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Pahalılık meselesi etrafında 

düşünceler 

• Nereye gitseniz, kimle konuş- lanarak ona göre devlet stoklan 
'8.nız, ne zaman kulak misafiri yapl!llf, hın onlan yediriyor; 
r>lsanız yiyecekten, pahalılıktan İsviçre, harb ba§layınca - mem
başka söz işltmezsiniz. leketln çok küçük, nüfusun çok 

CUMARTESİ 24 Teşrinievvel 1942 

Yeni ekmek 
karneleri 

Mütekaitlere bugünden, 
memurlara pazarteal 

gününden itibaren 
verilecek Bunu olagan görmelidir. Açlık az, hallt sevtyeshıln çok yük.sek 

t.okluk, her devirde başta gelen olmasından istifade ederek -
<iAvad.ır. Böyle zamanlarda ise mevcut st.oklan hemen düzen aı
doymak kaygısı, hiç bir didinme- tına almıştır. HAlA onlan dalı- İstanbul vlll:yeUnden teblı.t olun-

dır muttur: ı - Mtıteblt, eytam. era
ptn yenemediği baskın blr hırs tıyor. Şun~ da unutmamalı mll ve suba.y allelerlle hariçte btılu-
halini alır. Halit psikolojisi bu- ld Alınan milleti harbden önce nan ve tstanbulda ikamet eden su
dur. Başka zamanlarda kimse- de, kaç yıldır tereya~ yemiyor- bay ve memur allelerlne alt ekmek 
nln gozüne çarpmıyan herhangi du, ve bizim bu en sıkıntılı dedi- karneleri kaza kaymakamlanna gön
blr flat yükselişi - sebebi ne ğtmtz günlerdeki yiyecek bolluğu derllml4tfr. 24110/1942 cumartesi 
kadar normal olursa olsun - bu- o memleketlerde harbden önce gttntı saat 9 dan itibaren ay sonuna 

VİTAMİNLt KBDI SAGLAR 
Mltehulu clld doöorumuzun uzun mesai Ye 

Uml tecrObelerlne Wlnaden, fenn!n en son ~ 
1üld1ertne unun olarak terttp n tmaı ecıuen 
vıtammıı Krem sağlar, 1stlfadelerlne arzed.llm1ttlr • 
Üıtilndeterlnt kulla.nıttnız gllsterecettir. Her ta
lllJlDUf eczane ve ecza depolarında, Itrıya.t ~ 
tuaJormda bulunur. TQpler 60, Vazolar 100 tu.. 

l
rutttu. Umum! aat11 :yert: Kilçtlkpazar Ecwıeal 

..., _______ Tel: 20328 ------" 

Sahlbl: Necmeddln SadaJt - Neşriyat müdürü: Hlkmet Feridun Es - Akşam Matbaasl 

BU SABA •Kİ 'l'ELGBAFL.6.B 

Almanlar Tuapse'ye doğru 
yeni bir ilerleme yaptllar 

Stalingrad'da kanlı muharebeler devam ediyor. 
Ruslar, Alman hücumlarını püskürttük diyorlar 

günkü şartlar içinde, görülme- dahi olmamıştır. Bugün, çok tadar teme bqlanacaktlr. 
Jnlş felAket tesirini yapar. pahalı olduğu tçln aalttı~ :Allkadarlar evvelce 11ln edlldlğt Vichy 24 CA.A.> - Almanlar, Sta-120 kamyon ve otomobili tahrlbettller, Novoroslak'lıı cenup dolusunda 

Birkaç yıl önce şekerin azlığı- gıda mlktarma ucuz ded1A1.mtz Teçhile tHdlk edUmlf ba.:aııne.melerı llngradm f1ma1 mahallelertnt temız- 2 bataryayı ve ıo slper havanını su. dÜ§manın bilyük kuvvetlerine kail' 
na çoJc1tıiuna ehemmiyet vemıl- 0 memleketlerde daha pahalıya " bu beyaıınamelerde yazılı olan- ıemete devam ediyorlar, Alman tay- turdular ve blr bölOle yakın plyade- muannldnne muharebeler oldu, l>Dt
yen insanlar evindeki istife ya- d . yiz Bl.mlan gldtp gör- lann nllfus cllııdanlarf.le ikamP.tgA.h- yare ve topçulan, Rua ku.a.mat1annı slnl daRtttı1ar v• tısmen tmba et- man blr lteaimde atır ~ ~-
nm kilo dalı~ katmak için bak- aüyıy~arakme · ' Iannın bulundukları iaşe btıroıanna. gülle ve boıAba satanaAına U.bl tut-ı Wer. na biraz llerllyeblldl. ön kıtalanmıs, 

_ m ş 0 yazıyoruz. müracaatla tcamelerlnl a1.a.b11eeelc- makta, fabrtkalann 7{lbet bacalan Stallngrad mınta.kasmda. dllşman mukabil hücumlarla takriben 250 
kalları, dolaşırlar, top t.op ku Farkı yapan çok mühim btr !erdir ... .,, duvarlan bomba ye gfillelertn ın- mllcmnlannı püeıldirten erlerlmlz, dilfmanı yokettller.• 
maşları, dolap dolusu giyeceği dmil de o memleketlerin kurulu 2..:. İstanbul belediyesi iktisat mü- fllltlle paramp&f'9& olarak havaya mevzilerlnl tutuyorlar. 
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5 
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Olanlar kara kış başında - eski- mükemmel teşkllAb halkın ku- d6rl11ttlnden ~ecett enetee l1ln savrulmaktadır Düfman fabrlt.alardan blrlne htl- Lonclra · · - ta an-
öen ~züne ~adıklan cins- sursuz d.Jslpllnt, herkesin payına olunan mertes daire ye mtlessef!elerl. Almanlar. Tuapse 19tlkametlnde cuinlannı yenlledl, atır tantıann hl- srad" da d~n .d~ kanlı muharebe!~ 
ten - üç metre ınce keten al- kanaat etmesi bol paranın hu- ne alt ekmek tameleıi dt 28/10/1942 yenl Uertıemeler taydetmlflerdJr Btr mayeslnde iki alaydan futa bir kuv- devam edılmııtar. Almanlar, Stalin• 
mak heveslle mağaza önünde aı- dutsuz tştaıu'n fta.tlere hlktm pazartesi gttntl teYst olunacaktır. Rus gunıpa harb dıfl edllmlf. ·cep.. vetlnl hGcuma stlrdfl. Kıtalarunız bu gradın fimali gubiain<l.1d fabrika
ra beklerler. olmamasıdır Bu farla anlamak Bu daire ve mtleaeselet' topladık- heye gttmette olan blr SovJıet leva- hflcumlan ptwctlrtmste •• difma- lara gene hücum etmİflerdir. Şehria 

Tuhaf olan cihet, 'tıerkesin pa- içln bir 0 ~emleketlerde bir de lan beyannamelere nazaran a, t;, o zım kolu da 1m.b.a edllmlftlr. na bilyflk zayiat verdlmı.et&adlr. 4 fimali garbisine düten steplerde de 
halılıktmı sızlmması değil, en lstanbul sokaldannda meselA tartı alacaklara g~ blr cetvel tan- (Radyo) J)(ln d6'man tankını hasara utrattı.k, '1 tiddetli çarpıımalar olmuıtur. 
küçuk alışverişte becerisiz santlı- halkın tramvaylara blnlp inlştni, nm ederek : cetvell bir !,&1.lte,:;~ ya~""::r!uen mımt -Sovyet =~ :ıpe~=ru:b~n!n~~k~~ı:krlben Şarkt Kafkaayada Ruslar, mevzi. 
tınız insanların flat şükselişinin yahut bir dükkAn önünde ek- ra;::en ı:e~ f:a ~::ıedl~~de ııtı: ~tııllng;dın şimal batısınd~kt ke- le.rini inatla müdafaa etmekte v• 
s~beplerl hakkın~a tu.~l~ zengin mek, şeker, kömür almak için :.,;~: :ıU:mellt ~lldtlrlüftlne mtı- 23 llkte§rln günıft kıtalarımız, Bta- simlerinden blrlnde düşmanın Ud da- ~l~~nlan püskü"!_mektedir. Novoro-
dll:ş~ncelere s.ahı~ gorunmelerl, · Necmeddln Sadak racaat edecekler ve tcarnelerlnl al- llngrad ve Mo:ııdoıc nunt.akalannda yanak noktasını zaptettlk. D~man, saak ın cenup doguaunda ~imanlar 
evrnı, yahut işıni ıdare edemiyen (Dfl'Yamı sahife 2, aütun 3 te) dıracaklardır. dÜfJDanla çarplJDUflardır. Diğer cep- bir günde üç mukabil hücumda bu- Tuapıe .limanına doir~ ılerlem~k 
kimselerin kafasında pahalılığı helerde detlfHtlıt olmam~tır, Jundu, Kıtalanmız. dU.,manı püBktırt- gayretlenne devam etmııler ve •IPI' 
indirmek tçin binbir yetkin ikti- Tebllte yapılan ilave: Baltık de- türler. 12 tankı tahrip ve 1000 kadar zayiat pahasına biraz ilerlemiılerdir. 
sat reçetesı ~.azılı olmasıdır. Fakı·r halka ve sabı•t nlzlnde SOvyet hart> gemileri ve subay ve askerlnl yotettller. Bir Şimalde yeni bir inkiıaf olmuıtur. 

Bu basit gorüşlerln zararı sa- uçakları yaptıklan blr muharebede gllnde 12 Alman uça~ dilşllrdtik. Almanlar, Leniıngrad civarında ı..... 
de çene yormaktan ibaret kalmı- 16 adet Alman 1hr&9 gemls1nl ba.tır- MorııdOk mmtakasında aaertertmls doga gölündeki bir adaya uçak.l .. 
yor; bugünkü sıkıntıyı kökünden 1 1 1 k k rular ve blı1nl tıetr eu:uer. tlırq mevzllertnl müdafaa ettiler ve dilf- rın hima)'e9inde 30 gemi ile karaya 
kesip atacak kolay .tedbirler or- ae ı·r ı· ere ucuz e me ::n~~;:.n~-:: =ğeh;:~~==r.BOB! -?er çakarmağa tqebbU. etmiıler-
tada hazır dururken bunların ,.,,, Hali> ıremtıertmtz zayiata utramadı- ne beraber yokettlk. Dlter blr kesim- drr. Ruslar bu gemilerden 16 ıım b.,. 
hemen tatbik edilmediği inanı .._ lar. de süvarllerlmlz, takrtben 100 dtış- tmnıılar, bir tanem yakalamıılapo 
0r:~~:=~ hayat pahab- Valimiz, Ankarada bunun teminine 22 ııtıeşrlnde hava kuvveı1,rım1z. manı öldürdüler. dır. ______ _ 

~. 't=k O:!::e:u=: çalışıyor, buğday fiati düşüyor 
aörlerlnden Neumark Avrupa Salomon adalannda 
memleketlerinde yaşama fiatının Aabra 24 (Telefonla) - Şelı- kati karu buııGnlerde Vekı11er He-
ortalaina bir ~uç~, 1k1 ~il art- rünizde bulunan İatanl>ul Vail ve yeti tarafından verilecektir. Bir Japon kruvazörü bir 
tığı halde ~kıyede, yüze n!S- Belediye Reisi Dr. B. LOtfi Kırdar, Buğday fiatleri düıüyor ubri 2 ' 
peUe 1k1 yüz ~ok~, yani üç mütekait, dul, yetim ve vatan hiz- Ankara 24 (Telefonla) - Bur m p ve vapur 

İtalyanın en büyük 
limanı bombalandı 

misli kadar yükseldığ'int yaz- meti tertibinden maq alanların dı- day piyuaaı diifmeie baılamlfbr. babrıldı 
mıştı . ıında kalan aabit gelirli ve fakir hal· Konyada bir aralık kilosu 70 kun&- · 

Bu pahalılıktan, az maaşlı me- ka ucuz fiatle ekmek teminine ça• ta fırlıyan buX.day 60 kuruta. Eaki- Lonclra 24 (A. A.) - Cenubi C a' f b b I J 3,5 t l k-
IT!urlar Ankara, İstanbul, lzmir lapnaktadır. Vali busUn de bu hu- tebirde 60 ta: SO kuruta dütmiiftür. Pasifikte Yeni Bri.tany.ada Japon it- enov ya atı ı~n om a ar .'!"°~n a on u 
gıbi büyük şebi~~~~ b~b çok auata al&lcadarlarla ırarflpnliftUr. Serb. piyaaada bufday fiatlerinin gaU altında hulunan Rabaul limana- farı Ja var. Şelairde çıkan buyuk yangınlar hôld 
:ı~~tı ~~~or~lsı:n ~tinefm:ık Kızılay ga,ı 1'aJ1T cemiyetlerinde daha ziyade düpneai bekleniyor. n~ •iır bir hava h~cumu yapJm~tır. devam ediJ or 
i i ~ i i b k y1 k çalıpn milatahdemlere de memur- K zıl f ki l k Bar Japon kruvazörlle bir muhnbin 
rk~iar~r ~ese1~!'fıe mt§~ğra!ı~~r. lar ve mütekaitler ıribi ucuz ekmek l ay a r vere aıca ve iki .ticaret ~emlıelnln ı;~dr Londra 24 (AA.) - İtalyanın Londra 24 (A.A.) - Lancaster 
Niçın çabucak bir şey yapılamı- verilmeel kuar albna alınmııtır. yemek dagıtacak Kı- hzannedı!.ı:_ektılted~~ Dahha 6 filde' n_e en büyük limanı .ve marepl Rom- tipi lngiliz bomba uçaklarının Şimali 

alil 1 Ankara 23 (Telefonlaı - asara .._.a .,.. mu teme ır. oa- L • • h l l d C --L • k Yor? Ankara 23 - V er top antıam- uld t 1 b .. blan ~ mel ordusuna levazım ıev.:ı tçın a• ta ya a enova ,._..nne arıı yap-
Fiatlan indirmek yahut art- dt. memurlar ve halk için ayn fiat- zılay Kurumu tarafından ıtanb a an an Uve~a . ~;• u~SO 000 ton yatl bir ehemmiyeti haiz olan ve ln- hia hücum, ltalyaya yapılan yedinci 

masına eııgel olmak için, fiatlerl le ekmek aablmumın mahzurlan fakir halka ırn.ul• bir de~a 81c&k ye- :h:u~ ~f=ed~:.·~a~relerlmiz ıiliz bomba uçakları tarafından ev- ha.va akınıdır. Şim~li Afrikadakl 
yükselten sebepler üzerinde tesir llzerinde durulmuttur. Bu bu1Uı1taki (Denam ..... 2. aiitim 1 te) aal" :ı-ı . d.. ütlerdir velld gün hücuma ui117M1 Cenova Mıhver ordulanna yıyecek ve tak• 
yapmak bu sebepleri ortadan ~men -taerıne I ~m ---~- e ıehri dün de hA.IA. yanıyordu. Şehre viye kuvvetlerinin çoğu Cenova· dan , ;ıapon yyare eı., ça • ..,.._ v d T d A · b- iik 
kaldırmak lAzımdır. Fiatlan kon- Bal 1 k b o 11 u gv u perıemhe günleri Guadalcanal'daki atılan ağır bombalar aruında üç bu- gön erı ıy~r u. ntonıo. d u~ 
trol etmek, vurgunculuğu, fazla müttefik l.ava m.üne hücmn etmit- çuk tonluk bombalar da vardL Akın uçak fahrıkalan da bu ıehır e u-
kazanç hırsını önlemek çareler- • le.rdir. iki Amerikan tayyareline mu- inkitaf ettikçe dütınanın uçawvar lunuyor. . . 
den biridir, fakat en temelllst, en kabil 12 düpan uçaia dütlirlilmüt- ateşi hafiflemiıtir. Bir pilot, Cenova- Bombalar.. ~.km hederer uz~rın~ 
tesirlisi değildir. tür, da çıkan yangınların, ıimdiye kadllr atılmıf ve huyu yangın ar çı arı -

Pahalılığı doğuran başlıca se- Dün 100 bin çift palamut ve Yeni Ginede müttefik kuvvetler gördüğü yangınlann en keaifi oldu- mışhr. -------
bep azlıktır, dışardan birşey gel- 20 b .ft k ld s~-.ıley dağlannın ıimal yamaçların- ğunu ıöylemiftir. Ta~relerimim Lı·ııe'de brtm 
mesine imk!n olmaması. memle- İD Çl torİ S8 tJ I da taaruzlanna devam etmiıler ve hepsi 2400 kilometrelik Alp a11n V • 
ketimiz i.stihsallntn istihlAke 2 kilometre ilerlemiılerdir. uçu~anndan salimen dönmüşlerdir. b 1 t ı d 
yctmeme~idır. .. ~ . Torikten sonra palamut akını da tiğimiz inhisarlar umum muditrlil- ın111111111111111111111111111111111111111111•••••11111111111111111111111•ur.~u a ar a le 1 

Herkesın artık ogrendığl fakat başlam1ıtır. Dün balıkhaneye 100 ğünde aalA.hlyetll btr za.t fUnları 
kimsenin hAIA iyice inanmadığı bin çift palamut ve yirmi bin çift söylemiıtirı 
bu hakikati, bir köylil, gazeteler- torik getirilerek aatılm11tır. Toriğin - NakliyattUI umumi milı\ülat 
den birine göndetdiği ~~k~?~~ kiloau 18 -20 kuruı araaanda, pala- malUmc:lar. Bu yUzden lıtanbulda 
pek ~zel anlatıyo~. .Koylunun mutun çifti 18 kurup müfteri bul- fazla tuz bulundaranuyoruz. Balık
fe_!lirlıyi soyduğ'u, ıhtık~ra sap- muıtur. Palamutlar iri ve yailadır. ç1lar günde SO ton tuz istiyorlar. 
tıgı ~~lU:Odakt yazılardan in~tn~n Ağırlığı dokuz yüz gramla bir kilo Şimdilik bu miktan veremeyiz. Ma
bu k :>ylu diyor ki: Mahsulumuz araaınd.adır. Tahminen dün lı.tanbu- mafiiı idare, baldcçilan ıu.. bırak
eskiden lılle bize yetmezdi. Ardı· la üç yüz bin kilo balak ç1kuılm11tır. mamaık için ka'beden tedhirle.ri ala
sıra bazı bolluk yıllanmız oldu, Alakadarlann aöylediklerlne göre, cakhr.> 
hattA 929 da buğday birden yedi l.tanbulda yimı1 diSrt aaatte qağa ====::::z======= 
kuruşa düştü. Fakat şimdi dar· yukan yüz bin kilo balık ı.tilıl&k ... k k - e I e ... 
dayız, mahsul azdır ve köylü ma- edilmektedir. lıtüıllkin fazluı ya ------------
U~t masrafını bu az miktara tuzlanarak aaklaııacak, veya taze llıl laaber yüklemek zorundadır. 928 senesi olarak ihraç olunacakbr. 
~k flddetll blr kış olmuş, hay- H.PÇ ilkeleler• balak nakledecek Dilınldl telcnf 
Vanlar ölmüş, et 120 kuruşa, pey- motörlere klfi miktarda mazot ve- vvchı Biri V• • ıtondan. bir(~ 
=~00 ih~=dan fır~~::~· 0edr:; r~eme~.nden ve ıimendiferle na.~- dndaa. • '" 
olmadı. Şimdi fiatlar aynı sebep- liyat lıenuz batlamad~dan .d~n Vqlqlea il <A.A.> - Hart> taaı1- . 
lerl . imiştir. Geçen seneki tutulan 'balakl~r ~8nderilemenuthr. yeti için Pmll.... olmu'an her tilrlll 
kı ;,: hububat az olmuş Balakçılar cemıyeti. ba aene Abla- lnp.abn Blrltflk A!Mı1bda durduhi la gr üş kalanları zayıf~ mı~n balıklan denize dökmly~r~k ruımasına. emır "rllmlftlr, 

ı yvatırn r m ' Y•ır çıkannaia kar.ar vermııtır. Amerika ~ memleketidir. 
amış ··· E"t M d dbl Bu çifçlnln anlattığı toprak yu~ eve.. •~ra a aaın a u u- lük•mes he±elerl var. 

lnahsullerl azlığına, blr de devle- ~an i1d Y~. fabıkuı kiralanarak faa- Bade bill evler, apartananlar 
tin beslediği, ve çok şükür iyi !ayete geçırılmfttir, yapdıyorl 
beslediği büyük bir ordunun lhti- DUn balıkhaneye müracaat eden •H 

Yaçlan katılırsa, pahalılığı doğu· n.::esseıe v~ mekt~pler ıermayeaine Lont!ra - 1Da1l7 ~h• ıazetesı 
ran başlıca sebep, yani azlık mey- balık tedarak etmıtlerdJr. İngilterede elblae Jcameıertıe aatm 
da•na çıkar. Balıkçılar, ihracat b&1layancıya alınabilen elıblle m1ktarınuı azaltıl-

Bazılan, büyük ordular besle- kadar balıklarına tuzlamağa karar DUf oldutunu blldlrlJot. 
Jen, hattA. harbe giren memle- vermiılene de bu aefer tuz müıkü- fnaatere. dUnyanm •büyük lm
ketıerde Türkiye derecesinde pa- lata bat göıtennlttir. lnhiaar ldarea mat memleketidir. S.,.ıs fabrilca
halılık olm d ğını ileri sürüyor- yalnız 12 ton tuz vermeie karar lan var. 
hır d Fakat. bu bi v •r · iae de 'bu miktarla ancak bir Bizde ~ek. kadm t~ • 

Londra 24 (A.A,) - ŞimaU Fransa
da Lllle şehrinde Alman a.sker en• 
ntn kahvehanesine el bombalan t .ı. 
nln kahvehanelerine el bomba ;ın 
.atılmıştır. BombalH 2 ~ taratınC:~n 
atll~t11r. Suikastçılar 'bls klet?.t 
kaçmışlardırr. 

Almanlar, şehlr;de 3 glin swrecek 
bir örft ldıtre Uln etmlflerdlr. 

Yunan zabitleri 
Londra 24 (A.A.) - Yunan Mil

li MUda'faa Nazırı Kanelopuloı Lon
draya gelmit ve yaptığı beyanatı. 
birçok Yunan zabitlerinin Yunani.
tandan kaçarak Avapn Yunan kuv
vetlerine iltihak eylemekte bulun
duklannı, Alman ve ltalyanlana 
buna karp birçok Yunan zabitlerini 
rehine oluak yakaladıklanna, Girit, 
Kandiyede aabak Belediye reİIİ de 
dahil olmak üzere 300 kitinin idana 
edildiğini. Bulgar itgall albnda bu
lunan Yunan Makedonyaımda bir
çok Yunanltnın katlilm edildiğiıal 
söylemiıtir, - ----

Romanya'da rüıvete 
karıı ıiddetli-cezalar 
Biikrtş 24 (A.A.) - Mattpl Ant.o

neskonun blr karamameatne g~rf 
rtifvet alan memurlann cezası 10 se. 
ne atır hapse çıkanlmJftlr, 

Rütvet alan, subay ve )'&but v~ 
ll1 memuru 1ae 25 • 



sahife' 2 24 Teşrlnlevvel 1942 

-HAFTA SONU NOTLARI~ -·~ıg[f!Uı HAR~ DU~UMU Lig maçlar. l','--S-t-al-~n-g-ra_d_' d_a __ ,, 
Türkçe nasıl olmalı? 
S ayın mebus ve muharrtrlerl· 

mJzden Aka Gilndtiz onuncu 
dil bayramında Türk Dil Kurumu 
genel sekreteri B. İbrahim Necmi 
tarafından çekilmiş bir teşekkür 
telgrafı görmüş, Bu telgmf bir 
cümleden 1baretml.ş, Fakat tam '14 
kelimelik blr cümle. 

hU Yalçm'm ma.kaleslle .Ahmelı 
Emin Yalman'm makalesi a.ruın
da'tl far][ aonlanndakl 1mzadan 
l:>arettır. 

Gerçi Amerlka. sert 1nıa1At mem~ 
leltetldlr; blllrtz. Fakat .eri malın 
başka bafka markalarla pl_yaaa,ya. 
çıkarıldığı g6rtllmemJştlr, Amerika 
gibi mllyarlar memleketinde bulu 
nan arkada.şlnnmız biraz tasnh'Uf 
için böyle tuhaf b!r duruma .!okul
malı mı killer? 

Haftanın mühim maçı F enerbahçe 1 h k } d 
ile Vefa a~asında yapılacak 1 are it yavaş a 1 

Aka Gündüz cYcnl S:ı.baht ga
zeteshıde yazdığı bir fıkrada bu 
münasebetle B. İbrahim Necmiye 
ateş püskürüyor. Bu kadar uzun 
cümle Türkçe olamaz, Osmanlıca
dlr. İnsan yazınca B. Aka Gündüz 
devam ediyor: 

cBütiln şe!lerln ve bütün bir 
milletin on yıl üzerinde tıt.reyerek 
çalıştığı Ms ve öz Türkçe bu mu
dur? Hayır. Asla.! Onuncu yı~ bay 
ramı glbl sevinçli, kuts:ı.l bir günde 
Kurum genel sekreterlınlzln öze
nip bezenip yazabileceği bu mu ol
malıydı? Hayır. Asla! Jr.mals de 
la vle M:m ch~re. jamals de 11\ 
vfe!! h 

Do{tnısu bu ıtırazı çok yerinde
dir. İnsan ya?.ınca B. Aka.gt1ndüz 
gibi Türkçe yazmalı! 

Şiirde istakoz 

Daha ICl%la 
bozulabilir mi? 

B 1r zamanlar İstanbnlda mec-
mua bolluğu vardı. Bu bolluk 

yava., yavaş Ankarnyn. göçmektedir. 
Şlmdlden Antaıradn birçok ldllttlr 
mecmuası çıkıyor: Çığıt, DJlunen, 
Varlık, Yeni Kültür, thkü, Yurt ve 
Dünya ... 

Biz sonuncusundan bahsedelim, 
Yurt ve Dllnya'nm yeni gelen 
19 uncu sayısındn. her zamnn ol
duğu glbl birçok delf erıı yazılar 
var. Bu arada. raır Melih Cevdet 
Anda.y'ın ıGene mlill edebiyat me
solesb ba,,Jıklı ynzL'ıını saya.btllrlz, 
Şalr, mnhıırrlr seçtiği konu üze
rinde gayet do~nı sözler söylllyor. 

Uı maçlannin altıncı hafta kar• taraftarlara büyük bir korku geçir
~na yann Fenerbahçe ve tecekleri muhakkaktır. 
Şeref ıtadlannda devam edllecek- Djğer taraftan Fenerbahçelile.r 
tir. Fihtlire g8re Fenerbahçe ıta-- geçen seneki buhranlı devreyi at~ 
dında Galatasarayla Beyltoz, Fener- latmış ve taptaze bir kuV'Vet halinde 
bahçe ile Vefa. Şeref ıtadıiıda da ortaya atılmışlardır. Takımın ekııe-

Almanlar Tuapse'ye doğru 

bir hamle yaptılar 

• 
yenı 

Süleyrnaniye ile Davutpap, Tak- riyetini genç oyuncular teşkil etmek
simle Kıwmpaşa, Beşiktaşla lstan• te ve bu oyuncular yeni mevkile-
bulııpor takımları kar§ılaşacaklar· rinde muvaffak olmaktadırlnr. Bun- Stalingrad mıntakasinda fena 
dır. lnnn arasında merkez muhacim havalar ve oiddetli yağmurlar 

Beden terbiyesl İstanbul müdür· Müzdadla eolaçık Halit başta gel- harekiıtı durdurmuştur. Londra, 
lüğil tarafından yenJden yaptırılan mekte ve Jlerisi için büyük ümitler burada mühim hareket olmadı-
F atih ıtadı bu haftadan itibaren vadetmektedir. Takımın çalışma ğını bildiriyor. Alman tebliği 
maçlara açıldığından bu ıahada da tarzı etıaslı bir düzene konulmuş ol- Rusların mukabil bir taarruzda 
ikinci küme kulüplerinin mçlan oy- duğundan Sarılacivert kulübün eski bulunduklarını ve bunun tar• 
nnnncaktır. Başlnnğıçtnn itibaren şaşaalı günlerini tekrar yaşıyacağı dedildiğicıi haber veriyor. Bu 
çok ıönük geçen ligler haftalar iler- muhakkaktır. Yarın Vefa ile ynpa- haber, Rusların mukaıvemet 
ledikçe kuvvetli takımların birbirile cakları karşılnşmadn mevsimi..--ı ilk kudretinin kınlmadığını göster• 
kar~ılaşması yüzünden nispeten dü- çetin imtihar.ını vermiş olııcnklardır. mek bakımından ehemmiyetli• 
zelr:ıiş ve taraftarlarını ıahadan Beşiktaş • lstanbulspor dir. ' 
memnun ayıracak maçlara tesadüf Haftanw ikinci derecedeki mühim Yine Alman tebliği Volga 
edilmeğe başlanmıştır. "Fakat bu maçı Şeref stadında Beşikta" ile ls- ile Don arasında Rusların ııid· 
'-- l l "k k d .. detli bir taarruzunun kanlı kn• 
ıuır§ı aşma ann mı tarı o ·a ar tanbulspor arasında yapılacaktır. 

l t k. b J b k k f tb ) yıplar verdirilerek tardedildig"inl aza mııı ır ı un ara a ara u 0 Vefalılor gibi milli kümeye girmek 

Doğu cephesinde ı MLSarda: 

Cephelerde değişiklik yoktur. 
Hava akınlan devam ediyor. 

Uzak Doğuda: 

Salomon adalannda kara mu
harebesi olmamıştır. Buna mu
kabil hava faaliyeti artmakta
dır. Müttefik tayyareler bu he.
valideki Japon kuvvetlerini ve 
civar adalardaki Japmı üslerini 
§iddetle bombardıman etmişler
dir. 

Yeni Gine' de fena hava ve 
yağmurlar yüz.ünden Müttefik
lerin ilerleyi~i durmuştur. 

Hava alanlan: 
A nkamda. çıkan .varlık\> mec-

muasının son gelen sayısında 
şair Hallt Fnhrl Ozansoy'un •Balık
lar» isimli bir şiiri var. Okumanızı 
tavsiye ederim. tlstat bu manzu
mesinde balıklarla iktifa etmemiş, 
ısta.kozu 1:ıa şUre sokmuı;t;ur. 

Yalnız :makales:nın baıımda •Ede
biyatta şekil meselcsh nln de öne
mine 1şa.ret ederken cbu bahgl 
b:ı.şka. blr yazı ne daha uzunca kur
calııma.k istiyorum• dlyor. 

· · · · 'kb 1' b k d haber vermektedir. sevıyemızın ıstı a ı a .1mın an se- için çalışan•İstanbulsporlular şimdi-
vl'nr duymamıza lmku"'n yoktur k d 1• l d . . . l ld Kafkasyaya gelince, burada İngiliz ag"ır bomhıınlıman tay-,.. · ye a ar ıg er c ıyı netıce er e e 
F tb 1 .. 'k d" "k Almnn taarruzu devam etmek- yarele.ri İtalya'da Torino ve Ce-u o umuzun gun geçtı çe uşu - etti1er. Yarın Beşiktaş karşısında 
lük nrzetmes~ maalese.f bir hakikat- aynen Vefa gibi korkulu bir rakip tedir. Dünkü Alman tebliği Tuap. nova şehirlerini bombardıman 
~ı~, ve bu ~erıle1?ey_e ~ır çare bulmak va:dyetindedirler. Beşiktaşın bil- se'nin §İmal batısında Rusların etmiştir. iki şehirde de bUyük 

Kurcalamak sözü insanın aklınn 
bozmak lhtlmallni getiriyor. Fa
kat Mellh Cevdet'ln edebiyat.ta ıe
t.ll meselesini kurcal::ı.masındn. 
mahzur yoktur. Çünkü arkndaşla
rlle beraber edebiyatta. §ekli Utl 
miktarda bozmuş bulmıuyorlar. 

ıçın .spor ıdarec.ıler_ın~n hrekete geç· hassa son maçlarda geri müdafaa mevzilerinden atıldıklarını, tny• yangınlar çıkmıştır. Cenova"ya' 
mesı zamanı gelmıştır. hattını iyi görmek imkanı yoktur. yarelerin bu hareketi destekle- hücum bilhassa şiddetli olmu~-O şiirdeki balıklan bırakıp ıst.a

koznn bulunduğu parçayı a~ğıya 
aynen alıyorum: 

Haftanın maçlan arasında en mü- Muhacim hattında da aksayan ta- diklerini haber veriyor. Alman- tur. ltalyaıt tebliği de mUhim 
hiın karşılaşma hiç ııüphesiz Fener- raflar vardır. Şampiyonluğa nam- )arın Tuapse'ye pek ziyade yak- hasar olduğunu, bir çok kimııe-

Yerde bir teknede klvramr, uzun 
Kıskaçlı kollan bir ıstakozun, 
Ga.r1p bir r<'nklc parlaya parla-

l>ahçe ile Vefa takımları arasında ya- zet bir takımın aksaklık gösteren !aştıkları anlaşılmaktadır. lerio öldüğünü kabul ediyor. 
pılacaktır. İkinci derecedeki sıkı taraflıırı hatır •;e gönüle bakmadan '-1""""~!!!!!!!!'!~~"!!!'!!!~'!'!!!'!!!!"'~!!'!!!!~!!"!!!!!!!!!9!!!!'!!!!!'!!!!"-!"~~~"'!I!!'!!!!!~~~!!!"!'!· 

ya, •• • müsabaka da Şeref stadında Beşik- birnn evvel düzelmesi liızımdır. F k l b• 1 
taş ile İsatnbulspor arasında olacak- Yarın lstanbul,por karşısında sıkı a İr ere Ve Sa it 
tır. bir maç çıkaracaklarını ümit et- J J l 

F enerbahçe • Vefa mekıe peraber galibiyetin pek ra- ge İr İ ere ucuz 
Dayaktan mı 

ölmüş? 
İstanbuldnn Ankaraya soğuk ha

vn tertibatlı vagonlar tçlnde balık 
gönderildiğini lşltlyorduk. Anlaşı

lan, bu se·;·ıyntı haber alan bay 
Halit Fahri Ozansoy bir m!!ttar ba
lıkla bir lstak<YLu şıtr tçlnde An
karnva göndermiş ve o yoldan tek
rar İst:ı.nbullula.ra sunmuş bulu-

Gazetecilere bir 
kolaylık 

G ıızetecller toplandılar ve ucuz 

Hftanın en cazip ve sıkı karşılao- hnt kaz~nılaAcağını bugünden iddia k k 
mnsı olan bu maç bilhassa Vefalıla- etmek ımkanı yoktur. Her halde e me Beş.iktnşta oturan Haşim adında 
rın ıon günlerde göstc.rdiği ümit ve- bu karşılaşma da mevsimin sayılı 60 ya,ında bir adam evinde hasta • ekmek yemeği kabul et."ll.eme

le karar verdiler. Yanl arzuyu 
umumi üzerine BabıAllde pahalı ta
rattndan ekmek yenecektir, 

rici çalışmaları yüzünden büyi.ik bir maçlarından bir.i~i olacaktır. (BB.$ tarafı 1 inci sahifede) lanmış ve evvelki gün ölmü,tür. H~ 
ehemmiyet arzetmektedir. Milli kü- Haftanı~ dıger knrşılaş?1aları mek verilmesine, ikinteşrin ayının ~min~ karısı Hatice müddeiumumi 
meye ıehrimizden ayrılacak dört n?rmal netıceler verecek mahıyette- sonuna doğru başlanacaktu. Tevzi- e_e muracaatla, bayramda kocası H 
İstanbul takımı arasında yer almayı dır. Bu !11açlarda Galatasar.ayın Be!- at esaslarını ı~tanbul Parti idare ne· §lmle be~a~er ~e.zmek üzere ~ınn 
bir prensip meselesi yapan Yeşil koza, K~sım~.a~anın Taksıme gal~~ yeti tesbit etmektedir. İstanbul Par .. a?~y.a gıt!ıkle:ını ~e ~rad~ ~ır ~a 
beyazlılar bu iddialarına hak verdi- gelmelerı tabııdır. Davutpa~ - Su- ti İdare heyetinden buraya bildiri!- kı§tnın Haolmı dovduklennı, ol 
recelc derecede canlı ve temiz oyı.ın- leymaniy~ _:naçı kuv~etlcrin mü.savi diğ~nc v,öre, aıcalt yemek verilecek 1?ünün ~e bu d~vülme?c.n müt~vc~ 

nuyor. 

Seri mali makaleler 
~ lmdl Amerikada bulmıan ga.
--1 zeteel ıı.rltadaşlnmızın g:ı.zt'te

lerine gBndcrdlklerl makalelere 
dikkat ediyor musunuz? Biri maka
le yazıyor ve aynı maka1e başka 
başka gazetelerde, başka. ba~kn 1m
:r:alarla neşredlllyor. Hliseyln Ca.-

Öğrendlğlmlze göre gazetecllertn 
verdlklert bu karar Jcendl1e::-Jnden 
ba§ka piyasanın sayılı muhteldrlc
rlnl de memnun etmış ve B:ısuı 
Blrll~lr\e çekt1klcrt bir tebrik tel
grafında gazetecilere arzu ettikleri 
her §eyi ıstedJklerl kadar µhalı 
satmr.ı.ya hazır olduklnnnı blldlr

Iar çıknrmaktndırlar.ı Bilhassa ıı<Xl olmııaı yuzunden ~elin gcçc:ccktır. fakır vatandaşların 54y131 1 O bini lrt oldugunu lddıı\ etmışhr. İddınn~ 
Beşiktaş maçınd~ umumun takdiri- ŞAZf Tezcan geçmektedir. Bunlara vesikalar da- doğru olup olmadığının tesbiti iç~ 
ni kazanan bir muvaffakıyet gös- Maçların programı ğıtılacak ve tayin edilecek yerlerde oto~si yapılmak üzere H&şimin cel' 
tcrdiler. Beşikta~ gibi liglere çok iyi Fenerbahçe ~tadı: Sant 11,30 vesikalarını göstrerek bir öğün sıcak sedı morga kaldırılarak tahkikat~ 

6evket Rado ba§lıyan bir tnkım karşısında bera· Topkıı.pı - Unkapanı. Hakem: Ni- yemek alacaklardır. başlanmı tır. 
-=========================== bere bir oyun çıkarmak ve hatta bu hat, Faruk, Semih; Saat 13,30 G. Fırınlar önünde -----

ınl§lerdtr. 

Memurlara 
kok kömürü 

2870 ton kok kömürü 
geldi 

Kamyonların iş 

mükellefiyeti 

imkanı bile elde edecek vaziyetlere Saray • Beykoz. Hakem: Tarık, Ne- kalabalık 
girebilmek ba~ansını gösteren bu şet, Muhtar; Saat 15,30 Fenerbah-

k 
Dün de fırınların önünde kalaba-

ta ımın istikbali bakımından iftihar çe - v cfa. Hakem: Selami, Mü ey- l k d v·ı~ L -lk ,_ ı_ _. 

k k b'l d "'ld' • B h ı var ı. ı ttYet na ın eıır.me~ız 
etmeme a ı egı ır. yet, a a. k 1 · · •. d ·1 · 

En kuvvetli takımlarımız olarak Şeref stadı: Saat 11,30 Süleyma- b~ mıı.maı'1b 'J~n iT e kenf~n üç 
kabul ettiğimiz Beşiktaş, Galataııa- niye - Davutpaşa: Hakemı Şazi, Fe- d~ndçuva bub~' ayı b 0

1pra ~ 19 nez-
F b h k 1.. ] · · 'd S d k Sa 1 3 30 K ın e te§e uste u unarıı.A; arttır· ray, ener a çe u up erının arası- rı un, a ı : at , ıı.ıımpıı.· B .. fı l d ,_, ,_ 

ık• • d •·k il a I d b • b' d" d" .. k' T k · H k E f H 1. mıştır. una ragmen rın ar aıu .ıı;a-ıncı evre mu e e· n sene er en en ır or uncu e ı- şa - a sım. a cm: şre , a ıt, l bal k I H . 1 

fi 
bin karışmaması futbolumuz hesa- Hayati; Saat 15, 30 Beşiktao - lst. a 1

1 afza1 makml§tır. 1 ar!çtcnh •1-yete tabi olanlarİn b 1c b' k . . S H . , tanuu a az a arne ge meeı ve a • illa ıı.cınaca ır eyfıyettı. Vefalı- por. akcm: Muzaffer, Sıııt, Rıza. k rk d k ... · d "k 
do'"rdun.. cu" kafı.lesı• in d 1 d .. d""" .. F t'h d Sa 9 30 l 'klAI ın e en en e megını te arı et-r a son zaman ar a gor ugumuz a ı sta ı: at , sti a • k h d ·· • d'" · • . I b 

D .. k S k i) k d l l k b .. · 1 · • · k . d R • H k N d z k" S b me ususurı a gosLer ıgı ısticıı. u un a şam a arya vapur e sev e İIİyor canı ı u umıt erımız.ı ta vıyc e e- amı. a em: ec et, e ı, a a- k } b l.. b l ' 
:w 70 ton kok kömürü gelmiştir. Su- cek mahiyettedir ve başta giden haddin: Saat 11,30 Hilal - Beyoğlu. Ji·a a ~a .'e ep ? uyo~. 
at vapuru ile de pek yakında 2000 kulüpler arasına bir dördücüsünün Hakem: Adnan, Fazıl, Münir: Saat ır tacır ArJantinden 45 
ton kömür daha gelecektir. İstanbul Vilayetinden tebliğ edil- katı§muı mevsimin en sevinilecek 13.30 Doğu - Eyüp. Hakem: Samih, bin ton un ve buğday 

Pazartesi sabahından itibaren me- mlgtirı hareketidir. Yarın Fenerbahçe kar• Lötfü, Ruşen; Saat 15.30 Haliç • gef tm k • f 
murlara kok kömüril tevziine başla- 1 - ikinci devre lı mükellefiye- ıısındıl aynı muvaffakıyetli oyunu A. Hi~nr. Hakem: Sami, Hayri, Zahi ır • f , ~S ıy~r N . 

k b 
• 15 · tine tabi kamyon ve karnyonetl•rı'n çıkardıklan takdirde San llcivetli Mustafa. B b rde tacır erın en · urı naca ve u tcvzıat sonte~rıne .., a an ün villyete mühim bit mü-

kadar kadar devam edecektir. Bun• dördüncü :ltafilesl 26/t 0/942 pa- rıı.caatta bulunmuştur: B. Nuri Ba-
dan eonra mütekaitlerin kömür Jhti- zarteal günll aevkedilecektir. Pahalılık meselesi etrafında düşünceler ban, ArJantinden lstanbu]a on beı 
yacı karşılanacak, bilahare halka 2 - Sevkedileceli kamyonların bin ton un ile otuz bin ton buğday 
kömür tevz.iine başlanacaktır. plaka numaraları aoağıda gösteril- . .. gönderilmek için bir teklif aldığını 
Kok kömürü almıyanlara rnigtir. Bu kamyonlar 

0 
-:ın eaat 9 (Bat tarafı 1 inci eahifede) lık, -: ~ilçük bazı kısımlar 1st1s- bildirmio ve bu hububatın nakli için 
•" sıra bekleyiş tarzını seyretmek na edılırs~ - hük-Omet kararla- vasıta temin edilmesini iıtemi~tir. 

kömür verilecek da Sultanahmet meydaninda topla- kA.fidlr. Bizdeki telAş ve kavga, rlle, bir sihirbaz de~eğ1n1n ma- Arjantinliler, buğdayın kilosunu bi· 

Et
'b k k"' .. d v nncaklardır. bu itme kakma, her türlü saygıyı rlfeti gibi, hem.en. giderilecek .. sı- zim paramtzla dört liuçuk kuru,,tan 
ı an ın omur aatııı ıve agıt- hl k ilk 1 .. k tıl d d ğ 1 " ma şubesine beyanname ile müra- 3 - Bu ilanda plaka numaralan çe sayara 0 up one geçme, ın ar an e 1 dir. Basit görüş- vereceklerdir. Fakat nakliye, ıigor-

d d ı k l k evvel davranma merakı memle- Iere aldanmamalıdır. iktisadi ta ve••ı'r masraflarla bu~dav.n kı'lo-
cnat e İp e evvelce gün ve numa- yazı ı amyon ar yu arıda g8ıteri- ... e .1 • 

l t d h 
ketJn, iaşe gibi en ciddi işleıinde hAdtsclerln sebepleri - ruht ya- ıu yı'rrni '-uru.. malolaca'-tır. 

ra a an ar nn cnüz parasını yatınp len günde gctirilmediJı:.i takdirde ıa· d kötü t i l r1n e d 1 x ..- x 
1:1 e es r e 1 gösteren ruhı hut ma d - derln ve karışıktır. Hilktl.metin ıon karanna .,,0"re ls-

ordinosunu almıynlara ikincitcşrin hip ve §oförleri Millt korunma mah- bir haletti N ki ta Bunları te ll d dü lt k "' 
k k k k 

r. e çare mun - me n en ze rne • tanbulun bu~day Uıtiyacı Toprak 
haftasından itibaren o ömürü c:.1esine verileceklerdir. zam tec:ıkllA.t, iyi memur, halk di- hem az zamanda yoluna koymak L _ 11 "' " • manısu eri ofisi tarafından temin 
verilmesine bnşlnnncaktır. Etibank, -4 - Kamyonlarİn mütehasaislar sip11nt gibi ~miller üç, beş ayda, karar ve kanun işi değil, bütün edi]eceğinden B. Nuri Babanin ge· 
hu hu!usta hazırlıklara başlamı~tır. tarafından muayenesi yapılacağin- üç beş yılda elde edilebilen ni- kudretleri, kaynaklan, ze'nginllğl, tJrteceği buğday ve unların nakli işi 

dan muayyen eaatte içtima verine metlerden değildir. tabiat ve teknik şartlan, teşkilA.tı, ofiae verilecelctir. 

Tedavülden çekilecek 
100 liralıklar 

.1 Halkın itimadı meselesi de halk di.slpllni mll1 t 11 getirilmeleri lbımdır. ' e şuuru e Bu unların hüklimetin Birleşik 
mAnevt Amlller arasında rol oy- birlikte toptan bir memleket me- Amerika He Arjantinden getirtmek 

S - İ2hu ilAn tebliğe.t mahiyetin- nar. Halk, herşeyln kendisine selesidir. Böyle zamanda hattl • ted'ğ' " ~ ' yü b' t .. d d 
k 

. • J.S ı ı ıKt z ın on yug ay an 
Ankara 23 (A.A.) _ Yolda knznya dedir. açı ça söylendiğine, söylenen dünya durumuna da bağlı bir hariçtir 

uğrayan yüz Urnhklara benzedJklerl ; 446, ; 487, 3490, 
3492

, lS30, :fuyin yapılacağına inanmalıdır. iştir. Bir çok sıkıntılara katlan- V r - r 
için tedavülden çekilmesi kararlaştı- 3532 3

5
43 3544 3568 

'3
74 

Irat etmelldir ki geçen yıl şe- mak 2orundayız. Tesellimiz şu- a ı yann ge ıyor 
nlan ıoo liralık banknotların t.ebd!U 

3601
: 

3602
: 

360
9, 

361 
i, 

362
3 ker flatinin asla artmıyacağı ~.a- dur: Etrafımıza bakalım sılan- VaU ve belecHye reisi B Ldtf! Kır-

l§lnde bıızı tereddütler oldu~u anl:ı.-
3626 3649 

ı:ı 681 '.!1
720 

ıı 730 zetelerde yazıldıktan bir kaç gun tılanmızı büyümsem1yeJ1~ HAl! dal'Jn yann Ankaradan t~tanbula 
'"'d ~. d Tü ki ' ' ::1 ' ::1 ::1 sonra 11ekerin 1k1 1 il a t gıpta 1Ie bakılan bir yerdeyiz. . gelmesi be:klenlror. 
11 .... ı""n an r ye Cumhuriyet Mer- 3734 3740 3741 3757• 3773• ~ m s r ması 
kez Bankası her tilrlll tereddildil 3175 3824• 

3827
• 

3883
• 

3693
• gibi olaylar, silinmesi güç tesir- Necmeddln Sadak 

bertaraf etmek üzere şu tzahatı ver- 3900• 
3903

• 
3908

• 
3930

• 
3939

, ler bırakır .. Sarsılan inanı yeri·ne 
mektedlr: 3963, 4011' 4021' 4034, , getirmek güçtür. İstanbul izcileri 

Bir sene zarfında tedavül edecek 4060, 4066, 4072' ' 4052, Başarılması kısa zamanda güç Ankara'da 
•c her bankada değlştirllecek ve on- -411 o' 411 i 4 ı 1 i !~~ ! ' !~~~· ruht ve mAnevt Amiller bir tara- Ankara 23 <Telefonla) _ Cwnhuri-
dan sonr:ı. da 9 sene muddetıe yal- ' • • • • fa bırakllırsa sıkıntıyı gidermek 
nız Merkez Bankası g•·e?erlnde de- 412 7• 4 ı 3o, 4135. 41S9, -416 7, için bac:ıJıca çare gelecek yıl her yet bayramında yapılacak geçit res-

"i 4169 4172 41 73 4176 -4185 '!' mine lştlrfık etmek ilzere buraya ge-
ğl;;tlrllecek olan yüz liralıklar nrkn- • • • • • türlü istihsali arttnacak tedbir- len İstn.nbul izcileri bugiln Atatürk 
&mda Çnnakknle Bo~azının resmi bu- 4189• 4192, 4209, -4214, 4216, leı1, fakat çok ciddi şekilde al- O.bidesi önfinde 1htilmm merasimi 
lnnnn yüz llrnlıklardır. Arka...'"lllda 421 7, 4225, 4247, 4249, -4253, maktır. Bu suretle stoklar yapa- yapmışlar ye kendilerine aynlan yer
fuüm salkuffı bulunan ve blr kenarı 4254, 425 7, 4256, 4266, 4282, btıecek olan Devlet piyasaya dü· Iere yerlcştırllmlşlerdlr. 
beyaz bırakılmı11 olan yü?. ll!alık.lar, 4263, 4284, 4313, 4318, 4322, zen verebilir. Bunun dışında, 
evvelce olduCu gibi tedavuı edecek ve 4 32 7, 4~28, 4 339, 4340, 4.341, ikinci derecede geçici tedbir Amerikadan 20 bin ton 

Münakalat Vekili 
Anbr:ı 23 (Telefonla) - Münaka

lAt Veklll amiral Fahtl Engin tetkik
lerde buh.ınmnk üzere Samsuna glt
mlştlr, 

Maarif müdürlüğü 
İstanbul maarif müdürü B. Muhsln 

Blnalın hastalanması üzerine İstan
bul maarif müdürlüğü vekftletlne 
Vekllllk mUfcttışlerlnden B. Necmed
dln Bora Uiyln edUmtştır. 

tedavülde kalacak yegane yliı llrn- 4342, ıB45. Çatalca: 19, 48, 56, flatlerin lstlhliı.k merkczlcrind~ 
lık ba.,..knot olacaktır. 64, 71, 83. 84, 65, 86, 88, !05, maliyet hesabına göre sıkı kem- şeker getirilecek İsviçre ticaret heyeti 

109, 111, il 2, 114, 115, 117, 119, trol altında tutulması taşıma iş- bl Sötonylendlttne g~[rte Amrr:kabd!:ı.n 20 Ankara 23 (Akşam) - Şehri-
165 166 169 171 176 179 180 lerlntn b günkü' tı' l d'M n şe erge mek çn r an- 1 18 7' 19 i 1

9
i '

1
• . ' ' ' • U şar ar C ver ı". ]aşmaya varılmıştır. Bu şekeri nakle- n.ize ge eceğini bildirdiğim sviçre ti-

, • • •vrı: 2.. l IJ, ltıldar volıınuonuJmıısığg _ı'~rPır nlnn ~ıınnrlar temin edilmek caret heyeti gelmiş, alikadarlarla 

Ankara apartımanları· 
nın kaloriferleri 

yakılıyor 
Ankara 23 (Telefonla) - Anknrtı 

beledlycsl bugünden Ulbaren aparLı.o\o 
man ve sair yerlerde k.alortferlcrliı 
yakılması lüzumunu ilan eLml~lr, 

Türk gazetecileri 
Hollivud' da 

Holly,~ood 23 'A.AJ - Türl!: gaze
tecllerı sinema memleketi Hollywoodl 
ziyaret etmişler ve lınrb !lllm!erı ah .. 
nırken hazır bıılunmuşlardır, 

Romanyada ilk kar 
yağmış 

Bükreşte çıkan Universul gazete• 
sine bildirildiğine göre, Romanyada 
Hcrmaştadda ilk kar yağmıştır. 
Karpat dağları etekleri kar altında: 
dır. 

lzmirde yeni bir 
yol açılıyor 

bmlr 22 (Akşam) - 250 bln llrayn. 
yeni inşa edilen Torb:ılı-Etes turistik 
yolu Cumhuriyet bayramında açıla• 
taktır. 

, 

Trion İstasyonu 
açıldı 

.Edime (Akşam> - Yunan nra,..lsl 
dahilinde ve PitYon llc Svilengrad 
araSında.ki istasyonlardan şlmdlyt 
kadar açılmamış olan .Trlon• istas
yonu D. D. yollan idaresi ~ralınrıan 
açtırılmış ve bu istı:ısyonn memur gön-
derllml~Ur. Avrupa konvanmyoneH 1lt 
Pltyon arasında işlemekte olan tren
ler bu 1sU;ısyond:ın yolcu ve emtia al· 
maktadırlar. 

Yabani domuz 
mücadelesi 

Karadeniz ve Ege bölgelerin :le ya; 
b:ı.n domuzlarına. karşı girişilen mü• 
cndeleye dev:-m edllmektedlr, Bıt 

hayvanlar tuzlcnarnk Ortn Avrupaya. 
ihraç edilecekti ·. 

•Takvim~ 
şe,•nt 13 - ll!.7.!r 172 

İm. Oli. Öğ, ikJ. Ak. Y:ıt. 
11.25 1,05 6,41 9,38 12,00 1,31 
5 42 7.22 Jl,58 ~.55 18J6 19 49 
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8 E s n asında BUOÜN saat 

13 den Yarınki PAZAR ~a sut 

11 den 1Ubaren; ıeceıen 1a&t 21 de 

FRANCIS 
Fettan b r kadın Rolünde 

MiLDRED COLES 
Baştan çıkan masum genç kız Roltinde 

KADIN ENTRiKALARI 
F mfn1 t m blr nhenkl canlandırıyorlar. Aytıca WALT DİSNEY'f.n 

rmkll MJKİ MAUS'u. Telefon: 49369 

Şimdiye Jı:adar gördü~üz btıttbı Ttll't~ Te Ttı$99lttttrllm1f 
J'llmleı1n Şôbretlni ltrictf bnüacak olan: 

™Dublajının, mllll musfldmfzln erı bDJtt 98trt 

Köy Kızı 
111111 AhWd .A4lld ~ 

Türkçe ültı ... TGrk~··· ~ p.mıı 

()nümDldlld pazartesi ıb dla Wbal'en 

T AKSiM Sinemasında -"" 

MARiKA RöKK 

Bapnkü proıram 
13,30 Program, 13,33 Tflrkçe plü

Jar, 13,45 Ajans haberleri, H Riyase
ı!eumhur bandolu, 14,30 Aruara son
lıahar at toşulamın tahm1nlert, H,4.0 
Temall, 18,45 Radyo Çocuk: KııUlbti, 
19,30 Ajans haberleri, 19,55 Faaı1 he
JeU, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 Şar
tııar, 21 KontıftD&, 21,15 Dtnleylel 11-
tetlerl, 21,46 KonUflllA, 22 Salcm or
kestrası, 22,30 AJaıu haber!ert n bor
salar. 

uer eeansda Salonunu 
Bafdın bata doıdu?M 

ZiE&FELD 
YILDIZLARI 

Otlzel J'Umlıı 

·SARAY 
atımwmım 

ı inci Zafer Baftac devam 
ldbor. BN Rollerde: 
nfby OABLAND 

.,_ BSDDY J.AMARR 
* Ç. E. K. Kumkapı nahi)'eain• 

den: Kurumumuza Cumhuriyet bay. 

namı münuebetile para tebenüil ~----------' 
16tfunda bulunan 8. Abdullah De- ~----------~ reye, B. Heıarahetyan, B. Zongu}-
4'al1ı AU,.n Te B. Muhli. Emelde 
•er zaman yardım )Udunu kurumu
muzdan esirgemeyen Taku Umtet 
.Uketine kurumumuz namına ıonauz 
m"nnet ve tükranlamnıD arz.ederiz. 

pala TtY&ftOL&JU 

Ki°(~ü 
Yazan: w. mıateıpeare 
Ttlrteesf: Mefharet Brııln 

Komedi tımıı - YALAHCJ. Yuan: 
carJo Ooldcınl. Tlllqtll: il. Mora7 

BadD .. , 15.11 da matine 

ESVET 

EL HAMRA 
Berkella belenclllf blJb 

rranm filmi 

FERNANDEL 

DALDAi 
DALA ..................... 

a--.111nı1a ........ 

BUGÜN Amerikanın yeni Greta Garbosa 

INGRID 
BERGMAN MELEK 

SİNEMASINDA ·ve 
Ro6ert MoDY.9Jll"7°pJJi ~terek"ea yaratt&Jari 

KENCE 
J.imH plıeMr lhıema telinltlnln mUk~el l>ir nUmuneai 

BUGÜN 

iPEK 
sinemasında 

ArJantlna Filminin unutulmaz Yıldızı 

BETTY GRABLE 
tan.ımd&n Mtlkemmeı bir .wette lbda 

edllen btıytıt .,. heyecanlı nımı 

.Müth!f Serıüze§tlerle dolu meraklı ve heyecanlı bir Film 

Afk, Heyecan, 1ht.1ras dolu b1r e.ser 

ANUŞKA 
HiLDE KRAHL 

Pek yakında Ş A R K ' da 

Arabacının mı, 
Gece, g(lndCz, benimsin 

Fllmlertn Be'hhar, pe.rlü Yıldm 

ŞARK sinemasında 
vvtı..ı..Y i'ORST'un ınme çektltt BTRAUSS'un Şaheser ~rctl: 

WIENER 
MARİA 
TBEO 

HOLST 
LİNGEN 

BLUT 
WİLLY 

DANS 
FRİTCll 

MOSEB 

terduttı btlyüır ratbet doJnyıelle bir ta9 &iln daha &OsterllecekUr. 

Her Akşam MAKSİ M'de 
MÜZEYYEN SEN AR 
NECATI TOKYAY w 24 k1PUk Sn Hey'eU 
"Dstad MuhUs Sahahad41n'm yuıp bes&elecUll 

EFENiN AŞKI 
80 ldflllk Milli Revü, BOJ.Ök Muvaffakıyetle devam ediyor. 

Bu un Şık 'e D r b r G ıc K 

DEANNA DURBiN 
FRANCHOT - TONE BOBERT STACK 
n. berabeT em.slıdz blr tanıda yarattıtı ve biittm filmlerinin en gü~ell 

olup muza.fferlyet1n1 temin eden 

AŞK ÇiÇEGi 
fllm1nd8 ALTIN SESİ ve SEHHAR GtiZELLİÖİ ne 

Bu Bah akşammdan ıtıbaren 

S Ü M E R Sineması 
Sey1rclleı1n1 11ı11edecekt1r. 

latanbal Umumi Mcclü Azcuina 
latanbul Vall ve Belediye Reiıliğindenı 

lrtanbul Umum! Meclla '16fdflnqt Sn.tuıap devreshı!n blrlncl yı~ı f .. 
u.ıı1 SçUmaınm 1lk 1n1kadını .• /11/9'2 tartıııne raatlayan par.ı U. 
aaa• <14> de aktedeoetınden banm o IGn muanen aaıte Umuml ~ 
an~mıu ~eri rica Olunur. ~8&3) 

Ruzname 

1 - Riyaset dlvanmm intihabı 
t - DeJml Encthnen in.Uh&b~ 
1 - thttsaıs ıı:nctmenıert bıtıhabı 
4 - ~a gQnlerlnin 1'4'ylnl. 

I stanbul mıntakaii 
Emniyet baımüfettitliğinden: 

1 - 1stanbul mıııtakası t.nınlyet ~ mülettl§l!ği memurlarına yapt.ıtı.; 
lacak olan 13 Ua,t sl•ll elbbeuln yerli malından ve mevcut nilmunelcrıne gö
re muhammen beden olan 61 ııra 50 kuruş Uzerınden ımallyesı açık c.ksltt. 
meye konulmuştur. 

2 - İhale 7 iklncı ~r1n 9'2 g{lnü saat 10 da İstanbul vllAyetı bınasın 
dıı emn.Iyet baş müfettişitı dattes1ndetoplanacak komstyonda. yat>ılaeaktl!'. 

3 - Tallplerln % 7,5 heS'a.bUe teminatı olan 10 llrayı havi makbuzlan 1le 
blrltkte mezkılr komisyona müracantlan. l8S4) 

Vatman, Biletçi alınacak· 
lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iıletmeleri 
umum müdürlüğünden: 
İstanbul Tramvaylan 1çlıı va.tınan ve bllet9! alınacaktır. Bıhht durumu 

Jyl 18 ya.şun blUrmJf olmak n okuma yazma ile biraz da hesap b11mek 
§trttır. 

İlk glr~e vatmanlara 11&, bUe~ H6 knnlf gündelik ve lllveten 
Yüzde ytrm1 bef pahalılık zammı Ue ber çalıema gilnünde aynca yirmi turu, 
intizam prtmt verınr. Bundan bqka bir kap yem~ Te yanm elemek mt'CCa
nen tem edmr haftada btr ıstırahat eden ve çalıl!Daynn işçi o gün Jçln 
tam gftııdelJJt alır. İfçller &tmet tevzı hakınımdan hUklimetlrn1zce aaıt işçi 
telA.kld edmr elbise kasket ve palto paruız olarak vorlllr. Hastaların teda
vi.si lle 11Açlan meccantdlr. Bıından ba§ka mevzuu bareme göre aeneoen 
seneye gilndellklere anı yapılır. Mesai aa.atlert harlclnde çalışanlara yll?.de 
otuz tanıla fa?Jıı t\cret verillr. tsteklllertn Oalatada Tramvay hareket dal. 
resine mfir.acaatıan. ('719) 

Londradan Türkçe Neşriyat 
B. B. C., İngiltere radyosu günde dört Türkçe neşriyat yap 
maktadır, ve saatlan ile dalla uzunluk.lan şunlardır: 

S A A T DALGA UZUNLUÖU 

'8.15 ten 08.SO a bür 
u.so dan 1!.'5 • bl1ar 
15.15 ten 15.SO a bdar 
19.U ten !0.00 e kadar 

Meae 
ye 42.11 

Sonbahar Şaptalarmı SaJm 
Anaııtra B&J&D)arma 21/lofM2 
Pazarteal rilnll abahmdan IU
battn CİHAN PALAS otellnde 
gosterJlecektlr. 

• ............. 111111ıı ............. 11111111 .. ııı~ıııııı111111111111111111 ... 111111111111111111111 11111111111 ..... ııııııııııııııııı .. ıııııııı .. 1111111111111111111111111111111111111111111191111• 

ruı NEŞRfr&T: 

TORNACI DTABI 
Torna tezgthlannd& KonJt torna 

etmek ~ na.zart n ameıı hesaplan 
tetlleeet dlflerbı hesabı ve tama tez
llbluı kesllme nratlannuı. helapla· 
mı eblbılz babaeder. Tornacı klı&bı 
tllml1 uer Sellm RaJılm tarafından 
Ttrkçeye çevrllmlft1r. 

MüeNif bir ölüm 
Ordumuzun bqında ot.uz aene ıe

datlrane ça}JfDUf ve muhtelit eeplıe
Jerde ~ caaret ve hOJntlah· 
Jü:lle kend.lalni nıanuıa Vl" ordu ar
bdqlarma 18Ydlrmlt bulunan alaJ 
hmandanlanmmdan albay EdlrneU 
Memduh Barlas 23/10/942 glbıilnde 
Batırt.öJde Tqhan CMk:lestnde 59 
•mnarah evinde Tefat etmlftlr. 

cenuel1 bugtn (2f/10/M2 eamar
tlel) Ba,eslt camJ1 f91Ubıd• Wndl 
MMftunn mtıteülp namaza tela edl· 
..._ febltUle detnedlltcektlr. Mnll 
nimle\ e,ı.ın. .. 

VEFAT 
Girit BanJ&lı Alaza.de Meıhmet 
~ zeTceal •• aYUta.t 11Dhll8 
8ınnalmm kayın vallde5l n Jıarlclye 
mmıurlanndaıı Necat Alanın valldetl 

BA'l1CB IWOMEFl'Nl>t 
lrtUıa1 etmlftlr. Cenazesi pazar 111· 
al ıtSn.dl D&m•zmı mtlteattp BaJftlt 
eamlıdnden Jı:aldırılarM Matlefen
dldelı:i .ngllt lmı Patma &tm!huım 
JUUD& detned.lleeetur. 

Teşekkür 
KbedlJen an.ırusd&n a.ynlan vc>lı: 

.,.ut annem1zbı ıeret eenue.shıde 
lnılunmaıı:. gerek çelenk g&ıClırmet. 
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BEB TELDEN' 

insanlar ta vu 'k aşıyor!. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Kış kapıya 

dayandı s;:. ı~lıı:~ ~:ı:lr b:.r~a;:~.t~ç::e:~%bi~e;!: An g lo Saks on strateı· ı·s ı· n ı· n :ttl, ten kahbbala,y, allnı!ar qtttrd:bm... • . 
MeselA saatin b1rJ, lkbl, ü:çü .•• Ne ehemmiyeti var?. Siz sa· Ezici, yıpratıcı kıştan sonra, 

li
eqı dilhıielert çevtrtnb, klfi.... TaHhtnfı.e g6re ya bir cubant, Dk.bahan da soba başlannda tit· 
a bir çığan, ya bir balalayka sesi... Her halde dinlenecek bir u' t 

1
• f t reye titreye geçirirken, mun, sı· 

y bulurdunuz. e zayı ara 1 cak bir yaz hülyasile avunmuş· 
Ve hfssederdfnfz ki sabaha kadnr dünya eğleniyor, gülüyor, tuk. Fakat bu güvencimiz boşa 

dansediyor. çıktı. Sürekli rüzgfirlarla toz top-
Sulh günlerinde radyo gecenin sesi gibiydi. rak bulutlan arasında geçen yaz. 
Şimdi harb radyosunu gece saat 12 den sonra açınız... Avıııpada harlf, aşağ'ı yukarı ~ zaır ler yığmayı pek mümkün kıla- dan ne anladık? .. Kaç gün ilikl..:!'-

'J'ıssssst ... Derin bir sessi'zllk! •• Bir lld pararlt •.. Bir kaq tıkırtı... bir muvazene haline varmı~tır: a • mıyacaktır. Avrupanın garp sa,. rimizi ısıtacak kadar sıcak ha'\11' 
tAıdn ne ses var, ne ~e musiki!.. Sanki radyolarm, kısa, orta ve Alınanlar; gen!şleme k3:biliy~.tı~- M. Şevki Yazman hlllerinde aç1lacak ikinct cephe gördük? 
Uzun bütün dalgalann ate tarafındaki bütün imanlar taş kesil· r1nin sonu.na ula.şmış gıbi goru-ı - Jçfn Jse bu sütunlarda bir kaç ıntşter gtbi!.. BUtthı saksofonlar susmuş, ptyaı:olar kapammş, nüyorlar. Bizzat Bitler ve Gö- defa fikrimizi söyledik, hA.lA. da Yaza ne büyük ümitlerle bağ. 
1-emanıar kutulanna ~ ve kltaralann tenert kopmuş... ringin nutuklarından daht Ueri- çok bol sllAh vardır, Fakat sevk bunu pek mümkün görmüyoruz. Iannuştık! •. Harbin bitimini do 

Dilğm.clerl çevir, çevfr... Bir şey yok?. ki harek!tın taarruzdan ziyade ı yolundaki imkA.nsiztık mevcudu Anglo Saksonların bu !tra.tejlk ondan ummuyor muyduk? Hele 
Şimdi dünya; gecelerl erkenden seslnl kesiyor ve erkenden müdafaa olduğunu anlıyoruz ancak bu deı·ecede tutabillyor, durumu onları da.ha ziyade ıu sonbaha.fın ıhk meltemleri ara-

ayuyor... Stallngraddakl uz.un duralama, arttırma ~iktan da meselA riJ;. fikre doğru imale edecektir sında sulh perisinin kanat hışır· 
E 

en müsait havalarda dahi başka hayet 'bir m1sll veya btr buçuk - · tııanm beklemiyor mu idik? Ne 
ee ne yaparsınız? .• Bh çok yerlerde sabahieyin erkenden _ misil ot_c;.il!r. BU mn_. __ daht bu Ellerinde b. ulunan ve müda- duk b ı k t~ 

de kalkıp sllAha aan1mak gerek!.. yerlerde bir hareket gösterilme uu uı.wu. fa.ası fek ve ı,üpheden A 1 , lan um 'ne udu ?., ~te, kış yin& 
Onun için daha saat on buçukta radyoda muhtelif dille d• mesi, nihayet Kaikasyada bile sab!nedeki işleri kökünden halle r 

0 kapıya dayandı ve, Alem yine ol h~l! büyük ıru ti rln alın.ede yetişemez. genli garp yanın küresine tama- Alem, devran yine ol devran Sü· 
•ADah rahatlık versin? .. » tarzında prkılar başlıyor ... Allah ra- . vve e 8 Diğer bütün sahalarda da bu men hAldm olmak ve şark yarım rekll yafınurlar, sisli, puslu hava
hathlı:: versin ... Allah rahatlık verslliillUiln!,. diye yavaş yavaş Te görünmemesi hep buna alAmet- bö"'ledir ve ..rı"'e blSyle olmakt• kü'reslnde de düşmanlarını dur- Iar derken kı• rüzgarlannın kes~ 
nlnn1 gibi şarln1ardan sonra istasyonlar birer bt:rer susuyor... tir. _ . J ;,..... "" duran ku tı eld geldiği in ~ 

HanJ 
0 

sulh radyosunda saat sabahın dördilne doğra Şimdiye kadar ve elındeki da- devam edecektir. Salomon ada- vve ere en k ıslıklan vızlamağa başladı. 
muhtelif şehirlerdeki barlardan verilen taşkın musiki parçaJan;... ha geniş ka~~:ara rağmen ta- lannda harb üç aydır devam edi- kadar yardlm etmek. Bazan güneş açıyor, pencere cam. 
Nerede 

0 
sabaha kadar stlren çılgınlık saatlerl?.. arruz kudretı ~osteremiyen Sav- yor. Daha ne kadar devam ede- Bunun dışında şlmal Afrika Jannda ışıltılan görünce ümide 

Harb dünyayı tavuklaştınyorf .• Hayatımızı intizama soku- yetlerin bundan sonra Almanla- ceği bel11 değildir. Halbuki bu ve Salomon adaları gibi düşman- kapılıyoruz; fırtınalar geçti, p:ıs-
var. _ H n garba doğru silip süpüreceğini adalar nihayet Avustralyanın !arının yayılmasını tahdit edici tırına yazı başlıyor diye se\•ince 
• ummak doğru değildir. Onlar da müdafaası bakımından ehemmi- ve fktlsaden abluka altında. bu- diişiiyoruz. Fakat çok geçmeden 
,--~ • -..--- iii -~~ı dağılmıyacaklar, fakat ilerliye- yeti olan ve Pasifikteki geniş lunduracak sahnelE!rde, yine im- Kağıthane sırtlanndan beliren 

lBag
v' bahçe ve ev zı•raat•ıJ mlyeceklerclir de. Avrupa.da mu- arazi parçalarına nazaran ufak k~n nispetinde hareketlerde bu- sırtlan başlı kara bulut yığınları 

vazeneyi buzacak başka. kuvvet ve ehemmiyetsiz tel!kki olunabi- lunmak. isli bir perde halinde gökyüziinQ 
de kalmamıştır. Bu muvazeıııeyi lecek yerlerdir. Harb aynı mik- .. Bu, yalnız Avrupalılardan çok kaplıyor. Sert rüzgarın savurd11-

ı;rz_ • ~'!%!..-~~ ~'!!!! 'E! ~ !!! ~ ancak Anglo Saksonlann müda- yasta devam ederse Japonların daha başka bir gözle dün- ğu ıslak hava. soğuk duş gibi 
halem, sahneye girmeleri bozabi- bir kaç ayda aldıkları yerleri yaya bakan Anglo Saksonların vücudü ürpertiyor. Fakat biz, 
lir. Bu bakımdan en büyük ehem- Aınerika1ılaı1n beş on senede da- kendi menfaatlerini:rı. teminl için hfila aldanmak isteğinde ısrar Fujerler nasıl 

bakılır? 
Patatesi çürütme
mek ister misiniz? 

Fuje1'lerin cinsleri çoktur. Salon Kı§ın patatesleri çürütmeden mu-
tıebatlan arasında bunlardan ancak halaza etmenin usulünfl bilmeyen 
liç dört cinsi kullanılmaktadır. En bir çok kimseler, bu kıymetli aebze
r.iyade beğenilen fujerler (Baldın yi bakkallardan kilo kilo alarak kul
lara) denilen Adiantomdur. Bu ne- !anıyorlar. Halbuki çuval ile alınan 
'batın yaprak saplan siyahtır. Bal- patatesler hem daha ucuzdur, hem 
dm karanın ba1wm kolay olduğa da iatenildiii zaman elde ham bu
halde bU11lan salonlarda uzun müd- lunabilir. Patates, çürümeğe ve fi. 
det ya§atmak. kabil olmamaktadır. lizlenmeğe ç.o1t müsaittlı. F~a.t bu 
Bunun ıebebi ıudur: Bu nebatlar iki mahzurun önUne geçmek h111 de 
n.tubetli mutedil ıklimlerde yaşa- zor cleği1diT. Ya.1nız a.1ınaca.k pata• 
dıklan lçin aynı prtlar altında ba· t~lerin esasında çür{lk ve kofta,. 
lcılmana yaşayamazlar. Soğuktan, mı§ olmaması §arttır, 
i\iııqten, hava ceıeyansxlan, tozdan Patateslerin çUrümemesi için dai· 
çabuk. müteessir olurlar. Diier ma havadar blr yerde bulunmaaı ve 
fujerler de ayın baldın kanı. gibi ya- her ta.raftan hava alma l!zundır. 
tadı.klan için bunların da bakımı Eğer patatealeri çitalardan yapıhnIJ 
aynıdır. f ujerleri bozulmadan mu- ka'fealer ilzerlne veya yanyana: 
ı.af t k · · ki w 20 dere- tahta kerevet1er ilzerine sıralayacak 
n aza e me ıçan sıca ıgı lu .. . 
ceden fazla ve 7-8 dereceden nok· 0 raanız çuıümezler, Hava cere-
aan oian yerlerde bulundurmamalı~ yanı çok ıoğuk olmamak ıartilc pa• 
dır. Peııcere kenarında, fakat cam- tates!eri çürümekten korur. Sıcak ve 
dan biraz uzak olarak bulundunnalı n.::ıl:letU hava patate.le.rln filizlen
vo doğrudan doğruya ne aiineıe, ne mesine yanlan e~~· Iıık dahi fili.z. 
de değiıen havaya maroz 'Ennhna• leıımeyi teahil ettiguıden pata.teale.rl 
Jıd loıça yerlerde yanyana aralayarak 
~ k ve aruıra muayene edere çilrlimek 
Hava cereyanuıdaıı ve aaloolar laticiadını ıöste:renl.CTi ayırarak 11%Un 

ıüpürölürken ~ozdaıı korunmahdır. müddet muhafaza ebnek kabildil'. 
Soba ve kalorıferden uzalı tutulma· Patateı eoiuktan kolay donduğu 
Ldır. Fujerler nemli havaYT evdik. .. İç.iıı açıkta ve aoğuk:ta bırakmama· 
!erinden bmılan bfraz nemli yerler- hdır. En lyiıti ılık havalı, fakat ro• 
de tutmak faydalıdır. Bunun fçin her tubetsiz bir kilerde muhafaza et
cins saksıyı deJ"in bir tabak içine mektir. 
oturtmalı ve saksıyı au ile doldur• 

mahdır. Bu suretle salmnıa. altında- CEVAPLARJM/Z 
l:i delikten toprak kafi derecede ru- : 
tubet .. lır. Buhar haline geçecek M 
olan suyun da yapraklan nemli tut• or menekşe tohum 

• venr 

miyet şimdi İngiltere ve Ameri- hl geri almaları şüphelidir. Zira değ'il, fakat bizzat stratejik du- ediyoruz; her halde bir fırtına 
kanın ne yapacağında kalıyor. Amerika ile aradaki 4000 milden rumlannm da icabettirdiği bir geçti, cil'ar dağlara kar yağdı da 

İngiltere ve Amerikanın yapa- fazla mesafe daha fazla kuvvet- şeydir. soğuk oradan geliyor, hava açı-
lınca yine L"1llll', hülyası içinde 

cağı işler, bunların stratejik du· avunmağa çabalıyoruz. Hangi 

=~~yeJ:rile~~~~~~r.h~~ ~>: ~~~-~-ı·~J~li2-I ;~~~n~ ~T~sı ~~:~:ı::aJ~~ii: 
sebepten bu stratejinin kuvvetli - ' D di. Sokaklarda celcetle dolasan 
ve zayıf tarafianru gözden geçir- ~ JL ~- 0 O " ' O 0 sonbahar kabadayılan seyrekleş-
mek bizzat Avrupadakl harb ha- .._ -- . ti. Kalanlann çoğu da, «kı.~a ka· 
rekatının 11erısi ıtibarııe de bt- .- 55 dUg .... me yutmuş'. dar Allah kerimdirıı reısercsno 
rinci derecede önemlidir. yann paltoyu, pardesüyü uygunr 

Anglo Sanksonlann strateji du- fi tl -'-'! k n1 rumlanndaki en kuvvetli tara! Macaristan'da genç bir kız düğmesi toplıyarak bunlardan ca a e auen çı ara ardn. 
Avrupa karasından aşılmaz de- Tuna üzerindeki gemllerd<m bt~ 55 tanesini yutmuştur. Naftalin kokulu kabn paıto
nizlere ayrılmış olmalaııdır. Dun- rinde çalışan bir delikanlıyı sev- Kız bundan sonra yatağına Jar omuzlara yerleşti. Vapuı:lar· 
kerque harbinden sonra İngil- ml~, onunla evlenmek ~tir. yatmış ve derin bir uykuya dal- da, tramvaylarda öksürmeler, 
terenin bir istila.ya uğramaması Fakat ailesi, kızın henüz pek mıştır. Fakat gece yansından hapşunnalar, şikayetler başladı. 
bu sayede olduğu gibi. hazerdeki gene olduğundan ba.h!sle evlen- sonra §iddetıt ağrılarla uyanmış Geçen gfin tramvay durağında 
ordusu ancak 170,000 kişiden meğe müsaade etmemişlerdir. 17 tır. Kız hemen hastaneye kaldı- ceketli bir yolcu moraran bumu· 
ibaret olan Birleşik Amerika dev- yaşındaki kız buna çok klzmış nlmış, burada amellyat yapıla- nu oğuşturarak arkadaşına dert 
letlerlnln şimdi rahat rahat or- ı ve bir çok bahriye 1lıı1forması rak <Jüğmeler çıkarılmıştır. yanıyor: 

dular meydana getirmesi de bu ı y I bl M - Soğuk alınışım. Müthiş nez· 
sayede mümkün olmaktadır. Son- 1 en r OZart mi yetişiyor? leye yakalandım. Ucuzca bir pal· 
ra da her itibarla zenginlikleri to uydurayım diyorum amma, 
gelir. İnsan. ham madde, sanayi Haxb başladıktan sonra Fran- Bu münasebetle meşhur Mo- bir türlil iki yakam bir araya 
itibarile dünyanın en kudretll sada.n Kana.da 'ya giden Andr~ zartın çocukken bestelere bq- gelmiyor. Kış da pek erken bas
iki devleti coğra.ft durumların.. Mathlen adında 9 yaşında bir ladığı hatırlatıhyor. Küçük ço- tınlı be birader! .• Şu medeniye. 
dan da istifade ederek mua:nam çocuk melodiler bestelem~e bq- cuğun yeni bir lıılonrt olup ol- tin, mevsimleri kendi anuıan 
ordular hazırlamaktadırlar. Bun- Iamıştır. Münekkitler bunlardan mıyaca~ be111 değllse de her mıza göre çerireceği günler ge
lar bu devletlerin kuvvetli taraf- btr: kısmını çok dikkate şayan halde bu yaşta gösterdiği lstid.at Iecek ml acaba? .• 
landır. Bu kuvvet dolayısile artık bulmuşlardır. . çok takdir edlltyor. Zebt tasavvuru bltıl, zehf ha· 
bu memleketler için ne bir teh- yaJi muhil! .. Kendi hareketlerini 
uke mevzuubahisttr, ne de ha.- Menenjit mikrobu bulundu aah1 arıuların!4 uydurmaktan 
k!m bulundu.klan geniş dünya • Achı beşeriyetin kurduğu, sulli 
parçalarında (bllhas.5a Amerika- .. Buenos Aires'ten bildirildiğine rayet etmekteymiş. Filhakika ta.- uğrWla . kan döken, hürriyet 
nın) nü!uzlarına blr halel gel- gore Arjantin'in tanrnmış dok- vuklarda görülen fel" Ue çocuk 
mest varittir. Artık müdafaa. ba- torlanndan Carlos Treiq~ me- -w - yolunda esirler zincirleyen me· 
klmından Anglo Sakson strate- nenjit mikrobunu bulmuştur. Bu laTda menenjit vakalanndan mü- deniyetin tabiata el untması 
P,si tam ve ldnnl bir hale gel- mikrop kanatlı hayvanların üze- teveıut felç btrbirlne çok beme şöyle dursun; kendi şuuruna, 
miştir. Ne İngl.lterede, ne Ame- rlndeki ca:nlı bitler vasıtasile si- mektedir. akli selimine kavuştuğu gün ge· 
rika VeVA. garp yarım ku··reainde ••••••••• lecek mi acaba? •• J- ~ 1 ..................................................................... . 

hatta. artık ne de Avustralya; ve T.. k r· T .h. Tabiat ~ımunıan kurulurken 
cenup Pasifikte bir Mihver 1Jer- Ur ıyatro arı 1 kazaen, fiisanlann da fikirleri mağa yardıınt olur. Fujerler k!.fm 

haftada 2-3 defa ve yazın gün aşın 
sulanabilir. T oprağm deği~tirllmeai 
de §ubatta yapılmahdır. Sevdiği top.. 
rak yalnız funda toprağı veya yan 
7anya funda ve yaprak çürüğünden 
ibarettir. 

leme.si bekleınemez. sorulsaydı, dünyanın şu cehen· 
Kadıköyünde bayan Fikriyeye Fakat bu gen~ denizlerle ay- (Baş tarafı ı üncn sahifede) Altıncı makalede dahe. evvel be.hsl nem hali daha nice berbatla· 

cevapı rılmış diğer taraftan ve taarruz yatro, ne piyes, ne de Türklükle altı- geçen nokbJan tenvir içlıı Osmanlı ŞIJ'dı!.. 
Kokulu menekşe clenlleu mor bakımından bu stratejinin za- kası var, müverr1hlerln1 Avrupa. müverr1h1erl Cemal Refik 

menekteler tm!-.ıda olarak ~çek yı.t tarafını teşkil etmektedir 3 - uİtalyadan sahne makinistleri lle karşıla~tırmakta.n ba.§ka. çare ol 
açmasa bqlanuolardır. Kokulu me- Düşmanlarını işgal ettikleri yer- getirtme teşebbüslerine girlş!Id!fb- mad1ğı ka.ydedU1yor. Bu htısusta ta- Hazır elbı·secı·ıer 
nekteler diier lıercai menekıeler: ıerden çıkarmak için nerede bir n1 öğreruyoruz. Fakat o zaman mem- ldbedllecek fk1 Yol da g&termyor: 
gibi tohum ile de YC!ltİltlrllir. Fakat teşebbüse girişse burası şimdi ''Iekettm1zde bir sahne mevcut olma- 1 - Osmanlı mt1elllflerln1n 11'adele 

Meyva ağaçlarını 
badanalayınız 

en. iyfai bunlan diplerinden ıverdik- ikmal baJommdan esas kaynak dığuıdan bunların ne için getirtmek rlndeki sarahatle müpheml,etlm bir
leri piçlerle yeti:ıtirmektir. Tohum sayılacak olan Amerikadan bin- ıstenlldlğl tesblt edllmed?kçe bu hu· 'b1rler1nden ayıran blr tasnif yap-

susta bir hüküm vertıemez. mak, 
veren meneqeler tohumlarını ilkte lerce mil uzaktadır. Eğer ortada 4 _ «On seklzincl asırda devlet er- 2 _ Bu ta.snlfll sllzlert ecnetıl p.-
açtıklan çiçeklerden meydana ge• deniz nakliyatı için büyük tehli- kA.nını tehzil eden siyasi komediler bitlerin s&zıcrlle karşılaştırmak. 

Bir tayyare teberrüü için 
faaliyete geçtiler 

Geçen sene şiddetli kış olmuştu. tirMer. Kı§ln turfanda açanlar to- ke olan denizaltı sil!hlle ha11a oynandığı. doğrudur. Oünlrü oyna.- :Ma.Jı:ale ıı&zde bwıu ya.pm:ata p.. 
Kışın tesirile bu tene meyva ağ-aç- hum verme.der. Kokulu ınenek~enln sllAhı sahneye çıkmamış bulun- nan orta oyunudur. Ve orta oyunla.. lı§ıyor. Fa.tat. verilen ml$aller evvel- Ha've. kurumundanı Hazır elbi· 
lannda 

0 
kadar fazla böcek kele- beyaz ıve açık efl!tu.n. ile ayrıca aç:ık saydı, geniş b:ıışa ve sanayi ku~ nnda bu gibi tenkJ.dlerln dalma ya.- kf noktalan, bllmem kaçıncı defa Mdler namına aekiz lcişilik bir be· 

bek ve tırtıl ırörülmedi. F~at bu mor renkte çiçek açan çqitleri vu- reti dolayıslle bu çok uzak me- ptldığı malumdur. Slyast komedi adı olarak, tekrardan bafka 1§e yaramı- yet Hava kurumuna müracaatla 
ıene yine ~ddetli bir kq yapması dır. Bun1a.rıu \,iiyük çiçcklialne Vio1ct safelere nakliyat, büyük feda- verilmekle orta oyununmı mshiyetl yor. m9 bir -.rahat tlde edflaartyor. ualannda teıkil ettikleri k.omitele
ilıtimalleri çoktur. Eğer şiddstli kıo dö Parm derleı. Avnıpada. n bil- lirlıklar pahasına. da olsa, kabil d~enıe-z. İşte fsms.ıı HO.ml Danlşmend!n es.. rl VU1tuile kendi ııamlaıuu tap
olunıa gelecek sene yine bacek ve huaa. Fran~ cenup lw.ımlarile ~lablUrdi. Halbuki şimdi saydı.- 5 - mtıbeıtullah Sultanm dl1ğil- t1 Osmanlılarda tıyatronun mevcut yan bir tayyare alınması için tebeı· 
l:elebek miktan büsbütün azalacak İtalyanın Rivyera tara&nnda ıeııiı gımız bu iki sUA.h deniz ııa.kliya- ntı:nde farsların tem.sil tdll~ dol- olduğmıu 1dd1a eden T& m11tAlnAdt rtıde bulunmayı teahhlit etmi§ler 
• ·aç1 h' .. b f li ölçüde :yetiıtirilu. Kokulu menekıe tını büyük mikyasta taclz ettiği ru olabillr. ÇU.nilltl b11. IVstan malı:- tekarla otuyueulan D::naa Ull'al&ll 
·• ag arın ır çogu u tu ey d.ilı:lm zanuuu Ukba'.baıdan evvel gibi modern ordulann bitmez .ısa.dm orta oyunu oldulunu görmilf- nıaka.lelerWD bua....ı. İçlerlnde en Te derh-al faaliyete areçm.i§lerdir. 
Ltualyvaancıldann zararlarından k~r- k~ tonlarına doirudur. Mamafih tükenmez ihtiyaçları, yine bit- tük. O düitülıde de orta oyuııu oy· kilçük b1r delil bUe Jok, Millt havactlıiın inkişafına kar§i 

. a~ ~ardır. Fakat oe deo~sa yıne •onbaharda da fideleri dikilebilir. mez tükenmez nakliyatı mucip n7~ ~z:1i t:ı.zıa.rı:nm padifa,hın ti~l~~bu :tl=~ ab.torilen bu yakın ve kiymet1i 
bır ıhtımal ile kıo olmıyacaKJill ka- K fil} • ek" olmaktadır Bu bal· ana vatan- llı:ı.U:nde, pa•u. .. 1 .. te-ıızıı •vledlklerb, dir, ,.._J "-lerınde, perattnde bllt al!k.adan dolayı Hava kurumu bu 
bul ederek şimdiden meyva aiaçı- aran en cam ana dak.i ka .ak ı' t~.,,... ı-1. ~ " 'ıılW.IA\l ~ aziz ıvatandaılaıa ıük.ranlannı ~ la '!" 

1 
v b 

1 
-'- al yn ne o ursa 0.1.0)UJ-L.t .w.ıuı.lnsızsa da, milinkün ta.ıv.edelfm. olıı&. orta. oyunu hakkında bllU yeni nnı 1 aç amaga aş ama& fayd 1 a] uzaklarda. açılan bir cephenin 

1
.0ene oynanan oyunun olr nevi or- ma.11llna.t vardır. Bu malfimatı 1Jdnc1 zetmelttedlr. 

olacaktır. Bu ilaçlamanın doirud.an IDIZ kuvvetini a:ncak bir hadde kadar .ta. OJUnU olduğundan bqta blr mA- bastımıı 7aptıiJm cTU.ı1c t,emaşuJJ Son on ıi.lıı. zarfında Tüxk hava 
doğıuya teairi yalnız böcelr.kriıı dal Ortaköyde K. A. ya cevap: Kı§ın yükseltmek 1mkAnını verir İn· na çıkatama.yız. adh eserbnJn corta. OfWlU• tı.muna kurumuna vatandqlarımızdan deri 
ıve budaklar üzerine veya kabukla- k~anfillere çiçek açtırmak laterae- gutere ve Amerlkada mllyocluk T - «On seldz1ncl urın 10nunda lllve ecıeceAUn. İsına11 BA.mS ı)arıt.§- rve kösele ithal ihracat ve tllcc.aı.fa• 
nn arasına veya altına yerlepp bı- nız tenekeler veya aakular içinde ordular ve on bJnlerce tank, tay- ,bir ta.rs temsll ed.lld.\li>J Jant orta mende ıtmdlden tetekkftr bOremnQ nndau B. S. Rapaport '000, Re .. 
n.ktıllan yumurta1aıadu. Bu yumur- hulunduğu~u bildirdiğiniz fidanlan yare ve pilot dururken Mısırdaki oyununun oynıanma.kta. devam tttl.11 ~eyeyhn. 
talar böyle bir tedbirle bozulur ve· mutlaka •oguktan muhafazalı ve çok lilgillz ordusu mevcudünürt bü- &1\181'~or. Selim Nbhd GU'Ç8 ful Toledo 6000, Mehmet Çadıl"" 
7&hut yanarlar. Yumurtalar bozu- 11cak olmıyan camekanlara veya tün gayretlere rağmen 100,000 cı 4000, İsak. Abulaf .. 000, Nesim 
111nca ilkbaharda böcek meydana ıealara almak lhımdır. Fidanlannız den yukarı çıkarılamaması g:U:>i. fQTQ MAGAZı•N Adut l.500, Serope . Karabetyan 
gelemez. burada YIWR§ yava§ gelişmeğe bar Bir ara tehlikeye düşen Mısırın 2000, Nigan Demirciyan 2000, 

Yapılacak iş ağaçlara kireç ve ~~ar~ k~n~ vereceklerdir. Eğe1 vaziyeti Orta ~arldaki Anglo Sak- - tl'Ç RENKLİ NEFİS BİR KAPAKLA QJKMIŞTIR. Manukyan Biraderler 2000, Nesim 
ıı:öztaşile yapılmış koyu biT badana d anun ar ıçmdde camekanı 15 ~ t 8 son ümitlerini altüst edecek hale Portreler: Halid ZJya lJp.klırtl. ı Süriü:ı Mahmut Yesa.rl uvre vo ortakları 2000, Toros 
Yapmaktan ibarettir. Yirmi kı1o su· me;ec~k~r~k~ a ııııtabilirseniz o 2a· gelmişkenı buraya kuvvet sevkin- JUşe minderi: Hamdullah iSupbl YenJ bir 7erl1 filmı !taııdemtr A,zıkarayan 2000, Simon Kolman 
Ya iki kilo sönmemiş kireç koyup n k ı ıncı anun or~alarında başTı- de ihmal yapılmıştır, ehemmiyet SAMBON ve DALtı.A. .... Tar1hhı1n hazin bl.r AŞk hJkAyesl 2000, Sergis Yandımyan 1000. 
aöndürmcli ve aynca bir kapta beş yara mKarta k6a1~ar çıçe~ ~lmış .. olur- v:rilmemiştir denemlyeceği gibi Erkekler güzel glyinm~k için neler yapmalı? Rüştü Ak 500, Bakkaliye ve Züca· 
k'l . - sunuz. aran ın en buyük duşma- dort senedir hazırlanan İrigı'ltere Kadınla1' gtızel lı:alma.k ~in nelere dlkka.t etmeli? ciye ticarethane sahibi Nea - Agora 

1 o .suya yarım kılo gozta"ı koyarak rutub tt. B - · r·d 1 Ye 1 B l <Yal be 1 olacaksın) Romanı tl ' "n"l eritmet·ı ve bunu kı·reçlı' susya do"ku-p nı e ır.k duikknunt ilıçın I ankair:- u.e bir senedir hazırlanan Ame- n aş ayan: nız n m. 111 mu a:a ........ p 5000, Nestle Şri. oimdilik 2000, rıı suyu ço - rik tdlıılz. Sinema. Karikatür, Bulmacalar, Oyunlar, F:.ıldcll bllgiler. G h b Mi l karıştumalıdu. Bu ilacı bir badana --d =d ı ~. 11 e ver:ne ~- ~da buraya. gönderilecek me- (Fotomağaz1n) 1n sen snyIBı aradığınız, özlediğiniz, bekledlğlnlz, lorya pasta anesi sahi i ' ·~e 
fır . .. .. . _ zı.m ır. rı. ~n ann oıt enmesıne ma- sela yanın mılyonluk bir ordu mecmuadır. Hemen blr dane alınız. 1 2000, ve yağ tüccım Articı Topak-

çasıle veya puskurgeç ıle agaçla- r.ı olmak ıçın bunları sık sık gözden yoktur denemez. Hayır bu iki 02 nci sayıda (Acıl:ınıı t:ıdı). Yazan Ü:-.·t:ıd Yahya Kcmaı yan 200 lira teberrüatta bulunmuş· 
rın her tarafına badana vurmalıdır. geçirip bitlerden temizlemek şarttır. memlekette hem ordu ve' hem de !ardır. 
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BüyükÇe bir mahalleblcl dükkanı,,! Küçük çırak müşterilere yaklattl. 
camek.inda sıra sıra tavukgölıfuıleri, Masanın mermerini ovalarken sordu: 
kazan.dipleri, üzerlerine yeşll.lmtrak - Ne yersiniz efndlm?,, 
san renginde dökülmüyş Şam fıstığı Esmer. ufak tefek olanı kazalldlbl 
Ue Hindistan cevizi serpllın4ı keşkül- istedi, ötekl, koca. kafalı, dar alınlı, 
ter , sütlaçlar,. Dükkinın içi loş,. ön lri iri duda.klı delikanlı Lse tştihaU 
tarafta. yangın otomobilleri Jrumızısı- iştlhall bağırdı: 
na boyanmış bir buz dolabı. Kocaman - Bana. bir su mahallebisi! •• 
kocaman pul şişeler içinde ~aıar. Çırak uzaklaşırken de ilave ettl: 
limonatalar, ayranlar •• Buz dolabının - Su mahalleblmnin le-zzeti hlç bir 
arkasında. oturan ufak tefek, kollan şeyde bulunmaz!,. 
1>1valı dükkin sahibi musluğu blr tül- Bundan slnra blrer sigara yaktılar. 
bentle bağlanmış, sözüm oına içinde Çırak küçük: bir tepsi ile tekrar o~ 
iyi su bulunan çeşmeyi arasıra açı- rın masalarına döndü. Birinin önüne 
:vor. Gayet kısa boylu, dipleri k:ılın kazandibini, ötcklnlıı önüne de su 
bodur barda.klan doJduruyor ve çını.- mahallebisini koydu. Uçlan sivri, 
tına .9es1en!yor: saplan ay yıldızlı mahallebl kaşıklan 

- Köşedeki nusaya su götür •• Ba- ile atıştırmağa ba.şladıla.r. 
yanların ma..c:asın1 sil!.. SÜl"lllell kadının yanındaki erkek bu 

ve çırak sulan dökerek göLürüyor, Jki genç ada.ma, bilhassa koca. kafalı 
elindeki kurşuni bir renlt almış pa- olanına sert sert bakıyordu. 
çavra ile masaların mermerleri üze- Kadın da eskisi gibi taşkın bir I)eşc 
rinde daireler çizerek giıyıı temizlik içinde konuşmuyor. boynundaki be.şl
yapıyor .• Buna rağmen masalar yine birlikleri şingırdata.n kahkahalar at
yapışık yapışık.. Ve mennerlerin mıyordu. Kendisine bir durgunluk 
üstlerine konan tabakların bardak- gelmlşti. o kadar ki yediği tavukgöğ
ların toparlak tz1eri hala y~r yer gö- sünü bitirip ayağa kalkan ve aynada 
runuyor... kasketini glyen iri yan itfaiye çavu-

Dı~~rda sa!;ıı..:ı.k haüııde bir yaı şu.rıu bile unutmuştu. 
yağmuru başladığı için ikide bir dü.lc- Hatta itfaiye çavuşu slyah çizmele
kAn !iapısından içeriye, omuzlarında rinin altındaki çivileri dükkanın taş
irı su damlaları görünen ıslanmış in- lan iı.zerinde gıcırdata gıcırdata, ko
sanlar giriyor. ca.mnn vücudlle çıktı, gitti de yine ka-

Buz dolabııun :ırkasmdald llolları d:n farkında olmadı, 
ısıvah dükkan sahihi havaya. kara bu- Önündeki taba.klan bitiren iki de-
lutlara bak.p bağmror. likanlı çıraktan birer bardak su ıste-

- Ver Alin.hım ver... diler. 
Sonra da kendisine yak.L'1. mas:ı.lar- Koca kafalı :ırk.adaşına: 

da otuı·an müşteri!cre laubali bir ta- - Ben su mahalleblsinde-n şa-7-
vırl:ı: ma.m azizim 1 .. Çok sev~rim .. dedi, 

- S:ıbahkl havayı b:ı.k, ştmdikl ha- Işte bunun üzerine sürmeli kadımn 
vaya b::ı.k ••• di~·or. yanındaki erkek biranda, zenberek-

Cevap verilmediğini gorünce gil- lenmiş gibl yerinden fırladı, kocaman 
lılmseyerek iliıve ediyor: kafalının üzerine atıldı ... 

- Ist.a•ıbul h-ı-·a.sı bu!,. Akıl sır er- Dükkan şöyle bir çalka1aııdı. Kadın 
mez ki'.. çığlıkları koptu. Yere düşüp kınlan 

B•3n d~ bır ma.,,:ıda oturmuş, dışar- tabakların, bıı..rdaıkiann şangırtıları 
daki yağmurun geçmesini bekliyor- işitildi. 
dunı. F.ıkat hava karardıkro. kararı- Ve ibtüste iki el silıih atıldı. 
yor. O kadar kl küçük çırak duv:ırda-1 Bundan sonra düdükler, ~o.5uşma
ki uyn:ıl::ı.rın arkasındaki elektrik l.ır, bağırmalar ve dalga halmde ma
l:im b::ılarını ya.kma~a mecbur oluyor. hallebici dükkanına dolan bir kal:ı-
Yağmurun biraz diner gibi oldu~u balık!.. Dışardak.Uer merakla içeri 

bir sırada dük.kana bir kadınla, bir glrml"k lstiyorlar, içerdek.iler dışanya 
erkek girdi. ikisi de köylil kıyafetl3'- çrkmağa. ç.a.lışır.>rlar ••. Fakat iki ta
de idiler. Lakin ericc~,n Qparalı .acfam,, raf d:ı.: istediğini yaıpa.mıyor ... 
tesirini uyandıran blr hali V?..rdı. Kalabalık biraz aralıkla.nmca koca 
Kadın manto ile yeldirme arasında kafalı genç adamın yere uzanmış 

bırşey giymişti. Son derecede uzun ayaklannı, açık san isk:ırpinlerln1n 
boylu. etine dolgun ve gençti. Gözle- altlarına tahta talaşı yapışmış taban
rlne uzun uzun sürmeler çekm.lşti. larnn gördüm ... Bir ses: 
O zamana lrndar hiç bir taşra.lı ka- - Öldü! .• Dakikasında. öldü! .. di-
dında gonnedlğim lüzumundan tazla yodu. 
bır ne.şe ile, arasıra gevrek kahkaha.- Şimdi dört kişi ile dukkancı süımeli 
lar atarak konuşuyodu. Boynunda. kadının yanıftda!ki erkeği kollarından 
ince kırmızı kordelaya geçirilmiş be- tutm1J4lardı. Onwı taıbancasını eltn-
şlblrlikler vardı. den aldılar 
Yanındaki erkek onun bu taı?k:.ın Dükkanc~: 

nC'{'e.sınden ve zaman zaman koyuver- - Ne yaptın? .. ded.l. hem kend\nt, 
diği kahica.halardan fena halde uta- hem onu yaktın •• Bu adamcağızın sa.
nJ)'Qr gibiydi. Hatta ara sıra onu sü- na. ne zararı dokundu ki? •• 
kün~te davet ediyordu. O zaman katil kalasını b.ldırdı ve 

Benim anladığını şu Jdi: cevap verdi: 
K:ıdın bir taşra yosması. Şehirler- _ Yanımda.ki kadına üıf attı ... 

da olur da taşrada niçin olmaz değil _Haydı canım... Tam yanundakl 
mi?.. Erkek zengin bir köy dellkan- masamda oturuyorou, Öyle olsa blz 
lısı! .. Buna bir kere tutulmuş. gön-
ltinı.i alamıyor •. Fakat onun halinden, de tşltlroik ... 
tavrından da utanıyor, yerlerin dibi- - Duymndıu mı? .. tSu mahallebl-
ne geçiyor!.. sh dedi ... 

Halbukl genç kadın hiç o tara!lı de- - Ne çıkar bundan? •• 
ğ'il... Gözleri tırıl !ınl etroft.a dônüp - a:Su mahalleblslnl çok severim• 
dunıyor. Hele köşedeki masa.da ta- dedt ya,. 
rnkgöğsü yiyen, gayet iri yan, kur- - Ne olur? •• 
şun! üniformalı, kırmızı yakalı genç Oen~ adam burnunun ucu ile Herlde 
itfaiye ç:ı.vu~unrl:1n bakışlannı ayıra- rengi bembeyaz kesilmiş sürmeli ka.-
mıyor. dını işaret ederek: 

Lakin yanında.ki erkek: &kanç bir - Nah... dedi, kasabada onun IA-
şey olacak ki on un iskemlesini çevirt- kafl>ı böyledir, a:Su maha.llebisi.t der
ti, arkasını döndürdü. Fakat bu sefer Ier ona .•• Bu herif benim yanımdaki 
surmeli kadın itfaiye çavuşunu du- karıya ıar attı. 
vardaki aynadan görüyor!.. İri ve dolgun vücutlu kadının cSU 
İşte bu sıra.ela dükkana iki genç adam ma.hallebisl. diye blr lA.k:a.bı o.lduğu
geldl. Onlann giyinişleri ta.şralıyı nu belki de ölen adam bl.lm1yordu 
andırıyordu. Ellerinde bir takım pa- bile,,. İhtimal r.ru mahallebislnl çok 
ketler vardı. Her hald Istanbuta alış $e'Verlm- cümlesi tama.mile bir tes:a
veri.ş lçm. bıı.sma vesa.lr alm::ı.ğa gel- düf eseri olarak a~dan çıkmıştı. 
nıl~lerdl. Bir su mahalleblsi söru - btr in.San 

Surmeli kadınla, erkeğin hemen ar- hayatı! •• 
kasındaki masaya oturdular. Kadının Şu cinayetler hazan ne kadar su-
yanmda.ki adam bu vaziyetten rahat- dan sebeplerle çıkıyor! .. 
sız olmuş gibi onlara C:ik dik baktt. (Bir yıldız) 

• A • 

BiLLUR ŞiŞE 
A.Ş~ V f; MACERA ROMANI 

Tefrika No. 103 Yazan: (Va • Nô) 

- Nah :ıu ağanın köyü var ya f dik, soğan yığtlı i>daya dıhtın beni. 
Carapınarl Oraya iki saat çeker. Altımda hasır, baı ucumda desti ... 

- O ... Anlaşıldı, anlaşıldı. Pek Bir ay oluyo oturup duruyon. Bu 
'\'azıh tarif ettiın. inşallah yolumuz aşam ilk dafe soğanlı odadan çıh-
µüşerse misafir ineriz. tuk, gayuğa bindik. Şıhırdık şıhırdık 

Emine mahçup mahçup: bura geldük. 
- Buyurun ... - dedi. Fethi reis Borjiya Melahatin ku-
Ve yan gözle efesine baktı. San· lağıata eğilerek: 

ki cBizde buyurtacak neresi var)> _ Çü:ı ayuıf _dedi. 
~emek istiyordu. Karapına,Tlının tepe!Iİ atmıştı. 

- E ... İstanbulu nas1l buldun İki gocukluya karşı giiıvdesinin hü-
bakalım. beğendin mi) tün hacm.ile davranarak, elinin teui-

- Bilmen ... dedi; ve yaınruldu, ni istihfafla sevgilisine uzattı: 
yumruldu. . . . . . - Goruyonuz mu, beyenmiyof .. 
. Kar~p.ınarlı sevgılısının bu . halın- ihtimal bu sefer sunturlu bir şa-
Clen zahır mahçup olmuştu kı meş- mar indirecekti. Fakat Melahat bir 
hur muştalarından birini de bu sefer hareketle ocıa mani oldu. 
kadının böğrüne çaktt: 

- Ne gırıtıyon? Anlat. 

- Ha.zar ne gördüm ki ne anla
ta.cam? Gene böyle garanlıhta gel-

Karapınarlı, Emine bacıya döne
rek: 

-Ole, - diye fışlmdı. - Üle. 
sankim beş yıldır köy, ev, kulübe 

~'=De=vl=et=DU=e:=:=~o=~~=:!=e;=;il=~~=";:=~l=ar=i !=tl=etm=e===I ~DiKULf ZiNDANLARINÖA • 
Muhammen bedeli (2683) Jki bin altı yüz seksen üç lira. olan <3> ü.ç adet 1 Tefrika No. 32 

muzayyiki ha.va matk.aıbı ile (1) bir adet muzayylkl ha.va. zımpara Motörli . ..... ••••=====::1•••ı::::;::::ıı•••ı.=:====:.••aldll' 
(5. ikincl t.eşrln. 1942) per~ınbc günü saat (14,30) on dört ot~ Ha.yd.~r- ... . 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

paşad>l. oar binası dahilindeki k<Ymlsyon tara.tından açık eks\ltıne usulile Yıllardanbert Atdenizde bir su 8.Nlil 
sa.tın alınacaktır. g1bl dolqan Te ortıalıb kasıl> kavu... 

Bu işe girmek isteyenlerin (201) iki yüz bir lira (23) y1rml. ü9 kuruşluk ran bu adama. venedlklller de el U28-
muvakkat teınınat ve kanunun tayin ettığ'I. vesalkle birllkte eksiltme günü taro.a.dılar. Onu, Türldyenhı bilWn do-
saatlne kadar koın.lsyona müracaattan 11\zımdlr. nanmam. Akd.en1ze ç:ıkSa., elde eıde-

Bu işe ait şartnamell"l." komlsyondan parasız olanı: dağıt:ılına.k.ta<lU". mez. 
(649) - Ben de mutlaka tutablllrlın dfı.-

-----------------:--- - - ------- va.sında değilim. Beikl blZ: tesadüf 
D. D. Yolları Eskişehir İşletmesi S a tm ya.rdmı etler de yaıkalarım. Papanın 

Alma Komisyonundan: ®nlz kartallarına. gelince, ben on1an 
çok ıyı tanınm.. (Kara. korsan) nı 

Muhammen bedeli (30000) otuz bin Ura olan 0,10 - 0.30 X 0,16 - 0,40 X adını bile duydukça derhal kedileşen 
3,00 - 6.00 ebadındaki cema.n 300 m3 çam azmanı 2/11/942 pazartesi saat bu kartallar onu hiç lbir zaman ele ge-
15 de Eslr::lşehlrde Eskişehir İşletme Müdürlüğü binasında. toplanı:.ıı ko- çlremezler. (Kara. korsan) ın ne-re
misyon tarafından ka.palı zarf usullle satın alınacaktır. lerde barındığını, hangi adalara sı-

Muvakkat temlna.tı (2250) Ura.dır. Taliplerin kamın.un tayin ettiği bel- ğındığını ben çok iyi tanının. ora.lan 
gelerllc tekliflerini aynı gün ve saat 14 e kadar komi&Yon rels~e ver- b~~mba.şa. ta.nyacağım_ Bulursam 
melerl lazımdır. ne A.J.A. Bulamazsam, döntıp gelirim. 

şartnamesi 75 kuruş mukabilinde Ankara, İmıir, H . Paşa ve Sirkeci _ Her halde şu önümü:lldeki koca 
İdare veznelerinden ve Eski.şehirde komlsYondan alınablllr. (561) kışı o:ralaroa. geçl.recekstn demektlr. 

Maliye vekaletinden 
l - Maliye dal.releri ihtiyacı için tabettirilecet 79250 adet detterln bas-

kı ücreti kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen baskı ücreti 260 52 lira ell1 kuruştur. 
3 - Muva.kkat teminatı 1953 lira 94 kuruştur. 
4 - Şartnamesi ı lira 30 kunış mukabilinde levazım ve kıymetll evrak 

müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua. ambarı 
memurluğundan verilir. 

5 - Eksiltmesi 4/11/942 Çarşamba günü saat a ü otuOOa maliye vekaleti 
Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğünde•\ müteş-ekk.il eksiltme kom.lsyo
nuncı yapılacaktır. 

Jsteklilerin 24!>0 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektubile birlikte 
kanunun tarifatı dairesinde komsiyona müracaatları. (673) 

Maliye vekaletinden 
ı - Malift! daıreleri lhtıy:wı için tabettirilec~k 311520 cilt koçanın baskı 

ücreti Jrapalı zar! usuWe eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen baskı ücretı 25399 lira 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 1904 lira doksan altı kuruştur. 
4 - Şartn:ımeı.1 ı lira 27 kuruş mukabilinde levazım ve kıymetli evrak 

müdürlüğünden, istan:>ulda. Dolmabahçede maliye evrakı matlJua ambarı 
memurluğundan vcrlllr. 

5 - Eksiltmesi 4/11/ 942 Çar~amba günü saat 15 otu7Aia Maliye Vekiletı 
Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğiindeı müteşekkil ekslltme komisyo
nunca yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı 
belgeler muvakkat teminat tnakbuz veya banka kefalet mektubile birlikte 
kanunun tarifatı dairesinde komisyona mürac:ıatl:m. (672) 

Maliye vekaletinden 
ı - ~..aliye daireleri ihtiyacı için 1800 top bir taranı, 2900 top i.kl taranı 

matbua kAğıdı üzerine bastırılacak: 8,626,000 adet cetvelin baskı ücreti ka
palı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ücreti 6910 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 518 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Levazun ve kıyı.netli evrak müdürlüjtünden, İstanbulda 

Doln abahçede Maliye evrakı matbua amban memurluğundan verillr. 
5 - Eksiltmesi 4/11/942 Çarşamba günü saat 16 otuzda maliye vekAleti 

Levazım ve kıymetU evrak mG:dürlüğünden müteşek.kll ek9iltıne komlsyo
nune.t yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
belgeler muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublle 
kanunun tarifatı da.lresinde komisyona müracaattan. 

yaW.ı 

birlikte 
(671) 

Leyli Tıp T alebe Yurdu müdürlüğünden: 
1 - 1940 - 1941 ders yılı ıkmAl lmtih:ınlanndn muvaffak olamadıklann

dan bir sene müddetle yurttan çıkarılmış olup 1941 - 1942 ders yılı i.mtlha.n
lcırında. muvaffak olan tıp talebe yurdu talebelerlnln 2/11/942 ;;tününden 
itibaren 15/11/942 gününe kadar: 

2 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bu yıl yeniden tıp talebe 
yurduna kabul olunduklan kendilerine bildirilmiş bulunan talebelerden fen 
fakülteslnde • yapılan müsabaka imtihanında muvaffak olan talebelerin 26/ 
10/942 gününden itibaren 15/11/942 gününe kadar VekAletın verdiği For
mül~ uygun şekilde noterllk!ere tanzim ettıreceklerl teahhüt senetlerUe 
birlikte Yurda gelip kaydolma.lan ve bu tarihlerden sonra gelecek olan ta-
lebelerin yurda kabul olun:ı.caklan tebliğ olunur. (762) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İsmi Mlkdarı 
Bergamot esaruıı 2500 kil() 
BenJuvan .. 100 • 
Misk • 10 • 
Neroll swı1 • 20 • 
Romeron • 35 • 
Sedro • 10 • 
1 - Yukarda ismi ve mtkdarlan yazılı esanslar şartna.melert mueiblnce 

paz:ırlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 6/11/942 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Levazım şu

,t;esindekl merkez almı komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün öğleden sonra sözü geçen ~ede ı;örülebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek

leri fl,yat üzerinden % 15 güvenme paraslle birlikte meZkiir komisyona. mü-
racaatları ilan olunur. (682> 

kulübe op ... Bmsn 
gö,rmüşmüşsün? .•• Beşpınarda çalı
hkta, fundalıkta yatıyodun üle, ağaç 
gabuğu yiyodun üle. Şimdi bol bol 
soğan, has ekmek yiyon. Enune hur
da Çakır Tevfik yokll Hıhl 

Tam bu anda karşısındakilerin 
müdahalesine meydan bırakmadan 
şimşek süratile sevgilisinin suratına 
bir tokat aşketti. Öyle bir şaklayışt1 
.ki bu, atlar sırtlarına bir kamçı ine
cegını sanarak:, tırıstan dörtnala 
kalktılar. 

Haydarpaş.-ı çayınnın kurumuş 
çamurlarla dalgalanan yolunda, bu 
ani sürat, ancak arabacının dizgin
lere ·uzun uzun asılmasile normal
leşebildi. 

Melahat dalmış, düşü~üyordu. 

nını henüz bulamıyorsa. da karşısın• 
daki çiftten kendine doğru bir hırs 
seyya1C3inin geldiğini hissediyordu. 
Sordu: 

- Kim bu Çakır Tevfik) ... 
Emineye doğru eğilerekr 
- ıSöylesene kim) 
Kadın, hışımla: 
- Nah, bunun ar.tgadaşı .•• 
- Kardeşi mi diyor) 
Fethi tercümanlık etti: 
- Kardeşi d;yor. Bec topyekftn 

anlatıvereyim. Meseleyi biliyorum. 
Önceden dinledim. Çakır Tevfik bu 
Karapınarlı Osm .. antn en içli dışlı 
arkadaşı imiş, yani, efendime söyli
yeyim, bu gacoyu o tutarmış. Os-
man bir haftalığına emanet istemiş, 
o da vermiş. Vermiş amma ... 

Borjiya, reisin sözünü kesti: 
- Emanet mi İstemiş, vermiş mi? 

Anlayamadım. · 

- Canım bu usul Aatadoluda 
adettir. Değil mi Osman> 

- Bu belli olmaz dedlm ya, Belk.1 
de bir ay sonra (Kara korsan) ı ge
minin seren direlin.e başlamış olarak 
İstan.bula dönerim. 

Hamza. bir kadeh da.ha doldurduk
tan sonra: 

- Şimdl bu korsan 15.fını bir tara
ta bıraıkalım., Ayşeciğim - dedi -
bu bir yılan hikayesine benzer,, sa
baha kadar söylesen bitmez. sen ne 
yapacaksın bıtkalım bensiz? 

- Bunlan akşamdan konuştuk ya. 
Manastırda oturnn rahibeler glbl ev
de kapanıp bekllyeeeğlın. Sen bura
da. olmadan, ben bir yere çık.!lbilir 
miyim? 

- Bu yolculuk 'biraz uzama. kış 
geceleri canın sıkılacak. 

- Bana bir arkadaş buldun yal 
- Kimdir o? 
- Amcanm kı.zı.. 
- Ha.. Zeynep Ç'Jk lyi bir kızdır. 

Gercckten sana. arkada.şl.ıık yapabi
lir! Ben ona !leni - ben seferden dö
nünceye kadar - yalnız bıralanara~ 
sım tembih etmiştim. 

- Yarın sabah gelecek.. sôz verdi 
bana. 

- İşte buna sevindim. Zeyneple 
başbaıµ. verir, uzun kış gecelerin~ 
masallarla, manilerle, el ~lerlle, bil
mecelerle geçirirsiniz! Zahire amba
rımızı doldurdum. Para.sız kalırsan, 

halamdan alırsın. O kötürüm kadın~ 
cığaz da sen! ne kadar seviyor ya. 
Ölürse, galiba bütün servetlni ikimi
ze bırakacak. 
· - Başka varisi var mı? 

- Var Yıl. Benden başka bir yeğ'e
nl daha var. Fakat o semtine bile 
u~rarnaz. Halam hayatta iken bir 
imam ve ikl şahitle bu ışı yaparsa. ne 
iyi olur. 

- Bunu yaparsa sen gittikten son
ra yapacak sanıyorum. 

- O halde halamın gözüne girdin 
demek.tir. Bütün işlerimiz yolunda 
gidiyor. 

- Yolunda gltmlyen bir şey var, 
Hamza! Bunu sana söylemeden lçlm 
rahat etmıyecek •. 

- Nedir o? 
Ayşe kısa bir tereddütten sonra UA.

ve etti: 
- Kapımızın önünden a.rasıra. be

lalı bir adam geçiyor ve pencerelere 
yılışık yılışık bakıyor. Bu adamdan 
ben çOJt korkuyorum. ' 

Hu.mza gözlerini açarak sordu: 
- Bu .a.ctamın kim olduğunu bili

yor musun? 
- Bir gün halana gOOterdim. 1tBu 

adam kimdir. Ben ondan korkuyo
rum... dedllt1. Halan onu göriir gör
mez tanıdı: cA, Piç Ahmedi küçük
lilğundenberl blllrim. Dalma havdut
luğa. öz~türdi. İşte şinıdi ~ .. p.,... rnftna
sile bir haydut oim uş ! .. dedi. 

- Vay teres vay! Dernek :ö sokak
tan geçerken bizim pencrelere dlk 
dik bakıyor, öyle mi? 
Ayşe kocasına yalvardı: 
- Aman, Harnzacığım! Sen gitme

den bu herifin ayağmı soka.ğınnzdan 
.kesmenin lblr çaresine bak, Yarın sen 
gidince, o, evimize musa.llat olursa, 
böyle blr haydudun şerrinden berı1 
kim koruyabilir? 

- Hakkın var, Ayşe! Sen onun 

- Ne latif adet bu böyle> NaaJ 
şeymiş) Anlat. 

Fethi reis: 
- Meşhurdur, duymadın mı ya

hu. Köyde olsun, kasabada olsun 
bir kız baştaqı çıktı mıydı. hovarda
lar artılı: ona tebelleş olur. Ne eder
ler, ederler; alıp kaçuırlar. Artık da• 
ğa mı olur, bağa mı olur. Allah bi
Ür. Bazan bir çoban kulübesine, b~ 
zan da bir zengin ağazadenin selam
lık dairesine. Orada kapatırlar ha
sılı kancığı. Her kapatmanın da bir 
efesi vardır. ' 

Elite kar,ısındak.ileri gösterdi: 
- Söz temsili bunlar gibi. 
Osmanı dürttü: 

- Doğru anlatıyor muyum ;ı 

- Kılıcına dokunulmuş kılıç ba
lığı gibi ıne küstün be) Amma da 
bam telli imişsin. Doğru anlatıyor 
muyum) 

şertinden korumalıyım. Gemimiz ya... 
rın öA'leden sonm, belki de öbürgün 
33.tıa.b.leyln kalkacaJt., Ben ya.nn sabah 
onu Aza.pkap.ıda. bulur ve yen1oeri 
ağası, yahut ase.sb~ va.sıtaslle zin
dana attıtırım. ~n merak etme. tı
tanbulda. bir saksı içinde bıra.ka~
ğım biricik gülümü - ben seferden 
dönünceye kadar - hiç kimseye kok;. 
lantmıyncağun. 

Hamza içiyordu. 
Ayşe yavaş yavaş Hamzaya sevdiği 

türk\i:lerı söylüyordu. 
Hamza bu hadiseye o kadar içerle

mişti ki .• 
- Piç Ahmet gibi bir serseri n-e ce

sarette benim evime balta olur? Buna 
şaşıyorum işte. Ne günlere kaldık, 
Allahım! Padişah lçk.l yasağı ile ut~ 
raşacağına, İstanıbulu bu gibi serse
rilerden temizletse daha iyi olmaı 
mı? 

- Böyle serseriler her memlekette 
vardır, aslanını! venedikte bi~e za
m.an zaman bir takım sokak şaırlerl 
türer ve ev ev, kapı kapı dolaşırlar •• 
Genç kızlara göz koyarlar '"e bir çok 
kadınları aç~k güfteli serenadlarla 
baştan çıkarırlar. 

- Venedik hükumeti bu serseı ileri 
görmez mi? 

- Görmez olur mu? Her zaman 
toplatır .. Adalara sürer. Fakat, biraz 
sonra başkalan türer ve şehrln so
kaklarında kayıkJarla dolaşıp şitr 
söyler, kıt.ar çalarlar ve genç kızları 
bu suretle avlamıığa çalışırlar. 

Hanız.ı.nın başı dönüyordu. 
Konuşurken uyuk.lam.ağa başladı. 
Saba,ha karşı ikisi de başbaşa ve-

rerek uyudular. 
.. .. 

Ertesi gün, Azapkapıda 
Erenler ocağında 

Hamza. reis karısile ved!ilaştıkta.n 
sonra - erte.sı sa.'bah - doğruca 
Azapkapıya geı:tı. Burada sahil bo
yunda büyük bir kahvehane vardı. 
Kumbaracılar, cebeciler, tim:ı.rlı sipa.
lıiler, yeni~eri ocağı ahçı ustalan bu.
raya sık sık uğrarlar, oohbEt eder
lerdi. 

Hamza «Erenler oca~ denen bu 
kahvehaneye girer girmez kumbaracı 
San Yusufla karşılaştı. Kahvehane
de deniz tezgahlarında çalışan bir ço1t 
denlzcller vardı; bunlann hepsi Ham
zayı tanır ve severlerdi. 

« - Hoş geldin, Hamza reis!• 
« - Bugün yolculuk var, değil mit. 
Gibi SÖ'Llerle Ha.rozanın etrafını 

sarmışlardı. 

Hamza bJr müddet ~beşten son
ra, kumbaracı San Yusufa döndü: 

- Ben ~ugün yola çıkıy,;truın, Yu.
sufçu~ ! 

- Allah yolunu açılı: etsin. İı1§allah 
lKara korsan) ı diri olarak ya.italayıp 
getırlrsin buraya! 

- Umuyorum. Fa.kat onda11 önce. 
başımda bir bela var. İçlm üzüntülü. 

- Hayrola •• Ne derdin var yjneı? 
- Evime bir serseri balta. ola.calı: 

diye korkuyorum. 
Hamza bu sözlerden sonra, namu. 

ve cesaretine pek güvendiği San Yu
sufa derdini açtı: 

- Şu blzim büyüttüğümüz Piç Ah
met yok mu? İşte o son günlerde bl· 
zim sokaktan sık sık geçmeğe başla
mış. 

Kumbaracı Yusuf güldü: 
- Adam sen de. Böyle bir sersen.

den de korkulur mu? O, &enbı değil. 
senin l4Jlğının evine bile y.a.n gözle 
bakmağa cesaret edemez, 

- İyl amma, ben sefere çıkarsam. 
evim erke~ kalacak. Bu serseri ya
rın bizimkilere bir sar'kıntılık yap~ 
sa, karımı koruyacak bir erkek Yok. 
Bunları düşündükçe zlvaneden çıkı
yorum. 

San Yusuf ince kaytan bıyıklannı 
bükerek: 

- Biz ne güne duruyoruz, ya.hu? 
dedi. Biz erkek değil miyiT? 

(Arka5ı var) 

var. klınirun yok. Olmıyan olana gi
der. Üç günlüğüne, beş giinlüğüne. 
bir haftalığına emanet ister kanyı._ 
ister amma, gününde götürüp teslim 
edeceksin. Namus icabı... Tıpla 
banka bonosu gibi. Teslim etmedi 
mi hır çıkar. Namus, şeref de bir pa
ralık olur. Kapatmasını geri alamı
yan, bu iııi kanla temizler. Ne der
sin Karapınarlı) 

Ü$man, o mağmum halini boz
muyordu. 

Emine gene onun yerine cevap 
verdi: 

- He... • 
Fethi reis ağır ağır başını sallıya

rak: 
- İşte mesele böyle ... Senin an

lıyacağın, lafı kısa keseyim: Kara
pınarlı emanete hiyanet etmiş. 

Osman birdenbire taıvnnı bozdu. 
Gözleri parlıyarak Fethiye döndü. 
Yumruğunu onun dizine indirdi. 

- Hryanet değil. - diye haykırdı. 
- Ne ya? 

Bunlar acaba biribirlerinden bıkmış
lar mı idi) Bu muştalar) Bu kak
malar) Bu küfürler? Bu şamarlar) 
Neydi bunlar) Tokatı yiyen kadın
da hiçbir ıztırap ifadesi okunmuyor
du. Emine bunlara her maruz kalış
ta tıpkı bir tavuğun, kanatlannı sil
kerek gagalandığı horozundan uzak
laşması gibi tabii bir tavır takını
yordu. 

Bütün bunlara ne mfuna verme
liydi) Borjiya Melahat izah imka-

Osman küskünmüş gibi başım F e
neryolile Çamlıca arasındaki kır 
manzaraS'lna haklın Sultan Murat 
köşküne doğru çevirdi. Emine onun 
yerine cevap verdi: 

- He ... He .. . 
Bedrtye hayretle: 

Onun yerine gene Beşçmarh Em.i
ne cevap verdi: 

- He ... He ... Dorgu .•• 
- Uzatmıyalım gözüm. Söz tem-

sili bunlar gibi amma işin aslı bu ga
co bu hovardanın değilmiş. Arka
daşından emanet istemiş. E tabii 
adeL Kimi delikanlım~ kapatmaa1 

Demin tokatladığı, bin türlü ha· 
karet ettiği o kadını şimdi birden
bire korumak ve kendine sak1amak 
istercesine, elinin bir hareketile ar• 
kasına doğru çekti ve gizledi. 

(Arkası var) 
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1 - iŞ ARIY ANLAR 

iş ARIYOR - Okur ya:zar hesap 
işlerinden nnlıyan ''e Fransızca bilen 
bir bay. haftanın muayyen günlerde 
pazar günleri da.bil her gün 4 ten 
sonra çalışır. Akşam'da K.A. rilmuzu. 
na. 

DİKKAT - Eski ve yeni 
Türkçe yazılan bilir, hesap yazı ma
kineler! kullanır, şirket ve fabrik:ılar
da muhasebecll1k yapmış, dışarıya 
gldebıllr. Akşam'da Rıfat rümuzuna 
mektupla mUracao.t. 

YÜKSEK iKTİSAT VE TİCARET 
llEKTEBİ TALEBESİYİ:\I - Fransız
ca biliyorum. Öğleden sonraları her 
hangi blr işte çnlı§mak istiyorum. 
Akşam'da B.E. rümuzuna müracaat. 

ORTA YAŞLl BİR BAYAN - Yal
nız yaşlı bir bayın ev işlerini görecek 
iş arıyor. Ako:;am'da CA.A.Al rümu
zuna mektupla müracaat. 

JG YASLARJN:>A - Seklzlnc! sı
nıfa kadar okumuş tahslll olan ve 
hlç bir yerde çalışmam1ş b1r Türk 
genel münasip bir iş arıyor. Akşam'
da CGôztepel rumuzuna. 

İl'İ FRANSIZCA niLEN - ve yük
sek ticaret mektebine devam eden bir 
genç öğleden sonra çalışmak üzere 1ş 
nrnnıaktadır. Ak~amda (T C.) rümu
r.una 

Fı\BRİKA İDARE KATİPLIGİ YAP
.l\IIŞ - Türkçe mumaberatı, Ftıı.nsız
ca ve daktilo bilen blr genç UJ arıyor. 
Bomervlsi vardır. Alqam'da \Katip! 
rümuzunn müracaat. 

iş ARIYORUM - Fa.brlka Ve ;mü
esseselerde gece bekçiliği ve buna 
benzer işlerde çalışırım. Akşam gaze. 
te"ine s.s. rümuzuna mektupıa. -

RİR BAYA..."!li İŞ ARIYOR: Lise me
zunu hurnsi veya re.smi dairelerde 
çalışmak istiyorum. Akşam gazetesi 
(Neı rtımuzuna mektupla müracaat. 

-2 

SATILIK - Remlngton yazı ma.
tınesı. TL. 170 mühendisler 1çJn çellt 
ve muşamba otomatik şerit. Tak81m 
U.martln caddesi. Çelik Palas kapı
cısına. müracaat. - 1 

SATILIK MOTÖR - Az masrafla 
denize gelir 100 devir 35 beygir (Ak
selos) marka yedek parçalan ile sa
tılıktır. Yaıt lskeles1 No 8 e mtlra
caat. 

SATILIK PİYANO - Alman mar
kalı iyi ha.lde bir piyano Ea.tılıktır. 

Büyilkada Ankara. palas otell sahi
bine müracaat. Telefon: 116,80 - 3 

SATILIK CAMEKANLAR - Çlçekll 
Amova camlı 14 metreden fazla ca
mekn.nıar ve kapılar ve çift kanatlı 
kasalı camlı pencereler kelepir satı
lıktır. Pahalılıkta fırsat. Milracaat: 
Kadıköy Ermeni kilisesi arkası Dum
lupınar sokak 12 telefon 6067~ - 1 

SATILIK ELEKTRİK MOTORU -
Tomson marka 7 beygirlik Çcmbcr
utaş Kürkçil Pazarı sokak No. 4 - 6 

YALOVADA - '100 dlinüm çiftlik 
milnblt ddlmJş ta.rlalan, ıner'alan, 
klg1r evıte (15,000) l\raya •tılıktlr. 
Kara.köy Melek han No. 8 Ernllbervl-
ıııe m1lracaat. - 2 

FATİHTE 9000 - 18,000 llta,,va yen\ 
apartımanlar satılıktır. Karaköy Me
lek bari No. · 8 Emlrtkserv1s'e müra-
caat - 2 

SULTANAHl\fETTE - 16,000 -
55,000 llraya sağlam a.partıınanlar 
satılıktır. Karaköy Melek han No.8 
EmH\kservis'e müracaat. - 2 

BEŞİKTAŞTA - 15,000 - 22000 ll
raya apartımanlar satılıktır. Kara
köy Melek han No, 8 Emlft.kservls'e 
müracaat. - 2 

TEPEBAŞTh"DA - 23,000 Jlraya 1 
sağlam apartunan satılıktır. Kara
köy Melek han No. 8 Emlakservıs•e 1 
müracaat. _ 2 ı 

ŞİŞLiDE - NİŞA~"'l'AŞINNDıl 
25.000 - 35,000 liraya aparlımanlar 
satılıktır. Karaköy Melek han No.8 
Em.lfLkservis'e mürııcaat. - 2 

HF.RSE!\lTTE - Elverlşll arsalar sa
tılıktır. Karaköy Melek han No. B 
Emlftkservls'e müracaat. - 5 

SATILIX -Temiz kullamlmış kom
ple modern ma!;!V yemek odası S9 
modell 12 lll.mbnlı R, C, A. radyosu 
her gün saat 11 den 14 de kadar Ci
hangir Şimşirci sokak Kı7..ku1e npartı
man 5 numaraya müracaat, JJERSE1'1TDE - 3,000 - 8,000 llraya 

k§.glr evler satılıktır. Karaköy :Yelek 
ŞIK BİR PİYANO SATILIKTllt - han No.8 Emlaservls'e müracaat - 5 

Taksım Tarlabaşı Yağhane SQkağı 

No. 50 - l 

4 - Kiralık • Satılık 

IIERSE.\ITDE - 2,000 - 6,000 liraya 
ahşap evler satılıktır, Karaköy Melek 
ho.n No. 8 Emlakservis'e müracaat. 
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2000 LiRA - Dört oda, mut.fak. lk\ GALAT.ı\DA - Han, otel, evler 
heli\, ku}'u ve taraçalı ki\glr ev. İçin- 5 .. ~oo - 35,000 liraya satılıktır. Kara
dekllere müracaat. Kuzguncuk İca- koy Melek han No. R Ernlakservis'e 
diye Hamam sokağı No, 34. - ı müracaat. - 21 

(JRTAK.Öl'.DE - Tramvay cadde-! .~o~ -~~AYA SATILIK ~·':?iR 
sinde altı daireli, üç dükkanlı senede Dl f '!.\'1 -. 16 metre derınlıgı. 5 ı 
1600 lira getiren kagir apartıman metıe cephesı bahçesi, kuyusu, hcla-
25000 liraya satılıktır. ıs - H ar:ısı sı, bodnımu bulunan Beşiktaş köylçl 
80989 s. telefon. 43 numaralı kcrglr dilkkan için mu

SATILIK EV - Fatih Malta Bab
nalb1 sokak sayı 33/2 1k.i konforlu 
bina acele satılıktır. - 2 

racaat yeri. Kandilli Telefon: 38 -107 
-1 

Güzel 
Buyuk Annef er 
~enç. ve "Taze. görün., 
,me~ !çin" f?u basit,,,,ve, 
Kolay '.Usulü tecrübej 

'ediniz~ 

Sahife '1 

TÜRK YURDU 
Dergi.sinin 4 üncü sayısı çıktı. Türk mllllyctçll ğl ü1küsü yolunda 

ço.lı.şan bu en yaşlı ve olgun Türkçti dergide, bütün TÜrkluk ve Türk
cüUlk mes'elelert ~rlno en değerli yazılar çıkmakta.dır; hararetle 

tavs1ye ederiz, Adres: i~t. Bayazıl, t!nivcrsite cad. No, 7 

UZUM ve iNCiR SATIŞLARI 
lzmir incir ve Üzüm Tanın Sabş 

kooperatifleri birliğinden: 
Birll~imlz. Tilrldyenln her tarafından verilen incir ve üzüm slpa

rifler!nl kabul eder. Toptan incir ve üzüm satın alıp kendi bölgelerinde 
satmak isteyen müesseselerin doğrudan d~ruya birliğimize slpar!ş~e
rlnJ vermeleri rica olwıur. BUdireceklerl adreslere teslimat yapıl:r. İn-

cir ve ttzümlcrlmlz standard tipler olduğu için kal1teleri değişmez, ve 
alıcılar için tam teminat arzeder. 

Telgraf adresi: Tarım t:zmır. 

Yemek yapacak bayan .aranıyor 
Çocuk olmayan dört klş!Hk aile yanında çalışacak ve işlere bal:~'cak, 

Bom on ti fabrikasına !nen ana cadde 26 No, Bay Ferid ev!. Tel: 80987 

AÇIK ARTTIRMA. ile BÜYÜK SATIŞ 
25/10 942 Pazar günü sabah saat 9,30 da Ayazpa~ada Hayırlı pal'

tımanın 1 numaralı dairesinde mevcut ve Bayan KING'e nit bütun 
Mobilyalar ve Asarl nefisesl açık arttırma ne satılacaktır. 

sar ve hazmettırllmlş süt ıcre- İıigillz mnmi'ılatı yemek odası takımı, Ampir yatak odası tnkımı, 
ması ve ıcytin yağı. diğer gizli Louı XVI sistemi muhtelif Fransız Marketer1 Bol Muşarabı ve sair(' ... 

Gümüş takımlan: Komple çay takımı ile beraber Rus semaveri. 
cevherlerle karıştırılarak beyaz Büyük Şamdanlar, Tabureler, Masalar, Muhtelif ve Atik Türk, İngiliz 
renkte <yağsızı Tokalon kreminin ve Rus parçaları ve saire ... 
lst1hzannda yirml senedenberl Biblolar: Rusya Birinci Nlkola Saray! Kırallsl fabrikası maınfıla-
kullanılmakta olan meşhur for- tından büyük blr Vazo. SAXE, SEVRES, BERLİN, LUDVVİGSDORF. 
müle ithal edilmiştir. Bu krem, POPOFF, BARANOVA ve saire .•• 
cildinizi serian besler ve gençleş- Eski halılar: Keşan, Kirman, Saro, Buhara, Yamut, Dercınln. Fa-
tlrir. Tenin çizgi ve buruşukluk- .rahan ve saire ... 
tarını ve gayri sat maddelerini gi- Porselen mamüıatı: uHAVlLA.NI>- FRANCE sofra takımı ve saire ... 
derlt ve cildi tazelcştlrlr ve nefis Tablolar: Eski Hollanda, Giovann1 Battlsta ve saire ..• 
bir koku ile ta tir eder. Fazla kıl- Krlstaı tak1mlan: Eskl bakara içme takımı, Modern ve kesme 
Ja.rın neşvunemasma sebebiyet ver- kristal ve saire,., 
mez. Malümdur ki Fra.nsız kadın- 1941 m:ıdeli B ayak VVESTİNGHOUSE mnrka buz dolaoı, El isle 
ları bugun bir kaç sene evvelki- f I meler!, Sofra ve yatak keten brtülerl, Giyecek eşya, İngilizce kit:ıplıır 

!erine nazaran um..ım!yetle daha il•"ııiıe•ıı•:ı•h•e•'•'C•~iıisa•i•reıi .. i.••••••••••••••••••E•i 
güzeldirler Mütehassıslar bunun 
sebebini Tokalon kreminin vasi 1 
l.Btımallne atfediyorlar. Aylık sa-
tışı hemen bir mllyonu bulmakta-

f plik büktürecek fabrikacı ve tüccarların 
nazarı dikkatine: 

REY.\'!l'NAi\IELİ BEYANNAlUESİZ: 
- .Müesseselerin muhasebesinl ka- KİRALIK ODA ARANIYOR - Tak-

. kild defterle . 1 t t. sim, Beyoğlu, Ayazpnşa. şı.,ıı semtıe-

10,000 LİRAYA - Şişllde tramvaya 
iki dakika mesafede iiç katlı ön ve 
arkada bahçeleri ayda 75 lira geliri 
olan içi dışı boyalı ahşap konak ac2le 
satılacaktır. S!rkcclde Yenl han ı 
numaraya müracaat. Telefon. 23659 

dır sız de bugünden itibaren bu 1 
kremi kullanmağa başlayınız Ye 
her sabah daha güze_ı görününüz. 

1

1 

ıTokalon kreminin m usmir netice-

lpllk biiktürmeden ~vvel, Yeni postahane arkasında, Aşir El. cad
cıesinde, Kuçük Ticaret Har.mm 3 cü katında yeni tesis ettığim 1plll< 

.ıı:atlama atölyemı ziyaretini:: n:enfaatınizi temin ede:. 

n~nı şe e rın u anm. rinde mobilyell Jtlralık bir oda ara-
Turkçe .. Almanca lşlerllc meşgul olu-ı nıyor. Akşamda K. T. rümuzuna 
nur. Gunde !ki saat, Akşamda C. A. mektupla müracaat. 
rumuzuna. - 1 ı 
LİSE FEN KOJ,U ~fF.ZlJNCJYU:\I _ 4600 LİRA SENEJ,İK XET VARİ-

Fransızcam da iy14lr. Öğ~eden sonra DAT - Q<>k merk~~i ·yerde altı büyük 
olmak ~ere bir iş arıyorum. A~am- daire metin ve guzel bir apartınınn 
dn fOK rumuzuna müracaat _ sahipleri tarafından satılıyor. Her 
_______ _..;.__..;..;.;;.;..;=·--- gün• - 6 anısı Çarşıkapı Aras elek-

OH'l"A l\IEKTEP MEZUNUYUM - tr!k mağazası 93 - 95 No. ya mürn-
Be.!! sene oğretmcn vekilliği yaptun. caat. - rı 
E-tl tiirkçeyl okur ynzarım, herhan
gi bir. muessescde çalışmak istiyo
rum. Istiycnler Akşamda M. u. ru
muzuna m üı~ caa t. 

2 - İŞÇt ARIY ANLAR 

DiPLOMALI ECZACI ARANUOR -
Sillvride çal!§ınak üzere, ısteklllerln 
Fatih malmüdürlüğünde bay Abidlne 
müracaatları. 

Uç KİŞİSİN - Hizmetini göre
cek bir bayan aranıyor. SuJt.anhamam 
Emin Bey ban altında 22 numaraya 
müracaat. - 5 

DİŞ 1UUAYENEllA~F.Sİ1''DE - Ça
lışmak t\zere genç bir ba vana ihtiyaç 
vardır. Galata Necati Bey caddesi 
No. 160 du Diş bakımevi sahlbi Zeki 
Harman'a müracaat. 

MUCELLİT ÇmAl'iI ARANIYOR -
İfinde intizamla. ve temiz çalışan mü
eellit çırağına ihtiyaç vardır. Her gün 
Ankara caddesi Afitap ma~ıı.7asına 
~~n"at edilmesi. 

B. : ALMAN M"MıESSESESİ - Al
manca - Tilrkçe daktno anyor. İyi 
Almanca ve mümkünse Almanca 
stenografi bilenlerin hal ~ümesı 

Te ücret taleplerlle P. K. 3f daktilo 
rtımuzuna müracaatları reca olunur. 

BİR YAZmANEN1N - Telefon ve 
daktilo tılerl için bir bayana ihtiyaç 
nrdır. Daktilo az bilse de ola.bilir, 
lsttyeri1ertn Galata Halll Paşa. sokak 
(İntibah) han 3 numaraya. her gün 
12 - 2 arasında müracaatları. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

SAT.iLiK KAMYON.t:T - Galata, 
Kalafatyerl Yelkenciler cad. 147 
No. da bay Cemil'e müracaat. 

SATILIK OTOMOBİL - 4 k\!jtllk 
tapalı, husust, az kulla:nılllllf, çok 1y1 
balde. t 11.stıll yenldlr, Elhamra pn-
1&Jı, Lula kundura maAaza.cıma mü
racaat. 

ACELE SATILIK KELEPİR PİYA
NO - Fa.ı!h İskenderpaşa mahallesi 
Feyzullah Efendi sokak No. 23 e pa.
a.r ve salı günleri üçten ronra. - 2 

ACELE SATlLIK APARTII\lı\N -
Beyoğlu Kalyoncukulluk Inglliz sa
rayından aşağı Hamalbaşı Yenlyol 
Saman meydanı Petro Facı fırını ya
nında Tevfik Efendi sokağında Sl/1 
numaralı senevi (1240) lira Iradı bu
lunan üç katlı müceddet Gii!ıe.şlt 
apartınıan içlndekllere müracaat. 
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KAKGİR SATILIK EV - Erenköy 
istasyon clvannda 3 oda bir mut.hah, 
banyo yeni yapı bir dönüm bahçe 
kuyu elektrik vardır. Ere:nköy Altın 
Tarla Hoş sokak No. 19 içindekilere 
sahibi Mustafaya müracaat, 

ACELE SATILIK MfJcEDDET KA
GİR EV - 4 odalı muntazam duvarla 
çevrilm~ yanın dönüm meyva. bah
çen, elektrik mevcut ileride k:ıyınet
leşecek denize nazır. Eyüpsultan Ra
mi Cuma mahallesi Kabristan sokak 
9 numara. Pazarlığı Aqanı llft.n me
murlutuna şifahen müracaat. 

SATILIK - Taşkasapta tramvay 
dura~ beş dakika mesafede dört 
sene mukaddem inşa edilmiş kArgtr 
1k1 katlı ve her katında. 1kl büyük oda 
koridor ve mutfak vardır. İstanbul 
Beled1yesi Levazım müdilrltlğünde Zi
ya Doğuer'e milıacaat, 

2f!OOG LİRAYA - Yeni bir apartı
man (140) lira gelirli dört kat denJz 
ı;!Örür bahçesi vaPdır. Tramvav dura
ğına (2) dakikadır Fatih Kırmastı 
mahallesi Eski Şifahane eokağı Metin 
apartımanı (3) üncil tat bay Aliye, 
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KUNDURACILARA - Beyoğlunun 
ehemmiyetli bir mevkllnde saya, ya
Pl§tırnıa maldnelert, ehemmiyetli 
milttarda yerU, Avrupa dertleri bu
lunan t~kllA.tlı bir dükkln devren 
satılıktır. Telefon: 44097 - ı 

SATILIK - Bir blnanm 144 m. 
murabbaı poyraz yerlnde taph gal
vaniz flğure yeni aa9. Kadıköy Kq
dll1 Osman ı>a§a sok. No. 27 - ı 

KİRALIK - İç, dıt boyalı havadar 
bir evın 1ki tatmda. 3 oda banyo. Ka
dıköy Altı:yol Gazt Osman Paşa .,_ 
kak 27. -

leri garantilidir. Aksi takdirde· ------------------..:...---------=r 
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paranız iade edlllr. f!l•ml-l!IAllN• Öksürük ve Bronşiti 

son 5000 liradır. Fındıklı tramvay Nışantaşında satılık ap::ırtı- TURAL SATILIK İRAD - 360 lira iradı 1 .. 1 cad~:;lnde 68 numaray ünı at ı man. Telefon u8054föı den sorul-
Tavassut iEtcmem. a m c..:_ 5 ması. Senelik geliri 3360 llra. ıı Komprimeleri derhal geçirir. 

F.at Q60n lln lira. 
KİRALIK BOSTAN - Sanyer su- _ _. _____ ııi i-------KUTIJSU 35 KURUŞTUR. ------iil!lll 

!ar caddesinde 16 dömim bostan ki- Ô 
ralıktır. Beyoğlunda Tarlabaşı cad- SA TJLJK K ŞK 
desi 110 No, lu dükkanda Kcmaie ır\i
racaat. - 5 

FEVKALADE MANZARALI -~ltSA -
Cihangirde denize tamamlie hakim 
blr arsa uygun fintle satılıktır. Boz
kurt Em1Ak Taksim Abdülhak Hamit 
caddesi telefon 43532 - 2 

GÖ"ZTEPEDE SATILIK KÖ!'K -
GÖ'ltepenin en mütcna yerinde' ist:ı.s
yos yanında ve 2 ane lkanıetinP. elve
rişli 13 odalı ve 12 numaralı kösk sa
hibi elinden mutedil flatle satılıktır. 
2 ~önüm bahçeli, mermer havuz. ku
yusu, garajı, elektrik. Elmalı suyu 
mevcuttur. Gezmek için cumartesi, 
pazar ve Cuhmuriyet bayramı tatilin
de her gün içindekine müracaat. Te-

Bostancıda Kocayol ·caddesinde 24 
No. Ju köşk istasyona 15 dakika me
safede 7 oda 2,5 dönüm bahçede bağ, 
englnarlık, envaı türlü meyvalar, 
elektrik ve 1ki adet kuyu ve çamlarile 
beraber satılıktır. 7500 liraya talip 
olanlar pazar günü köşkü gezcb:1irler. 
Adres: Merkez bankasında veznedar 
Hafız bay Şakire müracaat. 

Bozlf url-Emlak 
lstanbulda olduğu gibi 

Ankarada da kendini tanı 
-r.t.ı.---· JI 'l'lldoıı" 
--~ 

lefon, sabahlan aranılmak üzere ijiiiil-;;,-:-t;:;~;;-;:~;iiiiii 
!42860) bundan gayri zamm!a.rda Dr. IHSAN SAMI 
(20771) ile konuşulabilir. - ı BAKTERİYOLOJi 
. YAZIH~E ODASI AR&NIYOR -ı l..ABORAnJARI 
Istanbul veya Galata plyasa yerlerin- umumı itan tahlll!tı, freng1 
de talorlferıı S-4 oda. aranıyor. tca- nottaı nazarından <Wasserman 
hında devir ücreti de verUeccttır. ve Ka:hn teamtınerl) tan türey
P .K. 431 e müraeaa.t. vatı sayılması. Tlfo ve sıtma 

5 - MÜTEFERRiK 

ALMANCA DERSLERİ - Usulü 
tedrtsl mükemmel olan bir .Alınan 

öl'retmenl Almanca dersleri vermek
tedir. Pazardan maada her gün saat 
4 ten 7 ye kadar İstlkl!\1 caddesi 133 
No. Hasan bey apartıman 2 nci mer
diven 1 inci kat 6 No ya müracaat. 
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hastalıklan teşhlsl. idrar, ce-
rahat. balgam, kazurat ve su 1 
tahlllft.tı tlltra mlkrostopi, hu-
sus! aşılar lstihzaı1, kanda ilre 
§eker, Klorür, Kollesterin ınik· 
tarlarır.m tayini. 

• Dlvanyolu No. 113. Tel: 209Al • 

- Dr. İbrahim Denker ' 
Balıklı Rast. Dahiliye Mütehassısı 
Beyoğlu AğacamU, Snkızağacı, 

Çöplükç~e sokak No. 13. 
BİR İNGİLİZ BAYI - Makul Tel: 42468. 

fiat, çok kolay ve aerı metod!a. ders •••••••••••••I 

Türkiye Eczacılar Deposu 
ANONİM ŞlRKETİ İDARE MECLiSİNDEN: 

Şirketimizin fevkalade heyeti umumiyesi 17 Sonteşrin 1942 Salı 
günü aaat 1 5 de Şirket Merkezinde toplanacaktır. 

Bu içtimaa bir hisseye sahip olan hissedarların da iştirak eyleme
leri ve rey vermeleri haklarıdır. 

İÇTİMA RUZNAMF.Sl: 
1 - Yeniden beheri 100 Türk lirası kıymetinde 3000 hisse ihracı 

ııuretile sermayenin 600 bin liraya çıkz .. Jması ve esas mukavelenamenin 
7 nci madde.sinin bu şekilde tadili. 

2 - Ticaret Vekaletinin emirlerile esas mukavelenameye aşağıda
ki iki maddenin ilavesi. 

MADDE: 11 O: - Şirket, Ticaret Vekaleti taraflıöldan her talep 
vaki oldukça Şirket muamelatı hakkında malumat vermeğe mecburdur. 

MADDE: 111 : - Şirket sermayesine tpsisten sonra iştirak ede
cek olan ecnebilerin, bu i§tirakini kal:ıl etmezden evvel Ticaret Ve
kaletinden müsaade istihsal ctmeğe mecburdur. 

İstanbul Jandarma Sa tınalma komisyonundan: 
Mlktan Cinsi Flyatı Muvakkat temin:ıtı 

kuruş lira kuruş 
29.200 adet gürgen tıpa 4 87 60 
29,200 :D l!l.stik rondela 5 109 50 
29.200 :D kanca 10 219 00 
21.900 metre kaytan 3 49 28 

60 kilo kendir 1pliğl 800 56 00 

&01 38 

Miktarı, cinsi, muhammen fiatı v~ ayrı ayn ilk teminatları yutardı\ y·wılı 
beş kalem matra kılıfı malzemesi 26.10.942 T. paZartes1 saat 15 de İsi .rıbul 
Taksimde jandarma satın alma komisyonumuzda kapalı zarf eks!l1.me ııe 
alınacaktır. Beş kalem malzemenin bir arada veya bir 'kaç kalemi ve, bir 
kalemi lsteklllerlne ihale edilcbifü. Şartnamesi her gün komisyonumuzdan 
alınır ve nümunelerı görülür. İsteklilerin vesika ve teminat mektup veya 
makbuzlannı muhte•i kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme vaktinden blr 
saat evvell:ne kadar komisyonumuza vemıelerl. (476) 

vertyor, Şehir ~ine, aayfiyelere gider. --===--=ıı=ıı==================:===========================• 
cLessonsıı rümuzuna mektupla müra
caat 

ALMANCA DERSLERİ - Çocukla
ra. büyli:klere, tınıverstte talebeleri
ne, memurlara ~ kolay bir me
todla, Almanca .stenografi ve mflkA
leme dersleri veriyorum. Talmbn Ho
ca Zade llODJt ıı Alınan ııastanes1 
karşısı 3 ftıicü kat Madam Slftar. 

-2 

FEN ŞUBESİNDEN MEZUN - Bit 
genç kız ortamektep talebesine ma
tematlk dersı. vermektedir. Akşam 
gazetesinde CF. 1!1> rOmuzuııa. mek-
tupla m11racaat. , - 1 

Harici kasket, frenk gömleği çamaşır takımımı 
ve yatak takımı diktirilecek 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Alım Sabm Komiayonu .Reisliğinden: 
Parti Alınacak veya. dlkttrllecek Flatı Tutıı.n Kat'i T, 
sırası eşyanın adı: Mlktan Kuruş Ll, Ku. ___ IJ...:•:_K:.;:..::u.::._ __ İh_ale_..;;.._,gu"""'··""'"n:.......ve:.......s_aa_t_ı_ 

1 Harle! kasket 2500 adet 360 8150 - 1312 50 26/Xl.M2 Sa. 15 
1 Ça.m&fll' takımı alktırilmesl (1 

takım bir gömlek ve b1r dondan 
lbarettli.) 

1 Frenk gömleği dlkthilmesı 
' Yatak takımı dtktlrllmesi (Bir 

takım bir yorgan zarfı, bir çar-
faf ve b1r yastık yüzünden 

11400 • 
2700 c 

2160 
1620 

26/X/9'2 Sa. 15,30 
26/X/94.2 Sa. 16 

SATILIK PmLANTA KVPE - San
dal Bedesteninde teşhir edilmekte 
olan bir çift tektaş zarif ve kıymetli 
Pırlanta kilpe 26/10/942 pazartesi 
saat 14 de satılacaktır. 

KİRALIK SİNEMA - Xadık.öy Yel
değl.ımenlnde sinema acele kira-
lıktır, Beyoğlunda Rwı sefareti kar- Y. ıITT!BENDts TALEBESİ - aeo
§ısında Mlllt Piyango Güneı Gişeme metrl, cebir, flzlk, klmyadan sayıf ta
miiracaat saat 12 - 14 - 2 Iebelert kısa zamanda yetiştirir. ı:ra-

ibarettir.) 3000 Takım 60 1500 - :225 - 26/X/942 $11.. 16,30 
ı - Müstacelen tenıintne :zaruret hasıl olan ytikanda yazılı eşya pazarlıkla ve her parti ayn olarak taıı

bıne ihale olunacaktır. 
2 - İhale İstanbulda Yüksek Mektepler muhasebec1ll~de toplanacak okul alım ve satım komisyonu ta• 

rafından yııkarıda yazılı gün ve saatlerde yapılaca.ktır. SATILIK - Gazlına makinesi a.yak
ta.bı d!klşl dikmek lçln. Bayezit Bü
Jtik Yolgeçen han No. 20 - 2 

SATILIK CİNS İNEKLER - Mon-

K.AÇIRILMIYACAK FmSAT tlçten Use bitirmeye girenleri husust 
Fatihte Altay tramvay durağına bl; metodla hazırlar. A.k.şam'da t.Ş, H.• 

dakika. köşede ' oda elektrlk ktlçük -
3 

bahçeli mamut a.hlaP evin üçte blrl HARİTA, İNŞAAT, MAKİNA, ELEK-

3 - Tallplerin iştlrli.k edecekleri partiye ait tat1 temınaıı ihale ı;aat.lnden evvel Yüksek Mektepler Mu
hasebeclllğl veznesine yatırru.alıı.n lbımdır. 

• f - Taliplerin bu pazarlıklara iştirak edebllmelert Sç1n 2'90 sayılı kanunun icap ettirdiği vesik&larla. bir-
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Mücevherat ve Saat Meraklılarınat 

Platinden, Albndan, Pırlantalı 
KADIN, ERK!K KOL ve CEP 

Saatlerinin Enval Çeıltlerl , 
Kıymetli taşlarla mUzeyyen şövalyeler 

1943 Modelleri Uzerine 
Yüksek zevkle yap~ emsalsiz Ç 1 Ç E K ve P L A K L A R I N I 

Müessesemizde bula cağınızı mtij deleriz. 

VACHERON ve ~ 
CONSTANTiN 

Saatlerinin Acentesi 

ARLON Saat Mağazası 
----• İstanbul - Eminiinü Meydanı --• Telefon: 21128 __ _.., 

- ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

&W DiZE L 
K~SELERI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA. 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

DERiZ ve SABİT MO'l'OBLABI 
Her takat ve kabiliyette imal ve teslim olunur. 

Slhbiye Vekaletinin ndısabnı haizdir. icabında günde 3 kqe alınabilir. 

Viyananın m~şhur terzisi -----.. BURMEISTER & WAIN 

R HS.TEiN KOP EN HA G EN ( Danemarka ) 
Türkiye VeklU: M E C D E T T / N Ş E R B E T Ç / 

Kuru kahveci ilan 1. nci kat - Telefon: 20083 - İstanbul P. K. 529 ~ 
~----lilııiiiiiıiıiiiııııiiiiim __ iiliii _______ ~---.... ·-----· 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahri, etmez, 

cildi yumuşatir. 

Her yerde POKER traf 

biçaklarını arayınız. 

SACINJZ DÖKÜLÜYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

AJiK AÇ EK iRi 

Beyoğlu istiklal Caddesi No. 292 Karlman mağazası üstünde 
Bütün dünyada tanınmış Viyananın zarafeti ile mütenasip şık ve endamlı kostümler yapar. 

Fiatlnr mutedildir. Aynı zamanda en miişkülpcsend.lerin bile zevkini tatmin eden İngiliz 
kumaşlannın zengin çcşldlerfnl bulacaksııuz. 

Tas fi ye halinde 
Lô FENIKS Dô VIYEN 

HAYAT SiGORTA 
ŞiRKETi 

Tasfiye heyetinden: 
Şirketin Tasfiye 1şlerl bltm.11) ve 

İstanbul 1k1nel tıcaret mahkernesı
ıı l.İı 1/7/942 tarthll kararlle Uıtıt ve 
defterleri yed! adle tevdi edilerek 
masa kapatılmış ve keyfiyet tescU ve 
il~n olunm~ur. 

FA 

HASAN FARE ZEHiRi 
KULLANINIZ. TES.IR1N1 DERHAL CÖR0RS0N0z. --

Blrlncl ve lklncl dağıtmadan % 25 
hlssesını almayanlarla son defa ola
rak bütün .sigortalılara poliçe, ısım ve j' 
adreslerini hıı.vl ıısteıerle Ziraat Ban
kası İstanbul şubesine yatırılmıştır. 

Sigortalıların bulunduklan mahal
lin Zlraat Bankası şubelerine mllra
cıı.at eylemeleri ntın olunur. 

Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi ve bütÜll fare nevilerini öldürür. 
Bir parça yağlı ekmek veya paatınna {izerine sürülüp de farelerin 
bulunduğu yere bırakJıraa bu mükemmel gıdayı seve seve yiye 
fareler derhal ölürler, Küçük fındık fareleri için fare buğday ze
hirlerinden •erpmelidir. Buğdayın kutusu 20, Macunu 50 kuruştur. , En son moda 

zevk En mükemmel 
En • • • 

ıyı cıns 

$ p A 
l\loda Salonwıun şöhret bulmasında başlıca Amillenllr. 

Sultan Hamam No. 46 

Lokantacllar cemiyetinden: 
Şekere ihtiyacı olan esnafıımzın 26/10/942 akşamına kadar 

Cemiyet cüzdanı ve ünvan tezkeresi ile bixznt Cemiyete mtt
racaat edip hazırlar.nn talennameyf <1olc1urmnları ~'.ıh olunur. 

Ikıamlye lkrnmlye 
Mlktnn Tutar. 

Lira. Lira 
1 50.000 50.000 
1 20.000 20,000 
1 10.000 10.000 
4 5.000 , 20.000 

10 2.000 20.000 
40 ı.ooo 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
800 50 40.000 

4.000' 10 40.000 
80.000 2 160.000 
85,337 Yektln 

KURTULUŞ 
BlÇKl ve DiKiŞ 

DERSANF.Sl 
Müdiresi: Bayan Papuyan 

Haftada dört gUn kadınlara, 
günde üçer saat Fransız usulü 
ile blçld ve dlk1ş dersl tedrla 
edilir ve e ayda. Maarifçe musad
dak diploma verilir. Ferlköy Te
peüstn ııe No. Papazyan ap:ırtı
mant. 

• • ..... .. '."!'\ ... 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ve Bütün Ağnlan Derhal Kuer. Her Eczaneden Arayuıl%. 

elsamitıol 
İdrar yollan UUhabı, yenı ve eskl BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Kolt Slstltlere. Böbrek rahatsızlıkla

nna karşı en mükemmel bir ıı~o BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
tana nlar vtıkanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec

znne ve ecza depotarl.ndan aravınız_ 

KUŞ t0 ·ONoıı 
Yastık, l'or~an, Yatak kollanmak htm kesenize Te hem de 

s:::::~~·BiR KUSTüYU YASTIK 2 LiRAOIR 
Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakma.kçılnr, San
dalvncılnr sokak. Ömer nali or:ıu Kus tü Fabrlknsı. Telefon: 28027. 

Bay ve Bayan Berberi 

Büyük Macun 75 kuruştur. Hasan Deposu ve Şubeleri. 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve misali ziraat aletleri 
imal eden fabrika ve atelyelere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabrika ve atelyelere 
Tcv.U edilecek (demir) ve (kauçuk) dan kendilerine lil· 

zumu oJan mikdan alabilmek için 38 • 39 - 40 senelerinde 
istihlak ettikleri iptidai maddeler ınikdaruun tesbitc yaraya
cak resmt vesaiklcrile birlikte 25, 26, 27, 28 iJkteşrin 1942 ta
rihli günlerde Balıçckapıda Dördüncü Vakıf ilan üçüncii 
katta odamız sanayi şubesi müdürlüğüne müracaattan ilftn 
olunur. (791) 

SalonJnJ .. Aperatifinlzi alınız. Hoı bir vakit 
geçinniı olursuııuz. 

Her Akşam MASARlK ve arkadatlari 
0!7.0Rı HRiSTO MNIMATIDIS ve Tenor AVYERIS. Telefonı 

~3.'W8. Aperatiften ıonra da saat 1" dan itibareo açılan 

S T U D Y O' da 
Dana ediniz. MASARIK ve o\rkac!atlan Telefonı 43848 

Temiz Yemek, Temiz Servia Nerede? 
Galntada Yeni Yolcu salonu Ustündekt 

LiMAN LOKANTASINDADIR 
O.smnnbeyden Tabım I.'ltfk1nr cııatrm""17 No. ya. nakletm~Sayın TABL-DOT (150· KURU$ 

b:ı.ynnl:ı.ra. vo son usu.ııerle ve mütehassıs bo.ya.nlar tarafından Mı· renk Saat ı2 den US e kadar mUı.ik 
saç boyası ve her boyalı saça alt'ı aylık bukle, masaj. mo.kiyaj, rndyolüks 
v.s. yapmakta tnall,yetlne taşlıyor. Avrupnda yeni lr.ad edilen, ltadvo Ayni zamnnda alakart yemeklerimiz de ucuzdur . 
• loııe.<t aleti ilo TÜcuda taz•lik verir. Hu:;us1 pnrtwnorl reyonund.ı C!ı Her bir sipariş kabul edilir. Geceleri açıktır. Tel: 41033 

~~~~~-ı~ A'-~''"''~ A~l~~~v~~P~~n llA~~~~· ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~L __ 


