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TUNA LOKANTASI 
Nefia yemeklerinin emsall bulunmadığını 

lddla eder. Şatoblrynn ve Kroketıertmtzln emsall 
yoktur. Beğenmeyenlerden para alınmaz. 27 
KURUŞA BOL MEZELİ DUBLE BİRA ile ucuma 
çakır keyt olmadan çalgıya. gltmey:lnll!I. 

TABLDOT 4 KAP YEMEK 100 KURUŞTUR. 
BcYoğlu Asmnlımesçlt Lebon .ıcarşı.sındaki rtakta. 
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GE.MiNiN NAl\ı1USU 
Mıuh ed~ıyatııun en , • ı el numune.er.n-

o ndlr. Hikmet Fcrldunun bu nefis ront.Unnı 
ınku 

KARiKATÜR 
Mecı!ıuasındn okuyunuz. 

Sahibi · Nc>"medd ir Sadak - Ne§riyat mUdOrü· Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Cumhuriyet Bayramı 'Utlu /sun 
Cumhuriyeti 

seviniz 
Cumhiriyete karşı sevgimiz, ta

rlhın tilrlü devirlerinde bazı mil
letlerin tannlaştınlmış prensiple
fe karşı duyduklaı1 körü körüne 
bağlılık gibi değildir. Cumhuri
yeti, msanların yarattığı insan
ca ıdaredir, diye seviyoruz. 

Bugiıniı kutıadığıınızm sebebi, 
çok sadedır: 19 yıl once açılan bu 
devırdcn evvelki kara günlerin 
§ahıdı olduk, on dokuz vıl da bu 
rejımm vactıkl.a.t'UU QöıJ.arim 'ıle 
gtirdük 
Memlcketı olumde•1. ııı1Uetf .i~o

lalikten kurtaran, insanlarrn kur
duktan bu rejim, yanık, yıkık, 
yoksul Türkf venin tarihinde tam 
mt\nasile altın devridir: Bütün 
yollanmız, bu devirde yapıldı, 
§ehfrlerlmlz bu yıllarda kuruldu, 
kasabalar bu idare altında gü
zelleşti. büyük küçük mekteple
rimiz hep bu zamanda açıldı. İç, 
dış pazarlnnn gelişmesi. alıs ''e
rişin artması, mallanmızın para 
etmest, paramızın değerlenmesi 
bu ı n yılın icine sığar. Ta
rlhı çok eski olan bu millette, 
köylunün yüzünü ilk defa Cum
huriyet güldfirdü. 

Cumhurlvetr> gökten inme, 
yahut erlşlhnPz insan üstü fikir
lerin vap1sı bir felgefe gibi tap
mıyoruz. Cumhuriyeti, anladığ'l
ınıı ıçin seviyoruz. Cumhuriyet, 
halktan gelen ve halka giden bir 
1daredir. Bu memleketin tarlhin
t!e cf evı~t. ilk defa olarak bu 19 
yıl ı!"lnde halka kanştı. halkın 
derdınt nva??ına ırıdfı> dinler oldu. 
Hıc bir Idnrenin Devlet Reisi, Ve
kfllerl, mebusları, Cumhuriyet 

Bayram 
şenlikleri 

Bütün İstanbul 
bayraklarla donatıldı 

içinde oldulht kadar yurdmı en Cumhuriyet bayramı munase
uzs:ıt- kcreterirıi dola~mamışlar- betile bütün İstanbul bay.raklar-
811 la donatılmıştır. Bu sabah er-

r"mhnıivetc. viıksekten gelen kenden büyük caddelerde, bil
bir korku ile bağlanmış değiliz, hassa Taksim Cumhuriyet mey
çilnkil Cumhur1veti kendimizden danında büyük kalabalık vardı. 
avırmtvoruz . Cumhuriyetin oto- Vali ve Belediye Reisi dokuzda 
rlte~i. sevgi ve saveı kavnağından VllAyet ~akamında tebrikleri 
fıskııwor. Bır rnfllet'n benliP.;1, kabul etrr.ış, dokuz buçukta Tak
hiirrivetc snhio olarak iceride ve .sim meydanında geçit re3mine 
dısıırıda yilkselmesl demekse ben- başlanmıştır. 
1f~lm.1zl 'cumhurlvete borçluvm;. Bu akşam şehir donatılacak, 
Yurdun dıs ınanza,.asın.ı değiş- fener alayları yapılacak, sa~t ~ 
tlrP''l r.umhurlvf't. 1 Q vıl gecme- de Taksım gazınosunda büyuk 
den mllletin hünvesinde. dilnva- bir balo verilecektir. Cumhuıiyet 
yt sasırtan devrimler vaotı. onu bayramı mtiııasebetile Halkevle
Sarktnn Garba sürükledi. Bu de- rinde de merasim. yapılaca~tır. 
vlrde en biwük kazar.cımız. hü- Ankaradakı merasım 
rafeden musnet bilgiye, taa~-ı.ıp- Ankara 29 - Cumhuriyet bay-
tnn hür duı:;unceve gecmek oldu . .ramı Ankara'da büyük merasim-

Turk devrlminin en asil. en le kutlanacaktır. Reisicumhur 
değismez cehresi budur. ve Cum- saat 13 te Büyük Millet Mecllsln
hurıvet bunun ,,.in kutludur de tebrikleri kabul cde~ek, bun-

Cumhurivetin 1.9 uncu yıldö- .dan sonra saat 14,55 de hibod
nümune dll'nya kasırgası orta- romda mutat geçit resmi yapıla.-
sında erişmls bulunuyoruz. ttç caktır. _______ _ 
senedir ortalığı kavuran korkunç 
fırtma. etrafım11da cökmemlş v:ı
pı bırakmadı. tnsanııttı sonsuz 
blr vıkım arasında medeniyetin 
maddt ve mft:nevt bütün mirnslle 
yokluğa siiıiikleyen bu kargaşa-
lıkta hAlA dimdik duruyoruz. 

Eski rahatımıza göre bugünkü 
sıkmtılanmız, bilvtik olsa da ka
famtz dinç, yureğimiz çarpmtı
mzdır Hangi cephede. hanği oğ
lumuzun olecertlnt düşfrnmeden 

yatıvoruz, hangi baskına u~ava
ca~mız korkusunu duymadan 
uyuvoruz. 

Kaderin ne gizlediğini blleme
yiz. Elimizde olmaya:n sebepler, 
fsteğlmtz dışında karmaşmalar, 
yarın bizi de yurdu korumak zo
runda bırakabillr. Ne olursa ol
sun Uç yıl sulhu kazanmış bulu
nuyoruz. Bu emsalsiz bahtiyarlı
ğı, millet başına güvenli adamlar 
geçiren Cınnhuıiyet idaresine 
borçluyuz. Uzağa gltmeğe ne ha
cet? Bu gece bütün memleket 
b~ta·n başa pınl pırıl yanacak
tır Bütün Avrupada hiç ayrısız, 
geceleri aydınlık tek Şf'hir kal
mamıştır Cumhuriyetin bu 
19 uncu vıldonumünde bize a m
pul ve elektıik cereyanı yetlşml
yor. 

Yns bilmeyen yurdumuzda şen
lik var. Cumhuriyeti seviniz. O, 
Silin ve hele çocuklarınızm en 
4.ydın bahtıdır 

c meddlıı Sada 

Meclisin 
• 

ruznamesı 

Reiaicümhurun nutkun
dan ıonra seçim 

yapılacak 

Ankara 28 (Telefonla) - Bü
yüle Millet Meclisinin pazar günkü 
toplantısına ait ruzname tesb.it edil· 
miştir. Meclis aaat 15 te toplanacak, 
yoklamadan ıonra ReisicumhuTun 
nutku dinlenecektir. Nutuktan son
ra Meclis reisi, Reie vekilleri, idare 
amirleri ıeçimi yapılacak, bu suretle 
Riyaset divanı t~ekkül edecektir. 

Cumartesi günü Mecllı Parti gu• 
rupunun, toplanarak Riyaaet divanı 
namzetlerini teabit etmesi muht~ 
meldir. 

Ankara 26 (Telefonla) - Ba,_ 
vekaletten Mediso yeni bazı kanun 
liiyihalan verilmfştir. Bu arada Tür
kiye ile Almanya arasında yapılan 
anlaşmaya gl>re, Almanya hUkume
ti tarafından atebrin ihracına müsa• 
ade edilmesi üzerine, bunun karşılı· 
ğındo. Türkiye tarafından afyon kon
tenjanının arttmlmaaı karnrlnştınl 
mıştır. Bu kanun layihası Hariciye 
ve Jkttsat enı:Umenlerinc havale 
edilmiştir. 

Memurin kıınununa ek lnyiha da 
Dahiliye, Maarif ve Bütçe encümen• 
lerine havale edılmiıtic. 

Herkes günlük ekmek istihkakını' 
·tumlardan kolay&? alabi!ecek 

( 

Ankaradan dönen Va!i ve Belediye 

lhtikarla 
mücadele 

Bazı kanuni hükümler 
tadil edilecek 

Başvekil 

diyor ki: 
Yeni yılın çetin zorluk

larlnı da yeneceğiz 

Ankara 28 (A.A.) - Başvekil 
B. Şükrü Saraçoğlu, bugün snat 
13 de Türkiye ve Ankara radyo
ıarıle yay:ılan aşa.brlıdakl nutuk
la Cumhuriyetin 19 uncu yıldö
numu bayramını nçmışla!dır . 

Arkadaşlar. 

Biraz sonra lki Cumhuriyet yı
lını elele göreccğız. Çi.inkü Cum
huriyetin 19 uncu yılı yannı 
20 mci 'ıla bırakmnğıJ. hnzırl:ı
ruvor. 

~uıunduJUffiUl yerden ark.:ı
mı.aı dönerek b:tkncnk olursak 
orada Cumhuriyetimizin Turk 
tarihıne hedlve ettiği bi.ıyük var
lıkları görür. göğsümuzün k -
bardı~ını duyarız. 

Kezalik bulunduğumuz verdcn 
önümüze ve ileriye doğru baka
cak olursak orada da yenilecek 
zorluklar, aşılacak tepeler. dnle
necek tehlikeler bulunduğunu 
göıiir ve hemen yüreklerhnizirt 
ve iradelerimizin bilcnmeğe ba.ş
ladığını duyarız. Çünl~iı milletı
miz.in lır.muru daha ziyade çetın 
zorluklarla boğuşmak için yu~u
rulmuştur. Ve yenmek için fcda
kft.rlıklara hudut tanımaz. Onun 
için yapmağa hazır olduğumuz 
fedakarlıklarla önümUzdekt yı
lın çetin zorluklarını belıenıahal 
yeneceğiz ve Cumhurlyctiml1.m 
damgasını bu yıla da mutla'<n. 
vuracağız. Çünkü bütün di.'nvıı 
biliyor ki Türk mllleti her irtl-

Reİ Sİ doktor Lfıtfi Kırdarın demeci la,e, ihtikar iılen etrafında hü- mal için ı;az.ırdır. Atatürk v 1-
k\ımetin pek mühim kararlar ver- yor, İnönü'ye de ca:ndan bağlı-

Bır nıuddettenberi Ankaracı.o. bulu
nan vali ve beled.lye re!sl doktor 
Liıttl Kırdar. dUn sabıı.hk.1 eıcspre,ıe 
Anknradnn şehrlmlze donmu~. Hay
dnrp:ışn. istasyonunda vllftyet, bele
diye crk6nı tnmfındnn karşılanmış
tır. Vail B. LO.tfl Kırda.r. Ankarn
cbkl temaslnnnd.nn çok 1yl intiba
lıırla donmiiş ve gazetecilere :ıu de
meçte bı.ı1unmuştur : 

«- Aıü:arnya İstanbutun çeşitll 
iaşe mndcte:erı, bllhnssa ekme1'Jlk unu 
etratmda temaslar yn.pnınk ve dl
rektifier almak üzere gitmiştim. En 
b:ışta olarak L<rt.ı:ı.nbulun eknıek!lk 
ununun bundan sonra da. muntaza
man verllmes! ıı:ın hukümetımlzin 
bize dzaınt fmkl\nlan b:ıhşetnılş bu
lundut,'llnu şükranla s5yıtye!:ıillrlm. 
Ekmeklik un 1htlyncımız dej1nce. 
bunda memur sımfı, memu" aılel~rl 
ve halle dahildir. 

Memur kame3I almq olnnlarln h lk 
kıtm .sı a~lann hepst bundı:ın son
ra günlük ekmek tsUhknkinrını es
klsı gibi emin olarak fırınln.rd:ın ala
blleccklerdlr. Tcldşa lıtç mahal yok-

sus olduğu her kupond:l gözuken 1şa- mek ÜT.ere olduğunu haber aldık. ı yız. 
retler vnrdtr. Demek oluyor kl İs- Büyük şehirlerde. hususile Anka- Arkadaşlar. 
tanbulu.n gUnlUk buğdayı tamamen ra, lstanbul ve lzmirde hayat pahalı. Vaktlle padişahlar Türkiyesl· 
burada karne o.lmlŞ olanlara inhtsar lığına."\ her gün artmasının yalnız i,_ ne varlık hakkı tanıyan k 1m 
edece~.ttr. Evvelce olduğu g\bl hı:ırı~- tihsal noksanından değil, bilhassa ka.'lmamıştı; ne mutlu bizlere 
ten gonderUen karnelerle fazla eıt- ri t Tür' k' s1 ı. 
mck ted rfk de lerlı e teh fi _ mal alım satımında tavassut edenle- kl Cumhu ye ıye nr> ll 
den ısur:cıe ct.~e~ ıst'~~lcrln ~c:~t rin ihtikara saptıklanndan ileri gel- hakkı tanımayan tek blr devlet 
ettlklerl mevzii eku;C>k ,sıkıntlSlnın diği anlaşılmıştır. Bu vaziyet knr~ı· değil tek blr .~n~n bile kalmadı, 
öı1üne geçeceğimizi umuyonız. Da- sında eldeki cezai hiikümlerin şid- acı ve. tatlı. butfi'n bu hnklkatıerl 
ğıtmakta olduğumuz karnelere kov- detlendirilerek arttırılması, bilha5sa size söyledıktcn sonra Cumhurl
duğumuz sıra numnralarlle ilerldekt adli takibatla muhakemelerin kısa yet bayramınızı açıyonun. Yolu
teftlşlerde usul, nl~:tm ve lstlhknk bir zamanda neticelendirilmesi için ımz aydın. bayramınız şen. ne
aşın hareketlere da.h:ı. kolı:ıylı.kla mtl- şekillere ait kanuni hükümler tadil şeniz bol olsun. 
ııl o!nca~z d'I k . B h hükA --------

Beledi 'ın b ! h 1 d ~ e ı ece. tir. u uııusta umetçe yen u se er az!r :ı ıı;• • b' k 1 karnelerle e.Incağımız gtınliık un arn- yenı ır anun uyihuı hazırlana-
suıda blr ta.rk olnmıyacağından hal- caktır. 
kımızın memur olsun. ~rbes blr mes-ı=====-========= !ek esllnbmdan olsun cUnlük ekmek- ,.._ __________ ..... 

lerlni muntazaman ve emln olıı.ra'k 
a.!.l~klllinm blllusı n tebarüz etttr- Bu ~ -L 1..1 
meuiıl tekrar rtc:ı edeceğim.• .DallKI 

••• 
Yeni ekmek sekli 15 

ikinciteırinde -baılıyor 

izcilerin 
geçit resmi 

İzciler, Reisicumhurun 
huzurunda büyük 
gösteriler yapblar 

telrraflaT 
bug(ln ildnol 

tur. Dl~er laŞe nınddelerlnln fı..ıUerl Memurlnrln halka o.it ayrı flatlerle 
ve vlynsada krtfl mlktard:ı bulun- ekmek kıımeıertnln tntblkına lklncl- ahlf lzd dj, ---
d ı bil e ı b k ml d hu,.· 1 em 8 Ankara 28 - Ankaradıı toplan-uru a m s a ı ann an .-u- teşrin nyınuı on beşinden ıtibaren 
met.imiz nı1a prens1pler uzcrlnde bıı..şlnn:ı.caktır l __J mıı olan izciler bugün öğleden ıon--
ehem.mlyetll ted.blr'leı• nlm:ı.ktadır. Oığer taro.rtan haber a!:fığııruzn •-------------""' ra 19 Mayıs ıtadyomunda gösteriler 
Yakın~a buglınkil şartlar içindeki göre hükllmet, halk ne memurlam ~'fapmışlardır. Reisicumhur bmet 
ALaml salAhı piyasada görec:ığl-z alt ekmek rıatıerlnde büyük bir faı"k İcra Vekilleri dün könü, Meclis Reisi, Baıvekil, Ve-

Ankarada bulunduğum günlerde olmaması lçln tedbir alacaktır. killer bu gösterilerde bulunmuılar• 
mesaı arkadaşlarımla telefonla sık Yeni usulde karnelerin hazırlaruı.- toplandılar dır. izciler evveli geçit resmi yap• 
cır. gö~rek fınnlann ve plynsanıu rak bastırılması netıceıslnde memur DUJlar, bundan sonra bir kamp ha· 
t:-ftlşlertnde daha cezrl ve d:ıh;ı sıkı karnesinden ıstlrade edeceklerln liç Ankara 28 (A.A.) - İcra Ve- ytının bütün hususiyetlerini canlan· 
davranmalnrını tavsiye etm~tım. yüz bini geçec~ ıuılaşılmıştır ki nn- killeri heyeti bugün saat 11 de dırmıılardır. 

Kontrol ve tef~ ~lerlnln son hıı.f· fusun hemen hemen yansı demektir Başvekil B. Şilkril Sara~h.rnun 
takl verlml baklanda te-ftlş beyeU- Bu nispet, Ankarada daha razıa ola: riyasetinde toplanmıştır. Bir talebenin nutkundan sonra 
nln ve iktisat mUdürlüğilnun hnzrr- cnktır. Maarif Vekili, 34 sene beden terb'-
ladıklan raporlan alacağım. Memur karnelerinden lstlfade edı>- yeai öğretmmliği yapmıı olan lzmlr 
Şunu da llhe edeyim kl lht!kı\r:ı cekler hakkında hükı1metçe bir tzaıı- J1B ii k k a ~ I e rs lisesi öğretmenl Nuri Tozkoparan' a 

karşı biltlln va.aıtnlanmızı ku11anara.k :n~me haztr.lp.nmış, vUA.yete tebliğ ve 26 sene beden terbiyesi öğr~ 
mücadele edeceğiz, edılmlştı, Haber aldı~m göre bu N l h b menliği yapmı• olan Kastamonu il· 

~·- -46' ı 1 e yapa ım, ar • •. .. Ekm.... kamelerlnt Beledlya mat- za mamede zJkredllmemeslne rağ- eeııi öğretmeni Necmi Dinçer' e birer 
baasında sıkı bir rnUrak'abe ve neza- men mahalle be-kçller1n1n de ucuz ek- kupa vermiştir. Müteakiben izciler 
ret aıtmda. bastırdık. numnro.lattık. mek knmelerlndcn tstlfadt etmeleri Diin harbi, harbe gÜ:m.iyen çadır kunnuılar, tatbikat oyunla11 
Yenl kameıertmlzde istnnbula nıah· kararlaştırllm~ır. yal d d L--memleket er • • ~ adontdu yapmı§lar, milli oyunlar oynamıt-

do~or. !ardır. 

Fakat, ekseriya bu bir bahane olu- İzciler bundan ıonra andiçmiıler 
yor. Becerikıizliğİ, tembelliii, ih· vec Dağ başını dum8fl almıı> mlU'• 
mali hep harbe yükletiyonız. Bir §tnı eöyl\yerek Reis.lcumhurun önün
yere giriyorsunuz, pİaı «Ne yapalım den r,:cçmlşlerdir. Millt Şef Maadf 
barb! .. J> Bir işiniz var, gÜn}erce sU- Vekilini ıve 34 senelik beden terbl• 

Ankara 28 (A.A.) _Haber aldığımıza göre, Ticaret Vekillğince rüncemede: «Ne yapalım efendim, yesi öğrctmenint kabul ile iltifatta 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum mUdürlüğüne verilen bir emirde, Anlra· ahvali fevkalade ... » Garsondan bir bulunmuştur. 
ra, İstanbul ve İzmir şehirleri halkının ekmeklik un ihtiyacırJn ikinciteı• ~Y istiyorsun~ •• getinniyors tıSulh Ankara 28 - Anknraya gclmit 

Ankara, lstanbul ve lzmirde halka 
ekmek 28 kuruştan verilecek 

rin 15 inci gUnünden itibaren Ofisçe temin edilmesi bildirilmiştir. zamanında değiliz ya! •• a olan izciler bugün Ulus meydanın-
Bu oehirlerde ekmek gene kame ile tevzi edilecek ve 600 gramı 28 Bu zihniyete asla müsaade etme- da topla.. ... mışlar, abideye çelenk 

kuruştan ıa\ılacaktır. Bundan vvel ili.n edilen te.lüm.tname .WUulüne meli. Harbin büyük sebeplerini, bü- koymuşlardır. Bundan sonra gençr 
gİre."l memur, mü to.hdem, tekaüt, dul ve yetim maa~ı alanlarla bunla· yijk sıkıntılannı anladık. Fakat dün· lik nnmına bir heyct: f.bf'di Şe-f'in 
nn beslemeğe mecbur o!dukla.n kimselere ise ekmek karne ile ve eski yada barb var diye kendimi& deiit· k brini zi> aret etmiı b r ç enk 
f' .. . • . 
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Mısır' da Almanlar karşı 
taarruz yaptılar 

Londra bu taarruzun tardedllcilölni ve mUt· 
tetik erin yeniden ilerlediklerini bildiriyor 

11 çiftin 
dügünü 
--

Dün gece Emln8ntı 
Halkevinde yapildi 

EmlnönU Hnlkevl .sosyal yardım 
kolu tarafından tertip edlleıı 11 çi!· 
tın düğünü dlln. akşam Halktv1n1n 
spot salonunda ynpıltnl§tır. 'l'örene 
İstlklAI mar§ı ile ba_,Ianm~. bunu B. 
Yavuz At:>adan'ln geno evlilere> Mn
det.ıer dlleyen kısa bir nutku ialdbet
~lr. 

Bundan sonra beyazlara. J>UrQnen 
ll ç~t yenl evli ~ ~runıştır. 
t!eya.zlııta bnrtlnen on. bft gellnin 

J..ondra 29 CA.A.) - Mısır'ın batı Pazarte31 cthıU Tob?Uk pkınmda Londra ~k~tA'r:.;~kiıJncl ordu toplu bir lın.1de dansebnelcr1 çok al-
çolünde muharebe '§lddetıenmıştır. bom'bn.lanan 3 Mihver levazım ~ ta~ ~91"• Nlhvtr, ~lanmıştır. Gelln. ve gllveyl, salonu 
İngiliz kuvvetlen pazartesi akşamı slııdea blrl petrol, blrl ticaret ~ ~trtns ~ tıUnY\~f dolduran yüzlerco da.vetılnln eıını 
}'cnldE'n Uerleml~lerdlr. Bunun üze.rl- kU. Bunlar bo.tmlltn'. 3 Cncü Pmi S0ndeı.ın~ ~Ü! (talınlW\~• 8tktıkt.a.n ronm m!saf.ltlere llınoruı.fa 
ne Romm{!l s:ılı cünn tnnklarla kacy. yanarak hurda hnllıi1 ~r. Almıüillırl.n. bu mUlW't-wleti13 Stuk:a. 1kram. 6dllm.lştır Sabahın erken sıı
tanrnız yapmışt.ır. Düşman tanklan Londra 29 <A.A.) - Mım.r'ın prp l&rıııı kullandık!an ~yüd tdtror, atlerlne ta® r · da.nsedllm~. tt\rlü 
büyük kny,ıplarıı uğra.mL, ve taıımız çölllnde muharebe 5;lttikçe klzı§ı;ot. Bu uç~ of(İdetll ihflcumlt\1'1 ptıs- e~lenceıer yn.pılarnk iyi blr d!lğlln 
dc!cdilmlşUr. Miltteflk.lertn kııyıplan Mihver knvvetıerl taammı durdur- ktlrtüljn~. te«sl geçti1h:nışttr. 
haf ftir, mak 1ç1n b1r kar§! tnarruza. ge~ lıon~ra 28 (A.A.} ..... Genetal ~k· Yenl ev1Uer Hnlkev1n1n böyle bir t e-

li.un kuvı.•l'tlert dur.mncbn çal~ı- lerdlr. Bunu bizzat Rommel ldıı.re et- BllldeıJn ibmdlğl ~'1Rtenln d §<ıbbflstlndc:n , memnun lmlmı:ıl:ı.t, 
yorıar. Fu._laı tayyare meydanlannn. mlştl1'. Bu tas.rruza raıtınen 1oslllzler salı gtlnÜ çölde dt\şUl'Old~O e.lr kcndllerilo konu,a.n bir muharr1r1m1-
akın yapıJm~. 4 İtalyan ta.yyarest dtl- yu tnzanmışlardır. Şlındl tankla.r da blr Mihver membaı te.rnrındhn veri- ze, bugün buhran 1ç!nde kcııdlllkle
ffirıilmü tfir. Almanlar 60 pike tay- hnrbe glrm.1§tlr. Fn.kd mhlı tümen- len haber bugÜn ton~ sa.lb.lıt. mden böyle bir dllğün töreni yap
yares1nden mürekkep blr kuvvet gön- ler b cnilz muhıırebeye ~· yettar mnhflllertnde tCkzı.bedllmekte- mnlaruın 1mkAn olmndıRmı söylemi§· 
dennlşlerdlr. Avcılnr bunlan Mllıver lntdır. 'Müttefik uçııkln.n Mllıverln bir dir. lerd.11'. 
h:ı.tlnn tizertnde da~tmışlar. 10 ta- petrol gemtsınt, b1r de elleb1n1 yak Vlch1 29 <A.A.) - i:nglllzler Mım'· - --- ----
n !:ini d~rm~c.rdlr. Bir çoklıın da :mış]ardır. Mllıver çok u~ lca;rtlet· da cıö,ıi bir tepeyi ~ler.se do 
h:ı.: ra ~rnmıştır. Dün gündüz 18 mtştır. Son haberlere göre uklztnc1 buradan twar ~~rdır. Dtın
Mlhvcr tayyaresi düş\lrl.ilmüştür. ordu yenl muvaffakıyetler el~ •t- ttı mtihniebed'e ı&ttmllerle btre.ber tn. 
ı.rntteflkler1n kayıbı 8 tayyaredlr. ~- glll.zlerln tank kayıbı 300 n tulm~ur. 

Zelzele 
Anadolunun bir çok 
yerlerinde ıarainti 

duyuldu 

1942 
--= 

•• so 6 
Cumhu iyetçili 

C umhurlyetin 19 uncu yıl dönümünü kutladığımız bu lıny-
ram gününde bayraklarla donanını şehrin büyük cnd

delerlndekl geçit reshnlerini seyretmek için biriltcn, şan~ Ti.iı'k 
9.tdJlSUllun kahrama~ eırlerinl, Cumhuriyetin gene mckt"pli 
öestllerlnt Utiharla alkışlnyan, f ener alaylarına l:anşanlım nn 
blrlni çddp ona <ıScıı niçin Cumlımiyetcisin?» dense \crcce~oi 
C,9vap hayretler lçhıde soracağı şu suallerden ib:lrcttir: <ıBaş
llil nedi olabilirdim?» 

On dokuz sene gibi Jasa bir zaman irinde ziiıin!ere mkıt'a 
~le~en, Türk topluluI:runun h er miicssesesine girip .,.ecm'şi si
lfp silpüren Cumhuriyet fikri o kadar kendi ınalınULdır ki ff'lll 

daha ilk gördilğilmüz andan baslıyarak lıC'niın<:cmi lıu~,. t .,. 

ruz. Artık uNiçin Cumhuriyetcic;in?ıı suali. bir Tiir ;e Senin ":lın 
neden Me1ım,.ttir?» dJy.e sonnak Jrnd"'r tulıaf ':!'eliJor. 

Halbuki yinnt sene evvel CumhurivC'f <'>ı iler• fikjrJt. :- 'a
nım aklına sığdıramadığı bir ı1üsünce idi. Hal • halclu ol'"'n • ir· 
rlyet ve r efaha kavuşturmak 1çin n!\le<;nlti • a!bl! t ı d•i ı • ı!
müş. «Şer'i hükltmetl mesruta > cl"d'ı ü!ınüc:. ( -u .. c;m t ':im 
devlet i,> d~'nülınüş, fakat cxCumbw·iyet ı diic::i'nHlem" 'rti. 
IJugiln fso Cmnhuriyctten b!1ş1ra bir idare sekli d.. iiuült>nıi• r. 
Bfr ~runan zihinleri IRgal eden ve b'ı· ln".,..1 ın G! t "rf " ·uc 
kaUoJan fildrler bugün millet l!laresindc alirl Y<" !·. V""l 711 1ın
bul edenıfyeceği mantı1;sızlıkl:ırdan başk~ 1 ·r ı-:Pv d ~ilf1' • 

Bulunması fikir adamına drğil dP h Uro ıınc:'p ol"n, v :;a
larm akışı içinde milli rruurda krndili~·m ('n uo • c ıı \ 'ıe
men hnkikat olnn Cumhuriyet f i!<ri Curulmr·yet. W JTt 'l i 1

( "C

nesincle de bugüıikii kadar lıallmı öz m lı ·{:ı_ı. O ~ .... 1
{ ı -;Mm 

neSi.le teslim edilenk ebediyete l :?dar göt'irli!ec"k dan b'r MU· 
lroddes emanett ir. 

Değerli fikir ndaını Sadri E rtem yeni rıl{nnlırrt iki ciitlik 
«Propagandan islınli eserinde bu bah~e dokundui!u sırada öyle 
diyor: nHayat , bayatın zanıretl eri fik irden. cdeb"yattan, t"eo
lojlden dalıa lruvvetıl o]duğu fçin Cuınburiv<'ki iz. Ct mhur·vet 
Tilrk milletinin bnyra''l olduğu için onu na~ree bh' re~im m~· 
les:I değil. ölilm ve kahm meselesi sayıyonıı.... Ciinkit bizim trui
hfmlz şöyle bir mUsavata dayanır: Cumlıurivet = L<>tiklfıl > 

BJz bugün bu müsavatın 19 ı1m•11 yılclönünıiinii ku t luyoruz. 
Şevket Rado 

Kal kasya' da bir kısım Rus 
tümenler~ çember içine almmış 

Salomon 
adalarında 

Ankara 28 CA.A,) - Aldığuruz ına- l/lliiiiiliİİiiiiiİİİiiiiiiİİiiiiiİİİİİiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiiiiiitiiiiiiii__,_.,._,Oiiiıiiıiioıi;;iii....,...._. .... .._~...---~.-.~ 
ırımata. g~e bu Gbah Marmara ve 

HARB 
Grosni petrol havzasına doğru 

Alman taarruzu yenıden başladı 

Japonların taarruzu 
tardedildi 

Ege bölgelert ile batı Anadoluda muh
tenı yerlerde muhtellf kuvvette, fa.
tat hepsi tama.mile zararsız mütead
dit yer depremleri olınu§tur. İstan- \ı--~----------------.-.------·11 

bUlda ri,50 ve e da oımnat üzero 2. :tz.. M d b ee •• k t i Londra 29 (A.A) - !alomon 
adalannclan Guadalc:anal' da Japon• 
}u pazarteal akıamı Amen'\a meY• 
z:ilerin• lıUcurn ebnltlerdir. Hllçuzn 

mirde s.so, 4 .2', 5.85, '5.55 e '1.25 de ısır a uyu an? 
olmak tisere 5, Ba11hllde S.S5, 8.40, 
&.25, UO ve 8,SO da olmak üzere 5, 

~~~----·--~---

Berlin 29 (A.A.) - Kafkasyada 
Terdt bölgesinde ~man kuvvetleri
a&ı ilerleyişi dunnadan devam edi-
7or. Ruslar tarafından müdafaa edi
len me3kun bir yeri ele geçirmek için 
Rumen dağ :avcılan tarafından ya· 
culan çetin muharebe .iyi neticeln 
~ermiştir. Bir kısım Rus tümenleri 
41;ember içine aiınrnıfbr. Bunlann y..,. 
lında imha edilmeleri bekleniyor. 
Bunu müteakip :acrbes kalacak 
olan kuvvetler baP.a yeT!crde lculla
nılaoaktır. 

tankı, 20 "kamyonu imha ed.ilm!J, 6 tarded.ilmiı, Japonlar alır kayıplara 
topçu bataryuı amturulmuftur. uğr~lardır. Rabaul limanına bir 
Stalinıınd' da fabrikalar mmtaka.sin• akın yapilmıı, \,lr Japon harl> cemi~ 
da Alman piyade ve t.anklan, hva.- ainde lnfillk olmuıtur. BiT Japon 
dan yardun g8rerek taamız etml~tir. harb gemlal de yanmııtir. 

=r:r:·~·~n~h~!av:.ı~.3~: ~ muharebesı· oluyor e.so da olmak tızer• s ve bunun dı- 1 
pda a.at J ne a an.mı.da muhtellf 
aaa.ttıerde ~hlr, Bur•. Çnnak-

Hava kuvvetleri Aatrakan - Sa· 
ratof demiryolunda 3 treni tahri
betmiştir. Hazer denizinde .5000 
wnlult bir p etrol gesılleinde yangın 
çık.anlmış, .\ sarnıç gemisi yana yat
mış bırakılmı,hr. 

Taarruz tardedilmiıtir. Yalnız bir Va,İllcton 29 (A.A.) - Sal<>" 
ke9imde Almanlar 100 - 200 mon adai.lannda muharebe ıon dere. 
metre ilerli.Yebilmiılerdir. Bir Alman ce fiddetlenmlıtlr. btl taraf da bUytik 
motörltı piyade bl)lüill 'bir fabrika· bir azimle çarpıııyor. Ameilka kıt
nın cenup batısı kenarına ltadar var- alannm buı kazançlar elde ettikleri 
mıpa da burada imha edilm.iıtfr. hildiriliyor. 
Topçu, .aipe.r hannı ate,l ve hava yeni Gine' de 
harcketile 12 bölük Alman piyade- Lond 29 (A A ) y ı Cin 
111, 30 tankı. 90 lcmayonu 1mba edil- J ral vok· ·d -. _ıen3f.-. e-

• B Al " dü "rül Ü de apon ar, ift. o a 7a ~oauı ~ 
~· man uçagı ou m t"' k:ilmeğe medNr edilnMttir. Bur.da 
tur. ud lar l an ane çarpıfma o uyor. 

Stalingradın ıima1 batısında Al-
manlar me&kCı.n bir mıntakaya 8 de
fa hücum etmi,lerdir. Bu hücumlar 
tardedilmi~. 500 Alman yokedilmif" 
tir . 

Groani'ye doğru taarruz 

Bulgaristan'ın 
dış politikası 

lı:a.le, Gellbolu, İmro:ıı, Simav, Emet. 
ıBarayköy ve daba diğer yerlcrdt birer 
vt hepsi hluamlle zaramz ~r dep
remi kaydolunmuştur. 

Ankara'daki izcilere ... armagan 
Anbn 28 (A.A.) - Haber al

dığımıza ı&re, ıehrimlze ıelmlı olan 
izcilere Maarif VeUletl tarafından 
hazırlanan ve Milli Şe.fimizin nutku , 
ile buna.an na anlqılmuı llzım l'el
diğinl belirten reaimll birer broıtir 
g{lnün umatanı olarak dağıblmı~ 
tır. 

Ticaret oc:lalari, eınaf 
birlikleri kanun 

Stalingrad' da ve Kafkasya' da Alman 
kuvvetleri bir mikdar daha iler1ediler 

Mısırdaı lingrad' da Alman baskısı ayna 
fİdddte devam ediyor. Alman
lar mühim kayıplar palıaaına bu 
miktar ilerlemişlerdir. Alman 
tebliği ise, Stalingrad' da Alman-

lann bata istikametinde ilerliye
Tek bazı Jabrik.alan zaptettikJe
dni ve Volga'ya vardıklannı. 
çok müstahkem ev bloklarının 
ele geçirildiğini haber veriyor. Stalingrnd'da Valga'nm doğu sa

.lüliade ve nehrin ortasındaki büyük 
edada bulunan bataryalara uçaklar 
trafındn ,;ddetli hücumlar yapılmtf
m. Stlingnıd 'ın ~oğusunda Ku
pa,..sJco'nun de :geçirilmesi 1çin tid
deıli muharebler oluyor. Rmlar bu
rada ancak ehrin cenup kısmında 
tutunabiliyqrlar. 

Sovyet tebliği 

tekrar başladı 
Mihver devletlerile 
işbirliğine dayanıyor 

Londra 29 (AA.) - Kafkular
da Mozdok· un cenup batııında Al
manlar yeniden hücuma geçmioler
dir. Sovyet tebliği Nalçln sahaaında 
mulıarebeler olduğunu bildiriyor. Sofya 26 (Akpm) - Bulgar 
Nalçin, Mozdok'un 90 kilometre ce- meclisi hugürı açılm11tır. Açıl11 rea
nup batısında Kafkas dağlarına gi· minde kabine, sefaret heyctlc.ri bu
den dar bir vadidedir. Almanlar, lunmtııtur. Kıra:lın nutkunda baılıca 
Grozni'ye doğru yeniden taarruz ~ fıkralar vardır : 

pro jeainin tetkiki bitti 
An'kaTa 28 (A.A.) -Öiten'diği

mlze g<Sre, Ticaret Veklletl Harb 
ekonomüıl bllrosuna tevdi edilmlt 
bulunan cTicarot odalan, borsalar 1 

ve Esnaf birlikleri kanunu> proj&
sirıio tetldkatı nihayet bulmuıtur. 

Muıınn Garp çölünde bajlı• 
yan muharebe alttikçe pddetinl 
arUırarak devam ediyor. Dün 
gelen habelre.r büyük ölçüde 
tank muhare.blerlnin de baıla
dtiuu bildirmektedir. lnıilb 
tebliğ.inde büyük bir talık mu• 
barebeti olduiu ve Milwer kuv• 
vetlerinin büyük zayiatla geri 
abldıklan kaydediliyor. Tebliğ
de İngilizlerin tank kayıbı az ol
duiu, muharebenin devam etti
li, Mihver hava kuvvetlerinin 
mildafaaya mecbur edildikleri 
de bildirilmektedir. 

AlmAn tebliği ile, E.lale
meyn" de muvaffakıyetli mu ha· 
rcbler olduiunu haber Teriyor. 
tebl~e ıöre, cephenin bilhassa 
fmlal kumında piyede Te motö
Tİzo ku~etler mühim bir tepe

Kafka.syaya gelince, Alman
lar Novorosisk' in cenup batısın
da bir tepe zaptettiklcrini, Tu--., 
apse'nin §arkında birçok dağ 
mevzilerinin ele geçirildiğini ha
ber verİyorl<ır, 

Uzak D«>Kuda: 

Salomon adalarında kanlı 
muharebcler oluyor. Bu muha
belerde b ava kuvvetleri mühim 
rol oynamaktadır. Japonlar son 
günlerde 49 uçak hybettikle
rini kabul ediyorlar. Japon kuv
vetleri Gııadalcanal adaaıında 

M<M:kova 29 (Radyo ) - G ece 
neşredilen Sovyet tebliği: c28 birin
citeşrinde askeri kuvvetlerimiz Star 
lingrad mıntakasında, T uapse'nin şİ• 
mal cloğusun<la. Koroıınik muıtnka
sında çarpışm'ışlardır. Diğer cephe
lt!rde <leğişiklik yOktur.> 

edjyotlar. RuslaT ıhir kesimde biraz cBulgariatarun dış politikası ta
geri çeekei~lmi§lerscpe Alman ta- mamen teayyün etmİ§tİr. Bu politi-
arruzunu durHurmuşlardır. Tuapse- ka antikomintern üçlü pakta, Mih· 
ye karşı yeni bir Alman hücumu ver Clevletlerile q birliğine dayan
durdurulmu~. Almanlara büyük k .. maktadır. Bulgaristan Avrupada de-
yıplar vertlirilmişür. lvamlı bir ıulh ve adalet kuracak olan 

------------------------- yeni rıİ7.am mefkuresine dayanmak-

Tehi iğe '.)•apı1an dtte deniliyor ki: 
27 birinciteşrinde Almanların 9 

Japonlara göre Amerika- 1 · l • .. tadır. Bu ülkünün gerçc:kle§mesi için 
svıçre 1 e tıcarı dostlarımızla i, birliği yapacağız. 

nın gemi kayıptan müzakere Çok eski anandcre Jıahip olan 
Trlkfo 28 (A,.I\.) - t mP!J.ratorluk Ankara 28 {A,A. ) - Türkiye n e Bulgar ordusu kendisine verilen ıişi 

umumi karnrgahının tl'bliğine göre İsviçre nrnsmd:ı. ticaret anl."\!';tna&ı ba an ile yapmağa devam ediyor. 
harb.n b:ıŞ"..ndznbcrt geçen 25 arrus- müzakerelerl.nl yapmak üzere Dr. O rdumuz tekemmi.ı1 etmc'kte ve 
tos tnrlhine .k.ndrır Blrle;ik Amerika Ebrnd'ın rfy::ı.set1nde olarak gelen İs- kendisine verilecek vazifeyi yapma· 
filosunun kayıplan a.§3.ğıda rikı'edUen viçrc heyeti 1lc Ha.rlclyc VeUlctl tl· w h b 1 k d 
69 ba.tınlan :ve 37 hnsara u~tılan cnı1 ve mall ımlaşmalar nı.iizakere ga azır . u unına ta ır. 
gemiden ibaret bulunmaktadll'; bcyetı Telsi Dr. Burhan Zihni s:ınus Bulgar.ıstanın dn i~tirak etmekte 

6 hattı harb gemisi, 7 uçak gem1s1, riyasetinde teşekkül eden heyetlmlz olduğu cihan harbi memleketin ik-
14 büyük ve kuçük 'lmıvazor. 8 muh- nrnsında mUz:ı.kerelere Harlclye ve-ı tisadi :ve mali ıhayab üzerinde b ü-
ırtp ve 2 husun cemı batmlmış \e kfiletlnde b~tır. yük bir tesir icra etmekted ir. Çok 
2 w;ak crmisl, [0 kruvazör, 5 hattı - şiddetli bir llt1ştacı .ao:ıra ku rak b ir 

mı olmnk üzere 2G Amerikan ruıro ge- acar mat uat umum . t h d .. .. 1 •. f' B 
nılsl de hasara uğratılm t:.r ""d'' .. .. b" zıraa en tı.sın a goru muş ur. u 

Yunaniatana tecavüzün 
yıl dönümü 

Anbra 28 (A. A.) - İngiliz 
Har:ioiye Nazırı miater .Eden, ltalya
nın Yunanietana tecavüzünün ikinci 
yıldönümii münaaebetile Yunan mil
letine hitaben aöylediii bir nutukta 
şöyle demiıtir: 

« 7 milyonlauk nüfusunuzla 4 5 
milyonluk İtalyayı Amaıvutluk dağ
lnrının karlarında mn~lubettiniz. F a
ka t Almanya h arb makinesinin bü
tün ağırlığı ile size yük.lendi. Bu yük 
nltmda tabiattlc ez.ildiniz. lngiliz 
kıtaları sizin bu fdaketinizi paylaıtı
lar. Fakat Yuntıc\ ruhu esaret altına 
alımnıı.mıştır. 

Londrada aramızda bulunan kır~ 
lınızla Baııvekiliniz ve Milli Mü<la fna 
Nazınnız Yunnnistamn kurtarılmasi 
ptunlannı b izimle birlikte hazırla
mak tadırlar. Zafer ve kurtuluş gü
nünün müjdecisi olan ~fnk belirme
ğe başlamıştır.> 

harb c;emis!, 6 muhrip ve 3 hususi ge. M b l yaz geçird ik. Bunun teairi bilhassa 

Bıı Jistcue batır•~- ... ı.ş ,,.,.:__ 11-_ mu urunun ır Taziyet, Bulgaristanın umumi eko-
.., . u.ı.u VocYa .ı....:.w:a Ut; k f · · r. • d · · · B b• ı· "'• " } -ra.tılan denlzaltılnrl::ı. uçaklar ve yük on er ansı ~ nomı;ı uzenn~ ~ tcsır. etmı.§tır. asın ır ıgı aza arma 

gemflerl dnhll bulunmamaktadır. Bııılapcşte 29 - 29 Ukteşı1n Tiirkl-~ lhu"kara knrıı ııdde tli tcdbırler .alın· Basın Birliğince ucuz gıda madde-
l ·ı --;--- . ye Cumhuriyet bayramı mfin:ısc-betııe maktadır.> si tedariki için çalışacak bir teşekkül 
ngı tere ye Amerıkan 'Macar Harle1ye newretlnde yapüacnı:I Nutuk ~iddelte alkı1,1lnnmıştır. \ 'Ücuda ,getirilmesi esaalannı hazır-
silahendazları geldi blr resmi Jmbuldc. Macar Matbuaıl lıyacak komisyon vazifesini bitirmiş-

Lr.ndra 29 (A.A.) - :Am rikan d nlz umum müdürü eıcı Dr. Ulleln-Evkiky Londra ve Berlin tir. Arkada,larımız.ıı., düşündükle-
'11!Abendn2lannd:an ba%l b rlik.ler İn- •Türk - Macar münasebetıerh hak- . · h ed k 1 k l kında. bl ko rem e ktl d 1 . t rinı mza ece ve ın maea müta a-
gfltcreye vnrmıştır. Bınıların başında r n ns v rece r . ra yo arının neşrıya 1 alar üzerine k urulacak te~ekkül ça-
Bııl.a.an "~ OOmgtdor'da buy.ık kah- Cumhurly~t !bayramı miinasebetlle 1 v L --1 k 

Danı·mar'·a kıralının ı ı§lllaga U<qıtyaca tır. nunanlık gö t.t'rmlJ b1r albay ,'a!'dır. K bu sabah Londm <B. !B. C.) radym:u A k d ..ı 3 ' b ' · · · 
Bu nliı:ıy Avrupadak! Amerikr::ı .ı:.uv- • 8 15 deki Türkçe neşri ·atına İstlklhl r a a9.anmızın ırınorteşrıa. 
vetıerl kumandanı amlr:ıl st:ır.k'ın ,. sıhhatı ~arp :ı.ıe ba.IPamıştır. ~undan ronra ~·~.tC:i :günü ta~ ıııaat 13 b uçukta 
kurmay heyetine verllm!ştlr, \ iichy 28 CA.A.) - Stokholmdan ndoyda çalışan blr Türk " e iblr ingı-J.Emmonu Halkcvı .&alonuna gelme· 

- -·- Fransız i tibbııra.t ofisine gelen bir llz ıkısa birer hlta'bedc bu'lunarak hay_! lerini rica ederiz. 
Uzak Şark't.D. lıa:va habere ı::ore dün Danlınnrıka. Kıralı rnmı tebrik .cimi,şle.r, tcmcnnl.leırdc!nnnmunııuuuıııumııı•ııunuımııı•mn""., .. ' ....... "'" 

1 _ l Chrlstlan'a iki kere knn verilmiştir. bulunmuşlardır ~ 
a tun an Kırnlın hhi '" ar.tye'tt umum1yet1e dd-ı B 1. d ~ d b b h 9 i Asil Türk MilteH 

!J.oııcl• 2:J (A.A.) - Ç;n t:ı.yynrelerı di endl~lf'l' vc-rmektedlr. c:1 m rn yoııu .~ .~sa a 1 .saat 
•'mtul Çin'cla Ş:ms1 vlli}ct.nöc Japonl St<ilCbo!m 28 <A.A. - Bugün'kü ncş.rıyntında Ataturl:un n ulirnndi!n Tnrih kadrr c:klylz. Taribtn en 
tanar• m!.';d :1:nı. hilcum e1m ı:."e:- çarşnmb'.l. Kıra! ChrhU:ı.nin bazı pnrçal:ır okuınuş. bayramı teb- genclyiz. Ulu'>Ullluzun bii~·uk bayr.anıı 
"' ı v t H ~- r ik e t"'!'ş ve ı illi marşlarımızdan hepıml1~ .kutlu~ u ı. 

ı nin etrafında çorpıomıtlardır. 
MUharebe devam etmektedir. 

Gelen haberler henUz noksan• 
ı, dır TO durumu tamatnlle aydın
) latamamaktıı.dır. Şimdilik bun

lardan anlaplan ıey iki tarafın 
da Ta'kit vakit taarruzda bulun· 
duğu ve muhrebenin d evam et
tiiidir. Vaziyet §imdikl h ald e 
İngilizler için d aha müsait gÖ• 

rünmektedir. 
Doğu cephesindeı 

Loaıdra raclyoıuna göre, Sta· 

"- ~ --

Amerikan m eevzilerine §lddetli 
hücumlara başlaml§lardır. Bu 
hücumlarda Amerikan mevzilc
rjnde bir gedik açmışlarsa da 
Amerikalılar knrşı taarruz.la ge
<liği kapatmışlar ve eski durumu 
lıide etmişlerdir. 

Yeni G ine' de Avustralyalılar 
Japon m evzilerine hücum ('di
:rorlar . Burada da muharebe cid
detlenmektedir. 

Madam Roosevelt'in Mila no' da 330 yangın 
görüımeleri ·- Berlin 28 (A. A.) - Popolö, 

Londra 29 (A.A.) - Mad am d'ltalia gazetesi, lngiliz hava kuvve~~ • 
Rooscvelt Londra'<ia bulunan Nor- l erİı."l İn yaptıkları hnva akını neti~C\ 
~ç. Yunan, Yugoslav kırallan, Le- sinde Milano' da 30 büyük ve 3ÖÖ 
histan Hariciye Nazırı, Belçika Ba~ küçük yangının çıkarıldığını bildir• 
vekili ile görürmü~tür. mektedir . ................................................................................ 

Çünkü ·~· ilaçları biltUn dilnyııda mi· 

lyonlarca defa denenmiştir. eS.c~a itfiçlan 

ilmi flra stırmaların netice erile se-e' rce süren 

tecrübeleri kendisinde birJeştirmi ~tiı. 

--· 



AK.ŞAMUAN AKŞAMA 

Efsanedeki eşek 
ECsaııede bir eşek vardırı 
Garip cilveye bakın ki, hem 

acıkmış, hem de susamış olan 
bu hayvancağızı Felek yulann
dan tutarak, getlrnıiş; bir kova 
su ile bir lenger arpanın ortası
pa - santimi santimine, milimi 
milimine - tam ortasına koy-

Elektrik 
tenviratı 

Cumhuriyetten •• once ... Fi ati eri 
kontrol 

muş. 

Eşek <cdüşünürmüş": 
- Sağa mı başmu çevirsem? •• 

.Y alniz bu akıama 
İnhisar ettirileceK 

ARKAMIZOA BIRAKTIGIMIZ 
HAYATA BiR BAKIŞ •• Ticaret ve zahire horsa· 

sına da vazife verilecek 

''aktile yemeklere da;r bir 
etüt • ·apnu~ım. Bu mesele etra
fında ihtisasları olanlar da fi
kirlerini söylemişler. 

Dün eski bir gazete kollek"i
yonunu karıştırırken bu seri ha
lindeki makalelere bir göz at-

Sola mı başınu çevirsem? •• Aca- Cumhuriyet Bayramı münasebeti
ba hangisi yalan? .•• Sağa nu? •.• le her sene elektrik tenviratı 26, 29, 
Sola mı?.... 30 birinciteşrin günleri ak~amlan 

Bu tereddüdü ilanihaye sürüp yapılmakta idi. Kömür tedariki hu .. 
gitmiş. susundaki güçlük göz öınüne alına• 

Resim yaptığı için mektepten 
kovulan bir profesör .. 

Ticareıt ".~kaleti'. piya:Jada f~at j tım . Onlar sanki birer makale 
kontrolları ışıne Tıcaret ıve Zah~r~ ı değil, bir çok yemekler karşı 
b~r~ası?ı~ da. mudahale ~tme;ıım açılmış bir ya;rlım ate.şiydi. 
bıldırmıştır. Tıcaret ve Z~hire bor- lUesela zanlh emekdar pafü
sa.;ıı, satışları borsaya dahli madde- cac. dolması ı ne dehsetli hii· 
lerin _kont.rolları ile meşgul ohcak- cumlara, alaylara, hakaretlere, «Arpayı mı yesem? Suyu mu rak bu seneki tenviratın yalnız bir 

içsem? ... Karnımı mı doyursam, akşama inhisar ettirilmesi kararla§tı
ııusuzluğumu niu gidertsem? •.• nlmı~tır. Bu itibarla dün akşam §eh~ 
Sağa mı, sola mı? ... » derken, hiç rimizdeki taklarla resmt daire ve 
birini de yapamamış... ve ••. müesseseler aydınlatılmadığı gibi, 

Nalları dikmiş... Kakırdayı.p yarın akşam da tenvirat yoktur. 
gitmiş ... 

l'Uuzip Felek de onun bu ha
line katıla katıla gülmüş .•• 

••'fo 
Bana öyle geliyor ki, aynı Fe

lek şimdi aynı tarzda yepyeni 
bir oytm oynuyor: 

Bir tarafta Mihver, öte yanda 
l\Tüttefikler .•. Tam bunların or
tasına, insaniyeti yakıalayıp ge
tirmiş: 

- Seç bakalım birini! 
Beşeriyet de sulha acıkımş ve 

susam ıs. 
Tereddiit içinde: 
- Sağa mı? .•. Sola mı? .•. Sa

ğa mı? ... Sola mı? ... 

Amcabey ne zaman 
çıkacak? 

Karikatüristimiz Cemal Nadir 
Güler tarafından neşredileceğini ev• 
velce haber verdiğimiz cAmcabey> 
adındaki mizah mecmuasının hazır
lığı devam etmektedir. Mecmuanın 
çıkacağı günü okuyucularımıza ay
rıca bildireceğiz. 

Yeni Sabah gazetesi 
Yeni Sabah gazetesi Örfi İdare 

komutanlığınca kısa bir zaman için 
kapatılmıştır. Arkadaşımız pek ya
kında mutat neşriyatına başlıyaca.k-

Kalabalık bir mecliste eski günler
den konuşuluyordu. Yaşlı başlı, gün 
görmü,, sözü sohbeti yerinde ka
dınlar, erkekler geçmi, hatıralarını 
tazeliyorlardı. İçimizde bir do me~
hur bir ressam vardı, Şimdi kendisi 
Güzel sanatlar akademisinde profe
sör olan bu zat bir aralık gülüm
sedi: 

- Size nasıl mektepten kovuldu
ğumu anla.tayım ... dedi. 

Biz meraklı bir hikaye dinleıneğe 
hazırlanırken o başladı: 

- Üsküdarda, Şemsi paşa taraf
larında; rüştiye mektebinde okuyor
dum. Çocukların İstidatlarına göre 
takılıp kaldıkları bazı şeyler vardır. 
İşte benim içiın resim de böyle idi. 
Daha pek küçükten defterlerimi, ki
taplarımın kenarlarını bir takım eğ
ri büğrü resimlerle donatır, durur
dum. 

Bir kış günü, hocamız derse gel
memişti. Çocuklar sınıfta kendi ken-

HeyhaC Zaman geçiyor ... 1912 
kı~ı da aynı savsaklama ile sil- tır. 
rtip gidecek ... Ne kötü, ne melun 
bir kuvvetler muvazenesidir ki 
bu bir türlii bozulmuyor.. Süp
lıe;;;iz böyle bir muvazene, har
bin, kıtlığın. sari hastalıkların 
topyekünundan daha feci... Zira 
hensinin de menşei membaı .•. 

Ecnebi ve ekalliyet dimize oturuyordu. Ben de marife-
timi arkadaşlarıma göstermek mak

mektepleri öğretmenleri sadile kara tahtanın başına geçmiş, 

Ve mideler, açhktan kazınıyor; 
gö:rler kararıyor. 

Ha1a insanlık, ne sağa meyle
divor, ne sola ... 

Tasa\•vur ediyorum: İblis, ka
sıklarım ova bastıra bu halimize 
giilüyorrlur! 

Bu suretle kahrolan beşeriye
tin efsanedeki o iptidai mahluk
tan ne rafkı kald1 acaba? 

n"'";.,.in dibindeki 
P,"emiler 

hıgilterenin bizzat sahip ol· 

İçin bir müracaat tebeşirle bazı resimler yapmağa baş-
Jstanbul Maarif müdürlüğü Vila- ladım. Hiç unutmam bunlardan bi

yete müracaat ederek, miktan az ri göğsü nişanlarla dolu bir paşa idi. 
olan ecnebi vo ekalliyet mekteple-- Soınra bir at, bir eşek ve bir takım 
rindeki öğretmenlerin de ucuz ek- İnsanların resimlerini yapmıştım. 
mek karnesinden İstifade ettiril- Lakin sınıfta hocasız kalan çocuk
mesini istemiştir. Maarif müdürlüğü- lar o kadar gürültü etmişler ki mü
nün talebi tetkik edilmektedir. diri sani odasından fırlayıp bizim 

Et fiatleri 
sınıfa koşmuş ... Herkes onu görün
ce bir köşeye, bir sıraya kendisini 
atmış!. .. Ben tahta başıonda dalgın 
bulunduğum için onu görmemiştim. 
Sakallı ve sarıklı cmüdiri sani:t efen. 

Bir haftadanberi yeniden ' di aynı zaman~a ?!umu. diniye ?o
camızdı. Benı elımdekı tebeşırle 

yükselmeğe başladı kara tahtaya resimler yaptığımı gö-

duğu ve Müttefiklerinden bu Dün Mezbahada kıvırcık kesilme
harb Jçinde aldıjh gemilerin miştir. Bununla berabeı; her semtin 
unıum tcwa,iı 30 milyonmuş. Bir kasaplannda kıvırcık eti lavhaları 
icldiavn ,!?Öre btmun yansı bat- mevcuttu. Beyaz karamanın canlı ki
mıs. Bu nisneti yaJanhyanlar ol- losu 76, kızıl karamanın 80, zayıf 
sa bile, her Jvtlde 10,000,000 ton- malların 65, sığırın kilosu 43 kuru
dan ra7.la teknenin deniz dibine şa sat;lmı§tır. 

rünce, müthiş bir hiddetle evveli: 
- Tuuuul . . . diye suratıma müt

hiş bir tükrük savurdu. Arkasından 
köpürdü: 

- Seni zındık senit. .. Bu canlı 
mahlukun tasvirini yapan sensin 
hal... 

Boynumu bükmüş hiçbir şey söy
lemiyordum. Yüzüme bir kere daha 
tükürdü: inıli~ muhakkaktır. Et fiatleri bir haftadanberi yeni-

Bizirn sahillerde işleyen birinci den yükselmeğe başlamışhr. On gün 
sınıf \•auurlanmız takriben 5 bin evvelki toptan fiatlere nazaran kilo 
ton oldui!una ıröre. demek ki başına 5 kuruş yükseklik vardır. Bu 
1939 - 19-12 harbi, cıKaradenizıı fark kasaplarda 20, 30 kuru~ kadar 
\'apum biiyiiklü~nde en az 2000 kabarmaktadır. 

- Al çantanı ... Yıkıl gitl. .. Ben 
böyle dinsiz talebe istemiyorum 1. · • 
diye sille tokat beni sınıf tan çıkardı. 
Ve koridorda avaz avaz: 

- Defol... Defol... Dinsizliğin, J!emmm batmasına sebebiyet 
vermiş diye hesapladım. (Ve bu Alakadarların verdikleri izahata imansızlığın ötekilerine sirayet etme-
rakamda l\Iihvercilerin kayıpları nazaran fiatlerin yükselmesi kasap- den, arkadaşla.rını da tarikı Haktan 
da yok, harb gemileri de ..• ) Fe- lık hayvan nakliyatt'1da vagon teda- çıkarmadan defol... Sooin gibi şakirt 
caat tasavvur edilsin! rik edememekten doğmaktadır. Ge- olmaz olsun ... YLkıll ... 

cı- '['\'e nıiithis kayıp!» deni- len telgraflara nazaran Erzurumda, Diye bağırarak. üzerime yürüyün-
yor... Eskişehirde ve diğer merkezlerde ce, kendimi mektepten dar attım ... 

Acaba hakikaten ırkayıpu nu? İstanbula getirilmek üzere mühim İki gözüm iki çeşme eve geldim. 
Bo~az sularında avlanninğa miktarda kasaplık hayıvan vagon yediğim sillelerin izleri de yana· 

meraklıydım. Usta balıkçılar, beklemektedir. Vagon tedarikinde- ğımda ... 
paraketelerini her yere daldır- ki güçlük devam ettiği takdirde et Mektepten kovulduğum evde 
n1azlar, malum. Beş yüz iğneli. fiatleri daha da yüksel(!cektir. müthi~ bir heyecan ve telaş yuan-

bin i~eli olan bu oltaların atıl- Bir kısım celeplerin hayvanlan- dırdı. b. 
dım yerler. cc]e'"•> Jerin üzeridir. Hiç kim.;ıe cmüdiri aani, nin ır 

... A .. m karadan Yalovaya kadar getirdik- · · ~ · 'n 
ıc[,-,1 de, vaktile batan bir gemi eözü üzerıne vo resım yaptıgım ıçı 

~-. lerini yazmıştık. Yalovadan lstan- k k Jd w demektir. Balıklar. denizin di- me tepten ovu uguma şaşmıyor-
bula deniz nakliye vasıtası tedari- d b·ı H tt4 b" "k m· binde övle bir noktayı yuva u ı e. · · a a uyu anne · 

sectiklerinden, babkçıJar da, me- kinde çekilen güçlük yüzünden, - Ben de safla kırk kere tembih 
sela sağdan Yenicaminin bir nıi- bundan da vazgeçilmiştir. etmedim mD ... Resim yapma, di-
ııaresile Bayezit kulesini scoıra Mıntaka Ticaret müdürlüğü, kasaP- ye .. · Vurduğu yerde gül bitsin ho· 
Selimiyc'nin iyi kulesini bir hi- lık hayvan satışı ile meşgul oluyor. canın, elleri varolsun ... Adamcağı
zava getirerek tam zaviyesinde Hayvan borsası umumt katibi, Ticaı- zın hakkı var··· diyordu. 
avlanırlar: Leşin bulunduğu ret müdürlüğüne çağırılarak dinlen- Bereket versin ki dayım bizde mi· 
noktayı önceden tesbit etmişler- miştir. safirdi. Bu, pek celalli bir zahitti ... 

dir. Mmtaka Ticaret müdürlüg~üniin Beni yanına aldıı b 
Filozof bir balıkçı arkadaşım - Düş önüme, mektebe bera er 

\•:trdı: her nevi yiyecek maddelerinin pera- gidelim, senin cmtidiri sani:t yi gÖ· 
kende ve toptan fiatleri ile iştigal 1 d d' 

- ((Dünyada hiç bir :şey zayi re im... e ı. 
olmaz!» Nazariyesi ne kadar doğ- ettiğini, piyasadll hasıl olan değişik- Ben korkumdan tiril tiril titriyor-
rudur! _ demişti. _ Şu gemiyi liklerden Ticaret Vekaletinin haber- dum. Tekrar müdiri sanlnin karşısı-

dar edildig"'ini yazmı•tık. Tı·caret mü- na km kt N d be de o cesa· lnsanhk kavbetti sanıJmıştır. Fa- .. çı a ·.. ere e n 
kat onun battıktan sonra bize dürlüğü, lstanbula ne miktar kasap- ret) ... Fakat dayım 0 derece 1srar 
tenıiıı etti~i favda asıl değerin- lık hayvan getirildiğini, fiatletin etti ki, kalktım. Mektebe beraber 
den eksik de,2i1dir. Sayesinde kaç hangi şebeple yükselip alçaldığını gittik. Dayımın hali müdiri saniyi yo-
ton bahk yakaladık! tetkik etmektedir. Bu hususta Tica- la getirdi. Beni tekrar mektebe kar 

Nikbinler, varsın: ret Vekaletine malumat verilecek- bul etti, fakat bana şunlan da ıöy-
Elbet denizin dibindeki tir. ledi: 

2000 gemiden de böyJ .. akla gel- - Ben size ulumu diniye dersin-
mez şekilde bir istifade temin Trakya'ya dokuma de de anlatmadım mı;ı... Reeim 

d"I kt' d' b db ht hl d yapmanın no demek olduğunu söy-
e ı ece ır • ıye e a beşe- tezga arı gön erildi lemedim mi) .•• Şimdi 

0 
yaptıgw ın at-

rl.veti teselll etsin... j • . 
Kanarak inanacak olursa Edarne (Akşam) - 1ktısat Ve- lann, eşeklerin,, i sanlann canını 

• (Va _ N·a) ~aletince Umumi müfettişlik kana- nasıl vereceksin bakalım;ı ... Ma~ 
""""""'"'"'""'"""'"''"'""'"'"""'""""'""'"'""- lıyle Trakya köylerine tevzi edil- liim ya, insan yaptığı resmin her hal-

K ı •• l . . . ah • mek üzere 130 adet dokuma tezgahı de canını vermeğe mecbur edilecek
U up erımızın sey atı 1 gönderilmiştir. Bunlardan 90 ı Kırk- tir ... > 
Cumhuriyet ba}•ramı ta~ilınderı 1 lareli ve 60 adedi de Tekirdağ vila- Kara sakallt hocanın bu sözleri 

istifade eden Galatasaray ve lstan- yeti emrine verilmi~tir. Vekalet tara-
1 
bana o küçük yaşımda o le.adar te

bulspor kulüpleri seyahate çıkmış·! fmdan ayrıca Çanakkale ıvilayetine. sir etmişti ki sormayınız. Geceleri 
lardır. Galatasa~ay iki maç yapmak I de 100 tezgah gönderildiği ve bun·! rüyalanmda hep süpürge gibi eakal
llzcre Bursaya, lstanbuhıpor üç maç ların yakın günlerde köylümüze da· 

1 
lar görürdüm. Ve bir takım atları, 

yapmak üzere Zonguldağa hareket ğıtıbcağı memnuniyetle haber alın- insanları, eşekleri canlaııdtrınağa ça-
Jtnıi~lerdir. , mıştır. 1 lısıvordum . 

• 

Şimdl ders vermek için sımfa. gir- tır. Sırkecı, Galata ve Haydarpaşa- iftiralara u~rnnıanustı. Haıti 
diğim zamanlar bazen bunu hatırlı- d~ bulun8'_1 borsa. memurlan ~er ~air .\hmet Ha-;imi yakından f,!ı. 
yorum. Vo talbemin saadetine im- gun şehrı: ... ~t~al edı.len n_ı.a.lların. kım- nıyan bir sanatkar, bir niidd ~-
reniyorum.> lere geldıgını ve fı~tlerı.~~ tesbıt et- iumumi ciddiyetile maznun mev-

Bot kağıt ~.e~~e, Bor~a komıserlıgme. günü kiindeki patlıcan dolnıasmı ş;,y. 
gununo malumat vermektedır. le itham .-diyordu. 

Ressamdan sonra beyaz saçlı, te- M ı T' 
Ticaret odası, . ınta~a ıcaret - O, sa=r Ahmet Hilsimin ka-miz yüzlü vo yaşh bir bayan şu ha- k • ~ 

tırasını anlattı: müdürlüğü ve Birlikler umumi ~- tilidir! •. Büyük Türk ş:ıiıini 0 
tipliği kendi mevzuları dahiline gı· öldürdü! .. - Feneryolunda oturuyorduk. Bi-
ren maddelerde görülen lüzum3uz Diye yırtınıvor •.. 

tişik komşumuz pek terbiyeli, koca- 1 N~re-deyse 
tereffü ve mal saklama keyfiyet e- sanatkar, patlıcan dolma~mı~ 

sına son derecede ·düşkün bir taze-
rinden mürakabe vazifesini deruhde tevkif edilme.sini istivecek! •. Hut-cikti. Kendilerinin İzmirde bazı · 
etmiş olarn Belediye İktisat i?leri ta iki tarafına kelepçe l·uru malları vardı. Kocası bazen oraya 

giderdi. Galiba kadın biraz kıskanç- müdürlüğünü haberdar etmektedir. hapse atıtma~ım bile talep ede-
tı. Kocası lzmirde iken adeta }'eme- Ayrıca istihsal bölgelerindeki fiat cek ... 

değişiklikleri, alım vaziyetleri de ta- J..ikin ale,Jıine yazı yax•l n den, içmeden kesilir, fal üstüne fal İ 
kibedilmektedir. sıı> mıva? .. ~e münasehet?.. şte baktırırdı. Kocasına c:fincan kapa.- • 

mak:) için günde bazen on taneden Mıntaka Ticaret müdürlüğüne ve- yemek :valrız c palhcan dolma• 
fazla kahve İçtiği olurdu. rilen malumata göre, istihsal bölge- ertesi g-iinii bütün hamur işJerl-

Bir sabah komşumdan: ferinden alınan telgraflarda pirasa- ne ateş püsküren, aiE'zına ~eteni 
- Eyvahlar olsun... Bugünleri !arın gittikçe hararetlendiği ve re~ si)yleyen pek meşhur b•r bp 

de mi görecektik? ... diye fery:ıtlar mi müessese ve dairelerin çok mik- profesörü: Bakınız ayneu n~ di-
k tarda mal mübayaa ettikleri bildiri!- yor: 

optu. mektedir. c. İşte ~ençliğimizi mahveden, 
Merak ettim. Ko,tum. Komşum bizi vaktinden e\"\'el ihtivarlllt.an, 

kederinden hastalanmış, yatak dö- İstanbul piyuasının yiyecek mad- çöktiircn \"C gençlikte"n uzaklaş-
şek yatıyordu. Sebebini sordum. deleri fiatlerinde ucuzluğa doğru tıran hain, vefasız yemekler ... 
B3na: bir temayül olduğunu ıve keyfiyetin Hamur i ·leri .. 

_ Şu hale bak ... Şu halel. .. di- Ticar;t ?1ü~ürlü~ü .t~ra!~?~an Tica- \'e bu mide inkılapcısı, bir 
yerek, bir zarf kağıt uzattılar. ret \ı e~aletıne .. bıldırı.ldıgm.ı ya~mış- mutfak P..obespiyeri gibl avaz 

Zarfın üstünde kom,umun adresi tık. lstıhsal bolgelerındekl pıya.sa avaz ba!hnyor! 
yazılmıştı. Fakat kağıt bomboştu. ılıarek~ti ve fiat teref:ülerinin }.3ta~-ı _ Arfık «baklavaıı tahtından 
Üzerinde tek bir kelime bile yoktu. bul pıyasa~ın~ da te.m edecegı Tı-- indirilmeli, börek sürgüne ırön-
Boş buluoarak sordum: caret Vekaletıne yazılrnıştlr. derilmeli... Ekmek kadayıfına 

- Nedir bu>..· boykot etmeli! .. Ve sani{ıbu.nna-
- Ne olacak;ı ... cBo~ kiğıb 1... 2 k lara midelerimizin kapılarım st· 
Dünyanın hiçbir tarafında böyle uruş zam kı <ııkı kapamalıyız! •. 

bomboş bir kağıtla bir kadının bü- t•çüncü makale fazla yağlı ye· 
tün mukadderatının bir anda deği,- meklere çatıp dunnakta ... 
tirilmesi gibi garip bir adet var mı Elektrik kilovatına zam Dördüncü yazıda ise ylne btr 
idi acaba;ı ... Evet. o zamanlar bir- kararının tatbikine profesör :şu vecizeyi ileri slir-
çokları cboş kağıdı:t nı chiç yazıl- nu•ktedir! 
mamış kağıt• olarak telakki eder-- haılandı il H 
l d B kk 1 d b k w 1 - Hammlar ... Efend er... a-
er i. < a a • an ir agıt a ıp, yatta saadetin ~rnnt mı anvor-

zarf a koyka~ak b~~nderdin ~i, k~ı- Kilovat ba~ına elektrik ücretleri- sunuz? Sofradan daima aç kal-
~ın ---:-: es .. ' ta ır e - ayagının a• ne 2 kuruş zam yapılması halı:kında- kmı.z ... Daima aç!.. Kahrolsun 
gı:-lt çozrnuş olur?un. , .. ki kararın 2 7 birincite~rin tarihinde 1 do\mak'" 

Burada ya,Iı bır doı<te>r ec>ze ka- Ba~vekalet tarafından tasdik edildi- Ben bu tetkiklerle meşg"Ulken 
rıştı: 1 ği Elektrik ve Tramvay umum mü- memleket dışında, Avrupad~, 

- Ya o hüHeler > • · • Bizim taraf- 1 durlüğüne telgrafla bildirilmiştir. sanki edebi, ilmi. so<ıyal isler bit
ta yalnız hüllecilik ve saire yaparak · Elektrik zamları için bir başlangıç mis gibi bir yemek münakaşası •.• 
geçinen biri vardı. ~annederi~ [tesbit edilmiştir. Ba~vekilet kararı l'Ueşhur romancı bir Bernar4 
cHülleci Affan> efendt derlerdı. 2 7 birinciteşrin tarihinde tasdik et- $aw et yemeklerine ates nüskü
~~am: _bayağı şöhret yapmıştı .. ~i~ 'tiğine göre, 0 gün elektrik memur- rüyor ve Avrunalılara hit~ben: 
hu~le ışı oldu mu hemen kendısım ları ta.rafından okunan elektrik saat- _ Yememeli, yememelı... Et 
ç~g~nrlardı. Ad~ta bu i~t~ ihtisa~ sa• lerinin gö3terdikleri kilovat ba,ına yemiyelim... diye kendi kendini 
h_ıbı olmuştu. Nihayet halı, vaktı ye• bu zam farkı ili.ve edilmek auretile yiyor. 
rınde ~ir . ~adına . hülle . yap~ken tahsilat yapılacaktır. 2 7 hiriınciteıı- Et tarardarlan da 'iebzelere 
onun Hknnı çelmış, hakıkaten\ ve rinden evvel okunan saatletin gös- ka~l diş gıcırdat1yorlar. 
daimi surette evli le.aldılar ... Eski terdikleri kilovat bu zamdan hariç Aradan kısa bir zaman gectL 
kocanın pabuçları da dama atıldı. tutulacaktır. Bu suretle zammın tat- Vaktile O kadar iftiralara, alav-
Scm zamanlara kadar kendisini ara- biklna hemen başlanmıştır. tara. hakaretlere uj?:nvan yemek• 
sıra gördüğüm olurdu. Pek ihtiyar- ler ln~anlardan ne l.>'İİ7P1 intilram: 
lamışll. Çoktanberi gördüğüm yok... alıvorlar ... Rem de bütün dünva• 

Fes mi! .• Peçe mi? Otobüsler da!.. Nasır• .. Ahmet Haşim'in 
Bir·. katili kimmis? 

Yı. k 1 k k f .. of Hikmet Feridun En - a o ı ı ıya et' . . . ea ;ı ••• 
- dedi. - Sofraya otururken hile Henüz İskenderun 
fesiniz, hatta çocuk olsanız dahi ku- limanına gelmemişler 
laklannıza kadar geçmiş buluna
cak ... Evin içinde gene feele dolaşa
caksınız. Bazen yaz günleri fes ka- Tramvay idaresinin Amerikaya si
fada yemek yemek adeta biı işkence pari~ ettiği otobü.slerin lskenderiye
olurdu. Hele ortaya sıcak bir şey den İskenderun limanına geldiğini 
konulunca, buram buram terlediği- yazmıştık. 

ıoıın•HHllifll•lh•H•Htlnll •mııtatıııct1t11tllftlttıtHHUl•m• 

KVCOK HABERLER 
* Sanyer k.azaiı ilkokullarındaki 

Yoksul çocuklara yardım cemiyetin.
den: 31 ilkte~rin 1942 cumartesi 
günü akşamı saat 21 de Büyükdere
de Sarıyer Halkevi salonunda Ce
miyetimiz menafaatine bir müsame
re verilecektir. Davetiyeler Sarıyer 
kazası Maarif müdürlüğü ile Halke
vi İdare memurluğundan tedarilC 
edilebilir. 

mi bilirim. Sofra ba~ında fesi hafif... Tramvay idarC$ine gelen son har 
çe arkaya ;t, terini sil... Tekrar ye- beri erden, otobüslerin İskenderun 
meğe koyul... Yemek yemek mi, limanına geldiğiıne dair ilk gelen ha
dayak yemek mi'> ... Pek belli ol- berlerin yanlış olduğu tahakkuk et~ 
mazdı. w. .. .. .. mijtir. Bu yanlııılığın oundan ileri 

Yaşlt bir bayan. erkegın sozunu geldiği anlaşılmıştuı Otobüsleri Mı- * Fatihte oturan Remzi adında 
kesti: f 

- Bizim peçeler sizin f 1 d sırdan skonderun limanına sevket- bir g:!nç dün durak yerinden hare--
es er en. mek üzere Ankaraya giden umum le.et edem bir tramvaya atlamak ia

çok daha müthişti ya... Peç.elerin 
müdür muavini B. Celaleddin Ge.r- terken düşmüş, başından ve vüct.P çeşitleri vardı. Hele o cha.sı.r peçe> 
m•"anogwl,,-a M•01rd~'-' al"'-alı ma- dunun bı"rçok yerlerinden agvır ya.-denilen bela yok mu)... O kalın " -· - .. ıu ~ 

hasır peçe 1 ... Zaten çarşaf mahzene kamlar, otobüslerin aevkedileceği ralanmıştır. Remzi Cerrahpa~ ha .. 
girmi• g.ı'bi bana kuvet verirdi. Bir vapurun İ;smini aöylemi,lerdi. B. C&- tane.sine kaldmlarak kaza etrafında 

" IAl dd' · 1 n.b l d" .. ·· d tahikata ba•lanmışttr. de 0 hasır peçeyi taktın mı;ı •.. f ela- a e ınm sta u a onuşun en " 
ket... Terlersin, sıkınh hasar... Bir sonra vapurun İskenderun limanına 
gün biraz ince hir peçe takmıştım. geldiği haber alınınca, otobüslerin 
Rahmetli kocam epey kıskanç de geldiğine hükmedilmişti. Halbu
adamdıı ki bilahare otobüslerin evvelce ismi 

- Bu sigara kağıdı gibi peçe ite verilen bu vapurla seıvlı:edilmediği 
sokağa çıkılır mı) Rezaleti... anlaşılmı~tır. Şimdi İdare, otobüsle-

* F eriköyünde oturan Artin adın· 
da bir çocuk dün Dolapdere civa• 
rında yıkık bir duvarın üstiMnde oy
narken bastığı ta, aökülmü~. Artin 
yere düşerek yaralanmıştır. Yarala 
çocuk hastanede tedaıvi altına alın-

Diye kıyametleri koparmıştı, Pe- rin bir an evvel sevkı için yeniden mı,tır. 
çelerin çeıitleri vardı. Meaela tül pe- te~ebbüste bulunmu~tur. 
çe ... Bunu bazıları iki kat le.oyar, bi- 110"'"""'"'""""""'"""nııırıımııı_,_,111111,.,,_ Türkiye boks 
rinl yüzüne örter, birini başın111. Ü9'- b" • "l"kl • 

d tabii rezalete meydan VCTmeme'- lrffiCI 1 ert tün en atardı. ıı;; 
Sonra hazılan da şifon peçe kul- için şapka giyerdik... 30 v~ 31 birinciteşrin tarihlerinde 

lanırlard1• Lakin şifon peçe takan• Dönerken, ben kaç defa şapkamı Ankarada yapılacak Türkiye ferdt 
lan adeta tefe koyarlardı. t.renden Küçükçe.kmecedo dıilrıya boka bırinciliklerine İştirak edecek 

K ük k d attığımı bilirim. Eve götüremezdim. lstanbul bok3 takımı ajan Enverin 
üç.. çe mece e Çünkü büyük babam filln bunu içe- riyasetinde 20 ki,ilık bir kafile ha· 

atılan fapkalar.. ri sokmazlardı. Hatta bazen seyaha- !inde dün ak-?am Aı.ıkaraya hareket 
Söz §apkaya intikal etmiııtl... Bu te çıkarken yanıma aldığım fesi yol- etmişlerdir. Türkiye birinciliklerini 

sefer ihtiyar doktor §Unları anlattı: da kaybettiğim lçin başı açık olarak 'müteakip Ankar • htanbul temsilt 
- Eskiden Avrupaya giderken eve döndüğümü bilirim .•. > takımları ar.uında ayrıca bir mB~ 

fealo yola çıhrdık. Gittiğimiz; yerde Hikmet Feridun Ea vaoılacaktu·. '" 





Bir tramvay aral>as1 .. 

ilk maçlarını l>ugiin Şeref atadmda 
Beşiktaıla yapacaldar 



Sllmerhank Umanı Mtldlrl&iiaMienı 

Sivas Çimento Fabrikası için 
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Vatman, Biletçi almacak 
lstanhal Elektrik, Tr&mYaJ' ve Tünel itletmeleri 
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lhll!ıCle"mnJU' ~:1811, OlerllMle her tarın 
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·evvel 1942 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

J~İR liAYAN İŞ ARIYOR: LLc;e me
zu u husu veya resmi dairelerde 
~alışmak fsttyorum. Akşam .. gazetesi 
(Ne ı rümuzuna mektupla muracaat. 

-1 

BEYA~NAJ\lELİ BEYA..'INAMESİZ: 
- Müesseselerl:ı muhasebesmf, ka
nuni şekilde defterlerini tutnnm, 
Türkçe Almanca tercüme fşleı.1!e 
meşt;"ul olunur. Günde 1kl saat, Ak
pmd::ı. C A. rumuzuna. - 1 

LİSE MEZUNUYUM - TJcarl miı

SATILIK OAMEK!NLAR - ÇloeklJ 
Amova. camlı 14 metreden fazla ca
mekı\nlar ve kapılar n çift kanatlı 
kasalı camlı pencereler kelepir satı
lıktır. Pahalılıkta. fırsat. Müracaat: 
Kadıköy Ermeni klll.sesl arkası Dum
lupınar sokak 12 telefon 60679 

4 - ADET TORNA - Vargel, pl.ln
ya, makk.a.p, testere, zımpara ta~ı 
maktnest va üç beygir kuvvetinde 
elektrik motörü toptan sattlıktır. Mll
r:ıcaat yert: Galata. Perşembepaz:ın 
Sa.mur rolta.k No. 13 - 15 Mahmut Bil
ge ve Ortağı. Tel: 42149 - 2 

esse~e!erde evvelce çalıstım. Tahsili-' 4 -· Kiralık · Sahlık 
me uygun b r iş anyomm. H. B. rü-
mı 7.lma m ·raca.at edllme~i r!cıı 

~d!.'rlm. 

ÜSE l\IEZL"!ro BİR GENÇ - İf 
anvor. Ke 1 gosterebllir. Ak.şam'd:ı. 
<ERAY) rümuzuna m<'ktupla mür?
c .. n.t. - 1 

1 m 1 (1RK GENÇ KIZI - Beş 1111. 
on va 1 arın~ b r çocuğun tcrblycsl-
1 ~e ıl t'lur ve Fran 1?1.:a öğretir. 
Ak.,am d'l: A ~e riimıızuna mektupla 
mür"c at. 

1U !SESİZ - T!bbıyell bir genç, 
Jnısn-i h<> anelerdc \ ya dolttorl::ınn 
yaıııncı:ı. ç:üışmak Istllor . .Zat veya 
ıııüe~se"e n mına da o~uy:ıbmr. (Her 
ncvJ enj ksiyan, p:.ınsuman y ... p:ır, 
do~m ve ameliyat işlerlnc!e dokto
tun yanında. çalı~b1lir. Eski yazı, 

2000 LİilA - Dört oda, mut.fak, lkt 
helı\, kuyu ve taraçalı kftglr ev. İcln
cekllera müracaat. Kuzguncuk İca
dlye Hamnm sok.ı.ıµ No. 34. 

4GOO LİRA SENELİK NET VARİ
DAT - Çok meı·kezi yerde altı büyük 
daire metin ve lizel bir apartıman 
sahlplerl t rafından satıııy0r. Her 
gün 4 - 6 aran Ç:mnkapı Aras elek
trik mağazası 93 - 95 No. ya müra-
caat. Tel: 22045 - 4 

28000 I.İRAYA - Yeni bir apartı
man (140l Ilrn gelirli dört kat deniz 
ı:törür bahcesı vnrdır. Tramvay dura
ğına (2) dak1kadır Fatlh Klrmastı 

mahallesi Eski Şifahane sokağı Metin 
apartımanı (3) üncü kat bay Aliye. 

-1 
daktilo bHlr . .Akş:und!ı. T. I. P. rümu- --------------

- 1 ŞİŞJ,İDE - NİŞASTAŞJN:'ITDA suna. 

DAKrir.o BlLİR - Eskl ·rürkçeyl 
iyi yazar okur bfr genç az: ücrrtıe 
saat 17 den sonra çalışacak bir iş 
nram:ıktadır. ~am gaze.tc:::in
de Saim rumuzuna mektupla müra
caat. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

Vç KİŞİNİN - Hizmetini gbre
.:ek bir bayan aranıyor. Sultanhamam 
Emin Bey han altında 22 numaraya 
mür:ıc:aat. - 4 

RİR YAZUIA?lı"ENiN - Telefon ve 
daktilo ııııeri lçln bir bayar ı ihtiyaç 
Ya.rdır. Daktilo az bilse de ~bilir. 
İstlyenlerln Galata Halli :r~a ~kak 
(İntibah) han 3 numaraya her gün 
12 - 2 arasında müracaatl::ı.n. - 1 

MUHASEBE, MUllABERE, l\llJA
llELı\ TI - İyi blllr, Fransızca. füanı 
lluvvetll bir Türk bayanı; .sa.bah ııaaı 
(8, 9) dan ikiye kadar ve (5) ten son
hl da her ha.ngi bir l4te çalışa.bilir 
Ak.şam'cia: Tecrübeli rümuzuna mek
tupla müracaat. 

25.000 - 35,000 llrayıı apartımanlar 
s:ıtılıktır. Karaköy Melek han No.8 
Em~kservls'e mürrcaat. - 1 

IlERSDITTE - Elverl.şli arsalar sa
tılıktır. Karaköy Melek han N'o. 8 
EmlAkservis'e müracaat. - 4 

HERSEJ\ITDE - 3,000 - 8,000 liraya 
kagir evler satılıktır. Karaköy Me:eıc 
han No.8 Emlfiservis'e müracaat - 4 

BERSEMIDE - 2,000 - 6,000 Hraya 
~ap evler Nltılıktır. Karaköy Melek 
han No. 8 Emllkservls'e müracaat 

-4 
. 

CALATADA - Han, otel, e,ıer 
5,000 - 35,000 Urayn satılıktır. Kara
köy Melek han Na. 8 Eml!kst'rvls'e 
müracaat. - 1 

4000 LİRAYA SATILIK KARGİR 
DtlKKA.N - 16 metre derlnliti. 
metre cephesi bahçesi, kuyusu. heli!. 
m, bodrumu bulunan Beşlktaş köylç 
43 numaralı kcrglr diikkft.n lçln mü 
racaat yeri: K.andllli Telefon: 38 -10 

5 
-
i 
-
7 

10,000 LİRAYA - Şişllde tramvaya 
SİRKECİDE YAZIBANEM.E - Bir lkl daıklka mesafede ü~ katlı ön ve 

genç bayan katibe alınacaktır. Kı.~a arkada bahçeleri a.yd.a 7~ Ura geliri 
M.1 ten:ümeslle İstanbul 438 numa- olan ıçı dışı boyalı ahş1ıp lı:onnk acelr. 
ralı posta Jı:utu.suna mektupla mtıra- satılacaktır. Sirkecide Yeni han ı 
caat. - 2 numaraya müracaat. Telefon. 23659 

-· 1 
ALMANCA VE TtlRKÇE - Ticari --------------

muhaberata blhak:km muktedir dak- SATILIK İRAD - MO lira !radı 
tllo bilir bir bay veya bayan aranıyor. son 5000 liradır. Fındıklı trarııvay 
Post:ı. kutusu İstanbul 682. - 5 caddesinde 68 numaraya mtiracaat. 

FOTOGRAFÇI - Olgrak çalıştı- Tavassut istemem. - 4 

rılmak üz.ere genç, terbiyell, güzel ve KİRALIK BOSTAN - Sanyer Su
çah§ta.n, bir bayan aranıyor. Ken- Iar caddesinde 16 dönlbn bostan kl
dlsine iade olunacak hır remıln1 ralıktır. Beyo~unda Tarla.başı cad
muhtevl mektupla Akşam gazetesi dest 110 No. Ju diikk§.nda Kemale m~i
Küçük. Dı\n.Inrda (Reslın) rumuzuna raca.at. - 4 

mllracaat. 
1 

FEVKALADE MANZAJlALI ARSA -

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK KELEPİR PİYA~ 

NO - Fa~ is:tenderpaşa mahallesi 
Feyzullah Efend1 sokax No. 23 e pa
zar ve salı günleri üçten sonra. - 1 

SATILIK - Gazima maltlnesl ayak
kabı d!klşl dikmek 1çhı. Bayezit Bü
yük Yolgeçen han No. 20 - l 

SATlLIK CİNS İNF..KLER - Mon
tofan ve Kırım inekler acele satılık
tır. Göztepe fırını k:ırşısında dellt'ıl 

İ.r,m:ılle milracaat. - 1 

SATILJK - Reınlngton yazı ma
kinesi TL. 170 mllhen-dlsler için çelik 
ve muşamba oklmatlk şerit. Taksim 
Lfımartin cnddesJ. Çelık Palas kapı
cısına müracaat. 

SATILl.K Pİl:'ANO - AL'llan mar
kalı iyi halde bir piyano satılıktır. 
Büyillmda Ankara palas otell sahi
bine müracaat. Telefon: 56.80 - 2 

IK BİR PİYA.:.~O SATILIKTın -
"l'a.tsim T:ırl başı Yağhane sokağı 
No. 50 

CJhangirde denize tamrunlle hetkim 
blr arsa uygun flatle satılıktu·. Boz
kurt Emlak Taksim Abdülhak ınmıt 
eadd~l telefon 43532 - ı 

GÖZTEPEDE SATUIK KÖ~K -
Göztepenln en mütena yerinde ist.ns
yos yanında ve 2 aile ikametine elve
rişll 13 odalı ve 12 numaralı köşk sn
hlbi elinden mutedil fiatle .satılıktır. 
2 dönüm bahçell, mermer havuz. ku
yusu, garajı, elektrik. Elmalı suyu 
mevcuttur. Gezmek için cumartesi, 
pazar ve Cuhmurlyet bayramı tatıılıı
de her gün içindek1ne müracaat. Te
lefon. sabahları aranılmak i.izere 
C42800) bundan gayri zaman!arda 
(20771) Ue konuşulabilir. 

Sı\TILIK - Bir binanın 144 m. 
murabbnı poyraz yerinde kaplı gal
vaniz flğure yeni saç. Kadıköy Kuş
dll1 Osman p:ışa sok. No. 27 

YALOVADA - 700 dönüm clftl1k 
münblt ekilmiş tarlalan, mer'aları, 
kftglr evile (15,000> llrayıı satılıktır. 
Karaköy Melek han No. 8 Emlfıkservl
se müracaat. - ı 

%00 LİRAYA SATILIK YE1'ıi SAN·------------
DAi, - Meşhur Halil ustanın yapısı 
Kadıköy 1k1nc1 sulh buknır lll\kim1 
bay Retıada müracaat. - s 

EGLAND MARKA - 45 beygir 
kuvvet.inde buharlı lokomobil mak1-
ue satılıktır. İstlyenler1n Adapaza
nnda. manifatura taciri Cemal Alca.na 
ınUracaatlan. - 2 

AMEKJKA.~ RADYOSU İSTENİ
YOR - Müstamel Amerikan malı 
:ra.dyo sa tm nlınacaktı r. TC' 1 : ~0648 e 
ınürat:aat. - 2 

KAÇIRILMllACAK BİB mtSAT
Portatif vMalı demirden ·ve oluklu 

F'ATİHTE 9000 - 16,000 liraya yenı 
apar:tımnnJar satılıktır. Karaköv Me
lek han No. 8 Emlı\kservls'e rr.ilra
ca.at - ı 

BEŞİKTAŞ'l'A 15,000 - 22000 11-
raya apartımanlar satılıktır. Kara
köy Melek han No. 8 Emlftkservls'e 
mür:ıcaat. - 2 
Em!Akservis'e müracaat. - l 

ACELE SATILJK APABTIMAN -
Beyoğlu Kalyoncukulluk İngiliz sa
rayından a§ağı Hamalbaşı Yeniyol 
Saman meydanı Petro Facı fırını ya.
runda Tevfik Efendi sokağında 31/1 

' 

Gayrın en kul 
satış ilanı 

Beyoğlu sulh mahkemesi 
SlJLTANAimıETTE - 16,00-0 -

~.ooo lira.ya. sa.~la.m a.partunan.Iar baıkatipliğinden: 942/72 
sattlıktır. Karakay .Melek han No.8 

İatelyanos ile Atin Penberun ve 

Sahife 7 

Radyonuzdan bir şikayetiniz varsa ı....ı,, ... 

SEYFi BULIVilAN 

SEViM RADYO TAMiR Töl ESiNE 
müracaat cdln1z. Titiz bir ıtına ile ucuz \'e teminatlı o;ar .. ..-: ta:.nlr edl
lece~e 1tirnad edebllirslniz. <Hususi servslmlz v:ısıtaslle radyolar yc
xlnde veya icabında kendl vesaitımlzle Atölyeye ~lınarak tamir edlllr.ı 

Galata Perşembepazan Slnason nan No. 5 

ı , 

TEPEBAŞINDA - 23,000 liraya ilr:ametga.hı meçhul bulunan Ömer !!l•••••••••••ın••••••••••••••i! 
sağlam apartıman aa.tılıktır. Kara.- Atalayın 11ayian ve müşetreken mu- ı En son model v? her çeşit STİL üzere hazır ve :ısmarlama 1 
köy Melek ban No. 8 Eml<\kserv1s'e tasamfı bulundukları Beyoğlunda M Q B 

1
• L y A N J Z 

1
• Ç ı• N 

Şehıt Muhtar m esın e ar a -müracaat. - 1 . ahali . d T 1 ba 1 
MAÇKA _ Muradiye mah•ll..ı 0111t· '' cadde,;yJe Albnbakkal •ok.klan- Beyoğlu M•.,.tıyet oadOo,lndo Amorlkan sefareti ""'''suula :o· :99 ı 
nar sokak 32/1 No. h k!gir ha.ne kira- na cephesi olan eski 64, yeni 62 No. ıii•••• S. D İ YAMAN DİYE F 
lıktır. Dört oda mutfak bahçe sar- ile murakkam 97,5 (doksan yedi bu- -Mobilya Fabrlk.n.sına müracaat ediniz. Telefon: 40939 
nıç terkos ve elektriği vardır. Odalar- çuk) metre murabbaı mesaha.i aat~ 
dan maada her yer çlm döşelldlr. hiyesinde üstü galvaniz saçla örtülü 
Tek oda olarak da vernır. Haneye hAI b'l · h · ı 
müracaat. .. _ ve a en o

1
tomko ı 1 tamır anesı2o00a0-rak kullanı ma ta o an tamamı 

SATIL1K EV - Fatıh Malta Bab- (iki bin) lira kıymetin muhamme· 
naibi sokak sayı 33/2 lkJ konforlu neııinde ahşap bir depo ıtüyuunun 

bina acele satılıktır. - 1 izalesi zımnında açık arttırmaya ko-
. . nulmuştur. Evsafı sairesi vaz'ıyed 

d 
KğirmIRALIIKdSJNFsinMA - K:ıdlıköykYi el- zabıt varakasında ve keı;ıif raporun-

1 
e · enın e c.ına ace e ro-
ıktır. Bevo~Junda Rus 1'efarct1 kar- da yazılıdır. 
şısında Milli Piyango Güne~ G~esine Birinc.i açık artınruası 20/11 /942 
mürrc::ıat s:ıat 12 - 14 - 1 tarihine tesadüf eden cuma günü sn-

at 14 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
10 J.İRAYA KİRALIK BiR ODA - mahkemeleri kalem odasında başk:'ı

Gülhanc parkı karşısında Gi.izel sa- tip nezdinde yapılacaktır. Arttırma 
n:.ı.tlar rok::ı.k ec5:o numaralı evde bir ,_ 1. h k f ·· de 
oda acele klraya verllecektır. İcL'1de- oede ı mu ammen ıyme ın yuz 
kilere müracaat. Elektrik su V'D.rdır. yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 

SATIŞI TFHİR ımtu~ - Tünel 
bal':lnda Juı'll:ıl sokağında 9 No. lı 
apartıman 3/11 salı günü Beyoğlu 
mahkemesince tekrar ve katt ratııa
caktır. - 2 

son arttıranın taahhüdii baki kal-
mak üzere müzayede on gün uzatı
larak iki.-ıci açık arttırma~ı 30/ 11 / 
942 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 1 4 ten 1 6 ya kadar icra edile-

M mur ara 1 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi başkanlığından: 

Saha ye tesisler işlerlle uğrcşmak ve bunlara alt olan muamelli.tı ala
kadar da1relerde takJp etmek üzere ayda '75 Ura barem ücreti ile bir fen 
memuru veya bu gibi işleri yapını~ olduğuna dalr vesaik ibraz cd<!'bllecck 
bir memur alınacaktır. Taliplerin vesikalarlle birllld:{! 4 11 942 akşamına. 
ko.dar Taksimde Sıraservllcr caddesinde beden terbiyesi İsta bul bö cbs1 
başkanlığına müracaatlan lüzumu lliin olunur. 11961» 

dıkö i iner suı h" ki liüinden: 
942/25. Teıeke 
ı - Kadıköyündc Cevizlikte Şevki bey sokağında 19 No. Ju 

evde mukim iken 19/101042 t.arilıinde ölen Ayşe. ince B yıakta
nn bilinmeyen mirascılarının üç ay içinde hakimllğimize müra
caat ve sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasın hazineye in
tikal ettirileceği. 

2 - Mütcveffiyeden alacaklı ve borçlu olanların bir ay içinde 
müracaat ed0 rek alacak ve borçlarını kayıt ettiımeleri. 

Müddetinde alacağını kayıt ettirmiyenler hakkında T?ede,!li 
kanunun 569 ncu maddesi hükmünün tatbik olunacagı Han 

rek en çok arttırana kati olarak iha- ...:.o.:.:h..:1'n..:.u:.r:.:· ________________________ _ 
S,\TJSI TF:HİR EDİLEN - Beyoğ- le edilecektir. İhale tarihine kadar 

!unda Künük I'armakkaoı .c;oka- birikmiş ve birikecek Beledi; e hina 
ğıncla 6 10 No. lı evler 3/11 salı gü-
nü Beyoğlu mahkemesince te-krnr ve vergileriyle Evkaf icaresi his.sedar-
kati satılacaktır. - 2 lara, ihale pulu, delliıliye rüsumu ve 

20 senelik taviz bedeli, tapu ve ka

Hukuk fakültesi dekanlığından: 
Devletler hukuku aslstaıılığı için lklnciteşrlııin 3 üncü salı günü saat 

15 de dil lmtlh:ını yapılncakt.ır. İyi dil bilme ~arttır. İki dil bilenler bir dil 
bilenlere tercih olunacaktır. 

İsteklilerin dekanlığa müracaatıan. 
KURTtTLtTSTA - Tep~ alt.uıda dastro barçlan müşteriye aittir. Art.-

tramvay caddesinden 20 adım ı ka- 1 Devlet denizyolları umum müdürlüğünden: tında bir sofa 4 oda, 2 katında 3 oda turnaya iştirak edecek kimse erin 
banyosu olan zemini ksilollt lir katlı muhammen kıymetin yüzde yedi bu- Müte.kaltierle dul ve yetimlerin ekmek k:ırneleri tevzi edileceğinden 

... l al~kndarlarm 30 llk teşrin •e ı ikinci teşrin 942 günleri zat 1.şlerl ımirlür. 2 bahçeIJ apartıman satılıktır. Mu- çuğu nispetinde pey akçesi veya mi -
1 
.. "'.. ü t tın 

1 1 
.9!l5• 

t 1 • u6 une m racan. e e er • :ıva~t kabul ed lme-z. F1at 19,000 1i bir bankanm bu nispette temınat ~:.:.:.:.:_::::.:..:;.: _____ ...:,. ___________ -::--------

Ura. Telefon 
41378 

•
2 

- 7 ar:ısa - 3 mektubunu vermeleri şarttır. İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 
Arttırma bedeli gayrı menkul 1 ı - Gümrük kolculan için, kum:ı§l idareye d!ğtt mnlzemiıtı'i mütenhhl

KUNDURı\CILAR,\ - Beyo~lumın kendi.3ine ihale olunan tarafından de alt olmak üzere, açık eksiltme ile 281 kolcu eıblse ve kaskf'tt yaptmla.-
ehemm!yetll bir mevkimde saya. ya- akt 
pıştırma makln('lert, . ehemmlyem ihale gününden itibaren verilecek c :-_ Muhammen. dlklm bedeU 10 liradır 
miktarda yerli, Avrnpa derileri bu- mühlet içinde mahkeme kasasına 3 _ NümuM ve ~artname Levazım se~lslnde L?:Örülebllır. 
Junan te~kilatıı bir dükkftn devren ödenmesi mecbuıidir. Ödenmediği İstek11lerln 2490 sayılı kanunda aranılan vesika ve pey akçeslle blıilkte 
satılıktır. Telefon: 44097 takcliTde ;hale feshedilerek kendi- 10/11/942 salı günü saat 14 de Başmlldürlük Satınalma Komisyonuna gcl-

sinden C'VVel ecı yüksek teklifte bu- meler!. «977» 
~A~YEdZir23-N KAl tip Shlnan, Meodktealıp lunan kimse arzetmiş olduğu bedel B d T b• • l b lb"•J • b k ) " d 

so ... a~m a o. u :ı sap on . . e en er ıyesı stan u o geıı af an ıgın an: 
içinde su Ve elektriğı bulunan, büyük ile almağa razı olursa ona ıhale edı- Beden Terblyesı. mükellenerlnln nazarı dJkkatıne: 
bahçeli ve Ma.nnaraya kanJı fe>vkalM!! lecek ve o da razı olmaz veya bu- Evvelce Haliç, Topltapı, Vefa Gençllk kulüplerine mukayyet olan Beden 
manzaralı ~lr ev acele .cıatdıktır. İçln- lunmazsa hemen ye<:li gün müddet- Terbiyesi mukelleflerinl yet!~tirmek Uzere Karagümrilkte Z'l nci llkokul bl-
dekilere muraacaat. - 2 ,_ M" ıwsındn bir Gençlik kulübü kurulmuştur. 

le açık artırmaya konula.ca.ıdır. u- Mükelleflerin 31 teşrtn!enel 942 cuına.rt~ günü saat 13 ten 18 e lr.ad.-ır, 

5 - MÜTEFERRİK zayede sonunda en çok arttırana ı teşrintsanı 942 pamr gün\i saat Si dan 12 ye kadar olan zamanlar :zarfında 
kati olarak ihale edilecek ve her iki mezkür okul müdürlüğüne müracaatla kend11erlnl yen! kulüplerlne k:ı.y~ 

ALMANCA DERSU".Rİ - Usulü 
tedrisi mükemmel olan bir Alınan 
öğretmeni Almanca dersleri vennek
tedlr. Pazardan maada her gün saat 
4 ten 7 ye kadar İstiklıll caddesi 133 
No, Hasan bey apartıman 2 ncl mer
diven 1 inci kat 6 No ya mllracaat. 

halde birinci ihale edilen kimse iki dcttlrmelerl lüzumu ilin tıhmur. C9:29) 

-1 

ihale arasındaki farktan ve zarardan 

rneaul tutulacaktır. lhale bedeli far
kı ve geçen günlerin yüzde bq fa
izi aynca hükme hacet kalmabızm 
tahsil olunacaktır. İstek sahibi ala
caklılar ile sair alakadarlann ve 
ikametgahı meçhul bulunan ve 

ALJ\IANCA DERSLERİ _ Çocukla- Anastastan alacağı dolayısi}e haciz 
r:ı. büyüklere. üniversite talebeleri- •vazettirrniş olan Todorinin gayrı 
ne, memurlara çok kolay bir me- menkul üzerindeki hak ve iddiala
todla, Almanca stenografi ve mükfı- rını evıakı müsbiteleriyle ilan tari
leme dersleri veriyorum. Tak.slm IIo- hinden itibaren on beş goo içinde 
ca Zade sokak 11 Alman hastan~sl sal b ı ahkeme 
karşısı S üncü. kat Madam SitLar. ış memuru u unan m 

_ ı başkatipliğine bildirmeleri lazımdn. 
Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 

FE..'l ŞUBESİNDEN MEZUN - Bir sabit olmıyanlar satı~ bede1inin pay
geuç kız ortamektep talebestne ma- laıımaı;ından hariç bırakılacaklardır. 
tematlk dersi vermektecUr. Aksam Arttırmaya iştirak edecılerin bütün 
gazetestn_de (F. Ş) rümuzuna mek- satış şartlarını kabul etmiş ve evvel
tupla müracaat. , 

den öğrenmi~ ve bilerek gayn men-
l'. TtrtlHENDis 'l'ALE8F.Sİ _ aeo- kule talip bulunmuş olduklan adde

metri, cebir, fizik, klmyadan zayıf ta- dilerek sonradan itirazlan mesmu 
!ebeleri kısa zamanda yet1ştlrlr. Ha- olamıyacağından taliplerin !!atılı gü
rlçten lise bitirmeye gire~leri ııusust nünden evvel gayn menkulü gezip 
metodla hazırlar. Akşam da ~ş. ~·; gönneleri ve fazla malumat nlmak 

BARİTA, İN~AAT, :\JAKİNA, m.EK
TRİK - ReshnJeri temiz, ucuz yapı
lır. İstnnbul, Posta kutusu N. 111 

-2 

istiyenlerin 942/72 No. ile ııatış 
memuruna müracaat etmeleri ve his
sedarlardan ikametgahı meçhul bu
lunan ve ayrıca kendisine satış hak
kında ilan tebliğine imkan görüle-

FRANSIZC'A DERSLERİ _ ArZU rniyen ve gıyabında sadır olan ila
edenlere kolay bir metodl:ı. Fransızca mın hulasa"' da 19/9/942 tarihli 
öğretilmektedir. Müracaat: Parmak- İstiklal gazetesiyle ilan edilmek su
kapı Ap. Na. ti l~erde 5. Melle Pav- retiyle tebügnt yapılan Ömer Ata
lova. 1 bl"W k lr. • lm k aya te ıg ma amına aım o a 

l\:IEKTUPLARINJZI ALDIRINIZ 
Gnzetemlz 1darehaneslnl adres 

olarak göstermiş olan kartlerJ
mizden 

Ev - Atıu - Ş N - Taksi -

Ş. Ş. - S S A A - B E - Ga-

zete - N E M V - P S K 

namlann:ı. gelen mektuplan 1da.
rehanemlzden aldırmaıan rlea 
olunur. 

üzere de ilan olunur. 

!!lllıım İşçi aranıyor 
16 lll 17 yaş ve daha. yukarı 

yaşlarda Demir işlerinde çalış.-ı
cak işçi aranıyor. İsteklllerln 
Sirkeci, Salkım.söğüt Demirkapı 
cadd~ No. 7 ye mürncaatıan. 

Acele sahlık 
aparbman usulü 
4 bt, hava.gazı. elektrik, ter

kos, tramvaya yakın, vasi bah
çeli, nezaret mükemmel, !1 ()(lalı. 

Universite Rektörlüğünden: 
Orta okul ve Jiseıere yabancı dil Otretmenı yetlştlmıek tizere Edebiyat 

faküıtesı İngiliz, Alman n Roman f1lolojller1 §Ubelerlne mıisabak.a Ue tale
be alınacaktır. 

1 - Fakülteye glr~bilınek şartlarını haiz olmak. 
2 - Yapılacak seçme lmtlhnnını kazanmak, 
S - Noterlikten musaddak mecburi hizmet taahhüdünde bulunmak, 
Kazananlara ayda 40 lira. burs verllecektlr. Talebeden ve dıoorıdan is-

teklilerin en son Il lncl teşrlnln 3 üncü salı günll akşamına kadar Edebl~ 
yat rakUltesı Dekan katlpUğlne baş vurmalan. C939) 

.._ ______ ı_n_h_i_sa_.r_ı_ar __ U_. __ l\'1 __ ü_d_ü_rı_u_ğu_··_n_d_e_n_:.._.---~I 
ı - Idaremiz 1htıyact için §artnamesi mucibince 50 bln bobln .sigara 

k~[1dı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3/11/942 tarihine rastlayan salı günü saat 11,20 de Kaba

~ta Levazım şubesindeki alım komlsyonunda yapılıı.cakt~r. 
3 - Şartnameler her gUn ::örli geçen şubeden alınabllır. 

4 _ ıstekliledn pazarlık 1çln tayin edilen gün ve saatte 3 15 güvenme 
pa

0

ralarlle blılikte adı geçen komisyona gelmeleri. (883) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
tin1verslteye yazılma 3 1klnc1teşri n salı günil akşamı sona erecektir. 

1937) 
M IWl&#;"§ff+ 

Türkiye Cfümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASı 
KurulU.$ tarlbJ: 1888 - Sermayesi: 100.0~000 Türk llr:ısı Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleı1 

Para biriktirt-ulere 28.800 lira ikramiye \'eriyor. 

Ziraat .Bankasında kumbaralı ve ıtibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekJlecek kur'a llt\ aşa~ıdakJ 

ııınna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 1 100 a<let 50 lirabk 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 J) 40 • 4.800 » 

4 1' 250 D 1.000 11 1160 l> 20 • 3.200 • 
40 • 100 • f .000 • 

DİKKAl: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dii~nııyenlere lkramiye cıktı"'ı t:ıkdlrde 'o 20 fazlaslle verııec ,'•tir. 

"' · · · ~ ıart ve 



Bahl!e 8 

LiMON 
ÇiÇEKLERI HASAN KOLONYASI 

. 21* 'i'eşruuev vel 194a 

ÇIKTI 

Avrupa ve Aınerlkada bile emsaline tesadüf edllmlyecek derecede nefis 90 derece limon çiçekleri BASAN kolon1asa büyük fedakArlıldar neticesi tst lltzanna muvaffak olnnqtur. HASAN Depc>SQ 
ve §Ubelerlnde cep şişesi 50 • 1/16 - 80 • 1/8 150 - 1/3 SOO • 1/ 2 475 • 1 kilo 900 kuruşa satıbğa tıkanlmıştır. NESRiN Limon çiçekleri dahi çıktı. Ftatlerl şunlardır. Cep tlfesl 35 - 1/18 60 • 1/8 100 .. 
1/4 175 - 1/ 3 22!S • 1/2 2'75 bir kilo 525 kuruştur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
1 • • .; .: ; • • . . - ·... • • • • ... . ·. . 

GA 
• AHOHIM 

• ti 

~lllKETI 
• sıcoPTA 

Bütün vatandaşların cumhuriyet bayramını tebrik eder· 

Adres: istanbul, Bahçekapr Taşhan kat 3 

Telgraf: D OGANT AŞ, istanbul - Telefon: 24263/2 

ALMAN 
TEKNİGİNİN .., . 

YARATTIGI BiR 
t''HARİKA9·~ 

RADYO il' 

OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 
...... ----M i 11 i-ım:mıı---., -------.r Genç bir Bayan 

BanKaıar Cad. No. 59 

Emlak alım satım ve inşaat 
bürosu satış ilanı 

ı _ Fııt.hte tramvay caddesinde 28 num:ırada .Mıll1 EmlA.k alım sa 
tını ve inşaat bilt-osu a~ılmıştır. 

2 - Sayın halkımızın ve emlak alıcı ve satıcılann her tD.rlll müra
ca tııırı ye ar-Lul:ırı kabul edlllr ve muntazam bir şekllde sona 

erdlrlllr. 
s - Topkapı haricinde ve Edlrnekapı haricinde !a.brlka kurmaıtl\ el

verişli geniş ve 1çlnd!! blnnlan bulunan aradler miiessesemtzde 
s:ı.tıltktır. 

4 - Istanbul cthetınde Ulcll, Cıı{';nlo~lu, Veznecller ve Fn.Uh semtle
rlnde konforlu apartımanlnr ve ap:ı.rtıman kunnağa. mllsalt gent, 
ve güzel arsalar ve evler Sltılıktır. 

~--1\rıu edenlerin mr1es5eseye mürac:ı.ntıarı reca olunur,•-• 

SAHiBiNiN S ESi 
302, istiklal cad. Beyoğlu 

M lYı lhl ü lflftl ü O~ ifil : 
R:ıdyo \e yahut soğuk hava do!ap ve tesisatlllı ta.mir \'& y:a kontrol 

etmek lçln mıimcaat edecek memurlarımızdan Mt.lcssesemlz tarafın
dan verllen HÜVIYET KARTLARININ nranmıısınt sayın mUşterllerl
mlzden eh mmlyeUe rica ederiz. 

Müsabaka müddeti temdidi 
'l'akslmde İnönü aezlsine alt heykel kaldest mlisal>akası ı;örlilen 

lüzum uzertne blr ay ml\ddetıe temdit edlld!ğl alAkadıırlara UAn edlllr. 
Istanbul Beledlyesl İmar Mll:fürlUğ"ü 

GÖNLÜ FERAH PANSiYONU 
AÇILDI 

Kalorifer banyo ''e nııırmarayn nazır bahçeli. Tıılebc terclh edilir ve 
'l\ltebeye tenziltıt yapılır. Adrese dlkkat : Ulelt Ş1tr Haşmet sokak 

No. 43 

SACINIZ DÖKOLoYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESiRiNİ DERHAL GöRORSONUz. --

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 

SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KA TlDIR. 
2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. 

Beyo~ıu b-tlkl!l cadd~lndek.1 
ma~a.zalann birinde Lüks e,j
ya Ue PıırfUmert satmak üzere 
klmlık Ktlçtt][ BiR REYO:-ıl 
ARIYOR. 

!steyenlerln İ.itnnbul 751 Pos
ta kutusuna mektupla müracaat. ,-

1 ürkiye Umu m Mümessili 

A. V. MEN 6 ER 
Asslcurazzlonl Generali Han No. 31/33 

66 cı sayısı 

Bugün Çıktı 
Bu blrlctk kadın ve el Işı gaze

t esinin bu sayısındaki işler: 

Or!Jlnal bir J ile. t.şıemell Plover. 
Bebeklere yün kllot. 1943 Manto ve 
KosLllmlert, Bohem !şlcrı. perde ve 
etek, yorgan ağ?.ı ve yo.<;tık, renkli 
markalar, Bohem ışı örtüler. ra! ve 
konsol örtülen. beyaz liler. el çnn
tıı.sı, önlükler, çocuk manto model
leri. 

BU SAYIDAKİ YAZILAR: Çocuk ve Masal, Jimnastik ve güıelllk. 
Dört güzellik maskesi. Genç mlsl.nlz, ihtiyar mısınız? Adabt muaş..."t'et: 
uzun mlsa!lrllk, Uçurum, Okurlara cevaplar. Gtlzel ve dört rcnkll bir 
kapak, renkll sa.hlfeler, ömek Partası, 20 kunış. 

'I'ürklye Yayınev1 Ankara cad. 36 İstanbul 

Ev işlerine mahsus her clru kuma~ 1çln 

n·o RO z Marka 
AnHin paket boyalan 
Umumi sat~ : İstanbul, Çtçek Paıan, 

ALTIPARMAK HAN 3. f, 
DİKKAT: Sayın müşterllertmtz plya.s-adan 

mubayaa cttıklerl paket boyalardan rlltubet eörmlkf ola.na t esadü.f 
ederler Lc;e her an yukarıkl adrese müracaat ederek de~lştl.rebll1rler. 

TAKSiTLE 
SATIŞ 

BAYANLAR 
ve BAYLAR 

Müesıeıeınhd• dalma KADIM ,. 
ERKEK kol, ceb saatleri. maa, du'far 
ısanUerl. altın ve plAUıı nişan Jilztlk
ı~ı, ktfDlOtli taşlarla tfuıllt ctCEJt ye 
PLAKLAR ve 7enl «Şövaq.• ,Odk-
ler lnln zenıtn çe~ldlerlnl balundur. 
dutıımuııı bfldlrmekle teref du,am, 

SIN6ER 
Saat mağazaları 

19 ElnwJ 200 Ura Adres ı İstanbul EınlnönO addtsl 
24 • 5 ptrllınta 450 lira 
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Beyo{tlu .Ibtlklill c:ı.dd s1nde 353 numarnyn tahriren müracaat. 1 
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