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ikinci, yeni cephe mi, zaten Şeker BU SABABKi 'l'ELGBAFLA 

var olan en elverişli cephede vesikaya tabi • o T •• .. ._~~·~:._-: ,. -- ... 

yeni taarruz mu? 
Ş{u'k cephesinde Alman ilerle- k1 e~ müttefikler hazırlık.lannı 

yfşi iyice ağırlaşmış, ~lnız Kaf- bltlrlp çarpışmayı göze alacak 
kasya'ya inhisar etmiş görünür- dunıma. geldilerse, blllnmez ve 
ken müttefiklerde hareke~ hava.- görünmez layılarda düşmanı 

latanbulda aybaıina 
kadar nüfus batına 
yarimıar kilo ıeker 

verilecek 
sı esmeye başladı. kendi kalesinde, ölüm pahasına 

Amerika Cwnhurrei.sl M. gidip vurmayı denemektense, .VUA.yetçe verilen yeni blr kara-

Ruslar, Stalingrad' da bir . 
mahalleden çekildik diyorlar 

Roosevelt geçen günkü nutkunda düşmanın en güç şartlarla den1z ra göre, lstanbulda şeker satışı 
büyuk taarruzların yakında baş- aşın uzaktan geldiği hazır ve el- ekmek karnesi.le yapılacaktır. 
byacağını bildiriyor, Rusyamn veıişli blr cephede harbe ~- Şeker almak isteyenler ekmek 
yükumi hafifletecek pl!nlann mek akla daha uygundur. Belki. karnelerlle bakkallarına gidecek
hazırlanıp karar altına alındığı- de müttefikler illdn bunu tecrü- ler ve nüfus başına yanmşar kl
ru söylüyordu. be edeceklerdir. Afrikayı ve Ak- lo şeker alacaklardlr. Şekerin 

Alman tayyareleri şehre bir kaç saat 
içinde 1500 hücumda bulu dular 

Rusyadan Amerikaya. dönen denizi kazanmak, Mısın kurtar~ karne ile tevzll yalnız İstanbula 
M. Wıllkie ıkincl cephenin hemen mak Avrupa harbinin yansıdır. mahsustur. Memleketin diğer ta-
açılması lüzumwıu gene tekrar- <tİldncl cephe» den ziyade aYe~ raflannda şeker ~erbestt.ir. 
!ladı nt taam.ızı> flkrt olagan görünü- Bu usul ay sanuna kadar de-

İkınci cephe mi, yeni taarruz yor. Cephe açmaya. ne lüzum vrun edecek, 1k1.nclteşrtn ayının 
mu? var? En güzel cephede düşman başından ttıbnren şeker satışları 

Bunun farkı vardır. karşıda duruyor. Orada taarruza ve tevzi m1ktan hakkında viIA.-
Stalin'ın ozledıği ıkincl cephe, Xecmeddin Sadak yetçe yeni bir formül bulunacak-

:Alman ordusunu ikiye bölecek (Devamı aahife 2 aütun 4 te) tır. 

şekilde Avrupa kıyılarına büyük -------·-----------------
kuvvetler çıkarılmasıdır. İngilte-
re ile Amerıka, ileri sürülen bü
tün propagandalara rağmen da
ha uzun zaman bunu yapamaz
lar. 
Dıeppe tecrübem de gösterdi ki 

yüzlerce gemiye ordular, ağ\r 
tanklar, toplar doldurup karada 
dört gözle bekleyen Almanların 
karşısına çıkmak kolay iş değil
dir. Gidenlerin yansı bile dön
medi. 

Karaya çıkma hareketi esasen 
her yerde, her zaman güçtür. 
Bundan ö~e. eşit hattfı. üstün 
şartlar içinde Almanlarla kara
da, karşı karşıya dövüşmeyi de
nemelidir. Bu da Afrlkada oluyor. 

Mısır ve Libyadald İngiliz ordu
su iki yıldır, her yerden gelen 
taze kuvvetler, en güzel sllMılar
la hiç durmadan sağlamlandı. 
Afrikndn, lngıllzler karada, ken
dı toprnklannda bulunuyorlar. 
Dunya:nın her tarafına kara, de
niz, hava yollan var, istediklerini 
getirebilirler ve getirdiler. Al
manlar ise Afrlkaya, deniz yolun
dan, havadan ancak tehlike al
tında kaçamak kuvvet taşımak 
zorundadırlar. Boyle olduğu hal
de Rom mel Mısır'ın kapısındadır, 
kımıldımınıyor. 

Miıtteflkler, her şartı kendi 
lehlerine olan boyle hazır bir 
cepheyi soktiıremezlerse deruz 
aşırı yerden gelip Almanların 
müstahkem kıyılarına ordular, 
sllAhlar çıkararak yeniden nasıl 
blr cephe kurabilirler? 

Eğer muttefıklerin, gerçekten 
Almanya ile geniş çapta çarpış
mak suretıle Rusyaya yardım et
meye niyetleri varsa, kendi top
ı:aklarında, kendileri lehine en 
elverişli şartlar içinde kurulmuş, 
hazır bir cephede, karşıda bekle-

Ekmek • • 
ışı 

Belediye ekmeklik un 
temini mesuliyetini 

kabul etmiyor 
Belediyenin ne vesaiti, ne sermayesi 

ne de teşkilatı buna müsait değil 
Hüklimetı.n ekmek meselesi hak- Zah1r6 taclrleı:j d• gertıcs plya.sa-

kında oon k.arannı ve belediyeye bu dan belediye nf\llUlla u.n alıp İstan
hu.sust.a :yap\lan tebllgntl dtin yaz- bula getlrtemlyeceklerlnl bıldlnnış-
m.ışWc. lerdlr. 

Ticaret Vekdlett tarafından bUd.1r1- İstanbul bcledlyesl.nln lstlh.sa! mm-
len bu karat' üzerine val.1 ve belediye tnknlanndan bu~d.a:r satın nlmnğa ve 
reisi B. Li)ttl Kırdar, zahire tacirleri- buraya getlrtmeRe teş'kllMı ve ''e
le görüştükten sonra &TI'elkl gooe be- saltt de kifayet etmemektedir. 
ledtyede dalmt encümen t\zasının da Ticaret VekAletıne g6nderdlği rn-
1ştlra.klle geç vakte kadar suren bir porda blltlln bu noktalan müdellel 
toplantı yııpılınıf ve İstanbul beledi- btr surette izah eden vali ve beledl
yeslnln bu son karar kal'flSUlda. va.- ye reısı doktor B. Li)tfl Kırdıır. Ti· 
zlyetı tesblt edilerek Tlcaret VekO.- caret VekAleU ek ele ha.kicındo: .son 
letlne blldlrUmlftlr, • m 

Öğ'rendi~lmlı'ıe g5re vali ve bele- karannda ısrar ett.ığl takdirde Istan-
bul belediyesi halkının ekmeklik ih

dlye reisi, Tlcarc:ıt VekAiettne a:1n- tlyacına. llzı.m olan blıR'daylann Top. 
derdiği uzun bir tahrlratta, b- rak: mahsullerl otlsl tarafından bele
taııbul beledlyesl.nln Toprak o!l- dlyemlz ,nam ve hesa.bına &erbe.s pi
sin tevziatı harlcinde kalacak halk yasadan satın alınarak tstanbula ge
tabalı:nlarının ekmeklerini temln için tlrllınesl ve İstanbul belediyesine 
sert>ea piyasadan un sa.tın almak ve burada. teslim edllmsl lAzım geldiğini 
:ls111hsal mıntalLµlanndan Ista.nbula. 11Ave etmıştlr. İstanbul bel~ycs1. 
getırtmeJc mesuliytıtlni il2erlne alamı. ancak bu şeklide İstanbul hnHcının 
racaRtnı esbabı muclbeslle blldirmlş
ttr. (DevAnı1 sahife 2, aütun 5 te) 

a~Iera 

Londra 1'1 CA.A.) - St.a.llngradda Almanların Stalingrad
Ruslar. bu hnrbhı en §iddet.ıl muluı.-
rebesını yapmaktadırlar. Reınıt Rus da muvaff akıyetleri 
tebllğlne göre RuSlar, UstUn düşman Bertin 1'1 (A.A.) - Alman başku-
kuvvetıerln1n hücumu karşısında mnndanlığı, Stnllngradda. AJman ttl.
§ehrln bir mo.hnlleslnl bırakmak mec- menlerln1n kaznndıklan yeni mu
burlyetınde knlmışlardır. vaffak:ıyetler hakkında uzun tal.sll~t 
Mnnınflh Moslwva radYoSUllun blr vcrmL,tır. Bu tntsUtıt.o. g1ke 14 - 15 

mesajına göre Alnuuılnrın Sta- llkteşrin gecest Alınan kıtnlo.n Sta.
llngruda karşı ~nı taarruzu çarşam. llngmdm şim.nl~de Ruslar t:ı.rnfm
ba. sa.babı şa.f nk sök.erken b~lamış dan müstahkem birer barikat halka
ve Rus mevzlleri bu harbin en şld- .sı hallne getlrllmlş olan DzerJlnskt, 
detll hava ve topçu bombardımanına Kızıl Barikat, Kızıl İlkteşrin adlı 
Ubl tutulmuştur. Yiizlerce Alınan traktör ve slllh tıı.brlkasına taarruza 
tayynresi, blr buçuk kilometre geniş- ıb~lamışlar ve şlmaldeki Dzerjlnski 
llğlnde ve blrtm9 kllometro derin- traktör fa.brikasile daha cenupta 
Uğlndeld nus mevztıertne blrkao saat Kızıl Barikat ma.k1ne fabrlka.sı ara -
1çlnde 1500 hücum yaparak bom- sındaki sahaya glrmlşler ve şlddetH 
balannı yağdı.muşlardır. sokak muharebelerinden sonra Alıno.n 

Müteakiben 100 tankın arkasında plynde ve tnnklan. Volga sahiline ka
ikl Alman piyade tUment taarruza. ge- dar Uerilyerek blr tuğla fa.bnka~nı 
çerek ilk sa.ldınşın §lddet ve hızl.le hücumla zaptetmtşlerdlr. 
ağır zayla.t paho.sına blr miktar ile- Daha. flınalde başka Alınan hilcunı 
ruem.t.ştlr. 45 Alman tankı tahrip ve kıtalan Dzerjlnski traktör tnbrtka-
1500 asker ,.e ert öldilrtllmtlştftr, tarının ntelyelerlne g1~1er ve Uert 

Moskovada yapılan tahminlere gö- kollcı.rtle Volgcı.ya lrodar gelmişlerdir, 
re 24 saat içinde Almanlar !O tank ö11oı d x.... Alman kuvvetleri 
ve 2,000 asker kaybetmı,,Ierdlr. 0 eye 0

6• '
1 

l\fo!!kova 17 CA.A ) _ Reuter bUdl- traktör fabrikasının ş:ı.rkındn evler-
riyor: Kıtaınnmı~n toplı:ı.nmo.sına den milrekkep adacıktan hücumla 
ma.hsu,, muvakkat bir sll.killı devre- zaptetmlşlerdir. Bu suretle 15 1lkteş
stnden eonra St.allngradın şimal ba- rln günll akşamı Stallngre.d mUstah
tısında muharebeler bfitOn ştddetlle kem şehrinin bu mtl.hhn ka.lesinl ta
~k:'ifi ti~am ::r. Al Lnların he- mamlle ele geçlmılşlerdlr. 
defi Ltçi maha:ılesldlr. Yüzden fazla. 
tankla hücum edl)'Ortar, Şata\: eğa
nrkcn bll.§1.ı,yan m\ıharebeler, cıın 
batbktan sonra da devam etm.1$1.r. 
Yüzlerce uçak düşmnnı desteklemek
tedir, 

Ruslar, bazı yerleri. ve btrwk so
kaklan terketmet zorunda lı:alnu§
lardır. Düşmanın tazyıkı devam edl-
yor. 

Geceki Rus tebliği 
Moskon ı 7 (Radyo> - Dfin gece 

yansı Moskovada neşredilen resm1 
Rus tebliği: 

18 1lkteşrln günü kıtnlanmı.z Sta
llngrad ve Mcrı:dok mıntaknlannda 
dllşmanla şiddetli muharebeler yap
tılar. Cephenin diğer keslmlerlnde 
ehenunlyetll de~lkllk olmamı,t1r. 

JAPONLAR GUADALCANAL' A 
BOYOK KUVVETLER ÇIKARDILAR 
Civarda büyük bir Japon gemi 
kafilesi görUldU, şimalde ,l\me

rikalllar bir adayı işgal ettiler 
yen Alman kuvvetlerini zorlama- B ) d• • k d 
y.a çalışırlar. Çunkü Afrika cep- e e ıyenJn U ret Ve kuvvetini aşan Londra 17 A.A.) - Japonlar bilyük bir kafile görülmU§tür. Amc· 
hesi, Avrupa haıbınin neticesi, alomon adalıı.n manzumesinden rikan uçaklan bu düıman gemi gu-
ve Rusy ya yardım bakımından bir mesele : Ekmek ihtiyacı Cundnlcanal'ı ele geçirmek. için bü- TUpuna hücumlarına devam ediyor-
Fransaya çıkış hareketinden çok yük gayretler aarfediyor. Son Ame- lar. 
daha kolaydır, fakat daha az riknn tebliğine göre, büyük miktar- y ooi Cine adnııınd Sta l d - _ 
ehemmiyetli de~Udir. Gazetelerde ıene bir ekmek me· yenin def-il, bütün memleket teşki· da düııman kuv.vetleri teçhizatlarile 1 b"lg . d d ~. 'kl~ eyl ag 
Eğer 1ngılizler Amerikanın dn selesidir aidiyor. Kimi, kame usulü 1atına h8.lcim Devletin bqarabilece- beraber karaya çıkanlmı§tır. Ada- tan ° esm e az egışı 0 mur 

yardımile MıS'Jr ~epheslnl yarar- L:alkacakmı, diyor, ki:nü~i vesika ile ği iflerdir. dakl Amerikan mevzileri, oimdl Ja· ur, 

Tebliğin 11Ave.:iinde ~yle deuWyor: 
ı~ Dk~ günü hava kuvveUerl

mlz, duşmanın 10 tankını, G!l 1'.ıım· 
yon ve otomoblll 1mha 'e s-ahut ha
sara uğrattılar, 15 topu su ıurdul:ı.r, 
lld mühimmat depo unu havaya 
uçurlnr, S treni tahribettııer, 2 bö!l\
ğe yakın plyadeslnt dağıttılar ve kıs. 
men hnho. ettıtcr. 

Kıtalarımız, St.allngrad 11ehrkıde 
dü~anın sayıca üst.ün kuvvetlerle 
yaptığı hilcumlan pilskfirttfil"r, He
nUz tamamlanmıynıl malümnta gö
re bir günde düşmanın 43 tunkı ve 
bir alaya yakın kuvve.ti imha edlldl. 
Kıtnlarınuz ınuannldane muharebe
lerden sonra blr fabrika mah:ı.Ueslnl 
terketmeğe mecbur kaldılnr. 

Stallngradın şimal batısında mev
zu muhnrebeler oldu. 5 duşm:ın tan
kı tahrtp ve bir bölU~e yakın kuv·vetı 
yolredlldi. Rumenler, lı!aybettlklert 
mevzileri gerl nlmak 1çin beş defa 
mukabil hücumda bulundularsa. da 
sonunda rlcnt ettller, Muharebe mey
danındn 200 den faz19. d~m n ce
sedi kaldı. 

MoMok mınta.kasında du manın 
tank ve piyade kuvvetJcrlle şlddeW 
muhnrebelere dcvnm edildi. 

200 kadaı:_..._düşmo.nı yokettlk ve bCf 
tankı tahrlbcttlk. Ba.Şka. blr kesim
de btr bölU\te yakın düşman PU'M 
imha edlldl. 

Tuapse'ye doğru 
Vlchy 1'1 (A.A.> - Kafkasvad Al

man kuvveµert Tuapse yolunda Uerl 
harekeUne ~evam ediyor. Birçok mll
h\m ıst1hk0.mlar mptedllmlşUr. Dat 
eteklerlnde şlddeUl muharebeler ol• 
maktadır. " 

Moskovada 
hayat 

Şehirden ayrılmıı olan 
halktan 400 bin kişi 

geri döndü 

l.ondra 17 (A.A.> - Brlt1sche Unl
ted Press muho.blrlne göre M 
halla, vazlyett bilyilk b1r tevekk(lllt 
karşılamaktadır, Şe'hrtn manznra8l 
geçen sencdenber1 çok değişmiştir. 
Bll§Şehre 45 tılometreye kadar yak• 
lnşmış olan cephe 150 kilometre geri 
atılmış, sinemalar, tlynrolar ve okul· 
lar yeniden açılm~tır. Şahlrden .a:v• 
nlmış olanlardnn 400,000 klş1 geıi 
dlmmüştür. Bugün MoSkovanın nUfa• 
.su 3 m1lyonu bulmuştur. 

tar, Rommel ordulannı yenerek a1atış dev~ edecek dıye yazıyor. Her ne olursa olsun lüzumsuz he- pon topçusu tarafından dövülmek- Paaifik'in oimalinde Aleoutinnea 
gerıye püSkurtiırler, bütün Lib- atanbul ihtey-ac~nın. bazı mU§lılar yecıın ve ndişelere yer vermeınek tedir. adalan manzumeılndcn Andreanoı dedir. Amerikan uçaklaı;ı bu adaya 
yayı alarak Tunus sınırlaı1na da- dış.mda,. Beled~y~ tarafından temin için doğru haberlerin yazılmasını. Cudalcanal'ın 500 kilometre oi· ada11 Amerikan kuvvetlerl tarafın- hücum eylemi§ler ve Japon uça.klan 
yauabillrleıse ikinci cephe hemen e~~ece~. ~~n ne halkı büsbütün halkın tenvir edilmesini gerekli bu· mali garbfainde Cuin adası yakınla- dan iıgal edilmiotir. Şimalt Pa.ııifikte tarafındnn hiçbir mukavemet gör-
MJlmış demektir. Zira oradan t~ duıurdu. . . _ lunız. ıındıı. Japon gemilerinden milrckkep yalnız Kiska edası Japonların elin- memiılerdir. 
ltalynya atlamak, Avrupanın . ~ır kıs~ Beledıyelenn., bugday 1111111111111111111111111111111••••••• 1 ••••••111111111uıı1111111111111111111111 111111111n1111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111ınn11• 
lıerhangi bir yerine çıkmaktan u~al ecitlen merkezlere adanllar 
kolay olabileceği gibi Almanyayı gondererek buğday arattıklaruu, ve 
da en derin kaygılara düşürür, bulup alamadıklannı gene ıazeteler 
Akdenlzln şarkında hft.klmiyet yazıyordu. 
gene İngilb; donanmasına geçer Satm alabibnek mesele, Nbn aluı-

İnglllzler bunu yapabilirle~ sa bile lıtanbula kadar tqıyabilmek 
mi? büıbütün batka bir mesele. 

Mısırdaki taaITUZ hazırlıkları Bet on bin nüfualu kaaabalann 
Cenubt Afrika Başvekilinin Lem~ ~ti~a~ zor te~ ~ilirken lıtanb~ 
ctrayı ziyaret ederek taarruz za- gıbı. nüfus~ ~ar milyona ~akın bir 
manının geldiğini söylemesi böy- ıehnn un ihbyacmı Beledıye nece
le bl.r harekete işaret sayılablle- den. nıuıl temin etsin? Haydi temin 
ceğt gibi, sıksık sözü geçC'n ikinci etti, bir. yerd~ buldu ve 5atm aldı 
çephe meselesinin de Afrika har- fan:cd~ Bar haftadır, Kartal ka
t;>int zorlamaktan ibaret kalması z:uın~ IHr tek vagon buğdayuu ge
~k ihtimal içindedir. tı~~ıyen Belediye ts.tanbulun ~er 

Herhalde eldeki en elverişli F!ük 2.5 vagon ihtiyacını elin
Cephede btr' şey '-'apılamazsa bin- eki h~ı vasıta, hangi kudreti~ 
bl teh l.k ~ • naklettirmeye muvaffak olacak? le; l e ile dolu yeni hareket- Memleket münakalatına lstrmbul 

peşinde ko.şarak yeni cepheler 8 led' • h·k' 1 .. 
Qçmnyı düşiı.nmek k bl e ıyesı a ım o sa, ayı ... 
h çocu ça r B" 1 L • k B led' · l' aynı, yahut delice bir macera oy e ,uır aruı e ıyerun e ın· 
olur ki hayatı menfaatler politi- deki mahdut imkanlnra o ~a~~ 
kava feda edilmedikçe bunun sığmaz, o derece aykırı, tehır ıçın 
atı;ıı· soravını hiç bir asker dedikodu kaynağı ve tehlikeli but. 
- Amerıkalı da oı~a - . duk ki bu ariı> habere inanmadık. 

Şehirden köye giden gelint 

( 
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SÖZON 6ELiŞi D!lillEAJMlt$f~MJf!ffJ 
Sonbahar denen üzüntü. Lig maçlar1 

S on günlerde içimdeki üzüntü, can sıkıntısı, keder nereden 
gelJyor dJye dttşünüyordum da sebebini bir türlü bulamı

yordum. Meğer ıu menhus sonbahannış. Evvelki gün •Cumhuri
yet» gazetesinde B. Ahmet Hamdi Tanpmar'm «Sonbahar türldl
IÜ» Jsfmlf uzun blr yazısını okumaya başladıfım sırada işin far
kına vardım. 

Haftanın mühim karşılaşması Beşiktaş 
ile Vefa arasında yapılacaktır 

O yazının ilk yirmi satmndan fazlasını okumadığımı da iti- l.iı' maçlannın beııincl hafta. kar- maçınin ilk devr~ı bu kaaaatimize 
raf ederim. Belki de güzel yazmıştır. Ne yazık ki anlattığı ıey oıJaımalarına yann Fenerbahçe ve sebep olmu§tur. Müdafaaya çekilen 
güzel değildir. Sonbaharın nesine bayılırlar anlamam. Şu, keli- Şeref atadlannda devam edilecek- bir takım karıısında mUtemadiyen 
menin tam anlatım.ile pis havasına mı? Ne açık, ne kapalı tir. Fikatüre cöre Fenerbahçe atar tek kale oynadıktan halde netice 
olan gökyüzüne mi? Denizlere verdiği kurşun ağırhğındald renr- dında İatanbulspor • Davutpa§a, alamamalannı tuhaf karşılamakta· 
ge, tabiata verdiği ağlamaklı surata mı? Apçlann sonbaharda· Galatasaray - Süleymaniye, Fener- yız. Rakip takımın tabiyesine karıı 
ki s~fil manzarasını, toprağın kasap tokmağı altındaki ölil et et• bahçe - Kasımpap, Şeref atadında oyunu açmalan, kapama1an lcabe
vıklığmı beğenmek için insanın kendisini epey zorlaması icabeder. da Beykoz - Taksim, Beşiktaı - Ve- derken merkezden hücumda tırar1a-

. B. Ahmet Hamdi Tanpınar söylüyor: Havada üzüntüye, bir fa takımlan karıılaıacaklardır. Ay- n bu tutukluğun baılıca &mllldlr. 
nevı bekleyJşe benziyen bir hal, güneşte çok belirsiz, hafif bir nı ıtadlarda aabahleyin ikinci kilme, Her iki maçta açıklarını ihmal 
akik rengi varmış. Gökyüzü adeta ıslak bir göz gibi insana bakı- maçları oynanacaktu. ettiklerine ve takımda mlitemadt bir 
yormuş ... Saatler büsbütiin başka bir renk kazarunışnuş... Artık Son z.amanlarda eski hararetini değiıiklik yapıldığına ıahit olduk. 
biiyük yağmurların üzüntüsüne, bilyilk rüzgirlaruı mevslmlne kaybettiğinden bahsettiğimiz fut- Hakkı gib[ hilcum ve rol kabUiyeti 
giriyormuşuz. Cami avlularında, yol kenarlanııda, eski, büyük bol karııla§maları bilhassa Galata- yüksek bir elemanın ara aıra mUda
korularda ve bahçelerclc kummuş yapraklar şimdiden seller gibi sa.rayın liglerden çekilmesi ilzerine faaya çekilmesi taknnın aleyhine ol
akıyor, döniişü olmıyan bir diyara, geçen günlerlmlz gibi gidi- büsbütün çorbaya döndü. Sahalar- maktadır. Bunu Adet haline ıetir· 
yorlarmış... da mütcassıp kulüp tarafdarların- dikleri gün takımın inıicamı ' bozul-

B. Ahmet Hamdi Tanpmar'm §U adeta bayılarak anlattığı, dan ba~ka kimseye teaadüf edilmi- makta ve randıman o nispette azal
maalesef hakikatin ta kendisi olan manzaranın berbatlığına yor. Pek hayra alamet olmiyan bu maktadır. Filvaki Hakkı geçtiği 
bakın. Havadaki üzüntü •.• Mul1arrlrin <ıBekleyişe benziyen bir gidiş, futbol aeviyemlz hesabına mevkide muvaffakıyet gösteren bir 
hah deyip giizelleştirmiye çalıştığı o mızmız, sümü.klü surat... cidden acınacak bir keyfiyettir. oyuncu olmakla beraber takımın 
Güneşte hafif akik rengi ... Böyle bir manzara ancak pek sağlam Her seno bliyük bir faaliyete sahne ahengi bakımından bu düolincesin
mideleri bulandırmaz. Hele gökyil'züniln ıslak bir gö:ıı gibi insana olan bayram günlerinde ıehrimizde den vazgeçmelidir. 
bakıf:I yok mu? bir tek maç yapılmadı. Galatasaray Günün diğer mühimce karoıla~-

B. Ahmet Hamdi Tanpınar sonbahan istediği kadar seve- ile FenCib.ihçenin ıeyahatleri ve ması Fenerbahçe atadmdaki İıtan
bilir. Onun olsun. Fakat reklamım yapmıya ne lüzum var? Bu, diğer kulilpler arasında ııkı bir ir- bulspor Davutpap maçıdır, Genç 
propaganda nezaretinin işfdlr. ~bat noksanlığı bayram glinlerinin oyunculardan teşekklil eden Davut-

Sonbahar! Şu büyük cenaze merasimi sona erse de kurtul- l>oı geçmesine ıebep oldu. paıalılar ıimdiye kadar çok parlak 
sak. Ruhumuza neşe. vücudumuı.a kuvvet gelse! Ug maçlarının sönük bir ıekilde dereceler elde etti. Hakkı geçen 

Şevket Rado devamına ve yapılan karıılaşrnala- hafta Vefa karşısında ikinci devre 
~========================== nn da kalite bakımından düşük ol- esnasında g8sterdiği enerjik oyun 

masına daha fazla •eyirci kalmak takdirle karıılanacak derecede mil· 
Mahkemelerde: 

Bayram günü kumar oynamışlar! 
bu sporun mezannı kendi elimzle kemmeldi. Bu hafta İstanbulspor 
kazmak demektir. Spor idarecileri- karşısında aynı muvaffakıyeti göste
nin elbirliğile bu mevzu ilzerinde rip gösteremiyeceği merakla beklen
çalışmaları ve tedennt ettiği mu• mektedir. Diğer taraftan lstanbul
hakkak bulunan futbolümüzün kal- sporlular da aon zamanlarda takım
kınması yolunda çare aramalarının lannı gençl~ştirmiş olduklarından 

Haydar, İsmail, Hacı, Mehmet danarak Hacıyı susturmak iste- zamanı artık gelmiştir. kar~ıla§manın ııkı bir mücadeleye 
ve Abdürıahman adlarında. beş diler. Hacı bu de!a da. onlara Futboliin bu seferki düşüklü~üne sahne olacağı tabiidir. 
kişi Haydann manav dükkAnının döndü: şimdiye kadar hiç bir zaman raa- Günün diğer maçlannda Ga]ata
Qstünde odada kumar oynarken - Niçin yalan söylüyorsunuz? !anmadığı muhaklciaktır. Ve. bir sarayın Süleymaniyeye, Fenerbah
ruç üzerinde yakalanmışlar. Sul- Hep beraber oyııamadık mı? Or- çare bulunmdığı takdirde bugün çenio Kasımpa§B.ya galebelerl nor· 
tanahmet üçüncü sulh ceza malı- tada bulunan da kumar parası kulübünün maçını takip için aaha- maldir. Beykoz Taksim maçında 
kemesinde muhakemeleri yapılı- değil miydi? Komiser bey yalan ya kadar gelen koyu kulüp taraf.. kuvvetleri müsavi görmekteyiz. Bey
yor. Beşi de suçu inkA.r ediyorlar. mı söylüyor? sız de mert erkek- darlan da yavaş, yavaş saha~~n kozlular beraberlik bakımından ra-
Haydar diyor ki: seniz doğru söyleyiniz. çekilecek ve ancak o zaman ışın · kibine tefevvuk etmektedir. 

- Bayram günü arkadaşım Diye onlara çıkıştı. Fakat dört tamamila ifl!s ettiğini anlıyacağız. Beşinci hafta maçlarına kadar kllr' 
Abdürrahma·n ile buluştuk. Bir ay maznun: Fakat bu kere de iş işten geçmiş lüplerimizin elde ettiği puan vaziye< 
ramazanda ağzımıza rakı koyma- _ Hacı yalanı söylüyor bay h~- olacak. Çünkü sahadan tiksinerek tini göıterir cetveli neırediyoruz. 
mıştık. Bari bir bayram eğlentisi kim. Biz kumar oynamadık. uzaklaıtan h'- meraklının tekr~r sa· Cetvel futboi feder~yonu tarahn~ 
yapalım dedik. Birer şişe rakı alıp Diye inkArda fsrar ettiler. Mu- haya avdeti çok gÜç olduğu kadar dan yeniden kabul edilen esaslara 
benim dükkammın üstündeki hakeme sonundu suç sabit görül- biraz lmkAnsızdır da. göre yani galip 2, berabere 1, fiilen 
odaya gittik. İsmail de geldi. Üçü- 'düğünden bunlardan Haydarın .. .,, ve hükmen mağlubiyetlerde O puan 
müz beraber rakı içme~ başla- odasında kumar oynatmak SU~ Haftanın karıılaşmaları içinde üzerinden tanzim edilmiotir. 
dık. Benim Hacıya iki lira, Meh- çundan dolayı Ud gün hapsine ve diğerlerine nazaran mühimce maç- ŞAZİ Tezcan 
mede de elli kuruş borcum vardı. elll llra para cezası ödemesine, lar Beşiktaş ile Vefa, İ!tanbulspor 
Biraz sonra onlar da paralarını İsmail, Hacı, Abdürra.hman ve ile Davutpaşa arasında yapılacaktır. 1 

almak üzere geldiler. Onlara bor- Mehmedi'.n de kumar oynamak Evvelce de bildirdiğimiz gibi Vefa- l-K_uı_ü_P1_e_r __ Y_._o_._B_._M_. _A_. _Y_._P_ ... 
cun:u ödemek için Abdürrahmana suçundan beşer lira. para cezası lılar bu ıene çok iyi çalışmış vazi· Vefa. 4 3 ı - 13 il '7 
on lıra bozdurmak istedim. o sıra- ödemelerine 26 lira kumar para- yette bulunmaktadırlar. Nitekim Fene11bahçe 3 3 - - 15 - 6 
da bekçi ile polisler içeriye girdi- sının da müsaderesine karar ve- Beykoz ve Kasımpaşa gibi liğin Beşikıta.:, 3 3 - - 13 1 6 
Ier ve; kumar oynuyorsunuz, diye rildi. emekli kulüplerini mağl!lbiyete tst. Spor 4 2 2 - 9 3 6 
bizi yakaladılar. Soka. kta iki tane Kapıdan ... tr ... ·ken Haci·. uğratarak bütüıt nazarlan üzerine Galatasaray 4 2 - 2 13 - 4 

~ k D k k Davutpaşa. 4 2 - 2 12 ıs 4 
de zar bulmuşlar. Bız kumar oy- - Gördünüz ya, siz ne kadar çe en genç avutpaşa ta ımı ar- aın.eymanlye 
namadık, rakı içtik. Bu da yasak ink!r etseniz hrudın cezayı verdi. şısında gösterdikleri neticeli oyun • Beykoz ! ~ l ~ ~ 1~ ~ 
değil ya! Beş lira ceza için bu kadar yalan ve kazandıkları galibiyet burıa k~v- Takslm S - - 3 s 20 -

Diğer maznunlar da aynı şe- söylemeğe değer mi? Kuman er- vetl~ bir delıldır. Tah~inimize gore Kasımpaşa 4 - - 4 3 19 -
kilde ifade verdiler. Halbuki, ka- kekler oynar. Yalan söylemek de Yeşılbeyazlılar bu oekilde ç~hşma-
rakolda verdikleri ifadede suçla- erkekliğe yakışmaz. ların~ . d~vam ed~rlerse lıglerde İstanbul gÜreş 
nnı itiraf etmişler, bunlardan Diye arkadaşlarına nasihat ve- ç~k ıyı hır dereceyı tutacakları v~ birı·ncı·ıı·klerı· 
Abdürralıma·n~ aYanında çalış- rlyordu. !11ılli kUm~de de bu muvaffakıyetı 
tığım bay, şeker almak için para ıdam.: ettırecekleri m~hakkaktır. lst. Güreş Ajanlığından: Bölge· 
venniştl. O parayı da kumarda Oıger taraftan Bcşıktaşlıl~r çok miz grekoromen. . güreş birinciliği 
kaybettimıı demişti. Fakat malı- Milli müdafaa Vekili sayılı galebeler elde etmelenne ve 18/ 1O/ 1942 tarıhınde Kumkapı gü-
kemede bu ifadeyi de inkar etti- Manisa'da lig maçlarına. iyi bir formle başla· reş kulübünde yapılacaktır. Tarb 
ler. Manisa 16 (A.A.) _ Millt Mü- mış olmal~~ına rağmep takımda bir 11 den 12 ye kadar sürecek ve mü-
"' Şahit olarak dinlenen zabıta dafaa Vekili B Ali Rıza Artunkal tutukluk goze çarpmaktadır. Bey· ,abakalara 14 te başlanacaktır. TÔ"" 
memurları ve bekçi ifadelerinde, refakatindeki . zevatla birlikte koz maçının tamamı, Kasımpaşa lerans 2 kilodur. 
Haydarın dükkanının üstündeki dün şehrimize gelmiş ve vali, 
odada kumar oynandığını haber komutan, Belediye, Parti rels
alıp araştırma yaptıklanm ve, lerl tarafından karşılanmıştır. 
beş maznunu zar ile kumar oy-

İkramiyeli E;gani 
tahvillerinin keşidesi 

narlarken yakaladıklarını, ortada Denizlide yoksul Ankara 16 (A.A.) - İkramiyeli 
içki de bulunmadığını, polisleri ki d yüzde beş faizli 1933 Ergani istikra-
görünce bunlardan Haydarın zar- Ç?C0

16 
a(!a yarı Cmmh zı tahvillerinin bugiin Merkez ban-

ikinci yeni cephe 
mi, zaten var olan 
en elverişli cephede 

lan alıp pencereden sokağa attı- 1 D:~zli ~·~87 k u u- kasında Maliye Vekaleti Merkez 
ğını. ortada 26 lira 24 kuruş bu- r ye ayranım yo sul ço- bank ve digv er bankalar• mümes- yenı· taarruz 
ı d r;. k k ld cuğu sevindirmeye karar veren ası 
un u,.,unu ve ara o a maznun- ş hrl 1 ç uk E · k sillerile aoter huzurunda icra edilen 

mu? 
)arın suçu itiraf ettiklerini söyle- e hm z oc sırgeme uru- 19 uncu ikramiye ke•idesinde: 
diler mu a7.lrlıklanm daha evvel bi- y 

M · tırerek bu Şeker bayramında bi- No. T. L 
aznunlar bu şal1itıeıin ifade- rer takım elbise ve birer çtft 13000 ı 30,000 

lerini de kabul etmediler. Fakat ayakkabı dağıtmıştır. 101880 15,000 
bunlardan Hacı biraz düşündük- 20786 3

,000 
ten sonra tekrar ayağa kalktı: Manisada Belediye 46582 3,000 

- Hakim beyi Biz burada ya-
lan yanlış söyleyip duruyoruz am- intihabatı 122 730 3,000 

' ma, gökte Allah var. Hepsini bili- Manisa 16 (A.A.) - Belediye 25 76 909 
yor. Ben doğrusunu söyliyeceğim. seçimi bitmiş ve Parti namzetle-

46585 909 

Şahitlerin döyledikleri tamamile ri ıtti!akla seçilmfşlerdlr. 90029 909 
doğrudur. Haydarın odasında eski 1O1872 909 
dcnberi kumarbazlar toplanıp oy- Gazi lisesi talebesi 11095 5 909 
narlar, Haydar da mano alır. Ken- Ankara 16 - Gazi lisesi tale- l l 2630 909 
disi manavlık yapar amma, bu beterinden bir gurup kömür ve ayrıca 289 numaraya da 120 şer 
gösteriş içindir. Aınl kazancı ku- havzasında tetkikat yapmak için lira ikramiye isabet etmiştir. 
nıar oynatmaktanclır. Biz de ara Zonguldağa gitmişlerdir. Dönüş
sıra orava gidip oynarız. Günlük te Karabüke de uğ'nyacaklardır. -
kazancımızla zor geçinen adam-
larız, kumar oynıyacak paramız Çinlilerin bir 

Me~ur1ara yiyecek 
maddeleri dağıtılacak 

yok amma, hu kötü şey, bir has- muvaffakıyeti 
talık gıbi içimize işlemiş. Evimi· Çunking 16 (A.A.) _ Çin kı-
1in nafakasını kesip kumara veri- taları perşembe günü Lanşi'nin 
yoııız. Bayram günü de odada dış mahallelerine girmişlerdir. 
kumaı: oynuyorduk, bizi yakala- Lanşl, Çekt~ng vilayetinin hükü
dılar. Işfn doğrusu budur. met merkezi olan Kinhva'nın 

Di~er maznunlar, nrkadaşlan- vakınındadır. Buradan Tokio'ya 

Ankara 17 - Hükilmet memurların 
iaşesi etrafında yeni bir k:ırar nl
mıştır. Ö~rendlğime göre 70 liraya 
kadar asli maa~ı olan veya ücretinin 
tutnn 70 lira asit maaqa tekabül eden 
memurl:ırla müstahdemlrn', malivet 
flatlne gıda maddeleri da~ıtılaeik
tır. Scrbcs meslek sahipler!, hükiı-

(B~ tarafı 1 inci sahifede) 

geçmek imkfüı.ı elde edilsin, bu 
hareket başarılsın, Alınan ordu
larının bu küçük kısmı ye'llllsln, 
daha büyük başka işler ancak 
o zaman düşünülürse ciddi sayı
lır. Kendileri lehine en uygun 
şartlar içinde Rommel'in bir avuç 
kuvvetini geri itemiyen müttefik
ler, Avrupa toprağında bütün 
Alman O!dusunun kucağına na
sıl atılır, niçin altılsın? 

Avrupa harbi o devreye gel
miştir ki Afrlkada temelli yenme 
yahut yenilme, iki taraf meı:n
Jekctıerinin maneviyatı üzerinde 
bırakacağı iz kadar Rus cephesi
ne tes ir edecektir. Bugün Alman 
halkı için büyük ve sevhnli kah
raman Stalingradı alacak gene-
ral değil, Rommeldir. Bu demek
tir ki Afrika cephesinin hem 
maddi, hem mane' i de( eri bü-

üktür. 
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HARB DURUMU 

Stalingrad' da kati 
muharebe başladı 

Almanlar silah f abrikalannı zap ... 
tettiler, Volga kıyılarına vardılar 
Dolu cephealndeı diyor, 

Kafkaııyada Alman taarruzu 
devam etmektedir. Fakat du
rumda esaslı değiııiklik yoktur . 

Mısırdaı 

Mısır cephesinde ıtikunet de
vam ediyorsa da iki tarafta da 
bUyük hazırlık vardır. Buna ba
karak yakında ıiddetli muha
rebeler olacağına hükmedilebi
lir. }ngilizler mühim takviye kıt
aları almışlardır. Diğer taraf.. 
tan Mihver de Bin gazi ve T ob
ruk yolile acele takviye kıtalan 
göndermektedir. Hava akınları 
ıiddetini kaybetmeden devam 
ediyor. 

Uzak Doğuda: 

Stalfngrad' da muharebe yeni• 
den ılddetlenm.iıtir. Dlin eelen 
ha'berlere göre Almanlar 2 tü• 
men piyade vo l 00 tank ile hü· 
cuma geçmiıler, mevbur Dzer• 
zlnald f abrikaaını ele geçirmit
Jerdlr. Bu fabrika, ıenecle 3~ 
bin traktör yapmak (izore ku
ru1mu§tu. ve ldetl bir mahalla 
teşkil ediyordu. \ 939 dan beri 
traktör yapmağı bırakarak tanlc 
imaline başlamııtı. Fabrika. her 
taraftan yapılan tahkimat ile 
bir :iatihkam haline getirilmfııti. 
Bu ı..tihkam ıimdiya kadar Al· 
manlann yaphklan bUtUn hü
cumlara mukavemet etmlıti. 
Şimdi Almanlann kısmen harap 
bir halde bu bUyük fabrikayı ele Japonlu, zırhlı ve ağır kruva-
geçirdik1er1 anlaıılıyor. ~1Srler himaye!inde olarak Salo-

Almanlar ayni zamanda top mon adalanna yeniden kuvvet 
yapan Kızıl Barikad ve ıillh Y•· g8nde.rmişlerdir. Amerikalılar da 
pan Kızıl llktqrfn fabrikalannı kendi kuvvetlerini takviye etmiş-
da ele geçirmigle.r, 3 kilometre lerdir. Yakında bu adalarda, bil~ 
genişliğinde bir ıaha Uzerinde hassa Guadelcanal' da. katt bir 
Volga kıyılarına varmıılardır. muharebe olması bekleniyor. 
Şimdi endüstri mahallesinin ya• Diğer taraftan Japon wemi-
rıAl Almanlann elindedir. leri Yeni Hebrid adalanndaki 

Dünkü Alman td>liğl bir mo- mlittefik mevzilerini topa tut· 
torizo fırkanin Volga kıyılanna muşlardır. Yeni Hebrid, Salo-
vardığını bildiriyordu. Ruıla't mon adalarının cenubunda ve 
da Almanların l:>azı yerlerde Avustralyanın doğusundadır. 
muvaffakıyet elde ettiklerini kaı- Japonlar buraya ilk defa olarak 
bul ediyorlar. Kızıl Yıldız gaze- taarruz ediyorlar. Bu taarrzun 
teslı cŞehrln Akıbetini tAyfn ede- denizaltılar tarafından yapıldığı 
cek kati muharebe başiamııtın tahmin olunuyor. 
~ = n sm n as2 !!!!!? - -

Ekmek işi 
(Baş taralı 1 inci sahifede) 

ekmek ihtiyacım temin etmcıtt tlzerl
ne alabllecektlr. 

Öğrendlltbniz göre beledlyen1n b'U 
nokta! nazarı. Ticaret ve Da.hll~e 
veUietlerl tarafından müsait bir su
rette kax§ıla.nmıştır. BeledlyenJn bu 
nokta! nazarına Anka.radan verile
cek katı cevap, ei:mek meselesinin 

Ankara sehrinin 
19 uncu yıldönümU 

Londra Belediye reisile 
Berlin radyosu 

tebriklerde bulundular 

son şek:Unl t!yln ed~ktır. Londra Belediye reisi. Ankaranin . 
İ:Jtanbulda. bulunan devlet memur- hükGmet merkezi olarak aeçildiği 

lan, emekli, dul ve yetimler ba.r19 gllnUn on dokuzuncu yıldönümü 
olmak üzere geriye kalan halk.r.n g11n.. b · 
lük ekmek ıhttyacı 230 ıı 240 ton milnaae etıle Ankara halkına v• 
arasında tahmin ednmekt:Ur Ankara Vali ve Belediye reisine hl• 

Belediyece temin edilecek ekmeıtin taberı B. B. C. vasıtasile Türkçe bir 
50 Iru~a malolacağı hesa.p edlll· mesaj neşretmiştir. lngilterenin, An· 
yor. kara ıehrinin inkişafını alaka ila tar-

Memurlara kibcttiğini ifade eden Londra Bele--
beyannameler diye ıeisi, bu mesajında ezcümle 

ııöyle demektedir: 
Memurlann verecekleıi beyanna-

meler pazartesi günü daıtıtılacak ve «Ankaranın bu inkişafı. Atatürk 
bu beyamıameler ü9 gün zarfında ve lnönü Türkiyesinict kültürel, ıos
doldurularak nah1ye müdürlülder!ne yal ve ekonomik tekamülü ile mü• 
verilecektir. vazl olarak yürümüştür. Ankaralı· 
Karamame~•e göre, ekmek!f'!'lni lar, Londra size en ıamimi dilekle

ucuz flatle alacak ve geçindirdikleri rinl göndermekte ve saadet, refah 
alle efradını beyannamelere yancak te~enni etmektedir.> 
olanlar ~Iardır: Berlin radyosu da gene Türkçe 

Devlet, müesseseler ve demlryolla- neşriyatında bu münasebetle §Unla• 
n baremine dahil olanlar, barem ha- n ıöylemiştir: 
rlcl olan vA!zler, dersll\mlar, hat ba-
kıcılan, müvezziler, maaşlarını büt- cAnkar~nın hükumet merkezl 
çlerln masraf tertibinden alan kad- olarak aeçılmesi, milli Türk bükıi
rolarda çalışan köy ö~etmenlerl ve metit1in hakikaten siyaset, aevkul
eğltmenlerl, mütekait, dul, yetım va cey§ ve idare bakımından çok isa
hidematı vataniye tertı.binden maa~ betli düşünerek iş gördüğünü bariz 
alanlar, yardımcı öğretmenler, açık- surette göstermiş ve Ankaranın in
ta;.ı tO.yin edilen vekil memurlar, şası için de her şey ölçülü bir plan 
mustahdemler, J.şten el çektirilenler- . . . 
le Vekl\let rmrine alınanlar, radyoda ~~hıl~~e ya~ılm~ş~ır. Ankarada bü· 
gündellkle çalışan sanatkılrlar Ereğli tun T urk mılletının ruhu toplan• 
Sağlık teş'kllfı.tı ve amele blrl;ği mc- mıştır. Bu itibarla biz, yeni Türkiya 
murları, ask.eri barem ve gediklller b.iikGmet merkezinin on dokuzuncu 
baremine U'bl olanların §a.hıslan kuıuluş yıh gününde Türk dostlan• 
müst~a olmak üzere 1aşest ne mü- mızla birlikte seviniyoruz.> 
kellef oldukları allelerl. 

Devletçe aynen yardım görenlerle 
l~a bedeU alanlar bu karardan is
tisna edllnt4Ierd1r, .. 

Batırılan Müttefili 
gemilerin tonaji 

Beyannameler doldurulduktan son
ra. memurlara. sarı halka da yeşil Berlin 16 (A.A.) - Harbin bi· 
renkte karneler dağıtılacaktır. Kar- dayetiodenberi Alman, halyan ve 
nelerin basılmasına bugün başlana- Japon deniz ve hava birlikleri tara• 
caktıı-. Yeni şekilde ekmek satışına fmdaın ceman 24 milyon 600 bin 
ay başından itıbaren başlanacağı tonluk müttefik gemisi batırılmıştır. 
söyleniyor. 

Evlere iaşe belgeleri 
dağıtılacak 

Bir haftada Maltada 
103 tayyare düşürüldü 

Evvelce iaşe müdürlüğü tarafın
dan hazırlanmış olup iaşe teşkllA.tı- Londrn 17 (AA.) - Mihve
nın lA.~ı Uzerlne dağıtılması geri ci1erin Maltaya karşı şiddetli hava 
bıraktlan iaşe belgelerinin, mahalle hücumlarına yeniden başladıklari 
mümessilleri ta.rafından, bu ay so- bir haftndanberi 103 Mihver tayya
fiuna kadar evlre dağıtılmasına ka- re!i düşürülmüştür. 
rar verllmlştir. _ ~ 

Allenln her ferdi içln ayrı ayrı ve~ . A • • • • • 

rilecek olan bu tıışe be!gel~rı hükt\- * Tıcaret Vekaletı, bırıncı kalıte 
met, belediyece veya Yerıı Mallar pamuk dökiintüsiinün ihracını yasak 
Pazarlan t::ırafından dağıtılaca!~ her etmi~tir. 
madde lçln vesika :rnnhiyetlnı hai:ıı ..................................... .. 
olacaktır. 

Vali Ankaraya gitmedi 
Bııgıinkü a· etclercten bhı vnll ve 

l.'ın ekmek 1~1 etrafında göri~mek 
iizcrc Aıık:uay.ı gittlğlnl yazmışsa dn. 
bu hal:irrtıı ~ ~ıı yoktur. Dokto1· B. 
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tlniversite profesörlerinden B. 
Sadi Irmak Anadolu seyahatine 
tıkmış; verdiği bir konferansta 
bıtibalannı dinledim: 

Hele bu son köylü refahından 
sonra milletçe içkiye fazla dili· 

Lokantalar 
Tabldot hakkinda dün 

bir toplanti yapıldi 

Şehir tiyatrosu komedi kısmı 

YALANCI 
Mısırçarşısı 

Yeniden 392 bin liraya 
ihale edildi 

tügvümüzden şikayet ediyor. Lokantacılar cemiyeti idare h&o "'* · • · · · .. · Goldoni' nin Türk tiyatroıu ta- ı cede her ıeyin iyi olacafı hükmünü mısarçarşısının tamırı ııını uzerıne 
.1'1emle~ette geçen sene yedi yeti, diln Esnaf cemiyetlerinin Di· rihinde hususl bir mevkii vardır. verir. alan müteahhit ile Belediye arasında 

mılyon ~ılo rakı satılmış. Bu se- vanyolundakl binasında toplanmıı. Çünldi eıkiden Beyoğlunda İtalyan- Şahıılardan ikisinin Arle.ken ve ihtilaf çıkmış ve mukavele feshe-
ntake ~n medılyon.ni(Gebr~l ferd b~şına tabldot iıini görüımüıtür. ca temsiller verilirken, tiyatrosuna Kolombin olması da eserin İtalyan dilmiıti. Belediye, çarııdııki nok-

·
:um. erse z ır çok millet- Ankaradaki tabldot fiatleri ge- 1 1 ı nkin la 1 aık sık gelen Abdülmecide, tiyatro- komedisinin chaliu damgasını ta- s~ arın tamam anması için inşaata 

erı e yas a solda sıfır. Fa- tirt'ılerek tetkik edilmiıtir. ls•~nbul- M 1 N b 'd " "h d' .. hh'd k t b w. cu iıe aum ir cemile yapmak şımakta olduğunu gö.terir. yenı en uç mu en ıs mutea ı e 
a. ayyaş .aşına taksim ederse- da yedi bine yakın lokanta, aıha· b' T k 1 39' b" ı· 'h 1 : · 1 f 1 i istemiş, ır gece ür çe olarak cYa ancı> aynı zamanda bütün .. ın ıraya ı a e etmııtır. n· 

nız .az ... a çıyoruz.. Yeni ayyaşlar ne, piyazcı, ciğerci ve köftecı· va- ld .. · Od '-1 l L 1 •••t 123 " d 1 k d t • Go onanın c un Ki ıç> adlı bir talyan .r.omedi erl gibl tam mlna- ...... • gun e tamam anaca tır. 
a unıyor. O cihet fena.) dır. LUks olarak kabul edilen lo- 1 B J k · · · l k K k bir komedisini temsi ettirmiıtir. Çok sile bir halk .komedisidir. Ağır baı- a 1 pazarı ve cıvannın ıstım a i 

or unç artış. kantalar yirmi kadardır. Tabldot yazık .ki bu gece hakkında daha lılılc ona yaraşmaz. Oyunda taşkın· üzerine dükkansız kalan bir çok 
Köylünün re!~h.a kavuştu~ usulil lstanbulda da kabul edildiği lazla birıey bilinememektedir. lık payı vardır. Fakat ıeyircilerin esnaf, şimdiden Mısarçarıuında 

ni pette medenı ıtıyatlar edin- takdirde fiatler Anlcaradakilerden d"'k'k• k' 1 B ı d b • IA ' Goldoni'nin ikinci bir mazhari• de ckavrayaıının bir tazı gibi seğir- u an ıra amııtır. e e iye, ir 
nıesı azımdır. Kazandığı parayı farklı olacaktır. Cemiyet idare he-- t ft • · 
k • dan yeti do devlet eliyle kurulan Kon- tecek kadar çevik olmuı> lazımdır. ara an çarıının tamın ioi tamam-

umara .v.erse bıle (kum.ar. yetinin diinkü toplantısında tabl- 1 k d'W f d kk 
r - ıervatuvarımu: tiyatro kısmının ge- Çünkü sahneden fışkıran güzel söz- 8'llr en, ıger tara tan Ü anla-

ne ret ettığim halde şunu ıtırafa dot usulünün ihdası etrafında alı- "b' · 1 t h · d"I w 
b la lı Çt!ll sene verdigwi ilk temsı"lde de ler, nükteler, cinaslar seyircilerin rın ne gı 1 10 ere a ıuı e ı ecegini 

mec urum:) ~ ya a şması nan kararlardan İstanbul Belediye b' k d' B lck ı· b-
daha f d Z a Oyundaki Pa ,.O tici kadın> adla piyesın' 'ın oynan- dudaklarından ardı arkası gelmiyen tes . 1t etme te. ır.. ..a a ıye, se 

.. ena ır. ır ı . • reisliği haberdar edilecektir. .. b 1 k b d kka 1 ra doner, dolaşır, yıne memle- mış olmasıdır. Bu temsil genç san- tebessümler, kahkahalar koparmaz- ~ecı, a 1 çı .gı 1 u n ara so-
kette kalır .İçki ise - hele me- atkarlanmızın yüzünü ağartarak bi- !arsa, oyun yağmurla ıııönen bir ha- gukhava tertıbatı konulacaktır. 
deniyetsiz bir adamın içiş tarzı- Şeker stoku zim de yüzümüzü güldürmüştü. vai fişengi manzarası alır, 
le - cinayetlerin artmasına, sıh- Goldoni İtalyanın en şöhretli ko- c Yalancı> nan temsili bir kül ha-
ha tin bozulmasına sebebiyet ve· medi müellifidir. İtalyan komedi- Iinde muhakeme edilecek oluna mu- Bir sarhoş 
rir. Ş k . k bakk sine bir yenilik getirmek azmile hiç vafakıyetlidir denilebilir ve artist-

Profesör öyle dedi: e er şır eti allara yorulmadan piyes üstüne piyes yaz- !erimiz tebrik edilebilir. Fakat te-
Bıçakla sarkıntılık eder

ken yaralandı 
- Köyleri dolaştım. Eskiden verilmek üzere teker mış. oynatmış, hatta oynamıştır. ferruata giriıüecek olursa bazı nok-

hoş bir adet vardı. İkram diye, hazırladı Vücuda getirdiği yüz elli piyesin talar için kalpte uyanan, başka tür-
insanm önüne yoğurt, yumurta, ek!lerisi alkışlanmış ise de içinde ıs- lü temsil edilecek olsaydı acaba 
siit çıkarırlnrdı. Şimdi, kravatlı lıkla karıılanmıt olanlar da vardır. daha iyi olmaz mıydı~ şüphesini . 
bir şehirli fYÖrdüler mı', onu ai7ar- Son günlerde bakkallarda şeker cG ld .• . 1 . k \' gizlemek doğru olmaz Bir iki misal Gazı adında biri bayram geceai 

"' "' b l k d B k b'l o onı nın eser erı ısmen e- . · B vl d b" lamak mutlaka rakı iledir sanı- u unamama ta ır. una mu a ı d'k l h . l k d vereyım: eyog un a ır meyhanede rakı 
k .1 d b I b l ek d ne ı e çesıy e, ısmeıın e yazı . · · h ld k v ''Orlar. Bu sebenle tedarikli bu- şe ercı er e o o ş er var ır. ltalva a••yl 1 t B 1 Lelıo rolünü oynıyan Vasfi Rı- ıçıp sar oş o u tan sonra bıçagını 

.1 ,. Ş k . k . I d ,, ne .. ı e yazı mış rr. un il!ln • k' ld I l w lunmuşlar. Dolaplarında Altın- e er şır eh muayyen zaman ar a b' v 1 V d"k h za. yanı Yalancı O"'•nun mukadde- çe ıp yo an geçen ere sa dırmaga 
B kk 11 . . k k ır çogunun mevzu arı ene ı a- . • J- b I 

ba~laı· mı, 45 derecelikler mi is- a a ar cemıyetıne ıe er verme - yat ht l'f fh 1 d l mesınde cÇocuklar dogv ru sözden aş amııtır. Sarhoş adam Bankalar . . f d ının mu e ı sa a arın an a ın- dd · d b k .. 
tcrsiniz? Şişeler çifter çifter rı- te, tevzıat cemıyet tara ın an ya- t K 1 b 1 k 1 h k 1· b' aynlınca hemen kekelerler ama bü- ca esın e de ıça la hallı:ın uze-

'\ I k d B kk il . . d"' mış ır. a a a ı , can ı, are et ı ır .. .. · ld k le d' . . k I 
luyor. Kendileri de kimseden pı ma ta ır. a a ar cemıyetı un h" l V d'k G ld ·• . yudukçe her ıeyden hepimizin ha• rıne sa ırır en en ısını ya a a-

k . d d B şe ır o an ene ı o onı nın za- .. w • • k • M h d d b' 
aşai7ı görünmemek için doldurup şe er tevzıatını ur urmuıtur. un· d h . . 1 d I "d' ogretmenı olan hayat bize yalanı ma ısteyen • e met a ın a ır po-

,., d k h. . d I manın a er çeşıt wısan a o u ı ı. . w • 1" d b ki v 
doldurup iciyorlar .•• Yere batsın an sonra şe er, na ıye miı üre- Ve bu insanlar refah İçinde, keyifli, ~a- ogretır, _hele benim gibi anadan kıslkmemurun~1 ha ıça ahvurmkaga 
böyle moda... rinin tesbit edeceği bakkallara ve- k b" h .. .. I d ıstıdatlı doganlar olursa > diyerek a aşmıştır. a e met, sar oşu or-

n S d. 1 k hız' Tur"' kler ıilecektir. Gaylgdısız ... ır alya.t d subruyor akr ı. uhsiyetini çiziyor Bun"a' ıagvmen ,kutmak üzere yere doğru bir el ta-
. a l rm a, ş k . k . d"' b kk . . o onı nın eser erın e u co2 un ..... . . •b k k k ld 

için, nüfu. ça Akdeniz milletle-.rl . c er şır etı un a alla.r ıçı.n b ı ki" h k' 1 • • •· bütün sözlerınde yani yalanlarında 1 anca atmış, çı an urşun a ırım 
b d k k Ş k ve o ren ı ayatın a ıs erını gor- d k d b I seviyesini bulmaımz zaruri ol· ın san ı şe er ayırmt§tır. ır etın k .. k"' d'" O L d"l bir kekeleme, düşünüp bulma edası taşın an sıçrayara ora a u unan· 

h . . d '"h' k k me mum un ur. nun ıı;ome ı e- 1 d O M l duğunu tekrar ediyor. ıe rımız e mu ım şe er sto u var- . . k' t 'k k d" . d var Doğru mu} Onun bütün sözle--! ar an sman ev udun kalçasına 
dır ve ııtok arttırılacaktır. rını es 1 en rı a ome ısın en ayı- · '- b ı 1 S h G • k - C.o"lmamız binde 20 - 28 k d ı·v• b··ı·-· ri bir mallara oşa ır gibi ardı arası ı;ap anmıştır. ar OJ azı te rar ,.,- r8'l va anın sa e ıgı, ta ıı ıgı ve ıb ki ı· h" · · 

arasıdır. Bu da Slavlardan h r·n·v·d· O b" .. . I . gelmeden akmalıdır. ıça a po ıse ucum etmıştır. 
sonra bize ikincilik verir. Cer- U varı d 1• d . h . . b' Arleken yani Mahmut Moralı ıne me ın attıgı ı ıncı urşun da Atatur•• k b l a ı ıgı ır. nun utun pıyes erın· ı "! h d" w "k' . k 

k Sa b e ne ıce aıma ayret verıcı ır ' . . . • G · • · be 1 f'f 
menlerle atbaşıyız. Latinlerden Un apanından raçhane a~ı .. • t h ti h J V sanat kudretını ıbda kabiliyetini azının omuzuna ısa t e ha ı çe 
yulmnyız. Fakat artmamıza ma- arasındaki Atatürk bulvarındaki ~~\ıı: ~e ~~a~re ~.d~zır anır ..... 1e 1göstermek için 'olacak bu rolü ga- yaralamış ve bu suretle .arhoş ya
ni olan baslıl'a sebepler var .... cadde ile yayti kaldırımlarının t~çl" ır hev a de a ısdeye, gkuru - yet yavaı adeta hareketsiz oynadı kalanmıştır. Cazi ile Osman Mev-

u u sa neye ay anma an va anın • · J • C h h · d · diyor. Cumhuriyet bayramına kadar yetiş· d .. w.. .. •... 1.. K k I Elde ettiği muvaffakiyet inkar edi- ut erra paşa astaneaın e tedavı 
Hunlar nrasmda da alkolii sa· mesi düşünülüyordu. Fakat araya u~humu dçozlukur. 1 arak ter_e~l g_ay.etllemezse de bu tarz acaba Arleken· ıaltına alınmı~lardır. Miiddeiumumi-

1 sarı , ay ın ı o ara çızı mıştır. l'k hk"k b 1 
,.1~ or. yağmurlu. hava ar girmesi ve diğer Sah l .. l t t' <l"l . . k" in şahsına ruhuna tamamiyle uygun ı ta ·ı ata a, amıştır. 
J ·' ne er oy e er ıp e ı mıştır ı 1 • •• .. • 

Onun kanaatince, bütün ispir- sebepler ın~aatın tamamlanmasına mahalli renk emsalsiz bir muvaf- mudur~ Arleken yururken bıle 
tolu içkiler e<katrası haramı> bir mani olmu~tur. İnşaat, iki aya kadar fakıyetle kendini gösterir. Mükale- geniş adım!ar .atan, ko~rken aıçrıı.- Necip F azıl'ın konferansı 
hale gctirimelidir. tamamlanacaktır. meler son derece ustalıklı olarak yan, hayatıyetı s~lıneyi dolduran, Kıymetli e.i.p Nec!p Fazıl Kısakü-
Doğru u ben kendi hesabıma, Belediyenin getirteceği otobüs- yazılmı~. sırf güldürmek için u\'Clu- aynı zamanda bıraz akrobat olan l"'..k yarınki pazar günü Üsküdar 

bu derece ifrata varamıyorum. !erden mühim bir kıamı Harbiye "' rulan garabetlerden mümkün ;ldu- bir tiptir. Uçarı bir çapkın tipidir. Halkevinde blr konferans verecektir. 
Fakat bir senede 7 den 10 a yük-,Bayezit, bir kaç otobUs de Harbiya ğu kadar kaçınılmı~tır.:. Rolünü bir gece de böyle oynaya- Konferans fAbdUlhak HAmlt 'e ye-
seliş fecidir. 1Ie1c ııarayı bulanın ile Fatih arasında ioletileceğinden G ld .. . b t "ht' t rek, mukayese ederıe, muvaffnkı· nlleşme dlvamızı 1s1mlldlr. Kon!e-
rakıyn aldırması cfcadır. Fatihe gidecek otobüsler, Atatürk .0 onb nan k u d'ardzı 1 ıyfrt el- yetinin bir kat daha arttığına şahit ransa saat 15,30 da ba.şianacaktır. 

İ pirtolu içkiler ara ·ında aynı bulvarından geçeceklerdir. mesıne se ep en ın en cvve ta. - olacaktır. Giriş herkes lçln ser'bestlr. 
~ d dd • l 1 yayı ba~tan ba,a saran Commedıa K l b' . • I . . :r.nmanua gı a ma esı o an an T• . d ll' t • fi• . 1 .. d 1 d' o om ın. yanı Melahat çlı, ıse 

var. Üzümlerimizden bari onları ıcaret müsteşarı el alr e ıpdı asıy e muca. e e. ır. 
1 

tam aksine yerinde sayan, hare- Ecnebi şirketler kontrol 
yaparak rakı yerine moda hnli- Ankaraya dönüyor ta yanca a .. carte> kelımesı ;a - ketsiz gibi tavırlarla hareketleri 
ne getirelim. Ye her şeyden ev- T" V k 1 B nız csanat> manasına gelmez. ynı k d' fı 1 b" • . edilecek 

ıcaret e a eti müsteşarı d I k f'k . . eh· . en ı etra na top ıyan ır tıptır. E b' . k l • d I 
1 kö d erah ıll.spetı·nde· ay Ca · zaman a cmes e > ı n:ıı ve ır ış K l b' .. .. I • d . . . ene ı şır ·et erm e muame atın 

\'e , Y C, r • - vit Zıımangil §ehrimizdeki tet- .. b"l k k d . . 'f d ede I o om ın ın soz erı aıma ınce cı-
1 w deWı'I nıeden1·,·ctı"n tc k'kl gore ı me > u retını ı a e r. 1 l . . . • Türkçe olacağı, defterlerin Türkçe 

yaş ıgın g- • .1 • ı erine dün de devam etmiıtir. B ti C d' dell'arte~ I nas ar a doludur. Yuz çızgılerı, seı 
kk. t • b" b lal m Ô u sure e c omme ıa " olarak tutulacağı, müıtcrilerle te-ra ı c mesıne ır çare U ı · ğleye kadar mıntaka ticaret mü- . b' .. d f I ihtizazlariyle nükteleri aynca be-
Bu arada da: cıTekmil moda- d I v d 1 1 nın ır manası a cpro esyone I' . 1• masta Türkçe konuşulacağı bir ka-

ür ügün e me~gu o an müsteşar, oyu l k d' . d' Fakat b'r ı ırtmesı azımdır. Halbuki kendisini nunla tesbit edilmiştir. 
Jann şeltıirlerden köylere gittiği- öğleden ıonra gümrükler ba~ mü- keli:~r; if::r: l~i~. ~i~deki «~- dinlerken b~ kanaati edinmedik. Şehrimizdeki oirketlerin İstanbul 
ni.ı un~ı mıyahm! _ dürlügwünda çalı•mı•tır. Müsteşar, ıu·at~ 

1 
h I bu tarz 1Bu kadar mısal yeter. Tekrar ede- k d l B 1 - b ta k kt - " " , n emen aynı o an mınta a ticaret mü ür üğüne bağ-

. a ıgır~ aş n O ugu mcse- şehrimizdeki tetkiklerini bitirdiğin- 0 zaman İtalyada başı bo, alabil~ Y~m burada. Şehi.r Tiyatrosu sanat• !andığını yazmıştık. Mıntaka ticaret 
1ı pek dogrudur. den bu akşam Ankara'ya dönecek- d"ıgvı·ne 't t ld _ d Goldo • karlarının bırer bırer oyunlarını ten- b gı me e o ugun an nı k" d k d wT B" l müdürlüğü eone İ şirketlerinde mua-

tir. buna bir.gem takmak; yalnız oyun- ı .'.t led~wc•e 'b;gı ım:1 1~.abz 
1
.evve melatın Türkçe dilinden başka dille 

Gümrük tarifelerinde yeni tadil- 1 1 soy e ıgım gı ı tem11 e mu a agaııız 1 cu arın profesyonelliğinin oyun arın . . iba .1 ff k ld cereyan ettiğini müşteri erle ecnebi 
Profesör Sadi Irmak, «mecbu- ler yapılacaktır. Müste1&r, Ankara• aleyhinde olduğunu gördüğünden du?1ub~11!~t ıtıG rı e muv~._ ab 0 u dillerle konuşulduğunu tesbit ederek 

ri iş» fikrinde de israr ediyor. ya döndükten sonra tadilat hak- 1 • d b f ıye ı ınm. ayem ancDK u mil'" k f" · Tı V k&l b ld 
it I 

kındaki proJ'e esas •ekli alacaı _ tır. oyun ar ıçin e ir nevi pro esyo- ff k b' d ha b' ey ıyetı ıcaret e etine i iı-
- Mesela sıtmayı a yanın y " il nellik esaslan kurmak velhasıl oyun- vba ak ayete ır .. pa~ça a v tuz • ı- miştir. 

Pô vadisinde ko'"ku'· nden kurutmak eni şekille gümrüklere gelen mal- I d er atmak mumluın olduguna ı .. a D T k 1 I an inzibat altına alarak daha e e- 'ha w - ün icaret Ve a etinden ticaret 
için 50 sene çalışmak, milyarlar ar. gün.Ü gününe öğrorıilebilecek, b"I . k . . . retten ı rettir. '"d" , .. w.. ı b h 

h 1 d h 1 ı eştırme ıstemııtır. S h I k d k l .. mu ur ugune ge en cevapta u u--
sarfctınck lazım gelmiştir. Bizim sa ıp en er a anlaşılabilecektir. eskı" on •oz o ara e or arın mu~ b. k 1 b' dild·w• d 
bu Anadolu topraklan üzerinde İthalat eşyasının gümrüklerde Yaptığı iı .te aşağı yukarı. kemmeliyetini de kaydedeyim. Yan skus ır ~nun a tes .ıt el . ıgın en 

b ki ·ı • A oyunları yenıden tanzim tertıp et- I . anuna rıayet etmıyen erın ceza-
23 mecleniyet doğup söndüğünü e etı mesıne mani olunacak, k . 1 1 ' . 1 . yapı mıı yan yapılmamış bır sahne- landınlması cihetine gidileceği bit-
ilim tesbit eder. Biz Jııila daya- gümrük idaresi ve Ticaret Vekaleti, mek, yelhnı m

1 
edvzbu arka ze~gın eşkt!rk- de, bütün imkansızlıklara rağmen dirilmi•tir 

1 k . k .. .. me ve ası e e t ıymetı meş u 1 h b' t ı h v • nabiliyorsak ırkımızııı kuvvetli ma ını çe tırme uzere tuccarın 1 k' 1 1 k d' . w yaratı an ava tam ır ta yan a- Mıntaka ticaret mUdürliığü ec-
olduTrundan ve insiyakınuzla bir peşinde koşmıyacaktır. 0 an es 1 ta yan ome ısıne sag- vası gö " ·· •· ö ·· d anla dı b · k ı f ' ı:. lam esaslarla bağla bir edebi kıymet 1 • h~umb~z.~n h nun. e le ·ı nv - ne i ıır et erinin de terlerini :ve 
Çok korunma rnrcleri buldug" tı- Yeni tadilatın derhal talbikına rı an şe ır utun uıusıyet erı e e- ı · t ak d k ı b 

' vermek olmuıtur. d''- h l 'd' B ff k' t' muame a ını :y ın a ontto a aş-
muzdandır. Fakat dayanma kafi zaruret hasıl olduğundan hazırlık- . . w ne ıııı; te r ı ı . u muva a ıye.ı lıyacaktır. 
değil, artma da lazım. Memleketi- Iar ona göre tekemmül ettirilecek- Goldonl eserlennı yazdıgı zaman de tebrik bir ~azifedir. 
mizi kavuran belalardan en bü- tir. pek iyi biliyor ve takdir ediyordu Se1irn N"zbet G ek 

w t dı P • "salind Ş h · · d b 1 T ki sanat yalnız cdıı> ın 1'fadeşi de- ' u erç yügü sı ma r. o mı en de e rımız e u unan icaret Ve-

- 2-

IRAD vol 

Evlerde sandık! .• Bir zamanı 
bu ne kadar mühim bir ,eydlJ 
Sandık bugünkü e\·lerin radyo-. 
lanndan, buz dolap1anndan ço 
daha ehemmiyetli ldJ. Ve evimiz 
de onun kendisine mahsus bil 
odası da \'ardı: Sandık odası!. 

Bayram işleri, ba)Tanı hazır
lıkları arao;ında bir de asand 
a~~ n sandık yerleştirme» ~ 
~u yapılırdı. Çünkü sandık açma 
oyle çarçabuk, baştan savma gö
rülecek bir iş değildi. l\lescli va
kit darsa evin kadıru: 

- Bu saatten sonra sandık 
açamam ... Artık yanna inşallah! 
derdi. Demesinde de haklıydı. 
Zira sandıklann öniine oturmak, 
saatlerce hesapm bohçalarla 
meşgul olmak icabederdi. 

Sandık açılma günleri evin 
içindeki çocuklar, gençler hatta 
büyükler ıçin Adeta sayılı bir 
~dii. Çünkü aaçılan sandıkıı; 
ıçınden çıkacak eşya ile etrafın
dakileriııl her zaman heyecanla
ra düşüren bir şeydi. Sandıklar 
vardı ki macera romanlarından 
meraklıydı... Bunun için çoluk 
çocuk hemen açılacak sandığın 
etrafını sarardı. Vakıa bu san
dık açanı sinirlendirir, şaşırtır. 
hatta hazan da kızgın kızgın 
bağırtırdı. Amma kimse aldmf 
etmezdi. 

Ve sandıktan neler çıkmazdı 
ki .•. O incecik tülbentlere döri 
köşe ıniniminl bohçalar şeklinde 
dikilmiş lavanta çiçekleri!.. O 
bütün renkleri ve şekUlerlle, bü
yük bir sanatkirhkla yapılmq 
mis sabunlan... Sapsan limon
lar, bir tarafı kıpkırmızı, bir ta
rafı yeşil saplı armutlar, ebna
lar, yeşil salatalık, eflatun sal
kım çiçeği ve portakal •• 

Bunun için sandık kapağı açı
lıp da bir kaç bohça dışa.n çıka· 
nlınca tefis bir Clsandık kokum• 
perde perde etrafa yayıhrdı. 

Sonra renk renk eski elbiseler, 
bilmem nerelerden gelmiş eski 
kumaşlar .•• Annelerin, bilyük an· 
.nelerin sandıklan kokulan, renk
leri ve uzaklardan gelmiş acayip 
antika kuınaşlarile hakiki bir 
alem, bir rüya nlenıl gibiydi. 

Ye bu kocaman sihirli kutula
rın kapaklan açıldı~"l zaman his
lerin önünde bir hayal diinyası· 
ıun, bir nıasal dekorunun kapıSI 
aralıklanmış gibi olurdu. 

O çeşit çeşit bohçalar kadar 
boy. boy; şe.kil şekil kutular da 
miihimdi. Ne kutular! •. Kiminin 
kapağının içi aynalı, itimi Jormı. 
zı veya mor kadifeden mahfaza 
şeklinde, kimi çekmeceler tar· 
zmda ve sanki eski giinlerin es
rannı içinde.muhafaza ediyor
m~ gibi kiHUi... Bazılan da gil
miiş taklidi, üzeri kabartmalı .. 
ayaklı şeker kutulan.. içleri kır· 
mızı veya yeşil saten... Sonra 
eski faytonlarda ve kanapelente 
olduğu gibi düğme, düğme ... 

Sandığın bir köşesine vaktile 
verilip hiç kullanılmamış hedi
yeler... l\lesefA atlas mahfaza 
içinde lavantası. sabunu ve bir 
kutu pudrasile bir takım ... 

Nihayet sandığın en altında 
hatıra kutusu... Meseli ailede 
hemen herkesin çocukken kesil
miş ve kurdelelere bağlanmıt 
saçtan. tlzerl cıMaŞ'lllah» h ço
cuk d m·aklan. Fi1inl'anın gelbı
Jik telinden bir tutam... Sonra 
f otoğrafiar ve nişanlar... Hatta 
bunl:mn içinde kadınlann aldık
ları nŞefkatıı nişanları bile ... 

Bugiin metre murabbaı Ue he
saplı apartamanlarda sandığın 
rolü pek azalmış ve asandık oda· 
sıı> artık tarihe kanşmıştar. 

Hikmet Feridun Es 

Et fiati değiımedi gördiiğümüz gibi, bununla esaslı kaleti müsteıan B. Cavit Zaman- ğil aynı zamanda ciç> in de ifade
şekilde uğraşmak muazzam bir gil dün Belediyeye gelerek Beledi- sidir. Eski tarz cCommedia deli' 
bütçe meselesi. Her büyük faa- ye teftif müdürü B. Necati ve ik- a~te> tarzı d~a ziya~e dılın i~~d~: 
liyete geçmek projesinde olduğu ~isat m~dürü B. Saffet ile şehrin ~ı~e ~hem'"?ı?'et v~rıy.o~du. Çunku 
gibi, burada karşımıza yaman ıaıe iılen ve mülga iaıe müdürlü- ıç ın .ıfadesını temın ıçın hazırl~n~ 
rakamlar çıkıyor. Buna rağmen ğüne ait bazı meselelerin lıallile m8:k ı_mkanı yoktu. Akt~rler ı_eçt~-

Okuyucu 
mektupları 

Bug-ünkü proıram Son günlerde et fiati değiım&o 

11paramız kafi değildir! » diyerek meşgul olmuştur. len bır mevzuu hep karıhalarıle ıı- 1 
kollarımızı ba~hyamayız.. «l\lec- lemeğe mecburdular. Tabiatile o 
buri iş miikellefiyeti.ı ni memur KÜÇÜK HABERLER mevzu bütiln vuzuhiyle tafsil edile-
sınıfınuı haricine teşmil ederek ~ezdi. Kasdedi1en mana tam~?'ile 
büyiik miJli davalanmızı bu yol- * Boyacıköyündo oturan eczacı ıfade olunamazdı. Çünkil aktorler l 
la halletmeliyiz. 'Üniversite mu- kalfası 16 yaıında )'ani dün iskelede daima itin kolay tarafına ka.çm~ta, 
bitinin de fikri böyledir. Tabi bu- dolaşırken kazaen denize düımUı. oyunlarında hep temaşa kudretıne 

1 
lunduğumuz dE'mokrasi prensip- boğulup ölmüıtür. Yaninin cesedi dayanmakta idiler. Bedit ruht kud
lerile bu <ıiş mükellefiyeti,1 tena· de.-ıizden çıkarılarak muayene edil- reti yaratmağa vakitleri yoktu. 
kuz teşkil etmese gerektir. miı ve gömülmesine ruhsat veri!- Lüzum da aörmüyorla.rdı. Çünk.U 

Evet, etmese gerektir; doğru. miıtir. güzel bir fıkrin temallinin kolay, 
Çünkü bu, crangaryaı> nın tarifi- * Bakırköyünün Mahmutbey na- tahsilinin gOo olduğunu biliyorlardı. 
ne sığmıyor. «An~aryan, bir baş- hi~ine bağlı llcitelli köyünde Ha- Goldoni bu sebeple bir aksülamel 
kasının zenginliğini temin için san ve Ali adlarında ilci kardeı bir duydu ve bu vaziyetle mücadeleye 
<ıbedava işı> tir. Böyle çalışmalar arazi meselesinden aynı köyde Nuri giriıti. 
ise, ferdin ve milletin yaşaması ile kavga etmiıtir. Kavgada Hasan cYalancı> Goldonl'nin yazdıia 
için «mukaddes işo Jer arasına ile Ali bir olup Nuriyi muhtelif yer- yüz elli eserin en çok rağbet g8-
tasnif edilir. (Va-NU) !erinden ağır yaralamıılardır. Nuri renlerinden biridir. Piye.teki bütün 

hastaneye yatırılmıı, Ali ile Huan ıah11lar aramızda yaııyan gündelik 
yakalanarak. tahkikata başla.nmııtır. insanlardır. İçinde telkin edilen dU.-

---••ı----

Konıerler hakkında 

• 
Di1n bir okuyucumuJJdan fU 

mektubu aldık: cHavalar soğudu. 
tlya tro mevshni baotadı. Şehir 
tlya trosunun temslllerl, tiyatro 
lhtlyacını bir derece tat.m.1n edl
Y'Or. Fakat henüz kowııerle~ bq
}Allmamıotır. Halkın gOzel musl
k.l;ye ratt>eU h~ sene bir paroa 
daha fazla artı.7or. KnMervatu
va.r kıolıserlertnde yer bulun.ama
nıuı. bunun en bll71lk delllld1r. 
Bu kamerler! arttırmak tmlnı 
yok mudur? 

Garp memletetıerlnde mu.slkl 
tahsU et.mit bJ.roolc kıymetli ses 
an~rtanmnı vudır. Arasıra 
bunlar d& toMer- veremezler mi? 
Bu eibl tooaerler hem ken.dllerlne 
btr ftlidat tem1n eder, hem 
haJQı mudd ıııtı1acım tal.mlıı 
eder.• 

* Samatyada oturan lstirati adın
da biri bahçesinin duvarını tamir 
ederken duvardaa düşerek ağır ya
ralanmıştır. Yaralılar hastaneye kal
dırılmıılardır. 

* Şehremininde Şükrünün beı oünceler ni.kbindir. Hor deTir tellk
yaıındaki oğlu Salahaddin dün evin kisine uygundur. PiyHt• mmani 
penceresinden sokağa düoerek yara- ten~i~ eden e6zler yoktur, Piyea her 
lanmııtır. teYi olduiu ıibl kabul eder ve netl- .... _______ ____ ,., 

13.30 Program, 13,33 'I'ürkı;e plAklar, miıtir. Buna sebep, harice genlt 
13,45 Aja.ns haberlerl. H Rl~- mikyasta. deri gönderildiğinden 
cumhur bandosu, H.30 Ank.ııra son- fazla hayvan kesilmesidir. Bu yüz. 
bahar a.t koşularının tabmlnlerl, 14,40 den şehrin bazı semtlerinde koyun 
Temsil, 18,03 Dans oıitest.rası, 18,45 eti yüz yirmiye kadar aatılmakta
Radyo Çocuk KuUibU, lUO AJaru; ha- dır. Hariçten deri talebi, bu ıekilde 
berlerl, 19.5' Şarkı ve tür1cWer, 20•15 devam ettiği takdirde fiatlerin bu-
Radyo Gazetesi., 20,45 Ma.hur m.aka.- ·· k" 'kd h ( d 
mından oarkılar, 21 Konıuflll&, 21,15 gu~. ~ _mı -~nna mu a aza e e-
Dlnleylcl lsteklert. 21,46 KonUFll&, cegı umıt edılıyor. 
22 Salon orkestra&. 22,30 Ajans ha
berleri \•e borsalar. 

Yann sabahki prorram 
8,SO Program, 8.32 Müzl:k (Pl,). 8,40 

Ajan.t haberleri, 8.55 MUzlJt (Pl.). 

1 Günlük Borsa j 
16/18/19-12 rıatlert 

Londra Uzerıne ı sterlin 
Nevyork üzcrıne 100 dolar 
Cenevre llzerlne ıoo 
Madrtd Ozerlne 100 pezeta 
Stokholın üzerine 100 kuron 

ESHAM n TAllViLAT 
% 7 Mlll1 Müdafaa l.stlkrazı 

5.22 
129.20 
30.365 
12,89 
31,16 

Mazlum • Kitabevi 
194 2 nin en nefiı tıbbi 

eseri sunar 

KLlNlK 
Elektrokardiyografi 

Yazanlar 
NF.SET ÖMER lRDELP 

MUZAFFER ESAT COÇHAN 
YenilC§tirilmiı 2 nci Basılıı 
Kuşe kağıtta 200 ıahife 

118 şekil 
lstanbulda 350 Kuruş 

Taşraya post& licrctile 3 77 Kı. 

MAZLUM - KİTABEvl 
16 Postaı.,e caddesi. l,tanbul " 5 tkramlyell M1ll1 MUdataa 

lattlcraQ. 

19.05 1 

19.0I, ------------



1 TARiHTEN SAHiFELER 1 
f İtihin ulema ile münasebetleri 

Patlh Sultan Mehmet, za.manmm kat fınat betlldller. J'at.lb1n BllaDI 
terattlyat.ını himaye eden htltttm- btb'tltlertne ve Rumlara D?fl t&Jdb 
darlarl& muhabere eder, kıymet ve etmeıı: 1.tedJll mtlll71man• ve lllll· 
ehllyetlerhıt haber aldılı ulemaya dıncı ay~ bu fırsatı hazırladı. 
bDd1 el )'UUll lle davetnameler g6n- Rum patrfl1De tmtlyula.r verlllııce 
~. medrt!381erde müderrislerin dini allbet ve taassupta ııerı n.ran
turirlerlnde hasır bulunur, mtkler· 1ardan tıuııan: 
ıtaıere ve Wm t&balllle utrapnlara - 1sllm1Jtt bu dtrect tunet ve 
&tiyeler verir. hatta seceieytn tel>· ~et bulmaften hıriaıtlyanları • 
dllen saraJd&n ~ medreaele- ı&m veya Jahg aruınd& t&hJ1r U. ıeı 
d dolqır. t&lebeJl ~ederdi. Jkmal ttmemtlı: D&lll clJa olur? 

Zstt, ,eni mmıerle sttııaıden faril DtJe Jt1rularda bulundula?. Vakıa 
.ımu, Arap ve Acem edeblJ&tmdan J'atuı bu 1Urulara brp: 
'9ab Y1IDaıı he!dınlerln1n - ı.ı&m cUııln1 Burttl ful'dtll 
it tercamt tdDmlt •rlertnl llJa4e JılıDqt etmek Sdd'•smda ba• 
taıla eder '99 Jıaarwıa hmmalc :ne ı.a,t hl4 ta.ııunamıttırl 
hdala ne bu •dmlüi bab1s1er Jılabbeleelııde buhmmq !il de 

bu 1lr1 d1-
ele mtl-

Cllbettili 
ize-

ar4u. ıtne mlnat1111•nta bulun '""* ~ daha lltrl litmeme. 
lıloUa Ot· Tahta ctlltlmıda boc&a ~ bütmcta .ıema ve fl1bltr tlft-

.. dl anlye ~ tallf ftmJt fmdan tdlJID tflmaniler. J'l.Jll]'&n 
lılolla tabul etJumltt1. tıllkiDler Dlblflt PDO pacUtab ile· 

Mo1l& Gtlranl. pacltflha dilde tellrln1 ~ l'&Uh Bı..na 
llderlnden h1o blrtDlıı ~ l»GJW•rlııe Jıaql fldde• ll,yuetl W.-

brll ve-.. 
eelı derecede ltrbel mUllDI klbetmete pndinl mtobm g6rdQ. 
Jmıut. huzuruna s1rd1l1 vatı Dilem bir mllllede de ulema l'atllıe 
aevtllnce k.md1slne m&ıa lJlct kafa tuthkr. 

ıecs. bu· 

' bal ve 
:vı btrtllD1 

16rml1f llbl: J'atlh ••* ve mnahtplertnı 
_ 8ellm6Jıal~ 1J)!ım141n. plde!den tntıb•bedercU. 
nıre ae11m "11r, eı 6pln mm be1tn olhl ~Binanı htııılir 

llhJa mlllaf&ha eylerdl. hocalılma t&Jtıı etmıf. aonra ubde-
Fatlh'e Mehmet, ..-lrlere 11Dt v..- 1ılwlı tdtrelt kendtlbıe 

.. padl-

lılabmut. 
J)avut d1Je hitap ederdll mu.sahlp lttıbu eylemı,tl. 

iltikl&l Mollamn tuuterllkıe Boca pap. alta lftle vezaıette lı:al-
.. harelı:etıertnden dola11 ~ dıkt&n IOll!'a il. 881 de m~btyete 4111ıb ııe 

fak.at aralannda danPDhk çılı:nuf, UlramJf. ..w. beraber hapla dah1 
ıawı. hocumın ı&ııtml1 alDUft tıcttımlpJ. 8mum a.erm. Wanbul 
Myük ye O amıM tadar aJem•S! dhlnd& toplaDarat 8bıaıı 
a&i11JDemJt llı:ramlarla pepnm blplıltM ıtıatmı lltedlltr. 
aut>eyiemlftl. - oıma- Mttın lı:ltaplanmızı J&-

Molla De FaUh arasında lap Omnllılı d11&nnı terkederlll 

onu 
ema1l 

mtlfttlllle 

mtultafe 
eb1lı: olmaıdl. Tebdld!nde bulundular. Bu nOma-

Molla bir rtın mtsahabe J1I ve tehdit mtleaslr oldu. Pldiplı 
,.dlfaha: Sinan pql,11 bapilten tlbrttı. ~ 

- 8lstn taımmılcJa haram eak tatuım1c1a tutmJ1VK ubdlllbıe 
ftl'I 8eftıUılar 'Qclıbpı "1'd1. 

emumda 

O'ID1ll 

ŞARK SiNEMASINDA 
. . 

faP.alı almtl•ril• ıaraer bmqtıracak... Alamet n lhtı-= ~ ~k. Alt ,aıtııan. Jtl.llmU ftla1an. 
WeaD& Mn+lDt bllbll m~ Vb'aDllUD en 
ıW DıdlD1an... Olldb '1nütler1, ..... Te llrimlWk-

l•rll• 11Jrtdenlert meftun edecek 

- 81Mn1n•n IOllANN ienenın en btty111c -mub: ITRAt11S Ban'at 
Mualt1 lde&i 1lll phesed Harikalar harlkan 

• 
1 

Resi ı W. 1 L L Y F. O R S T 
MARJA HOLST - WILLY FRITSCH 

Theo LINGEN - HANS MOSER 
ID aifterekeD ıanttıklan en uametU e.ederl. 

Baıia aaal 1 cte tenillltb matine 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. O., lngtıtere radyosu günde dört Türkçe nefrlyat yap 
maktadır, .,. 11&tlan ne dalla uzunıutıan fUlllardır: 

8 A A T DALGA UZUNLUÖU 

08.11 ten 08.30 • kadar 
u.ao dan U.45 • b4ar 
ıs.ıs im 11.ao a kadar 
19.U ten 20.00 e kadar 

Mein 

" U.11 

Mdııl artetm.lf&t. sır l1bı :rawı, üaactan hlt blrll1ıı• J&P Devlet Demiryollan ve Limanlari lıletme 
.. Yemek ,erlertm :ıataı: m&dJlı muamellJl 8lııan paf8.J& ıeTa 

blrl!t· 

Ba ... mdan itibaren Beyoilu latikW caddesinde 

ISTAIBUL &AZiNOSU 
S A~f "nnf"y E 

tl'mum! ıstek lizerıne 

ALABANDA 
amı.on. davet td.lyor, İlk d •la olarak Nihat Rolünde 

SELAHADDil PllflR 
,. Dw:nn Reb 

MUAMMER 
!atanbul l"e8ttval hty'tt1n1n ıcutamonu elı:lblnden meşhur 

DAVtJLOlJ MAJ1tR . KARA YILAN 

HOBAR • Kanunl AHMET TATMAN • Cümbllf OBlUL • 
a.u.bı • JCemant MAKStJT • Datbuka :n:R.lT • Otu.Yucular 

Al UAR • l'ARtJK ALT1N • Bayaniar ~'AİDE • bmtrll MELAHAT 
• 8ANtYB • CAllİDE • NERMİN • BEHER. 

ıakmda Rrem ve oemaı Reıtt t.aroe§lerln yazıp beaıeledlklerl 
baJDt Reytı??????. Telefon: "°574 

U..... Wr h.,ecan aranıcbran biaai ve mieaıir 

Al TIN 6181 ÇOCUK 
(Golden Bo;y) 
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Demet lke yemete ruha&t 4tnU. Bu tlıb1p de Jıllf&Ya İzn1lı:te 
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- YeoJlen yemekte 8tD1 l&'e: Muhammen bedeli (30000> otuz bin Ura olan o.ıo. o.so x o.ıs· O.to X 
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n taratın 
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C8tümı verdi. Fatih J9Dl Dl18 lııltb1aralı: her l11n &~ m.LQon tarafından kapalı satı uullle ıatm alınacaktır. bırakan mUthft maceralar 
Aıdilrdtl. Molla &ıtbıe sel na •Woer delnet nrdu. Muvakkat teminatı (2260) llradır. Taltplerın kanunun '8.12n tttll1 bel-

* bbuıı 
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- Yemetln bu tarafı haram ped1pha blr melı:tlıp 7au.r&t İltan- eartnamesı '11 turuı mulı:ab111nde Ankara, bmır, H. Pata ve 81rkec1 
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,. uma nıd»oluı hlmı Ull mada J'alla, tmııuatorun ttbaı Jfamıet cU.rU ,...ıan1anll ııumaralarma l6rt bulunacak1an denbane- tarafmdan yaratılan Renkli 
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llbl cezalara da alılD'dı. KeJmıede takdim etti. dilini tndirmittir. Allaht..a kendi- camllnde kıhnarat Merke-ıefendlie 
Blılk uJemaıwı lna mMw llllrde .... Arap barflertll• - rahmet '" ...... ba feliket· detnedllecekUr, -- MDenin en eilenceli en nqeli 

ek 

buelerl 
clıe-==· :::=,..~ ~':ı:: ~il ":; len ICID dm mlll11•h- olaa d.i Sinop lıabk lılldmJll'ln4en: 

J'attbln tendllerlne htlrm.et • oot _...,. 1'trdl. 
11 ~ efndma abra tweldılil dilsia. Slnobun Lala köyUnden Meıetıı ot. iatif ade ediniz. 

"' ~e beraber 0&1ll~ tı fttUı SaltMı Memnet Obanls otıu Norsls vetııı 8&m1 Der- • 

Komedisinin SON GÜNLERiNDEN 
,. rt... 

dıme& ~ m6dabal blll• .... hmeJrta alan r&ıeaana BU g Ü n nekbafı U• mtkldetaJe,tı aynı t6yden \\'LOR EL-H. R Dl/! llıatiı:tmlertne ml'Jdaa mm dlmDln taa JILtbıenıet bl htlt6m- Meletlt ot. Ktıort vel"818'lnden Naz- ~\\ 

=-~~.:1"1'1 dan-~~trtmaı SARAY ~ua:::ı:;~~ı:~~:. ~~, vr-N·ızci j~ \.. 
1llemanm 
e Te ta-
emM il-
~ 

aunttalc o18m141. 
11 

Ohan!a Iı:ızl ArbUe ve rtıfetaa .raJa- \~ ~ -=: '' 
!aanbuıwı fethi lll'UUlda M e vl at BINDIABINDA rmda mlltebaddla la1e1 111111 dl va- ~ .- 'z f ı 4i 

dan bir ...... , .... ftSld bun smdan do1aıı cereyan eden dUl'UfllJ&- ' ~ T U R. K Ç E .S O ~ I 

dar buna 

ullma-
Olııdaıb -& mı.tepe camll ıertnndt 11 Mfrln1· llns1mfn en blly& da: 

BaU1 pap. ile blrDtıt teıllı ""1 H2 OIDmtlnDn tımncı lbGne mun.ttatııeU .Mtlddelaleyblerden Vahan ve Batu ~----Basün aut 12,45 de temilitlı matine ____ ,, 

ldre tan.ftar obD1lf)aıdı. J'etDı m61adtt puar stıntı et1t nuı .. m.- z • E 6 F E L D ve Tıto ve Arbitenın teJ)lltata .mı 
ıbllll te-

mll-

ıwr oJclnbln aaıa l'at.th dan IOl1l'a :medıum Alım.et Nural'm ı ıtametı~h\ln meçbfll oldulunda.n 111'••••••••••••••••••••-~ 
~~ ~•- ... t- ruhuna. w.t tdllmet tmere Jılevlt\411 k'endllerlne Dlnen teblllat ıcrasma 
dlllnl ~ ve: ~.... fll'tf ohnacalmdıı.n alı:rlba, don " malılı:emece tarar verllmlt oldutan- Sinemuuıc:la BUGÜN aaat 1 elen, 

4,..,r-
bir Jallm 

bn-

- llamiloJsmı wlemanın ama buyuran .;vatın tefrlfJerl rica YILDIZLARI dan dUl'DflD& rtıntl ollll 21/10/M2 Yaıinkl PAZAR sflnO eaat 11 clın ..WUe •lfttll lf ,.dlpb ohmar. .Alımtt Jfural ailtal :1:ae!::ı!o ~ama:: 
dua be-
mmı to-

- plcU. l'etuı J'atllıln• Damlı vt KUlltW bilJ6k Re- malan llAn olunur. itibaren 
~·-~ -- moDaJL- Müessif bir ölUm vtller tumını muuata ıörllntız. ---E-Bi:-R------

mtlbuek 

__ .. _ OK ___ _.... 1la. R ll d ş TİYATBOLARI 

~ J'atth de: Gaeteel aıbdaf}anmmtın Adnaıı -. 0 er e: 
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Garip bir ~~ra~ 

B lr sabah~ btanbul tüccarlan arasında bir anket 
açtı. Bu anketin ilk 901'IUU ve ilk oe~ı fW).urı 

8orguı 
- Hayat pabalıhlJ var mıdı.rf. 
Cevap: 
- Vardır.. . · 
No kadar mühim l>lr lıaldkat ll§a ed!Hyorr .• cHayat palia· 

bhğı vnr mıdır?» Bu zamanda b8ylo bir sual soruıak ldm1n ak
ıma gellrdl? Hayat pahalılığı var mıdır? .. Bunu anlamak için 
8yJe uzun uzun, gUnlercc devam edecek anketlere ne lüzum var· 
4ı klT. Sokaktan geçerken ~yle blr dükkAn vltrlnlne bakmnk 
kAfl değil rnl? .. Anketi yapan meslekdaşınuz her halele bUtün 
hayatında blr kere olnun çarşıdan geçme~, bir bakkal dille· 
kAnınn glrnıeınlş, bir l"iınduracıya uframamış, bir kumaşçı ile 
karşılaşmamış, bir terzi ile konuşınaıliış, hatti lskarpinJnl bUe 
lıoyat~ olacak. .. Akst halde kıtır kıtır dil1n1 keser de yine 
kimseye: 

- Hayat pahalıbğı nr mıdır?. 
Diye sormazdı 
l\tamafib benJın: •lerime karşı ıöyle bir müdafaa yapıla· 

blllr: 
Anket muhnrrlrl aHayat pahablıft var mı?.» diye tüccara 

soruyor. Bakahm tilccann bayat pahalıhfından Jı.aberl var mı 
ki?.. ,. 

Evet.. Bu da doğrul .. Demek hAIA bayat pahalılıfından flll>· 
he eden mesutlar araswda yaşıyonı.z ... - H 

Brezilya'nın küçük, fakat oldukça 
kuvvetli bir donanması vardır 

Yine hangi sinema artisti mo
del oldu bilmem. Son günleı·de 
gençler arasında yeni ve nca);P. 
bir tip daha türedi, Baş açık, 
geriye tarruıan saçlar kepekli vô 
uçlan ensede yumaklruıınış. Sa• 
imi başlan, Fa,·oriyi andırır va .. 
ziyettc şakaklara doğru uzatıı. 
nuş. Vst dudağı boydan boyt\ 
kaplıyan bıyıkların uçlan sar· 
lap ağıza doj;TU kı\'rılın~. Eid~ 

cenubi Amerikanın en büyük patlayıncıya kadar yalnız dört lamıştı. bir pipo. Bu, tütün içmekten ~ 
CUmhuriyett otan 43 milyon nü- denizaltısı vardı. Bwılann en Brezllya'nın 1938 senesinde yadc, bu garip tipin nlfuncti fa.• 
tuslu Brezilya geçenlerde Mlh- yeıı1sl olan Huınayta'run su al· tczgAfılara konulın~ 550 §er ton- rJkası olarak gösteriş için eldı 
ver devletlerine harb llAn etmişti. tında tonajı 1380, su üstünde Iuk altı mayn gemisi, ve elyevm ~şınıyor. Hani •.. ecne~i karika .. 
BreZUya'nın oldukça kuvvetli bir hacmi 1884 tondur. Bu üstünde inşa edilmekte olan 6 ganbotu turlerinde İııgıliz tlpı ağzında; 
filosu vardır. Bu filo büyük dev- saatte sürat1 ·ıs, su altında da olacaktır. Brezilya tılosunun bir plposlle, Amerikalı .da pannak .. 
ıetlerin dona.n.malarile kıya.s edi· 10 mildir. Bu denizaltının 120 çok yardımcı gemileri daha var- 1annın arasında kalın pt.(') siga .. 
lebilecek bir kuvvette Ölm.ama.k- mmınetrellk bir topu, iki mitral· dlr. rasile tan.mır. Bbim yeni türci 
la beraber Atlant1kte Mihver yözü ve 6 torpido kovanı vardır. Brezllya bahriyesinin ıslah ve yen tip de daima elinde ~ıdıği 
deruzaıtıla~ karşı açılan sa- Daha yeni olan son üç denizaltı, tenSiklne son zamanlarda büyük ince, mun plposlle göze çarpı• 
vaşta ve Müttefik ticaret vapur 1936 sehesinde denize indirilmiş, bir hızla başlanmıştır. 9 torpid~>, yor. Sigara içenlerin de içmeyen· 
kafilelerini himayede l.Snemll bir ve İtalya tara.tından Brezilya- 6 torpil tarama gemisi, 4 ga.nbot lcrln de ellerinden pipo eksilt ol
rol oYI1ıyabllecektir. Bu yazımız- ya satılmıştır. Her bf ri su üs- inşa edilmektedir. Brezllya'ıun muyor. 
da Brezllya'nın harb gemlleri tünde 680, su altı.rıda 910 ton savaş donanması, hattı harb ge- Pipoyu elde tutmanm ve ağı. 
hakkında okuyuculanınıza kısa- hacminde olup su üstünde sürat- misi, kruvazör, torpido ve de- za sokmanın da usulleri var. Tü· 
ca maltlmat vereceğiz. lerl saatte 10 ve su altında da. 7 nizaltı !ilolanna ayn~tır. De- tün konulan tarafı avuçta baş 

Brezilya'nın Sao Paolo ve Mi- mildir. Bu denizaltılarda 100 niz hava kuvvetleri muhtelif tip- parmakla şahadet parmağının 
nas • Geraes namında her blrl milimetrelik birer top, ikişer mit. te 170 deniz tayyareslnden ibaret bitiştiği yere sıkıştınlacak, uzwı 
19,200 tO'nluk Ud zırhlısı vardır. ralyöz ve altışar torpido kovanı olup büyük bir kısmı Brezilyada nğızhk tarafı göğüse doğru çev
Bu iki Brezilya. zırhlısı 10 eyltil vardır. Brezilya, e.yru tonaj ve yapılmıştır. Memleketin bir çok rllecek. Yeni tip delikanlı ikinci 
1908 senesinde denize indirllıniş evsafta üç denizaltı daha ısmar· gQzel üsleri vardır. mevki trammyın arka basarna· 

Bir anne çocuğunu kurtarmak :~ıa~:ı:~r~ugü~~~~ ~r:8--=ü::---b~h·r·~ ·-----iiiiiiPW"ü-:~t~j Fc~.e~~k~~~~:ıl:p;~~u~~~-
için dört CÜrÜm )Şledl uzunluğu 162, genişlikleri 25,30, ag, a çe ve ev zıraa 1 Pipoyu apma alışı da önemli bir 

su kesimi de 7,60 metredir. Tec- bilgi işi. Evvela avuç büküliiP. 
Budapeşte gazeteleri bütün dın tren durduğu zaman ortada rübelerinde saatte 22 mil süratıe ~ --- "=' - '!!!.-__ - çı, ~5!2!!!"-!!!!!~ - - -~=- şahadet parmağının ucu ateşli-

Macartstan'da büyük 
1

heyecan yoktu. Bileti sorulunca bileti de seyretmişlerdir. Slllhlan mü- B d .., y •J b•b ğfn içine sokuluyor. Sonra, alt 
uyandıran şu vakayı yazıyorlar: olmadığını söylemlştlr. Kadın sı- hlmdlr. Her ınrhlıda 305 mili- U ay a agaç eşı 1 er, dudağın sağ tarafı, nüzül isabet 
cGeçen gece Budapeşte ekspresi ~tınlıldığı zaman trenin <ıur- metrelik on iki, 120 milimetrelik d•k•J• •? etmJş gibi yana doğru çarpılı-
yağmurlu bir havada süratıe yo- ması içtn kırmızı işaretleri, boş an dört top, 76 m.1Umetrel1k dört, 1 l ır IDI • kırmızı biber yor. Pjponun ağızlığı bu sarkılt 
tuna devam ederken ma.k1nist du- bulunan işaret oda.sına girerek 40 mllimetrellk dtlrt uçaksavar Birinciteşrindo aiaç dikmek dol· dudak bükümilnden azı dişlcri-
rulmaması ıa.zımgelen küçük blr kendisinin verdiğini söylemiş ve topu ve ağır çapta seklzer mit- ru cleğildir. Bir ağacı dikmek için lnce vo uzun biberlerin ıon mah- nln aranma sokulurken çehrenin 
istasyon yakınında kırmızı işaret bunun sebebini anlatmıştır: Ço- ralyöz vardır. yapraklarının kurumuı veya dBkül· auallerl toplanmaktadır. Bunların vaziyeti de değişiyor. Kaşlar ge
TerlldJğini görmüştür. Kırmızı cuğ'ıı difteriye tutulmuştur. Köy 1938 senesinde bu iki zırhlı· milo olması lazımdır. Çilnkü ancak arasında lmmızıla§anları aynca top- rilmiş bir çift yay gibi kıvrılıyor. 
işaret muhakkak surette durul- doktoru köyde serum bulunma- dan MJnas - Geracs tadll edlldl- bu ıuretle ağaç uyku devresine gir· layıp bir demet halinde gUneıe a&- Gözler yuvalanndan fırlıyacak 
masını emrett1ğ'fnden makinist dığını, çocuk acele Budapeşte'ye ği zaman kendisine kömür yeri- ıniı bulunduğu için tutması mümldln malıdır. İyice kızanp kuruduktan derecede açılıp bir noktaya diki· 
treni kır ortasında durdunn~- götürlilemezse boğulup ölece~ ne mazot yakacak yeni kazanlar olur. Fakat çam ıinıfma gir~n bir· ıonra ibu biberleri havan içinde dB- llyor. Bakışlar. boğazlanmış bil' 
tur. Burada bir 1k1 dakika bekle- s6ylem~ttr. Bunun üzerlne ka- konulmuş ve saatte 10 mll sürat. çok ağaçlar ve ]u~ın yapraklarıni ~ecek olursanız kırmızı toz biberini koyun gözü kadar manasızlaşı· 
mJş, fakat trenin neden durdu- dın geçen ekspresi durdunna~a le neyretmek şartile faaliyet sa- dökmiyen zeytin familyasına giren yapmıı olursunuz. Kızarmıyanları da yor, O~uzlar ı;.arpılıp boyun ile• 
nıld'ftğunun sebebini anlıyama- karar verm1ş, işaret odasına gi- hası 8,000 mile iQ!kaırılmıştı-r. bazı ağaçlar vardır Jet, hunlar yap- hem taze turşu, hem de kıılık turcu r:lye dogru uzanıyor. 
mıştır. rerek kırmızı işaretleri harekete Zırhlının zırh kuşağı İngiliz çe- rak dökmedikleri için, liunların hu olarak bazırlayabillralnJz. Konuşurken almacak poz da 

Makinist bunun üzerine yerin- getinnlşttr. Tren durduktan sonı- liğinden ve mükemmeldir. Bu ayda dikilip dikilmiyeceği hakkında Taze turcu Jçln biberleri bir defa başka... Pjpo nğızdan çıknnlıp 
den ~ağı atlamış, k<>§arak istas- ra karanlıktan istifade ederek Brezilya zırhlısını Armstrong Jn- muhtelif fikirler ortaya atılmı~tır. yıkadıktan ıonra doğrudan do~ya salyalı ucu sol nvucun içincle 
fOna kadar gitmiştir. Fakat is- bir vagona binmiştir. gillz tezgA.hlan inşa etmişlerdı. Esasen bu ağaçlar toprakaız diki- ılrke içine koyunuz. Eğe.r biberler ovuşturularnk temizleniyor Eğer 
tasyon memuru hiç blr şeyden Tren 1k1 saat sonra Budapeş- Aynı tonajda bulunan Sao - lemediği ve dalma toprakla beraber acı iso evvela hafifçe haşlamak fay· kalabahk traın\'ayda bulwıuyor. 
haberi olmadığını nöylem1ştir. teye gelince çocuk hemen hasta- .Paolo zırhlısının tamir ve ıslahı- çikarılnrak dikildiği için tutmaları dalıdır. Sirkede biberler kehribar sa, tinündeld yolcunun omuzu 
Trenin durması için kırmızı 1şa- neye göndertlmlş, kadın da malı- na da 1!l38 senesinde başlanmış o kadar ı:or olmaz. Yalnız clikildiğl gibi ıaranrlar. ı,tenlldiğl zaman ta· da bu temizleme işine yardım 
ret verildiği muhakkak olmakla kemeye sevkedllm1ştlr. Kadının ve 2,350 ton kömür almak sure- gilnden itibaren kıı gelinciye kadar ze biber sibl kullanusınız. Tur§uluk ediyor. Dtınış \•e bakışlar dalgın. 
beraber bunun k1ınin tarafından dört cürmü vardı: SalA.hiyetl ol- tile faaliyet sahası 8,000 mile ıusuz bırakmamak llzımdır ki, top-- biberleri de tuzlu ıu ile yapılacak !se Kendisine söylenen sözü anlıya. 
ve ne gibi bir emir üzerine veril· madan işaret odasına girmek, çıkanlınıştır. Bu zt:hlının 305 rağı yeni dikiJen yerin toprağile im- ince tuz koymak ve üzerine ağırca bilmek için ~·orgun dimağım l>ir 
dJğ1 anlaşılamamıştır. bir treni durourmak, biletsiz se- milimetrelik 12 büyük topu var- tizaç edebilsin ve kökler kolaylıkla 'bir ciılm koyarak iyice yerleımesini hayli örseliyor gibi uzunca bir 

Bunun üzerine makinlst geri yahat etmek ve bula§lcı hastalı- dır. Yalnız 120 mUlmetrelik top- bulunduğu yeni muhite alı,abilaln. temin etmek lazımdır. Bunu da düşünmeden sonra ağır ağır ba~ 
dönmüş, tren tekrar hareket ede- ~ tutulmuş bir çocuRu herkesin lan 14 yerine 12 -ye 76 mlllmet- Bu itibarla birlndteırinden itibaren haolamak kabllcllr. Haılamadan da sallanıyor. Ce\'&p verirken aldığı 
rek Budapeşte'ye doğru yoluna bulunduğu bir kompartımana relik toplan da dört yerine 2 ta- niıarıa kadar yapraklarını dökmlyen biber hıftU8U yapıhr. Turıu ıuyuna pozu karşıdan seyretseni a 
devam etmiştir. Fakat bu sırada sokmak. nedir. Mürettebatı 850 kişidir. bUtiln ağaçlar topraldarile birlikte bir ka9 yaprak nane koymak bibc- barb esirlerinin zincire ~l ~ .. 
kcmtrolörler bir kompartımanda, Mahkeme kadını dinledikten Bu zırhlı da İngilterede Vickers çıkanlmak ıartile dikilebilirler. rln kolı:ulanmaaını temin eder. sına karşı radyoda okuyn~ğı 
kucağında bir çocuk bulunan sonra dört cürme ra~en beraet tezgAhlannda yapılmıştır. protesto lA iha anlat . 
bir kadın görmüşlerdir. Bu ka.- karan vermiştir. Breıllya'ıun kruvazör fUosu Kıştan korkan but thtikıi'a m~ olma~yoriz~:~ 

zayıftır. 1909 senesinde tnşa edil- yıldızlardan . . . 
mlş her biri S 150 tonluk Bahta SOg"" anlar hamladığı tedbir proıelerınl izah 

Çiçek yerine Sebze f ve Rio-Grand~o-Sul namında t h t J ediyor sanırsımz. Cadde orta. 
lk1 küçük kruvazörü vardır Bun- Ule, ıümbül, zerren ve zambak o um op ayınız sında, tram\•ayda, vapurda, bek· 

Fra.nsa'da yiyecek sıkıntısı yü· şimdi çiçeklerin yerine llhana ,ve lar tadil edildikten sonra .sürat.· &ibi ıoğanla.rın kı,ıan korkmadı~' DabUya denilen yı]dızlann yetiı- leme yerlerinde 8\'tıçlannı açıp 
ıünden Belediyeler bir çok park· balkabağı yetışt1rlllyor. Parls ~ lerl saatte 27 _ 2816 mile ve seyir malumdur. Fa.ht alayol, eUmb~l tirllmeel ve Uretilmeıi lçln yumru· el, kol ~aretleri yaparak, çe~e
lan sebze bahçesi haline koy- diğer. bir çok bahçelerinde çiçek sahalan da saatte 10 mil olmak teber, monhretıa, llcıla, anemon, dan ibaret olan ıoğanlan kullanıldı· sini kısıp kat kat. gerdan derıle. 
muşlardır. Bu cümleden olan ler sökülmüş, yerine lAhana, ye- şartile 6 600 mile çıkmıştır Bu renankUl, resıkli zambaklar, hezla- ii sribl ıoianlardan ilkbaharda ııcak rint sarkıtarak yüksek :sesle ko· 
t.ouvre sarayının bahçelerinde şll salata, patates dlldlmi§tir. lltl küçük kruva7.Ör mahrukat lar soğuktan korkarlar. Yıldız ve ser veya camelclnda ıUrdUrUlen çi- nuşur. Yalan yanlış Frenkçe, 

olarak 640 ar tonluk mazot ala· kanalar fazla dondan korktuklan çekleri Ue de artmlır. Fakat 7eni Arapça, Farsça ve hiç duymadı· 
Fransa'da kağıt buhranı biUyorlar. 120 milimetrelik onar için ihtiyaten bunlari da diğer ıo- çealtler elde etmek ve Ken9 yumru· ~z uydurma Tiirkçc kelimc

topu 76 milimetrelik Pdşer 47 iuktan korkan ıoianlar eibi toprak· lar meydana getirmek için )'lldızlar- lerle ne cevherler yumurtlar .. 
Fransa'da eyltil ayı zarfında, Fransa, garbi Avnıpada en çok ınlli~etrel1k dörder uçak~var tan çıkarıp rutubetsiz ve ılık havalı dan tohum toplanarak ekilir. yıldız· l\lerak ettim, so~turdum ve nf· 

harbden evvelki zamana nispetle kırta.c>iyecll1ği olan memleket.. topu, sekizer mitralyözü, dörder bir yerde klğıt veya bezden keseler Iann tohumları boldur. Het çiçek hayet öğrendim; meğer hu aca· 
ancak yüzde y1nn1 beş derece- tir. Bu münasebetle kırtasiyeci- torpido kovanı vardır. içinde muhafaza etmc:k l&zımgeUr. tohum verebilir. Çlçe~in katmerli yJp nesne, yeni dAhi tipiynıiş. 
alnde kft.ğ'ıt yapılmıştır. Bu se- llğe nUıayet vermek yollan da Torpido muhrlbl fllotllA.sına Şayet bahçelerde l:>ol aübre va?'" yani bllyllk ve dolgun olması tohum Nazar değmesin, sokaklarda elit· 
beple kAğıt sarfiyatında Azamt ta- aranıyor. Fransız gazeteleri, bu· gellııce; son harb patlayıncıya ıa 0 , x.aman yıldız. ve kana ıoğanla· verme.tine mfml değildir. hl kafileleri arasında w.d.olaşıyor· 
sarruf yollan aranmaktadır. 1941 günkü buhran kırtasiyeclli~ or· kadar 1908 ve 1910 seneleri nra- n dıkıli olan yerın üzerine bir ka· Çiçeklerin tohumları bu ayda ke- muşuz da farkında değilız. 
senesi sonuna kadar Uıtiyaç mev- tadan kaldınrsa çekilen sıkıntı· sında denize indirilmiş ve modası nauıı1'adar Kilhre ko~arak yerlnd.e male gelir. Şayet tohumluk almak Geçen gün bu dfilıilik galTCt
cut stoklarla temin ediliyordu. lara memnuniyetle katlanılaca· geçmiş yedl muhrlpten ibarettt. İ 1 a:~a~ emıt lcİbıltlr. Faka~ dı· için çiçek ayıracak olursanız, milm- kcşlcrinden birine tram\'ayda 
Şimdi stok da kalmamıştır. ğııu yazıyorlar. Bunlann her biri 560 ar t-0n k erın~ 1j1~ ad 0 Ç~kUtop~ \an klln mertebe çiçeğin dolgun ve eek· rasladını. Yanındaki arkadaşının 

hacminde olup süratlen saatte çı ~ka .. il m !r. Us • •1d kl ar li dUzgün olmasına ve fidanın orta harb, buhran şikaletlerinc karşı 
A . k d 1 1 ğ 1 27,5 mildir. 120 mlllrnetrelik tld· ~~ t ve tur mete rr aılt o u ldn kiaımlannda açmıa bulunmasına iti- kayıtsızca başını sallıyarak du· 

mer1 a a ev enme er ÇO a ıyor şer, 47 milimetrelik dörder top !.ç n odpra takn çıdia:_ı mda;- arfııa 
1
° u· na edilmelidir. Bayla çiçekler ko· dak büküp §U beyti okudu: 

Am r1k 'd uh be dan llh b··-1 da ve -ılrf .. er torpido kova.ndle sllft.h gu yer e ve en .ıı;en ıne az a ru· I 1 fıd ·1 e a a m arc evlenme- mı b assa u.ıuar e.rasın ~'ll - rubetten ilrü ü !derler. İyisi top· pan mama ı ve ı an tamamı e sa· .!ç bade sev güzel varsa 
Ierin birdenbire artmasına sebep evlenmeler çoğalmıştır. l~dınlınışlardır. Seyir sahaları kt çk Y P gh f tm k rarıp kuruyurıcaya kadar tohumluk aklı ıı:uurun 

6 Anı ik 'd l l r1n art- tte 1!5 mil olmak üzere 1600 ra an çı arıp mu a aza e e ve 1 -'-1 --"- f d'l Jid' B 1" ' o1m\1ŞtW. 1941 senesi zarfında er a a ev cnme e saa zamanında yine belıçeye dikmek· ç çe& er muna aza • ı me ır. un· <1Dilnya vannış, yokmuş 
bl.r buçuk mUyan çift evlenmişti. ması mücevhercllere büyük k!r- mildir. tJr dan ıonra çiçekleri toplayıp &Ağıt ne umurun?» 
Bu sene bu rakamın iki mJslln1 lar temin etmektedir. NlkA.h hal- Maranhao ve Porpalse muh· · • • keselerde ilkbahara k~dar aaklan· Aslrnda: «İÇ bAde, güzel ~ev, 
bulacağı tahınJn ediliyor Ame- kalan, düğün hediyeleri büyük rlpler1 1913 senesinde inşa edil· Kokulu Amarıhs malıdır. İlkbaharda dıie.r çiçek to- var ise akl-ü şuurun. 

• • yekt1n tutuyor. NikMı halkalan mlş olan her biri 940 ar tonluk· . , . . . humlan gibi ekilecek olan yıldız to- cDUnya var imiş ya ki 
rlkalı kızlardan çoğu askere g1 yapanların işleri üç misli artmış- tur. Her birinde 120 millmetrellk Kokulu Amarılısler dıier amarılıı humlarını !fidelikte taıırtmıyarak yo~olmuş ne umurun?> 
denierle evlenmeğ-1 tercih ediyor- tır. Aynı zamanda terziler de es- üçer, 40 milimetrelik birer uçak· clnalerinin aynı değildir. Çiçekleri kuvvetlendikten ıonra hol c(lbreU, . : ı 
lar. SllA.h 1abrikalannda çalı- kisine nispetle iki mJsl.1 iş yapı- savar top ve dörder torpido kova- pembe, eriU'van1 ve beyaz olurlar. iyi hamlanmıı tarlaya dikmelidir. Ş~':,,~ gtizğzın~ !eyit, tü .. 
eaniar yük.sek ücretler aldıkla- yarlar ıu mevcuttur Çiçeklerinin kol:ulu olması ve aç~- Böyle fidanlar o ıene çiçek aça.rlar redJ d a . a rbat 01• 

· · ta hah d t l d ti ı b l· du. Eh, deha demlen şey ekti ----------------------- 1938 senesinden 1tlbaren do- •... çe e ar a. a ye ı.mes u. ~ ve kUçillt yumrular meydana getl· e.sinln dışın ' 
Bu haftakı· maçlar'ın KONFERANS kuz torpido muhribi inşaat tez- çeııı~ daha çok bıçlml içın yetl§tıııl· rlrler. çerçcv . ldaten oldu!unkia 

A.hl k 1 t B lar· mesıne sebep olmu§tur. nazaran, ona ) e en zora 
programı Usküdar Halkev1nden: 18/10/942 ~an ıı:;~~ ı;:-;u~uş t~~gA.h~a Amnrilia çiçeklerini yazın orteaın· ? :~in, öküzü Jnskanıp ~lşmeğf 

lat. futbol aJanlı~ındanı Fener- pazar gQntı saat ıuo da Kv1ınlz kon· ısmarlanınI§tır. Ve fngtUz bahri- dan 1baılçı~arak yaz •onuna d?ğru Kış turfandası ;
0

, şan kurbnğadan farkı olu! 
bahçe et.adı: Saat 9,30 Alemdar • terans salonunda Necip Fazıl Kısa.ktı- yes1nde kullanılan H tıpl .muh· açara~. ıçek açtıkları zaman hıçbir "' - i 
Kurruluo. Hakem ı A. Adem, Sadık, reli: ta.rafından (AbdWhak HAmlt ve rlplerln ayrudır. 1350 şer ton yaprııgı yo~tur. Y°apraklıırını kı§ın Bazı sebzeleri kı.an~ muhafa:ı:a Cemal Re! k 
Hayri; Saat t l ,30 lst. Spor - Davut. hacminde olan bu muhripler açarlar ve ılkbaharın sonuna kadar ederek lüzum hlasedıldıkçe bunlan 
pa,a. Hakemı H. Galip, Nureddin, !:!1::: !:::~:1ı. =gele:~ saatte 15,5 mil sürat le seyredl~ yapraklı kaldtk~n ıonra bu yaprak· k?nserve ~ibl kullnnmak mUmkUn· rlne be§ ıııııiıtlm kalınlığında blr ta .. 
Needetı Saat 13,30 G. Saray - Sü- llr yorlar. Bunlann siıtı.hları nlspe- lnr kururlar. Bır ay ıonra da yap- diir. Bu aıbl •ehzelerln muhafazaıı· baka kül aymalı, btitiln ıandıf:ı b,. 
leymanlye. Hakem 1 Sami, Muhtar, • ten kuvvetli yani 120 milimetre· raksız ıoğandan çiçekler meydana na kıt turfandaıı derler. Kıt turfan· r . . 

1 
O 

Ni'--tı S•at 1 S 30 Fenerbahçe - * llk dö d t' ksa seki gelir. daaı yani konseı:ve yapmak lçin ye- suretle do durup en liste yınc 
na. ~ r er op, uça var. - B . . • t' kUl · sa d ğı ka a nlı• Kas H k• 5 m1h Ş k·p * Fatih Halk ıer mitralyöz dört sehpa üzerine u cıns amnrılis ıoğanı bu aydan ıil tomates, patlıcan, kavun, karpuz san ım serpıp n ı P m 

Hall~pa§a. a em: a ' e · ı ' yıl ( evinden: Evlmlzde- bu yerleştlrllmlş' seklzer torpido ko- itibaren dikilir. Ancak yeni dikil· vo hatt& üzümlerden kalın kabuklu dır. Rutubetsiz bir yerde yapılan 
Metot, ~ derSha.neler1 tal&- dı mi§ soğanlar o ıene çiçek açmazlar. olanları çok müsaittir. bu usul aaye!inde marta kadar kıı 

Şeref 'ıtadıı Saa't 9,30 Demir· be kaydına b~lamıştır; ilk derece.. vanı r . inin " uhrib' Ertesi ıecte çlçeklenlrler. Amariliı B k 
1 

, 
1 

. i turfandaaı yapmak milmkündür. 
apor - Beylerbeyi, Hakemı Ali, Ne• Bu ser son uç m ı, cin • . b . d .. l"kl unu yapma çın yıce ve nce 'k 
fat, Zeki; Saat 11,30 R. Hisar. Ga· de ta.hslll olan veya. bu derecede bll- 1500 er ton olacak, saatte 36,5 ~ı~ın u nevı ~ksı a guç u. e elekten geçirilmi§ mangal kömUrü Yalnız mahsuliln. çllrüksüz, ezı ol· 
lata. Hakem ı Müeyyet, Fazıl, Ru· glll olduğunu evde yapılacııt Yok- mil seyredecek, 127 mlllmetreUk yetışır .. ~ncak bır ga~ .t~nekc:ııne veya odun külü, fınnlardnn alına• maması, Uz.ilml~rın ıe~~~~ taneli 0.~
ıen: Saat 13,30 Beykoz _ Taksim. lamada 1sp&t edeblle~ olan ba.ynn- beşer top ve 533 m111rnetreUk on veya. ~ilyük eavksılara clı.kı.~ırs: çıçek cak çalı külünil bir ıandığın içine ması ıarttır, Lüzum gonıldnk.:.: ~ 
Hakem: Adnan, LGtfi, Hayatlı Saat Jarmuzın Ev idare memurluRuna mü- ikişer torpido kovanı ile müceh· ka?khılırler. ~ .. ~ganl~n büyuktu~: .. ~~kl 10 aantim kadar yaymalı ve üzerine içinden tabaka tabaka meyva veya 
15,30 Be§iktao • Vefa: Hakem: Şa· racaat ederek acele tayıUannı yap- hez bultmacaktır. 0 ler verdıgı . lçın zldar vEe ıı;uç~. birbirine temas etmemek ~artile bu ııebzeler çıkarılır ve tekrar aynı ıe· 

saksılarda yeti§emc er. n lyısı ı 'b' b ı · ı ij k'ld ö tülür ıd, Selami, Feridun. tırmalan. Brezilya bahriyesinin ııon harb açıkta ve tarlada yetiıtirmektir. ıgı ı meyva ve ae ze erı ımı ayıp ze ı e r · 
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decekJer) ••• Koskoca konakta kim• lan deviremez... Gürültü olmanut- aapile tehdidetti. Nafile... Hoplea )etmeniz lazım selecek• ·• ~e 
aenia Wanm.emw mümkün deiil· tar ... Dua ö1le seldi... artık. kn-kl Kvvkkl bile demi- ı.am.. ı.,ı. haber saadennit ... 
diı .•• Var ... Vur ••• Şu lafl da al... Bana ıaimen içeri perken, Ji1re- yor... Sanki maymualuktan vak- MetPI ol... Dozlan ona sike yer ••• 
Onunla hızlı bızb wr .•• Mutlaka öte iinl carip bir hia kaplamq. titrf7ol"' m11 da köpril bapnda iınadede1a bir Ben d3nünceye kadar hazır Lalan-

( 

yanda ol.an~ Tarclar .•• Du,.u- du. Elind~ fenerin Z17Uı. aaı..ı.. katara dönmiif ... Kor cibi sazlerile aun ... Ne olur De olmaz ••• Bedrb'e 
Sonra. .kaynanaama dönerek, ..- rin~ OJmau,ror,,. Ama J& ~··· ralam ••• Yom k&çlik hamm vallahl ri canlandm7orda. ona kindar kindar balaJor ••• Aruı· hanımı &fkelendirmeie plmez. .. 
~ ecle~11. cı"bi, ve ~· ba dehtetli ~edar acaba>··· Saba cUceauı dedi- bizi phertir... Emirlerini uıfl Ur- lhtiyatea dnara bir kere daha ra dudaktan arwndan dielerini ıh- Haydi bqdi .•• 
emayeli iflıyea o deiilmlt sibi. elile ii doiru 9= ı..ı... &ne 7erine ıetinnek borcamazdur ... Nkta. Delil hir tuilua. barCUUD bir tefi7oz ... Homurc:lanıyor. _Peki. fem ... Şu maymuaun b-
6r61müt davan ıı&eterdlı Sarayh ---- bu alaleri beri- Vur... p~ bile 1erli -rindea 0-- - A D-· n-~-- - :....:ı:L L!ı:...ı:.. • d Nud bul • • K-- Jecl'lU-1 u ............... K--1t ,_ ,_ .•• --... unuaut .,, ..... paauıı _,_,,eyam e ••• 

- uyonunaz. eaennu ne, • -. ter ı.- -m. - Kıs.. rahat bir nefea aldu oh ya ......... Kalaiuu taıJa,ra ya~ eqbk ... Sana ela ne oldu b&Jle Tu- SöJlecliğinl yapta. Hoplea hail 
pap1\lallaL1 

1 
dimiZ aizba ba l kendmet~ ki öld" edim lca1-- Rabbi tflkUr, korktuiu delilmlt .•• tardı. içeriden köpek J&Truaun•n taralı tuttu ••• Gideyim bari ... Emba .köteainde blizGlm.Ut. ona kindar 

- e en ., e c- 171 urm ••• Sara.,h huma da alnuada belir• ter- ~ta inlemeal pı,ı boiuk ve efendiye laaber ıyerqim "z1 il balr.JT .. Aca.,ip 
hir teY ppacelmm önceclea bi1a.,.. tiii takdird., tuilalan lltU. ommla leri eildi. uzaktan azala hafif bir fikl7et O ba ı d dala • •• d boci- f:_~r e ...:.....da caba teJ' w; 
dikim bilir naal ihinlAra prkolur- .U. olunun ... • diye d8t$1Ddl. - Cidlp aeaJUll itittL Meamunfretle ııUIUımedl. • ., e a~ ma a. • ·~yamn • 
dunuz. fem... l,te e-ı bulct.. bd eilrllm arbd&flo feaerl .a.. _ Hayır hacet ... k Ben Son ıad qnhrba ruma men merdivenin batandan 1Nr iatllza ifadell mi vardı~... May-

- Ben ellerimi yık•..,.k için :ru- dünlUler. T.ıa.L t.ıa,b bodrumda nm ... Siz. ~aı!: ~ l: -~ an bYkkl Knkkl w dQ7Uldu. mui4r luanlarla ala., edebilir 
kan çaka~ ... Siz de Hopleil ye- çııktılar. Arkalan aıra. maJIDUDaD h7mnlide... Ha,.di bheinlze ötüreceifm. femİ.. Ka.eı mi> ••• 
ri:ıe ptnriin... ~ içeride ter ter ~ _ Peki fem... • dedi. 1 .. - Ka,nana... Kaynana... • dl- Kad... lM>druma inen. m~di•• 

- Peki. fem ..• Sonra da Handa- 1Mlia., onma da. rezeleri .....,._ F...Jdm b1fa, boc1nama tekrar ,aeJindekt anatarlardaa birile ,ordu. hatanın da ka~ çekip 11ttikten 
na bakanm ... Saati JÜlala7or... ama ınaM>ealnlıl kapmm zedelem~ lnerk• duuıdmua pencerql aça- yeralb od••n• kapl8Ulcla ...ı. du- - Fem... dra.ldhayvan, büzGldiliU ka,edea 

Köee önele. ..,..,la banma aikada. aiae dikkat hile etmeclller. r.ı.1 raa kilidi açb. Mayman Wr kapye . - Ben aidiyorum... ~elabl- oiru u. MahbeainU, uma. kilitli 
7'ir~iler. . Ka.,uanlid., damat, pencerelere y abu. ne oluronunu. du- hazilmU,. eucLa eaçlu oturuyordu. daa pqamn konaiandaa klçilk ha- tahtaaana yaklqta. ~·• kilit tar .. 
Birda~ Em.- tlurduı kOfbalar. Hail d.pncla ıslrtllta de- nm ... JCvdari bacalr•ıs ... lnı,o- - Ha-,di Hopl•I... 1-W'dl nan çalırtauf... fmdan delil. rezelen ~a&adu za-

- Nedar ha ,.ukandakl sGr&lt& Ylllll ediyorcha. ram. rtt., iniyorum. •• U,.kara daJau. fmll... Odama bofalda... Miiüiri- - Peki fem. •• Fakat maymun... te~ ..,. earaa l"P~ aonra da 
nhu)... . Ermeni •J'YU Stepaıa0m ~ lllD••• . a.diiinl ltkd. Diz nfat etti .•• Allala .. ömllrleılinada tuttu fem ... Gelmiyor, fem ... ~eri~ 0~ t1~ bir 

- Eve!... Nedar> ... Ziller, ko- malan dUJUiaToıduı Fabt prip ..,-... Boclrumda ela wenia ... a..ka keder daterm:Hla... OIUI benber ,,.kan çabrabm fena,.. e ~..... ,..,... • n-... 
.-ak sibi ~ ••• ıc....- ~.. - iM ıMoslr .. ....-ı. .• Wr ....... ..., "'..... ........ -... - ea..... kiitGfam... s.. (Aıtbla ftf) 



17 Teşrinievvel 1942 

1 - lŞ ARIY ANLAR DiŞÇİ EŞYASI SATILIKTIR -
Fotöy, asma. tur elektrik. dolap, tab
let ve saire acele 6atılıktır. Tallple
rln Çarşıkapı Yenlokul sokak No. 14 
kat 2 ye, - 2 

SATILIK EÖER TAKiMi - Zabitan 
rukiU>wıa mahsus az kullanılmı§ 
tekmil tetemıatlle ucuz satılıktır. 
Tophane Salıpazan t"ramvn.y cad. 
Nalba.t bay Mehmede müracaat. - 2 

SATil.UC KAPTIKAÇTI - 37 mo
del Chevrole nuırka münı.cant Ca
~aloğlu Mahmut Bev ga'rajı. - 2 

SATii.IK KA ONET - Galata, 
Knlafıı.tyerl YelkencUer cııd. 174 
No, da bay Cemil'e müracaat. - 2 

APARTIMAN 
Satın nlmnk isteyenlere 

Büyük bir fırsat 
Beyoğlunda HilscylnaRa ma-

BATILIK ARSASIZ PORTATİF halleslnde Topçekcnler Cad. tö-
EV - Söktllebllen, Amerikan menşeıı f8 başında 81 num.nrn.h (To-
blr kat üzerine • odalı, !ltorido? ve ta.- kathyan arkasında) on daireli 
raçalı, hali hazın mükemmel her gün ve ııltında 4 dükkfını havı npart-
saat g d:ın Hı • kndar 41294 nunıa- man 19/10/042 tarihine mlls.'\-
raya mtlraeant olunması. - ı dit pazartesi saat 10 da satıl-

mak üzere Emniyet Sandığı ta-
28000 ı.tRAYA - Yenı b1r apartı- rafından müzayedeye çıkarıl-

man (140) Ura gellrU dört kat denlz mıştır. Bina yeni ve sağlamdır 
ııısrnr bahçem vnrdır. Tramvay dura- ve ummn mesahası 167,50 mu-
ğınn (2) dakikadır Fııtlh Klrmastı rabbaıdır. Kirası ta.sdlkll klra 
mahallesi Eskl Şifahane sokağı Metın mukavelenamelcrc müstenit ol-
apartımanı (3) fincQ kat bay Aliye, mak üzere ayda. 457,50 liradır. 

- 5 Umum vergileri, su. elektrik ve 
l\IOBİl.V~Ll KİRALIK APARTI- kapıcı ücret ve masrnfl::m se-

nelik 1100 liradır, Bu bftyük ve 
MAN - Şişli, Bulgar çarşısında altı lyl fırsattan lstıfade etmek ve 
oda, kalorltr.r, asansör. telefon ve sair !azl:ı. malümnt nlmak isteyenler 
konforu havı blr npartman dair-esi 40759 Telefon numarasına mü-
kiralıktır. isteyenlerin, İstanbul, racaat edebilirler. 
Bnhçcknpı, Cermanyn han 16 No. da izEiii .. ılaliil!IO'!ilEClllli!!:zımı:ımmmi 
bay Abdl've mllracnatln'rl. - 2 

Bahçe meraklıları 

CCerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu] itan, idrar, balgam, me-

Sahlfe '1 

Ev 1şleı1ne mahsus her clns kumaş için 

n·o RO z Marka 
Anilin paket boyaları 
Umumi Snt~: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK llAN 3. 4, 
DİKKAT: Saym müşterilerimiz plynsndan 

mubayaa ettikleri paket boyalardan rütubet görmli§ olana tesndfi! 
ederler ise her nn yukankl adrese müracaat ederek deltlştlrcblllrler. 

ŞARK DERiTURK 
ş·rketinden: 

1942 senesi ikinci fcvknladc İçtimama alt 
:MtJZAKERE RUZNAı,mst· 

ONi 

1 - Şirket sermayesinin iki milyon liraya iblağı, 
2 - Vefat eden idare meclisi Azası Mehmet Ergenç yerine 

tAyin edilen Azanın tensibi tayinilc beraber yeniden bir 6.zanm 
da intihabı. 

Şirket hissedaranmm yukardaki ruznamede yazılı tezyidi ser
maye hususunu ve ahiren ''e!at eden idare meclisi Azası Mehmet 
Ergenç yerine seçilen Azanın tdylnlnln tens1bilc beraber yeniden 
bir Azanın da intihabı suretile idare hey'etl sayısının on bire çıka,.. 

nlması hususlannı müzakere etmek üzere fevkalfıde 1çtımaa da
vete idare meclisince karar verilmiş olduğundan hlssedarlann icti
ma günü olan 19/ 11/1942 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 14 de şirketin idare merkezi olan Sirkecide Köprülü Handa 
36 numaralı yazıhaneye gelmeleri ve lctima gününden nihayet 
on gün evvel hisse senetlerini şirket veznesine veya her hangi bir 
bankaya tevdi ile alacaklan makbuzu ibraz ederek duhuliye vara.-
kası almaları lüzumu 11ft.n olunur. !\1ECIJSİ İDARE 

YE:-Jİ ŞEKLİ ESKİ ŞEKLİ 
Beşinci madde - Şirketin ser- Beşinci madde - Şirketin r.;cr-

mayest lki milyon Türk Urasın- mayesl bir milyO'n Türk lirasın-

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR dan ibaret olup beheri hamiline dan ibaret olup beheri hamiline 
Taksime giderken Meşelik sokatı muharrer yirmi Türk lirası kıy- muharrer yirmi Türk lirası kıy-

vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vac;ıtac;ile gcbt>lltln ilk günierin
de k:ıti teşlılsf) yapılır. Bcyo~la. 

REŞ NQFUsr.u BİR AİLE :\'EZDiN- Fı\'r.iH - Tromvay duroıtından FRAXSIZCAYI ÖÖPR!\1\IFK - ve Ferah ap:ırtım:ın. TeJ: 40534. metinde yüz bin hJsseye münka- metine elli bin hisseye mÜ'nka-
DE - Dolgun maaşla yemek ve ev Bayezit meydanınn kadar cadde tlze- llcrlletmek lstlyen ort:ımrktep tale- simdir. Hey'eti umumiyenin işbu simdir. Hey'eti umumiyenin i~bu 
hizmeti yapmnsını bUen Türk bayan rinde 5-6 odalı ap:ırtıman veya iki belerlne haftada 3 sant olmak tızerc sermayeyi bir misli tezyidetmeğe sermayeyi bir misli tezvit etmeğe 
lft.zımdır. Tahtı:ıkale cadde.sJnd~ 93 odalı muayenehane yapılmaya elve- ayda 3 lira mul:ablllnde hususi dere; salahiyeti olacaktır. Tezyidi ser- salahiyeti olacaktır. Tezyidi ser-
numamlı kundura boya lma!Athane- rışll kimlik daire anyornm. Bir yıl- verilir. Aym ~ekllde evlere de gidilir. mayeye karar verildiği zama:n hü- mayeye karar verildiği zaman 
Blne saat o - 12 ye kadar müca--aat- Iık peşin vernır. Altşam'da s.s.A.A. istıyenlerln sarlh ndresle Ak~am'dn l..ıokman Hekim kümete malümat verilecektir. hükumete malumat \erilecektir. 
ı_a_rı_._T_e_1e_f_o_n_2_ı_H_7_.______ _ ____________ -_ı Şeöz rumuzuna yazması. Sermayenin bir mislinden fazla Sermayenin bir mislinden fazla 

l\UJKAV\'A KUTU Jl\IALATHANE- 100.000 ı.tRADA:S 250,000 L1RAV.\ ALMA:SCA DERSr.ımt - UsuJü (Dr. HAFIZ CEMAL) tezyidi eyvel emirde hilktl.metin tezyidi evveli emirde hükOm tin 
SiNDE - Çalışmak tızere 18 - 18 Yat KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- tedrisi mükemmel olan bir Alman Dahiliye mütehassiıı muvafakatinin 1stlhsnline mtite- muvafakatinin istihsaline müte-
Jannda tıç işçi kızn ihtiyaç vardır. oğlu clvannda satılık han ve apartı- öğretmeni Almanca dersleri vcnnek- vakkıftlr. Sirketin hisse senetleri vakkıftlr. Şirketin hisse senetleri 
İsteyenlerin M1Il11lr Vedat caddesi manlar aranıyor. İyt ta!'tlarla sat- tedlr. Pa7.ardan maada her gün saat Oiv.nyolu t04 bedelleri tamamen tn1ıs1l edllmiş bedelleri tamamen tahsil edilmiş 
Erzurum han 31/32 numaralara mü· mak l~eyenlerln Selek T6rlı: Eml!k 4 ten 7 ye kadar İstlklltl caddesi 133 hMııayene2 ı.caaıler! TPaz

1 
~r22h3a9ri8ç olmadıkça tezyidi sermayeye ve olmadıkça tezyidi sermayeye ve 

raeantınn. Bürosuna Ömerabtt han 2/23. Ml\- No. Hasan bey apartıman 2 ncl mer- er rü. . " - " e . yeniden hisse senedi ihracına ka- yeniden hisse senedi ihracına ka.-
RİR PEDALCI ARANIYOR - Slr- milracaatlan. Telefon: 42368. - ı dlven l inci kat 6 No ya milracaat. • rar verilemez. Şirketin ihraç ey- rar verilemez. Şirketin ihrac ey-

kecı Dervıı, oğlu sokak 7 num!:Lrah 5000 LİRADAN 1,000.000 LİRAYA - ~ ı------------- leyeceği hisse senedatmın nümu- leyeceği hisse senedat~nm nüınu-
İmren Matbaasına müracaat olun- KADAR - Her yerde her cins emlft.k SATILIK CbJS TAVUICLAR - Ge-ı ••••• Ool<tor ••••• neleri kablelihraç liecelita.oıtik neleri kableHhraç lıecelltt::ı.stik 
ması. almak ve satmak arzu edenlerin: çen ve bu sene yet~me Brahma ho- Bahaddı"n LOtfı" Ticaret Vekaletine tevdi edile- İktisat Vekaletine tevdi cdilecek-

Ferdl Selek Türk Emlllk Bürosuna roz ve tavuklar satılıktır. Müracaat: cektir. Ur. 
E(.'7ACI KALFASI ARANIVOR - milracantlan. Oalat:ı ömrrablt han Pa~abnhı;e Beyazerguvan sokak 60 Var na il 

lstanbulda çalışmak üzere ıannta lı:at 2 No. 23, Telefon: 42368. - ı Ahmet Çmbay. - 21 
vakıf bir baya thtıynç vardır. Yazı 1le OPERATÖR 0ROLOG 
İstanbul 757 postn kutusuna mftra- KİRALIK MOBLE APARTil\IAN - , , MEKTUPLARIXIZI ALDmIN 
caat. Salon yemek, yatak odası geniş hol iZ 

Salamandra ve telefon Ş~U Hasat Gazetemiz tdarehnnes1n1 adres 
Böbrek, mesane, tdmr ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı 
l\ltJREBBİYE ARANIYOR - Maç

kada bir aile nezdinde 4, 1 yaşında. 
bir erkek çocuğu bakmak ve Alma.n
en öğretmek üzere bir mllrebblye 
aranmaktadır. İstanbul posta kutu
ıu 251 e yazı ile mUracaat. - 2 

RADYO - Y9.Zl, hesap, dlldş, si
nema, maklnelerl. elektrik Aletleri 
tamir ately~lz için 12 - 14 yaşların
da 2 çocuk aranıyor. Gnlata Yliksek
kaldınm 140, Tel: 41798, Teknisyen 
Ataullah Ipekyılmnz ve Hllml İnclr
cloğlu Kollektit Şt. - 1 

BiR R \DYO - Saat ve elektrik 
mağazası için lyi bir erttek sn.tıcıya 
ve bir hademeye ihtiyaç vardır. Her 
gün saııt 9 - 10 nra.cn Galata Banka
lar caddesi No. 59 a müracaat - 2 
-----------~ 

ÇA IASIRCI, tJTtfCU AR.\NIYOR -
Ortnköy şıra Yurduna çamaşırcı, 
Utlicü alınacaktır. Her gün öğleden 
sonra mü ye müracaat etnıelerl. 
1\{ualllm N el cad. No. 115 - 2 

HiÇ BİR l::ERDR ÇALIŞM.Al\DS -
12 - 16 yaş arasında1 okur yazar bir 
çocuğo. iht!yaç vardır. Türk olması, 
İstanbul'da oturması şarttır. Müra
caat: Muallim Fuat Güctlyener (Ana
dolu Tilrk Kitap Deposu> Yen! Pos
tane karşısında Meydancık hanında. 

TF.7.GAHTAR ARANll'Olt - Tu· 
hafiye mağazalarında çalı.şmış tec
rilbcU dürüst tezgahtar genç blr ba.y 
bir bayan bir de 12 - 16 ynşlannda 
çocuk alınacaktır. .Akşam'da (Acele) 
rilmuztıe mektupla (20096) ya tele
fonlo. müracaat _ 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK ÇOCUK ARABı\SI - Ali 

kullanılmış .son model bir çocuk ara
bası r.atıııktır. İstlyenlertn Altşam'da 
M.O rümuzuna mektupla müracaat
ları. 

sokak No. 58 tk1nc1 kat. Telefon 81542 olarak göstenniş olan karııerl

%000 I.iRA - Dört oda. muttnlı:, lk1 
helA, kuyu ve taraçalı klgir ev. İçln
dekllerc müracaat. Kuzguncuk tea
dlye Hamam sokağı No. 34, - 4 

:ntzden 

S N - A F A - Evlid -
Oka.y - A Ö - İnşaat - H t K -
M 8 - Miibendls - ~güzar -
C 29 B - 176 - D.N - N D -
BS-NÇD-Ev-SR
S. :E - Ş, F - A, T - K B, 28 -
Atrn - M. V - 8. N - T. S, K -

Taksi -V 
namlarına gelen mektuplan tda

ARŞAP SATILIK EV - Yenlkapı Çeş- rehanemlzden aldırmalan rica 
me .sokak No. 50, 5 oda mutfak elek- •• oı.u.n.u.r. __________ .. 

KİRAUK MOBtı.'YELt ODA ARA
NIYOR - Sultanahmet, T!lrbe, Ca
taloğul ve clvannda. kalabalıksız bir 
aııe yamnda ıtündüzlert vazifede bir 
kan koca için, Ak§om'da A.R. - l 

trlk sarnıç tulumba. Müracaat: Be-

-Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Gfü .. mütehaosısı 

yazıt Kökçfiler No. 28 Haydar. - 1 Cağaloğlu Nuruosmaniyc 

KİRAl.JK EV - Küçük Patmakka.- caddesi O~man Şcrefeddin 

Doktor Cemil Görür 
ı>ı Abdullah sokak numara ıı üo oda apartımanı N. 5 
bir .mutfak bir bel! genl.ş taras lld 
tarafı açık havadar güneşli 1can kırk Hastalarını -;;zardan başka 

liradır. İçlndekl sahibine müracaat. .!!l!!!!!!!!!ll~h~cı~gu~ .. n~~ıa~a~t~i~k~id!~~n~a~l~tı~y~ıı~k~·n~-~ dftr kabul f'df'r. 1 elefon: 22566 SATD.IK KEL~PİR KARGİR HA-
NE - Taksim ŞChlt Muhtar mahal
lesi Eğri soknk 19 No. dört katlı se
kiz oralı üstn tarnça nezarete sahip 

10.000 liraya satılıktır. Kasımpa.şa 942 İlk Te.,rtnln 18 lncl n<ızar sabahı saat 10 da Bcyo~lundn. İs-Dörtkuyu Dereboyu cad. 13 No. da ,. y-

Açık arttırma ile f evka1ade satış 
bavan Milnireye. tlklAl caddesinde İş Bankası yanındaki Acara sokağı ııerısıncıe, Kay-

- makam Esat bey soka~ında ve Sen Antuan kUls('~l altına n:ı.klounan 
KtRAUK EV - Sanyerde Ağaçlı Rumellhtsannda. maruf bir aileye alt tekm.111 husus! surette İngUtc-

Bostan sokn~da 8 numaralı beş rede yapılmış gayet zengin eşyalar açık arttırma He satılacaktır. Ma-
odah ve geni§ bahçeli ev 10 llraya ki- sft Mavun ağacından yapılmış çok nadlr BU!c ve DresUar, halis Ame-
rnlıktlr. Müracaat telefon: 81271. rıtan meşesinden yapılmış çok zengin ve 9 parçadan ib:ı.ret nadide sa-

ORTAKÖYDE - Tramvay cadde- lon takımı, telı:mlll Markıtırl Jşlenmlş İ~lllz mamulAtı enfes salon 
sinde altı dn.lrell, üç dilkkfınlı senede vırnnı. Ha.kik! pelesenk ağacından yapılmı§ 3 knpılı gUzel kütüphane, 
1600 lira. getiren kAg1r apartuna.n Mavun w- erabll ağacından mnmul İngiliz malı içleri bOiınell bir çok 
25000 liraya satılıktır. 13 - 14 a~ı elbise dolaplan, emsalsiz Mavun abcından komod - tuvaletler, haklld 
80989 a telefon. - 3 İnglllz yastıklı divanlar, oymalı ve Epok malı tngUlz koltuk ve Ban-
KİRALIK EV ARANIYOR :_ ~ _ 3 ket, ufak salon v1trln1, İnglliz meşe ve Akaju Balansuar ve Buduar 

sandalyalan, gümü§ şekerlik ve tabaklar, çay takımları, Royaı tabak 
odalı Bay~te semt müstakil olacak. ve yemlf takımları, imzalı tablolar. Çin vazo ve tabaklan, halis tnglllz 
Sirkeci Meı1cez Eczanesine müracaat. beyaz maden servis tabak ve ta.kım.ları, ADlerikan koltuklar, ~ay nııı.-

DEVREN SATILIK BAKKALİYE - sası, ~.rfdonlar, Slnger dlldş makinesi, Dlirbln ve Barometro, Mtı.vun 
Fatihte köşebaşı üzerinde 3 odalı evl oyun ve galon ma.salan, salon kadın yazıhnnesl, demir oobalar, bronz 
aynca bodrum ve al'dlyelert bulu- karyola, l.şlenmtş keten çay takımları, sedef ve mozalk tabureler, 
nan. Satan: Fatih postahanesl ya.- bronz saat ve ~amdanlar, yaldızlı ufak konsol ve saire. Pey sflrenlerden 

AÇIK ARTTIR:\JA tLE FEVKALADE SATIŞ 
942 İlk Te~rlnln 18 ıncı pazar sabahı sant 10 d:ı Beyo1'lund~ Yerı 

Mallar Pazarı Tramvay istasyonu clvannda. Postacı! r sok· ~ında 3 
numaralı hanede mevcut ve M. Morls Oduen'e nlt gayet zarıf e ~ıı \C 

saire açık arttırmn Ue snt.ılncaktır. 
Hakiki İngiliz mamultı.tı (Mapples) tekmil som mavund:ın yapıl

mış gayet guzeı bir büfe, ylne Ingillz mamulfı.tı CM:ıpples) ve som m:ı
vundan mamul tevkaU'ıde yemek mas:ısı; bu takının uyar 12 mnvun 
yemek sandalyesi; 8 parçn.lı Japon kaplııma asri gayet suzel bir yatak 
oda tntımı: ı kanepe 2 koıtukdan mürekkep ye:p~·eni deri tnkımı: ha
klkl Amerikan mamulatı mükemmel bir ıı:.torlu yazıh:ıne ve oymalı 
LouJs Kenz 5 ayaklı güzel bir koltuk; Louls Kenz aynalı bir masa; Lou 
ses eski bir yaldızlı nyna, 6 adet sedefli Japon sandalyeleri ve gn~et 
güzel heresckli Çin s:ılon masası; Amerikan ve &ılr kolluk:ar; cu el 
bir llkör kutusu; hayli kltap etajerleri ve kütuphanel,.r; guzcı blr nyaklı 
Eiektrlk Uımbıı.sı; Bronz okside gayet zari! elektrik o.vizesi· meşhur 
(Lalik.) Filbrtkrıs:ının b!r platonyerl; dıvar tabakları; guz 1 bir tabak 
takımı (58 pnrçn) gümüş nğı.Zlı ve s:ı.plı gayet gıızel bJr kristal büJ ıık 
vazo; m~ur CKrlstofi) Fabrikasının mamulAtı 76 parça çatal bıçak 
takınu, leğen ve ibriği ve saire; maden tepsiler; mermer 'e Rozantal 
heykeller; Ta.net ve sair portmantolar, cPreslcozlıt nln bir kaç res m
leri; Kristal mücevher kutusu; güzel blr Rus sama.veri; bfiyük Bronl 
p.mdanlar; ~eru tnı>ureler; (Goblen) glbl pano; Bronz ve Oıılks gc
rldonlar; y~lı boya tablolar ve Pastel; ınnslf Bronz bir fener; hayli 
Türk ve Fransız mamulMı bakır mutfak takımlan ve sair hayll ev 
eşyaları; 2 katlı mükemmel bir gaz fınnı Yünker's markalı Anadolu 
ve Acem halıları. Glizel blr pikap. 

LOKı\.1"TACILARA EL\·ERtşLi -
Satılık yemek sobası davlumbaz ve 
lalre Beşlktnş Valdeçeşme Maçka 
ıneydnnı No, 3 Bay Ziya Tezcan'a 

SATILlK ŞAHANE BİR LEOPARD 
POSTU - Habeş imparatorunun he
dlyesı. <S:Uonda. yere .sermek lçln) 
Pnrk Oteıı odn 21. Kapıcıya mfiro
caat. 

nında 38 - 4-0 ıUtur EmlAb - 2 100 de 25 teminat alınır. Satış peşindir. 

~*~t:lE~~;~ :::p:.~.·n:::.lı·:·,s·er-türl•. ·n··maı-·l·~·n·bik·.·R·İç·İn·O-·L-·ı·· K--·,l!m. K-ı·n·A-L··ı·K-·o-E·P·a-·v-E·R-l·A-R_A_·,·v-o-.. 
1 

SATILIK EV - Fat.ıh Mn.lta Bab- Her ölçüde ı.ipari~ kabul edilir. 
naibi .sokak sayı 33/2 1kl konforlu MlilmM•E!ICll.. İstanbul Posta Kutusu No. 11 1 •m•1111151•m 
b1na acele satılıktır. _ G IP••••••••mmm•••••m•••••••llll 
KİRALIK APARTIMAN - Beş oda 

ACELE SATIUK TAKSİl\lETRE Marmaraya. nazır müracaat Sultan-
15AATt - Çok nz kullıı.nı.Imış bilyllk hamam Katıreıoğhı hnn ikinci kat 
~o snatı ehven flaUe sa.tılıkttr. No. 8 - 2 

1 YO~lu Yenlça:rşı Dlrnna apartımn- 12000 LİRA.YA 8ATILIK KARoiR. 
11 altında tenı Nlkoya, EV _ Kadıköytlntln ıyı b1r yerinde ıo 

ACEI.E SATU.JK - Ehven ııatıe odalı bllyilk bahçeli ve kuyulu elek
Kannda malı bir çift Rönar AtJante trlk hn.vngazı tesisatlı tramvaya. çok 

FIR SAT - SATILIK 
Ş~U Bfiyllkde.re caddesi Zlnclrllkuyu virajında. satılık vlllfi: 3058 

metre arazı, 83 metro asfalt yol üzerinde cephesı 80 metre çiçek 
cameklru betonarme köşk. Banyo, elektrik, ru, garaj, ahır, gazino, ku· 
1\1, içinde elektrik motörU dört ton ru deposu, bahçe, müteaddit çeş
meleıı ve bahçede müteaddit çlçekler. 

İstanbulda, deniz kenarında, llmo.na çok uzak olmayan bir mahal
de mavuna ve motörlertn yanaşmasına eıve~ıı Uç ill\ beş b!n metre 
murabbaı mesahasında depoya. elverişli blr ar<".,:ı kim. ile nranmnktadır. 
Taliplerin. ıDepoıı rümuzlle İstanbul 176 posta kutusuna. yazılması. 

Zayl - Kumkapı nüfus memurlu
Rundan aldığım nüfus tezkeremi ve
lberaberinde Fntlll a\;kerllk şubesinden 
verilen askerlik tezkerem kaybolmuş
tur. Yenisini cı.IacaC'ımdıın e k1 !.nm 

Za.yl - Fatih malmüdiırliiğfüıdcn 
almakta olduı;tımuz 67 120 sayüı 
maaş cüzdanımızı ka} bet k, yenile
rini alacağımdan ~k n n hükmü 
yoktur. 
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Umumi zaftyetJn. verem, kansıdıkta p1a ımreUle vUowJa Afiyet veren yeglne mvvet ve 114& kaynaltdır. BlrlncJ ve ikinci veremlerl ka~~e iyi eder. lştllıa,ı teqld eder. Bfthkyağmdan ve bütan 
mulamt nAçtardan ve bütün gıdalardan daha b'fcllr. Vttamtn blort fttbal'll• en seıigtn bir Jllidır. Bir kilosu on kilo h afına muadildir. Bir kilo toen mutlaka 

bir tao kilo lltHa4e e4er. Basan Deposu ve $ubelerl. · 

ALM AN 
TEKNİGİNİN .., . 

YARATTIGI BiR 

. --

''HARİK~'~ 
RADYOSU 

os N ŞAKAR ve Şk • 
Bankalar Cad. No. 59 

1 ürkiye Umum Mümessili SiT E 
A. V. MEN 6 ER s 

Assicurarıioni Generali Han No. 31/33 

( 

Beyotlu dördüncü sulh hııkuk mah
kemeslnden : 

«KİRALIK HASTAHANE• 
e.Profesör doktor Kenan Tevfik Be

zenelln Kllnl~l k'.1.raya vertl1yor. 
942/155 

lbrahim özgür'ün 
•• 

ATEŞ_ B E • 
1 

Şimdiye kadar görülmemiş Zengin ve üstün bir 
zevkle hazırlanmıı TESHİR EDlCl dekorlarile 

Bir kaç güne kadar açılıyor 
ÖZGÜRÜ yalnız ATEŞ BÖCECl'inde 

dinliyebi lirsiniz. 
Adres: Galatasaray Yeni Çar§ı Caddesi 

Apartıman haline konmağa elverişli 

... atılık ına 
ca:aloğlu Sıhhiye Müdiıriyetl ka~sındakl on tarafı Hilalla.hmer 

ca.ddest No. 10, arka tarafı Taşsavaklar sokağı No. 9 eski. 

Kızılay merkez binası satılıktır 
tİnlversıte Klmya. Lı\bora.tuan olarak kullanılan ve bu maksadla için
de muayyen tadilı\t yapılan bu blna bodrum ile beraber 5 kattır. İçl 

KA.rglr oda.lann döşeme, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamam ve mll
t eaddld halAlan, elektrik havagazı ve terkos suyu tesisatı mevcuttur. 

Alıcıların Slrkeclde Kızılay hanı 2 net katta İstanbul Milmessllll
ğlne müracaatları. 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJIK SAÇ ıRI 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL CÖRORSONOZ. _ .. 

Nışant~da Güzel Bahçe soka- ·---------------------, ~ında Femlna apartımanında. mukim 
tken vefa.tile terek.esine mahkemece 
el konan doktor Kenan Tevfik Se
zenell.n mutasarrıf olduğu Femln 
apartı.m.anının (1. No. dalreslle bod
rum katı içinde bulunan bllcllrnle 
llft.t ve edevatı cerrahiye ve hastaha-
ne ıevazımlle hastahane olarak. ts
tlmal edUmek üzere kiraya verilecek• 
Ur. 

Talip olanların görmek., şeraitini 
anlamak ve arttırma.sına ~tlrA.k et
mek Uzere 21/10/ 942 çarşamba. günü 
ea.at on dörtten on beşe kadar mez-
1ı:Or apartımanın Cl No. ıu dalresi-

Beyof lunun en , .k ve en nezi!> 

MASARIK 
Salon-ınJ .. Aperatif.inizi alınız. Hoı bir vakit 

geçirmi, olursunuz. 

Her Akşam MASARİK ve arkadaşlari 
D!7.0R ı HRiSTO MMMATIDIS •ıe rı enor AVYERİS. Telefon: 

-03.WS. Aperatiften sonra da saat l n. dan itibaren açılan 

S T U D Y O'da 
Dana ediniz. MASARlK ve \ rlcadqlan Telefons 43848 

___ e elmeleriJJln olunur ----------------------• 

• , • • " 1 1 • • • • : t . ~ 1 ~. .• • ' • • • 

, di , nezle, o f p, rom tlzmt. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 

Bugünkü Bayanın tahayyül ettiği yegane ziynet varsa o da, bir SlNGER 
Pırlantalı ve Elmaslı Kol Saati, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRI 
ÇiÇEKTİR. Hediyelerinizi SİNGER saat mağazasından tedarik ediniz. 

SiNGER SAAT MA İstanbul • EminanU No. 8 

,1------~----·---------------------------·~ 1938 ve 1939 yıllarında otomobil ve kamyon 
yedek parça ve müteferri mal-

zemesi ithal etmiş olanların dikkat nazarına ı 
ithalatçı ve İhracatçı birlikleri umumi katipliğinden 

Bütün Türklyede muesses bilumum otomobil ve kamyon yedek parça ve müte!errl mal-
zemesi ithalatçılarının, h!len Birliğimiz Azası olsun veya olmasın, 1938 ve 1939 yıllannda bu 
maddelerden Amerikadan filen ne kıymette ithalat yapmış olduklarını, her 1k1 yıl için birer ye
kO.n halinde ve Ci! kıymet olarak 81 Birinci teşrin 1942 tarihinden evvel bir mektupla Umum! K&
tipliğimlze bildirmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

1 LAN 
İstanbul Kuz.guncuk.ta H~yin 

Hüsnü paşa köşkllnde oturan z1.raat 
mühendisi. Muhsin AYbar Ue Sazılar ' 
istasyonu kaqısındakl alçı taşı oca
ğındaki ortaklık mukaveıeslnı feshet
tiğlme da1r noterllğlnize 7/ 9/ 942 gün 

p ER 
ve 6453 sayılı ve 29/ 9/ 942 günlü ve 
6992 sayılı lkl adet thb:ı.rname kendi-
sine noterllğlnlzden gönder~ tse 
de bulunamadığın<lan tebliğ edile
mem~ olduğundan muka.velenln hü
kümlerine riayet etmem.iş olmakla 
mezki.ır mukavelenin ıo uncu mad-

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarini arayiniz. 

desine göre aramızdaki ortaklık: mu- ---------ı;m-------••••--• 
ıaı.vele.slnl feshettltğlml Akşam. ga.- ----------------------· zetest vasıtasııe ilanen ve bir nüsha- • • ı " 
sının celbi ue ta.rarıma. verumes\ni Acele kıralık vı la aranıyor 
saygılarımla rica ederim. . 
Saı:ılar ıstas onunda Kıran harmanı ( B<.ımontl, Şişli veya. Bebe~·te konforlu blr vUll aranıyor. Posta. t utusu 

Y 1488 c mektupla acele müracaat. 
çlfllk sahlbl Hakkı Seter othı 

Mücevherat ve aaat meraklılarına 

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

envai çeşitleri 

Ş freıu ıaaw~ ( 'V L 
1943 MODELLERİ ifZERi:NR 

. 
R 

Yiıksek zevkle yapılın!.§ emsalsiz ÇİÇEK ve PLAKLARINI 
Müessesemizde Bulaca~nızı müjdeleriz. 

VACHERON ve CONSTANTiN 
Saatlcrlntn Acen tesi 

A.RLO SAAT 
MAGAZASI 

----- İstanbul Eminönü mevdam: Telefon: 21128 ___ _. 


