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Buğdily fiatleri 
Esklşehlrde çıkan Kocatepe: 

11GUnden güne degil, saatten 
saate yükseliyor. HUkQmetin 
müdahalesi IAzımdır0 diyor 

Artbrma 
yarışı 1 

1 Jmra' da nohut bir kaç 
~ gün içinde 40 kunqtan 

60 kanata çıktı! 

Kaloriferler ne ile 
ya)olım? 

Ziraat 
seferberliği 
Köylüye ekmek için 
30 bin ton buğday 

dağıbldı 

Kuru üzüm fiatlerl 
A--. ......,_ 23 birİllcİtet" dilfiiyor 

......._ ....._ Aabra'cla kalori- .... 27 (Telefonla) - Karu 
,_._.. ~ liisumuna iliD tbüm. ffatleri iki gllndenberl bona• 
,ui. cCwnhariJ'et• nfikiınis latan- da kilo bllflna altıpr kW'Qf dilfmllr 
W ~--- de böyle bir tür. Fiatlerin daha dÜfeceil tahmin 
Dan ildFor. ediliyor, İncir fiatlerl aailamdır. 

Fakat acalta let•nW'lulu kömür 

ÇARŞAMBA -28 Teşrinievvel 1942 

Fevkalade 
kazançlar 

Makabl~ fiiıqul hükmün
den vaz~eceii 
anl~r 

.. lgqnmdan Anbra'hlar vaziyetin- V d d • d"" ele midirler? Şebrimizde heniis hiç apur a.n enıze uten V.W.. Şulah. Harikulade 
kamir elemem" olanlar nrct ... Al> bır kadın bir ........ film. 

elde edehilmittir. Belediye «kalori- vapurile latanbutdan buraya gelen 

TUNA DERSEVİNDE 
Bilin ORTA • LtSB dersleri Ue 

ALMANCA - İNG.lLizCE denlerl; Te 
t1nlvemte F. K, B. talebesine Tecrübi Fizik ve 
U, Kimya, Yiltsek Ticaret talebesine Ma&ema

tllı: dersleri tek veya kurslar halinde verilir. 
Atatirk Bm1nn No. 88 - AkaaraJ 

8ahlbiı Necme<hlln Sadak - Neşriyat mtldilrü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaall 

BU BABA asi 'ft1L8BAPLAB 

Doğud·a kış başladı 
Stalingrad'da ve Tuapse'nin şimal doğu

sunda Alman taarruzu devam ediyor 

Batı çölünde Ingiliz 
taarruzu inkişaf ediyor 

lngilizler zaptettlkleri araziyi geniş
letmişler ve mukabil hücumlara 

karşı muhafaza etmişler 

cak bir iman halk pek as kömtir bmJr 27 (Telefonla) - İzmh IAHANE DANS 
t.ler ,.Jobmlıt dene o itiraz kömiir Müterref admda bir kadın, vapur-

-~ ~ ~~ir. ~~a~ac~el·~çakın~ak=---:•~te=rk:=..:ea • ....::::d.._~L....:.:....-...:--ı.............ı...ı..........ı....~~ ~ 
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SÖZÜN 6EliŞi Altı aylık ondüle 
,üôE3WiiiiiF5 5 Ü5ii - --wn _..., 

Garson Mehmet ağa! 

D aha gazetelere geçmedi ama galiba bir de garson buhranı 
başladı. Haytt dememeli! Çünkü buhranlı bir devir yaşı

yor. Sulh bolluksa harb mutlaka darlıktır. Var olan yok oluyor 
ve bir de bakıyorsunuz ki yok olan var edilivennlş. 

Evet, öyle. .. Meseli eskiden herşey gibi garson da boldu. 
o kadar boldu ki oldukça nezaket dairesinde hizmet gören gar
sonların az terbiyeli oldukları göze çarptı. Terbiyesizleri savmak 
için bütün garsonların Garson mektebinden diplomalı olmaları 
istendi. Zaten adettir. Bir işin adamı çoğaldı mı mektep, diploma 
lafı ortaya çıkar. Bundan malı:sat kalabalığı biraz hafifletmek
tir. Yoksa diplomaya saygı değil. Diploma itiraza yer bırakmak
sızın kalabalıklan tenhalaştınr. 

Garson bahsinde de iş diplomaya varmak üzere iken Avru
pada harb patladı. Daha karlı iş sabalan açıldı. Garson 
beyaz cekctile peçetesini masanın üzerine bırakarak günde on 
lira kazanmak için, hem de hiç bir trblye ve nezakete de ihti
yaç göstermeyen ba~ka bir ise, mesern hamallığa sülllk ettl Böyle 
bijyJe garson sayıSI azaldı. l\Jektep lafı ortadan kalktı. Artık 
tolrnnta sahihi kimi görse gaı-sonluğa istidatlı sayıp işin başına 
geçiriyor. İşler de pekfila yürüyor. 

Dün bir Jol<antaya girdim. Orta halli bir lokanta. Genç gar
sonların arasında bir de yaşlısı dolaşıyordu. Seyrek sakallı bir 
ihtiyar. l\füşterilerden onu tamyanlar <tl\'lehmct ağa!ıı diye çağı
nvorJardı . « - Mehmet ağa bir su gtir!ıı. «- Mehmet ağa 
bi.,iın vemek nerecle kaldı?ıı. «- Bizi unutbm mu Mehmet ağa?n 

Mehmet ai{a salıiden unutuyordu. Yaş flerlemlş. Ağır ağır 
yiiriivor, mutfaktan aldığı tabaklan yanlı" yerlere götiiri.lyor, 
sonra yanlıştan gene yavaş yavaş düzeltirken sabırsızlanan 
müc;;terilerc de kızıp (<p!ltlama dınl71 ya! yanm saat beklersen 
ne olacak sanki!>> diye çıkısıyordu. Mehmet ağanın kızıp işl bı
rakmasından son derece korkan lokanta sahibi müşterilere o
nun •akında ise alışacağım. daha yeni ol<lu~ndan kusura ba· 
kılnıamasını tekrar tekrar hatırlatmakta idi. 

J,-0kant.aclan çıkarken farkettim. saka1S1Z olduğu için Meh
met ağadan daha genç görünen bir garsona da müşteriler «Ha-
f17.! n diye sesleniyorlar<lı. Şevket Rado 

Fransa'da fiat 
nasıl tayin ediliyor 

Mahalli komisyonlarda çiftçi, 
tüccar, sanayici ve müstehlik 

delegeleri bulunacak 

Dünyanın her tarafında oldu- meslne muallak tutmaktır. 
ğu gibi, Fransada da vurguncu- Bu hükümler hllAfına hareket 

0luğu önlemek ve fiatıerin alabil- edecek olanlara verilecek cezalar 
diği·ne yükselmesin§ mAnl olmak haklanda kararnamede uzun 
fçin yiyecek, içecek, yakacak, gi- madde vardır. Bu maddeye göre 
yecek maddelerinin fiatleri tAyin beş seneye varabilecek olan hapis 
ve tesbit edilmektedir. Fransız cezasından ve 2 milyon franga 
lıilkumeti fiat tAyini kararname- yani bizim paramızla yüz bin 
sini tadil ederek yeni bir karar- ll:raya kadar çıkabilecek olan 
name neşretmiştir. Bu yeni ka- hapis cezasından başka Maliye 
rarnameye göre bu maddelere Veka.Ietl bu kararname hilMına 
fiat ko:vnak salB.hiyeti esas iti- hareket etmiş olan mağaza, dük
barile valilere, Maliye VekAletı kan, atelye ve fabrika.Iarın sed
delegelerine ve.rllmektedir. Bu dini veyahut sanatını yapmak
maksatla her eyalette fiat tAyini tan menedilmesini emredebilir. 
komiteleri teşkil edilecektir. Bu Mağaza, dükkA.n, atelye ve fab
komitelere vali, mıntaka iktisat, rlkanın set müddeti iki seneyi 
inşe, baytar işleri müdürü, mm- geçtiği takdirde o müesseseye alt 
taka endüstri istilısalAtı umumt sermaye, mallar ve demirbaş 
müfettişi, çifçileri temsil etmek eşya müsadere edilecek ve müza.
üzere mıntaka ziraat esnafı bir- yede ile satılacaktır. 

Balıkçıların ekmek 
karneleri 

Jiğinin, ticaret ve endüstri borsa
lannın iklser mümessili ve mın
takasını çok çocuklu aileleri bir
Iiğintn iki delegesi §.za sıfatne 
gireceklerdir. Balık avı Karadeniz boğazına ve 

Marmara denizine intikal etmiştir. 

yaptıran erkekler! 
Berberlere göre bunlarin çoğunu, liatlinlarm aliı 

verit yaptıklari mağazalarin tezglhtarlari 
teıkil ediyormuf ..• 

Bazı genç erkeklerln ltadın181 ka.- nada. gOren bu ınüştert, a:açıa.nnm el
dar, hattl kadınlardan da çok ıaçla- dı~ ~elrllden IOn detec• mtnuıun 
rll& uğraştıklan görülmeırt.edir: Yan kalmıştı. 
saçtan 1k1 taraftan dalgalı bl~ auret- - Şu hale bak, deıcll, 889 ıma.nı ııe 
te tarayıp ensede birleştirmek. tepe k:a.dar değ1olrlyor. $ gtı,ıe1 oiduD.\, 
kısmı aaçlarını da. muntazam kıvrın.- ne güzel de ~ bana ... 
tllarla arkaya doğru yatırma'k •• Ya.n Ondan bafkası gördü, tıvırtll1ala 
ve tepe saçlatını Ara.p 18.Çl gibi kıvır aeldi -ve birbirlerinden aore ıôr• tt• 
kıvır yaptırmak vesatre ... Blrlnc.lsl.ne kekler erasındıa. da. bir A9 kıvırtma 
(Bobstll kata), lklncl tuvalete de merakıdır uyandı gitti ... • 
(Top kafa.) den1yorm.u§I Me~er kıya- 200 • 250 kurUşn malolan bu ıaç 
tetın bobstm olduğu g1bi kafanın da. kıvırmadan bahseden dlter bir ber
bobstlll va.l'JlllŞI .•. Bobstil kat'alı gen9, ber de ga.rlp, garip olduğu kadar da 
Top kafalı adam g1bll... hazlıı olan §'il b.lkAyeyi anlattı: 

vapurda, tramvayda, sokakta, ı,u- cErkek mtışterllertmden blrl.n1n 
rada burada muhteli! yerlerde rasla.- ikinci defa olarak saçlarını yapıyor
rulan bu çeşit tuvaletli gençlerin 88.ç- dmn. Saçlara elektrik cereyanını ver
larını yaradılıştan öyle sanırdım. dJğlm bir sıra.da. 1d1. Blr kadın müş
Halhuk1 saçlan düpd.Uz olanJtar da terim geldi ve aynadan erkek :ıntlşte
pekô.16. bu Mle geliyor, Bobstll ve r1ml görünce: 
Top kafalı ol.'ıb1llyor1armış ... Bunla- - Sen hal ... Sen, dedl, saçlQl'llll 
nn kadınlar gibi altı ayllk ondillAs- makinede kıvırtıyorsun hal ... 
yon ma.klnesine ba.., vurduklannı Müthiş bir asabiyet içinde bu 8ÖZ

kendller1le konuştuğum berberlerden lert söyllyen gen9 kadın derhal par
öğrenmemtş olsaydım erkeklerin böy- mağındak1 nişan yüzüğtinü çıkardı 
ıe bir zahmete ıcntıanacaklanna inan- ve masanın üzerine bırakarak E:ert 
nuyacaktım.. Çünkü lçbnlzde öyleleri adımlarla dükka.nda.n çıktı ve gitti ... 
vardır ki kendllerlne sa.kal tıraşı bile Kocaman makine enek m~terJmln 
zor gellr, hemen hemen ne zaman bet- ba§ına. geçmiş olduğundan altında 
bere gitseler. ne va.klt ellerine jllet kıpırdamasına. ı.tıı'k!n yoktu. Genç 
alıp da tıraş olma~ otursalar cAh IJU n1şanlısırun bu hareketini derln bir 
sakal tıraşından kurtulmanın bir soğukkanlılıkla karşılayan müşterim 
çareslni bulan olsa-. demekten kendt- lstıtlnl bile bozmadı, usulcacık elln1 
lerl.n1 alamazlar. Bir de ondülft.syon masaya umta.rak yl\zü~l1 aldı ve oebi
maklneslnln altına. otuxup saç kıvırt- ne yerleştirdi, 
mayı düşünellm: Berber saçlannızı Evet, bir saç kıvırma b1r ~anlıya 
ufak ufak demetlere ayıracak. 11A.c;lı- malolm.uştul Fakat soğukkanlı müş
yacak, blgudllere saracak, elektrikli terlm, sanki teselllye muhtaç oınn 
makara.lan birer bt.rer bunların 11.s- benm1şlm gibi: 
tüne geçirecek ve cera.yanı salıvere- - Allah alır da verlr de o gittiyse 
cek. Berber elln1n ve bu makinenin yeni$ gelir •.• 
altında üç saat ter dökmek az mı sı- Diye söyleniyordu. Nihayet anladık 
kıcı şeydir? sıra beklemeıtt de hesap ki erkek müşterim, ntşanlısına, gaçla.
edeeek olursak bir erkeğin dört beş nrun yaradıhşta.n kıvrık olduğunu 
sa.atını saçlarını kıvırtmaya ayırması aöyle~ş. Genç ba,yan bu yala.na 
ayn bir meseledir. tıa:hammül edememiş! .• • 

.. Dl~r bir berber de: 
Berberlerin a.nlattıklanna gore, er- _ Kadının .saçı uzundur, a.klı kı-

kekler arasında aaç kıvırtma. merakı d de le Şimdi kıvırtmak için 
geçen sene başlamıştır Mera.klılar- sa ır. r r. 
d x.,,,... d k dml. fazla. saçlanm uza.tan erkeklere de aynı 
an ço&"' .. u a. a ann m ~l söylemek doğru olmaz mı?ı 

alış verl§ )"llptıJtlan mağaııalann tez.. Dedi ve bu söztine baf]ı:a blr§ey 111· 
gA.htarları te~kll ediycırmuşl uve edemiyecettnt söyled1t\ halde da.-

Bir berber, erkekler ._ra.suıda ıı&Ç ad 1' n fı.sıldadı· 
kıvırmab naaıl bat].a~ını ft>yle a.n.- yanam ı. şun a · 
ıatıyor: cSaçla.nnı kıvırtanlar Bobstll ve 

Bir sene evveldl M~rllerlmden Top ka!aiılı~ını göstermek için pplm 
biri: · masraflan olmadığını, bu .suretle 

_ Yahu, dedi, ou süpürge teıı gibi harb ekonomisine riayet ettlklerl id
düp dilz saçla.nm çok canımı sıkıyor. dlasındadırlar. Fakat saç kıvırtma 
Kadınlar gibi altı aylık makinede ın- parasının şapka masro.tmı kat kat 
vırsak olmaz mı? aştı~ın farkında değtldlrler.ı> 
Müşterim bmıu arzu ~ttlkten .son- Temennl ederim ki, kadınlardan 

ra ben ne dlyeblllrim: yalnız bu saç Iuvırma. merala &lm-
- Hay hay b1r tecrübe ederlz. maltla lktl!a edilsin ve bunu, yeşil 
Cevabını verdim.. Fakat, bigudiye blrmandan pa:ntalon, kahve rengl 

sa.nlabl.1mesi 1ç1n. saçlannı "uZatma- emprimeden ceket, pemıtıe tülden ye
sı l~ınm geld1~1nl de anlattım. O da. le.k yapmak, yüksek 6kçell i$ka.rp1n 
U%tUl milddet saçle.nnı kll5tlrmedl, giymek ve dudaklarla tıma.kları ko
uzattı ve m.aldnede kıvırdık. Tuvalet yu kırmızıya boyama•k g1bi §eyler ta
ta.mamlandıktan sonra kendi.sini ay- klbetmeııını •• - Cemaleddln BildJlr. 

Mahkemelerde: 

Bir gecelik misafirlik tamam 
1150 liraya malolmuş! 

t h
Mk':khtelif .. :11-addelekrin 1!ihia~le~~n~ Karadenizde fenerler açıkalannda 

a . 1 ve ogrenme sa a ye ın avlanan balıkçılar da buradan ayrı-
haız olan A memurlaı:, e~velA. her !arak Boğaziçine gelmişlerdir. Evlerine misafir davet etmi§ler, 
~et b~i~~~· ~ı~at elışlerı ma~~r Balıkçılar cemiyeti, Sarıyer kaza ikramda bulunmuşla.ı amma, sonra 

~ ır 1 erın. en v~ koopera ı - kaymakamlığına müracaat ederek adamcagvızın burnundan getirmişler. 

Bin yüz elli liram vardı. Bu para, 
ceketimin iç cebinde cüzdanda du
rurdu. Musanın evi11de sabahleyin 
kalktım, yüzümü yıkadık.tan aonra 
elbisemi giyinirken cebimi yokla• 
dım. Bir de ne göreyim) Oüzdan 
bombo~ değil mH Şıl.şkınhktan az 
kalsın akhmı oynatıyordum. Tam 
bin yüz elli lira bu, bay bllim 1 Dile 
kolay. Şu eırada kaybedilir para 
mı) Hemen Musaya seslendim, pa
ram kaybolmuş, derum. Karı koca 
telaşla odaya geldiler: c'Sen onu so
kakta düşürmüşsün. Burada senin 
paranı kim alacak} Eve bızden baş
ka kimse girmez ki. Üzülme ne yapa
]ım} Olmu~ ile ölmüşe çare bulun
maz. Maşallah genç adamsın. Taşı 
sıksan suyunu çıkarırsın. Allah can 
sağlığı versin de, gene kazanmıın:t 
diye beni teselliye kalkı§tılar. Bu hal
lerinden oüphelendim. Evden çıkıp 
hemen polise haber verdim. Musa 
ile Nedimeyi yakaladılar. Evvelce 
ikisi de auçu inkar ettiler amma, hü· 
kumetin elinden kurtulmak kabil 
mi) Nihayet, paralarımı kendileri 
çaldıklannı itiraf ettiler. Ben gece 
yatarken parayı çalmışlar, ev aranır
sa bulunmasın diye yan taraftaki 
dükkanın eşiğinin altını kazıp oraya 
gömmüşler. Polisler parayı bulup 
çıkardılar. Bay hakimi Eksik olsun 
böyle hemııeriler. İkisinin de cezala
nnı 1stiyorum. 

lerınde'n faalıyetıen hakkında · b ı k ı b d 
h i 1• t im v . sayısı 3 bıne varan a ı çı ar un an Davacı Refik Mliye ceza mahkeme-

er nev ma uma ı a aga, sanı- ik' ··dd ı B v · · d 
11 k dukl f . tl 1 sonra ı ay mu et e ogazıçın e ıinde yana yakıla macerayı anlatı-

yen ma arına oy arı ıa er la kl d · -'- k k h kl .. t k h vi .k ıııv naca arın an yeru cıı;.me arı- yor: 

Jaarı ıı·sgteoms c5ece ber n:. vesıl a-t neel tevziatına iııtirak ettirilmelerini M ı k N elim h 
ege ve u muessese er . . . K d . bin b 1 k - usa l e arısı e e em· 

..,.ezmegw·e ..,...lAh' tt 1 kt ıstemı~tır. aza a üç a ı çıya ~erimdirler. Musa ile aık sık görü-

.., . ..,... a ıye ar o aca ır. h k d " ı k bil "' 
Nazırların Ve alı t . emen arne agıtı ma.sın111 a •ilrdüm. Birka,. defa beni evine ça-

m ye nezare ı- 1 v b.ld' 'ld'W' d b 1 k y ,, 
nin bu hususta verecekleri ka- o amıyaca~ı ı ın ıgı~ ~n a ı çı: ğırdı, vakit bulup gidemedim. Ge-
rarlar mm taka veyahut 1 t !ar, Beledıye reis muavını B. Lutfi çenlerde gene çarşıda ra.sladım; 

• eya e Ak • .. d k balık 1 fiat komitesinin mütalaası alrn- so Y~ muracaat e. ere çı a- cBu nasıl hemşerilik) Biz uzaktan 
clıktan sonra ittihaz edilecektir. ~n yem karn.e te~zıatı~d.a .~ıyer akraba da oluruz. Fakat sen bize 
Bu kararlar, maliye nezareti ta- azasına dahıl edıl~e.sını, ıkı ay karşı yabancılık gösteriyorsun. Sem
rafından neşredilmekte olan sonra Marmara denızınde ~vla~a: timize uğramıyorsun. Yarın akşam 
qfiat servisleri resmt bültenin nde ~kJ~nndan geçen sene oldugu ~ıhı evde ıeni bekliyoruz. Karşı karşıya 
neşir ve ilan edilecektir. Bu şım~ıdea Adalar kay~ııaka.mlıgı~a oturur, memleketten, gelmişten, 
fiatler, bütün eyalet ve Beledi- BtebLlı~a;. _.{j;pılmabsınlıkı ıstemı~lerdır. geçmişten koouşuruz. Gelmezsen 
yelcre ve fiatleri müra..1<abe me- : t 

1k 
1 

soy, 8 
• çıların ekmek- darılırım> diye ısrar etti. Eh, bay 

murlanna tebliğ edilecektir. Ka- 81~y~mı 1 maması lçın icabedenlere hakim 1 Bu kadar yakınlık gösteren 
rarlar. Pariste neşrinden, eya- te ıgat yapmıştır. adama karşı siz olsanız gitmemezlik 
Jetlerde de resmi fiat bülteninin Ziraat müsteşarımn yapabilir misicıiz) Hatırları kınlma-
yukanda saydığımız alakadar Edı'rne'de tetkiklerı' sın diye bir akşam kalktım, Galata-
makamlann eline gelmesinden da bir handa oturan Musanın evine 
bfr gün sonra tatbik mevkime Edirne 2 7 (Akşam) - Ziraat misafirliğe gittim. Karısı da, kendisi 
konulacaktu. Vekaleti müsteşarı B. Abidin yanın- de izzet ve ikram ile beni karşıladı-

Kararnameye göre vurguncu- da Ziraat umum .müdürü.. olduğu ladılar. Odada baş köşeye oturttu
luk ve gayri meşru fiat yükselişi halde b~r~~~ geldı .. ve ~ul~b~rgaz !ar. Çaylar, kahveler, kestane ke
addedilen hus'Uslar şunlardır: Devlet çıflıgıle bu bolgenın zıraı du- bapları ikram ettiler. Gece yanları-

} - Hükumetce husui bir te- rum~. etrafında te~k~lere başlad~.' na kadar dereden tepeden koııut-
kayyüde tabi tutulmamış olduğu Mustcşar B. Abıdın, Trakya bol- tuk. 
takdirde müstehliklerin ihtiyaç- ~esiılde tohumluklar.ın vak~ind~ da- Geç vakit evime gitmek üzere 
lanna mahsus mallan saklamak gıtılmasın?an ~e ek~~ va~~etınden kalktığım zaman, gene karı koca: 
ve müstehliklrre satmaktan im- memnun ırnldıgını soylemıştır. cOlmaz. Bu saatten sonra insan evi-
tina etmek. Bir çay muhtekiri ne gider mi) Yabancı yerde değil-

2 Bazı maddelerin satışını, ahk" ld sin yal Bu gece misafirimiz olarak 
maP:azalar diğer madrleler:n sa- . m um o u burada yatarsın, yarın sabah da kal-
tısı jçin açık bulunduğu halde iznıır 27 cı:eıcfonlıı.) - Kuzuoğlu kıp beraber çıkarın dediler. lsrar-
gımtin bazı ı;:aatterine lıasrct- çn!'JiısındnJ TüfrDk Ecza de<posu, sadtış larınn dayanamııdım, gece de orada 

1• m<muru oze anon, çay sa.;ışın n y 1 d b h~ 
n:ı "' ihltkar uc;undan tevkif edilmiş ve Y~ttım. atmaz 0 ny. ım, ay a-

3 muhak m ı neticesinde dört sene! kıml Han odasında hır ~ece yatmak 
bann tam 1 1 5 O liraya mal oldu. Ha-

Nedime siyah çarşafını çenesinin 
altından iğnelemiş, kınalı ellerini 
kaldınp yeminler eruyor: 

- Tövbeler olsun, hepsi yalan 
bay hakimi Biz Refik'i evimize ça
ğırmadık. Bir a.kşnm; « T ann misaf İ· 
ri olarak size geldim. Hemşeriyiz. 

HAR~ DURUMU 

Mısırda muharebe 
şiddetini arttırıyor 

• 

Kafkasya'da Almanlar Tuapse'ye 
karşı şiddetli hücumlara başladılar 
Doğu cephesi: 

Doğu cephesinde mubare
ben1m ağırlık merkezi Tuaır 

se'ye intikal etmiştir. Lon~ 
dra'dan gelen haberler bu li
manın şimalinde ştdd~tll mu
harebeler olduğunu bildiri
yor. Sovyet teb11ği de ilk de
fa olarak Tuapse\nin ş:lınalln
de harbedildiğinden bahset
mektedlr. 

Tuapse, Novorosisk'in düş
mesinden sonra Karadenlzde 
RuJıarın elinde kalmış olan 
yegane iy1 limandır. Batunı'a 
giden demiryolunun başı ol
duğu gibi Kafkas demiryolu
nun iki tarafına ha.klındir. 
Burasınm Alman1ann eline 
geçmesi Kafkasya'da Sovyet 
müdafaasını sarsacağ'rndan 

Ruslar çok şiddetli mukave
met gösteriyorlar. Alman teb
liği bu noktada dağ muhare
beleri olduğunu ve Ruslann 
yüksek mevz1lerlnJn ele geçi
rildiğini bildirmektedir. Teb
liğe göre Terek nehrinin ce
nubunda da Alma.'11lar taar
ruz ederek mahalli ehemmi
yeti haiz muvaffakıyetler el
de etmfşlerdir. 

Stalingrad'da çarpışmalar 
devam etmektedir. Alman 
tebliği yeniden bazı sokakla,.. 
nn ele, geçlrlldiğlnl, şehrin 
cenubunda Rusların taarruz
larmm püskilrtüldilğünü ha..
ber veriyor. 

Mısırda: 

Eıa.ıemeyn cephesinde baş· 
lıyan İngiliz taarruzu şidde-

. tini kaybetmeden devanı edi
yor. Dünkü İngiliz tebliği ye· 
niden arazi kazanıldığından 
ve mihver kuvvetlerinin hü
cumlarına rağmen bu kazanç
ların muhafaza edildiginden 
bahsetmektedir. Londradan 
gelen bazı telgraflara göre 
Ronunel'in birinci ve 1kinci 
müdafaa hattı zaptedll~ 

lzmit Belediye 
Reisinin beraeti 
tmııt 27 - Belediye reLslm1z B. 

Kemal öz, Cumhuriyet mfüidelumu
mlll~ln kararlle bugün tevklf edll-
m1şt1r. .. 

tir. Şimdi üçüncü hatta hü- ) 
cum edilmektedir. Alman tebli- ) 
ği ise İngilizlerin mihver 
mevzilerini yarmak için yeni
den yaptıkları hücumların 
tardedildiğini bildiriyor. Şim
diye kadar gelen haberlerden 
a:.nlaşıldığına göre bu cephede 
muharebe henüz kafi derece
de gelişmemiştir. 

Londra radyosu !vlısır ccp
hesi'ndeki ha.rekfıt hakkında 
diyor ki: «Elalemeyn cephe
sinde düşmanın dikenli tel 
maniala11 y::ı.rılmış, bazı müs
tahkem yerleıi ele gecirilıniş
tir. Bu harekat, geçen harb
deki muharebeleri andınyor. 
Burada müstahkem bir cep
he vardır. İki kanattan bu 
cepheyi çevirmek kabil ola
madığı için şiddetli topçu 
ateşile hazırlıktan sonra cep
heden piyade hücumu lazım
geliyor. Piyadeyi tanklar ta
kip etmektedir. Piyade ma
yinleri temizliyerek yol aç
tıktan sonra tanklar açılan 
gedikten ilerliyerek yelpaze 
gibi açılabilecektirıı 

Bu harbde daima tanklar 
önce hücum ediyor, piyade 
tanklan takib ediyordu. Mı
sırda şimdi tabiya değişmiş
tir. Evvel! piyade hücum et
mektedir. Tanklar piyadeyi 
takib edeceklerdir. Şimdiye 
kadar mühim tank muhare
besi olmamasınm sebebi bu
dur. 

Gelen haberler hava faali
yetinin çok şiddetli olduğunu, 
mllıver hava kuvvetlerin1n 
artırıldığını bildirmektedir. 

Uzak Doğuda: 

SaJornon adalarında kara 
çarpışmaları devam ediyor. 
.Japonlar gayretlerine rağ
men muvaffakıyet elde ede
memişlerdir. Yeni Gine'de 
Avustralyalılar Owen Stanley 
dağlarının şimalindeki saha
ya varmışlardır. Şimdi Koko
da yakininde bulunuyorlar. 

B. Willkie bir 
nutuk söyledi 

«Türkiye sulhün istinad 
edeceği temelin bir 

cüzüdür» diyor Muhakeme, sabahtan e.kşam& ka
dar devam etmı., ve beledjye re1sl 
B. Kemal öz, iddia makamının dıı. ta- Vaşingtooı 27 (AA.) - Dün ak. 
leb1 üzerine beraet etmiştir. şam radyoda ıon seyahati hakkı~ 

Tevld!in sebebi OU lıdi: Belediye da Amerikalılara hitaben bir nutuk 
reisi B. Kemal ÖZ, oehrln ekmeklik söyliyen M. Wendell Witlkie, Tür
mı.unu, Konya.dan aldığı bu~daylan k.iyeııin aulhun istinadedeceği cihan• 
ora.da Clvel~ fabrikasında ~ütt\l- §Umul temelin bir cüzü olduğuna 
rerek temlıı etmektedir. Bu fabrika.Ya. .. ı · · M W'llk' k d 

la lınu• ve belediye reisi de soy eml§t.ır. . ı ıe, nut un a 
gaz ıozrm o v .. ı d · · k' 
İzm.ltliler ekmeksiz kalmasın diye 10 ezcum e em ıştır ı: 
teneke gaz gönderm1ştlr Fa.kat bu (Avrupada ikinci bir cephe vü
gaz venne 1şl bir taçakçılık §ekllnde cuda getirmek lazımdır. Bunna'ya 
alakadar makamlara. 11.ksett1rllınlş ve hücum etmek ve burayı geri almak 
kendisi tevkif edilmiştir, Ne bu suretle Çin ve Rusya 

Belediye reisinin · hlç bir suçu ol- üzerindeki tazyikı hafifletmek 
madığı muhakeme neticesinde anla- için Hiındistanda mühim miktarda. 
şılarak beraet etml.ştlr. asker t.ahşidetmek gerektir. Benim 

Münakalat Vekili zannımca biz askeri manada bu har
hi kazanabiliriz. Bunun için icabeden 

T okat'ta kaynak ve vasıtalara, kuvvete ve şe-
Tokat 27 (A.A.) - Bir tetkik caate malik olduğumuz mütalaasın.

gezisinde bulunmakta olan Milnaka- dayım. Fakat askeri zaferi kazan• 
lat Vekili amiral Fahri Engin, dün mak kafi değildir. Sulhu kazanmali 
§ehrim.ize gelmiştir. için bütün milletler ve bütün insan• 
, ....................................... lar hesabına dü·:lya)tı ikti,adi ve si-
mizde yatırdık. Parasından haberi- yast bakımdan kurtarmamız zaruri 
miz yok. Yandaki dükkanın e§lğin.irı olduğu fikrindeyim. Sulh, ancak bu 
altında bulmuılar. Kim biHr kimler suretle mevcut olacaktır. Bundarı 
saklamı~ oraya... baııka dünyayı imar etmemiz de la• 

Kocası Musa da evvela ink&r etti, zımdır. Sulh, topyekun bir temele is
fakat böylelikle yakayı ıııyıramıyaca- tinadetmelidir. Türkiye, Rusya, Çin, 
ğını anlayınca: Mısır, Irak ve han bu temelin ecza• 

- Bay hakim, dediı doğrusunu sındandırlar. Sulhun temelleri, her 
ııöyliyeceğim. Refik'in para.sını biz tarafta, dünyanın her kö,esinde sağ.
çaldık. Çok eıkınh içinde idik. Bir lam olmadıkça hiçbir yerde sulhun 
cahillik yaptık. Parayı dükkanın eşi- mevcut olamıyacağı şüphesizdir. 
ğinin altına da ben sakladım. VeTKı Becı, sulha kavusabilmek için düna 
cezamızı ~esselam. yanın serbes olmaı.1 lazım olduğunu 

Bunun tizerine Nedimeye tekrar söylediğim zaman başlamış olan 
soruldu: büyük ileri hareketi kasdcdiyorum. 

- Bak l Kocan hırsızlığı ltiraf Bu ileri hareketi hiç kimse ve ~iip-
ediyor. Ne diyeceksin?.. hesiz Hi•ler durduramaz.~ 

Nedime başım önüne eğdi, '1leri~ • 

ni oğuşturarak mırıldnndı: -· a, v m -=--1 
_ Eh, mademki öyle söylüyor, 1 Se •aJ 11 _ lhzn· 176 
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Bir muhavere esnasında, Ana· 
~olulu dostlanma, vaktlle blr 
fıkramda da blk:Aye ettiğim bltı
ramı anlattım: 

karneleri 
ı - Valllerlmlıden biri, sabah- Cumliuriyet bayraminda 
leyin odacısına çıkışmış. «Niçin d d 1 ak 
_,rtahğı temizlemiyorsun'!ı> diye a ağıt ac 
haykımuş. Adamcağız samiml· 
Jetle: nVallahf temizliyorum.» Memurlara alt ekmek karnelerinin 
- «Bir de yalan yere yemin edi- dağıtılmasına diin de devam edil· 
yor un! Nedir duvarlann hali? mlıtir. Karne itinin intizam daire
Köşelerden salkım saçak salla- sinde temini için Vali ve Belediye 
nan örümceklere bak •.• » Bu söz reisi doktor Lutfi Kırdar tarafından 

Seneden seneye 
azalan bir insan tipi ... 

BugUnkü harem ağalarının 
çoğu evlidirler .. 

üzerine odacı, Adeta yalvarmağa memur edilen muamelat mUdürii B. Bizde 11eneden ıeneye azalan bir - Ben çok rahatım ... Çooold •.. 
başlamış: cıBana herşeyl yaptır, Zühtil Çuhukçuoğlu, hu defa veri· insan tipi varı Harem ağaları!... - Peki evlenmeği, ev bark aahi-
beyim, yalnız yuva bozdurtma ..• • lecek karnelerin yalnız ekmeğe inhi- Geçen gün bir gazetede onların yir- bi olmağı hiç hayalinizden geçirme• 

Dinleyenler gülüştii. sar etmiyeceğini, bununla erzak, e'· mi beş kioiye kadar düotülı:lerini diniz mi? ... 
İçlerlııden biri de şöyle dedi: yanın da dağıtılacağını dütünmüı ve okuduk. Bu ıon harem ağaları da - Hayalimden geçirmek değil, 
_ Bu hatırayı mücerret bir k~rneler~ yalnı~ • istih~ak nhipl~~İ· gözlerimizin önünden birer birer ay- hakikat bile yaphm. •• Yani evlen-

vaka sanmayınız... Anadoluda nın ~labılmelerını temın etmek ıçın rılırorlar. dim ... Zaten marem ağalannın ço
ekser yerlerin itikadıdır... Hele tedbırler almıştır. işte yakın vakte kadar matbaa- ğu evlidirler... Ve son derecede 
kadınlar umumiyetle ~ mevsi- Halka ma~us ka~eler. d~v· ~~- ya gidip gelirken doktor Mazhar mesut olmuşlardır. Çünkü onlann 
minde örümcek yuvasını bozmak halle birliklerıne gond~nldı~ı . ıçın Osmanın apartımanı önünde beni hepsi iyi ve sadık birer zevç olmuı· 
istemezler. <ıBu soğukta hayvan- - .. geçen aylarda 0 !dugu gıbı - nezaketle selamlıyan o sevimli Tev- !ardır. Hem bir erkek mutlaka ve 
ca.~'IZ nereye gitsin?ı' derler. An· hır~ıkler .. azala:' ~vlerı .. dolaşmak su- fik ağa da artık yerinde değil. .. sadece erkeklik kaygıları ile evlen
cak bahar gelip güneş açtı nu retıl·e· nufuıı huvıyet .. cuzdanları mu- Soo seneler içinde timdi tamamile mez ki. .. Sıcak, tefkatli bir yuva 
süpür~eyi savurur, örümceği ge· kabılınde kame dagıtacaldardı_.r. nadideleşen bu eski yadigarlardan kurmak gayedir değil mi~ ..• Bunu 
7.lnnıeğe gönderirler... Ay başına kadar karne dagıtma çoğunu kaybettik. biz de sizin gibi yapıyoruz... Evli-

~4!• İşinin tmamamlanması lazım geldi- Bugünkü ağaların da hemen hep• likten maksat can yold~lığıdır.> 
E\'Vt'la iptidailik göri.inüyor. ği~den Cumhuriyet bayramı ta~i~in~ ei el iyi geçkin kimselerdir, Onlara Harem ağalarının bir kısmı ııiyah 

Fakat sonra. ıyıce düşününce, r~.g~en .. - yalnız bayramı~ bır~cı daha nice nice seneler, uzun ömürler bayanlarla, bir kısmı da beyazlarla 
fnsan bunun pek de öyle olmadı- gunu mustesna olarak - dıger gun• temenni ederim, Lakin bir müddet evlenmişlerdir. İçlerinde eski kapı 
~mı anlamakta güçlük çekmiyor. ler alakalı daireler çalışacaklardır. sonra char.em. ~~~sı> d~nilen insa- yoldaşlarile, saraylılarla birlikte ya-

GnrJ> meıleniyeti mensubuna Bi~ ~ok kadın, erkek fakir kimıı?- nın ya~_nız ~smı ış~tılece~ur. şıyanlar da vardır. 
medenivet izlik gibi g-öriinen 0 ler ,,..,{ayete, kaymakamlıklara mü- Bugun bır cemıyetlerı olan bu ııon Evlat sahibi olan 

Perakende 140 kuruştan 
fazlaya sahlmıyacak 

Piyasada yiyecek maddelerinin 
kontrollarına devam ediliyor. Dün, 
Beyoğlu semtindeki bakkallar gezi· 
lerek fiatler gözden geçirilmi~tir. 
Yapılan tefti,lerde bakkal dükkan
larındaki beyaz peynir miktarının 
yaz günlerine nazaran artmış oldu
ğu, bu cins peynirlerin toptan 100 
ile 1 1 5 kuruo arasında satın alındığı 
tesbit edilmi,tir. Beyoğlu bakkalla
rına perakende beyaz peynirin kil~ 
ııunun 140 lturuştan fazla fiatle sa
tılmaması tebliğ edilmi§tir. Beyaz 
peynire 140 kuruıtan fa~la fiat isti
yenlerin derhal polise bafVurarak 
§ikayette bulunmaları lazımdır. 

Yiyecek maddesi satan dükkan
larda her nevi yiyecek maddesi 
mevcuttur. Toptan fiatlerde olduğu 
gibi perakende fiatlerde de düşük· 
lük yoktur. 

ithalat eşyası 

Mallarını çekmek 
İstemiyenlere müsamaha 

edilmiyecek 
öriimcckli oda, hakikatte b:tska racaat ederek kendilerinin de ucuz haren:ı ağ~lan ile töyle h.ir dertleş- h 
\"C hclki de daha beğenilecek bir ekmekten istifade ettirilmeııini rica 1'.'ek .. ıstedı~, .?nlar ekserıya ııevi?1- arem ağası... Mıntaka Ticaret müdürlüğü, güm-
mC'ıleııiyetin neticesidir... etmektedirler. Bu kabil müracaat- lı, guler !.uzlu, adam sarrafı ve ı~- - Baba olmak arzusunu hiç duy- rüklerde bekletilen malların bura-

İhtimal ki, mozalaklaşmL5 bir lar son günlerde çok artmı~tJr. s~nına. g~re, son derecede. . nazık dunuz mu?... dan alınarak piyasaya çıkarılmasına 
§eki" var Fakat yine ince bir kımselerdır. Ve gayet neşelıdırler. .. - Ben babayım!. çalışmaktadır. Yapılan tebliğata rağ-
duy~unu0n if~dcsi... Tramvaylar Şimdiye k~d.ar hen -~i?~İri~in ha~at- - 1111... men ondan fazla tüccarın henüz 

S h "d d :-.ı d · ti · b"rı' Lrından ~ılı:ayet ettıgını gormedım. Bu sefer o hana 11orduı malını gümrükten çekmediği anlaşıl-
a ı en c: ·' e enıye erı ! - B' 'b" 1 • k . d d" k"" 

bir ile kanştırmamak gerektir. d .. 1
1 rı 1

8
r ~rkıne pe zıya 

1 
e
1 
k~ş ~n- - Si.tin kaç çocuğunuz var?.. mıştır. Bunlar, mallarını vak tile 

11r-r l .. d b fh ur er. ır aç sene evve a ır aga· - Hiç yok... gümrüklere getirerek fiatlerin yük-
.ı:uı a arınunn ıçın e u me u- A b 1 d .., ı · · k d" ı d b' d B b b k ta T b lk" d d t ra a ar an çogunun ar ıçın, eın 1 ara arın a ır e yurt - ir a anwı aç çocuğu olahi- ııelmesini beklemi,lerdir. Bilahare 
nl ıun rı tı de 

1 
ke şuddu.r : <• n~- • I" m • • b b• açmışlardır. içlerinden birinin cena- lir?... bu cinı mallar, piyasada bollaşınca 

~nh mesu. ehcceti ma ı ve maFne- iŞ ıye emesının se e 1 zesi olursa meras"ımde hemen bu··t·u·n B l O 
vi erseyın eye mecmuaSLn a- nedı"r? v 1 h h 1 M ı· B - eş, atı... n... tüccar zarar edeceğini heuplıyarak 
k t b .. ·ı h. t" 'f hak"k .. _ aga arı azır u ursun uz. 1 ese a · - Haydi 100 deyiniz ..• Hal bu- bunları gümrükten relcmemekte ıs-a oy e ır .. n ı a-.e uy- M h O ... T fik'" k b ... 
g d ., ~ı 1 • k" M az ar smanıa agaııı ev ın ce- İ enim yüz binlerce çocuğum rar göstermi~tir. un mu ur . ·' ese a es ı ısır · d b" .. · ,, h H ,_ 
medeniyetinin esası nesir yahut Bazı gazeteler Tramvay idaresi- nazesın e utun cemıyet azası azır var... erır.es benim çocuğum ... Bir Mıntalı:a Ticaret müdürlüğü, tica-
yan insanları Firavunlara tapın- nin vatman azlığından kafi derece- bulu:~muştur.... babanın çocuklan ıayılıdır amma rette zarar da kar da edilebileceğini 
dırmakn dır. F:hramlar. Ebülhevl, de araba itletemediğinl yazıyorlar. Du~ .~u agaların en sevjmJilerin- bir harem ağasının heıapııız çocuk- hesaplıyarak zararına dahi olsa bu 

1 h b · · J Salahiyetli makamlardan verilen den hırı ıle uzun uzun konuıtuk Bir ları vardır. Çünkü o bütün çoculdan malların muayyen müddet zarfında 
munıyaRar ep tdmu!1 

1t~ın by"~t~! • 1,, •. T "d . . diş macunu reklamını andıran. ve kendi evladı gibi aever, gümrüklerden çekilmesi lazım gele-
mt~ tı~. o .. ma me .enıye 1• '1 • u un rna uma ta gore ram vay ı aresının bembeyaz dı" Rlerı"nı· go-steren teb···u·· -

- d b t k hl 1" d 308 b d ş· d" b .. ....., - Siz kendi çocukluğunuzu ha- ceğini, mallarını çekmiyenler hak-mekşııf - unva)1 •! ~ şe r na- e ın e ara a var ır. ım ı unr mile, agv a bana •unları anlattt: 1 
ınma a~makıı içındır. Avrupa dan 175i çalışmaktadır. Şu halde G 1 ~ d - "b" 1 tır ıyor musunu7.} Meaela baıın1z- kında zab1t tutularak bunların aatı~a 

• t• ded""" • b "kli 133 b • k"l • · • V - azete erın yaz ıgı gı ı stan- dan geçen bu büyük macera nasıl arzedileceg"ini alakadarlara bildir-m enıve ı ı~ımız <ı ecerı - ara a garaJa çe ı mqtır esa· h ld k h 1 
1 • k ·1b Ü t•• ık• k .. b.. l u a i arem ağa arının sadece 25 başladı) .. Aslen nerelisiniz).. miatir. erın a ur s une ç ara o ur- itin yarısı faal vaziyette deği dir. k' "d 'ha ld ,_l h" v 

1 · • ·· ·· l • l""d'. ışı en ı ret o u.ıı: arını ıç zan· - Habe•istanlı... Aslen orada Şehrimizdeki huıuai ve umumi 
ertnı sumurme er1ı> usu u ur. B 1.33 had f d d ı t • • .. 
lranınkini. Yunanınkini, Hin- u ara an isti a e e i e- ~e mıyorum. Yalnız b~nım t~nıdı- doğmuıuz •.. Fakat ıonra Mısıra gö- bütün ambar ve mağazalar ağızla-

dinkini Cininkini Arabınkint memeııine sebep yalnız vatman ve gım kırka yakan bu va:z:ıyette ınsan türülmüıüz. Oradan da fstanbula ... nna kadar ithalat etyası veya diğer 
Vahudi".ıinkini. J\Tfuverin ve Sos: biletçi nokııanı değildir. Arabalann vardır. Mamafih tabii çok eksiliyo- Ağanın hatırası kendini aldatmı- mallarla doludur. Ambar hulama-

r i d tt•v• .. bozulması da büyük Amildir. Ro- ruz. yordu, Çünkü Mısır urun ıeneler dıklanndan mallarını çekmek iste-
ya ıım n va e ı~i aşagı yukan manya' dan getirı'len handaJ0 larla ı b" k hk h k k r b l h böyle zübdeleştirebiliriz. Bunlar nce ır a. a a atara ve ar• stan u için ir ta.vaşi deposu hali- miyenlere müsamaha edilmiyecektir. 
hen biribirinden ayn 2'8Yeler ta- tekerlekler tamir edilmekte ise de dan beyaz dişlerini göstererek bir ne konulmuotur.. Manifatura eıyuı 
kihed~r. Ve galiba hiç biri de arabaların fazla yolcu almaları yü- nükte yaptı: Mcaela 1150 ·~~e11i recebinde sa- Hariçten manifatura ithaline de-
Adem oğluna. dimaihnda yasattı- zünden hamulenin ağırlığı sılc sık - Hazıra dai mi dayanır~··· raydanöMdısı~l v~l~ıne ıöyle bir fer- vam ediliyor. Birlilder umumi H-
gvını v·-medı··. ıı'ı lesut -.:ııec•k motörlerin yanma.sına aehep olmak· Hep haztrdan yiyoruz, yerine yeni· maa g n en mıttır: . 1.... . h . l . l . 

... " " ~ "' 1 • • ) r.• 1. • h"'k"" k" .k tıp ıgı, ançten ma getıren erı tes· maddi ve manevi herseyin umu- tadır. Bu itibarla motörü bozulan erımız ge miyorl... c.vı11ır va ısıne u um 1• Ri ahı b"t k d. B 1 il 
b 1 d · k 1 k d. l B ·· b · tt l h·· d b" .ı_ • ı etme te ır. un ar, ma arını munu., temin edemedi! ara a ar a gara1a çe i me te ır er. - ugun u vazıye e nası ya- ~mayunum a ır muı:tar tava,ı kimlere ne fiat üzerinden aattıkları~ 

Diisiiniiyorum ki: f\-!3lzeme bulunamadığından araba- oıyorlar acaba>... agaların lüzum ve iktizası olmağla b"ld" ki d" 
• J - " • • d 'k ek d" ç le • • l f l . d ,_. . . nı ı ırece er ır. Elbette oda dm·arlannı temizle- arın tamın e gecı m te ır. - o ıyı yaııyor ar... ç erın e •en Kl vezırı müşarünileyhain emri Manifatura eatışlarınıın aerhea hı-

nıemek iyi birsey değildir; bizim Tamir İşini kolaylaştırmak ve ga- pek fakirler müstesna, diğerler~ ~a- ~.erifim vüsulünde Mısın Kahirede rakılması üzerine satışlar tamamen 
bueiinkü ölçiilerimize göre böyle raja çekilen arabaları mümkün yat~ mı.vaffak ~lmuşlardı~. l.~ı~ız- umer~yı Mısırın yedlerinde bulunan kara borsaya intikal etmiştir. Ana
bir har~'lcet muvafık savılmaz. mertebe sefere ilave etmek için ıon de lıselerde. edehıyat muallımlıgı ya- ta~~~ılerden makbulüllcame ve mat- doludan gelip de mal almak iatiyen
Fakat «Üriimcek bu soğ'ukta ne- günlerde iki büyük tamir atelysi panlar, fnhısarlarda memur olanlar, huullehce ~e memduhülhasle 25 !erden ve şehrimizdeki terzi ve ha-
reve ıritsin?n kaygısı, bizim men- tesis edilmi,tir. bankacılık edenler, ticaretle meşgul a~et tavqı intihap 'Ve saire ve zır elbisecilerden müracaat edenlere 
RUp bulundu~muz ~u şehirleri bulunanlar, bakkallık edenler var- saıre. · .>... ithalatçıların mal bulunmadığını 
bir nnda verle bir edici medeni- Tasviri Efkar dır... Bu agaların hemen yola çıkarıl· ileri sürdüklerinden birlikler umumt 
yetin _ ~Medeniyet dediğin tek Ö ::- M.eıhur Nadir ağa hayattadır ması 'VO katiycn geciktirilmemesi katipliği haherd!lr edilmiştir. 
disi l<almıs canavarn ın - asla rli idare komutanlığının emrile degıl mHı) d tfedr~anda sıkı sıkı tembih edilmek· Yapılan tetkiklere göre, büyük 
h • I h t• • k (Tasviri Efk&r) gazetesi kısa bir ayatta ır Çok ,.0 k yaaa- e ır 
enzerı o mıyan ,.e asre ım çe • d -

1
- • .. " • mağazalara ait hu,ust tahwların 

v • müd et için lcapatılmııtır. Arkadar H 
tlvirniz. zuhurunu bekledigimız. k d sıın ... arem ag""aları ve ae.k ... gizli olarak yüksek fiatle mal sat-• şımı:z: ya ın a mutat neşir vazifesine H "" J "" Y 
hfifiin iı.sımlığa acıılanmasını dı- arem aga arının çogu A"' .ı tıklan anlaşılmış, bu gibilere hirlilc-

t d baolıyacaktır. gaya demindenberi ıormaı: is· 
ledieinıiz bir <ımerJtame ti me e- evlı"... t · d d ler umumi katiplig·i ıararından tebli-eyıp e tere dütler geçirdiğim te--
nlvet .. in n~ e:üze) bir ua~e.;itlir. yi nihayet söyledim.• gat yapılması kararlaşmı~tır. 
Övle i dostlar başına!.... Dost Taksim • Harbiye asfalt O kadar neoeli ve hayattan mem-
~ ·· b b nun görünüyor du ki, aklıma şu aual - Harem ağalan aşık olabilir 
ı~~ınan ~sına! Acaba onun e- yolundan arabalar geldi: miL .. Bir kadın sokakta ölü 

olarak bulundu fi!!ı han[!ı nmknclcfes topraklar Ağa bu suali hiç heklemı"yordu ga• 
Ola,.ıık? · ] '"'!l 4" t J • b"I k - Bütün hayatınızı bu tarzda •· .••• .,.... • ~ a eş erı ara- geçe ı ece liba ... Evvela tatırdı. Sonra gülüm- . Dün Haseki hastanesi civarında 
""lft'ln "mender fT·bı d charem agv atı> olarak .,.erirdiniz. 
"' ' L . ..,ı vanma an Tekerleği lastiksiz arabaların aı- "' .. 11edi: hır lcııdın sokakta ölü olarak bulun-
duran divar mı?.. . "ÖnımceWin Bedbaht olmadınız mı)... K 
Yll 

"' 
1 

bo .. ulmasın' 
1 

,..,. falt caddeleri bozduğu göz önüne Sözlerimden hlr tey anlamamıştı. - Neden olmasın)... Harem muıtur. adının üzerinde hüviyetini 
"·• '· · ·' alınını~. bilhassa Tak.sim ile Harbiye Sordu: ağasının kalbi yok mudur>... tesbite yarayacak birıey bulunama-
Rikkatini eösteren kadınların arasındaki caddeden yük arabaları- Evet ... Evet ammal... dığt gibi o civar halkı ara.aında da 

evlat: vetistirdikleri Tiirkiye mi? nın geçmeleri yasak edı.lmı"•tı". Bu - Ne gibi yani)... A " A ,_ k d " , • 1c· k 
.. _ Hani ... Şu geçirdiğiniz büyük - mmaıı ne, .. . §il yalnız en ısını tanıyan ımse c;ı mamıştır. 

(Va - NO) suretle Galatadan Niıantaşana, Şişli ameliyattan dolayı}... kalbde doğan, kalbde yaşıyan bir Adliye dolctoru tarafından yap1lan 
••••••••••••••••••••n•••H•n•••••u•• ve Kurtulu,a geçecek ara~lar, _ Kendisine son derecede ehem- şeydir. Bunun için her kalbi olan aı• muayenede ceset üzerinde ölümil 

*Eminönü Ilalkevlnden: Cu:uhurl- Dolmabahçeye inerek Dolmabahçe- miyetsiz bir oey hatırlatmıoım gibi: ka tutulabilir. Kalb kafidir. lnaanlar intaç edecek yara ve bere izi görü.-
fetln on dokuzuncu yıldör.ümil töreni den Akaretler yoluyla Nişantaoına _ Haaa .•• O mu) Şu mesele!. .. mutlaka hayvani hislerle biribirleri- lememiştir. Ceset Morga kaldırıl· 
aşağıdaki program dairesinde yapı- çıkmaktadırlar. Bunun en büyüle Sonra da baoını aallıyarak ilave ne bağlanmaz1ar. Zaten hu bayvant mıştır. Orada hüviyetini tesbit et-
lacaktır. Bayrama alt tören daveti- mahzuru Pangaltı, Şişli, Feriköy ve etti: arzuların, ihtiraslann da hakikt aılc.- me1c üzere bir kaç gün teşhir edile-
yelerlnln Büromuzdan aımm:ı.sı rlc:ı Kurtuluıtalci fırınlara giden unlann _ Bundan ne çıkar aank.i?.,. la pek alakalan yoktur, Harem ağa- cek, sonra da ölümün sebebi aola-
olunur. yolda gecilcmeaidir. Bazı arabaların _ Yani kendinizde bir eksiklik lan üstelik çok hassas, çok ince ru~ şılma11 için otopsi yapılacalctır. 

l - 28/10/1942 çarşamb1 günü sa:ı.t hayvanları çok zayıf oldu~undan h" d' . · lu insanlardır. Bu itibarla onlar ao- Müddeiumumilik tahkikata başla-d B ~ .. ısaetme ınıı: mı> ... 
.ı4 • e "YOı:.lunda e:Büyük Türk arabalar yüklerini Akaretlerin altın· _ Katiyen .•. Altmışa yaklaşıyo- ka daha müsait kimselerdir de ... mıştır. 
Zaferlert Dlyoromas11 sergisi 2 - da kısme a ltm lı: d k 1 G d Hem a•klan çok t . '- d h uı•••••••••••••••••••••••••• .. • .. •••••• !28/10/1942 çarşamba günü s~t •22• n za a zorun a a - rum. eçirdiğim hayattan son e- .. emız ve ÇOll a a 
de Oıl 1• 1 -~esi;r. bayanı e ı t" dıklarından umandan çok kaybet- recede memnunum... Gürültüsüz, kalbdendir... Hakikaten çok genç duruyordu. 

ıu.u..,, , n v cnme o- k d" 1 B . 1 
reni, 3 - 29110/1942 perşembe gUnü me t.e ır er. u rvazıyet, u~ arın. ge· sakin bir yaşayıo ... Pekala da yaıa· - Peki, onlar içinde tanıdıklari- Yüzünde tek buruşuk yoktu. Cevap 
saat 120.30~ da Halkevı salonunda: celerı geç vakıt fırınlara gıtmesı ve dım vesselam... nazdan &şık olanlar var mı idi>... vermediğimi görünce ilave etti: 
a - IstlklAI marşı, b - Kcııferans: ekmeklerin de geç pi,mesini icabet- - İstemez uiydiniz tabii bir in- - Vardı tabit... Netekim bun- - 581. .• Bu kadar genç kalmamı 
tTurk .MUletl Ve Cumhuriyet»: Dil ve tirmektedir. ııan olasınız) •.. Mesela bizim gibi ... lardan biri adeta geceleri uyuyamı- da yaıadığım hayata borçluyum!.. 
Edebiyat şubesi Aznsmdıın l'!ınk Z:ı.- Bu v87iyetin ıslahı için Tabim ile Sevimli muhatabım bir tehlike yacak bir hale gelmişti. Hep derdini Ne söylesem nafile idi. Muhata-
ter Tun:ıya, c - Şllrler: Halkcvı Harb"y d k" f ltt d karşısında imiş gibi geriledi: bana. döle.erdi ... Şimdi ıevdiği ka- bımın hiçbir bedbaht cephe.ini bu-
~znları tarafından, ç - Konser: balar:n e g:~;de:inıe ·:n~sa:~e :;il:= - Ne yapacağım sizin gibi olup dınla evlidir. A~k güzelliği takdir et- lup çıkaramıyordum. O halinden 
alkevı orke trası tarafmdnn. 4 - kt" da}... Ben kendimden memnu· mek, güzelliğe meftun olmak değil memnun konuauuordu. O kadar ki 

JI0/1011942 cuma günü sn:ı.t ıı178 de ce ır. .,, ,, 

ıİst.anbul köyler! el!şlerı sergls!t açı- num ... Bir daha da dünyaya gel- midirL .. O halde)... adeta kendisini dinliyenler arasında 
ış töreni, 5 _ 30/ıoıı942 cum:ı gil- Trakya' da bereketli ,;em başımın 6Ükuneti için gene böy- Ağa, kendisi ile biz .tabii insanlar belki de gidip bnların cemiyetlerine 

nü saat c20o de: a _ İstkUıı rnnrşı, le doğmak isterim... ara.>ında hiçbir aaadet farkı kabul aza olmnk hevc,ini içinden geçiren· 
b - Konferans: •Cumhurlyct ve yağmurlar Yüzüne tuhaf tuhaf bakmı!J ola- etmiyordu. Hatta saadet terazisinin lcr bulunabilirdi ... 
.. urddaşlık vnzltesl): Hnlkcvl reisi D:. Kırklareli (Akşam) Civar cağım ki temin etti: kefesinin kendi tarafına meylettiği- Konu§tuğum ağaya ve kendi cin· 
~avuz Abadan tarafından c _Tem- kaza ve köylerimize çifçiyi mem- - Vallahi de öyle, billahi de ni bile ileri sürüyordu. Bir aralık ba- sinde olanlara daha fazla aaadetlcr 
)11 CKahram::ın): Temsil ;ubcsl 1ara- nun edecek bereketli ya~murlar yağ- öyle, tallahi de öyle... na ıordu: ı temenai ederek yanından ayrıldım . 
lından. mı~tır. Sonra da ilave etti: - Kaç ya~ında görünüyorum~.. Hikmet Feriduıra .Ea 

Şu \•aka harb içinde çocuklu 
-bir evde geçer: 

Çocuk [Mektepten yeni 
dönmüştür, el.inden çantasını bı
rakır bırakmaz, söze başlar] Ba· 
na yetmiş beş santim ma\i kağıt 
lizım! •• 

Baba - [Şaşkın] Yetmiş bq 
santim mavi kağıt nu? Ne yaı>a· 
caksın onu? •• 

Çocuk - Ddterleri kaphya-
cağım... .dl 

Baba - İyi anıma evladım ... 
Daha geçen gün defterini kımu
zı kağıtlarla kaplamadın mı?. 

Çocuk - O fizik defteriydi... 
Fransızca öğretmeni kırmızı kap
lı defter kabul etmiyor ••• Fran
sttca defteri mavi olacakmış. Fi
zik defterinin kabı kırmızı, Türk
çe defteri de fıstık rengi! .• 

Baba - Bir de koyu licived 
kağıt almıştın ya ..• 

Çocuk - Haaaa... O mu~ ••• 
Yurt bilgisi defteri o!.. 

[Baba ile çocuk münakaşaya 
devam ederlerken evin kızı mek
tepten döner.] 

Kız - [Annesine] Bu seneki 
yakalar dc~i ·ti. Geçen seneki 
yakalar k- "n takılnuyacak!-
Şimdiki ılar öyle kiişeli de· 
ğil! •. 

Anne - İyi anuna bu yepyeni 
yaka .•. 

Kız - Ben de söyledim anuna 
olınaznuş... Hem sonra gri ço
rap da istiyorlar •.• 

Anne - Caıum geçen sene 1-
yah llistikll çorap nldımu lardı 
ya!.. ~ 

Kız - Bilmem işte... Gri ço
rap J~tediler! .• 

[Gürültü adam akıllı hiiyü-
düğü sırada abüyük mahdum• 
mektepten döner, çantasıru bir 
iskemle üzerine bırakırken baba· 
sına döner.] 

Büyük çocuk - Baba... l'lne 
kesenin ağzını açıyorsun g-aliba •.• 

Baba - [Şaşkın ve telaşlı] Yi
ne ne var~. 

Büyiik çocuk - Bir kere b.ct 
ÇAkL~J~ .• 

[Baba Ş3şkuı bakarken çocuk 
devam eder.] 

Büyük çocuk Sonra lkl • 
renkli izci ~orabı ••. Ve dört tane 
yeni defter ••. 

Baba - [Hiddetli] Daha dün 
dört defter aldun ya... Artık hal· 
tediyorsun ..• 

Büyük çocuk - Onlar dG.s 
çizgiliymlşler,.. Çizgileri kareli 
defter istiyorlar .•. 

Baba - Piyasada yok ki... 
Aramadık nu '! 

Büyük çocuk - Bulmak lA
zımmış i~te! .. 

Ana baba mt>hll melıil biribir
lerine bakarhırken perde iner ve 
bu trajedi sahnesi sona erer •• 

....................................... 
Ilarb dünyarun en muhafaza

klr ve seremoniye en riayetklr 
yeri olan İng-ifü: sarayındaki ha
yatı bile değiştirdi. Orada battı 
karalın banyosuna şimdi 25 gn. 
tim su konuluyor... lngilra sara. 
yındaki havat dahi harb icapla
nna göre Ayar ediliyor. Halbnld 
bazı mt>ktcplerimizde hata tabii 
sulh telakkileri, sulh görüşil hi
kim .• 

Fakat yine de işitiyoruz ki bir 
kısım mekteplerde ve bir kısım 
öğretmenler zamana son derece 
uygun bir ekilde hareket edi
yorlarmış. Meseli aynı gurupa 
mensup iki ayn dersi olan bir 
öiretnıcn bir tek defterle bu iki 
dersi idare ediyomıuş .. 

Ne kadar iyi ve Ç()("Uk baba
lanm ne mcmnwı edecek bir 
hareket! .• 

Rütiin mekteplerde talebenin 
de büyükler gibi harb dünya~n
da yaşadı~nı unutmıvalım! •• Ve 
~~a_ göre hareket edelim ... 

Hikmet Feridun E.s 

Okuyucu 
mektupları 
--- ••t-- -
Odun fiati 

- ·--
Okuyuculıınmızdan aldı~untz 

bir mektupta, odunculnnn Yaf 
meşe odununun çcklslnt 1250, 
gürgenin çeklslnl de 1200 ku~ 
gibi yüksek fiatle sattıklarıntlnn 
bahsedilerek dentyor kt: 

«Mahrukat ofls! ise kuru meşe 
odununun çekL~nl 850, kuru cur
genln çeklslnl de sacı kuruştan 
satmnktadtr. Mademki orıs odun
lan bu flııte satab!llyor. Belediye, 
odunculnnn halk'l. 12, 12 5 lira g.
bl yüksek flnUe odun satmasına 
nnsı! miısaade ediyor?• 



Sahife 4 

Bundan Büyük Bayram 
Hediyesi olur mu? 

ÇENBERLiTAŞ SiNEMASI 
Bugün m.aünelerclen itibaren 1 Film birden 

Cumhur.lyeilmlz.ln 19 uncu JJldanflml ~refbıt ın11&2tanı protram 
Bütün ıztırapların toplancbRı heyecanlt\ı fa.}ıeserl 

1-YIKILANYUVA 
Başroldeı FATMA RÜŞTÜ 

Türktc sııın - Türk~c prkı!ı 

8ervetlerlne ııuı.~rur ham- yiy!c1 btr sürll dllaklln ınsantarl& 
mücadele eden mntz Te namusıu bir &llefiln haı1i1 romanı 

Bestelı!r Tanba:rt BELİBADDİN - Kem.ant NOBAR'ın lftlraklle 
38 klşUJk mahtefem Saı beyeU. 

--------------~---· Meşhur Morannlye Tarihi koruıerleı oktiyttdblb 

üzeyyen Sena Okuyanları Necmi Rıza 
LtJTFEN DİKKAT: Bu film.in Dftlflil ı&hııesf: 

Kızım Duymasın ~=e~~1!!1!:=~tnln 
Binlerce muırannlye ve rakkaselerin lftlraklle tertip olonmuftm_ 

Prornma lllveten.ı 

r -:ıı-

1 Zo~!!!e!şk 
l J 

-ı-

Çlftllk 
Senfonisi 

Renkli Mikey Mavua 

İzdihamı llnlemek lçJn her tlrl(l tertibat alınmıştır, 

Milli ALEMDAR~ 

KAHKAHA [] BOMBARDIMANI ... 
Cumhuriyet bayramımız tereffne .. yın fstanbuı halk\na tNkln 
neş•eter ve emsalsiz kahkahalarla ten bh bayram. ,.aşaflcü: 

ILOREL HARDD 

DENiZCi 
'(TORKÇE) Ayncaı 

Yeni senenin nefis ve muhte§em bedi.ası 

GECEGUNEŞI 

t,ıe hJç tereddüd etmeden... JddJa ediyoruz. Bugüne 
kadar gördftğttnifı m komlk ftJm 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
(ARŞAK PALABIYIKYAN) 

POLiS HAFiYESI 
T"VRKÇ E SÖZLV 
Bugün :matinelerden ttıbaren 

/PEK ve SARAY 
~ .......... ~SJnemalanndablrden ............ ~ 

1 BUGttri 1 S U M E R f sİNEMASINDAI 1 
MEŞHUR VE ŞİRİN YILDIZ 

D E A N N A D U R B i N'in 
En son yarattığı 

AŞK ÇiÇEGi 
,, ____ Harika filmhıde mutlaka görünüz. 

T A K s i M Sinemasında 
§imdiye bdu cördüğfi..otiz Türkçe .-e Türkçe dabliJ fllmJl'!l'fnJ 

gölgede bırakacak bir şaheser 

KÖY KIZI 
Türk dublajının, Türk mııslldslnJn en bilyilk zaferi 
·rürkçe ııöılii - Türk masiklll - Tarkçe şarkılı ... 

, 

CJA:uyanlar: MUALLA IŞlLAY - SUAD GÜN - LEYLA MURAD -
YUSUF VEHBİ - TAHIYE MUHAMMET - ENVER VECDİ'n.!n yara.t
tıklan a.şk ve ihtiras fllml. 

' Seanslar 11.15 - 1,45 - 4,15 - 6,4.5 - 9,15 te , 

Tramvay seferleri 
lıtanhul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

2 ~klnclteşrin 942 tarihinden ltlbaren trama.vy seferler! ~ evkat 
tarlfeslnfn tatblklne başlanacaktır. 

Tik ve wn hareket s:ıaUerinl gösterir cedvel!er Tramvay arabalarına ve 
plantonluklnrına asılmıştır. sayın yolculara 11an olunur. {964) 

ABlŞAM 23 Teşrinievvel 1942 
~ 

~l_M_A_R_M_AR_A_ .-... Combud,~• Bayum• ''";"'. ı 1 R A o y oı 
AL KAZAR da Bugünkil program 

Kutlu Cumhuriyet bayramımızın yüksek ıerefine 
Dünyanın en bilyük de.halı filmi ... 

5 kıt'aya yayılmış deha m uslldsi. .. 
Gözler kaınaştıncı deha h yıldız1ar ... 

Sinema dünyasının taçlanan Şarli filınl ... 

Ti 
RENKLİ 

BETTY GRABLE • DONE AME CHE • CARMEN MİRAl\"DA 

Başladı 
İzdihama karşı gereken tedbirler alınmıştır. 

Sinema Dünyasının 2 büyük Yıldızı: 

TYRONE POWER -
DOROTHY LAMOUR 

Senenin en heyecanlı. .. Ve en meraklı bir 
tllminde buluştular 

JOHNY APOLLO 
(K1RLt MİRAS) 

_u_u _• A_K_Ş_A M--.1 M E L E K ( stnemuında 1 
LocalaYla numaralı yerlel'inizi evvelden aldırxuz. 

[pli biY kahramanlık destanı ... Emsalsiz hir Şeref Abidesi ... 
Sonıua bil' Aık romanı olan 

(Türkçe) 

DEMiR TAÇ 
Benhurlara baı eidircn bir azamet... Tarihlere ıan veren 

.ihtiıam... Seyrcdenlero heyecan dağıtan en btiyük Filmdir. 
Şaheacr müstesna olarak 

bir 
Bu 

Bu aksam Lane Si nemasında 
Ldt!en nwnara1ı yerlerlnizi erkenden kapatınız. Telefonı -4359' 

D.lKKA T ı Bu Fllm aynı zamanda lzmlrd~ · MLE ve TAN 
•fnemal arın da glSıterlleeek tir. 

Buıfuı matlnlerden itibaren 

Sehzadebası TURAN sinemasında 
Mevsimin Od büyük şaheser filml birdeu 

Bütün ıztıra.pla.rın toplandığı ... Kalp ve gönülleri ateşıllyen kl~tJ.k 
Türk ve Ara.p aa.zuun en at~ll nağmelerln1 sinesinde toplıyan yüksek 
heyecaruar eaııeaerı. 

1 - YIKILAN YUVA 
Türkçe sözlii ... Türkçe ve Ar:ıpça şarkılı •.• 

'arkm 4!fz ve dilber yıldrıı F A '.1' M A R tl Ş T t} 
Türkçe oarkılar: NeğmelerHe bütün Istanbulu mested.en 

~okuyucu MtJZEYYEN SENAR 

2 - Mister Moto Kabuslar içinde 
PETTER LORRE - Heyec8J1 - Korku - Dehşet ve büy1ik Gangster 
fllmt. 11 den 1tı.ba..ren devamlı matın.eler. Perşembe günü akşamı 

İSMAİL DtlMBULL"U ve büyük varyete numaralan, 

BuPıl maünelcrdeu itibaren 
Büyük ve müstesna. günlere 

mahsus 2 fevkal!de film birden 

-1-
Kanlı macerıı, Heyecan Tf a.enrtı.-
9* dolu ıooı dı~tl~r tlıfnı 

Kanii Kelepçe 
(FrankJe Darro) 

Aıııertkayı koriku vt ı:toht~Y~~ 
A1tn Gang.iter1er1n poıll, ~ 
ve tnzlbat tefldl!tı a.rasuıd& lÜ'" 

seran eden büyllk milea.defe 
-2-

Arslan Payı 
(GEORGES O'BBiEN) 

Bugftne kadar görd!lğilnO.Z Ame
rlbl KO\l'boy filmlôrlntn tn ht

reketllst, en müthlşl, 
Lt1TFEN DİKKAT ı 

Her gün devamlı sean.sınr 11 den 
1tıbaren. 

(:arııkapı: Gedikpa,a • 

AZAK 
Sinemasında, Cumhuriyet 

Ba~T111m prefine 

Bugün matinelerden itibaren 

1 BUyük fedakarlıklarla ilk 1 
. defa yalnız sinemamızda 

Dünyayı hayret ve deh~etlere 
ıalanr 

ŞADOW 
(ÖLDÜREN GÖLGE) 

2 Devre, 18 eerl. 
31 kısım he si birden 

Havada, yerde, denizde lllQ• 

t3rlerl durduran, uçaklan dU
§{lren esrarengh lı:uvrvetfn p
yanı hayret maceralan. 

ŞEHİR TİYATROLARI 

f 11181111 Saat 20~~ ~~am kısmı 
ı~~ o jllj! Y!!~ ~~!!~!re 
ijj!ııuwı ~ Tilrkçest: Mefiıaret Ersin 

Komedi kısmı - YALANCI. Ya:ı:an: 
Carlo Goldonl. Türkçesi: s. Moray 

TEŞEKKÜR 

12,50 Program, 12,55 İstlklAl m:ı.rşı, 
13 Ba§Vekll Şükrü Saraçc~lunwı bay• 
ramı ~an hitabesı, 13,20 Ulus mey; 
danında.ki törenin naklen neşri, .~ 
Ajans haberleri, 14,15 Müzik <PQl' 
15,30 Konuşma, 18,45 Halk havalıln 
(Pl.), 16 Konuşma, 18,03 Türküler Y,Ş' 
oyun ha.va1an, 18,45 Konuşma, 19 
Dans orkestı:ası, 19,30 Ajans habcrı~ .. 
rl, 19,45 Yurbtan sesler, 20,15 Rn~o, 
gazetesi, 20,43 Bir halk türkUsU öğı: "' 
niyoruz, 21 Evin SM.tf, 21,15 M 
<Pl.J, 21,30 Temsil, 21,50 Riyasetıc~ 
bur bandosu, 22,30 Ajans ha'!:ıerierl, 

Yarın sabahki program 
7,30 program, 'I ı32 Mıırvıar. '7,i,9 

Ajaruı haberleri, 'l .55 Müzik (Pl.), a,{O 
KOtlUfJD.ll, 8,49 l{alk havala.n (Pl,Jlı 
G,15 Kon~s., 9,30 Müzik (Pl.), !y., 
Tenısl.1, 10,llJ Saz eserıerf ve 9yun h~1 

vafarı, 11,1~ Kontışma, 11,Sô Müzfl( 
Pl,), 

1 Bulmaca j 
ı :a a ' & 6 1 s 9 ıa 

~-~!~-~~--=~- -
5 ,. • 

~ ı=ı-~==.·,-= 
~ -•ı-. -,-
g -,--) ---.-ı_.,_ 

ıo -ı-,-r-ı- - -ı- -,"ii 
Soldan ıağa ve yukarıdan aş::ığı: 

ı - Sulh meselesi. 
2 - Slnirll b1r halde, 
s - BJnt sultanı - Tersi. büyük biı 

yılandır. 
4 - Tersi illçlanı;ı. kondu~ yel"d1!1 
0 - Tel.'81 meşguliyet • Ml.sa!irhal 

ne - Su. 
6 - Ziya.ret ve hatır aorma. - Tele• 

fon niduı. 
7 - Tersi arkadaş - Kırmızı - Tersi 

bir çiçektir. 
8 - Tersi ııahst demektir - Tehllki 

~areti, 
9 - Ka.maracıklar. 
10 - ve:slle olmak. 

Geçen bulmacıımız 
Soldan safıı. ve yukarıdan aşağı: 
ı - Ma.viboyalı. 2 - Ata.şenava.ı, 

3 - VaUkonağı, 4 - İştvar. Gık, 5 -
»ek!r, KJmt, 6 - Onor, R1daç. 7 -' 
Yan, Kı, Eıı;e. 8 - Avıı.gtdcn. 9 -
LAıtunagtre, ıo - Dıklçemez. 

Sinema Haberleri 
Hatırlardadır ld, bir müddet evvel, 

muhtelif mecmualar, hilen dünyanın; 
en büylilı: keJDancısı olan Ja."lha Hel• 
fet2l tarafından çevrllen yegane fili· 

m1n negatillnlıı New - York'tan havaı 
poataslle Landraya gönderlldiğmi ha
ber vermişler. lfıkin bu kıymetli vesı .. 
kanın yalda kaybolmuş oldut:ttmdan 
endişe duyulduğunu kaydetm~lcrcll. 
~inçle öğrendlğim12e göre böyle blı' 
endişeye mahal yo1ctıur ve bu emsal· 
siz musiki ve dram fllimlnln blr kop .. 
yası İstmıbula da. gelmlştır. Bu film. 
Pek yalonda. büyük slnemalanmızdan 

blrlnde gösterilecektir. 
Musik!severlerimlzl.n dünyanın en.. 

meşhur vırtuozunu bu filmde görmek 
ve dlnlemekle büyük bir zevk duya
caklarından eminiz. 

Fllm.1n muslk1S1 kadar mevzuu da. 
Ailemizin bab.aaı merhum doktor Amerika halkını haftalarca heyecan.

Arif paşa mahdumu, eşim. İatanbul da.o heyecana siirllkleml.ştır. 

(S"t Gazel) Havagazı Şirketi mü- ÖL Ü M 
terdmi Bay Reşat Arif Soykan ev-
ıv elki gece peritonitten irtihal etmiş Esbak 

Demiryolları umum mü• 
ve cenaze.si dün akrabası, dostları dürü Hayri Beyin gelini; Mühendis-
ve arkadaşları tarafından Beşiktaş- bace hocalarından merhum Beha• 
taki evinden alınaı-ak Yahya Efendi M 

eddin paşanın zevcesi Rukiye u• 
kabrietanındaki Aile mezarlığına kadder, evladlan Mücyyet, Burhaı-
defnedilmiştir. 

. . neddin, Nizameddin, Safiyeddin, 
Cenazeye ııtırak eden dostları ve S d t Cab"d k k d .. · Seza ve 
k . . .. e a, ı e; ız ar eyı 

ar adaıılan ıle bilhassa başta Mu- . · l C 1 B""keyı· bu""yü'-' 
eruştesı geınera ema u ~ 

~--------------~-~-------- dürleri olduğu halde bizzat gelerek acılar içinde bırakarak Allahın rah• 

M aa r 1• f Ve k · ı ı ı· gv ,. n d en alaka gösteren Sat Gazel Havagazı metine kavuşmu§tUr. . 1 Şirketi erkanına aonsuz teşekkür ve Bugün Ankara.da Hacı Bayram 
ı - Kayseri Bölge Sanat okulunun yeniden yapılacak blr katlı tesviye saygılarımızı ıunanz. Camiinde öğle namazı kılındıktan 

atelyesl binası ~atı kapalı zarf üsullle eksltlmeye konulmuştur, Reşat Arif Soykan ailesi namına sonra ceaazesi Cebecide ebedi isti· 
2 - Bu inşaatın keşi! bedell ( 471906) llra (10) kuruştur. eşi Lutfiye Soykan 1 rahatgahına tevdi edilecektir. 
8 - Eksiltme 9 iklnclteşrln 1942 pazartesi günü saat 15 te, An.karada 

Büyüıc Evkaf apartımarundaki Meslekl ve Teknik öğretim müsteşarlığında 
toplıınacak Vekilllk ihale k:mıisyonunda yapılac:ı.ktır. 

4 - Bu inşaata alt proje, ve ~rtnameler (23) lira (60) kuru., mı.ıkabl
llnde Ankarada Vekillik Yapı işleri müdürlüğünden, Kayscride Maar!f mü
dürlüitUnden alınabllJr. 

5 - Bu lnşaat 1çln lüzumlu olan çimento ve demir VckiJl!kçe tem.in olu
nacaktır. 

6 - Eksiltmeye glrebllmck için: 
A> 22626 Ura 24 kuruştan tbaret muvakat tekmlnatın 2490 sayılı kanu

nun hükümleri dairesinde verilmesi, 
B) En az (2C0,000) 1.lrallk benzeri lnşaatın taabhüt edlldlğlne ve taah

hüdun ifa. olunduğuna dair vesika gösterilmesi, 
C> İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri harlç) Nafia Vekilliğin

den alın~ ehliyet vesikasının ibraz edllmesi, 
DJ 1942 senesine alt Ticaret odasından vesita alınmış olması şarttır. 
7 - isteklilerin, teklif mektuplarını ihale günü olan 9 lkinc1teşrln 1942 

paz:ırtesı günü saat 14 e kadar KomL..c:yona. vermiş veya göndermiş olmaları 
lazımdır. 

Po.-;tad:ı. vuku bulacak gec1kıneJer kabul edilmez. (792) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
1İn1verslteye yazılma 3 ikinciteşrl n salı günü akşamı sona erecektir, 

(937) 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi başkanlığından: 
Beden Terblyesı mükelleflerinin n'azarı dikkatine: 
Evvelce Hallç, Topkapı, Vefa Gençlik kulüplcrhle mukayycL olnn BcJcn 

Terbiyesi mükelleflerini yetlştlrmek üzere Karagümrükte 27 ncl Hkokul bl
nasmda bir Gençlik kulübU kurulmu.ştur. 

Mükcllcfler'..n 31 teşrinievvel 942 cumartesi günü sant 13 ten 18 c kadar, 
ı teşrinisani 942 pazar günll saat 9 dan 12 ye kadar olan zamanlar zarfında. 
mezkür okul müdürlüğüne müra.Caatla kendllerlni yenı kulüplcrlne kay-
dettirmeleri lüzumu ilan o!nnur. <929) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Ort:ı. okul ve liselere yabancı dil ötretmeni yetistirnH'k üzere Ed:!b:ynt 

fakültesi lnglliz. Alman ve Romen filolojileri şubcleıiııc miis"'baka ılc t:.ı.ıe
be alınacaktır. 

1 - Fakülteye girebilmek şartlarını haiz olmak, 
2 - Yapılacak seçme lmtllmnmı kazanmak. 
3 - Noterlikten musaddnk mecburi hizmet tnahhiidiindr. bııhmnı·ık, 
Kazananlara ayda 40 Ilnı burs verilecektir. Talebeclt:n ve clı r.ırıd ı~-

teklilerln en son 11 inci teşrinin 3 üncü salı gi.ınü nk~::tmıııa kndaı· • .i-
yat fakültesi Dekan kiitlpllğine baş vunnalnn, (v J} 



REB TELDEN -
Hayat ucuzladı!.. 

1 stanbulda bJr şey ucuzlamış ! ... Evet, her şey alabildiğine 
pahalılaşırken bir "ey eskisine, meseli 193~ yılına ~an 

ucuzlamış! .. Bu ha.rikulAde, bu müstesna ıeyın ne oldugunu 
pek merak ediyorsunuz, belki de içtnlzden: cı:O u~yan şey ne
tllr? .•• Öğrenelim de biz de ist.ifade edelim!.» diyorsunuzdur ... 
Çünkü ucuz şeye o kadar ibt!yaoımız var... . 

tstanbulda her şeyin aksine olarak ucuzhyan nedir biliyor 
musunm.". Tramvaydan atlamak! ... 

Deniz silihları 
Zırhlı baş rolü oynamakta devam ediyor 

1 Serbes sütun 1 --
Aslan .. Eskihisar 
Çimento Şirketi 

Bir karilmizdcn Aslan - Eskihisa:r 
Çimento ~irketine hitaben şu mektu. 
bu aldık: 

Aslan - Eskihisar çlmE'nto ç!rl~etl 1 
temmuz 1942 tarlhlnde üçüncü dC'fJ. 
olarak !evkalMe heyetı umumiye 1ç· 1937 · ;ıımda bir kere Eminönünde tramvaydan atlamış ve 

tamam 108 kuruş para 'rezası vermiştim! .• 
Dün bu işi Karak.öyde yaptım. Bir polis memuru yanıma 

yaklaştı. Ceza vereceğimi söyledi. İçimdenı aHer şey pahalılan
dı. Kim bilir o da kaça çıkmıştır ı » dedim. Fakat bu sefer ben
den toparlak hesap 100 kuruş a ldıJ'ar ! .. Hem §aştrdıın ve hem 
bu ucuzluk karşısında memnun oldum! .. 

Cenevre'de çıka!n Joumal de ı nız başlarına denize açılmaları Ieri rağbette idi. §imdi Amerika- tlmaı yapmıştır. Bu 1çtl.mada dört 
Geneve deniz sllAfılan hakkında neticesinde batmışlardır. lılann 80 bin tonluk gemilere beş aydan beri fasıını:ırı~ il.An edil• 

d d1 ki. d" · • 1 lı j miş olan ruznamen1n muzakerc edi• 
yazdığı bir makale e yor · Bombardıman ve pike tayyare- ondüklerl a~ aşı yor. ıeceğinl zanneden bir çuk hissedarlar 

Deniz s11B.hlannın _bu harbden !erine karşı zıhlılar, ağır kruva- Alman amırallerinden P!eiller bu rüznameyl muvafık gördı.iklcrın. 
alacakları ders hakkında karar zörler, hattft büyük tayyare ge- yazdığı bir makalede, harb vaka- den lçtimaa glt.meğe Hızum ı;ıörme· 
verebilmek için daha bir müddet mileri şimdiye kadar. uçaksavar larına dayanarak her nevi deniz mi§lercUr. Halbukl, bu üçüncu 1çt1· 
beklemek l!lzımdır. Uçakların topları ve güverte zırhları ile ol- sllfilıının lüzumunu ispat ettiği- mada gazetelerle 11~11 W-ilmlyen yen1 
zırl:ilı.lann yerini tutacağını iddia . . ni ve eskisi gibi mhlının denizde bir rtızne.me müzakere ve kabnl edil· 
etmek doğııı değildir. 1940 ve dukça iyi müdafa~ ediliyorlardı. b~lıca Amil olduğu söylüyor. mı., ve OUmhurlyet gazetesinin ıe 
1941 senelerinde Almanya garp MeselA eski ~arspıte tipi zırhlı- Almanya 45,000 t.onluk bir zırh- blrtnclteşrin 1942 tarihli nüshasllt 
cepheslride İngillı:lere karşı bfu. lar ve tnustnous tayyar~ gemisi lın.rn inşasını bitirmiştir. Bu zırh- bu 'kararın tarzı tatbiki ıı:ın olun• 
yük bir hava üstünlüğüne ma- bir çok 500 kiloluk bomba yedik- lının en kuvvetli gemi olduğu muştur. Bu karanı. nazaran fabıika. 

Hatta biran şüpheye dUştilm. Acaba Emlnönünde tram· 
vaydan atlamak 108 kuruş da, Karaköyde 100 mii?. dedim. Fa• 
kat böyle bir şey olamıyacağını aklettlm. Elen 

- Şu Belediye bayatı ucuzlatamıyort. diyenler varsa ken-
c1llerinin kulaklan çınlasınt .. 

İşte bakınız hayat ne kadar ucuzlamış? .. Tr,amvayda(n at
Jamanm böyle ucuzlatılmış olduğunu tstif'cller duymasmlar ... 

ilkti. Buna rağmen İngiliz gemi- lerl halde 1.skendeı:tye'den Ce- zannediliyor. lann l§letınestne mukte?J kö~ür, çu• 
terinin seferlerine mftni olamadı. belüttank'a gelmege muvaffak . vaı, çuval kdğı.dı, yağ gıb!. me-

Belki içlerinde, hastalık haline giren bir alışk.anhkla: 
- Aman pm.di cezalar ucu2lamış ... 108 iken 100 e l:nmlş. .. 

Akdenizde de durum böyledir. olmuşlardır. Bu gemilerin güver- Amerika 65 bin tcxnluk Mon- vadın, ileride daha ziyade ~a· 
1n . . . tana sistemi beş zırhlının inşa- ha.hJ:aşı.cağı beyanUe bunların 

Belki soma pahalılaşır, hazır ucuzken bari SO • o&O kere traul.-
aydan atlayıverellm! .• 

Diyenler çıkar ... - H 

glliz gemileri burada, bazı ka- te zırhlan şınıdiki modem ~5 bın srnı durdurmuştur. Fakat bitmek §imdiden stok edilmesi ve elde 
yıplara uğramakla beraber, gidip tonluk zırhlılarda yolduğu gı~; 2.0 üzere olan 35 bin tonluk dört, 45 bol nak.lt bulunması için 940 
geleblllyorlar. santimetre kalınlıgında d~~ıldl. bin t.onluk Jawa tipi altı ınrh- bin lira. kıymetinde 186 bin adet his

PaSlfik Okyanusundaki bazı Buna r::ğme'n mukavemet goster- lının ve Alaska tipi 25 bin tonluk se senedi çıkarılacaktı!". Hissecıarlaı·
hareketlerde Japon zıhlılarının diler. Hatta. bazı mütehassıslar 6 büyük zırhlı kruvazörün j a- ca bır sürpriz teşkil ed~n tu m\:ame· 

Milli tarihlerde ef san el erin kıymeti işe kanşmağa lü.zuın görmeme- güverte zırhını bu kadar kalın d dili Ş h~ld lenin ne dereceye kadar muvafıkı ka-
~1 ...... _ 1 y d . ınna evam e yor. u a e 1 ~ bl t r b k ,. lerl bunların h.u.u.111SUZ. uguna e- yapmaktan ise zırhlının deniz M t 'l +".. d d nun o aca.,ını r ara a ıra ara,,, 

lAlet etmez. Bu, müdahaleye lü- . . on ana ann .o..u.xasının ur u- alınan karar hakkında aşağıda yazılı 
zum örme~ olmalarından ileri içindeki kısmının ~ukavemetının rulması sadece memleketin .sınat noktaların meclisi idare tarnfındnıı 

"KOCAKARI BURNU,, KDYO 
g arttı.nlmasıru tavsıye ediyorlar. lmkAnlarının bunu icabettlrme- hissedarlara tevcihi, kararın 6ureU 

ge~o~in 
1 

t'dası danberi bü- T~yyare gemilerinde bir aralık sinden ileri geliyor. Buna başka tatblkl mümkün ve sebil olması nok-
yük 8temı k:yı~ıad1 oldukça mü- 10 bın tonluk ufak Japon model- mana vermek doğru değildir. tasından, ltızumlu görü.lrr.l'kt<>dir. 

bimdlr. Altı muharip devlet 12 G •• d •• kJ • d d k} 1 - Şirketlerde te7.yidl sermaye 
Yugoslavlar. me~hur Kcaova ahaliye ltAlel ceati teaddt eden çent kadar zırhlı kaybetmiştir ki bu, Or U erım, uy U 8flffi ancak ~rketin muameH\tını tevs\ et· 

meydan muharebeşinin beı yüz el- neferi ıa1d hakkında lerayı aJyuet mevcudun yüzde yirmisi demek- mesı veya yenı bir !ş yapması veya· 
linci yıldöniimünU. t 939 da - va- buyurulmuıtu. Bu maddeden Sırplı· tir Şimdi vakay11 gözden geçire- but bllA.nçosınıda mev~ seı:?1ayentn 
tanlan henüz Alman orduları tal'a- laı pek ziyade m.Unfe.fl olup mem- . • Eskı· ru·· tbeler res A lk 1 r şl.rlf~t1n işletllmeslnl milmkun kıla-
fmdan 'ı•gal edilmeden - bUyük loketlerino avdetlerinde lzhan ada- llm. hü tam mı e ap a mıyacak dereceye dü~ınesı gibi hal. 

y aalifUuiklr Um Pearl Harbour cuınu ' . ıerde yapılabilmesine göre mcvadı 
merasimle kutladılar. vet• kıyam Y• erayı baskın şeklinde olmuştur. Kara 1ptıda.1ye stoku yapmak 1çl~ sermaw 

Osmanlı padişahı Birinci Muradın la.vtyeyi ıdlll• lhtlmaın .•. > {Oltı ve gemideki uçaksavar toplan Askeri, bahri, jandarma, mufla· Mirmiran - Ha.remynllfferifeyn yenin tezyidi caiz olur mu? 
kırk bin kioilik Türk ordusuna karp 1, aah4leı 1 O) eyledlklorlnl kayd• hiç bir faaliyet gösterememi§Ier- nnda bulunduğu ve derece derece mevleviyetl. 
Sırp k.ualı Lazar Brankoviç'ln ~ diyor. dlr Gemiler hiç bir ihtiyat ted- ylleeldiil eibi, mülkiye mesleğin• Saadetlu paoa, beyı fa.ziletlu 2 - Şirketin kanuni ihtiyat akçe~ 
mandası altındaki müttefikler ordu· Sırp mühuaalnden kırk klıinln birİ alma~a lüzum görmeden menwp, BabıAli'ye ve Nezaretler• efendi. = a:f: ~;:=~;:5 i~~~r~k~~~~ 
IU t .5 haziran 1389 tu:lhindo Koso- idam edilmesi Sırblatandaki ıikay"et- sıra. ile ikişer ikişer demirlemiş- memur aiville~inı ilmiye tarikına da· .... . .. ... . .. . ......... ................ w.rken, lüzumunda kanun! 1htlya~ 
'Y; orasında mağlup olmuotu. lerl ayyuka. ~ık.ardı. Bu, kıral Laza,. lerdi. Japon tayyarecllertnin bu hil, Ba'bı Meııhatte, kadlhklarda bu· Ferik - Ull ııruh evvoll - Ru- a1rçesinln bile sarfı kanunen calz ikeıı 

Sırplılar, bu meydan muharebeai- nn pek itine ıeldlı .TUrkler aleyhin• hedefe bomba isabet ettirmeleri Iunan aarıklı cUppelilerln <lo (ıilsi· meli beylerbeyliği - İstaııDul ka~ hususi Jlh11lya.t ak~ kullanılmayıp 
ni milli kallnnmalannın baflangıcı., de 'hıuırlanmaia l>aıhyan orduyu pek kolaydı. Gemilerin bu vazl- ld mera tip) Uzere vo teırifat aınsile dılığı.. da stok yapmak için es~ sermayenin 
Birinci Muradı öldüren Miloı Kabl- kışa bir zamanda meydana getirdi. yeti bilhassa uçakların ve deniz- rütbeleri vaıdı. Saadetin pqa hıtzretlerf. eieye- üç ve mevcut hisse senetlerinin bi.e 
Joviç'i de milletlerinin en büyük Diier tarahan Blrlncl Murat altı gemilertnln torpldolan lçin Fakat mUlkiye vo ilmiye rütbeleti fendi hazretleri: faı:iletlu efendi buçuk misli derl'Cesin<l.e tezyidi ser-
lahramanı kabul ettikleri için, bu Balkanlarda yeni bir Haçlı .eferliı çok müsaitti. BU sebeple Pearl sırf ıeref ve itibar payeleriydi. K~ baz.retleri. maye yapılması muvafık olur mu? 
aene de birkaç a"! evvel, L~nclr•.?•- ha7illandıiım haber alır almaz, Bur- Harbour baskınındaını ders almak çliklük ve büyiiklUk.lerlnin, bulunu- . .. .. . . . . .. .. .. .. .. • . . . .. .. . . .. . .. ... .. 3 - Husus! lhtly:ı.t akçesilc hisse 
ki Sırp hükfuneti aynı yı)dönUmunü sad"a hazırhklannı yaptı ve hemen kabil değildir. Bu baskında mü- lan memuriyet, alınan maa~la mUnar Birlınci ferik - Ball. senooatı çıkanlmasına er'baıbı huku1' 
tekrar kutladı. Bugün vatanlan, Rumeliye geçti. Evvel& Bulıariatana h1m yegdne şey !hm.al, geçmişteki seheti yoktu. Yaln12 teıdfatta aıra Utufetld paoa lıazretlerf, beye• ta.rafından dermeyan olunan mlita· 
düşman eliıne geçtiği halde Sırplıla- taanuz edildi, Bulgarların mailO.bl· vakalardan ders almamaktır. güden, ismin bqına rlfatl6, izzetl<t, fendi hazretleri. leA mAn1 olduğu birinci kararın oon 
nn bu yı]döniimlerine bu kadar yetile kırallan Şiman padiıaha de- Batan diğer zırhlılara geUnce, aadetlu ilh ... gibi bir elkap klişesi, ...... ................................. fıkrasında yazıldı~ ho.lde aynı kara. 
ehemmiyet vermeleri, millt varlıkla- halet etti. Fransız Bretagne, İngUlz Hood ıonuna da efendi, bey, paşa ilh... Milşir _ Vezir _ Sadn Rumeli rın ilk kısmmda bu parn.nın bir mik• 
nnı gevşetmemek içi? .tariht kay• Bundan ıonra kırk }>in kioilik bir zırhhlan top ateşi! Royal Oak ekliyen kupkuru ünvanludı. A d 1 tarının tezyidi sermaye 1~!~ e.lın!lca~ 
naklara bağlanmak lçın_dir. .. Türk ordusu ilerledi ve Sırp kı· ve Barham İnglllz, Maryland Yabancı memleketlerde fahrt ve na 

0 
u. Rı yazılmıştır. Bir şeyin kull~ .hak~~n-

Bizim iatila deıvrimizın en mühim rah ' ---nn Jc ........ nd.uuı..ı- Sup, Amerikan zırhlıları denizaltıların hb d (haVlrhahanı aaltanatı Devle.tlu paoa hanetlerh ıem.a- da mütaleayl hukukive o ı;.~hı cuzll 
11,,,1_ d ~ ... ~ ua. f fC en er, .r· ı._tl 1 di h 1 rl için de varld olmaz mı? 

-.e parlak bir safhuına tea WL e en Bosna 'Ye Arnavut aakerlnddı mü- torpfilerl, Repulse ve Prince o seniyedcn) mösyölere ı Sıaam ema- na u eren . azret e . 
meŞbur (Kosova meydan muhare- rekkep yi.lz bJn kifl,lik. blr mUttef~ Wales lnglliz zırhlıları tayyare- retinde Cebeli Lübnan mutaaa.rrıflı
besi) nin tıuiht ve askert aa.fhaları- ler o.rdusile Koıova ovasında karıl• Jerden atılan torplllerle batmış- ğında ~ukim, devletle h'9 allkalı 
nın tafsilatını burada tekrarlıyacak. 1 b. tır. Blsmark Alroan zırbllsını ba· olmıyanlara bile bol keıeden bahte- .Sadrlzamlara fohametltl C:levlet-

1 Y l B. · · M d.ı "ldü 8.§ t·-.. ,. 1 1n bir k talan bir 16, muullerine Ubl:)ehetlU, devletlCl, deği im. anız rrmcı ura u - Müttefikler ordusu, ııerek aayı, U.LLlQA ç ço vası düirdi. 
xen Miloş Kabiloviç'in, padJşahın ııerek taçhiat bakımından Osmanlı araya getirmek lA.zım gelmiştir. İçlerinde, Tanziınattan aonra or- ŞeyhUllsl!mlara aem~hatltl dev• 
oehidedilmesini müteakip. bir. !ürk orduaunun çoli üatUnde idi. Huauaüe Bunda da torpil başlıca rolü oy- tadan kaldırı1mıı yalnız uıtika an• letlu, Serdan ekremhk etmi§lere 
Bipahisi tarafından takibe~ırken beı bine yakın bir kuvvet de zırhlar· namıştır. Şu halde bombardıman tika adlan kalmış olanlan <la v&crdı. devletlu refetlu, Seraskerlere dev
ceTeyan ettiği rivayet e~len bir la teçhiz edilmiılerdl Düpnnıı or- veya pike tayyarelerile batı.rılıTUŞ O zamanki (Sabah)• (İkdam)• letl<t utufetlö. Melr.ke emlrlne dov· 
hld.isenln bugii,,n kuvvetli bır efs~ne dusunun vazlyetinl bir tepeden tet- hiç bir sattıharp zırhlısı yoktur. (Tercümanı Hakikat) cibi ııUndelik I~IU. eiyadetlB, Darliuaade •iu~
halinde yaşadıgını na1detmek lstıyo- kik eden BWncl Murat ile oğlu Şeh- Tayyare gemileri için de aynı gazetelerin ilk tahifeainde, {Tevcl· na d~letlö inayetlG. Çelebi efendi
rum. Tarih}erimize - her na.ıl- rade Bayezit, çarpışacaklan kuvıvO'" şey söylenebilir. Bu gemilerin, hat), (Nişan) baıhklı, 'boydan ~o- lere reşadet1<t elkaplan kullanılırdı. 
ea - geçmıyen bu efsane, Koıova tin eheınmiyetlnl anladılar. harb lptidasındakl miktarına nls- ya sütunlara h.er itin raslanırdı. Kalbur listilndekUere takdim kı-
aahranıda hal& canlı bir eıerKolarak Solak.zade dJyor klı petle yüzde yetmişi batmıştır. (Tevcihat) ta mesel& ıu ıab.r• lınan U~ıtlardakl hitaplar da bu-
yaşıyor. Bu efaanevt eser, oaova Harb başladığl zaman İngiltere- lara: ma kalıp. Yerlerini hiç ıa,mamala-
Omıanlı hlikilmeti idaresinde iken ~Gördüler ki ıuyi xemln srt\ya bir nin 7 tayyare gemlst vardı. Şimdi cMaariI Nezareti çelileai Mek.tu- nna i&yot dikkat edilir, blr tek ke--
bile bizim kayıtsız nazarlanmız at .. lh.entn duya olmuı çalkanur, yar bunlardan ikisi kalm1ştır. GoU- bt kalemi hulefasmdan ve Mektebi limenfn ekıik.liği, yerlıne baılı.:e.aının 
bnda varlığını koruyabilmiş, Koso· tur. .A.kerl tallın, humuelan mlkta· re.geous, Ark Royal, Eagle deniz- mülkiyeyi tahane ezkiyayı mezunl• konuou edep harici, mUb&1Ataız1ık, 
vanın Sırplılar tarafından loga1in· ri ancak ol dulun g6ricek teq_birU.r altıların torpillerlle batı.nJmıştır. ninden fuetlU L l:)eye rlit'bel ıaliae... kınlmıo bUyük bir pot aayılırdı. 
den aonra milli bir Kabe haline ge- için tlmerayl namdlr ihzar olunup Glorlous Norveç açıklannda yal- Kurenayı hauetf ıehrlyarldea filln- M ll S clıb .

1 tirilmiştir. Bu efsanenin bu kadar aztm müşavere olund~. Sahlfeı 46>. nız başına sefer ederken Sclıa.rn· canın mahdumu maall meıvsumu, . eae b a ül pdşay~erı en 
lı.:uvve.tli yaşamaaının ıebebini iyice Neticede erte&i ıal>ah erkenden horst zırhlısı tarafından yakala- Mektebi Sultani milntehl ıınıh tale- İrıza(nın aşmdail eka ~n lerld~) ~
belirtmek 1çin bu harbin karakteri~- taarruza karar verildi. ~eı aa.atl~ bir narak top ateşile batınlmlŞtır. be inden izzetlü N beye rlltbel ıanl- e~ 

1 
ma(Mzu ak ~ ke . 1r 1• 

tik noktalanni kaydetıııe:k 1cabedi· çarpıornadan •onra dilfDlaıı bırçok Hermes, Seyldn adası açıklarında ye aınıfı mütemayizi. Yanya eşTa- ~~ r)~r fi :.~~ J e d 
1 
eı:Jk e\· 

yor: zayiat vererek firar etti. Harbi, kuv- uçakların attıkları torpUlerle bat- hndan ve meclisi idare! vll&yet lza• 1~ 
1 

1 d n(Mın e aad ~) za1 .ı,_
1) e -

K h b
. d l Osmanlı vetinin azlığına rağmen, Türk ordu· d l mıo ere o aruzu aı er wr ve 

osova ar ın en evve, mıştır. sın an ıaadetlü T paoa harret erla.e (Maruzu çakerleridir) ı çızıktınr-
tariblerinde (Sırp Sındığı) namını su kazıınmı§h. Amerikalılarla Japo.nlann ka- Rumeli beylerbeyliği payesi...• 1 d 
alan Haçlı sefer ıonunda Sırp kıralı Birinci Mura.t zaferden ıonra mu- yıplan hakkında katı maıfunat ar 

1
' 

Lazar, sen~de bin albn vergi verme- 'harebo meydanını <lolıı.o.ırken, ya;a· yoktur. Muharebe başladığı za- Şimdi, aıağıdan başhyarak. hntttn ŞeyhUU.l~l~ra Ule~ ... a {Maruzu 
le ıve padi§ah tarahndan açılacak lı1ar ar~ına hn§ıın Miloo Kabılo- man Amerikanın 8 tayyare gemi- rUtbelerin teşrifat sıra.mi ve yesmt dail dirlnelendır) 1, dıgerled {ıMa 
aeferlere bin ki§ilik bir Sırp kuvveti viç g\\ya hem ihtida etmek. hem de si vardı. Japonlara göre bu 8 ~e- elkaplarmı yazacaiız. tuzu bende! dirinelerldir) lı azledil
De yardım teahhndünde bulunmuo. padipha Jcaroi t&zimdo bulunmak mi de tahrip edllmişt1r. Amerika Yüzbaşı - Hamlse - (Hace- mi§lerino (Maruzu datleridir) ve 
Niş ıehrini de Tilıklere kaptırmıştı. istedi. Bu .ahteklr yaral~ padioahm ise yalnız üçünün Langley, Le- gan, vaktile BabıAll kalem efendile- (Maruzu bendele.rldlr) l kondurur-

La b uahede hükümlerini eteiini öpmek veailesilo eiilirken x1gton, Yorktown'ın b.attıklannı rino denilirken ıonra Mnkhlara ka- lcd1. 
ok z~r, b~ m bu bağlardan bir elindeki zehirli hançerle Birinci Mu- kabul ediyor. vança edilmiı.) ... 

!n e~~i ku::ı::uc ve Osmanlı <lev· radı - b.arıakJannı ~eımd ek sureti.- Japonların 9 tayyare gemlsi Fü.tü'VVetlu bey, efead~ al• Millklyo rlltbelilerin de (Müte-
letinden intikam almak için çareler le - ıehide~iı ve Aen W <le ka· vardı. Amerika altısının batırıl- (alaylı za'bltlere.) maylz) den ıonra ptafatlı alay Unl-
anyorduı İlk ISnce Bulgar kıralı Şi- çarken ~lr al~i taralından yakala· dığını iddia ediyor. Japonlar 1: .... ................................... fonnalan vardı. Kıta yak.alı, tek 
man'ı kandırdı. Şiman, bUylik bir narak öldilrülmllttil. yalnu ikislnin battığını kab Kolağası _ Rabla, 8nlU, içeriden dUimell, (İatanh'ulin) 

4 - Karann sureti t:ıtbik.ine na-
2l8.ran (100) hisseye malik olaııın 130 
yeni hisse alarak '180 lira. ve (500)' 
hissesı olanın 650 hisse bedeli olarak 
3900 llra ve (1000) hissesi olanın da. 
(7800) lira. vermesi lcabediyor. Şirke· 
tin vazlyetı hazırasma mebni hisse .. 
darlar.ı.n veıevki mukassatan olsun 
bu parayı vermek ısteınemeıerl pe1' 
muhtemeldir. Bu ihtimali nazan 1tl 
bara alan şirket yeni hi.sse senetıc
rln1n teşek'kül edecek bir gurupa 8 
er liradan satmak 1stedlğ1 söylenmek .. 
ted1r, HLc;se senetlerinin bugünkü pl• 
yasa flatı ne olursa olsun bıma ma• 
l1k olanlar fabrlkalann asgari kıy. 
metleri olarak JA.a.kal üç milyon lira
lık teminata sahibi iken yeni hisse ~e~ 
netleri eshabının iştldkl üzerine bu 
temlna.tın sülüsü derece..ıt.ne tenezzül 
ederek diğer iki sülüsünün yeni gu. 
rupa. intikal etmesi mevcut hlı:sedar• 
lann zıa.rarına olmaz mı? 

!5 - Altın para 6 ve varakayı nak· 
diye 30, 35 ve 40 liraya mtibayaa eden. 
e.<::k1 b~ senetleri eshablle yeni his .. 
&e senetıerlnl 8 Ura.ya alan gurup 
hissedatlann hemayar olması doğru: 
olur mu? 

6 - Şirketin senevi temettüü kil· 
m1len 112 bln hisseye alt ikln yent 
hls.selerin llAvesllo bu ktmn 20a hl.s• 
seden yalnız 112 sinlu eski hissedar. 
lara. ve 186 kısmının ycnt hissedar• 
lara alt olması eskl hi.ssedarları lzrall 
etmez mi? 

Eski hisse senedi esbabının yeni 
blsseleri almaA'a. tallı> olmıası lçh\ 
mecllsl 1darenin yukarıda. yazılı SU• 
allere muzlh cevap vermc<:l 1ktlzl\ 
edeceği ka.ı:ıaatlndeylz. 

müttefikler ordu.ile bütU.n Hıristi- İıte bu facia ile netice1enetı b11 bll- ediyor. Mamafih bundan sonra Keza fUtUvvetlu bey efendi, alL denilen elyah çuha aetteler bfçlmln-
yanlığın Türklerden kurtulacağına yük Türk zaferinin ta.rihlerd.eld n vukua gelen Midway deniz mu- .......................... :............. de; fuat g8ğ';hlert ıınna lıleme.li. Konyada domates çok 
kanaat getirmifti. La.zar da bütün kısa hulasası bundan !baret.tır. harebesinde de Japonlar bir çok Alay emini _ Mevealol Süle'Y"' BAl&lılc, Ye:drlık s{bl. Rütbe yük-
Balkanlarda geniş bir propaganda Ancak _ yukıırıç{a kaydettiğim gemiler kaybetmişlerdir. Bunla- maniye madununCla mtldemsln. seldikçe cumalar genlıler, kol ka- , UCUZ · 
yaptınyordu:. Türkleri Rumelideı: gibi_ tarihlere geçmiyen, fakat r1n içinde Kaga. ve Sakaku var- Rifatlu bey, efendi, a~ı müved· pa:]tlari t;ıakıılar daha alayitlenlrdi. Konya da domatesin lcilosu 4-5 ku .. 
çıkarmak,, sahb!n mukaddee beldesı Sırp ideali, Sırp milliyet dlvıuıı için dır. detlu efend1. llmt,ye takımi arasında da Iatanbul l'Ula utılıyor. 
Kostantaniye'yi Tilık tehlike.sinden çok mUhim rolü olan bu vaka etra- Bu rakamlardan çıkan netice ............................. ......... !iadılığı. Kaz:asker kahtUndon paye- - ..... _IUUlllUllllllWllllllllll1111111mJmmuuııımırt 
kurtarmak. .. .. . fındaki efsaneyi _ bizzat mahallin- tayyare gemilerinin mhhlarda.nı Blnbaıı - Salise - Ktbari rnU- lllerin eUppe önleri yine aınnalı, ıa- oradaki §atr amoanndan taşınır, el 

Ancak kırallannın butun gayretı- de tetkik ve teıbit etmeğe muvaffak daha faZla tehlikeye maruz derrisin - Riklbi hltmayun ÖpİOl nkJarı yeıll canfes kurdelA çeV?e- için her sabah Tophanedeki ınezbe.• 
no rağmen Sırplılar, Tür~lerlo yeni- olduğumdan_ anlatayım: bulunduklarıdır. İkinci netice başılığı. UydJ. haya. adam kuştunılur, ekmek dt 
den cenkleomekten . ~ek.ınlyorlardl. Miloo Kabilovlç, padigahi ıehldet- de torpil silfthının tesiridir. Keza rlfatlu bey, efeıidl. alaJ Unkapanı fınnıodan iki k.Ufe yük{{( 
Tam bu sırada, Bınncı Muradın tü.ten ıonra hemen bir ata atlıyarak Mamafih modem gemiler bu mtııienemetlu efendi. beygirle he.rırüiı kapıya getirilirdi. 
K d K b yine kar•ı yap- k ı k .ı,_ sil~a daha fazla mukave- ~ lt1 t: 1•• d lanl ~ E b J k k d l · onya a araman e . . • y açmağa bao amış, enoiısini ta.- rhlıl ••• ,................................... a a, u.-.er..,e en o ann v es eme aygısın a o mıyan 
bğı tenkil hareketine ıştırak e_den kibeden yeniçerilerle alpahilerln bi.r met ediyorlar. Batan Zl ar J<aymaliam _ Saniye ainifı ~ ıUt • • beraber m&a§)an da art- bektrlar, büyük konak1ardakl damati 
bin ki§ilik Sırp yardım ?1Ufre~esl .?e bayii kovalamalanna r~en blr arasında yalnız 1kisi, Bismark ve .ı _ Mah,ıeg mevlJy•tl - Miri mada. gunlann ayrİôa, yine rilt'beye bey, mahdum bey gibiler bu pusu• 
Konyadan memleketlerıne don~u?"' tilılü yakalanarnamıotı. Katilin fira- Prince of Wales hakikaten m: dıne.ra _ lataıblı lmlre mndtırlillü- ıör• (nanı aziz) ekmeli. (rugan lalan alır almaz - istekli çok -
tü. Bunlar, aefer esnasında ahalının ra muvaffak olacağından korkulu- demdi. Blsmark zırrlı~l ~o; a lzzetH\ bey paoao ;efendi, ata.ı .a.de)' MdeyaA', (en) pirinç, (küşt) hemen aatar, parasını cel:ie atardı. 
maUanna taarruz ettiklerinderı., pa- yordu. Tam 1>u esnada ihtiyar bir uçakları, hava torp lle te irı a a- faziletlu eleadJ. et ve arpa ea.man taylnatlan vardı. Babı vAIAyı eeraskert, Tophanel 
di•ah bu hareketlerine çok kızını~, Sırp karısı - belki Türklere yaran- mamış, SO'.nunda top a ş e ve s k k - d k1 Le - amire Bahny' e nezareti dairelerindıs 

"' d hrl ler1n1n t.o illeri •" .. · · · ·· · •· · · · · · · "" •• .... "· •· .. ·" era.s er apısın a vazımatı • ve meımlleri cezalandırmlştı. mak, belki d.e Milo•'a kar,.ı eski bir torpi O mu P rp • M 1 • _,.. - ·ı u ly d d b · başkatip, muhasebeci, mümeyyiz l .. .. b ak IA elm1ştll' ira ay - .:ıaıu,.e am11ı m tema· umum e aiTesln en her ay a~ı, 
Bu hadise etrafında {Netayicü • kinini tatmin etmek için - ta- nPre' ~~al 

0 
Zl~ ~orpll ye. :Yfzl _ Billdı hamse mevleviyetl. saman kağıtlanna basılmı~ (pusu- gibi (küttap) dan olanlıınn tayıni 

vukuat) ııöyle bahsediyor: kibedenlcre: ınce O es e . • t -etlil bey; fazı'letlu efendı'. 1 ) l k d S d • · mayını yok. Rütbeleri rve resmi ünf.. 
k b dikt b t tı Bu ıkt .lZZ a an çı ar ı. a e yağ ve pırınç 

cKonya muharebesinde mev i i Mustafa Ragıp en sonra a mış r. formalan da öbür sivillerin eşiydi. 
tı. · · d b' 'k S gemi biraz da yanlarında müda ....................................... Sarayburnundaki Beylik erzak arn-ümayiin mıuyetın e ır mı tar ırp • Se Muht Al 

ulunu~ bunlardan emvali (Devanu sahife 7, ıühm 1 de)' faa kuvvetleri bulunmaması, yal· Mirliva - Ull ımılı aanisi - banndan alınır, arpa saman yine nnet ar us 
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Bir benzetme 
Buyük bir şirkette umumi dlrektör\ b:ı.şladı. Artık çalışırken sııt sık ay

olan arkadaşımı Meta. derin bir can nasını çıkarıp, yüzünü uzun uzun 
sıkmtısı tçlnde buldum. Dalgındı. ,Ağ- tetkik ediyordu. 
zındakl yaprak sigarası yan..-ına ka- Eskiden hiç böyle hali yoktu. Hat. 
dar kül olmuştu. Beni görünce kalktı. U. arasıra kendl kendime: .ıKadınla
Odacısına: rın aynalara karşı büyük zaafları ol-

- Meşgulüm, ıçertye klıruıeyi sok- duğunu söylerler. Halbuki Na.dide 

d dl günde en çok bir kere aynaya. ba.kı.. 
ma... e d ı k tt ık k Ondan sonra kendi masasına, ge- yor. O a f r e en ç ar en ve şap-

nış ve rahat koltuğuna. beni oturt. kasını giymek !çini •• , derdim. 
tuktan sonra karşımda dlklldl ve Fakat şlmdl ayna elinden düşmü-
derdlnl şöyle döktü: yordu. Ona yalnız bakmakla kalsa 

_ Azizim şu insanlar çok tuhaf. .. gene iyi,.. L~kln Nadld& aynanın 
Bundan bir müddet evvel kendime karşısında ince kaşlarından b1rlnt yu
hu usl bir kA.tıbe tutmak istedim. kan kaldınyor. blrlnl aş:ı.At hıdlrl
Eskl kfıtibem artık çalı~amıyacak de- yor. gözlerlnl süzüyor, dudaklarını 
recede ynşlanmıştı. Kendlslne 1z1n büzüyor, saçlannı dağıtıyordu. Ba
verdlm. Yenlslnl tutmak için de kılı zan gülüyordu, bazan müth~ blr şey
kırk yarıyordum. Çünkü benim glbl den ürkmüş glbl gözlerini yuvarlak 
bir adamın hususi kii.tlbesl birçok es- yuvar.lo.lt açıyordu. Aynasına. karşı 
rar öğrenecekti. Şirketin l~lerln1n hlddeUl, hırçın, lAkayt, hüzünlü. 
bütun tç yüzünü bilecekti. Bunun alaycı, ha\n blr surat takındığı d& 
için çok itlmnda değer blrlslni. an- oluyordu. Bazan bir gözünü kırpıp 
yordum. Aynı zamanda çalışkan, be- çapkın bir jest yapıyordu •.. 
cerildl, terblyell olmasım da istiyor- Benim eskl muntazam, çalı~kan 
dum. sekreterim şimdi bir a.yna delisl oı-

Blrçok müracaatlar kn~ısında muştu. Yazı makinesinden ziyade 
kaldım. Nihayet bir gün kap:m vu- vnktlnl aynanın önünde geçiriyordu. 
ruldu. !çeriye incecik belli, kocaman Bir gün onu büsbütün garip bir 
kocaman gözlü, turun delikleri ka- vaziyette buldum. Kom.şu şlrketler
natlı bir genç kız süzüldi\. Çok zevitl~ den blrlnde direktörler toplantısı var-
glylnml.ştl. dı. Oraya gitmiştim. 

S<>lamlaştıktnn sonra: Döndüm. E\•veld Nadidenin odası-
- Sekreter arıyormuşsunuzı •• dedi, na. girdim. Bir de ne göreyl:n? Büyük 

Onun ıcın ge!dlm!.. ayno.nın tam önüne oturmuş. b:ıcak 
Kendlslnl tct.klk ederken cevap bacak üstfüıe atmıştı. Eteklerlnl yu-

verdim: karıya ko.ldırmış, saçlannı dağıt-

- Evet... Yalnız iyi dil bilmesini mıştı. 
§art koşuyoruz. Parmakları arasınd:ı. bir sigara var-

Biraz sonra anladım ki iki yabancı dı. Aynaya karşı bu sigarayı son 
dili mukemmcl konuşuyor ve yazı- derecede garlp bir takım harcketıer
yordu. O'zerımde çok lyi bir tesir bı- le ve gözler süzgün bir halde lçlyor, 
rakmışt.ı. Cıvıl cıvıl ve zeka dolu dumanl::ırını c:ı.kalı cakalı etı-afa püs. 
gözleri vardı. kürtüyordu. 

- Şimdiye kadar nerede çalıştı- EvvelA kızac::ı.k oldum. Fakat va-
nız? •• diye sordum. zlyetl o it:ıdar komikti ki dayanama-

Banıı Istıınbulda lşlerlnl tasfiye yıp güldüm. 
eden pek meşhur bir ecnebi şirketi- Fena halde bozuldu. 
uln adını söyledi ve: - Ne o aynanın karşısında sigara 

- Işte omdan aldığım mektup! .• içme tallınlerl mi yapıyorsunuz? .• de-
diyerek bir zarı uzattı. dim. 
Açıp okudum. Bunda genç kız göle- Cevap vermedi. Amma ona garip 

lere çartılıyor, bllglsi, intizamı. ze- bir fikir musallat olmuştu. A~:ri bir 
k:lsı, kablliyeU, çalışkanl:ğı anlatıla kadın, hele sinemo.tograrlk bir tıp 
anlatıla bitirilemiyordu, Son cümle mutlaka sigara lçmeU idi. 
de ~yle idi: Ve mndell\;kl o Hndy Lamarra bu 

.ıB:ı.)·an Nadide gireceği müessese kadar benziyordu. O hnlde?. 
için ha.kiki bir kazançtır.ı> O günden sonra paket paket slga-

Genç kız mektubu geri alırken: ra lçmeğe bnşlam~tı. 
- Hakkımda blrnz mübalMalı bir Ben de aksi gibi sigara içen ka-

dll kullaıunışlart .• dedi. dınlardan fena halde slnlrlenlı·im. 
l":te Nadideyi hususi katlpli~lme üstelik sigaralarını benim damarıma 

boylece aldım, basacak bir şeklide, tıpkı slnemalar-
Ve pek az zaman sonra onun elin- da ıMeşum kndın• denllen rolleri 

dekı mektupta anlatıldığından daha oynıynn artistler gibi lçıneğc çaluµ
kıymetll bir eleman olduğunu an- yordu. 
ladım. Hakikaten fevkalAde bir in- Kendisine bir de daru dellllğl gel
sandı. Gayet büyük blr 1nfü:amla ça- m~tı. Geceleri birçok toplantılarda 
!ışıyordu. geç vakitlere kadar oynayıp zıpladığı 

Pek güzel, pek alımlı blr kt& olma- 1çin sabahlan lşlne vaktinde yetişe
sına rağmen şlrkettekl bütün erkek- mlyordu ... 
lere ancak hürmet hlssl telk.lr.. edl- Bir mektup yazdıktan sonra esnlye 
yordu. esnlye bir köşeye büzülüyor, uyuklu-

Az zaman Jçinde 6.deta ellm aya- yordu. 
tım olmuştu. Bütün işlerimi ona ha- Hady Lamarr'a benzetllı.lilh za_ 
vale etmiştim. Şaşılacak derecede mandanberl eskl hüvlyeUndı-n. ta
kuvvetll zekAslle, büyük blr muvaUa- mamlle aynlmıştı. Artık o tembel. 
kıyetle her şeyin altından girip üs- devamsız, itüstah, sigara kokulu, aklı 
tünden çıkıyordu. Baznn onun saçın- başında olmıyan çekllmez blr rnah
dan bir tutam gözleri üstüne düş- hlktu. 
mtiş olduğu halde telefonda büyük Odasında yalnız kaldı~ı z:'.lm:ı.nlar
blr parn lş!ne, bir ticari me!eleye da sesini zorla kalınlaştırıp çatlak
d:ılr konuşuşunu zevkle ve gfüümsl- laştırarak yeni usulde şarkılar söy-
yerek seyrediyordum. !emeğe çalışıyordu. 

Fııkat bu ince belli. derin bakışlı Bir müddet sonra da ~rası tutmuş 
genç kız birisine benziyordu amma gibi, yahut ~ddetll sıtnu. nöbetleri 
ldme?.. geçiriyormuş glbl vücudunu.-ı Iıer ta

Çok defa ona bakarken bunu dü- rafını oynata oynata garip danslar 
şünfıyordum. Nihayet bir gün şirket etmeğe başladı. 
memurlannın ona: , Hattl sordum: 

- cHady Lamnrr• adını taktıkları- - Bu ne aca)1p danst1r böy!e? 
nı işittim. o zaman aylnrdanberl Na- Cevap verdi: 
dldenln ldme benzediğini anladım. - Karmen Mirnndanın dansiann-
Haklkaten bu söyledikleri artisti son danı .• 
derecede andırıyordu. Artık blzlm Nihayet bu ay sonunda odama gel-
husust katibenin asıl adı unutulmuş- dl ve: 
tu. Kendlslnı ıNadldeı diye çağıran - Benim gibi bUyük bir sanatkA.. 
yoktu. Herkes ona Rady Lamarr dl- rın böyle büro 1.§lerlnde kullanılması 
yordu. bir cinayettir. Ben tstldadımıı ve tl-

Kendlsine bu isim takıldıktan son- pime göre bir iş arıya.cağım. Artık 
l'a Nadide yavnş y:ı.vaş degı.şmeğe çalışamıyaco.ğım! •• dedi. 

. ~ . 
BiLLUR ŞiŞE 

. AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 107 Yazan: (VA • NQ) 

Bu sözler, 'cKızım aana söylüyo- ı kendilerini tutamaz oldular. Hatta 
rum, gelinim sen anla!> .kabilin- avuçlarını da ıaklatarak hepsi bir
ıdendi, Zira onlar gerçi Anaoolulu den gözlerini Emineye diktilerı 
bcl.:irlardı, fakat lstanbulun kıyı.sın- Erninem, Eminemf Çakır Eminem. 
.da, köşesinde bulunmakla bile olsa, Karapınarlı: 
bu şehirde, ilk terbiyeleri az çok bo- cHeyeeey ... > diye bir nara attık-
zulmuşa benziyordu. tan sonra saldırma11nı çıkararak ha· 

ilk kadehleri içtikleri esnada otu- mur tahtaıının kenarına aapladL Bu, 
rak aleminin adabına riayetsizlik ileri varılmaması için bir ihtar mahi· 
göstermemişlerdi. Odanın ortasında yetinde idi. Netekim sazcının ve 

• sininın berisinde zil döverken, ger- oyuncunun coıkuınluğu tavsadı; 
d n kırıp, omuz titreten Emineye hatta Beıçinarlı Emine vücudunun 
eırtlarını yan dönüp oturmakta de- <gizli güzelliklerinil> oturak alemi 
aın etmişlerdi, Yalnız müsaade nis- icabı meclistekilere gösterip zevk 

petinde kırk yılda bir şöyle azıcık vermek üzere gömleğini, zıbınını, 
~aş! rını dönüp, şimşek süratile bir yün fanile:ıini birer birer çıkarmağa 
nazar otıyorlar, tekrar eski vaziyet- hazırlanmışken, o~manın bu hareke
lerini alıyorlardı. Fakat kadehler bi· ti üzerine duraladı. Erkeklerin keyfi 
rilıirini takibettikçe; ve curacı Yu- kaçtı. Halbuki hırsları iki katlı ol
euf P"rdeyi yükselttikçe ve çifte tel- muştu. 
fi sigaranın dumanları baııa vurduk- Bedriye için için kendini yiyordu. 
ça: nrtık bu fasıkımahrum bekarlar Ba§ı iİttikçe dumanlanıyor, iÖZ-

Maliye Müf ettış 
muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Hey'etinden 
3~ Ura maqh maliye müfettiş muavinliği lçl.n 7 K!nunuevvel 1942 Pa-

zartesi günü müsab:ıka imtihanı yapılacaktır. 
Aranan şartlar şunlardır: 
a) Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak. -
b) 942 KAnunusanislnde 30. yaşını doldurmamış bulwımak. 
c) ı;tyasal Bllgller Okulu, Hukuk veya İktlsat fakillteslnden yüksek tl· 

caret ve iktisat mekteblnden veya bunlara muadU d2recedek.l ecnebi mı:ık
teplerden mezun olmak. 

d) MaUiye vekAleti teşkilatında müstahdem bulunmak. 
e) 3G56 numaralı taadül kanununa göre onımcu dereceye tayl-l şartlarını 

haiz olmak. 
f) Yapılo.cak tnhklkat neticesinde karckter ltlbarlle mürettlş olabilecek 

vasıfiarı halz bulunduğu anl~ılmaıc. 
İmtihana talip olanlar 15 İklnclteşrln 1942 tarihine kadar cAnkara, Ma

liye vek6.letl Te!tlş HeyeU Relsllğlne. arzuhal ile müracaat edeceklerdir. 
Arzuhale şu evrakın raptı lbımdır. 

a> Nüfu..s cüzdanının aslı veya tasdikli sureti ve adre.>I. 
b) Kendi eı yazıslle tercüme! hal hilldsası. 
c) Askerllğlnl yaptı~ına veya tecil edilmiş olduğuna dair resınt vesika. 
d> - Mektep şahadetnamesl veya tasdiknamesi. 
e) Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklanna dair resml rapor. 
Taliplerden aranılan ,artlan haiz olanlar tahr!rl ve şl!ahl ol!Yla.k üzere 

iki imtihana ta.bl tutulacakle.rdır. Tahriri imtihan Ankarada. ve tsta.nbulda 
ve bunda muvaffak olanlann .şifahi ımtıham Ankarnda yapılacaktır. 

İmtıhan programt: 

ı - Maliye: 
a) Eütçe (ihzarı. tatbiki, tafdlk ve kontrolu), muhasebel umumiye ka-

nunu hükümleri, .. _ 
b) Vergl nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı veı·gller {5eduUu 

vergiler, vf"raset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alınan vergiler, guın
rük. lnh!Earlar, harçlar) Tüı-kıyedekl vasıtasız ve vasıtalı vergiler. 

c> Maliye VekCıletlnln merıt.ez ve vilayetler teşk\11\tı. 
d) Istlkraz nazariyeleri, tahvlll düyun,amortlsnıan. Türkiye düyunu umu

mlyesı ve tarihçesi. 
2 - İktisat: 
(lktls:ıdi meslekler, lstlhsnl, tedavül cnalclt ve ltlbarı, lnkısam ve !stıh

lii.k bahlslerll 
3 - Mali ve ticari hesap. 
<Basit ve mfirekkep faiz, Iskonto, falıll hesabı cariler> Hcndcs~ (..;athı 

ve hacim mesahaları> 
4 - Usulü defteri: 
(Ticari ve sınai muhasebelerde Devlet muhasebesi hakkındı nnzal'i ve 

tatbiki malumat). 
5 - Hukuk: 
idare hukuku ve bu meyanda Jdıı.ri kaza ve mercllerl, memurin muhn

kematı ve 1609 numaralı kanunlar, ceza muhakemeleri usulü kanununun 
esaslan ve tahkikata mütealllk hükümleri, ceza kanununun memur suçla
rına alt kısmı, kanunu medeni, borçlar, icra ve lfli\s kanunları ve ticaret 
kanununun Maliyeti aliıkadaı eden hükümleri. 

G - Ecnebi Usan: 
CFrnnsızca, Almanca, İnglllzce ve İtalyancadan biri, D.!vlet llsan lmtl

hanında muva!fak olanlar başkaca lisan imtihanına t~bl tutulmaz) • 
Imtlhan neticesinde Müfettl§ muavlnliğlne alınanlar 3 sene sonra yapı

lacak ehllyet lmtlho.nında ınuv:?.ffak olurlarsa maliye mürett!J lfğlne tayln 
edUecekler ve staj için Avnıpay:ı. gönderileceklerdir. (679> 

·Memur alınacak 
Devlet Demiryolları umum müdürlüğünden : 
ı - Devlet Demlryolları ıstıısyon sınıfında istihdam edilmek tızer9 mü

sabaka Jle orta me.ktep mezunlarından hareket memur namzedi alına~ıktır. 
2 - Müsa.bakada kazananlara 60 lira ücret verllecektlr. 
3 - Müsa.büa imtUıanı 14111/942 cumartesi günü saat 14 de Haydar

p:ışa, Ar.kara, Balıkesir, Kayseri Malatya, Adana. Afyon. İzmlr. 81rkecl, Er
zurum ve Eskl~hlr ~letme merke-ılerlnde Sıv&.3 cer atelyesinde yapılacak
tır. Müracaatlar bu işletmeler ve atelye müdürlüğü ve istasyon "eflıklerlnce 
kabul olunur. 

4 - Müsabakaya l§tlrll.k şartları şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi bir klınse Uc evli olmamak 
3 - 18 yaşuıı bltlrmlş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 - .Askerllğlnl yapını, vt>ya asker!lğlnl yapmasına en az bir sene za

man kalmış olmak CEmsallerı sillh altında bulunan veya celbe t!bl olanlar
dan tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye bırakılanlar Lftlrak e:ieme?:
lerl 

5 - Askerllğlnt yapm~ l'e lhtiyata geçmiş olanlar aynı derecede kaza
nanlara trrclh edilecektir. 

8 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede !ıhhl durumları 
demlryol işlerinde vaılfe görme~e elverişli bulunmak. 

5 - Müracaat lstldalarma bağlanacak vesikalar şunlardır: 
Nlifus cuzdanı. diploma veya tasdikname, askerllk vesikası ve askerlik 

yoklamaları, polisten tastlkll iyl huy kAğıdı, çiçek aşısı k!\ğıdı, - evll 1se -
evlenme cüzdanı. altı adet vesikalık fotograf. 

6 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin lşlet.me müdürlüklerine ve
ya istasyon şe!llklerlnc mürat'.aat etmelidirler. 

7 - İstldalar en s:ın 12111/942 günü saat 12 ye kadar kabul olunur. 
(8611 

............................................................................... , 
İşte gidiş o gidiş .• , Halbuki ne ka- Lamarra' benziyorum ha .• • diye çı~

dar kabiliyetli ve lstlkball olan bir rından çıktı gitti. İşte bir ısım ta
kızdı. Bu ay onu şirkette bir şubeye kış ve bir benzetme yil7.ünden Nadl
şef yapmıl~ı d~ilnüyordum. Kızcağıza deyl kaybetuk. Zavallı Hady La-
blr ad taktılar ... O da cvay ben Hady m:ı.rrl .• • (Hlr yıldl'ı> 

il YEDİKULE Z1'!DANLARI ~DA 
1 Tefrika No. 34 Yazan: İskendcr F. SERTELLi 

' o artıkTiç Ahmedden korkmuyor- et.mekten, onwıla sefere çıkm:ıktan 
du. nrterdar emln1. onu nasıl olsa hoşlanırdı. Butün denlzcUer zaman 
...:... vergi lşlnden - zindana attıra- zaman, Hamuının yerine başka bir 
caktı. Böyle olmasa blle, çok güven- kaptan gelecek endl.şesile telilşa düş
dııtı san Yusufun onu haklıyacağm- müşler ve Hanua.nın gPld\~lnt görün-
dan emindi. ce sevlnml.şlerdl. 
Hamzanın endişesi şu tdl: Sultan o gün öğleden sonrı on beş jClkcnll 

Muradın hastalığının arttığı söylen!- ile Istanbuldan aynlnn Hamzanın 
yordu. Ayşeci~inl düşünmekten başk.a bit 
Eğer Murat ölürse, yerine geçecek derdi yoktu. Fakat, d•~n!..: h;:ı.vası in

olan şehzade İbrahim hlç şüphe yok sana derdL"ll ve acılannı pelc çobuk 
ki, içki yasağını kaldıracaktı. zaten unutturur derler. Hamza da. nradan 
şehzade İbrahlmln her gece glzlı gizli bir ~aç s3at geçince denizcilerle soh
ıçtiği, içki alemler!. tertip ederek eğ- bete daldı. D~rdlnl de~U, ken11.ui blle 
ıendiğl de söyleniyordu. Dö:tlıincli unutuverdi. 
Murat olür ve yerine Ibrahlm çıkar- YelkencUerden blrl H.ımu retse 
sa, ~te o zaman Istanbul gençll'rl de soruyordu: 
zlvanadan çıkacaktı. Uzun yıi.ların - Kaptan pa.şa.mız, (Karı :ti'>r.ııanh 
lçkl hasretlle uslula.şan insanlar bir- yakalamadan donmeyln demU, .• ~>ğ
denblre içkiye kavuşacaklar ve her ru mu 
semtte meyhaneler açılacak, ic;ld ip- - Evet •. 0.J~rudur. 
tilisı en namuslu, en ağır baştı ına- - O hald~ 01'.ınceye kadar Akde-
hallelere ve evlere knd:ı.r strayet e-:ıe- nizde dolaşacağız demektir. 
oektl, - Niçin? Onu ele gt!çlre-.::eğimızden 

Hamza - donanma Haliçten çıklr- ve yahut herh:ıngl bir şckılde sırtını 
ken - bunları düşünüyor ve: yere getircceğlmL:den emlıı cıcğ 1 mi· 

- Bizim mahallenin gençleri der- sln? 
hal kendilerini içkiye \'erecekler, dl- - Hayır, 
yordu. işte o zaman ma.hallem!zdekl - Sen K'Jr..ı koraa.nı tanır 'llısın? 
genç kadınların namus ve şerefleri - Tanımaz olur muyu ıı? Öç yıl 
tehlikeye dü*cek.. Sarhoşlukla blt önce, adalardan bLrı.nde kendlslle 
çok sarkıntıhklar. kavgalar, vakalar karşı i<aı-şıya oturup lç~tl lc;mlştlm. 
olacak. Allaha dua edelim de ben Ak- O zaman Kara :wrsan t.ı;cıp edlLml
denlzden dönünceye kadar pad şaha yordu. 
bir ho.l olmasın. - Çıinku. bugünku kadar belalı 

Hamza kendi kendine söylenirken. b ir nda.m değlld •. 
gemiler sarayburnuna gelmişti. - Bugun d" onu yolıı gellrm",· 

Kaptan gemlslnln buradan l'opkapı mumkıindu, aslanım ! Bu adamın yuz 
sara:rını yirmi bir p:ıre to~la sern.m- ı tarafından belki d:>ks.ın dokuzu te
laması adetti. Kaptan gemisinin top-

1 
nadır. Fakat b.r tarafı \'artiıl" ki, o 

çub:ışısı, Hamza reisi arıyordu. ctıı. tiıktirdüğunu ya!amnması, vJr lıgi 
Kaptan e:;11ir verecek, topçub:ışı ateş~ 1 sözu tutmaındır. 
b::ı.ştıyacaktı. ı - B0y:e bir h.ay'1uttan re toıli 

Topçular top başmdJ. bekliyordu. a!a.bllirlı: :ct.i. sbr.und:? durmuş oısuu ,• 
Hamza kumbar:ıcılardan birinin ' - Kendisınl tlt~mın ederdik. ~i.ıhıl

yüksek s~sle konuşm::ı.sını du:;uı!cı: J lertmizd~ vurgunculuk yapnuy ':J ~uıa 
- Eyvah .. Saraybumuna gelml,.lz .. dalı: söz alırdık. 
Dedi, yerinden fırladı. Bereket ver- - Adam sen d • • Bunlnt bJş so.:-

sln kl kumbaracılar ve topçullr ı~ lerdlr. O, snunde duracak lılr hny-
ba.şında. hazır bulunuyorlardı. dut o!saydı. tlk once Pı.ıpay karşı 

Hamza ate, emrini verdi. verdığ! soule durur, onun ~emUemı. 
Toplar atılmağa başladı. de vazife alırdı. Ko.ro k!lrsan oyıe &f'-

Hamza hazin bir tavırla başını s1l- nln s.ındığın ı;lbi kl)lay kolay nlzam 
ladı: 1 ve itaate. doğrulukla ç:ılışm ğa alıç· 

- Pad!şah hasta doşeğlnde yatı- nu,1 bir adam de~lldlr. Öylesinin b<ı· 
yor. Attı~mız toplann seslnl ya duy·ı şını ezmeli, bumunu kınnolıyız, Bu
du, ya duymadı. Oysa k1 o, Saray ku- nun içinde şıddetlı taklb:ı~ yapm ııı. 
lesinden donanmanın ge;;Lş!ni seyret-

1 
buti.ın adill!lrda onun g .. nı!sınln izini 

mekten çok hoşlanırdı. Şlmdl ~ıhhatl aramalıyız. 
yerinde olsaydı kuleye selam san- - Bu da kolay. B"ıı onun yel!~ ·ıııı
cai!'ı çeklllrdl, bizi .~eyrettı~lnl anlar- sin! urukhrda ~örsem t:ıııırıın. Çekır· 
dık. ge bir ~ıçraı, tkı sıçrar .• Üçüncü ,,ıı:~ 

Denizciler: rııyışta ele geçer. 
- Saray kuleslndoa setim sanca~ı Hamza rel.ı gütmegf' başladı 

yok. - Bıraz once lm\nnuyordun anım!\, 
Diye soyienlyorlardı. Mama!!h pa- şımdı sen de benimle benber:;ln •• 

dlşahın biraz rahatsız olduğunu her- Onu gunün birin Je yak'llıyac ığımız-
1'e3 blllyordu. Hamza denİ2'A:llere: dan emlru>in, r.e~\l ml ! 

_ Padişah hasta olmasa, blzlm se- Yelk'.!ncl, Hamzanın ce.san:Lial ve 
llmımıza mukabele etmez mlydl? wnid!nl kımı!lnıaıc lçin: 

Dedi. Denlzcller mahzun ve kederli - Evet, dedi. Şlmdl lnaaıyoıuın. 
görünüyordu. Birbiri ardınca sırala- Çwıku, sizın. yalmz onu y:akJ.lJrıı.tk 
nan ye!kenlller yol almağa ba,ı:ıdık- azmıle yola çıktığınızı goruyoıum. 
ça. Hamzanın kalbi koparcasına çar- - Padl.ş.ıh dil, kı1pta.n pa~a da, 
pıyor ve Istnbuldan bu kadar kolay vezlri~zam da bunu !:;tlyorlar. Yanl 
aynlablldlğlne kendi de ş1şıyordu. (Knra korsanım yakal~1nmasmı. Boy-

Hamza herşeyden ve herkt-sten ay- le olunca, ben Akdeııız·• b;ı.~:;,a bir 
rılacağmı dilşıinür. fakat sevgill Ay- maksatl:ı çıka.bılir miylm? Elbeth 
şeciğlnden uzaklaşa.c:ı~ıııı aklmdıan onu ele g~çlım~k lçiıı var ıc:uvvctiınlo 
bile geçlrmeıdl. çaıı,ıacağım .. Ve slzler bu yolı.la batı.l. 

- Yedlkule muhafızlığında rahat yardım edecek;1lnlz. Şüpheli adııhr& 
rahat otururken, bu Akd<mlz s·~ferl uğradığımız zaman, sahU b.:ıylann(htk1 
de neden çıktı başıma? meyhanelere da~ılacakıııııı"' •• 0ralar-
.Mınldannn Hamzanın rengl uçuk: d:ıkl Rumlarlı konuşup, a~ızlarınchn 

ve neşesi yoktu. Mannaradan kopup laf aım:ı.~:ı u(traş:ıcaksmız• zır adıı
gelen lodos rüzg~rı karayeie çeviri- lılar onun :z..ıman zomaıı nerelere uğ
yor ve ortalık birden serinliyordu. radığını, nerelerrl.! vurgunlar yapb-

Rüzg!\rın karayele dönmesinden ğını, hangi körfezlere sığındığııu ç•ık 
memnun kalan Hamza: iyi blllrler. 

- hte şimdi deU lodo.>tan kurtul- - Bizden yardım goreceC:lnlzıte 
duk. Kara.yel yelkenlerlmlzl hele ba- şüphe yoktur, a;;lanıml Seıun p~ln
kın ne güzel şlşlrlycrl den cehenneme gideriz. Btı tekrıeıe

Dlyor, geminin güverteslnde elleri rln içinde vazlfe alanhruı hıç hirl 
arkasında dolaşıyordu. öliımden, doviı~ten yılmaı. Herkr.ı; 

seni cand.ın sever.. Hepimiz sıııı~ 
Donanmada Hamzayı sennt.> en, on.ı canla başla, but un varlığımııla bağlı

c:ı.nla bnşln bağlı olmıyan bir fert 

1 

yız. All:ıh da yardımcın olsun. Yoia. 
yoktu. Dümencblnden e.llr fors1sına aydınlt!<:, a~ık bir hav~ d.J. ı;•ktık:. 
kadar her denlzcl Hıı.mzaya hizmet <Arruısı var> 

lerinin önünde geltiller rakıediyordu. 
Bir an geldi ki kendini yerle gök 

arası bamha2ka bir alemde buldu ... 
Bu aralık, Osman, titiz bir sesle: 

temi, ti. Bu fikirler onu gittikçe sarı-ı Canım olur mu ya~ Bu nuıl 1 ala.turka terbiyenin iliklere i§lenıit 
yordu. İş, hanımefendi) Kavlimiz böyle zarureti olarak b.ı.ılarınt önlerine eğ-

Şu erkekler .•. Alev dolu gözlerle miydi~ - diye homurdandılar. diler: e!lerini hinmetle kavujturdu-

- Biraz daha geri çek.itseniz fena 
olmıyacak, kabadayılar! • diye ba
ğırdı. 

Odada yeni bir hareket. 
Böylelikle meydan biraz geniıle· 

yince Bedriyenin esrar dumanile do
lu kafaıında sanki d uvarlar d a geri
ledi, ta.van da yükıeldi, ve mesafe
ler gittikçe büyüdü, açıldı .. . O rtada 
yalnız Emine, bütün kadınlığın bir 
tek mümessili olarak kaldı. 

Etrafında sanki bütün erkekliğin 
haris gözleri toplanmıştı, Yalnız ona 
bakıyorlar, yalnız Emineyi görüyor
lardı. Hem de nasıl büyük bir a~ 
zuyla. 

Bu erkeklerdm çoğu belki de 
ömründe hiçbir kadını hakiki mana
sile tanımamış bek.arlardı. Ve bun
ların hepsi, aşkı, kaplan ve 1'edi cin
si gibi yırtıcı, paralayıcı ve kan dö
kücü hissediyorlardı. 

Esasen Bedriyeyi bu ak§Am bura
ya getiren de bu fikir olmuştu. Şim
diye kadar tanıdığı bütün aı1k şekil~ 
!erinin daha üstünde bir ıey aramı,
ıı. Daha yüksek bir dozla dinmez 
ve kanmaz asabını teskin etmek ia-

kından ııynlmıı pala yalınlığile ha- Ali dayı: lar. 
kan §U gözler ... Onlar ki Emineye - Bak hele ... Bak hele!. .• Ya- Bu hürmet. Bedriyenin hiç İste-
böyle bakıyorlardı. Vücudunun ba- zıklar olsun. - diyerek.ten dizlerini mediği bir şeydi. O bunların gözün• 
zı kısımla.nnda kadınlığın bazı cazi- dövdü. - Peki beni ne demeğe bu- de demin Beşr;inarlı Emineye yıt
besi kalan Emineye .•• Fak.at diğer ralara getirdiniz bu gece~ Ne diye} nan ihtirasın birkaç mislini aramıı· 
aksam ile de ıehvetten ziyade ikrah Kimin için) tı. F ~kat zerresini bile b•.ılanuyordıı. 
ve merhamet uyandıran bu biçare Emin mütemadiyen: BirdC1;1 bire olduğu yerde ellerini. 
mahluka... - Hanımefendi 1 Hanımefendi- yüzüne kapadı, inkisarının bütün ız· 

Acaba ou dumaa.lı odayı doldu- mizf - diyordu. tırabile sarsıla sar.utı ağlamağa ba~-
ran halk Bedriyenin mükemmel ka- Curacı Yusuf bir şeyler çalmak ladı. 
dınlığını birdenbire karıısında. beliri- istiyor; çalıyordu da ... Fakat tem- Kö.;e Eminle Fethi reis yerlerin
vermiı görse neye uğnyacaktı} Mu- posunu oaşırıp, daha bliyük bir san- den kalktılar, genç k danı alıırak 
hakkak ki. bu, bahara açılmı1 bir at eıeri göstermek istiyor. göstere- bahçeye çıkardılar. Çinl\r altındak' 
pencere İntibaı uyandıracaktı. Bu, miyordu ... Parmaklan tellere dola- tc.hta kanapeye oturttular. Biri yü
alkol nedir bilmiyen bir hançereden şıyordu. züne serpmek için su, öbtirü de hav-
geçirilmiı en nefis bir içki gibi vü- Bütün erkekler bu şehirli hanı- lı.. getirmek üzere bir an yrıldılar. 
cutlara hararet, beyinlere duman ıa- mefendiınin karşısında oa~ladılar. Bedriye ispirto ve haşhaşın tesi
lacaktı. Onlar Beşçinarlı Emineye yüksek- rile; ve bunlardan dah fazla, yedi-

Çifte telli gene elden ele kendine ten, erkekçe bakmağa kendilerini ği m~nevi darbenin arsıntısı altında, 
kndar gelince Qİr nefes daha a91ldı. salahiyetli görürlerdi. Fakat bu ka- bir müddet tamamile hareketsiz 
Sonra esrar sigarıuını fırlataralıc çe- dına, ancnk bahıiı alabilecekleri, oturdu kaldı. Yalnız z m n Zdmun 

vik bir hareketle ayağa kalktı. Kal- ihsan görebilecekleri böyle bir ha- 83abi hıçkırık! rla vücudu titri
pağını eline aldı, uzun kıvırcık saı;- nımefendi hazretlerine~ Ne mü na· yordu. 
ları omuzlarına döküldü. sip? Estağfurullnh, hadlerine düşme- Calıba gözl,.rin de d~ l:ıir arıza ol-

- Curacı Ywufl - diye haykır- miştil Utanıyorlar, yerin dibine ge- n.uş~u. 
dı. - Ben oynıyacağım r Benim için çiyorlardı. Hatta mümkün olsa, bi- Nedir o öyle? •.• 
çal. rer birer dı~arı bile sıvışacaklar. Koruluğun gölgeleri kımıldıyor 

Ortalık evvela karışır gibi oldu. Artık oturak oyununun Adabı gibi... Yerde sürünerek yürüyenler 
Köse Eminle F ethl ı:eiaı icttbettiriyor diye değil, f~kat mf 1 var. (Arkası var) 
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28 Teşrinievvel 1942 

"Kocakarı Burnu,, köyü 
(Baş tarafı 5 inci ulaifede) 

- A tm ayağını kesin b diye ba
ğırın en, kadının bu ikazı üzerine atın 
ayağına oklnr yağdmlmı~ ve at ya
ralanıp yere yuvarlanmıştı. Bu 8\P" 

retle ele geçen Miloş Kabiloviç, pa• 
dişahının intikamını almak istiyen 
ıipahinin clindr. can vereceğini an
lar anlamaz, kendisini yakalatnn 
ihtiyar kadına birkaç söz söylemek 
için müsande i'51emiştir. Sipahi, pen
çesine düşen kaatilin bu son arzusu· 
nu yerine getirmekte mahzur gör
memiştir. Miloş Kabiloviç., bu koca 
karının - Ji üzünü Öpmek bahane
sile - burnunu di~lcrile koparmıştı 1 

Birinci Muradın şehidedildiği yer 
ile Miloş'un tutulduğu yer arasındn
ki mesafe, yarım snnt kadardır. Ara• 
da Lllp nehri ayaklanndan Sitnisa 
isminde bir ırmak vardır. Birinci 
Muradın şchidedildiği yere barsak
ları gömüldüğü için, buraya bir tür
be, bir meşhet yapılmıııtı. Birinci 
Muradın me bedi Sultan Hıımit za
manında ve biliıhare Sultan Reşadın 
Rumeli seyahati münasebetile de 
iki defa tamir ettirilmişti. Meşhet, 
Kosovn meydan :muharebesinin canlı 
bir nişanesi olduğu halde bizim ida
remiz zamanında oldukça bakımsız
dı. Buna mukabil, mahalli Sırplılar, 
Miloşa büyük bir türbe yapmışlardı. 
Türbenin yanında da cBabi Non 

imıinde bir köy vardır. cBabi> Sırp
çada ckoca lı:an> ı cnon da. cbu
run> manasına ııeldiğine göre, ka
yün adı cK.aca kan b urnu> mlna
aında olduğundan, yukanda hiklye 
ettiğim efsaneyi canlandırmaktadır. 
Sitnisa ırmağının ıuyu Sırplılar nez
dinde mukaddea olduiu gibi, köy 
ile Miloş türbesinin bulunduğu aa
ha. milli ve dint b ir ınahlyeti haiz
dir. 

Miloş Kabiloviç'in tUrbeııi, Bal
kan harbinden sonra çok muazzam 
bir hale getirilmiş, etrafı tanzim edil· 
miştir. Bundan bnşka. Bclgradın 
Opem meydanında da bu adamın 
namına çok muhteşem bir abide di
kilmiştir. 

Tarih bakımından bir düşman hU
kümdamu öldürmekten başka b ir 
marifeti olmıynn bu adam, Sırp mil
li birliğinin timsali olarak bu şekilde 
efsancvilcştirilmi bir kahraman ola· 
rak canlandırılmıştır. 

Mustafa Ragıb 

Osmnnh Bankasından: 

Osmanlı Bankasının G:ılat.a. merke
zlle Yenicnmi ve Beyo[tlu şubeleri, 
Cumburlyet bayramı mUn:ı.sebetl.le 
28 (öğleden sonra), 29, 80 ve 31 Uk
teşrtn 1942 tarllılerlnde kapalı bulu

nac:ıttır. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme 

Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli 26110 Ura olan 12200 adet Jtnyın maden direği 

8/11/ 1942 cuma günU saat 15 de kapalı z:ırt usulil lle Ankara.da İdare bi
nasında. toplanan Merkez 9 uncu komisyonca sa.tın alınacnktır. 

Bu !şe girmek ısteyenlcrln 1958,25 llrnlık muvnkkat temınat He ltammun 
tayin ettiği vesiknlan ve tckhflerlni aynı gün saat H de kadar adı geçen 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler parasız ol:ırak J\nkarada Malzeme dairesinden, Haydar
paş:ı.dn. Tesellüm ve Sevk şcnlğinden ve Hava İstasyon şefllğindeıı tl:nin 
ohm ur. (663) 

* 
Muıeahhit nam ve hesabına muhammen bcdell 615 Urıı. olan 40 adet 

büyük ve 15 adet küçük Relolcumhur foto~rnf çerçeveleri nümnnPlcrl veç
hlle 10/11/1942 s:ılı günü saat. 15,30 dn açık eksiltme usulü lle Ankara'da. 
İdare binasında toplanan Mnkez 9-uncu Komisyonunca satın nlmncaktır. 

.Bu Jşe girmek isteyenle:ın 46,13 liralık muvakkat teminat tıe kanunun 
tayin ettll;i vesikaları hamilen aynı gün ve saat~ adı geçen Komisyonda 
hıı:r.ır bulunmaları lflzımdır. 

Şartname ve nümuneler Ankara'da. Malzçme dairesinde, Bayd:up.ı..,a'da. 
Tesellüm ve sevk Şefllğinde görfileblllr. c859• 

* 22/10/942 tarihinde yapılan ekslltmeslne talip zuhur et.ın1yen ve m u-
hammen bedeli 72000 lira olan muhtellf çlnko levha 12/11/942 perşembe 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ııe Anlrorndıı İdare blnasmda toplanan 
Mcıkez 9 uncu komisyonca satın almacnkt.ır. 

Bu ~ girmek lstJyenlertn 4B50 llrallk muvakkat temlnat lle kanunun 
tıayln ettiği vesiknlan ve tekllflertnı aynı gQn ıaat 14,30 a kadar adı geoçen 
Komisyon relslllt1ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler ı Ura mukabilinde Ankarnda Merkez ve Baydnrpaş:ı.da 
Haydarpaşn veznesinden temin olunur. (959) 

Fener kulesi inşaatı 
Devlet Limanları iıletme umum müdürlüğünden: 

Keşif bedeli dört bin üç yilz dort llra "eksen ıeklz kuruştan ibaret 1'en1-
kede yapılacak ktığlr fener kulesi inşaatı açık ekıılltmeye kanulmuştnr. 

Muvakkat temlnat üç yüz ylrml 1k1 llra seksen yedi lt~ur. İhalesi 
ll/ll/942 tnrllılne rns1Jayan pazartesi gihıil saat on beşte Galata. nbtmıınd..<t
ki umum mudürlük binasında toplanacak olan Satın alma k.omısyonunda 
yapılacaktır. 

Ş:ırtname ve teterrüatı her gün sözii geçen komisyonda &örillcblllr. 
(~) 

Doktor ve dişçi kalfası aranıyor 
Ereğli k ömür havzuı sa ğlık teşkilatından: 

ı - Ereğli K. işletmesine bağlı Sa~lık teşkllAtında mUnhal bulunan 225 
lira aylık ücretli Merkez mıntakası ocak ve müessesat heklmlliH ile 225 
Ura aylık ücrctıı KUlmli dispanseri 2 nci heklmll~i lçln ikl doktor, 

2 - Keza Merkez hastahanesi dl§Çi pollklinlğl için 75 er lira aylık üc
rctıı lkl dişçi kalfası alınacaktır 

S - Aylık ücretler üzerine ;.yrıcn tevkalrıde zam verilmektedir 
Tallplcrtn dllckçclerlnı i4/11/942 cumartesi. günll alc.Gamm& tAdar Zon

guld:ıktn E. K. işletmesi Sağlık teşkUAtı b~ hekimliğine göndermeleri nan 
ohmur. (804) 

lnhi arlar U. Müdürlüğünden: 

İsmi Mlkdnn 
Bel'gamot ~ns:ı. 2500 kilo 
BenJuvan • 100 • 
Misk • 10 • 
Neroll sun'! • 20 • 
Romeron • 35 • 
Sedro • 10 • 
1 - Yukltrdo. tsmJ Ye mlkdarlan yazılı esanslar fartnamelert m uclblnce 

pa-.ııklıı. satın almacaktır. 
2 - Pazarlık 8/11/942 ctıma günil saat 9,30 da Knbo.t~ Levazım §U

~ndekt merkez alım konılsyonunda yapılacaktır. 
S - şartnameler her gün öğleden sonra sözü geçen ~ede gôrüleblllr. 
• - isteklilerin pazarlık için tayın olunan güp. ve saatte tekllf edecek

leri fiyat üzerinden % 15 güvenme paraslle blrllkte mezktlr komlsyona mü-
racaatıan llAn olunur. (682) 

Gayrimenkul satıı ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

Sıdıka t>'lkümen 28122 hesap numarasile Sandıtımızdan aldıtJ. (14400) 
lira.ya lt:ı.rşı Kumkapıda Muhsine Hatun mahalleslnde Kömürctı. Çifte O~ 
l.lnler, Samsun sokak eskl 2, 4, 8, 8, 15. ye:nt 2. 4, 6, 8, 21 ve cskt 10, 24. 26. 28. 
ao. 32 MU. 82 venı ıo, 24, 28, 28, ıo, 12 Mü. 82 ve eski S4 yeni so No. ıu kAg1r 
ır.ektcbl birine! derecede ipotek etmiştir. 

Taklp dosyasında mevcut tapu kaydı suretinde ve ikraz dosyasında mev
cut. üç adet tapu aerıedl aslında. mezk'Or gayrimenkullerden blr1 Muhslnft 
Hatun mahallesinde Kömürcü ve Çitte Gelinler soka~da eski 2, 4, 6, 8, ı~ 
yeni 21, 2, 4, 8, 8, 21 No.Iu mukaddema 2 bap dükUnı miiştcmJl 3 bap hane 
elyevm yckdiğerlerhle makluı> mektep olup hududu sağ tanı.fı Çiftegellnler 
c:ıddeslnde cedit 26 No.lu Kahveci Kozma Sandokldls hanesi sol tarafı Kö
mürctı aokağında mevcut Fı-ansız Katolik mektebi ve arkası keza. mevcut 
mezkftr Fransız Katolik mektebi cepbesl Kôm1lrc\l ve Çifte Gellnler cadde
slıe mahdut olduğu ve diğeri aynı mahallenin Samsun, Kömürcü .ooknltmda 
eski ve yenl 10, 24, 26, 28, 80, 32, 82 M. No. ıu Söroplat de L'nssaınpsyon nıı.· 
mındakl Fransız rahipleri tarafından lbadethanell mektep ve mnnastır it
tihaz ett1klert mezkftr numar:ı.Jarla mtlrnkkmn menzll ve dllklttmı milştemll 
diğer mc:nz1J ve üç arsa. olup hududu bir tarafı K'3Jnncıoıı.1u Pollhron menzili 
ve bir tnrafı hacı Pnvıı 'Firaydl menzili ve Kömüren sokatp. ve bazen Hlrlsto 
Malatakl menzili ve bahçesi ve bazen sarraf Mlhal m~zlli ve nydınlığı ve 
bazen yine Hirlsto Mnl:ı.taki menzili bahçesi ve bazen Mehmet veresesi men
zili b:ıhçes1 ve b1r tarafı Hnffaf Haça.tor veresesi ba.rnkası ve nrsası ve tarnfı 
rabU Samsun sokalrı llP. mnhdut oldu~u ve 3 UncUsU aynı mnhnllede Samsun 
sok::-ğındn eski 34 yeni 30 No. lu Mukaddema bnI'aka elyevm dispanser olup 
hududu sa~ tarafı mevcut Fransız katollk mektebi sol tarafı cedld 32 No. lu 
AndPrya Armopolo hnnesl ve bahçe.st ve nrknsı Çlfteccllnlcr sokn~ınd:ı ce
dit 23 Numaralı knhvccl Kozma Sandokldls hanesi bahı:esi ve bazen yine 
Çlftegcllnler soka~da cedit 23 No. lu yazmacı M3ksut hnnesl bahçesi cep
hesi Samsun sokaCıle mahdut oldu~u beyc.n cd!lm'ştlr. 

8ahlf e ' 
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ikr::mı esas olan muh:ırnmtn raporu muclblncc mcz..lef.ır gayrım :ıkuller 
mrcmuunun mesahnsı 1082 metre murabbıııdır. Bundan 510 metre murab
baı dört katlı ve 64 metre murabbaı da bir k tlı blıY.ı zeınlnlert olup bmalat 
ka lr çatı örtüsü kısmen kı\g1: ve kısmen :ı.hşap lçl boyalıdtr. Meıkür bina
ların bir ncl katında ı oda, 2 sofa, 1 koridor, 7 hnlA, 1 çamaşırlık, 1 yemek
nane Udncl katmdn 7 oda, 2 sora, 2 koridor, 4 hrla, 3 yatakhane, 4 dershane, 
2 yemekhane, üçüncü katınd:ı 3 oda. 2 sofa, 2 koridor, 2 halfl, S vatn.khnne, 
2 ~rmekhanc, dördüncü kntınd:ı 13 od:ı, 1 sofa, ı koridor, l haltl elektrık ve 
teıkos suyu tesls:ıtı vardır. Işbu gayri menkuller halen klıl halinde ve Yüce 
Ülkü lisesi olarak kullanılmaktadır. 

Vadeslndl" borç ödenmemesldnen dolayı hakkında ynpılnn tnklp üzerine UZUM ve iNCiR SATIŞLAR 
3202 Numaralı kruıunun 46 ncı maddesinin mnturu 40 ncı maddeslne göre 
satılması lc:ıbcdr.n evsafı snlresl yuknnda ya:ıılı Uç senetle tasarruf olunan J • • • · Ü •• T S b 
işbu gnyrimcnkuller tahsis olundukları şekil istimale blnnen bir ş:ırtnamc zmır ıncır ve zum anm a ş 
Ye ktil hnl"nde satılmak üzere bir buçuk ay miidd"llc açrt nrttırm:ıyn kon- kooperatifleri birligv inden: 
muctur. Sntış tapu slcU kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmayn girmek 
isteyen (4500) llrn pey :ıkçesı verecektir. Milli bankalarunızd:ın birinin te- Blrllğlmiz Türklyenin her tarafından vertıen tne1r n tzüm atpa-
mlnrıt mektubu da kabul olunur. BlrlkmLş bütfın vergller belediye res!mlerl rışler1nı kabul eder. Toptan incir ve üzüm aatuı alıp tendi b61gelertnde 
teli!ıllye rüsumu borçluya nlttır. Arttırma şartnamcsl 27/l0/942 tnrihlnd!!n ıu- satmak ısteyen milesscsclerln doğrudan doRnıJa blrliğim\1.e stpartşle-
bı:rC'n ·ctklk etmek !stiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundunı-
l:ıc:ıktır. Tapu sicil knydı ve sair lüzumlu m~lümatta şırtnamede ve takip r1nl vermeleri rica olunur. Blldlreceklert adrealere teslim.at yapıtr. İn-
dcsynsında vardır. Arttım1:ıya girmiş olanlar, bunları tetklk ederek satılığa clr ve üztlmlerl.mlz ato.ndard t.tpler olduıtu Sçhı kallıelerl detlfmez. ve 
çıknrılnn gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve teHl.kk1 olunur. alıcılar 1ç1n tam teminat atzeder. 
Birinci arttırma 23/12/942 tnr!hlne müsadlf CÇarş:ımba) günü Cağnlot:lunda Telgraf adresi: Tanın 1mıir. 

kflıl"' Sandığımızda saat ıo d:ın 12 ye kadar yapılaca'ktır. Muv:ı.kkat füale Iİlll•••••••••••••••••••••••••• .. 
yapılması için tekli! edilecek bedelin tercihan alınmnsı lcabeden gayrimen-
kul mUkC'lle!iyetUe Sandık rlacn~ını tamamen geçmiş olmıısı şarttır. Aksl 
tr.kC:ırdc son arttıramn taahlıildü haki kalmak şart11e 11/11 943 tat1hlne m il
.sadlf (Pazartesi) gün!i n.ynı maha l ve ayn ı rnatte son arttırması yapılacak
tır. Bıı arttırmada gayrı m~nkııl en ~ok arttırnnın üstünde bırakıla
caktır. Haklan tapu slc1llerUe sabit olmayan aH'ıkadarlar ve trt-ifak hakla 
.sahlplerlnln bu haklarını ve hususile faiz.ve masrafa dair lddialannı 11An 
tarihinden itibaren (20) gün !ç!ncle evrnkl mü<:bltelerlle beraber dairemize 
blldJnr.elcrt llı.zundır. Bu suretle halilannı blldlrmemlş olanlarla hnkları 
tapu &lelllerlle sabit olmıyanl:ır .satış bedellnln paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha !azla mnlüm:ıt nlmnk ı~tıyelnertn 940/2354 dosya numaraslle sandığı
mız Hukuk işleri servlstne müracaat etmeleri lüzumu mm olunur. 

- DJ KKA T -

DL~İl'ET SASDil;.I : Sandıktan alman gayrlmenlm!U 1Potck göstermek 
isteyenlere muhammlnlerlmlztn koymuş olduğu ıuymeUn % 40 ncı te<:avilz 
etmemek ilzere ihale bedelinin y:ınsına kadar borç vermek suret1le kolaylık 
gö..<1.ennektcdlr. (9HB 

İstanbul Jandarma Satın 

l\liktarı 

29200 adet 
29200 adet 
2il200 adet 
21900 metre 

GO kllo 

~ıısi 

Gürgen tıpa 
Uıstllt rondclA. 
Ktıncn 
Knytan 
Kendir ipliği 

alma komisyonundan: 
Fiat Muvakkat temlnat 

Kuruş Lira Kunış 
4 87 60 
5 109 50 

10 219 00 
3 49 28 

800 36 00 

501 38 
M1kt:ın, cinsi, tipıtı ve 1Jk temln'.!tı yuknnda yazılı nümune ve şartna

mrs.lnc uygun matra nrnlzemesı 6/11/942 cuma günü saat 15 te İstanbul 
Taksimde Jandarma satın alma komisyonumuzda pazarlıkla. nlmac:ı.ktır. 
Beş kalem malzemenin bir arada veyn ayn ayn ıstckllleıe ihalesi calıx:Ur. 

Nümunele.r her gUn komisyonumuzda görülür. Şnrtnamcs1 parasız alı
nır. İsteklllcrln ibrazı kanunen icnb eden evrnk ve teminat mektup veya 
m::ıJ..."'buzlartle pazarlık gUn ve saaUnde komlsyonumuz:ı gelme.lerl. (936) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
Denlz fabrikaları muhaseberlndc istihdam edllm~k Uzere dört Ucretll 

memur alınacaktır. İsteklllerfn dilekçe ve icap eden veslkalnrlle Gölcilk de-
niz fabrlkalan genel müdiirlüğline müracaatları. 1756• 

, Maliye vekaletinden 
ı - Mallye daireleri ihlJy:ı.cı için 1800 top bir taraflı, 2900 top iki taraflı 

matbua kftğıdı üzerine bastırılacak 8,626,000 adet cetvelln b:ı.S'kı Ucretı ka
palı zart usulllc ekslltmcye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ücreti 6010 llrndır. 
3 - MU\•nkkat teminatı 518 Ura 25 ktıruştur. 
4 - Şartnamesi Levazım ve kıymetli evrak müdürlü~Undcn, istanbuldn 

Doln:abahçede Mallyc evrakı matbua amban memurluğundan verlllr. 
5 - Eksiltmesi 4/11/942 Çnrşaınbn günü saat 16 otuzda maliye vekft.leti 

Levazım ve kıymctll evrak müdüriüğiinden mfilC$kk.ll ~kslltmc komlsyo
nunc.1 ynpılac:ıktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve S üncü maddelerinde yazılı 
belgeler muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublle birlikte 
kanunım tartfatı dairesinde komisyona mllracaatıan. (671) 

Kütahya valiliğindenı 
Kütahya Merkez Hastanesi için bir adet Fürbastür, bir adet elektrik 

santrtruJ, bir adet elektrtkU etüv, bir adet Benmarl, ve bir adet amellyn.t. 
mı-sası .satın -alınacaktır. 

l - Filrbnstürün muh!ı.mmen klymetı '150. elcktrlkl1 SnntrfuJun 350, 

Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları Anonim Sosyetesinden: 

Fabrikamızda yct§tirilmek üzere iki pnç kimyqere Ye dört 
San"at okulu mezununa ihtiyacımız vardır. Kimyaprlerden }İlan 
bilenler tercih olunur. Alakadar lann lüzumlu yeeiluJarla birlikte 
Galata Pcrşcmbepa:zarında le hanındaki biiromaza mürac:aatleri. 

Maliye vekaletinden 
ı - Mallye dalrelcn ihtiyacı için tabettlrileeett 111528 ellt koçanın baalu 

ücreti kapalı zarf usullle eksutmeye ltonulmuttur. 
2 - Muhammen baskı ücreti 25399 Ura 40 brattur. 
3 - Muvakkat tenıln:ıtl 1904 lira doksan aiti kuruştur. 
4 - Şartnamesi ı lira 27 kuru~ muka.b1llnde levazım ve kı~etıl ~vrat 

mlldürltlğünden, İstanbuldo. Dolmo.bahçede maliye evrakı matbua aıpban 
nıemurluğundan verilir. 

5 - Eksiltmesi 4/11/942 Çarşamba günü !&at 15 otuzda Maliye Vetlletl 
Levazım ve kıymetu evrak müdürlilğündeı. müteşektll etstıtine ıı:omısıo-
nıınca yapılacaktır. · 

İsteklllerln 2490 numaralı kanunmı 2 ve S tbıcll maddelerinde nzılı 
belgeler muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mettublle blrllırte 
kanunun tarUatı dnires!nde komisyona milracaatlan. (8'12) 

1 
'I 

İplik büktürecek fabrikacı ve tüccarlann 
nazarı dikkatine: 

Ipllk bükturmeden evvel, Yenı postahane arkaamda, Aflr ıu. ı:ad
deslnde, Küçük Ticaret Hnmnın s cil katmcla ,eni te8la etQllm !pllk 

katlama atölvemı ziyaretini:; n:enfo.attnbl temin edeı. -

SACINJZ DÖKÜLÜYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESlRINI DERHAL ~ÖRORsONOz. _ .. 

Öksürük ve Bronşiti 

TUR&L 
k 

_ tlektrlkll etnvün 850, Benmarl'nin 350, nmellyat masnsuıın 2700 llradır. Maliye ve aletinden 2 - Bunlann umumunun muvakknt teminatı (375) liradır. Komprimeleri derhal geçirir. 
3 - Ekslltme 6/İklnclteşrln/942 cuma günü s:ıat (15) de Vll~yet Dal.m1 

ı - Mallye dalrelert lhtıyncı için tabettırllecet '19250 adet detterhı bas- Enctlmenı huzurunda yapılacaktır. KUTIJSU 35 KURUŞ'nJR. 
kı tlcreU kapalı z:ırt usullle ekstltmeye konulm~ur. 4 - Şartnamesinin bir örne~ Istanbul VllAyctl Sıhhat ve İçtımnt Mtın- İ b 1 El k 

2 - Muhammen baskı ücreti 260 52 llrıı dil kuruştur. venet MildUrlilğüne gönderilmiş olduğundan ısteklller mezkQr Mildürlliğe ıtan U e trik, Tramvay ve Tünel iıletlemeri 
S - Muvo.kkat teminatı 1953 llm 94 kuruştur. nıüracnatıa görebilecekleri ı;lbl Vllftyet Dtılmt Enctımenl kalemindeki dos- umum müdürlüğünden: 
4 - ş rtnamcsl ı lira so kuruş mukabilinde levazım vo kıymetli evrak yasını da göreblllrler. (7E!l) müdUrluğund n, İstı:ınbuldn Dolmabalıçede maliye evrakı mntbua ambarı 1 - Talmbi keşif bedell 452l8,7o lira olan SUlhtarda blr maızeme &IDıf 

memurluğundan verilir. ban ln.ş.ı.sı l§l mektupla :tlat ve teklif istemek ımıltl ile mlltmeye Irorımut-

5 - Eksiltme l 4/11 942 Çarşamba gilnft ı;aat 14 il otuzda mallye veklHetı Dr. HALİL SEZER KARYOLA tur. 2 _ Muvıı.kkat teminat 3391,40 Ura.dır. 
Levazım ııe kı m tll evrak müdürlllğtindıH mtlte,şekkll eksiltme kom1SjO- VE MADENİ EŞYA F ABRIKASINDAN 8 - Asgar! 25000 llrolık bu nevi bina inşa.mu teme 
nunc'.l yapıl:ıc l tır. yapmış oldu~una. dıı.lr ve br zı ı md r. 

I t klll rln 24 o numaralı kamımm 2 ve 8 üncU mnddeler.tnde yazılı Fnbrik mızın soı:ı ılatcm Nikcl"j ·ve 4 _ Teklitl rin 4/1 4 
ı.. ... 1..,,..ı - -- ,_ ................... a.+ !ft\....ı ................. ......ı. ...... ı.....-lı~..ı.JL.....aJıd».lb.l.l.t......ı.J..JJ~..UL. ... -ı..:......:ı..ı..-. .... -ı-...w ...... .JuılaaııL.....ııı&.. .......... __ __._.. ...... ..aı. .... --aı. ..... _: _ _.:.=:;::ı;;.;_ .... ilıiiiiıiiiiiiiilııiiiiııiiliıiiiıiiii• 
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Vücut için vitaminin ne kadar 18.zım olduğunu herkes bilir. Cilt lçln de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve giizelllk en.stltlllerl vltamlnll kreml 1sUma1 
ctrneğe b~lamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Clltlerlnl beslemek ve gayri tabiiliklerlnt ve enfekslyonlannı gidermek yolundaki gayelerln.tn tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
miıthfş bir heyecan tevllt eden bu kremler bütün müstahzaratı Alemşumul bir mahiyet alan eczacı Hasan'ın enerjlk rnesalslle istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin kremler! namlle plya.._"D.ya 
cıkanlmıştır. Yüzdeki sivilcelerle ergenllkl ve buruşuklukları lzale eden, ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelleştiren bu kremleri derhal ve bllft. tereddüt istimal. edlnlz. Hasan Deposu ve şubele
rinde tüp 25, büyük 40, küçük nzo 80, büyük 150 kuruştur. 

YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA tevka.lAde 
iyi gelir, Derinin taze!enmes!ne 

ve yenllenmeslne hizmet eder. 
HER ECZANEDE BULUNUR. -Sablık büyük 
ZEİSS Mikroskopu 

m a teferrunt 
Sırkecıd Merkez eczane.si 

sahibi bav Ali R1zava müracaat. -
1 ~::.~ ~!.~ ~!!!L~~~~~~ 

Beyoğlu A~acnmll, Sakızağacı, ı 
Çopluk~eşm~ sokak Noİlıiıı131i.••ii 

İİlllİIİİlllm Tel: 424GS. 

Genç bir B~yan 
B yoglu Istıklal cadd"'SL'ldekt 

mcığnz.llnnn birinde Lüks eş
y;;ı lle Parfümeri satmak üzere 
kiralık KVÇCK BİR RFYO'S 
ARIYOn. 

I.; teyenlerln lstnnbul 7:il Po,
ta kutusuna mektupla müracaat. 

Dr. 111 AN SAMİ ;ı 
on okok aşısı 
ğuklu~ ve 1htll~Unnna karşı 

i pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyohı 
Sultanmahmud türbesi No. 113 

* .. mıııonıı Halkevi tarafından 
Cumhurıyet bıı.yramında açıfaca • 
r:M Ilı Zaferler Dlyoromn ı• sergisi
nin on h zırlıkları lkm:ıl edilmek 
fü:eroolr. 

Acele sahhk Ev 

ı 

Bostancı tren, vapur \'e tram
vay tıısyon ve iskelelerine (400> 
metre mesafede müsait bahç'!ll 
ve srnıt yol kennrında nhşap lki 
k tlt, o.ltı odalı, banyo ve tcferru
ntlı, su ve elektrik tesisatı bulu
nan ev acele ~atılıktır. Görmek 
. .yenlerin Bo.>tnncı İçerenköy 
"ıddesı 28 numarada :Muzaffer 

.... - ,.. .. .~ '- .... jt;,.,. ~ • . . Jo • • "" ,Jc - •• ... •• -~ 

SJl:iii::• Gfırfınc milracnatıan, - Eybp Askerlik Şubesinden: 

K racii ı\ !iye Hukuk Hikimliğin-

i ı ı -.i ___ __ 
-.- ' Kısa htzmet hakkını knzanıın yuk- w.11111111111••&••••••• 

sek okul mezunları (939 doğumlular 
IC?n: 912 '518 
Iznılt Cedit mnhııllesinde 17/1 No. 

ltı vde Mustafa kansı Kadrlye Göç
mez tar:ı!ındıın Iıınlt Halk slnema
sında kin iken Istnnbul Beşlktn.ş 

hariç> ı sonteşrln 942 gUnU Anb.ra
dıı. Yedek sub:ıy okulunda bulunıı
caklarnd:ın, sevke tnbl olo.nlnnn a.ce
le şubeye milracatlan. 

Sinıınp:ışa mnhnllesl Şair Veysi soknic Beşik~ S\!lh Birincl Hukuk Hi\-
No. 47 hanede Mustafa aleyhfue ika- klmllğlnden: 942/389 
rne eylediği boşanma dılvasından do- Marl.kn. Kotakl: ArnavutıkıJyüude 
l:ıyı muddeıalcyh namına gönderllen Palacı &>knğında. 44 sayıda mukim 
da\' tiye Posta idareı:ılnce munıalley- iken M.Ien tkametglhı m~hul Ab
hln gosterllen ndresten çıkl!ğı ve M- duUah Ay tarafından Mıı.tyo, Despl
len adreslnln meçhul bulwıduğu an- na. Avantlya, NlkUor, FotLka ve aley
la~ılmakla H, U . .M. K. nunun 14! in- hlzlne açılan Arnavutkö;runde Palacı 
el maddesine tevfikan gazeteni7.lrt sokağında 44 sayılı evin lzalel şuyu 
23 7 942 to.rUıll ntishasında ilanen dhasında: IlA.nen yp.p1lan tebligata 
dav~tlye tebll(; edlldıği halde mahke- rağmen mahkemeye gelmediğlnlmen 
meye lcnbet etmediğini gtbl kanuni gıyabınızda duruşmaya devam Oılun
bir vekll tayin lle göndennediğmden. du. GaYrt menkule alt Tapu kayıt

Emlak alım satım ve inşaat 
bürosu satış ilanı 

ı - Fatihte trnmvny caddesinde 28 nurmırada Mım Eml~k o.hm sa 
tı:m ve inşaat bürosu a~ılmıştır. 

2 - Sayın halkımızın vt- eml!k alıcl ve satıcıların her ttlrll1 mllro.
caatıa.n ve arzulan kabul edlllr ve muntcızam bir şeklide sonu 

erdlrlllr. 
3 - Toµkllpl haricinde ve Edlmekapı haricinde fıı.brlka kıırma.ıtn el

verlşll ııentş ve tçtndı.t bln9lan bulunan araziler müessesemizde 
saWıkt.ır. 

' - İ.ita.nbul cıtıeUnde LA!cli, Ca~aloğlu, VeznecUer ve Fatih ı;emtJe
rlnda konforlu apartımanlar ve apartıman kurmağa müs.ı.tt 88!11.ş 
ve güzel arsalat ve evler saıüıktır. 

r.mı edenlerin mite~ye mllracaatları reca olunur 

H. U. M . K. nunun 401 inci maddesi- lnn celp ve tet.klk olundu. Duruşma- --••lilllilll• 
ne tcvtlkan Ul\nen gıyap kararının nın bu kere bırakıldığı 2112/942 """ 
tobll~ine knrar verllmiştlr • Knrar çarşamba günü .&ıat 10 da mahke
veçhlle kanuni müddet içinde 1Uraz meye gelmediğiniz takdirde H. U, M. 
etmek ve muhnkementn muallak bu- K. nun 402 inci nınddesi mucllJ1nce 
lun1uğu 5'11 '042 perşembe günü sa- gıyabınızda duruşmaya devnm olu-

DANSLI MATiNE __ 

at 10 da Kocııell Asl1Ye Hukuk Hil- nncnğı gıyap karan yerine kaim ol-, 
klmllğlndc bulunmak iızere ilanen gı- mnk üzere 20 glln müddetle UO.nen 
yap karan tebllğ olunur. tebliğ olunur. ı 

ZAYİ _ üskUdard.ı Knracaahmet ZAYİ - Akçnkoca gUmruğünd:m 
Sultan civarında Hamz!l. Raz.l beye .ıldığun 99 sayılı, 21/10/9i2 tarlhll da
e.lt olan lkt bap arsanın sene<llnl za- ı hUl ticaret beyannamesini z:ıyt eyle-ı 
yı etti •lmd 11 yeni nt çıkarnca ım- dtğlmd n lıiiknıll olıMdığı Jl~n Oılu-
dan mı olm dı.ğt 11\n nur .. 

., ~ p \: ı. m:~· ı 

ZeVkle döf~ bir Salon, çabulı[ 

O G 
ve~ aervia ve. ... 

Cumhuriyet Bayrama günlerinde 

ÖZGÜR'ün ATEŞ BÔCEGi 
Matinelerine saat ı 7, 30 den 20 ye kadar deıvaın edecektir, Her 
Cumartesi ve Pazar ÖZGÜR' Un MA TlNE.LERINl ihmal etmeyiniz. 

Büyük Sürpriz, pek yakanda 

DEDiKODU SAA Ti 

Di T İkinci ilan 
5/10/942 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bilumwn fabrikatörler ve sanayi müessese sahlplerllo keza 

her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal edenlerin nnuın dik· 
katine: 

Odamı'la kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese 
sahiplerile keuı her nevt imalatla iştigal eden atölye sahipled 
ilAn tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında odanın sanayi 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sa
nayi siciline ait bedelsiz matbu beyannamelerden atarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyette rica olunur. 

:Müddeti zarfında veya müracaat etmekten JsttnkM edenler 
Ticaret ve Sanayi odalan kanununun mactdel mahsusuna tevfi· 
kan tee2iye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil vcsikalannl kayıtsızlar ise Unvan 
tezkerelerlnt hini müracaatlanııda birlikte getirmeleri IAzun· 

dır. (820) 

• r 
M~ka Teıvik.iyede tramvaya bir dakika iki buçuk kat apartımnn 

olmağa eLverişll bahçe3l derin iltl katlı dlht oda, sofa. tıı.~lı\t, kuyu, 
sarnıç, elektrik halen oturulan ahıap ev pazarlıksı.a 

6000 LiRAYA SATll,JKTIR. 
B yo"lu lstiklAl caddet" 5412. Tel· 43376 


