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Sene 23 - No. 8622 - Flatl her yerde G kurut 

Hububat alımında 
yeni kararlar verildi 
Hükumet hissesi tamamen teslim 
edilinceye kadar mahsulün satışı 
\'e müsaadesiz nakli yasak edildi 

Ankara 21 - Ticaret Vek.&leti % 7 5 ini teslim ettikleri takdirde o 
hububat alımı hakkında bir tebliğ nahiye veya kaza mıntaka.aı mUs
~ıretmiıtir. Bu tebliğ ile bazı deği- tahsilleri. %' 75 lınl teallm ettikleri 
tlltiilder yapılmaktadır. Değiıikliğin maiuUlün % lcr haricinde kalan 
"-alan ıunlardırı kısmım, keza mahallince yapılacak 

A - Hülclimet hlsselerl her taraf- ilan Uzerine satmak -ve nakletmek 
~ 1l.lam merkezlerine teslim edilin.- hakkını haiz olacaklardır. 
~e kadar 942 mahsulünün satıl• E - Beledlyeleriıt mahallt ek· 
~ı ve müsaadesiz nakli Milli Ko- meklik ihtiyacı için yapacalclan alım· 
~tırna kanununun muaddel 14 ün- lara alt olan 366 sayılı karar hiik
Oll rnaddeaine müsteniden menolun• mil yeni karal'da da mahfuıı: tutul
blllftur. muıtar. 366 sayılı karar muciblnce 

8 - Her cins mahsulün hükumet hükOmete teslim edilmesi mecburt 

Ll-tlaaeıinin tamam111ın tealimj nJhayet olan hububatı tayin olunan mUddet
lllduiunda, 'bu nevin borçlandırı· ler zarfında teıllm etmlyen mU.tah· 

laıı tniktardan geri kalan utıı ve silin bil&num hububatı el koyma 
"-lci) tahditleri mahallince yapıla- hükmüne tAhldir. Bu suretle el ko
'-lt illn üzerine kaldınlacakhr, nan hububatı mU.tahall, mezk4r 

C - Herhangi blr cinı mahıulün mUdı:letlerln h1tamındll1l itibaren '' 
te~ne nahiye veya kaza m111ntaka- gUn içinde alım merkezlerine getlrli: itibarile diğer bir cinı mahauliJ meye ve 365 sayılı karann 1 inci 
L rneye Ticaret Vekili ıal&hiyeılli maddealnde yazılı deier flatler mu• 

.. ~lınrnııtır. kabilinde tealim etmeye mecburdur. 
[) - Bir nahiye \•eya kaza mU.- Bu mecburiyet hUkmUnU de yerine 

tllhaillerinin heyeti umumiyeal, bir getirm.İyenler hak.kanda Millt Korun
l'••iden veya bUtün nevilerden borç- ma kanunu mucibince takibat yapı-
1-ııdınldıkları mal.ıul miktannın lac.alctır. 

EKMEK MESELE·Si 

BEYANNAMELERiN OAGITILMA. 
SINA DEVAM EDiLiYOR 

iki renkli ekmek karneleri bastırıldı 
Yakında dağıtılmasına başlanacak 

TUNA LOKANTASI 
He& rem-tı•rtntıı tm.sall bulunmadığını 

ldd!a eder. Şatoblıyan ve Krotetler1mlzln emsali 
ıottar. :eetenmeyenlerden para alınmaz. 27 
KORUŞA BOL MEZELİ DUBLE BİRA ile ucuwı. 
oaJnr tert olmadan çalgıya gltmeylnlı. 

TABLDCn' • KAP YEMEK 100 KURUŞTUR. 
Beyotlu Aamalımeeçit Lebon ka1'§181.ndala. 8C'kA~ta. 

PERŞEMBE 22 Teşrinievvel 1941 Sahibi: N~!lleadtn ~ ~ tfesrfyat mtldtırtı: Blkmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Amerikan 
donanması 

• 
15 milyarlık yeni 

kredinin büytik kıımi 
donanmaya tahılı 

edilecek 

• 

BU • sana·a~ ... ı TELGBAPLAB 

Amerika, Sovyet Rusyaya 
bir mesaj gönderdi 

Mesajda: "Biz Amerikalllar, müttefikiniz 
olmakla iftihar ediyoruz,, deniliyor . 

Vaşington 24 (A.A. -Ayan 
tarafından kabul edilen bir 
kanun hükOmete mlllt müda
faa için l!S milyar dolarlık 
kredi vermektedir. Bu para
nın en bUYfik kısmı donan
maya tahsis edilmektedir. Bu, 
çok genil inşasına ve deniz 
hava testsJer:I vücuda getirfJ .. 
meslne lmkAn vermektedir. 
20 - 26 uçak gemisi, 50 - 60 
kruvazör, birçok ki1çük gemi 
yapılacaktır. 2 milyar 800 
milyon clolar da donanma 
uçaklanna tahsis edllmlştlr. 

Londra 22 (A.A.) - Amerika. lingrad'ın ıimal babsmda bir ke.3imJ 
Sovyet RU8Yaya bir mesaj gÖllde'f'o s ı• d'd de kıtalanmız faal muharebe hare-
ml§tir. B. Rooeeveltln ve bir çok ta Jftgra a katında bulunmuştur. Diğer kesim· 
Amerika ricalinin imzalan bulunan lcrde topçu ateşi Ye mevzii mahi-
bu meıaaJda caizin ceaurlne muka.- R hu" ıyette muharebeler olmuştur. 
vemetin.b ailah imali için bize vakit US CUM U Kafkaayada Mozdok mm takasına 
kazandırmıfbr. Biz Amerikahlar Jatalanmız mevzilerini muhafnza 
müttefikiniz olmakla iftihar edlyo- • ederek keşif hareketleri yaptılar. 
run denilmektedir. 3 yeni fırka ile yapılan Dütınanm hücumları püskürtülerek 

Amerikanın Mo.kova elçW Anıl-- h rdedild• 5 tankı yakılm11. 200 ukeri imha 
ral Stanley, dün B. Rooaeveltle ırts- Ücum ta 1 edilmiıtir. Novoroıisldn cenup do-

._ ___________ .,, rütmüıtür. • iusunda Alman hücumları tardedıl• 

Mısır cephesinde Son muliarebeler V1chy 22 (A.A.) ~ Stalln- mittir. Bir tepeye 5 defa hücum ya-

Şiddetli hava akınlari 
devam ediyor 

Londra 22 (A.A.) - Reuter grad't.n şlmallnde Rualann du- pılm11, fakat Almanlar her defasın• 
muhabirinin bildirdiifne gllr• tici.- rumu çok güçleştiğinden ma- da geldikleri yere çek.ilmeğe ınerbur 
detli yağmurlar Stalingrad mıntaka· repl Tlmoçenko yeni kuvvet- edilmiılerdir. iki bölüğe yalcın Al
aında ban faaliyetini durdurm~ ler getirterek blr taarruma man piyadeıi imha edilmiıtir. 
tur. Şehrin timal bab.inda bir ke-- bulunmuş, Alman cephesini Nevyork 21 (A.A.) - Herald 

Londra 22 (A.A.) - Mıaırİn ıiıİıde Rualar mevzilerini ıallh et- hawna+.r B Tribüne gazetesinde hinba~ı Eliot. 
l d _ı_al yarmal'a ça~,_. ununı Almanlann Volgada tutunabilme-

garp çölünde bava faaliyeti tiddetli- mitlerdir. Bqka keaim er • mao • için 3 yeni fırka kullanılmış- leri için Stalingradı ele geçirmeleri. 
dir. Dün gündüz müttefik uçaklan, it çarpıtmalar olmuıtur. Kafkular- tır. 20 birinclteşrln sabahı 1 ld ~ · '- · kd' d D 
avcı himayesinde Fuka ve Aldaha da Alman taarruzuları tardedilmlt- izım ge iginı, usı ta ır e cı:ıa. 

başlıyan hücumlar neticesiz kadar rve belki de Maynı nehr;n$ 
aruında lniı meydanlarına hücum tir. kalmıştır. kadar gerilemeleri icabedeceğinl 
etmiıtir. Almanlar huna mani ol- Moalcova 22 (A.A.) - Ce.,lte- · ,._.._rikaaı yazmaktadır. 
mağa tefebbiı. etmiflerdir. Hava den Taaa ajanaına bildirdifine 88- Kızıl Birtnclte§rln .ıau k 21 (AA) _ Kızıl 
muharebelerinde 11 urAk im'ha e• S l d'd 2 L '- ı Almanlar tarafından bom- Moa ova · · 

..- re ta ingra a u.tlm:amette pr bardıman edilmektedir. Sta- Yıldız gazetesi, son ;\c.i gün zarfında 
dilmiıtir. sürülen SoyYet kıtalan kendilerini 

Müttefik uçaklan geceleyin fe.a- toplamı,Jardır. Şimdi bir fabrikanın llngrad civarında, bilhassa Almanlann Stalingradda 60 tank. 
liyete devam ctmiıler, Aldabada na· duvarlan dibinde muharebeler olu- Volga nehrlntn şark kıyısın- ve büyüle sayıda insan kaybcttıkle

da Rusların mühim tahkimat rini bildirmektedir. Almanlar şeh-
kil vasıtalarile, çadırlara hücum et· yor. yaptıkları anl8§1.lmıştır. rin ceoup kıyılarında baskılannı yc-
miılerdir. Tobruka yeniden gece Reuter muhabiri de 24 ıaatten• nilemiflerdir. Düıman kuvvetleri 
alana yapalmı;tır. Elkobl tayyare beri Stalinırrad müdafilerinin ~Ut6n burada Sovyet mu hafızlan tarafın-
meydanına. Sollum. Kaborzo mU.- nokt,alal'da tutunduklannı bildi ... mqtır. Bir Sovyet harb ıremi9i Ka• dan dul'dun.ılmaktadır. 
tahkem meYkilerine de hücunm e- mittir, radenizde Kıral Ferdinand tipinde 
di1rniıtir. Sovyet tebliği bir Rumen torplto muhnôini batır- Kafkaıya'da kar 

Maltada yağmur yüzünden hava M _1_ 22 (R ..ı.. ) ,.__ h Beyrut 22 ('A.A.) _ Kafkaslıı"" 
faaliyeti azalmııtır. Bir tayyare OıuLOVa a....,.o - ~-- mıı r. 

leyin notredilen Sovyet tabliğlı Bi- MOlkova 22 {Radyo) - Sovyet da bütün yollar kar altında hulun• 
meydanı civarına ufak ölçüde bir k k l '- d B 1 d t h b rinci teırinin 21 inol ırünil Mozdo tebliği ekinde deniliyor,. ir Sta in• mu:ta ır. er in en a ınan a el"" 
akın yapılmııttr. Hasar azdır. ve Stalingrad mıntakuında muha- ırrad' da Almanlann piyade ve tank· ler, bu kesimde önlenmesi lazım ge-

l Dün fınnlar • önünde gene ka. lerin ayın yirmi dördünden evvel Londra 21 (A.A.) - Britanova rebeler olmuıtur. Diğer kealmlerde larla yaptıklan bilcumlar tardedil- im güçlüklerin gitgide arttığını bıl
;~lık vardı. Evvelki gün Beyoilu. kame almak üzere kaymakamlıkla- ajanıının havacılık münekkidi müt· durumda deiiıiklik ,-oktur. SoyYet mittir, Fabrikalar mıntaka11nda er- dirmektedir. Dağlardaki bütün ge-
ir 'tib ve Eminönil kaymakamlıklan ra müracaat etmemeleri lazımdır. tefiklerin Mısırda ve Orta Şarkta harb gemileri Fin körfezinde 16 lerimiz bir ka9 hina,.f geri almıtlar, çitler Rualu tal'afından tahkim edil-
i u0

Prak mabaulleri ofisinin ,ehre ve- Ordu memuplannın tayyareleı'İni arttırdıklarını ve arttır• bin tonluk 3 mihver gemieinl babr- 150 Hitlerciyi öldUrmüılerdil'. Sta- mittir. 
~•il un miktarının azalmasından ıi- •ı J • km k k 1 • mağa devam edeceklerini bildir-
i >'et ettiklerini yazml§tık. lıtanbu- aı e erı e e arne eri• melttedir, Müttefild&in mabaıiari 
,· toıı gijnlerde hariçten mütemadi- ni nereden alacaklar? tayyareleri ile Akdeniz. Mıaır ve F 
l'Cletı. >-olcu geldiği için aarfedilen ek~ latanbul komutanlıimdan aldığı· Orta Şark göklerini karartmaktır. r&DSJZ 
j elt ınilttan arttığından, Vilayetin m~ maltlmata ııHre, ordu menıup- " t J k 1 • 
ı:tbbüıü üzerine, verilen buğday lan ve müatahdemleri ve ailelerin· Meclis gelecek pazar m US em e e en 
hrıı tarı evvelki günden itibaren ar• den velileri lstanbul ıınırlan hari· gilnU toplanıyor . 
~rlftır. Buna rağmen kala.balık cinde vazifede bulunanlann ekmek Ankara 21 (Telefonla) _ BÜ· Panı gazeteleri Alman· 

l'llaınııtır. karneleri temin edilmek üzere tayın .. .. 
J:,. Allır.adar makamlar, halkın sa- bedeli erzaltını alan aileler misafir yük Millet Meclisi pazar gunü lar tarafından müdafaa 
tilc~la.r erkenden fınna müracaat et· bulundukları birlik ve müeueselere açı.la?aktır. Reis~~umhur İsmet edilmesini İıtİyor 
b ~ınden, bu kalabalığın olduğu· ve tayın bedeli almıyan aileler iae İnönü nutkunu soyle~ikten son-

11 'Y_e hemen berkesin ilk çıkan ek- hüviyetlerini gösterir vesikalarla la- ra divanı riyaset seçıml yapıla-
~9ii aLaak için tw:ele ettiğini ileri tanbul komutanlığına müracaat ed&- caktır. Parti gurubunun cumar- eeynıı 22 (A.A.) - Parls mat
~~tedir. l.ıanbulda dağıtılan cckler, ekmek karneleri için beywı- tesl günü topıanac:ağı :ve.. divaıu bua.tı, F.ransız müstemlekelertnln 
~e.r .nilctannca un verildiği gi-- namelerini bu aSkert makamlardan riyaset n!Lmzetlennl tesbit ede· Alman kuvvet~erl tarafından mil-

\1.11çten kame airdiği dü1ünüle- 26/ 10/942 tarihinden evvel ala- ceğl öğrerulmlştir. dafaa edllmesınt istemektedir. 
~ tünlük koatenjan miktarı da caldardır. ıua•uHanH• ... •HHH•H•HHIHHH11111111111111111111n•H•HH•HllHllH 

ı,1 •rıldıiına cöre, halkın ek.mebiz lıtanbul Ankara ve 
rnV'Yacaiı temin edilmektedir. t mı" , ,T k fi r .. bb.. 1 . z r e opra o 1 

E: a ının teıe ua erı h "'d k 
ı ltrndc meselesi ve ıehrin diğer ug ay verece 
'te İtleri etrafında Ankarada meş- Ankara 21 - Ankara, Jıtaabul r;: ollln Vali ve Belediye re.isi Dr. ve lzmir oehirlerinin ihtiyacı için la
ta tfi Kırdar birkaç gün daha Anka- zım olan buğdayın Toprak ofiai ta
oı;!: ltalacaktır. Valinin bu akşam, Tafından ve~ilmcsl kaTarlaştınlmıt
lce. •dığı takdirde cuma akşamı An· tır. 
ed!jdan hareket edeceği tahmin ============== 

1 ıncktedir. .. :i. k k a ~ I e ra 
Beyannameler . ..... . 

dağıtılıyor Bıraz anlaııp bırlepnek 
Q 1 •• k .. d ~ ., . , 

··~ e cdiye matbauı tarafındMt ba- mum un egı mı. 
~r, •ltta olan beyannameler, Bele- -11-: h ~uamelit müdürlüğü tarafın- Belediyeler pabalJığa brp mü-
'-tıl Ütün daire ve müeaseaelere da- cadele edecekler. Belediyeler ek
~İit~'!~ır. Diğer taraf tan memur ve m.ii ucuza malecleeelder ••• Beledi· 
••ti -.ıtlere ait yeni ekmek karne-- "'9r ne yapıyor? 
it~~ -rn Yirmi dördünde Belediye- H• Belediye_ baidaY iatihaal 
~)' llYınakamlıklara verilecektir. merkezlerine heyetler g(;ıidennif, 
~en ~~mlar da bu tarihten itiba- buiday aatua almaya uinfıyor)ar. 
~Öre ita ilt edi1mit beyannamelere Ba heyetler, ayn •Jn rakipler aibi, 
. 't il • tneleri dağıtacaklardır. kendi itlerini sönnek için. gittikleri 

~
e. aı:~ıın eatııı haricinde kalan hal- yerde el altmdan bujday fiyatını 
•rtıcl ;meler de bastmlmııtır. Bu Y.ükıeltmektcdirler. •Ben iki ku!Uf 
'l'Cllıtt~' ft de aynı tarihte kayma- fazla veririm .•• Ben bet kUl"Uf da· 

~lrtıııtı •rK gönderilmesi kararlaştı· ba veririm •.• » Her memur kendini 
IQ\lhaUr. b· a.Ymakamlar, halka ya ıöıtennek ve buğday buldum diye
ÖrdU!t~ .ırlıkleri. yahut da münasip bilmek için mUzayedeye çıkıyor, 

~•iıtac i;; ıekil dairesinde bunları bujday fiyata arttıkça artİyoı. Bunt:I 
fırıd, ~ ,~rdır. Bu dağıtma iti etra- ela Belediyeler yapayor. Sanki ya· 

Gtt. K n~rada bulunan Vali B L-- - - ülk" el • •· i11 • . •ı ırd d . --=ı enn mumeu en. •• 
hrnafi d ar an talımat alınması Hepsi birlefio. aynı devletin, ayıu 

.. Ye.ztye: ıvbaurrır b&lk1n menfaati namına tek eldm 
merkezde 

Fransa'ya büyük bir 
hava akını yapıldı 

Lorient' deki hava ve denizaltı üssü 
bombalandı, 100 ölü, 300 yaralı var 
....... 22 <A..A.> - tncıııs • Ame-1 F1ıı kıtalan Bolfevlklertn mevztt ta• 

rlkuı .ban. ttunetıen pnaıt Fransa- arruzlannı geri pUskllrt.müflerdlr. Bır 
da Almao. üalerlne dad>elr 1ndirm11- Fin !keşif !kolu kayba utram:ı~n kil· 
terdir. Avcı tayya~lerl himayesinde çUk bir Sovyet mtitrezesint IW.M.Uen. 
Amerikan uçan kalelert Lorlent'teold yoketml§tlr. 
bllyü.k Alman denizaltı üs\lne, Cher- Fena hava p.rtıa.rına n.ğmm Fiıi 
bourg yakınındaki Moperkü.9 tayyare avcılan Filanda körfezi üzerinde Sov· 
meyQarıın1' hüeum etm1flerdlt Bir vetlerln ikl bomba. tayyaresine taar. 
çok isabetler olmuştur. ı uçak kaybe- ruz ederek bunlardan btrlnl d{lşür-
dllmlştır. mil§lerdlr. 

Bu sabah HelslnkJde kısa blr hava 
tehlikesi ışarett verlbnlştlr. lJiç bh: 
hMlse !kaydedilmeml.ft1r. 

Vicby 22 (A.A.) - İngllJz uçaklıı.n 
Fransaru.n ş1mallndekl Lorlent hava 
iiSsünlt borOOardmıan etmiştir. 100 
ölü, 300 Yaralı varoır. Bombardıman 
saat. 11 1le 11 arasında olmuştur. 

Almanya ve Hollanda'ya 
akınlar 

Lendra 22 CA.A.) - Mastan slstem1 
aycı uçakları Alman;ya'da Ems-Dort
mund kanalında ptlara, blr fabrika 
ve gaıooietreye hticum etmlftlr. 
İnglltereden kalkan a.vcı uçaktan llk 
cfera olarak AJman.r.ı11r htleıım cWüt
ıerdlr. t.ıoısklto ve Mutan tipinde 
uçaklar Hollanda.da Alman ı,gau~e
ti llslert bomban!ımaıı etmlşlerdlr. 
2 gemi hasara utratıımıttır. 

lngiltere'ye akın 
Londra 22 (A.A.> - D\ln g:ı".e Al

nuin uçaklan prkt İngııtere>de blr 
şehre bombalar at.nu"1ardır. Yangın
lar çıkmış ve bazı hasar olm ır. 
Dün cenup ba.tı İng11terede bir ş~hre 
lldiçWc bir akın yapılmıştır. 1 düşman 
tayyarest imha edllml.ftlr. 

Fin tebliği 
Belslnld 21 CA.A. > - SOn ı& aa.at 

içinde cereran eden harUlt. hakltıa-

Yeni Gine'de 
Owen Stanley 

mıntakaaında tiddetli 
muharebeler oluyor 

Londra 22 (A.A.) - Yeni Gine'~ 
OWen Stanley mmtaltasmda tlddeui 
miıhareıbeler o11110r. AVUltnıJyalııJ 
yandan blr höcumla Japonlıın çekli' 
me~e mecbur etın~erdlr. Mütt.eflll 
uçaktan Rabauı hava meydanına ta•· 
arruz etmişler, atır kayıplar ~erotr-· 
mlşlcrdlr. Tlınur adasında Japon 1f.. 
gallndekl blr şehre de akın yapılmlf'
tır. 

Snlomon adalanndan Ouadelcanal
da hali\ mfihlm kara çarp~ası ol• 
mam~tır. Amerlkan uçakları Salomon 
adalarının şlmallntteki büyük mikyas• 
ta Japon gemUerlnl tarassut edtyor. 
Jar. Bu adaların cenubundakl az mik
tarda Japon kuvvetlerine hücum edil· 
m1.ftlr. 1 kruv:ızör ve 1 mUhrlp hnaara. 
utratıhruftır. Haya muhareblerinde 
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SÖZÜN 6ELiŞi 
Cenup 

G üneşte bizi ısıtmak hevesinin azaldığı, havalann soğudu· 
ğu, bulutıann başmım1an aşağı soğuk IRllar cıöktülil, 

velhasıl üzerinde yaşadığımız tabiat parçasının ,Yavaş yavaş so
fuyup sıcaklığın cenuba doğru çekUdJğl şu günlerde Ankara 
radyosunun tatlı dilli spikeri şair Baki Süha bana yeni çıkal'dılt 
•Cenupı> isimli şiir kitabmdan bf r tane gönderdi. Daha Jdtabm 
ismini okuyunca biraz ısınıp ge\lşedfğfmt duydum. 

Cenup! Bu sözde hayali uykusundan uyaııclı:ran tath bira· 
eeklık vardır. Düşüncede daima güZel, dalma aydmhk, gIDderln 
mavi, denizlerin ılık, çiçeklerin renk renk, ağaçlann boy boy, 
meyvalann çeşit çeşit, akar sulann serin, açan tıeslerin lAttt 
elduğu, nerede başlayıp nerede bittiği' bllin.meyen, tabt mev
pmlcrle yaklaşıp uzaklaşan uçsuz bucaksız memleket! Her yerin 
daima arzu edilen bir cenubu vardır. Boyuna değişen anırla
nnı ancak kuşların tamdıfı ve onunçün giderken peşbıe takıl
dık1an sıcak ülke! 

Cenup sözünde esrarlı bir uğultu, kendiliğinden akıp ıtcien 
bfr hayat işareti ve sonu gelmez bfr çağırış vardlr. Omm tlzerfn. 
elen esip daima latif kokularla yüklü olarak gelen ılık rüzgir
Jar orada, cenupta, bayatın başka bir gilzellilde akıp gitmekte 
olduğunu haber verirler. Hayat cenupta başlaJtD1tır. Onun lçln 
lm !"Öz insan hafızasında yaşamak zevkinin adı olarak kalıyor. 
Kış basın<>.a odamızda ancak bir cenup hav&Sl yarattığımız annan 
avunabiliriz. 

İstanbulun üzerinden sık sık..flmal rüzgirlan estiği bu.gih>r 
Jerde Baki Süha'nm <ıCenup» isimli kit.ahını severek kanştmyo· 
nım. Onun arzu ve özleyiş dolu şürleri insana cenubu, c1alma 
cenubu düsündürüyor. Şevket Rado 

• 

YENİ GiNE ORMANLARINDA 
MOTHIŞ SAVAŞ 3ARTLARI 
Ormanların içi, zehirli yılanlar, 

milyonlarca sülük ve insan eti yiyen 
vahşilerle doludur 

Stallngrad fehrlnde kanlı aa- yamyamlandır. Bu vah~~ 0-
VBflar deva.ın edip dururken c• rek Japon oıBun, gerek Mnt~ 
iıubt Pasttık'te Ye.nl Gine adası- kalı veya AVU!tralya.lı oı.tu.n P\1-
nın fhnd.iye kadar tnsan aya~ ıuya d~düklerl münferit nıü.f· 
bum.a.nıış korku.nQ o.rma.nlann- rezeleri insanın tüylertm ~ 
<!a Japonlarla Müttefikler ara- tecek vahşt usullerle öldürmek
suıda çetin ıavqlar cereyan et- te ve etlertnl yemektedirler. 
mektedlr. Japonlar da bu vahşt kablle-

Yenl Gine'de. Buna ve Ooona- lerden acı acı §ikA.yet ediyorlar. 
yı ele geçirerek birer hareket üs- Çünkü bu vahşller, beyaz insan 
sü hallrut getiren Japonlar, ştınaı- etinden ziyade san rEmkll 1n.sa.n· 
ll Avustralya'ya kar§ı taa.m.ıza la.nn etini beğeniyorlar, ve daha 
geçebilmek için Moresby limaru- lezzetli buluyorlarmı~. 
na karşı genl,o ölçüde bir taar- '.tnglllzler ve Hollftndalılar bü
urza ve çevirme hareketine b94- tün gayretlerine rağmen bu ada
lanıışlardı. da yaşıyan yerli vahşt kabileleri 

·12' TeŞi-fnJ~Y m2 

HARIB DURUMU 

TUAPSE DNONDE BOYOK BiR 
MUHAREBE BEKLENiYOR 

Kafkasya dağlarına yağan karın 
kalınlığı 3 metreyi buldu 

Doiu cephe.sincleı 

.StaJinırad' da mubAHDe tfdd ... 
tini 1r.aybotmeden devatn edi
yor. Ruale.r birçok ınahallelerl 
lı:aybetmlı olmalanna ralınen 
ellerinde kalan mevkilerde ıid
detll mukavemet alSstenyorlar. 
Gell!fı haberlerden anlaııldığına 
göre, Almanlar ıehrfn cenup ve 
tf.mal luanum el1erlno zcçlnnif
ler, merkez kıamına cirmlılel'" 
dir. Şimdi bu Jcııımda muhe.re• 
beler oluyoT. Ruılann tlddetli 
mukaıvemetine raim,cn, vaziye
tin çok nazik olduğunu Londra 
radyoıu bildirmektedir, 

~iriliyor. Tuapse, ıahil yolunda 
6ok mRhim bir mevkidir. Bunun 
f~ burada da Novoroıi&k.te 
olduiu gibi, çetin muharebeler 
YUkuu bek~nlyor. Berl.inden ge-

~
n haberler, lıavalann bozdu
unu, dailara yağan karın laı
nhiıruıı 3 metreyi bulduğunu 
ildinnekte-dir. 
M11ırdat 

Japonlar, Moresby ' limanına bir türlü medenlleştirememişler
kadar ulaşabilmek için 4000 met· dir. Yeni Gine'nin çengel orman
re yüksekliğindeki .sarp Oven lan içl:nde altın arayıcılığa çık
Stanley dağ'lannın zirvelerini mış. olan yüzlerce maceraperest, 
aşmak ve bu çevrede bulunan zindanlarından kaçmış müebbet 

Açık muhabere - Çemberlltaşta bayan Berla"yu Ara.d.ığnuz !kitap TU.- krokunç ormanlar arasından kürek mahkOmları, :fennt tetk1-
11ıtltraşınaak1 .Haşeb Kitabevinde bulunur. Ş. Jt. geçmek mecburiyetinde bulun- kat için buralara gelen film ve 

Kafkuya'ya gelince, burada 
Mozdok mıntakasmda har~et 
dumıuı sibiclir. Almanlar bUtlin 
gayret1erini ıahil kumııtıa lıaaret• 

Cepbedo de~i§ik..lik yo1'tur. Mih
ver hava kuvvetlerinin Maltaya 
uınlan devam ediyor. Buna 
mukabil İngiliz ve Amerikan 
tayyareleri de Girit, Yunan ıu
ları, Libya lizerinde uçmakta, 
birçok yerleri bombardıman et
ınektedrr. 

Mareşal Smuts dün 
bir nutuk söyledi 

"Müttefikler için müdafaa safhası bitti, 
şimdi taarruz safhası başladı,, diyor 

Uzak Doğuda: 

m.iolerdir. Burada birkaç koldan Salomon adaların& durum ae-
T uapse üzerine Uerliyorlar. Bu §ipnamiştir. Yeni Gine' de Avus-

~ ~ehre çok yaklaıtılduı, hatta tralyahların ileri hareketi devam 
l. müdafaa çevresine girdilderl bil- ediyor. 
, ,__ -=-~ ~ .E!f!!!Z~ ~ E llCiJ!J'E-.S!L- S S!---S _ gs§!!"!@j 

dular. Japonlar, bu .sarp ve aşıl- fen heyetleri ya yerliler arasm
maz dağ zirvelerinl, şimdiye ka- dan intihap etmiş oldukları kı
dar insan ayağı basmamış ve lavuzJan, yahut zehirli yılanlar 
her tarafı zehirli yılanlarla dolu tarafından öldürülmüşler, yahut 
korkunç ormanları geçmişler ve yakalandıkları sarı hümmadan 
hedefleri olarak Moresby limanı- ölmüşler, bir çokları da ıssız ve 
na 60 kilometre kadar yaklaş- korkunç muhitten ümitsliliğe 
mışlardı. düşerek kendi kendileri·nt öldür- Mahkemelerde: 

Bavul hırsızı 
Japonlar, bu taarruza tahsis memiş1erse delirmişlerdir. 

ettikler! kuvvetlerini, husus1 bir Harbden evvel Yeni Gine or
surette talim ve techlz etmişler. manlarında dolaşmak cesaretini 
ağırlıklarını asgart hadde indir- gösteren her beyaz şu beyanna
mlşlerdl. Her neferin üzerindeki meyi imzalamak mecburiyetin
ağırlık 200 fişek ile bir kaç avuç de idi: ıı-Britanya hükfuneti kı
pirlnç ve bir su matrasndan -rallığı, yolcunun şahs~ emniye-

Londra 2ı _ cenubi .A1'rlka. Başve- yanın tstJkballn! :kurtarmıitır. Rus ibare't!-1~ Taarruz kuvveti?fn b~ş· tini ve sel§.metini garanti etmez.)> 
tın mareşal Smnts bugün Lordlar ve mukavemeti yalnız Hltlerl de~ll bil- Iıca silahlan da hafif mıtralyoz- Yeni Gine'nin çengel ornıan
Avam kamaralaının müşterek toplan- tti.n dünyayı hayrette bırakmıştır. lerile portatif küçük havan top- lannda zehirli yılanlardan başka 

Nuri, sabıkaları göz önünde tutularak 
8 ay 25 gün hapse mahkôm oldu 

tııannda. bir nutllk .söyleml§ttr. Ma.- Hitıerln A.k.ibetl Na.polyonun Moskova. lannclırıı ibarettir. yırtıcı hayvan yoktur. Büyük Suçlu Nuri yirmi beş yaşla.- şa kaçarken yakaladıklarını, 0 za~ 
~ de~tır ki: ricat.inden daha meoum olacaktır. Bu tertibat ile harekete geçen ormanlar arasında sık sık açık nnda, çelimsiz vücutlu, zekt ba~ man kendisine sorunca; ((bavul 

•H&I'bin Müttefl.kler ~in müdafaa. Almanya için oldutu kadar Jo.pon- Japonlar, ileri yürüyüşlerine d~- yerlere raslanmaktadır. Bu açık kışlı bir delikanlı. Mahkemeye benimdir. Evime götürüyorumll 
afhası bitmiş, fl.mdl taarruz sa.fh&sı ya tçhl de yakın felAketi haber veren vam etmek ve Müttefikleri gafıl yerlerde büyük karınca şehirleri girerken hiddetli hiddetli da.va- dediğini söylediler. Nuri bıraz 
bqlamıştır. Taarruza geçmek saati aıa.metler belirmlftlr. Ha.rb1n dördün- avlıyabilmek için mehtapsız ka- yükselmektedir. Kilometrelerce cıyı süzerek bı:ıcıuu .sallıyor, ken- düşündükten sonra buna da.-ce4 

. p.Idığı zaman beklemek ve daha. faz- c11 sene.sld1r. Şknd1 aon satha., yani ranlık geceleri intihap etmişler- genişlik ve uzunlukta Termite dl k d' b' -t 
1 

ldanı- ' 
ı. hazırlık yapma.ta, .çalışmak dcllUk. taarruz safiıım içtn &a.'hne hazırlan- dir. EvvelA. iki taraf oncülem denilen beyaz kannca yuvalan en ıne ır şey eri ının ah vap verdi: , 
olur. B~u .yapmıyacatımızdan emı- mıştır. ara,sınsla muharebeler göğil!<t gö- kocaman evler bıçlminde sıra- yordu. Asliye ~c ceza m - - Bay hA.kim1 Ben sırtımda 
nını. Milttetı~.erln Rusyaya. yapacak- Sulha geçen seferkinden daha çok ğüse olmuştur. Bu taarruza ıa·nmış görünmektedir. Bu yer. kemesinde Hamdi davasını an- bavuııa.koşu~?rdum amma, k~ç4 
lan yardım mumkfin olan süratle Y.a- bllg1. ne ve daha tyi teçhiz edilmiş çoktanberi hazırlanmış olan Ja- ı körlerin saltanat diyarı ad- lattı : mak içın degıl. Bavul~n sah bl 
pılmalıdır. Rusya, mtlştrek yükün olarak yaklaşacatımızı ümit edelblll- ponlar ilk anlarda ilerlemişler de:dilebilir Çünkü bu cesim ka- - Bartın ~·apurile İstanbula kalabalık arasında beliti ilerle-
tendlslne lsa.bet eden miktarından · .. .. · ıd· v htıma yanaşın miştir diye kendisine yeti~ek :fazlasını taşımaktadır rl.z. Bu, eski Mllletler cemıyetı telAk· ve hedeflerine varır gibi gorun- rınca yuvalarında hiç bir delik, ge ım. apur n - K disi . b 

Bu harb ba'klkatte • geçen hamın kisinden daha. llert bir telakkidir. müşlerdi. hic blr menfez görünmemekte· ca içeriye bir çok .hamallar gir- için koşuyordum. en nı k u--
devammdan ıı:ıarettır. Uyuşuk bir Bize düşen clluı.nşumfi.l vazl!eler var- Fakat cenubi Pasifik'teki Müt- dir. di. Çil yavrusu gıöı vapurun 1çl- lamaz~~ bavul.u polis kara 04 

jyhnserlfğe b.pılmamahdır. Öldiirtı- dır. Bunları yapmalıyız Normaı slya- tefik kuvvetleri Başkumandanı Harbden evvel Avustı-alya hil- ne dağıldılar, yolcu eşyal8:nnı luna g~~fcektım. Ben~ ya:ala
d bit mücadele yapılıyor. Bu müca- aetln ve gıyast akidelerin hududu general Mac Arthur tehlikeyi kumeti, yerli vahşt kızların ka- taşımak için sağ'a sola koşuşma- yıp sor . ~rı zaman a, ayu
dele sona ya.t.Iaştı:kça daha za.llnınne aşılm.ı.otır. Artık ba.hls mevzuu olan sezince seri bir hazırlık ile muka- bileleri tarafından başka kabilele- ğa başladılar. Kargaşalık ara.sın- lun sahı?t~ı arıyorum, dedım. 
b1r ııekll alacaktır. Büyük: Brltanya ROSYallz:m, komünkın veya her hangi bil taarruza geçtt ve Japonlan re satılmaSl'!lln önüne geçmek ve da bavulumun çalınmasından Yalan söyluyo~·lar. . .. 
1Puharebslnde Alınan ha.va. kuvvetle- bir -ızau değil, herkes için, bütün geri attı, Oven stanley dağlan- esaretten kurtarmak 1çin bunla- korktuğum için yanında duru- Evrak tet~ık edildı. Nuıınm 
Jhıln mağlftbtyetı yalnız Londrayı de- dünya için hakkaniyet ve müşterek nın J'aponlann eline düşmüş n ailelerinden satın alıyor, muh- yor ve çıkmak için kalabalığrn hırsızlıkt~azı bır kaç sabıkası da 
itt. Miltteflklerln dAvasını ve dün- adaleti tesÜJ etmektlr.ıı olan sarp geçitlerini gcıi aldı ve telif müesseselere yerleştirerek çekilmesini bekliyordum. Ne ka- bulundugu anlaşıl<'lı. Gere~ tah-

Moresby limanını tehdit eden Ja- okutuyor, medenileştiriyor, son- dar dikkat etsem fayda vermedi ldkat ~vrakile, gerek şahıtıerin 
pon tehlikesini de uzaklaştırdı . ra medeniyeti ırkda.şlan araslna ve nihayet korktu~ ~qıma Hadelerile bu~ s.:ıç~ da sabit oldu. 
Yeni Gi·ne ormanlarında iki ta- yaymak için kabileleri nezdine geldi. Bir aralık geriye dönünce Sab~k~ları g~zonun~e tutu1a1!~ 
raf kuvvetleri arasında yapıl- iade ediyordu. Fakat bu temdln b~~umun yerinde olmadığırlı Nun~ın sekiz a~ yınni beş gu 
makta olan muharebeler, ba:şka tedbiri ve usulü beklenen netice- gordüm. Sağa sola koştum, etra- hapsıne k~rar !~ıJldi ve. mah'ke
cephelerdeki mu."ıarebe şartları- Ieri vermemiş, vahşt ve ınsan eti fa bakındım, bavul yok. Hemen n:~e t;vkıf edılıp tevk1fhaneye 

lhtikarla 
mücadele 
Ticaret Vekaleti 

Belediyeleri vazifeye 
davet ediyor 

Valinin 
teşebbüsleri 

Kömür hakkında da 
görüşmelerde bulundu 

Ankara 2 J (Telefonla) - Öğ· 
Ankara 21 (Radyo Gazetesi) - Be- rendiğimo göre, İıtanbul valisi ve 

ledlyelerin, flat mürakabe if]erizı1 belediye reisi doktor B. Uitfi Kırdar 
tam blr dikkat ve hassa.ilyetle yap- bugün Ticaret ve İktisat Vekaletle
uıadıklan görüldüğünden Ticaret Ve- rinde İıtanbulun ia~e vaziyeti, bil
tAietl vallllklere ve Belediye rehllk- bassa ekmek meselesi üzerinde ko
Jerlne bir tamım gönderntlştır. Bun- nuımuıtur. Vali hu arada halk ve 
da sebepsiz yere fiatlerin yükselme- ı k_....:k · · l"' 

1

nıJ k·· . .' · · t • e e uı !Çin uru u omur ı~ı e ra· 
.ıne meydan vermemek için lll.zım t~ d d bb'' l b 1 
gelen tedbirleri alın ıste ek- nn a a teııe us erde u unmuştur. 

n rnası nm 1 b 1 1· . . 'k' .. d h tedlr stan u va ısmın ı ı gun a a 
Ta~lmde, gıda maddelcıi fiatlerlnl burada kalacağı anlaşılmaktadır. 

Akdenizde batırılan 
İtalyan gemileri 

daimi kontorldan geçlrmenln beledi
yelerin belli başlı vazi!esl olduğu ha
tırlatılmakta ve piyasayı milrakabede 
muvaffak olabtlmek için belediyele
rin sıkı blr lşblrllğl yapmaları bildi- Londra 21 (A.A.) - İngiltere 
r!lmektedir. İstihsal bölgelerindeki amirallik dairesi tebliği ı Bir İngiliz 
belediyeler 1stlhlak merkezlerindeki denizalt111 İtalya kıyılan açığında 
belediyelere e:mtıa tiatlerln1 munta2:a- bir dütıırıan malzeme gemisini ha· 
man bildirecekler ve Jstlhlll.k merkez- tımııı ve başka bir İtalyan malzeme 
lerinden yiiksek ti.at teklifleri yapan- gemisi torpille ~ralanmıştır. Orta 
lan da derhal h~r vereceklerdir. tonajda olan. bu ıon gemi aüratle 
Belediyeler eiiket ~e satış yapılması- alevler içinde kalmıı ve hemen bat~ 
na Azamı dlldtat göSterecekler ve Be- t 
led.ır_. reisleri fiat kontrolunu daimi mış ır, . L _, . • . 
.arette re'aen yapacaklardır BUhaS- Başka hır ıng:ılız renLZaltısı, Lib
• ııadeye.t, pirinç zeytlnyat; fasulye ya kıyısı açığında küçük bir dü§man 
peynt;:, teytln glbi,za.rurl yiye~elr. mfid~ malzeme gemisini batmnııtır. Başka 
delenle sa.ban, odun, kömür gibi Jü- büyük hir düşman malzeme gemisine 
llOllh.l maddeler, kaput beı.l, basma, de keza bir fngiliz denizaltısı tara
fa.tıab f.l'bl mühim giyecek maddelert fından taarruz eclilmi~tir. Hava fe
•tıerı il~ı1nde bllha.ssa meşgul olu- na, yağmur şiddetli ıve deniz çok 
~tar. dalgalı 'bulunduğu ve düşman gemi-

Amerik H • • si destroyerlerin muhafazası altm-
~ arıcıye da olduğu halde iki dakika gibi 

Nazırı La val'i tenkit çok kısa bir zaman zarfıında batmış 
ediyor ve gözden kaybolmuştur. 

na hiç benzemiyor. M~itin "!e yiyen Papu'lar bir türlü vahşetle- vapurdan çıkıp polise h~ber ver- gondeı_ı._ıd_ı. _____ ~ 
ıklimin askerlerde dogurd':1gu rinden vazgeçmemişler ve mede- dim. Biraz sonra bu delik__a.nlımn 
sinir bozukluğuna vücut zafıye- niyete yaklaşmamıslardır. elinde bavulum geldi. Meger, va-
tı de inzimam ediyor. Yeni Gine- purda kalabalık arasında arkam-
de yağmurlar mütemadiyen yağ- M k dan bavulu alıp kaçınış. polisler 
dığı ve her tarafı ~öl ve çamur eVSİffiSİZ JŞ yolda yakalamışlar. Kendisinden 
bataklığına çevirdiği için gerek dAvacıyım. 
J'apon ve gerek Müttefikler as- - öyle değil hft.kim bey\ Ba-
kerleri, bellerine kadar çamura Bu sabah termomerte vuıu ben çalmadım. Yolcu eşyası 
ve suya ~ömülerek dövüşmek çıkanp bir kaç kurnş kazanmak 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 3 dereceydi üzere vapura gimı.lştim. Bir 
Her tarafı dolduran milyonlarca adam; ıışu bavulumu çıkar» cll-

Rus Karadeniz 
filosu 

Şimdi Batum limanında 
bulunuyormuı 

zehirli yılanların sokmalan•ndan İstanbul'da bu sene kış erken ye seslendi. Ben de oradan bir Bertin 21 CA.A.) - Askeri bir kay• 
korunmak için hususi elbise ~e başladı. Bir kaç gündenberi ha- bavul alıp çıktım. Yolda gider- na1rtan 1:>ild!rtldiğine göre, Karadeniz .. 
ayakkabı giymek ve yılan zehır- valar adam akıllı soğumuştur. ken de polisler yakaladılar. dekı Bovyet ruosn şimdiye kadını AI 
lerlne karsı muhtelif serumlar Bu sabah termometre 3 derecey- - Peki, sahipsiz bavulu nereye man kuvvetlerinin taarruzu netice. 
kullanmak zarureti de vardır. di. Evlerde. müesseselerde soba götürüyordun! sinde blr Jtruvazör. 7 muhrip. bir tor• 
Yeni Ginc'de sayısrn miktarda veya kalorifer yakılmam~tır. Bi- _ Ben sahibi arkamdan gell- pldo, 1kl denimltı, 6 gambot ve ıt.akrt
da sülük vardır. Bu sülükler, nalar icinde sıcaklık 13 - 14 de· yor sanm§ıtım. Nereye gideceği- ben '° sert hücum botu, mayn ~ra.-
be.llerine k.adar sulaıın ve batak- recedir. -'-1 yolda soracaktım. lhrsızlık yıcı gemi ve saire k.aybetmL,.tlr. 

f ıııu. Karadeni.uleki Sovyet fllcsun 
lıkların içıne giren iki tara as- yapmadım. Kocaman bavul çalı- birlikleri sıvastopolun düşmesind 
kerlerinin vücutlarına yapışarak Al b.. ··k l • • mr mı bay hAkim? BU adam ba- sônra Novorastsk askeri limanına i 
kanlannı emdikleri lcin bunları man uyu e çıaı vuıu bana kendisi verdi, sanra da tlca. edrek kurtulmu.şlardı. Bu llma 
birer birer yapıştıkları vücut Ankara'ya gitti hırsızlık iddia ediyor. nın lfgali üzerine Rus gemileri olduıc! 
yerlerinde~ söküp temi~~ek Alman büyük elçisi von Papen, Şahitler dinlendiler. Nuriyi, ça mühim son sovyet limanı olan Ba• 
hem çok güç, hem de çok üımn- Tarabyadaki yazlık lkametgA.- sırtında bavulla sokakta koşa ko- turna. g1tmt.şlercttr. 
tülü bir iştir. hından Ankara'ya gitmiştir. 111111111111111111111111111111111111111111111Hnnın1111111111111111111•11111• 

Muharebeler insan ayağı bas- • 
mamış ormanlar içinde cereyan Avukatlar kendilerini _ J: Lı• ~ İ 
ettiği için gündüz bile olsa ka- aigorta ettirecekler •• iJ~ A aJ;ı&' '~ 
ranlıklar içinde cereyan -etmekte· Ankara 21 _ Adliye Veka.Ieti, •-'il!!•_, ..... ____ f1 ~ 
dir. Çünkü Yeni Gine orıne:nla· 
rındaki yüksek ağaclarm dalla· bir ay içinde kendinl sigorta et- . ---~ JJUJ'll~ 11 ~ , 
n birbirine sarmı:ıcı dolı:ıcı olduk- tirmeyen av'Uka.tın kaydının si- fı~ntg'<Jt' J~~ ~ 

-< -< !inmesini İstanbul barosuna bil· 
lan için güneş ışıklarının nüfu- dirmiştir. 
zuna m8:ni olmakta ve orman- --- -
lann içi gündüzleri bile zifiri Gazeteciler dün bir 
bir gece manzarası göstermekte-
dir. Bu şartlar arasında yapılan toplanb yaptılar 
savaşlarda iki muhasım taraf İstanbul gazetecileri bayat paha· 
birbirini görmeden dövüşmekte- lılığı karşısında Basın mensupları
dir. nın ihtiyaçlarını görüşmek üzere 

mltjoıi-

Vllfhıcton ti 'CA.A.) Amerika --=-
ıa•ı,. Nacın B. Hull dün Httıer Hindistan' da bir 
İad~r La.vA.11r, ~a t.al:"b1t.1. edildl~ını 

Fakat Yeni Gine'de savaş şart- dün Eminönü Halkevinde bir top
larının çcti'nliği yalnız bundan lantı yapmışlardır. Uzun müzakere
tbaret değildir. Yeni Gine'nin or- lerden sonra ucuz fiatle yiyeeek te

Dü11 Yeni manian tcinde Paou de'ni1en bir darik ederek basın mensuplarına 
.Auchinlek, takım vahşi kabilf'lor d0 ya~a- dağıtmak üzere bir tesekk iil kurul-

eöyltm.lt, Lan1'ln Hitı&r Jeh!nd•lı:1 • toplantı 
._ıaamu ~t ıtmiş ve demf..$t!r ki· l..ondra 22 (A.A.ı -
cAllUftya'yl\ goh11!ıl1len l'ra.ı..sızlar D~lhl'de general vaweı, 
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Mütemadiyen İfİtip dururuz: 
P. ·ırı·nç ı·ç·ın Hizmetçi acenteleri: 2 1 1 1 aıabildiklerine yükselttikleri ıu 

devirlerde sevgili tabiat en kil-
- Efmdim. halk baklana aramı· 

l'or. Aldat...ıa mücadele etmek 
'5:rle dunun, onunla ekaeriya birle
Iİ1ol- bile ... 

b İ r teklif ''Şimdiki bayanlar . şirketi ~:.~~~i:::~~~~b:::ı .:ıp:ı~~: 
Hele yaz menimi, tabiatm en içime dst oluyorduc 

- Biz niçin böyleyiz acaba?••• • 
di:rordum ••• 

lıkenderiyeden 1 O bin 
ton pirinç ve çeltik 

getirilecek 
Ç 0 k sinirli 01du1 ar J J Nizam::ıi:it:;~~ğı son ::2a~~~ ı:~~t~;!;~~i< u: 

....................................... 
Ahtverif,imi yapan adam: 
- Bayram aonu halk kasaplara İstanbulun ihtiyacını karşılamak Hizmetçilik kıl üstünde cam

bazhktan daha güçmüş! biicum etmit. et kalmamıt· Bizim- üzere B. Ahmet Çanakçılının Vila
lande de yok! • dedi. . . . . • • yetle ilci bin tOC\ pirinç hakkında bir 

Kendim alakadar olup ÇIU'fıda mukavele yaptıgv ını dün yazmııtık. 
bul ik• ki d . ._. · h" tr · acen to·· rl'"'- od••ından çok daha en tere· treadim. Bir kaaapta et up ı - B. Ahmet Çanakçılı dün Vilayete Uğra ığımız ııı.ıncı ızme -.ı - ~ -

lo İstedim. • yeniden müracaat ederek lskenderi- tesinin sahibi ortada yoktu. Salon- sandı. Madama: 
Sabahm ... t dokuzuydu. Ertesa yede bulunan IO bin ton pirinç ve da bekliyen hizmetçiler, bana: - Ben biraz uzunca görüıece-

ırün saat üçe - ar fOV e ar mace· çeltiğin lstanbula nakli için vapur - a am ıçerı e. · · "' '--d ·· 1 b. M d · ·d Bı'ruinc <>ı·m. Sı"z ı"ılerinizi bitiriniz ..• Ben dı· 
rayla kartdqhm: tahıis edilmesi hakkında teşebbüste adam gösteriyorl. .. dediler ve ka- ıarıda. aalonda beklerim!... dc-

•.ıı• bulunulmasını rica etmiıtir. B. Ah- palı bir kapıyı ipret ettiler. dim. 
Ben: met bunlar geldiği takdirde, latan- O eaınada kapalı kapı a~ıl~ı .. Ma- Salona çıktım. lriyarı, yeldirmeli 
- Piyaaada malın azalmasından bulda pirinci 11 O kuruşa kadar sa- dam çıktı ... Bizi, büyük bır ~ltıf ati~ bir kadın söyleniyor: 

İstifade ederek faali yüzde on arttır- tabileceğini de bildirmiştir. 0 odaya aldı. Meğer burası hızmet.çı - Bana no ıöyleH beğenirsiniz: 
ırııpanız. Fakat bu eti gözüm biç tut- Vali muavini B. Ahmet Kınık. ,idarehanesinin cdirektörluk dairesı> cAdam kıtlığı olmasa eeni bir gün 
rnuyor. Sakın keçi olmasın? Ankarada bulunan rvali B. Lutfi Kır- imiş, Duvarlarda madamın kar~ ka- bile tutmam> diyor ... Allah Allah, 

- Bizde öyle fey olur mu efen- dar ile her gün telefonla temasta bu- lemle büyütülmü~ gençlık resım~e: ben de hanım olsam, acaba seni hiz-
dim ••. Tenezzül eder miyiz? . lunduğu için, vapur tah9isi hakkın- ri ... Bakınca in~anın suratını egrı ır.etçi diye bir gün tutar mıyım 

- (Bacağında ve ötesinde ben- da hükumet nezdinde teşebbüste büğrü gösteren bır ayna ... Pencere- a düdük .... 
• il ·• rek ) ' v n Koridorda oöyle bir konuıma i~i-sınde düz ve sert kı ar gore : bulunulmasını rica etmiıtir. den dışarıya göz attıgınız zama • 

Bunlar ne? bulunduğunuz binaya pek yakın gc- tiyorum: 
- (Hı.zla çekip kopararak:) Bat- çen tramvay arabalarının damlarını - Ben ~hçı .isterim. Çamaşırcı 

lra hayvanlardan yapıımış olacak... Şeker tevziine görüyorsunuz... isterimi... Kal~rıferl. .. . . 
keçilerle birlikte nakledilmitti de... Odada bir karı koca var ..• Birkaç j(cndi kendı~e: cCalıba_ hali, 

-(Orada bulunan bir askere glıne kadar lzmire gideceklermi:J ..• vakti yerinde hı: baya~~> _dıyorum. 
röıterip:) Sen anlanm belki, hem- başlanıyor Buradan hizmetçi göturlıyorlar ... Halbuki o da hızmetçı ımı§ ... Y~l-
ıerim ..• Ne denin? Halbuki lstnnbuldakiler de köyler- nız ufak te~~k ~amaşırla, orta hız• 

- Hem de ğıl geççiıi ..• Gann san· den, vilayetlerden hizmetçi getirt- meti görebılırmış.:. Ah~ısı olmıyan 
Cltur. H l 1 1 k ·ı · d"" · u·· ler ve çama•ırcı gelmıyen bır yerde ça-e vacı ar a şe ercı ere meyı u~un r . . . .. k . 

- (Hiddetle:) O ne anlar?... Odanın bir ko~e5İnde ayakta lışamazmışl... Evde alorıfer de 
B&fka birine gösterelim. Şu kOrtlfU bir miktar şeker veriliyor genç bir kadın duruyor. Aşın dere- ıart... Aksi ~alde m_utfakta üşür-

asa a mese a .•• k b 1
4 

cede makyaı·lı Dudaklarını köşele· müş ... Kendı cephesınden goruşu 
Komşu kasap: E.kmek karnesi mukabilinde nü- me köşeleme boyadıktan sonra. doğru da.·· . . . 
- (Kızanp bozararak:) Koyun fus başına yarımşar kilo şeker dağı- parlak görünsün diye, üzerine de Son olarak hızmetçı ~darehanelc-

etidir... tılması hakkındaki Vilayetin ilanına krem sürmüş... Ayaklarında açık rinin en derli toplu ~e ~barla~ndan 
Bunun u .. zerine. bana da almak u_ il ·· lacivert ruha kaplı, altları gayetle addedilen birine ugra ım. · ur.ası rağmen, dün ba~Ka ara muracaat ... k b d b d 

dut'· tü. Fakat kalbimi bir kurt kemi- kalın iskarpinler var ... Her tırnağı Tüaelin yu an aşın .a. ır y~r 1• 
edenlere bakkallar, ya henüz kendi- 1 B f h b h z t riyordu. Gören göz kılavuz İlter miy- . . •V• • küçük bir lokma ciğeri hatır atıyor. u se er acente ta 1 1 vo 1 ~e -

di? Bacaiındaki uzun kdlar o tan- lenne §eker verılmedıgını, y~~~t ~a Onu ilk görüıtc kendi kendime: çil erle kartı karoıya ko.~u!mB.k kate• 
da naaal «yaplfmlf• olabilirdi? Bir henüz emiı almadıklarını bıl ırmış- cBelki burası artist de tedarik edi- dirn. Madam gayet nazı ti. ız en
de kendi emniyet ettiğim dükkana !erdir. Bu vaziyet, Vilayete bildiril- yor. Bu her halde Anadoluda çalgılı disile evveli koridorda lı:onuıurken 
Iİrerek ırösterdim: miştir. Şeker şirlc:eti, Bakkallar ce- kahvelerden birine gidecek bar ar- yanımıza uzun boylu, •on. derece 

- Dampamdan da nu anlamı- miyetine halka dağıtılacak oeker~ tisti filandır.• dedim. Meğer hizmet· temiz plk 45 - 50 yaıında ~ır kadın 
:roraunuz? .•• Jtte. liflerinin aeyreldi- vermiı ve kaymakamlıklar da lc:endı çi imiş... yaklaştı. Vo madama mukem~el 
tine, rengin kmllaima belnnız •• mıntakalannda bakkallara Vilaye- Onu beraberlerinde lzmı.re ırö- ~~r. Fransızca .il~ uzun ~zun eon ırıt
- diye bir IÜrÜ tahilit verdi: - tin kararını bildirmiılerdir. Bugün- türmek istiyen kan koca 30 lıra aylık tıırı ?'erden ti)t~yet et~ı. Sonradan 
'tabii, keçi... den itibaren balc:kallar ıeker dağıt- veriyorlar. Baya? o~~rduğu k~nape- zengı~ o~ma bır yermıı .•.• ":·~~-

Geri döndüm. Evveli tahit lcua- mağa batlıyacalc:lardır. den, karıısındakı muıta~bcl hmnet- sını bılmıyorlannıı .•.. Pek ndıkül ın-
1- Yazıklar launt dedim cNe . çisinin gönlünü etmek içın: ıanlarm11I... Halbuki o ancak le~ 
:r...=.am? Kon:ulak ~.. Kusura Diğer taraftan tek~r:ıterle .. tahan _Bak lzmir çok güzel yerdir. Kı- milfo kimselerin yanında çalıımağa 
balona ... Yalancı tahitlik ··ettim!. hel~acıla~ da ıekcr ıçın . m~racaat 111 buradan daha mülayim geçer ... alışmıı ..• Yeni zenginlere hiç taham-
decli. etmışl~rdır. Bunların ce~ıy~tı. her Her yaz hen lıtanbula inerim, seni mülü yokmuı ... 

fakat bana utan dükkanda u- ıekercı ve helvacının gunluk ıeker de beraber getiririml. .. Biz do iyi Franeazcayı nofeı almadan ITO 

rufa: -rfiyat miktar1nı Belediye lktiaat insanlarız ... diyor. er> leri çatlata çatlata lı:onuıu-
- Koyundur! • diye yemin etti- müdürlüğüne bildirmiıtir. lk.tieat Fakat hizmetçi mırın kırın ediyor, yordu. 

ler. (Bu dört yeminciclen ikisi bayık- 'müdürlüğü. hunların 1rünlük earfiyat bir türlü müapet bir ,ey eöylemiyorı Madamın yMıındaa uzalı:lqanea 
lanm ıünneti terife üzere kestinnitti. milc:tarının ancak dörtte bir mikta- _ Ben lzmiri bilirim •.• iyidir ••• ben •ordum: . 
B• • d k "--- t ha· · · M fih ş r "k. '- • · t - Ecnebı mı) •• an e, OUIU"llll ııvaınıt, ap ese rında şeker vermıııtır. ama e- ı...a ın u.rar veremıyorum ıı e... H T .. k lı b il 
--ı.nıyordu. Her b.:lde cnafile• na• ker •irketi yeniden Eakiıehir ve Al- Hep böyle oluyor... Bana kapı H .- ~.~~ı· ur l... tAan u ud··· 

kala ~ beırıziyGrcf ) v ' k. h · b # mi 0 • ızmetçı ııı. e eene erce vrupa a ~ = u. pulludan ıclc:er geldikten sonra, bun· çok .. j)..a ~· en ınsan egene y dolaşmıı. Yalnı.z Pariste 4 eene kal· 
Beni al~~ kaulİ olur- tara günlük verdiği miktarı attırabi- ruô 1 ı .. i· ··b"r-r ... l k . r .. yle mııl ..• 

... -::-d" ed a. lccelc:tir. . ,_:. 
0 b~uhal~· oy ek. apurısaıl,ıpo da Gayet bol ve garip çeıitleri ile ıu 

--n ava enm. ısteıuız ır a ı var ı on • . . . . . 
- Et... Haydi. birlikte turanın lzmiro götürmek iıtiyen karı koca- chızmetçı~ denılen ınıan ıçın . mu-

111led• • idelam' Kaıımpafa cinayeti t '-aldım Bı"raz hakkak lu kocaman kocaman cıltler ue ıyeaane ı . nın ısrann.a ıaı ım. ıı. · I l>l" 
- Ben kendim arzu ettiğim yere muhakemesi 3onra lutfen hanımefendinin gönlü yazı a ı ır. 

Iİdeceiün. Evvelki gece Kasım paşada Değir- oldu: Madam beni yazıhanesinin yanı· 
Karakolda baktılar. Onlar da - Peki geleyim bari ... Amma ... na oturttu. Aıtlatmağa baıladı: men arkası den.ilen yerde motör 1 «keçiıt etinde karar kılddar. Beledi- kaptanı Salihi bıçakla öldürmekten Canım sıkılır da çalııamazsam. s- - Bugün hizmetçilik çok ince 

Ve belki dünyanın hiç bir dev
Elli milyon lira sermayeli Milli it- rinde eyaz ~ m kıymeti bugünkü 

halat ıirketi kurulacağ.nı yazmııtılc. kadar bilinmiş değildir. Bunun 
.Şirketin nizamnamesi, Ticaret ofiai için şimdi ln.--anlar adeta bir zi
umum müdürlüğünde teıkil edilen yafet sofrasından kalkar gibi 
bir komisyonda hazırlanarak Tica- yazdan aynlıyorlar. 
ret Vekaletine gönderilmi~tir. Veka- Eski sulh günlerinde, «YUH m 
let, nizamname taılağı üzerinde büyük bir nfmet olduğu klmse
ica beden değiıikliği yaparak ıon nin akbna bile gelmezdi. Onu 
ıeklini vermiıtir. ancak harb~ insanlara öğretti. 

Şirket nizamnamesinin Vclc:iller Kışın her şeyin elini, eteğini 
Heyetince tasdik edilebilmesi için çektiği günlerde: 

ki · b "iyon - Canım yaz ... «Ne picıireco-. orta arın, ıermayerun eş mı "Y 

lirasını toplıyarak bankaya yatırmıt ğim?» diye dÜfünme bile... iki 
patbcanı haşla.. :Cstüne biru olmaları lazımdır. Ortakların kim- zeytinyağı dök işte bir yemek ... 

!erden terekkübedeceği a~ğı yukarı Odun kömürü aklına bile getir• 
tesbit edildiğinden, beş milyon lira- me.. işte tabiatın en halis cin
nın toplanmasına geçilmiıtir. Alaka- sinden ultra viyolesi... Ver sırtı. 
dar tacirlere müracaat olunarak Mil- m güneşe, otur ... Hatta istersen 
li ithalat şirketine hissedar olmaları çorapsız gez ve şapka bile giy
ve beş milyon lirayı toplıyabilmek me!.. Eğlenmek mi i~-tiyorsun? •• 
için bir miktar sermaye vermeleri Kırlara uzan!. 
istenmelc:tedir. Diye güneşli mevsimin tatb 

tatlı hayalini kuranlara rasla
hhalat eşyasının satışları tama· dık. Bunun içindir ki kış başlan-

men serbes olduğundan, kara horsa gıcı ile birlikte insanlar için ucus 
satışları kontrol edilmediğinden ve cıyaz tabldotun, ucuz «yaz tarl
satışlarda resmi fiat tesbitinden ka- fesiı> artık kapanmış demektir. 
çınıldığından, bugünkü ticaret çok Hele Avrupa için saçlan gÜnCI 
istifadeli duruma girmiştir. İthal edi- ışığından, gözleri bulutsuz gök· 
len eşya her zaman, her yerde iste- lerin renginde olan ve ellerinde 
nilen fiat üzerinden müşteri bularak sepet sepet yemişler, kirazlar, 
derhal satılıyor. İthalat tacirleri mü- çilekler, dutlar, şeftaliler, kayısı
him miktarda siparişler vererek bü· lar, üzümler taşıyan sıcacık sev· 

l gilinin, yani cıyazı> m gidişi, onun 
yük istifadeler temin etmektedir. t- yerine buz gibi soğuk kışın ge--
halat eşyaları men~elerinde hüku- lişi büsbütün korku, endişe uyan· 
metlerce tcsbit edilen müsait fiat dınyor. 
üzerinden alınarak getiriliyor. Bura· Avrupada kış hiç bir vakit bu 
ya gelince de faturasız ve çok yük· dertte korkunç olmuş değildir. 
sele: fiatle hemen satılabiliyor. Jtha- Dünkü Al"l'Upa Jaş:1e, bugünkil 
lat ıir'lceti, alışveriılerdo bazı takyi- Avrupa kışının blriblrlerile bit 
dat vazedeceğinden, bir kısım tüc- bir müna.wbeti yoktur. Eslddm 

1 &- Avrupa için laf beyas ve tatla cann büyült utifare emel erinin ön bir rüya idi. şimdi kara ft kor-
ae geçebilecektir. kunç bir kibustur. 

Hariçten gelen 
mallar 

Evvelce kış başlarken Avrupa 
sevinirdi. Çünkü beyu meni~ 
eğlence mevsimi başlıyordu. tni: 
karlar Adeta heyecanla beklenir· 
di. Ve Avnıpanm lafta nasal et• 
lendlfinl ekseriya slnemalard.a 
seyreder, ağmnmn suyu abnb. 

B• likl .. kiti ...... O sky eflencelerl, kar Ostande 
ır er umumı P ıgı ka,.ank yapllan meple yarqta. 

bir cetvel bulunduracak n. karlı daf tepelerindeki ltib 

Harice mühim miktarda mal ıi
pariıinde bulunulduğu -ve Srilengrad 

ile Sirkeci arasında itliyen trenlerin 
günde 60 vagon ticaret eıyası getir· 
dilderi yazılmııtı. Bu yüzden güm· 
rüklerde ve limanlardaki faaliyet 

oteller, hele Nls karnanlJan. 
Parls'te &anayil nefhe balolan! •• 
Vesaire vesaire ••. Ve nihayet Noel 
tğlencelerl, oyuncaJdarf. 

Bütün bunlara bakar, bakuo 
dık da: 

- Neden his de böyle bir kıt 
hayatı yok!.. Yuvasına çekilip 
k1' uykusuna yatan mahlö.klar 
gibiyiz ..• 

Y'lden bu iti anlıyan adamlar çağır- tanbula dönüı paramı verirsiniz de- bir sanat haline girdi. Yeni hizmetçi.-
d !'- k. a Al" R za du·· Adlı"yeye ve· l l bı" memleketı"m"ızde tu··ccar ve aaire• dalar: Katiyetle kanaat getir • ı m znun 

1 1 
n ğil mi)... de neler aramıyorlar) Parke cı a a-

«keçilıt rilmiı. meıhut auç kanununa tevfi- _ Peki amma sen daha timdi- maktan tutunuz da, yemek ıerviıine ni~ ellerindeki ithalat emtiası ihtiya-

artmııtır, Güçlüğe rağmen deniz yo
lile de ithalata devam ediliyor. Ti
caret V elc:iletinin ıebrimizdeki all
kadar dairelerinin müttefikan var
dıkları neticeye göre, piyasaya bol 
miktarda ithalit eıyuı çıkrıldığı gi-

Diye içlenir dururduk... Nere
de kaldı A vrupanın o eski mesut 
kışlan"! •. Eski kış torbasmda Av· 
rupaya neşe, eilence getiren ak 
sakalb, NMl baba idi. Bupn ise 
. .\vrupab için kışın hayali, Emll· 
lln eli orakb hayalile kanşmsş
br. Onları biribirinden ayırt et
meie imkan yoktur... Neredeyse 
harbde doian Avrupa çocuihtnu: 

Kuao celbedildi. O da: kan birinci ağır ceza mahkemesin- den işi bırakmağı ,duıünüyorıunl. .• kadar •. . Sonra pek çokları da edil cımızdan fazladır. Yeni sipariı1er 
- Çarak vermif ••• Kanttımuf ... de muhahmcaine baılanmııtır. Öyle bir iki ay İçin geleceksen zah- bilıin• iıtiyorlar .•. Bugün sanatlclr geldilc:çe mal fazlalığı da artacaktır. 

Ben dikkat edcmemifim ..• Şu parça- Müddeiumumi, Salibin aokakta met etme ... Çünlc:ü heın sonra adam- bir hizmetçi 40 liraya kadar para Fakat birçok lc:imselerin bilhassa di
lar sahiden keçi İrnİf •.• - diye hem lsmail, Kazım ve İsmail adlarında ıız müşkul vaziyette kalırım. Düoün alabilir. Hatta daha fazla verenler ğer şehirler tacirlerinin eık sık İthalat 
İtiraf, hem de tevilde bUlundu. üç arkadaıilc giderken Ali Rızanın bir kere ıeni buradan alıp ta orala- de vardır. Lakin fazla para verenle- ve ihracat birlikleri umumi katipli-

Zabıt tutulacağına yakın. sünneti ke.,dilerine tesadüf ettiğini ve sar- ra götüreceğim. rjn aradık.lan caanatkA.t. hizmetçi> ğl.ne müracaat ederek piyasada mal 
terife bıyıklı ortaklar, yanıma soku· hoşluk yüzünden çıkan kavgada bı- - Bilmem ki ..• Temelli gelmeğe pek ziyade azalmııtır. Öyle itinin er- bulamadıklanndan şikayet ediyorlar. 
lup ricıllu. teklifler fısıldadı. Bun- çakla Salihi öldürdüğunü aöyliyerek söz veremem ... lstanbula pek daya- babı hizmetçi bir dakilc:a boı kala- ithalatçıların itimadetmediklerine 
la,.. Belediyeciler, polialer İfİtİp razı k d" . . T r: k n namam doğrusu ... Giderim de 20 maz. Ortada ciyi hizmetçi> buhranı mal "'ermedı"'-lerı· ve faturaların ıa-lın .. lcd'I K b y en ıaının ur.K. ceza anununu .. . k I d" . S • d 'k" b l k" • ıı; 
o aınamı ıoy 1 

er. asa ın ı ı- 448 . . dd . .. l dı gun sonra canım 11 ı ır, onerım ... var... onra ıım ı ı ayan ar es ı- tıı fı·atlerı"nd•n çok a,...g"ı tanzim r • ıncı ma e.nne gore ceza an - y Bak b f I · k · ·k .. · ı· ~ ..... re,ı zapta geçtı. . . . , 0000... aramız, u se er oraya erın a aıne; genç, çevı , gosterıı ı 

- Sus bakayım... Kış geliyor!. 
diye korkutacaklar .•• E~elce in
sanlar bütün bir me\'Slm'nde ı..,, 
uykusuna cekilen rnabluklara 
acırlardı. ~imdi onlara gıpta 
edi:vor1ar. Mümkün ol. a aynı şe
yi kendileri de yapacaklar •.• 

Hikmet Feridun Es Muaınele ~ buçuk ıaat kadar rıl~asını ut~m~ştır. Maznun Alı Rı- daha ziyade kanım kaynar, beş altı ve zayıf hizmetçi anyorlar... edileceği teabit olunduğundan, ted-
~·.adı. Koridorlarda bekledik bekle· za ıse suçu ınkar ederek: ay kalırım. Bunlar hiç belli olmaz... _ Zayıf mı; 

0 
neden) bit alınmasına zaruret haaıl olmuş· Satışı serbe11 bırakılmı-

~ik. bekledik... Etlerin taı:t~ - Gece ben Değirmea arkasın- Bütün bu kaprislere rağmen anla: _ Öyle ... Şişman hizmetçi iste· tur. yan maddeler 
llZere dükkanlara götürülmesı ~ayli dan geçiyordum. Sarhoıtum. Salih ıtır gibi oldular. Hizmetçinin yenı miyorlar. Güçlu lc:uvvetli, aıhhatli Birlikler umumt U.tipliği, hariç· Ticaret Vekaleti, diğer ithalat e~ 
~ ıürdü. •• Sonra_ k~e h~~e ile arkadaılanna raıladım. Onlar da bayı: .. • v . olmak ıartilc ;.yrflara beieniyor- ten mal getiren tacirlerin isimlerini yasının aattılarını lc:amilen ıerbcs bı· :r~llardan ~ mud~eıumumıliğe sarhoı idiler. Dördü birden ıebepaiz - Nufuı kaırıdın1 b~ze bıra~ da. Jar ... Sonra raibct fazla olduğu hat- ve bu malların miktarlannı. kimle- raltarak kalay, teneke, otomobil vo 
Rittilc. Yold~ ~ t~~· Ben, ar- yere üzerime hücum ederek benijsan~ yanm aylığını pe,ın verelıml... de, piyuada ıonç hizmetçi do pek re aattldığını göaterir bir cetvel bu- kamyon, ham kauçuk ıatıılarını eer· 

:.. ~~or, lik., ~~lal· dövdü! ... Ell0<inden zodukla ku•· ded• .. k" h. •1 • azd ... Çiinkü ıençle, ubk fab<ik•· lundunnaia kam vennioti•. p;,., .. "":,,b

1 

ır~kdmabm ıştır;_ ._ bulundu-~ordaçm ~tli a:~!-.:u-. ıe- tulup kaçtım Bıçak da çekmedim. b !_'1ız.d·v~ıprlıya. otk~· 1 Kızmedtaçıaerraın lara ıidiyorlar ••• Bakınız ~ bayan . . ı;oı erın e am ıı.auçuıı. 
.. -•7 um ~7'°"' v-unun zıyan . . eıı. e ıgı aa ona çı ... apı •.. d k •• d. ık dan mal almak utıyenler veya Ana- ranlardan bir müddet evvel beyan-
ol...._ d~ eeefleniyordum amma, Salibin vurulduiu bıçak henım re- lık ... Orada ıitman bir arkadqının ( dıe ço ıyı ar amma art Yat- doluya mal ıötünnek üzere lstanbu- name istenerek mevcut ıtolc:ları Tı-
bi.- •atandqblc ,,uife.i pdiiiQm- ğildir. S.ühi ben vurmadım. Eıuen boynuna aanlmalar, bir takım teat- an~ I . 

1
. lı: b .

1 
.d Jt• la gelen tacirler. Birlikler umumi kl- caret Vekaleti tarafından aatın alın-

..... dOlayı teaelli bulu,.ordum. bunların hibirini tanımam. ral tavırlarla: Y ~ ıyere ;ru b' ı ek de ı tipliğirıdcki bu cetveli ııörerelı: ica-- mııtır. Fabrika, imalathane ve mü--
- Saat ÜC buçuk oldu. Hila öi· Demı·ıtı"r. Şahı"tlen"n dı"nlenmesi - Gidiyorl. •. Gidiyorl •.• Gül- ~er,di. eyaz •ç ı ır a ını '-1 d l 1 l" 1 k 1 t n~ 

le • • emec1· Müaaad l ·~· it b ls b Jl . b goster beden müracaatı yapacaıı. ar ır. t- eueee ere azım o an a ay ve e ....ıı.L :r1 emeiid' Jl'J'üdd • an. ~ .e içirı muhakeme baıka güne bıralı:ı " ~cıgın.da.rtı 
1 

u tÇan
1 

u,_ an •1ıze . •· Bir aralık madam 
1 

h l& . l . . il . d ki malla· k.e alakadar daireler tarafından ve-
...._ - aye m llllllllumı muavı· mı•tır. nuup gı ıyor •.• a ı ıı.uıu zmıre ..ııo . d b rl b t.:. • 1 a t ·ı~tcır erın:_~ el erın emı''-tar .... rilmektedir. Son bir ıene zarfında 
..:-..1 • • .. ·d· 1 N--·ı h ,_ J(. b - "' ıene en e en ou ıı e rın mııı.tan ve ıı.ım ere no ıı. . k 

1 
bl 

-en nca ettim. • gı ryor · · • .... ıraıı.aca51rn. ura- eftrU]ü Kırk _ 1 • lnd l" d v u . l''- beli" laca· konserve fabrıkalannın tene e ta e 
- Süratli 1Mr muhakeme mev· lan nasıl bıralı:acaiım > •• , dedi. ~ m.. yu ıç ~ e !~ en tıldıgı umumt ıı.atıp aıı.çe ı o B eskiye niapctle artmıotır. Daha ra 

.._babiat.ir. Olamaz. Vapurlarımızın Eğildi, arkadatanın kulaiına ya- bınlerce hizmetçi ıeçtL Şımdılu ba- ğından, hileye kaçılamıyacaktır .. u artacağı hesaplanarak fabrika sahip-
,. ___ · • L-. üdd• "" • od b ki b. 1 •· l d" d yanlar 1 l · f Ti et VeUletıno ı ~ --.m nunumunm a- ayra arı vaşça ır ıey er toy e ı, on an ıon• N d _,_. b. ı· L• usu un netıceı ıcar lerinden ufak lc:utu konserve ima in-

-- • • bü • ...:_: bilcl=--'- ra geneı - e.re o eeıı.ı ter ıyo ı nızmet- b"ld" .
1 

'- · • . 
-- ırınp. YIJ'ııı:"UIU ... ._, -'-'-- 1 r d" la 1 ırı cceıı.tır. den kaçınarak büyük kutular üzerın-
«&.a •Uİyetteyken söz dahi aöyliye- ~apurlarınuza celölen bayr...-nu - Naaıl dayanırım .• Bir kere çi H' ··· ~or r. de çalıımaları istenmiştir . 
......._ Amme tahitliii edemem. Bari aç ribcirla çabuk parçaluu)'or, de ıö:ı: verdim Baktım iti dayana- azmetç ere ıorarsanazt OniYenite Talebe Birlitl Diğer nuıddeleria .ipariı ve ıatıt-~--- saat bana müsaade edilsin. dumanla Iİ)'ablapyor, diiw mlieue- mıyacağım: on• beı gün çalııır, va- - Nere~o eılı:i bayanlar! •.• diye Reisliiinden: lan eerbestir. Ankaradan dönmüı 't~ muamelesi gönnİyeyİm!ıt aelere ~ baynldudan daha pura atladım mı. yallah lıtanbulal .• cevap venyorlar.,. Anlamadım Cumhuriyet bayramında Anka- olan ltbalatçı ve ihracatçı birlikleri cleınek icahetti çabuk ~ar. O kadar ki basa Taı çatlasa ben İzmirde bir aydan gitti... . rada yapacağımız ıpor teması halı:- umumi katibine Ticaret Vekal...tince Ben --lLJL....... - Bel-..1:..e ~ Türk 1aQraiı aiyab- f la J_ l Bu sırada yanımızda otwan bır ,_ n ., 
L._ y...._~e7aen ~. cuar •-•-•- •------ bir L-'dedir u:.._ı az ıı.a amam ya.·· h. · - ı_ kında görüpnek üzere 19 mayıs An- lazım gelen emir ve direr.ti ez venı-.,..Jtarl·ıL......- "-LJile ır"-_.erildi. Tah- ............... .-& .... • ~ Bütün bunlan tabii benim gibi lz- ızme~ı ıoze ıı..araı.b: • . . 1 V kl:'>I · 1 
- ~~':8 --~- .. ..&esi olarak Suhulet araba vapunan.- . I I d . , • _ Oyle .• • ŞımClı herkes eınırli ol- lc:ara eeyahatine lıtirlk etmiı o an miftir. Tıcaret e A eh, ıatıı ar eer• 
.n...... --~.-en, nıuıa.aerne "'" ba -x.-. !.!-t--L!I!...!__ mır yo cu arı • ıııtryor... d H 1 L d 1 Bu · • lTk futbol ve voleybol temıilt takım bea bırakıldıktan sonra piyaaada ...... lc-•.a V • .. '---t ,...._ .... ıua .-.:uuna.. Ah • u... e e ıı.a ın ar... eanır ı ı •. ._ l . 

1 
I .

1

_ 

"' ~L e ertesa ırun on ._, e V---1---·-- .ilea ba akla- çı ııtemem, çamaşırcı devrinde hizmetça1ik etmek kıl w. oyuncularının 23/10/ 942 cuma gu- olaa hareıı.et en, ıe en ma mııı.tan-
ee...aua aldan: 9!'_ ... u __ • Y1' • .. ' •• ....1 T-1-L- .nw.:.ı· """----L.....l..- ...aa._,_ ___ ,,,_...__._--JL--..o------(V~. Nıll 
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aassu a ve gareze (Bastarafı3üncüsahifede) :•, 1g;:3~JErganı ~~:;g 
Hakim huzuruna çıkmaia bace , 7 1934 Sivas-Erzurum I 20.-

k b • d b • A 1 • kalmamıt. Zira. baytarlık cTahliJ > > 1934 Sıvas • Erzurum 2-7 20 10 ur an gı en ır a ım vuıtamız yok. Görlintiıe nazaran > > 1941 Demlryolu ıstlkranzı I 2109 •• ·'1106 
koyun etidir.ıt eevabmı vermiş. Da· > > , ıı > .. 
va sukut etmiş. A. Demtryoltı tahvnı I-n 49.50 

Tokatlı Molla. Lfitfl, Fatlh Bul- 11 O.llm!n zemmü ka.dhinden vo cll- b' ~Yaka, bü~ vilayetlerimizden Kupon kes1lc 
tan Mehmcdin mttşavir ve mueahlp bası hezıı ile nazlkAne donntmasın- ,ırınbı merkez.mde cereyan etmiı· A, Dem1ryo1u tahvlll m 49.~0 
•e'Llrl ulemadan vı me§hur septıkler- dan, kurtulan olnıuYordu. Ulemaya, hr.) A. Demtryolu milmessll senet 46,&0 
.Sen Sinan paşadan ders görmil.§, on- mutaassıplara yapmaktan bıkmadığı n• T. C. Merkez Bankası 150.-
da.n öğrendiklerlle melekelet1ni tuv- ta.tlıler, tabll olarak. hakkında iğbl- Bense, aradaki &eceyi büyük bir T. f.e bankası nama muharrer 14.llO 
~Uendlrmi§t1. rarlar, k.tnler, husumet.ı~r uyandın- üzilntii ile geçirdim. T. İş bankası Chamlle alt ) 14,75 
Şarkın e::ı bliytik ıt1yazilerlnden romu, - itiraf da etti. .. Melw melal JÜ· T. t, banknsı mtımessll hla. 200.-

All KUŞQU. Akko)'Unlu hllt.Unıdan İlmen )1ik.seklltlne, 1.ta.klığma t&- zUme de 'oaktı ... Vah vah ... Benbn A. Demlryollnn otrketl <% 60) 29,75 
uzun Basanın ricası ilzerln• i'atlh hammtll edllem1yordu.. ika etim ylizUnd malık A. Demlryolları şirketi <% 100) 48.50 
Sultan Mehmet!& aralannı bulmak Molla LOtıl, basıl&n nazannda lde- ~Y Buna ::.___ --~d '!la: Eskihlsar çlmento 5,24 
için İstanbul& gelmlfU. ta tuds1 blr ph.s!...- 11bl tellkkl edl- ~ •· . ~a.u--, roa- eliıni Kredi F 1 1903 

Fr..tlh pek ÇOk Ucramlarla İstanbul- len fe}ıJbllm Hal;;ll Albddln Ara- dognı aöylemelıyimı «Keçinin baa- , o~s ye 1911 11;.~:~ 
da kalmaRa ikna ettJği Ali k~uyu bt'nln mutaassıbane tavıtıaruıı tez- imdkan ardkıllan kendi eDeriJe çabr ça- ,, , Amorti 12,93715 
Aya.sofya. medresesi ml1derrlslıttne yUte pek Uert ıtttıgt tıU>l vezirlerden hr op ı ... » Bunu ~ .. 
Uytn etmlş, Slruı.n pqayı da bu llb:n- iskender pa~ayı da gilcendlrmlştl, Damgasını göZWnle gönnüJtüm. .. • t.o~dra n~el'ine ~~icr~ln 3~·;~ 
den r!yaz.lye tahs:ıllııe sev'keylem!ft;l. Nlha.yet blly{lk ve yüksek rütbeli diye diifünüyordwn... Nevyork ftzertne ıoo dolar lS2.2o 
sınan~ yeniden blr hocıı. karşısı- ulema ile Mollanm &kra.n ve em.salt •° Cenevre üzerine 100 !0,'10 
ııa geçmeğl ızıetınefshıe ve p.nma onu &ralannd&n çıkarıp mahvetmek Bu yazımla: Madrid tızertne ıoo pezeta 12.84 
)Ayık cörmlyerek, fa.kat :lstttaMden de tızere dil blrllli raptıla.r. - Efendim, halk hakkını arami- Stokholm üzerine 100 kuron SO 80 
mahrum kalmak 1steml.yerek mU:stait (Kalbi !küfür lle kararmıştır) diyo yor... - diyenlere cevap vermek İs· BORS · 
tllmlzl Molla Lütfiyi rlyazl ~ kendisine (llhad ve 2end1ka:t 1.snat tiyonım. A DIŞINDA 
Jerl All Kuşçudan okwnap ve zaptet- lle orta.ya. dedikodular çıkardılar, Bu Hak mak eki' k dah k Tilrk altını 
tlklerln.l kendJslne takrir eytemeğe dedikodular halk atasına yayıldı; nJ- ara ' , 1 ço a 0

• Klilce nlLın btr gramı 
37,20 

G,10 
2,10 memur etmiş bu suretle hem tUmlz hayet Vel1 Sultan Bayeztdln de kU- lay ve semere verid olmaJıdır. Hu- Mecidiye 

hem üstadı 'rıyaztyede dahl behr; latma ısaı edlldl Pad~ tahkikini kukçulanmıza arzebnek iaterim ki, 
ırahlb1 olmuşlardı. emrettı. dehalarından yepyeni Ye aebli müın-

Blr gi1n Fatih, Sinan p~ya.: En y{l.ksek ulemadan Hatip Zade teni usuller dolmalıdır. Onlara da-
- Haztnedeltl tıtaplan zapt ve Muhiddin, Gennfyanlı Molla. Ka.c;ım yanarak piyasa dalaverelen1e &aVaf· 

muhafaza için adam lAzımdır, uıe- harı. MevlA.na. Efdaledd1n ve (Ah· malıyız. 
madan emin bl.rlnl tedarik ed1ntz. veyn) diye yadedllen 1k1 kardeşten (Va . ~) 
diye emir, o da Molla LQtf!yt tav- ıendlk&ya da1r bir risalenin mU.ell.lf1 
.siye etti, Molla Muhiddin ne muteber d~r ze-
Molla, kltap hazinesine emin nasbo- vattan mftrettep btr meclls aktedllcll, 

hmdu. Molla Lfıtn butadakl mute- Molla Lt\tn celbedllerek isticvap olun
ber ve kıymetll klt.aplan tetklk fırsa- du: 
tına bu suretle nail olllllca ,garip ve - Sen Allahın lUtfuna utnum§Sın, 
aclp lllmlere zafer. buldu. irtan sahibi olmU§ruJl. Buna rağmen 

Hizmetçi 
acenteleri 

Fat.ıh Sultan Mehmet 1tlde, birde hidayetten dalAlete dtışnü~ ! BU· 
baılne tütüphanes1.nl ziyaret ederdi, nun ne lMfu nrl (Bat tarafı 3 üncü sahifede) 

Molla Li)tn l!tlfeyt sever c§Uhmet- Sualine lı:al'fl Molla L(ltfl '1ddetıe Gençler ne ise, ya~ılar büsbütün ıi-
ITbı bir satt.1. Fatih de kllt.nphaneye protesto •tU~ nlrli oldular ya ... 
teldlkçe onunla şakal~:ı.ktan hat- - Bu, hl.f ıtıpbe yok. J'&l&n ve 1!tl- 0 d ı_, • k 1 d 
Jrı.nı)'Ordu. radır. .Allah indinde benlm a&dku nun yanın aıu ıa em e e otu· 

Sehl tezkiresinde Molla Lüt11 hak· lmanım musaddakt.ır. Jıllahuı klta- rarun fikiyeti bil.bütün baıka: 
kında ş~yle denlllyor: bında yazılmış emirler ve nebller - Bir çorap bile venniyorla .•. 

<Divane renk ktfl ld1; Dell L(ltfl hakkında ta.h'tlldm muhakkaktır. İs- Bir entari verseler çıkarken aizi ıoy· 
demekle bclll olurdu. Sultan Mehmet l1m dininde imanım pek kad ve ha- mağa, ıır.tından çıkannağa kalkı~ı
ne araıannda çok millA.tate ve ziyade Jelden tamamen lrldtr. AtJ.dem oirk yoılar ... Hizmetçi beğenirken de i • 
muhavere geçemılş. Rivayet edlllr ve tilfilrden saftır. HA$ ki bende · d •• • kılıv ~ :tı· Bh- gün Fatih bir kitap murat küfür ve llhad olal Beni 1k!ar kü- ~ zıyj e gostenşe. ga. kı:>afete 
eder k kiltü.phaneye gellr. Molla Ldt- fllrdllrl ıyor ar. 
fiye: Mecllst.e 1k1 yb k41 hazır bulunu- Madam gene ıöz aldı: 

- Bana §U kitabı getiriver! yordu. Bunlardan her biri bir ınad- - Şimdiki hizmetçilerin es1cisine 
Dlye emreder. Kitap yilksekçe yer- de anlatmak .uret.lle Molla Lt\tflntn nazaran bir kabahatleri çok yer de

de ldl. Mollanın ell kltaba cn,1edl, llhadma §ehadet ettller. ğqtinneleri... Eakl hizmetc;iler bir 
Yerde bir mermer parçam vardı. Mol- Molla Ldt!l bu ıehadeUen birer, kapıda ihtiyarlardı. Evlenseler bi
Jn bu taşa basarak kitabı alır. Padl- birer reddetti. Fakat büyük ulema: le çalıştıkları yerle alikalannı kes--
tabın ellne vereyim derken sultan - Bu oah1Uerln ~ehadetıerl ~cr'an mezle.r kocalan öl ·• 
Mehmet: makbul 'ie btztm yarummda mf.mul- d l d'. se, geae oraya gı 

er er ı 

- Hay. n'ey!edin bu t.q buretl dur. "· 
itıanm üstünde doldutu taGtır! Diyerek bu ,ehadetlere göre Molla M.adama bir hizmetçi cevap 

Der. Molla sesini çıkarmaz. Kitabı LQttlnln &lyasct kılıctyle katlini ka- vardı: 
Terdtkten sonra kitaplar tistüne lir- rarıaetırdılar, Mevllna Hatıpzade De - Çolc kapı değİ§tiriyoraak ka
tülmq güveler yfyeret delllc, deşik Molla LaUIJi ~ addeden Mevllna bahat bizde mi) .•. İyi yerden ]dm 
olmuş, üst.ünü ~ taplam11 bir bez İzarl hemen katlini istediler. Yal· çıkar? ... 
parçasını 1kl elinin birer parmaAı nız MevlAna Efdaleddin ile Ahveyn Ben madama ıordum: 
ucu tıe. edep ve ihtiram lle tutup 1dama htıkmetmeğe ctıret edemedi- u ak! wh z.aldı ) 
•izaz ve ikram üsltlbunda ... padlphm ler. - ' ara rag et a mı 
dizi üstüne kor Fatih tıks1nlr· Mesele Vell Bayezlde arzolundn. O - Hem de pek çok .•. U~a1clann 

_ Bunu ney~ getirdin? · da: yıldız.ı aöndü. Eskiden büyÜk konak-
Dlye çık~ır. Molla da: - •BU azlmete ruhsat• verdi' ynn1 larda erkek i,çiler için yatacak bol 
- DevlcUI pa~bım ı Neye bthu- kaU!nl irade etti! bol yer vardı. Sonra eberiya mut-

sur oldunuz? Bu bez hazreti 1sanm Molla LQtfi, Albddin Çelebinin fak uzakta idi. Bazan ıen~ bahçc-
lıeş inin bezidir! eetbWAmiıtmda H. IX>O senesi rebl- nin ortaaında idi. Bunun için aileler 
Cevabını verir, 111Ahırtnın Jlnnl ~inci günü At- u~ak, er1cek ahc;1 kulJanırdı. Şimdi 
Fatih huzurunda ettiği bu cins IA- meydanına götilrllldü, Giderken yo- a t h K' ak 1 tlfclcre ve bcdihelere nihayet :yok- lun lkl tarafında duran ınüslüma.n- par ıman ayatı .. ,'. ımse ay . a • 

tur. Sahibi muhavere olmakla 'böyle larn kendlsbıln Allalun vahdaniyet!- tı~da, apartıman ıçıınde erkelı: ıste
Jtü tahlı#a cüret ve lAU!eya kudret nl 1kranna ve :tnkAn lAzım olanlann mıyor. Sonra onların paralan da 
go rlp Sultan Mehmet Ue müsnhtp 1nkArında ısrarında ifha.t ederek çok, gördükleri i~ de iyi değil... 1 
olmu tu.) kcllmel §ebadetl tekrar ediyordu. Herke., kadın hizmetçi istiyor!...> 1 

•Llıt. re b bında lhtlyart olmayıp Meydanda boynunu kılıca twltırken Hikmet Feridun Es 
kJml g :-ekJ donatan. ve chnllındakJ b1le §ehadet getırmekte devam et- 1 1 
gamı cbyat soyllyen, mahfil ve mette idi, R A D y Q 
m eh erde aclp ve garip nükteler CellAt btr dari>ede ba~ını kestı. ce-
QJ.rfeden Molla Lfttfi ulemaya ve bü- sed! Eyüple Defterdar Mahmut Çe
yük r c le .-ataşmaktan ftdeta r.evk lebl mesçldl kurbunda defnolundu. 
nlırdı. Çok z kt, çak kavrayış.u idl. İl olup bittikten sonra teessüf eden. 
Akli " n i ı ımlerl nefsinde topla.- edene oldu 1 Hattft. Molla Lut!lnin bu 
mı~ cmut bahhir, muhnzarası kemal- surcUe ö!Qmil üzerine §ehlt olduğuna 
de b r bahL idi; muaraza ve mü- dair tarihler blle yazıldı! 
nakaşalnrda Adeta yarat1rcasına söz- ... 
Jcr, ! kirler bulup .sarfı!derdl, t:ıı in- Yavuz Sultan Sellin :Mısın zaptcy-
ce \C m~kül meseleler hak.kında ka- lcdlkt.en sonra 1dares1nl tanzim ile 
lem lUruturdu. Arapça knstdeleri, uğra§tığı günlerde ordu artık İstan
ya:ııları da çoktu. İlmiyle müftehlrdl, buln avdetl tst.iyor, pad~uı Mısırda 
Nıce kereler Fatih Sultan Mehmede: ikameU askerler arnmıda hoşrıutstıı-

- Sahın medreselenndekl ulema- luk uyandınyordu. 
nın hep ı gelip benden her renden O .ııuada Anadolu kazaskeri bulu-
okusunlarl nan ve Molla L~tfinln tllmlzl olan 

Dlye kendini arzeylemlştı. me§hur Kemal paşa zade Mevl~ 

Bugünkü progr:ım 
12,30 Program, 12.33 Milz1lc (Pl.). 

12,45 Ajans ha.berlerl, 13 Fasıl heyeti, 
18,03 Mızraplı sa:dardan saz eserleri, 
18.20 semaı, şarkı ve tilrk!iler, 19 zı. 
raat saati, 19,15 Mflzlk. 19,30 Ajans 
habrlerl, 19.55 Şartı ve türküler, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Müzik (Pl.), 
21 Evin saati, 21,15 Müztk, 21,45 sen
foni orkestrası, 22,30 Ajans haberleri 
ve borsalar. 

Yarın s:ıbahkl prorram 
7,30 Program, 7,32 Vftcudumuzu ça

lqtıralım, '1,4<1 Ajana haberleri, '1,55 
Mflzlk CPJ,). Ulema boyle lddialanndan <!olayı Şemseddin Ahmet, YaTUZ netdinde 

M yı çekememeee ve ona husumc- büyük ltlbar ve hilrmet ltazanııuşt.ı, ...................................... . 

te dnha Fatih devrinde başlamışlnr- Ordunun Mısırda dumıaktnn artık 1llm ve fazlı maruf iken ıaıtune nlçln 
dı. sınan p~a H. 881 de gozden dil- usanmış olan başlıca ümerası padl- fetva verlldi? 
şüp kadılık ve mfiderrJslltle Seferi- şahı İstanbula danm$ ikna 1çin 
hisara nl'fycdiltnce Mevlfına L(ltfi bir ça~ ve tertip bulma31Ilı Mevllna

SJallnl lradeyleme.!lle İbnl Kemal 

de ü tadından ayrılmadı ve onunla dan rica ettuer. 
blrlıkte ı:tttl. Blr gün, bir tenezzüh esnasında 

eu cevabı verdi: 
- Akran hasedi bellsma ıW'adı. 

Nezdi sult.anlde tahayyil% eylecııtt cl· 

1 

1 
2 
3 
4 

Bulmaca 
1 2 3 ' 5 6 7 8 9 

---

Soldan sata ve yukandan aıatı: 
ı - Gündüz ~ıl'pnı veıren - Gök 

yüzll. 
2 - Ma.hsuIAt - Avait •• 
3 - Ger! tepmek. 
4 - Ensesinden yakala - Tersi ar-

bedenin b:ı..şlangıcı. 
a - ittifak et. 
e - tmaıAt.ııane. 
'1 - Oilm~ - Tersl kütük. kasaba-

dır, 

8 - Ar \•e namus. 
9 - Tersi ra.ıta.mlar - Kamer. 
10 - Bir hayvan - tncı kmn at.tan. 

Geçen bulmaeamuı 
Soldan sa!& ve yukandan aşatı: 
1 - Sebzecller, 2 - EUaçık. Ml, 

3 - B1rdenb1re. 4 - Zade, Galat, o -
Eçe, Kıl, Ze, e - cmııı. 7 - İkbal. 
İman, 8 - İl. imar, 9 - Emru, Arif, 
10 - Rleteyn, Fa. 

ELHAMRA'da 
Bu aktam 9 da 

Bütün fstanburun beklecU~l 
nerls film 

Meşhur Fransız artist!, 
Kahkahalar Kralı, 

FERNANDEL'in 
DALDAN 

DAL'a 
Fransızca süper F Um 
İKİ SAAT KAHKAHA 

" 
, 

ŞEHİR TİYATROLARI 

im~~ Saat 20~~ ::-~:m ıwnu 
~ ~.illmi Ya~n~Ş :!~~~!re 

UDn~~~ Tllrkçesl: Mefharet Ersin 
Komedi lı:ısmı - YALANCI, Yazan: 
Carlo Goldont. Tilrkçest: s. Moray 
Bugün saat 16,30 da tarlhl matine 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Türklye Ecnebi 

İkinci Sultan Bayezit tahta cülus atbaşı beraber giderlerken Sultan 
ve Sinan paşayı affeyleyince Molla Selim, asker arasında ne söylendiğini hetıe tım.scyı sevmemı. Llttre tab' Sen.elit HOO tunıo 2700 kuruş 

1450 , 
LQUiye de t:ı.şrada müderrlsllkler Kemal paşa zadeden aordu: 
vermiş, sonra Istanbulda Sabın O <la bu suali fırsat bllerek Nll ke-
medrc.sesl muderrisltğlne celbeylemL,- narında bir &&erin: 
U. (Lli.uball ve §ürlderenb Molla LQtfi Nemiz taldı blzlm mfilkü Arapte? 
dervişane llba lar giyerdi; chaklrane Nice bir dururuz Şnmtı Baleptel 
bir maişet. ihtiyar cylcmlşU, Cihan halkı kamu !ştı tarapteı 

M dr ye vardığında atmı medre- Gel, ahl, gidelim Rwn-eııenneı 
~ kapı ndn halkaya bağlar 'Ye önüne Tilrküsilnil çağ'ırdığmı söyledi. 
ot d kerdt. Ikindi vakUne kadar ders Kendisinin zaten hts.settl.ğt bu 
y d k en onra atına biner, şeyh umumt arzunun bu sureile 1ma 
lb v rıı. zaviyesine gider. orada ak- edllmesl Yovuzun hooıma rıttı. O da: 

ve nadl~y 141. ı:ıtaerl n.aaı. dona- 8 Aylık 750 , 
tırdı. LA.tıfelert tirin dll§erdl. .Adası 3 Aylık 400 • 800 • 
ç~aldı_ İftlra lle helAldne sebep 1 Aylık 150 11 , 

o'!dular. Çok tere IA.Uleler thtıraı ile 11--------------·! 
pad~ahı eğlendlrlrdl; 1htlraatmı 1f1- Posta ıtt.lhadına dahll olnııyan 
tenler vaki sanırlardı. ecnebi memleketler: Seneııtı: 

Sultan selim: 3600, altı aylığı 1900, 11ç aylığı 
- Ya a1z de nsta.dınız ıtbl vak1 ı-----1.;.000..;...Jcuru~.;;.~;.;.;.,;.;;r. ___ _. 

aannoıunacak llti!eler eôylemez ın1-
lhılz? Geçen gibıktl kıt'a bu bedthe
lerden ml 1d1? 

Telefonlanmız Bapnnhantr: !0585 
Yazı blerlı 10185 - İdare: Zf681 

Müdür: 2M97 

KAY 

Sıncm sındn hu ece ant: 21 dC" 

S nema tılcmlnln 

Tmlınmış büyuk sanatkfn"l 

ERANCiS 
ile güzel Sanatktır 

M 1 L D R E D C O L E S'in 
Tam bir ahenkle yaıattıklan meraklı bir aş'k. ve lhtıms romanı: 

KADIN ENTIRIKALARI 
FE'ITAN BİR KADIN - BAŞTAN ÇIKAN KIZ - ÇAPKIN ZENGINLER 

ve nthnyet y~ek, teml.z bir aş'k 
Ayrıca: Walt Dlsney'Jn renkli MfKt MAUS'u lle enteresan btr jurnal 
8 E B : fie~undtı. Şehir Tiyatrosunun eski konıedl kısınındadıt 

Telefon: 49369 ' 

Bugünkü Hatbin İlk Filmi----
Ölümün koynunda dolan bir QJktan ...... 

L i zB ifif "'if E CErE·R i 
MADELEİNE CARROL - FRED MAC l\IURRAY'Jn 

bütün kalpleri titreten en son filmi 

Bu akşam L A L E'nin gösf ereceği 
Şaheserler dlzistndcn e§Slz bir incidir. 

Numaralı yerlerinizi lütfen erkenden kapatınız. 
Telefon: 43595 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. C., İngiltere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yap 
maktadır, Ye aaatıan ııe dalğa UZ\lllluklan ıunıardır: 

8 A A T DALGA UZUNLU(°;U 

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

Mevs1mln en büyüle muvalfakı
yetı btıyük Yıldızların fllml 

ZiE6FELD 
YILDIZLARI 

Gil2el ve eJAlı:alı eah~er gör
d11itl fevkall.de raRbet ha.sebile 

SARAY Slnemwnda 

BİRKAQ GÜNN DAHA 
gösterllecektlr. Bq rollerde: 

Judy Garland 
Heddy Lamar 
Lana Turner 

James Steward 

Metre 

ve t2.ll 

ÖL Ü M 
NORBERTO ŞOR, v. GESAR ve 

ORTAKLARI MtJESSESESİ. 
sahlplerlnden NORBERTO ŞOR'un 
vefatını ~rle blldlrir. 

Cenaze merası.mı bugiın ıant 12.30 
da Yüksekkaldınmdak1 Müsevl E.,_ 
kenazun Sinagogunda icra oluna
caktır. 

CENAZE S~'RVISİ 
MOSKOVİÇ, TEL. 41315 

Beyoğlu Halkevinden: 

Halkevlml.zln Temsil 11>belerl ba· 
lo.rına. mahsus olmak lizere geçen :;e. 

ne ~ış ol~ğum'Qz cTlyntrç ~e~~ 
rl:t kursu bu yıl d.aha gen~ ölçüde 
açılacaktır. 

Bu derslere herkes lştl.rAk edebi· 
lir, tsteyenlerln Halkevlmlze müıa
caa t ederek kaydolmalannı rlca ede· 
rlz. 

\ 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 1Ianları 1 ---------15/Haztran/328 tarihli kanunun 2 lncl maddesine tevfikan ts. Vakıf

lar Mildürlüğ{i namına. ıstlmlAkl taknmır eden Şehzadebaşmda Hacıhus-
rev mahallesinin şehzadebn§ı İmaret sokağında ve Şehzadcba:;ı camll 
manzumesl içinde Hatice va Operatör Fazıl Halldln tıı.htı tasarrufunda bu· 
lunan 1 parsel l kapı No. lu ve Tavukhane nıı.mlle maruf han olarak mu-
seccel olup nısfının Opera.tör Fazıl Halid ve diğer nısfının Mustafa Vehbi 
oğlu Taceddin AtatilrenJn uhdesinde bulunduğu anlaşılan me kür ru- nnın 
bu gtlnkt\ alım satını lcablannıı. göre beher metre murabbaına (4 llra kıy
met takdir edlldilU 1295 sayılı 1st1ml!k k:ı.ramamesinin 8 ıncı fıkrasına. 
tevfikan kanuni tebllğnt makamına kaim olmak üzere llAn olunur. ('115) 

DENİZCİLERE lLAN 

İstanbul Mıntaka 
Liman Riyasetinden: 

Görülen lüzum üzerine Karaköy köprü.sünün 22 10 942 
perşembe ve 23/10/942 cuma sabahlan gemUerin - geçmesine 
açılmıyacağı 11An olunur. (725) 

Kütahya valiliğinden: 
Kütahya Merkes Hastaneai için b1r adet Fürbastür, l:ılr adet elektrik 

s.ıntrifuJ. bl.r adet elektrlkll etllv, b1r adet Benmari, ve bir adet ameliyat 
ml.'sası ıatın alınacaktır. 

ı - FilrbasUlıün muhammen kıJDletl 750. elektrikli Santrfujuıı 350, 
elektrikll etllvün 850, Benmarl'nlıi HO, ameliyat masasının 2700 llradır. 

2 - Bunlann umumunun muvakkat teminatı (375) llradır. 
8 _: Eksiltme 6/İkinclteşrtn/942 cuma ıünü saat <15) de Vll~yct naımt 

Encümeni huzurunda ya.pılacnktır. 
4 - Şartname.slntn bir örne~ı İstanbul Vllf\yeU Sıhhat ve İçtim.at Mua~ 

venet Mildürlütfln& g~nderllmlş o\duğlmdan ıstcklller mezkur Mıidurlüğe 
müracaatla görebilecekleri clbl VllAyet Dalıııt Encümen! kalemindeki dOS-
yaaını da ıöreblllrler. (7S!l) 

Devlet denizyolları iıletme umum 
müdürlüğün 

tama kadar <Sahihi Buhar!) oku- - Şlmden genı burada tevakkufu 
turdu. 1ktl2.a eder umur kalmadı. 

Diye IOrdU. İbnl Kemal: 
- Feraseti sadıta.t padl.§a.hl ,eha- Şevval 11 - Bızır no · ı - işletmemlzden tekatld, yetim, dul m:ı.aşı a1m k a olnn mntekPJt ey-

det ettiği libldirl S. İm. Oll Ölt İkl AL Ya tam ve eramllln ekmek ıcarneler1n1 doldurmak uzere rus hüviyet cli7.dan-
M lla Lütfi yalnız kend1 emsal ve Diyerek htanbula avdet meylln1 

nkrnhnına değil, en bUY{ık ulemaya ımar etU. Mı.!ırdan hareket karar
da dokunacak sÖ'ller söylemekten çe- Jqtı, 
klnmlyor, hatt.1 en §erem ayılan Bir gün sene Sultan Bel1m İbnt Ke-
eslafa da •küstahane. ta'n~yordu, male: . 

Bu diline, kalemine kuvveuı. cüret- - Molla Lfttft ııılrln ~tıuhm7. 'dl. 

Dlyerd: Sultan 8ellm1 .ellmladı, B, 11,20 12Jl9 8,39 8,38 12.00 lAl ~ bernbeı:ı 23/101942 tarlhlne kadar idaremiz t .Işl rl mudürıueune 
Oebbar ve kahhar olmalda o :tadar Va. 1•40 '·19 12.58 ll,!'7 l8t19 lUI m11racaatJ.an. 
meoııur olan Yavus darılacak yerde İdarehane Babılll elvan ı - Bvvelce müracaat ederek beyanname dolduımuş olanlnl"ln dc.!~ur-
Mnllnaya bet yüz flori lbaan tWI •••riiAiiciımi1Ulliiiukiiııi'°iibiiikiıiNiiio.111ii3ii.•ml dUl&n beyannameler hlikllınsils addedlldlğindt>n buwann da tekrar mu 

Sülennan K1nt İrte111 n,çaaUarı. c766• 



BB& 'l'BLDB• 

Tersine akan nehir! 
IST ANBUL HAYA Ti 

Şeker meselesi 

Bir lltatfltfkçl. mun 1llt1D hesaplardan sonra şu neticeye M d b • • t • hk A Mevzu tatlı amma, konUŞ111'-
illifiml: o ern ır ıs ı amın ken insanın dilini acıtıyor. Yan-cBu 1ene blrinclklnundan evvel IJUlh olursa dünyanın, her hş kurulmuş sekiz meçhullü cebir 

lidimdan 1939 yılmc1akl haline dönebilmesi için tamam 22 sene muadeleleri gibi bir türlü içinden 
99 7 ay durma4an çalışmak Jizımdır. Tabii bu mttdclet de sulhun 1 k d e e ? çıkılanuyan hayat pahalıbğ1, vur-
meak 1942 blrlnclkinundan önce gelmesine göre iıesaplanmış- yapı ması ne a ar surer gunculuk, kara borsa, ekmek fır. Yoksa sulh geclldrse 1939 yılındaki halimiu dönebilmek için • karnesi meselelcriııi çözmeğe uğ-
tok daha fazla, çok daha uzun seneler çalışmak gerektir •.. » raşırken ortaya bir de şeker mese-

tnsanbk hesabına ne kadar utanılacak bir vaziyet! .. Eskiden lesi çıktı. Şeker üzerinde şimdı 
ıUzlerlmlz dalma ileride idi. Dalma önümüzdeki yıllan tehayyül Sovyetlerin şimdiye kadar gös- y. bu istinat noktaları seri halinde ye kadar ahnan tedbirler bek-
ederdik. Dalma a1950ıı Ierl, «2000» len düşünürdük, İnsanlann terd1klerl milthi~ müdafaa kud- azan: ve biribirl ardınca yıp1lmak ge- !enen neticeyi vermemiş olacak 
hedefi önlerinde idi. retini, çok geniş mikyasta ve her M. Şevki Yazman rektiğinden üç dört ay ister de- ki, sarfiyatı azaltmak için istan-

yerde inşa ettikleri tahkimatın m!ştlk. Bunların önündeki hen- bulda şekerin adam başına ya-Şimdi hedef geriye geçti. .. Tersine akan nehir?.. bir neticesi olarak görmek yan- dek mA.nileri toprak işidir, ma- nmşar kilo nrilmesine lüzum gö-
Gerfye dönebilmek için çabşmak!.. hş d~ğlldlr. Filhakika Moskova çıkacak taşlan parçalamak üze- klneler veya işçi kuvvetile bu rülmüş. Anlaşılan, şekeri alabil-
Meğer 1939 dünya için ne büyük bir medeniyet slne!t, ne 'geçen sene Almanların eline düş- re yine makine ve ~amit ~l- müddet zarfında bitlrllebllir. di(ine ısraf eden, İstanbul imiş. 

mesut sene fnı~! .. Onu tıpkı tatb ve bJr daha dönttlmes gençlik mekten kurtulduysa bu; Wiazma lanılırsa orta büyüklükte böyle Mayn tarlalannın tesisi bir iki Eiı, fU karışık devirde her is
Jlllan gibi hatırlıyor ve hasretini çekiyoruz... ve Briansk meydan muharebele- bir hafriyat içtn. bir hafta veya haftalık bir meseledir. Diğer iş- tediğimlzi bol bol alamıyacağı-

VaJdile İngilizler geçen büyük muharebede, garp cephesi rtni kazanan, yanm milyon in- on gün yetişir. ler de iyi plAnlaştınlmış olursa mız buJamıyaca'ğımız tabiidir. 
elvannda yıkılan yerlerin eski ve yeni hallerlnJ mukayeseli fo- san esir eden ve fakat bununla Bu çeşit istinat noktaları seri üç dört ay zarfrnda ikmal oluna- Buhran gid~ine ayak uydurmak 
toğraflar halinde yanyana koyarak dikkate değer bir etlel' çıkar- mütenasip olarak yıpranan Al- halinde yapılaca·~ından kalıplan bilir. gerek. Fakat, ayaklan uydura
mqlardı. Bu Adeta bir ibret tablosu gibi idi. Yıkılan yerlerin son- man ordusunun önünü boş zan- evvelden hazırlal'lmıştır. Kalıp- Sildhlarm tahkimat içine yer- yim derken birbirine dolaştırıp 
radan imin için ne muanam bir insan kuvveti ve ne kadar nederek saldırdığı Moskovanın Iann çatılması, demir örgü ve leştirilmem ise bir. kaç günlük kösteklemnemek şartile. 
aman geçtiğini gösteriyordu. etrafım çepeçevre istihkA.mla nihayet makinelerle betonun dö- meseledir ve şimdi ekserlya ma- Şeker şirketi bakkallara şeker 

Acaba bu harbin tahribatına alt reslmler en kabn hacimde çevri~ bulmasından ileri gel- külmesl üç ekiple çalışmaya gö- kinell tüfekler veya tanksavar tevziini birdenbire durdurdu. Ga-
kitaplara bile sığabilecek mi?.. - H. miştir. Yıpranmamış bir ordu bu re bir haftada biter ve en mühim toplardan ibaret olan bu silahlar, zetelerln yazdığına göre İstanbul-
~~~~~~~=--====--================· lstihkA.mlara dayanarak Mosko- zaman yiyen de bu suretle mey- olduğu gibl tahkimat içine kon- ~a 200 ton şeker stoku vannış. 

= il vayı müdafaa etti ve Kızılordu- dana gelen istinat noktası beto- maktadır. ihtiyaç beşyüz' tonmuş. t.l'çyüz 

-

D ~~~~~ ~~~ nun daha geçen kış çözülüp da- nunun kA.fi mukavemeti iktisap Bu hesaba göre mesel! Sta- ton şeker daha gelmesi beklen-
'if!ll&:~ ~ ğılmasına meydan ve~edi. etmesi için bir ay kadar bekleme lingradın tahkimatına nisanda mlş. tlç yüzler, beş yüzler, tonlar J h 0 

, O ~ İş Stalingradda da oyle oldu. zaruretinde olmasıdır. Eğer elde başlanmışsa, ağustosa kadar de- derken İstanbul on beş gün şe-
Hark~f - Kursk hattım Y~, kAfl malzeme ve işçi kudreti var- vam eden dört ay zarfında bu kersiz kaldı,bilhassa çocuklu aile-
800 kılometre llerllyen ve büyuk sa ve bir mevziin bütün boyunca tihkimat pekft.lA. ve mükemmelen ler büyük sıkıntı çekti. Niçin? .• 
fedakA.rlıklar ile Don nehrini ge- inşaata başl8.Illnl§sa tahkimatın kuvvetli olarak meydana getiril- Acaba, bu karar verilirken şirke· 

Zarariı hayvanların tahribatı 

Fransız fen akademisinin tet- için zararlı hayvanları öldürme çen Alman ordusu bittekrar ve ana parçası bir buçuk iki ay zar- miş olab111r. Makine ve teknik tin fstanbuldaki stok şeker mik
kiklerine göre başta fare olmak hakkında bir çok tetkikler yap- elinde ağır topçu yokken yeni fında biter demektir. Buna mad- vasıtalar bunu imk!n dahiline tannı öğrenmek kabil değil mi n h 1 h bir istihkA.m ma:nzumesine ça- deten lmkA.n olmadığrndan ve sokmuştur idi?. n:e;~~~~~ t%~~a~~ ~~ç~ mıştır. Neticede bir broşür neş- t1!1ca duraladı, Uerliyemedi. .'? · . İşin daha garibi; bakkallar'!_a 
milvar lirayı bulmaktaymış. recUlmiştfr. Bmıda her hayvan gün ~u~ birbiri ~ca mu- D • k K 

1 
bir gram ıeker bulunamadı~ 

Akademi bilhassa bu dar zaman- için bir imha usulü.g&terilmek- teaddıt müstahkem mevzilerl dü- anı mar a 1 ra 1 sırada onun yanındaki şekercı 
larda b.hribatın önünü almak tedir. şürmekle meşgul. dükkAnlannm vitrinleri karame-

Novorostsk, Tuapse, Mozdok, IA, çikolata. elftn ve badem şe-
A~açlara ameliyat 1 Kafkas geçitleri, hüllsa her yer- kerierile dolu duruyor. Helvacı 

de aynı şey tekerrür ediyor: Al- Attan du·· K 1 d.. a n en s.ode dükkAnlannda çikolatalı tahin 
Medeni memleketlerde ağaç, usulü de bulunmuştur. Bu hu- manlar üslerinden maklaşıp ik~ ŞeD tr8 UDY 01 " helvalan istif halinde. Tatlıcı 

bir çocuk gibi bakılır, büyütülür. susta bir «Yamama makinesh> ya- mallert güçleştiği anda yeni bir yaşayan İnsanlarından bı·rı·dı·r camekinlannda türlü türlü kre-
Daha fidanken kökü sık sık ka- pılmıştır. Bu makine ile ağa.em ta.hkimatıa karşılqıyorlar ve ma1ı. pasta tablalan ekıilmedi. 
bartılarak sulanır. Ağacın ko- çürüğü, yarası, kof yeri 15 - 8 ~ durahyorlar. Bunu ben tıpkı Danimarka kıralı bir kaz& İçlııe bir tutam boya katılıp bir 
nrnması, çocuklara, talebelere nlyede temizlenir; bu yerde kö- çlft camlı pencere prenstpine çirdi attan düferek aland mlsli yüksek raatle satılan bu 
daha kücük yaştan mekteplerde şeU bir oyuk açılır. Ve bu oyuk- benzetirim: En hızh rüzgA.r dahi Ko~nhagdan gelen ~ere gJ,: ,ekerler de bizim fabrikalarda 
aşılanır. ilkbaharda tesis edilen ta kalan talaş parçalan da aynı birinci camdan geçerken hızını re kıralın yarası bafında ve b&- yap1hp a.rffyatmı azaltmağa yel-
t1ağaç dikimi haftasından tale- makine ile hava verilerek ayık- iyiden iyiye kaybeder. İkincl cam cağmdadır. Yaralar a.ğ'ır değil- tendiğlmiz matahlardan değil 
belere boş, çorak yerlere, bayır- lanır. OyuA'un etrafı husust o kadar itinalı yapılmamış olsa d1r fakat düşme neticesi bir mi? Ekmeğin kame ile satılması 
ıara fidan cliktirillr. Boş zaman- zamkla sıv&'lllr ve hazırlanan dahi birinci camda hızım kay- sar'sıntı geçird.iAind lmalın kararlqtığı zaman undan yapı-
m'"da askere de ağaç · diktirilir. tıkaç oyuğa sokulur. Böylelikle betmiş rüzgA.r buradan _geçemez. hastaneye kaldınlm.:1na lüzum lan pylerfn hepsinin imali ve sa-
ARacm kesil~esi ~inayet işlen- ağaç, yapılan yama neticesinde Sovyet RUsyadaki harbler de görülmii§tür. · tJşı yasak edi!miştl. Faka~, b~t'!° 
mi.ş gibi agır cürüm sayılır, tekrar canlanır, büytlr, yaması böyle oluyor. Danimarka kıralı Ohtfatlan .,

2 
gayretlere ragmen pasta ımalinın 

~ddetle cezalandırılır. da belli olmaz olur. Buna bakarak bir çok kimse- yaşındadır Buna ratmen her önüne yeçilemedi. Leblebi unu, 
Ağacın kütüklerinde, dalların- Ağacın, çürük, kof yerine tq ler ve hattA askeı1 mütehassıs- gün ata binerek Ko enh~ so- nohut unu namı altında kaçak 

da husule gelen çürük. yara se- toprak doldurmak iyi değlldir. lar Sovyetıertn kısa zamanda kaklarrnda bir gezfutı yapar unlar pasta yapıhp satıldı ve hala 
bebile kurumaması için tedavi Bunun yerme yama yapılır. yaptıkları bu tahkimatın basit, Kıralın en büyük zevkl ata bin: 4a yapıhp satılmaktadır. Mini 

zayıf ve muvakkat mahiyette ol- mini yavrularm gıdasından kes-

Hafızasını kaybeden adam duğ'unu, başka türlü bu kadar mektir. Kıra!, yanında ne y&ver, diğimiz tekerleri de bu aslı nesli 
geniş tahkimat yapmaya her ne de başka hiç kimse bulunma- belirsiz pastalar yutuyor. 
§eyden evvel zamanın mftsait dan gezintil: yapar. Satflyatmı uaıtmağa _ çalıştı-
bullll'lnıa&ğı matalA.amu tıert •=~ ~ lımıs crşeker» in sonuna bir ,.le-Kendisi ne 20 aile talip çıktı . sürerek Alımin taamız kal>fllye- beri Iİ bqmda ..,.U.t bir ka- me)) llAveslle el üstünden bol ~I 
tinin çok azaldığı m~nasını çı- bine bulundulu halele kıral hil- harcandığı yetişmiyormuş gıbi, 

1 d ,. karmaya çalışıyorlar. Biz bu kfun tı k lyi anı a.ktadı bir de kara borsaya girip vurgun-
Fransada Lyon istasyonunda, «hiç bir '!:Y değişmem Ş» em"'l. noktalan tncellyecek değiliz. Yal- İl e e pe aşm r. eu malı olmasına ne diyeceğiz? .. 

bütün trenler hareket ettiği Bunu ögrenen gazeteler, ertesi nız modern tahkimatın övle zan- k sosyalist kabine kurulduğ'U Cemal Refik 
halde bir adamın hiç bir trene güntü neşriyatında zeklsız ada- nedildlğl ve eskiden olduğu gibi zaman kıralm yakınlarından bi- Danimarka kıralı atla geserken =-=--=-=-=-===-==-
binmiyerek serseriyAneı dolaştığı mm Monjuan ailesinden olduğu- uzun senelere ihtiyacı bulunma- rl şu suali sormuştu: 
gerek yolcuların ve gerek ıstas- nu illn etmftlerdir. dığrnı tebarüz ettirmeğe çalışa- - Sosyal demokrat ~çllerln buntmla çelengi lldye keserek 

memurlarının nazan dlkka- Madam Lemey adında bir ka- ğı lo.rallığını nasıl yapacaksımı? vansrnı Danimarkalılar, yansım 
'°~ . . k ı dın, bu adaınm kendi kocası ol- ca z. Kıtal düşünmeden fU cevabı Almanlar için dikilen A.btdeye ti:U ~ek~ı~tır. Bu adam as er e - duğ'u'nu söylemiştir. Hastane av- Bizans)ılar İstanbul surlarım vermişti: koymuştur. 
bısesıle ımış. Almanyaya asir dü- lusunda onu bu bayana göster- kaç senede yaptılar? Pek rakam B k lım bir tl ısı Kıral hakkında şu vakayı da 

Defterler 
Bu sene 8 milyon defter 

hazırlanıyor 
şen ve İsviçre yolile Fransaya mişler kadın hastanın boynuna veremiyeceğlm. Fakat son Magi- değil ..:ı.~1eı\ra 1 ' par r:ik- anlatırlar: Bir gazete satıcısı 18 
dönm~~te 018:,n Fransız esirlerin- atılar~: «Marsel, Marsell » diye- not tahki~atının bile bir ka~ leril~ ~al~ !.;e ~~~im, çocuğu boğulmaktan kurtararak 
den bın oldugu anlaşılmış ... Uze- rek kucll.klamlf Diğ'er yandan sene sürduğünü herkes b1Ur. Yal ktedi ld ğ\ı k d 1 bi tahlisiye madalyası almıştı. Kı
rt arandığrnda ceplerinden, hüvi- hasta da bunu.r{ üzerine sevinerek nız ŞU'llu söyliyellm ki Maginot'- ~ y ! ğ u m a ar ş r- ral her ayın son pazartesi günü Birlikler umumi ki.tipliğinin neza-
yeti, şahsiyeti hakkrnda hiç bir gülümsemiştir. En mühimmi de nun bu kadar uzamasına inşaat ap ca ım. kendisini görmek istiyen herkesi reti alhnda defter imaline devam 
kağıt çıkmamış. Kendimne soru- şu k!, madam Lemey, zak~sız yerindeki faally~tten ziyade par- Kırat, kanunu ~ide kendl- kabul ettiğinden bu gazete satı- ediliyor. Bu ıene ıekiz milyon def· 
lan bütün suallere: «Manjen>ı, adamın vücudunda bulunan bazı W.mentodaki müzakereler, bütçe sine verilen haklan:n azaltılma- cısı da bayramlık elblsesUe gel- ter hazırlanacaktır. Bu miktarın altı 
«Manjenv ... diye cevap veriyor- izleri de müddet umum111ğe anla- tahsisatı vesaire gibi kırtast m~a- m:\riç 0sızlanfaddanbl k=l ~~ m1ş ve verllen nişandan dolayı milyonu hazırlanarak piyasaya çıka
muş Nihayet bu adamın hafıza- tarak kocasının kendlsine iade mel~ler .sebep olmuştur. Yot sa m şit r. ı81dra arska i r fti ~ teşekkür etmiştir. Kıral kendi- nlmııtır. Elli vilayet, müracaat ede-
r"'" 

0

kaybettig-i anlaşılmış ve ken- olU'nması için •ehir mahkemesin- bugünkü teknik, demirli be .. on gkeç resrn n e a. er te ş er- sine yakı~uıarak· rek hissesine düıen defterleri almıt" 
ou.u ,, m"kı"ne tahkimatın boyle en mendiUni düşürmüştür. Bir ·""' · 1 t y · l' l · · ki · · d. · t d · · · hastaneye sevke- de bir dA.va açmıştır Fakat mah- ve a · - Johansen siz hakka en br. enı ta ıp erın ıste en yerme ~sı . e avı ıçın keme şahst lkrann kA.fl gelmlye- uzun senelere yayılmasına hiç asker hemen koşmuş mendiU mert bir in~sınız. Aldıl'ınız eetirilerek istedikleri kadar defter dılmış. . . ka be ceğinİ ileri sürerek, hakikatte bu de lüzum bırakmamıştır. ~l uzatmıştır. Kıral askere §U söz- madalya kırallığınun en yüksek veriliyor. tık partide hisselerinin bir 

Fakat garıptır ki aklım Y - bedbaht adamın ismi:ntn Monju- malzeme, iyi ~çi, makine ve gu- lerl söylemiştir: nlşamdır.» demlş, sonra görüş- lusmını çekenlere yeniden defter da· 
den bu hafızasız adam için yirmi an mı yoksa Lemey mi olduğu zel plan elde bulundukça mo- - Teşekkür ederim ... Meındill- meğe devam ederek sormuştur: ğıtılmaktadır. 
Fransız ailesi talip çıkmıştır. Bu hakkında delillerin, vesikaların dem tahkimat ne kadar uz~ mi kaybetsem çok yazık olurdu. _ Bir gün suya düşersem be- İzmir <Vilayetinin defterlerini al
ailelerden bazıları, üzerindeki ba- gösterilmesine karar vermiştir. bt: sahayı kaplarsa kaplasın uç Ç~kü henüz. burnumu sokabil- nl de kurtaracaksınız, değil mi? mak üzere gönderilen mutemet geç 
il izlerinden kocalan,_ oğullan, Mahkeme, kendi yakınJarı ol- dört ayın çerçevesi içrne sı~~~ digi~ biricik yer budur! - Hayır efendim. kaldığından, mekteplerin daha ~ir 
babalan olduğunu iddia ederek duğunu iddia eden bu 20 aileden labillr. Nitekim Alman or Bır kaç sene evvel komünist - Neden? ınüddet deftersiz kalmaması içın 
kendisini evlerine götürmek iste- sade üçünü ayırmış, bunların 1936 da Ren't işgal ettlk~ar~ partisi halkı ayaklandırml§, bir _ Sizi kurtarinata lüzum Birlikler umumt ki.tipliğince icabe-
mişlerdir. iddiası üzerinde durulacağını ka- l9~ de kA~t6~ı!arşı sonra kaç ~ kif1 sa.rayın önüne gi- yok. Çü'l\kü su ne kadar derin den tedbir alınmııtır. 

Fransa cumhuriyeti müddei bul etmiş. Bu ttç aileden birt th- ke tan ~!"c: bir ~nsız ha- derek. olsa stztn omuzlanruzdaJ\ yuka- Dıprıda aatılan defterlerle mek-
umumi1iği şu kanaattedir ki, Uyar Monjuan olup, bu 1ekAsız =tini ~emek i in tah- - Kıral n~rede?.. Kıralı gör- n çıkamaz! teplerde tev&i olunanlar arasında 
hakikatte Almanlar tarafından adamın kendi oflu oldu~u ıs- ldmat ç ka garp verdi mek istiyoruz ... diye baRı.rma~a Bu cevap kıralın çok hoşuna mllhlm ffat farkı vardır. Defter satı-
esir edil~ bu askeri'n adı Manj- rar edlyorm~. Madam Lemey ;:1 J:Pm~:ı rarmeşhur başlamıştır. gitmi~r Filhakika Danimarka ımın nararetlendiiinf eören bir kı· 
dandır. E!irlikten dönerken ka· koc&ı81, madam ?4aza da oğlu ol- ;e;ıA.t en «ind »: lştn ana Kıral ilk sesleri ifltince he- kıralı en. uzun boylu insanlar- ıım fırsatçıların, battal k&ğıtlMdan, 
fileden aynlarak yolda k&Yool- duğunu iddia etmişlerdir. e 

1 
syaniayes ıa:rtben 350 ki- men kapıyı açmış, dışarı çıka- dandır. tarife ve biletlik kiğıtlardan istifade 

m Mahkeme, rühlyat mütehassı- parçasını, etli rak: ec:lerek defter hazırladıklan g&rüJ.. uş. sı doktorlar tarafından zekA.sız lometre uzunluktaki en kuVV - Benl çağırd.ımz, geldim... • • • mUfdlr. E:nell müıteri 'bulan 'bu 
~~a:p:nd~= adam U2erinde tetkikler yaptır- blr tahkimat. sistemin! altı ayda demiştir. Bu hareket karşısında y enı elçımız Sofyaya defterler, billhare tavziahn yapıl-
ni Se J k b d b lun mak niyetindedir. Bundan sonra meydana getirdi. tahk1 hiç kimse bir şey slSy'lemed1R'ln- viaıl oldu muı üzerine aatılmamağa baılamıt-

n n or asa asın a u • hasta adam, ardı sıra üçer ay Ruslar ise esktienberl • den kıral sormuştur: Sofya 21 (Ak ) _Yeni elçt.. hr. 
duğu anlaşılmıştır. Hafızasız ada- müddetle bu üç aileye verilecek- mat lşhıde maharetltdirler. Bol - SöyUyecek bir şeyiniz yok- ~ bun.ya 
mm babası bu şehirden giderek tir Dokuz ay müddet zarfında lşçl kuvvetine sahiptirler. Son sa bırakın yoluma devam ede- ınfa B. Menteı . n S::okol mü• Mekteplerin bu seneki defterleri 
haııtanede oğ'lunu tanımış. Fakat b ·ailelerde hasta bir heyet tara- senelel"tn sana"yileşme h&reltetl Y1ın. geldi. Carda Har~lye P el il"k ancak tedrisata baılandıktan ıonra 
oğlu kendisine teslim edilmlye- f~a.n iyice tetkik edilecektir. de onlara k!fi derecede çtınento, ~İenler derhal 1k1 sıraya dl- dUrU, mulah:::;ı:r;:n~~ Tür~ ~_: hazırlanabflmlıtir. Gelecek ıene da
rek bu adam üzerinde psikolojik Belki böylelikle hafızasız adamın demir ft inşaat makinesi temin zilmışler kırat da bunlann ara- konı_oloıluk d k 1 dı ha erken hazırlıklara baılanacaktır. 
analiz yapılması kararlaştıntmış- evinde kendine gelerek aklını etmiştir. Bfnaenaley'h geniş tah- smdan ğeçmi§tir. Baz1lan şap- bauı tarahn an &11ı an · 
br. toplayıp kim oldufunu a.nlıyaca- kimatı birden başarmakta hiç kalannı çıkararak klra.lı selAm-

Bir gün hafıza.sız adamı Sen ğı 'ttm:lt edilmektedir. bir zorluk çekınJyecekleri şftphe- lamışlardır. o günden bert sara- MOH1M BİR SA 'l1Ş 
Moriye götürerek bir yol kavuşa- sizdir. yın önünde toplantı olmamı§tır. .Şe'h~imizin tanınmıı ve maruf ıah-
ğı üzerinde bırakmışlar. Adamca- Komervatuvann Tarihi TUrk Bu hu.susta bir fikir vemılş Kıral umuınt harbd.enı IC>nr& aiyetlerfnden Bayan KlNG, Amerl-
Aız, elleri titreyerek şqkın •. şaşkın musikisi konaerleri bqlıyor olmak için modem bir ta.hkima- bir gün Danhnarka'ya ilhak icada kalmıya karar verdifinden, 
sağına soluna bakarak bır yere Koneervatuvar tarafından terti- tın esas parçalarmın tnşa..a için edilen ıtmaıt Şlenil'l gezerken bütün mobilyalan, &sari neffseıl, gU-
~ koşmuş. Bir şatonun önün- bedilmekte olan Tariht Tlrk muıikl- lAzırn olan zamam görıden geçi- kabrlstan'a gitmiştir. Burada bir milı takımları, halılar ve aalre bi~ 
den eeçmiş, layılan karaağaç dl- ıi konıerlerinden birinci 3 iklndte,- relim: En fazla saman yiyen tarafta ölen Danhnarkalılar, di- çok nadide eıya ve mefruıab 2S / 
kiıt bir yola sapmış ve bir evin rinde verilecektir. Çoktanberi hazır.. betonarme tsttnat noktalannın iter tarafta Almanlar medfundu. 10/942 pazar günG saat 9,30 da 
önünde durmuş! Merdivenlerden }anmakta. olan bu kon.erler seçen yapılmasıdır. Bunlar enell bd- Kırabn elinde ya1ıUI bir çelenk açık arttırma Ue •blacaktır. Fazla 
Yllkan çıkmış ve kapının eşiğine ıene olduğu gibi büyük bir alaka ile yük bir kazı '(hafriyat) isterler. vardı. Kıral içeriye girince hiç tafsilat için 4 33 77 numaraya tele.fon 
geldiif zaman kendl kendine: beklenmektedir. Fa.kat e~r bu kazı ic;in maklne, dil§flnmeden bir bıçak istemiş, edilmesi. 

Büyük zafer diyoroma 
• • 

aergııı 

M1lll mefahlrimizl Dlyoromıtlı:ı.rla 
canl8'1dıttnak ısuretlle memlek•+ımız
de ilk defa bu tarzda hazırlanmıı 
olan - Bilyük Zaferler Dlyoroma 
Berglsl - bu ayın yirmJ .sekizinde 
merasimle açılacaktır. Sergi Tokatll
)'an oteli kat1ısında. O'ITAŞ Müesse
sesi salonlannda bir hafta müddetle 
saat (10) dan (22) ye kadar halka 
açık bulundurulacaktır. 
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JUIUila odalarından blrlnıde oturuyor- yor, kendlmtzi yerden yere atıyor
lardı 'ttçü de makiyallı ldl. ,Ncron• dut! .• 
~etindekı ihtiyar aöör blr sL- Son perde kapa.ıunca Onn1k Jat-
gara yi.lttlktan sonra güldü· tığı yerden e.miye eımtye, gözlerlni 

_ Ncron ve sigara!., Blrt>irine ne uğuştura uğuştura 1ı:a1Jayor, tatlı tatlı 
bdar ZJıd 1k1 şey değil mi? •• Neron geriniyorda. Böyle rahat rolleri hiç 

lngiliz gazetelerine göre Rusya, ekilen 
sahanın yüzde otuzunu kaybetmiştir 

ne bütün hayatında bir sigara içmlf. kaçırmaz, kendi alırdı. lngilterenin iktisat ıve ziraat mec• ri topladığı stoklarla telifi etmitti. 
hattı ne de sigara içen bir insan Gene gayet sıcak bir gece i4l. Ye- ı R . . t" ·ı Rwya bı"r au"' A Alma ....... a ile harb 
görmüştür ••• Bari atzımda. sigarayı şillröyde, deniz üstünde bir bahçede mua an, usyanın Mlfe vazıye ı ı e • ... --.1 

unutup d.:ı sahneye böyle çıkmasam!. temsil ~rlyoruz. En haflf bir rüzgar son günlerde çok alakadar oluyor- yaptığı zaman hububat cihetinden 
Munetkltıer: .vay efendim Neron bile yok! •• Yaprak kımlıdamıyor!.. lar. Londrada ç1bn Economist ve sıkıntı çekmemek için pek çok bü
algara lçlyor ha! •• o zaman halle tü- _Piyes baş.lamadan eyve1 ben Onnik I..iverpolda münt~r ~rn Tm~e yük stoklar 'VÜcuda getirmifti. Fakat 
tun nedir blllyor mu idi? •• • diye baş- Sirlteclyanı görerek bır mıktar ava.ru News (Hububat tıcarett ha.berlerı) bu stoklar Ruayanın bellibaflı istih-
larlar.... istedim. . . . mecmualan, mahallinde yaptırdık!&- a&.l mmtakalarının kaybedilmes.in-
Romalı cSena.to bası. kıyafetinde - Yooo ••• Katı.ven olmaz!. A.deti.-n n tetkikler üzerine Rusyamn bu- den hasıl olan bütün boşluktan dol-

olan genç aktör can sıkmtısı içinde de~llclir ••. dedi. günkü iate veziyetinden uzun uzadı- durmağa kifayet edemezdi. Bunlar 
ka.flannı kaldırdı: . Ona fena halde tutulmuştum. Ma- ya bahsediyorlar. Bu mecmuaların süratle sona ermekte olduğundan, 

- Bu ikinci perde bir rezal?t uol- maflb ren1ı: vermedim. 1 v d d d"- ruz· So et h"kA t" Am -"- da 
l'USUI Birinci perdede bqtanbap Piyes bqladı. Biz birinci perdede yazı annı apgı a erce .,, o • vy u ume ı. ernr;a n ve 
oyna:: Iklncl perdede hiç bir rolün rol ica.bı Onnlk iloe beraber müthiş el- .cG~;w~ sene. ~manların So~et: fngiltereden kendisine hububat ve-
•-n-'... u· cu r-"rdenin sonıuı- nayeti i~redlk. !kinci ~e de her ler Bırlıgı arazısınde ".)'apttklan ılerı rilmeaini üat üste istemiştir. o.............. ÇWl .. - .,..,.u h '- 1 . - . R h b b t s h"kA . k na doğru sahneye çık•.. Bari ikinci zamanki gfbl geçti. Nihayet üçüncü ar:&..et er~ uzerıne usya u . u a -~?et ~ u~etı ~eçen sene ay-

perde esnasında biraz kestlrebllsey- perdedeyiz.... yetıştirmege matı.us kuk mılyon ıbettıgı ara:ı.adekı zerıyat aahalann1n 
dit ••• Amma uyku da tutmuyor ki... Sahne kenarındaki tahta masanın hektar arazi kaybetmiştir. Bu arazi m.hsulünü teli.fi için Sibiryada bu 
Bazı aktörler sahnede blle, mesela üzerinde buyülc çanaıc içinde zehir. Sibirya dahil olduğu halde, umum ı•ene ild milyon hektar kadar boı 
rolleri icabı otururken. yahut yatar- yani Onnlk Sirkeclyanın buzlu birası Sovyetler Birliğinde hububat ekilen araziye hububat ektirmişti. Fakat 
ken dort. beş dakikalık kuçük blr duruyor .•. Benl de o kadar hararet arazinin yüzde otuzuna müsavidir. bu yeni zeriyat sahası, bu sene kay
.şekerleme kestlrlrlerml.ş,,. Olur şey basmış ki gözlerim hep çanakta! •• Ruslar Almanlar gelmezden evvel 1 bedilen yerlere nazaran ehemmiyet
değll ... Hatta onların böyıe yaptıkla- Üstellk o günü fena halde yorulmu- zeriyat sahasırnda yeti~en, yabut ye- sizdir, 
rını ne h:ılk hb ... -e:lenniş, ne de rolle- şum. I!U henüz başında bulunduğu- tişmek üzere bulunan hububatın bir 1 Son gü=ılerde Sovyet hükumeti 
rinde en kuçük ~ ak~ kg°:: ;:: ü~~~~~ü~~~i 0~~1 ~:ı~c~- kısmını toplayıp gerideki araziye Ktzılordu için yirmi iki milyon aıari 
çlarpabnnılş ... Ka.~ umsuış halkekaru o.ı: nın s:ıadettnc gıpta. ed ,,....,,dum YNi: nakledebilmiıılcrdi. Fakat bu sene kantar hububat stoku yapmağa ka-
an unnr •. 4-IVl!;r " ·'"· · 1 1 '-I ·ı . h k · · (B" k t .. k. d:ı sah ~e 3 _ 4 dakikalık bile ol- hayet o· A man ann yaptır;: an ı en are et- rar vermıştır. ır an ar yuz : 

:.n ş"kerl 1:., vapma •a pc-k aklım er- - Artık yaşamamalıyım elv!!da! .• te İşgal ettikleri hububat yetiştiren ılogramdı~.) Fakat bu kararın. t::'tbı-
diye bağırarak zehir çan"~ının dur- sahalardan, Ruslar, mahsulü geçen kı, Amerıka ve Kanadadan kafa de-m or. """ 

Ncron kıynk nd kı ihtiyar ak- duğu masaya doğru ilerlerken ba.,ı- sene olduğu gibi geri araziye topla- recede hububat gelmediği takdirde, 
tor gulum cdı: mın lçinde bir şlmsek çaktı. İşi tu- yap götürememişlerdir. Bunun mü-

1 
Ru.tyanın henüz işgal edilmiyen ara-

Bcı!t s ze kendi başımdan geç n ICı ta dokup: him bir sebebi vardır. Bu sene kış zisindeki hububat mıntakalanndan 
bir 'l:akn ı anlatayım ... B.r vakıt er ~ayı~ hayır knrdcşlm, .• Sen ya- :nevsimi çok uzadığından, mahsulün kafi derecede fazla hububat tedarik 
hu usı bir kumpanyada oynuyordum şama ı ın ·· A.,ıl clnayetl isliyen 'd k" d · tt k 'k · edilemryeceğinden, mümkün görün-
Blzlm heyctm r Onnlk Sirkeci- ben.m... Ben olmcllylm,. 1

• ra ı c 0 nıspe e ço gecı ·mış- müyor. 

Yan ismınde "I n n keyfıne son Diyerek Onnlk Slrkcciyand:ı.n evvel tır. S 
" b' Y aai Almanlar zoriyat sahalarını ovyet hükiirneti, geçen sene Al-d r c d du kun bir nktordu, Bir ıra dolu çanağa yapıştun. Blrdenbl-

yaz rrıe\•s m nd" ıstanbul ayfiyelc- re neye uğradı{P.nı ş:ı.şımn Onnlk Slr- İşgal ettikleri zaman hububat daha mllı:llann işgal ettikleri araziden Al-
rlnl dola.,ıyor, bahçelerde teınslller kecıynn elimden b ra çanağını alma- yeşıl olup idrak edilmemişti. Bunun manlar gelmezden önce on milyon 
ven orduk ... eOırnlk Slkccl}an. ken- ğa çalısıyor: için ne Don havzasındaki buğday ahaliyi tahliye etmişti. Bunlar Sibir
dı k lemi ile Fransızcadan •Sis - Hayır, •• sen yaşay .. ~ın •.. Ben tarlalanndaki mahsuller, ne de Aşa- yaya ve Türkistana getirilip yerle~ 
isminde bir piyes tercume etmlştı, Asıl cinayeti ben işlcdlm!. Bııak şu gı Volga ıve Şimali Kafkasya bölge- tirilmişlerdir. Şu kadar var ki hu on 
Hata o zamanlar pek hoşuma glden Uhlrl lçlp oleyim canım!.. lerindeki buğday ve diğer hububat milyon insan ç.ifçi olmayıp sanayi 
bir pasajı hAll hatırımda.dır. - Hoyır .•. Sen YD.Ş'ly:ı.caksır. •.. Ben Almanların işgalinden evvel topla- amelesi bulunduğundan, geldikleri 

Iştc yaz bahçelerinde bu eseri tem- olumü hakkettim 1 namamıştır. yerlerdeki zıraı istihsalde büyük 
sil diyorduk. Rahatını, keyfini pek Ikl avucumun a~suıa aldığun ça- Şimalt Kafkasya ile Aşağı Volga f .. yda temin etmiyeceklerdir. 
seven Onnlk Slrkecıyan p!yestelcl en naitn lçindeltl buzlu biranın serin- bölgeleri mahalli ihtiyaçtan çok faz- Rusyada zirai istilual meselesin
mük mmel rolıı kendi tizerln" al- liAinSe 

1 
.hbsodlJOl'dum. Adeta Onnlkle: la hububat yetiıtiren memleketler de arazi kadar zirai aletler de mü-

mıı,tı. • n ölecebln, ben olecetım.. diye d' B 1 d V 1 h 1. . L -

fiçunciı perdcn.ıı ba.şınd:ı. rolü ıca- çek.lşımeğe batlam.ıtt.Y: Bhi>l lmize ır. un ar aın o ga ava aaı man- him bir amildir. Çünkü Sovyet hü-
bı, bir buyük çanak i~indekl sorzum karşı lk.l fedakAr a~ glbl :a.vra- sulü Ural dağlarında ve gerisindeki kumeti, ziraati makinele,ıirmitti. 
ona zehlrl alacak ve: mvordut. Nihayet ben: yeni eanayi merkezlerinde çalışanla- Halbulti ıimdi bu usul faydadan zi-

- Ben sis içinde yürüyen bir ~- -- Artık yaşayamam ••• Elveda'·· dl- nn iaşeıine tahsis edilmişti. Şimali yade zarar vermektedir. Evvela 
mi7e benziyorum. Akıbetim tamam!- yerec çan.atı dfktim ve buzlu netıa Kafkaııyadaki fazla mahsul İM Ma- makinelerin iıletilmesi için milyon
le meçhul!.. Belki bir ~ayalıp oer- birayı 80lll damlasına tadAr Jçtlkten Verayı Kafltaa ülke.inin İafe9İne Jarca ton petrol lazımdır. 
pıp mahvolacağım,,, Belki de bu ala- aonra lcarpmda ldeta aptallaşan On- tahsis edilmitti. Makinelerin tamiri de mühim bir 
ten duvarların ardında aydınlık bir nlk SiMeci.vanın auratuıa baka bııka: Her iki zeriyat aaha.aa Almanların meseledir. Çünkü iıgal oluıMn yer
cennet bulacağım •.. Fakat bu uzun ha- - zehir, ne b.dar da acı im(f I.. eline geçtiiinden, Sovyetler Birliği- lerden getirilen makineler yolda bo
Jet yolu beni ~le Yordu ... Y&f&Dl&la diyerek çanatı ,ere atıp parça parça nin en miihi.na iki sanayi mıntak&a1 zulup harap olduğundan, henüz ta
cesaretım kalmadı! •• Artık ya.şuna- etUm. K~ d~ Onnlk 8lrkeeipn balkı i.fe kaynaldanndan mahrum mir edilememiıtir. Yalnaz Türkistan 
malıyım •.• Elveda!,. içln her '*flllll ~ 7WDlll&k kal I Cumharivetine -tin'lenler --L az 
Di~et ... Böyle aiyllyıt;ret ellndeld, .YUtıtlann üzerine t btt o nut 0 ...,..,r. 1 ·- .,.... 

kocaman bir vaa>yu andıran zehir gel keyfim gel! •. Bir gec~ de~:"~:. ı_a~~L~ama1nlarKda ~lman0rlara1 ı.~re- miktarda bulunduğundan, tamir 
çanağını bosalt'.'lct1k .•. ve mırıldana. fasını biz siireJlm 1'Lbu Bir üddet ttat sanan o an untt ve e nava- edilebilmiıtir. Kuybitef eyaletinde 
cak: eneı hararetten dUdokİ~ 1:irbtrl- lisindeki hububat yetittiren bet mil- bu gibi makinelerden anacak yüzde 

- Zehir ne kadar da acı!.. pe 7&Pıtaealttı!.. Halbutl '7Wl1Uil&k yon hektar arazinin fazla mahsulü altısı ve Türkistandaki Piwek (yeni 
Ondan sonra yere yıtılacak ve ıllteı.rin üzerinde ~ Jtaıdo.r da ra- Moıkova eanayi mıntakaıının iqeei- imıi Frunze) de yüzde üçü tamir 

61ec'lk ••• Piyesin sonuna kadar hep hatlaıauftım. Oooob piJ'es sonuna ta- ne mahau. idi. 8&1Dlann ifgal -Y•Y• edilmittir. Çelebi eyaletinde ise hiç 
:yattığı yerde blacak... dar ketA artık! .• Nuıl bana avans tabnôediJmit olmalan ile Ruayanan tamir edilememittir. 

Yaz mevsimi çok sıcak gidı.yordu. vemıez mi.sin.,· en mühim sanayi merkezlerinden bi- Makine ve petrol wığından, tim-
Onnik Slrkeciyan vuo şekllndetl ko- Mamafih gozleriml aralıklamı.ş, bu ri olan M09lcovanın iaoesi güçleımiı 1 di birçok yerlerde çifçi, araziyi ka
camaıı çanağın içine bir duble aotuk vaziyet kaııtıamdı& ne Yllpacağını bil- oluyor. 1 ra saban ile sürmekte ve orakla biç
blra koydurtuyar ve sahneye ~etlrti- mlyen Onnik Sirkeciyana bakıyor- Ruaya geçen sene kaybettiği hu-,melttedir. Bu ise genit mikyasta ze-
yordu... lşte rol icabı: odlusa~ıl!:iero zehtrtl kç~naıtmı klftnamış bubat yeti,tiren •abalardan dolayı riyat yapılmasına mini olmakta-

- Artık yaşamamalıyım elveda!.. 'um mu a :ı 1 1 
.ıı- k b · aza an mah.sulü biçok sene erdenbe- dır.> 
.... ,,.,re u neris. buzl•ı blrnyı beni - Arkadaşımdan sonra ben cıe ya- lllllHllllll•HllUHIHHHHHIHHllHHHlllllllllllllllHllllHHH8HHI• 

yut.kundura yutkundura içlyor '' şıyamam ••. Çanakta kalan aon dam- olsa penle kapanıncaya kadar da ye bağıra batıra sayıklar mı? •• sen 
bltlrlnce de mınldanıyor<tu· layı de ben !çip .öimellylm,, diyecek kaFlanıyacatım... O günkü mut,hlıf böyle ölü gôrdtln mü?, Re'Lil olduk ... 

- Zehir ne kadar da acır.. ve böyle ya.pacalttı, Fakat ben üste- yorgunlll'ktan dalmışım... Dı.şanda Tıep sana gülill'orlar!.• 
Bundan ,r.;onra kcndıni yere :ıtıyor- lik çanağı da kınnııtım. Şimdi ne Likln bir müddet sonra tcıunele- Evet, ben zehirlenip oldükten sonra 

du, Perde nihayetine kadar y:ıtacatı olacaktı? .• Mamafih OnnUt mii1rem- nerek uyandınldun, Perde kapanını~ dehşetli surette hılrlamış ve sayıkla
:lıç.ln sahncnın bir kôşc3lne şilteler de mel aktördü. Derhal kendini to:>l:ıdı. t.ı, Dı.tanda her e.kşamkinln a!Wne mışı.m ..• OnnUt sahnede: 
dizdlrm~tl. O her g~e aetıtri içtikten sonra be- olarak kahkahalar çınlıyordu. Kum- - Biç:ı.re ölen arkada§mı! •. 

lftc birayı içip zehirle ılnce krn- nim yapt.ıtım ha?'elretlerl, sözleri tek- panyanm dire'ktör11 karşımda :ıtC:jler Dedikçe ben köteden haltlkaten 
elisin! bu ~meıerln üzerine bırakıvc.. rarlamağa. bqladı. Yanı pıyeste el.. püskürüyordu: zuma. çalar gibi horiarmıŞl!n._ O: 
riyordu. nayetı i.şllyen lkl arkadaştan biriken- c- Yediğin haltlar ycti.§miyomıu.ş - zavallı ölen dostum! •. 

Halbuki bc.:n pl)c te onun rn sa- dini zehirl!yor, ötekl va.kanın sonuna gıbl bir c!e sahnede uyu ... Haydi o da Dedikçe ben: 
mimi nrkndaşı, hatta büyuk bır clnıı- kıı.dar yaşıyordu ya, •• Bu gece •Ya§a- ~ ••• Üstelik bumun ile zurna ça- - Hani benim çorbanı?,, dlye sa-
Yette kendisinin cül"Um erıkl o'u- yan o.d:ını. Onnlk olmuştu... Onun !ar gLbt horla... Ve enerede benim yıkla~ım... Nıhayet kahkahalar 
yordum .. O vicdan azabına d;ı.r~ıo.. işi kurtardığuu görünce artık endişem çorbam!.• diye bağıra bağıra sayıkla arasında perdeyi kapatnıa~a mecbur 
mıyar, zchtr lçlyarou. Arkr.da&UIUZ kalır.adı. Üçuneü perde çok uzun ha .• ; Halbu1cl sen zehlri içip ölmemiş olnnı.tl.-ır. Işte Sis piyesi boy!P.cp blt
ywnuşak şUU 1 r urzerinde yaticıur- surerdı. Zaten göZ!erim kapalı ••. Us- mı ıdin... Ölen adam zuma gibi hor- miş._ 
sun. bız uçimcu P-rdenln so:mna. kn- t~hk yat.tığını yer de yıımu.şak ..• Nıısıl ln.r mı?,, eNerede benim çorabım• dl-
L! 

(Bir vılclız) 

1>i7e.rek Ba.mz.aya ~- • 
Ahmet P8f&.YIL gelince, o henilz 

devlet lşlerinde'it ihensım ta.1mtn 
e~ HamıJanın tııa.gmı Y*
makta belıs görmüyordu. Onu gece 
gündüz te.§vik edenleMen bırt dıe ken
di Uhyası idi, 

Osman kihya her gün: 
- Aman paşam, Allahın en dol'ru 

ve merhametıı kulu :;iz mblnlz 
Der dururdu, 
Asesba~ da ba.f.kalanrun fel!t.eUn

de kendi saadeUnl anyanla.rdan biri 
idi. Hasılı Ahmet Pao& ile ba.şbaşa 
vererek Hamzanm bqını yaJmıata 
ve bu yüzden, evvelce sönen talih yıl.. 
dıııl.annı tekrar parlaUnağa karar 
vermişlerdi. 

Gerçi asesbası, Ahmet paşaya nis
petle a.rasıra vicdan azabı duymuyor 
değildi. Hattı bir gece bmıu kıa.rtsı
na da açmış ve: 

- Sen ne dersin, hatun? Biz, Ah
met paşa ile, padişaha, Hamza reisi 
gammazlıya&_ağlz amma.. bu yüzden 
büyüıt bir mesnede konmamız da 
yuzde yüz muhakkaktır. 
Demişti. Asesba.şının kansı: 
- Insan çok defa, kendi kazdığı 

kuyuya düşer.. başkalan lçln uçurum 
hazırlayanlardan hanglsinhı yüzü gül
müştür 

CevnbUe kocasını bu teblUtell ~
ten menetmek 1steınl.§9e de. Nazif 
ağa babayiğitliği elden bırakacak 
adamlardan değlldl. 

- Ben, Ahmet paşaya söz verd~ 
Padişah gömesine göz diken bir 
adamdım bu memlekete hayır gel
mez. 

- Ollu d1rl oW* yablı:yablliraea. 
adın d~ tarihinde teretU btr 'Jf//l 
alacK, 

Demiftl. Ba llÖll Ha.mzanm gururu• 
nu as mı okfadı. 

Hamza her ~yetin.den zt18d9 
mertllğl. cesareuıe meşhurdu, 

o gece ka.ns.lle 60f1. defa koyu:ı m
yuna yatlyordu. Ertesl gün evden ça.. 
lcmca bir daha dömniyecektt. 

••• 
Gece doğan günef 

Gece yansı Ha.mmnın uykusu tat
tı.. Yataktan kalktı. 

Ka.rısı. uyandı, sordu: 
- Neden uyumu10rsun? Yann yola 

gldecebln,. İstirahat et.melisin! 
- Konuşmak, içmek .• Seninle ba.

ba1& kalıp dertleşmek istiyorum, A7· 
eecıttmı 

- Akşamdan konuştuk, dertleştik. 
Beraber yiyip içtik. Unuttun mu? 
Ayşe uyku sersemliği Ue etrarına 

bakındı: 
- Yok3a sabah oldu da. benim ha

berhı mı yok?! 
- Hayır, Gök yuı;ü aydınlık amma, 

bu, gece do~an bir guneşln ışığıdır .• 
Neredeyse kaybolacak. Ortalık tekrar 
karanlığa bürünecek. Haydi, sen de 
kalk, Bana elinle şarap \er. Bu ge
ceyi uyku lle geıçirlr.~ek günah olur. 
Hııllml7.e şeytanlar güler ve melekler 
ağlar. 
Ayşe gözlerini llğ~tuııı.ra.k yatak

tan fırladı. 
- Gök yüzü aydınlık, Yıdızlnr bir

birini kovalıyor, Dünyayı aydınlıı.t.an 
güneş değil, ay, St!n beni aldattın. 
Hamzn. .• Hnniya güneş doğdu d!'mlf
tin? Deyip geçmişti, Aksi tesadüf bu 

ya,. Sultan Muradın hastalığı da 
uzayıp gidiyordu. 

- Benim güneşim sensin Ay.şecl
ğlm ! Beni aydınlat:ı.n, knrn.nlıkt.an 

aydınlığa çıkaran sensin! Senin o ka
Hamzanın Akdenize dar taUı bir hararetin, o derece ın-

••• 

ıkı sanı kendine çeken bir caziben va.r 
Ç fi ki .. Bunl:ırı düşündüıtçe, yarın sa.bah 

Hamza. blrgün kaptan pa§adan buradan nasıl a.ynlaca~unı, senı İs-
.şöyle bir emir aldı: tanbulda bırakıp nasıl gideğeğkni bil-

•On bet parça tekne ile (Kara mlyorum. Hergün seni görmeğe ah
korsan) ı ya.kalamata memur şan gözlerim enginlerde her zaman 
edildin. Yellı:enlllerin hazırlandı- senl arayacak, 
tını dün bizzat gi>rdilın. Vakıt ge- _ Merak etme! Sen sabırlı b!r er
cildtrmek lçhı bahane arı.yorsan, tek.sln! Alı:denlzhı tirin kıyıl&nnda 
açıkça ve mertçe cevap ver .. Bat- kendlnl avutacaıc herşeyi bulursun! 
kasını bu işe memur edelim• Hamza birdenbire kafla,nnı çattı: 

Hamza bu mektubu almca bptan _ HCf1eyl mt dedin? Bu da ne de-
pa.şaya Itoştu: meıt? 

- Devletııml Kulunuz hemen ha- Ane derhal dolaptan p.rap desU.-
rekete hazınm. Bir taç gündür na- alni çıkardı .. Kadehi doldurdu: 
hatmıdnn; gelemedhn. İften kaçına-
cak namertlerden detülm. Vatan jçbı - B&Jd1 iç bakalım. Sen b~er
canımı, kanımı ?ermep haDnm. de- pek hiddetli bir adam oıdun. tn
IKara korsan> dan korkum Toktur. -.n aenlnle konupnala ldetl korkıl
Onun s>etlnl tov~ Te- Akde- J'OI'. Neden katlannı çaUuı öyie? Ya
abıl. Au.tun in~ IEonan UeaDu- lan mı e6ylec:Mm? Ben .üıdenbıt ook 
tımdan kurtaracağım tY1 blllrtm. Babam bana Akdenlsla 

Dedi. Bu sÖ'ıler taı>ian pa.şarun ho- bütün eğl~cell .sııhlllertni l'e tlrta 
şuna gi~U: adalannı göltennif". inan 1-atı 

- Göreyim seni. Hamza! Benim JÜ- oralarda l,flcını detti. keındlnl ble 
zümü padifah J"&Dında tara çıtarma,, unutur. 
Herkesten ziyade aa.na ~ Haıama ~· bqladı, O zaten :yat. 
Eter sana güvenim ohnaAJdl. bu va- ~.önce de bir ha7tt lçmlştı. ıc.. 
zlteyt blzat üzerime alap AMen1lıe nsma. 
gidecektim. Fakat, dona.nmaınuıda •- - Ben aenin biklll'lıı erteklerdea 
nln gij)i Jitltler V&?Un, bana bu yq- dettlkn. dedi, 8eotdlltml candan aeve
tan sonra konJan pefkıde kO§IDat rtın. Dftnya.nın blltiiB melekleri btr 
düşer mi? araya toplansaJar, besi awtamular. 

Hamm reis, bu kısa konUJZDada.n Senslrı ıeçtrecetım günler benim lçta 
sonra, on bet yelıltenU ııe 1't1 gibı ı~tn- çok lfk'eneeU olacak, 
de Haliçten çıJcmata a verdi. - Çoit taıacak ml8Jn Alıxlenl2lde? 

O gün, Hamza. kaptan p&f8ılUD ,._ - 8!lll olmas. 
nından aynlınca derhal tereaaeye - Sözlt"rlnden bu seferin 07JWı stı. 
gitti. Evvelce hazırlanan gemi kap.. recetlnl anlı10rum. 
tanlarına iki güne kadar yola çıkıla- - Kaptan IJllll6 cBu 1.şi bir iltl ayda 
cağ11lı söyledi, Denize~! seçti bitirip d&ıecetlni umuyorum!. dedl. 
Oradan evine gitti ' Teaadüner yardmı edene. tabuk d6-

H3n!zan ın asesbaşı ile Ahmet. pa- nerim. 
§anın t~üsıerlnden haberi yoktu - (Kan. kor.san) ı yakaJamap ça
Padlşahın rahat.mııtınm deva.m ~ lıfacabm, sen -dönünceye kadar be
şi ve Piyale paşanın Hamzayı biran nhn de saçlarım bembyaz olur. 
evvel yola çıkması !çhı sıkıştırması - Niçin? Onu yakalamak o tadar 
Hamza lehinde birer tesadüftü. güç bir iş midir? 

Hnmza ~ki gün sonra. i:sııtnbuki:ın Ane kahkaha lle güldü: 
on beş yelkenll ile ayrılacak. Akde- - (Kara korsan> ı Papanın meşhur 
nl2:e çıkacak ve bir çok adalan yakıp deniz kartalliın bile yakalayamadılar. 
yıkan (K:ıra korsan) ı kov:ılı.yacaJttı. 
Kaptan paş:ı.: (Arkası var) 

BİLLO RŞİŞE 
bir lamel;f çevirdik ... Zaruri bir ko
valamaca ... 

- ~oldu ki> •.• 

Sandaldan acayip ıekilü bir 1 - Demek pek beğenildik> Ali ne müthif bir hakaret saydı. Koluna 
mahluk çıkıyordu: Baı örtülü, yel- dayı benim de seni gönlüm çekti. havada geniı bir zaviye çizdirerek. 
dinneli, ıalvarlı bir biçare ..• Karaya Bari aynı arabaya dü19ek. elini kırmı:n yün k~ağının arannda-

- Bizim başımıza neler gelmez 
ki .•. 

AŞK VE MACERA ROMANI - Hani RJza) ..• 
- F oyalan örtbas etmeğe ııitti. 

?."drika No. 101 Yaaıuı: (Vi • NO) - Ayyaz) .• 
- Ken<IA örtbas oldıa. 
- Deme 1 Niçin> 

Reisi jBeJli değil ... Bu yqtan sonra etme- Bedriye: 
- Buyurf diğini koymuyor... _ Söylüyordum ya: Gidifi sidit 
- Şu gocuklara burün:ııÜf biçim- - E ... Ne yaparun) ... Civel..öin d w"..ı· "d" · 

• • b E I -.. eıptaı sı ınm .•• 
llZIA izim Köse min olduğı.ıu an- ~ilvesfne kat anmalı... Çare · mi ikinci sandaldan karaya ilk adım 
ladık amma, yanındaki yar fidan var~ ... Ptk yaman teY ••. Desene e... ataa iMiyar obnuttu. 
boylu da kim?. .• Aman Allah, ba- _ Sorma ..• Sana da, bana ..ı_ _ M-...ı..-ba, Em=- f .J! 

ld a. -- •• e eau.... -
71 arn.:. .. _ pabucumuzu ten giydirir ... Tere pa- dedi. 

Fethı, guldu: buçla ilı:imizi de gene pefi•ra sürük- - Merhaba Ali dayı ..• 
- Dur ... O kadar çabuk bitme ..• ler... - Kılıiınm oturak alemine ayı 

Bayılma ... O lokmayı insana kolıııy - Deme .•• Beni de mi>... vydurmupunuz. Amma 7an1Dızdaki 
kolay yutturmazlar. moruğum... _ Bir sen eksik kaldındı .•• Ci- küçük 1>ey, y~lnız kılaiını defil, diÜ-

- Senin evi.Atlarından mı yok- veniyonan nasibini al ..• Olmaz teY ni de uydurmUf. cCidinin> diyor. 
•> ... ')enin çırağın mı)... değil ... Olur olur ••• Yan&flyoruz... Bedriyenin çeneaini ok,ayarak: 

- Bizim... l~ittireceksin sw. .. - Matallah mqallah. Ay parça-
F ethi. bu cemi sigasındald gizli Fethi, Köseye seslendi: ıı gibi pqal 

nuktenin ilk Önce kec1di de farkana - Biraz geciktik amma, arabalar Fethi ile Emin biribirlerinin yüzü-
Tarmamıııtı. Sonra, c:intakı hah ı beklemİf bereket... ftte... lkisi de ne bakarak alaycı alaycı göz ktrptı-
MZMek: duruyor... lar. 

- Biz.im ... Bizim... diye te- Köse: Emin. wulla rei.ae: 
nlı:kü?I .. bapnı salladı. 'Fakat - Evet... Gecilı:tili, biradu... - Kadm olduiunun farkına va-
hanı· miz usta) Hangimız çıralı:) Öyle icabetti... Zira deniz üzerinde rılnupor, dem~l - dedi. 

ayak basınca, korkak korkak etrafı- Fethi ansızın sinirlendi. Bu dere- ki ailahına hile götürecek oldu. 
na bakındı. Sanki nereye gittiğini, ce çabuk t~is eden bir liübalUik - Ne diyo ülen) Kime cliyo 
nereye götürüldüiünü, bu aktam hiç de hoıuna gitmemifti. ülen bu gidi. 
da bqına nuıl bir it açılacağını an- Hemen 9eainin perdem deiifti. Fetfü reis: 
lamak istiyordu. lakelenin hemen Akıi aksi: _ Ayran P,i kabanna: im~ 
oracığında durakladı. Emir itekledi y k ._, o·ı 1 Ola 1 nıml - d"-e onun omuzunu L-~L.-

A L d · -:L: b' d ., - o yott ımaz maz ., IUlll•'lfW 

ra.Mlll an PF• .. Lrr:- ır elJr Bu İfİn tertibini bana barakmqtınız. ok,amak istedi; fakat talvarlı kadı-
k.anlı ıaçrarmıb. ewıı ne derece s-~ k rildiii cilM, ı,. Dm hoyı'at •"&'iliaini demin onu 
tanbul bıçkını iee, bu da o kadar bir l b' ,._~ark ve • .,. -
A d 1 külı. _ L _ • d" F . . ara ınu.=c;e • e...mden kakh~ L-·netle bu se-na o u nanoeyıy ı. eantı tam -· --... 
enM:eİne kadar arkaya itmit. beline Sandaldan ç.Un sonancu a•- fer de F etlüni. elini omuzunclaa 
de kupk üatüne kıqak Nl"Mlfh. dqta.,.. döndü: itti: 

Y f Se - Bala kötü :..ı _ _ ba ... r __ ı:._:-lllt çevik sıçrama hareketinden - Haydi, cur.ac:a IM4I ••• n fU ._ ~ .. -
80nra bir kedi gibi aheste aheste yu-" ön arabaya bini Eı:ıin ekndi de ora· 9U'anmız ne idi> Şet.e~ oS. 
rüdü. sonra plvar1ı kadına eMUİn- ya. Ali dayıyı da yansuza aluı. Ten- ...k iılemini bilmezaün el;,. .... d~ 
Jen muıtalıyarak: ha yerlere gelince çala eöyliye gi- yivermifbm. 

- Ne trakıhp salayon> Yürü, get. dersiniz. Biz de arkanaz aıra sizi ~ Fedai. mut.&ta!nna: 
- dedi. - Var fU arabalann yanı- kibedeceğiz ... Haydi! -·Şöyle iki adun beri sel, Ka-
nal Bekle bizil Emirlerinde öyle bir kati.yet var- rapanarlı Onnalll Bak sana ne ..., 

Bir iki adım sendelwen kadın, efe- da ki, üç ltiıi. için için Lomuzdan- latacağun .•. 
•İnin bu emrine hpabp itaat etti. maltla beraber, ön arabaya yerlet- - Açak de ne diyecek isen ••• 

Ali dayı onu istihieıffa arkasından tiler. Arabacı ata kamçJayacağı sıra· Kulağına eiilerek: 
aıöstererek: da, Ali dll')'l: - Diyemem 1 Arabacı var, eaco 

- Bir tunun haline bakın, bil' de - YamanmtfGn be. - dedi. - .ar. 
fU yi.r fidan boylunun 1 Arada bu Yar fidan boyluyu da. pcoyu da Karapınarlı meraltla iki üç adım 
kadar fark Tarken ne demeie beni cebellezi ettin. ataralc tenhaya çekildi. F etıhi de aı-
kabahatli sayar1UUz bilmem ki) .'.)ürüp gittiler. kaaa eua 7iirüdü: 

Bedriye bir kahkaha atta~ Anadolu kabacla~ buma keacli- , (~var) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 

A~ŞAM 

SATILIK KAl\IYONET - Galata, 90000 LİRAYA - Tnkshn Talimha- KİRALIK ODA - MobJJyalı aile ya
pmda. Ş~i Osmanbey ead. B!.llk Ap, 
S CÜ daire, 

Sahife 'l 

Türk Basın Bir ligi ve Ortakları - .. 

Resmi ilinlar 
KOLLEKTlF ŞlRKETlNDEN: 

APARTll\tAN KAPICISI ARIYO· 
RUZ - Bir k:ırı kocadan lharet 
rocukları olmayan, kefalet de vcrebl
llr. Aqam gazetesinde (K.P) rümu
suna mektupla müracaz.t. 

1ttAI, SAlIİPJJillİNİN NAZARI DİK
KATİNE! - Büyük han. npartıman, 
emlfık işleri uzerlne; kefaletli, tec
rubell, faal b1r zat ucuz flatle vekll
harçlık vazifesi anyor. Akşnm'da 
M. F. rümuzuna. 

Kalııfatyerl Yelkencller cad. 147 nede 6 kat 6 oar odnlı kaloriferli kon
No. dn bny Cemil'e müracaat, - 1 forlu npartıman satılıktır. Dosya 277 

Taksim Emldk Han Emlfık Yurdu Tel, 
LİNCOLN l\IARXA - Yeni bır 81- 4443n. 

llndlr ne 52 beden yüksek k.alltecle ---~---~~---
yaptınlmış bir takım Fırak. orta HOOO LİRA YA - Taksim meyda.nı
boyda IA.stlkleri yeni ikl tekerlekl~ na 2 dnklkA mesıı.fede ayda 90 lira 
Apollo mnrka bir bisiklet sahibl elln- lratlı ıı kat np:ı.rtıman satılıktır. Dos· 
den satılıktır. CG. Satış) remWıe. ya 311 Emltı.k Yurdu. Tel. 44439, -

SATILIK Bnrt1K ARSA - Taşkn
anpta. tramvaya 1k1 daklka. mesafede 1 
etrafı duvnrln çevrU! manmrası rev
klAde olan arsa ııntılıktır. Son Posta 
gatetesı sırnsında 17 numarada Bay 
Hayriye milrncant. - ı 

İstanbul sicilli ticaret dairesinin 28733 ~cil numarasında 
mukayyed ''c İstanbulun bütün yevmi gazetelerinin hi edat 
olduğu Şirketimizin mukavelesinin G ncı mn(Jdesindc ·irketi· 
.m.izin mevmn lştJgall: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve 
müesseselerin ticari mahiyette olmayan ilan
larının gazete ve mecmualarda vesair ilan ya
pılan yerlerde neıri için kabul ve ne İr vasıtala
rına aevkedip neşrine tava.ssuttur. 

SATILIK OTOMOBİL - -' k.1~\Hk '70000 J,fRAYA - Kurtuluşta. cadde SATlUK - Bir bluamn 144 m. I 
murabbaı poyraz yerinde kaplı cal
vo.nlz flğure ,yeni saç. Kadıköy Ku.5-

1 

kapalı, husus!, az kullanılnıı~. çok 1y1 fizerlnde 6 katlı ayda 335 lira ıratıı 
halde. 4 lastiği yenidir. Elhamra :pa- mficeddet ııpnrtlmnn satılıktır. Dosya 
snjı, Lul:ı. kundura mn~a.za.sına mü- 379 Toks1m Emltık Hnn Emlak Yurdu dll1 OSinan paş:ı. sok. No. 27 - : 

iş Altll'OR - Okur yazar hesap 
•şlerlnden nnlıyan ve Fransızca bilen 
b r bay haftn.nın muayyen giinl~de 
pnzar günleri dahil hc.r gün 4 ien 
ronra çalışır. Akşam'da K.A. rümuzu

racaat. - 1 Tel. 44439. 

SATILIK l'tIOTÖR - Az masrafla :tOOOO J;fRAYA - Mnçkad:ı. köşe ba- KfRALIK - İç, duJ boyalı hnvadar 1 

bir evin 1kl kntmda S oda ban~o. Ka
dıköy Altıyol Gazı Osman Paşa so
kak '27. - ı 

denlze gelir 600 devlr 35 beygir (Ak· şındn 314 metre arsa satılıktır. Dosya 
sel05) mar:kn yedek parça.lan He s:ı.- 274 Taksim Cmnburlyet meydam Em· 
tılıktır. Yağ iskelesi No 8 c miirn- IMt Hnn EmJAk Yurtl..u. Tel, 44439 -

caat. -
1 

10000 ı.1RAYA - Taksim civarında na. - 1 

DİKKAT - Eski ve ycnl SATILIK PİYANO - Alman mnr-
GÖZTl.,PEDE SATII.IK KÖ "K -

5,5 dönfim 8 oda hamamlı güzel man
zaralı deniz gör'lir, eşc:ırı müsmlıe~ı 
havi. Moda caddesi No. 34 bay Ce
male müracaat. 

!5 odnlı b:ıhcell ev .cıatılıktır. Dosyn 
285 Taksim CumhurJyet meydanı Em
l~k Han Eml!'ı.k Yurdn, Tel. 44439 -

1'ürkçe yazılan bllir. hesap yazı mn· kalı iyi halde bir piyano satılıktır. 
klneleı-1 kullanır, şirket ve fabrikalar- Büyükada Ankara palas oteli sahi. 
da muh:ıscbecillk yapmış, dı0anya bine mfirncant. Telefon: 66.80 - 4 
r,ldcblllr. Akşam'dn Rı!at rümuzuna -------------- 13 00 J,İ!?Al'A - Be: lktaş Cnrşı 
mektupla müracaat. - t SATil.IK CAMEKANLAR - Çiçekli lçindf' k!ı.r.lr dükktın atılıktır. Do-;- ACELE SATILIK ARAZİ - W 

bostan, bir zeytlnL.k lkl koşum bey
girli müceddet ko.~lu ve tefemıatı 
sahibinin dış:ın gideCf'(:lnden ~tı
lıktır. Pendlkte Gnzl Paşa cad. 'No. 5 
EmlO.k Işyerlne mürnco.at. 

Arnov:ı. camlı 14 metre.dc.'1 fazın <:a-ı ya 283 Taktjm Cumhuriyet mevd:mı 
YVKSEK 1KTfSAT \'E TiCARET mek{mlar \·e kapılar ve ç!ft kanatlı Eml1ik Han Eml~k Yurdu. Tel. 44439. 

l\JEKTEBİ TALEBESİliM - Fransız- kasalı camlı pencereler kelepir &atı- -
en biliyorum. Öğ:eden sonrn.l::ı.n her tıktır. Pahalılıkta fırsat. Müracaat: 1 
bangl btr işte çalı~a~ istiyorum. Kadıköy Ermeni klllsesl arkası Dum- l'iOOO J.iRAl'A - Beylerb:ıy!nde 3200 
Akşrm da B.E. rümuzuna mfimcaat. lupınar sokak 12 telefon 6067!' • 2 metre arsa s:ıtıJı.ktır. Dosvn 275 TP.k-

- ı slm Cumhurlyct mevdanı Emlftk Han 
-------------- ACRE SATILIK PİYANO - Yenl Emlfık Yurdu. Tel 44439. 

ORTA YAŞLI BİR B.\YAN - Y:ı.1- temiz kullanılmış Plllyer marka. Mo- bir dnklka mesafede lO odalı C:cittr!k 

t 
SATJLIK EV - Brşlktas tramvaya l 

nız y:ı.şlı bir bayın ev ~erlnl görecek da caddrsl No. 34. Bay Cemale mfi-
1ş :ırıyor. Akş:ım'da <A.A,A) rümu-
r~a m ktupla müracan;t. - ı 

rncant. 

SATil,JK ELEKT-UiK ~toTöntJ ..-
JG ~ŞI.ARI :lA - ~nklzlncl Sl- Tomsen marka 7 beygiri!k Çcmber

nıfa knd:ı.r okumuş tah">!U olnn ve j utnş Kürkcü Pazan sokak No. 4 • 6 
b1ç b!r yerde çalıı;mamıs bir Turk _ ı 

r.cnci münasip b r Jş arıyor. Akşom•-ı 
an IGc.ztep") rumuzuna. - 1 JlOKTORI.AilA - Az kıtll:ınıl~ 2 

. . .. forseps Tarlcr. bnglotrlps. Kranyo-
Jl'I FRANSI7;CA Bil.P.N - Ve yük. tom, ambrytom maka"ı. ansı satılık· 

t:ek tlC'aret mektebine devam <'dcıı biri tır. s:uıt ıo . 12 Şişli Oımı9.nbey Kı .. 
crnç o lrden .rnnrı:ı. çalışmak fü:~re iş rn"ı sokak. 14 -
ımını.akt:ıdır. Akşamda CT C.) rumu-
zuna - 1 SATUJJ[ - Temiz kullanılmış kom
i,.ABRİKı\ iDARE KATiPut.i ~AP: ple modern_ mnslv yemek odaSl 30 
J\tıŞ _ Türkçe mumaberat.ı, Fr:ı.n.sız- modeJ.ı 12 Lı.mbnlı R. c. A. radyosu 
en ve dnktııo bilen bir r;enç 1:J arıyor.! her gün saat l1 dc.n 14 de kadar Cl
Borı rvlsi vnrdır. Ak.,nm'da tKCıilp, hnngir Şl~rci sokak Kızkule apartı
rumuzuna murncuat. _ 1 man 5 nunınmyn murncnnt. -- ı 

iŞ ARll'ORUl\I - Fabrika Ve mü· 
c C!ıelcrdc gece bckçlllğl ve huna 
b n..eer işlerde ~alısırı.m. Akşam gaze. 
tc:stne s.s. rümuzıına mektupla.. - 1 

iYı ı ·ciLJZCE niL~ - ve bll
hn ) tc:rcüm(' ı...~erlnt!e çaıı~ablle<:P.'.t 
bJr TUt.k gmcı Jş nnyl)r. A~nmda 
Ş. Ş. 

2 IŞÇt 'ARIY ANLAR 

DiPLOMALI l:CZACI ARANUOR -
Sllivride çalışmak üzere, Lrtcklllerin 
Fatih mnlmtıdürlüğ:finde bay Abldlnc 
muraca:ıtlnn. - ı 

!UÜRERBİYE ARA:NIYOR - :Mnç· 
tndn bir ııile nezdinde 4, 5 yaşında 
bir er.kek çocuğu bakmak ve Alman
ca öğretmek üzere blr mürebbiye 
nr:ınmakt.adır. İstanbul posta kutu
m 251 e yazı ile müracaat 

BİR RADYO - s.ııat ve elektrik 
mata,z:ısı lç1n 1y1 bir erkek sn.tJcıya 
ve bir ha.d"mc.re lht!ynç vardır. Her 
gün sa:ıt 9 - 10 arası Galata Banka
l:ır caddesi No. 59 n mu~~ __ 

ÇAMASIRCI, t~co ı\R.\Nl\'OR -
Ortakoy Şifa Yurduna çnınaşırc.ı, 
fttiicü n.lınncaktır. Her gün ö@eden 
sonra nmesseseye müracaat etmeleri. 
Mu:illlm Nacı cnd No. ll5 

TEZGAHTAR ARANU'OJt - Tu
hafiye mağazalarmda çalışmış tcc
rfibell dürüst tezgfilı.tar genç bir bay 
bir bayan bit de 12 - 16 yaşlarında 
çocUk alınncnktır. Akşam'da (Acele) 
rftmurrnna mekt11pla. (20rulG) ya tele
fonla mürncruıt 

ŞIK BİR PİYANO Sl\TD.IKTIR -
Taksim Tarlabnşı Yağhane sokall-ı 
No. 50 .- 2 

4 - Kiralık · Satılık 

2000 LlltA - Dört oda, ttıutf'lk, lki 
hell'ı. ku~u ve taraçalı k."ıglr ev. İçln
c!ckllcrc müracaat. Kuzguncuk İco.
dlye Hanının solt:ığı No. 34. - 2 

ORTAKÖl'DE - Tramvay cadde
sinde altı dnirell, üç dükkfı.nlı senedt 
1600 lira getiren k5.gir apartımnn 
25000 liraya satılıktır. 13 - 14 arnsı 
80989 a telefon. - ı 

DID'RF.N SATJUK BAKK.o\Lİl.'E -
Fntlhte töŞc-başı üzerinde 3 odalı evi 
ayrıca bodrum ve ardiyeler! bulu· 
nan. Satan: Falih postahanesı ya
nında 38 - 40 ıUğur Emliıkt 

SATILIK ARSA - Fatihte tram
vaya iki dakika 15 metrelık caddede 
9.12 x 13.02 cephell deniz görür köşe. 
Satan: Fatih posta.hanesi yanında 38 
Tevfik. 

..,ATii.IK EV - Fatih Malta Bab
nnlbl sokak sayı 33/2 iki konforlu 
bina acele satılıktır. - 3 

KİRALIK ODA ARANIYOR - Tak
sim, Beyoğlu, .Ayazpaşa, Ş!şll semtle
rinde mobllyell ldralık bir oda ara
nıyor. Akşamda K. T. rümuzuna. 
mektupla müracaat. - ı 

4600 LİRA SENELİK NET VARİ· 
DAT - Çok merkez! yerde altı biiyük 
daire metin ve güzel bir apartJ man 
sahipleri tarafından s::ı.tılıyor. Her 
gün 4 - 6 arası Çarşılrapı Aras elek
trik mnğo.zası 93 - 95 No. ya müra-
caat. - 1 

ACF:LE SA1ILIK APARTil\IAS -
Beyoftlu Knlyoncukulluk İngiliz sa
rayından aşağı Hamalb'14ı Yenlyol 
Sanınn meydanı Petro Fncı !ınnı ya-

Oç KİŞİ-SİN - Hizmetini göre- nında Tevfik Efendi sokağında 31/1 
eek ibii' bayan 'ltntnıyor. SUltanharruun numaralı senevt (1240) Ura iradı bu
~ln Bey han altında 22 numaraya. ltınan llç katlı mficeddet Gil!ıeşli 
ı:mürncaat. · - 6 npartıman lçlndekUcre müracaat. 
niş MUA YENEBANESİNDE - Ça- - 4 

:lışmak üzere genç bir bayana ihtiyaç -~ i 
wrdır. Galata Necatı Bey caddesi l\.ARG R SATILIK EV - Erenköy 

o 160 da D~ bakımevı sahibi zeıtı istasyon clvannda 3 oda bir mutbah, 
H~rman•.a mftracaat _ ı banyo yenı yapı bir dönüm bahçe 
·--------· _ _ .;._ _ __ kuyu elektrik vardır. Erenköy Altın 
MtlCELLİT ÇIRAÖI AR.ANIYOR - Tarla H~ .sokak No. 19 lçlndeldlere 

tielnde lntJznmln ve temJz çalışan mü- 'Sahibi -Mııstafaya müracnat. - ı 
cıemt çırn~a ihtiyaç vardır. Her gün 
ıAnkam caddesi Afitap mağl\7.asınn !\OEL'E SATD.IK 'MUCEDDET KA
mUracaat edllmeSI.. _ ı GIR EV - 4 odalı muntazam duvarla 

3 - SATILIK EŞYA 

ntşçi EŞYASI SATILIKTIR 
Fotöy, asına tur elektr!k. dolap, ta.b· 
ld ve saire acele satılıktır. Tallple
:rln Çnrşıkapı Yenlokul sokak No, 14 
.kat 2 ye. 

~vrll~ yarnn dönüm meyva b:ı.lı
ı:eıı, elektrik mevcut :ileride kı;-met
ı~ecek denize nazır. Eyüpsultan Ra
ını Cuma mah:ıllesl Kabrlstan sokak 
9 numara. Pazarlığı Akşam llfi.n me
murluğuna şltahen mürn.caat. - 1 

SATILJK - Tn~kasapta tramvny 
durat,'lnn beş dakika mesafede dört 
sene mukaddem inşa edllml.ş kli.rgir 

SATJLIK EliER TAKll\11 - Zabitan 1kl katlı ve her katında tkl bilyUk oda 
rukfibuna mahsus nz kullanılmış koridor ve mutfak vardır. İstanbul 
tekmil te1erruatne ucuz satılıktır. Belediyesi Levazım müdürlfiğünde Zi
Topha.ne Salıpazarı tra.ınvay cad. ya Doğucı'c müracant. - ı 

Nalbat b::ıy Mehmede müracaat. KİRALIK APAltTIMAN _ Beş oda 

s.• TILIK ICAPTIIBÇTI - 37 mo-
1 ılamıarnya nazır müracaat Sultan

d 1 C'h vrrıle marka müracant ca- hamam Katırcıo&Ju han 1Jdnc1 kat 

12900 LİRAYA - ŞI lldf' 8 o<inlı oy- ve kuyusu bulunan ahşap bina sntı
da 70 llrn lrntlı rv c;ntılıktır. Dfl<-y:ı. lıktır. KÖJ)rllnün Kadıköy 1skelcs1 
278 Tnk~lm GumhurlyM. mt'Vdanı Em· k--nm::ırotlarından Kemal Snnny'a mii-
lfı.k Hnn Ernl{!k Yurdu. Tel. 44~!! - ı rac:ıat. -

ROOO L1RAVA - Nuruosm::ı.nlye cad- SATILIK KÖŞJ{ - Çer.eelköy lske-
dcsindc 12 m.. yüzü 14 m. dcırlnllğin- leslıır 15 dnkik::ı. 7 ocı.:ı bahrc Jr.'lnde 
de arsa sııtılıktır. Dosya 279 Tak!lm b r od:ı, ahır. sarnıç, kuyu, 8 dönüm 
Cumhuriyet meydanı EmlO.k Hruı Em- c:rnzl ııe çe~t meyvalar. İçtnd kl.!eı-e 
lli.k Yurdu. Tel. 44430. mürnc:ıat. 

3onrı LİRAYA - Bcyo"lu Tarlab:ı
şıncln 3 od:ılı khlr ev satılıktır, T::k
slm Emlik Hnn Eınlf'ık Yurdu. Tel. 
44439. 

3000 J,İRAYA - Vanlkoyünde Rüı.
tım yanında J.eblcleryn 230 nırtre ar
sa satılıktır Docyn 256 Taksim Cmn
hurlyet meydanı Emll'ık Hnn Enıl5.k 
Yurdu. Tel 44439. 

7000 f,İRAYA - Nl~antı ınd:ı ~ ... 
sası çok kıymf'tll 6 odalı ahşap ev r::ı.

tılıktır. D:>Sya 282 Taksim Eınliik 

Han Emlik Yurdu. Tel. 444Z9 

5000 ı.İRı\ YAi - Ak&nrayd,ıl 10 Qctall 
1ld bölük nyrı bnhçelert bulunan ev 
satılıktır. Do.~ya 231 Tak..: m Cumh·ı· 
rlyct meydanı Emi!i.k )-I:ın Emlıik 
Yurdu. Tel, 44430. 

f.000 LİRAYA - Kadıköy Acl,)la
demde 3 katlı 8 odnlı Ayrıca 3 odalı 
ev ile 2600 m. arsa satılıkttr. Tak ... im 
Eml~k Yurdu Tel. 44439 Dosya 287. 

280GO J.İR.ıU'A - Yeni bir apartı. 
man (HO) lira gelirli dort kat deniz 
ıtörür bnhcesı \•ar.dır. Tr::ı.mva.v dUl'a
~ına (2) dakikadır Fatih Klrmastı 
mahallesl E ki Şffalı:ınr sokağı Metin 
apartımanı (3) iincli kat bay Aliye. 

-3 
KİRAl.IK l\JÖUI,F. ODA ARA~I

YOU - Kalabnlıksız lyi bir aile için
de konforlu bir oda bir salon \'t!ya 
müst:ıkıl 2..3 odnlı bir da.lre acele is
tenmektedir. Tel: 20096 

.:\IOBİI,Y.;\1.1 KİRAI.IK APARTI
MA. • - Şişli, Bulgar Ç3l"'Şlsınd::ı. altı 
oda, kalorifer, asansör. telefon ve sair 
konfoı;u havi bir apartman dairesi 
kiralıktır. isteyenlerin, İstanbul, 
Bahçeknpı, Cermanyn han 16 No. da 
bay Abdi'ye müracan.tlan. 

1'?000 LİRAYA SATILIK KAilGİR 
EV - Kndıköyünfin iyi bir yerinde 10 
odalı büytik bahçeli ve k1:yulu elek
trik havagnzı tesisatlı trnmv:ıyn çok 
yakın. Galata Necatıbey cad. 239 
MezeclyC' mürncıuıt. 

-~ 
KUNDURACJI.AR.ı\ - Beyo~lunun 
ehemmlyeUI btr meddlnde sayn. ya
pıştırma m:ı.kiıeler1, ehemml.fetu 
miktarda yerli, Avrupa derUerl bu
lunan te,şkllatıı bir dükknn devren 
satılıl"tır. ll'elcfon: 44097 - 2 

5 MÜTEFERRiK 
-....-----

Al, lANCA Dl:.RSJ.;I" ti - Usulü 
tedrlel mükemmel olan biı Alnuı.n 

Öğretmeni Alm.ancn dersleri \'ennek
t-Odir. Pazardan maada her gün saat 
4. ten 7 ye kadar lstlkliıl .cııddesl 133 
No. Hasan bey apartımnn 2 n<'l mm·
dlven ı fnel knt G No yn mtirnca.at. 

-3 

S '\TIUK CİNS TA \'lJKJ,AR - Ge- 1 
çen ve bu Bene yetişme Brahma ho- ~ 
roz ve tavuklar f!atılıktır. Mtiracaat: 
Paşabahçr. Beyn7.crguvan sokak 50 
Ahmet Çınbay. -

BİR iNGİl.İZ IJAl'I - Makul 
llat, çok kolay ve seri metodı:ı ders 
verıyor. Şehir içine, sayfiyelere gider. ı 
eLessons• rumuzuna mektupla miira-1 
~aat ~ ı 1 

Al.JllANCA Dl.:RSLlmt - Çocukla-! 
ra. büyükle.re, üniversite tolebelerl. 
ne, memurlara çok kolay bir me
todln, ı\lmruıca stenografi ve mukfl
lcıne dersleri veriyorum. TaksJm Ho
ca Zade sokak l ı Alman hastnnr:s~ 
karşısı 3 üı1cil knt Madam Siftar. 

-3 

ın:~ şuımsiNDJ.:N l\IF,ZUN '- Bir 
genç kız ortamektc'p talebesine ma
tematik dem vermektedir, Akşam 
cazetcsmde {F. Şl riimuzıma mr:):-
tupla mürne:ıat. , - 2

1 
MliKTUrJ.Al'INIZI ALl.>Urn~ız 
Gazetemiz ldrı.rchaneslnl adres 

olarak göstermiş olan luı.rllerl
'1117.den 
BS-N"JD-F.v-SH-
F.v, -Atru -A 1'- R S- V -
Ş N - Thl;"!i - M O -. P -

SE 

1 
namlarına gelen mektuplan lda
rebaneml2den nldırmalan rica 
olunur 

Bozkurt-En tilf 
Tanınmış ve tutulmuş 

bir müessesedir 
-.ıa Aııd~ BAmld c- ııo. a "NoM .... lıılA_,........ 

11ııınmıııııııııımıı11111ııuuımm111uıımııııııınnıııı111ıııı111ınuııı11111ııııııııııııııııınınrııuıııı1111111ııınıınnıııwı1111111ııw 

T eşvikiyede satılık arsalar 
Teşvikiyede Emllı.k caddesi üzeıinde her türlü 

bina yapmağa müsait iki arsa satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri 
~9 •reşvlldye - Harbiye VaU ko

nağı mahnllesi Bostan ve 
EmlAk caddeleri eski 8/4, 

Kıymeti T~mlnatı 

ye?rl 23 numaralı arsı. 
Trşvlklyo - Harbiye Vali ko
na~ mnh::ı.llesl Bostan ve 

21.S25.- lira 428.50 MI 2133 - llra 
401 

EmlAk caddeleri eski 8/8 
ycnı 27 numaralı arsa. 30.130.- llra 607 M2 8013.- lira 

izahatı yukonda yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve açık nrttınna 
suretile .satılacaktır. İhale 11/11/1942 çarşamba günti saat 14 de Btınknmız 
İstanbul Şubesi sa.tış kontl~onu huzurunda yapılacak ve en yüksek bedel 
Merkeze bildirilecek ve hıı.dcll !iiyık görüldüğll takdirde Maliye Veklıl~nden 
istizan edilerek muvafo.knt cevabı v.lındıktan sonra kot'i lhalesl ynpılncaktır. 

Satış esnasında vcrllen bedel mukadder kıymetı geçtı~ takdirde temtnn.t 
nkçest derhal arttmlmayarak füale kimin lthdcs1ne ıcrn edflln;c nrndakl 
fark ondnn tnhsll cdllecekUr. 

Müzayedeye ~'ltlrnk edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu ni bf'ttn
de teminat yntırmalan lflzımdır. İ.steklllerln teminat akçesi, nufus t< . k• rf' l 
ve ~ adet fotoğrafla birlikte bfül! 11 ve saate ka.dar 

Bu Jtibarla RESlUİ DAİRELFJ?, bütün gnzetele.rdc ve mec
munlarda neşr.lnl istedikleri llanlannı bundnn bö le: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
Re~mfi onannar Şirketi 

ne gönderilmesini ve ilanlann giinii gününe ne rinJ temin dti· 
ğiınirl ilan eyle.riz. 

1 K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkincitcşrin Ke· 
şidcsine ny:n1an 

ikramiyeler 
ı adet JOOO liralık 
ı , 500 , 
z • 250 " 

14 .. 100 • 
10 , 50 u 

40 1 25 D 

60 .. 10 

Tttrkiye Ciimh uriy eti 

ZiR AA T B ANK ASt 
Kurulu:, tarihi: 1888 - Sermayesi: ıoc.000.000 Türk Uras1 Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zir.at ~e ti-Oari her nevi banim muameleleri 
Para hlriktirtulere 28,800 lira ikramiye \•eriyor . 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıt1barsız tasıırcur tıeı;aplannda en 
az 50 lirası bulun::ı.nlarn. senede 4 defa çekilecek lmr'n 11<' ıı.ş:ı.{tıdakl 

olflna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 i\dct 1.000 liralık 4.000 Ura 1 100 nrlet 50 liralık !UJOO lira 
4 D 500 11 2.000 D 120 1> 40 D 4.800 » 
f J) 250 O J .000 D 1 160 Jl 20 J> 3.200 D 

40 JI J00 D 4.000 9 

DfKKA'l': Hesaplarındaki puaınr b1r sene içinde 50 liradan aş;ıjtı 
düşmlyenlere fkramlye çıktığı takdirde ~ 20 fnzlaslie verııece.ıtUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyll\l, 11 bb'incik!inun. lJ mart ve 

ıı haziran tarih lerinde çekilecektir. 

. 
Vatman, Biletçi alınacak 

İstanbul Elektrik, T ramvay ve T ünel işletmeleri 
umum müdürlüğünde n: 
İstanbul Tıamvaylan !çtn nunan ve b(letçl alınacnkt1r. Sıhhi durumu 

1Jl 18 y~mı bitirmiş olmak ve okuma yazma lle blrnz da hes:ıp bilmek 
~rttır. 

İlk glrlşde vatmanlara 165, blletç.l.lere 145 kuruş gundellk ve lliı.H:ien 
yfizde yirmi beş pahalılık zıurımı tle hel' çntışma gün'tlnde aynca ytrnıt kuruş· 
intizam primi verlUr, Bundan t>aşkn. bir k:ıp yemek ve yanm ekmek mocca
nen tevzi edlllr haftada blr istirahat eden ve çalış_maynn işçi o guu J.çln 
tam gündelik alır. :tşçııcr ekmek tevn bakımından hll~mct1mlzce nI::ır 1§çl 
telft.kkl cdllir elbise kas'ket ve palto parasız olarak verilir. Hnstnların tec\a
~ 1.-;i Ue il~çlap meccanldtr. Bundan 'baş'ka mevıruu bareme göre seneden 
senrye gündellklere zam yapılır. Mesai saatleri harlclnde çnl~anlara yüzde 
otuz ıromla fnP.ln ücret venllr. İsteklilerin O:ı.lat:ı.da Tramvay harek t dn1~ 
-restne müracantıan. (71!)) 

Heybeliada sanatoryomı1 b~ş te bibliğinden: 
Sanatoryumun <'111 llın ı . fc rcıl •ı ıl ı k l 

n· 
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B&W D iZ EL 

Baş, diş, nez/ı , rip, rom tizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser DE Z ve .&.B '1' M:OTOBLA.BI 

lcabi.ni:la gll~e 3 kQfe alina bilir. Her takat ve kabiliyette imal ve teslim ofunur. 

BURMEISTER & WAIN. , 

8undan eonra r•lnı2 TUNGSRAM KRiPTON am• 
oullırını kullenacaoır. 

TUN6SRAM ~~ofPlY@~ 

b{O 

İŞÇİ ahnacak 

Dokumacılann 

nazarı dikkatine 
!84..enllen torslyonda lıpllt. bil

ıcümO. yapılır. ~~lltaf Klli<k
çll Paza.n aokak No. 4 - 8, 

KOP E N H A G E N ( Danemarka ) 
Tiirkiye Vekili: M E C D E T T / N ŞERBETÇi 

a, Kunı kahveci ilan 1. ncl kat - Telefon: 20083 - İstanbul P. K. 529 ~ 
~-------iiİilliiiiiliıiİlllİİİİİİl ... iıiıiİIİİiiiiılllla•miiiıiiiıİliıiiiııilil--ıiiıiiiıilıiiııilliDIİllililil._.-.. 

lıtanbul'un Eğlence 

Aleminde Mühim ve 

Unutulmaz bir gün! 

22 ilkteşrin 1942 IBRAHiM 
ÖZGÜRÜN ATEŞ BÖCEGI 

Bu ak§am saat 9 dan itibaren sayı.1 ve 
ııevgill dlnleyicUerine k.apılarını aç;ynr. 

ATEŞ BöcEG 
.ı:atanbul'un en nezih ve en kibar al!cle

rlntn yeg!ne zev'k ve neş'e kayna~ıdır. 
Lütfen masalarınızı evvelden tutunuı. 

Galatasaray: Yenlçarşı cadde.si. 

f'ENt NEşaırAT: Gayri menkul satış ilanı 
Z • "k t ah AYIN BiBLiYOGRAFYASl 
ayı I ame g V"nivers!te Kltabevl tarafın.dan Üsküdar fora memurluğundan: 

tezkeresi muntazaman neşrolunan ve yent çı- Ayşe İnce Ba.yrakdarın Ayşeye masrafsız 2455 lira borei.mrtı\n dolayı 
lan ~ .. o ıt mahcuz olup Kadıköyünde Cafer ağa mahallest Sefa sokağında. k!ıln &ski 2 19/10/942 pazartesi. N_n.._111a. g - kan eserlerden bahseden bu kıymetli 3 hıf 

ta1cs1d bl k.a mükerrer yeni 8 ve en yeni 10 kapı No. lu tapu kütü~ı.inün 2/21 sa asın-
mek üzere bindi~lm e r - mecmuanın temmuz - ağusto.g nüs- da ve '·~dastronun 70 a.da 23 parselinde mukayyet sağı 1fraze11 aherc: ferıığ dın çantası unuttum. İçinde bulunan """ 
4 üncü şubeden almış oldu~ 31/ ha.sl çılmııştır. Okuyuculanm!Z.l tav- eyledikleri. hane sol tara!ı Afitap sokağı arkası Anlka hanesi. ceµr.e.>t sera 
44017 sayılı lkamet tezkereml ve 

1 

slye ederiz, sokağı :ıe mahdut 93 me~re murabbaı ml:kdarmd.a. tame.mına. 3000 Ura kıy-
anahtarlanmı aşağıdaki. adresime bu- met takdir edllml.ş olan l.şbu ahşap evdeki yan hlssesln1n umumi hti.kumlec 
lup getirene çantada mevcut para Ooktor dairesinde paraya. çevrllmesL'le karar verUmlştlr, Mezkur gayri ınc:ıkU.L: 

di t l Ad im w- 1 Kadıköyünde Cater ağa. mahallesinde Sefa ve Afitap soka!<-1annın _k~.su~-
hedlye e lecek r. res : ..,...n- Bahaddı"n LQtfı' bah ı h ı kür hanenu zemın taş valikon:ı.ğı caddesi Er Emek l de 10 taj numarasını havı ahşap çes z a.ne o an mez 1 

apartmanı No. 38/1. Telefon: 81883 Varnaf ı katına cepheden üç basamaklı mermer ve mermer sahanhk ve deınır p::ı.r-
BEAUTY BESEN maklıkh mahalden glrlllr; zemini mu~mba blr sofa.da. üç oda b 1r .hefa ve 

--------------ı o E TÖ n sağ tara!da zemini çinko bh· daraça ve tod.rımı katına inen bır mel'dlven-
z ... .c-1 - Fatlh a.N'-arllk o.ube0lndeı11 p RA R uROLOO od l h }A tt B d "". ......,. .,, "' cten ıbıırettlr. Birinci ka.t: Blr sofada üç a b r e ~ mevcu ur. o rum 

verılen askerlik tezkeremt ye bera-, kat. zemini çimento bit t~hkdan soka~ıı. .tıt'Plfil bulunan bir muttak llı.J 
berinde FaLlh nüfus memurluğundan I Böbrek, mesane, idrar ve taş odc. iki kömiırlük blr merdiven altından ibarettir. Umumi ey.sa.fı: Mez-
aldığını nüf113 tezkerem! kaybettim. tenasill yallan ha.stalıklan kur gayri menkul ahşap bodrum katı k.arglrdlr; kısmen tamire m~taçtır. 
Yenıslnı alaca~mdan eskisinin hük- l mütehassısı zemin kat pencereleri demir l!armaklıklı<lır. Blrtncı kat cıımba.lı ve bal-
mü yoktur. 1 - konlukludur, İçeride elektrik terkos havagazı tesisattan vardır, Sahası: 

1317 doğumlu Abdullah oğlu Beyoğlu, tş Bankası karşı- j Tamamı 93 metre mura·bbaviır. 1 - i_~u g>lyrl menkulün ar~~.ımıa şart-
Sallh Cömertler i sinda. Emir Nevruz soka"'°, ncmesı 26/10/1942 tarlhlnde.•ı itibaren 94011649 No. 11~ V-skü.dar icra daıre-

1 
6 • sinin muayyen numarasında herkesin goreıbllmesl için açıktır. İlılnda ya.'!:tlı 

Fatlh 1 el sulh hukuk hlklmllğin- 1 Panaiya aprt. No. 2. olanlardan fazla malümat almak !stlyenler. işbu şartnameye ve 9·10/1649 
den: 121271 1 Tel 42203 1 dosya uumaraslle memuriyetlmlze müracaat etmelldlr, 2 - Arttırma}"'a. iş-

Hasan TalM tarafından muddel- ı'm•••••••••••ıl ' tlnlk için yukarıda. yazılı k!ymet.in yüzde 715 nlsbetinde pey veya mml blr 
aleyhler Fatih Haraççı Kara Mehmet 1 ı bankanın temlnat mektubu tevdl edilecektir. (Ma.dde 124). 3 - İpote~ sa.. 
mahallesi Haydar caddesi 22/8 nu- hibl alAC'.a.klılarla diğer al~kadarlann ve irtifak hakki sahlplednin gayrl 
marada iken Ctzreye giden ve ora- D O K T O R ••• menkul üzerindeki haklannı hususlle faiz ve masrafa dair olan iddl:ıianm 
dan da Istanbula avdet edip ika- F th • E d lşbu ilan tarihinden itibaren 15 gün lçlnde evrakı mUOOlteıerıle blrlıkte 
metgAhlan meçhul kala_n Ali Kııaklı 1 e 1 r en memuriyetlmize blldirmelerl icap eder. Aksl halde haı.kları t;a.pu slcUll lle sa.bıt 
kanm Hüsniye ve oğlu Ibrahinıe UA- olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha.rlq kalırlar. 4 - Oös~erilen 

Lokman Hekim 

nen vaki tebllğata. rağmen gelmedik- ı . LABORATUVARI 1 günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şattnaımestnl okum14 ve ınzum-
lerinden haklannda rerUen gıyap: , ıu malumat almış ve bunları tamamen kabul ebm.iş ad ve itibar olunurlar, 
karannm blr ay müddetle ve ılG.nen 1 CCerrahpaşa hatanesı bakteriye- 1 5 _ Gayri menkul 16(11/1942 tarihinde pazarlest günü saat 14 ten 16 ya 
tebliğine ve duruıımanın 25/11/942 . loğu] itan, idrar, balgam, me- j kadar Üsküdar icra memurluğunda Uç defa bağınldıktan sonra en ~ n.rt-
saat 10 a talik'ına karar verllnlll} ol-ı ndch gaita tahlilleri ve (idrar tırana ihale edlllr, Ancak arttırma bedeli muhammen k.ıymettn yilzde 75 lnt 
duğundan mezkür gUnde mablteme-

1 

vasıtasile gebellfln ilk gün;erln- j bulmaz veya sat~ isteyenin alacağına riichanı olan diğer alacaklılar bulu-
ye gelmeleri veya blr vekU gönder- de kati teşhisi) yapılır. Beyotıu. 1 nup ta bedel bunların bu gayri menkul He temin edilmiş alacaklarının mec-
melerı 11:1.n olunur. • muondan fazla.ya çıkm"zsa. e·n f'I\k arttu·anın taahhüdü balcl kalmak üze-Takshne gıderken Meşelik sokat1 ... ""' 

Ferah apartıman. Tel: 4053t. re arttırma. 10 gün daha temdit edilerek 26/11/1942 tarihinde perşembe gU· •••••••••••••I ı nü saat 14 den 16 ya kadar Ü"sklidar lcra memurluğu od.asında arttırma be

Jstıınbul eJektrik, tramv.ıy ve tünel işletmeleri umum miidürlüğ'ündeıı (Dr. HAFIZ CEMAL) , Prof. Dr. 9' 
İdart>mlz Şışli tamirhanest ve arabalıklar lçln ihtlyacıml2i olan l§Çt 1 Dahili ve mütehaas11i 1 KEMAL CENAP 1 

listesi hlzalurında ehliyetlerine göre verilecek olan yevmiye goster\lmek 

deU sat!} isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların bu gayri men· 
kul He temin edilmlş alacaklım mecmuundan fazlaya çıkmnk şartlle en çolı: 
adtırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edılme?:se ihale yapılm!lZ, Ve sa~ 
tış talebi düşer. 6 - Oayrt menkul kendl.S1ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içlnde pnrayt vermezse !hale ~ran !~olunarak kendJ.. 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse a.ı:-zetmlş olduğu bed<>llc al
mağa razı olur.>a ona. razL olmaz veya. bulunmnzsa hemen 7 gl1n müddet
le arttırmaya çıkanlıp en ~ok arttırana ihale edlltr, tlcl ihale arn.ruıdald 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve di~r zar:ı.rlat' 
ayrıca hülone hacet ka.lmaksmn memuriyetimlzce alıcıdan ts.hsll olunur. 
<Madde 133>. 7 - Alıcı :ı.rttırma bedel! harlclnde olarak yalnız ta.w ferat 
hıı rcını yirmi senelik va.kıt taviz bedelini ve ihale ka-rar pullarını V9rm1,. 
mecburdur, Müteraklm. vergller, tenvirat ve tanzifat ve dellı\llye reı;ııninden 
mütevellit belediye rüsumu ve mllteraklm vakıf ıcaresl alıcıya alt olmayıp 
arttırma _:t>edellnden tenztı olunur. İşbu gayri menkul yukand.a gösterilen 
tarihte Usküdn.r icra memurluğu odasında. lşbu U~n ve gBsteı·Uen ıı.rt.t.ımıa 
şartnamesi dairesinde satılacağı 11An olunur. 

ıııuretile aşağıya çıkarılmıştır, Bu işçilere yevmiyelerinden başka synca Div-.nyolu 104 Lamartin caddesi S. Doğu 
% 25 pahalılık Z?.mmı ekmeği Ue beraber öğle yemeği ve ~yerl ile eovt ara- Muayene saatleri Pazın hariç Pala.' N~. 1 '-. Taksim. Telefon: 
sında meccanen seyyaha.ti için blr tramvay pasosu verilecektir, her ~ü 2.S _ 5 Tel: 22398 43961 Hcr1?iiı . saat 15. 18. 

Askerlikle al!lcası olmayan tsteklllertn nüfus hüviyet cu.zdanı. hüsnühal iıııı••••••••••••i ilııııiliıııiııill••lliıllllliiillİIİlllİıiiıilllıİİ 
kağıdı, 4 adet vesika fotoğrafı ve şimdiye kadar çalışmış olduklan mües-
seselerden alınmı.ş iyi hizmet vcslkalarlle birlikte 26/10/942 pazartesi r,ünU 
saat 14 den 17 ye kadar idarenin Metro hanı zemln katındaki zat ~l~rl ve 
sicil mildilrluğüne müracaatları luzumu bUdlrlllr. 

Yapacağı iş İşçı adedl 
~~~~--~---------------

Elek t r l k ç I 9 saatte 40 kuruşa kadar yevmiye verl-

Boblnor 9 
Marangoz 12 
Elektı1kci kaynakçısı 4 
Tesviyeci 20 
Tornacı 15 
Soğtık demirci 6 
Tesvıyecl-maklne tamircisi 6 
!!§_!sat ustası 4 

Hanı at 

Boblnor çıuğt rı 

Sıllct ı~ 

ıecektlr. 

• .. • • • • .. • it it • • • ıt • it • ,. ,, • • • • • 
• • • • • • • • , • .. • 
• • • • • • 

Tamkh:ı.ne ve arabalıkların boru ve 
kanalizasyon tesisatlarına ait tami
rat işleı1nl yapa.blleceııt kabiliyette 
olmalıdır. Saatte 40 kuruşa kadar 
yevmiye verllecek:tlr, 
Saatte 15 kuruşa kadar yevmiye ved
lecektır. 
Saatte yedi kuruşa kadar yevmiye 
verilecektir. 
Saatte 15 kuruşa kadar yevmlye ve-
rilecektir. •726• 

Leyli Tıp Talebe Yurdu müdürlüğünden: 
1 - 1940 - 1941 ders yılı !kmil.l lmtlh!.1.nlarındn. muvaffak olamadıkların

dan bir sene müddetle yurttan çıkarılmış olup 1941 - 1942 ders yıh lmtlhan
lnnnda muvaffak olan tıp tc.Jebe yurdu talebelerinin 2/11/942 gününden 
itibaren 15/11 1942 gününe kadar: 

2 - Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekiiletince bu yıl yeniden tıp talebe 
yurduna kabul olundukları kendilerine bildlrllmlş bultınan talebelerden fen 
fııkiılteslııde yapılnn müs:ıbaka imtihanında muvaffak alan talebelerin 26/ 
10/94:? gi.ınunden itibaren 15/11/942 gunune kadar VekAictbı verdiği For
miıle uy u Ş"kilde noterhk!ere tanzim ettirecekleri teahhut senetıerlle 

.--

IK T ikinci ilan 
5/10/942 

isi an bul Ticaret ve Sanayi Odasından ı 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahlplerile keza 

her nevi büyük ve kiiçük imalatla iştigal edenlerin nazan dik· 
katine: 

Sut aıııltlığı zaman hatıra yalnı-ı 

D E L T A 
geliyor. Zira, Bol Şekerll, bol gıdalı lyl sütten ne bekllyorsa.n11:, hep.:;;lni 
.. DELTA• ku~u sütünde bulabU1rs1nlz, 

Umuml sat12 merkr.zi: İzmlrd& Hallm. ağa arşısmda 57 No. da 
• m MEHMET SART 

ASETILOPlRi~ 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahiplerile ke-za her nevi imall'tla iştigal eden atölye sahipleri 
ilan tarihinden itibaren en geç bir ·ay zarfında odamız sanayi 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa
nayi siciline ait bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne ln1m mukabilinde iade etmelet1 E-Ş.JET'" 
ehemmiyetle rica olunur. 1 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten lstlnkAf edenler Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 
Ticaret ve Sanayi odalan kanununun madde! mahsusuna tevfi-
kan tecziye edileceklerdir. SOlaUK ALGINLIQNA KARSI TF.SİRI KATiDiR. 

NOT: Odaya kayıthlar sicll vesikalarını kayıtsızlar ise Unvan il•••llli21İIİİİikmziiaiir fiııııiıvie ıİ2İİOiııliİlikiİİltiiüiiipiiil eiirlili ıihiieiır llİeiicizaiiinıiieiıiidiieiiinila"'rıeyıllıiııiıinilıizllİ.•••il 
te-ı.kerelerlni hinl mü.racaatlannda blrllkte gctirınelerl Iftzım-

dır. (320) ---- Öksürük ve Bronşiti 

~=!=~İ:ü~~~a~~~~~~t~~!:~~~a~~!I ~m!el~erh~eçirir. 
.. _____ KUTUSU 35 KURUŞlUR _____ .. 

Deniz fabrikalari umum müdürlüğündenı 
Den:z fabrlkalan mtıhasebeslnde istihdam edl.lınek üzere d.öf't •ücretli 

larlle Göloilk de- öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 


