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Halka şeker tevziatı 
bugünden itibaren 

başladı 
• 
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Meraklı bir maceranın iki dost 

arasında doğurduğu şüphe 
Unutulmuş, ehemmiyetsiz bir Almanyada çok sevilen Hess 

bAdlse bazan eski bir derdin ta- Nazi partisinin en çok ç~t 
telenmeslne vesile olur. en fazla iş görmüş, Hitıere ya

İngilizler işgal altındaki mem- verllk, kMiplik, Nazırlık etmiş, 
leketıerde halka köttilük eden Al- yarının B~ olmaya namzet şef
rnanlann harbden sonra kurul~ lerlnden birlt belki de birinci.si 
cak bir mahkemede sorguya çe- idi. Böyle blr adamın lngiltere
k!Imesfni istediler, Amerika ka- de bulunuşu Sovyetlertn iki ba
bul ettt, Sovyet Rusya da. tekllf1 kundan §Üphes1ni uyandırıyor. 
benimsedi. Fakat Sovyetler daha Hess, Hitler tarafından bu 
tıeri giderek ele dilşmüş Alman- harb içinde bir anlaşma için tn .. 
tann şimdiden kurşuna dizilmesi- giltereye yollanmıştır. Böyle bir 
nt dllediler. Demokrasi memle- anlaşma ancak Rusya aleyhine 
ketıerlnde harbin de bir adaleti, olabilir. 
şiddetin de kendine mahsus ka- Hess, Almnnyadan kaçmıştır, 
:hunu var. Hitlerin düşmanıdır. Almanya 

Harbden sonra bir mahkeme ile Hitlerslz bir sulh yapmak is
kurulacak ayrıca bir heyet rne- teyen İngiltere, uzun zamandır 
sulleıi ve rnesuliyetleri sorup orada kalan Hess'le iyice konuş
araştıracaktır, denildi. muş, anlaşmıştır. Günün biıin-

Sovyet adaletinin ise clnsl büs- de memleketine döner, iş başına 
bütün başkadır. Sorgu suale girl- geçerse bir tngllra - Alman an.
§lp boşuna vakit kaybedilmez. taşması hazırdır. Bu da ancak 
Tahkikat, hiiküm ve icra bir anda Rusyanın aleyhtne çık8.1'. 
olur. Şu halde, bugün ve yarınt 

Mesullcri cezalandırmak kara- harb ve BUlh için Hesslıı kim ol-
n verildikten sonra beklemek duğu, ne yaptığı anlaşılmalıdır. 
zordur. İngilterede Rudolf Hess 
adında bir Nazi elebaşı var. He- «Hess cant midir, Almanyanın 
men ondan işe başlamak ıA.zım ... f:nguterede resmt mümessm mi?» 

Kin hırsı mtııetıerln gözünü · A~ sual. Harbin bu en çetin 
bu derece bürüdüğü zaman ka.- devrinde aynı düşmana karşı 
rarda acele etmek, adaletin tat- dövüşen ikl müttefik arasında 
biklnde sabırsızlanmak. tntikam hAIA. inan ve güven olmadığını 
Tanrısına hemen kurbanlar iste- gösterir. Suçluların cezalanma
mek, anlaşılır bir ruh hA.Iettdir. sı meselesi ve Hess bu şüphenin 
Fakat Sovyetlerin dileğinde umul- patlak vermesine vesile oldu. 
nıadık bir isyan parlıyor. Sovyetıer tngtıtereye: <ıSen Al-

Moskova gazeteleri soruyorlar: manya ile gizli gizli anlqmak 
«Anlıyalım, Hess bir cant midir, mı istiyorsun?• demek fste!e 
yoksa ingilterede Aimanyanın başka kellmeler bulamazdı.· 
resmi delegesi mi?ı> İngiltere, Sovyet Rusyanın 

lhtikarla 
mücadele 

• 
Ticaret Vekaleti 

Belediyelere mühim 
bir tamim gönderdi -·--Ankara 21 (Telefonla) 

Belediyelerce mUrakabe lglerinin 
Iayıkile yap1lmadığınt nazarı 
dikkate alan Ticaret V ckaleti, 
yeniden mUhim bir tamim gön
dererek ıiddetle harekete geçil
meslnl bildirmiıtir. Belediyele
rin fiat mürakabesi ve ihtikarla 
mücadele işlerinde faaliyetlerini 
takip ve kendilerini tenvir et
mek Uzere Ticaret Veknletinde 
müteba.sıslardan mUrekkep bir 
büro kurulmuotur. 

Valilerin toplantısı 
Ankara 21 {Telefonla) -

Şehrimize gelmiı olan latanbul, 
İzmir, Konya, Eakioehlr, Kasta
monu, Bursa valilerlle Ankara 
valisi dün Dahiliye Vekilf Recep 
Peker' in riyaaetinde mühim bir 
toplanb yapmııılardır. T oplantt• 
ya bugiln de deıvam edilecek, 
verilecek kararlann derhal tat• 
bilana baılanacaktır. Dahiliye 
Vekili, dün oehrimlzdek.1 altı 
vali ıerefine bir 8ğle %İyareti vel'" 
mlııtir. 

Ticaret odaları ve 
boraalan kanunu 

Ankara 21 (Telefonla) 
Ticaret Veklletl, Ticaret odalan 
ve boraalan hakkında bir kanun 
proJe.l bazırlamıt ve tetkik edil
mek üzere Har'b ekonomlsl bil· 

Ağır sual... Mesele mahiyetini böyle bir şüpheye düşmesini is
değiştiriyor, bir suçluyu cezalan- temez bu zamtmda hiç istemez. 
<!ırmak gibi ba5!t bir iş ol~aktan Fakat' İngl11zlerln İngiltere top-
çıkıyor, aynı düşmanla dovüşen ratmda miaatlrllfe aygı ada;."-_____ ...., ___ ._.~ 

~~p~~~f~l=~::'şe~ft:::.. ~~~ıJ1:.mıet gel,,neklerl d& lruv- yeni İngiliz zırblılarl 

rotuna vermlftir. 

yor Londra 20 CA.A.> - Amlrallıt. dal-
Rudolf Hess kimdir? Moskovadan ansızın yükselen. resının bugiln runen blldtrot~e 

r1 . bu sualin Londrada. nasıl bir yan- g&-e, taııhslz Prtnce of Wales tıpln-
Bu Nazi ile gelenlnın masala kı uyandıracağı merak edilmeye de un yeni İnglllz zırhlısı. donanma.-

benzeyen macerası hatırlardadır. değer ya Utthak etmlftlr. 

BU • SA.BARKI TELGRAFLAR 

Almanlar Tuapse'nin müdafaa 
çevresi içine girdiler 

Moskovaya göre Almanların Stalingrad ve 
Kafkasya' da yeni hücumları püskürtüldü 

Vlcby 21 CA.A.) - Stallngradda Al· yade alayını bozguna u~ratmışlar- taarruza geçti. Almanlar büyük :ıı:.a.
manlar teınızıeme hareketlerine de- dır. yiat vermelerine rağmen bir muvar. 
vam ediyorlar. Rus ınntbuatı, Sta- Moakova 21 (Radyo )- Dün fakryet elde edemediler. Muharebe 
llngnıdda vaztyetın her r:amankJ.n.. k' h ı d d · E ı · · vahi ld x..- gece yansı neşredilen Tcsmt Ruı teb- es ı at ar a evam ettı. re nıruz. 
den daha m O U&u.uU itiraf ed1- J'v• fabrikalardan birinin mıntakasında 
yorlar. Stallngmdın otmnllnde mev- ıgıı d" .. k.. "l s .. 1 d 
zıt muharebeler olmuştur ve Alman- 21 ilk.teşrin günü kıtalarımız Sta- uşmanı pus urt~u r.. on gun e~ e 
lar, Cerlcln8k1 fa.tıikamnda yentlen lingrad ve Mozdok mıntakalarında a!ıı:ıan ~iman esı~lerı, ta~!ruza ı~t'
ve oradan atılan Rus kuvvetlerlnl te- clü~manla muharebeler yaptılar. rak etmış olan duşman tumenlerın• 
mızıemelde meşguldl1r D'ğ r ephelerde değiıiklik olma- den birçoğunun mevcutlarının yüzde 

_,.....,,.,..,M!ın "- 1 
te c yetmisini kaybettiklerini aBylediler. 

Kar ;, .......... "'"6 .. • ""V metreyi bul- mış ır. S ı· d . 1 b d k 
nAn • • •• ta ıngra ın fıma !lllSın a UV• du~u Kaflı:asy_... da Alnıa:n ileri yü- Tebliğe yapılan ılavede ıoyle de- tl · · · 1 'ki ri " rf · " d ....oı "'-- . ve erımız, ışga ettı c mevzııe rüyüşu eva.m ""'yor. n=ıan ve niliyorı 19 ilkteırınde hava kuvvet- k 1 k" ·ı 

Slovak kuvvetleri Tuaı>Mı Itma.nının 1 ._1 ıı d" L I O ,_ uvvet e tah ım ettı er ve..ayrı ayrı 
erınuz ~ uıman tanıı:ı, ıı:amyon k · 1 d ·• h b 1 mlldata.a çemberine glrmi§irdlr. h'I' h 'h .1 2 b esım e.r e mevzu mu are e er yap-

ve otomo ı ı ta rı. eth er, a~~ tılar. Bir kesimde iki bölüğe yakın 
Loındra 21 (A.A.) - Almanlar, yayı auaturdular, bU' karakol gemısı düşman kuvveti yokedildi 

oldukça bilyUlc kuvvetlerle Stalin- batırdı!ar, bir bölüğe yakın düoman Mozdok mıntakaaında ·kuvvetle
grada taarnı~ etmlılerae de aaldı~ş- ~u~etınl dağıttılar ve kısmen yok rimiz, düımacıa kartı muharebeler 
lan evvelkı ılc:l.detlnl • kaybetmlfo ettıler. yaptılar. Geceleyin bir meskun yerl 
Sorvyetler de genle~~m~lerdir. Ha- Satalin_grad mıntakasında kuvvet- iıgal eden küçük guruplanmız, Hit
va şartlan dllzeldı~ınden, Alman lerimlz, muannldane müdafaa mu- le.rcileri sıkııtırarak mevzilerinden 
tayyareleri faaliyetlerini arttırmıılar- harebelerl yaptılar. Bir diltman ala- attılar ve (900) e yakın düıman ıu
dır. insanca ve ta)")'a.rece lcayıplan yı 40 tankın himayesinde. amele bay ve erini imha ettiler. 
biiyüktilr. mahallesindeki dayanak noktalan- Novorosisk'in cenup doğusunda 

Kaflcuyada Mozdokta Almanlar mıza hilcum etti. Kuvvetlerimiz hü- piyade küçiik guruplarımız düıımall 
durdurulmuıtw. Şimdi bu kealmde cumu püıkürttUler; Almanları çıkııı hücumunu tardettiler ve yUze yakıa 
teııebbUa Rualann elindedir. Novoro· mevzilerine attılar. dü,man askerini yokettiler, Bir Ru-
siak çenesinde Rualu bir Rumen plo- Düııman daha 30 tankla yeniden men birliğini de dağıttılar. 

Cihan harbi daha 
çok uzayacak 

Güney 
pasifikte 

1941 mayısında Almanyadan · Necmeddln Sadak Yeni zırhlılar 3& bln tonıuıctur. 
Japonlarla Amerikalı
ların dövüşmesi devam bır gece tayyaresine binerek btr- Bir lsvlçrell mütehassısa göre 

Clenbire uçan bu cesur adam, 

~~ed~0~~~~· m~~d~~/~fıt; Yeni ekmek tevzi usulü ikinci cephe müttefiklere Loodra 21 (A.A.> _ Salomoa 

ediyor 

koyup bulmuş gibi inivermişti. pahahya mal Olabilir adalarında dört m<Jtörlü Amerikaa 
Almanlar: <1Dellrrniş11 dediler. s t • t ı bombardıman tayyareleri paz.ar ve 
1Ikin, Hitler'in gazabından kor- on eşrın or a arına ...,._, ~•· k __ , pazartesi günleri Cuadalcanal'da 
k k t ğı .. 1 dl .. 1 Berllo 21 CA.A.> - İsvlçren1n en ~dJr Bunu .,.,..,..em._ u~ vo uur..ı- J .1 . h·· . 1 arak aç ı soy en . Boy e ma- ziyade ta·kdtr edil.en as.kert mütehas- zeme •nakletmek lbım.d.ır, apon mevzı erıne ucum etmiı er 
ceralarda işe mutlaka gizll, me- d "" t tb • k d • ı k sıslanndan Eddy B:ıucr, cephelerde . ve yangmlar çıkannışlardır. Ceçea rakı bı·r içyu"zü arayanlar Hessin a ı e e Genlş ölçtide hava. alnnlan yapılırsa b •. .. b d ,. kanlan ı , ogru ı ec a.skert durum hakkında verdlğl bir A1m l\şkUl bl durum sokul - perıem e gunu u a aya ..,ı 
Bitler tarafından anlaşma tckll!i konferansta ezcthnle deml.§Ur kt: bllir anye. m r a. a japOI\ kuvvetleri, Amerikan mevzi-
Ue lnglltcreye gönderllmlş, bu - Her tllrtll kehanette bulunmak- s&ziımü bltlrlrken ounu ııöyllyeblll- !erine taarruza teş~büı etmemişler• 
yolda çr.nını tehlikeye ko~uş Ankara 11 (Telefonla) _ Ekmek İstanbul, tzmır ,.. An.karada ekmek tan l~tlnap edecetlm Ve askeri duru- rlm: Cihan haıbi daha çot: uzaya. dir. Karaya yeni Japon kuvvetleri 
b~~· vatansever .. olduğunu ile~ sür- tevzU ~Ieı1n1n b&l~ere devri eskla1 atbl kame ne ~ecektır. J.{e- nıu tama.men bitaraf bir gözle ted- ca'ktır.• çıkarılmamıştır. Bu adadaki Japon 
duler. Hess, boyle anS'lzın gokten üzerinde Qalışnalara devam edllmet.. murlar ıoın ayn. halle ıoın de ayn kik edeceğim. Kızılordu, muhtellf kuvvetinin en büyük dayanağı, J~ 
İngiltere toprağına indikten bir tedlr. renkte karneler kullanılaca.ktır, Bu cephelerde ölll, yaralı ve kayıp olarak pon ıfilosudur. Bu filo Cuadalcana.-
ay sonra da - hesap veya tesa- Büyüt eehtrterın ekmek lhtlyacını usulün nllıa.yet son.teşrin ortalarına bir milyondan fazla. subay ve er za- Birleıik Amerika'da lın şimali garbisinde seyrederken 
düf - Almanya Rusyaya karşı kal'§ılamak için mukteızl. bug-daylann kada~ tatblkma başlanması kuvvetle y!at venneslne rağmen h!\lA. ayakta ağır vergiler görülmüıtilr. 
harbe girişti. <işte, dediler, Rus- Toprak o!lslnce belediyeler hesabına. muhtemeldir. du~:~nayU de istl.hsallerlne devam Londra 21 CA.A.> _ Am.erlka.n meo- Birleş!" Amerika Bahriye Nazı~ 
ya aleyhine anlaşmak için İngll- satın nlınması 1'1 kararlaşınl.lf gibidir. (Dvamı sahife !, sfitun S te> ediyor Rua askeri !evka.IA.de ha.rb llsl en $r vcrgt lA.ylhasını kabul et- albay Knox. Japonların tam bır 
tereye yollandığı besbelli.n kabm;etını g&.rt~lştlr. Fakat Al- ml§tlr. Bu sene Amerlkada.Jd vergiler kuvvet gösterişi yapmadıklarını 

O gündenbeıi Hess İngilterede B ~ d •• k ı • mnn ordusunun da. manevJyatı 1941 geçen senekinden. üç misli yllksektlr, söylemi~tir. . 
göz altındadır, harb esiri mua- ug ay yu se ıyor senes:lndekt kadar: yüksekUr. Dcı{:u , ............................................................................. .. 
melesi görüyor. ingilterede bu cephesinde hart> katı bir ıretıce ver-
maceradan cok bahsedilmedi. Az meden gayrl mıiayyen blr nman da- )'-, 
komışuldu, kısa keslldl. Aradan hn sürecektir. ),...l ..-1'? 
bir buçuk yıl geçti. roman unu- Konyada çıkan Babahk gazetesi Yakın Şarkta IngUlzler -çc Amerl- ! 1--1 
tuldu. kalılar 1çln dunun 1ylleş~Ur. İn- / 

Ruslar, şimdi birdenbire Hessln diyor ki : .. Be 1ediye1 er ad 1 na ,all m glltzler, kaybettlklert malzemenin ye.-
kurşuna dizilmesini istiyorlar. b • 1 d rine daha fazlasını ikame etmtşler-
Acaba niçin? tr e en yapılmış Olsaydı fiatler dlr. 

b k d U k 1 d 1 Yakın Şark cephesinde her fCY ha.-Yapıldığı söylenen bütün ZU- U a ar Y Se m ez n ve üstünlüğüne ba~lıdır. Bu bölge:1e 
lOmlerden o mu mesuldür? Rus- hnva üstünlü~ Anglo. Sak.sonlarda.-
ya harbi çıktığı zaman Hess in- dır. Fa.kat dolu cephesinde ~ı1 
gUtercde idi, Almanlann Rusya- Konyada çıkan Babalık gazete.( Oıtira kabiliyetleri) ve rakiplikle· harekAt durur ve von KeserUngtn 
<1a yaptıklarından mesul tutula- yazıyorı Belediyemiz eerbea piy~ ridir. hava kuvvetıerl, buraya na.kledlltrse 
ınaz. Daha önce, başka yerlerde- dan buiday alımına devam etmek- Bir kaç taıra Belediye mutemedi- vaziyet mühhn surette değl.§ebtllr. 
ki kötülüklerin emrlnf mi ver- tedir. Buğday fiatlerl de yükselmek- nin birbirinden buiday alarak tem- Maltanın duıınnu nisan a.yındaktn-
miştfr? Bunu, öne sürmek Rus- tedlr. Netekim ekmek fiatine yeni- (Devama aabife 2, aütun 4 te) den kuvveUldir. Fnlta.t mlhvercUor 
yaya değil o memleketler hükfi- den zammetmek zarureti haaıl ol- Maltayı tutunulamaz bir hale koya.r-
nı.etıerlne, yahut onlar adına in- muı, 600 gramlılı bir ekmek 21 ku- sa Mısıra ta.amız edebilirler, İnglltzler 
"giıtereye düşer. Halbuki Hess ?Uf 50 aantimden 26 kurup çıkarıl- .. :1. .k k .. ~. e rı de batı ç~llnde t.aarruz etmezlerse 
bizzat ölüm korkuslle Almanya- mıııtır. Fiatin daha da artmaa1 ihtfr. va:J~ : J:ttı~rlz bir 
t1an, Nazilerin elinden kaçtığını mal içindedir. Köy ve para üstünlüğe mallktlrler, Fakat Japon-
1ddia ediyor. Piyaaada, ba,ka bqka yerler Be- lann Uç cephede haıt>etUklerlnt unut-

Hess, belll başlı bir Rus ve lediyeleri istihaal bölgelerinde Köylü fakir olduiu için kalkına- mamaıc IAzmıdır. Mogollstanda bir 
komünist düşmanı nudır? Mem- alıma geçmiı. bu arada ibüyük ser- ımyor, çifçiyf Kengin ebneli)iz. di· ordu ne bulunduf:U ve Ruslara ta.-
lekettnden kaçtığı zaman he- maycli tUccarların da alım aatıma yorduk. nrrum hazır bulundu~ söylenen 
ntiz Almanya ile Rusya arasın- katılmıı olmaları, fiatleiln bUsbütün Yaınlıt düıünce. Japon generali Ya.maşltu sahneden 
da harb yoktu, belki de bu har- yükselmesine yol açmııtır. Çif çl zengin oldu, hem tehirleri çckllmlştlr, Acaba bir sll?'Prl.z mı ha-
bln aleyhinde idi. Komünist düş- Köylü, hükOmetc -borçlandığı iliğine kadar soyarak... Köye, bol zırlıyor? 
lnaniığına gelince, bundan do- miktardan artık mahsulünil tabiidir para ile birlikte sıhhat, rahat ev, Müteakiben iklnci cepho meselestn
fovı insanları cezalandırmak rrc- ki, büriik alıcı rakipler kar .. ısında kitap, konfor, medeniyet gı·nniyor, den ve Dleppe baskınından !bahseden 
r k "" '"' .. İ8'1çreu mütehassıs, bu baSltının 1k1n-c se J:ngiıterede mesul tutula- yüksek fintle aatmaktadır. lsihsal iyi cinsten raJu, yilluek kalite sigara, cı bir cephe açmak için yapıldığını 
~k halis komünist düşmanları 

1 

bölgelednde Belediyeler adına alım biraz aefahatle çok tembellik giri- söyllyenlertn 1ddlalnnnda. aldıı.ndık
iberhalde ~alnız Alman Hess'den bir elden yapılmıı olsaydı fiatler bu yonnuf. . Iarını söylemi§, buna benzer başka 

arct değıldir. k,!ldar ıyüksclmez. alım i~lerinde bu Köy kalkınması para lti değil, in- bnslanlnnn yapılması muhtemel bu-

d Sovyetıerln, Rudolf Hessin şim- kadar sıkmtılnr çekilmezdi. san, yani ölretmen ve teıkilit me- lundu~u 11Ave et.mil ve demiştir ki: 

Jelden cezalandırılmasını isteme- Fiatleri haddinden aııırı yüksel- selesidir. «- Haltlk1 bir 1kincl o e, Blrle-
•llliiılıı.....- rt eolc rlAho. n........ ı.:- 1--ı-_u.-...ı..;.;:....:;.-..=.1....-_L-~~ 



Sahlfe 2 

SÖZUN 6ELiŞi 
Tamburacı Osman Pehlivan 

N eşeli toplantılann, zevku safa Alemlerinin destegülil Tam
buracı Osman Pehlivan sesslıce göçtü. Son günlerde ya

radığı arasıra duyuluyordu. Artık ihtiyarlamıştı. Fakat ölümü 
duyulmadı bile. Bir gazete iki satırla öHim haberini vereli. Arka
sından derin bir sükut. Şimdi şimdi bir kaç kadir bilen imza kud
retli bir halk sanatkirının sessizce gidişine iizülerek ondan, 
onun gençliğinden bahsediyorlar. 

Bir zamanlar yahlannda, köşklerinde, konaklannda tertip 
ettikleri içki sofralannda mızrabının eksikliğini duyup arabalar 
koşturarak Tamburacı Osman Pehlivam taraf taraf aratan zevk 
sahibi zenginler acaba o mızrabın toprağa dilşttiğünii duymuşlar 
mıdır? Duymuşlarsa bile Tamburacının ölümünden ziyade ken
dilerinin ihtiyarladıklanna tizülmiişlerdir. Tamburacının otur
duğu kulübeye gümüş koşumlu atlann çektiği ağır arabalar koş
turan safa ehli cenazesine bir adam, çolul< çocuğuna bir kaç pa
ra göndermek zahmetine girmiş olsalar gerektir. 

Zavallı Tamburacı Osman Pehlivan! O şehirli zenginin ziyan 
ettiği bir köy çocuğu. bir haJk sanatkin fdi. Bundan beş sene 
evve1 Ankarada görmüştfun. Bir kaç hava çalması için Radyo
evine çağn1nuştı. Daha belinde kispeti er meydanlannda güreş 
tutan tığ gibi bir delikanlı iken tellerinden sihirli nağmeler çı
kardığı tamburasını her isteyenedinleten Osman Pehlivan bu 
sefer de Ankaraya gelmişti. 

Kendisile öteden beriden konuşmuştuk. Neye uğradığını an
layamadan ihtiyarlamış bir hali vardı. Çok fakir blr hayat sil· 
riiyordu. Zaman zaman tamburasına gösterilen alAkanın, lltlfa
tm, rağbetin neden kendisini hali o fakir kulübeden çıkarama
dığını, neden dakikaJarea alkışlandıktan. kuş tüyünden yatak· 
larda yatınldıktan, yedirilip içirilclikten sonra savulduğunu, yine 
bir müddet hatırlanmaz olduğunu bir türlü anlayamayan ve 
boyuna bu suali soran bakışlarla insanın yUzttne bakıyordu. 

Konuşmasını öğrcnememişt!. O tamburasile konuşurdu. Ar
tık yalnız kemikten ibaret kalmış dağlı parmaklarile t.amburası
nın tellerine f!llzrabı çaldığı zaman çıkardığı seslerle boşluklara 
hep bu suali fırlatır gibi idi. 

Tamburacı Osman Pehiiyan crNeden? Neden?>) diyerek öldü. 
Biitiin sanatkarlar gibi. Ama bu çeşit ölümlerde yaşayanlann 
yüzünU kızartan bir taraf yok mudur? 

Şevket Rado 

Ayakkabı fiatleri 
Yükselmenin sebepleri nedir? Buna 

karşı ne gibi tedbir alınmalıdır? 

Ayakkabı fiatieri yükselmekte Abdullah: «Hükumet maalesef ce
devam ediyor. Gerek hazırlarda, ge• miyetiinize böyle bir salahiyet ver
rekse ısmarlamada ayakkabı fiatle- memiştir.~ demfıı ve sözü tekrar kö
rinde son hir iki ay İçİg-ıde yüzde sele fiatlenne intikal ettirerek kö
otuzdan fazla bir yükseliş göze çarp- sele fiatlerindeki temevvücü önle
rnaktadır. İki ay evvel 40 liraya !la- menin çok büyük faydalan dokuna
blan bir çift iskarpinin üstünde şimdi cağı iizerinde durmuşur, 
cSO liradın etiketi görülmektedir. R · B Abd 11 h d. 'k, K'" . . eıs . u a ıyor ı ı « o-

Ayak kabıcıl ar esnafı cemıyetı l nln d t b . , . . .. se e en ucuz zamanın a a anı 
reısı B. Abdullah, fiatlerdekı yuksel- t k 1:atl • k · · ·ı· d' Q.· d. · . . .. l . . e x; ı ıs arpın gıyı ır ı. vım ı ıse 

meks:bebbını.v~<:se .~ l~ıatlekrındde ~r': bu dar zamanda altlan iki üç kat 
ma ıca ettıgını aoy ıyere emıştır k·· ] ı· · k · l · ·ı kt d. k' ose e ı u arpın er gıyı me e ır. 

ı: Ş h··ku k·· l . . . Buna ne lüzum vardır~ Hal böyle « ayet u met ose e ışını yaş . , 
d r.d b 1 k 1 l d f' t olunca, fıatler tabıatile yükselmek~ e ı en aş ıyara e e a ır a ıa - . . . • 
1 · b'tl t" • k t b ·· k" tedır ve yükselmıııtır. Kösele fiatlen en sa ı eş ınrse o va ı ugun u . . 
ayakkabı fiatleri de düşer Fazla sabıt bır rakam üzerinde tutulur, 
para kazanmak hırsına kapılarak böyle lüks ayakkabıların imali yasak 
pahalı ayakkabı aatmak istiyenler edilir ve tek tip kundura yapılması 
olabilir. Fakat bütün kunduracıları etrafındaki fikrimiz kabul edilirse 
bu damga ile lekelemek de doğru herkesin ucuza ayakkabı giymesi te
lıirşey değildir. Çünkü bunlr ara- min edilmiş olur.~ 
ıında makul bir kara kanaat eden- B. Abdullah, mMıtarlı ve kalın 
ler de vardır.» altlı lüks ayakkabı imaline mani 

Fazla para kazanmak hırsına mağ- olunması ve tek tip ayakkabi imali 
]Gp olarak haddinden fazla pahalı- etrafında hük6met nezdinde yapı
ya ayakkabı satmak ist?yenlerin bu lan teşebbüslerin nasıl bir netice 
lı.areketlerine cemiyetçe mani olma- verdiğini de soran muharririmize, 
nın mümkün olup olmadığını ıoran bu işin Ticaret Vekilinin değişmesi 
hir muharririmize, cemiyet reisi B. ile takibsiz kaldığını söylemia-tir. 

KUŞ BAKIŞ/: 

~1 Teşrinievvel 1942 

Memurlar ekmek karnesi 
beyannamesini nasıl verecekler? 

~ HAR~ DU~UMU 
~ıı-----------------------~ 

Istanbul vilayeti dün akşam bu 
hususta yeni bir tebliğ neşretti 

İstanbul vila.yetlııden tebliğ Madde 6 - Mütekait, eytam ve 
edilmiştir:. eramıı dolduracakları beyanna-

Kafkasya' da Alman 
taarruzu gelişiyor 

Stalingrad' da enkaz arasında el' an 
kanlı çarpışmalar oluyor 

' ı 

Madde 1 - Vilayet ve beledi- meleri maaş aldıklan malnıüdür
ye, kendi merkez teşkilatı memur lüklerine tevsik ettirdikten sonra 
ve müstahdemlerinin adedini bir karnelerini ikamet eyledikleri 
tezkere ile belediye iktisat mü- mahal kaymakamlıklarından 
dUriyetine · bildirecek, memur alacaklaı·dır. Doiu cephesinde ı 

' H 
likta ilerlemeğe başlamışlardır. ·

4 
Terek nehrinin cenubunda Rus
ların karşı taarruzları neticesjz 
kalmıştır. 

adedine göre alacakları beyanna- Madde 7 - Jstanbula tahsil 
meleri ait olduğu şubeler rnarife- için gelip de ailesi başka yerde 
tile memurlara tevzi ettirecektir. ikamet eden ve karardan istifade 

Madde 2 - Belediye hududu eyleyen memur ve mütekait ey
dahilindeki kazalarda kayma- tam ve eramil çocuklarından 
kanılar malmüdürlüğünden ve mektepte leyU olanlar mektep 
yahut belediye muhasebesinden birliğinden gelecek listeye göre 
maaş ve ücret alanlarla kendile- sabıkı mislllü kaymakamlıkça 
rine merbut bulunan teşkllAtın- karneleri verilecektir. 
daki memur ve müstahdemleri- Memur çocuğu olup da mek
ntn yekllnunu bir tezkere ne be- teplere ne~art ?evam edenler . de 
lediye iktisat müdüriyetine bildi- ~evarn ettikten mektep müdür
receklerdir. lükleıinden bu vaziyetlerini tev-

Madde 3 - Evkaf. Elektrik, sik eder mahiyette getireceklerı 
Tramvay, Sular, Llrna:n, Güm- vesikalarla karnelerini tebdil etti
rük Denizyollan liseler Posta receklerdlr. 
teıiraf ve ernsau' gazetele.rde nruı Madde 8 - İstanbul Belediye
olunan resmt müesseselerle İs- si hududu haricindeki yerlerden 
tanbul Belediye hududu dahilin- maaş alıp da İstanbulda oturan 
deki t.eşkila.tında çalışan ve bu mütekait, eytam ve eramil bu 
karardan istifade hakkını haiz vaziyetlerini nahiye müdürlükle
olan memur ve ,müstahdemlert- rine ve iaşe bürolarrna müraca
ntn adedini bir cetvel hftlinde İk- atla alacaklan beyannameleri 
tisat müdüriyetine bildirecekler doldurduktan sonra nahiye mü
ve beyannamelerini alacaklardır. mürlüklerine ve nahiye müdür-

. 1 • lükJeri olmıyan yerlerde beledi-
~adde 4 - AIMtadar da:re ve yeye tasdik ettireceklerdir. 

müesseseler de iktisat rnüdüriye- Ellerinde vesaiki olmıyanlar da 
tinden aldırt8:~a~lan beyanna- maaş aldıkları ernvalden vaziyet
mclcri şube mudürleri vasıtaslle ıeri'ni tevsik ettirecekler ve bu 
memurlara tevzi edecektir. suretle karnelerini kaymakam-

Madde 5 - Memur ve müstah- Iıklardan alacaklardır. 
demler beyannameleri doldur- Madde 9 - Subay ailelerinden 
duldan sctnra !mirine sıhhatini bulunup da İstanbul belediyesi 
tasdik ettirecektir. Bu tasdik sı- hududu dahilinde ikamet eden
rasında beyannamede yazdığı al- lerden aile reislerinin kıtala.rı be
lesl efradının nüfus cüzdanına da lediye hududu dahiltnde bulu
kendl Amirine (memurln karne- nanlar beyannamelerini kıtaları 
si verilıniştlr) kaydile rnühürlete- komutanından, aile reisleri bele
rek beyannameyi teslim edecek- diye hududu haricinde olan aile
tir. Ve mukabilinde ekmek kar- ler beyannamelerini merkez ko
nelerini alacaktır. mutanlığından tasdik ettirecek 

Karneler İktisat müdürlüğün- ve karnelerini ikamet ettikleri 
den kaymakamlara şimdiden ve- kaza kavmakamlıklarından ala-
rHecek ve her hane için verilmesi caktıT: ~ · 
IA.zım gelen karneler hazırlanmış Madde 10 - Mı/mur olup da 
olacaktır. taşrada vazife gören ve fakat ai-

Mahall~tta umumi karne tev- leleri 1stanbulda buluna:nlar bu 
ziatı sırasında mahalle birlikleri vaziyetlerini zabıtaya tevsik et
nufus tezkerelerini kontrol ede- tirdik.ten sonra memur karnesin
rek karne tevzi edeceğine göre den istifade edeceklerdir. Karne
memur karnesi alanlara bittabi lerinl oturduklan yerin kayma-
umuml karne verilmiyecektir. kamiıklarındaın alacaklardır. 

Yeni ekmek 
tevzii usulü 

Buğday fiatleri dur 
madan yükseliyor 

j 
Stalingrad'da Alman1ar ıehrln 
bUyUk bir kıammı ıve ıanayt ma• 
hallelerlni ele geçirmekle bera• 
her muharebeler eltn deıvam edi. 
yor. Ruslar Kızıl Birincltırln fab• 
rikuile bu fabrika ameleııine 
mahsuı mahallede ıiddetli mu• 
kavemet gösteriyorlar. Alman,. 
Iar büyük hava akınları ve top 
ateoi ile bu mukavemet yuvala
nm t.alıribetme~e .,alışıyorlar. 

l..oodradan gelen haberler 
şehre artık takviye kıtalan glin• 
derilemediğini ve durumun ıon 
derece nazik o]dulunu bild!r
mek.tedir. Moakova da Stalin
gran muharebeainin •on haddine 
vardığını, A1manlann yeniden 
bazı mahalleri ele geçirdiklerini 
kabul ediyor. Dilnkü Alman 
tebliğine göre Almaiılar ıehrln 

1 şimal kesiminde tahkim edilmiş 
evlerden müreklı:ep bir gunıpu 

l 
ele geçirmişlerdir. Zaptedjlen •i .. 
lalı fe.brikalannda ve muhtelif 
yerlerde bulunan barikatların, 
mukaıvemet yuvalarının temiz-
lenmesine devam ediliyor. 

Kafkasyada Alman taarruzu 
yeniden geli~mektedir. Dünkü 
Alınan tebliğine göre, Alman 

Alman1ar Rus mukavemetini 
!ı 

kırarak Tuapseyi ele geçirecek 
olurlaraa Karadeniz kıyılarında 
nispeten az arız-alı yolda daha ko
laylıkla Herliyebileceklerdir. Rus
ların, burıu bildikleri için Tuap
aede fiddetii bir mukavemelt 
ı8stermelerl bekleniyor. 

Mısırda: 

Cephede durgunluk devam 
ediyor. Hava akınları yeniden 
tfddetinJ arttırmıştır. Almanlar 
Maltaya durmadan taarruz edi~ 
rorlar. Müttefik kuvvetleri ele 
Bingazi, Tobnık limanlarını ve 
cephe gerisini bombardıman et
mektedir. 

Uzak Doğuda: 

Salomon adalarındaki Japon 
1ı;uvvetlerinl müttefikler hava
dan ve deG-ıizden bombardıman 
etmişlerdir. Müttefikler bu su
retle Japonları zayıf düşürmek 
latiyorlar. Her halde bu adalar
da kati muharebelerin yakın ol
duğu anlaşılmaktadır. 

kuvvetleri T uapse limanına dot- Yeni Ginede Avustralyalılar, 
ru ileri hareketine devam etmfr Japonların mukavemetine rağ-

/1 lerdir. Şimalden, ve cenuptan men ıimale doğru ilerlemişler 
) gelen kıtalar birleşmişler ve bir- ve Kokocl~'ya yaklaşmı~lardır. 
'9 n m sus _ıu ~ o!!!!lb!L!!~ u _ __ __. _n ~ 

Mahkemelerde: 

Bülbülün çektiği. .. 
Hasibe ile halası Saliha Fatih D!vaciyim. Kesiniz cezasını. 

civarında oturuyorlarmış. Bir Hasibe ayağa kalktı: 
gün Salihanm eivine, ahbapla- - Bay hakimi Öyle ise ben d~ 
nndan Hadiye misafirliğe gelmiş. O'nu affetmiyorum. Ben de HM.il 
Orada Badiyenin çocuğunun ce- yeden davacıyim. 
keti kaybulmuş: Hakim: 

- Ço"Cuğun ceketini sen çal- - Burası mahkemedir. Öyl~ 
dm· pazarlıkla, şartlar koyarak id 

Diye Hasibeye çatmış. Ağız olmaz. Davacı isen, sen de onun 
kavgasına tutuşmuşlar ve biraz aleyhine dava açaydın. 

4. ~ ö fü. od dar Şahitler dinlendi. HM.iye 11~ 
sonra "'i dögüşe d nm~. a Hasibenin birbirlerine hakaret et\ 

gelince ikisi birden avluya çık- tlkleri'ni ve Hasibenin takunya 
mışlar. Orada saç ,saça baş başa ile Hadiyeyi dövdüğünü .söyledi~ 
bir hayli boğuşmuşlar. Hasibe ler. Tahkikat evrakile de suç sa. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci ashifede) bir aralık ayağında:n takunyası- bit oldu. Hadiyeye hakaret ettı. 
Belediyemizin sil ettikleri Belediyelere alış fiatin.. nı çıkarıp ökçesile Ha.diyenin ka- ğinden dolayı Ha.si.benin iki ~ 
hazırlıkları den .f.azlaya sattıklan bile duyulmuş fasına bir kaç defa vurmuş. Niha- hapsine, iki buçuk lira para ce;. 

] k b 1 B yet, iş polise aksetmiş, HMiye zası ödemesine karar verildi. Fa• Belediyemizde ekmeğlri yenl şek.11- ~·e. aoy enme. te u unmuştur. unu d H .b 1 ak S 1 
de tevzu hazulıklanna devam edil- iht:rat kay~.Ie almakl~ beraber, avacı, ası ~ suçu olar u - kat Hadyenin de ona. hakaret et:. 
mektedt:r. Belediye önümüzdek.1 aya dagınıklık ıç1nde böyle olguların tanahmet üçüncü sulh ceza tiği sabit olduğundan cezası is1 
mahsus olmak "-are halka daıı..tııa- görülebileceğini kabul eylemek ge- mahkemesine gelmişler. HWmin kat edildi. Takunya ile H~diye~ 

~ ı>• kar!lısında __ Hadi'_(e vakayı yukarı- a0·· gvdu·· guv .. 1çın· de ·Ha ..ıb~-~- y~ cak olan yeni ekmek karnelerini bas.. rektir. " _ "'""• t:ı..u..u. 
tınnaktadır. Bu karneler, belediye Hele cenup vilayetlerlmizden ge- da yazıldığı şekilde anlattı. Fa- buçuk lira para cezası ödemesin 
muamelAt müdürlüğünce, yarın kaza- lip alıma girişen hububat tüccarları· kat Hasibe suçu tam.amile inkAr karar verildi. 
lar muteınetlerlne nüfus mlktanna nın, buğday ve saireyi hemhudut ol- ediyor: Koridora çıkınca Hasibe söy.. 
göre dajtıtılacak:tır, duğumuz cenup komııulanmıza k.a- - hıanmayın.t21 bay hAldm. lenmeğe ba.şladı: 

Yeni karnelerin renkleri a.~ işçi- rırdıklan etrafında d ık k k - Söyledikleri yalandır Hadiye su- B" b.. v .3.,:_ı 
ler için tirşe, büyükler için grt, ço- '$ malar duyulm kt ad • kJ aıdikk .ot - ul ulün çektigi uillıun be! 
cuklar 1çtn pembedir. nuş . .. a a ır • a e çunu ba.stırmak ~Çin ~endi yap- !Asıdır, derler. Hakaretin ~\S 

Bu karnelerin tab'ı için Ankara.dan ve tetkıke layıktır. dıklannı bana ~etıyor. B~a dövmekten daha ağırmış. Bat.\ 
102 top daha. ka~t gel ...... 'ptır. Tah- Öte yandan ahın yapan yerli hırsız dedi, küfretti, şerefimi küf.reel -· keşke kafana. b\ 

ıs• .. ~ haysiyetim! bırakmadı El ille- ecegıme, Kadınlar erkekleşmeğe başla- kadınlan erkekleştirmektedir. mln dlldl~e göre halka beledlye... tüccarlar hububatı ya daha fazla ıtıin ir. inde ag~zına geleni. söyledi kaç takunya daha vursaydı:n;;ı. 

Kadınlar erkekleşiyorlarmış! 

mışlarl .. Bu haberi veren dünya- Bu hal yazılarda da kendini gös- ıerce dağıtılacak ekmekler so - 3!1 ku- karla satmak için bir müddet elinde "' 
nın tanınmış grafoloğlanndan teriyor, kadın yazılarındaki hu- ruş arasında olacaktır. tutmak, veya bulgur gibi baııka bir bana. Kendisine cevap bile ver
(Yazı mütehassıslannda:n) lr- susiyetler ortadan kalkıyor.}> 1r- Mektepll meccant yatılı talebeler madde haline getirmek yollarını da medim. Takunya ile de vunna
landalı Fitzsimons'tur. İrlandalı Jandalı grafoloğun söyledikleri He Parti hesabına yurtlarda kalan ta- güdüyorlar ki bu hareketler top ye- dım. Üzerime hüeum etti, kendi
Grafolog- diyor ki: «Bir zamanlar mantıka uygun görünüyor. Bi'na- lebe, aynen memurlar gibi ekmek ala- ku 'fiat ''k 1 ..• b "d d mi korumak için bir aralık elle-

caklardır n, ın yu se ışını, ug ay ar- . i t tt nI d dA 
okuyup yazması olan her hangi enaleyh bugünkü durum devam l t b. I h lkı . . lığını ve yiyim sıkıntısını doğurmak- nn u um. Be m on an c:ı.va-
bir insan eline bir yazıyi aldığı ederse yakında kadın yazılanın s an u a nın pırınç tacir. cı olmam lA.zımdı. Fakat mahal-
zaman bunun erkek yazısı rru, erkek yazılarından ayırmanın ihtiyacı Bugün buğdayın Konya kilesi, le kavgası yüzündenı mahkeme 
yoksa kadın yazısı mı olduğunu lınkılııı kalmıyacak demektir. İstanbul balkının ve bilhassa. sabit yüz lirayı geçmi;ıtir. kapılarına gelmemek için vaz-
kolayca anlardı. Kadın yazıları gellrıt va.ta.n<l~larm plrlnç ihtiyacını geçtim. Onu affediyorum. 
erkeklerinkine nispetle çok ince A ntakya'da temJn için sar!edllen gayretler. müs- Eskişehirde ekmek H!hiın, dı\vacı HAdiyeye sor-
ldi; ekseriyetle satırlar düşgün pet netice vermiştir. meselesi du: 
gitmezdi. Yazıdan bir parça anlı- b Canakçalı Kard~ler :tlrma.sının se- - Sen de Hasibeyi affedip c:ift.-
yan birisinin bu hususta yanıl- ayram nede iki bin ton pirlnct .vllft.yet em- E.skişehirde çıkan Koca Tepe ga- vandan vazgeçiyor musun? 
masına imkan yoktu. Halbuki rine tahsis etme~ı taahhüt etmiştir. zeteai yazıyor: Şehrimizin ekmek - Hayuır, bay hA.kiın. İki elim 

Bu pirinçler, bl.l:h.assa. sa.bit gelrll va- ı · .. · V ı· . b k öğ n- 1 nu affet-şlnıdl lş değişti, kadın yazılanm M"JI ... Ş f'" A k , t d 1 t 1 edil ktir mesc esı uzerme a ının aş anlığı g Sw11e ge se gene o 
1 1 e ın nta ya ya an ~ara evz ece • al d lih" b' l - l Be _11.u kadınım Sa erkeklerinkinde'n ayırmak güç- İstanbul hastanelerinin okullan- tın a m ım ır top ant1 yapı mıg· mem. n em:oı.ıuı . -

leşti. Gün geçtikçe güçlük artı- gelişinin yıldönümü nın ve Parti müesseselerini~ muhtaç tır. Bu toplantıya Belediyenin Par- nmsak döver gibi kafama takUil.ı-
yor, sık sık yanlışlar oluyor. Er- merasimle kutlandı olduğu pirinçleri gene Çana.kçalı :tir- timiz tarafından namzet gö~teri1en ya ile ta.kır takır vurdu. Üstelik 
kek yazısı olduğu zannedilen bir ması verecektir. Bu büyük pirlnç flr- müstakbel azalan da iştirak etmiı- hakaret de etti. Nasıl affederim? 
yazının kadın yazısı çıktığı gö- Antakya 20 (AA) - Milli Şef ması, halka ucuz flatıe satacağı lerdir. .a1enouuiiiWuuuıuıunnnnniı 

rillüyor. ıı İnönü'nün Antak'yaya gelişlerif'lin plrlnçlerl bakkalların saklayıp ihtl- Bir çok vilayetlerden gelen Bele- bankaaındım altını~ bin lira çekil-
Acaba bu neden ileri geliyor? .. yıldönümü olan bu günü, Antakya kar yapmanıalan için şehrin muhte- diye mümesillerinin buğday fitale- miştir. Türk Ticaret bankasından da 

G f 1 - b k dı l h l t h" ti k 1 t B li:f .semtlerlnde perakende satış yer- · 1 1 ""k lttikl 1 h l b l' 1 k B b ra o og unu a narın yaşa- eyecan ı eza ura a ut amış ır. u lerl açacaktır ,,,, nn nası yu se er ve a en na- yilz in ıra a i!.."laca tır. u para eş 
yiş tarzındaki değişikliğin n eti- münasebetle yapılan ve vali ile İlk perakende satış mağazası Em.in- sıl bir durum içinde kaldığımız uzun yüz bin liraya kadar çıkarılacak ve 
cesi sayıyor ve diyor ki: crEskiden şehrimizde bulunan mebuslarımızın, önünde açılacaktır. uzadıya incelenmiş ve şehir iaşesi- buğday alımı biran önce bitirllecek-
kadınlar i·ncc islerle meşgul olur- mülki ve askeri erkan ile bütün nin tanzim çareleri araştınlmı;ıtır. tir. Çar~amba ıve perşembe günleri 
lardı . Bu incelik yazılarında da mekteplilerin ve askeri kıtaatın ha· V c;>n Papene suikast Şimdiye ka?ar buğday alımı için Mehmet Kanatlı ile Riza Tarım 
kend ini gösterirdi. Simdi kadın- zır bulundukları bu toplantıda söy- I h ke . kafi miktarda para da haznlanma· köylere çıkmışlar kırk kuruıı üzerin-
lar en ağır işleri görüyorlar. Mü- lenen nutuklarla günün önemi ve yapan arın mu a mest 1 dığı anlaşılmış. vazifeye en önce den buğday almağa çalışmış is~ler 
himmat fabı·ı·kalaı·ınd!', ~aı1a'." ·ın· Milli Şefe kar .. ı olan ba!!lılık belir- Ankara 21 (Telefonla) - Almanya t d "k' d b ı ~· d b t d c .... " - ·' • ~ - b " "k 1 1 l V p 'k t para e arı ın en aş anması gercgı, e aşaramamış ar ır. uma gunu, 
bir k b 1 i I I ] t ·ı · t " uyu e ç s on apene suı as ya- .. . d 1 · V l p· K l K ı ı ço şu e er ne e ça ışıyor aı·. ı mış ır. panlann temyizce nakzedilen dava- uzerın~e uru m~ştu:r. .; . a i, arti reİ!!İ ve ami ap anı, 

Cumhuriyet 
bayramı şenliği 

-----

lstanbuldan Ankara'ya 
384 izci gidiyor 

Ankara ve İstanbulda ve m6Illllk 
tın her tara:tmda Cumhuriyet bayr 
mı hazırlıklanna. bU_yük bir hızla de, . 
vam edllmektedlr. Istanbuldant lı 
karada yapılacak büyük geçit r . 
ne iştirak edecek olan 384 kl4lllk ~ 
kafilesi, yarın trenle şehrimizden hiiJ 
reket edecektlr. . 

Ka:tlle. Kabataş lli:esl müdüıil IJ. 
Nuri Onurun riyasetinde bulunmaıf,l" 
tadır. İzcUerimlız Ankarada bir ha1' 
ta kalacaklardır. 
Şehrimizde yapılacak geçit resmin~ 

binlerce talebe iştirak edecektir, 
Cumhuriyet bayramı gününde ŞE'hrl~ 
mlzde birçok açılış reslmlerı yapıla.
caktır. Bunla~ arasında veremle .mü~ 
cadele cemiyetinin muhtelif yerler~ 
yen! kurulan dispanserlerl ve Ere11köy, 
sanıı.toryomuna 11!\ve edilen 50 . ya": 
taklı pav1yon do. vardır. 

Hattf!. askeri elbise giyerek cep- Bu gece Halkevincle gene bu mii- sına , 4 soutc~rın carşaınba günü sa- N~tıcede zengm ve tuccarlarımı- Alpu ve Beylikahıra gitmişler, bu'ra· 
he geri~inde askerler gibi çalışan :ı~< eb,.tle lnönü'niin hayatı mevzulu bahı ve saat g 5 t~ Anknra ağır ceza zm ımzalarile şehirdeki bankalar- ,1arda iki alım hürosu kurmuıılardır. İstanbul vilô.yetı c!:lhllinde Pa~tl 

~-....... -\:-~3"h..._,1- ,.....ı...,. n .,,-"',_.......,'-" ., • ...ı..ı..i.a.....ı...-....ı....~~~-...ı.. ....... ~--ı.~-.&..;.,,..ı....__~-~.:.... .l-- • • :ı •• - ··~--1-~~· ı,...,,.,, .l,,~..-. .,_ A .. ..,; ,..;·,, .lrilna.n l!1rk h,.,. lcınn,.t;t"' lrnnı knııı•rr>ierl bir sonte.,ıinde b<ıdl• 

Parti knza kongreleri 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 'l ]'ıııBi.r ç.ar""'" cl!"u ~ 
AsriYemUha'fur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Zafervetabak 

Hizmetçi acenteleri: 1 Kasım paşada çanak Uyku hutalıiı malUmdur. Fakat 
buna değil de meçhul bir illete ya
kalanan ve hayJl zamandır uykuda 
~lan A vrupaldara raslanıyonnUfo 
l\rada sırada U)'81Uyorlar. ağızla· 
nna uıcık gıda maddesi ya alıyor, 
)'a almıyorlar; gene bir taraftan öte 
tarafa dönerek horul horul dalıyor
lannıt dipsiz kuyunun derinlikle-

Tramvay 
ücretleri eoTON ERKEKLER el.HER MELEK- bir cinayet Gidenler, bazı Anupa şehirle· 

rinde' şu tarzda ilanlar görmüş
ler: CtTabak kırmamağa dikkat 

Belediyenin zam teklifi 
henüz kabul edilmedi MiSLER• FAKAT KAOINLARııı Bir \~~:~~b:.:u~~~ni !ı':~~ ... zafere hizmet etmek de-

' <ıÇanak kırmamakla kazanıla-
rine... ..1 cak 2aferin ne alfilcası \'ar? .... ), 

Alim ulema, bunlann baş ucuna Elektrik ve tramvay umum mü- "I t ki • Evvelki gece_ Kasımp:ışa.da Sa.~ih demeyiniz. Bugünkü «toı>yekun• 
geliyorsa da dertlerini anlıyamıyor- dürii B. Mustafa Hulkinin Ankaraya H izmetçı er çallş 1 an yen n a~da .?1~. moto~. kaptanı b!çakla 01-ı harbin akla gelmiyecck şeylerle 
m"• k U ··d" I I . . . . ( ? durulmuştur. Muddeiumumllik tara- . . il il . . . ... 

..... gittiğini yazmıştı . mum mu ur. insan annı nası gorur er fından yapılan tahkikata nazar-an garıp garıp g cnnı gor~yoruz. 
Bana kalırsa pek de 0 kadar an- Ankarada yalnız elektriğe kilo.vat vaka şöyle olmu.ştur: Kaptan Salih Sokaklara bu ta~da ılaruar 

latılmıyacak bir mesele olmasa ıe- başına iki kuruı zammedilmek sure- üç arkadaşlle gece Asnıalunescit cl- asılmasının da sebebı şudur: Ta-
rektir. tile elektrik fiatlerinin arttınlmasile Bir salon dolu3u hizmetçi. Her _ Hanım ne kadar çingene ise van.nda bir meyhanede rakı lçt1kten bak yapan yerlerin mühim bir 

Herkes bilir ki. uykucuların piri, meşgul olmıyacaktır. Elektrik idare• yaştan çeşit çeşit kadın. Nar yiyor- bay 0 kadar kibar... Zaten gün sonra Tozkoparan caddesinden Ka- kısnu silih fabrikası haline SO-
• Ashabı KehPtir. Bunlar yedi kİfİ sinin Almanyadan getirteceği mal- lar, yün örüyorlar, ayva kırıyorlar, görmüş ailenin çocuğu canım ... Me· sımpaşaya i!1mlştir. Bunlar Değirmen kuldu. Geri kalanlar da aske-

imit: zeme hakkında da Nafia Vekaletile sigara içiyorlar ve konuşuyorlar. sela çıkarır para verir. Beni Balıkpa• arkası denilen sokaktan geçerlerken rin ihtiyacını karşılamak için iş-
Yemliha, Mislina, Mekselina, Mer- temas edecektir. Bundan başka B. Burası daha ziyade yaz mev3 iminde zarına gönderir. Üstünü ııormaz bi- çuvalcı Ali Rıza adında biri kar~Ian- liyor. Bunun için tabaklan idare 

nu,, Tebemu,. Şazinu,, Kefqtetay- Hulki İskenderuna geldiğini yazdı- K.. " l d k" le ... Getirir parayı masa üzerine bı- na çıkmış ve kavgaya tutu.ş, muşlar- etmek artık bir vatandaşlık bor-
yır. ın· ....... Bır· de ko""peklen' •, Kı---=-. l bir pazar günü. opru a tın a 1 dır All Rıza bıçnıı.uıı çekerex kaptan 

- LUJU g"ımız otobüslerin sanbula getiril- b ki ı d d k Sa B h · · • "'5 cudur ... Avrupa şehirlerindeki şu 
Mag~aralannda asttlarca nvuduk- e eme sa oounu a an ırıyor. ra ırım. ymaz... a şış verır ... S lihl karnına saplamıştır Keskln 

...... - mesi için Devlet demiryollarının Yalnız bekliyenlerin hepsi kadın ... Kibar insani. .. Hanım yirmi kuruş bıa"'akla.n kamı dşllen Salih, b~r.saklan ilanlardan d~ anl~ıldığına göre 
tan sonr'" uyanarak. Y emliha, arka· h · · · • bb" 1 d b k "' gelecek zaferı terkıbedc unsur -. vagon ta sıs etmesı ıçın teşe us er- Köşede küçük bir masanın önünde verip bir yere gön erse e§ uruşu- parçalanarak derhal ölmüştür. Vaka- n • 
dllflanna: d de bulunacaktır. yaşlı bir madam telefonla Fransızca ına kadar hesap sorar ... Tuu Allah yı haber alan polisler yet~erek Ali l~ ara~~a '~tabak larmamakıı 

- Acıkmışız bre çocuklar? - &- Haber aldığımıza göre Nafia Ve- vermesin 1... Böyle kapı olmaz ol- Rızayı yakalamışlardır Müddelumu- bıle dahildır. ilk bakışta fante-
mi•. - Haydi Kef- ! Sen ıç' imizde konuşuyor··· • ik b. filtlr" "b" ı· 

v -.. kaleti, yalnız elektrik fiatlerine iki Ö F k' ll Vik sun!... rol muavinlerinden Orhan Tığrak z ır gı ı ge ıyor amma, 
en ku··çu··ın;müzsün. Al •u paralan. yle bir ransızca ı zava ı · - b b'" ük. b" h k'k tt• ... -·· " kuruş zam teklifini kabul etmiı,ıtir. l d'I' h Öteki hizmetçiler de tasdik etti- tahkikata el koymuştur. Ali Rıza ifa- U uy ır a ı a ır. • Y·-·-· Kıtmir'i de katayun. Pazar· tor Hügo'nun o güze ı ı şa rem 1 • 1 ld ~ 

........... Tramvay biletlerine yapılacak zam k d G d ler: Erkekler pek kibar mahluklar• des!.nde: Dünyanın en l\an ı o ugu dan öteberi al da karnımızı doyu- şahrem doğranma ta ır. ön eri- . , __ d tuhaf . b" 
ralım... hakkında Belediyenin teklifi henüz lecek bir hizmetçiden bahsediliyor. mış 1... - Ben yolda giderken kaptan Salih .l\.a ar, en • en acayıp ır 

Vekaletçe kabul edilmemişir. Mesut bir vatandac... ile arkadaşları bana çattılar. Hep bir- harbini geçirmekteyiz. Ve garip 
Kefeştetayyirinuş, yolu tutturup Salondaki hizmetçi bolluğuna Y den üzerime hücum ettiler. Ben de zafer unsurlan yalnız, sadece 

'lk lad ~ k ha L-'-'-alı d b k l • b kt k ·· l d'. ·· ·· Burada cHürmüz abla> dedikleri 1 ras ıgı asa .n?' Uö&K ?" 1 Bakırköy e ir öy iı, a 1 ça şaşıyor, şoy e uşunuyo- kendlnıl müdafa için bıçağımı çek- ((tabak kırmamak» dan ibaret 
baş vurmuş. Ötebenyı paket ettir· ı b 'l k "'ld" '"ld" rum. cBir de hizmetçi buharını van daha genççe bir kadın cbayan Hi- tim. Sallhi öldürmek maksadile vur- değildir. 
dikten M>nra, tam hesabı görecek; aşı ezı ere O uru .. ~ derler. Adam bulamıyanlar buraya dayet> in ııözünü kesti: madım. Kazaen yaralanmıştır. Bunların arasm.a yere mesel! 
dükkancı · j Bakırköyünc tabi Muratlı koyunde gelseler ya ... İşte fıkır fıkır bir hiz- - A. beı:ıimki de öyle idı ayol... ustruplu basarak, iskarpininin 

- Yahu! Bu paralar nedir? oturan. M~mln nctında loblrki .. e.:·vedlkl metçi kalabalığı. Al birini çalıştır ... > Yedi ay çalıştım. Aylığımı arttır-
1 

Deim~tir .• Kaptda:ı Ssalilhihln arkadrira.ş- to ,_,___ d b" 
d • B nl • • . d gece yıiklu atı ne Ba r oyun en L"k' . l "d h . d b' k d 1 .1 k arı se mey,1ane c a para ve - pU.tUJ.J.uıl aşın ınnıyan '\.'C ır 

- em~ş. - u ~r fı tanhm .e kendi köyihıe giderken yolda ta..şla a ın ınsan ş ı are anesın e ır ma ·ta~ yana tı~ma. ı ar hı e ... Ba - ken çuvalcı Ali Rızanın gördliğünü ve kımdurayı tabii zamnndakinden 
b!'-:aı.."1 hır devlete aıt ... Geçmez hıç ba.,ı ezilerek öldürülmüştür. Müminin müddet kulak misafiri olunca, bu tım kıbarlık sokmıyecek. Bayana 1 Salihte fazla para bulunduğunu an- iki, üç hatta beş misli uzun 
hırı... cesedi morga kaldırılmış. katiller he- kadar bol hizmetçiye rağmen niçin söyledim. Bana ne dese l:ıeğenirsi- !ayınca soymak maksadlle kendllcr!n1 müddet giyen adam da, topyc-

Köpeği yanında, oğlan, mağara- nüz bulunamam~tır. Mümin'in üıe- adam bulunamadığını anlıyor... nizL cBiz tüccar değiliz. Bizim ma- takibe<lrek karanlık sokakta bt~.akla kfuı harb dünyasında iyi ve cm-
ya dönmüş. Yemliha meseleyi öğre· rinde para ve atma yükledi~! e.şya da fş İçin bekliyen hizmetçilerden bir aşımız artmadı ki seninkini arttıra- Üzerlerine atılıp Sallhi vurduğunu 1d- salsiz bir ,·atandaştır. Tabak 
nince: bulunamamıştır. Bu cinayetin. soy- kısmı, son ckapı> !arından n:çın lım. Bu zamanda bol bol yeyip kar- dia etmişlerdir. Müddeiumumi mua- kırmamak nasıl zafere bir nevi 

_ Ya? ..• _ diye dudak bük- gunculuk maksadlle ~lendiği tahmin çıktıklarını anlatıyorlar. Salondaki- nını doyuruyorsun, bu.na ne mutlu!.. vlnl tahkikata devam etmektedir, hizmet addediliyorsa onun bu 
müş. - Eh bari, azıcık daha kesti- edilmektedir. T::ı.hklkat dey::ı.m edt- !erin hepsi onları dinliyor. Bunların Bak pirinç 200, zeytinyağı 190, şe- hareketini de unutmamak ge-
relim de uyandığımız vakit bir ica- yor. arasında bir cbayan Hidayet• var ker 135, 0 da nerede;l .. Kuru fasulye Oteller rektir. 
bını düşünürüz. ki hepsinin elebaşıları gibi bir şey... bile 85 kuruş ..• Mercimek 1201.. Bü- Evet artık «sa.karlık» ~hıe 

Bir yandan bir yana dönmüşler. Şek er tevzı• ı• Kara kuru. fakat sırım gibi bir ka- tün bunları senin düşündüğün bile dallarile dolu, pembe ufuklı eski 
Yorganlarını baılanna çekmİJler. dın ... Bir taraftan ayıra yerken bir yok ... Fena mı İşte;l ... Hiçbir şey sulh dünyasında kaldı. Nerede 
Hila uyuyorlannış. taraftan da sinirli sinirli konuşu- düşünmeden istediğin gibi kamını Hariçten çok yolcu öyle hiddetlenince mutfaktakl 

Her halde asri Ashabı Kebf de yor ... Yanındaki iskemlede damla- doyuruyonun... Aylığın da fena geldiği için yeni otel bütün tabaklan, çanakları, par. 
onlar R"ibi olacak. Zahir düşünmli§- Bir kısım bakkallarda Iıklı küçük bir ,işe ile yarım bardak değil.·· Daha zammı ne yapacak- açılması İsteniyor ça parça edenler?... Vakıa «Öfke 
ler ld ölmek değmez, fakat bu kötü bugünden itibaren su duruyor.. . sın?···•··· baldan tatlıdırı> derler. Fakat ar-
dünyada da yaşamak nafile! İyisi ba&lıyor Pek bilgiç bir kadın olan cbayan Lafa haki... Pirinç 200 e. zeytin- tık öfkenin tadını mutfağın dı-
mi mütevassıt bir tekil bulmuılar. Y Hidayeh epey yaılı idi. Son çalış- yağı 190 a çıktı ise bundan bana Dün de §ehrimizin bazı fmnların- şında aramamız icabediyor. 
Fransız 4airinin: tığı yerdeıı niçin ayrıldığım şöyle ne? ... Şeker, kuru fasulye, merci- da ekmek almak için büyült bir ka· Şimdi bir sinir buhram ara-

Yaşamaktansa uyumak, uyumak Halka dağıtılmak üzeıe Bak.kal- anlatıyordu: mele fiatlerini de Ômi düşüneceğim}.. la balık toplanmıştı. Beyoğlu, Emin- sında kansı tarafından tabak 
istiyorum .•. > lar cemiyetine verilen 4700 sandık _ Fena para vermiyorlardı kar- Allah Allabl.. . mrümde düııiln· önii, Fatih kaymakamları Vdilay~~ çanak yağmuruna tutulan bir 

fehvasınca, baılannı yastıklarına şekerin tevzi işi ile uğraşılmaktadır. d y d • • K l "f memiııim hen bunları!... Boğazımı 
1
ve Belediyeye müracaat e ere~ koca c:öyle bam"abillr: 

d • 1 fu ik B kk l eş... er e ıyı... a on er var. d d "' l . . 1 L" T k h 11 . fi . . v t>~ gömmüşler; arada sıra a gözlerim Nahiye er, nü s m· tarını a a - oyur uguma ne mut u ımış ... a- opra ma su en o ıımın az un _Aman ne yapıyorsun? .• Dik· 
aralıyarak: la.r cemiyetine bildirmişlerdir. Bir Evi.n içi kalabaltk değil...hVelakin kırdı!. .. verdiği için hnnlann az e'ltmek çı-- kat et... Başunda her kırdığın 

- Yıld·-- barbı" netıc" el-- .... • nu'? d f h 1 ak · ··ru gel gelelim bayan bir Alla ın ııirre-- Hu""rmuz·· abla, ag·zına bı·r avuç kardıklarıından •ikayet etmi-lerdir. dı d -~·· enu e aya ma .ua om U.zerc nu s ti! ... cHantmefendi• olmu§ amma .. " .. tabakla 'Zaferi adım a m ge 
- Hayır, müzminlqti.... baıına yarım kilo ıeker verildiği ayıklanmıı nar tanesi attıktan aonra Toprak mahsulleri ofiai, müret- maklaştınyorsun... Bu senin 

l'L. kd. d b" "d b" d '- İınsan olamamtıl... En baş l.lft ne- devam ettı··. tep olan miktann kesilmedigwini, fa-- vyleyse azıcık daha kestire- ta ır e ır partı e on ın san ı"' dir bilir misiniz;l ... (Gevrek ve tit- yaptığın düpedüz <ıhıyanetl vata-
liın. şeker verilmesi lazım gelmektedir. rek bir aesle hanımının taklidini ya- - Yemeği ben pişiririm. Mutfak- kat son zamanlarda bilhana on niyedJr,ı... Bırak 0 elindeki ÇS.• 

Birka,. ay •nnra•. 4700 aandık •eker lstanbul halkınm ak k l Eli' ta biri.si ba•ımda olt.Wlca da ııinirle- gündenberi lst.anbula hariçten çok nagı"' ! .. "' "" .. par : ) cÇocu deği sin ya... ı .. 
_ Mu"zmı"nl••en barhden ne L-. yarı istihkak.ıdır. Bu itibarla nahi· • nirim ha. .. Ka.rı tepemde dikilir... yolcu geldiği içln tahsis edilen boğ- Muhakkak kl şimdiki ıı..-..s.. 

-v ™' yaşında kadınsın... Dikkat et- k ııACu 
L-r? yelerdeki bakkallara dağıtılan ıek.er . Eli' Yağı çok koymuşum ... Ne o~ Urfa , dayın afi gelmediğini ileri sünnüt- ekonomisi şartlan içinde adam· oe sen e ... >.,. A a a, kan ismiroı « ı 

- Stalingrad'da timdi ağu bom• miktarı her nahiyenin y~n nüfusuna yaşındaki kadın 1. .. > koydu; ü3tüme yağı 5 buçuk lira i~iş 1. .• Ne yapa- ı tür. . . . . cağız yerden göğe kadar da bak-
bardunanlar. pike dal••lan oluyor. yetecek kadardır. Bakkallar, şeker- dak' k lım efendim} .• Yagsız yemek yiye-1 Filhakilta gerek şımendıfer, gerek lıdır. Hem kendi kafası.nın, hem .... l d iyilik ııağlıkl... «Elli yaşın ı a- 1 1 'b .. d 1 

_ Azıcık da sol tarafımıza uyu· erini Sirkeci ve Çıragan sarayın a- dınb aşağı, «Elli yaşındaki kadınl• cek değiliz ya ... Ben de hiç sevmem vapur ara son on eı gun e ge en atılacak porselen tabağın, hem 
yalun... ~i <;fe.potanbttkr~r etmb işl~rddir. ~~ yukarı... Haspanın yediği naneye üstil öyle yıldız yıldız yağlı, yavan yolcu sayısı, diğer zamanlara naza- de zaferin selAm.etl namına kan· 

Ve bir hayli zaman geçin e• erım a an a ar, ugun en ttı- bak hele ... Br.-nim yaşımla bozmuş yemekleri kardeş ... İkide birde ba- ran Uç dör miııli fazladır. sını ikaz etmesi pek yerinde bir 
- Yeni haberler ne merk:zde? baren ekmek k~rnelerini gösteren- kardeş... Halbuki ferah ferah ben na yağın pahalılandığını söyler du· Şehrimizdeki bütün oteller, pan- harekettir. 
- Yalnız ,arlc cepbC$İnde değil, !~re yarımşar kılo şeker verecekler- onun kızı yerindeyim amma gel de rur ... lUall~ artık... Urfa yağı 5 lsiyonlar dolmuştur. Bu itibarla bir Bir vakitler en mükemmel va-

srarn. cenup ve ,imalde de değişik- dır. . . . . . anlat iıte ... Geçen gün elimdeki sü- buçuk liraya çıktı İse bana ne ku- çok kimseler, vilayete müracaat tandaş, "müstehlik hısan•) dl. 
lik yok ... Fakat darlık gittikçe artı- ~eker şırketının yent par.~ı şek~r-. rahiyi bardağa çarpmışım. İnsanlık zumL. . ederek yeni otel açmak için ruhsa- Simdi de Avrupada en iyi vatan· 
yor.. . len Haydarpaşaya gelmek uzeredı~. hali bu hemşire ... Benim de ne dü- O böyle söylerken ben kendisini ı tiye istemektedirler. daş midesi. daha doğrusu hazmı 

- Aman aman •.. Öyleyse ben de Ay başına. kadar bakkallara ... rem• şüncelerim var değil mD ... Uz~n başka bir dünyanın insanı imiş gibi cihazı bulunnuyan, yürüıyilp ls-
fazla konuşmıyayun ki, vücudumdan den beş bın sandık şeker dagıtıla- lafın kısası bardak da sürahi de sız- seyrediyordum. İşte yeryüzünde' Ticaret odalarile borsa- ka.rpin eskitmeyen, üşümeyen, 
kalori Jarfedilmesin... Bu sefer de caktır. ı ·· ·· B ' ayagva · b" h!Ak k" v b b l ·ı k elbise gı"ymeyeıı. eiJ.lence 'Zevkleri A b ere omur... ayan gene mesut ır ma u ı yagan eo u- arına verı ece "' 
wt üstü yatayım bari... • - . Y aşı~dan .sonraki tevziat, ye- kalktı: çuk liraya çıkttğını umursamıyor bi~ l"h• l olmıyan bir mahlftktur. 

İlb... bıd~~ ~~sbıt edıle~e.k ıekilde veya - Canım dikkat et3en e... EIU le, pirincin iki yüze yükselmesine al- sa a ıyet er Öyle tasavvur ediyorum kt du-
Bu usulle harbin sonunu getire· ugun u usul da~ılınde yapılacak- yaşında kadınsm 1 ... O sürahiyi da· dırış etmiyor, zeytinyağının 190 dan Ticaret odaları ve borsaları kanu- varlarda 2'Örülen "Tabak kırma• 

cekler ... O zamana kadar, kendile- tır. Şeker ~lm~k uzere eV1velce Bak- ha geçen hafta senin gözünün önün- sattldığına ehemmiyet verroiyor, 1 nu ı;ırojesini~ ~~slarını ha.zırlayan nıağa dikkat etmek zafere 
rini, fitiG kmlm(f b.ir idare lambası katlar cemıyetıne para yatırmış olan- de yedi buçuk lirava almadım mı?·· mercimeğin 120 ye kadar fırlama· ı komısyon, dun ogleden soııra Tıca- hizmet etmek demektirı> ilanı 
tarzında kullanacaklar... !ara paraları geri verilecektir. dedi. · sını düşünmüyor!... Ve i~in garibi ret odasında toplanmıştı.r. yalnız değHdir. Muhakkak kt 

San:nm 1942 yılının en akıllı in- Vilayetin tebliği Artık dilimin ucuna geldi. Şuna saadetinin derecesini kıymetini de ' Dünkü toplantıda projenin mun- onun yanında şöyle 1avhalar da 
sanla.1 asri Yemliha'lardır... «bir şeyler söyliyeyim ... > dedim, bilmiyor.. • tevziatı hukuki bakımdan gözden vardır: 

(Va - Nu} 
İ3tanbul Valiliğinden tebliğ olun· gene de su•tum .. , Ne vanalıın yedi . geçirilmiştir. Projede, Ticaret oda- E 

m H lk k ·ht. ~ J ' Hürmüz abla sözlerinl •öyle bi- T' -L· b <1 Y sakalı en sert olan va-
uşur: a ımızın şe er ı ıyacını buçuk lira verdiyse) ... Kaza bul. .. tirdi: " sınca veya ıcaret ve Zdlltre orga- tandaş!.. Düşmaıu biran evvel 

....................................... teminde zorluk çektiği görülerek Kıyamet kopmadı ya ... Ben kibar- sınca vazedilen esaslara aykın ha- -=-ı t• b" j"J t 
a,ağıdaki muvakkat tedbirin alın- . . - Velhasıl kardeş, pirinç dedi- k d 1 "dd l" h k ycnmelluz is ıyorsan ır ı e 

Elbl•seıı•k - !" h ) 1 !ık ettim sustum amma karı çenesını ler, zeytinya~ dediler, Urfa yağı de- rle ete en ere şı et ı cezai: ü üm- bıçağiJe en aşağı on kere tırat 
masına uzum ast o muştur. kısmaz ki... İkide birde damarıma ... er mevcuttur. 

1 Ek diler, mercimek dediler, bizim aylı- i ol •. ıı 
- mek kartlarının sol köşe- basar gibi tekrarlar... «Ne zaman • d l B d k san bula hariçten giren ber nevi l · d k" E ı ı B gı arttırma ı ar. etı e çı tıml... ,,Ti;ryaki!.. Sigara arını soın 

k lar 3ın e 1 Y u - irinciteşrin yazısını aklın ba.,ına gelecek bilmem ki... maddenin kontrolü Ticaret ve zahi-u m a Ş k l y Eğer bu İ§f e~vela baya söylesey- milimetrelerine kadar içmek bir ta,ıyan parçanın esi İp ikametgah Elli yaıında kadınsın ı. .. >... Artık re borsasına aittir. Borsa memur lan 
k ı d k" bakkal dim, belki o arttuırdı... vatandaşhl:: ve 'Zafer borcudur.• mınta a arın a 1 a ay ba§ına ben de cin ifrit t)ldum. cVerin be- H il k. borsaya dahil maddeler geldikçe 

k d ·ı · k b"l ' d izmetç" erin i i mü•terek, ka- H "km t F ld '1:'1-a ar ven mesı mu a ı ıo e nüfus nim mektubumu• dedim. (Bonser- . . Y • borsa komiserliğinl haberdar ede- ı e er un .cı.3 
başına şimdilik yarım kilo •eker ve- 1 - '-) B h 1 l rakterıstilc tarafları daha göziıme kl d. B"I· h l 1 ı·· , ..................................... . Büyük bir kısmı kara 

borsaya geçti 
y vis o acaK . o çamı a ınca ya - tı Birincisi k h d li ce er ır. ı a ara ma ge en uc--

rilecektir. lah ... Sonradan görme kadın ne ola- ça~ ' ·1ı: Pj 
1
ovar a,He ıcarlann defterleri tetkik edilerek KÜÇÜK HABERLER 

2 - Bakkallar toplayacakları cak~ ... A, ben öyle terbiyesiz in- haçı ve 1 raıncı 0 ma arı ... er kimlere ne fiat Uzerinden ve ne mik-

Manifatura eşyasının ithali ile 
satışları.n ıerbes bırakıldığı malum
dur. Ticaret Vekaleti tarabmdan 
tesbit edilen şekle göre manifatura 
ithalatçılarına yü:ı:de 20 -'25, top
tancıya yüzde 7, perakendecilere 
yüzde 15 kar haddi verilmiştir. 

k. --1 ld ki k 1 alde çaLştıldarı yerlerde hesapsız t l 'ld'"'" l l 1_ 'ht'1-• arne par~arını a ı an ııe erle sanlar yanında yapamam a dost ar ..• h . ar ma verı ıgı an aııı arar;: ı uı.ar 
mahsupları yapılmak Üzere cemiyet- Yooo ... Sinirli bir kadınım .. . Bak- r~:camanın tesıril~ olac~k. biribirlj· olup olmadığı, kara borsa satışı ya
leri vasıtasile Belediye İktisat mü- aanıza ilaç üstilne ilaç içiyorum... . • ayva. nar, sıgara 1 

•• ramı gır .a pılıp yapılmadığı meydana çıkarı
dürlüğüne tevdi edeceklerdir. Böyle eöyliyerek yanındaki dam- g~dıyor ... Hele genç, guzelc~ bır lacaktır. Tıcaret ve zahire borsaları 

Tebliğ ahkamına aykm hareket la lığı, küçük Jİ§eyi, yarım bardak hızmetçi vardı. Eline dolu hır fişe kanunu mürakabe vazifesine daha 
edenler hakkında Millt korunma suyu gö,terdi .•• Sonra. da ila\l'e etti: kolonya almıf ... Önüne geleme ik- büyük yer verecektir. 

1 k ram ediyor, herke.in avucuna. 
kanunu hükümleri tatbjk edilecek.- - Bak iki elim yanıma ge ece 
tir. «bay• kuzu gibi adamı .. . Terbiyeli YomoruzlaHrına. dbaobı~ak bunddanla sled~~- Belediye temizlik 

mi terbiyelil... Nazik ml nazik... ·•• em e l ır aç,_ am a tır;:-Kar haddine riayet edilme.ıi için 
hazır elbisecilerle bir müddet evvel, Ü 
ısmarlamacı terzilere muayyen mik- sküdar tramvay §İrketi 

A~ d k··,,, l!!.f • 't d 'm tan sonra avuç annı upatanlara: amelesi bulamıyor 
gzın an otu <>ır a ışı me ı . . . . . . 

Amma adamcağı kadınına! düşme - Allaaaasen ..• Cençlığinın hay- Belediye, temizlik ameleııine on 
tarda kumaş tevzi edilmişti. Satı~ Üsküdar Tramvay ıirketi umumi miı kit . .• Yanmıı biçare, o kan ile rını görme ..• Aç avuc~nul..:. Biraz yedi buçuk lira aylık ücret vermekte 

kendi kendinin baıını yakmışt... ı da baıı~~ sUr. .. Bak ne guzel ko- idi. Son zamanlarda bu Ucret mik
cBayan Hidayet> bıraktığı kapı- ku .. : Bwm eski baya~ın kokusuf... tarlan arttınldığı halde hariçten di-

nın bayındaki mezietlerl, onoo «ev- ~ıye ısrar, ısrar ilstune. · • ğer it bulduklarından temizlik ame-
cömerb !iğini, sessizliğini anlata an- Şıoe •on damlasına kadar boş~n- lesi kadrosu çok azalmışb. Bu vazi-

* Tepe başında oturan Haaanıa 
dört yaşındaki kızı Aysel dün hu
talanmış ve teda~i için kaldınldığı 
Çocuk hastanesinde ölmüştür. Ay
sele evde $olucan ilacı verildiği ve 
bu ilacın tesirile öldüğü iddia edil
mi:Jtir. Otopsi yapılmak üzere çocu• 
ğun cesedi Mo1'ga kaldırılmış. ölüm 
etrafında tahkikata başlanmıştır. 

* Bakırköyüne tabi Osmaniye 
köyünde Hüsniye adında bir kadın 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle iki bu.. 
çuk ya$ındak.i çocuğu Yıldızın aa
lıncak ipile boğulmasına sebebiyet 
vermek suçunda.o asliye sekizinci 
ceza mahkemesinde muhakeme edil
miştir. Hüsniyenin suçu sabit oldu
ğundan sekiz ay hapsine karar ve
rilmiştir. 

lar serbe. bırakıldıktan sonra ku- heyeti geçen haziranda toplanmıt 
maşlar, tamamen kara borsaya inti- ve şirketin tasfiyesine karar ver
ld ettirildiğinden fiatler, yeniden mişti. Tasfiye heyeti, ıirket muame
yükselmiştir. Terzilerle hazır elbise- lelerini bir sene müddetle tasfiye 
ciler de evvelce muayyn kar haddi edecektir. Ancak ıirket hesapları 
üzr'7tden birliklerden aldıkları ku- ikincikanun ayı senebaşı itibar edil
ınaşları kara borsa fiatlet"i ile müte- mek suretile tutulduğunda« geçen 
hasip olarak yükseltmişlerdir. Bir- jkincikanundan şirketin fesih ta.rihi
likler umumi katipliği tarafından ne kadar geçen müddet İçin heyeti 
tesbit edildiğine göre piyasaya çıka- umumiyeden bir karar alınmak üze-
nlıı.n elhiR ... lilc lctın\ ... milet .. ..._ a..~..,.,.- rA A;J'lcAt ıunu.m.t h .. v.atİ. V.arıa ~ .. ...J 

lata. bitiremiyordu Lak.in sonrıı. dik- madan k.ızcağız ra\ıat edemedı. ·• yet karşısmda Belediye, çöpçil ay• 
kat ettim. Burad~l btitün hizmet- Hizmetçilerin ikinci karakteristik. hk ücretlerini kırk beş liraya çıkar
çile-r evlerin erkeklerinden, bayla~ tarafı da biribirlerini mu~akkalak su- mıştır. Bu artııa rağmen kadro yine 
rından gayetle hojnut ..• Hepsi aynı rette cbayan• diye. çagırm an;·· ı noksandır. Mamafih temizlik amır 
fikir üstünde karar kılmıılar ... On- «B~yan• aız laf etmıyorlar ... ye ıç- lesi de tanzim satışından istifade * Kartalda sütçü Arif, geceleyin 
lar için etkekler melaike. kadınlar le.rınde bayan olmıyan tek ltııl de ederek ucuz ekmek alacaklarından kardeıi Sıdkının bostanındaki mer-

..ı.. ... : YJlkwt~~---------
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Londra üzetine 1 sterlin Pekmez nasıl yapılır ? - Muhtelif 
mıntakalarda yapılan pekmez cinsleri 

(Bq tarafı 3 üncü &abifede) Nevrork Ozerlne 100 dolar 
Ctnevre üzerine 100 

0.24 
130.70 
go.15 

12,11375 
11.16 

Konca istemi§!.. Madtıd nzerıne 100 pezeta 
V ermemittler I •• Stokholm O.zerine ıoo kuron 

Pekmez çok eıki bir gıdamızdır. ceye kadar çalmaya devam edU!r. ~ Esham ve TahvflAt 
peçen harbde ıeker yokluğunu Ilık balo gelen bu pekmeze maya Yanaklari yuvıı.rlak yuvarlali kir- " 7 blı1.nc1 tertlp Mllll Müdafaa 
pekmezle telafi etmi:ıtik. Köylerde ebo katılır. mızı, gayet kıaa boylu, fakat halin· istikrazı 1g,-

E
mezle kahve bile pl~irilmiıti. Zile tarafında mayn ıöyle hazır- den, tavnndah pek f{içlii kuvvetli 3 7 941 Demiryolu II 19,50 
dl Avrupanın bir çok memleket· lanır. Aıağı :ruluın f O kiloya bir yu· olduğu anlaıılan bir kıza bayan Hi· Anadolu DemJryolu I ve II 4g -
ndo ıekerılzlik yilzilnden pek- murta akı heaabile bir taı kerlairıe dayet ıordu ı Ana.dolu Dem1ryolu % 60 29:-• s k d İt bankası nama 14 _ 

snez yapılmasına l>a~lanmııtır. Rad· yumurtalar kırılır. Bir yumurta akı - en apın an memnundun • 
romuzun müdilrlili\l pekmez yapıl- için yarım kilo ılık' pekmez, yumur- hani. .. Niçin bıraktın~... Mühendis mektebi 
snasını artırmak için bir broıUr ner- ta beyazı iyice çarpıldıktan sonra Al yanaklı kız. dudaltnı bu.ktU, 
t tmiıtir. Bunda deniliyor ki: konur. lklıl birden iyice çalkalıınır. omuzlarını kaldırar~k cevap verdh önündeki sahaya ağaç 

Üzümden yapılan eıda mnddc· Bunun üzerin• do yazdan ıilzillmiiı, - Konca lstedım... Vennedi- dikiliyor 'eri araamda pekmez en baıta ıellr. kurutulrnuı yoiurt tozundan, yahut ler · · • Ben de çıktım.·· Belediye, Milnendla mektebi 
San güzel rengi, görUnUıll ve ko· ta ararot niı taaından 1-15 sram Konca lstemiı l .. · V •rmem~ı- önilndeld sahayı tanzim etmlı we 

usuyla pekmez, tatlı gıda ihtiyacı· kadar konur. Her üçU ılit gibi he· lerl .. .İıfnden çıkmııl ... Anlıyabilir- burada bazı yollar açmiıtır. Sırtın 
ınızı kaqtlamada olduğu gibi llzilm· yaz hlr renk alıncaya kadar el ile ıenlz anlayınız!... Bereket verıin çıplak kalmamuı için bu ca~y& iki 
lerimizin lcıymetlendlrllmcslnde de çarpılır. Bu ıllt gibl beyaz, yumur• benim gibi bu iıten bir ıey anlamı- hin çam a~acı dikilmesi hrarlaıtı-
J>üyük bir Y~ tutuyor, Hee.aplara ta aki, yoğurt tozu veya ararot yanlar ıordula~: . nlmııtır. A~ac;lann dikilmesine diln-
göre memleket lizilmlerinln Uçte pi· nlpata v• ılık pekmez kan· - Ne latedı?, no ~ıtedın) den tibaren baılanmııtır. 
rlnden pekme.z halinde faydalanı· ıığı, mayadır. Maya kıvama 10• Al yanaklı ilave ettıı 
yoruz. Pekmez plolrllen Uzilmlerln lince hemen Jeiendeld ılık pekmeze - Konca iatedim konca .. · Hani 
Cfeğeri ıenede on milyon lirayı bu· karl§bnlır. Pekmez koyulaııncaya on bet ıUnde bir kere 24 ıaat kol!-
luyor. kadar çalmaya devam edilir. Çalma ca vern:ıezler mi? ... lıt• ondan ... 

Pekmezin içinde % 70-80 kad.o.r zamanı 1.S-2 •aat kadar ıürer, ne Ötekıler dUze1ttilerı 

ıeker vo % 1 kadar azotlu madde· kadar ook çalınırsa o kadar rengi - Ha, kooje... Konje de.en e 
er vardır. Bu ıebepten pekmez. beyaz ve kah olur. ıuna ayol. .. Yani izin ... 

tııtJı ve bC3leyicl olduğu kadar on Maya katılan ve beyazlanan pek- - Konje, konca •~:e. · .lkial de bir 1 
snilyon lira değerinde lizilmiln kıy• mczler, uıl muhafaza edilecekleri kapıya çıkar... 1.tedım, vermed~ 
metlendlrilmesine bir lmU.n teıkil kaplara, yahut sa hı için hazırlanan ler · · · Halbuki memleketlilerlme il· 
Jttiği:ıden iktisadımızda da ehem· tenekelere alınır. Bu tenekolerln decektim. Bmı.kmadıklan için benim 
pıi) eti büyüktür içlndcı bir de~nek bulundurulur. do kafam kızdı.·· 

P k l 
. ı k' ,,_ 2-3 aaat ara ile tenekelerdeki pek- Telefon geno çalınca köoedeki 

Jı .. ı · ·· k k ...:: mezler .3-4 dakika çalınır Bu loc ma am u ae er, r çe onuıma· e ·mez er, yapı lf, ter ıp ve gu- d b f Til k k 1 
~unuıı cnnc gore, atı pe mez, ~ .. n .. d d'l' Nih. l ~a ba !adı: 
pekmezi veya a{ln balı, tava balı, uç giln GV&U\ ı ır. ayet ça 111· f . 

· km ı dl k k mıyacak kadar lcoyula§lln pekmez- - Peki efendım... CBndere· 
§ılpe 1 ezker,{ia ve cılvıak pde • den deX-ek tdnlır Kendi halinde Üm ... Var ... İstediğiniz gibi bir 

me7. er o ma zere ayn m ta ır. lii" • k ı V Em d 
B 1 d 1 • ı k k l donmaya ter ediHr Bazan pekme- ız ... ar... re ersiniz ... 

un nr an en yıs ab pe mez er-- ' T l f k ih · k d 
tiir, zin kolay donmaaı için kola ve saire e e onu apatan . tıy~r ıı. ın 

gihl maddeler kullanılır. Fakat-bun· al yanaklı hizmetçiye dan dil ı , 
Pekmez, memleketimizin bemen •~~ bl Gld i b lar pekmezin sonradan kabarmaaı- - ı·,,, r yer... er m ıın u-

her bağ yerinde yapılır. Fakat pek• na, bozulmuına sebep olur. raya) ... 
~e~n ~n Uıtün değerde v~ en bi· Maraı' da leienlerde, güneo 11• Al yanaklı, bodur kız dayatı-1 
sımlı hır tarzda hazırlandıgı yerlerı akl :L-d ah k yu} yordu. 
Zil A K hl K c ·~·"' a, y ut atcıte o aıtı· · 

e, masya, ıree r, astamonu, -'-- km l il dnğul k ah - Amma konca isterim .•• 58yle 
S. 'h· B 1 k · K · Af rıuuı pe ez, e e u ere y ut 
ıvrı ısar, a ı caır, aysen, ' • bu l: için yapılmıı pekmez dolabın· onlara ... Koncasız olmaz!... 

1on, Hatay, Maraıı ve Antep tlr. d l ak 1c l nl x Ayıp de~il ya Kızcağız konca 
Bu yerlerde yapılan pekmezler, t la çaDrpı ar .ı~ıyu ı~ııtı ı2r0v2e aat~ır· meraklıaı ı~te .•. 

· 1 . d k 1 v ı ır. onmaaı .,. n ..., ne • ~ ...., o w •• • 
~~umıkyle~ o brenkgı, tad ı, d~ ı~ ;c pekmeze SOO gram, eb~ yani maya Bundan onra dola§tığım iki hlz-
uayanı ıgı a ımın an ıger er n· k metçi acenteılndcı neler g8rdüğUmU 
(J ü " d ·· B l k l d onur. 

enk ıtun .. u~. Ü .. ud mb:zn e fetker le Ebe, petekli bal ve 1-2 yumur- ve bayan Hidayetle meılekda§lan-
pe mcz, gorun şun e ıraz ar o· ta akının iyice çalkanmasile elde nın bizleri naııl gördilğünli gelecek 
makin beraber hemen ayni ueullerle dillr p km b 1c ld k yazımda anlatacağım 
lı 1 e • e eze o e atı ı tan ıon- · · · 
nzır nnır. ra 3.5 dakika ıen• d8~eye devam Hikmet Feridım Es 
Zile pekmezi, ntda, k.atı pekmez, edilir. ~ahut dolapta çarpılır. KU· 

(nlma ve bulam.a adlarılo tanınan leklero doldurulur. Bir &'ece dı~rda 
altın ıansı renklı, koyu, katı ve ~o- ıo~kta h"ırakılır. Dondurulur. Sa
kulu bu pekmez, en çok Antep to tıoa çıkanhr 
7apıldığı için memleketimizde An· Hatay v~ Antep'do 
tep pekmezi en fazla tanınmırtır, maya olarak bir evvelki 

Hemen bütün kab pekmezlerin pi• kalan ayill cf111 pekmez 

pekmeze 
ıeneden 

kabl arak 
flrilmesinde Uo 1§ .vardır. Şıranın koyulqtınlır. 
lrestirilmcsi, kaynatılması vo ağar· Kaıtamonu' da yumurta ve ıUtle 
ması. pekmez plolrllfp çalınarak aiarblır. 

Üzümler, ezilmek. ayakla çiğnen• Kayıerl' do yumurta aansi n fe>-
mck, yahut ta cendereler, mengene- ker katılır ıve aynca çarpılır. 
]erle sıkılmak yoluyla elde dilen 

Hitabet müsabakaıi 
ttsküdar Halkevtnden: 

OumhurlyEt bayramının blrlncl ganu 
a:ı.ıı..t ı~ de cv1mlz Ealonunda bir hita
bet müsabakası tertip edllm~1r. Bu 

g&tetllmşltlr: 
mfl.sabakayn girme şartlan ~ağıda 1 

1 - Resmt. husus1, ecnebi ve eknl
llyet llselerinden birinde ta.ıebt olan 
her Türk genel bu mtı.5abaaya l§Urak 1 
edeb1llr. 

MARMARA' DA 
BUGON 

Dünyanın aon eğlencelerini 
görün Uz. 

r 
LANA TURNER -

JOAN BLONDEL 
GEORGE MURPHY 

Ayrıcaı 

Biltiln lnıanlığın tüylerini 
Urpcrten lnıan canavarı 

Dokt r Sik ops 

E 'd 
YıınnkJ Perşembe Akşamı 9 da 

Biltiin tstanbul'un bekledltl 
nefis film 

Me~hur Fransız artisti, 
Kahknhnl:ır Krnlı. 

FERNANDEL'in 
DALDAN 

DAL'a 
Fransızca 6'fiper FJlın 
İKi SAAT KAHKAHA 

ııranın iki defa kc.ııtirilmesi gerektir. Afyon' da büy{lk tahta kaşıklarla 
Kestirmek için aıraya yahut da daha dl3ğcrek, Sivrihisar' da çarparalc, Ba-
8nceden üziimlerin üzerine pekmez lılculr' de bir demet ç.arpakla çar· 

2 - Hitabet mevzuu (Cumhuriye
tin önemi) ilT.erlndedlr, Müsabakaya 
girecekler on satın geçme.."llek tızere 

1 

Cumhuriyetin önemi hakkında b!r #Gimi:aa:::ii:lii.iiiE~iilllilm:~•~ 

parak pekmez aiartılır. 
toprağı serpilir. Pekmez toprağı kf.. 
rec;li olduğundan UzUmlerin ekgilik· Antep'te pekmez i§lerl di~er yer· 
)erini alır. Durulmasını kolaylaştı• lere ı8re biraz de.ha &)'Yılık ıBıte• 
nr. Pekmez toprağı yalnızı pekmez rlyor, Antep, pekmezi çalınmadan 
için katılır. Havanda, nardenk, diiz sadece mayalanmak yoluyla hazır· 
ekşi denilen ck§i pekmezler yapılır- lanır. 

yazı hazırlıyacaklardır. ve en geç 
26/10/942 ınnn ~::unma. kadar idare 
mlldUrlilğfimüze makbuz mukablllnde 1 
teslim etmiş olacaklardır, Teahhfttıü 
mektup lle de yazılar göndertlmesı 
mlhnkündür. 

Bugün 
Matinelerden ltıbaren: 

En kuvvetli bir heyecan, 

21 Teşı inlevvcl l 942 

Jll•llll••m•aRu.gün matinelerden itib:ı.rcn.C::::i:ii::~Dilim:lli:i::iZ::C:~ 

• 
1 

«Arjantina» filminin scvinlJi yıldızı 

Güzeller güzeli 

BETTY GRABBLE 
ve 

Sinemasında VİCTOR MARTURE 
tarafından temsil edilen f evkalllde 

büyük bir şaheser: 

Herkcsl hey~an ve me.ra kla .saracak bir mevzu, 

ÇEMBERLiTAŞ Sineması 
Bugihı Matinelerden itibaren 

2 Fevkal!de film birden 

-HAYAT YOLU 
LOUSE UURICH • CARLL DİEHL • V ARNER KRAUSS 

tarafından oynanmış emııalsiz bir hayat romanı 

2-VER LTI CELL Dl 
GEORGE HELENE BELA JONATHON 
SANDERS WHlTNEY LUGOSl HALE 

tarafından çevrilmlı ba§tımbaşa nihayete kadar !heyecanla dolu 

QJE&:lti::!:iıEI:3••r.ıım macera ve sergüzeşt filmi, El~il!liiZL2Jr."!ll~Dg 

BU AKŞAI\I 

ME EK 
SİNEMASINDA 

JNGRID 

cİntermezzoD Şaheserinin unutul

maz Yıldızı Amerikanın yeni 

"GRET A GARBO,, su 

BERGMAN 

1s1ml1 bUytik fllm takdim edllecektır. Diğer rollerde: 

Robert Montgomery - George Sanders 
Numaralı koltuklan bugünden aldınlmo.sı rica olunur, 

~E!llla:::Jırm~IZllDi ..... ._ ....... -•cm' 
il~ • • 

nızc r 
Münakalat Vekaleti Devlet limanlari iıletme 

umum müdürlüğünden: 
20 Eyllll 941 ~ ve 87 No. lu llA.nla blldlrllcUğl veçhlle eski yerine bırn· 

kılan Dotana.sian feneri ıam.andırası denizlerin flddettnden kopmu.,tur. Şa
mandıra rekrnr yerine konncaktır. Kondu~ ayrıca 1Um edllmcyecektır. 

(723) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

ı - Komisyonda mevcut m1muneler1ne uygun şekilde 7000 yedi bin çift 
er kundurası kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Komtsyondıı. mcwcut numaralı nümune 1çln 82250 ve 1k1 numaralı 
nllınıme 1çtn 91000 lira. bedel tahmin olunmuştur. 

ı - Bu husustnkl prtname ve nü muneler her gün komlsyoncla görüle-
bilir, 

kuı katılmaz. Ortalama olarak 50 Antep'te pl9lrilen pekmez, pek· 
ilo üzüm için 1 kilo pekmez top· mez ıalluına jtonur. Pekmez SAiı, 

1mğı kullanılır. Önceden toprak ka· cberl taotan yapılmiı derin bilyük 
tılarok elde edilen olra kestirme k~ teknedir. Sal tamamen atzına kadar 
xanlnnna konur. Bu kaz.anlarda kef· doldurulduktan sonra Ozerl yassı 
kir kepçelerle kan~tınlarak ve eav• taı veya tahtalarla 8rtülilr vo k&
rularnk kaynatılır. Üzerinde kirli narlan çamurla ııvanır. Burada pek· 
bir köpuk hasıl olunca hemen ate~ mcz 3-6 giln kadar dinlenir. Bun
ten indirilir. T emizlenmio ayn bir dan ıonra pekmez ııı.Jlannın ağzı 
l:aba hoonltılır. Burada oıranın kay• açılır. Geçen seneden kalan don

3 - Bu cekllde müsabaknya gire
cekler 29/10/942 saat 13 te ev1mJz sa
lonllllda. hazır bulunacaklar ve ken
dllerıne müsabakaya glrecekl.ertne 
dair kartlar tevzi olunacaktır', 

:ıı:n esrarengtz bir vak'a, 
Ttıyler tırperten bir rıı.cta? 

1 
4 - Eksiltme 2 ikinclt!şrln 942 tarlhlne müsadif pazartesi gUnU sant 

15 de Anknrnda Gümrllk ve Inhlsarlar VekAJetı binası dahilinde tı1pl:ınacak 
olan OOmrllk Muhafnr.n gen.el komutanlıRı merkez ratın almn komiSjonun
da yapılncağından 1stek.1Uertn l:clll gtl.n ve santte kanunl veslkn vc temtnnt 

namasından husule gelen tortular muş pekmezle mayalanır. 
dibe çöker. Ekşiliği de gitmiş olur. Maya olarak eaklanan pekmez, 

Bundan sonra fıranın kaynatıl· külekler içerisinde ve bıçakla kcal
ması gelir. Durulmuş ve ekşisi alın- lecek kadar koyu, peynlr cibl ıert• 
mış oiradan 20 küo kadar pekmez, tir. 

4 - Bu mfisnbnkada blrlnc~i ka
zanana profesör Halide Edibin Türk 
harfierllc yazılmış blltün eserleri ve 
1klnc1ye Cme§hur adamlar cnsiklope
d.Js!) üçtıncllye bit mOrekk~ll knlem 
hediye cdlleckt.tr. 

Beyoğlu Halk~1nden: Tllrkçe. tn-
1 gWzce, Almanca., Fransızca.. ameli 

elektrik derslerlno 1 1k1nciteşrln 11421 
tarihinde başlo.nncaktır. Dersler mec
canldlr, Kayıt ve kabul 2~ Blrlnclteş
r1n 042 tarihine tadar devam ede
oektJr, İsteyenlerin nüfu.s hllvtyet 
otızdıı.nı, 1k1 fotogra.tlarlle Ha.lkevimt
zt mOracaat eylemeıerını rtca ederiz. 

leğenlerine bulandınnado.n, elekten Bir sal için a~ğı yukan yarım kt
eüzülerck alınır. Kuvvetli, alevli atcg lo maya keal1erek bir leğen içerisine 
Uzcrine konur. Ocak üzerinde oira konur. Bir kadın bu mayayi ıUzelce 

ne kefkiı kepçe ile bir adam ta• yoğurur. Tam ezilince ve içinde top· ı'.ENI NESRll'ATı 
rafından devamlı olarak aavrulur kalar kalmayınca, yavaı yavaı yeni y tr 0 E L 
ve kanatınlır. Kaynamağa başlıyan pekmezden llivc edilir, n yoğruJ- Aylık tannt ve f1lt1r mecmuasının 

Maceralarla dolu mtlth~ bir 
hAdlse? 

1 - Peçeli Kadın 
lUARY DOLT -

?t'IİCREL WnALİN 

Seyredenleri hayret ve d~te 
garkedecek heyecıı.nla.r ve me
raklı sahnelerle dolu cmnsls1z blr 
eser. 

2 -Yıldınm Postası 
BUK JONES 

BaGte.n başa. maceralarla dolu 
bllyQk Amerlka.n f11nı1 

BelTfin 11 cıen itibaren cıevamlı 
seanslar, ve köpüklenen ıiranın köpüğü alı- mağa devam edilir. B6ylecc yavnş SG inci 83.YlSl P&rtinin roman mU

nır. Leğenin kenarlanna yapışan kö- yıı.vaş dolan leğen olduğu gı'bi talın tA!atma tah&3 edlltrek fevkaltıde bir 
pükler V'C sıçrayan afra temiz bir içine hooaltılır. Mayanın p~mezlo oekllde çıkmıştır, ·-- Dünyanın beklediği --..ırl. 
bezle daima siünir. Şiranın yanma· iyice kan,.~a.aı için bir ltUrekle ka· Terrl1me Dergisinin 14 ftııotl 
ıına meydan verilmez. Böylece oira nıtınlır. H1L'J cıktı ZAFER 
yansına kadar yahut beşte ile; ka· Mayalanan pekmez artık kapla· MaarU Vekllllğlnco neorcdllme:ırte 
lınc:aya kadar kaynatılır. Şiranın rına konab!Ur. Pekmez tenekelere oia.n Tercllme Dergtmıln H ttnoft. .ra- Q R D usu 
lizerinde göz göz kabarcıklar halin· yahut da kUleklere konduktan ıonr~ 1lS1 çıkmıştır. 
de köpükler hasıl olur, rengi kızarır, 2-3 gecede donar, afzı kapahlarak. y U R D 
hu zaman şİtanın kıvamı gelm~tir. satı•a yollanır. Genç tl.nlvers!telllerln &ı.Ul Tt dtnA-
P k le " mit havasını, yurdun d!kt bucnRına 

e mezin aynatılması da tamnm· Pekmez, tatlı, bealeyici bir gi- n,yılmıo 1da.n vo tetnUt ordusuna 
lanmı~tır. dadır. Pekmezin en nılll>ulii Zile'- ula;tırmayı vazlfe bllen bu mecmua-

Sırn, pekmez.in koyula=tırılmaaına de, Kır~ehlr'dc. Antep'de, Maraı'da ıım 1' tlctln a.yısı f ydah yuılarla 
n ağarmaşına gelmi~tir. l§te asıl yapıldığı gı'bl koyu, katı güzel, al- çı'k:n11ştır, Po,,ta kutusu, İst, 1148. 
hliner de buradadır. Ağarbna işi tın ıansı renginde olandır. Kara Kö7t 4olnı 
pekmez yapılan yerlere göre az çok pekmez auludur, dayanmaz. koku· Bütün köy meselelerlndeıl balı!!_~ 
değişiklik gösterir. au, yemesi de iyi de~ildir. Bunun den Köye dr mecmtlMlllln 110 ıını 

Kaynatılan pekmez ya Antep'te için pekmezi bu yıl hem bol plolrc· n_yısı __ çı_1cm_, ... ,_ır.,.. _______ _ 

olduğu gibi mnyalanarak damızlık lim, hem de Zile pekmez.1 gibl ltati eınrtn TİYATROLARI 
katarak, yahut 7.ile'deki gibi çalarak ve güzel, aan renkli yapalım. ;~ Bu aqam 
ve ebe katarak koyula~tınlır, ağartı- Katı pekmez yapmadaki usulle- Saat 2010 da Dram ~ 
hr. Pi~irilen pekmez, ba~ka derin rimb hep iyi n s{lı;el, yalniz ilztlm- I~! KIŞ MASALI 
bir kııba alınır. Bu kapta elinde !eri ezme vo tlrayı çıkarma utul T• 1 Tuaııı W, Sbako~art 
boyundurluk zelveslne benzeyen Aletlerimiz iyi de~il Bunlarla Qztl- llll1!ll 'l't1rlcoe.!ı Mo~ ~ 
eğri bir odun bulunan bir adam mlln 1lra11 tamamlle çıkamıyor. Bu· Komedi Jcı.smı - Y~O'l. 'bsaaı 
pckme~, durmadan çalar. Siyah nun için en lyla1 cenderedir. Bunlaı- Ca.rlo Ooldon1. Ttlrk~t:d: S, Mof$1. 
dumanını uçurur. llık bir hale gelin• dan birer tane cCJinme~e calı~nlım. Buglln saat 14 te Qocuk '1'1ya.tr0mı 

•t"..11~"'0• ..... .,,........ v• d _...~--~-- ·---------------------------~ 

(Türkçe) 

CARRY KOOPPER 
Ayrİcaı 

Earar filmlerinin cehennemlı 

Dr. Kildes'in Sım .•. 
LEW "A YRES • UONEL 
BARRYMORE • H. 0tLBF.R]'. 

bıqıijo 

Matlnlerden itibaren 

M l L L t 
ALEMDAR 

nkçcler1le birlikte komisyona. ba§ vurmnları. (565) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !şletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell 72500 (j'etml.ş iki bin be;ı yüz) !ıra olan fiO ten susam 
ya~ 2/11/1942 pazartesi gllnü sant 15,45 de kap:ı.lı zarf usu11.i lle Ankarnd:ı. 
İdare blasında. toplanan M~rkez 9 uncu Komisyonca s:ı.tın nlınac:ı.kt ır. 

Bu ~e g1nnel: 1.steycnlerln '87~ (dört bln sekiz ytız yetmiş beşı llrnlık 
muvakkat teminat ile kanunun tAy!nettlğl vesıkalıın ve tekliflerini nynt gün 
saat 14.4!5 e. kndıı.r adı ıeçcn komisyon relsllğine vermeleri l!lnmdır. 

Şartnameler (1) 11n mukablllııde Anktı.r:ıda Merkez vcmeslnden. Hny-
darp~adn Haydnrpaşa veznesinden temin olunur. (530) 

* Muhammen bedeli (2683) ikJ b1n altı yllz seksen üç Ura. olan (3) fiç ndet 
muzayy1ki hava. matlınbı ile (1) bir adet muznyylkl hava zımpara Motörü 
(!5, lklncl teşrin, 1042) perşcmbo eünü saa.t (14,30) on dört otuzda Hnyd:ır
pa.şada Gar blnnsı dahlllndekl komisyon tarnfındn.n açık eksiltme usulıle 
.sa.tın alınacaktır. 

Bu '§& girmek isteyenlerin (201) iki yQz bir Ura (23) yirmi üç kuruşluk 
muvakkat teminat ve kn.nunun tny1n ettiği vesaikle birlikte ekslltme günü 
sa.atine kadar komlsyonn müracaatlan lAzımdır, 

Bu ıoe alt fartnameler komisyondan parasız. olarak dağıtılmaktn<ilr, 
(640) 

* Muhammen bedeli 26110 lira. olan 12200 a.det k.a.yın maden direği 
8/11/ 19'2 cuma cünt1 ıa&t ıs de kapalı zarf usum Ue Ankn.rndn İdare bl
nuında. toplanan Merken 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu toe gtrmok Jsteye:nler1n 1958,2!5 liralık muvakkat teminat lle kammun 
tayin etURI ve.stkalar.ı ve tekllflerlnı nynı ıün ı;aat 14 de kndar ndı eeçcn 
komisYoıı relsllğ1ne vermelert lblmdır. 

Şartpameler paııım.z olarak Anknrada Malzeme dııireslnden, Haydar
~ TesellOm ve sevk eentltfnden ve Hava istasyon efUğlndeıı u-mın 
olunur. (663) 

1 İstanbul Belediyesi ilinlari 1 
r4!.npltıda Dolapdere yolunun son kısım inşaatı nçık ekslltmcre ko

0

-

nul:J)110tur. 
~l.f bedeli 6460 lira 66 tuııış ve ilk temlno.tı 484 llrn 55 kı.ıru.ştu:-. 
t01f 'ft ~anfo f.a.bıt ı:nuamelAt ml\dUrlüıtü kaleminde gönilcbUlr, 
ı&felil/11/942 aah etıntl uat 14 de daim\ enctimt>nde yap1lncaktır. Tn-

~ ~t bıakbUI vera mektuplan, ihale tarihil'dCn lSCklz) {fl n 
tvv ~t WJJ. U.erl mildürlUğllne müracnntla alocaklnrı !ennt ehliyet . 
Y• tfA ~ ıA.i:ım ıeıen dljter ves1kalarlylıe ihale etimi muayy<'n f't:· 

&ttt da encünıend• bulunmaları., ~632> 



H B TELDEN 

Hemşerilik borcu 

1 935 de çıkmış, mavi kaplı bir kitap: «Kasımpaşanın ta
rlhçesfo.. Kasıınpaşada uzun scnelerdenbcri oturduğu 

)'anlanndan anlaşılan münevver bir vatandaş, bay Sadi Abaç 
tnrarından yazılmış. 

Sahifeleri geli5i güzel açıyoruz. Eski Kasımpaşaya ait bir 
hnyli malftmnt ... İşte bir zrunanın şalı ve cdlbler yatağı olan 
rneşbur Knsımpaşa kahveleri ..• Cemalin kahvesi, All reisin kl
raathanesJ, Borazan Tevfikle fstanbulun meşhur tuhaflnnnın 

ttiklerl kahve. l\lustafanın kahvesi, Tokatlının kahvesi ... Ve 
bunlara dair çok enteresan hlkflyeler, fıkralar •.• 

Sonra eski Knsmıpaşn tipleri ... Hallan glylnlşl ,·esaire ... 
Öyle bir eser ki hayatında benim gibi bl.r 1Jd defa Kasıınpa

§ayn yolu düşen kimseleri bile - İstanbul hemşerlsl olmak 
balonundan - alUkndar ediyor. 

Knsımpaşa hakkında yapılan bu etüdü okuduktan sonra 
•dansı öteki semtlerin b~a .. » dedik. 

n;! hakikaten ne kadar lüzumlu bir şeydir. Baznn meseli 
eski bir Kadıköylü ile konuşursunuz. Size bir ır.nmanın Kadıkö· 
)fmü, tiplerini, eğlence yerlerlnl, e.skl Mühürdar bahçcshıl, «Ton
ton» \•apunınu \•c bunun gibi bir çok ince tefemıatile bütün bir 
semti ne giizel anlatır. Onu dinlerken: cıNe hnrlkulade bir ıemt 
etüdii... lstanbulun mühim bir parçasına dair bu hususiyetler 
tesbit edilse ne giizel bir eser meydana çıkar .• derslnlz. 

EH kalem tutanlar, münevverler arasında meseJA 40 senelik 
tlskiidarlılar, faraza 60 yıllık Yeşilköyliller, 50 sene Bofnzda, 4.5 
sene Adada oturanlar vemire vardır. 

Onlar bUtUn bir ömilr verdikleri bu semtlerin tekmil husu
llyetlcrlnt ne güzel bilirler. 

Yazık ki bütün bu semt hususiyetleri zamanla unutulup 
gidiyor, fstanbulun her köşesinin kendisine mahsus renkleri" 
!Oluyor. 

Bunları tesblt etmek, yazmak İstanbula karşı bir aheınşerl· 
ilk borcu» dur. 

Ve ileride şehir tarihlnfn en gib:el, en nadide, en renkli do
kiimanlanm bunlar teşkil edecet.-tir. - lI 

Bağ çubuğu ve yaprakları hayvan yiyeceği 
olarak kullanılacak 

• g 
arr 

ta 
• ? r. 

a 

Taarruz şansı ve imkanı daha 
ziyade lngilizlerin tarafındadır 

lST ANBUL HAYA Ti 

.Köylü efendimiz 
ve kuyru.klu elbise 
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• . f'i DiKUL'E .. ZillDAHLARlllÔA Çöp tenekeleri ] 
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

K. . ? 
ımmış ... 

Köprünün nltmda bir fsk.elede va-1 Blr aralllt yanımwdan biraz dol
pur be'kllyordum. Epeyce blabal!ktı. gunca vfu:uUu. gayet .§ilk bir kadın 
Henüz ne gişeler. ne de vapura girt- geçti ve ti. nerlıdeki bir kanapeye 
!ecot: kapılar açılmış de!Pldi. Bir oturdu. San elbiseli adamın yanm

Her tarafta karıştırılarak işe yarar 
şeylerin çıkarılmasına çalışılıyor 

aş$ bir yuka.n dolS\Şıyor, etrafımı dakl genç: 
tetkik ediyordum. - Bili.yor musun?.. Kadınlar gtt-

Nıhayet yoruldum. Dünya.nın en tikçe güzelleşiyor ... Bak şlmdi şu ya- Avrupada harb yüzünden hüküm de ile k.anştmlarak yufka halinde 
sıkıntılı. en kasveUl yerlerinden olan nımızdan geçip ileriye oturan kadın düren kıtlık ve sefalet, paçavracılığı bir kösele maddesi imal edilir. Deri 
bekleme salonuna glrdim. Blr sıra- da pek güzel değil ml? .• dedi. önemli bir meslek haline koydu. tozundan yapılan bu yufkalar, son 
ya lllşt.l.m. Aynı sırada iki .~enç adam Deminki ~eve-ze bu serer de şunlan F ransanın büyük şehirlerinde, her derece sağlam olup, hakiki deri ve 
oturuyordu Aralarında yüksek sesle yumurtladı. b h d h f k '"k k b' k k 1 b kk b l konuşuyorl~r şakalaşıyorlar ve gül\l- - Evet, güzel kadındır ... Sağ ba- ~ a l ~ a şala sdo ebr. en, baır çol öse e gi i aya a ı ima ine yara-
yorla.rdı. cağında, dlzkapa~ının oldukc:ı yuka- ıu~se er~ sırt a~ın a ır tor , : - maktadır. 

Bir aralık bekleme salonunun k.a- rısınds. armut şeklinde blr leke var- lennde hır demır ıopa bulundugu Eski zamandanberi, bez kınnh ve 
pısındn blr genç kadın belirdi. İçeri- dır. Annesi buna. gebe ııren bl:.- yer- halde, çöp tenekelerini karıştırdık- parçalarının ıyı cins kağıt ima
ye ~;le bir baktı. Her ta.rafı pek do- den armut çalınu} olacak!.. lan görülür. Bu manzara sefalet ve !inde kullar.ıldığı malumdur. Fakat 
ıu bulmuş olacak kl tekrar dışarıya - Her halde öyle olacak! .. Annesi kıtlığın halkı nereye kadar sürük- birkaç senedenberi bu paçavralar, 
çıktı. Sigara dumanile dolu bekleme armut çalmış demek ki ... Vücudun- lediğini gösterir. Halkı bu meşgale- hakiki kumaıla yapılmasında da kul
s:ılonunuıı havasında hafif, güzel blr da armut lekesi olduğuna göre! .. de- ye sevk eden sebep, çöp tenekele- !anılmaktadır. Eski gazeteler eritile
koku bıro.kını~. ve uzaklo.sırken de R-11 ml?.. rinde ielerine ve ihtiyaçlarına yara- rek bunlann hamurundan mukavva 
bır ta.kım hayran bakışları harikıılA.- Böyle söyl!yere.k aralaıında kah- yacak bircıey bulmak ümid' oldu- yapılmaktadır. 
de vücudunun peşl s~ra sürükle- k.ahalarla. gülmeğe başladılar v d .. \ kt 

1 

ını~t • Amma ne terbiyesizlikti. Çatma- gun a şup e yo ur. ~hun zamandanberi mut.fak çöp-
Yuz glizelliğlnden ?lyade vücut te- maic iç!n kendimi zor zapt.ediyordum. Bugün Avrupa memleketlerinde lerı, hayvanların heılenmesınde .. k~l-

nıısübüne ehemmivet veren bir şair Blraz llerlde oturan meçhul ka.dln kullanılmış, eskimiş. yıpranmış her l~~ıl~;>'or .. ~aka.t bu hususta ~.n.~uyuk 
arkadaşım: lçln kavga edersem pek de tuhar bir hangi nesneyi atmamak, onların gı.:ç~uk, ço~lerı. a?'1rmakta gorulmek· 

- Çehre blr t.alum hilelerle, boya- şey _olacaktı. kırıntılanndnn, paslanmış, delinmiş, te.d.ır .. ~u ışte ıkı usul kulla~~lıyor. 
ltırln, gölge!~rle güzelle;tlrll~blllr. Boyle geveze, her yediği halltı dvaz kullanılmaz zannedilen teneke çin-1 Bırıncısı, hayvanlara yedırılecek 
H9.lbukl ~ücut öyle mi? .. der, keJ.1dl ııvnz iil~me Ud.n eden bir adama de- ko ve buna benzer diğer made~ le~- olan çöplerin ayrılmasıdır. Bu, evde 
zevkine gore beğendiği kimselere ros- mek yuz verenler de çıkıyordu h 1 d .1 • . k b 

1 
ve endüstri merkezlerinde yapılıyor 

gellnce d" ilılYe ederdi: Nihayet san elbiseli cencln yanın- a a~n ~nll;enı erını yapma. d vl u Evde yapılan ayırma işi dnhıı kola; 
I'Jte hllesız blr guzel!,» daki cebinden bir gazete çıkardı. ~haY_e e a ın v~ sava~an or u arın 1 ve daha az mn raflı görülmektedir 
Şımd! bekleme salonunun kapısı Okumağa başl:ı.dı ı tıyaçlnnnı temın etmek cereyanı Al d h 1 d' ·ı . • · • k d · l · ·· ·I d lb d k manya a ayvan ara ye ırı en 

ön ınde bcl.rlp tekrar uzaklaşan gü- Ot.eki, ynnl san esvaplı ve tıknazı 0 ıı. ar genış emış, oy e a u n 1 ·· l 1 d 1 J • d 
zel vucutlu enç kadın bana ş:ı.ir n.r- bunun üzerine ba.._qnı iki tarafa snı- salmışbr ki, hunları iııliyecek yeni ~op Aerl ev er e !yrı ır. s.~çre .e 
kud:ışımın bu ahlle iz güzel! .. • tabi- ladı: yeni endüstriler meydnnn çıkmıştır. u man met aunu. tercı etmış 
nn hatır at.mu:tı. • Yu?.ık. şu olrumağı öğreneme- 8 .. A d k 1 bulunmnktadır. Filhnkıka Almnnya-

B nlmle beraber aynı ırada otu- dim gittll .. Hem de blr alfabe de al- v ucun ~pn 11 
•• en ço aranan nın bu sahada birçok tecrübeleri 

r:ın lk nç adamdan blrl: dım... Olmndı işte... Şimdl okuma e en çok ragbet gore.~ hurda şey- vardır. Almanyadıı bu işe 1912 sene-
C"o'- ı•rl kadın! •. diye mınl- yazmayı o~rcnmlş ols:ıydım ben de ter arasında baş me'k'.1

• kullnnıl~ı:ı sinden itibaren başlanmıştır. Geçen 
dil dı enln glbl cebimden bir gazete çıka- ~nserve kutulan teşkıl. eder. Çun- Umumi harb esnasındıı Almıınyadn 
Kı bo .u. tıknaz. gudiık gudük rır güldür guldur okurdum!.. ku ko.nservc kutuları.' çıft kal~y ta- çöplerdeki yiyecek maddelerinin 

parmnklı ve nçık sarı renginde bir Onun bu sozlerl benl biisbütün bakasıle kııplanmıo. ınce demır saç· ayrılması i~i tecrübelerine hummalı 
elb!;e glym'ş olnn öteki güldü, arka- hayrete düşürmüştü. İskelede gör- ların~an l'.a~ılr_nak~dır. Bu kutular- bir surette devam edilmi§tİ. Nasyo-
d:ışın:ı cevap vı.:rdl: duğümüz gi.ızel vi.icuUu kndınla, biraz d~ yuzde ıkı nısbetınde kalay made-1 nal sosyalist hükumeti, bu işi te3vik 

T nınm' ·· evvel dlzkapağmın üstünde n.nnut nı vardır. etmiştir. 
Sen de ne çok kimseyi tanırsın biçiminde bir leke oldu'"·~u öıYrendl- Demı'r, bu .,ava• ve kıtlık devrı'n-PS , .... u. b - :ıt1 ın1111•mu111111uu111111111ınnnuın11uıuuu11u11uı111111111nıw 

blrader! .• F kat bu öyle böyle değll .. (';!m grnç kadını düşündüm. Bu de benimsenmiyecek ve yabana atı-
Bırincl sını! güzellerden doğrusu!,, okuma yazma bile bilmiyen adam o lacak bir maden olmamakla bera-

&n elblseli adam ilhe etU: 1k1 güzel, ~ve §ık kadının hayatı- her, kalay bu zamanda son derece 
- Evet ... Çok güzeldir ••• yalnız. na nasıl glrmlştl. Daha. doğrusu on- kıymetli ve nadir bulunan bir ma

lar bu mendobur gevezeyi kendileri-
Su tu. Arkadaşı meraklanmıştı: ne nasıl l!ıyık görmüşlerdi. Şu kadın dendir. Çöp t~nekelerine atılmış bu 
- Soyleseıı e alt tarafını ... Yalnız ruhuna akıl .sır ermiyor vesselam aşınmış. paslanmış. konserve kuıu-

dedln knldm... cBn.k okumak bile bllmlyor a~a lanndan. bazı teknik am~liyeler ile 
Yalnız vücudunda, utmda peıt ne haltlar ka.n.ştınyor... dl.ye kemli saf ?emır ve kalay cevherı çıkarmak 

ÇtJk ben vurdırl.. kendime düşündüm kabıl olmu~tur. Delinmemiş olan 

ı 

2 
3 

Bulmaca! 
1 2 3 ' 5 6 1 8 9 10 

- Nıısıl ben? İlk iskeleden bir arkadaşım vapura k~nscrve kutulan yıkanmak ve te-
- Et beni!.. blnmı,,t!, Geldi yanıma oturdu mızlenmek ıuretile yeniden kull~ 4 
- Yan.ı.a!.. ..san elbiseli adam ar~~ gö- nılır. 
- Sonra koraasız o kndar güıel de ru h 

d 
• lld nce _ emen ayağ'a kalktı. Ceketi- A,mmıı. delin~, paslanmı• olan c 

eg ır... nln d ıY l lnl k1 "" u&me er i1l edl, büyük bir kutu ve tenekeler hususi bir ameli-
H<?rifın bu sozlerlne fena halde hilrmeue 1 ıaı kızmı.ştım. Biraz evvel kapıda görll- balAplı ·brr e-re panırcasma, mü- yeye tabi tutulurlar, Evvela kimyc-

nen güzel kadının vücudu hakkında r selA.m. verdi.... vt bir takım ıeylerle yıkaııarak aa
höyle uluorta izahat vermesi ba.Yatı ~un~ \lzerlne yavaşça a.rko.da.fllna bhlarına ainmiı olan boyalar, paa
slnırıme dokunmu.ştu,Blr erkeğin ma- 80 um. ve bilhusa yağlar çıkanlır, bundan 
ceralanndan, tanıdığı kadınların hu- - Kı.ızum bıı san ellıi.sell adam sonra küçüle parçalar halinde keıi-
su lyetlerlnden, ınahrem~tlerlnden klm?. lir, asıl euılı ameliyeye başlanır. 
bahsetmesi her halde çok çlrkl.ndl. Arlcada.ıµm mınJdandı: B d ._ ·· -ı_ ._ __ 1 A u a ~uç~ tene~e par'Y<l.larını 

şık biraz da .şövalye. insan olmalı m -. Geçn senet ... ~ ııe bir plAJ tut- electrolytique denilen bir banyo ile 
idi. cKadın sırrı. denilen şey 1çln WJtUm ya..., ....,.,., btt adam orada "t le t k'b' d b l h l"f 
Jcabederse büyük !edak.A.dı.klan eö- çal~ıyordu. Masajcılık ediyordu erı ere ~r ı . ın e . u unan mu te ı 

Soldan <J&fa "H yukardan a.ptı: 

ı - Zerza.vatçılar. 
2 - Ha..st.s ddU - Not& 
3 - Ani, 
4 - Kibar evlAdı. - Yanllf. 

1 Tefrika No. 30 .. 
- Bizim. gkbl, Tanrıya eın ya.kın in- Şeyh Mahmut odadan çıkarken. 

sanlarla tem.a.s etmekten çekinilir asesbaşı kolundan tuttu: 
mi, a devleUim? Daha dün \enim evi- - Aman, kuzum şeyh elendi.- Ben 
me Kösem Sultanla cartyeın geldi. buraya boş yere gelınedlm. Blr tan• 
Fakat, kılıklarını de~t.ırmiıJlerdl. şlrinlik muskası da ben ısterlm.. He
Onlan benden başka klın3e tanımadı. diyesi ne ı.se derhal veririm. 

Ahmet paşa hayretle gooerl.ni aça- - Ha.y ha.y vell.nimetl.m. hay hay, 
rak sordu: Ben senl buradan boş çıkanr mıyım? 

- Kösem Sultanın geldl~inden Elbette sana da bır hediyem nasl.1> 
cmln mi.sin? O gelen ha tını ba.'fka olacak. Değerine gelince, bu hlzmetl
blrl olmasın?... m\n karşılığını göI"C<:ef;imden emi-

- Aman efendim, bendeniz Kösem nim. 
Sultanı tanımaz mıyım? Şimdiye Şeyh Mahmut biraz sonra. hemen 
kadar kendlsile en aşıağı beş kere dondü. Koynundnn çıknrdığı ikl kü-
teşerrüf et.tim. çille muskanın blrlni Aınet paşaya, 

- Onun da bir derdi ml vardı? dlğerlnl ascsbaşıya verdi. ' 
- Dertlerin en büyüğü valide Sul- Şeyh Mahmuda ild kese a:k.~e venp 

tandadır, devletlim! O buraya bir tş sevindirdiler ve fıızla kalmadılar. 
için değil. birkaç i§ için gelir. Sizden Dışandakl kalabalık gittikçe artı
saklıyacak değlllm ya: Valide suı- yordu. 
tan, oğluna karşı dalma M.klm ve Şeyh Mahmut: 
nüfuzlu olabilmesi içln kulunuzdan - Ben sizi arka kapıdan ~ıkara-
üç yıldız duasını alma~ gelir. Ku- yım .. 
!unuz bu duayı okumasam, sarayda Dedi.. Evin taştığından arknya ge-
Kösem Sultanın borusu öter mi sanı-' çerek büyücü şeyh He vC'd:ı.l:ı.şıp so-
yorsunuz? kağa çıktılar. 

Ahmet pa.şa, asesb:ışının kulağına Ahmet paşa pek memnundu. üze.-
yavaşça fısıldadı: rinde ta.şıyae:ı.(;rı şirinlik muSkası sa-

- Görüyor musun, Nnzif a~? Sa- yeslnde en büyük düşmanlarına bile 
royda neler dönfıyor. Buraya geUşl.- ken<llnl sevdlreceğlnden emin bulu
mlz çok iyi oldu. Mühim bir şey ()ğ- nuyorda. Atlı asesc: 
rendik. - Nazi.! nğn, gördün mü? diyordu. 

- Bıınu bendeniz z.'lten tnhmln Bugün, Farayda don~n dolaplardan 
ederdim, paşacığım. Kösem Sultanın blr kısmını öğrendik. Kösem Sultan 
dayandığı bir yer vardır, derdim. İş- oğlunun dizglnlerlnl tamamlle ele al
te şimdi çıktı meydana. Me!;er 41Üç mak 1stlyor. <Nurhayat) ı Muradın 
yıldız duasııı ne tutunuyormuş. ynnmdan uznkln..,tırmasınm sebebi de 

Ahmet pa.ş:ı. tekrar şeyhe sordu: nnhşılıyor. (Nunıhnynt> wld ve kur-
- Ey, öteki dertleri neymiş baka- nnz bir kadı.nnuş ... Bu, Kösem Sulta-

lım?.. . nın iş erlne engel o!abllir. 
- Ne olacak, devletlim! Bıı da bir Eyüp kayık iskeleslne doğru konu-

aşk meselesi, Padişah Nurhayat adın- şarak yUrüdülcr. 
da bir cariyeye tutulmuş. Kösem Başkalarının felaketin· 
Sultan ise, oğlunun bu kndınla mü-
;ııascbetınln derinleşmesini !.5temıyor. de saadet arıyanlar 
Onu padl.ş:ı.htan sot;utmağıı ve yanm- Asesbaşı, Eyüpsultnndan dondült'U 
dan uzaklaştınnıığıı çahşaca~ım. gündenberl kafasına koymuştu: 

- Bu. o kadar kolay bir iş midir? - Hamza mcselcsJnl, ynnl Asüma.-
- Amnn paşacığmı., bu benim mc- nın zindandan kaçınlışını padlşa.ha 

haretıerimin en kolaylanndan blrt-ı aksettlrecektl. Nazif ağa bunu yar
dir, Ismdırmak, buna nispetle daha parsa, hem kendtsl göze girecek, hem 
güç bir lştlr aınm:ı., birbirinden ayır- de bu vesile ile Ahmet paşayı tekrar 
mak hususunda. kendime ı>ek güve- padişahın iltifatına mazhar kılacaktı. 
nlrhn. Ahmet paşa her gün escşt>aşyı gö-

Bu sefer asoob::.şı, Ahmet pa.şanın rür ve: 
kula~ eğilcl: - Ne oldu? Daha hayırlı bir haber 

- Bu cariye, Vcnedik şövalyesinin Ydk mu? 
kızı olan meşhur ~ytan kadın <'lsa Diye sorardı. Aksi gibi, o günlerde 
gerek. DL,anda dönen dedikodular& Dördiindl Murat ra.hatmzlanııuştı.. 
inanmak lazım gelirse, Dördüncü Vez.irlii.zamı blle huzuruna. kabul et
Murat bu kadını zevceliğe kc.bul ede- miyordu. 
cekmi4. Hattı\ geçen gün lrulağıına .Asesb~ı. Ahmet paşaya: 
çalmdıiuıa göre, (Nul'hayat) padi- - Unutmadım devletlim, talih ıru-
tahtan da. gebe 1m~. şu ba.fucunuzda. dolaşıyor. Neredeyse 

- Eğer bu doğru Jse, (Nuruhayat> omuzunUZll konacaktır. Bw1dan em.ı.
kadıne!end1ler sırasına ge~tlr bl- nim. Hele . bir ke~ pad~h ı,yueştp 
le. Çünkü padl.şa.h çocuıta çok ehem- kalksın.. nıc rıma.ttu. bu me.~leyS 
miyet verir. Kendl zürt1yetlnin art- a~eğim. 
masını ister Diyordu. 

- Ne ya~kl Bu zürrt~ keşke İki ~!adar böylece bekleşip durur-

ze imasını bllmell idi. Ca.hU, aptalca, !a.'lı:&t 1yi bir çocuk~ ~aden.len bır~r bı.rer ayırmaktan 
Halbuki bu sarı elblsell tıknaz de- tur... ıbaretbr, Vaktile çıkolataların, k.ıy-

likanlı hiç pervasız blr tanda. hem Gülümsed.lm. Halbuki ben de ne metli ıekerlemeleriın sanlı bulunduk
de sesini bile alçaltmağa lüzum gör- zannetmJştim!_ Meğenıe olur fena lan parlak gümüıi kağıtlar, pek in-

5 - Bşına cK• gelirse blr yünl\i 
maddedir - Saç teli - Bir h:ı.rfll\ oku-

nesebl belll blr kadından gelseydi k:en günler geçiyor ve Hamza Akde
Şövalyenln kızı diye tanıdığımı~ nlz:e çı.bJ ha2'llrlığını tamamlam:ağa 
{Nurhayat> ın aslını, alles\nl bilen çalışı:yordu. . 
yok. Bir vene<llk çingenesi clmadı- Bu arada orta.dan kaybolan bir1 
ğını kim iddia edebllirf vardı: Salt Çelebi. Bu geveze adam, 

meden ne haltlar kanştınyordu... yilrekll adam değilmişim!.. ~e kalay levhalanndan yaoılırdL 
Eğer biraz d:ıhn devam eder ver- <Bir Yıldı:ı) Şimdi çikolataların 11anldığı kiğtt-

:~:et ı:::~~~u:~t.ırsa onu t~lyeye 

1 
R A D y Ol ~~k~~:~nyom 18.vhalarından yapıl-

Fakn.t bu esııadn gişeler açıldı. Bi-
letimi aldım. Vapura. girerken kendi A vrupada paçavracılann en çok 
~endtme: eYazık .•• ,,\şık Upl çok de- arııdıklan bir şey de bakır ve bakır 
Jeneı·e olmuş... Nerede sevgillslnln Bugünkü proP"UD kırıntılandır. Kemik kınntılan arı-
bir ~k aşk mektubu ele geçmesin dl- 12,JO Program, 12,33 Müzik (Pl) yıınlar da pek çoktur. Kemiklerden 
ye ölümler! göze alan Orta Çat ~- 12.45 Ajana haberi-eri. ıs Hicu ~ yalnız düğme, zamk ve jelatin yapıl
lan? •• Nerede bu geveze herif! •. • dl- Hüseyni ma.kaın.la.i"l prtllar, maz. Kemiklerden çıkanlan yağlar
yordum 18,03 Fa8ll heyeti, 18,"5 Dans orkes- dan sabun ve hayvanlara yedirmek 

Vapurn gırdım. Salonun en arlca.- trası. 19,30 Ajtın3 haberleri, 1'1,45 için bir takım to:ı:lar da imal edilir. 
sındo.kl kanapeye yerl~tlm • .Dcrnlnkl YurttD.n cesler, 20,15 ~ Gazeıe:,J.. Fakat kemikler en ziyade gübre 

DUŞU. 

6 - Blr nevi üzüm sa.Uaııu. 
7 - Talih - İnanç. 

8 - Vl.l'A.yet - Bn.yındırlık. 
9 - Hn.stalıkla~ - Anlayışlı. 
ıo - Ak ciğerler - Nota. 

Geçen bulmacamız: 

Soldan ıata yukardan aşalı: 

1 - Sanmtırak, : - Adese. Lava, 
3 - Rezalet, At. ' - babaraafa. 5 -
Metihakik. 6 - Erat. Ecl, '1 - iıtat, 
Emin. B - Ra. Acmıiye, 9 - Avaı;i
diyor, 10 - Kata.it. Nerm. 

Beşiktaş Gt-nçlik kulübü ~t
ğmdan: &ıt n elbiseli gençle arkadnşı da gelip 20,45 Bir DUU'I ~ruz, 21 Evin imalinde kullanılır. 

anı lml'Şlmn oturnınz mı?.. saati, 21,15 Mü:rJk (Pl.), 21,30 Temsil, 
Heri!e o derece slnlrlenmlıjtlm k1 21,50 Rly:ı.seticumbur b~dasu, 22.30 

Artık endüstride kullanılamıyacak 25/10/942 pazar günü sae.t 10 da. 

evvel" yertml değlşttrccck oldum. AJnruı haberlort ve borsalar. 
Sımra vazceçWm. Bir münasebetal.z 
için rahatımı bO'Zacak de~lldlm yal 
Fnkat san elblsell adamın her sözii' 
her lıareketı artık iisabıma. doku~ 
nuyordu. 

rann sabahki program 

7.30 Program. 7,32 Vücudumuzu ~a.
lı~ım. 7,40 Aja113 haberleri, 7,55 
Mıizik {Pl.). 

olan deri ve kösele kırıntılandan da Beşiktaş He.lkevi salonunda aktoluıın
köselc ve gübre yapılmaktadır. Bu cak !cvkalAde kongrede kulüp azala
lı:öscle ve deri parçalarındaki yağlar rının teşnfierl rlca olunur. Ruzname: 
ç.ıkanlır, kösele parçaları serdeştiri- 1 - İdari m.all ra.porla.nn okwı
lır ve sonra öğütülür. Bu suretle el- ı mı:ı.sı, 2 - Şeref stadı ın.,a.a.tı. 3 -
de edilen tozlar, yapışkan bir mad- idare heyeti intlh!ı.bı. 

- İşte valide Sııltanm eı:ıdişesı de arkadaşı Ha.rozaya görünmemek için. 
İstanbulun en gizli ve tenha k~e:e-

buradan do~uyor. Sanırun kl, oıthmu rlnde dolaşıyor ve Ha.mzadan çok: 
btt kadından ayırm:ık ve (Nurha- korkuyordu, Çelebinin bu kadar kork
yat) ı .ıııırl\ydnn uzaklaştırmak için makta hakkı da vardı; çünkü Ham
büyücülere, sihirbazlara başvuruyor. zanın sımnı ondan bıışka l>llen yo~-

. - Valide Sultanın geçenlerde blr tu. Bu J.ş mydana çıkacak olur~ıı. 
emel hocanın evine girdiğini gören- S~it Çelebi Hamzanın y:ı.nınd:ı. kllçut 
lcr ~ vnrmı.,. Fakat, kendisi kılıl{ını duşf.'Cekti. Sadece küçük düşmeıo.ı:ıe 
deği.rtlrd!ğl için, görenler kesin bir kalsa, Çelebi bu derece korkmıya
it'ade He ısrar edemiyorlar. caktı. O, Hnmzanın ne çetin ve aso.t;t 

- Bu~n burada çok şeyler öğ- bir erkek olduğunu çok iyi blllyordu. 
rendik. Insan fşinl gücnnn bırakıp Hamza. kendisinin başını ateşe yaka
arasır:ı böyle yerlere devam etse, bit- ca.It adamdan öç almnsuıı elbette bl
çok bliyüklerln lç yü:tOnü öğrene- lirdi. 
cck, işte Salt Çelebi bunl.ın düşünerek· 
Şeyh Mahmut bu sırada oturduğu - Bu iş meyd:ı.nıı. ~ıkmndan H:ım.z~ 

yerden kalktı: sefere çıkmış olsa da kurtulsam Yok-
- Size hazır yazılmış şlrlnlik mus- sa hnllm haraptır. Bt'ıı pek gevl"l~ 

kal~nndıın bir tane getireyim, dev-ı bir ndam da deg-llim nmma, nnsıl oı
ıctlıml ~n~ üzcr!nlzde bulundur- duysa bir ~ere - sarhoşluk.la _ ağ
d_:ıkç:ı, hıç kı~ aleyhlnlzde bir şey! zımdan kaçırdım. SüylCıdlğlm ııtzü 
soyllyemcı:.. duşmanlıı.nnızn. bile ze- geri alamadım_ 
vlmll ve şlrln görünürsünüz• 1 {Arkası \'ar) 

v rı arın ayağı öyledir: Kemiklıdırl lıte, m~emmell Dün geceki so- dana ve.rmi•lerl Hah hah hah .•• an duraladı. 1 
-.,...... u par ösüyü e sırtına geçirelim.. fada bulunuyor. Handan en umulmadık bir sırada Orada, ihtı'mal du'"n aL.am, Ko··se Ş d d 

Bir tarafında maymun an kafeali ayılacak ve o :zaman ve o zaman... soyunmu11 olacak. Zira '--sa bı'r par~ S k ·ı b 1 

d 
A ·ı 'd G " - .u .. u at ı ı e ap:u sara 1111 I Aman ne 

o aa, ti. ı erı e de Handanın yattı- ünlerini &Örecekler.> dösü, bir boyun atkısı, bir de kun- yakıştı, ne yakıştı, rntışnllahl Ver 
iı daire. Şiıelmin aruından birini 8C""'rek dura duruyor. E•vaplar da ı· · ba'-

K 

'- ..,. ~ var. e ını ~ayım. Daha doğrusu beni 
üçü~ salondan geçti. Yatak oda- cebine indirdi. Halrva atladı. Gömlek de, roraplar da. ı· d B I ·v• d ·~ ır e ım en tut. ura ar tenhadır. Kır-

ııma Cfteın e durdu. Sevgilisinin İl-' <- Aılll mesele ıimdil Buraya Fakat cüce, bunların hepsini ol- lardan, bayırlardan geçeriz. Allalı 
kenceleıre tabi tutulduğu. kendinin geh,imin sebebi ... > duldan yerde bırakarak yalnız al- selamet versin f Düşelim yola ı O.-

BİLLO RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Yazan: (VA • Nft) Tefrika No. 100 de yakaı;,. ele nrdiği bu menhus Marketri m....,.a yaklatti. Üzerin- kıyı, pardösüyü, kunduralan koltu- ten hava da kararmağa başladı. Bi-

Şirndi katillerimden biri bodrumda j Şimdi de diipnanlarma h.. odaya çepeçevre ıöyle bir baltb. de bıılunanlan gönnek için ayak ğunun altına soktu. Ve geldiği yer- zi kimse farketmez. 
ikoo ben de yukarıya çıkmağa fır- etmek Taziyetine Q geçmifti. v:Cb: Handanın yatağı bomboş ve kar- penna1dannm ucuna bash. den, uıu1 usul. bin bir itina ile geri Hakikaten de farketmcdi. 
ant .hulurum elbette ... Sonruı Allah yük bir cesaretle bu binaya yeniden mak&nflk .. • içi .İzmaritlerl.e dol• sigara ta.hla.- döndü. Kapı aralıklarından saraylı Yolda, gerçi, uzaktan uzağa, biri 
kerım. Diri diri gömülmekten kur- ginnifti. Almı~larl CötürmÜflerl En çirkin 111. Kö.eıı.iıı a~ l.eyecan iç.inde hanımın topuk ıeılerini ve :ıhretlt- kambur ve baf örtülü: öhi:ırü mini
tulan bir adam, hayatını sevgilisinin Sevgilmıün odasına ııidiTordu. emell~e _onu i.let edecekleri Ve kendinin bııakbiı diier bir ağızlık ğin muefaktalci tabak qe.nak gürültü-- mini iki gölgenin el ele tutuşarak 
saadı-ti uğruna seve seve feda eclc- Böyle bir aeııvia merdivenint-İeıı en ~u Koae d~ın en büyük ha.zine- hep orada ..• Ve oba Hele ıükürl ıünü koltıyar.ak yavaş yavao aşağı ilerlediğini görenler olduysa da 
bilir ... Zira nasıl olsa caba YaflYO- üat kata kadar çıhlahieceiinl Han- •ıne zaten aal:upken. ona hiçe sayıp Arac:lıiı ter\ indi. Servis kapısından bahçeye, ora- bunlan ihtimal bir hü-yük anne ile 
rum ... Hem, adaaam, ıen de ... Na- danın defterini okuyarak öirenmlt- harcı~ bu Tantayla bqka bir Defteri dan da sokağa fnlndt. bir torun sanmıılnrdı ... 
sıt olsa caba yaoıyorum... ti. Ve ne &Jll Bu merdi...en çıtır• .. rvet:in, batka bir kadının pefi.n- Hatırat defterit Yangın evinin bahçıvan kulübesi- ••• 

Merdiven sahanlığından birinde. mJTordu. de .. : . lıte buraoya b• gaye ile eel~ti. ne vardığı vakit orada maymunun Üaküdarın bir mavna iskelesine 
bir kapı ~ralığından dışan baktı. Kapı arahiisıdan Cünli,yo:sdu. Tl Birdcnbıre içinde bi.r ıüphe Onun bu.na bulmam Köıe Eminin kendisini büyük bir sabw ve sükUrı ilk önce Eminle Bedriyenin sandalı 
Bundan bırkaç saat evvel Köseyle ötede bir Jcadlll tuliğıin.iıı topuk aa- uyandı. hazineyi hulmuindan daha mühim içinde beklediğini gördü. yanaştı. İki insan karaya ayak b~ 
caraylı hanm oau ııu s.o!adan ı~çi- leri ifitiliyordu. Bu. muhMlrak ki aa.- c.- Acaba>··: Aman sak.mi. •• > ~di. Hemen aldı. Paııömenl de Hopleı arkadaşını görünce 11çra- tılar. Tekneyi bağladılar ve yüzleri-
r~~~~ bodru~ katındakı ıdam yerme raylı h.annna ait olaealc. Zira konak- ded~tea .•onra bir 11çrayışta yübek ar& duran gizli gözden çdr.ti. koy- mağa başladı. ni denize dönüp öbür kayığın da 
got~rmuşler.dı. O zaman ne biçare ta ondao ve beslemeden ba,ka kim- yatagaı l>asamaklanna çıkb. nuna yerleıtirdi. Minimini ellerile Cüce de ona iltifat etti: gelmesini beklediler. Gölgeleri gecc-
vazıyetteydı. Dü§manlannın elinde senüa kalmadığına k&Jli idi. Madem- Karyolanm bat ucunda dunm aeheri de Jc.avra.da. - Sıçra! Sevini Hoplar Ne b.- nin mıırvi karanlığında müphem bir 
oy~ncaktı. Korku;:_ordu. Belki de ki 

0 
da orta katta bulunuyor; cüce. ma1a7& eğildi. Oradaki türl& türlü' c- J\rtak buıad.a. yapacak biç- dar memn~ olsan hakkındırl Mu- şekilde görünüyordu. 

tela,ı esnasında ~~zından itiz~ artık ç.ek.inmek.tl:zin aeıbes eerbee ıifeleri. bardaklan aüradi bir maa- bir feylm kalmadı. Bir tehlikeye uw ~~ffer olacagızl Saadete kavuşmak ~ethi reisin sandalı kürek darhe-
~yl~ ... ~açırac~k, ılaçlan UflJhrdıp- ü.at lı:ata çıka.bilirdi. yeneden geçirdi... ramabmn çılana1c. S. All1'l:un ı,!: >Çin pe~ 9:z yol kaldı! ~· sana ne- l~nle aynı noktaya yanaşırken, rci-
m soylıye~eı.tı, . . . Hopbya nplr,.. bUMD~a:rdan c- Oh. hde tükürl Faılana vat'- Jim ye.rdııın kartulmM: ve lturtannak. ler gebrdrm, Hoplesl G,,. ıu ayak- sın yanında: kıçta, ihtiram Jnevltiin-

. Falcat soylememı~tıl. Kenııdiııe h&- tırmandı. • m.anıqlarl B''tG il1 la k eli • itte vazife! • banla kaplan ... Amma ne de tıpabp gel- de oturan ıhtiyarca adam., bir diı--
lurn olmu1tul Bir kapıyı iMf. bim. U...e ~ ~';; :::: Salo~n~ mz:..> di. Gerçi baıparmağının kemiği bi- sele darhea.ilc onu dürttü: 

. • . • aa ~kea laJr raz fırlak amma zarar yolt. Koca ka- (Arkaaı nr) 
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1 iŞ ARIY ANLAR 

ALMANCA, FRANSIZCA, TtffiK· 
çı-; - Daktilo ~ e b1l{\mum büro işleri 
mtlkemmelce bllen bir bny. her gün 
yeya yalnız öğleden sonra için 14 an-
1or. Tnhsildnrlık için kefalet ve1111r. 
Akşam ŞEF 

DİŞ MUAYENEHANEs1NJ>I!: - Ça
Iıomak 1lzere ıenc; blr bayana 1htıyaç 
vardır, Galat& Necatı Bey caddesi 
No. 160 d:ı Diş bakımevı .sahibi Ze1ı:l 
Harman'a müracaat. - 2 

İYİ FRANSIZCA VEYA ALMANCA 
BİLEN BAYAN ARANIYOR - Bnl
garca bllen tercih ed1lecek. Mtlracaat: 
4 cll Vakıf han asma kat No. 5 -

ECZACI KAI,FASI - Eczacı mek-
tebinin son sınıf talebesi günde 8 MtJCELLİT ÇIRAÖI ARANIYOR -
Bant çalışmak için eczncılıkla, hoca- İşlııde intizamla ve teml2 çalışan mll
Jıkln alAknlı blr 1ş anyor. Pratik te celllt çırağına 1ht1yaç vardır. Her gün 
ç:ıkar. s.K.A. Ankara caddesi Afitap m$zasınn 

müracaat edilmesi. - 2 
MtlCEUiT İSTEYEN - Senelerce-------------

\8.şrada mücellit yanında çalışmış bir 
mücellit knlfası iş arnmaktadır. Ta
liplerin Akşam'da R.S. rümuzunıı 

müracaatJan. 

APARTil\lAN KAPICILIÖI ARA· 
NITOR - Bir kan kocadan ibaret 
~ocuklan olmayan, kefalet de verebi
lir. Akş:ı..m gazetesinde CK.P) rümu
suna mektupla milracnat. - l 

3 - SATILIK EŞYA 

DİŞÇİ EŞYASI SATILIKTIR -
Fotöy, asma tur elektrik. dolap, tab
let ve saire acele satılıktır. Ta11ple
rin Çarşıkapı Yen1okul aokak No. 14 
kat 2 ye. - 1 

9000t ı.iRAYA - T&Uhn Talimha
nede e kat e tar od.ah t&lorli'erll kon
forlu apartıman satllıktır. Dosya 1'17 
Taksım Eml!\k Han Enıldk Yurdu Tel. 
44439. - 1 

14000 LfRA y A - Taksim meydanı
na 2 dakllta mesafede ayda 90 Jlra. 
1rntlı 3 knt apartıınan ııatılıktıl', Dos
ya 311 Emlft.k Yurdu. Tel, 44439. - ı 

'70000 LİRAYA - Kurtuluşta cadde 
nzcrlnde 5 katlı ayda 335 lira trntlı 
müceddet apartıman satlhktır. Dosya 
379 Taksim Emlfık Han Eml~k Yurdu 
Tel. 44439. - 1 

:rnııoo LİRAYA - Mnçkada köşe ba
~ında 314 metre arsa satılıktır. Dosya 
274 Taksim Cumhuriyet meydanı Em
lt'lk Han EmH\k Yureu. Tel. 44439 - t 

ıoooo LİRA YA - Taksim clvannda 
~ odah bahccll ev satılıktır, Dos\:O. 
285 Tak.,lm Cumhur1v"t meydanı F.m
lAk Han EmlAk Yurdn. Tel. 44439 - 1 

MOBfI,YALI KİRALIK APAKTI· 
KAN - ŞlfU, Bulp.r ~da altı 
oda., talorlf~r. aaansör. telefon ~e sair 
konforu havi bir apartman dairesi 
kiralıktır. İsteyenlerin, İstanbul, 
Bahçekapı, cennanya han 15 No, da 
bay Abd1'ye mllracnatıarı. - 1 

KASIMPAŞA - Badulla'da Nisa 
Mektebi Çıkmazında 20 numaralı ha
ne acele satılıktır. Tallpler her gün 
haneye mnracaat. 

KfRALIK APARTIMAN - Be~ oda 
Marmanıya nazır müracaat Sultan
hamam Katırcıoğlu han ikinci ırat 
No, 5 - 1 

12000 URA YA SATILIK KARGfR 
EV - Kadıköyilnün 1y1 bir yerinde 10 
odalı bfiyiik bahçell '\'e kuyulu elek
trik havagazı tesisatlı tramv:ıya çok 
yakın. Galata Necatıbey cnd. 239 
Mezeciye mnrncant. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 

AUIAN RAYAN ÖÖRET!\IEN 

Sahıte 

Tllrkiye Cümlanriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
KurulU§ tarihi: 1888 - sermayesi: 100.000.coo Türk Urası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve tlcarf her nevi banka muameleleri 

Para blriJrtirtnlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtıbarsız tasarrur he!'ap!annda en 
az 50 Ur.ısı bulunanlara senede 4 defıı çeldlccek kur'a ılt> aşağıdaki 

pl!na göre lkranıiye dağıtılacaktır. 
4 Atlet LOOO liralık f.090 lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 ll> 1.000 • 

40 • ıoo • f.ooo • 

100 R<let 50 Uralık 5.000 lira 
120 ll> 40 D 4.800 • 
160 J) 20 J> 3.200 • 

DİKKA'l': Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Uradan aşa~ı 
düşmtyenlere lkram1ye cıktığı takdirde -O 20 fazlnslle vertıecekUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 blıincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MAL SAHİPI.ERİNİN NAZARI DİK
KATİNE! - Büyük han, apartıma.n, 
em1Ak ~1er1 üzerine; ke!aletıı, tec
tllbell, !aal bir zat ucuz f\ntle vckll
harçlılı: vazl!est anyor. Akşam'da 
M. F. rümuzuna. - 1 

SATll.IK EtER TAKIMI - Zabitan 
rııkftbunn. mahsus az kullanılmış 

tekmU tererruatııe ucuz satılıktır. 
Tophane Salıpazarı tramva.y cad. 
Nalbat bay Mehmede müracaat. - 1 

SATILIK KAPTIKAÇTI - 37 mo
del Chevrole marka mfimcant Ca
hloıtlu Mahmut Bey garajı. - 1 

13000 L1RA YA - Beşiktaş Çal"Şl 
1çlnde Mglr dUkMn satılıktır. Do'>
va 283 Taksim Cumhuriyet mevdnnı 
EmlAk P"n EmlAk Yıırdu. Tel. 44439. 

-1 Talebc)cre, büyüklere gramer. muha- ~--•••••••••••••••••••••••
bere dersleri verir. Kolay mrt0dla altı 

tş ARIYOR - Okur yazar hesap 
i§lerlnden anlıyan ve Frnnsızca bilen 
bir bay. haftanın muayyen günlerde 
pazar gilnleri dahli her gün -i ten 
aınra çalı.şır. Akşam'da K.A. rümuzu
na. - 2 

GUZEL TtJRKÇE ve FRANSIZCA -
IJsanlanna agtLh. kadın terzisi ma
tasdarlığını bilen bir genç bayan, her 
hangi blr atelyede mako.sdnrlık yap
mağa hazırdır. Müracaat: İstn11bul 
Bahçekapı CeH\l Bey Han 10 numara
Ja. 

SATILIK KAMYONET - Galata, 
Kalafatyerl Yelkenciler cad, 147 

15000 ı,tnAYA - Beylerbeylrıde 3200 
metre arsa satılık"tır. Dosya 275 Tak
sim Cumhuriyet meydanı Emlak Han 
F.ml~k Yurdu. Tel 44439. - 1 

ay zarfında Almanca öğretir. Her 
yere gtder. Müesseselerde memurlar 
ve mağnzalarda çalışanlara stenog
rafi, mt>ktup yazma öğretir. Akşnm'
da P.S.K. 

No. da bay Ccmll'e müracaat, - 2 12000 I.tRA1'A - ŞLşJlde 8 odalı ay-
da 70 l!ra 1ratlı ev o;atılıktır. Dllsya ALMANCA DERSI.FRt - UsuHl 

J,iNCOLN MARKA - Yeni bır si- 278 Taksim Cumhurivet meydnnı Em- tedrisi mükemmel olan bir Alman 
lindlr ile 52 beden yüksek kalitede lllk Han Emlflk Yurdu. Tel. 44439 - 1 öğretmeni Almnncıı dersleri vermek
yaptınlrnış bir takım Firak, orta. ------------- tedlr. Pazardan maada her gün saat 
boyda ldstıklerl yeni lkl tc;&erlek11 8000 ı.iıtAYA - Nlınıosmnnly" <'.ad- 4 ten 7 ye kadar İstlklfıl cnddesı 1331 
Apollo marka bir bisiklet sahibi clln- de inde 12 m. yüztı 14 m. derinliğin- No. Hasnn bey apartımnn 2 ncı mcr-
den satılıktır. (G. Satış) rtmz1ne. de arsa !';:ıtılıktır. Do~n 270 Tak .. lm 

1 
div.cn ı inci kat 6 No ya müracaat. 

- 1 Cumhtırlyet meydanı Emltlk mın Em- - 41 
_S_A_T_I_I,-IK_O_T_O-:-'l\l-0-B-i-L----4-k-l!-şi-Uk lllk Yurdu. Tel. 44439. - 11 

SATlUK CİNS TAVUKJ,AR - Ge-
kapaJı, husps!, az kuJlanılıulJl, çok 1y! 30® ı.1RAYA - Beyoğlu Tnrlaba- çen ve bu sene yetişme Brahma ho-

DfKKAT _ Eski ve yeni halde. 4 JA.s yenidir. Elhn.mra pıı- şındn 3 odnlı kl\glr ev satılıktır. Tnk- roz ve tavuklnr satılıktır. Müracaat: 
Türkçe yazılan bilir. hesap yazı ma- snJı. Lula kundura mntıazasına mü- sim Em10.k H~n EmH!.k Yurdu. Tel 1 Paşabahçe Beyazerguvan sokak 50 
ti.neleri kull:ı.nır, şirket ve fabrtk.nlar- rncnat. - 2 44439. - l Ahmet Çınbay. - ı 1 
da muha.sebeclllk yapmış, ~anya SATILIK l\fOTÖK - Az masrafla · 
11deb11lr, -.. ,,.,.., ..... da Rıfat rümuzuna 1 den•-- gellr "00 devir ,05 be•-'r <Ak- 3000 LlRAYA - Vnn!köyiinde Rıh- i j t . 

~--- ı -= u "' J&• tım yanında Lebldcryn 230 metre ar- B R :SG UZ BAl'I - Makul 1 
mektupla mtiracaat. - 2 aeloe) marka yedek parçalan lle sa- sa satılıkbr ~a 256 Takc;1m cum- flat, çok kolay ve serı metodl:ı. ders 

YUKSEX İKTİSAT ''E TiCARET tılıktır. Yat 18'keles1 No 8 e milra- huriyct meydanı Emlflk Han Emlak vertyor. Şehir lçlne. sayfiyelere gider. I 
MEKTEBİ TALEBESİYfal - Fransız- caaı. - 2 Yurdu. Tel 44439. - 1 •Lessonsn rfimuzıma mektupla müra-ı 
ea biliyorum. Ö~leden sonraları her SATILIK ÇÖZGÜ MAKİNESİ - 7000 I.İRAYA - N\şııntaşında nr- caat -

2 

hangi btr işte çab§mak isUyorum, Az kullanılmıt ayarlı Avrupa makl- sası çok kıymetıı 6 odalı ahşap ev rn- l'U:KTllrLARINIZJ ALDll<INIZ 
Ak.şam'da B.E. rümuzun:ı. müracaat. nesi. Çakmakçılar Valde Han üst kat tıltktır. Dosya 282 Taks~m Enılflk Gazetemiz idarehanesini adres 
_____________ 2 27 numaraya müracaat. Han FJlllak Yurdu. Tel. 41439 - 1 4Clar:ık göstermiş olan knrllerı-

jyf iNGILiZCE BİLE!~ - Ve bll- SATILIK PjYA~O - Alman mar- nooo LİRA YA - .Ak&lrayda 10 odalı 'lllzden l 
haaııa ten:öme lf!erlnde çalıfıabllecek kalı lyt halde bir piyano satılıktır ı ıB s - N Ç D ....._ ~v - s JI -
bir Tilrk genci iş arıyor. Akfam'da Bn••ükada A-~A- pal"• oteli -hı: iki böUlk ayn bahçeleri bulunan ev Ev. - Atro -AT- R S - \' -

k ı ü ı, .. ,, ~-.."' ..... ..,.. satılıktır. Dosya 281 Tak im Cumhu-
e.ş. rümuzuna. me tup a m racruı. • bine müracaat. Telefon: 56.80 - il rlyet meydanı Em;ttk H:m Emlak Ş N - Taksi - ;ı EO -Ş }' -

ORTA YAŞLI BİR n.\YAN - Yal- 4 K 1 k s 1 k Yurdu. Tel. 44439. - 1 ira 1 atı 1 nnmlarınn gelen mektuplan lda-
nız yaşlı bir bayın ev işlerini görecek - • 6000 LİRA YA - Kadıköy Acıba- rehnnemlzden aldmnalnrı rica 11 

it :ı.nyor. Akşam'da (A,A.A) tümu- demde 3 katlı 8 odalı Aynca 3 odalı olunur 1 

suna mek.tupl:ı mür:ıcaat. - 2 SATlLIK KÖŞK - Feneryo~u Bağ- ev ııe 2600 rn. arsa satılıktır. Takı:lm j 
dat caddesi Nahiye tramvay durağı 

16 Y.4ŞLAIUNDA - 8eklz1ncl sı- Eml~k Yurdu Tel. 44439 Dosya 287. I 
nıfa kadar <*umut tahsili olan ve köte başı tren ve denize 1ld dakika - 1 Qı• .... urt-~m•a"'k 

.etız oda 1k1 .salon bir veya 1k1 dö- .&.il a;;, f, 
hiç bir yerde çal..ıfmamıı btr Tlirk nüm bahçe ve köşke muttll.!ll birer 
genci münas1p bir IJJ anyor. Akşam'- dönümlük geniş cepheli a~açlı Or,: ar
da (Göztepe) rümuzuna. ...- 2 n satılıktır. Saat 19 dan 21 e kadar 
İYİ FRANSIZCA Bİi.EN - ve yük- 52-2 Telefon. 

4600 LİRA SENELİK NET VARi
DAT - Çok merkezi yerde altı büyük 
daire metin ve gi}zel bir apartıman 
~ahlplert tarafından satılıyor, Her 1 

FATİH - Tramvay durnğından gün 4 - 6 arası Carşıkapı Arns Plck-

Alım sabmda 30 aeaelik 
tecrübesile ün alllllfbr ---Jlo.·--...-,~-

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteş.rin Ke
şidcsine aynlan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 liralık 
1 • 1100 • 
z • 250 • 

14 • 100 • 
10 • 50 • 
40 • 25 
1\0 • 

aek ticaret mektebine devam eden bir 
genç Öğleden sonra çalışmak Ozere ~ 
aramaktadır. A~amda (T C.> rllmu
suna - 2 

Bayezlt meydanına kadar cadde üze- trlk mağazası 93 - 95 No. ya müra- ı - -, 
cnnt. - 7 I,_•••• noınoı •••••• ·~---••••••••••••••••••••••il! rinde 5-6 odalı ap:ırtıman veya 1kl il 

odalı muayenehane yapılmaya elve- ACEJ,E SATILIK APARTll\IA~ - Bahaddin LOtfi -ALAFRANGA VE ALATURKA -
Birinci sınıf ahçıyım elimde bonser
'Yl.9 hüsnll bal k.Uı<lım vardır. Mek
tep, fnbrlka, hastane uzak yere gtde
r1m. Bayezit Baklacılarda ahçılar 

rtşll kiralık daire anyorum. Bir yıl- Beyoğlu Kalyoncukulluk Ing111z sa-
lık peşin verilir. Akşam'da S.S.A.A. rayından aşağı Hamnlö~ı Yenlyol Var na il 

wh.. t Saman meydanı Petro Facı fırını ya- OPL'RATÖR OROf.OG 
100.000 1.1mADAN 250.000 ı. RAYA nında Tevfik Efendi soka~ında 31/ 1 a:. • 

kahvesinde Bolulu All Rıza. 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

DiPLOMALI ECZACI ARANIYOR -
&JJvrlde çalışma.it üzere, ısteklllerln 
l'atlh malmüdürlüğünde ba.y Ablcllne 
mllrncaatıan. - 2 

KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- numaralı senevt (1240) lira ıradı bu
oğlu civarında .satılık han ve apartı- lunan tıç katlı müceddet Ofüıeşll 
mantar aranıyor. İyi §al'tlarla sat
mak isteyenlerin Selek Tilrk EmlAk apartıman 1~1ndekllere müracaat. 

-5 Bürosuna Ömerabit han 2/23. Mü-
müracaatıan. Telefon: '42368, KARGİR SA'fll.IK EV - Erenköy 

1stasyon civarında 3 oda bir mutbah, 1 
15oot LfRAI>AN 1,000.000 LİRAYA banyo yen1 yapı bir dönüm bahçe ' 

KADAR - Her yerde her cins emlAk kuyu elektrlk vardır. Erenköy Altın 1 
almak ve satmak arzu edenlerin: Tarla Hoş .sokak No. 19 tcindekllere 
Ferdi Selek Türk Emllk BUrosuna sahibi Mustaraya mliracnat. - 2 

Böbrek, mesane, idrar ve 

tenasül yallan hastalıklan 
mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı

sında. Emir Nevruz sokağı, 
Panatya aprt. No. 2. 

Tel. 42203 
MtlREBBfYE ARANIYOR - Maç- müracaatıan. Galata ömerablt han 

tada bir alle nezdinde 4, a yaşında kat 2 No. 23. Telefon: 42368. ACEI.E SATJl,JK MVCEDDET KA- ,,.. ___________ .. 
btr erkek çocuğu bakmak ve Alınan- GİR EV - 4 odalı muntazam duvarın 
oa ötretmek üzere bit mllrebbiye %OOO LiRA - Dört oda, mutfak, lkl çevrllmlş yanın dönüm meyva bnh
aranmattadır, İstanbul posta kutu- helA. kuyu ve taraçalı kflglr ev. İyln- çell, elektrik mevcut ileride kıymet
IU 251 e yan ile müracaat. - 1 dekllerc mllracaat. Kuzguncuk Ica- leşecek denize nazır. Eyüpsultnn Ra-

I ... okman Hekim 
diye Hamam sotağı No. 34. - 3 mı Cuma mahallesi Kabristan sokak ( Dr. HAFIZ CEMAL) 

RADYO - Yazı, hesap. dikiş, si- D 
nema, maklnelerl. elektrik A.letıcrl KİRALIK MOBİLYEJ,İ ODA ARA- 9 numara. Pazarlığı Akşam ııan me- ahilhre mütehassiıi 
ta.mır atelyem1z için 12 - 14 y~ların- NIYOR - Sultanahmet, Türbe, Ca- murluğuna şlfahen müracaat. - 2 Divllllyolu 104 
da 2 """uk aranıyor. Galata Yüksek- ğaloğul ve clvannda kalabahJmz bir ı;'._~Tll.IK - Tn"kasapta t-mvay M 1 p 

Y"" d .... n düzl rf -' - ...,.. .... uayene saat eri azar hariç bldınm HO. Tel: 41798. Teknisyen alle yanın a ar.un e vazıfede bir duralh"a b- d" .. ''-a m-"fede dört ' 
ı İn '-- k ı in Aı.,., 'da Au b.., ~y <UUA ~- her rü. 2,5 - 5 Tel: 22398 Ataull&h pekyıJmaz ve Hlln.ı clr- ..... rı oca c; • ~m "'· sene mukaddem ın.,a edilm~ kllrglf 1 

eloğlu Kol1ekt1f Şt. AHŞAP SATILIK EV _ Yenlkapı çeş. lk1 katlı ve ht>r katında 1kl büyük oda .. ••••••••••••l ı 
BİR RADYO - saat ve elektrik me !Ok:ık No. 60, ıı oda mutfak elek- koridor ~ mutfak vardır. İstanbul ' 

mataza.sı için iyi btr eı1tet aatıcıya tr1k amıc; tulumba. Müracaat: Be- Belediyesi Levazım müdürlüğünde ZI- KEMAPrLof. CDrE. NAP 
Ye bir hademeye ihtiyaç vardır. Her yazıt Kökr,:lller No. 28 Haydar, ya Do!nıer'e müracaat. - 2 

ll1n saat il - 10 ara& Galata Banka- ORTAKÖYDE _ Tramvay cadde- BEŞİKTAŞTA KİRALIK ARDİl'E - l.amartin caddeıi S. Doğu 
lar caddesi No. 1111 a müracaat - 1 D ı t p a1nde altı da1ttl1, tic; dilkkAnlı senede en ze ve ramva.y caddesine yalan, al~ N~. 1 "4. Taksim. Telefon: 
ÇAMAŞIRCI, VTt1cV AR.\NIYOR - 1600 lira. getiren kA.glr apartım.an aynı zamanda atölye olarak kullanıl- 4 3963 Herızüı. saat 15 _ 18. 

Ortakôy şıra. Yurduna çamatırcı, 25000 liraya. satılıktır, ıs _ 14 arası mağa elverlşUdlr. Gönnek ve görüş- •••ıilllıiıiıiiiiiıilıiiiiiliıliıillllllilllı•I 
ttıtıcll alınacaktır. Her glln öitleden 80989 • telefon. _ 2 mek 1çln Beşiktaş Barbaros meydımı 
eonra mfles,,eseye mllracaat etmeıert. Mahkeme Çıkmazı No 2 ye mllracaat. 
kuaı1ım Naci cad. No. 115 - 1 DEVREN SATll.IK BAKKALİYE -

Fatihte kôşeba§l llzerlnde 3 odalı evi SATILIK ARSASIZ PORTATfF 
'l'EZGAllTAR ARANIYOR - Tu· aynca bodrum ve ardiyeleri bulu- EV - SökUJebUen, Amerikan menşeli 

hafiye ma~lannda çnlışmı§ tec- nan. satan: Fatih posta.hanesi ya- bir kat ü2:erlne 4 odalı, koridor ve ta-
rtıbeu dllrüst tezgft.btar genç bir bay nında 38 - 40 «Uğur Enıllk• _ 1 raçalı, hali hazın mükemmel her glln 
bir bayan bit de 12 - 15 yaşlannda aaat 9 dan H e kadar 41294 numa-
OOCUk alınacaktır. A.kşam'da (Acele) SATILIK ARSA - Fatihte tram- raya müracaat olunması. 
1'1hnuzuna mektupla (20096) ya. tele- vaya iki dakika. 15 metrelik caddede --------~~--
!2!ıla müracaat _ 1 9.12 X 13,02 cepheli deniz görür k.ö§e. 28000 LfRAYA - Yeni bir a.partı-

Satan: Fatih postahanesı yanında 38 man (140) Unı. gelirli dört kat deniz 
İKİ DAKTİLO BAYAN - İle orta- Tevfik. _ ı ~örür bahçesi vardır. Tramvay dura-

lll~ktepte okumuş yazılan gQzel 1k1 ------------- !Pna (2) dakikadır Fatih KJrmastı 
knn lhım.dır, 1ş daim! ve sabah- SATll.IK EV - Fatih Malta Bab- mahalle.si EskJ Şıtahnne sokağı Metin 
'8.n akşam sekize kadardır. BabıtLll naibi sokak sayı 33/2 fkJ konforlu apartımanı (3) üncü kat bay Aliye, 
O&ddesı - Re.,ıt Ef. hanı - m. Ognn) a bina acele satılıktır. - 4 _ 4 

lllllracaat, - 2 KİRALIK ODA ARANIYOR - Tak- KİRALIK MÖBLE ODA ARANI-
tJç KiştNtN Hlzmetlnl gllre- sim, Beyoğlu, Ayazpaşa, Ş~i semtle- YOR - Kalabahksız iyi bir aile için-

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde bÜ)'Ük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyj bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen• 
lere mahsus yegane müeaııese. 

OSMANLI BANKASI 
11JRK ANONl~ ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuıiyeti ile mi.nakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/19.33 tarihli kanunla tasdik edilmi§tİr. 
(24/6/193.3 tarihli 2.f.3S Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeei: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1 .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin b1t,hca Şehirlerinde 
PARlS, MARSİ!... YA ve Nts· de 

MISIR. 
LONDRA n MANÇESTERDE 

KIBRlS, YUNANiSTAN. !RAN. İRAK, FILlSTlN 
ve MA VERı\ YI ERDÜN' de 

Merkez n Şubeleri 

Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 
Filyalleri ve bütün Dünyad" Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Heeabı cari ve m~vduat hesaplan küpdı. 
Ticari krediler v~ vesaildi krf'diler küJadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlf'ı üzerine keşide ııenedat is.otontosu. 
Bona emirleri. 
Eabam ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsili.h ve saire. 

En yükıek emniyet p.rtlarnıı haiz kiralık 
Kasalar Sf'rvis: va:-dır. 

Piyasanın en müsait ~rtlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasatruf hesaplan açılır. 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, aahm, Jri. 
ra illerinde İl ve itçi için ia-

Göı mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
1 

Caialoilu Nuruosmaniye 
cadd~i O•man Şeref eddin 

ap!rtımnm N. 5 

• 
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Hasan •• zu I 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ( 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
lcabinda günde 3 kQfe alınabilir. 

22 ilkteşrin Perşembe günü 
Çoktanberi büyük masraf ve sonsuz itina 

ile hazırlanmakta. olan 
ccSabırsızlıkla beklediğiniz 

~ 

İbrahim ~~gür'!~ \\;~ ·~--'.s 
teş ocegı ., :-.. ~:1.·.;-.,~':!!:......---

ALMAN 
TEKNİGİNİN 

'YARATTIGI BİR 
••HARİK~~~ açılıyor 

(Özğiır ve Ateş Böceklerinin yen! RADYOSU 
Repertuan günün dedikodusu olacaktır.) 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
N $AKAR ve ki. SM 

Bankalar Cad. No. 59 
7/ 10/ 942 tarihinden itibaren KAHVE ve ÇAY tevziat!, lnhisarlar ldarC4İnce lnhiı1ar fiatiyle yapıl

mağa baılanmııtır. 1 iJrkiye Umum MiJmessili TAKSiTLE 
SATIŞ 

Şimdilik piyasaya yalnız bir tip ÇAY
0 

çı\anlmııtır. 

Bu ÇAY"ın perakende satıı kilo fiatı 13 LİRADIR. A. V. MEN 6 ER ... .................. .-....... . 
Çiğ çekirdek KAHVE'nin perakende satııı kilo fiah 5 LlRADllR. Asslcuranioni Generall Han No. 31/33 

Kavrulmuş ve öğütülmüı KAHVE'nin perakende salip kilo fiatı 6 30 KURUŞTIJR. SACINJZ DOKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

Bu fiatlardan fazlutnı iateyen satıcılar lıakkında takibat yapılmak üzere en yakın lahisarlar idaresine 
malümat verilmesi sayın halkımızdan r!ca olunur, MAJll sı·ç EKSIRI 

Şose ve köprüler İstanbul mıntaka müdürlüğünden 
Nafia Vekı\Ietlnoo ~ edilmekte olan yollar ihtiyacı için (9750) Ura 

muhammen bedelli 200 Utrellıt içi dışı galvanizli 1,6 - 2 mm. saç kalınlık ve 
25 - 30 kg. slkletlnde kendinden çenberll 150 adet yeni bidon mübayaası 
tapalı zarf usullyle eksl.ltnıeye konulmuştur. • 

Ekslltme 5/ 11/ 942 pef1embe güntı saat 15,30 da Galatada Karaköy Per
çemll sokak Cemaat hanmda Şo,,e ve Köprüler İst, Mmtaka müdürlüğ11 ek
Biltme- komisyonunda yapılacaktır. 

!stekll firmalnun (731.25) Ura muvakkat teminatla beraber kanunun ta
,ın ettiği vesikaları ve teklltlerln1 aynı gün muayyen saatten bir saat evvel 
~aremlz malzeme müdllrlilğüne vermeleri, Şartnamesi parasız olarak dai-
re.sinden tedarik edllebllir. (716) 

DENiZCiLERE İLAN 
.... 

lstanbul Mıntaka 
Liman Riyasetinden: 

Görulen lüzum i.ızerine Kar akoy 

Şubeye davet 
t:minönu Yerli A!. Şubesinden: 

P, Tğm. Mehmet oğ, Hasan Çağlayan 
(517681 hangi şubede kayıtlı tse biz
zat veya mektupla. .şubemize bıldir
mesı ve P. Tğm, Hasan oğlu Nurettin 
Erdil (929 - c - 74 ün> şubemize mü
racaatı lüzumu llA.n olunur. 

ZA Yl - Emin ön O kaymakamlığın. 
dan almakta olduğum asker mah..şın
da kullandı~1m tatbik mührü Ue ma
aş cuzdanım kaybolmuştur. Yenilert
nl alacağımdan f" ktlerlnln hukmCi 
yoktur. ZEYSF.P 

................... 
iyi Fiatla 

Ku .anılmış her çe t ev eşya ı 
Halı, Kil m, Elbise ve s lre ah
nır. Pangal tı Postn kutusu (6> 

No. ya yazı lle bUdirllm"'s l. 

ZAYi - Fatih kaymakamlığınd::m 
almakta olduğumuz 67/ 20 snyıh maaş 
cuzdanımızı kaybettik. Yenisini ala
cağımızdan eskisinin hukmü yoktur. 

Sevim, Nevin Sokman 
Tevfik Sökman 

mağazasuuJak; fötr. lapen. 
antilop oe oölur-tope faP/uı 
kole/agonuna bir iÖZ alınız. 

M.TMHMIAll .. 

Devlet Deniz Yolları lıletme Umum 
MiirJHr1ijö-ii fl~nları 

Karadeniz poataıı 
22/ 10/ 942 perşembe glinku Karadeniz Yolu postaaı yapılm.ıyacaktır, 

26110/ 942 pazartesi gunkil postası yapacak <Tan) vapuru perşembe ve pa
zartesı pootaıarını te\"hiden yapacağından ilbeten gldlft& Ay.ancık ve Göre
leyo donfişte Arhavi, Pazar, Ot. Akçaab&d, Görele ve Ger-zere utnyacattır. 

('729) 

KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL CÖRORSONOZ. _ .. 

Apartıman haline konmağa elverişli 

Satılık bina 
Ca~alotlu Sıhhiye Mlldürlyetl k.a.l'fl..smdakl On tarafı HUMlahmer 

caddea No, 10, arka tarafı Taşsavaklar sokalt No. t e*1,, 

Kızılay merkez binası satılıktır 
Üniversite Kimya L~bor tuan olarak kullanılan ve bu maksa.dla ıcın
de muayyen tadilAt yapılan bu blna bodrum ile beraber 6 kattır. İçi 

KArgir odalnnn döteme, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamam ve mtı
teaddld halAlan, elektrik havagazı ve terkos suyu tesl.mtı mevcuttur, 

Alıcııann Sirkecide Kızılay hanı 2 net katta İstanbul Mümessllll-
cıne mUracantıan. 

Şose ve köprüler İstanbul mıntaka müdürlüğünden 
Nafia vekAletı tara.tından t.n.şa edilmekte olan askert 70llar füUyacı iç\ıı 

(8625) ura muhammen bedellt 3000 adet kamı.& mtıb&yaası kapalı zarf 
usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/11/ 942 pazartesi günO. saat 15,SO da Galata.da KAra.kö)'dt 
Par~cmU 8>lt.ak cemaat hanında Şote ve Köprlller btanbuı nuntaaaı. m11· 
dürlfiğll ck81ltme koınlsyonunda. yapılacaktır 

Istek.li flmıalann (M7l liralık muvakkat teminatla be!'abtr taıımıwı 
tayin ettiği veslkalan ve tekllflerlnl aynı gün muaneıı saatten blr Ad 
evvel lcinrcmlz nıalzeme mlldürlt1Pne verm.~lerl. 

Şartname evrakı parasız olarak daireslnd& görilletıWr. (588) 

Maarif vekaletinden 
ı - Sıvas Bölge sanat olrulu marangoz atelyesl blnaa lnfatı tapalı ..e 

usullyle ek:slltmeıye konulmuttur. 
2 - Bu lnşaatm kCf!f bedeıt (2471'12> Ura 25 lc\ırUIW1', 
S - Ebtltme, 4/Xl/1942 çaıp.mba gtln! saat 15 te Anb.rada ~ 

Evkaf Apartımanındakl Mealeld ve Teknik ıstretım mOa~ top~ 

H b b nacak Vekllll.k İhale komt.syonunda yapılacaktır. 
eybeliada ıanatoryomu bat ta i liğindenı 4 _ Bu lnp.ata alt proJ& ve eartnameıer, <12> Ura (38) kurut mn1':ah1Dn;. 

Sanatoryumun eııı llra. Ucı-etu kaloriferclliğl ile lor~ Ura ücretli bahçı- de sıvas Maarif MO.dürlötftnden ve Veklllik Yapı ~ert mMOrlUittndeın aSJ.. 
vnnlı~ı münhaldır. Bu işi yapmağa ~hllyetu olanlann yedindeki vesatk ve nablllr, 
ıbor.ıservlslerlle b34 tablpliıtlmize müracaatı. (710) :J - B.ı lnoa,a.t için lüzumlu olan çimento ve demlr VeldlllkÇ4! ~ alu-

D ta· • ı nacıı:ın· Eksiltmeye glreıbumet. ıçın, 
'J\ a) 13630 Ura. 61 -kuruştan ibaret olan muvak1ta.t teımlnatm, MDO •1111 

l kanun hllkfunlert dahilinde verllmest, 
Perşembe günü Sandal bedesteninde satılacaktır i b> En az c200.ooo> ıtraıııc benzeri ~atın teahhllt edlldiğlııe, taahhM 
•••••••••••••••••••••ill•••ı ıra olunduğuna dalr vesika gösterilmesi. 

cl İhale tarihinden UıO gün evvel (tatil günlert Jıarlçl Naft& Vekilli.tın· 
den a.lınmlf ehllyet veslkaaının ibraz edilmesi. Yüksek mühendis mektebi müdürlüğündenı 

d) 1942 senesine alt t1caret odasından vesika aiınmıt olması oarttır. 
7 - isteklllerln. telillt mektuplannı ihale gt1n11 olan "IXI/1942 oat'l&m• 

Almanca bllen, asıstan veya doçent olabilecek evsafı haiz bir yüksek 
eı ktrlk mlihendlsine ihtt vardır, ta:b8U edenletı tercUı •~ ·- - _._ ... __ ._ ,,__, __ , ... _ 


