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Zaman kimden 
yanadır? 

Zaman, iki tarafın bir türlü 
paylaşamadığı değer biçilmez 
yardımcı oldu. 

Yıldırım harbi umulan sonucu 
vermeyip Almanya, Fransayı da
hi yıktıktan sonra sulbü elde 
edemeyince, uzayacağı anlaşılan 
savaş karşısrnda, İngilizler: < Za
nıan bizim için çalışıyor > dedi
ler. 

Bütün Avrupayı kaplayan, 
Yoksulluk içinde çırpındığı sanı
lan ve günlın birinde aç kalarak 
çökeceği beklenen Alma·nya, 
nusyanın zengin topraklarını 
ele geçirip işletmeye başlayınca: 
c Zaman benim için çalışmakta
dır» diyor. 

Gerçekte zaman kimin için 
çalışıyor? 

Yanlışlık yahut anlaşmazlık, 
zamanı başlıbaşına bir varlık 
saymaktan çıkıyor. 

Zaman denilen şey sadece in
sanın zihninde y~ayan bir psi
koloji anlamıdır. İnsan düşün
cesi dışında, insandan ayn, za
nıan diye bir varlık yo~tur. Za
nıan, boş bir zarftır. Içine ko
nacak şeylerle değer kazanır. Şu 
halde, zaman kimse için çalışa
maz; zaman ancak kullanılır, 
doldurulur, faydalı kılınırsa işe 
yarar. Zaman çalışmaz, zaman 
içinde çalışılır. 

Balkanlar harbinde Yugoslav
ya ile Yunanista:n büyük acıya 
Uğradılar. Bir İngiliz Nazırı, çiğ
nenen, ezilen, ölen bu memleket
lerin ingiltereye bir kaç haftalık 
zaman kazandırmak gibi yar
dımları dokunduğunu alkışlar 
arasında söylemişti. 

Amerika, Stalingradda sel gi
bi akan Rus kanının kendisine 
vakit kazandırdığını söyliyerek 
Sovyetıere heyecanlı teşekkürle
rini bildirdi. 

Onlar için kazanılmış sayılan 
bu zamanların ötekilerin yüre
ğinde nasıl bir iz bıraktığım dü
şünmek zaman anlayışının - in
sanlarla milletlere göre - de
ğişkenliğine en kuvvetli örnek
tır. Bu şekilde geçen zaman, k~
zanç değil kayıp sayılmalıdır. 

İngiltere ile Amerika hazırlık
sız oldukları için zamandan is
tifade et.mek istediler. Fakat, bu 
hazırlığın fayda vermesi için, 
ğeçen zamanda düşmanın eli boş 
aunnuş olması şarttır. Düşman 
da bu zaman süreğince yeni kud
retler kazandıysa başlangıçtaki 
n ispct değişmiş olmaz. 

Y eralti tramvayı için 
proje hazırlandı 

Bayezit - Taksim arasında yapılacak 
hat nerelerden geçecek? 

istanbul'un nakil vasıtalan ve buradan ikincl bir kavisle 
şehrin thtiyacrnı karşılıyamadı- Beyoğlu Belediye dairesi önünde 
ğından B. Prost metropoliten bir istasyona vasıl olacaktır. 
(yeraltı tramvayı) tesisine lü- Metropoliten, Beyoğlu Beledl
zum görmüştü. B. Prost, Belediye ye dairesi önünden bir daire çi-
fen müşaviri B. Nadir Peklimen zerek İstlkHll oaddeslnl takiben 
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Stalingrad' da iki sokak 
daha zaptedildi 

Vichy'ye göre Ruslar, artık son müdafaa 
hatlarında tutunmağa çahşıyorlar 

ile birlikte bu hususta bir avan ve mümkün mertebe düzçe bir 
proje hazırlamıştır. hatla Taksime çıkacaktır. Met- Vicby 26 (A.A.) - Stalingrad- rinliğine değildir. Rus müdafaa hat- mahallesinden iki sokağı zaptede-

Projeye göre metropoliten, Ba- ropolitenin bôyle bir kavisli ve da şiddetli muharebeler_ devam et- lan Volga kıyılarından ancak. 70~ - bildi. Baıka bir kesimde ön movzi
yezit ile Taksim arasında olacak- daireli olmasında arazinin vazi- mekte ve Ruslar eon mudafaa hat- 600 metre kadar uzaktadır. lstıh- lerdeki erlerimiz, düşmanın beş hü
tır. Bunun için bugfrnkil Kara- yeti müessir olduğu gibi tedrici larında tutunmağa çalı~maktadu. kamlar da beton değildir. Bir fab- cumunu püskürttüler, 4 tankı tah
köy köprüsü yerine yeni bir köp- surette süratlnl arttırabllmesl Alınan esirlerin ıfadcaine göre cen- kada hasara uğrıyan Rus toplaranın ribettiler, ateş baskını ile 3 düşman 
rü kurulacaktır. Yeni köprü, şim- için de buna zaruret göri.ılmek- nup cephesindeki Ruı karagahı Vol- tamirine devam edilmektedir. 200 tankı ve 400 e yakın dü~man ed 
diki köprünün yerinden 70 metre tedir. ganın öte tarafına naldedilmiıtir. top 24 saatte tamir edilmiıtir. Bu imha edildi. 
daha içeriye, Yemiş ile Galata- Yapılan hesaplara gore Baye- Londra 26 (A.A.) - Almanlar, müdafaa hattı 9,000 itçi tarafından Stalingradın şimal batısında kuv• 
da Şarap iskelesi arasına alına- zit ile Taksim arasındaki mesa- Stalingradın ıimalinde fabrikalar tutuluyor. Kadwı iıtc;iler, atq alma- vetlerimiz faal hareketlerde bulun• 
caktır. Erninctnü meydanından fe, vagonlann ağır surette hare- mahallesindeki Rus mevzilerine !tar- mak için barikatları mütemadiyen dular, meskun bir noktayı iıgal et• 
yeni köprüye gidebilmek için bu- ket etmek suretUe, bir çeyrek ıı büyiık piyade, tank ve hava. kuv- Sil ile ıslatıyorlar. tiler. Burada cereyan eden muhare-
günkü Balıkhane binasile etra- ·saatte alınabilecektir. vetleril~ ~aarru~ geçmiıler ve Sov· Geceki Rua tebliği belerde 600 Rumen eubay ve erl 
fı:ıdakl binalar kaldınlacak, ona Gerek İstanbul, gerek Beyoğlu yetler, ıkı eokagı bırakmak zorunda Moakova 26 (Radyo) _ Dün yokedildi. Ganimetler ve esirler aJ.. 
gore cadde ve sokaklar açılacak- kısmrndaki dönüş seferleri de kalmışlardır. gece yarısı neıredilen Ruı tebliği: dık. Diğer bir kesimde kçük gurup-
tır. aynı istikameti takibedeceklerin- Moakova 26 (A.A.) - Reu.ter 25 ilkteıtrin günü kıtalarımız, Sta- !arımız, düıtman hücumlarını pü ... 

Yeni köprünün tamam yanm- den şebeke çift hatlı olacaktır. muhabiri bildiriyor: Almanlar Sta· lingrad mıntalı:asında düımanla çar- kürttüler, bir dayanak noktasıni 
da ve ona muvazi olarak, metro- Metropoliten, ileride Şişliye l~gradın şima~inde . .3?. bin kiıilik pıştılar. Diğer cephelerde hiçbir de- zapte.ttiler, ve siperler içinde 350 
polilen hattı için bir köprü daha kadar uzatılacağı gibi Bayezit- pıyade kuvıvetı ve buyuk tank ve ği~ilı:lilı: olmamıştır, den fazla ,düşman cesedi buldular. 
kurulacaktır. Vagonlar bu köp- ten de hem Fatih he~ de Yeni- hava teşkillerile yeniden taarruza Tebliğe yapılan ilavede denili- Mozdok mıntakasında kuvvetleri-
rüye sonra karada yine köprü bahçeye kadar bi,rer şebeke da- geçmiılerdir. Havalar, yeni .Alman yor ki: miz, iıgal etmekte hulundultlari 
üzerinden geçerek Çakmakçılar ha ildve edilccektlr. taarruzuna yardım etmektedU'. Ye~- 16 - 24 ilkteırine kadar bir hafta mevzileri mükemmel bir nale geti.-. 
da Valdeharu önünde yeraltına ler tekrar kurumuıtur, Almanlar, bır zarfında 114 Alman taY11lJ'eeini tah- diler. Tayyarelerimiz. hava muha• 
girecekler ve Çcmberlitaş yanın- Me~ropoliten v~gonları teker- fabrikada ilerlemiılerse de geceleyin ribettik. Bu müddet zarfında kayıbı- rebelerinde 3 düıman uçağına dü-
dan Bayezide çıkacaklardır. leklerınden elektrık cereyanı ala- geri atılmışlardır. Almanların 30 bin mız 5 7 uçaktır. ıilrdüler. 

Hattın Beyoğlu şebekesine .ge- caklardır. Me.tropollte~ yap~l- piyade ve büyük tank ve hava kuv- Stalingradda ıiddetli muharebe- Novorosiak'in cenup doiu.und• 
lince; Tünelin Galata medhalile dık:tan sonra şımdikl Tunel~ l~- vetlerile yeniden taarruza geçmeleri lere devam edildi. Askerlerimiz. düıman deniz piyademize mensup 
Domuz sokağı arasındaki saha- ~!11 kalmıyacaktır. Buguı:ıkü vahim bir durum yaratıyor. Fakat düıman tank ve piyadelerinin hü- küçilk gurupların gerilerine nilfuı 
da yine köprü üzerinde bir is- Tunel, dahlli ıslah ve elektrıkle son 24 saat zarfında Almanlar iler- cumlannı püskürttüler, her aokağı, etti. Kızıl bahriyeliler, vaziyeti dö.' 
tasyon kurulacaktır. Bu istas- ardınlatı~arak yayalara mahsus liyememiılerdir. Fabrikalar mahal- her evi inatla müdafaa ettiler. Düı- zelttiler ıve iki bölükten fazla Rume1'1 

yandan sonra hat yerin .altına bır geçtt olarak kullanılacak, lesinde Rus mUdafaa hatlan de- man büyük zayiat pahasına amele piyadesini yokettiler, 
girecektir. Lülecihendekte, yani aynı zamanda sığınak ittihaz ' 
Galata yangın kulesi civarında edilecektir. 
bir lsyasyon olacak, bUL·adan yl- Henüz bir proje halinde bulu
ne bir kavis çevirecek olan met- nan metropolltenin harb biter 
ropoliten Asmalimesclt civarın- bitmez inşasına başlanabileceği 
da yine bir lstas:vonda duracak ümit edlllyor. 

Arnavutlukta 
umumi af 

Siya&İ suçlara da şamli 
bulunuyor 

Tiran 26 (A.A.) - ltalya kıralı, 
Arnavutlukta 1 O seneden aıağı bü-
tün hapa cezaları için umumi af ilan 
etmi,tir. Bu af, aiyaıi suçlara da ıa-

Bulgaristana 
Rus notası 

Şiddetli. bir protestoyu 
ihtiva ediyor 

Moakova 26 (A.A.) - Rus hü
kumeti, Bulgar hükumetine verdiği 
notada, Sofyada açılan antikomü

Mısır çölünde lngilizlerin 
taarruzu devam ediyor 

lngilizler, Mihverin müdafaa hattnda zaptettikleri 
yerleri mukabil hücumlara rağmen tutuyorlar 

İngiltere, Amerika üç yıldır mildir. -------

nist sergisinde Sovyetler aleyhinde Lonclra 26 {A.A.) - Mısır çö-, malar şiddetle devam etmiftir. dır. Dönen tayyare guruplanmımı 
yapılan iğrenç ve sahte. iftiralara lünde tarru~ ~eçen sekiz!nci İngıliz !Tanklar aras~~.a bazı çarpışmal~r yerine diğer hava gurupları faaliyete 
ait Rus protestolarına teyıdetmekte ordusunun ılera kolları, bırkaç nok-

1 
olmuşsa da buyuk tank muharebesı- geçiyordu. 

~e bunun Rus • Bulıar milletleri itada düımanın e.aı müdafaa hatla-
1
11'\e benziyen bir çarpışma henüz Mihverin bu hava hücumlanmaza ordular kurup bol stl~h yaptılar, 

J.lma·nya derecesine erişmek için. 
Fakat Almanya da Rus toprak
larını alarak petrol, ham mad
de, yiyecek bakımından onlar
dan geri kalmamaya çalışıyor. 
Zamanın kimden yana olduğu, 

günler ve aylar geçmesile değil, 
işle, hareketle anlaşılacaktır. 

Zamanrn Müttefikler lehine 
çalışabilmesi için, çok zaman 
geçmeden ve herşcyden önce Af
rikada Mihver ordularını yen
meleri, Tunus sınırlarına daya
nıp çöI harbine son vermeleri, 
Almanyanın Şark cephesinde işi 
tamamen bitmeden yeni bir cep
he açmaları l~zımdır. 

Meclis pazar 

günü açılıyor . 

Bazi yeni kanun li.yiha
Iarı Meclise gönderildi 

Ankara 25 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisi pazar günü açıla
caktır, Haztrlıldar ikmal edilmit. 
Ruzname ve gelen evrak listesi tan
zim edilmiıtir. Meclise gelen yeni 
kanun layihaları arasında zirai sigor
ta ihdasına, vurguncularla mücade
le ve mürakabe iılerinin ıiddetlen
dirilmesi haklc.ında hükümleri ihtiva 

Zamanın Almanyadan yana 
olması için Rommel ordularının 
Afrikada tutunması, hattA. daha eden layihalarla memurlara Japıl
ilerl gidebilmesi. bu kıştan önce maeı düıünülen yardım tahsi.atına 
hiç olmazsa Kafkas, Volga, Ha- dair lc.anun projesi bulunmak.tadır. 
r;er yollarının kesilmesi, kı.şın da Milli Şefin o gün söyliyecelc.leri 
Rusya cephesinde - Almanyada nutuk büyült bir alaka ile beklen
umulduğu gibi - tehlikesiz, ko- mektedir. 

arasındaki görenek ve münasebetle- rına girmiıler ve yapılan mukabil vuku bulmamıotır. mukabelesi, uçaksa.var top ateıi aç-
re taban tabana aykın bulunduğu hücumlara rağmen, zapettilı:leri yer- İngiliz taarruzu, ıiddetli bir toı:r mak ıuretile olmuştur. Hava kuv• 
kaydedilmektedir. leri muhafaza etmiılerdir. Çarpır- çu baraj ateıinden .onra baılamıı- vetlerimizin diğer bir vazifesi, ilerli
•11•1111•H11H11•11111a1111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111 tır. İngiliz istihkam efradı harekete yen piyade kuvvetlerimizi suni s.,_ 

geçerek düıman mayn tarlalarında ler ile örtmek ve ilerleyişlerini ko
yol açtılar. Bunları hafif ve ağır laylaıtırmaktan ibaretti. Bütün bıa 
tanklarla tanksavar toplar destekle- hareketlerde 12 uçak kaybettik. 
m.iılerdir. Düımanclan bir miktar Denizaltılarımız. düıman vapur 
esir alınmıştır. Harekata baılıca İn- kafilelerine de hücumlarını şic.Jdet
giliz piyade kuvvetleri ve zırhlı fır- lendirmi~ler, 5 Mihver levazım ge
kalar iıtirak etmektedir. Bunlar ara- misini batırmışlardır. Bir Mihver 
sında Yeni Zelanda, Avustralya, muhribile silahlı bir ticaret vapuru
Hür Fransız ve Yııınan kuvvetleri de nun da batırılmış olması muhtemel
vardır. İngiliz hava kuvvetlerinin dir. Aynca beş Mihver levazım ge
bu taarruzda İştirak hissesi pek bü- misi hasara uğratılmıştır. Bu ay zar
yüktür. Yapılan hava hücumları ev- fında 26 Mihver gemisi ha.sara uğr .. 
velkilerden yüzde 20 nispetinde faz- tılmıt ve bunlardan 14 Ü batmıştır. 
la olmuıtur. Şafak. sökerlten mütte- Vichy 26 (A.A.) - Mısırın Batı 
file h•va lmvvetleri Mihver ordula- çölunde ıiddetli muharebeler devam 
rına muazzam bir hücum serisine etmektedir. Berlinde Mısır ihtiyat 
baılamıılar, bomba uçakları muhtc- kuvıvetlerinin hcı:ıüz muharebeye 
lif guruplar halinde ileri atılmışlar- girmedikleri belirtilmektedir. 

Mil an o ha'a 
lay bir müdafaa harbi yapılırken 
ele geçen toprakların işletilmesi, Memur maaıları bugün yanıyor 
gelecek baharda Rusya harbi Londra 26 <A.A.) _ s:.erı ag ve 

4 Japon hücumu 
püskürtüldü 

J.ondr:ı 26 (A,A.) - Cenubi Pasl
fikıtc ç:ırp:,~nala,c şldci t!t~nnü.§tlr. 
Vaş!ngtondan gelen son teblıiı' gore 
Japonlnr, Gu::ıdıılkanıılda ş!ddetll 
truık ve tvpçu ateşi hlmaylslnde dort 
defa Amerikan mevzilerine glrnıcğe 
teşebbus eyle~ıer, takat h r '<icra
sında püskurtülmuşlerdlr, 

biterek Alman kuvvetinin Müt- veriliyor Hallfax tıplndekt ağır ve Wclllngton 
tefikler karşısına çıkabilmesi Cumhuriyet bayramı dolayısl- tipl orta bombı tayyarelerlmlz, cu-
Şarttır. le memurların ikinclteşrin maaş- martesı giıhü yaptlklan yeni akınd:ı, 

Ha·ngi taraf, bu işleri ne dere- lan bugün.' verilecektir. Bu hu- bir gün evvel Lancaster tıpludckl 
ccye kadar başaracak? Biline- sustakl karar Maliye Vekftletin- bomba ta.yyarelerlnln l.\WAnodıı çı-
n1ez. den defterdarlıklara ve rnalmil~ kardıklan yangınlann hA.lA. devam 

Ancak bildiğimiz bir şey var düı·lüklerlne blldirllmiştir. ettlğlnl gömıilşlcrdlr. Şehir, bulutlar 
ki o da zaman denilen ve başlı- · ı örtül ... ı T ı •· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı e ü Lı • ayyare er, uUlutlar 
başına maddi bir değeri olmayan . ıı.... arasından geçerek bomba. demetıerl-
fıkir yaratığının kendiliğinden ıse silwıta:n ziyade slnire ve yü- nl salmışlıırdır. 
hiç kimseye yardımcı olmadığı- reğe dayanıyor. Bu kudret ne 
öır. Hatt~ denebilir ki zaman, zaman ile ölçülür, ne de zaman Cm.ova 26 (A.A.) _ Buradaki 
bbyle süreğen hastalıklarda ke- ile kazanılır. lsveç konsoloshanesi ingillz 
mirici bir unsurdur, kimseye fay- Zaman artık kimse için çalış· tayyareler' tarafından atılan 
da vermez. Bünyenin dayanıklı- mıyor. Onun amansız süreği an- bombalarla yıkılmıştır. İsveç 
ğı ne olursa olsun manevi kud- cak medeniyettn yıkımını hazır- - Japonlarla Amerlkahlal'! Yeni Gine onnanlannd& muharebe ediyor- konsolosu hükümetıne gönder-
ret kaynaklarını tüketir, iki ta- lıyor. Iamuş, Yamyamlardan korkmuyorlar mı acaba?... diği raporda İsveçliler arasında 
rafı da yıpratır. Bugünkü har:..ii·bo.a-~ ____ N_e_c_m_ed_di_·n_S_a_d_ak~-~---N_'ed_en_ko_ı1tsuu __ ı_a.c ..... -..:..rıı.n___,1y,__a_m_ı_ar_in_sanı_sad_ec_,,;;.e .... Y_er_ıe_r_ı .. :..;.._ ___ __..:._._za__,yiat olmadığını bildlnn tir. 

Beş Japon tankı tahrlbedılmiştlr, 

Yalııız Guadanal adas:nm iki n<*-
1.n.SJnda yeniden karaya asker çıkar
mışlardır. Bu çıkarma h:ırokcL hıılt

kmda t.nfsilAt e.J.ınınam:ştır. 
Uç:ın kaleler, Guadall:nnaldl blr: 

Japon kruvazôriınü. bir kuçu'< kru
vazörünu ve bir muhrlblnl hasnr:ı uğ. 
ratmı.şlarjıt, Rır Japon zırMt mın 
da hasara. ağrntılmış olması r.rnlıtc

meldlr, 2il Japon uçağı duşı.h"ılmüş
LUr. 



SÖZON &Eli 
Köylü neler satın alıyor? 

M nhsullerine istedikleri fiate müşteri bulan köylülerimizin 
ccpleriıti parayla doldurd Wdarını, gittikçe zengi:ıı1eştik

lerini duydukça memnun oluyoruz. Eskiden «1ditlümüz faldrdlr» 
diye üzülürdük. İşte onlar tçln de zenginlik aati çaldı. Şehrin 
bsalannda yatan paralar köye, köylünün cebine doğru akıyor. 
Bu iyi bir şeydir. Fakir, harap, evleri tek odalı, toprak damb, 
duvarları tezek sıvalı köylerim.ize biraz pnra girsin. K8ylü biraz 
refaha kavuşsun. Toprak damını hafif çatı ile değiştirsin. Evi· 
n in duvarlannı kireçle sıvntsın. Çocuk1nn, gelini, kaynanası tçln 
evine yeni odalar eklesin, üzerinde yattığı ot §IJtenbı içine pamuk, 
yün doldursun. Hasır yerine hah, mum yerine Ulm.ba, takwıya, 
yemeni yerine ayakkabı alsın. Yün çoraplar giysin. Velhasıl ken
disine \e köyüne biraz çeki düzen verip toplasın. 

Fnkat köylümüzün zengin olduğdnu bildiren haberlerle ge
len başka haberler lyt değildir. Köylfi zengini de şehirli harb 
zengini misaline uyuyor. Lüküs hayata doğru giden bir hevesin 
flk işaretleri şimdiden görünmüştür. Duyduğumuza göre köylU
Jerimiz Kulüp rakısı fçlyorlarınış. Bir vllAyette, bakkalda 
rakı bulamnyınca şişes:f on beŞ liradan beş şişe şampanya almış
lar. Köylü sigarası yerine Sipahlocağı tiittünneye başlamışlar. 
Mal satmak için şehre inen köy delikanlılannm yavuklularına 
tanesi dört Jiradan incecik :ipek çoraplar gönderdilderl, likör ta
Jnmı pnzarlığına giriştikleri, hattA frigldafre almnya kalktıkları 
göriilmüş! 

Şimdi Balıkesirde çıkan «Türk dilfo gar:eteslnJn yazdığına 
göre köylülerimiz minare satın almaya başlamışlar. Babkeslrde 
tarihi kıymeti olmıyan camilerin minareleri evkafça satılığa çt
Jmnlınca iki tanesine talip olunmuş, ve blrinJ 'imdiden köyleri
ne götünniişler. 

Minare satın almak şüphesiz bir köylü için parayı Kulüp 
rak,sıruı, Sipahiocağı sigarasına vermekten, :ipek çoraba, llklfr 
takımına, frigidaire'e yatırmaktan daha iyidir. Köyütı camlsinl 
bir minare ile süslemek fena olmaz. Fakat ne de olsa evlnl 
barkını, yattığı kulübeyi canlandmnnsı, silsJemesl nılnareden 
daha evvel gelir. Çünkü ibadet açıkta da yapılsa kabuJ olunur. 
Ama rahat bir ömür açıkta zor tamamlanır. 

Köylii zenginin de şehirli harb J;engfnlne benzemesi fena bir 
şey. Şeyjet Rado 

Mahkemelerde: \ 

Kauçuklar nereden gelmiş? 
Mustafa, kauçuk husızlığından, ya, buçuk pahalı ,eydir. Piyaaaya 

Rifat da hırsızlık malı bilerek alıp çıkaıioca elim! 6pen alıyor. Demin 
9atmak suçundan mahkemeye veril- abr de ı&yJedlnb yal Kauçuk ofmdl 
mişler. Sultanahmet liçüncü ıullı ce- her tarafta kıymetli. 
za mahkemesinde aorgulan yapıldı. Altm l" 1 X..-- ,_ bil 
M v . - lf ıra a acal!iıua. muK:a 

u.!tafa hırsızl_ıgı inkar ediyor: Gana iki yGz elli ]iralılı kauçuğu ni· 
- Bay h~I Ben kauçuk çal- çin verdiler. Fabrika ıahiblnln kar

ma.dun. Sattıgım kauçuklar benim de~l bunu satıp aen!n altmiı Uranı 
malımdır. t d"" 

P k• b"" .. d:ı~ d veremez m y ı,. - e ı amma, utun uu,a a • . , 
kauçuk buhranı var iken sen burada ~wıtafa bır mUddet dUşllrıdU 'Ve 
~ııuçuğu nereden bu1dun) bagını aalladıı 

- Anlatayım bay hakim: ben - Vallahi oraeini bilemem l>ay 
lastik fabrikasında çal~ıyorum. Ora• lıAkim: benim bildliiın blr_ ıey val"" 
da bellibaşlı ustalardan aayılııim sa, o da hlilız. olrnadıimıdır. Ondan 
amma, kadrimi, kıymetimi bir türlü ötesine ktınşmam. 
anlatamıyoıum. Yalnız, fabrika aa- Rifat aorguya çekildi. O da: 
hibinin kıırdeşi, benim luymetlmi - Bay hl1dm: <Jedl. Mustaf ayi 
takdir eder. Hani, biz kazandığını eskiden tanırim. Ben aatiı koın..r.
yiyenlerden, yani har vurup harman yonculuğu yapaıim. Muıtafa bana 
aavuınnlardan deği]iz. Gündelik ka- milteaddit defalar kauçuk getirdi, 
zancımdan bir kısmını arttınr, ida- ben de ıattım. Kilo l>aıına da iki li
re ederim. Bizim yevmiyelerimizi de ra k'omisyon aldım. Geçim dünyası. 
fabrika sahibinin karde~i dağırtır. Ne yapalım} Ekmeli paraaı kazana· 
Bir gün bıına: cMustafa senin paran cağız. Kauçuklann hirsızlılC mal ol
vardır. Şimdilik paraya ihtiyacın duğunu bilmiyordum. 
fazla değildir. Bana biraz para la- Hakim ıorduı 
:ı:ım. Senin yevmiyelerini tamıım ver
miycceğim. Soma hepsini birden 
öderim> dedi. 

Eh. bay hakim 1 Adamcağız genç
tir. Elbette paraya ihtiyacı vardır. 
Nası] o1sa benim beş on kuru§um ıvar. 
Muhtaç değilim. Delikanlının gön
lünü kırmak istemedim, teklifini ka
bul ettim. Böylece bana bir müddet 
para vermedi, altmış lira borçlandı. 
Bir gün de: cMustafa: ben senin 60 

- Sen lcomiayorıcu olduğuna na
zaran, kauçufun piyasadaki vaziye
tini bilmen icabeder. Muıtala hu-
çuldan getirince, bunları nereden 
aldığıni aonnadın mı~ Herkesin ge• 
tirdiği eşyayİ aatar mısin ~ 

- Orasinı dilşGnemedim bay hl
kim 1 Mal Om ya, Mustafa l!stik tlr
ketlnde çalışıyor. Belki oradan ver
mişlerdir, dedim. 

lirnaı ödeyemiyeceğim. Sana kau- ikisinin de suçlan sabit görüli.iyor
çuk vereyim de sat, paranı eh dedi du. Mahkeme, Mustafa ile Rifatm 
ve kau5ukları verdi. Ben de bunları mevkufen muhakeme edilmelerine 
sattım. işte hali keyfiyet böyledir. karar vererek ikisini de Tevkifhane• 
Hırsız değilim ben. ye gönderdi ve oahitlerin dinlenmesi 

- Kauçuktan kaça sattın~ içln muhakeme başka gÜne bııa· 
250 liraya sattım. Mıı1Uın kıldi. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 105 Yazan: (Vi • Nu) 

·~ı lal>! ~~ ! - 11-- ----- -- ......,.., Sr ifl; -

Dünkü lig maçlarıı 
F enerbahçe Vefa ile 3-3 berabere kaldı ! 

ı. 

1 

HA~~ DU~UMU 

Stalingracl'da muharebe 
yeniden kızıştı 

Beşiktaş, lstanbulsporu; Galata .. 
saray Beykozu mağlup etti ~Mısır cephesindeki taarruz hak-

Llg maçlıı.nna dün Fenerb®çe ve retle 2 - 2 bernberllkle nihayetlendi. ( kında henUz pek az haber geldi 
Şeref fitadla:nnda. devnm &dll~r. Kasimpaşa 3 Taksim 2 , 
Ha.varun güzel ve li:arşılaşmalann ol- GUntln lklncl maçı Kaamıpaşa lle 
dukça enteresan bulunması 1nzün- Doğu cepheainder 
den her 1k1 stnda büyük bir kalabalık ile Taksim nraiında. yapıldı. E§ref 
toplanmıştı. Ka.rşılnşmnlann tafsllO.- Mutlunun idare ettiği bu maça Ka.- Kıaa blr duriunluktıın ıonra 

.sımpaşalılnr c~sı biten oyuncula· • ı· d'd h ,_. 'd 
tını sıroslle ve-rıyoruz: rını iştirak ettirdiklerinden kuvvetli 1 .;Jta ını,rra a mu areoe yenı en 

Galatasaray 4 btr kadro ile çı.kmıŞlo.rdı. Nltek\m otddetleamf~tlr. Almanla.r bUYbk 
Beykoz 1 oyun başlar bn§lnmaz kolaylıkla hll.- lurva kuvve.tlerinln yardımile ıo· 

kimi ti ld ı v birln i devrede l alo 8lçlide taarruzda bulunuyor· 
Fcnelba.hçe stndmda tünün 1lk. . ye a 

1 
ar. e c 1 lar. Bu taarruzlar netlcealnde Kı· 

maçı Galatasaray ne Beykoz arasın- 1csn fasılalıı.rla. üç gol yaparak dev-
reyi 3 - o galip bltlrdller. zıl Birinclteıtrin fabrikaaını ele 

dıı yapıldı. Hakem Tankın ld:ıre et- İklncl devreye Tnkslm büyük blt ae-1rmlılerdir. Şimdi bu labrik~ 
tığ! bu maça Gala.tn.saraylılar IU • it' 
kadro ile çıknll§la.rdı: gayretle ba~ladı, Sa~lı, ıollu yaı>tık· yalunındaki diğer daha uf 

Osman - &ıllm. Fnruk - Kemal, ları hilcumlaıla Kasımpaşa kalesini fabrikalarda muharebeler olu• 
Enver, Musa • Mahmut, Mustafa, Ce- tazyık ediycrlnrdı. Bu ak:nların biri- yor. Berlinden gelen hab"erlere 
m11. Muz:ı.ffer, 01l.zanfcr. s1ndc müsait vo.zlyette topu yakalı- göre ıimdi Stalingrad" da Rusla• 

Oyuna. Oalatasarayın hficurnu lle yan sol ıçlerl vasıtaslle 1llt gollerlnl nn elinde yalnız Jld mahalle kal-
4~ kazandılar ve devro sonlarına doğ'ru 

başlandı. vst nste yapılan bu hü- mı•tır. Almanlar bu mahallelere Dlran vasıtasıle blr gol da.ha. yaptı- " 
cumlıı.ra Beykozlular ancak 18 dakl- Jar ve maç bu netlco d~lşmeden 8_2 taarruza ba~lamiılardır. 
'ka. mukavemet edebldller. MUStafa Kasımp•><•anın .,alebesile neUctlendl. Moskova ve Londradaıı ge• 
bir karışıklıktan 1stllı:ı.de tderek ilk .... • İ ı ı_ ı 1 'd d 
golil yaptı, Devre ı - o b1tU. İkinci BeQiktaş 6 . Spor 1 en naber er Sta ingrad a uru-

:ı mun çok vahim olduğunu, fnkat 
devrede Beykozmı bir golüne tıç sayı Günün son ve mühim k11rşıln.şması mlidafilc.rin inatla mukavemet 
ne mukabele eden sarı kıtmızılılar ~lktaş ile İstmıbulspor arasında 
maçtan 4 • 1 galip çtktılnr. yapıldı. Hakem Muzatferln 1dares1n· gösterdiklerini bi1dirmektedir. 

de sahaya. çıkan takımlar ıu ~kllde Kafkasyaya. gellncc, l>uıada 
Fenerbahçe 3 Vefa 3 dizildiler: Tuapse istikametinde Alman 

Bu stadda. gftntln son ve mühim Beşiktaş: Mehmet Ali -Hırlsto, ileri hareketi devam ediyor. Son 
maçı Fencmnhçe ııe Vefa arasında İbr:ıhlm • saım, Ömer, Qaçl - Ba.brl, 24 aaat zarfında Almanlar biY 
yapıldı. Hatem Selfıminln idare et- Hüseyin, Hnkkı, Şeref, Şükrü. miktar dahıı. Jlerlemi§lerdir. 
tığ!. bu karşılaşmaya. takımlar fU şe- İ. Spor: Flkret - Seter, Faruk • Moskova bu Ueıl hareketini ka-
kllde çıktılar: Muzaffer, Rllştü, Faruk - Vakur, To- bul etmekte, yalnız Almanların 

Fenerba.hçe: Cihat • Muammer, ros, Kenan, Kader, Mustafa. bUyük kayıplara uğradıklarını 
Murat • Ömer, Alt Rıza, Aydın - Flk· Oyuna Beşlk~Iılann aerl bir akı- l:>ildirmektediı. 
ret, Nael, Milzdat, İbrahim, Haııt. nııe b~landı. İstnnbulsporlula.nn Mısırdaı 

Vefa: Muvahhit - Süleyman, Ct- sağdan 1ndlrd1kler1 top Beşiktaş ka-
ba.t - Süleyman. Hakkı, Mustafa • lesini daha ilk anlarda. tehlikeye 
Muhteşem, Şükrü, Zeki, Hüseyin, soktu. Mehme~ Allnhı fed.a.k.Ar bir e.tı-
Haydar. lışı gole mAnl oldu. 

oyun b:ı.§lnr başlruıuı.z rüzgArla be- Oyun yavaş, yavaş Beşlktaşın bas-
ra.ber hücuma geçen Fenerlller he- tısı altına glrdl ve 26 ncı dn.klkada 
men vefa knlesbıe 1ndller. Blrblrlnl soldan yapılan yeni blr akında İs
kovalıyan bu 8.kmlar Vefa ka.leslnt to.nbulspor kaleclslnln hatasınd:ın 
tnzyık çemberi içine alm şıbulunuyor- şeref btrlncl golü yµ.ptı. 

Mısır cephesinde J;aılıyan 

An karada 
at koıuları 

du. Nihayet 6 ncı dakikada Halldln Canlı oynıı.dıkları halde kalec11erl-
çok güzel attığı kornerden Fikret ve nln hatasından yedikleri gol Utan- Ankara 25 (Akoam) - Millt Şef 
Nacı müşterek blr şekilde takımları- bulsporluları bozdu, Ve 34 üncü da- İsmet İnönü ibugün, at kooulanni ta• 
nın birinci golünü çık.ardılar. ldkada Şükrfintın ortns:ına. yettşen kibetti. Başvekil Saracoğlu flo han 

Ve1aWar 13 inci dakikada. Muhte- Sabrı kolaylı.'tla lk1nc1 golü yaptı. Veki11er Reisicumhura refakat edf· 
,eın vnsıtaslle beroberllğe kn.vuştular. Bunu biraz ı;onra Hilseylntn yaptığ'ı yorlardı. 
Devre 1.1 beraberllklc nihnyet buldu, üçüncü gol taklbettl. Ve devre 3 - O Ankara 25 (Telefonla) _ Bu· 

İkinci devrede Vefanın çok canlı Beşiktaş lehine kapandı. • .. . 

.lngıliz taarruzu hakkında henüz 
at haber gelmiştir. Yalnız taaı>
{_uzun büyuk kuvvetlerle yapıl
dıtı, büyük hava kuvvetleri ta
ıfuldan de5teklendiği bildiıilmek· 
~ir. Ncvyork'tan bir radyo ha
~erl Mihver cephe:sinin 3 noktıı.· 
da delindiğini bildirmİ§tlr. Lon
dara da düşman ana hattında 
açılan ıedikleri İngilizlerin mu
Jiafaza ettiklerini ve muharebe
*ı!n devam ettiğini ilave etml§· 
tfr. Londra ve Kahire ihtiyatlı 
t>1r lisan kullanmakta, taarruzun 
gelişmesini beklemektedir. 

Uzak Doğudaı 

Sa1omon adalannda kara ha
reketi yoktur. Amerikan uçak
ları denizdeki Japon kuvvet1eri
QC akınlarına devam ediyor]ar. 
Amerikan harb gemileri bir Ja
pon karako] gemisini l:latırmı~. 
lkl gemiyi de hasara uğratmıt
hr. 

Yeni Gine' de iki tarafın esne 
k:uvvetleri karşılıı§mışlaıdır. Ja
ponlar Owen Stanley dağlarınin 
ıhnal yamaçlarında hazırladık
!~ müdafaa mevzilerinde Avus· 
tralyalıları karşılamııt1ardır, Aıvus
~ralyalılar bu mevzilere hücum 
etmeğe başlamışlardır. 

Mevsimin ilk kros 
müsabakasi 

Mevsimin Uk kros mlliıabaknsı 'L,f4} 
sa.balı tl'.skUdnr lle Beylero~1 ara.Sll\r 
da yspılmıştır, Beylerbeyi 1lc 'Mit~ 
Nemll Gençlik kulüplerı tarafmd 
tertip edilen bu mü.saba.kaya 15 n .. 
let 1~Ui'dk etmtş ve neticede Haydat$. 
paşadan Raif blrlncı, Beylcrbeyln 
den Seyfi ikinci, Mltnt Nemli kul 
bUnden Hallt üçüncü olmuşlnrdıt, 
nereee kazananlara müsn.b~kadni\ 
aonra. mııd:ılyalar verllmlşt!r. 

çalı§t1ğı görüldfi. Nlteklm 7 11cı da- İkinci devreye İstanbulspoıı ba.pa- ~unkU at koşularının netic~al ıudurı 
ldknda Şükrü vasıtaslle 1k1nc1 golle- dı Haf hattında topu kapan Beşik- ikinci koşuda Ceylan Tel&: birinci, 
rını yaptılar, 20 net dakika.da Fe- ıaŞıııar derhıı.1 hücuma geçtiler. BU- Bozkurt ikinci gelmiotir. ~anyan 
nerbahçe, Nacı vnsıt.asne buna muka- g111 ev güzel btr komblne-u:nıla rakip 31 O, pl&selcr 125 ve 120 k:uruştur. Bulgar Levski takımi 
bele etti ve oyun bundan sonra silmt- kaleye lnen Beşlkt~ı.Iar hemen bl- Üçüncü Jc·o§uda Hızır bfrJnd, Can 
11 ve sert bir şekle döküldü. Bu sı- tlncl dakikada Şerefin sıkı bir şüt!Ie ikinci geldiler. Ganyan 41 S, pilse- geliyor 
rada Vefalı Hakkıyı hakem oyundan dördüncfi gollerini kamndılnr. Oyun ler 155 ve 120 kuruş verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe kuıtlp1er1 
çıkardığından Vefalılar on kl§l lle bundan .sonra tamamen Bco!ktaşuı Dördilncü koşuda Buket birinci, tarafından Cumh'Urlyet bııyraınuıdaQ. 
'kaldılar. baskl!ı ııltına glrcU. Demet ikinci geldi. Ganyan 100 ku· işt.ltade edilerek davet edUen Bulgar 

tın Devrenin sonlannn. doğru lnt bir Levsld ve J, O, K, muhtelltınln çar• 
M akaşalı bir şekllde devam eden akın yapan İstanbuJsınrun blr gol ru,tu. • . b 1 §8,Dlba güntı ıehrtmlze gelmesi te .. 

oyunun 37 net daklkasmda. Zeki ve- kazanması B~kt:nşlılan tekrar ha- . • .B~şınd Ito,uda Haspa fıind, z bn111' etriil§tl. Bulgar muhtelttı llV 
fanın, 41 inci daldkada İbharlm Fe- rete getıroı ve bu sırada. Hakkı kafa ıkincı geldi. Ganyan 58~. pllseler maçını 29 blrlnclteşr1n Cumhuriyet 
nert>o.ııçentn UçUncü gollertııı çıkar- lle takımının beşinci ve altıncı sayı- 305 ve 18S kuru~u. Hızır • Haspa bayramında şeref stadında Beşlktaşla 
dılar ve mQ.snbakn 3 • 3 beraberllkle ıannı çıkardı "t müsabaka 8 _ 1 Be- çifte bııhsl 1 liraya mukabil '40 lira yapacakt.ır. İkinci man 31 blrb1clteşirı nihayetlendi. .. ,.. 

~ktaşın gallb!yeU ile blttı. verdi. cumartesi günü aynı stadda Fener-
Davutpa§a 2 Sazı •.rezcan ba~ lle olacak. ücUnU ve wıı karşı. 

Süleymaniye 2 Beşiktaş kulübünün yeni l~ da pazar günl\ Fenerbt.hçe sta• 
şeref stadında günün llk maçı Da- PUVAN CETVELİ idare h"eyeti ydıanpdılaa,~:ketnıre.r - Beşiktaş muhteııtl lif 

Takım M. O, B. M. A. Y, P, ..... 
vutpaşa 11e Sllleymantye arasında Bcşlkta.ş 5 11 __ 21 2 10 Beşiktaş kulUbUnün fevkalMe oln-
yapıldı. Mutat kadrolan lle &abaya Fener 5 4 ı _ 21 a 9 rak dün Beşiktaş Parti merkezinde 
çıkan takımlar tık anlarda mütevazin o. saray e 4 _ 2 21 ı s yaptığı kongre neticesinde reisliğe Balıkesir izcileri 
tir maç çıkardılar. RlizgArla oyna- vetn 6 a ı 1 16 10 s yüksek mimar Abdullah Ziya Kozan- • 
ynn Davutpaş.'\ devre orta.sına c1oğru İst, Spor 6 3 2 1 13 9 8 oğlu, Azalıklara İhsan, Ekrem, Suphl, Balıkesır 25 - ~umhur!yet bay .. 
üstünlük kurdu. Ve bu sırad:ı. Fethi D. ~ 6 2 1 3 14 ıs 6 Hdzım, Remzl, unıuml kapta.nlığB ra~ıncll a gelz~i~l r~ml ıneA kl§tıınk ed.e-
blr karışıklıktan ıstlfade ederek ta- Beykoz :ı 1 1 3 ~ 9 3 S:ı.drl seç11mlşlerd1r ceıc: o ıı.n cı enm z n ·araya gıt• 
kımının birinci golünft yaptı ve dv- SüleymanJye 6 ı ı 4 7 23 3 • mlşlerdir. 
re 1 - O Davutpa§a lehine kapandı. K. Paşa 6 ı - tı 8 24 2 

İklncl devreye rüzgfırı Jehlne ula.- Taksim 11 - - 6 ıı 25 _ lzmirdeki peynirler 
İstanbula satıldi rak başlıynn Silleymantyelller sıkı ____________ __. 

htıcumlarln Davutpaşa. knleslnl çem
ber içine aldılar. Ve ortadan ya.ptık
lan bir hücumda penaltıdan blrlncl 
ve hemen bir daklkn. sonra da ikinci 
gollcrtnt çıkardılar. Davutp:ı.şa. bunn 
oyunun nlhayet.ıne doğru Fethi vası
tastle mukabele ettı ve maç bu su-

ikinci küme maçları İzmir 25 - işlerini bank'alardan 
eı>ün Fatih stadında yapılan iklnd temin etti~leri ~redi hacminde tuta;ı 

küme maçlarında namı İst!klll.Je 6·1 bazı peynır tacırlerf, bankalann gı• 
Beyoğlu. H11fı.le 4 - ı ~allp gelmlşle; da maddeleri üzerine. kTed~yl ~eı· 
ve Eyüp ile Doğu 2 • 2 beratere kal- meleri üzerine, elleıındeki bUtUn 
mışlnrdır. mallan İstanbula entmıglardır. 

nın önünde çıkarmış, hatta yırtık ço· s.igaıa]an ne kadıır mehnretle sara· Sigaraları cAllah beliını versin 1 Ne
rap]annı da kunduralarının içinde hı- biliyor. Her birini yansına kadar tü- dir bu ba§ımıza gelen> tonuyla alı• 
rakmıştı. kürük]eyip öbür yansını içecek yorlar. cl.lıhavlo m&nıısında, ha.-

Pos bıyık, kuıtağından, ihtimal jçi- adam her kimse onun yapı§tırmıısı kışlannı hafifçe Öteye çeviriyorlar. 
ne yanm ki1o tütün ıılabilen kosko- için bir bayrak gibi açık bırakıyor Bu aralık Borjiya Melahat odayi 
caman gümüş !abaka_sını . ç~ardı. ve: v _ tetkikle meşguldü. 
Bunu, havada bır kavıs çızdırerek c- Buyurun agam, buyurun lie· P 1 _ f ] d dikk . lı:ed b' " - ·ı· · \.. l K d · H · eK: aza a atı ce o en ır '-Amanın sevgı ısıne nr attı. a ın yım.> epsıne ayn ayn uzatıyor. k Ş k"' d d n_ 1 
b b 1 d b ık• d b · k aey yo ·• u o§e e uran 1aer ve-

İnhisar çayları piyasaya 
çıktı 

İnhisarlar idaresi, inhisar ça
yını piyasaya çıkarmıştır. 250 
gramlık paketler 325 kuruşa sa. 
tıımaktadır. - - - - -

• "" - 1 Edremitte zeytınyagı 
fiatleri 

Edremitten bildirildiğine görf 
Belediye, 2eytlnyağına ve sabu-. 
na narh koymuştur. 1,5 ası~ 
kadar olanlar 120, 3 aside kada 
110. 4 aslde kadar 100, sabun1 

oş u unsay ı c ı de ar eyı 0
• Bunları verirken Adeta tahrik edi- 1 ·· ··] " k b t b h ld k'"Ak f d" M • ·• ••k hal" cınse ortu u a ar ı, er a e o,, 

jfavnndan biı asma lamba saıkıyor-ıarasındaydı ve yalnız 0 konuııuyor· a~ına yer !k• e~er A~nu k ınke cİ bakışlarla her erkeği süzmekte- bekçisinin yatağı olacak. TM•anda 
d Öb .. ragmen te.tı teyml§. ~ .... na e me d" H u· d" T· · ı d ·· k · d ·· · b Clu. Havayı sigaııı dumanı aarını§... u. ü.r1eri hep delikanlı kimse· ] b" k"" k "kl"v·ı h d ır. 8 a ışı ıgın e gosterere • hır hevenk asılı. Onun a uzerı te er • 

yağlar da 90 kuruştur. Bunlat1 
sancının deposunda; kapsız teŞt 
llm fiatldir. Sabunun çuvallı 
topdan sabşı da 80 kuruştur. 

. Girer girmez, kuytu yeılere mahsus fer ••• Kimi ellerini Ettehiyatu'"'deym1"., atı an ır ope çevı ıgı e, ava 8 bütün yabancılata kolunu bacağını "k ·· ··ı " Ad k ] k ,.. uçanı kaptı. .. t" . • •. • . ru en ortu muşı amın ıı ı so· 
rutubet kokusu insanın genzine do- gibi dizlerinin üzerine koymu§, ki- K "h . sur up geçıyor. Bu, vazıfesı ıktızası- ğanıl Raflarda sabunlar kalıp kalıp 
luyordu. Burada iskemleye benz.er mi edepJi edepli oturdugvu yeıde eli- ııanta 1 tıyar: dır. Başka bir yerde olsa böyle al d F k t b 1 

H d. k ı l ı· · b 1 ı bir ·· . .. . . sır anmış, uruyor. a o un ar 
hiçbir oey yok. Çepeçevre duvar ke- van duruyordu. Hepsi ön1eıine ba- dd" ay 1 ·ız ızmetıne aşa curetin yuzde. bıri .ıçin bile ho- temizlik maddesi olduğundan teset· 
narlarına yer minderleri serilmişti. kıyor, söz söylemiyor... Böylelikle • fun !· •. l Os • b" vl ardFasık onu. yde~ı yerınden hançer- tür lüzumu duyulmamış. Kılıfın !çin
Bunlann üzerine bağdaş kurınu§, ya- de alaturka ölçüde terbiye1i adam ıne yan gHoz e d mana sen ır de.r. 111a alt w?1~ ı oturak aleminde- de kıbleye karşı bir Mushaf. Duvnr-
hut diz çökmilş, beyaz köylü çorap- olduklarını ispat ediyorlar .•• Yalnız nazar atmıştı. ovar ası: ır. 1~ es egını yapıyor, sanatını gös- da talik hatlı bir lavha: 
ı. --'varla pnntalon aıası külotlu, mü•terek bir vasıf, yüzlerinin sakal1a c:- İtaat et, emirler ondan ge]e- tcrlyor. Ve kanların damarlarda ne 
~ 9"' '" k k d b b Huhanı bt vefa gibi dehri desisebaz mintanlı fakat boywıbağısız bir ta .. tıraş arasında bir kıl tabakasile kap- ce ~ manasında bir baş ve göz ha- n ar arut gi i yanmasına scbebi-
bın adamlar ayağa kalktı. içlerin• lanmış olmasıydı. Hepsi de göz.leri· reketinde bulundu. yet verinıe efesi de onun hünerile o Naz ehline niyaz eder ehli niyaza 
C!cn biri: ni kıranta bıyıklıya çevirmişti. Sanki Ve artık Bcşçınarlı korkmaksızın derecede iftihar edecektir. naz 

- Buyurun efendim, gözümüz dikkatle onu dinliyorlardı. ehiz.metine> hn§ladı: Bu arada soğukkanlılık erkeklere Her ha1de bekçiye değil de mal 
1olda kaldı. - dedi. Fakat güphesiz fikirleri kapının Resmi tııvıını terketmişti. Mesle- düşüyor/Kadının kendilerini kışkırt· sahiplerine ait bulunduğu ya]dız.lı 

c:Selamünnleyküm> 1er herkese ta yanına, sol 'tarafa toplanmıştı. ğinin icabettirdiği en cilıveli edayı ta- mak istemesine rağmen, hlçbir co§· çerçevesinden de be1li. 
ayrı a)'n cMerhaba> lar ve cNnııl· Gönülleri oraya akıyordu. Heyecan- kındı: Bir ayıığını <hazır oll> vnzi· kunlukta bulunamıyor1ar. Bilakis Fakat Bedriyonin en ziyııde gari· 
aınızh lor, cNe var, ne yok> ]ar bi- lan o tarafa müteveccihti. Zira Beş-- yetinde tutarken öbürünü biraz öne küskünmüş gibi oturuyorlar. Sırtları bine giden duvara dayanmış ve 

1 
rihirini tnkibetti. çınarlı Emine, oında, ayakta duru- doğru getirmiş, nasırlı topuğunu da yarı yaııya gecenin Prima Donna"tıı· hemen herkesin arkasına isabet eden 

Şehirliler baş sedire kurulmuş va- yor. Tıpkı bir hizmetçi ednsile elle· yere dayıyıırak kirli ve san tabanını na dönük... Suratları alabildiğine iki buçuk, üç metre uzunluğunda so- ı 
:r.İyette idiler. Köylülerdense yalnız rini göğsii üzerine kavuşturmuş. O yukarıya knldırmı§tı. Elleri arasında asık... Burunları sarkmı§... Sanki pal ar olmugtu. 
kıranta, pos bıyıklı bir adam onlcırın da içeri girerken ayakkabılarını kr.pı o kocn t11hakavı tutmakla beraber, onunla kanlı bıçaklı dargınlar!... (Arkası var) 

Kuru ıebze çok miktarda 
geliyor 

Ticaret mUdiirlüğü, yiyecek madde. 
!erinin stok vaziyetlerini gözden g~ 
çirmektedir. Yapılan tetkiklere gö
re kuru sebze stoklıırını istihsal böf· 
g:lerinden tetkik etmek lazımdır. 
Bımunla beraber, son günlerde ls
tanbula bol miktarda kuru sebze 
getirilmektedir. Vekalete rverilen ra
porda pirinç ve zeytinyağı stokunun 
azaldığı bildirilmiştir. 

e Ta vim 
Şevval 15 :_ Hızır 174 

S. İm. Gu. Ö('ç , tkl. Ak. Yat. 
E. 11,30 1,09 6,44 !l,39 12 00 1,3:? 
va. 5,45 '7.34 12.!IB 15,53 1R 14 ın 47 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

"Realizm,, ne olduğunu 
anlatan bir hikaye 

(şEHiR 
. 

HA ERLERi)'
3 

-İşte hiç tereddüt etmeden. .. İddia ediyoruz. 
Bugüne kadar gördüğünüz en Komik Fijm 

AHBAP ÇAVUŞLAR 
Bir okmıunun mektubundan: · H avag azı 
•Mubarrirlerimb ecnebi kelin:e• 

leri lnıU......ı.tan bir türlü vazgeç• 
miyor. Meseli: Realist, realizm. re- İstanbul cihetinden 
el .•• Bu tabirlere ilk aak raalı.yonım. yeniden abone 

Mal çok 1 

geliyor 
Balık akını 

Balıkçılar cemiyetinin 
bir müracaa6 

Kmıllanmalarmdaki ihtiyacı anlıY•· 
nwfmı... Şunlara ihtiyaç var mı 1 yazilmamaai muhtemel Fakat mühim bir _Josmi Ankaraya taze balık aönderilme
Ne demektirler? Kartdaklannda piyasaya çıkarılmıyarak &ine devam ediliyor. Bir halta fç!ıı-
rt"'"urkçemlzde MSz yok mu? DUtün- İstanbul tarafınCla oturan Hava- ıaklamyor de Haydarpaşada be~ vagon do]du-
cenizi öğrenmek .ı:~yorum.7) ııazi ıirketi aboneleri, ıon zamanlar- ~ rularak yola çıkarı1nıı§tır. 

da havagazı cereyanından çok ıi.ka- Balık çıkmadığı gilnler, İstanbul 
Cevabı: r•t ediyorlar. Bu ıikayetler üzerine Gümrükl~re g~len malların ~~kle- balıksız kalmakta veya çok pahalı 
«Reel» kelimesinin m&na.sı cha· B 1 d' F h t' tetk'ıkler yap- meden çekılmesıne devam edılıyor. fiatle balık yenmektedı'r. Buna mu

'-"'-ı"ı> i1e JJLde edilem-..ı:ı::.: •-:.. e e ıye en eye ı 
11UK n:a ~· ~ Yapılan tetkiklerde gümrüklerde kabil, lstanbulda balık çıkmadığı ·-~ k lim • , __ n ___ , __ ,_,,. .. dı mıttır. I 
«fe DJıt e ~ı ıuıwuı1UIU1K......, • lıtanbul semtinin havagazı cereya- 936 senesinden kalma mallar bu un-· günlerde bile Ankarada ta:r:e balık 
Fakat o da yenı harflere pek uynıu· · t mi de Yedikule havagazı dugwu anlaşılmı~tır. Booların, sahip- bulunabilecektir. 

H bütün. .. mili ti b ___ A runı e n e n kdi 
Jor. em A • e er u mernu· fahri.kumdaki gazome,trenin bM leJi tarafından çekilmediği ta 'rde Ba1ıkçılar cemiyeti bir ,toplantı 
~ 8 YD! I.ifızlarla ifade ederken bb atinde 3SOO metre mikabı, diğeri de Ticaret Vekaletince ıatılacağı al!- yaparak, balık çıkmadığı &{inlerde 
l"ürkl~nn ~apçadan kelhne ara· 1500 metre mikabı gaz alabilir. kadarlara bildirilmiştir. de İstanbul halkının taze ve ucuz 
Jnaklığmuz ID%11m8uzdu. A 1500 metre mikaplı gazometre çok ithalat kara :iolu ile devam etmek- b~lı~ yemesi için bazi .. kararlar ver
~ahua d~ ~: cR~ = ıe'~~· eskl tesiaatli olduğundan, pek işe tedir. Her glin bamt 60 vagon mı~tır. Bu ~ararlara gore: ~elediye, 

~e = !:J~yeb, ere, • t == n!: · yaramamaktadır. Diğer taraftan Svilengrad' dan Sirkeciye mal getiri- Fın?ıklı~a~ı Emlaki. mıl~yeye ~it 
Jetçı», « ızm = .!e nıy~ç "··· aboneler de bir misli artmıştır. yor. İthal edilen maJlann uzun müd- genış tesıslı buzhaneyı aldıgı takdir· 
B°'!1arJok ~!l.rlf1!'. sillle~ 1;:~ Bugünkü vaziyet dolayısile gaz- det antrepolarda kalması mahzurlu de, halka her gün taze balık yedlr
"ertY0 u. Wl ıçm ~ • ur çe· haneye yeni tesisat yapılmasına im· görülmektedir. Esasen bugüne ka- mek kabil olacaktır. Cemiyet &zası 
de artık arsı.ulusal tabırler kullanıl· Hn 1ıÖrülemediği gibi, Belediye, d~r gelen mallarla antrepolar tama• arasından seçilen bir heyet, bu hu-
anaktadır. A • ·-· mahrukat müşkülatı karşısinda yeni men dolmuştur. Mıntaka Ticaret susu Belediyeye bildirecektir. İca• 
~ann ~e ~na ifade ettiğine aboneler kabul etmemesi kin şirket müdürlüğü, yeniden 100 tüccara bederse balıkçılar •. b~ lş .~çin ıerma

gelince, eskı nesiller g~iba bu mef· I nezdinde teşebbüste bulunamamak- tebligat yaparak ma1larıı:u gümrük- ye _koyar~k bir bırlık vucuda geti-
lımnu kull~ardı. unde ve san· tadır. Mamafih, Y edikule havagazı le 'en çekmeleri istenmiştir. reıbilecektır. 
atta «~a.ki~i h~yat sahne ve safha- ~irketinden şikayetler günden güne · - . . k T Balık meselesinde garip bir nokta, 
lan,, bırancı planı alınca, bu cereya- w d h ının Tacırle .. rd·e· n._~ı.r. kısm~. Maınta a ı- Ankarada taze torik balıfıwının kilo· 

b• • . rild". R 1• arthgm an, ava~azı ce~eyan . .. d I _ • d 
na il' ısını ve l. « ea ı.z:nı». daha fena bir vazıyete gırmemesJ care" mu ur ugune mur caa" e e-- su 55 kuru,a verilirken stanbulun 

•tf<~ ~İn mevcut abone1er1e Jktifa edile- rek gümrüklerden alacakları mallan birçok yerlerinde ezcü:nle Pangal· 
Bir hikaye dinJedim. Galiba «ro- · · hariçte koyacak ambar bulamadık- t d 60 k ' t 1 d rek yeni abone kabul etmemesi ıçın tkik ı a uruşa sa ı ması ır. 

mantik» ile crea1isb in hududunu şirket nezdinde teşebbüs yapılması !arını bildirmişlerdir. Ypılan te • 
pyet iyi gösteren bir misaldir. Onu zaruri olacağı tahmin edilmektedir. lere göre, son bir ay z.ıı.rfında gelen 
anlatacağım: ithalat eşyası çok fazladır. Fakat Talebe yurdu ......... _............................. Ek nı ek .1ş 1• bunlardan birçoğu piyasaya çıkarıl-

Amerikada aynı ıokakta muhte- mryarak saklanıyor. Alakadarlar, 
liE berber dük"inları varnut: keyfiyeti Ticaret Vekaletine bildire- İnşaya talip 

çıkmadığından §İmdilik 
yapılamıyacak 

fçlerinde biri, reklamla diğer- rek malların saklanmaması için ted-
lerine galebe çalmak istediği için yeni karneler bir alınmasını istemişlerdir. 
taLelAsına töyle yaznuf : k ) b ] .... •• •• 

cBu şehrin en mükemmel ber- a a a ıgın onune 
beri.» geçebilecek mi? 

Yanındaki kızmış. Perdeyi bir de· 
rece yükseltmif: Birkç günden beri fınııların önün· 

«Bu vilayetin en büyÜk berberi de görülen kalabalığın ba~lıca &e-

Luraa~~~· • bebi, Anadoludan mütemadiyen ls-
Üçuncu berbere sıra gelllUJ. O, t b l k lm sı'd'ır Toprak raki I . d • • da.ha -~ d" ı.n u a arne ge e . 

P enn en mçm &fag• il§• fi .. lst b la ayırdığı kontenjan 
aün? Hemen tabelicıyı çağırmı.w: 0 

. ~ ın an u Id 
y 1 • • • mıktan muayyen ve mahdut o u-

. - az. -.e~ .verm.Jf: "fi ğundan, fınnlara verilen un ihtiyacı 
Bırleşik Comh~nye çilerm en m • karşılamamaktadır. Hele cumartesi 
lı:emmel berben... .. .. .. günü hafta tatilini geçirmek üzere 
•• Dördüncüsü, bu k~~!?' ~~ şehre civardan halk geldiği için cu
ııç~d~ ses çıkannasa bulun muşterı- martesi ve pazar günlerindeki ek· 
lennı kaybedecek. mek sarfiyatı bir kat daha artmak-

Hemen tedbir alnuş. Dükkanının tadır 
iistüıne iri İri yazdırmı': · 

cGarp yanın küresinin en birinci Bundan başka, Belediye hududu 
periİkin>. dıııındaki lstanbulun mülhak kaza-

Bqincl:si de lifın albnda kalma- lan halkı da ellerindeki karnelerle 
•tanbul fmnlanndan ekmek tedari-mq: 18 

cDünyanm en mükemmel perü· kine teşebbüs etmektedirler. 

lirnı. Ahvalde mühim bir değişiklik ol-
Artık W kal~ sanılır. Zira, madığL takdirde, dağıtılmağa 'başla.. 

cyıJdızlarda saç sakal kesildiğine nan yeni karnelerden sonra bugün
clair» bir delil yoktur. kü buhranın görülmiyeceği tahmin 

Fakat, bütün bu cromantik» ediliyor. Bugün sarfedilen karneler, 
mealektatlara albncı ve ıonımcu her· Anadoludaki karnelerden farksız 
Ler, crealist bir relJamla tq çıkart· olarak, aynı renktedir. Yeni karne
mq: ler lstanbula mahsus olarak bastırıl-

cBu sokağın en mükemmel her· mış ve üzerinde cİstanbul Belediye-
lieri» diye tabelasma yazdırmış. si> ibaresi buluaduğu gibi, her ku-

•ııı.v. ponun üzerinde de clstanbul Bele-
cRealizm» İn ne olduğunu bu hi· diyesi> ibaresinin ilk harflerini teş

lı:aye çok iyi anlatıyor. (Va ~-Na) kil eden el. B.> harfleri 'Vardır. Bu 
... ıu1rn11mınuınu111nn•nmınmunı1111nn1111.1t111tMı111m 1 b 

itibarla hariçten karne getiri İp u-
Kızılay haftasİ rada sürülmesine meydan verilmiye-

eKızılay Ha.ftasınınıı yurdumuzun cektir. 
her tarafmd::ı aynı tarihte yqpılması-
na umum! merkezimizce karar ve-
rilmiş ve Cnınhuriyet bayramı günti ,_ Ha21r olunuz :ı 
taşlıyarak 4 n.Teşnn 1942 tarihlnde MİLYONLARCA 
sona ermesi münasip görülmüştür. 

Kı.zılaya kayıtlı Azaların bugunkü , __ .. [nsanın dillerin- A 
sayısı lr.anılmıyacak kadar azdır. A 
Kızılaya yapıl::.cak en esaslı hizmetin de dolaşan dünya.-
Aza sayısını içtimaı sevi:vemizle R lara ün salan R 
mütenasip 'bir hadde çıkarmaktır. !ilimler harikası . 
Kızılay Haftası müna.sebetne balkı- J Cumhuriyet J 
mız bu güzel vazifeyi l'apmalıdır. Bayramı şerefine 

ALO. ALO. 
Kutlu Cumhuriyet 

bayramında 

ISTANBUL 
Neş'elelerle çalkanacak 

BütUn dünyayı kahkahadan 
klnp geçiren 

LOREL HARDi 
DENiZCi 

TÜRKÇE 
28 Çarşambadan itibaren 

A y r ı c a: 

GECE GÜNEŞi .. , 
ŞEHİR TİYATROLARI 

f.11111 ~I !llllf~ :a~t~Ö.a~ da 

~ııım ~1111111 Komedi kısmında 
. llıı;;;;ıı ~ Y~!Lc~~~!dani 

Türkçesi: S, Moroy 

~Mumu~ ~ 
T T 
ı ya geliyor i 
N CARMEN MİRANDA N 
A BETTİ GRABLE A 

DON AMECHE 

28 çarşambadan 
itibaren 

s 
Sineması büyük Sanatkar 

KAY FRANCIS'in 
yarat;tığı meraklı, heyecanlı 

bir aşk ve ihtiraı macerası 

K AD 1 N 
ENTRİKALARI 

Filmini gösteriyor. Aynca Walt 
Disaıey'in renkli Miki Maus' ' , 

Mangala rağbet! 
Halk Partisi tarafından Şehzade

başında yapılması kararlaştırılan 

Kaloriferli apartıman- Tlebe yurdu binasınin projesi ya-

l d 1 k il 1 pılmış ve iki defa münakasaya çıka
ar a manga U am ıyor nlmıştı. Birinci münakasada fiatler 

rr.Usait görülmediğinden, malzeme 
Bu hafta içinde Zonguldaktan bir fiatlerindeki arhşa göre tekrar bir 

vapur sömikok gelmektedir. Bu kö· keşif yapılmış ve yeniden münakasa 
mür beyanname verip de §İmdiye açılmıştı. İkinci mü~ckasaya da ta
kadar hiç kömür almamış olanlara lip çıkmadığından, Ttılebe yurdunun 
dağıtılacaktır. Bu hafta bir vapur 

inşasından şimdilik vazgeçilmiştir. 
maden kömürü de bekleniyor. Ma- Ancak Üniversite gençliğinin bu 
den kömürü ~imdiye kadar kömür pek mühim ihtiyacım karşılıyabil
al.mamı~ vey~ is~ihkaklarının üçte mek için şehrin muhtelif yerlerinde 
bırJnden az kömur almış olan kalo- d l . 1• b' l 1i l ak 
riferli apartımanlann ıahiplerine yurb•A a he v1erbış 

1

1 
ıbna al r u uniac ' 

. . • . ta u a va aş ar a~ amaz yen yurt 
dağıtılacaktır. Teşnrusanı on beşme b' · b l ktır 
.:. ğ 'd b' 'k . ınaııının ınşasına a~ anae . ao ru yeru en ır mı tar tevzıat ya-

pılma.sı muhtemeldir. * Arjantin' den on beş bin ton 

Termometre sabahları 6-7 dere· un ile otuz bin ton buğday getirt
ceye kadar indiği halde kömür azlı- mek için Vilayete müracaat eden 
ğı yüzünden hiçbir yerde kalorifer ah" . ] · d B N i B b 
ak 1 K 1 'f ı· z ıre tacır erıcı. en . ur a an y ı amamı~tır. a on er ı apartı-

manlarda oturanların çoğu mangal-
1 
Vilayetin tavsiyesi üzerine Ankara-

la ısınmğa çalışıyor. ya gitmiştir. 

Aşk, Heyrcan, ihtiras dolu bir eser 

ANUŞKA 
-HiLDE KRAHL 

Pek yakında Ş A R K ' da 

Arabacının kızı, 
Gece, gündüz, benimsin 

Filmlerin Sehhar, parla!t Yıldılı 

1 ŞAHAfill0

ÔANS 1 SES SINEMASINDA 

':------------------------* 
1 

Devlet Demiryolları ve limanlari !şletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedeli 26110 llra olan 12200 adet kayın maden direği 
6/11/ 1942 cuma günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankarada İdare bl
nasmds. toplanan Merkez 9 uncu komisyonca .satın alınacaktır. 

Bu !şe girmek isteyenlerin 1958,25 liralık muvakkat teminat lle kanunun 
taytn ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar adı geçen 
komisyon reisllğine vermeleri ır.zıındır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar
paşada Tesellüm ve sevk §efllğlnden ve Hava İstasyon şefliğlndeıı tanin 
olunur. (663) 

* Müteahhit nam ve hesabına muhammen bedcll 615 lira olan 40 adet 
büyük ve 15 adet küçük Re15lcumhur foto~rar çerçeveleri nümunelcrl veç
hUe 10/11/1942 salı günü saat 15,30 da açık eksiltme usulü lle Ankara.'da. 
İdare binnsında toplanan Mr-rkez 9-uncu Komlsyımunca satın slıııacaktır • 

. Bu Jşe girmek isteyenlerin 46,13 llralık muvakkat teminat lle kanunun 
tayln ettli;i vesikaları ll amUcn e.ynı gün ve saatte adı geçen Komisyonda 
hazır bulun.malan l!zımdır. 

Şart.name ve nümuneler Ankara'da Malzeme dairesinde, Hayd::ı.ıpa.,a'da 
TesellUın ve sevk Şe1liğtndo görüleblllr. u859ıı 

Elbise diktirilecek 
Devlet Limanlari İşletme umum müdürlüğünden: 

Kaptan, mürettebat ve d!ğcr müstahdemin için açık pazarlıkla. 667 ta
kım elbise dlktlrile.ceartir • 

Her gün levıı.zrm. müdürlüğüne müracatlıı. §3.rtn::ı.me&lni göxebllecek olan 
taliplerin tekliflerlıli nihayet 3/11/942 pe_!~cmQe e.llııü a.kşainına, k,atlar le-
vazım şubesine tevdi etmelerl. c8!>7J> 

(ARŞAK PALABIYIKY AN) 

POLiS HAFiYESI 
_ T.Urkç e s 8 z l Ü 

Bu Çarşamba matinelerden itibaren 

i P E K ve SA RAY s~1~~nnda 

Sinema Diinyasmın 2 büyük Yıldızı: 

TYRONE POWER 
DOROTHY LAMOUR 

Senenin en heyecanlı. .. Ve en meraklı bir 
tı.lmlnde buluştular 

JOHNY APOLLO 
(KİRLi MİRAS) 

..,-ı.ÇAR::ŞA:M_B-A:_AKŞ~-A-MI~ı_M_E_L_E_K_l_stn •• e.ma-sın_d_• 1., 
~ı-----seneni en nadide sanat incisi•-----~ 

(T il r k 9 e) 

DemAir Taç 
LALE' de 

Yann Akşam SUMER Sinemasında 
Mevsimin en büyük zaferini teşk1l 

edecek ve Yıldızlar Yıldızı şık 
ve güzel 

DEANNA DURB/N'in 
FRANCHOT TONE .. 

ROBERT ST ACK 
ile beraber eınsals\z bir tarzda 

yar:ıttı~ı 

Aşk Çiçeği 
Filmin ilk iraesi şerefine 

Gala Suaresi 
DEANNA DURBİN'ln ilk hakik1 qkını tasvir eaeın bu güzel film

de dans ediyor ve altın sesı 11e OC>k nefis şarkılar söylüyor. 
Bu a.kşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

~·--------•Telefon: 42851 ••1!111-----•P 
Geçen sınenıa mevs1m.1nde 5 haftada 100,000 k.lştntn can ve gönüldıen al
kJOladığı Leyli fllm1n1n gördüğü müstesna. rağbet karşısında halkımızın 
teveccühüne mukabele olmak üze~ en iyi Tilrkçe Filmleri göstermek 
için h19 bir fedak.Arlıkdan çeklnmlyen 

TAKSDM SDlfll<elfifllc§lSD 
Cumhurlyetin ilanının On dokuzuncu Yılı şerefine 

Türk Dublajının... Türk San'atının... Türk muslklslnln c:dden 
iftihar edeceğı en muazzam filmi (26 İlk Teşrin bu pazartes)l akşa
mından itibaren fevkall\de müsamere ile sayın sinema meraklılarına 
takdim ediyor. 

En yüksek deygulan okşayacak, bütün gönülleri co~iura
cak kalpleri ateşleyecek, seyredenleri ~n başa teshir ede
cek kıvrak blr müzlk... U.hutl nağmeler ... Sehhar ş:ll'kılarla. 
sUslenmiş. 

KÖY KIZI 
.ı ___ T.,! .. · .. ~;i .. e ___ ı ~:~u l ._ __ T•~-~-~~-1:._ __ 1 

Leyla Murad ve Yusuf Vehbi'nin 
müştereken yarattıkları aŞkm en llAht duygularını terennUm eden 
büyük aşk ve ihtiras filınl 

Bestekari: Kemani SA D 1 l Ş l LA Y 

Okuyan 
MUALLA lŞıLAY 

26 kl~lllk 
Kiline Saz Hey'eti 

Okuvanlar: 
SUAD GÜN 

Bigalı MEHMET 

Kadın, 1çk1, sefalıet A.lenıltrinde vak1t geçiren, lüks ve c.s.ri hay~t. 
düşkünü bir erkekle , revda ve kıı.kançlık yü.."Ünden iftira:;ra uğrayan 
saf, namuslu temiz ruhlu bir kadının ibret verici hayat rom.anı. 

LtİTFEN DİKKAT NAZARINA: Bugüne kadar Türkçele~tlrllmiş 
bütün Filmlerin şöhretini gölgede bırakacak bu büytik filmi sayın si
nema. müşterilerine hararetle tavsiye ederiz. 

'~--!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~=--

,--ıs u R T U K 1-.., 
Eser: Mahmut t~ari Reji: A, Körner 
Produksiyon: Halil Kamil film Stüdyosu 

l\leınleketimizde yapılan filmler içinde bir şaheseı· 

Yıldı7.Jar : 

REFİK KE:\lAL - HALİD~ PİŞKİ.V - ZEBRA l"İMSEL - AVNİ 
DİLLİGİL - NADİDE TANCA - YAŞAR NEZİNİ - ŞEllİME ER'l'ON -
REŞİ'l' BARA:S - SELAUADDİN füOGOL - 1\IUA:\li\IF.R JfüYCKUAŞ -
1\ItlMTAZ ENER - CELAL ÇAliDAŞ - NEilBIE AZDER. 

29 Birinci Teşl'in perş~mbP. tlk~:ırnı 9 da E ıha m r a' da 

~--------------------:.mı---~ 



Sahtfe 4 

IRADYOI 
Boriinkli propm 

12,SO Program, 12,S3 Müzik (Pl.) 
12,4~ Ajans hıı.berlerl, ıs Karışık p.r
kıl.nr, 18,03 Fasıl heyeti, 18,45 Dans 1 
orkestrası. 19,30 Ajans haberleri, 19.55 1 Karşk: makamlardan ·prkılar, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Bir halk türktı- il 
sü öğreniyoruz. 21 Kon~a. 2115 
Şan soloları. 21,30 Konuşma. 21,45. 
Senfoni orkestrası, 22,30 Ajans haber
ıerı ve borsalar. 

Yarın abahki progrem 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7 ,40 Ajans hab'!rlcrl. 7 ,55 
Senfonik parçalar CPl.). 

"- OZ-AR 

AKŞAM 

B&W D iZ EL 

DERiZ ve SABİT MOTOBLABI 
Her takat ve kabiliyette imal ve teslim olunur. 

BURMEISTER & WAIN 
K O PEN HA G E N ( Danemarka ) 

T'irkive Vekili: M E C D E T T J N Ş E R B E T Ç J 

26 Teşıinievvel 1942 

:ı ~~~~~~ıc!!:.~ :~,:~~~.~~~~='•=ın 
İ 27/10/ 942 aqaınma kadar ceınlyet cüzdanı. ünva.n te0keres! ve bu 

1 
maddele~ alt ihtlyo.ç~annt tespite yarayacak ve.il.kalan ile blrlıltte 

bizzat cemiyet merkezine mUr:ı.caatıan ehemmiyetle tıln olu.lUr. · 

Istanbul Terziler Cemiyetinden ; 
Cemlyeti.mlz bütün men:;upl:ınnınambalaJ kMıdı ve karton lhtlya.çlan 

cemiyet tarafından toplu olarak tatep edl!ecckt!r. İhtiyacı olan mensup
larımızın bu ihtiyaçları mlkdannı birllste halinde muvaxzah iş yer! e.dres· 
!erile cemiyet No. sı, isim, b.ı~n ve soyadlarlle yazarak 28/ 10/ 942 tarihi
ne kadar cemiyet merkezine getırmelerl ve gec!ktlklerl halde bu tevzi'dcn 
mahrum kalac:ıkl'ln ilan olunur. 

UZUM ve iNCiR SATIŞLARI 
İzmir incir ve Üzüm 

- KLişEATÖLXESİ 
• . • . HER NEVi • 

ÇINKO,PIRINÇıBAKJR~ÇEll 
DÜZ 'VE RENKLİ İŞLE2 

'n Kuru kahveci Han 1. r.ci kat - Tt'lefon: ~0083 - İ:;tanhul P. K. 529 1
1 ·······ı··················••ınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııı 

.................................. !.~.~~~~~.! ... ~~~~.~~~~~! ... :.~~.~!.~.~.~ ..................... ! ...... . 
kooperatifleri 

Tanın Sahş 
birliğinden: 

Birliğimiz Türklycnln her tarafından verilen incir ve üzüm slpa
rışlerinl kabul eder. Tupt:ın lııclr ve üzüm satın alıp kendi bö!geıerlnd:! 
sahıak isteyen miiesSt?selcı'lr. do~rudan do!ıruya birliğimize slpar!şle

rinl vermeler\ rlca olunu~-. Bildirecekler! adreslere tcsllmat yııpıl:r. İn-

S ~TAŞRADAN-.. . : IP.~~IŞ' KABUL EDILl.R 
'' '. '1,DİKKAT '' . ::\ 

HER NEYİ SAZETl,KİrAP,HEC/lfUA ve iLAH 
ff(/şELERİNi.zi ÖZ•AR lfLi~~ATÔLYES/NDE 
TEHi Z ~·SÜRATLE YAPTIRABİL/RSINIZ; 
C•9•foğlu Yoltuşu.Akşem '111fb1111sı . 
ArlHİ:tlffa l'le'rlı 811hç• solr•lr N .• 7 
-·•'"J'E. 3 '2-ISTANBUL ••--1 ~::.! ~!~M~,.~!~~~!.ı 

1 Beyoğlu Ağ:ı.camll, Sakıza.ğacı, 

Cönlukceşme sokak No .• 13•.••• 
Tel: 42468. 

DOl<TOR--1! 

1 Fethi Erden 

Tahmin bedell 
beher metre M. 

100 00 

100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 

Ilk te- Ş:ırtnami! ve 
minatı s::ı.lre bedel! 

---
5712.50 4t6 TııLilmd 

mütre.-. 2 
5712,50 4,43 3 
5362.50 4,1! 4 
5362.SO 411 5 
536:?.50 4,11 6 
5362.50 4.ll 7 
4640,00 3,3) 8 
4605,00 :>.aa g 
5257.SO 4,00 10 
5250,00 4.00 11 
52i5,00 4,00 12 
5275,00 4.00 13 
5240,00 \.. 3.9!} 14 
5167.50 3 94 15 
5257.50 4.0(} lli 
5257.SO 4.0!) 17 
3850.00 3,5() 18 

Uumhurl.ret cadöeslnd~ e;kt mezarhk arsasından 

parsel No. ıu ve 8!12,50 metre murabb:ıı sahalı .:ı.raı 

" » S)ı .s1 • • • 
iP • 822.SJ • • • 
• • 8!2,50 • • • 
• • 82~.50 • • • 
• • 82250 • • • 
• » 678,00 • • • 
• • G71.00 ' • • ,,. • 801.50 • • • 
• • 800.00 • • • 
• • 8\'>5,00 • • • 
• • 805.00 • .. • 
• • 798,00 • • • 
• • 737,50 • • • 
• • 8rn.so • • .. 
• • 801,51} ,. • 
• • 7011,00 ,. 

" .. 
LABORATUVARI 

ı Cerrah paşa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar. balı:am. me-
rnddı ı:aita tahlilleri n <idrar 
vıısıtnsfle ı:ebeliğln ilk ı:ünierln
de kati teşhlc;i) yapılır. Beyoflo. 

Tahmin bedelleri ile tık t.!ınlna.t miktarlan ve mesah:ıl saUıtyelerl yukand:ı yazılı Taksl:ncte'.d Mezarlık 
arsasından müfrez iki ııa. on sekiz parsel No. hı (17) parça arsı ş~raitl veçhlle blnaiıı.r inşa edilmek üzere 
kap::ı.lı zart t.sullle arttırmaya konulmuştur. İhale! rt 9/ 11/ 9l2 pazarte>t güniı saat (15) de Ists::ıbul B~Jcdl
yest Dalmt Encümeni odasında yapılacaktır. 

Bu arsalara ald şartname, proje ''e sair evrnlt yukartda hlzalannda gösterilen bedeller uzerlnd~n h~p 
işleri mildürlüğUnden alınacaktır. 

TaksimP giderken l\leşelik soka~ı 
Ferah apartım:ın. Tel: 4053!. 

Şeraltı 6~renmek isteyenler her gün BeleJ.lye İmilr Mudurliiğünden malılmat alabilirler. Taliplerin ille 
teminat mıı.kbuz veya mektupla:ı ve kanunen ibran !il.um geleıı veslka~arlyle 2490 No. ıu kanunun ta':ifatı 
çevr~lnde hıızırlayacaklan tekllt mektuplarını Lhale g!lııu saat rı.ı e kadar Daimi Encılmene ve!'meıerl 
Uzımdır, u705• 

- ----------, 
HOLANTSE BANK. ÜNİ N. v. 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI: MEVDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMEtELERI 

KASA t CARt 

MERKEZi KÜRASAO 
~UBELERI AMSTEROAM • AOTTEROAM - BUENOS AfRE9 

CA~t\CAS • MAAACAl80 - HAIFA - WILLEMSTAO - ORA.HJESTA() L __ --R•O OE JANE<RO • SANTOS. SAO PAULO ______ _, 

Ev i~Ierme mahsus her clns kumaş için 

HOROZ Marka 
Ani~in paket boyalan 
Vmumi Satı~: Istanbul, Çiçek Paıa.rr, 

ALTIPARMAK HAN 3. 4. 
DIKKAT: Sayın müşterllerlmlz piyasadan 

1 mu .. - ı . ki •rl pııket boy.ılardan rütubet görmüş olana tesadür ı 
ederler 1 ' her en yul:ımkl adrese müracaat edereıc değlştlreblllrler. 

Ticaret ve sanayi odasmdan: 
Pulluk ve 
imal eden 

misali ziraat 
fabrika ve 

aletleri 
atelyelere 

ve 
Ham kauçuktan imal yapan 

fabrika ve atelyelere 
TeV"Z..İ edilecrk (demir) ve (kauçuk) dan kendilerine fü • 

zumu olan mikdan alabilmek için 38 - 39 • 40 senelerinde 
istihlak ettikleri iptidai maddeler mikdannın tesbite yaraya
cak resmi vesaiklerile birlikte 25, 26, 27, 28 ilkteşrin 1942 ta
rihli günlerde Bahçekapıda Dördüncü Valof ilan üçüncü 
katta odamız sanayi şubesi müdürlüğüne nıüracaatlan ililn 
olunur. (791) 

~ 
Devlet Deniz Yolları İşletme 

Müdürliiiü ilanları 
Umum 

26/10/942 - 1/11/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklari rıhtımlar 
Karadenls battı 

Bartın hattı 
l\ludanya battı 

Bandırma bıtttı 

Sah 4.00 de 1:Tano cırrna 4,00 de aErzurur.10 Ga
lata rıhtımından. 
Cumartesı 18.0Q de (Kad?ş) Sirkeci rıhtunındau. 
Pazartesi. salı 9,00 da .. Trak•, çarşamba 16,00 da 
~Mıırakaz• perşembe 16,00 da «Trak• cuma 
16,CIO da aM.ırak.az. cumartesi 14,00 de .sus• 
pazar 9,00 dıı cMara.kaz. Galata nhtınımdan. 
Pa"?arte3l, çarşamba ve cwn.a 8,15 de esu.s~ 
G lata nhtımından. Aynca çarşamba ve cu-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Karabl&'a hattı 

martesı 20,00 de (Anatartn) Tophane nhtımın
dan. 
Salı ve cuma 19.00 da CBartm) Tophane rıhtı
mından. Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: İmroz hatt.a 

1 - Komisyonda mevcut numunelerine uygun şekilde 7000 yedl bin çift ATY•lık batta 
er kundurnsı kapalı zarf ucrulü ile eksll~meye konulmuştur. 

2 - Komisyonda mcvcu~ numaralı nümune ~çln 82250 ve iki numaralı bmu ıiir'at 
numune için 91000 llra bedel tııhmln olunmuştur. 

3 - Bu huımstakl şartname ve nü muneler her gün komlsyoııda göriile- İskenderun hattı 
bilir. 

NOT: 

PJ.ıar 9,00 da cAntalya. Tophane fıhtınundan. 
Çarşamba 12.00 de (Bursa), cumartesi 12.00 de 
(Ulge.n) Sirkeci rıhtımından. 
Panr 13.00 de Cİ.mnlr), perşembe 13.00 de 
ıTırhan) Galata nhtımından. 
Cuma 18,00 de aKonya, Sirkeci rıhtımllldan. 

4 - Eksiltme 2 lklnclt~şı1u 9t:? tarihine nıGsad1t pazartesi gUnn saat 
ı~ de Ank:ırada Gıimrük ve Inhlsarlar Vek~letl binası dahilinde tıJplanacak 
olan Gümrük Muhafaza ge~eı komutanlığı merkez satın alnın komlsyonun
cl ynp.lncağından isteklilerin telli gün ve s:ı:ıtte kanuni vesika vo temin'lt 
rkr.r!erilc birlikte komisyona baş vurmaları. (565) 

Vapur seferleri hakkında her türlil malümat aşağı.da telefon 
numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilinir. 

r ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle .. Baş ve Diş ağrıları 

B:ış acenta Galata - Galata rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlilğü blnıısı altında 

Şube acenteliği Galatı.. - Galata rıhtımı Mıntaka liman 
Reisliği binası altında 

Şube acentcllill Slrkccl - Sirkeci yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 

,3sı. 

1 SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESlRt KATiDiR. 

acy e· ı lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. Kiralık 

1 T Ü R K Y U R D U 1 Devlet Limanları İşletme 
Büfe 

umum müdürlüğünden: 
bulunan 3 numaralı bUre ;:>azarlıkla L Dergislnm 4 uncu sayısı çıktı. Türk milliyetçili~! Ulküsü yolunda ı Gıı.la.l.adakl eski yolcu sıloııund.ı. 

alışan bu en yaşlı ve olgun Turkçü dergide, butUn 'fürkluk ve Türk- kiraya verilecektir. 
ıluk mes•eıeıerl üzerınc en değerli yıızıl:ır çıkmaktadır; hararetle 1 Tallplerlıı tekllflerlnl 3/11/ 942 t arihine kadıır levazım 

tavsiye ederiz, AJıes: ı t • .Ca)ıız.ıl, ltniversite cad. No, '1 - 1 tevdi etnıelerı.. 
müdürluğüne 

18561 

cir ve ilzilmlerl:nlz st:ındıırd tipler olduğu l~ln kalltclcrl değişmez. ve 
alıcılar lçln tam teminat nrzcder. 

Telgrar adresi: Tarım Izmlr. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü müdürlüğünden: 
1 - Müess~sc için 200 baş kıvırcık koyun k.:ıpalı ıı;arf usullle eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Tahmini nzıımi ayaklıı kilo 6000. 
3 - Azamı tutan kıymctı 5400 lıradır. 
3 - Muvakkat temlnat bcdl'll 405 liradır. 

5 - Eksiltme 27 / 10/ 942 tarihine roslcı.yan s:ıh günü saat 15 de Ist::ınbutda 
Ca1'ıı!oğlunda erkek llsesi ynnında yüksek mektepler muhasebeclll[:lnde y· -
pıl!lcakttr. 

G - Bu ek.slltmcye girmek isteyenler her gün müesseS<! müdürlüğime 
mür:ıc'lat ederek~artnnmesi•ıi ı;öıebllirler. 

7 - Elcslltmcye girmek isteyenler yukarı:h yazılı gün ve sn:ttte 2t!JO 
s:ı.yılı kanundaltl .şartlar lçlnd ! t~mLw.tı ile blrlıkte yukanda sözü ~eçcn mu
lla.sebecliıkte le,jekkül edecek Pendik bakteriyoloji enstltiisü satın n:ma k~
mt~ycnuna tekıır ınc'duphrile beraber ek.;iltın~ saatinden bir ı;a:ıt evvel 
müracaatları. (531) 

. ..... .... ~ 
1 İplik büktürecek fabrikacı ve tüccarların 1 

nazarı dikkatine: 
1 iplik bü:Ctürmeden evvel, Yeni Postahane arkasmda, Aşir Er. cad- 1 

desinde, Küçük Ticaret Haı:ının 3 cü katında yeni tesis ettıCim lollk 
k:ıtlama atölyemi ziyaretini;; rr.enraatlnlzi temin edcı. • 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimeıt() 
ve Su Kireci Fabrikaları Anonim 

Şirketinden: 
Sermaye teı:yidine iıtirake daveti mutazamrnın hissedarsn ile 

müessis hisseleri ashabına ilanı 

Çimento ve su kireci vesair in~aat leva.:ımı yapmak ve satmak 

maksadiyle altmış seıne müddetle teşekkül etmiş ve mevcudiyeti 1 O Tet

rinievvel 1336 ( 1920) tarihinden itibaren Hükumetçe tasdilc edilmiı 

ve filhal sermayesi beş lira kıymeti itibaıiyesinde 112 bin hisse ıenedi· 
ne münkasim 560 bin liradan ibaret olup her eeneki temettüatı aafiye

sinden evveli bedeli tesviye edilmiş sermayeye % 6 itasına kifayet ede

cek meblağ ve saniyen ihtiyat akçesine % 1 O tefrik edildikten ıonrıı 

mütebakisinin % 5, % 1 O ve % 65 nispetlerinde Meclisi ldare az:ısına, 
müessis hisse senedatı sahiplerine ve hisse senedatı ashabına tevzi vo 

taksimi me~rut bulunmu, olan (Aslan ve Eskihisar müttehit çimento 
ve su kireci fabrikaları anonin1 şirketi) nin 8 Temmu:z: 1942 tarihinde 

fevkalade surette toplanan hiısedaran heyeti umumiyesince ittihaz olu· 

ınup 24 Temmuz 1942 tarihli ve 4689 numaralı sicilli - Ticaret gazete
siyle neşir ve ilan olunan kararlar mucibince, beheri beşer lira kıymeti 
itibariyesinde 166 bin adedine kada yeni hisse senedatı ihracı suretiyle 

filhal 560 bin liradan ibaret olan şirket sermayesinin, buna ilaveteo 

daha ayrıca 930 bin liraya kadar tezyidine karar verilmiıtir. 

Dördüncü tertip olarak ihraç edilecek bu 186 bin adet yeni hiue 
senetlerinin beherine 6. - {altı) lira ihraç fiatı tayin olunmuştur. 

Şirket dahili nizamname,inin 1 3 ncü maddesine ve kanuna tevfikan 
işbu 166 bin yeni hi11e senedinin % 80 i olan 148 800 adet hisse sene
dine yazılmak hakkı tercihan şirket hissedaranına ve % 20 si olan 
3 7 200 adet his9e eenedine yazılmak hakkı da yine tercihıın şirket 

müessis hisse ıenedatı sahiplerine aittir. Binaenaleyh, şirket hissedara
nı ellerinde bulunan 1 O (on} eski hisse senedine mukabil 13 (on üç) 
yeni hisse senedine ve şirket müessis hisse senedatt sahipleri ellerinde 
bulunan 5 {beş) müessis hisse senedine mukabil 31 {otuz bir) yeni 
hisse senedine yazılıp bunları almak hakkını haizdirler. 

Bu itibarla yukardaki hakkı rüchanı kullanmak İJteyen hissedar<Mll 
ile müessis hisse senedatı sahipleri 19 Birinciteşrin 1942 günü sabahın-

dan 20 lkinciteşrin 1942 günü akşamına · kadar, iş günlerinde, her gun 
9,30 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar olan saatler arasında lıtaınbul-
da Bahçekapısında Taşhanda Türk Ticaret bankası gişelerine müracaat 
ederek, buradan kendilerine verilecek olan bordroları doldurup pullu 
ve imzalı olarak vermeğe \'e yine burada ha.zır bulundurulacak (se11-
maye tezyidine iştirak teahhütname9i) nden iki nüshasını pullu olilrak 
İmza ve ita etmeğc ve ellerindeki hisse senetlerinin, Dördüncü tertip 

yeni hisse senetlerine iştirak ve kayıt haklarını kullanmıı olduklarına 
dair, damgalatmağa ve yukarıdaki nisbet dahilinde yazılıp almağrı ta

lip oldukları yeni hisse senetlerinin, beheri iça ihraç fiatı olan 6.- li
ranın birinci rub'u olan bir buçuk lirayı, •birinci tabit olarak tesviye 
etmeğe davet olunurlar. 

Bu ııuretle birinci takııit olan bir buçuk lirayı tediye edenler, bila

hare şirket tarafından ayrıca yapılacak ilanlarda tayin olunacak müddet
lerde, altı lirayı ikmal edinceye kadar, mütebaki taksitleri de ödemeğo 
mecburdurlar. Şu kadar ki, iki.-ıci ruh' un talep edilmesi hakkındaki ilan, 

tezyidi sermaye muamelesinin tekemmülünden itibaren bir ayclan evvel 
vc:.ki olmıyacaktır. 

Her taksit tediye olundukça ashabına birer makpuz senedi veri
lecek ve bu makpuz senetleri, beher yeni hisse senedi için 6 .• lira kA
milen tediye edildikten sonra, aynca yapılacak ilan veçhile hisse seı.ıer

datiyle tepti! olunacaktır. 

Yeni çıkarılacak hisse senedatı teı:yidi seımaye muamelesinin te

kemmülünü takibeden ticari seneden itibaren ıukileriyle birlikte tirketin 

karlarına iştirak edecektir. 
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