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Harekete geçmek 

·bazı tedbirler almak 

zamanı gelmiştir 

Memlekette hayat pahalılığı- bir yoksulluğu hiç bir suretle 
pın doğurduğu bir buhran var ki normal görmeye razı olmıyanla
bilhassa orta sınıfı, gün geçtikçe nn bönlüğltnü politika oyunu 
e.ğırlığı altında daha fazla eziyor. gibi istismar edenleı1e şahst 

Sonra, bu iktisadi darlığın el- menfaatleri içln hiç bl~ fırsatı 
;verişli bir azıtma muhltl teşkil kaçırmamak hevesine kn.pılanla
~tt ği blr inan ve güven kargaşa- rın, milletin birlik ve sağlamlığı
bğı başgösterdi ki neticeleıi ba- nı tehlikeye düşih'ecek kadar iha.. 
kimından, öncekinden daha teh- netlerine hüktiınct müsaade ede
llkeli bir buhıan doğurmak isti- mez. İnsanca bir reJimln h~ 
~adındadır. yet ve adalet kaygısını zaaf san;. 

Bu geçim zorluğu ile bu kötü mamalıdır. 
hava, birbiıinin bazan sebebi, Harbin en karışık safhalara 
bazan .. n~ticesi olarak, ~ar topu girdiği bu dördüncü yılında, bu
gibi buyüye irlleşe, dizgmsiz gi- güne kadar topladı~rnız güzel 
tılyo;. . . neticeleri, ve yanmn türllt 1htl-
Hukumetın tedbırler almak mallerl karşısında. muhtaç ola

şırası gelml_ştlr. Bu tedbirler ne cağımız kuvvet kaynaklanın beş 
kadar vaktınde alııursa o _derece on kötü ruhlu bezlrgA.nın doğur
testrll olur. Kangr~ bünyeyi rnak kabilfyetlnde göründüklerl 
~rmadan, gerekli görülen uzvu, maddt mA:nevt buhrana feda 
?ıiç acısız kesip atmakta durak- edersek cidden yazık olur. 
gama malıdır. 

Bilinmesi şart olan ilk nokta, . Halkın dill gibi derdtni de en 

CUMARTESİ 31Teşrinievvel1942 

B. Eden'in 
yeni bir nutku , _______ _ 
Harbden sonra Mütte .. 

fiklere düşen ağır 
vazifelerden bahsetti 

• 
Lonclra 31 (AA) - Jııglliı 

Hariciye Nazın B. Eden Glaa• 
kov oeıhrlnde harb ııonraııı için 
İngilizlere ve mUttefiklere dU
'en ıvazlfeler hakktnda bir nu• 
tuk lradetmlş ve demiştir klı 

- Sulhu bir gevoeklik dev
reııl addetmek yanhı bir g8rUı 
olur. Sulh, gayretlerimizle kuru
lacak ve temt nedUecektlr. 

Harbden aonra çetin mesele
ler ltarııııında bulunaca~%. Bun
lann baıında Almanya meselesi 
gelir. Hitler bir tcşadUf değil, bir 
illet olmu,tur. Alman miltetl blr 
asırda bet defa fatill hıraina 
mUptell olmuıtur. Hitler bu hır
sı, Alman mllletlne aıılami,tır. 
Harbden sonra nlkbfnllğe tutul .. 
mak delilik olacaktır. Meseleyi 
sonuna kadar takibetm-ellyiz. herhangi tedblrlerln bayat paha- ıyl an~yacak bir Devlet adamı 

hlığına ancak kısmen tesir ede- olan Şükrü Saraçoğ~u ve onun 
ceğldlr. hükumeti bu zorlukları kolayca R b' f b 'k 

Fiatleıin bir derece artmasına yenecek bir azme ve iradeye sa- usyaya ır a rı a 
sebep olan bazı şeyler var ki hiptlr. gönderilecek . 
bunları , oketmek elimizde değil- Tedbirler almak, harekete geç- Londra 31 (A.A.) - Bırle§lk 
dir. · mek zamanı gelmlştlr. Bunu Amerika hükQmetl, Detroit'tekl bir 

B~tfl dünya harbi geliyor. bekleyen memleketin, umdukla.- motör fabrikasını arıtın alarak ödünç 
Harb siırdükçe, hayatı eski hall- nnın ve bekledfklerlnl!n boşa çık- ve borçlanma kanunu mucibince 
ne yaklaştıracak tedbir bulmak mıyacağma eminiz. Sovyet Rusyaya göndermesi bak-
imkansızdır. Necmeddln Sadak kında anlaoma olmu,tur. 

Bu harbin zaruri kıldığı milll 
miıdafaa tedbirlerimizi unutma
mak lazımdır. 

Haı b dışında kalışımızın, bita
raflık ve istikHUimizin tek temeli 
olan millİ müdafaa politikasın
dan vnzgeçmedikçe memleketteki 
yiyecek darlı w nı ve fiat yüksek
lfginl bu bütün ortadan kaldıra
cak ihirli bir kudret bulunamaz. 

Ballk akını 
Dün balıkhanede 600 bin kilo torik, 

70 bin çift palamut satıldı 

SPLANDiD - LALA 
Beyoifa SF.S dneması pasajında 

Kahve - Lokanta 
m;LE YEMECI 

Akp.ınlan DiNE KONSER 
SALON ORKESTRASI 

Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Ankaradakl geçit resmi 

Solda: Bir plya<!e kıta!ll geçiyor, sağda: Reisicumhur geçit resmini taklbedfyor 

BU S.4.B.&BKİ TELGBAPLAB 

Almanlar, orta Kafkasyada 
yeni ilerlemeler kaydettiler 

Tanklar, tayyareler ile nakledildi, Ruslar Alman 
tazyiki önünde geri çekilmeğe mecbur kaldı 

Su halde, elimizde olmayan, 
irad0 mize bağlı bulunmıyan se
bep! rden dolayı, bütün dünya 
gıbi, ve blıtuıı dunyadan daha 
az olarak bir derece sıkıntıya kat
lanmak, eski zamanın geri gelme
sini beklememek, bir derece dar
lığı ve pahalılığı olagan sayarak 
yaşayışımızı bunlara, sızlanma
dan uydum1ak, hattA halimize 
Şükretmek zorundayız. Hayale 
ltapılmıyalım. Avrupanın hiç bir 
memleketinde Türkiyeden ucuz 
ekmek, Türkiyeden ucuz et, ya
hut memleketimlzden bol şeker 
yenmediğini düşünerek, bazı yi
yecek fiatıerinin yükselişini bize 
mahsus ahvalden sanınıyalım, 
üziıntlıye duşmiyelim. 

Vichy 31 (A.A.) - Almanlar fnza ederek biraz llerlemlılerdir. mediği cihetlo son neferine kadar 
ile Rumenler Terek yüksek yaylô.sın- St.elingradın şimalinde Almanlıır ta- yokcdilmiştir. '' 
<la yeni ile.rlemeler kaudotınl§lor- arruzlannı şiddetleındirmlşler ite de Ordjonnikidje volu istikame
dir. Berlindcn gelen habcrlcro göre, Ruslar mevzilerini muitafaza et.mir tinde uzanan birkaç dağ aibilesindo 
Alman kuvvetler! hedeflerini a~mıı- lcrdlr. Ruılar. 20,000 tonilatoluk oiddctli muharebeler vuku b:.ılm 1'.
lardır. Ruslardan alınan cair mlkta- iki Alman vapurunu batırmışlardır. tadır. Almanlar, tanklan t yy reler: 
n artmaktadır. Mucıal Timoçcnko- Ruı tepliğlne yapılan llAveye gB- ile nakletmişler ve Ruslar geri çe-

Havalıı.r müsait gttt~den dün ye- hfm bir kısm.1 da tuzlanma?ı'. ve ml\- nun, Stalingradın cenubunda yapb- .ra Ruslar Tuapaenln ~al doğu- k.ilmek zorunda knlm~lıırdır. 
:ııtden balık akını olmuştur. DQn Ba- teaklben 1hl'a9 edllmek üze~ tuzla.- A'ı şaşırtma taarruzu akim kalmıştu. sunda Al~anlann anudanc rnukave- Ruslar, 18 Alman uçağını düşür-
lıkho.nedcı satılan torik balıklannm ma depolanna gönderllmlştlr. Lond 31 (A A ) Dil metini kırarak hnfif bir ilerleme müş!erdir. Stalingradın şimali gar-
mlktan altı yüz btn kilo ve palamut- İn.hisar 1darestn1n balıkçılar emri- ra • • • - n g~;e ~ • btsinde mevzii mah\yette ç rpı~a-
ların sayısı '10 btn çifttir. ne verdiği tuzlar dün M.mtlen ihraç yans~. ne:ıSredl~len rdesmt Rkus ~leblTıgl- yauhpmı~lbarddır. ABl ır tel pede800yapıyilan lar olmuştur. Rumenler, kayb•tmiı 

Palnmutlann ç1ftt toptan 18 kunı- balıklarına. sarfedllmlştlr Balıkçılıı- ne gore, ta ıngra mınta ası c u- m are e o man ar za at ld kl esku b' . . 1 sk 
şa, torlğ'ln k.llosu 20 kuruoa &atılmıf- nn söyledlklertne göre hava. müsait apse'nin şimal doğusunda ve Nal- vermişlerdir. Başka blr kesimde ya• ? . u an mt f ntm.ırlyen dgerhı "cmum 

k 
· d h 1 k .1 ıçın gayre sar e ış erse u .. 

tır. Balıkçılar cemlyetl, halkın ucuz- glttlğlndm bugUn de çok mlktnrda çı cıvarın a mu arebe er devam pılan Alman taarruzu endı erine l t d d'l · ti 
ca bnlık tedarlk edebllmesı için lh- balık tutulması muhtemeldir. etmiştir. 200 askere malolmuıı ve Sovyet <le-

8 y ar e ıkmı~ ~· d R t 
racat flatlert lle da.hllde 88.rfecınecek T • 

1 
l d ğ d R nlz efradı tarafından pUskUrtUlmüı- b oronezb esıfmıaln' e .~s op~u~u 

balıkların flatıerlnl blrtıirindcn ayır- uaps~.ın il ma o ueun a w- tür ~şnrıcı lr v a ıyet. gostermıştır. 
mıştır İhracat flatıert daha pa.halı- Parti gurupu bugün !ar teşchbuaU ele almışlar ve mevz:l-- · Bır İtalyan dag tilmenı bu mınt kıt~ 
dır. · toplanıyor !erini sağlamlaıtınnıılardır. Merkezi Brltisho United Preue ajansına ya gelmiştir. K radcnizde RumM 

Şehrlmlzde ~a oldu~ glbl Ankara Sl (Telefonla} _ Cwnhurl• Kafkasyada. Almanlar Nalçık yakın- göre, çembere alınan hin ktıllik bir mevzileri arkasın akınlar yapılmıı· 
balıklar için soğuk hava depoou bu- yet Halk PartJsl meclis gurupu bu- larında kuvıvetll taz:yiklarını muhl\- Al:nan garnizonu teslim olmak iste- tır. 
Iunmadığından şehrin muhtellf semt.- gün toplanacaktır. Toplo.ntıd::ı. Meclis --------
lerlndeld perakende flatlerl Balıkha- reis ve riyaset dlvanı seçhnt hakkın· 
nedeld toptan rıatıere uymıyacak dakl mazbatanın müzakere olunacajµ, 
kadnt yilksektlr. nlllll7JCtlertn tesblt edlleceğl anln.şıl-

Dün tutulnn balıklardan 70 bln makta.dır 
çift palamut dnhlll 1stlhlA.ke ayrıl- · 
mıştır. Toriklerden tahmlnen 200 bin İtalya Veliahdi mareşal 
k.llo kadnn da şehre ve Ankaraya ld 
nynlmıştır. Mütebnkl 400 bin kl1o to- O U 
rlk ihrııcatçılnra. satılmıştır. Berlin 30 - Romadan bildirildi-
İhracatçıların aldıkları balıklardan ğine göre, Kıral, Mussolininin tek

bir kuımı motörlertn kifayeti nt.spe- Ufl llzerine, İtalyan veliahtı Umbcr
tlnde taze olarak gönderllecektlr. Mü- to'yu mareşallığa terfi ctmi~tir. 

Salomon 
adalarında 

Amerikalılar zaptettik .. 
leri yerlerden bir karıti 

bile geri vermediler 

!Batı çölünde şiddetli 
savaş devam ediyor 

Fakat bu arada, serbes fiat 
politikasının vicdana, ahlı\ka, 
hükumetle iş birliğine dayanan 
tecriıbelerinden istifade ederek, 
Devleti ve halkı aldatan, cllerln
dekl malların fiatini doymaz 
lurslan derecesine yükseltmeye 
uğraşan tröstler peyda olmuştur. 
Para tştalunın namusu, veı;ımiş 1111111111111111n11111ınıı11111ı11ıı11111111111111111••11111111111111111111111 

LOndra 31 (A.A.> - Ameriknn teb
l!ğlne göre mnttefl.k tayyareler, bir 
Japon zırhlısına ve yahut kruvazö

Mareşal Rommel muharebe hattına 
yeni kuvvetler sürdü, 200 Mihver 

tankı taarruzdan çekindi sözil bu kadar çabuk yendiği mu
hitlere ve kimselere ancak Devle
tin sert eli meram anlatabilir. 
h1:emleket efk~nnın hükO.metten 
sabırsızlıkla beklediği tedbirler, 
balkın açlığına, memlekette sı
kıntının artmasına dayanan. ve 
nihayet milli müdafaa politlka
nuzı baltalayan bu zenginlik he
vesine set çekmek, bazı malların 
:fiatıerinin sebepsiz yere artma
sına engel olmaktır. 

Hiç şilphe yok kl umumi şekil
de, pahalılığa. ve darlığa karşı tek 

E
re tstlhsall arttırmak, tahdlt 

dilmiş istihlMce yetecek kadar 
ahsul yetiştirmektir. Bu esaslı 

tedbire şimdiden başlamakla be
~ber hükumete bugün düşen 
acele vazifeler, bir taraftan, clddl 
fOkluktan gelmeyen kısımlarda 
~ahte darlığı ve yapma pahalılığı 
ltnlemek, bir yandan da, pahalı
lıktan en çok sıkıntı çeke'Il me
inurlan ve az gelirli sınıfı elden 
~eldiğl kadar doyurmaya çalış
maktır. 

Yurdumuzda sulh ve nisbi bol
~uk. rahat ve azaml hürriyet için
de geçen üç yılın verdiği alışkan
lıkla dünyada oynanan kanlı fa
ciayı kücümseyen, herg{.in mem
leketimizi sarabilecek büyük teh-
1fkevf kanıksayan bir halimiz var. 
Bu ruhi haletin değişmesi l~zım
dır Esi tarihte görülmemiş bu 
d nya duı umu 1 inde herhangi 

- -

i 
·ı 

- Hastami hastaneye bırakıp döneceiiml.. 
zarsa üç mislini vereyim 1 .. 

- Olmaz! ... On lira ver götilreyıml 

Taksimetre ne 

rüne lkl tam ~ kaydetmışler, bl.r Lo:ıdra 31 (A.A.) - Mım.rdan g&
Japon uçak: gem.tsUe bir hafi! kru- len en son haberlere göre batı çö
vazörün yanında boıımalar patJıımıt- lünde muharebeler devam etmekte
tı.r. Bunlann gentş ölçüde hasara uğ- dl 
rat11mı.ş olmam muhtemeldir. Bu ha- ~rnt~!ik piyade kuvvet.ıerl dllş
va akını Buln Unuınınn. 110 dalga mandan zaptedllm1ş olan sahayı da
hallnde yapılmış ve 27 ton bomba ha fazla genlşletrnlf ve blr m1k.tar 
atılmıştır. ouadal es1r dahıı. alnuştn". Pervembe günil 

canalda ufak çarpışmalar mareşal RomıneJ.ln zırhlı kuvvetıerl-
oımuştur. Bir hatta&. 12 kUcük Japon le küçllk bir çarpışma olmuştur 
tankı talır1hedllm1şttr. Çarşamba günO. müttefik me°vzll.e-

Amerlka Bahriye Nazırı albay rln önünde 200 mthver tankı gözUk
KnOX:, Salomon adalan muharebeleri tUğ{l zı:ı.mnn dllşmanın makabli ta
hakkında IJU demeçte bulunmuJtur: arrııza geçec~ :zıa.nnedllmlştlr. ıra.-

- Taarruzun Uk sathası. bttmlşttr. kat d~ evvelki gllnktl ça.rpışma.
Şimdl 1klncl satha başlıyor. za.pt&ttı- da. uğradığı zayiat yüzünden nıuka
ğtrn.1z erazinln her metresi elmlzde bll taarruzda bulunmaktıan çekinerek 
olup vazlyete Mklmiycttmıa her m- ihttya.tıa. gert ı;eltllrrJşUr. 
mank1 gtbt batidlr. TayyareierLmtmı diifma.n hava 

Japon hart> gc:nllerlnJ.n üslerine alanlanna ve mevzııertne tıaarnızla.rı 
çeklldlklerl öRrenıtm~Ur, Hücum bot- devam etmlştlr. Bt1has3ll. Ma:sa. Mn.t
lanmız, asker taşımakta oldu~ talı- ruhtaki nkın muva.ffakıyetu olmuş, 
mln edilen blr Japon muhrtbıpe hü- s düşman uçağı tahribedllmt.ş, dlğer
cum ederek Isa.betler kAydetmlşlerdlr. lerı hasara uğmtılmışt1r. 
Dlişman muhribi hnreketGtz kalmıştır. Batı çölündeki İng1llz ha.va. kuv-

Yenl Ginede Stanley dnltlnnııdan vetıerl kumandanı, mtlttc!lk hıı.va. 
Japonlnn atan mütte!iklct şlmdl kuvvetlerini buyllk: muvar!&kıyetle
Kokoda.. yakınında bulunıın Abo- rlnden dolayı tebrik etmlşt\r, 
mou köyünü zaptetm.şllerdlr. Du.şnumın da hnva. faaliyeti 

Berlln 31 (A.A.) - I:uglllzler, Mı
sırdnkt t.aarruzlannda hiç bir mu
vaffakıyet elde edememlşlordlr. sc
klz1nc1 ordu, hto blr noktad Alman 
müdafaasını ynnn ğa muvtı.ftak ola.
manll§tır. 

l'lchy 31 (A.AJ - Mısıro EIAlo.. 
me}'U cephesinde muharebeler de
vam ediyor. Almanlar, scklzlııcı in
gtllz ordusunı.m taarruzunun blda
yettenberl uğradığı za.ylatı.'1. a~rtı
ğın.da :ısrar ediyorlar. MD.roşıı.l Rom
meı. altl gündenberl barbetmeıct.e 
olan kıtaatın yerine ınuluı.relıe hat.
tına yent truvvetler sümıuştürp 

15 İngiliz gemisi 
batırdılar 

RerUn 81 (A.A.l - Führer umumi 
karatglUunm neşretttğt husu t bir 
te'bllğ-e göre İnt,-.Utereye doğru yol ~ 
mn'k:ta olan bir genu kafileat Alman 
denlzaltı.In.rı tara.tından ta mıza u~
ramı.,, topyektin GS,500 tıoııllO.toluk 9 
gemi b:ıtınlnu.ştır. Bu:ıcbn b~1ta e 
Inglllz gemtsı dJ.ha h::ıtınlnnştır. 

Berlin - Varşova 
demiryolu d'namitle 

tahribe dildi 
Amiral Darlan Vichy' de 

Vichy 31 (A. A.) - Amiral 
ya- Darlan tayyare ile buraya gelmiş ve 

Nazırlar Mccllslnfn toplantısına i~i
rlk etmftU., 

artmıştır. Bir muhabir SO mllı
ver plke uçağının lıUcumunu blldlr-
mlştlr. Fal..-a.t düşmanın avcı uçnğı Londra 31 (A A ) - B •rl n as
htmıı.yesı. zayıf oldufu l~ln düs:ınanın keri mahfillerinın bi1dir f •İır.e göre, 
bu hava hücumu tesirsiz knlm~ 4 Berlin - Varşova demıryolu uon 
d~nn nvcı ı duşaruımU.? Ü.t'. Bir tJÜnle-rde- d r no ı l e 
tan are ~ d ~Ur. ahr bed 
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!-HAFTA SONU NOTLARHJ Bütün dünya yiyecek 1-,. _H_A_R_~_o_u_~_c:J. u_M_u_,. 
~N=e.za=ke=t m=ec=bu=r e=;de=r =Kim=le=r.=pa=ha=lı e=km=-e~ sıkınhsı çekiyor Mısırda muharebe 
M eruimlerln, futbol Dlflçlan

nı.n, Mllll piyanko çeklll§lerl
nln sevimli konuşucusu Balt Çelebi 
bu CumhurJyet Bayramında da bi
ze Ankaradakl parlak merasimleri 
pıe aeJ?ettlrdl. 

ş ;::=:.=~= İsviçre hükômeti ekmek ve sütü de şiddetini arttırıyor 
~ın::;1d~k~Jedo~=:~~ vesikaya tabi tuttu 

Yalnız blrşeye dlkkat ettı&: c.Aaa· 
Jet mecbur eder. dendiği gibi Salt 
çelebl'nln dunımunu da cNezakeh 
p 210rlaftınyordu. Dtnleytcllerlne 
brf1 beslediği saygı hlalerl Salt 
çeletıl'yl mikrofon kanlında mü
sade almadan kımıldatmıyor ve bo
JUna fÖYle nezaket cümleleri har
catıyordu: 

bulunmadıtı, hatıl zorla glrllmeal
n! önJemelı: ~n kapılara polls ton• 
duğu söyleniyor. 

Binaenaleyh cKlmlere pahalı *'
mek yedtmı.ellh diye dtlşlbuneı,.e 
lbum )'Oktur. Saat onda bütün et
lence yttler1nln kapıları kapanır 
'H memurlar içeri glrlp garsonlar
dan b~ka ruladıklan herkese bıt 
pahalı etmek kame61 •erirler. 

A vrupa'nın her tarabnda. yi
yecek sıkınb81 durmadan art
maktadır. Son zamanlara kadar 
İsvfçrede ekmek ile süt vesikaya 
U.bi det1J.dl. Fakat 16 llkteşrl:n

iki Avrupa 
Stalingrad'da Tuapsenin şimal do
ğusunda şiddetli muharebeler oluyor 

- Sayın dinleyicilerim. flindl 
miısaadenWc yüziimtl sağa çevire
ceğim! 

- İzin vertraenız ka~ya bak· 
mak istiyorum 1 

- Affınıza mağruren syaRımın 
baş parmağını oynatacağım, vesa. 
ıre ... 

Zamandan ıst.lfade edip çok para. 
kazananı bulmak için bundan emin 
bir çare bulunamaz anıyorum. 

karikatürü 
den itibaren bu memlekette de Almanya, ta
ekmek vesikaya U.bl tutulmuş, Ti~ gibi mem
sütün de 1 sonrteşrtnden itibaren ıe~er ucuzluk 
vesika ne satılmasına karar veril
miştir. İsviçre gazetelerinde ve ytyecek, lçe-
okundu~na göre bu tahdit ted- cek intizamında 
birinin alınmasına sebep olan bl.rl.ncl reıırıer. 
Aıntller §unlardır: Bu memleketlerin 

1938 ve 1939 senelerinde lsvtç- Mllnl, kendl ıa
rede nüfus başına günde ı 75 ıeteıerınde çıkan 

1

~"7~~~ 
1 Öyle sanırız kl Salt Qelebl'ntn 

dlnleylcllerl onun bu nevı hare
ketleri habersizce yapmasına mü
aande ederl r. Zaten Sa1t Çelebi ııe 
dlnlcylcllert arasında teklif var mı 
canım• 

iii 
SarhoılaTın Y efilaya 

yaTdımi 
A nl'lltıyorlardı: İçki dlişman-

lan Jmnımu Cumhuriyet 
bayramında meyhaneleı'den 1an• 
toplamış. Yef}lay'cılar boyunlann
da kutularla. içki içilen yerlere gi
rerek tızerlerl şişeler ve mezelerle 
dolu ma.salan birer birer do}afıp 
sarhoşlardan içki d•anlarma. 

gram ekmek sarfediliyordu. Fa- tk1 karikatür pek 
kat harb patladıktan sonra mem- güzel ta.svlr edl
lekette birçok yiyecek maddeleı1- yor • Blrlnc\sl : 
nin azalması ve satışının vesikaya Almanca .oıe 
tAbl tutulması, 1svtçrellleri fazla 
miktarda ekmek yemeğe sevket
mJş ve İsviçrede sarf edilen ekmek 

- Buyurunuz... 1 
t)9 4:ımla süt, 
dokos damla sunl 
kahve .. 

Wocheıı, ı.tı.nclsl 

İsviçm:ıln 'ıı-
lustr~ Buüııe:t M chtap ve ıair miktan mütemadiyen artarak 

• yardDn etmelerini istemişler. günde nüfus başına 275 gramı mecmua ı a -
/lkbahan bırakıp sonbahara Gene anlattıtıamıa göre sarhot- . 

hayran oıruıınr gibi, gUneşl ıar tendilertne uzatılan kutulara bulmuştur. Bu arll.ş hükftmetl rmdan alınmış-
ııcvmcylp ayn bayılanlar da vardır. 0 kadar çok para atmışlar ki yapı- ~kmeğl vesikaya t.Abl tutma~ tır. 
M ht bı bllhn n şairler çok sever, lan yardım YeşUay'ın 1çk1 ne da.ha mecbur etmiştir. 
O ynn - aydınlık bıitfin şairleri şa- §lddetll savaşmasını mümkün kıla.- 16 Jlkteşrlnden itibaren İsviç-~ JC 
ırllkleri derecesinde co..-turmuıtur. caıc bir ye"na kadar ytlk.selmlş. Bu rede günde nüfu.<J başına vesika ' • 
Edebiyat kitaplarında güneşe dair suretle Yeı,llay'ın kunıldu~undan ile 225 gram ekmek verilmesine - . _ 
yazılan ştlr~rdeıı ziyade mehtap beri ıçkt 1çmlyenlerde!ı görmediği başlanmıştır. 19 yaşına kadar . 

- Teşekkür 
ederim. Tek par• 
ça şekerlnhln 
resmini köpefl
me ıösterdltlnh:
den dolayı da 
teşekkürler .•. 

şiirlerine raslanır. Mehtabın demefl. yardımı içkl içenlerden gördüğü de olan gençlere orta tcıçUere günde t" ~ 
in n üzerinde tuhaf blr tesiri var. llAve edlllyor ' " ~ "'e' 

Halbuki akıl dottorlan mehta- Şu sarhoşl~r ıyı ınsanıardır ves- 100 gram fazlasile 323, ağır işçile- =._-----'llltct.:P"" 

bın bllhasrn delllcre te lr ettiğini aelAml Yaptıklan yardımla dilş- re de '125 gram ekmek verilecek-
hnstnları iizerlnde yaptıklan mu- manlarını fena durumdan kurtar- tir. - Bu acayip arabada itin ne? 
phedelerle te blt etmişlerdir. m14, kendl.lertne daha tkfdetle htı- İsviçre gazetelerine göre bu - tmıarlt anyorum. 
Eğer bu ilmi bir hakikat.ile flllrle- eımı etmclerlnl temin etml.t bulu- nispet uzun müddet muhafaza -----=-==--==-=ı=-=-===-

~~,o~~ruml:ın mtlşkiilleşmlş bulu- nuyorlar. edilebilecektir. Bunun da sebebi, halde sarfiyatın artmasından 

c===================ı=-==~';;ev;;.;k~et~B;ad~o bu sene tsvlçrede hububat re- ileri gelmiştir 
koltcsinin bütün ümit ve talı- Süt tevziat ·miktarı şöyle tes-

Mahkemelerde; mtnlerln hil~fına olarak bere- bit edilmiştir: 8 aylıktan küçük 
ketıi olmasıdır. çocuklara 7, altı lle on dokuz yaş 

Mwnlaz 

Mısırda muharebe ıiddetini 
arttınnaktadır. Son haberlere 
göre, iki taraftan da her aınıf 
kuvvetler muharebeye ginniıtir. 
Londra radyoıu bu muharebe
ler hakkında ıu malumatı veri
yorı cSekizinci ordu dün gece 
piyade muharebesi yaparak ara
zi kazanmıı, bir miktar esir al
mııtır. Dün kUçük mikyaıta tank 
muharebeleri olmuıtur. Mihve
rin bir ltıııım tankları tahribedil
miıtir. Hava üstünlüğü bizde
dir.> 

Alman tebliği Mısır muhare
beleri hakkında diyor ki: clng(
lizler M111rın Carp çölünde 
dün de büyük piyade ve tank 
lcuvvetlerile taarruz etmiıtir. ln
gilizlerin hatlarımızı yarmak için 
sarfettikleri gayıetler neticesiz 
kalmıf, 39 tank tahribedilmif
tir.> talyan tebliği, İngili2Jerin 
bazı yerlerde İtalyan hatlarına 
60kulduğunu, lakat tardedildiği
nl haber veriyor. 

Gelen haberlerden İngilizlerin 
bir miktar arazi kazanmakla 
beraber Alman cephesinde ııedik 
açamadıklan ve muharebenin 
bütiln ıiddetile devam ettiği an
lqılmaktadır. Londra radıroeu 
muharebenin çabuk neticelenme
ıinl beklememek Jbım geldiğini 
ılSyliyerek diyor ki: cElalemeyn 
cephesi dardır. Düşman timdi 
burada bizim tutunmaklığımızı 
temin eden Amillerden istifade 

ediyor. Bu cepheyi tahkim et
mek için vakit bulmuştur. Bunµn 
için muharebe çetin olacaktır,• 

Doiu cephesinde: 

Stalingradda iki taraf da tak
ıvi,ye kıtaları almıştır. Moskova, 
Almanların yeni bir tank tüme
ni aldıklarını, bununla ıiddetli 
bir hücumda bulunduklarını, fa. 
kat hücumun tardedildiğini bil
diriyor. Aman tebliği ise piyade· 
nin tayyareler tarafından destek
lenerek taarruz yaptığını, bir 
miktar yer aldığını bildirmek
tedir. Tebliğ Stalingradda Sov
yet kuvvetlerinin yükünü hafif
letmek için Rusların cenupta 
yaptıkları taarruzların neticesiz 
lı:aldığını kaydediyor. 

Giornale el" ltalia gazetesi Rus
lann Stalingradda içinde müret
tebat yerine patlayıcı maddeler 
bulunan tank kullandıklarını ha
ber veriyor. 

Kaf.kasyadaki harekata gelin
ce, Londra, Tuapsenin ıimal do
ğusundaki tepelerde ıiddetli mu· 
harebeler olduğunu bildiriyor. 
Alman tebliği de Tuapse'nin 
ıimal doğusunda ve cenubunda 
Ruslarıın ltarıı hücumlarının tar· 
dedildiğini haber veriyor. 

Uzak Doiudaz 

Salomorı adalannda ıid-
detli çarpıımalar olmaktadır. 
Vaziyet değİ§memiıtir. Yeni Gi
ne' de Avustralyalılar daha bir 
miktar ilerlemiılerdir. 

"Romatizmah adam 
çanta kapar mı,, ? 

Aliyi. ç nta kapmak ııuc;undan - Bay hakimi ŞiJlide ikamet 

Yiyecek vesikalarında mevcut arasındakUere 6, mı dokw{ ile 
olan ve her ay nüfus başrna ve- altmış beş yaş arasında bulu
rilmekte olan 400 gram un ku- nanlara 4, altmış beş yaşından 
ponu ipka edilmiştir. Bu husus- yukarı olanlara günde 5 desillt
t~ bir tahdit konulması düşü- re süt verilecektir. 
nülmüyor. Yalnız pastacılar ve 
çörekçiler tahdide tlbt tutul- Gebe kadınlara ve hastalara 
muşlardır. Pasta bisküi ve çörek fazla süt tayını vertıecektir. 
aJmak isteyenler o güne alt ek- A.ğır işçiler, yeni bir emre. kadar 

Willki'nin 
beyanatı \

Büvük bayramımızın 
dünyada akisleri 

yak. lamışlar. Asliye ceza mahke- edcordum. Kadıköyünde bir akra
mesınde muh kemesi yapılıyor. Ka-- bam oturur ise, arasıra kendisini zi-
dık "y iskelesinde Mannik adında yarete giderim. O gün de böyle bir 
bir k dının elinden çantasını kapıp niyet jle evden çıkmıı idim. lskele
kaçarken suç üzerinde yakalanmış. ye gelmiı isem. vapurun kalkması· 
Evr k okunduktan sonra sorguya na çok vaknt Tardır, dediler. Öyle 
çekildi. Ali ayağa kalkıp boynunu isem ıuracıkta bir tur edeyim de 
büktu: vakit ııeçain dedim. Çantamı da düt-

- Şu halime bakınız bay reisi mesin diye koltuiumun altına ıok
EJden çanta kapmak için insan, çe- muı idim. lçjnde yüı: otuz beı tane 
kirge gıbi çevik olmalı. Halbuki be- lira var idi. Etraflanm kıyak kala
nirn dizlerimde romatizma var. Bi- balıktı. Bi raralık ne oldu bilmoo
raz hızlı yürüsem ııızlamağa başlar, rum; tak fU koltuğumun altında bir 
olduğum yere paçavra gibi yığılır gıdıklanma duydum. Belki de bir 
kalırım. Bu vaziyette benim çanta ahbabım relmit, pka yapoor de
kapmama imkan vr mı> Allah için dim. Bir de bakayım benim çanta 
ıiz söyleyiı:ıizl. .. Bay reisi Ben Ka- çalınmamq mı) Aman donları ..• 
dıköy iskelesinde dolaşıyordum. Yetiıiniz, beni aoymuılardır deyi 
Çok kalabalıktı. Ayağıma bir fCY bangır banıır bağırmağa başladnn. 
dolaştı. Eğildim baktım ki yerde bir Bay hakim; aiz benim yerimde olaa
ltadın çantası duruyor. Eh, çiğneyip nıı: baiumaz mısınız> ... Mal canın 
Reçilmez ya 1. .. Çantayı yerden al- yonga11dır, derler. Kafamın lçeriai 
dım, etrafa bakındım, çanta arıyan ateıler gibi yanmaia bqladı. Cöz· 
yok. Her halde sahibi dışarıya çık- lerimden yqlar botandL Nuıl ağ
mıştır, diye aramak üzere ben de lamıyayım iti ba7 reİ9) Çantayı kuk 
çıktım Biraz sonra gelip beni yak&- liraya aatın alllllf idim. fçindeki yüz 
ladılar. Bunda benim ne kabahatim otuz beı liram Jle vapur biletim de 
var) Bulunan malın sahibini ara- gitmlf ... Derken efendim: etrafta 
malc günah mı> iyilik yapayım da, bir kanpklık oldu. Herke. k0tuıma
aovap işliyeyim derken başımı der- ia baıladı. Ben de ailıya ıızlıya bi
de soktum. Söylenenlerin hepsi ya- raz dolaıtım, hırsızı bulamayınca 
landır. İnanmayınız böyle şeylere... evime döndüm. Sonra beni karako-

Bayan Mannik phit olarak çağı· la çağırdılar. Bir de gittim ki işte bu 
nl~ı .. K.~pıdan girer girmez, maznun adamı yakalamıılar, çantamı da buJ,. 
AJıyı suzerek, ~eyecanla: . . . muşlar. Yüreğime ıoiuk ıular dö

- Hah, dedı. işte, tak kcndııııdır. küldil, ferahlandım. 
Lıkelede çantamı kapan adam hıpa Ali bu ifadeye de itiraz etti. Ken• 
hıp İşte budur. disinin tevkifine karar verilerek dl-

Ve mahkemenin ııuali üzerine ha- ğer phitlerin çağırılmaın için mu-
diseyi anlattı: hakeme ha,ka güne bırakıldı. 

Memba suyu diye terkoı Franıada ıuikaıtlar 
ıuyu satanlar Londra 30 (A.A.) - :Alman 

Öteden beri memba suyu ıatan• ra<b'oıunun Vichy' den &irendiiiııe 
lardan bir kısmının iyi ıu yerine gCSre, İfgal albndaki Franaada elek
aahte etiketli ıitcler içinde terkoı trik aantrallarile f.hrikalara ka111 
auyu aattıklarına tesadüf edilmekte aabotaj tertilieden de Oaull ta f. 
ve bunlar hakkında Belediyece ta- t la d o kk bl e ral 
kibat yapılmaktadır. ar • ~n • a~ m re ep r gurup_ e e 

Harbden evvel b" ha dak geçırılmııtır. Bu gurupun l>qında 
eucu dükkanlannda k:rk :araya :: profeM;r Bertrand bulunmaktadır. 
blıyordu. Her türlil yiyecek. içecek Profea&rün evinde yapılan arq
Ye giyecek fiatleri yükaclcftği halde hrmalarda infilak maddeleri m..,.. 
içme su fia!lerin~~ bir ... deiiıikli~ dana çıkm11tir. Bertrand tevkif edil· 
yoktur. Su fıatlennın degıf1Jlernesı- • . 

mek vesikası kuponunu kesip günde bir desmtre fazla süt ala- «Nasıl Japonlar 
vermeğe mecburdurlar. Bu tah- caklardır. Amerikayı alamazlarsa, 
dit tedblrt tatbik mevkime konu- Taze sütten yapılan yoğurt, Al 1 d R 
luncıya kadar halkın ihtiyacın- kremalı süt ve sadeyağlar da man ar a uıyayı 
dan fazla blsküi, simit ve tahdide Ubi tutulmuştur. Bu alamazlar» 
çörek alamaması için gereken maddeler !erbesçe alınıp satıla.
tedbirler evvelden alı~. teksif mıyacaktır. Süt konserveleri, 
edilmiş sütler ve süt maınulA.- teksif edilmiş ve toz haline ge· 
b da dahil olmak üzere bunlann tirilmiş sütler de aynı kayda 
satışı menedilmiştir. tlb1 tutulmuştur. Süt talıdldatı-

Hastalann ve memedeki ço- nın yürürlüğe gireceği 1 sonteş
cuklann besldnmesine gereken rtne kadar geçen müddet 
süt mam1'.UAtının tedariki, ancak zarfında halkl'n llıtlyacından 
doktorun ve ebelerin raporlle fazla süt ve sütten yapılmış 
kabil olabilecektir. maddeler alamaması için bun-

Sütün vesikaya tAbl tutulması 1arm hususi bir müsaade ile alı
için konulan hükümler, süt is- nablleceit llln edilmiştir. İsviçre 
tthsaJA.tımn harbden enelldne halkına süt karttan dağıtılmıt
nlspetle yüzde on ~ azaldığı tır. 

Mekteplerde 
Pazarteıi gününden 
itibaren yeni cetvel 

t atbik ed ilecek 

Yünlü kumaı 
Memurlara ve halka 
tevziat için tedbirler 

alım yor 

PazarteQ gUntınden itibaren met.- Haber aldığımıza göre, hükumet, 
teplerde yeni va.kit cetveli tatbik edi- memurlarla halka yUnlU lcumat da
lece'ktlt. L1ae T9 ortameırteplerde ğıtmak için yeni tedbirler almakta
derslere 88.bah saat 9 da başlanacak dır. Bu arada lcumaılann yapılmasi 
n 15,46 te S)ll verilecektir, Çifte ted- • 'l ı · ı11at yapanlarda sabah saat 8,so da ıçi~ rer.eııı. 1 ham madde erin temın 
derslere bqlanacak ve 13 ıe bltirlle- edılmeıı etrafında kararlar alınmak 
cett1r. Ölleden .,nrakl devre 13 te üzeredir. TUrkiyedekl bütün yUnlü 
bqlayıp 17,40 ta nihayet bulacaktır. meıısucat fabrikatörleri Ankarada 
Kız enstıtWerhıde dersler 9 da haf- 1 .. 1 1 d T lan 

hyaıU 11150 de bltecettır Erkek top antıya çaııın mıı ar ır. op • 
tetnllr tedrlsat mekteplerinde de~e- tı 2 iklnciteırin ırUnU 7apılacaktır. 
re 8,30 da baflanarak 17.30 da ııon 

nrllecekttt. ncam mftteplertnde Sümerbank umum 
e da bqluıac~ " ıuo da bWrlle-
cettır. müdürü 

Mektep klarelerl, naltll •aat.aıarı- Ankara 30 - SClmer Bank 
nın tltayetllsl1tl tarpsında derilere üdil )""""" BUi t M 
10 dat1ka nnl TeJ& .:>nra baflıyabi- umumi ğml r ugun~ • en ene-
leceklttdtr, mene o u t&ı.rln edılmfttır. 

Ankara 30 CRadyıo gazetesi) 
Wandel Wllkl, radyoda yeni btr nu
tuk eöyIJyeret demi§ttr ki: 

cstallnln bana anlatt.ıtına ııöre, 

lflal edilen ,erterde'ki Rus nelüe
rln r6rJde dobanı 110rla Alma.nyaya 
ıönderllmlt ve fabrikalara ver1J.m1'
ıır. Bu .suret.le Almanya ıtçllerl cep
heye l&>derebllm1ftlr. RUI mUletl be
stmet tellmeelnl lfitmek blle ı.tem~ 
1or Tt nt«n qtı balnmtMan hiç 
btr milletten eert kalmıyor, Naal Ja
ponlar Ame~ tJam•zlana Alman
lar da hl.o bir nklt Rllıl18Yl alamıp.· 
eatıardır.• 

Şekerci eanafa ,eker 
tevzii 

Tl1dEJye şeker fabrlkalan flrketl, 
r..Ilyetten aldıtı emJr tızerlne §ekerll 
madde rapan esnafa pazartesi r.ü
nilnden itlılia.rErı aıeJter daıtmağa 
ba§lıYacaktır, Bu gl>Uere lüzumlu 
olan te'cer, mensup o1duklan esnaf 
cemJyetlert vamtaslle dağıtılacaktır. 
Ba.kkallann teken ~ bakkallar ce
miyeti eme kendllerlne •erlleeektlr. 
Her cemiyet. lzasmm teker ihtiyacını 
tesblt etmektedir. 

Ekmek karneleri 
Beyannameli ekmek kamelerinin 

ıntltemetere dağıtılmaai iti tamam
lanmitbr. Halka ait karnelerin tev
ziJ Jıfne devam edilmektedir. Bun· 
ların dalıtılmuı da bugün akoama 
kadar bitirilmiı olacaktır. Ypılan 
haap neticeainde ucuz ekmekten 
l.tifade edeceklerin miktarı 2 90 bi-

lıtanbul köyleri elitleri Avrupadan eıya geliyor ne baJii olduğu anlaıılmaktadır. 
aergİıi açıldı Edim.eden blldlrlld1tlne göre Avru- p 

Dün EmiaönU Halk.evinde el.- pa4an memlebUmlze çqlW tva artinin yüksek tahail 
tanbul k8yleri el .itleri ıergiai> açıl- =~lr ~IY~ talebesine yardİmı 

.. b l f , • mııtır. ne gore azı sucu ann yı su yenne 
tukos ıuyu kullandıklan görüTmüo
tür. Bunlar hakkında zabıt tutulmuı 
ve Belediyece para cezaııi alınmıı
br. 

mlfhr. Seralde k67 .vlnln içi bütün 98Tkedllm~tlJ'. Halk Partlalnln himayesinde oku-
-• - dekorlar:lle canlandınlmakta n köy maltta olaa yiiksek tahsil talebeleri 

lngiliz kadmlari aıkere kadınlan tarafından hazırlanan pa-"d k ki • in muklu, keten ve emsali dokumalar, 30 000 kiıiye yemek eaaalı 'bir tasfiyeye tabi tutulmakta-
gı en er e 1erın yer e kilim, havlu, mendll, dantel&, oya, ' verilecek dır. Bundan ıonra, pek iyi derece 

geçtıler yemeni ve iç çamqırlari Ue bil-tün •--.-~ He U.eden mezun olan veya bulun-

Macar gazeteleri bizden 
hayranlıkla 

bahsediyorlar 

Budapeşte 31 <A.A.) - Peroemtıt 
l1h*ft gazeteler, Tlirklyeden hnJ 
ranlıkla bahsetmektedirler. oaze 
ıer, olmdi btltün dUnya auamlarını 
gözlerinin Türklyeye çevrilmlf oldu. 
ıma ıoaret ederek T\irklerl eaı d 
lutwnuzun açık kalbllllğl ile ıeıo.m· 
hyorlar, 

Amerika hariciye 
encümeni reisinin 

beyanatı 
Vapnston 30 CA.A.) - 'Iilrklyt 

Cumhuriyetinin 19 uncu yıldönümG 
mftnasebetlle Ayan meclisinde bir s 
tabe iradeden harlclye eaıcum 
reisi Oonnally demiştir ki: •Tilrkl 
demokrasinin dostu olarak kal~ 
tır, Teca.uz halinde bir mllvon •tln 
ltl ue yolu kapayacütır.ı 

Bir Alman gazetesinin 
dostane makalesi 

Berlin 30 CA. A.) - Volklsche 
Beobahter gazetesi bugün, Mllll TUr 
Cumhuriyetinin doğduğu gtın 
19 uncu yıldönümünde Türk mllletl• 
nln, dü~anlannın kend.s!ne hazırı 
ladıklan esarete karşı kahramnnc• 
mücadelesinin sembollk netlcesln: 
gördüğiinü bellrtmektl'dlr. 

Bu gazete şoyle yazıyor: Bundat 
sonra Türklycnln kurtnrıcı.sı Ata; 
türk, Türkiyeyi kuvvetli ve r 
ylzli m~m bir mllli devlet halln~ 
getiren büyük ıslahat eserine kendil 
nl vakfe.tmek lmkfuıını bıılmuttu 
Alman mllletl, Fuhrerln de bir ke 
miışnhedc ettiği gibi, dost Turk m 
Jetinin mücadelesini ve kalkınma 
nı büyük bir anlayışla taklbetmlş ., 
bWlları bizzat kendLslne de yeni b 
nmıt veren misal veı1cl harekeli 
olarak t:ıkdir etımıştlı. 

Rumen gazetelerinin 
doıtane neıriyatı 

Biikreş 31 < A.A.) Rumen ıı:nıel 
lerl bugiinku mishıılonnı, Turkl~ 
Cumhuriyetinin 19 uncu yıldo um 
yazılanna ve Reisicumhur ı met in 
öntlnfin re imlerine tnh s etml.f'et 
dir. -·-
Mili.no akınında ölenleı 

Milino 30 CA.A.) ·- Geçen cum 
tesl günu yap lan Inglllz lı:ı\•a nk ı 
esnasında ölenleı ln '"a yı.ı;ı 140 ı uu 
muştur. Bunların bu:nık bfr kısmı 
ihtiyarlar, kadıntnr. çocuklrır ve 
çiler teşkil etme-ktcd.r .. T b d km k f 

• 1 rl ~ Ankara ao - .uıwwbulda Kızılay _ ,_ ra zon a e e ıat e ._... 20 <A.A.1 _ 21116 ,_... ..,... t•ı!.lr adUmektedlr. tarafından ..,.ı.- ajlwı• rT dulu ı~ulıede ""'' •eç•n ıaleb•· 
Trabzon Belediyem mıaır unundan tı bftt1ln memurlar ~lh aıtnıa C&- 8y 1tadınlarinın canlı manken ro· f~ldre ftllllek vtrecektl. Bu ' ]erden, hakikaten yardıma muhtaç 

flkmetln kilosuna 37,5, butday Hıne- tınlchklarmdan blnltl'M t:acw. ... lUnU O)'namalan. ıeıırlnln hututly ... ao,ooo • ~. :t.tanı;uı - oldufu •ıkı bir tahkikat neticesinde Berlin ticaret ata~emİ7. 
linin kilosuna 81 Jmruş flat koymUf- dmı bu memurlardan --.1ıa11n 'fa• tini bir bt tlaha artbl'Dllfbr. Sersl c4rla.n bu~ ~in Kızılaya 100 bin lira anlaıılanlar himaye edileceklerdir. Anken 30 - Berlln tlc ''"t Rt:ı 
tar, Etmetler tllo De tartılarak ata. lllfe1ldn ~ ~ 15 ıh mlddetle Mika ~ )>ula• tebtı'ı1kle baı.mmuolardır. lslı1ııo1tA- Bundan ba,ka talebe yurtları da 11· llitine B. Jlamıt Beyda &Ayın ec 

__ __...... __ -Jııı.eakltz.....:.._ ______ .,.:_;_:.:....--J.JIBl&....:__ ________ ~~...W!!!!l!!l!llıı.....~--~.::..:_:___ı!ll.}!l!!!!L!!!il.!!~!l!!!İ~~Ji.~11111~P~~~o~~~_.~l~•~m~IM~p~•~rdu~.~mı,ı.ı~~ 
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Çitlembik ağaci ve 
balkabaği Mangala mektup 

İS(tinıniyat yeni bir llinıdir. Fa· Umumi meclis ı Cumhuriyet ve Tiyatro mektebimiz 1 ş Emektar, sevgili \'e eski da§. 
kat onun dedesi mes3besinde ----- tumuz man~al) · 
olan ıınzariyecilcr, cemiyeti in· l 
~an yücuduna benzetmiş: Kimi kincite§rİn ilk toplanti- Tiyatromuz 2 kA.nunuevveı 1942 del Bir flkrl yaratmak için en lyl vası- Aldıklari şekeri el altın- Kim derdi ki bunca :zaman 

f k ki . k 1 kimi ide 1-m·ı· pazartesı" gun·· Ü yetmiş beşinci sene:.1nl idrak edecek. ta. güzel sanatlar olduğuna göre bun- d l b" d h sonra. yıl1ardanberi uvudurrun :&iını aya ' nu o ' • m ... onun bu ço" kısa. ömr!lnUn ilk ell1 lann başında. gell"n tlyatrovu bu~ü- an satan ara lr a a i J " 
Onlarca, münevver zümreye de • • 1 -1u k t l h k • k ozlu köşenden çıkacak, sinesi 
bu arada, «başı> olmak rolü dü· yapıyor altı senesinde yapıl:ı.nlan, da.luı. doR ne kadar Ihma e yse Y rın er §e er verilmıyece ateş dolu bir delikanlı gibi orta-

rusu yapılamıya.nlan, bir başka. ye.. halde lzaz edeceğiz. Eminim k1 ya atılacak, :zamanenin züppe 
fÜyor. zıda sayıp dökm&k vadlle bugün ya- mimarlarımız da tiyatro bina- kalorilcrlerinin karşısında onJa-

Bu teşbihli tarif, ancak. lıtanhul umumi mecU.i, parazteıi şadı~ son on dokuz senelik hayatına lanmızı daha güzel ve daha Şeker şirketi, vilayetin tebliği ra meydan okuyacaksın... Kalo· 
- Hindi tanda olduğu gibi - gilnU ikincitetrin ayının ilk içtimaı• kısaca blr g~ geroirmek, ne gl.bl elverişli blr şekle sokmak için üzerine ekmek vesikalan mukabi- ıif erler büklüm "büklüm. kıvrım 
hududu aşılmaz kast'Iann bu- ru yapacaktır. O günkü toplantıyİ b114anlar elde ettlğ:lnt araştırmak istl- blrblrlerlle rekabet edecekler. res- linde thalka yıınmşar kilo şeker 
lunduğu cemiyetlerde hakikat- Vali va Belediye Reisi Dr. L\ltfi yorum. samlarımız on~ renklerin ahengl!e verdiği gibi pastacılarla mamul şe- kıvnm, bir yılan soğulduğile 
tir. Meseli orada parya'lar ayak- Ktrdar bir ·nutukla açacaktır. Bun- Cuınllurlyc~ ll~ma. kadar, tlyatro bir kat daha güzelleştlrmeğe çalıp- kercilere de şekerciler cemiyeti vıı- dw·urken sel\ etrafa sıcaklıklar 
tu ... l'irminci asnn 1939 dan ev· dan ıonra riyaset div~nı. dalmf en- olarak. karşımızda. ciddi bir teşebbüs c~klar, heykeıtıraşlanmız onu da.ha ~ıtasile cemiyetten alınan eaoaf cüz- saçacaksın ve parkeli salonlan.n 
.elkl rejimindeyse, böyle bir ka· cü.men ihtisaı encümenleri ıe;imi neticesi kurulmUf olan cDarülbeda- süsleme~e gayret edecekler. muslkl- d mukab"liınd • . b k"I en gözde sevgilbi olacaksın? •• 

..ı l bulu....... u·uhtellf lhtllll!ert ara- mlz ona yardım lçln yeni yeni hn· anı . 1 
• e yırmı.. e~er 1 0 Evet sevgı·ıı dostum, eski b~.r tılaşmı41 bölilnme olmadıgınıw h•r- yapılaca'-tır. ;,.• ........ ••• k t ll '- ( --s "' K: sında Darillbedayl'ln, kısa müddetler kAnlar arayacak şllrlmlz ona hu- şe er vermış ır. er muea ese, K:U • 

kes bilir: Asri cemiyetlerin için- Söylendiğine göre da.imi encü- için, türlü tilrlft lstmlerle !a:ıllyete sust bir k.ıymee v~recektlr. !andığı işçi miktarı.na göre şeker tabirle sana sorayım, bu b Ü· 
de fertler, şarabın tortusuna men intihabı netice.inde mevcut gecmesl bu yazının menuu haricin- Halkın camiye Met.n zorla götürü!- almaktadır. Halbukı bazı şekerci badelmevti hiç ümit eder miy
benzetilebilir: Bir karışma oldu Azadan anca1c üçil mevkiini muha· de k.almaktadtr. Bunu mliteaklb düğii blr devirde Ahmet ve!lk paşa ve pastacıların ıeker almalarına din? ... Ne münasebet değil mi? .• 
mu, en alttan en üste çıkmak faza edecek, dii-crleri yeni eleman· o:Darülb~aylıo 1 blr cŞehlr tlyatrosuıı merhum halkı tiyatroya sürük\cmeğe rağmen mamul şeker, ıelcerleme Dün seni knrşımdakl şık apa.r
mümkündür; faaliyetsb: kalınca lardan teşekkül edecektir. ha.tine s:ıkmılc teşe'.>büslerl başfar. çalışmakla. bize bir tiyatro ihtiyacı ıve pasta yapmadıkları görülmüştür. tımanın balkonunda gördüm. 
l c, dibe oturursun! Parti idare heyeti reisi B. Suat Esaslı kararlar verebilmek mnk.sadl- duyurmanın kıymetini takdir eden Aldıkları şekere rağmen şeker ve Bir genç hizmetçi kız limon ka-

Fakat yine de e::ıkilerin teşbih- Hayri Ürküplü umumt meclia aza· la uzun uzun araştırmalar yapıldı- - eskl blr tAblr kullanayım - llk pasta yapmıyanlar hakkında kanu- buğu ve kiiHe öteni berini uvu
lerinde lıakikate uygunluk yok sını bugün saat 14,S da bir toplan• ğından netice ancak b<?ş altı senede ~1ü~ü:S. tlyat~rv~~m~~ oıı;:akJe~= ni takibat yapılacktır. yor, siliyor ı•e parlatıyordu. Ha· 
değil ••• Bir memleketin şehirlile- tıya davet etmi~tir. Bu toplantıda alınır. len e ~n:nu~un :ıı~:nıı; ~ a- Şeker alanların el altından yüksek kikatcn !'ana g-österilen itina pek 
rf rasmda seçkin, yetişkin züm· azanın biribirlerile ve Parti kaza. Bu hülılsayı yapmaktan maksadım ca~7:ı~~~ emlndJ. • a v r fiatle şeker sattıkları görülürıe bu faz1a \'e hatta biraz da mübahl-
re elbette ((başı> tır. hveçliler, idare heyetlerile tanışmaları temin zevkle seyrettiğimiz SJ.natkarlann, Bugün biz de tiyatroya layık oldu- kabil müesseselere bir daha ıeker ğalıydı. Seni o kndar uvdular, • 
.Gll·zı·de aı·ıeıerin1izin <loii-umu r:dilecektir. dolayı:>fö bile olsa, ne şartlar dah!- ·ı · k · temizlediler, sildiler ki soluk teş-

b llnde yetiştiklerine kısııc1 L.ct;ırct için- ğu butün kıymeti. vermc~e. onu ezici verı mıyece tır. 
ıızalıyor! Bu, ekftmızın a"Za1ma- 1 vergilerden kurb.rmaya. himaye et- --------- rin g·üneşi altında bile ışıl ışıl 
&:mı ifade eder •.. » diye feryat et- Defterler d ~im zikrine luzum var mı? Bugiın meğe, hayatımızda yeri olan bir \tar· lthalaAt yandığını, ınnl pınl parladığını 
ınektedirler. Uzuvları arasından bizde tiyatroyu, iyi k5tü, bir varlık hk yapmaya çalışırsak elbet~~ düne eşyaSI ta uzaktan fnrkediyordum ..• Gö· 
bir çok müellifler, sanatkarlar, • olarak idame ettiren bütün bu san- nispetle daha kolay muvaffak oluruz. rüyorstm ya, sana karşı iltifat 
liderler çıkaran bir familya her atk6.rlanmız yalnrz büyük blr istidat Ve biz de blrer tiyatroperver olduğu- pek }CrJııdedir. Allah versin! •. 
verde başın tacıdır. Hazırlanan miktar sahlbl olanlar ve yoksulluklara goğus muzu ispat ederiz. Gizli depo ve mag'"' azalar Bilmem hatırlar nusm? Bir 

k: l rll ' u ıe dl Ki blllr Kendinde sahneye meyil duyan 
Şüphe yok: BöyJe imıanlş.r ihtiyaca yetecek ıger~.re s v e:l en r r. ımt Türk gençliği de bu gnyrete yardım araştırılıyor vakitler adeta halkın .arnsmda 

köyde değil, şehirde yetişiyor. .. mgune kadar daha ne gibi lst da hr için, kendisine düşen vazifeyi yap- bir (ımangol lisanın \'ardı. l\lan-
Ko··, .. ıu·· 111cmleketı·n efendı·sı·aı·r ---- bu mazhariyete eremeden heder ol- il 1 k d i ti d l ol uş 

J malı, bugün Uyntro mektebinin he- ga ar a o a ar ç ış ı m -
?lbet Fnlmt şehirli de mcmleke· Vilayetle.re defter dağıtılma ına m~ştur. 1 1 1 1 

nüz seyrek olan s:ınarını sıkl:ı.ştır- Mıntaka ticaret müdürlüğü tara· tuk ki onlnnn dilinden çok iyi 
1. ·{n d "T" k w d dT E 1 e "htiyaçları umhur yet m z tiyatro şlnl ellno malıdır. fından yapılan ara,,tırmaya göre anlardık. ın ı ı ıa~ l~~; .sukul!ı , ayı:ı_alıgk!l· ı evamk eb . .'l ıyor. k v~ c ı b. k -, almııkla, tiyatro mPKteblnl nçmnkla .. 
!ır, He~ t~r u ~ n ap.ar or..... •• na te a u e~e. uzere ı~ ısı~ Turk g•nclne. mil tJ.kbel Turk so.n:ı.t- Cumhuriyet hukümetlmlzln Uyat-,şehirde yeniden ithalat eşyası koy· l\fcsela küller arn ında bir ateş 
!:ı • hukum surerlccn bwıdnn d~fter .~lan vıla>:etlere ~utebııkı k.1rın şlmdty~ kııdıır mııhrum o:du- roya \Crdlğl ehemmiyetin bl.r delUl mağa müsait hiç mağaza ve depo dikilip kalınca ynkındn bir mi<;n
ımılletin ziraatçı .~n.~>aka~ fay- hısselerı d~ '''.:rı!.m:~~~~~r. . D~!: 1 ğu blr hakkı eh vennlş b•ı!unmnkt:ı- de, yalnız tiyatro mektebini açmakla kalmamıştır. lthaliit eşyaııı konan fir geleceğini hemen kestirirdik. 
füılnnsın ) diye duşunmeh, ted· terler, maarıf mudurlugunun çıdıgı dır. kalm:ı.mış, aynı zamanda bir tiyatro mağaza ve depoların birlikler umu· Hem de utcşin inceliğinden, lt:ı· 
b·rıer almalıdır. Fakat: <1Ne şiş çerçeve da'hilinde dağıtılzyor. 1 Halkım•zd.ı tıyatro u!l-.:ı.bbt>tt. edebiyatı yaratmak lçln piyes neşıl- mi katipliği ve mıntaka ticaret mü- ı lıw , d 1 w d 

atı ı ini de eline alınış o~mn.sıdır. d" ı··w.. f d ·ı· . • ın gı 1 an, uzun U!!Un an vey 
yansın. ne kebap! n Bunu. kaş Bu sene sekiz milyon defter ha- gençlerimizde tiyatro aşkı mevcut Y ş k- ükl k 1 1 el ur ugu tara ın an buınmesı lazım kısahf'.rımlan gelecek misafirin 

1 ·· ld ıı. ö kt in d h 1 d Tiyatro hevesini or eme ç n - 1 kt d' n yaııar ten goz çıknrmıyacak şe- 7.ırlanac ğını yazmı~tık. Alakad r· o u una g ı'\? mt- • eb ~r a o. bette bir tiyatro eeeblyııtı yaratmak ge me • e ır. l 'la),f, şişman, balık etinde, uzun 
kilde iyi idare etmelidir. Oağdnn lann söylediklerine göre bu miktar lilcağını, ta.şac::ı.ıtını ümld:?dlyorduk. 1• dır Bu neşriyat elbette tıvntro İthalat ıre satışlar serbes bırakıl· boylu kısa yahut orta boylu 
gelen bağdakini kovmamalıdır. defter mekteplerin bu seneki ih- Halbuki g~ün birinde nğ'betın nz ~!~~blnİ.n de işini kolaylnştır:ıc~ktır. dıktan so:ıra gizli depolann arttı· olup ' olmadığını bile anlamak 
Marifet dağlan bnğ yapmaktır. tiyaçlarınr. giderecek miktardadır. olduğunu oğrendlk. Fakat devletin arkasından Türk ğı anlaşılmıştır. Alakadarlar, itha- kabiJdi. Eğer istenilmeyen lıir 

1 w t .. .. 1· • M ·r v k"l . f d b. l"- Fikir terbiyesi tçln açılan mektep- rrlrl Tü" k ... ı 1 d k din !At a akla a va v de o- • r· . ı ::::... 1 lı d. il lkçı ıga zı oz. oy ıyenın nan e a etı tara ın an ır IK:• Iertn nrtılc talebeyi alamaz blr hale muha . r Si?J•CC s e en e 11 ~Y sı s n n mag za e P mısa ırın ~e ecee;ı an aşı rsn ı-
dili kurusun, antidemokratik lere verilen talebe listesinde en ka~ geldlğlnl cisim terbiyesi için yııpılnn düşen vnzlfcyl yapmazsa, tiyatroyu !arın tesbitine çalışmaktadır. Depo- kilen a~ hemen yere yatınhrdı. 
,·udide yazı yazanın kalemi kınl· bank yekunu ilkmektep talebeleri tesisatın: meselı\ Ankara stadyumu- bütün millet için hır ihtiyaç haline !arda tesbit edilen mallar, emniyet Göriiyorsun va eski dost; bir za
~ın ! teşkil ediyor. Bunlar listede yüz bin nun, dar gelmeye başladığını bildiği- getırmeğe çalı.şmazs..ı. bu g:ı..yretıcrden müdürlüğü vasıtasile sahibi tarn· manlar seninle ddeta konu-.ur-

Benden böyle bir günah adir olarak gösterilmi~tir. Her ilkokul rnlzden ruh terbiye.si lçın açıl-:ıcnk beklenen semerenin kO.mllen elde fından piynsnya çıkarılarak aattırıl- duk. Se\•di;;in şeyleri pekfill 'an-
olmıyacaktır... talebesine beş defter dağıtılmakta· tiyatrolarımıza d~;terll sanatkiirlnr edg~~~~.::~11;:;~~ :ı~:ı~:~· yapa- maktadır. lardık. 

Fnkat dır. yetiştirecek olan bu mektebin ra~bet blliriz. Fakat onlara Uıyık oyunları I.akin araıruzdakJ muhabbet 
••• aormemesl üzMI"'ük" s b l rl 1 B 1 d 0 b ta Bundan on on beş sene en-el Defter tevziatına geçildikten .... .ne u u • e P e n oynamak lçln zaruri olan blrllğl elde e e ıye za ı sının yalnız bu kadar mıydı!. Eski 1nf 

h. t• · türemış·fr Ayak il · d k 0 k"w tl d · !' araştırarnıc kabahatin yalnız gen~- etmiş sanatkA.rlanmıza bunu tenmlye kontrolları creceleri senin öniinde bulunup ~ ISJJJOr~u .. ıkpı 1 • so~rad ef erın .e ı l agdı atn. a ı2 ıye- Ierdc değil, asll kendlmlzj~ olduğu- ~ 
D;.ıa e erı mu emme • reK: e ter ıma e en erın sayısı nu gBrdük. lçln lft.zı.m gelen muhiti, havayı, daha B 1 d" b b. h f . • tatlı tatlı masal dinlediğimiz 

w d · d b I k evvel yaratma'"' çalış::n:ılıyız. e e ıye za ıtası ır a ta ıçııı· !'<, aadet dolu çocukluk criin1erinl - Şüttt! ! ! arttıgın an pıyua a ser e.. 0 ara Evet, bug!in genrierlmizin s:ıhne- ı- d 1 d 1 1 d '" 
d f b 1 k k b·ıd· M k 1 ... Komedi Fransez sanatkArlarını e tramvay ar an at zyan ar an ve unutmak ne mu""mku··n•. .• Hazan Topa \•urdu mu... \'ınnn... e ter u ma a ı ır. e tep er den kaı;malnn veyahut sahneye yak- l ı d 900 ki · 

1 ·ı 1 b I d f Sl'yrettığlmlz zaman Tepebaşı ııal-aş tramvaya ası an ar an ~ıye bütün bir me,·simi, bütün bir 
Goool. .. Ağlar parça anıyor. vasıtası e ta e eye aatı an e ter !aşmaya cesaret edememeleri onu tiyatrosunun lçlnde oldu!umuzu ha- birer lira par:ı cezası vermşitir. Te-

Amma bu şnh iyetten fena fiatleri ıerbes piyasadan alınanlar· h~ınü~ pek !ptlda.l bir ç~rçeve lı;lndc tırladık mı? Bugün o tiyatroda veri- mizliğe riayet etmiyen ve sattığı kışı dizdize ve tamami1e senin 
halde ~ikayete bnşlnmıştık: <ıÇit· dan çok daha ucuzdur. gördliklerlndendlr. len birçok temstllerl seyrederken aynı malların üzerine etiket koymıyan üzerine eğilmiş bir vaziyette ge--
lembik ağacına benziyor •.• - di- B:ı.., ş':!hrlmlzl, Anki\rayı misal ala- ruhi haleti duymuyor muyuz? 794 kişi hakkınd!l para cezası tat- çirmez miydik! 
yorduk. _ l\leyva ı olan dimağ Balıkçıların ekmek lun. Hep31. birbirinden mükellef mek- Zart mazrufa uyarsa tablat!le zevk bik edilmiştir. Tartısı noksaı görü- En on seni Nevyork'ta zengin 
kuçücük; kütüğü koskoca!,)~ kı\rnelerİ ~~ıl~rly~::ımbf;3d[ı:ı~0v~~k~uh: artar. Fakat lş ma[ruftııdır. Mazru- len 900 ekmek mü!ladere edilmiş bir Amerikalının salonunda ~Ör· 

Bazı cemivetler balkaba,...na t"ı1b l d .. 1 d 11>11 t'> G. •. 1 !gunöz bdeğerl kotıılmazsab kazarrınlş kıymeti ve daha ucuz fı"atle ve yı"ne karne miiştilm. Biiyiik ve parlak VÜCU• 
• • J • • n· Balıkçılar cemiyeti reisi B. Yusuf .. u a oy e eb m · uzeı guze ,_ 

benze .. ·ebılır .. Bu~u ıste_m.eyız .• Fa· mekteplerimiz var. Bir tiyatromuz oyama n a., ne e yarar. k b"I" d ıı.. lk d - t ı t dunla orada sen nadide ve enK-
J - '-' d". b l k Fazla olarak her CYÖ...n "'e boynmak mu a ı ın e na a agı ı mı~ lr. kat çitlembık agacı gıbı cemıyet ı arar un mat aamı.za ge ere yok. ., Gu "' ... 1 d d 1 d 149 resan bir ıısüc;ı) tün. Herkes se-

l ·· ı · · kabil d-ildlr. Muhte if gı a mad e erin en 
de hoş de~ih1ir. Şehil"le köy ara- şun arı soy emıotır: Bu sebepten tiyatro mektebine rağ- Evet Cum.hurlyetLenberi tlyıı.Lro tıı- nümune alınarak tahlil edilmek nin küçük bir kapıyı andıran 
ı;ıncla iyi bir .mu\'aıenenin temi· - Balık ihraç mevsimindeyiz. beLln azlı~ına şışmamnlıyız. B!lll rlhlmlzln en mesut htldlsesl bugün üzere kimyahaneyc gönderilmi~tir. kapağına ve bunun tepesindeki 
ni lftzımdır. ifrattan tefrite git· Hariçten çok müsait teklifler al- başlı şehlrlerlmlııde asrın lcaplannı llk mezunıannı vennlş bulıınan ti- Tabi şoförlerinin taksi natile madt>nden kuşa hnyran hayran 
memelidir. maktayız. Sayısı üç bine varan ba- halz tiyatro blnalan kurulduğu zaM yatro mekteblmlııdlr. Muvaffııkıyet- ücret almaları lazımgeldiği halde bakıyordu. 

Anadolunun ta bilmem hangi lıkçıları ağlarile ben.her balığın man tiyatro mektebin~ meyU tabla- !erini hep blrllkte alkışladığımız bu pazarlık ynpan 20 şoföre para ce· Şimdi i~te yine eskisi gibi «SÜS• 
kıyı ında rençper gi.inde1iği 3 li- gittiği yere goodermeğe mecburuz. tile artacaktır. gençler yann ağabeylerinin yapt.ıkla- zası yazılmıştır. Bu defa ceza gö- olmaktan ziyade bir ihtiya( ile-

A ·d d k d. . Ahbap· Şimdi balıklar Bogvazdadır. Tuttu- Fakat derh::ıl ililve edeyim ki bu nndan dııha lylstnl yanmnya ""1••a f 1 k l k ı· h l" · 1• or t n So~uk ~ ra. .) a o san c l.)Or. w b 1 ki d .. h. b" k suretle belki blr vakıJyı lznh ejebl· ,, •• _ '~ • ren şo ör er te rar pazarı yapar· , ,, 3 ıne gır Y ı . ,.. n· 
1 d h. 29 nda u··nı· gumuz a ı ar an mu ım ır ııı.- caklar; bütün yurdumuza tiyatro aş- 1 h ·. 1 . . 1 k lerı·mı·z ve ;;, u··muş·· avu,.lanmız ar nn ır ı:-cnç. yaşı - h . F '- b 1 k llrlz. Onu mazur gö.;teremeylı Çılıı- kını tl t k 1 ki arsa ru satıye en gerı a ınaca tır. "" " 
ve itede vük ek tuh ilini bitirdi mını arıce sat.ıyo. ruz. aK:at a ı - kü her """" ra~·en unu•ma.:,"lıyız , ya ro mera ını, aŞ'l aynen ar- yine sana uzanıyor sevgili man-

J 1 k k h b 1 .,~J~ ı:.ı.u " .. ~ dır. Bundan emin olabiliriz. s·· .. k d d fkat b. ve hayntu ntıldı .. Beş lisanı ana çı arın e me ı tı.yac~na•w~are u a- ki tiyatro mektebini kumuıkla Cum; Buraya Halkevlcr:t sahnelerini de uyu a a yar ım seven- ga1! .• \'e sen ihtiyar, şe 1i ır 
jili gibi biliyor. ister istemez 60 m~dık. Araya tatıl ~.ırdıgınden reı- hurlyet hukümetlmlz tiyatroyu res- unutmadığımı tı~ve edeyim. Onlar- fer cemiyetinin faaliyeti nine gibi on lan ısıtıyorsun. 
lı·rn maa ı kabul ettı·. llolbuki m_ı makamlara da muracaat edeme- men devlet hlmaye.~lııe alm• ... bulun- da La~ ki "ptı"daı· varlımnJa bu""tun·· 

d k B 1 k 1 1 - oy • n aynca bahsetmcmekllğlm ama.- Bu'"yu··kada Yardımsev.....,ler cemı" • n 1 tt-· 
O. unu dahı· u··cret suret·ınde vnri· 1 •• a 1 51 a.r.evve ce Rumeli Fe- maktadır. Bizde böyle bir h!.ma.ye\-e tö t ..... b" d . t d kudu "' b -ı d 0 d k " r eşekklil olmatanndnn ileri gel. t' k . C h . t b" "nu ır mc enıye e mey an o • 
rorlar. Oemek giindeliği 2 lirn- n:_rıne ~g 1 1 1' • ra .a ame kalk- mazhar olan llk güzel sanat ta tıyııt- mektedl ye 1 mer ezı um urıye .. yro ğun halde senin gtdan da ucus 
}'3 geliyor. Anadolulu rençpe- ~•l{ı malumdur. Şımdı balıklar Bo- rodur. Bunda.n böyle yetı~cck olan Sözüı:Ü Cumhuriyete emekleri ge- münasebetilc 43 fa~ir çocuğa elbi- de~il ld •.. Kilosunu on üçe verdik-
rinkinden J."Üzde elli az gazdadır. Balıkçılara ekmek karne· tiyatro '>llnntkılrının haremde b!r yerl çen Şehir tlyatrosunun Cnıt'ktar san- se ve ayakkabı dagıtmıştır. lerini geçen günkü gazeteler ya· 

T b•• h;. l b" ·: t il si istemek üzere Sarıyer kayma· vardır. İstikball Jğlanmış bulun· atkıi.rlnn ile, tiyatro mckteb!nln "e?lÇ :zı.vordu. Artılr tıe vapalım". 13 • 
a ıı, oy e ır \'azıye m . 1 w .. .k F k makt dır Y l 1n d" h bl k b O O ER ·' • J ·ıeV\'erin evlenme ini ziirriyet kam ıgına muracaat ettı · a at • rın ç • d:ı :ı rço s:matklrlarma birçok muvaffakıyet- K C K H ABERL H ... Ne olursa olsun .•. 

h"b. 1 d ~-j . kaymakamlık bu hususta emir al- .ş;:yıer ümideclllebUir. Çünkü san t· ıer dlllyerek bltldyorum. 
&n ı ı oma mı egı n, - me d ~ d b l k l k k r sayısı arttıkça onları baremin Selim Nüzhet Gertek Es f • 1 . . d Yakıııda ,gör~mek ümidile 
ıl~ni ihtiyac1arı do1nyısile - ya· ma ~gın an a ı çı ara arne ve:~ dar çerçevesine sık.ıştırın:ının wrluk· ---~- * na cemıyet erı tıcaret o a- mektubuma nihayet veriyorum. 
inmasını bile güçle tirir... medı .. Bu dur.um. umuzu .. n. gaz_e tenı.z lan elbett anla.,ılıı.cak ve elbet•~ on- B l lan gibi teşkilatlandınlacaktır. Tt- .1• d st 

t 1 h k b v ""' a ve pekmez sarfiyatı carct Veka" let·ı bu mu""nasebetle Be- sevgı 1 0 um .• E kiden köylünün aleyhine bir vası ası e neşrını ve u umetın ır !;ırı tatmin edecek yeni yeni lmUıı- Hikmet Feridun Es 
tefrit \'ardı: Şimdi bu şehirli· çare bulmasını temenni ederiz.:t lar bulunacaktır. arttı ledcyelere bir tamim göndermiştir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nin aleyhinedir. Hem de en kö- ....................................... Yalnız blr Lhtlyacı karşıl:ımak için Son zamanlarda bazı pastacılar Belediyeler tetkikler yaparak cemi· 
t;isii, şehirli yan okumuş tiic~~- sıralıyaca~rım ..• \'ücudun makul değll, aynı romanda o ihtiyacı yarat- şeker yerine bal kullanmağa ba~la- o/etlerin vaziyetini bildireceklerdir. Kızılay haftası başladı 
rm değ·il, iimmi esnafın degtl. bir muvazenesi olmnhdır. Hele nıak için açılan bu tiyatro nıekteblml· mışlardır. Bu yüzden bal fiatleri * Yerli Mallar pazarının Beşik-
r.k. i · · · 1 h. ı •ste bu h" · · tt d" - zln llk talebe.>inln. 11k mezunlarının. 240 k •W b . d"" 1 ı ır .:'~!sının a e~ ıne. ~ • ızım cemıye e ımag çok kıy- yani diplomalı uıc artlstlerlmlzln tı. _uruşa çıkmıştır. Oıger taraf- taş şu esı un açı mıştır. 
ııek kotu bir haldır. metli bir şey olduğu için, onun y ıtro tarlhlmlroe hususi bir mevki tan hır kısım helvacılar da taban * Henüz karne almamı~ olanla-
Dimağ zarannn adalenin beS· her şey pahasına koruruna..-ı Ji. sahibi oldukları da. unutulmamalıdır. helvasını pekmezle yapmağa başla- ra dün de kame dağıtılmasına de-

Evvelki gün Kızılay haf tası bat
lamıştır. Bu münasebetle Halkevle
rillde Kızılay mevzulu toplantılar 
yapılacaktır. Birçok mağazalar vit
rinlerini Kmlayın faaliyetini göıt~ 
ren ıurette üalemişlerdic. 

lenme~i fecidir. cfcnclır... Daha zımdır. Yıılnıt: bu htı.SU3 b!le ra~bete kUl mışl~rdır. Sarfiyat arttığından pek-
1 
vam edilmiştir. Karne tevziinin bu-

fİddetli kelimeler bibem onJan Aman ha... (Va-Nı1) gelmellydl. mezın fiati 160 kuru,a çıkmı,tır. gün arkuı alınacaktır. 

Amcabeye göre ... 

\'ur~un U} u ceı:al rM 
ağırın çarpm k için yetecek 
bepler var Amcabey ••• 

en l ... On para bile Q!Sll vurguo vur- j ... Bence böylelerini yıı. asmalı ••• ı 
ae- ,un<lurl • l .•. )' a ke.mıeli ••• 

1 

... Yahut da 
suratlarına 1 ••• 

b sm lı damgayı 1 A. - Senın de h kkm v r am~ 
ma, bunları ynpm yıp muhtekiri 
kuşkuda bırakm k da ıu a~ır ceza 
dei:ıll ••• 
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Cumhuriyet 
bayramı 

ı#ir Percy [oraine'in lia
raretH bir malialesl 

Karol, Mm. LupesKo 
nasıl yaşıyorlar ? 

Eski Kıral tasarrufa riayet ediyor. 
Boğa güreşlerin gittiği zaman 
p hah ormıyan yerlerde oturuyor 

Londra 30 (AA.) - lnilltcrt• 
pn eski Ankara büyük elçlsl ıir Per
PJ Loraine, Oally Eketch gazctealn
Cfe §Öyle yazıyorı cBirlnci c!Unya 
harbini takibcden ilk ıenelerde Bü
yük Britanya ile Türk.iye arasındakl 
münasebetler hakkında bir kitap ya
zılacağı muhakkaktır. Bu pek merak
lı bir mevzudur. Öyle zannediyorum 
ki bu kitabın muharriri, tecavUz kuv
rretleri mağlup edildiği zaman ve 
Atlantik beyannamesine müstenit 
C!ünya nizamı bir ıekil almağa baı
ladığı zaman muhtaç olacağı millet• R;;5Ji~·11' 
ler arası prensip ve metotların mü• 
beşşiri Atatürk.ün tahsiyetini iyice 
J:>elirtecektir.> 

Modern Büyük Britanya llo mo
Clern Türkiye arasındaki doıtluk 
meyvelerini vermeğe bnşladığı 1939-
1940 devresini gözden geçiren sir 

• Percy bu dostluğun zalerln karar
aızlıklanna rağmen kendini gösterdi
ğini söylemiştir. Çünkü İngiliz Tilr• 
kün yaman ve dürüst bir muharip Karol ve madam l..upesko Meksiko'da araba ile geziyorlar. 
olduğunu bildiği gibi Türk do İngi- • 
Jizde bu meziyetlerin mevcut oldu- Eaki Romanya Kıralı Karol un dındır. Karo! ile mllnuobet . pey'da 
ğunu biliyordu. Her ikisi de karıı· taç ve tahtından vazgeçme~e mec- eclinuye ttaclar muiıl hakltin'da çoli 
ıındakinin bir dostu mü;ık.il vaziyet- bur kaldıktan eonra gözdesi Lup~ko ıey bilinmiyordu. Babuının kon· 
te bırakmıyacağını biliyordu. Biribir- ile bir trene binerek Romanyadan serve taclrl olduaıı ıöyleniyor. 
Jerini ayıran karı:ık meselelere rağ• uzaklaıb~ı malömdur .• Kaıol, lsviç- Amen'ltan kolon1st, Karolun gözd': 
men ıahsi hürmet ve karşılıklı hür- red

0

e bir milddet kalmıı, ıonra Po-ç: elnf Melı:ıiko eohrlnfn en ıııl ıvo zarıl 
met Türk ile fngiliz.lerin, iki millet tekız tarlkl1e Amen1caya gitmeli kAdını olar~ addediyor. Madam 
arasında dostluk ve anlaşma köprU- llzero fsparı&'1lY• gitrn'iltl. Fakat İş- Lupe.ko pek az mUcevher takıyor. 
sünü her zamankinden daha eağlam pa.nyof hlikdm,etJ, Sevil tchrlnde Karol Jse, Uzerlnde k~otlJ ıey
temeller üzerinde kurmalarına im- misalir kaldıli otelde Karo} lle g8zı- lor taıımıı.~a meraklıdır. Parmaklan, 
k&ı verecek kadar kuvvetli olmug- dcslnl aylarca müddet acb. hapıl al- albn ve plltln hir ıok y{lzUklerle 
tur. tında tutmU§ ve rivayete g6re Amo- doludur. Bileğinde g{lmüo bir blle-

Sir Peq;y, Büyük Britanyaya. clön· rikanın siyaat teşebbüaU Qzer!_n• hn- dk ve altm. btr aaat taııyor. Saat 
düğü zaman lngilwerin Türkiyenin disiiıtn İspanyadan aY?!lmuına mil· ıve blle:ıl~in üzerine laml ha.kkedil
modeml~mekte göıterdikleri aUrate samaba etml~r. Sabile Kıral, met· mlştlr. Dehşetli blr tiryaki olduiu 
hayret ettiklerini görmüıtür. Sir resile beraber, Portekizden cenubt için masif altından 7apılınıo olan 
Percy diyor kiı cBu huıuatn aorulan Alnerikaya gltmiı, nihayet Mekalka ılgara ta'Dak.asını hl9 bir zaman ya
aualler karıısında evvel& cevap ver- hlikam~tinln Yerdljtl vize Uzerine nından ayırmıyor. 
rr.ekte güçlük çektiğimi itiraf ede- Mexico oehrl dvannda bir vllllda Tqrlfat nazın Urdareanu elnema· 
rim. Fakat bir müddet eonra kolay- ycrfleftnİıtir. Son zamanlarda Ka- da g6rdüğümG.z gangııterlcre benzi· 
ca cevap vermek imkanını buldum. rolun gözdesi olan madam Lupesko- yor. Fakat kendisi düiıyanın en ta· 

Filmler harikası 

ARJANTiNA 
s 
o 
N 

GÜNLER 
BBTI'Y GRABLE 
DONE AMECBE 

OARMEN MİRANDA 

-MARMARA'da 
İstmıbul 

Kahkahadan kınlıyor, 

LOREL 
HARD. 
DENiZCi 

Türkçe 
On binlerce halkı c~ron. 

Aynca: 
lMS iln yeni bedlası 

GECE CüNESi 
SON GÜNLER 

Alemdar - Milli 

Türk F1lm Yıldmanıun 
Son Zaferi 

SURTUK 
Çünkü ıu neticeye varmıştım ki, nun 8ldüğU eayiaai ortaya çıkmıı kin adamıdır. 
Sultanlar zamanında eaklı kuvvetler ise de ~unun doğru olmadığı, gelen Knrol ile metres~ Mek.siko ıehri EL HA M R A' d 
birikmiıti ve K~alist inkılabın kur- tamamlayıcı h11;berlerden anlaşıl- civan da ıeklz odalı bir villlda 8 
tnrıcısı ve hayat verici dalgaslle ıt!r· miıtır. oturu;orlar. Karolun maiyeti, T eı
bcs kal~n bu kuvvetler .hayret uyan· Bir Avrupa mecmuası, Karol tlc rlfat nazınndail, bir uıaktnn, Kübalı 
clının bır kud~et ve e~ratle co!?P metTes1nln Mekalko ıchrinde ıürdUk- iki hizmetçiden ve 12 köpekten lba· 
tqmı.ştı. Hakıkatte. T~rkler degış- lcri hayat ha1tkında dikkate pyan rettir. Ev, yübek duvarlı gcnlo ve 
mcmış fakat kendılerıni anlamı~- ou mal\hnatı vcriyon 'büyük blr bahçe ile çevrllmi~T. 
lardı.> .. ... . . di"' • k Karol Mexiko •ehrino vardıktan Bu duvarlann arasında pollslCJ' n~-

Ataturk un vücuda getır gı ın ı.. v b t b kU ) Vill/;. dal • p Lo · sonra tahtına tekrar oturmak çare- e e yor ar. llnın o an 
llplar hakkında ıır erqy raıne • . R d d" • • H 

ŞARK' da 
Arabe.cmuı 'km • Qeee ve run
dtlz ben1m31n rumıerlnln parfak 

yıldızı 

Hild Krahl ınr:..:Rı ~yle yazıyor: cMı1let, büyük bir einl l>ulmak için derhal faalıyete geç.- iudmen t~~zın. ad oı~~l lfaitil~-' :~_gle-
ırv • • • ~ mlı bir mUddet .vıvel de bir aaze· r onun uzenn • 1'.U& - ~ a.- Çıl ••- ... _ ... 
ekaenyctle, fnsıyak.l ibtiyaçlanna t':'"" • ı_ R h kkı da.ki nnin re.imleri g8ze çarpmaktadır. gın ve vJ..LUeyen "'""" af"'n 
kabül eden bu inkılAplan memııuru- tcdye nUr omanya a n ha21.n romanı 

B U O 'O' N Senenin en büyük Komedisi ••• 

'l'URKQE f:JÖZLU KAHKAHA KASffiOAS! 
Meşhur AR.ŞAK PALABlYIKYAN'ın ŞAHESERİ 

g AHBAP ÇAVUŞLAR 

E v 
SİNEMALARINDA: 

BUGÜN 

MELEK 
TYRONE 

ve 

POWER 

sinemasında DOROTHV LAMOUR 

ttı.ra.fınd&n aahmıe bir surette yaratılan 

JOH O'LLO 
( KiRLi MiRAS ) 

'B{lytlk, hl.sst ve Jıcyecanlı b!.r aaheser. 

şeref 'Oıkeıerlnl Aşan ... Za.fet Göklerine yükselen ... 
Şaheserler -Şaheseri cTilrkçc» 

EMiR ç 
BugUn LALE sinemasında 

oartllmemto b1z h~ ~bir hn:yra.nlıkla dunnada.n alk.ışlanıyo'r. 
lt&pıda. t%1hnembk toln ı~tfen yerler1nlz1 erkenden kapatınız. 

~ıtfon: 435DS 
f>fxKAT: Bu f1lm aynı zamanda İzınlrde LALE T-e TAN slnemalannda 

da ı&terUmektedlt, 

DiJnyanin 8 lncl HAR/KAS/ 
ı ,_ 1 t HUk."- t ,ı_ -y t projesini tatbik mevkline koymala Kıral sanat meraklmdır. Roman• A u K ret e llaqı amış ır. ume nına e • • d 1 ,_ f R N ş A lln loa .. _ ..ıı ... _ halk için çalıpn bir halk. hUldlmetl ıntlzareiı vakbnı ııeçırmekte bulun· ya an ayrı mro.en maru umen te&- emacıhlm clın .... ıı. 'bU5une -ctar Japılan EN )IUAZZAM ... 

olmuş mlllt bütünlüğUn hakimiyetini dulunu aöylemiftlr. Sabık Kır~l b~ aamlannın hrçasmdanı çıkını, k~- EN GtfZEL ... Dl NEFİS 
.. 1 d.. .11• t ahb"tl 'ayet tasavvurunu organize etmek lçın bır metli bir çok ta.blolan da beraherın.· Gece 1çtn :yerlerınızt nvelden ŞAHESERLER ŞAHE§ERl 

aag a ıgı, mı ı a u ere rı ral-'- B' J •L A i1c • ,_ d .. U .• .. S b ,_ K l b tab ... . ~· taabh"t tmİ§ a ı& ır ~1& men aya gıtmeıı:. e got rmuıtur. a ıx ıra, u - aldırınız, Telefon: 40080 
;~ı:e vf:g~~:~:eı~ğlam b: d:stluk ıırrusunu göste?"iı, fakat. Birle~ik loları1nd ~endi ıah1st kkoled~bronuna HARiKALAR ••••• MUCiZELER FiLMi 
L. • I k Ü b- 1 b' Türld Amerika Harlcıye nezaretı kcnd11l- alt o ugunu 9Öy eme te ır. ŞEHİR TİYATROLARI 
.,-reli o ma zere oy e ır • . . • • mJ R' dildfX.' ö K l B d H • 1. 1 k tı B. b. • · ııkan ne Jstedıği aınt vızes!nl verme ~ ıvayet e aın• ı re aro ~ln~nn rı B a.q 
runı:ık;? :1c~~~~k iı:i~rın~sanlık tlr. Bunun Ozerlne Karol, cenubt ~ekai~oya .feldik~ei ıonra _banka- n ~~;'mi SaKatl20ş,S~MdaA~SraAmLkısml l ağ at ırsızı 
ideallerin.İn sarsılması lazımdır. Böy- ve oimalt Amerikada ya~an nU- Kra İ tı }; yon. o.•~ ybtı=o~1· ı~~- ~lj 
le bir şey olmıyacağından eminim.> fuzlu Rummlere mektuplar gönder- ar? 'd ma lvazıyh otlın en F~'-ı - ,ı tt ı Yazan: _w. Shııkespeare 
ı . I b .k meğe ba~lamışhr. Bu mektuplarda mesın en aı a oı anmaz. ıur.at •'llDlll Türk 1 ngıltere kıra ının te rı •Byle (lıy' or: Karolu yakından tanıyanlar uzun " çes • Mefharet Ersin Pek yakında İstanbulun 2 büyük sinemasında birden, 

f 
.. Komedi kısmı - YALANCI, Yu.an: 

telgra 1 d <Memleketimde büyük bir een~ler 1?~ ref~ ve hollu~d fç~de Carlo Goldonı, Türkçesi: S. Moray 
Londra 30 (A.A.) - Türkiye 0 hognutsuz.luk var. Vatandaşlanmı g:çlıniJmeSJl nın m emmen ° u nu Buglln saat lı!,SO da. matıne 

Cumhuriyet ilanının yıldönlimU yal- nerede bulunurlarsa bulunsunlar suy yor ar. 
ııız bizzat Türkiye tarihinde büyük vatanımızı kurtarmak için benlml~ Karol, servetini çarçur etmiyor. Bo Askerlik İşleri 
bir gün değil, bütün dünya tarihin- birlepneğe davet ediyorum.> ğa güreolerine gittiği zameıı pahalı Üsküdar Askerlik Dairesi 
de önemli bir gündür. Londra'rıın, K 1 yübek makamlar 'şgal olmıyan yerlerde oturuyor. Bir ele-- Başkanlığından 
hürriyetleri ve istiklAlle~i İJİn eav~~n cde:hir çok Amerikalılara da 

1

ba~ fa .seyirciler, Karolu tanımamış~ardır. 1 - 339 doğumlu ve bu doğum-
bütükn • mb e1mledkı:_t bükb';1111etlkenn~1n vurmUf ıve BirlC§ik Amerika hüku· Halk,

1 
Kakrol~. tan1ıy!nca bir bdogn 11~- lularla muameleye ttibi yedek au-

mcr ezı u un ugu ve ır ço mı - t1 d' d k d' l hi de tavas· bn a ara gureş erın sonun a gu- bay yetiştirilecek kısa hizmetliler· 
1 

mc nez ın e en ı e n • . • b .. - i v d A Y"k k h il b' Jetler kahraman nnnı esaret veya ta b 1 1 • tmistir reştırmesını agıra çagıra atemege en. - u ıe ta a· ini ecne ı 
men fada kutlamak zorunda olduk· eut

5 
b ku Kıunm)a abrını. n~ te b~b .. '1 başlamı~tır. Karo!, halkın yükselen memleketlerde yapmış ve askerlik 

. . a ı ra , u ıııyruıı eşe us o- • l k b d · · lan ıu anda 29 ılkteştın, mô.naeı . .. . 'k t ah d .. yuha ıc.slerıne a dırmıyara u ta- ersı görmemiş olanlar 1 /2. Tet- ı 

A 
Yıldızlar Yıldızı, şen. Şirin ve güzel 

D E A N N A D U R B t N' l 
Bütün seylrcllerı eı?lendlren ve gıışyeden 

K ÇiÇEGi 
flhnlnde b.kdJr nazarlarlle seyretmek ve cnndan alkı§laınak içln he.ı1res 

SUMER iN Si A 
koşuyor. Siz de bugiin glctlnız görünüz. Türkiye çerçevesini a§arak dünya· fe ra .. gmek.~~1

1
1 a~e J ~ ks~; lehi reddetrni§tir. Fakat başka bir rin/942 de, B - Türkiycde orta 

da hürriyetin i.adesi makııadile ya- ~mrlege va 1 u ja a .ır.f eK alı fırsatta Meksika Kızılhaçına bin do· okul diploması aldıktan ıonra ya· 

l U k biri . ıcn ' uzun zaman ar mısa ır ır 1 b - • • B k 1 d k' hancı me 1 k ti d ah T . ik 1 M A s 1• M 'd H Ak 
bpı an m üıt~~kl g~yrr:t~. eı~ol görmemi§ olduğu için Karolun ora- ar \e e~l ~tmı~~~l· • arda .. ar .". ı m e e er e t sı mı ı • er şam 

litün m t~~kı ekr ıdç' Bır d•emdo ya gelmesi, bıı.lk arasında büyük bir l>ara an .ddo e e ı mış o 1du~u ıçıkn meal Be~~?le~~ı_ 1(1.ı .. Kabnun/942 d
1
e, 

olarak gözu me tc ır. un an o- ak t il d tı K uzun mil et ve~ o ugu çe. - utun umsı ını yn ancı mem e- 1 M u·· z E y y E N s E N A R 
'- f ·ı · t lt'ba ·1c mer ve ecess 8 uyan ırmış r. a- _ _ıı_ i "d · l F k t ketlerde k askerlik dersi gö- ' 
MlYJ ngı tere vobumlıkumıyl e ~ .. r.ı. rol ile gözdesi gczmeğe çıktıkları muntev yabatı ko enmemkı~t. d ? ~ "k ykapakral 
ıurkiyenin kala a o an ~urun 1t d·ı • 'L k Sa sonradan n a bu çe ı ö emıştır. ren yu se o u mezunları ı Şu· 1 Keman "ı N E C A T 1 T O K y A y : . zaman en ı enne saoı ray nazırı 943 
Clostlan bugün ~u tarihi • gün~n Urdareanu refakat etmektedir. Teş• Karol ile gözdesi, Meksikoya ilk bat de, O - ~se ve ~uadili 
ltutlanmaaına l~tırak etrnıglerdır. 'f tç zif I f zla merak ve geldikleri zamanlar ckııeriyetlc ge- mezunu tam ehlıyetnnmelıler l Ve arkadaşl art 
Bu münasebetle İngiltere Kıralı, ~ a ı~ın ~at 03 j .a "'mkü mer- celerini barlarda ceçiriyorlardı. Mart 943 de, B • Türkiyedeki Lise Ü MUHL•S SABAHADD•t• 
1'.tatürk'Un büyUk eserine, dünya t ~K gls erekl en, ıJ;~ ~klaş Sonra daha çekingen bir hayat sür- mezunlarlf'ldan olup tahsillerini ya- stad 1 1 10 
~rbinln bütün olaydlannba' rakğmen, 1:rı:akt:ı;.o a ya aşm an • meğe, villalarında misafir knbul et• bad n~ı .~ernkleketlerde1 ve

1 
askerNli~ E F E N •ı N A ş K ı 

ufirmet empoze e en ır uvıvet meğe ve ziyaretleri iade etmeğe ersı gorere tamam ıyan ar. 1 ı· 
ve vakarla devam eylemekte ol~n ~arol hala k~ndisine cmaj~ste> başlamışlardır. Karol bnzı senfoni- san . 94 3 de ~azırlık kıtalarına sev-

• J'ürkiye Cumhurrelsine bir tebnk yanı ~aımctlu. ünvanının verılme-; lcri bilmekle övünüyor. Şimdi elden kedı1eceklerdır. Tnnın:ınış erttsUerfn lştl.rtıklle 60 kişilik Revü 
tel~afı çekm~tir. . • . &inde ~srar edıyor. .~eks.iko şehrı bir piyano antın almak istiyor. Ma~ 2 - ~niver~ite ve yüksek okul HER PAZAR a.:~~~3; .İçkisiz aile .matinesi 

Sır Pcrcy Lorraıne Türk milletı• halkı ıse Karolun gozdesıne cma· dam Lupcsko mükemmel bir musi- mezunlarıle Lıse mezunlarından DİKKAT: 2/11/942 pazartesi akşıı.nıı Kızılay menfantfne snnt 3 e 
ııe hitaben ndyo ile bir mesaj gön- dam> ~nvıınını verm~k ıuretile bu kişinastır. ' 'C) Birevcsi alanlar 1 Mayıs 943 de • kadar FcvkoJMe eğlenceler 
C!ererek bu münaaebctlo BüyUk Bri· mcseleyı halletmiflerdır. B . K l .1 .. d . . k yedek subay okuluna yalnız tabip, 'ı Programa ıırı.vcten San'atkAr İSMAİL DÜMBÜLL'Ü' ve arknd~n 

J:kyanın takdir, hayranlık ve doıt- Bugün 49 yaşında bulucıan K.nrol b .. nçd'.kl a~o ~le goelz edsının be~ 5d~ baytar, kimynger eczacı dişçi okul~ CIZIBllİİlftlm!!!ll• tarn.fındıın kahkahalı Konıedl. 
• · • · k d' · Um A egen ı en eg ene er en ırı ır. • • bislennı bildirmlatır. vücutça ço ınçtır. umı man· M d Lu k "k 1 b . )arı mezunu olup da bu sınıflara tef-

nı L:- i L d b. k 1 ·ı· • 1' 1 ki b b h n am pes o mu emme nç .k d'I . b 1 k 1· ı· 1 E i EŞRl'"'AT r....,,.en n on ra üyü e çı 1- zarası aevım ı oma a era er, çe - f .1 "dd I l h rı e ı mııı u unan yükse eh ıyet· ~ N N .. : 
1 • b h . l • H h 1 oynar ve antezı ere vı et e a ey - l'I R A o y Q IJnde ve Londradaki Halkevinde reı nın azı ususıyet erı o enzo - d name ı er 1 /2. Teşrin/942 de Tat· 

fıu yıld8nlimU prolak toplanblara lem hanedanından olduğunu göste· tar ır. bikat okullarına ıovkedile~klerdir. ' ıu.AstK ESERLER SERİSİ 
vesile tC§kll etmiş, Türk kolonisi· riyor. Şnkaklan ağarmağa başlıımış- Alakadar i,bu ilandaki tarihe ve Ma.nrlf Vektlllğlnco neşredilmekte 
iıtn ve Londra diplomast ve eiyasi br. Karol, kendisine ciddiyet ve va· Taziyete teşekkür durumlarına göre Askerlik şubeleri- olan K10.s1k eserler eerls1ndcn dnh:ı. 
l}eminln bUtUn mlimtaz ıahsiyetle- kar veren bıyığı ile övünüyor, in- Zıyaı <'bC"di ilr.- mütees ir olduau- n mUracaat <'lmeleri. 13 eser dün sa.tış:ı. çıkanlnuştır. Bu 
rl büyUk elçi B. Rauf Orba'ya teh- gilizceyi hafif bir şive farkı ile" ko· muz HJ\TİC!i AGA'nın tctfin m,... - - - e r'rler <Efift.tun) un Alkibladez 1, 
rilıc vo derin takdir ve sempati his· nuşuyor. Madam Lupesko in ilizc - ra mindr.- bulun n b'zzat ve tel raf Tokatta bereketli yağ· Euthyphron, İon, Krltlas, Krlpto:ı:ı, 
je.rinl bildirmişlerdir. yl Karoldan biraz daha nz biliyor , e m ktu la acır:ıız i frtık t'd n, murlar yng" ıyor Lnkhc ' Lysi~. Menon 

110 
(Beo.\·-

T 'f U d · t ·ı· marcha' ) nın Flgaro'nun Dll~ü, Sofya elçiliğimizde evı. at nazın r reanu ıse n 1 ız· muht rt'm kadir ·n z. 7 'atn. car· Tokat (Ak m) - Hır k gün (Gocth J nln Wllhelm Mclster, (H. 
Sofya 30 (Akıam) - Cumhu- ce hıç konuşmuyor. dnn ükranl rımı ın ibl. wına tavas- zarfı da vil vetin her tar fında İbsen) in Noro. cw. Sho.lcespeare) 1n 

rfyet bayramı münasebet ile masla· Yaşı hiç bir zam un doğru dürüst sutı:m•zu dilerız. 1 bereketli y ~murl, r ya imnyn hı>ş· Jullus On ar, CSttndhnl) 1n Kırmızı 
hatgüzar ve refika11 elçilik enlon• öğrenilmf"miş olan madam Lupesko· Oöfo: Necati Ağ • Kızı: Zcyneu lamış ,;e ziirraın yt zümi üldurmÜq- 21 Konu mn. 21,15 Dlnl ylcl lstt'kl"ri, ve Siyah II. 
lannda tebaamızı kabul ctmi~tir. nun 38 - 45 yaşında olması J;ızımdır. Sırmalı, Damadı: Muhl;s Sırmalı, 

1 
tür. HC'r tarafta hummalı bir fnali-l 21 45 Konu ma, 22 Sı.ılon orkestrası, Bu cscılerl bütün karllerlm!zc hıı· 

Kabul resmi çok ıamlm~ olmuştur. Son derece ııevimli ve cazip bir ka- Zevci Behçet Ağa yeti~ ekime başlanmıştır. 22 30 Ajnııs h:ı.bcrlerl, raretle t:ı.vsi~ı cderız. 



.. 

llEB TELDER ı~~ 
Kan er ve 

lST ANBUL HAYA Ti 

Kaforifer ve mangal 
idam ma kiim u ü:!::.;c:....ı..::ı.~~ 

H a~t ecllleceli bir ICY· :AJ:ırlardanberl insanlığı kemiren H.ahntına pek diişküıı bir do~ 
ktiiis fiafp kati ~re bulnnmali üzere olduğuna dair lum daima şikayet ederdi: 

gazetelerde çıkan Avrupa teı.rrafı hiç bir akis, hiç bir a1Alm - Kış gelince en fazla canınu 
uyandırmadı. SJkaıı şey, ahbab ziyaretidir, Mıı· 

Halbuki kanserin hakld mah tyettnl tiğrenmek, onun kati ve Jum ya, birçok evlerde haIA soba, 
tam devasını bulmnk bir ıı:aınanın ddnyası, bir r.amanın gençleri mangal kullanıyorlar. Şu medc· 
için en mühim, en yüksek idealdi. Ben kaç genç adnm tanırım b n~yet devrimle, kalorifer gibi ıısrl 
ki hülyası dünya mikyasında büyük bir doktor olmak, kansere hır ısıtma '·nsıtası varken o ipti· 
tam ve knti çare bulmak. Bu suretle biltün bir insanlığa en bil· dn.i vasıtalarla ısınınağa uğrns· 
yük hizmeti etmek!.. maJc ııe garip şeydir?.. Tarnna 

Bir vakitler, yalnız bizde değil bütün dünyada, llsenln son doğru tırmannu eğri bii~'l'ii im-
sınıfiannn doğru ilerleyen milyonlarca çocu~ en bUyük genç· B~lamnsından dört gün evvel Yazan· J kuvvetle, modern kuvvetle kaza- siynlt borular; çöp bacaklı: nlev 
llk emellerinden biri de muhakkak ki buyd~. bu sütunlarda çok muhtemel • · nılabmr. Müttefiklerdd ise mal- ağızlı, korkunç bakışlı sobalar. 

Kanserin kati devasını bulmak Adeta erışıımesı lftzım elen olduğunu ha~er verdiğhnlz :Mı- M. Şevkı Yazman zemenin Mihver tarafından bol hele o, sırtüstii düşüp doğrulma· 
muayyen ,.e sayılı medeniyet hedeflerinden hf.rlydl. fşte slf;fen. sırdaki İngiliz taarruzu başla- olması icabeder. Meselft. Frans;z ğa çalışan hamam böceği lnlıklı 
diğine göre lnsanlıl· şlmd buraya varmak ttzeredr. LA.kin acaba ~--bulunuyor. Şartlar, kuvvet reşal Smuts tarafından na.n edl- hattı üsuvası üzerinden hareket ters dönmiiş palyaço külahı bi· 
bugilnkü insanlara - kansere çare bulsnlar blle - medent de- ustunlüğü,. muvaffakıy~t ~ansı len Müttefik taarruz safhasının yapmak için hava nakllyatne ~imli, şapşal kulaklı mangallar ..• 
me~e lmk!'in var nudır?. Demek kanseri bir günde, veremi fkl hep Müttefikler yani İngiliz ve ne derecelerde gell§m~ olduğunu çölde ikmal üsleri meydana ge- İsli sobn, haline, pislii:-ine balona· 
saat içinde, kolerayı dakikasında iyi eden bir dünya blle baian Amerl~alılar tarafındadır. Fakat gögterecektir. t1rmek, bir çok yerlerde ikmali dan odanın baş köşesine kurulurı 
medeni olmıyabileet'k. Meğer tıp bir medeniyet UJçUsti c!eğil- Afrika da herkesin ağzı sütten Vakla Müttefikler Afrikayı nakliye tayyareler1le yapmak lA.- mangal da orta yere bağdaş ku· 
mlş!. Ve kimse kanser baklandaki telgrafa ehcmmfyet vermiyor. ya~ bulunduği.ı için bu sefer Mihvercilerden tamamen temiz- zımgelecektir. Keza bu sahrada rar. İşte, azi~im; bir evde bunları 

Çiinkü ortada dilnya tçln kanserden de çok büyük dertler yoğurdu üfllyerek yemek mec- lem.iş ve Akdenf.zln cenup Io- motörlü vasıtalar, motörlü nak- görünce fena halde sinirleniyo· 
wırdır. Asıl devaya muhtaç olanlar da onlardır buriyettndedir. Geçen senenin yılannı tamamen ellerine geçir- ·Uyat olmadan bir hareket düşü- rum, bugünün medeniyetine ''n· 

Yalnız bir şey pek ziyade göze çarpıyor S~n dillıya harbi :'nbahannda Cunlngham'ın rniş dahi olsalar harb bitmiye· nülemez. Bu balamdan dn Müt- kıştıramıyonım o hnspalan. Bu 
başlıyahdanberl bir çok tıbbt keşiflerin yapıİınnsı, bazı hasta· v~l~ı~a. ta~~ ~a ~~ şek~de cek, bfü\lds müteakip büyük ha- tetiklerin Mihver'e üstün olması yüzden de, sobalı c\•lerde oturan 
lıklann milrrobu, bir kısmının rarelcrl bulunması. i 

1 
a ra eJ mm an reketler ancak andan sonra baş- gerekir. dostlan zlyare~ten si?.irlerim b~ 

l\luharebe telgraflan arasında bu haberler, okuyanları acı §z md kinden daha üstün bir va- Iıyacaktır. Yalnız Afrika'da ce- Gerekir diyoruz Çünkü nazari zuluyor. Bel('dıye 1111
1clahale et· 

acı giildürecek derecede gariptir. lyette bulunuyordu. reyan edecek harb Müttefiklerin hesapların bu tar~a gösterdiği mel~; sobayı, m:"1 :-I! ,asak et-
iler tnraftn fnsanlnn yaşatmak istiyorlar... Çtlnlrll harb Mister Churchtll ile beraber eski dünyadaki harekMa ne de- bir sürü hallerde de Müttefik melı 

ilahı için insan kanına lilzum vardır. herkes de buntrn muvaffak ol- rece ehemmiyet verdiklerini ve tnrn!ta üstünlük olmadığı görü- Do tumun bu 3
" 'i hi kümle-

.z?ten hastalanan idam mahkQmJannı da evvel!l tedavi eder- ~amasında _bir sebep görmüyor- ne dereceye kadar hazırlanmış lüyor. rlı~c güler .geçerdim .. ~~~enlcrd.e 
Jer. ıyılcştfrlrler .• sonra «siyaset meydanına buyunmUZ'J) derler. ü~i~o;1ğ~J~1:1" ~v~ür~da:inin bulunduklarını gösterdiği için Hüllsa her şey ve bilhassa Al- ya~urlu hır pazar gunu kalorı-
- H vvet mühimdir. manlarrn henüz Rusya'da meş- ferlı apartımanında <lostumu zl· 

fazlasını ve tahminleri altügt et- . te ynrct ettim ntisnfir och?sı so,ruk-
ti EvvelA. İngiliz taarruzu çok Sanra Müttefiklerin harbe gullyetleri Müt fikler muzaffe- t 8 . cİ t k 1 ·r 
sÜrüklencU, uzatıldı. Sonra da vermek istedikleri istikamet, riyeti lehine kaydedilecek ~~- ı~ğu~~a~~rk~~ u~~f~a ~~v~~~~ 
gayet mahirane yapılan bir sfüü malzeme yardımile neticeyi al- lerdendir. Bundan ne derece~e t v d ..... . 

1 
ileri ve geri hareketlerden sonra mak keyfiyeti için Afrika harbi kadar istifade edileceği, Müttefik so~'l :i~~;F~· ~~eı~iffe~z~'l~ 

lllLl~~=::.::::.::~::::!~~~~~~~~~ bugünkü vaziyet meydana gcld1. blçllmi.ş kaftandır. Zira ~frika- devletlerin büyük 1mt1hanlannı lan arasmda bazı şeyler var ki, 
Binaenaleyh simdi asıl muvaffa- da haıb fazla kuvvetle debll, iyi teşkll eder. insana faydası dokunmak şöyle 

Akdeniz kurtulacak mı ? 
Son zama:nlarda Akdenlztn 

kurutulması. projesinden bahse-
di1meğe başlanmıştır. Bu proje
yi ortaya atan Münlh'll profesör 
Sorgel'dlr. Profesörün fikrince 
biri Cebelüttankta, diğeri Ça
nakkalecle iki muazzam baraj 
yapılacaktır. Bu barajlar Akde
ıılzln diğer sularla alo.kasını ke
secek, burası bir iç deniz halini 
alacaktır. Bu denizde buhar olan 
sular, dökülen nehir sularından 
fazla olduğundan denizin suyu 
senede bir buçuk metre kadar al
çalacak, zaman geçtikçe bu alça-

lış çabukluyarak 100 metreyi bu
lacaktır. 

Btmun neticesi olarak'. Stcllya 
tıe Tunus arasında dentzln di
bindeki dağlar meydana çıkacak 
ve bu suretle Akdeniz iki kımıa 
aynlacaktır. Aynı mmanda MO 
bln kilometre murabbaı toprak 
kazanılacaktır. 

Profesör şarktaki gölün sevl
yestnin daha 100 metre indirlle
rek bununla 150 milyon beygir 
kuvvetinde enerji elde edllebtıe
ceğlni söylemektedir. Bu enerji 
bütün Avrupa ve Mrika'nın elek
trik ihtiyacını temine yeter. 

lnyetln sırn İngllizlerin tarafın- ,~~- • = ~--. = dursun: azap veriyor. Mesela su 
dakl hava ve kara i.lgtünlilğün- i

1

, Bag"", bahçe ve z·raat·~ kalorifer. ısmmn vasıtası değil, 
den daha ziyade Cuilingham ile ev 1 1 baş bernsı. Geçen kış biitün e\1 
şimdiki sekizi'.ncl ordu komutanı halkı omuzlannuzda battani ·e-
MO'ntgomerl'nin sevk ve idaresin- = -~ •- lerle radyatörlerin etrafında tit· 
dekt farklara bağlı ol&caktır. Begonya yaprag .... ın- Kereviz nasıl reştik durduk. Guya asri bir \':lSJ· 

İlk harekette kara ve hava ta imiş, temizmiş, insnnı rahat 
kuvvetleri arasındaki müttehit dan çiçek yapınız beyazlatılır? ettirirmi . Soğuktan civi keser• 
sevk ve idare İngilizler için ümit . _

1
_ • Jten knlorifcritl rahatlı~• n"rPSin· 

vericidir. Şimdiye kadar Afrika- Salon fldanlan arasın~a en oıa Kereviz kıt 1el:izelerl lçindo daima de:' ... 
Cla hep aksi vaki oluyor kara ve yapraklı olan nebatlar liegonyalar· aranılah bir yiyecek nebatıdır. Ke- " s•rn , hizmetci k17. odanın 
hava hareketleri bir türİü birleş· dır. Begonyaların çegitleri çoktur. revizln Odeaa denilen kök kerevizi or~a •mı büyücek bir tepsi koy
Urilemlyordu. Yalnız taamızun Fakat, her begonyanın çiçeği istenil· di~er bir nevi olan yapl'ak kerevi· du. üzerine de bir bakır man,gal 
başlamasını her tarafa 11An eden diği kadar ~ ve göııterioll olmıya· 7.lnden farklıdır. lııtnnbulda kök ke- yerleştirdi. Do tum yerinden .rır· 
harekete geçen seneyi hatır- bilir. Bazı begonyalann çiçekleri rM':izfnl dalma terc;'hen kullanırlar. Jayıp mnn,galın başına diz çöke
latıyor. O vılklt de tanrruz- kUçliktür. Bunların bir kııımının da Fakat yaprak kerc~zl de kıglık aeb- rek ateş Ü'Zcrinde ellerini u«u -
dan evvel yine gnzetecllerle kon- yapraklan kUçlik vo çiçekleri bol zelerin içinde sevilen bir nebattır. tumınğn başladı~ 
feranslar aktedllmlş uzun IAflar ıvo gösterişli olurlar. 5o~an begon· Yaprak kerevizi kartlarmamıg o!- _ Ooooh... şu rahatlığa bak 
söylenmiş ve tanr~z emirleri fll.lan dnhn ziyade ç.lçek için ve mak oartile mlikemmel bir sebze azizim. Ha,·alar soğudu. hfilfı bi-

ç ki 
. her tarafa llAn eclllmlştı. Bu se- yaprak begonyalar lso yapraklan olur. Yapraklan kartlaşbran güne§ zlm kaloriferin demirleri ınıc 

. O rap yamama ma Q951 fer de öyle oldu. Harb bu çeşit için yeti§tirilir. Yaprak begonyalar ve rutubetli havadır. Avrupada bu- ısınmadı. Ev ahibi: ıKömür az. 
Almanyada, çorap yapmak için demokrasi seremonilerini pek olsun, soğan begonyalaz olsun hep· na mlnl olmak fçln yaprak kerevi· fnzla ~·akarsam kış ortasında 

Ild fabrika açılmıştır. Bu fabrika- ceket, kazak, fanllA vesair yünlü devmez. Taarruz haberini mü- al tohum verirler. Ancak tohumlarla zlnl daima körpe ve gevrek olanık biishiitiin ayaza kalacağız)') diyor. 
larda, makineler senede milyon- giyim eşyasını da. ta.mır ooerler. teamz taraf değil, müdafi taraf begonya yetiştirilmeııl yeni çefitler ,,atiştirlrler. Bunun için kerevizin Otuz lirayı feda edip bu mangalı 
larca çl.!t çorabı yamarlar; icab- Siparişler o kadar çoğalmıştır vermeUdlr. Arada geçecek on iki elde ebnek içindir. Yaprak begoll"" yaprak saplannı beyazlatmak lcab- aldım. Bence ev eşyasının en kıy· 
ederse çoraplara yeni taban da kl, yeni sl~lerln t:abul edil- veya yirmi dört saatlik ınüdde- yalar1nı yapraklarından ıyapılan çe- eder. metUierlnden biri de mangaldır. 
geçirirler. Çorap yamama işlerin- mest muvakketen tattı ed1l.m1ş- ttn daha büyük bir önemi var- liklerle lirebnek uıuldendlr. Yap.rak saplarını beyazlatmak Gece gündüz fçlndP. ateş bulun
den b~ka bu fabrikalar, blüz, tır. dır. Bu saatler müdafi için daima Salonlarda bulundunılM tyaprak lçJn kerevizler henilz: bir kanı b~- duruyoruz. odadan odaya dolaş· 

meşk11k kalmalı katı kararlar begonyalarından blrinciklnuna ka· )andıkları zaman ~danlarm etrafını tmyoruz. Rahatlıj;na payan yok. 
verememelldlr. Eğer şlmcU başlı- dar çelik yapılabilir. Bunun için toprakla ıanp yalnız yapraklann uç- llele akşam yemeklerlnden !lıonra 

Biberle domatesin birleşme- yan taarruz bir şaşırtma hare- !unda toprağı ile yan ya.nya kanıtı- la.nnı açıkta bırakmak klfldir. Hatt& pek hoş oluyor. tlzerinde kesta· 
S f n den yen 1 b f r nebat keti değil de hakikt bir taarruz nlmıı yaprak çUrUğü almalı, bir sak- böyle fidaiıları çıkanp 20 • ~' san· neler mi plştrmiyoruz. mısırlar 

is~ bu bakımdan lngllzler hAlA ııya doldurmalıdır.. Uretilecek be· tlmetre derinlikte boylu l:ioyu~ca mı patlatmıyoruz. Kenanna knh· 
. . düşmanı on 1k1 saat tereddüde ~onyanın çok bUyük ohnıyan, fakat 8?ılmıı 20 - 2 • .5 .antJmetre genıall· ve ceT:Vesfnl de sürdük mii. do-

Yabancı gazetelerın Şam'dan pişmış olarak yenebilmektedir. sevketmenln ehemrnlyetınl anla- ıyi teşekkül etmiş ve koyu yeşll ren- ğindo çizgiler Jçlne dikmek_ daha kunma keyfine. Ah. bir de soba 
aJdık1arı bir habere göre, orada Yeni nebatın meyvalan gök renk- maıruş bulunuyorlar ve bu ehem- gini tamamile almış olan yaprak- muvafık olur. Yapraklann 11ansı top- olsa. Bu işte belediyenin hatası 
biberlerle domateslerin çiftleşti- t.e llrtıon gibidir. Şimdi bu neba- mlyetı teşrifata. feda etmekt.e !ardan bir kaç tanesini aapla.rının fi- rata glSmUlmUş olaca~ından top- vnr azizim! Kalorifer tesisatı 
rllmesinden yeni bir nebat husule tın ço~altılmasına çalışılmakta- beis görmüyorlar demektr. danın gövdeııino doğru olan ucun· rakla 8ıttlimUş olan eaplar ıeık ala- olan bina sahiplerini aynen soba 
getirilmiştir. Bu nebat, çiğ ve dır. İlk haberler bu hareketin bir dan kesmelidir. Bu saplı yaprağın mıyarak yava§ yavao beyu18.§11lağa baca~ da yaptırmağa mecbur ct

cephe taarruzu olduğu hissini sapını yaprağı toprata temaıı edo- başlarlar. Beyazlaean kerevizlerin melidir. Bayılınm sobanın keyfi
veriyor. Fakat büyük rnuvaf!a- cek surette toprağa sokmalıdır. Bun· beyaz kısımlan kullanılır ıve ~e§il ne. Onun horlaya horlaya yan-

Ayn yerlerde doğan ikizler! 
Şimdiye kadar ikizlerin, üçüz- m~tur. Fakat yolda bir çocuğu

Ierin bir yerde doğtluklan görü- nun daha olacağını hissetmiş; bu 
Jüyordu. Simdi !talya'da ayn a sebeple Litoriya klln1~e götü-

•· rülmüş, orada da tkincl çocuğunu 
yerde ik!zler doğm~tur. Edvlga doğurm~tur. İkizler, bu 1k1 oe-
Kverzenton isminde bir köylü ka- hlrde belediyece ayn a::rn tesçll 
dm Aprlllya'da bir çocuk doğur- ettirllmlşlerdir. 

Seine nehrinin dibinde neler bulundu? 
Paris'ten geçen Seine nehrinin siklet, sergi zamanında nehlre 

bir kısmında lAğımlann tem.iz.. düşmüş iskemleler, bir yataktan 
)enmesl için barajlar açılmış, bu başka bir şey görülmem~tlr. 
kısmın suyu boşaltılmıştır. Bir Bir k 
çok kimseler nehrin dibinden ço şarap :fıçılan, içerileri 
neler çıkacağını görmek için su dolu olarak bulunmuştur. Bir 
toplanmıştır. Nehrin dibinde fev- zamanlar Pant Neut ctvannda 
kalAde şeyler bulunacağı zanne- batmış olan bir zeng1nln yüzen 
dlllrken bir otomobil, blr kaç bi- sarayı da çürümüş bulunmuştur. 

loyetler elde etmek ~i'.n cephe d811 sonra makıısla yapra~ın kenar· kalan uçlar turşulara konulabilir. ması ne latif müziktir. Karşısına 
taarruzu kA.!i değildir. Cepheden lanndan iplik kalınlığı kadar çepe· geçip iliklerine kadar ısına ısına 
piyade ve tanklarla taarruz ya- çevre keıımelidir. Bundan sonra top- Bozulmıyan salon oturmak, arasıra !\ekerleınevc 
p1p dar Mihver cephesi tesblt rağı bol •ulamalı ve aakisıyİ daima b } dalmak... Ne tatlı hnyat... Siz 
edlllrken sol yanlarından da ılık bir havada ve gilneş g!Srebilc- ne at arı evinizde soba yakıyorsunuz değil 
zırhlı kuvyetıerle blr çevirme ha- cek bir yere koymalıdır. Bir buçuk . mi? ... 
reketi şarttır. Başka türlü Rom- 8,Yda yaprak köklenir ve yeni bir Salon nebatlarını kııın lyı bir au- - fö•ct. dedim Knloriferlıni~ 
meJı kuvvetleri imha edilemez. fıdan meydana getirir. rett.e bakmak ve bozulmadan yaı:ın· yok. 
İmha 1çln müdafaa kuvvetleri - tabılmek için he_r nebatın hııyat rart. - Bahtiyarsıııız azizim! Sizin 
şimdi tutundukları mevzilerden CEV APLAR/JıflZ: lannı .az çok bıl~ek ~zımdır. Bu rahatınıza gıpta ediyorum. Kışın 
geri atılmalı ve seri birliklerin gibi ne'batların ~ınslen çok olduğu keyfini stz sürüyorsunuz. azabını s· d t .., için bakım l~lerı de biraz zordur. d bizl B' . . l b' .. 1 
taarruzlle geri ile 1rtıbatlan ke- lZ e man ar agacı Avrupa ve Amerikada aalonlan ta- eda . izerh. Uıri yeyınız < c ·n ru r· 
silmelidir. Cephe taarruzu adım ti • •? b'i bl h Jd b 1 1 u 1 k r ın a n ze ..• 
adım çekilmeyi mümkün kllar ve . ye şır mı z~hm:tinden e k~;tu~~:k alç!: b:~~i Cemal Refik 
müdafi için büyük zayiatı mu- l 1~1nıtte Oı-0-ıa~ _Dalamana cevapı nebatlan kurutmak ve boynyarnk * Kızılay Cemiyeti Sarıyer ~ube
cip olmaz. . . . . nhısarlar ldaresmın ol§C kapağı yap- aynı tekilde bırakılmak fartlle sak- sinden: Mirgündc prenses anyın bn

Dah:ısı var. Eğer Milttefikleı ~a~ için kullanılmasına karar ver- sılara dikerler ve aalonlan dlıılerler. y8h İffet oubemize yüz lira teberru 
Afrika da kati galibiyet istiyor- ğı .ağaç mantar ağacı değildir. Bazı nebatlan da sterilize ederek ol· etmek ıuretilc hayırseverliklerini 
larsa yalnız ElA.lemeyn mevzllnin Mantar ağncı . me;ıe cinsinden ve duğu 'bt ren 1 ile mu'hafaz:.n eder- göstennişle:rdir. Kendilerine teşek-
cephe ve yanlarım çevirmekle de mantar meşe.sı denilen bir ağaçtır. ı BiP t fgid J bi d 'bl kür olunur 
kalmamalıdırlar. Daha geniş bir Bunun Frenkçesi Ch&ıe ll~ııe' dir. er.. u arz an ann r en re · 
harekete, bütün Afrika hıı.rekA.- Asıl fennt lsml de KerkU. ıUber'<llr. öldürUlmesl dem~ktlr. Nebatlar bu '91••••••--1111111 
tını lehlerine çevirecek bir hare- Mantar m~eııi memlekettmlzfn Ege, ıuretle taki~ e?ılm~ olurlar. AKŞA 
kete glrişmelldirler. EvvelA. Aıne- Akdeniz ıahll b8Jgeslle Koradenh Bu am;Jı~eyı herkea yapamaz. 

Norveçte Oslo şehrinde bir ki- «Balık çikolatası» artık Oslo rikalıların son zamanlarda ihraç sahil bölgesii\de yeti ebilir. 13u atao Takim eclılmıo nebatlan~ yapraklan 
tapçı, kurutulmuş balık unlle pastahanelerlnden tedarik edil yaptıkları Liberyadan bı:u:lıyarak İaı>an p ck1 l i dallan tabi! Jmi§ gibi bır vaziyette 

Bahktan çikolata! 

karıştırılmış kuru seb • e- ......, l 1 ya ve ort , z 0 ~en § o~an• bulundurulur. Bazı meyvalı nebat-
dan mahluta ya~ llA zede llınununsll bUlyormuş. Norveçte balılt çfiro.. de Ganl kuvvetlerinin hWm o - ar m?ydana getıren kıymetlı ve lııra cta bu ueul tatblk edUir. Çiçekçi 

6 ve e e <ıuği.ı Fransız hattı üstuva müs- 8nemlı bir varlıktır Mantar meıesi· d "kk 1 · d . 1 't b 
çikolata yapmıştır. Bu çikolata, lntasının 1st1hsaldtının arttın!· temlekesl üzertnden Mihverclle- nln memleketimizd~ mUkenunol eu· ü ln ann a görU en ıun ne at· 
hakiki çikolata lezzetindedir. masına çalışılıyor. r1n sol yanlan ve geriler1nl Bin- rette "etı· bil x.ı . Icld'- tm ı lar hep_ bu. tarz.da yapılmaktadır. ., 19e ecets nı ı.o. e cmr &zılannm (la yapraklar1nı yeşil 
11111111111111111111111111111Hs1111111111s1111111111111111111111111111111111111 gazi ve ya Trablusgarbı hedef zln tecrübe llc sabit olmuo ıobe'bl renk yerlne kırmızı veya ıan renkte 

Abone bedeli 

' senellk 
IS Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kurUş 2'700 kUruş 
,50 > 1450 • 
400 > 800 • 
150 > > Senenin ilk tarihi Türk Tokad'ın bir köyUn'de bir tutan bir taamıza d.a vakit ge- vardır. Çun1'U hugUn memleketi- l>oyarlar. Boyamanin da ayri bir 

"ki . k • l çlrmeden girlşmeUdirler. Taa.r- mlz:de mantar meşeııi_ m&veuttur. usulil vardır. Boyalar aahittJr, Ftda· 
musı sı onserı sa ıya ev ve bir kadin yandi :uzlar böyle iki yandan ve bütün Mantar verebilecek kadar afacı in- nın ne raprağı, ne dallari tabii c- Posta 1ttlhadma dnhll olmıynn 

veriliyor Tokat (Aqam) _ Viltıyetln düşman üslerlnl hedef tutar va- kl§af etm!p nUmune1crlıhl glhdUk. kilden larkBlz: olur. Hiç !U he ~k :o18,b~~~~~er9e~~. ~~:;~~ 
Konservatuann birinci tarih! merkez ka:z:aaına Wlı Panr nah!.- zlyette olursa büyük muvaffakı- Vattile Bc:f~ozda Abraham p~n kl bu suretle yapılan sun t pftda~lar 1000 kuruştur. 

Tilrk "musikisi koD5eri önilmilzdeki yeainin KUçUk Endlz k8y{lnde Salih yetler temln eder. Bu hareket par ı yapıİır1ien, ynnl 1 SSO tarllıtn- pahıılıdır. Bunlann bakımi ml,lmkiln 11--------------1 
aa1ı gunu. akşa~ı saat 21 de Tep°: Sez:.gfnln evinden ııece saat l:>lrde için İnglllz ve Amerikalılar artık de bu parka ~vrupadan getJrlllp dl· mertebe tozsuz bir yerde buİundu~ ~~ı:oı:rı;;"~~;:;~u~:~:: ~~~~ 
ba~ındakı Şdhır Tiyntrosu komedı çıkan yangı ti t Salih! ka kuvvet veya tayyare ldfnvetslz- ldlen n~aola! arnsında on tane man• rulmıısından ve tozdan mUhalaza Mildür: 20497 
kısmı binasında verllecektir. Prog- n ne ce! n neı Uğinden bahsedemezler. Bunlara t~ me§eal l>u1unuyordu. Bu t1tal(lar edilmesinden fbar ttl B 1 
ramda on ıekizinci ve on dokuzun- latkel§lcr içinde yanmıo vq olr aamaq• ar:!~-bolml boll sahı}!:~ler. Şlrnd! kidikllml~ ve tutrnu~lardır. Ancak bn· lerce b9zu1mazlar.e r. un ar sene-
cu asırlara ait çok kıymetli eserler ı a ev tamamen kW haline ıel- mWJ.11,. O a an ~ugelen şey, m81zlık yUzUnclen d8rt beı tanesi ....................................... . 

Şcm•al 20 - Hızır 179 
B. 1m. an. Ölf İkl. Ak. Yat 
E. 11,42 1,22 6,50 9,41 12,0C 1,32 
va. ıs~o 7,SO 12.ss 1548 ıs 07 19,41 mevcuttur. Çok zamandır bliyük miotlr. Tokattan ıı8nderllen tthl)'c büyük bir cesaret. ve bilgi He bu ktır'1mU§lu. ktinde ya§ayan mantar mc~elerinin 

bir itinıı ile hazırlanan konser al&· ekJplnJn ve k8y halkının canılpara• kuvvetlerlnl harb sahnelerin~ 8.~ Buglin aynı parkın 1'orusu !çlni:le esasen mutedil, hatt& sıcak ıklim 
ka ile beklenmektedir. Biletler oim· no gayretlorl ~oslnde y.ııgınin mak ve kullanmaktır. İşte bu Ul! )"&§ayan. ve mantaı: veren heo ağacı olmasından c:lolnyı yukanda İdarchnn"' B bınll civarı 
diden gişeden satılmnktadır. bUyilmeıılne meydan verllıneml§t!r. bakımdandır ki Atrtka harektltı- a~a9 ya§amaktadır. Beykoz ~lbl B<>- söylediğimiz bölgelerde yeti~meme- Arımu hı, oknk No. ıs. 

nın büyük'. &.eml vardır V& ma.- fazın az ooli ıu~ia ınaruı blr mev- sine hiç pir •ebep yoktur. ••mmm·:a~~~~:t:;::ı::::li 
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HER AKŞAM 
BİR ııiKAYE ES Ki 

AKŞAM 

Memur alınacak 
Devlet Demiryollari umum müdürlüğünden: 

ıı:Mr.vi gece barında herkes eğlc-ı 500 lira mı istese? .• S:>.nld. ne çı:tardı? ı _Devlet ncml.ryollan istasyon sınıtında istihdam edilmek üzere mü
niyordu. orto.da, renkli projek.törlerın V::u;f! de vaktUe kendisinden az nu sabaka ile orta mektep mezw1larmdan hareket memur namzedi alınn~nlı:tır. 

1 Tefrika No. 36 
~ijı«j 

31 Teşri'nievvcl 1942 

Yazan: İskendcr F. SERTELLİ 

l.Şlklan içinde yar.! sarh~ çiftler dans borç para istemişti. 2 _ Müsabakada kaz:ı:ı.anlara 60 lira ücret verilecektir. 
ediyordu. Sahnenin sol tarafında.ki Vasfi onun dalgınl1ğrnı görünce eski 3 _ Müsabaka. imtihanı 14/11/942 cumartesi günü saat 14 de Hayda.1:-

- Aman efendim, onun ftklr ve Böylece kom.ışa..taı'k Edimek.a.pıya 

cazbant bir Meksika rumbası çalıyor. günlerde vaptlğı gibi tekrar Feridin pnşa, Ankara, Balıkesir, Kayseri Malatya, Adana. Afyon. İzmir. Sirkeci, Er
Erkek ve kadın vücutları gar~P. saralı dizine vurdu: zurum \·c:: Esklşehir Lşletme merkezlerinde Sıvas cer atelyesinde yapıluak-

mütalealannı kulunuzun.kinden daıba vam1J.Şlardı, 
lı:uvvetll bulacaksınız. Ahmet paşa kutna.z bi.r ~dl.. 

- Ben onun söruerlne pek güvene- her şeyin sonunu düşünürdü. Kiimlı 
mem de .. 18.f araml7Aa amma, Ah- beye: bir hastalığa. tutulmuşlar gitJi a.cayıp _ Yahu birşey söylesene... e:Sana tı.r. Müracaatiar bu ~letmeler ve atelye müdürlüğü ve istasyon iierıcuerlııce 

hareketlerle zıplıyorlar. . kabul o!unur. 
Evet ,Mavi gecen ·ae herkes ha.yat- tereddüt etme .•• > dlyorum. Fa.rzet ki 4 - Müsabakaya ıştiril.k şartlan şunlardır: 

tan memnun görünü:ırordu, Yalnız karşında iki ayaklı bir banka var... ı - Türk olma.le 
birisi müstesna ..• En köşedeki masa- Hem sen benim ne kadar hovarda, {! - F..cnebl blr kimse ilo .evll olmamak 
da oturan Feridin bu gece hiç key!i ar~cıa.,lan için ne d~rece fedakAr 3 - ıa yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş da.hll) 

met paşa palavrayı biraz fazl11ca Sf!· - Efendimiz, dedi. Asüıntarun tn• 
v~r. aG1inün birinde öyle bir top kat; cinmes1ne blle razı oıma•. Efe 
etm-eli ki, Sara.yburnunda.n Ve:ned11;1 gtderk.ıetı. moıb.alle imamını. da bh'Ukt. 
<löğıınell...> diyen o -değil ~dl? götürelim cıe. ~ o :ton~ 

._ Bu bf:r lattteydi, efen(linı.. Ahmet doBdoğ'r'u Ha1'JJ?*la\ evtna be.slmn 
p~. Sara:ybumundan atılacak top. yapar gtbi gMmemtz dotru olmaz sa.
la Usküdar aa.hlllnln bile döğ'üleım.tye- nırım. 

yerinde değildi. Hatta buraya da se- bir ınsan ?lduğumu bilmiyor musun 4 - Askerll~Jnl yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir sene za· 
nelerin verdiği bir alı.şka.nlıkla gel- ku:zuın? .• Istesene... man kalmış olmak (Emsalleri silah altında bulunan veya celbe tA.bl olanla.r-

Işte tam bu sırada. cazbantta eski, dan tahsil veya sıhhi sebeplerle erte.si seneye bırakılanlat iştirak edeme-ı.mlşti Onun derdi mühimdi. Ay so-
nuna.· kadar cebinde 2o lirası kal- çok eski blı: tokstrot çalmmağa. bar ıer) 

ceğinl bilmiyecek kadar cahU Ye allı- - Mü.ıııaslıptir. 

ladı. 5 - Ask:erhğinl yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar aynı derecede ka.za-
mak değildir. Ve kendi keoolne hamurdandı: 

mıştı. Bunun için yıllard-:ı.nberi her Vaı>rl trtrdenbire durdu. Suratı asıl- nan!a.ra tercih edilecekUr. 
- Ben onun. aıhma.klığına bir~ - Tecrübeli Wmsel~rle Yola çık• 

kere şahit olm.uştnn.dur. tıışalla.h ôu manın ı.ıte bu fa.;ıdalım var. İnsaıu, 
işte zek.8sını gösterir de mahçup ol.- mahçubf'10tteıı kartarrr. çok dogru 
maz. söylediniz paşamı Haydi, llk~nce ima-

gece geldl~i şu bar:la blle eğleneml- dı. Arkadaşına sert sert. aksi aksi 6 - İdare doktorlan tarafından yapılacak muayenede ruuı.i durumlan 
yordu. baktı. demiryol işlerinde vazife gömıeğe elverişli bulunmak. 

uzun zamandır kendisirri. tanıyan 5 - Müracaat istidalarma. bağla.nacak vesikalar şunlardır: 
'""f dö garson bir aralık yanına ya.k- - Lo;ıi.tıyor musun han~l fokstrotu Nüfus cüzdanı, diploma veya. tasdikname, askerlik: vesikası ve a.skerl1k - Bu iş, bir 2ıeU l.şl. detf.ldlr, efen- ııu bulduralım. 1 
v~ ÇQ}ıyorlart? •• A A~ Ji •~-}a~arak sordu: yoklama.lan, polisten tastlkll iyi huy k .. ğıdı, çlçek a.şısı kco-1,.dı. - ev ..,.., - diım, Ortada bir va'ka. ve.r: Hamza * 
·- Bir emriniz var mı? Ferit süt dök.muş kedi gibi boynımu evlenme cüzdanı. altı adet vesikalık fotograf. 

reis, padl.şa.hm gözdesini Yed.J..kuled'en İmamı bulduLar •• 

Ferit ısmarlıyacağı şeyi düşi.ınürken büktü, cevap verdi: 6 - Daha fazla malümat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine ve-
evine kaçırmış. Paşa efendimiz de Mahalie bekçlsirün ellne bir re~ 

nıavi projektörler söndü, beyaz ışıklar - Evet ..• Işitıyorum·.. ya istasyon şefliklerine müracaat etmelidirler. 
bu hadiseye şahit olmu.ş. Mesele bun- verdiler. 

yandı, Cazbant sustu. t>anseden çlit- - Bu eski fokstrot vaktlle bana oy- 7 - İstidalar en son 12/11/942 günü saat 12 ye kadaı: kabul ohm.ur. 
da.n ibaret;. Kiimil beyle Ahmet paşa atların-

ler masalanna döndii.lcr. Işte tam bu nadığın oyunlan, yaptığın kalleşlikleri (861) 
sırad:ı Ferit eski arkadaşı Vasfının sana hatırlatnuyor mu?.. H::ıni o 
kapıdan içeri girdi~!ni gördü... hain, vefasız :--racar kızım elimden 

vasfı ha! .. Aman bu ne harikulad~ aldığını duşunuyor musun? .. 
t !ıh' .. Onun son zamanlarda buğ-ı Ferit ba,~ını salladı: 
day, pirinç, otort'obil la tiği vesaire - Canım Vasficiğim... Gcc-mi.şe 
gtbi ımihim işler yaptığını, so.n dere~ maıi, yenmişe kuzu! .. 
cede zengin olduğunu lşltm~iı. Hatta - Eve't. senin için artık tama.mile 
dıyorlardı ki: «Artık Vasfi binleri. ~eçmi.ş bırşey!.. Fakat benim için 
on binleri unuttu. Yiiz binlerle konu- acaba öyle m!? .. Hila içimde kabuk 
.. uyor. Hep yüz binlerden bahsediyor.» ba.ğlamanu.ş bir yara var ... O kızı na.-

Eksiltme ilanı 
Nafia vekilliğinden: 

1 - Alık.ara - Kırşehir - Kayseri yolu üzerinde yapılacak toprak tesvi
yesi yeni şose ve ski şose e3:ısl1 tamıratı ile sınai imalatı ve sair inşaat keşif 
bedeli 3.620.000 l!rı:ı. ü21erinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 12.11.942 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafia Vek.illi~ 

Kapıyı çalım..$ lüzum kalmadı. 
Ahmet paşa. penceı-eden !:ki atımın 
geldi~1nl görünce yerinden fırladı: 

- Aman çocuklar. padlşa.hunızın 
mutemetıerinden kuşçu.ba.şı Kamil 
ooy evimize doğru geliyor. Bu bir ha
yır alametidir. 

Ve kapıya koşarak. yerlere kadar 
cğlldi: 

- Duyurun devletlim, buyurun .• 
hangi rÜzgarlnr attı sizi böyle biz.im 
fakirhaneye? 

dan i.nım:emlı}lerdi. 
İmam Hamzamn ka.pısında. durdu. 
Ve Ahmet paşa.ya. sordu: 
- Ne söyllyecekh-ıniz H.amzanm 

karısına? •.. 
Ahmet paşa hayretle imamın y\1.

züne baktı: 
- Ne dedin.. H~tnzruıın laı..ruu 

mı? ••. 
- Öyle ya. Burası Ham.zannı evi

dir. Ve evde H:ımza. reisin nllcihlı ka
rıısıle ihtiyar bır halası oturur. Sis 
kimi anyorsım.uz? Ferit bu delikanlılık arkadaşını sıl da elimd~ı almıştın ... Bu fok.'3tro.. 

uzaktan ftctetii. heyecanın seyrediyor- tu ne zaman işitsem kan tepeme çı
du. Seslenerek o:ııı masasına çağırdı. kar... Çünkü o zaman herkesin ağ--

ş0se ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
3 - İhale evrakı şunlardır~ Kamll bey atından inmedi. 

rek selam verdi: 
Güle- Kamil boy imama döndü: 

Vasfi ehemmiyeti nrttığı. i'L"l bir zında idi. Ve siz bu !okstrotla knr:şım
otorıtc yaratmak istiyen in<::anların da fırıl fırıl dansedcrken işi plşirdl
clddıyett ı.e Feridin yanındaki iskem- nlz, birbirinizle ahb;ıp oldunuz ... Beni 
leye lmr ıldu. Garsona !ki vıskl söyle- aldattınız ... 22 yaşımda idim, O za-
d !er. man ne acı çekmiştim .. Apt:ıllar gibi, 

F'rlt. delller gibi o kwa tutulmuc·tum cün-
- "'er l"rd in kuzum• •. Büytik kn- ku! .. 

z r rın p ş nde koştuğunu işıtıyo- .... 1rn , e v f · ı; a· 
llD.h kın ? p k - ı:.---· K r as ıcıgım,.. ır 

ruz. Doğru mu Ad. ad-ı da··· e 1 gençlık kaprisi b5yk: bir mesele h:ı.li-
zeı\g n olmt•şsun ıye uy um. ne .,okulur mu? 

- Eeeh çok şükür ... Fakat her hal- - Bir n-ençlik kaprİsi mi? Bu ·öz 
de bir Rokfel!er olmadım ve bu.'1darı belki senlt1 lçln doğru olablli·;··· La~n 
da çok uzağım... benim için hiç de bir kapris değildi. 

- Canım Rokfeller olmağa ne lıi- Ona çok ciddi bağlarla bağlı idim ••• 
z~m var?.. Sadece zengin olma!t Bu işe hala bu derecede ehemmiyet 
k·ıfı ı .. _ . vermem de sözlerimi ispat etmez mi? 

Vıskıler .geldi. _Ferıt_ eskı :.ı.rkad~ı- Hem de sana o kadar rica ettim. Az 
nın yuzunu ~et~ı~ ~ıyordu .. ~engın- uz kalleşlerden deı!'ilmişsin hani 
llk in>anın cıldını bile değlştırıyo:·du. 0 

• ••• 

Mesela ~u Vasfi eskiden ne alımsız, - Cehalet ı.,te k.ardeşım! •. 
ne gost:rış~ız. ne sonük ve silik bir - Tabii bugün böyle söylemen ıa-
çocujstu. Halbuki şimdi hayata tepe- zım! •. 
den bakışları, kendisine fevkalade Ferit cazbantçılara bakara.k, içln
emln tavırları. rahat, endtşes!z yüzü den: 11Bu şarkıyı çalmak nereden de 

A - Ke.şlf metrajı 

R - Keşif hülasası 
C - liususi şartname 
D - Muksvele formülii 
E - Eksiltme ı:fartname3. 
F - Silsilei fiyat cedveli 
H - Bayındtrlık işleri genel ve .rcnnl ş:ı.rtnn.melerl. 

Bu evrak 50 lfra bedN mukabllmdc şoseler reisliğinden alınabnır. 
4 - Ek~utmeye iştirak edebilmek için aşağıda yazılı şartlan haiz olm:ık 

şarttır. 
A - ihale tarıhinden üç gwı evveline kadar Nafia VekD.letlne m\ıra

c:ıatla blr Sene zarfında en az be~ yüz bin liralık şose veya demiryol inşaatı 
yapmış olduğuna dair vesaik ibraz ede rck bu işe girebilmek lçin ehliyet vesi
ka!!\ alınacaktır. 

B - 942 yılına ait Ticaret odası vesik.84 
5 - Muvakkat teminat 122,350 liradır. 
6 - i:hıi.ıeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tarllatı dairesinde 

h:ızırlayaca.klan kapalı zaıfla.rını ikinci maddede yazılı vakı.tten blr saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukablllnde vermelerl 11\.zımdır. 

(816) 

Eksiltme ilanı 

Nafia Vekill iğinden: 

- Haydi paşam. atınıza binin de 
.şöyle bir ı;ezlnti yapalım. Sizi al.mağa 
geldik .. Edlm~kapıva doğru uzanaca
ğız. 

Ahmet paşa derhal işi anladı: 
- Geliyorum efendim, şimdi geli

yorum. Kultnmz ata bininceye kadar 
blrer lmhvc veya şerbct içı:ıez mis!
n!z? 

Nazif ağa ka.ş.ile giıılice işaret etti. 
Kamil bey: 
- Vaktimiz yok •. 
Dedi. Ahmet paşa derhal bahçede 

duran atma atladı. S~le l<onak
tan ayrıldılar. 

Bayezit meyd8!'1JD8. dotru gidi)'C>r
larclı. 

Kamil bey mese.ltıyi Ahmet paşaya 
açtı. 

At üstüıın.de .lı:onuşına~ b•ıct.Wır: 
- Padl.şahuı gözdesi ~ öl

memjş diyorlar, doğru mu? 
- Evet. Buırı.u siz yeni mi duydu-

nuz? 

ile ınsanm dikkatini ve alakasını akıllanna geldi bilmem kl! •. • diye ı - Kayseri. - Sivas yolu ı.izerlnde yapılacak. toprak tesvlyesl yeni iDSI! 
- Yenl duydum ve lnanmad.ıım.. 
- Görü&ı.ce ina.nırsunz. 

üzerine çekiyordu. Çehresinin derisi homurdandı. Şimdi sak.safoncu ve esıct şose esaslı tamiratı ile sınai imalatı ve sair inşaat keşif bedeli 
bile adeta şaffaflaşmıştı. elinden çalgısını bırakarak onun ye. 3.500.000 lira üzerinden ve kapalı zart usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. - Hamzanın evinde bulacağımız-

Ferit gülumsedi: rine bir megafon almış şarkıyı - san- 2 - İhale 12.11.942 tarihinde perşembe gfuı.ü,.saat 16 da Nafia Vekilliği 
_ Aman, ctedl, seni gördüğüme ne ki bir marifet yapıyormuş gibl - yük- şoSe ve köprüler reisliği odasmda yapıtacaktıı< -

dan emln mlslniz 
- Şüphe.siz, 

lı:adar memnun C'ldum. Tasavvur ede- selı: sesle söylüyordu. 3 - İhale evrakı şunlardır: 
- O be.l~. şimdi ~nın evine 

gidiyoruz, Asüıma.nı orada bulursak, 
yakalayıp saraya .gettrirlz •• siz de bu 
suretle padişahın gô'l.üne girmşl olur4 

mezsin. VasCi büsbütün hiddetlendi: A - Keşif metrajı 
V'.ı.5kisinl i~en Vas!ldeki o ta.kına. - Duyuyor musun? Şarkının cPark- B - Keşif hülasası 

clddiyet yavaş yavaş gidiyordu. Aı-ka- ta.. yağmurdan ıslandığmuz günü ha- C - Hususi şartname 
daşının dizine vurdu. Eskl parasızlık tırhyor musun? .• Buyük ağ~laruı aı- D Eksiltme şartnamesi 
gunlcrinfn verdiği derin bir samimi- tına Sl,ğındığımız yağmurlu gün'l.i ha- E - Mukavele formülü 

sun uz. 
- Ya hortladı diye kabul etmeZJSe? 

yetle· tırlıyor musun? .• » Parçasına geldik... F - S!ls1lei fiyat ccdvell 
- Bu kadar dil döktüğüne bakılır- Hatırlıyorsun ya. vaktile bu parça ç.a.. H - Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnam~~e~ı. 1 l 

- Kabil değil, Böyle güzel bir me-
leğe hortladı diyemoo. Blr :truıanın 
hortlaması lçhı m~ra glım~ olma
sı şarttır. sa muhakkak benden borç para isti- lınırken siz da~er ve uzaktan 00_ Bu evrak 50 lira bedel mukabilinde şoseler reis "6 den a maıbi it. 

""'ı.:~ek ın•.. Eksiltmeye iştirak edebilmek için aşağıda yazılı şartlan ha~ olnı.ak 
p na mesut gözlerle bakıp güler. alay 

d · şarttır. 
e erdinız .• Gidi ahlaksızlar gidi ••. Be- A - Iha.le tarihinden üç gün evveline kadar Nafia Vek.5.letine müra-D~dl. Simdi ikisi de gülüyorlardı. 

- Halbuki Asilin.an mezara gir
memiş. Hamza onu öldü diye evine 
kaçırmış .. ve mezara başka. bir ölü 
gömmüşler .• 

- Vallahi zeki insansındır vt"SSe
lam Vasfi ... Halden anlarsın ..• 

- L-;te bakalım!.. Hem de aklına 
gelen bir rakamı söyliyebilırsin ... Ben 
artık e.skl züğürt Vasfi değULm •. Söy
le ne kadar? .• 

nım sevdiğım kızı elimdeıı alıp kaç- cnatla bir sene zarfında en az beş yüz bin liralık şose veya demiryol in~aa.t!
tığın geee barda yine bu fokstrot ga- yapmış olduğuna dair vesaik ibraz ederek bu işe girebilmek için ehliyet ves~ 
lınıyordu değil mi?. Arkada..,lığa sı- kası alınacaktır. 
ı?an şeyler mi idi bu.u 

Kamıı bey yürürken IIAve etti: 
- Ben Hamzarun bu işi yapacağı-

va.sn bıından sonra ayağa kalkh: B - 942 yılına ait Ticaret odası vesikası 
5 - Muvakkat teminat 118.750 liradır. 

-- Bırak Allıh a~kma... Büsbütün 6 _ İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sa.yılı kanunun tarl!atı dalresi~c 
-na. inanmıyorum. 

- Biraz sonra Asümanı göriinoe 
- Vallahi bilmem •.. Beni o derece 

şaşırtacak bir tarzda konuşuyoı~ıın 

ki •.• 

sinirlenmeden şuradan çıkıp gideyim. h&zırlayacaklan kapalı zaınarını iklncl maddede yazılı vaJ.rttt..en bir saat 
Senin yüzünü daha fazla görm.eğe evveline: kadar komisyon reisjJ~lne makbuz mukabilinde vermelert H\z,mdır. 
tahammulüm yok .•. Bu eskl şarkı si- (817) 

iuan acaksınız. 
- 8--n Asüınanı yakmda.n tanır 

Mı.sın? 

- lote.. İste.. Tereddüt etme ..• 
Bunca senelik hukukumuz v:ır yahu .. 
Ne vartalar, ne kadar pt>.rasızlık gun
lerl atlattığımızı düşfüısene... Tabli 
lsttyeceksın ... Biz birbirimize yaban
cı mıyız? •. 

nirlerimi allak bullak etti. -p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı 
Ve böyle söyliyerek Vasfi masadan 

- Hıcyır. Fak.aıt, her suçlu gibi o 
da derhal suçunu itiraf edecektir. 
Belki de 'bu karşılaşmak on'Un h~ıma 
gidecek:tlr. 

Fent' ş:ışırmı.ştı. Eski arkada~ından 
ncaba ne kadar borç para. isteseydi? 
100 lira?.. Bu pek adi bir rakamdı! 
200? Vcısfi bunu çok gülünç bulacak
tı. 300? •. Eeeeh .• Ac:ıba oldu olacak 

kalktı. Bardan çık!p gitti ... 
Ferit ca<!ıbantçıl:ırm tarafına ba.ka.

rak mırıldandı: 
- Hay Allah müstahakımzı versin. 

Bu antika ve külüstür şarkıyı çalmak 
nereden aklınıza geldi bilmem ki.. 
Hanl bahsettiği. Macar kızı da birşeye 
benzeseydi bari ... Gençlik işte •.. 

(Bir yıldız) 

BİLLÜR ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 110 Yazan: (Vi • NQ) 

- Bu gece pek güzel baılamadı. , Tenha sok.akta ayal: s~Ieri kapı
Pek de güzel biteceğe benzemiyor nın önünde durunca.. Bedriye ellen. 
amma ara yerde bir kerempeıteye nin seri bir hareketile saçlarını dü1 
getirsek... zeltti ve esefle Rızaya bakarak: 
. - Of.. Rıza.!.·· Ben ki se?.1° şiir - Şu bir .aatU zaman bir dakt-

,g~ylemenı l:ieklı~orum. Aşkı ıııır şek- ka gibi geçti. Seni nasıl daha evvel 
lınde anl~madıgım hal~~ ... w • ke~fedememişim... Yarın ... Tabii 

Ai';n agır ko~a? ve çop yıgınlan- aı.lıyorsun ya ... Yann bütün gÜll 
fe dolu, kırık hır ıskeleye yanaştılar. benimsin ... 
Rıza sandalım bağladı. Sonra genç B d F L, • l Emi 
k d k 1 . d" o·· .. . u 3tra • etru reıs e n mer~ 

a ımn o una gır ı. onup gerıye d" l . d k v l 
'..ı '" b k 1 H ·· ·· ·· ·· d ıve nen gıcır atara agır adım ar~ uogru a tı ar. enuz gorunur e l k . 

fi d w l b" k k a yu an çıkıyordu... Cah.ide ge~ o tara ra ognı ge en ır ayı wı v 

yo tu Demek ki Fethi reisle Köse ne uyannwı: avaz avaz ag amaga 
başlamıştı. 

Emın uz kt:ılar ... Onları rahatsız et· Bedriye: 
mıyece .lc.-r; öyleyse müsait vakitleri _ Ah bu yumurcak" .• dedi. 
var Goz gö7.e baktılar. Büyülenmi~. İk' · b" d k d v 

ısı ır e."\ apıya ogru yürü-
gihı.; dıler. Sonra el ele tutuşarak düler. Emin, Fethi reise: 
birıbde-rini sürüklemek İııter gibi, 
tid •ta ko a ko§a Fethi reisin evine 
gıttıler. 

- Gün doğmadan ne yapacak
sak yapmalıyız... Bu gece sbn fııı
sattır. Belki de Ruhi oraya bizden 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Idnremız ihtiyacı için §artnıı.m.esi mucibince 50 bin bobin sigara 
kağıdı pazarlıkla. satın alınacaktır. 

- Niçin? .•• 
- Çünkü saraya alışmış b1r genç 

2 - Pazarlık 3/11/942 tarihine rastlayan salı günü sa.a.t 11,20 de Kaba.
başta Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

kadın Edirnekapıdakl kıiçüciik bl.r 
evde o saltanatı bulabilir mi? 

- Hakkın var. Ben de şlmdi lnan
dun ki, Asüman. Hamzaınn evinde 
saray hayatına hasret çekiyordur •• 

3 - Şartnameler her gün sözii geçen şubeden alınabilh•. 
.4 - Isteklllerin pazarlık tçin tayin edilen gün ve saatte % 15 gtıvenme 

punılarile bitlikte adı geçen komisyona gelmeleri. (883) 

evvel vardı. - diyordu. 
Fakat odaya girince bütün bun

ları unuttu. Bedriye ile Rızayı tepe· 
den tırnağa kadar süzdü. Dudakları
m ısırdı. Bir ha.kıt her şeyi anlama
sına kafi gelmişti. 

Acaba Fethi reisin bu sırra vakıf 
olmaııım istemedi mi) Onun içeri 
girmesine bile mani olarak: 

lan sokulmuştu. Sütnine vıyalı:lıyan 'rendi Karşılık olarak ben de ooun 
Cahideyi aşağıya götürdü. Üç arka- esrarım öğrendim ve kendisini yok-
daş baş başa kaldılar. ettim. 

Emin: - Bu nasıl yoked~~). 
- Anlat bakalım, Rızal Ruhiden - İşte ben de ona şaşıyorum ya. 

ne 1'aber) Sakın bizim başımıza ço- hortladı dediğim nedir) Şimdi o 
rap örrnesİn) Ne yapıyor) bizleri bir iki cümlesile mahvede

- Ha ı.slanmut ita. Kurulanıyor cek vaziyette bulunuyor. 
itu. lçtuğune İçeeeğune pifm.an ol- Rıza: 
muştu. - F alta.t böyle bir niyette olduğu 

- Haydi kuzwn. - diye arka- - Canıml Soytarılığl bırak! fyi görünmüyordu. Bilakis benim taraf-
daşım geri çevirdi. - Sen git çocuk- konut 1 Hafızam da ıyı topla... lım. oldu. Kahya efendiye kaqı beni 
lan topla ( Derhalf · · · Derhal işe g.i- Üzerinde büyük b.i:r ife karar ve!'- bir müdafaa etti ki. .. 
rişmelil... mit adamlara has bir 'hal var mıy- - Damat bey neredeydi). 

Feı!h.i gitti... dı> - Haremden biç iın:memiş.. 
Bedriye içerideki sütnineye: _O parma1t kadar adamdan bü- - Paşa) ..• 
- Ama şu piçi kömürlüğe mi in• yük karar çıkar mı ki> - Onun da komikliği vardı. B>-

direcek.sin, mutfağa mı sokacaksın. - Çıkar. Çıkar, Rıza. Senin ze- Üyorsunuz. Selamlığa çıkmamıttı. 
Ne yaparsan yap, aesini duymıya.. kan h.içhir şeyde yanılmıyor, buda Köse: 
lun. - diye seslendi. da aldanroMın. Ondan neler çıkar, - Bunlar iyi haber. - dedi. -

Emin, Rızanın ceketinin yakasına ne mucizeler~·· Gömülür de gömül- Yarına kadar konak halkl biç biT 
sarılmıştı. bir iki tel kadın saçını ço- düğü yerden bile çıkar... şeye dair malumat alamıyacak de-
k.ip tlldı: Borjiya Melahat: mektir. Olsa olsa Ruhi, hazineyi 

- Atiye han un hemşiremiz gör- - Nedir bu yahu) •.. Bu cücenin keşfetmeye çıkar. 
seydi, kim bilir neler zannederdi. ~ bahsi açılınca, gömülmekten, hort- - Zannetmem. Dişleri çatır çatır 
diye alay etti. lamaktan J>ahsediyorsun... Anlat birbirine vuruyordu. Bu gece istira-

Üç arkadat köıe minderlerine şunu. hat eder. 
oturdular, konsolun Üstünde kal'- K-öee: Melahat ~ayet esran ~e~fedilirse 
puzlu çifte lamba yanıyordu. Ayna- - O ciheti sormayın, sormayın. hundan sonra ne 3uretle hareket 
nıın etrafına Hamidiye ve Mecidiye - dedi. Ruhi dün gece beni<rn eıvim- edeceğini dü~:ünüyordu. Esasecıı ted
sef.ioei hümayunlartnın kartpo3tai- deydi. Hemen tekmil esranmızı öğ- birli davranmı~tL Mıicevheratmdan 

- Bu evdeki kadmuı Hamrauın 
nUcahlt kansı olduğundan emin mi
ı;in? 

- Evet •• hattı:\ nikilı.larını ben 
kıydım. 

- Olabilir ı:ı.mnıa, biz padişahın 
gözdesinin burada saklandığım duy
duk. Ve onu aramağa geldik. 

- Yanlış kapı çalıyorsunuz, devlet
lim! Burası çok na.nıuslu bir ailenin 
evidir. Ve Hamza reisin knnsı faktr 
bir köylü kızıdU". Burada sara..ydaı:t 
gelm.Lş bir ka.dın oturur mu hl.ç? He
le şu kü9üeük eve bir b:ıkın ! 

Ahmet paşa_ Kd.mi.l beyin ya.ru:ı:ı.dıı. 

mahçup olmamak için cesare.ti.iıi 
kaybetmemeA-e çalışıyordu, İmaııın: 

- Sen şu knPIYI. çal ba;kalmı. •• ç<* 
konuşacak vaıktiımiz yok, dedi. 
İmam kapıyı çaldı. 
Kapı derhal aralandı .. 
inee bir kadın sesi cevaıp 1'Wdk 
- Kimi istiyorsunuz? 
Ahtn.-t ~: 
- Hamzanın kapa-tmıa,smı. y13I 

paciLşahın gözdem Asümanı a.rıyo:tıız_ 

onu aJ.mata. geldik, dedl. 
Kadın sesi yükseldi: 
- Burada Hamza reiı.in nlkfilıll 

karısından ba..,ka kimse yok. Bu işte 
bir yanlışlık olacak. 

imam: 
- Ben siııe demedim. mJ, paşam? 

Burası namuslu bir e'Vdlr. Hem bizim 
mahallemizde bu işi yapacak blr 
kimse Yoktur va.llaıhl .. 

Deyince, Ahmet paşmı.u canı •· 
kıldı. 
Kapıya yak.lıaştı: 

- Senin adın ne? 
- Ane .• 
- Ya adını değiştirdinse? _ 
- Hayır efcndim. Ben dünyaya 

geldiğim gündenberi kendi adımı ta
şıyorum. İmam ctendi de pekA.lfı. bL. 
lir benlın adımın AyŞe ol<T\.ığunu.. 
Hamzanın kansı bu kalaıb-alığı 

uzaktan görünce şüpheye düşmü~ ve 
başına köylüler gibl bir yem.eni ör
terek kapıya. l.nm işti. 

Ahmet paşa kapı aralı~uıdan dik
katle baktı. 
Ayşenin bir padişah gözdnııine ben

zer yeri olmadı!!:ını gördü. 
Kamil bey de: 
- Bu kadın. padişah gOOd.eslne 

benzemiyor. İsterseniz evi araya.J.ım.. 
Dedi. Ahmet paşa da bu fild.rde 

idi, 

Ayşe bu konuşmayı duyın:ın.u.ş gkb~ 
davranarak: 

(Arka.sl var) 

bir kısmını bankadaki kasa.sına koy
mu~tu. Üzerine yazılmıı bir sürü 
emlak vardı. Babasından ve koca
sından ayn müreffeh bir hayatı 
müstakil olarak yaşayabilir.eli. Bun• 
lan söylüyor: 

- Korkmayın, çocuklar( - diyor
du. 

Eminse onlan cesaretleındiriyol'
du. 

- Adam, küçük hanım. Söyledi
ğinize de bakın. Bankada mücev
heri Emlak.in tapusu 1 Bunlann lafı 
mı olurmuş) Biz sultan Hamidin 
muazza.m servetine nail olacağız. 
Hem de bu g(,Ce ... Üzerimize güneı 
doğmadan r... Ben herşeyi, herıeyi 
öğrenmiş buluınuyorum. Aleyhimizr 
deki bütün izler silinmiştir. O hort
lağı da yokedeceği:z. Bizi mahvetme
den biz onu mah vedeceği:r., 

Borjiya Melahat: 

- Tıpkı Ali Dayı gibi değil mi) 
- diye 3ordu. 

Böylece muhavere uzuyordu. Si
gara üstüne 3İr,ara içiyoriar. İkide 
bir, Köse ~atıni çıkarıyor, çıkarı
yor, bakıyordu. 

- Nerede kaldı bunlar) 

(Arka.11 var) 
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BAYAN ARANIYOR Vatman, Biletçi a ı c Annesinln nezareti altında, iki 
ynşında. bir kız çocuğunun tek
mil hizmetlerlnl yapa~n.k, okur 

;::r ~~o ';'ar~!.la~U::ı~~~ İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmelerl 
Tünel başı İstlklAl caddesi 485 umum müdürlüğünden: 

1 - iŞ ARIY ANLAR 4 - Kiralık • Sabhk KURTULUŞTA - Tepg altında 
tramva:y caddesinden 20 a.dım ı m
tmda blr sofa 4 oda. 2 katında s oda 
banyosu olan zemJnı ks1lollt ~ tıı.Uı 
2 babçell a.partıman aıatllılttır. Mu
tavassıt kabul edUm~ Fla.t 19,000 
lira. Telefon 41378 c2 - '1 &ra.!l• - 2 

(Ha den Pasajı içinde) htnnbul Tr<ımvaylnn lçln va.tınan ve bllet"l alınncaktır. Sıhhi durumu 
elefon: 4104!11~ ••••ı• ,, iyl 18 ya.şmı bltlrmlı olmak ve okuma yazma ııe biraz da hesap bilmek ----

BiR BAYAN tş ARIYOR: L1.se me- BERSEMTDE - 2,000 - e,ooo liraya 
sunu hususi veya resın1 dairelerde nh§ap Hler satılıktır. Karakoj Melek 
~alışmak istiyorum. Aqam gazetesi han No. 8 Emllt.servls'e milracaat. 
(Ne) rtimuzuna mektupla milracaat. _ 3 

Zayi - 1939 - 1940 yılına aıt U38 oı-rttır. 
bltlrtne dtplomamı fen fakWrest yan- İlk gir~e vatmanlara 16~, blletçllere Htl kuruş gündellk ve UAvf'ten 
cınmda sayı olmu~tur. Yenlslnl aıa- Y1lzd• yirmi bet pahalılık zammı lle her ça.Jl§ma gününde aynca. yirmi kuru~ 
catımdan esJWhıln hftkmtı olmadıtı- lntlzam primi verlllr. Bundan başka bir knp yemek ve yanın ~kmek mecca• 
nı m.n ederim. nen tevıt ecllllr ha.tında bir 16tlrahat eden ve palıpe.yan işçi o ıi1n 1çln BEYANNAMELi BEYANNAMESIZ: 1 GALA.TADA - Han, otel, evler 

- Milesseselerln muhasebesini. Jta 11,000 _ 35,000 llrnya. satılıktır. ıtata
ııunl şotilde tıe!terJmnı ıutarınt Jtöy Meleot :han No. 8 EmlAhervis'e 

- KİRALIK - Môf)le bir oda banyo 
1le beraber, Galatasaray, Ba.1o w. 
Noe.t apart. 14.S numaraya müracan.t. 

Hayda.rpafa Useal me:ııunlanndan tam ırtındellk alır. İIÇller ekmek tevzi bakıınındnn hllkı1met1ml2ce ağırı işçi 
Mükerrem ~lu Ezn1n Aıı Baykal tellkld edlllr elbise kasket n palto parasız olarak verilir. Hastnlnrın tedn.· . 

Türkçe Almanca terctinıe 1şler1J:e müracaat. 
meşgul olunur. Gunde 1kl saat, Ak- _Y_A_L_O_V..;A_D_A---

7
-
00
--d-ö_n_l1 __ 1f_t_lik 

,amda C A rumuzuna m ç 
· • münblt ekllınlş tarlaları, mer'alan, 

LİSE 'MEZfil\-U BİR GE!'<JÇ - 1ş Mgtr evlle (15,000) llraya ıııatılıktıl". 
anyor. Ketll göstereblllr. Ak.fam'dıı. KaraltlSy Melek han No. 8 Em1Akserv1-
(ERA Y> rumuzuna mektupla milm- .;..;se;...;.;.m;...n_ra_c_n_a..;t.---------
eaat. FATİHTE 9000 - 16,000 Ura.ya yen\ 

KİMSESİZ - Tıbbiyeli blr genç 
husust hnstruıelerde veya doktorların 
yanıncl:ı, çalışmalı: lstlyor. Zat veya 
müessese namına da okuyablllr. (Her 
nevi enjeksiyon, pansuman yapar 
doğum ve amellyat işlerinde dokto
t:ıın yımında çalışa.b11lr. Eski yazı 

daktllo bilir. Akşamda T. I. P. rümu-

. 

. 

. 
v.una. 

apartıman1ar satılıktır. Karaköv Me
lek han No. 8 EmlAkservls'e ır.tım
ca.at 

BEŞİKTAŞTA 
raya apartımanlar 
köy Melek han No. 
mllrncn.at. 

15,000 - 22000 11-
satılıktır. Knra-
8 EmlAkservls'e 

-1 

TEPEBACSINDA - 23,000 llmya 
sağlam apartımnn satılıktır. Knr:ı-

l\IUllAS~E 1 ı.ERfNl>EN ANLA. köy Melek han No. 8 Emltıkservfs'e 
nı ,, - Öğleden sonra cilzl blr ile- mUraca:ıt 
rcUe iş nnyorum. Akşamda A.E. rü- ----·----------
muzuna muracaat edilmesi. _ ı Şİ LtDE - • tŞANTAŞINNDA 

25,000 - 85 000 llrayn ap:ırtımnnlnr 
s:ıtılıktır. Kamköy Melek han No.8 
Eml~kservls'e müracaat. 

ORTA TAHSiLi - Olan blr 
bayan ynzı hcs:ıp işlerinde çal~ak 
istemektedir. Akşam'da (H.D) rümıı
zuna mektupla. müracaat. 

2 iŞÇi ARIY ANLAR 

Uç KİŞiNİN - Hlzmet1nl göre
cek bir bayan aranıy01'. Soltanha.mam 
Emin Bey han altında 22 numaraya 
milracaat. - :S 

BİR YAZIJIANE .. ~İN - Telefon ,.e 
daktilo işleri için bir bnyann ihtiyaç 
vardır. Daktilo az bllse de ol:ı.blllr. 
İsUyenl<'rln Galata Hnlll P~n sokak 
(İntibah) han S numaraya her gf\n 
ı2 - 2 arasında mürncaatlan. 

SiRKECİDE YAZIHANF.J\ıE - Bir 
genç bayan kfı.tlbe alınacaktır. Kısa 
htıl tercümeslle İstanbul '438 numn
ralı postn kutusuna mektupla ml\ra-
c:ınt. • - ı 

ALMANCA \'E TÜRKÇE - Tfcarl 
muhcberat'.l bihakkın muktedir dak
tilo bilir bir bay veya baynn aranıyor. 
Posta kutu u İst:ınbul 562. - 4 

JlERSEl\lTTE - Elv.erfşll nrsalnr sa
tılıktır. Karaköy Melek han No. 8 
Emllkservls'e mllracant. - 3 
ll'ERSF:'\ITDE - 3,000 - 8,000 Jlrayn 
ktıglr evler satılıktır. Karaköy Melek 
han No.8 Eml~rvts•e ml\racaat - 3 

10,000 ı.iRAl'A - Şişlide tramvaya. 
lki dakika mesafede i\ç katlı On ve 
arkada bahçeleri aydn 7S lira geliri 
ol:ın içi dışı boyalı ahşap konak acele 
saWacaktır. Slrkeclde Yenl han 1 
numnrnya müracaat. Telefon. 23659 

~ATILllC İRAI> - 360 lira. iradı 
son 5000 liradır. Fındıklı tramvay 
caddesinde 68 numaraya mi\racaat. 
Tavassut ~temem.. - S 

ı 
KİRATJK BOSTAN - Sanyer Su

ar caddesinde ili d6nt1m bostan ki
ralıktır. Beyoğlunda Tarlnb~ cnd
dCS1 110 No. lu dükkfmda Kemale m\1-
racaat. - '.i 

FEYKALADE MANZARAI I ARSA -
Clhangtrde denize tnmamlle hAklm 
bir arsa uygun flatle satılıktır. Boz
kurt Emltık Taksim Abdülhak Hrtmlt 
caddesl telefon 43532 

ACELE SATO,JK .ı\PARTll\'IAS -
Beyağlu Knlyoncukulluk İnglllz sa
ayında.n n.şağı Hamalbaşı Yenlyol r 

J'O'J'OGRAFÇI - 01<.ır:ık çalıştı
nlmnk üıere genç terbiyeli, eüzel ve 
çalı .. kan, bir bayan nramyor. Ken
dlslne iade olnnac:ı.k bır resmini 
muhtevi m~ktupla Akşam cazctcs1 
Kfıçük Ilftnl:ırda (Resim> rllmuzuna 
mUrr.c:ınt Snman meydanı Petro Facı fırını ya-

. . -- nında Tevftk Efendi sokaıtmda 31/1 
HIR TIC!\RE'l'HANEDE - Yazı * numaralı senevi (1240) lira Iradı bu

lerlnde çalıştınlmnk üzere 15 - 16 ıunan üç katlı müceddct Güneşli 
ya~lannda bir çocuğa lhtl~ç vardır. npartıman 1çlndekllere müracaat. 
Pmmrtest çarşnmba ~at 5 - '1 istan- _ ı 
bnl Marpuççular San oğlu han lldn
cı kat No. 8 e müracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 

ACELE SATILIK JrnI.EPiR PiYA
NO - Fatih İskenderpaşa mahallesi 
Feyzullah Efendi soknk No. 23 e pn
zar ve sah günleri üçten sonra. 

SA1'1LIK - Gazlma makinesi ayak
kabı dıklşl dikmek lçln. Bayezit Bü
ytlk Yolgeçen han No. 20 

SATILIK EV - Fatih Malta Bab
nalbi sokak sayı 33/2 iki konforlu 
bina acele satılıktır. 

KİRALIK SİNE~IA - Kadıköy Yel
değirmeninde .sinema acele klro
lıktır. Bcyoğlund:ı. Rus sefareti ka.r
§lSlndcı Mlllt Piyango Güneş Gişesine 
mtirac:ıat s:ıa.t 12 - 14 

SATIŞI TEHİR EDİLE."'J - Tünel 
başında Jurnal sokağında 9 No. lı 
a.partıman S/11 salı gtıntı Beyoğlu 
mahkemesince tekrar ve kati ııatıla
caktır. - ı 

---------------------6 ........ Ookt.or ........ 
SATnıx BAN - sultan hamam Bahaddin LOtfi 

Hoca ham kal'§lSlllda Sıvacıyan Mnı 
satılıktır. Arzu eden gezeblllr. Mtıra- Varnah 
caat: Sirkecide Sanasnr han lı:al'§ı- OPERATÖR tffiOLOO 
sında No. 61. - 2 

.lllOBİLYALI - Bir Alma..'l titret
men ailesi yanında temiz blr oda ki
ralıktır. Pazardan maada hergUn 
4 - 7 ye kadar İstlklll cadde-si 133 
Hıı.snn bey Ap 2 nc1 merdiven ı inci 
kat. 6 No. _ 2 

5 - MÜTEFERRİK 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalık.lan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emtr Nevruz sokağı, 

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

ALMANCA DERSLr.Rt - Usulü j 
tedrisi milkenunel olan blr Alman lllZCD D O K T O R mımQ!) 
öğretmeni Almancn dersleri vermek
tedir. Pazarcüuı manda her giln saat 
4 ten 7 ~e kad:ır İstllı:lAl caddesi 133 
No. Hasan bey npartımnn 2 ne! mer- ' 
dlvcn 1 inci kat 6 No ya mUracaat. ' 

ALMANCA DERSLERİ - Çocukla
ra. büyliklere. üniversite talebeleri
ne, memurlara çok kolay bir me
todla, Almanca stenogrnfl ve mUU
leme dersleri verJyonım. Taksim Ho
ca. Zade sokak 11 Alman 'hastanesi 
karşısı 3 üncU kat Madam Slftar. 

1!. :\-ICllENDİS TA1.ERF.Si - Geo
metri, cebir, !lzlk, kimyadan zayıf ta. 
lebelerl kısa 7.amanda yetiştirir. Ha-
11çten lise bitirmeye g!renlerl husust 
metodla hazırlar. Akşam'da t.Ş. H.• 

-1 

HARİTA, İNŞAAT, MAKİNA, ELEK
TRİK - Resimleri temiz, ucuz yapı
lır. trtıınbul. Pl)ırta :ırntu'iU N. 111 

Bozkurt-EmldN 
Tanınmış ve tutulmuş 

bir müessesedir 
hlıllıa All4Ql!ıal l!&mJ<I u4~ *' :n 'NılC'Oll1 4Nll 

~r~r~. 

F t ·Erden 
LABORATUVARI 

(Cerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loAiJJ Kan, idrar, bl\lgıım, me-
vaddı gaita tahUIJert n (idrar 
va•ntnsile rebelitln lllt gün~erln
de kati teşhisi) yapılır. Beyoğlu. 
Taksime rlderken Meşelik ~okatı 

Ferah aııartıman. Tel: 40534. 

#* Pr\)f. Dr. ' 

1 
KEMAL CENAP 1 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
PaJa,q N-. l 4. Taksim. Telefon: 
4 3963 Hl'!r!lijı, 1!8at 15 - 18. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilhre mütehassisi 
ıDivanyolu 104 

Mııayenc saatleri Pazar hariç 
her ~ü. 2.5 - 5 Tel: 22398 

Sümer ank Umum Müdü lüğünden: 

Sivas Çimento Fabrikası için 
Teknisyen ve usta alınacaktır 
1 - Teknisyenler 

a - İstihdam edilecekleri tısımlar: ieletme şentğt, Ilboratuvar oemıtt 
Te işletme mühendisliği. 

b - Alacaktan aylık ücretler: Tahsil ve meslekl durumlanna göre 260 
Ura. 400 lira. 

c - İstenen vesikalar: Nüfus, tahsil ve bonservislerinin tasdikli sureti 
hal tercümesi, sıhhat Uğıdı ve aS'kerllkle tlgls1 olmadığına alt vesika. 

2 - Ustabaşı ve Ustalar 

a - İstihdam edilecekleri kısımlar çimento sennyllnde çalUjmış ve tat 
ocakları çamur ve çimento daireleri; pişirme dairesi ve ambalM dairesi. 

b - Alacakları aylık ücretler: Tecrübe ve Jhtısaslarına göre urtabaşı
lara 140 11~ 260 lira, ustalara BS llA 140 lira, 

c - İstenen vesikalar nüfus kAıtıdı, ve bonservislerinin tasdikli sureti. 
hal tercUmesı ve askerlikle 11glsl bulunmadıjpna alt vesika ve sıhhat kA~dı 

3 - Usta Namzetleri 

vfsl 1le llAçlan meccantdlr. Bundan başka mevzuu bareme göre seneden 
seneye ırtındellklere zam yapılır. Me.ml !ıı.ntlert haricinde çnlışanlara yüzde 
otuz ıamıa fazla ücret verilir. istekUierin Oalatada Tramvay hareket daı.. 
resine müracaatları. (719) 

'l'tlrkiye Cilmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASt 
Kurulu$ tarihi: 1888 - Bermayesı: ıoo.000,000 Türk Urn.sı Şube H 

ajanı adedi: 265 

Zlrat ve tlcart her nevi bnnJm muameleleri 
Para blrfktirf:nlere 28.800 Ura lkrnmJye verJyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve itibarsız tnsarrut hesnplnnnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 de.ta çekllecek kur'a ile ~:ığıdnki 

pIOna göre ikramiye da~tııacaktır. 
4 ndet 1.000 llrahk 4.000 lira 1 100 ndet 50 llrabk 5.000 Ura 
4 • 500 J) 2.000 J) ı 120 • 40 • 4.800 J) 

4 • 250 1) 1.000 9 1 160 J> 20 ~ 3.200 • 
40 • 100 • 4.000 • 

otıtKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan a.eaA'ı 
düşmlyenlere ikramiye cıktıRı takdirde ~ 20 fnzla.slle nrUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylt1l, 11 blrlnciklinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kütahya valiliğinden: 
Kütahya Merkez Hastanesi 1çln bir adet FUrbastür, blr adet elektrik 

s.ıntrıtuj, blr adet elektrlka ~ttıv, blr ndet Benmari, ve bir a8et runellyıı.t 
mrs::ısı sntın alınacaktır. 

1 - Filrbastürün muhammen kıymeti 750. elektrll:ll S:ıntrfuJun 350, 
elektrikli etUvlin &50, Benmnrl'nln 350, ameliyat ma~asının 2700 liradır. 

2 - Bunlann umumunun muvakkat temtnntı (375) liradır. 

S - Eksiltme 6/İklncltcşrln/942 cuma günü saat <15) de VllO.yet D:ı!mt 
Encümeni huzurunda yapılacnktır. 

4 - Şartnamesinin blr öme~ı İstanbul VilflycU Sıhhat ve !çtımat Mua
venet MildUrlüğline gönderilmiş olduğundan ıstcklller mez!d~r Müdurlu~e 
mllraeaatla göreblleceklcri gibi Vııtiyet Dnlm, Encümeni kalemindeki dos-
ynsını da ı;:öroblllrler. C78!H 

-=:ı:==D=ev=l=e=t=D=e=m=i=ry=ol=l=a=rı=. =v=e=;:::L=im=a=n=l=a=rı=!ş=l=e=tm=e=-ı
Umum idaresi ilanları 

Dll lskeles1 clvannda Klm. &4+600 de fl.§a~da cins ve miktarı ne mu
hammen bedelleri yazılı blok moloz ve balast ihzar ışı kapalı zartla t:ksllt• 
meye konmuştur. 

Eksiltme 0.11.942 tarihine müsndl.t pazartesi günü saat 16 da Hay
darplşada ı incl 1§letme komlıyonunda yapılacaktır. 

uvaltt:nt teminat 1678 llra 25 kuruft,ur. Ekslltmeye glrnrek isteyen
lerin Jkanunt veS!kalan ve teklif ınektuplnnru Dıtıva ıeden zarfları ıcksllt
meden bir s:ıat evveline kadar komisyona vermiş olmaları lflzımdır. 

Clnsı Mlkt.nn Muhammen bedeli 

ı. el sınıf blok 800 M3 300 Kr. 
2 • • • 1000 M3 250 • 
1 • • • ıımo M3 200 • 
Moloıı 2000 M3 160 • 
Baloat ~000 M3 225 

<670) 
~ATll.lK ctss İNEKLER - Mon

t.oran ve Kının inekler acele aatılık
tır. Oöztepe fırını karşısında dellAI 
İsmalle müracaat. 

SATIŞI TEHİR EDİi.EN - Beyoğ
lnndıa Küçük Pamıakkapı ıoka

tında e, 10 No. 1ı evler 3/11 5alı gil
nil Beyoğlu mahkemesince tekrar ve 
katı satılacaktır. - 1 

Sanat mekteplerinin tercihan tesviyeclllk §ube:ılnden mezun olanlan 
alınacak ve çimento ıenayiine usta olarak yetiştirilecek n namzetlik de'Vresl --------------------------
tçhıdP. 60 - 85 lira aylık ücret alacaklardır. 

SATii.IK PİYANO - Alman mar
kalı iyi halde bir piyano satılıktır. 
Buyülmda Ankara palas oteli sahi
bine müracaat. Telefon: 56.80 - ı 

200 1,İltAl'A SATILIK l!F .. ~t SAN· 
DAr. - Meşhur Halil ustanın yapısı 
Kadıköy lklncl sulh hukuk h!!.klmt 
bay Reşada milracant. - 2 

EGLAND l\IARKA - 45 beygir 
kuvvetinde buharlı lokomobil makl
ne satılıktır. İstlyenlerln Adapnza
nnda manifatura taciri Cemnl Alcnn:ı 
ml\rncnatlan. - 1 

AMERiKAN RADYOSU İSTENİ
YOıt - Mfista.meı Amerikan malı 
radyo satın alınacaırtar. Tel: 40648 e 
milr.ıcant. - ı 

KAÇJRILMI1!ACAK BİR FJRSAT
Portatl.t vidalı demirden ve oluklu 
galvanlzll saçtan bina. Müracaat ye
ri: Galata Perşembepazan samur 
ıokak No. 13 - 15 Mahmut Bilge ve 
ortaın. Tel: 42149 _ ı 

4600 LiRA SENELİK NET VARİ
DAT - Çok merkezi yerde altı bliyük 
daire metin ve güzel bir apartıman 
sahipleri tarafından satılıyor. Her 
gün 4 - e arası Çarşıkııpı Aras elek
trik ma~az:ısı 03 - 95 No. ya müra-
caat. Tel: 22045 - 3 

28000 l.İRAYA - Ycnl bir o.partı
man (140) Ura gelirli dört kat denlz 
ftÖrür bahçesi vardır. Tramvay dura
~ına (2) dakikadır Fatih Klrmastı 
mahnllest Eski Şifahane soka~ı Metin 
apartımanı (3) üncü kat bay Aliye. 

ACELE SATILIK APARTIMAN 

verecekleri 'Vesikalar 2 bel maddenin 9(:» tikraaında .istenenlerin aynı 
olacaktır. 

4 - Tekmil müracaatlar en g€~ 15/11/1142 ye kadar bizzat veya yazı lle 
St:merbank umuml işletme mildilrlilltüne yapılacaktır. (892) 

M mur aranı or 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi baıkanlığından: 

Sahn ve tesl.sler 1şler1le u~raşmak ve bunlara alt olan munmelrttı a.lA
kadar dairelerde taklp etmek nzere ayda 75 lira b:ırem Ucretı ııe bir fen 
memuru veya bu glb1 lşlerl yapmış oldu~una dair vesaik ibraz edebllecek 
bir memur alınacaktır. Taliplerin veslknlarııe birlikte 4/11/942 a.kşamıno. ı 
kadar Taksimde Sıraservller caddesinde beden terbiyesi İstanbul bölegsl 
bnşkanlıiıınn. müracaatıan lüzumu 11tuı olunur. ı96h 

Maarif vekaletinden 
USULU - 4 kat, hav:ıga2ı, elektrik, 
terkos, tramvaya yakın vasi bahçcll ı - Sıvas Bölge sanat okulu marangoz atelyesl binası lnşntı kapalı zarf 
nezareti mUkemmel 9 odalı, 1k1 cep- usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
ıwııı 90 lira lcar getirir. Aksaray Mil- 2 - Bu inşaatın keşif bedeli (247612) Ura 25 kuruştur. 
let caddesi Yusu.tpaşa 123 No. Emlak 3 - Ekslltme, 4/XI/1942 çarşamba. gUnü saat 15 te Ankarada l31iyilk 
Sürat idarehııneslne müracaat. _ 3 Evkaf Apartımanındak1 1l'Slek1 :ve Teknik öğretim mti.ste§:trlıRında topla-
. nacnk VeltJlllk :bmıe komisyonunda yapılcıcnk:tır. 

4 - ADET TORNA - Vargel, plAn- 1'10BİLYALI KİRAUK APARTI· 4 _ Bu inşaata alt proje ve şartnameler, (12) lira (38) kurt14 mukabilln-
ya, makkap, testere, zımpara taşı MA.~ - Şişli'de Bomontl tramvay ıs- de Sıvas Maarif Müdürlüğiinden ve Vekillik Yapı İşleri müdürlüğünden alı
makinesı ve 1lç beygir kuvvetinde tasyonuna ya.kın kalorifer, telefon ve nn.blllr. 
elektrik motörO toptan satılıktır. Mü- sair konforu haiz Mobilyalı bir apar- 5 - Bu inşaat ı in lüzumlu olan çimento ve demir Ve.kllllkçe temin alu-
tacaat yeri: Galata Perşembepazarı tmıan katı bir sene için kiralıktır. nacaktır. 
Samur sokak No. 13 - 15 Mahmut Bll- İsteyenlerin Bahçekapı, Cennanyan 6 - Eksilt.meye glrebllınek için, 
ıe ve Ortağı. Tel: 42149 - ı Han 16 No. da bay Abd1ye mtlroca.nt- n) 13630 lira 61 kuruştan ibaret olnn muvakknt teminatın, 2490 s:ıyılı 

11tç KULLANILMA uş _ M~r lan. - 2 kanun hükümleri dahlllnde verilmesi, 
marka her levazımı tamam bir adet SATILIK KÖ~K Çaml d L' b) En az (200.000) liralık benzeri 1nŞ3atm teahhüt edlldlğine, taahhüdü 

ti - ıc:ı. n ·- 1.ta olunduğuna. dair vesika gösterilmesi. 
gece kontrol saati satılıktır. Müraoaat bade caddesi 8 No. 9 dönilnı crazl el İhale tarihinden üç gun evvel Ctatll günlen hariç) Nafia vekllllğln-
Bayeztt Emlnbey çe§mesı sokak No. çam ve b;<>l mcyva ağaçlan içinde gü- den alınmış ehllyet vesika.sının ibraz edilmesi. 
M. - 2 zeı 1ki köşk satılıktır. Galatn Mah- d) 1!)42 senesine nıt tıcnret odasından vesika alınmış olması şarttır. 

YVKSEK 'l'AHSİL - Talebe yurt- mudiye caddesi 63 No. Telefon: 42864 7 - ısteklllcrin. tekll.t mektuplarını ihnle glinU olan 4/Xl/1942 çarşam-
ları kapandı!;ından ~alan 'korno- - 2 ba günü saat 14 e kadar komLc;yona vermiş veyn göndermiş olmaları lrtzım-
dhı, gardrop perd ler masal:tr, Jtnr- nn'EZİl' - Kı\tlp Sinan, Mektep dır. Post:ıdn. vuku bulac:ık gecikmeler kabul edilmez. (674) 
yolalar, sandalyeler, ynzıhanc, mu- sok:ığında 23 No. lu ahşap on odalı 
şamba ve mutfak Ievnzımıl hergun içinde su ''e elektriği bulunan, büyük 
saat 18 e kadnr Bayezit Enılnbey çeş- ballçeU ve Mıırmaraya karşı fevkalade Üniversite Rektörlüğünden: 

~.TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşrln Ke· -=~~' 
şldeslne aynlan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 liralık 
1 • GOO • 
z • 250 • 
ıt • 100 • 
10 • 60 • 
fO • 25 D 

60 1 11 • 
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ile .sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra gilnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

GÖZEN Mile&-es.."'31 BllyQ.k Pos
tane Cnd. No. tı ve ıtriyat de-

- polann<b 

1 ~~~!~r~~:m .. Q!~~~~. 
1 Beyo~lu AğncnmU, 8.lkızanacı, 

Coplukce me sokak Noiliıııiıi:.••ii 
A :t T~l: 42468. -· w: KAŞELERi 

Satılık aparhman 
Bebekt.e takriben 3000 metre 

murabbaı arazı ile blrllkte blr 
o.partman blnası satılıktır. Yal
nız haklkt mll.)~rtlertn şu ad-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, 

1 
Fındık faresi, Slçnn, Tarla faresi ve buttin fare nevilerin\ öldürür. Bir 
parça yağlı ekmek veya pastırma üzerine surulup de farelerin bulundu
r;u yere bırakılırsa bu mükemmel gtd.ayı seve seve yiyen fareler derhal 
ölürler. Küçük fındık fareleri için fare buğday zehirlerinden serpmcltdir. 
Buğday 25, Macun halinde 50, JJlşe 75, dört misli şişe 125 kuruştur. 

Ve biitün ağrıları derhaf keıe; 
l'CSe müracıı.:ıt etmeıerl rlca. olu
nur. Bay Teodoros Pa..pucc1, 
Yücel Apartman N•), S Oüneşll 
sokak, Clliarurlr. 

Sıhhiye Vekaletinin ruba.atım haizdir~ İcabında ıünd• 1 kate alınabilir. 

H A S A N D E P O S U ve Ş U B E t E R t • 

--·ı\CELE SATILIK --· 
KAl\IYOl'ı'ET 

KURTULU 
BlÇKt ve DlKlŞ 

DERSANF.Sl 

İdrar yollan iltihabı yeni ve esh1 belsoITTıklutnı idrar zorluğu ve 
mesane, prostat utlhabı, s~stıt, koll slstitler , böbrek rah'lts.zWtlanna. 
karşı en mlikemmel b•r 1llçtır. BELSAMITOL kull.ın nl r bu hasta
lıklardan çabuk kurtulurlar. Biitun Eczane ve E "'l d P'll:'lrındn ara.yı-

l nız Depoc:u· sn.mı Aksu. T BJnkası nrk.ı : n11w ncıl.".. knk No. 5 
•••liımn••••ıill•ı ta"lbul. W1 A p; 

Açık rttırma ile satış 
Bayan OL.'llO,e alt esyıı.la1. gum\1.Ş!er, »l.:>lulıır, halılar ve saırenln 

sntış'ına devamı 1942 2 nel te<Jrinln 1 el p:ı.z;ı.r gunü ;ab:ıh saat 9,30 
d;ı Beyo(;lunda Ayazpaşada Park Otell k r ısında HAi"'IRI.I Apartma
nın ı numaralı da.ireslnd" satılnc.ı'ktır. İnglllz ma f maun koltukl'.l.r. 
c ki İnglllz me: .. ,. ağacınd:ın .M:ı.rokm kaplı gUzel bir ko!tuk Boule 
Bronzlu bahu, ayaklı eskl Frilnsız '4a'lt. hak ld Ar::ıbe .c ve moza!l: pa
ravan, tabure, tavla ve kutula:. Inglllz ma tf maun b!r etajer. Arabc.>:l: 
uzel bir fener, hakiki kesme krl ... t.al renkll u tnkımlan, yarım krl.'.;tal 
u ve şarap kadehleri, bir çoıı: muhtelif Ingl.llz, Ru'> ve Tilrk ~UmU., p~

çalnn kadife ve kumaş perdeler ve tliller y nl halde m:ı.vl storlar, 
nınun ve lake Şlflnlerli dolnpI.ır, guzel blr kilçuk mııpl,. meşe. elbise 
dolabı; divan somye ve karyolalar, h:ıs1r koltuklar, bır çok muhtelif 

arderop valiz ve el ç...'\ntnlan, bakır ve alumtııyom mutfak t.9.ltımları, 
yeni hnlde hava gazı oc:ı.klan, erk k v 'o.dm lb E'lerl, ket~ lşl .. -
melJ çarşaf ve yastık yllzl"rl. bir çok r;am:ı.ı:ır takımlan ve batt;ııııye
ıer. Slnger dll:lş makine 1 I.nglllue "' Rumca ltitap!:ır e ki Kaz l:, 
Ferahan .. Beluç, Mllls, Kay rl ve Anadolu hı.lı ırı. 

t2W?wz:JW"3 

1 
Talebeye tenzilat yapılır. Adre>e dlkka L5. "ll Ş:ı.!r H mı"t so!mk ı 

No. 4'3 
il LfMRU 

1 
Devlet Deniz Y otl~rı isletme Umum ı 

____________ ...;.;l\1.;.;.H_~_i•-~-'-~:_rr._·i __ ı_ı~_A_"mıR_r_• __ ........ ~------
MUDANY A HATTI KIŞ T ARiFESİ 
I&tnnbuldan 2/11/942 paortesı ~ünü kalkacak &';)ferden IUb!lren Mu

danya hattında KIŞ tnrlfeslnln tatbikine b:ı [macaktır. Bu tarifeye göre 
postalar İstanbuldo.n pazar, p:ı.zartesl, çarşamb:ı ve cuma günleri s.ıat 
9,00 da ve cumartesi 14,00 de kalkacak ve ertesi günler İstnnbula. ddnecek
ıercllr. Paz:ı.rtest, çarş:ı.mba ve cumartesi postalan Gemllğc kadar gtder. 

'981)) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
13/11/942 cuma günü saat 15 de Ist!lnbul Telefon Müdilrlilğtl ekôutme 

komisyonu odnsmda 1286.40 lira k~lf bedelll şı.şu telefon ınntroı binası ta
rasa ta.mirl açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksllbme, Bayındırlık 
1şlcrl genel, hususi ve fenni şartnnmeıert. proje k-eşlf bült\sasile buruı. mü
tererrl diğer evrak Levazım dairesinde görüleblllr. Muvakkat .temln:ı.t 96,4a 
liradır. ısteklllerln az blr taahhütte 600 liralık bu işe benzer 1ş yaptığına 

1 datr idarelerinden almış olduğu ve.;lkalara istlnad:!n Ist".lnbul vlldyetlne 
muro.cantla. eksiltme tarihinden tatll günlcrt hnrft 3 gun eHel alınmış eh-
llyet ve 942 yılına ıalt tlcaret odası vesikaları ile ı.telmelerl. ıc960• 

Istanb~I Bölge Sanat Okulu 

I»; Marka .çok az kul! ntl
nuş bir kamyonet seklzl yeni 
üçü eski on bir adet tç ve ~ 
lasttklert ll Mrnber nc:!le s:ıtı
lıktır. 

Milrncant: Dııyautta Merc:ı.n-
d:ı. Oaferly h:ınmda. Nefet 
Dev' er. 

lUüdlttslı Bayan Papa:ıylln 
Haftada d~rt glln kadınlara, 

günde üçer saat Fransız usulü 
ile blçkl ve dikiş dersi tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe nıusad
dak diploma verlllr. Ferlköy Te
pcU.,,"tü 1113 No. Pa.pazyan aputı
m:ı.m. 

KULLANINiZ. TEStRINİ DERHAL GÖRÜRSÜNÜZ. --

Veya o hükümdeki 

Müess at ve Teşekküllere 
R~ mi d.lıre:cr n vel' ::> htikumdekl mUeSX!S3t ve teşekkullerln 

g ~etelerde ne.şredllecek llinlan, bir llmltct 'Jlı'k.et tnro!ından ltai:ıul 
ve gaze l"ra t vdl edilmekte lr.11. Bu llmtt .. t ştı'k.:!t elyevm halt tasfl
yedecllr. 

nu defa yeniden teşekkul den ve bulun Turk matbu tının 
nlakndar ()lduğu 

Türk Basın Birligi ve Ortaklan 
e 1r ~ <'§l 

Şirketin mevzuu iştigali : 
R mi daire veya o lıukumdeki d:ıirelerln ve mu ~elerin ticari 

malılyette olmıyan ilanlarının gazete ve mecmu.:ıl:ırda vcıı:ılr iliın 
yapılan yerlerde neşri için k !ıul ve neşir va51talanna evkedlp neşir
lcrine tava utttur. 

Diye yazılı bulunduğundan bundan bôyle ı-e.:.'"m.l dalrcl~r tt~uı.:ı.-
nnın doğrud:ın doğruya: 

Türk Basın Birliği ve Ortakl arı 

Resmi ilanlar şirketi 
ne göndermelert IAzundır. Bu yeni şirket bütün re.:;:nt Uô.nl.arı btr lntı
nm dahlllnde ve ku.nunl mUddetıerı zaırında ve gUnü glhı.üne istenen 
her gazetede neşrini tt-mln etmekte olduğu gibi hasılA.tımn % 70 lnt 
de Basın Birliği yardım teşklllltına venne'ktedlr. 

Tıısflye halindeki hlr sirlcete veya diğer turedl mutava ıllara 
gôndcr:llen resmi ilantıınn d:ılrelerlnln matılmııt ve mııvafakatl:ırt ha
ricinde, gazete adları dckişllrilmek suretUe neşrine te,ebbu.<t edildlkl 
(iğreııflmektedir. 

Binaenaleyh resmi daireler, lianlıırmı diledikleri · bütün biıyiık 
ve gündelik siyasi gazetelerde neşrederek her yerde herke-t tarafından 
okunmasını temin edebilmek için do~rudftn dntruya ve yalnız : 

tstanbul Ankara cnddest SıJ nurn.'lralı Kaya. hanındaki 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi 
ne ı:or.dennelldirler. Telefon: 210%! 

müdürlüğünden: . . .. 
Okulumuzda daimt çalışmak flzere tesviyec!lllc ve tornacılıktan anlar, lyt ----· Oksürük ve Bronsitl 

b!r işçiye ihtiyaç vardır. Tallp olanların lmtlh:ı.n edilmek lizere okul mil- T u R A L 
dürliiğüne müracaat etaneleri. (1003> .lia 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez 

Satın Alma Komisyonu Reiıliğinden: Komprimeleri derhal geçirir. 
ı - Komisyonda mevcut mununelerlne uygun şeklide 7000 yedi bin cm KUTUSU 35 KURU~1UR. ••••••••I er kundurası kapalı zarf usulü ile ek sU!Jmeyc konulmuştur. iıl••••••• .., 
2 - Komtsyond:ı mevcut numaralı nümune için 82250 ve iki numaralı •••••m:ı•••••••••••••••••••

nümuna 1çln 91000 Hııı. bedel tahmin olunmuştur. 
S - Bu husustaki şartname ve nü muneler her gun komisyond:ı. görüle

blllr. 
4 - Eksiltme 2 lklncit-:?şrln 042 tarihıne nıı.:sadlt pıız.ırtesl gtlnfl sant 

15 de Ankarada Gumruk ve lnhis.arlar Wk1Ueti bm:ısı dahlllnde t<'lplanacak 
olan Oümriik Mubaf'nza. geııeı komutanlığı m r:Cez satın almn kom ~onun
d:ı. yapılncağınd:ı.n lstek1Ue1ln teıu gün ve saatte k.:ınunl ve_lka vo t m'nat 
ekçelerlle birlikte komlsvqpn baş vurm:ıl:ı.rı. C565> 

Deniz f abrikalan umum müdürlüüünden: 
Oölcilk deniz fabrlkabn .,,in dbkumcuye lhtt,pç ı;vnıldüğü.nden is !dı

l rln ylllk kA.ğıdı ve bon n : rıle bırlilt e im~ an edllm k ü ere r, nel 
:ı r e murac at ıın. ı 01. 

Büyük Avize Aranıyor 
Bilytik bir nvlze'yc 1htlyac.mız vardır. RenkU olursa tercih edlllr. 

B yoğlu, lstiklal c:ı.ddeslnde 353 num:ı.raya tahriren müracaat. 

Deniz fabrikalar1 umum müdürlüğünden: 
Buhar m'lld.nelcrl, Dizel ve ~nz!n m.otorlert tamiratında çalı.ştınlmnk 

uzere b'rlnci sınır tesvlyec ı r lhtlya9 va.rdır. Talip olanlann bonservis ve 
M bıl k ı lar le birlls:~ ımlth:ı.n e:illm k üzere Oölcuk den!z fabrlkal:m 
g ..ı ı nıud• r "un~ m nca ı n. .. ıooı;. 

M 111 
Emlak Alım - Satım 

inşaat Bürosu 
ve 

Satılacak eviniz. arsa.ruz, npartımanınn; ve yerlnlz mi var? 
En iyi müşteriyi Fatüı ımm Emlak bürosunda bulursunuz. 
Parnruz var da ev, arsa, apartıman. dükkiln mı olncaksınızT 
Muhakkak Fatihte Mlllt EmJdk bUrosundan fikir alınız. Onun 
eli altında ve her ~emtten beklenmedik ne fırsatlar vanhr. 

Adresı 

Fatih - Tramvay caddesi 28 No. da MlLLl 
EMLAK Alım · Satım İnşaat bürosu. · 

RADYOLARI 
19 4 5 

MODELLERİNİ 
• • • 

DiNLEYiNiZ 

.. . 
Y.NVHENOJ3 

GAlATA .. 
KAllAKO'l Nl.AS 

Ve Bütün Ağnlan Derhal Keser. Her Eczaneden Arayınız. 


