ter
cümeler ni tahsil derecelerini iste
dikleri ı:creti eski ve yeni yazılartıe 
AJı'..Eıun'da v. remzine göndermeleri. 

3 - SATILIK EŞYA 

SATll,IK ÇOCUK ARABASI - Az 
tullanılmış son model blr çocuk ara
bası rntıhktır. İstlyenlerln Akşam'da 
M.0 rümuzuna mektupla mürncaat
lnrı. - ı 

l.OKA~TACILARA EL'\'ERİŞLi -
Sntılık yemek sobası davlumbaz ve 
ı;n1re Be.şlktnş Valdeçeşme Maçka 
meydanı No. 3 B:ıy Ziya Tezcan'a 

-1 

SATll.m: S \HANE BIC LEOPAP.D 
POSTU - Habeş İmparatorunun he
diye 1. <Salonda yere sermek içln) 
Park Oteli oda 21. Kapıcıya müra
caat. - ı 

Gtlzın. BİR PİYANO SATILIK
TIR - Tak lm Tarlab:ışı Yağhane 
sokak No. 50. 

ACEl.TI SATJI.IK TAKSİl\lEl'RE 
SAA Ti - Çok az kullanılmış bilyük 
Argo s:ıatl ehven fiatJe satılıktır, 
Beyoğlu Yenlçarşı Dlrana apartıma
nı altında terzi Nikoya. - 1 

ACI J,P. s ~TII.IK - Ehven !latıc 
Kanada m:ılı blr çift Rönar Arjante 
ehven tlatle satılıktır. Salı, cumn saat 
15,30 dan sonra telefon 80534. - ı 

UF.<'xF.RJ,İ KULl..ANILl\lı\MIŞ -
Ve çok lüks Inglllz kumaşından bir 
gmokln acele satılıktır. Müracaat: 

banyolu apartman satılıktır. Takı;lm • 
Şehltmuhtu l/4 T: 43.488. D. 42"1 5 - MÜTEFERRiK 

lf,000 - Bebekte Küçn.k Bebek 2 
kat üzerine 4 - B (9 odalı) 2000 m. 
bahçe bir kÖŞk satılıktır. T: 43,486. 
D. 428 

2tt.OOO - ŞLşll clvannda tramvaya 
yakın 2 - S - 4 der odalı banyolu 3 
kaUı bir apartman satıbktır. T: 43.436 
D. 429 

45,000 - Ayaı:ptı.§ada Alman sefa- 1 
retı arkasında. 2 ev 16 m. cephe ~5 m. 1 
derinlik denize nazır satılıktır. Veli 
Özder-T: 43,486. D. 432 

ııo.ooo - Clh:ı.ngtrde 1yl bit mev
kide 6 katlı ıı §er 6 ş:ır odalı çok gü
zel apartman Iradı 265 ayda, satılık
tır. T: 43.486. D. 431 

55,800 - Ayazpaşad:ı denize nazır 
kalorl!erll bahçeli ıo odah bir ev ace
le satılıktır. Tak5'm Şehltmuhtar 
ca.d. 1/~ Veli Özder T: 43.486. D. 483 

6,500 - Fatih, Çarşamba, Sultan.se
lim caddesinde 3 kat, 8 oda, geniş 
bahçeli meyva ağ'açlarlle her taraf 
açık denize nazır. Veli Özder. T: 
43,486, D. 435 

30.00t - B\lylikdere iskeleye 5 
dakika ynh deniz üzerine taraçası kn
lor1!er &ıcak su tesisatı telefon be
ton armc garn.J, rıhtımı vanlır. Ayn
ca bahçede 2 oda mutfak, acele sa
tılıktır. Vell ÖZdcr T: 43.486. D. 436 

43,000 - Osmnnbeyde tramvaya 
yakın 5 katlı 5 şer odalı banyolu sağ
lam bir apartman aatılıktır. Ta.ks1m 
Şehit.muhtar 1/4 Vell Ö7.der T: 43,486. 
D. 430 

KiRAl.IK J.UOBLE APAR'I'IMAN -

RİLGİLi BİR BAY - Türkçe derse 
mııkabll İnglllzce ders verecektir. 
Bayan tercih edlllr. Akşa.m'da M. V 
rümuzuna mektupla müracnnt. 

Zayi - Şehrcmtnı ullfus memurlu
ğundan aldığım ııüfus tl'zJrereml 
kaybetttm. Yenls!nl alacn{tımdan es
kisinin hUkmll yoktur 

Şehremini Kllc:ük 6aravmeydanı 
8 No. Mehmet oğhı satı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

TtlrkiJ'e Ctlm.huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu., tarlh1: 1888 - sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nerl baııkn muameleleri 
Para biriktirtulere 28.800 lira Htramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf nesaplannda en 
az 50 lirası bulumınlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııe nşağıdakl 

plftna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 rıdet 1.000 liralık 4.000 Ura ı 100 n<lct 50 liralık 5.000 lira 
' D 500 D 2.000 1> • 120 D 40 • 4.800 J> 

' it 250 J> 1.000 • 1 160 D 20 1> 3.200 • 
40 , 100 • 4.000 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene lçlnde 60 liradan aşa~ 
dfl.."l?llyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 tazlasııe verllecekUr. 
Kuralar senede ' defa 11 eylOl, 11 birincikinun. 11 mart ve 

11 bazirali tarihierinde çekilecektir. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON1.P.1 SİRKETt 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümbwiyeti ile miınalit mukavclenamesi 

22<>2 Numaralı \0/ 6/1933 tarihli kanunla taıdik edilmiıtir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Reımi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi ı 

10.000.000 lnailiz Liraaı 
1.250.000 lnrilia LirMJ 

Türkiytnlıı · bathca Şehirlerinde 
PAR.ls. MARSİ!.. YA ve NlS' de 

MlSIR. 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, YUNANIST AN. !RAN. lRAK, FlLlSTlN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoılavya. Rumanya. Yunanistan. Suriye. Lübnan 

Fil1alleri •e bütün DünyMl11 Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka MtWneleleri yapar 
Hesabı cari ve m~vduat bes~~laıı küşadı. 
T'ıcart krediler v~ nuikli lut'diler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt-r üzerine keşide senedat is:tontosu. 
Borsa emirleri. 
Eaham ve tahvilat, altın ve cmtaa üzerine avans. 
Senedat tahsi!Atı ve saire. 

En yüksek emniyet ıartlarmı haiz kiralık 
Kasalar St-rvi:ı: va::-dır. 

Piyasanm en müsa;t fll"l)arile (kumbaralı veya 
kumharas1z) tas.ırruf bC3aplaıı açılır. 

54 4A • ==· 
Ticaret ve sanay~ odasında '! 

Çimentodan mamul mal çıkaran müesseselerin 
Te\'7.l edilecek çlmcntodan kendilerine lllzumu olan çimeni.oyu nlabll

melerl için haklld lhtlynçlarmı teSbite mcd:ı.r cl::ıbllecek resm1 vesaik ile blr
llkte nihayet 24/10/942 tarihine kadar Dordüncll Vakıf han 3 uncu tat ti-
caret ve sannyt ~besi müdürlü~Ü!le müracaatlan Htm olunur. •542• 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüüünden: 
Meı:ttebim!zln birinci gnıfına bu sene ıı.lımıcnk talebe adedi ıacı ol rnk 

tesblt edılmlştlr, Bunlardan 40 ı oskerl ilse mE-ZUnlurı arasında yc.pıl cak 
müsabrura ne tefrik edllecet: ve 140 ı sıvıı talebe <>lacağmdan son &~rl~ mü
sabaka 1mt1h::uımda kıı.uı.ndığı e'\ velce tiAn ed!Jen tnh:be<len mncı=ı. 33. 38, 
45 61, !06. 129. 138, 166, 192, H'9. 203, 215. 226. 2şıı, 320, 3:?3. 446, i39. 519 ve 
535 numaralı tnlcbe de yntı..,z olarak kallul ed!lmlşlerdl:-. Brııl:mn \aklL 
knybetmeden mektebe mür,,ca.nt etmeleri 1Hin olunur. Askeri ta~c.be ndedl 
40 a lbl!ğ edllemt'2'.5e veya tMl talebeden kabul :cdlld ~! hl'ılde IklııcltcşrL. 
n1n blrJncı gününe kadar şnhst-n veya telgrafla mc:kıetc müm'!:ıat etme
yenler bulunursa bwılnrın ycrfnt de .son müsabaka netıcestne r,öre sırada 
olanlar alınacak ve bu husus c ynca ti6.n oluna.c:ı~t.ır. 

Kadıköy Reşid Efendi sokak 31 No. 
kat 4, 

Salon, yemek, yatak odası g~ hol ~--••••••••••••••••••••••"" 
Salamandra Te telefon Şifll Hasat 111

•••••••••••• l!lll•••••••••••m• 
4 - Kiralık • Satılık 

SATILIK KÖŞK - Feneryo]u Bal
dnt caddesi Nahiye tramvay durag-ı 
köşe başı tren ve denize 1kl dakika 
sekiz oda 1kJ salon bir veya. 1kl 110-
n lim bahçe ve köşke muttasıl birer 
dönlimlük geniş cepheli ağ"açlı üç ar
cı satılıktır. sa.at 19 dan 21 e kadar 
52-2 Telefon, - 2 

HER SF3ITTE - cl,!100 - 8,150011 li
raya ahşap evler satılıktır. Karaköy 
Melek han No, s Emll\kserv1s'e mü.
rn~~ -1 

HER SEMTTE - 3000 - 8000 li
raya kil.gir evler satılıktır. Karnköy 
Melek hnn No. 8 Emlil.kservfs'e mü
racaat. _ 1 

KlffiUÇES:.\IE - Tramvay dura
ğında 91/113 numaralı kömür deposu 
tlrntıktır. Müracaat: Fatllı 

10kak: No. 38 Utlnci kat. Telefon 8154:.1 
-1 

BEYOÖLU - İstlklll caddesinde 
hAien iolemekte olan bir pastahane 
devren aatılık.tır. Buz lltrtn, dondur
ma konservatarlan, dondurma maki· 
nesi .su maltlnes1 buz dolabı ve bllO
mum takımlarlle tmaldthane birllk.
te, Akşam'da CP.SJ rilmuzuna mek
tupla müracaat. 

İstanbul Jandarma satın 
Mlkdan 

Kilo 
9,000 

18.000 
12,000 
18,000 
1~.000 
27.500 

~00 
21,500 

250 

Cinsi 
Nohut 
Jrunı fasulye 
~ytln tanesi 
6ade3a~ı 
Kum üzüm 
Patates 
Salça 
Kuru rovan 
Kırmızı biber 

alma Komisyonundan 
Tnhmln tlatl İlk teminat 
Kuruş L!ra Kr, 

55 371 25 
42 867 
63 667 

850 4400 
88 665 110 
31 939 88 

100 87 BO 
17 1'14 18 
to 18 88 

%0GO LiRA - Dört oda, mut!nk. 1k1 
hell'l, kuyu ve tııraçalı kdglr tv. ı~ın
~ekJlere mllracna.t. Kw:guncuk !ca-
dlye Hamam roknğı No. 84. _ n Dokml kaleme e.lt teminat 8425 'IB 

K1RALIK MOBİLYELt ODA ARA- Mlktarı, c1ns1 blr kilo.su fiyatı ve ilk teminatı Ue hoyetı umumiyes1ne 

Ev, Apartaman 
kiralamak için 

, 
c Akıamı> in Küçük: 

llinlari en ıüratli ve 
en ucuz vaıitadir. 

NU'OR _ Sultanahmet, TUtbt!, Ca- ait llk teminat yukarda yazılı dokuz kalem la§e maddesi btruıbul Ta:ks1ı:n 
ğaloğul ve cıvannda. kalabalık.sız blr ja.ndamuı. entmn.lma kom\syonunumuzdo. lfJ/10/942 cuma günü ıaat 115 te .------------... 
aııe yanında gllndüzlert nzl!ede bir kapalı ıart elaıllttnesUe o.lınacaktır. Dokuz kalemin blr ara.da T&ya ayrı 
kan ıı:oca tçtn. Ak§am'da AR. _ 3 a.yn veyal\ut bir kao kalemtn1 bir arada 1stekllslne lhales1 cn1Zd1r, Nümu-

Apartiman ıaliipleri! 
neltrln her rUn kom1syonum'l\Zda görlUUr, Şartnam$ 618 kuruş beQ~l kar

AHŞAP SATIUK EV - Ytnlka.pı Qe1- fllıAmda komisyonumuzdan a1ınir. isteklllertn eksiltme 'akttnden b1r saat. 
me 80knk No. 60, 6 o~ mutfak ele!: •vve pde,r t&Dliıı t ııl~ktup ıııak1>uzlarlle aall evrakın muhtevi 

Boı <!airelcrinlze iyi kiraci 
liulmak için ·cA K Ş ./\ M> ın 
KO OK tıANi..ARi ndan • 

KÜÇÜK iLAN 
okuyµcuıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, eabın, ki
ra i~lerinde İf ve ioçi için iı· 
tifade ediniz. 

yer aeğiştireceli 
kiracilara tavsiye 1 
l\kpm'ın KOCOK lLAN· 

LARI'nı dikkııtl.. okuraanı:ı: 
lien'dinize en elverişli }'urdu 
yorulmadan bulab·lir ·n·a. 
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Hasan sa9 sabunlyle mçlanmzı 11byıms. Hasan 04eklnln ile aaçlannızı tarayın.ıs. Kepekten ve döldllınekten kurtulan saçlarınız UUI' ve sav hastalıklarından ve mikroplardan Azade kalırsınız. 

ş, diş, n le, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kaşe alınabilir. 

PiYASAYA 
Am alij ağıdı 
ve karton tevziatı 
Sümer Bank Sellüloz 

Sanayii müessesesinden: 
Fabrikamız mumulatından piyasaya badema tal:uia e itebilecek 

olan karton ve ambalaj kağldL doğt'udan doğruya e7hua satılmıya-
caktır. 

f ) Bundan böyle yapılacak tevziat müstehlikle;in kendi ara
larında kurdukları veya kuracakları müseccel birlik, cemiyet ve 
buna mümasil teşekküller emrine verilecektir. Müstehliklere ttN
ziat mensup olduklan te,ekküller tarafından kendi mesul(yetleri 
tahtında yapılacaktır. 

2) Tevziatın ihtiyaca en uygun şekilde yapılabilmeai için: 

a) Cemiyet, birlik ve ya te7eküller. balarının senelik hakikt 

3arfiyat miktarlarını teabit ederek tanzim va tasdik edecekleri 
listeleri ayrıca mahalli Mıntaka TicaTet Müdürlü]derince ve bunla
rın bulunmadığı mahallerde en büyük mülkiye amirliğine tudik 
ettirdiktllll sonra İzmitte müessesemiz merkezine gönderecek.ler

diT. Gönderilecek listelerde, her ihtiyaç sahibinin adı, soyadı sa-
.rth adresi ve senelik sarfiyat miktarı ayTı ayn gaııteTilecektir. 

b) İhtiyaç listelerinin en geç 31 biTinciteışrin 942 tarihlna kadar 
müessesemiz merkezinde bulunması lazımdır. Bu tarihten ıonra ge
lecek listelerin birinci parti tevzis.tta nazan ltiban. al111mıyacağı bil
dirilir. 

c) Uzak şehirlerde bulunan cemiyetler ihtiyaçlarını te~rafla 
(Sellüloz - lzmit) kısa adresine bildirebilirler. Ancak telgraflarını 

aym tarihli mektupla (a) fıkrasınds. yazılı oekilde teyld etmeleri 
lazımdır. 

d) Yukarıda yazılı es.ular haricinde eıhua tevziat yapılmıya
cağından münferid va husust taleplere cevap vPrilmiyecekttr. 

3) ihtiyaçlar müessesemiz merkezince tesbit olunduktan sonra 

her parti tevziatta tahıia olunabilecek miktar b1.111un fiat ve teılim 
1artları ile tevzi mahal ve zamanı alakadarlara ayrıca mektupla 
bildirilecektir. 

4) Bilumum sattılar peşin olacaktır. 
5) Birlik, cemiyet ve teşekküUerin ıenelik ihtiyaç olarak bildir

dikleri miktarları ve taraflarından yapılan tevziatı kontrol etmek 

;ala!\iyetini müessesemiz muhafaza eder. İhtiyaç miktarlarını doğ 
bildirmiyen veya tahsis olunan karton ve ambalaj U.ğıdını müsteh-
lik.lerine, ihtiyaç nisbetleriıne göre vermiyen veya ba7kalarına satan 
birlik, cemiyet ve teşekküllere bir daha rn'll verilmiyeceği ve lcabın
da haklarında idari ve kanuni muameleye tev~ınül olunacağı bildi
rilir. 

M'i jfif 0SAÇrn~oA KEPSK iii 1 
.__ KULLANINIZ. TESlRlNl DERHAL GÖR0RS0N0Z. -illi 

r ~;1J~?!'!~i~ D~~ıı~: 
SOGUK ALGINLIGINA KARSI TF.S1R1 KA TlDtR. 

2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden ara.yınız. 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Sy Bayanlana Nızıtı illa n 
Kürklerlnlzl. ısnıarlamak n tamir etttnneık loln atelyemlze müracaat 

ederseniz hem :ı:E'ngln t.olleksiyonlanmızdan ıstlfad$ etml§ ve hem de 
Tllrklyen1n yegAne itimada. lAyık bir müessesıeslni tanımış olursunuz. 

ııaıyadan diplomalı Terzi ve Kürkçü SAADET 
İstiklıU chdclesl 202 numara. Telefon: 41492 

-~ .. =, 
NEOSTERIN \ 

Sıhhatll olnıalt 1c1n ınsanın 

ağız, burun, boğaz ve bademcik
lerlnl sıhhi blr tarzda temiz bu-
lundurma.sı lAzımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulıık, çiçek, suçiçe~l. me
nenjit .. ilah bulaşıcı hastalıklarda 

NEOSTERİN 

Pülverizas:ron veya gargarası 
şifaya yardım eder. 

Böyle hastalar lle temasta bu
lunanlan korur, şahsi ihtiyat ve 
tedblrt aldıru. Ecıanelerde re

' çeteslz satılır. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Sebil gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın İçinde 
TO çamlann ortasında fevkala
de güze] manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
heı türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğuntı dinlendirmek ve neka· 
ha: devrini geçirmek istiyen• 
lere mahsus yegane mÜeS1ese. 

Telefon~ 42221 

1 Feihtf ;den 
LABORATUVARI 

[Cerrahpaşa hatanesı bakterlyo
loğuJ Kan, idrar, balgam, me-
vaddı ıalta tabllllerl ve (idrar 
vasıtaslle gebeUtln llk günlerin
de kati teşhbl) yapılır. Beyotıu, 
Taksıme giderken Meşelik sokatı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

) 
ı 
( 

• • «AKŞAM» neşriyatı 

MUHTELlF ESERLER 

Kuruı 

Kadın aıker olursa 
Necdet Rüııtü 50 

İtalyadan Amerikaya nud 
uçtular M. Saffet 35 
İttibad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesiı Yakup Cemli 
niçin ve nasd öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Edebı hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 
Hikayeler, türler, hicivler 
ve ıaire 

Fazıl Ahmed 80 

25 kuruşa tam bir roman serisi 

Dipıiz kuyt. va-Na 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
İki cinaye~ ıreC:esf 

Hikmet Feridun 25 
Karaeulımedin esran 

Va-NQ 25 
Ka.rdet katili Va-Nö 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM. karilerme mahıuı 
Jiizde 20 tenzilat kuponu 

~ııımııııımııı .. ııımıı ........ 
..... :_. ........................ ıma .............................. ... 

Terziler, hazır elbiseciler ve di-ı 
kfşçileri istihlak kooperatifinden 

Ortak kaydına devam edildiğinden, sayın e~ıafıınızın blr rın evvel 
Men:nnda Yıldız hanında 14 No. da Kooperatif Merkezine .ınlir:ıcaatları. 

' sm.:ian alınacak Ambalaj kft~ıdı ve kırt.ondan 

Lokman Hekim . 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divllllyolu 104 

Muayene 

cAKŞAM• neıriyati 
ROMANLAR 

Kuruı 

KtlçUk llaıı1ar Yt-Na .YS 
Kıvırak Pata 

Sermet Mu1ıtar 7S 
O.U Sellmi luet 30 
Yalı Caplı:mı 

Burhan Cahlt 30 
Bu perdenin arka11Dda 

z. 1. 40 
DUiün ırecesl 

Burhan Cahlt 100 
Swner Km 

İskıendcr Fahreddin 125 
Aayadım bir Kiln~ doğuyor 

İskender Fahreddin 80 
Pembe ma,lahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın g~ti 

Selami izzet 20 
Devler kaldırımı 

D K K A T ikinci ilan 
5/10/942 

lsf an bul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahiplerUe keza 

her nevi büyük ve ldlçttk lmaJAtla iştigal edenlerin na.zart d"k· 
katine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahlplerile keza her nevi lmalltla iştigal eden atölye sahipleri 
llAn tarlhlnden itibaren en geç bir ay zarfında odamız sanayi 
şubesi müdilrltl'ğline şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa
nayi sfolllne alt bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rlca olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi oda.lan kanununun maddel mahsusuna tevfi
kan tecziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil vesikalarını kayıtsızlar ise iinvan 
tezkerelerinJı hini müracaatlarında birlikte getirmeleri lazım-

dır. (320) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ___________ ı 

Halit F ahrl 75 
Atk fubnası Kasımpaşa - Halıcıoğlu yolunun deniz hastanesi altına tcsadlif edeıı 

Muazzez Tahsin 50 kısmının lstlnat duYarı inşası. kapalı zarf eks11tmesine konmuştur. Ke,if 
1 bedel! ,. 52918~ lira (12~» ~anı~ ve Uk tıeminatı 63895n füa 91 kuruştur. Ihale 

Tevzi yerfı 26/ 10/ 942 pazartesi gunü saa~ 15 de daimi encümende yapılacaktır. Mukrı.-
AKŞAM matbaası vele eks~ltme nafıl l.şlert ttmum.l hususi ve rennl şartnamelerı proj e ve 

•--------.-.-----•ı keşlf hulA.sası ve buna müteferrl evrak iki lira 65 kuruş muka:billnde ren Iş
a:AKŞAM» ka.rilerme mahsuı I !eri müdürlüğünden verilecektir. TaUplerln ilk teminat makbu·.?: vr:•n tn·'k-

yijzde 20 tenzilat kuponu tupları lhaleden sekiz gün evvel fen işleri müdürluğü.nden alacakları rcnnl 
il • ehllyet '\le kanunen lbrazı lAzım gelen diğer vesikalar:'ile birlikte 2490 nu-

maralı kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyacaklan kapalı zarfların lhale 
......... Ooktor ......... günü saat 14 de dalnıl encüınene vermeleri. <ı408" 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR VROLOG 

Böbrek, mesane, idrar nı 

tenasül yallan hastalıklan 
mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı-

sında. Emir Nevruz sokağı. 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel 42203 

GöL mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağaloilu Nuruoımaniye 

caddesi Omıan Şerefeddin 
apartımanı N. 5 --Haatala.nnı pazardan bll§ka 

her gün saat ikiden altıya ka
dar kabul eder. Telefon: 22566 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdarece 11 kalem ~ma.nye lrontağt. pua.nye, müstatll ve gonyc kon
taJc,elıo11it rondelA serlil vo saire pazarl~a ko-nmuş~ur. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 750 liradır. 
3 - Pazarlık 19/10/194'? pazartesi gilnü sa.at 15 de Metro Han blnosuun 

beş1nct katmda. toplana.ca.ıt olo.n komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - 1:steklller1n Levazım.dan parasız olarak tevzi edilmekte olan şartna

meleri almaları ve UAn edı.Jen gün ve saatt& pazarlığa lştlrAk etmeleri. (490 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan: 

Bakırköy emrazı akliye_ ve asablye hastahanesinde mevcut 18 adet eslcl 
otom.ıbll lı\st1ğ1 lle 588 adet boş teneke açık arttırmaya konmuştur. 

1 - Arttuına 23/ 1()/ 042 cuma gilnü saat 15 de mezkO.r hastahant>cic ya
ptlacakt:r. 

2 - Eski otomobil lA.sttklerlııin beherine 60 lira ve boş ~nekeletltı ba
herine 35 kuruş muhammen !!yat tahmin olunmuştur. 

3 - İst-eıklll.ır yi.\00.e o.:ı beıJ kat' teminat akçelenne ait makb ıJl.!a blr
llkte beJll günde h:ıstaihanede bulunmaları ve thaleyl muteakip yu~arda ya4 

zılı lAstik ve tene'ke bedellerinin derhal hastahane baş tabipliğine veya İs-
tanbul sıhhl müesseseler muhast"beclll~IM yatınlması lazımdır. «371l• 

Ticaret ve sanayi odasından 
Kürk ve eldiven imalatçılarının 

Tevzl edilec~ dikiş iplllı'.lnden kendilerine lüzumu olan lpll~l alabllme-
leri için kullandıkları lpllklerln her nevinden ve o lpllklerle Lmal ettıkler1 

• 
ı.ı mamul mallardan b1rer nümune He birlikte muameHHı için lcap eden sene

_•••••••••••ı.-ı• ilk lpllk ihtiyaçlarını teSbit0 medar olabilecek resmt vcsaikle birlikte 15, 16, 
Çocuk anaları 17, 19 tarihli günlerde Dördüncü Vakıf han üçüncü katta ticaret ve sa-

nayi odası sanay1 şubesi müdUrlüğUne müracaatları UAn olunur. 1453• 
Babaları! 

«Yavruma ne hediye verece
~lm?» d.lye artık dllşünmeyinlz. 
İşte emniyetle seçebtıeeeğlnlz gü

zel hediyeler: 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Yazan Faik Sabri Duran ___ so kurut 

Tevzl yeri: 

AKŞAM matbaası 
TELEFON: 2068ı 

Yüzde 20 tenzillt kuponu 
Bu kuponu kesip slparıt mek

tubunuzla gönderirseniz, kitap 
fiatlerlnden yili.de 20 tenzilata 
hak kazanırsınız. Slparlıj bedeli
ni o ~uretle hesap ederek gönde
rlrıılnlz . 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 

Matbaacllara 
KA.~ıdı matbaalara alt olmak Uzere beş kalem örneğin bastırılması ka· 

palı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Bu lşln Muhammen bedeli 10.000, 
llk temlnatı 750 liradır. 

Ekslıt.me 26/10/942 pazaıte3t günü İstanbul T. H. K. Ş. b~kanlığınd& 
ve 27/10/942 salı günü .saat 15 de Ankarada. T. H. K. genel merken satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. İstekUler nU.mune ve şa.rtnameyl ~örmek 
üzere bu lkt yere milracaat ederek usulüne göre kapatılmış zarflannı vere-
bllirler. «533~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

• • 

1 - Kurumumuzun Ta.bil İlimler Faktilteslııln I<'lzlk ve umumi kimya 
En.stltülerlne 1klşer ve Meteoroloji §ubeslne bir. Ziraat Fakült~sinln nebai 
yetiştirme ve ıslahı Enstitüsüne lkl, Ormancılık, Zira! kimya, Be.~ bahçe ve 
Suculuk Enstitülerine birer, Ziraat Sanatları Fakültesı Zıraat Sanatları 
Enstitüsüne bir, Veteriner Fakilltesinln Hayvani Hıfzıssıhha. Anatoml io 
hastalıklar. Fizyoloji ve parazitoloji Enstitfilerlne birer, Ormaa F~kültes ltlın 
Silvikültür, Muhafaza., ~le!anıı İktlsadl, İşletme ve orman mühendisliği 
Enstitülerine blrer ki cem'an ınüsabaıka Ue 22 lklncl sınır asistan alınacaktır. 

-~-----· ~ 

«AKŞAM» ın faydalı 
neıriyatı 

Kuruı 

Çocuklara coiralya 
· kıraatleri Faik Sabrl 50 

Nereden geliyona:? 
Faik Sebrl 40 

Gülliverin aeyabatleri 75 
Yer Y1bi1 Gök yüzii 

Faik Sabri 180 
Bir Tilrk lazmm Amerika 
yolcuJqfu Faile Sabri 75 

Tevz:l yerlı 
AKŞAM matbaaeı 

cAKŞAM• karileriııe mahıus 
yÜzde 20 tenzilit kuponu • 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
I.:amartin caddeai 5. Doğu 

Palu Nv, f 4, Taksim. Telefon: 

2 - Asistanlık müsabaka lıntJhanına glrebl!mek: 1ç1n: 
a - Türk taıbaas:ınd.an olnıak ve 30 yaşını geçmemiş bulunmak 
b - Ziraatı, Orman, Vet3riner veya bunların muadlll Yüksek me-kLepler

den iyi derece ne diploma al'lnı~ bulunmak, 
c - En az blr yaıbancı dlle hakklle vakıf olduğunu Enstitüde yapılaca.it 

imtJhanda tevslk etmek, 
d - Fakültece 1y1 ahlA.!tlı t:ınınmak ve sıhhati yerinde olmak şarttır. 
S - Aslstan olmak isteyenlerin ntitus kağıdının tasdikll suretlnt, diplo

masını, sıhhat raporunu G X 9 d>'adında. ÜQ adet fotağrafmı bir dilekçe 
ile en geç 25/10/942 tarihin& kadar Yltksek Ziraat EnstltUsü Re-ktörlüğün• 
göndermesi ıtzuluıır. · . 

4 - Asistanlık 1mt1hanın.t. glrme .p.rtını halz olanlara RP.ktörlU.kçe t«>
ltgat yapılacaktır. 

O - Asistanlık lmtllıa.ru 2. a. 4111/943 tarlhleımde, orman Faktiltesl 
Eenstltillerlne girecekler l.çln İstanbuld~ Orma.n Faküite.5inde, diğer I<'akfil
tıeler Ankarada yapılacaktır. Asistanlık imtihanı, asistanların giİıneıc islıe
dftl Enstltunün ba!flı oldub fakültede yabancı dil ve mes,lek derslerinden 
yapılır. 

G ~ Zlraat Vek!letl te§ldHltmda vazife aJm1§ bulunanlar da bu lnıtiha
na Ziraat VekAJ.ettnın mUsaa.dcs:t Ue lştlrll.k edcb111rler. 

'1 - Yübek Ziraat Erutııilsü Fakültelerinden mezun olınıyantar MJ.s
tanhk lmlı1hanma. gl.rebUm.elerl Enstitü divanının ayrı bir kararı He olur. 

t6455o o.8582• 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı Satın 
alma komisyonundan: 

1100 lira. muha.mmen bedelle 200 mett·e kamyonet tenwlık bezınln 18/ 
· 10/042 cuma. günü saat 15 de pazarlığı yapıl:lcaktır. 

j hk tmı1natı 83 Ura.dır. Şntmı.:neslle nümune bez koml..3yonda görüle-
bilir. 

İsteklllcrln Gal ta - Mllltılıane cadde.,ı 5-1 No, lu daıredettı kom.syona. 


