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Almanlann amele mahallesine 
arasız hDcumlan devam ediyor ~

uhabirine yazılı olarak gönder- le Rusya bakımından 1ş& yaramış 
ği beyanat, üzerlllde dikkatle sayılır. İngiltere gözüyle ikinci 

urulmaya değecek kadar ehem- cephe, Almanya ile do~nıdan 
iyetıidir. doğruya karada harbi kabul 
Sovyet dayanımından, Rusya- etmek gibi bu harbih son 

Rın sonundan ümidini kesmeyen ve kesin g1ri§im1dir. Buna, Rus- t t bul k tuluşunun ylr R 1 M d k böl • d •ki a• 1 •• k b• ~omünist .. Şe~.i ~ngiltere ile Ame- yaya yardım gibi ikinci derecede ~c~;ıdÖnü!.ünü dün bü~ us ar oz o gesın e 1 gun u ır 
,.rlkad.an gordu~'il yardT11, Rusya- sebeplerle karar verilemez, ancak merastınıe kutlamıştır. Şehir er- ' • 
· ya yüklenen agırlıkla olçerek az hazırlıklar bitip zamanı gelince kenden ba aklarla donatılmış muharebeden sonra bir şeh·ırden ç~k·ldı·ıer bulduğunu açıkça söylemt:kten işe başlanır. İngiltere içln, ikinci tı Bir kaç yr gündenberi devam g , ~ e 

'e~~~~~~nlarda göze çarpan ~~!~y~0y~~~ b~~ :::ı.~~ eden yağmur kesilm1§, hava aç- Vichy 7 (A.~ - Alman zirhli moblllnl, 6 sarnıçlı kamyonunu tah. 

l?aşlıca nokta, Rusyaya gerektiği namıys.cak ayn şeYıerdlr. Rusya mı~. asim lştirA.k edecek kıta- ltuvvetleri StalingraC! ıehrinin (çlnde Moıkova'dakı• rtp ·ıreya. hasara u~rattııat. 3 cepha• 
gibi yardım edilmediğini hep nasıl oısa harbe devam edecektir larlaerokul etalebelerl sa.at dokuz mühim bir Rue lc~etinl çevirmlr ne deposunu havaya. uçurdular, 5 ba· 

~erikan kaynaklarının öne sür- ve bu harbe İnglltereye yardım buçuktan itibaren Sultanahmet Jer, birçok yeni malıalleleri lıgal et• A k f ~ıy.ıI'U:~X::~~rinı B~~f;~~ı~!; r:; 
mesidir. etmek için ginnemtştir. me danında to larunağa b la· mişle.rdir. ~tolr;bolmdan gelen h~- merı· a se ı· rı· 

Geçen hafta Moskovaya giden Rusyaya yardım diye bir mace- dı Y
8 

da 
2
P
1 

a .. e to ,. aştıldı. berlere g8re, Almtn ukert mahfil- kısmen lnıha. ettııer. 
1 - M Roo t aat on P •' P u 1 ..ı S l' dd Jd b kA Stallngıad'da dfin de şlddeUl mu• ,Willkie, bu yo culuga . se- raya atılmak, ngllterentn son lptlda aziz şehitlerin hA.tırasına e... ta ınpa a are abn ıey- • hl4rebclere devnm edlldl. Düşman bü.. 

veıt adına katlandığım unutmuş kuvvetlerini darmadağınık ede- hürmeten bir dakika. herkes lh- rlnden memnun görUnUyorlar. yük piyade ve tank kuvvetlerlle şeh· 
gibi, Rusyanın durumunu çok btlir. Bu yersiz fedak~rlı~ın t' az1 ti aldı Bundan son. Kafkaıyada Alman taarruzu, y.- B. Rooıevelt'e bar!> r1n fabrika mahalleslndeki mevzile·' 
karanlık göstererek ikinci cephe Rusyaya hiç faydası do~a- ıran:u v Y~areket' etti. Kıtalar nf terakkiler byd~tmiıtir. Alman gayretleri hakkında rtmıze ardı arası kesllmlyen hüeum-
8.çmakta geç kalındığını söyle- dıktan başka İngilterenin de ~ ay olunu takibederek dai kıtalan birçok dai tepelerini larda bulundu. Öğleye do~nı 12 düş· 
~~ti. Şimdi d~ gene Amerikalı Rusya lle beraber karada. yenil- T~ı:t g~ldiler Burada bayrak zaptetmftler, Rua mevzilerini yar- rapor vermek İçin man tankı bir kesimdeki mcvzııcrı. 
lanmmış bir a3ans yazarı, Stali- mesi ancak Almanyanın tam zar km mi · ıldıktan sonra mıılardır. Ruıların zırhla kuvvetler- Vaıingtona gidiyoi' mıu g1nneğe muvaffak oldu. Yapı.' 
pin ağzında:n ikinci cephenin tek fertni çabucak gerçekleştirmeye ~e ~s ıJ:t Sö 

1 
dl e le Almanların eon günlerde xaptet- lan muharebelerde akşama do~ru . 12 

yardım çaresi olduğunu ilAn edi- yarar. Halbuld harbin sonu, Av- b eyec kıt ~u artt Yer ta;l
4 
mlı oldukları Winknijhop ıehri.ne --•- tanktan O'l blrlnl t.ahrlbetuk. ön 

yor. Bu Amerikan propagandası- rupadald milletlerin, hattA R~ unu a ann geç resm yaptıklari taarruz pllılcilrtülmUıtür. Londra 1 (AA) - Birleıik mevzilerdeki erlerimiz, bir tabura 
na bakılınca ikinci cepheyi ister vanın sonradan kurtulqş lmkA.nı be~i. t ıt d V 

11 
B 

1 
dl Moılcova da, Groznl istikametinde Amerikanın Kubiıef teki büyük yakın düşman kuvvetini imha ett:.ıcr. 

görünmekte müttefikler arasın- İnı:?ilterenin, elindeki kuvvetlerle ~al 1°~ at; a 
1 

ı8 veehte e a .. Alman taarr'12unun en hld devreat- elçiai amiral Stanley, Amerika 12 taknı da ha.sara u~tt~l:ır. 
da birlik olmadığına hükmedile- sağlam kalmasına ba"lıdır. ye ebsl, har "reks vet .. ~lı"ar ~t- ne girdiğinJ 'itiraf etmiıtir. ile Rus:yanın harb gayretlerini Staıingradın şimal batısında ön 

. t kill 5 mına r eye.. omu <W& r. u - ) 1- 1 nıenllerdc-kl erlerimiz, düsmanın 
bMillrk. Çündk.~ ... ınügiAl ere BKaşve , Rusyaik can havllle, bazı genç derek halkın orduya. şükranl~- Londra 

1
1 (A.A. - Moak?va· ~ir1 ~ıtirmck husueukndla.l Roosc-· inatçı mukavemct1nl yenerek bir mlk· 

os ova onuş vam amara- ,A.mer alılar ise propaganda. ve nı bildirdi Vali ve Belediye Ret- da çıkan zvcıtiya gazetesine g8re. ve t e rapor verme ç n mem- tar .ııerllecmer. Takriben 500 dıi~man 
sında söylediği nutukta ikinci spor gayretJle bu sonucu hesaba 1 D Lfttft Kirdar dün akşam geçen paZAJ' gilnil Stalingradda vu· laketine mezunen gideceğini aöy- askerini imha ettiler. Küçük gurup• 
cephe meselesini Stalinle koft.U- katmadan ikincl cepheyi - ne S d r. fln Taksim Belediye ku l>ulan muharebeler kadar ılddet• lmiıtir. Amiral St.anley Moııko- ıanmız, mesk\ln bir yerin kenar ma· 
şarak tamamen anlaştıklanru, paha.sına olursa. olsun - hemen o~ ~ere dae saat 20 SO da bir H ve çetin çarp1pnalar ıimdiye ka- vayıı. gitmiş ve diİt\ akpm B. hallelerln kadar Uerllyerek ıo ate~ 
hattA ne kadar tehlikeli olursa isttyebllJrler Boğazlanan yahut ~ f ~ •• bl ' tule ir d dar olmamııtır 3taUe ile görüımüıtUr- Sefire mevııltnı tahrlbcttller ve 150 nazil ı 
olsun her fedakarlığı göze alarak denizde bo~~lmak üzere bulunan zedya ~ ve~~ !!, ~u t!ııl tT Volga'dakl · Ruc donanmuın~ kara ve deniz ataıemiliterleri de öldürdüler. 
en kısa zamanda yeni bir cephe Neemeddln Sadak n.;re Horlkuyla..-ı"':!! '~- ş r. to...-uıu Stalingra! müdafilonnt'n. refakat edecektir. Ruıyada bu· Mcndokt& kuvvetıcrlmlz, 3 dfı~an 

ğ S ti ı1n t k gü . uÇce a ev °' uıue m~mere- .. .,. • hn üskü " İk açıJaca ma ovye e ar ı - (Dr.ramı tahlfe J, ıDtan S te) 1 t rttb dit iştir taldviye kuvvetlerl almala.rına yat- lunan Amerilca Hariciye Neza- ucumunu P rttu. l gün süren 
\'enip inandıklarını tatlı bir di,11e er e e m · dım etmektedir. Mealdln bir mahal· reti Şark.t Avrupe. ıubeıi müdü- ş!ddetu bir muhnrebeden sonm ınes. 
anlatmıştı. Eğer M. Churchlltin lin istirdadında be filonun teairl gCS- rll sefire gaybu'betl eıınaaında k\ln blr yerl boşalttık. 
Moskov.aya kadar ~ldip, 1klncl rülmüştür. vekalet edecektir. Novoroslst: çevresinde kuvvct!erl• 
cephe hakkında Stalıne meram Dü' ki R bl".... ı mlz, düşman hücumlannı püskurttü .. 
anıatmıun tavda vermiş, Yllan hl- n gece UI .te ıgı . ler ve tutttlkları mevzileri muhara.-
kAyesine dönen bu cephenin za- Moııkova 7 (Radyo) - Dlln gec:e ya.- henin dlR'er kesinılerlnde ehemınlye- za ettiler. 
manı şekil etrafında iki taraf mı neşredilen resmt Ru.s t.eblltf.: te değer bir değijlkllk olmam19tır. Slnavlno b51ge.;:lnde, dıişmıın 2 tü-
1çten' uyuşmuş olsalardı Rusla- 6 llkteırtn gilnQ !lcıtalanmız. Sta- Tebliğe yapılan llAvede fOy'le deni- men ne taarruza geçti, htı~uır.lan 

k 1 t l ' anı llngmd ve Mozdolc mınt.akelarında ltyor: 15 1lkte~rtnde tayyarelerhnlz, püskürtüldil ve 4000 klşl kadar z:ı.yl-
rın -:- arar aş Jn an zam dilşmanla muhareb&ler yaptılar. Cep.. düşmanın 5 tankını, 25 kamyon oto- at verdi 
bcklcyıp, yahut lmkAnsızlığa akıl · 
erdirip - bu meseleyi bir müd- -------
aet olsun, boş yere kurcalamak- s· Amer· kan M St ı() h d 
tan cekinmelcri gerekirdi. Hal bu- ) r ) • () e n ar Slo_venya 
ki, M. Churchlllin cıİkincl cephe 
meselesini ~onuştuk, inandırdım, 
anla..ştıkn demesine ra~en, ar
kasından Moskovaya giden Ame
rikalı yüksek bir Delege (<İkincl 
cephede geç kalıyoruz» diye hay
kırdı, hemen sonra da Amerika
lı bir ajans, Stallnln aynı şikAye
tlni tekrar ilful etmeye vasıta ol
tlu. 

Demek ki Stalln Churchill'in 
ta Moskovnya kadar gidip ileri 
sürdüğü delillere ka:nınamıştır. 
Bundan başka, Amerikalılar da, 
'fngillzlerden ayn olarak, bu cep
henin hemen açılmasından yana
rurlar. 

lngilteredcn arasıra «İkinci 
cephe açılacak, fakat zamanı ge
hnce açılacaktırıı sesleri yükseli
yor. 

Askerlikle haı·b fırsatı bakımın
(1an, hiç şilphe yok ki Almanya
ya karadan saldırmanın tam za
manıdır. Almanya Şark cephe
~inde zorlu bir durumda olanca 
hızile çarpışıyor. Avrupanın Garp 

~
yılarrndaki kuvvetleri nlsbeten 
zdır. Bu bakımdan başarı 1m
Anlanna - eğer varsa - en el

verlşli zaman şimdidir. Bundan 
b~ka, karaya çıkına hareketi, 
tok sıkışık, tehlikeli günler geçi
ren Rusların yükünü herhalde 
hafifletecek, maneviyatlarını sO'n 
öerece yükseltecektir. 

.t 

Taksim'~ 46nkil geçit resminden iki enstantane 

' Karne usul'/J. kalkaraa •• 

Ekmeğin kilosu 
kaça satllacak? 

ı Bu şartlar içinde, böyle blr ha-
rekete girişilmemesi ancak as~~r- lstanbulda 50 kuruştan aşaaı 
Ç~ imkAnsızlıktan ileri gelebılır. ~ 
Çünkü, İngilizlerin herşeyden ön- oJmıyacagv 1 tahmin ediliyor 
ce Rusyanın yere serilmesini bek-
fodiklerinl sanmak güçtür. Ankara, İstanbul ve İzmirde de =========-========ıı 
• Ruslarla Amerikalılar bu im- kame usulünün kalkacağını ... :1. k k a ~ I e rı 
~d.nsızlığı niçin bilip anlamıyor- yalnız memurlarla dul ve yetim~ 
{hr, olmaz bir şeyi neden isteyip Iere resmt fiatlerle ve karne ile 
auruyorlar? ekmek verileceği yazılmıştı. 

Ôğle paydosu ne kadar, 
sürer? Çünkü, ikinci cephe meselesin- Ankarada salA.hiyettar bir zat: 

~e iki tarafın anlayışı başka tür- «İstanbuldan ekmek karnelerl- --
lüdür. nin kaldırılması hakkında veril- Dün öğleden sonra aaat 15,30 da 

zırhlısı batırıldı Amerikanın Ankara 
büyük elçisi V aşingtonda 

Bir emirname ile Alman• 
yaya ilhak edildi 

Alman hurludu 6 CA,A.> - <Rcu· 
Amerika hükumeti bu Vqington 6 (A.A.) - Amerl- ter): Yugoslııvya'nın Sloven eyaıeu 

h t •o"' 1 .. l 'kt kanın An icara büyük elçisi M. Stein.- m.nhnlli vallsi Relner, eyn1et halkı· usus a .. z oy eme en h d ki v · ld' s • • , ar uça a aııngtona ge ı. e- nın Alman ordusunda askerlik 1111.· 
ımtına ettı fir, B. Rooıcvelt ve Hariciye erkan1 metine tabı tutulacaklannı blldlrnt'"" 

ile görü~eceğini ıöylemiıtir. tir. Eyalet halkının Alman kanından 
Roma 6 (A,A.) _ umuml k:a.rargl- olduğunu lddln eden Relncr, bunla-

11ın bir tebliğine göre btr İtalyan de- Irak kabinesi İstila etti nn blr Ukteşrinden lUbaren buyüt 
nlzaıtın Atla.ntııcte Mlssislpl tlplnde anya tebalı.sı olduklarını söyle-
blr Amerikan ~ıı'hlıs:ını batımııştır. Batdat 8 (A.A.) - İ.rak Başve'klll mıştır. 
[Akşam: Mlsslsipt Zlrhlısı 1917 se- dahııt nıahl!yettıe 1ktısad1 meseleler iktisat ve Münakalat 

nesinde inşa edllml.t. 33,000 tonluk blr ha.klunda hu.stile gelen blr filtlr ay. Vekillerı· 
gemidir. 75.5 luk 13 btlytik topu, rıiıtı netk:estnde ıstıfa etınlftlr. Naip 
3 tayyare.si ve 1558 tayfa& vo.rdırJ yeni kabtne-nln teeekkfiltbıe kadar 1f İktisat ve Milnakaillt Vekillrl bu 

Vaşington 7 CA.A.> Amerikan başında kalmasını B84Vek11 Nur! pa- Bl!-ba.hld ekspresle Ankara.dan gelmlf· 
hükiımett AUantlkte blr Amiertkb.n tadan ricA etınlştlr.. lerdlr. 
zırhlısının batırıldııtı hakkında. söz ıaı:ı111r:H•uır.n.:ıc11-ırı·r11,,,~ .. ,rı:ı1~111111111111111111111 1111111111111111 .. 111 söylemekten imtina. etml.ştır. 

Abbas Hilmi 
paşanın altınları 

Canneı 5 (A.A.) - İçinde beı 
.,olcu bulunan ve eski Mısır Hidivi 
Abbas Hilmi paşaya ait olan bir 
otomobil 20 milyon franlt kıyme
tinde altın külçelerile hududu geç.
meğe çalı~ırken Fransız polisi tara
fından tevltif cdilmiııtir. Eski Hidiv 
altın kül~esi halindeki aervetinin bir 
kısmını lııviçrenin Cenevre şehrin- • 
deki bir bankaya nakletmek, gene 
külçe halindeki diğer kısmını Mon-
te Karlo limanında demirli yatında 
saklamak istiyordu. 

Churchill, Stalinin 
demeci hakklnda bir 

oey söylemiyor 
J..ondra 6 CA.A.> - Avam Krun.ara

sn<ra B, Churchtll. B. Stalin tarnfm
dan bir Amerıkan gazetesine yapılan 
demeç hakkında tefsiratta bulunmak 
lstememcyt1r • 

v v v \; 
J 

Ruslar için ikinci cephe, sade- mlş bir. karar yoktur. Karne hic h!-' husust~ malômat ahpak üzere 
. Ç,e kendilerine tesirli bir yardım bir şehırde kalclı11lm~, yalnız b~. ~~~ d.aıreye telefo~ ~.tmek. ~ube 
hareketidir. Büyük çapta karaya bazı yerlerd~ bu iş valilere hıra- m~dur .eril~ .~ 1rorutmeık ıc~p B. Myron Tay lor 

f
. ıkma hareketi, kaç yüz bin kişi- kılmıştır. Istanbul gibi bir şe- etti. Hıç bın yerinde yok. Henuz Londra 7 (A.A.) - B. Roose-

e malolursa olsun, ister başarıl- hirdc karne usulünün kısmen yemekten diSnmemltJer. velt'in Papalık nerdlndekl şahsi 
ın, ıster suya düssün, bir kısım dahi olsa kaldırılması, şimdilik Öğleyin yemek paydotu U den mümessili B. M1-l'on Taylor dün ak
~lman kuvvetlerini o vana çeke- tatbiki doğru olmıyacak bir iş- 13 e kadar değil midir? 17 de ,am yemeğini B~pekil B. Clıurchill 
tektir. Rusva yok olduktan sonra tirıı demiştir. daireler kapandıiına ıöre 15,30 a ile beraber yemiı ve Hariciye Na
yapılacak her şev boştur Böyle Fakat Istanbulda şayet karne kadar selmiy• midür ne v.Jat ~ aw ij, E4ia araf.Maa da biaul 

lKEl.pı.sız ka1an Maçka m.eurlıtıncia.J 
-Bu.A..Dt? 
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Sahife 2 ' Teşrinievvel ff.U 

SÖZÜN 6ELiŞi HAR~ DURUMU 
Anadolu mektupları: 4 

Zenginleşen köy Gündüz hayatı 
Ş imdi lstanbul Avnıpada gece hayatı olan nAdir §ehlrlerden 

biridir. Işıklan gece Jçlnde pmI pınl parlıyan, eğlence 
yerleri gece yanlanna kadar açık, nakil vasıtaları ertesi günün 
Ilk saatlerine kadar caddeleri tarayıp duran aşağı yukan tek 
§ehir. 

" Köylü sigarasını şehirli~ 
lere bıraktık gayrı,, 

j Amerika'da ikin&i cephenin 
açılmasını istiyenler çoğalıyOr 

Halbuki ne zamandanberl - hattA senelerdenberl -Avrupa 
§ehirlerinin geceleri karanlıktlr. Geceleyin Avnıpaya bir kanın· 
hğa girilir gibi girildiğini oralardan gelenler SÖ.'flilyorlar. Eskiden 
her Avrupa şehrinde eğlence yerlerinin göz kanuıştıncı ışıklarlle 
param parça edilen gece, şimdi caddelerde, meydanlarda bir tek 
1Ş1kla delinmekslzin, simsiyah bir su gibi akıp geçiyor. 

Daha köyün henüz dışı değiş
memi§th' anmıa fç!nde değişlk
llk çok. Odaya oturur oturmaz 
Ağa her vakitkl gibi önüme 
madent bir sigara tabakası tır

Yazan: 

M. Şevki Yazman 

Almanlar Stalingrad'da ve 
Kafkas cephesinde yeniden 

bir miktar ilerlediler 

Avnıpanın bütün ~ehirlerind~ geceleyin ışıkların söıidürül
mesi, cıdüşman göriiro korkusile değildir. Eğlence yerleri mat~m 
tutulsun diye erken saatlerde :kapatılmıyor. İnsanları gün ba
tınca evlerine ginneğe davet ederuer bunu sokaklann huzuru lçln 
yapmıyorlar. Geceleyin ışık, devlet kasası için de, hallc: kesesi 
fçin de van yoğu götüren bir masraf kapısıdır. Her til'rlü yersiz 
masrafiann lmılıp artanın topluluk menfaatine verildiği böyle 
bir devirde clnnsedilsin. sinema seyredilsin, gezllsfn, tozulsmı diye 
olancn kömürü harcıyarnk geceyi aydınlatmaya çalışmak kova
lanan gayenin öziyle tnban tabana zıt bir harekettir. Şehirler 
,eceley:in her düsünccnin üstünde olam!: bu diişiinceyle karan· 
Jıkta tutuluyor. lşıklı>r erken söndürülmckle, eğlence yerleri 
erken kapablmakln. t·..,mvaylar, vapurlar erken durdunılmnkla 
bir gider kaynağının o!uğu erken tıkanmıs oluyor. 

Çok şükür pek yakında fstanbullUl dn Avrupa şclilrlerl ara-f 
sın<lakl ~ayri t.abii gece manzarası Uıb;; ~·ekline girecek. Hayat 
erkene almıyor. Işık tasnrrufu. I:m-+ · ·· -ür olmak üzere, maddi, 
mane\1 bi.r çok tasamınarn imkan \ cektir. 

Dünyanın böyle blr devrimle insanlar için gündilz hayatı 
kafidir. Şevket Rado 

'M ob.k!:melerde: 

la tmadı. Bir Yenice paketi uzattı. hoş göreceğlml zannetmiştim. Doiu ceplıesl s 
~ Ağa sigarayı değişttrm1şs1n Halbuki k6yde ağzı kok~ ras· 

dedim. Sen her vakit Köylü içer- gelmedim. Vakıd Ağa köyün def~ ' Son günlerin en mühim hldi-
din terlerini sakladığı dolabı açtığı eeıi ikinci cephe meselesidir. B. 

...:_ Heh, diye c~up verdi. Bu zam8:11 burada bir 1k1 rakı şişesi Stalin tarafından bu hususta ya-
daha güzelrnlş. Geçen blzfm oğ- de gözüme çarptı amma, yanın- pılan beyaııat hor tarafta büyü}( 
lan Atlıdan da getirdi. (Sipahi- da kinin kutulan da vardı ve akisler uyandmnı~hr. Amerikan 
ocağı dernek istiyor) o daha gü- «sıtma için kullanıyonızı) diye mahafili bununla bilhall88 ala-
zelmlş. Amma §1md1 kalmamış. 110.ve etti. Ağa her şeyde ihtiyat- kadar olmaktadır. Amerika Ha-
Bunlardan biraz da. biz içelim. lı adqmdır. Bundan da bulunçlu· riciye müstep.n B. Weltea gazeı-
«Köylüıı sigarasını şehlr1Uere bı- rabllir. Ne çıkar? tecilerin sualino cevap vererek 
raktık gayrtk. · _sı.~ası gelmişken buraların en deml~tir ki: 

A k d d h1 d .. .. e- büyük derdi sıtmadan da bah- cB. Stalin'in beyanatım bu-
r asın an a ç uşunrn tın k.. 11\ ün k dikk t k den kahve ısmarladı. Halbuki se ek lft.zım. Bu sene oy ı n yü · ate 0 udum. Amerika-

evvelce kahveyi hediye olarak kederi yalnız bundandır. Kinin ı nın Rus kuvvetlerine elinden ge
bi getirirdik Ağa ancak ondan azalınca bu mendebur çoğalıy~r. len yardımı yapmağa azrnetti-

z ' Yoksa köylü kazanç vergisi dü· . ğini tekrara lüzum görmem; çün-
sonra ısmarlardı. şünmedıın kazanıyor. Muamele 1 kU bu bir çok defalar bildiril-

Öğle yemeği zamanı wgelmlşti. vergisi düşünmeden muamele ml~tir.:. • 
Sini hazırlandı geldi. Aganın ye- yapıyor. Buhran vergisine aldır- Amerika Ayflll meclisi ve 
rneğl her vakit boldu. Fakat bu madan buhranı atlatıyor. Elve- Harbiye encümeni reisi ıu ıöz.-
sefer nazan dikkatimi celbeden rtr ki sıtma onu yere vurmadan lerl ı6ylemi~tirı 
ekmeğin beyazlığı oldu. Halbuki o harmanı kaldırsın cA.akeri ıeflerimizo lnanma-
eski senelerde ben köye gelirken Köylünün zenginlik. alAmetı lıyı.,. yoksa halimiz fena olur. 
ekseriya ekmeğimi de beraber -. 
getirirdim. Şimdi §ehtrdeldlere ola:n altın meselesi n~ldır.? , Stalin'in endiıeıini takdir edi .. 

iddiasıdır. Amerikan gazeteleri 
Rusyada durumu çok nazik gös-
teriyorlar. 

Dün gelen • haberlere söre 
Rusyada ıvaziyette esaslı bir 
değişiklik yqktur. Alman teb
liği Stalingrad'da ve Kafkasya'
da bir miktar ileri gidildiğini 
J;iJdiriyor. Sovyet tebliği de Al
manlann Stalingrad' da büyük 
kayıplar pahasına bir miktnr 
ilerlediklerini kabul etmektedir. 
Loındra radyosuna göre Alman-
lar merkezde, bütün gayretle
rine rağmen ilerleyememişler
dir. Şehrin ıimnlinde mevkileı
rini tahkim ediyorlar. Kafkas
rya' da taarruz hafiflemiştir. 

Mısır'da: 

Durgunluk devam ediyor. 
Kum fırtınaları yiizünden hava 
akınları da hafiflemigtir. 

Uzak Doğu'da: Eminönü meydanında 
yankesEci~~k olur mu? 

'nazaran çok beyaz bulduğum bu Köyde pek belll olm.ıyor. Çünkü yorum, fakat iııi bilenlere bırak· 
ekmek 0 vakit bizimkilerin ya- altınları boyunlarına. takacak malıyız.:. Hariciye encilmenl Yeni Gine'de Japonlar şimale 
nında kapkar~ kalırdı İş ters köyJU kadınlan henüz izbelerinin reisi de: cMüttelikler teahhilt· doğru c;;ekilmektel devam edi-

Öyle bir niyeti olan adam 
/ tramvavın içine girermiş 

. d içinde kapalıdır. Mamafih eski- lerini tutacaklardır. Fakat bu, yorlar. Avustralya kıtaları bun-
~~muş. Sırayla bu, parayla e- den çarşafa sokulacak kızlar pek ta.hii olarak münaaip za- lan takibcderck ilerliyorsa da 
gılA.ğlarun bir lkt sene evvelsi ka- şimdi harman yerinde açık dola- manda tapılacaktır.> demiJtir. arada temas yoktur. Avustral-
nsı ölmüştü. «Borçlanın varken şıyar amma, bunlar d~ altın Amerikada ikinci cephenin yalılar ıimdi Owen Stanley dağ. 
evlenmek benim neyime?.» dl- takmazlar. Yalnız Karıya da sor- \ hemen ac;1l1:!1ası lehinde biı c~ larının erı ~sek tepelerini tek-

Maznun Namık çopür yüzlü, değillm. Ona ne diye soracakmı· yordu. Buğday para edince Kon- dum. Kulplu <<beşibiryerde» ler 1 reyan oldugu . •n!a.ş~m~ktadır. rar ele geçirmek üzeredirler. 
geniş omuzlu, yirmi beş yaşla- şım?.. va'ya gitmiş, peşin peşirt czorlun pek makbul ve pahalıymış, de- Bunun ıebebi ıımdı ıkınCJ cep~e Salomon adalarında çarpİt-
rrnda blr delikanlı. Konuşurken - Para çantasını çalmışsın. bir arvat almış. Misafir odası mek bu da kapışılıyor. açılmazııa çok eeç kalmacagı mal.ar olmaktadır. 
boynunu yana büküp omuzlarını - O da yalan. Ben bu kızı tertemiz. gıcır gıcır. Akşam bir İstihsal şekil ve aletlerindeki '-~-=-2'.!'_ $!...$-~"'!!&!. ~~-~--'! -• _ _ _• ·' 
sarkıtarak saf bir zavallı tavrı tanımıyorum. Belki beni birine canfes yorgan örtündüm, fev- deltişiklik maalesef azdır. «Köy- M k ı·malı· Karne usuı·u· kalkarsa 
takınıyor. Fakat fınl fınl dönen benzetmlştir. Ne çantasını gör- kalA.de. Konya'ya avdette esini lüde; kazanma hırsı yoktur. Bu a arna 
gözleri, keskin bakışları bu blça- düm, ne de yüzünü. Gözünü yorgancıda gönnJyeyfm rnl? Köy- yüzden fazla gayret sartetmıyoI'l> 

Kararin yalanda veril
mesi bekleniyor 

re gösterişine hiç de uymuyor. açaydı da çantasını çalan ada- lüler bunu tam yetmiş beş liraya denemez amma, bu hırs ve arzu 
ErnJnCinünde tramvay bekleyen ma dikkat edeydi. Hem, Eminö- alıyorlarmış. Odaya döşenmiş da henUz ka.fı derecede değildir. 
Anastaslya adında bir genç kızın nü meydanında yankesicilik Isnarta halısı da yeniydi. Vakıa bu ~enelerde ekim sahası 
para çantasını çalmış. Asliye olur mu bay reis? .. Öyle bir ni- Konya'da bir bakkaldan şarap cok artmış ve bir hayli metrôk 
dördüncü ceza mahkemesinde yeti olan adam tramvayın 1ç\ne arrumştım. bulamadım. Konyag, tarla da cldlmlştl.r. Fakat o kadar . 
muhakemeleri yapıJıyor. DAvaCJ girer. Kalabalık arasında yolcu- ham rakı da kalmamıştı. Sor- bS§tan savma sürülüyor, nadas· L:mir 4 -:- Ankaradaın. aldı.iımız 
Anastasiya yirmi yaşlarında, nun ciğerini söksen farkına va- dum: «Köylüler bulursa kasastle lar o kadar otlu ki iyi ve temiz n:ıalum_ata e.ore, makarn.a .ımali üze
§ık giyinmiş lüks tuvaletli bir ramaz. Ben doğma büyüme İs- kaldınyol'» demişlerdi. Bu hikA.- mahsul almak kabil değil, bun· nn~lu tetkikler ilerlemıştir. Makar
bayan. Mantarlı iskarpinlerinin tanbul çocuğuyum. Az çok aklım yeyi daha, bir kaç yerden duy- lar ancak bundan sonra ve ted- na imallhnın tek tip olarak yapıl· 
kA.h ökçelerlne kA.h btm.rnlanna erer böyle şeylere. VeJA.kin yanke- duih.ım için köyü zil zurna sar- rlcen gelecek gibi görünüyor. maaı incelenmekte vo bu ıuretlo bir 
basarak dli.va~ı anlatırken san- siclliği bıraktlm. Namusumla ~ fiat esasının da mümkün olabileceği 
ki dili, ağzının içinde şişip dön- çalışıp kazanıyorum. Tramvayın Amerı·ka'dan Memurlara kanaab mevcut bulunrnalttadır. 
mez hale geliyor. Her keltmede IA.vhasına bakarken parasını latanhul makarna fabrikaları, ken-
uzun uzun düşünüyor, ellerini carptıran insan, İstanbulluyum dilcrine Toprak ofisi tarafından buğ-
nğuşturuvor, büyük bir zahmetle diye gezmemelt burada. Yalan ~et•ırtı•ıecek kok ko•• mu•• ru•• day verildiği takdirde, muayyen fi. 
konuşabiliyor: söylüyor. Kabul etmt'!Il. Üzerim- ~ atlerle makama ıatabileceklerinl, 

- Emtnönünde tramvay bek- de bulunan paralar da kendi Cı..ı..ug"" daylar mesel& 30 kuruıtan buğday verilir· 
tf:y"Ordum. Çok kalabalık vardı. paramdır. r~ ee 60 kuru~tan makama aatmak im-
Bu ndam yanıma sokuldu, karşı- Şahitler dinlendi. Onlar da T evziah için yeni bir kanının bulunduğunu üerl ıUrmüı-
dan gelen tramvayı göstererek; Namığı Eminönü meydanında usul konuldu terdir. Bu tele.lif de alakadarlarca 
«Ben Anadoludan yeni geldim. Anast.asiyanın yanma sokulup Demir §İlebinin bu ay tetkik edilmektedir. Ancak henüz 
1stanbulun yabanCJsıyım Beyoğ- biraz sonra kaçarken gördükle- sonunda Amerika'ya her tarafta hububat mübayaasınin 
lu hastanesine gldec~~fn:· Ac1:1-bn rint söylediler. Memurlara kok kömürü tevziatı- arkaaı almmamı,hr. Bu itibarla, el-
6U gelen tramvay göturür mü?)) Müddelumumt, suç sabit gö- gitmesi muhtemel nın daha kolay ve aıkıntııız bir oe- deki atok miktamın tam olarak bl-
dedl. Tramvayın tab~lasrna bak- rüldüğünden maznunun ceza~aı;.- lcilde yapılması için ıu usul konul- linmesinden evvel b6yle bir karar 
mak için başımı çevırdlm. Tek- dınlma.sını, sabıkasının da gözo- Ankar 7 (T ı f la) _ 6 500 muştur: verilebilmesi ihtimali çok uzaktır. 
rar döndüğüm zaman tramvay nünde tutulmasını ancak, yan- tonluk ;emir !l~ı:ı:n Amerik~dan Memur, ait olduğu kazanın en b~ ,. 
.,.,ran adamı yanımda göreme- keslcillk suçu tramvayın frinde v . ~ ' . . . . k ··ık· a · • t fı d ••• Alakadarların makama hnalltı 
d""t BI k ki l b w k k - adı" gibi k t if~ ttl bugday getırmege ta'hsıs edılmıştır. yü mu ıye mırı ara n an o.ao· haklandald karan yalcında bildir-

m. r a~ ş agırara o olm gı , anunun ar e - Demir ilebinde bu 1 ahat i in ica- dik edilmiş bir mektup alacaktır. Bu . . 
'""VOrlardı Yanıma yaklaşan bir gwl şekilde iskele ve istasyon gibi b d 1 

1 ki ey 1 akç d mektupta memurun han<h dairede melerl muhtemeldır. Hubul>at eah-S'~ • • e en hazır ı ar yapı m ta ır. •· rıh 1 d i kal d 
adam. «Bayan, yankesıcl senin umum! bekleme yerinde işlenme· Ban formaliteler ikmal ediline, çalııtığı ve ıarih adresi yazılacak, koı.nın ak•e ea 0 m~Lı 

1
1 mınta ar a-

ceblnden ca:ntanı kaptı. Herkes diğlnden bu cihetin, cezayı ha· 0 . ·ı b" "lkt . 1 mektubllf1 içine de, memura evvel- ı m ama fırbnn arının buiday 
onu ynkalamağa koşuyor. Sen finetlc sebep olarak kabul edil- d e~ır J.1 e .

1k ı ~§rık so~ arıka ce Tevzi müeaesesi tarafından veril· ihtiyaçtan hariçten ıetirilecelc, an
ııe dunıvorsunıı dedi. Elimi ce- meslni istedi. HA.kim iddianame- .ogru men aya are et e ece - mi~ olan fiı numarasile bir tonluk cak bunlar kontrola tabi tutulacak-
blme soktum ki çanta yok. İcin· yi kendisine anlatarak bir diye- tır.D . ·ı b" 1 t ·ı ld · kömür parası konulacaktır. Bu mele- lardır. 

b k 11 dı 1 .. emır ıı e ı, s enı en yo an gı-
de beş uçu ram var . B r ceği olup olmadıgını Namığa d b f · · "ki d b"J tup, memurun mensup oldug"' u da- --------. k k ld · erse, u ı:e erını ı ay a yapa ı e-
kaç gtin sonra ara o an <;a- sordu. Maznun yine boynunu k · irenin mutemedi tvasıtaalle Kömür Ik• • h 
ğırdılar. bu adamı. gösterdiler. bükü: ce ı::;çten buğday getirtmeğc . tah-- satJ§ müesesesine g6nderilerek, ıncı cep e aç-
Emfnlinünde bmıa tramvay so- - Allah razı olsun. Görüyor- · d"J k ü b"' '"lt ·ı b" k" parasi alınıp ordinosu kesilecek ve k S l 
~n kendisi olduğunu tanıdım. sunuz yn, rnilddeiumumt bey bi- ~:sn:aıs;:üza~er:ı~~i d~v:~netrr:;~: kömür sahibi t(cyin edilen günde ma tan gaye ta in 
-'9te, bu adamdı. le bana acıdı da cezamı azaltmak tedir. ll'Veç armatörlerinin istedikleri kömür depolarına giderek kok kö-
Namık itir~z ~tu: 

1 
istiyor. Fakat benim hlç suçum kira ücreti muvafık görülmügtür. ürünü alacaktır. İçin başka, Chur-

- Yalan soylilyor bay hfildm. yoktur. Beraet isterim. • Mısır gümrüklerinde duran itha- K d k" ·· k k k" ·· •• 
Kabul etmem ~özlerini Ben Is- Evrak tetkik edilip karar ve- l"t t' -'- · · d a 1 oyune o omuru chı·ıı bakımından • · a eşyamw ge ırmc:Jı; ıçın oraya a 
tanbulluyurn. Tramvayın nereye rilmek üzere muhakeme başka ayrıca bir vapur gönderilmesi düıü- Kömür ıatıo müe11eıesl Kadıköy 
gittiğini bllmiyecek kadar eınayi ğilne bırakıldı. nülmektedir. ve havalisi halkmın kömilr ihtiyacr başkadır 

nı kargılamak üzere Kadıköyüne Su-

(Baş tarafı t inci aabifede) 
usulü kalkarsa yalnız devlet bfit .. 
çeslndcn maaş alan memur ve 
mütekaitıerle dullara değil; res· 
mı, gayn resmt müessese ve şir· 
ketlerde çalışanlarla hiç bir ta· 
raftan maaş almayan mesel~ 
yalnız bir tek evinin muayyen 
ve mahdut kirasile geçinmek 
mecburiyetinde kalan sabit gelir· 
11 fakir halkın da ekmeği 
hükftmetçe temin edilecektir. 
Bunlar haıicinde kalan halk, 
ekmeğini miktar itibarile hiç 
bir tahdide tibi olmaksızın 
serbesçe satın alabilecektir. Kar
ne ile satılacak ekmeğin un ve 
buğdayı Toprak Ofisi tarafından 
müstahsilden alman yüroe yir· 
mi beşlerden temin edileceğinden 
bu ekmek - şimdiki gibi - ucu
za malolacaktır. 

Karne usulü kaldırılırsa ser
bes ekmeğin kaça satılacağı 
henüz belli değildir. Ancak ci· 
var istihsal mıntakalanndaki fi .. 
atıer bu hususta şimdiden blr fi .. 
kir vermeğe müsait görülüyor, 
Mesel~ Kartal belediyesi, kendi 
ihtiyacını karşılamak icln Eski .. 
şehirden kırk kurusa buğday sa
tın almıştır. Bu buğdnyd~n lmal 
edilen 600 gramlık bir ekmel( 
32. kuruşa satılmaktadır. 

Silivride geçen cumartesi gü· 
nü kurulanı mahaııt panayırda 
buğday seksen kuruşa satılmış· 
tır. Bu iki rakam arasındaki mu .. 
tavassıt bir hesaba göre şehri
mizde serbes ekmeğin kilosunun 
50 kuruştan aşağı satılmıyacağı 
tahmin ediliyor. 

Karne usulünün muayyen ve 
mahdut kimselere tahsisinin tat~ 
bikatta bir takım güçlükler 
doğuracağı anlaşılıyor. Devlet 
bütçesi'nden maaş alanlann tes .. 
piti bir mesele teşkil etmemekte .. Avrupa ve İstanbul • Hariciye Vekili 

Edirne trenleri vazifesine haıladı 
(Bqtarah 1 ncl &ahifede) dir. Fakat, hayat pahalılığına 

Çelik tel ve demir at vapurile 15 00 ton kömür eön-
lavhanın ithali aerbes dermi~tir. · 

.Son yağmurlar Hadımköyle Çek- Ankara 6 _ Almnn profesörü 
tnece arasında hattı bozduğundan, Znverbruk tarafından ameliyat ya• 
f.dirne ile İsta~bul ~rasında trenler pılan Hariciye Vekili B. Numan Me-
ı,Jiyememektedır. Alvrupadan gelen • vl ·1 • ·ı . 
tren Karaağaç istııayonunda kalmıt- ne~fen~ıog bu ~mamı e tyı eşmış ve 
tir. Hattın tamınno eüratlc devam vazı esıne aı amı~tır. 
~ilmektedir. Bir iki güne kadar Berlİ:ı 7 {Radyo) Türkiye 
&enler tekrar muntazaman işlcmeğe Hariciye Vekili B. Numan Mcne
haşlıyacaktır. mencioğlunun tıımamilo iyileşerek 

Şimdiki halde lstanbuldan kalkan vazifesine başlaması Almanyad~ 
trenler Çekmeceye kadar gitmt'k- büyük memnuniyeti mucip olmu§
todir. Hat tamir cdilinciye kado.r tur. 
tren yolcuları aktarma edilecektir. 

Anadolu hattındaki fırızn tama· 
mile tamir edilmiş ve tren seferleri 
muntazaman yapılmo.ğa başlanmış

Profesör Zaverbruk 
lstanbula geldi 

tır. _ __ _ Ankara 6 - Hariciye Vekili B. 

Nafia Vekili döndü ~uman Menemencioğluna .. iki ame· 

Ank 6 n v ·ıA ı lıyat yapmış olan profc11or Zaver-
ara - 1.1ogu ve cenup vı l- l k . d"" k · 

1 ti · d b. t tk"k h ti' k bruk mem e etıne onme üzere e erın e ır e ı seye a ne çı - • 

bırakıldı 
Ankara 7 (Telefonla) - Tica

ret Vekaleti çelik tel ve demir lav
haların memlekete 11erbesçe ithalini 
ve aatışlannı serbes bırakımı~hr. 

Çay ve kahve fiatleri 
İnhisar 1dnresı kahve ve çny s:ıtı

§IDt bugünden 1tlbaren kendi.si ya
pacaktır. Çekirdek kahve öOO, çekil
miş kahve 630, 1k1nc1 nevı çay 1300, 
birinci nevi çay da. ı 700 kuruştan 
satılacaktır. Şlmdlllk tevziat MyHer 
vasıt:ıslle yapılacaktır. Ambalajlar 
hazırladıktan sonra çay ve kahveler 
kapalı paketler ve ıtşelcr l_çlnde satı
lacaktır. 

Talim ve terbiye 
heyetinde 

Ankara 6 - Vefa lisesi felsere 
mualtimi B. Yunus Kazım Könl Ta-

dft.ı .. - x... dıkla.n rağmen ayda eline geçen paranın 
bir adam, 1m cı.u.Uıa ça6 .. r - miktan değişmeyen kimseleri tes-

T ürk gazetecileri ru:n. akıbetini, pek tabil olarak, plt etmek çok güç olacaktır. BU 
düşünemez. Fakat yersiz bir he- hususta haklkt ihtiyaç sahlplerl
yecanla kazaya birlikte kurban nin karne usulü haricinde bıra.ı 
gitmenin kimsefnye faydası yok- kılarak buna müstahak olmı .. Kanadayi ziyaret 

edecekler tur. Yalnız gilterenin değil, · 
bütün A arun ve bizzat Rus- ya·nıarm karne alacaklarından 

!fUP_ n! tl ı1 korkuluyor. · 
yanın yüksek me aa e • serin- Bundan başka, bizde ötedenbe-

Nev - York e, <A.A.> - Türk gaze- kanlı olmayı, Şark .cephesindeki rl ekmek fiatıerl daima diğer gı .. 
tecııerı Kanadayı da ziyaret edecek- nazik durumu düşünmiyerek, d ddeleri fiatlerlnde esas tes .. 
Ierdlr. Şlmdlllk gnzetecller AJbany Vi! yüzde ~ zafer getirecek hazır- a mn ğ' t 
Şlkngo'ya. gidecektir. Ahmet Emin lıklann bittiği zamanı beklemeyi kil etmektedir. Ekme .mi elU, al -
Yalman, Şlkago'dan Nev • York'a di 0 k d R • mış kuruştan yiyen tüccarın. es· 
dönmek nlyetındedlr HQ.sey1n Caltlt emre yor. zamana. a ar us nnfın diğer rnnllara da o nisbet-
Yalçın, Şükrü Esme~. Abidin D:ı.ver ya ne olur, düşünülemez. te zam yapacağı tahmi·n edllivor. 
ve Zekeriya Sertel, Şlkaro'dan se- İngilizler, sanıyoruz ki bu me· Bu takdirde karne ile ekmeğini 
atıe'ye gideceklerdir. Gazetecııor seleyi böyle görüyorlar. alanlar da zarar göreceklerdir. 
bundan bafka Takoma., Portlruld, İklncl ceph~ iki tarafın da 
Los Apgeles, San Franslsko, Sa.n An• ~· t t l 
tonıo, fll,mal Karolln'de Yeni or- bekleyip özledil!>l, aka ası gaye-
Iean'a gldeceltler ve ~6 !klncit~rın- sl ve §U halde zamanı bakınıın
de tekrar VB§Jngton'a d&ıeceklerdlr dan ayrı ayn görüşlere, başka 
Tilrtc gazetecııeri Albany'de muU: başka anlayışlara bağlı hayati bir, 

e Takvime 
Rnmaıan 26 - Hı:ıır 155 

S. im. Gü. Öğ. İkt. Ak. 
E. 10,42 12.ı9 6.19 9,32 12,00 



7 Teşrinievvel 1942 

AKŞAMDAN AKŞAMA!, ) 'ı"~lı- çırp.wda il 
~üncüapkg6z l1~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~4~~- -·~~.~--~~~~ Saadetvegözlü~ 

.. :~d::~:.;:~.::·::: Zeytinyağlar CENNET PôsrAsı: ı Ticaret ofisi meselesi 
minletmit bir top yekWı harb. 

Ve bütün inaanlık, esefle, lenf avi 
lenfavi. İçin için, bazen de dqın_ dı
tın kendi kendine bili. ıunu soru-

Tacirlere ellerinde ne 
miktar mal bulunduğu 

soruldu 

--
Tereyag ... ından dagv lar Elindeki eşyayi dağıtma· Vç kişi idil<. Biri kafasına ~on 

"' b } dı derecede itimat edilir genç bir 
ga af a doktor, ikincisi birçok kitap2ar yor: 

- Kim kazanacak? 
Nihai zafer, iki cepheye aynlıp 

'dÜVÜ§enlerin hangisinde kalacak? Su•,•tten nehı·rıer.. yazmış, ve senelerce radyod3 fcv-Soaı zamanlarda yiyecek, giyecek kalade enteresan konferan~lar 
fl.atlen·nın· bı'rdenbire artması üzeri- vermiş yetmış· yaşında ak saçlı Yeni :zeytinyağı imali ıçın zeytin • · , 

· Bu ıuale en muvafık cevabı gali
ba •u meşhur fıkra veriyor: 

mübayaasına başlanmıştır. İstihsal ne Ticaret ofisi umum müdürlüğü, lakin zinde ve laymetli bir mü-
ıu"zumlu olan mallan, bu arada çu• tefekklr mıntakalarından rverilen malumata ··• 

Kar gı.bı· un 75, bulgur 45, zeytı·n 35, val, kanaviçe, bidon, pamuk ipliği, İnsanlar daima ypr yüzünde az göre bu seneki zeytin fiati geçen İki ahbap yolda giderken kıymet
li bir kese bulmUJ. manı"fatura eşyası tedarik etmi•, bulduktan veya hl,. bulamadık seneninkinden yüksektir. Şehrimiz- " Y -

70 90 k ' 
bunlan iki haftadan beri dagıy tmag~ a lan şeylerden çok bahsederler deki yagw tacirlerinin ifadesine göre k t a . ma arna 

' 
e UrUŞ .... ba•lamı•tır. Bu malların fiatleri ser- Netekim bugu··n dünya gazeteleri Yeni sene zeytinyağl rekoltesi 25 ile " " 

- Evvela ben gördümdü 1.. Be-
nimdir ••• 

- Olabilir. Fakat evvela ben al
dundı!. .. Benimdir ... • diyerekten 
boğaz boğaza kavgaya tuhqmuılar. 

bes piyasa fiatlerine nispetle çok yemeklerden eski nefıs' yı"yecek 30 milyon kilo arasındadır. Eski , -
b h 1. ı d 1_ ucuzdur. Kanaviçe serbes piyasaya Ierden demvurup duruyorlar. mahsulün stok miktarı İr ay l aza - Cumartesı", saat sekizi yirmi geçi- Benim ıranımda oturan odor ar- d ik uk l w 

1 d d. D · k d nazaran yüz e · i yüz, pam ip igi Fakat şimdiki dünyada yiyecek dığmdan yeni seneye mahl kevre 1~· yor. cCennet postası> Köprüye ya- kadaşım da vaktile anımar a a de yüzde dört yüz ucuzdur. Kana- kadar belki de ondan daha Fazla 
Nihayet, üçüncü bir açıkgöz be

Iinniş. Onlar böyle kızıtarak boğu
laşnken, keseyi o altp savuşmuş. 

lem.iyecektir. Senelik isti a mi&- na .. ık, yolcu almaktadır. cBurgan toplanan bir kriminoloji kongresin· . l . 'l d l 
k 1 k da k y kk d w vıçe çuva ıma e en müessese ere, derecede birşeyin buhranı kendi-tan 25 milyon i o a r tutma ta- vapurU.Glun cumartesi günleri yaptıg~ı den bahsediyor. Pek di ate eger l d 1 ki k .. 

d w ld w d 1 d çuva a ma na etme ıstıyecı tüc· sini hissettiriyor... Yer yüzünde 

Harbe tatbik ettiğimiz takdirde: 
dır. Bu seneh sal e ya~haz o dugub~ ank bu sefere niçin cCennet postası> ilmi şeyler an1atıyor amma. ge e cara verilmektedir. Ticaret ofisi yiyecekten daha az olan bu şeyin 
ve yağlı-.to um arındı racın a uyü denildiğini bundan sonraki satırlar- Esma hanımın sözlerini bırak ve umum müdrülüğü, ucuza tedarik et- ismi de 'csaadetı) dir ..• 
istifade görüldüğün en zeytinyağı da okuyup anlıyacaksınız. kongreyı· dinle ..• Çünkü Esma hanı- il al "h · l f -Kese = Dünya hakimiyeti. 

İki ahbap = Muharibler. ı 1 k tiği bu ma an :y nız ı tıyacı o an şte her tarafta bugu daydan. ka· istlhlakinin norma sene erde i is- Şı"mdı.lik bı'z vapura girmegw e çalı- mın lakırdılan, en ileri ateş hattın- kl k f k 
hı ~k· u h · d·ı· tüccara verme e i ti a etmeme uçuktan, petrolden, benzinden, ti a ı aşacagı ta mın e ı ıyor. şalım. Yalnız bu i• için biraz meha- daki bir cephe muhabirinin mektup-Üçüncü açıkgöz = Elinde ölüm 

orağile, sırtında beyaz kefenile, is
kelet vücutlu barabi 

"' fikrindedir. deriden demirden ve bütün yı'ye-T . h. b k l · ç·· k·· · ·ı k larından bile daha enteresan<lı ve ıcaret ve za ıre orsasına ayıt ı ret ıs ter.·· un u vapurun gm ece Son .zamanlarda yiyecek maddesi ceklerden daha az olan bir nesne!. 
w · l · · · "' · b ti d ku··f l d hı'çbı'r 'Vakit yammdaki 8.lim doktor yag tacır erının zeytınyagının toptan yen oş sepe er en, e er en fiatinin artması üzerine bunlann fi- Bunun i"in biz de - artık ye-

k 1 t k d h 1 b . d h ı· d d. B bu bakımdan Esma hanıma rekabet Y i osunu 90 - 195 uruştan a a örü müş ır uvar a ın e ır. u atini indirmek için Ticaret ofisinin mek bahsinden gına geldiği lçin-• d d k 1 edemezdi. Ne kadar kendimi 11k-fazlaya satmadıklaT1 anlaşılmıştır. uvarın arasın an anca yan ama- elindeki bu eşyanıın dogru"' dan doğ- saadet men:uu etrafında konuşu-
k ı l k 14 d S tt sam kulak dikkatim gene açık pen-Ticaret ve zahire borsMına ayıt ı sına süzü me azım ır. epe en ruya müstahsilin elindeki gıda mad- yorduk. T aksimetrolu halı 
hi 1 • d b. S dd. ç· h ı· d h cereden kayıyor, Esma hanımın söz-olmıyan bir kısım sermaye sa P erı uvar ır < e ı ın> a ın e er desile mübadele edilmesi muvafık Hayatının uzun senelerini İn· 

Sihirli balıyı hepimiz biliriz: Ken- istihsal mıntakalarından kendi he- tarafı sardığı için bunu aşmanın !erine takılıyordu. işte 0 tam pen- görülüyor. Düşünüldüğüne göre san saadeti etrafında incelemeler 
di kendine yürür. Üzerine binenleri saplarına sekiz ıve onar teaıeke zey• epeyce gayret istediğini kolayca ta- ceremin önünde bir bülbül gibi şa- köylü basmaya, çuvala, kanaviçeye yaparak geçiren ak ~açlı müte-
de son süratle uçurup götürür. Fa- tinyağı getirerek ardiyeci ambarlara savvur edebilirsiniz. kıyorduı ihtiyacı bulunduğuna göre, bunları fekkir: 
kat bu, masallarda raslarur bir §ey- yerleştirdikleri ve bil!'hare bunları Köprüden kalkan hiçbir vapur, - A karde~t... Kehlibar tozlan serbes piyasadan pahalıya satın al- _ insanlann çoğu için saadet 
dir. borsadan geçirmeden sattıklan an- cumartesi günleri Yalova seferini gibi mısır unu ... Okkası 50 yel... maktansa Ticaret ofisinin malı ile burwı iistüne takılmış bir gözlüğe 

Bir de «takslınetrolu halrn var- laşılmıştir. Bu şekildeki satışlarda yapan bu «Cennet postası>, yani Yanındaki bir kadın, adeta he· elindeki gıda maddelerini mübadele 
ki, tıpkı, emrinizde beklettiğiniz ki- bir buçuk asitlilerin 2 l O - 220 kuruş cBurgaz vapuru> kadar kalabalık yecanla: edecek, müstahsilin elindeki mal be~:~~~ dye:Pi~g'h teşbihi şöyle 
ra otomobili gibi, fiat saatini iıleti- arasında gizli olarak satıldığı haber olamaz. O, merdivenlerine kadar - Aman deme kardeşi... aynen almacağından lbu yiyecek 
yor: Dükki.nm duvarında asılı du· alınmı .. tır. insanla dolmu .. tur. Yolcu adedinin Esma haoım devamdaı ] l l b l l izah etti: 

• • y .. l b" b b madde eri, memur ar a sa it ge ir i Ö ı k' 1 d k" göz 
rurken. giinden güne etiketi değışı- Kontrol heyetleri sıkı takihlere iki üç misli boş sepeti de buna illve - Kar yığın arı gi ı em eyaz müstahliklere ucuza verilecektir. lükletiJI e bu~~~;;:r ~er~erin; 
yor: 140 - 150 - 160 ... Bu marifetli •W• d b• 'k 1 ki ederseniz, kü,.ük, mütevazı cCen• un ... Yetmiş beşe!... Bu mevzu etrafında Ticaret Ve-li d d il .. d lik geçtıgın en ır mı tar ma sa ıyan v " • h . takarlar. Sonra da bunu tama· metaa, masa ar a eğ ' gun e b 11 k net postası> nın latif manzarası der- - Ah ağzım opeyım emşıre ... k 1 k kl k d 

d l V b al bakkaların u ma an te rar atışa l a eti tet i er yapma ta ır. mile unuturlar ve: hayatımız a ras anıyor. e u, Y • k kl d hal gözünüzün önünde canlamr. Sahi mi ayo > · · • 
nız halıya ait değil; her ,eye ait. çıkardıkları tet i er neticesin e aln- Bu kalabalık, bu ho• sepetler ne- - 45 e bulgur!... YüzUne bakan - Nerede benim gözlüğüm? •. 
Dükkanların raflarında, tezgah aran- k 11 d;r" ... Ve ho··yle eli kolu dolu ne- yok 1 anı... ye e l !aşılmıştır. Dün zeytinyağı tacir e- " Beyaz p eyn •. r H .? di trafı uzun uzun 

irik. rine te1>ligat yapılara e erinde ne • ' · · · lin d D · k d ı k t · · de kal rlar da duran eşya, tozlan birike b e, miktar mal bulundurduktan sorul- reye gidi:yorlar > ... Pazara 1 ... Yal o- Siz şimdi ge e anımar a a- arar ar, an er ıçın ı ı 
pahalanıyor, pahalanıyor. l h . . va pazarına ... Günlerden, haftalar- ki kriminoloji kongresinin tafsilatıni yorulurlar, bulamadıkları için 

mu•tur. Bu surete •e rimize get.ırı- N d • b d 1 t b } d daki b h d ed uz·· ··1ur·· ler harap Ortaya bir ıöz çıktı: ~ y l k dan, aylardanberi lstanbul halkının dinleyiniz... ere e ıse en epen- S an U l§ln UZ a· son erec e u • 
T. t b tir' len ryağların ihtiyacı karşı ayıp ar- cereden ba"ımı çık•np .. l d b l ik olurlar ... Halbuki o-özlük onlann « ıcare ser es ·» 1 k k başı ı·çı'nde Yalova pazarı «efsanevi .. ~ ne er e u una- m tar ı.. · • ~ılayamıyacağı anlaşı aca ve on- h w y yl b "" b runl dadır Fakat aynı zamanda ıu prensıpı I b l bir diyan, bir «masal cenneti> ha- - Esma anımcıgım... ag ı e- • d·ıd• u annın ucun ... 

d k ıı.-:. d ~iliz· trol esnasında yağ alıp satan an u - ô k yaz peynır· kar•.,... dı·ye soraca- tespıt e ı ı Ak sakallı mütefekkir durdu, e ter e....... eg : k !inde yaşıyor. yle bir Cennet i ..._, 
t d 1 edilir. mak kolaylaşaca tır. gül'" ed' «- htiki.rla müca e e .ıt orada üstten nehirler akmaktadır; ğım... ums ı: 

Acaba birincinin hududu nerede Sabun fiatleri de gititkçe yükse- dağlar tereyağındandır; yerlerdeki Arkada§ım şimdi kriminoloji kon- Ticaret oda.sına müracaat· eden - Ne yazık ki insanlar saadeti 
biter? Öbürününki nerede ba~lar? liyor. Fiati yükseltilen sabunlar, ge- kaldırım taşlan hep domatestir. gresinde c:mücrim çocuklar> hak~ peynir tacirler!, aralarında. anlaştık- işte böyle anyorlar ..• Onların ÇO

- İfte bunu tarif edecek, herkese çen sene ucuz fiatle satın alınan sa- Zeytinyağından denizlerin kıyılarını kında verilen dikkate ~ayan 'bir ka- !arından. perakende !iatlerln 140 ku- i?u için s~adet hala 'burun üstün-
• .. k b. ikt• t • . b 1 k t' wl da ya lan d b h d' ı~k· b . k ••11 ~u aşmıyacağını blldlrml.şlerd!. de unutulmuş bir gözlükten iba-yo gosterece ır ısa nazarıyecı• un u zey ınyag ar n pı kum yerine iri iri pirinçler ve bul· rar an a se ıyor, a ın enım u- • ""Y 

' · • •dd uh il d s·· l 1 ki b b l ki J'.'_ h d Mıntaka Ticaret müdürlüğü ve Be- rettir! .. aı ]izıml Kendısıne cı en m tacız, ma ar ır. oy e oma a era er gurlar çevirmiQtir. Rüzgar çıkınca a arım gene ı:.ııııma anım a... fl t 
beki. r· tl . w f' 1 • ·1 .. .. f L di . . d" ı· 1 i ledlye müraklplerl teftışlert bu a Saadet ' 'e a()zlük meselesi! .. zuhurunu dört gözle ıyorDL ıa er, zeytınyagı ıat en ı e mute- toz yerine halis bugv day unu küme- O, etra ta .a;en sını ın ıyen er ,. 

·· · ı k k d o·· b. h h d .. n k. h Ü7Jerlnden yapılıyor. tnsanların yu·· .. de doksanı deint, Ta ki anlatsın, öğrenelim, ona go- nasıp o ara artma ta ır. un ır leri havalanmaktadır. Yo1larda ça- ay.retten ayrete uş rece eye-
1 

1r 
1 

in ... b" 

ak l · t 1 1 O k t d b lıkl · ek h l Havalar soğuyunca, peyn r f es n °•sa~ yukarı hepimiz avm t3.1'2d& re bilelim, vurguncunun Y asana e • pzyasaya top an uruş an kıl taşt diye cevizler, k.estane1er, ku- can an aygın ar geçırtec a - azalacağı ve 140 kuruş flatln bakkal- - ,... k t 
yapışa.lun. sabun satmıştır. Cumartesi günkil ru fasulyeler, iri iri nohutlar serpil- lere sokuyor: !ar lçin tstl!adeU olacağı llerl sürül- düşünmiiyor, ayni tarzda hare e 

Falanca malın İptidai maddesi fiat 106 kuruştu. Bu hususta bir tüc- miştir. Ve bütün bunlar adeta para- - All zeytin 35 kuruşt... müştü. Fa.kat buna rağmen peynlrln etmiyor muyuz? .. 
devletçe lüzumlu görülıniif olabilir, · car, bize ~unlan söylemiştir: sızdır. Dağlardan birer parça kes, Böyle söylerken, pesıcerenin ke- kilosunu 150 kuru.,~ sa.tan üç bakkal Günün muhtelif saatlerinde 
toplattırılmıt olabilir. Diyelim ki, - Zeytinyağı fiatleriınin yüksel- biraz kaldırım ta~ı topla, nehirler- narında oturan orta yaşlı bir kan yakalanarak Adliyeye verllmlşttr. ~öyle kendinizi bir yoklavı:ız. 
yapağı... Yün kıtlqtığı İçin. cadde- diği malumdır. Piyasaya çıkarılan den, denizlerden ıişelerini doldur koca birihirlerile münaka,aya giriı- Buzhaneye müracaat edenler. pey- Burnunuzun \izeriııde unutt•ıgu-
de üç aydır asılı duran halıya anlat- yağ1ar geçen sene malıdır. O zaman ve lstımbula dönl... tiler, kadın: nlrln kilosunu toptan 120 kuruşıa ala- nuz kaç gözlük bulacaksımz? .• 
hğun gibi taksimetro takılırsa, (ve zeytinler gayet ucuza alınmtştı. Her l . .ı· . b h k il - Bale ben ıana büyük sepeti bilmektedir. Havalar soıtuduktan son- l\IeseU. ben dün yemekte ka· 

şte şımr.ıı. cumartesı sa a ı o a- alalım demedim mi~ ... lıitiyor mu- ra bakkallarda peynirin çoğalacağı diğer mallar aynı usul üzere göz gÖ- maddenin fiatlerinin gittikçe arttı- d tl ı B tahmln edilıne'·t"""lr. vunumu yerk
1

en kendi kendime: 
rın a sepe er e urgaz vapurunu sun E---a hanımın sözlerini}... di- "' "" t ıl 

re fırlarsa) bundan, piyasanın ni· g"'ını go··ren zeytı'nyagwcılar da fiatleri- d" ( · k d ki ki "'"' Trakya. ve Bursa .....,.,~ 1 rhanelerlnden «Ah baklava... Hamur ta 1 an-
md elrd ıvenl erınbe a ar. tıC ım tı tm. yor·, erkek de kabahatli kabahatli ,,,.-Ju.• zınu yalnız arz ve taleptir, nedret ni arttırdı. Onu görerek sabuncular peynir getirtilmesine şimdilik lüzum nm kırah idin sen! •. Hele O meş-

ve. b.o!luktur .. marum çık.ar. Öy. leyse, da mallarını fı'atlendı'rd1"ler. Zeyt;~~ d? ulran Bar bu alca?'ıdp enlnetel gı- duruyordu. Esma hanım, Yalova . h o· ·ır . b baklavası• 
_ la d 1 di b ... ıyor ar. era er erın e ne er ama- "t b. f' t .. l d"k görülmüyor. nerlde peynir darlığına ur :.ırı ının ey~z ., · ·• 

«ihtikar muca e e» ye ır m~se- yağı 64 - 122 kuru .. tan ıYUkarı ea- k. k d · ki" pazarına aı ucuz ır ıa soy e 1 çe kaı·şı tcd'bir olmak üzere İst!lnbulun Adam gayet iyi yag kullanırdı ve 
1 k l d ? N 1 k 1 .. mışlar ıl. .. Tene e en şışe şe ın- k d k .. .. d"k dik dı 
e a mıt mı ır ası a mallllf tılmıyacak diye karar verildigy i za-- d ı · w k ı v a ın gene ocasının yuzune 1 dışında.ki buzhanelerde bulunan pey- pek hususi bir tarzda yapar ..... 

1 • eml k ik. e yapı mış zeyhnyagı onu maga bak b ll ·ı~ di 
ol.abilir? Dev. etın m. • e et t.•s.!-. iman yag"' cılar, 130 kuru• fiat iste- h k ı k k ıyor ve aıımı sa ıyor, ı ave e - nlrin miktarı te.~lt edllnıl.ştlr. diyordum. Halbuki eskiden sene-d 1 l - " ma sus ap ar, m::.aman ocaman 
dıyatını tanzım e ıcı dev etçı tgı mişlerdi. Demek ki bu fiat onlar bavullar, örme torbaların içinde yor: JJS dog"' umlulan davet de bir baklava yemek aklıma ya 
e~~t~e ortadan kalkm~tır. ~-:- için çok müsait bir fiatti. Şimdi ise _ her halde tereyağt almak için Alh sen.·· Ah sen 1... Bu gelirdi, ya gelme'Z:di. .. Şimdi bak· 
fiıtırılemez alb umdemızden bım zeytinyağı 200 kuruştur. Sabun da olacak _ çinko tencereler, taslar, kırlangıç yuvası gibi sepetlerle bu- Eyüp Askerlik Şubesinden: lavanın hayalini kurdukça 
Biz devletçiyiz! Devletçi olan diğer 78 kuruştan 1 l O kuruşa çıkarılmış- raya gelinir mi hiçL .. diye homur- 1 - 339 ve bu doğumlularla mua- önümdeki kavun bana daha tat. 
memleketlerde olduğu gibi bizde de tır. şişeler... danıyor... mel eye ta.hl erlerin sevkedllmek üze- sız gelmeğe başladı. Lakin birden• 
fÖyle bir usul vardı: Mesela, o halı, Ben csepeb denilen şeyin bu de- Hani nerede iae cEsma hanım> re 19 llkt~rln 942 pazartesi günü sa- bire düşündüm: Acaba bu önüm• 
eskiden yapaldığı için 140 a satılır, rece çeşitli olduğ11nu ancak Burgaz birkaç ucuz fiat dalıa. söylese bir at 9 da. şubede bulunma.lan. deki bol sulu ve tath kavun da 
Yenisi daha pahalıya m-ıolduguv tak- Sporcularımızın vapuru i1e Yalovaya gittikten sonra aile faciasına aebep o1acak, kan ko- 2 - Bu doğumlularda.n kısa hlz- cıburun ucunda unutulmuş bir ~ ·· w di K ki k k metıııerıe sakatle.nn aynca ağınla-dirde 160 a verilirdi. Bunun gene ogren m. apa ısı, apa sızı, san- ca büyük sepeti almadıldan için bl- caklan llAn olunur. gözlükn değil mlydi?.. .Evet ta 
de böyle devam ebnesi iktiza eder. dık biçiminde, kova şeklinde, bavul ribirlerile kavga edecekler .. , ••• l 

Halbuki «ticaret serbestirıt düs- Almanya seyahati gibi olanı ve saire... Yeryüzünde cE.sma hanım> ln etrafını saran- Taksim Askerllk Şubesinden: ke~~~~üğu başka Y"tde aramtya· 
turu bir çok sahalarda yanlış tefsir- yapılan bütün sepetlerden bir veya !ar içinde, uzun boylu bir Musevi Aşağıda açık künyeleri y:wlı .su- hm! .. Kavuna çatal! •• 
lere sebebiyet veriyor. clbtikarla birkaç nümune bulabilirsiniz. Var kadın da var ... Kendisine cMadam bayların !ellen şubem.lzfl müracaat Böyle yapar da, bunıunuzda 
mücadele edilir» prensipini el ça• Yol masrafı hakkında pur, dünyanın en zengin sepet ko- Ester> diyorlar. İkide bir aoruyon etmeleri, aksi halde 1076 sayılı kanu- unuttuğunuz gözlükleri birer bf.. 
bulduğu ile ortadan kaldmyor. Halk ihtilaf çıktİ leksiyonu halindedir... - Makaronya da var miiii> ... nun tatbik edileceği llA.n olunur: rer bulup çıkanrsaıuz her halde 
da - ve anlqdım kontrolla mükel- Lakin oturacak yer nerede>... Ve Esma hanım cevap veriyor: (293-940) kayıt numaralı Piyade daha mesut olursunm. 
lef memurlar da - bu tenakuz or- Hususi mevk.ie kadar her yer sepet - Va.r, madamacığırn ıvar ... 80 teğmen Has.an. Sonra unutmamalı ki insan: 

Al kil, t f d · ı d ı Al k l d k ı 05063) kayıt numaralı piyade teıt-lasında ıafınn•• bulunuyor. man spor te ata ara ııı an ve ınsan a o u... t at aa on a uru:,.a •.• +... '<Nerede benı·m g~lüguw ··mn diye 
, d h. D lı mn İsmall Hakkı oğlu wrahlın AgAJı. ' ., .. İktisatçılanmı.z uerbeslikıt le Vzyana, Bedin . ve Drea en te ır- sevdiğim bir avukat arkadaşla kar- - a a ucuz yok>... boş yere etrafı araştmrken. bur ..• 

k Al V Y d (17460) kayıt numaralı plyade teıt-«ihtikarm» nerede bitip nerede bq- !erinde 3 maç yapma üzere • şılaştım. Elinde iki sepet vardı: - ar, var... etmiıe e var .•• men Ömer oğlu Ek.rem Gôçtr..ez. nunun üstünde unutulan gözluk 
ladığmı nazariye halinde olsun kati manyaya davet edilen İstanbul şehir - Nereye) ... diye sordum. Ve madam Esterin ağzının •uyu (32288) kayıt numaralı muhabere te yere düşer ve kınlabillr •... O 
ıekilde tesbit etmel.idir ki piyasanın muhtel_itin~n. seyahati ııüpheli vazi- _ Yalovaya. .• Bir davam var akıyor. Gözlerinde ışıltılar ..• O hay. üstteğmenl Muammer oğlu Abdurra.h- zaman gözlüksüz kabnak tehlike-
faaliyeti ve devletin kontrolu da yete gırmışhr. da... ret uyandıracak derecedeki çirkin man. si de vardır. 

1 k d bı·r an · · d d tt ;ı,d • • • • • •• • ••• • • •• • •••• •••• •••••••••• •• ••• -d E ona göre o sun. Haber aldığımıza göre ev:velce Gülümsedim ı a ın, ıçın e, eaa e en a e- Hikmet Fen un s 
Türkçede «hürriyeb maoasma yapılan e.nlaşma mucibince sporcu- - Evrak çantası yerine sepet mi ta güzelleıiyor... müteessirim ..• Yanımdaki gafil ar-

"ullanılan cserbeslik» sözü, aslında lanmız Türk hududundan itibareın kullanıyorsun}... Esma hamın onlara birkaç mil le.adaşım da niha.yet kriminoloji 
cbatı bağlılık demektir. Onun için Alman spor teşkilatının misafiri ola- - Ya1ovaya gideceğimi duyun· ötedeki Cennetini anlata anlata bi- kongresini bırakıp Esma hanımt din
piyasayı da asıl minasmda «ıerben cak ve Sivilengrad' dan ıonra bütün ca, evden zorladılar. Hani ben de tiremiyor, babire .ayıp döküyor. !emeğe başladı. 
bir hale getinnek en bayırh11 ola- masraflar Alman ıpor teşkilatı ta- -hundan pek memnuınum. Yalova- Madam Ester aanld bir~ evvel so- Tam karşımızda oturan gayet şılı: 
caia benzer. rafından tesviye edilecekti. Bilaha- daki davayı Adeta sevinerek kabul raiı kendisi değilroiı gibi bir daha iki genç kadın var ... Önlerinde bir 

Yoksa. muhtekirin binerek uçur- re Alman spor teşkilatından alınan ettim ... Mahltemeden çıkar çıkma.ı tekrarlıırorı sürü gazete. mecmua ... Ve bir kutu 
duğu taksi.metrolu balı masaldaki bir telgrafla ııeya:hat masraflarının doğru pazara gideceğim .•• dqordu. - Makaro~a da var değil mi>.. kestane şekeri ... Biz onlan Otel ter-
ıihirli halıya bile parmak ısırtıcı bir Alman hududundan itiharen tam- Kendisinden aynldun. Husuat - A .. , Var dedik a madamL. male gidiyor sanmııtık. Halbuki iki 
manzara alavor. (Va • Nu) nacağı bildirilmiştir. Türkiye • Al- mevkide bir dolttor doıtum bana Dinliyenler aralannda ıöyle ko-- şık kadm baotan aıağı dik.kat kesil-

manya hududu arasınd~i yol mu- ancak sığabilece~m bir yet açtı, nuşuyorları mişler; İçeriden, bizim gibi, Esma 
Trakyadan pirinç geliyor rafının 6-7 bin liraya ihtiyaç göı- oturmak saadetine erişebildim. Ar- - Gider gitmez blr börek. yapa-- hanımı dinlemekle meııgullerl... 

Trakya.dan pirinç getırllmesıne de- terdiği anlaşılmııtır. tık gidiyoruz. Yanımızdaki pencere )'İm inşallah... 'Evet bir Cennete gidiyoruz. t'.>yle 
vam ediliyor. Gelen pirinçler, piyasa- Bugünkü vaziyet dolayısile Beden açı~ ve dışanda. \'apurun etrafını - A kardeılm. keşke cfirdevni bir Cennet ki, sanki üzerinde hiçbir 
nın ihtiyacını önlememekle beraber, 1 çe ıre t h•- 1 d turanlann de getireydi.k.. Amma ben bizim o~ harb olmıyan bir dünyada!. .. . terbiyesi bütçesine harici teme.sar v n a ..._ mra ar a o .. 
arandığı ta.kdırde bulunabllmektedlr. · · k d ... d b hararetli hararetli konuşmaları ku- lana söyledim. c:Git Firdeva teyzene Nihayet işte göründü... Esma 
B ı in ı ı toptan 200 kuru.'ja sa- ıçın para onma ıgın an u maua- ~ k · M·· haber ven dedim. Havı ..... ız çocuk hanımın Cennetinin karşısındayız ..• u p r çer n, Ti t fın karşılanmasına imkan görüleme- lagunıza adar gelıyor... utemaı- ,,~-
tılma.sı istenmiş ise de care ve Za- d. b' E ba d bahse uğramamıı bile ..• İçime hun oldu Madam Esterin gözleri elektrik 
hlre borsası vaktinde maiümat. verdi- ~i, ve şehrimiz Alman konsoloslu· ~~en ır « mıa ~~· a~ k - doğrusu ..• Fazla yerim olsaydı ona ampulleri gibi yanıp sönUyor ... Va-~lnd il kimlere geldlğl an- guna bu vaziyet karşısında seyaha- dılıyor. O, bu yaz ıçınde ilç ere 
ır. en, ma arın · 1 y ı ·d· ı · Ya da bir oerycikler ahr götürürdüm... purun yanaşmasını bile sabırsızlıkla laşılarak sahiplerine tebllgat yapıl- tın yapı masına imkan bulunama- a ova ~azarına gı ıp. ge n_ııg .. k. k - Esma ı.anım C:levamda: bekliyor ... Kendisini denize atıp is-
mıştır Trakya pirinçleri dün piyasıı.- dığı bildirilmiştir. lovadakı mallar ve fiatlerl ha ın- 11 

da toptan 167-170 kuruşa s::.tılınakta Keyfiyet aynca Alman spor teş- da lıabire izahat veriyor. . K~tir,~n - Bu~ gibi et dok.e~nal... _ keley~ .yüze yüze çıkmasından kor-
tdi . A • • • • • çenesi durmuyor. Zayıf, oaş örtuliJ, Bunu •ö:Ylerken CZ> len Byle vı- kulabılır ... 
Yakında yeni pirinç mahsulü bek- kılatına da l:ııldmlmııtır. , Oradan çenesi gayet kuvvetli bir kadın... zı1datıyor kJ, adeta lnıanın eırtına Yanaşıyoruz. Esma hanımın Cen-

lend.lğlnden ve tiatlerln dü.şece~1 tah- gelecek cevaptan sonra seyahatin Pazann ucuzluğunu anlata anlata hakikt bir buz parça11 atılmıı gibi netinde neler gördüğümll yarınki 
mtn edlldltlnden. piyasadaki pirinç. yapuıp ırapılamıyacağı k.att surette bitiremiyor... Az zaman içinde et• ürperiyor ..• Ben bile yanıma bir ıey. yazım~a anlatacağım ... 
Sere karşı fazla Lstek yoktur. belli olacaktır. rafına &det& bir kalabablr: topladı. meıela bir çanta filln almadıiuna Hikmet Faidm Ü 

Lokantalar 
Tabldot fiatlerinl 

belediyeye bildirdiler 

Lokantalarda tabldot U$1llünfuı 
tatbilo. etrafında Belediye İktl8a• 
müdürlü~ünün yaptığı tetklklerln ne
tıcesl lokantacılara. blldlrilm.Lştl. Lo. 
kantacılar ilk önce gıda fiatlcrl çok 
kararsız olduğu için te.bldot usulüntı 
tatbik etmekte güçlüğe uğrıya.cakla.n
nı ll~ri silrm~lerdl. Belediye, tabldot 
yemeklerinin gerek evsar ltıbarll& 
bozulmaması, gerek miktar bakımın
dan azalmaması ıçtn lokantacılara 
bl.r tlat kabul ettirmek tstemem.lştlr. 
Lokantacılar, her sınıfa göre tobl
dotun kaça malola.cağını Belediyeye 
bUdirmlşlerdlr. 

Belediye, bu listeler Uz<ırinde son 
tetkiklerini yapıyor. Neticede tabldot 
tiatlerl t~it edilerek llln ed.U~
tır. 

1 
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1 TARiHTEN SAHiFELER 1 

, ______ _ 
10 Birincltetrin Camartesi alqamı ___________ ,.._ 

1 Günlük Borsa 1 (1sTİKLAL CADDESİ L A L E SİNEMASI KARŞISINDA) 

iSTANBUL GA ZiNOSU 6/ JC 94% fiatlcri 

Kırmızı Kardinal şapkası yerine 
beyaz Türk sarığı 

Pek muhteşem bir G A L A ile A Ç 1 L 1 Y O R Londra üzerine ı sterhn 5,24 
Nevyort üzerine 100 dolar 132,20 

~AlF'oV~ ve SAZ HE:VrETn 
cenevre üzerine ıoo 
Madrld üzerıne 100 pezeta 
Stnkhnlm üzcrlnr, 100 kuron 

30,70 
12.9375 
31,GO 

Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALİH Okuyucular: 

IRAD voı Kanuni AHMET YATMAN Keman SAİM AGYAZAR 

İstanbul Patrlkllği ihdas edlldJğl sesine ba~Iıyan Yoannls lstanbuln 
ınınnndan itibaren İstanbui v~ Roma avdetinde artık Murat Hüdavendlgt\r 
tllJselert arasında bir rekabet b~- lle anlaşmaktan, ona tabl bir hil
ıösterml§tl. k1lmdnr gibi yaş:ı.nuıktan başka. ça-

Cümbiq CEMAL Keman MAKSUT FARUK 

Bayanlar: FAIDE • hmirli MELAHAT • BİRSEN • SANİYE • CAHIDE - NERMİN • SEHER. Buı:ünlı.ü proa;ram 

857 de Istanbul Patriği Fotym ne resı olamıyacaR"mı takdlr etti. Ancak 
Parn arasında başlıyan 21ddlyet bu Tl1rk hükümdnnna ba~rmıı.dan 
rekabeti t''ddetıencure, fiddetıend.lre nvel Papadan son defa meyusane blr 
ruhülkudus akide.sine mtı.tealllk d1n1 L!timdatta bulundu. Papa On blrtn
blr ihtllAf 1093 seneslnd'e katollk ve el Greguar, imparatorun elçtslnt ka
ortodolı.:.s k111selerln1 blriblrlnden ~ bulOnde h0na1lr, hOngür atladı. Bl
mamen ayuıruşt.ı. sana imparatoru mllletin1 Roma klU-

M U A M M E R ve arkadaşlar 12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Kn~ı& ma· 
kamlardn.n §arkılar, 18,03 Fasıl heye. 
tl. 18,45 Dans orkestrası, 19,30 AJıı.nş 
haberleri, 19,45 YUrttan sesteı, 20,1~ 
Radyo Gazetesı, 20,45 Blr marş öğre. 
nlyoruz, 21 Evin •ati. 21,15 Müı.lk: 
<Pl.), 21,30 Tem.sll, 21,50 Rlya.seUcum. 
hur Bandosu, 22,30 Ajans haberclerl 
"ff borsalar. 

A L A B A N D A Revüsünün 100 CÜ G u N u 
Yeni dekor ve ~eni mizansen ile kıaa bir zaman için Salonumuzd.a de\•am edecektir. Ga:zinomuzun '9 

açıcı <lekorlarını, beynelmilel töhreti haiz ve Normandiya transatlantiğinin dekorlıırırıi yapan M. SO 

Bundan BOnra ııeçen 1k1 uır lıçlnde, llSlne -*tuğu takdirde İstanbu1u 
W k1lJse arumda bir itllA! semhı.l kurtaracaıuıı bit daha vadettı. 
bulunamamıı, 1htllA! ve r.ıddlyet IÜ• J'akat Yoannls te, Oreguar da boş 
rQp gltınl§t1. 1 ,.re üztuüyorlardı. Çünktl. mukave-

Dahlll, harici aarsuıtıla.rl& ~ leltrtnln h1lkmtl.nll ıcr:ı.dan 1k1s1 de 
4evlet.l ptUkÇo zayı!ll.yor hal.km mA- lcladtler. 
nevlyatı bozuluyordu. ' Manuıel ~eolQKos 1399 1pt1dala-

Senedeo sene:ye ıeııJ§l.lyQ TOI1t 1.1-- rmda Ti}rkltre ka~ bir detn daha 
ııası karşı.sında prp~ vıentıeıı ı.ttmdatta 11ulunmak 1lzere Avrupa-

ı:rdım ttzerlno iOnderllen ıta.taıan- 1'& cttti. !ki .ene dola§tığı. halde bir 
teY• muvatf&k olamadı~ 

nn Rumlara yaptıklan zUlQm.ler, Tıldırmı Ba1ez1t, Btan.sa kal'§l .se-
Glrit adasında VenedWJJer tarafln. ( ıeıler1nden daha olddet.ll davranı
dan ortodoblan katollk ~e 1 ~u. Qqeıt onun samanında, sere 
IOtmak için yapılan tatllAmlar, MA· ondan .:mra Fatih'e kadar İstanbul 
earlann Balka.nlardaki taa.ddller1 'f(lrkler t&rafuıdan tazyıklara. mu
Anadolu ve İstanbul Rumlarında huaralar& utradı. Her defasında an
.Oarbm yardımı. hakkında pek eıtm ~ Osmanlı devleti için ba.,ka ta.
lıAt:ralar bıraktı. raflardan çıkan b11ynk plli:Ier ytı.-

Osmanh devlet1n1n müeess111 Gazi ztınden turtulabUdi. 
Osman bey ile otlu Oaz.t Orhan bey Bu tmllkell aenelerde İstanbul hal
~ dinlerini deR1ft1rmek tı d1n1 1htlllf ve kavgalar içinde w-
lçhı cebretmek gibi aksi tesir uyandı- varlanıp duruyorlardı. • 
racak hareketlerde bulunmuyorlardı. 1439 da 1k1 k:1llsey1 blrleştlnnek 
Baba, <>tul 1k1 Ttl.rk hükllmdarı dJn1 maksndlle ll'loransa'da bir Ckonsll) 
uıt\sahele ve mllsamo.hayı kendilerine akdolundu. Kayser ne İstanbul Pat
hareket düsturu ıttlhaz eyle~ıerdl, rlat Yosit te bu mecliste hazır bu-

Anadoluda 1lt1 a.mdıınberı Ttı.rkler- lundular. İttihada tarar verildi. 
le yan yana yaşıyan Rumlar nazann- Ancak karar istanbulda öğren1l1nce 
da Blzanstan artık hayır gelm1yece· papazlar .,. halle kıyam ederek Türk 
11 Aşl.kft.r hlr surette tahakkuk edin- boyunduru#mıu Roma. kilisesi boyun
c:e Ubtyette Kayser yerln_e Osmanlı duruğuna tercih ettıklerlnl beyan ile 
btıkümdannm 1talm olınası btıy(lk taran kabul etmeme~e yemin ettiler 
bir m:ıhzur te3kil etmJyordu. Devam eden bu -mthıazaalar yüzün~ 

' hazırlamı~tır. Telefon: 40574 

. ÇENBERLiTAŞ SiNEMASINDA 
BugÜn Matinelerden İb°baren 2 Film 

DAEMA SEN ... 
Müzik. Dans ve emsalsiz ASK FiLMi 

SiLAHŞORLAR ÇETE PEŞiNDE 
Heyecan aergilze~t ve macera Filmi. 

Sinemanın en meıhur ve ili.hi Yaldızı •.• 

Seyircilerini teshir ve gaıyeden IDefWD luu:lm ••• 

MARLENE DIETR I CH 
tarafından çok s{izel bir tarzda yaratılan ve emsalsiz bir lüks ve 

ffitişam arasında cereyan eden 

GECE GUZELi 
Bütiln ihtiraslar kaynağı filmi dün akıamdanberi 

SUMER SiNEMASINDA 
1327 de İmparator İklnc1 Andronl- den 1450 de istifa. eden İkinci Anns-

tos, Papaya yazdığı bit namede ta.syostan 80lllta !st.a.nbulun Türkler ..._~====:.:p:sr~la~k~m~u~v~a~ff~a~kl}~et~le~r~k:aza=n:mak:::ta~d~ır~. -.:===='~ 
Türklerln hır1sUya.nlık 1ç1n teşkil et- tarafından fethine ve Fatih'in birleş- .4111 

&iği tehllteye dlk.tatl celbetm.1§, im· m• muhalltlerlndon Genadyosu Pııt
dat lstemlşU. Ama o vakit Papa on r1k U.ytnlne tadar Patrik münhal 
1k.lncı Jan şl.zma.tlk - hırlst1yanlılc kaldı. (1) 
ta. rAtız1 - Bizanslılara yardım te- 1412 de Papa klllseler1n ittihadını 
tcbbll.sünde bulunnuıp yanaştruUlll§- n'le getirmek memurlyetııe kardinal 
tı. "hıcloru İstanbul& ııönderdl 

1333 de Qçllncll AndrOnlkOl9 da Pa- • 
paya bu yolda bir mtıracıı.ate liızuın Pelc yatlqt.ıtı artık lflkAr görü-

l>Unya Komikler tabı 

L O REL .. H ARDi 

DENiZCi 
filmi lle 11lze hakkahalı bir bayram ıeçirecckler ıönntlştü; hattı Jclllselertn btrleştı- len tehllke ~da o aıene tlnu

rllmesl meselesini One .Ormet aure· nuevvellnın on 11d4'nde Ayaaotya 

tile Papanm aRsma b1r parmü bal mAlliedlnde blrlefme ta.rattarlanna ~===:::-::~-=:=~=:~::-::~===:: plmaktan blle ~emtttı Ttlrkle tıuı muarmlann dahl S1t1bakı ııe bir .4111 allelerln. sencıerlA ı&ecell btly1klc mm =-, 
Jftzünden devletln1n nasıl iehı1key! blrtepne tt1ll.tl aktedlld1. .Jttı. VJ:R1Mıı ftn,aea mefbv ma:rDn1114e e.erlnden: 
dilştilğünil ldrAk eden Kantaa'Qz1nOB Amma ak1delerlııe meyil ve hısie- _u S S J Z A D A 
dah1 Garp prenalerlnl bir haçlı heyeti ?Jııe uynuyan bu tarar dahi Bizans 1 
Jıallnde blrleştlrmesl. lçln Papaya halk kitlesi, muta.asıp ortodob rahip <Ttl.rlt~ l&ll\) 
ml\kerreren beyhucJe mftracaatlarda tt rahibeleri tlzertnde blr tesir lcr& Bet :tamedenln Okyanusta geçlrdlltlert emsaısız, ~er 11ıyor,.. 
buhmın~u. •:USuıtan Mehmet ordu.sunu tıcı macera. Havada, deııizln dlblnde, tnaa.n ctımemlf onDIGl&rda hf-

(Sırp sındı~) muharebesinden son~ Kostant.anlye ıurlan Onihıe getirlr· YtO&Dh vaknlar, vah!!... hayvanlarla m11cadele, atıllıara hafN' vtrtolk 
rıı. Kayaer Yoe.nnl..9 Paleologos Maca.. ten oehrln eh&llal hllA bu ltllJa9 1h· m11t.b)f eergüzqt.. E L H A M R A ~. cıa" 
rlatana gtderet ve Blzıanslılann Ro-
ma ldllaesl.ne avdet edece.klerlnl ileri ttlltlartle metırul bulunuyordu. Her 
aQreret yardım f&temlştl. Avdetınde '!111 çirkin ıtırtllttller, lcavgıı.lıı.r eks.lk 

Bulgar tıra1ı 8lsma.n tarafından tu- o::muyordu. ~--mi 
tulup (Nllcbolu) kalesinde hapsedlld.1 Saray papaslan imparatorla bera-

SOy1rcllert ıevta.ıde memnun edecek mevs1m.1n 
2 büyüt ıtlml. İstanbtılun en btıyük 

2 SİNEMASINJ>A 

Çaqıkapı lehzadebqı 

(8avua> hllldlındarı altıncı AmadcÔ ber kard.tn.al İzidor'un icra eylediği 
Bulgarlstana açtıtı blr seferle Bizans bir katollk ruhan1 Aytnlnde hazır bu
hükümdannı kurt:ı.np !stıınl>ula ge- lunurtı:en d1ter papazlar, be§ papaz
UrdJ. Ancak lmparatonnı ist.anbulda lar, ~şl§ler bundan netretlt uzak 
Roma ldllseslne avdet vadini tutnu- talm1§ ardı. AZAK TURAN 
yac:ığını anlayınca Bizansı derumen, h1 k.11lsen1n blrle§Ille.slne ne o:ur-
ta.radan sıkıştırmağn başl:ı:!:. • ol.sun :tatı,yen m'Uhallf olanlar Bug1ln matinelerden itibaren emsıılsbı program 

Bunmı tızertne Yoannl! Papaya a.- blrleıme tarannı CkAtırane bir mu- PARİSİN SON BABY SUNDY 
da.tat yemln1 etmekten bqka çare b.vele) DAn ederek birleşme taraf-

bulamadı. (Amadeo) Rom.aya gide- &arlarına JAnetJ.er yaR'dınyorlard.ı. GÜNLERİ Bu''yUk ı'şler oeşı'nde 
ret ruhani mecllshı umumi bir celse· Bu papazlar, Roma klllseslnl tanı- an JIEBRİ80N 
llnde Papara CkAtırlere - TO.rklere yanlara son nefea lytn1n1 lcrada.n, lt&- JUBEN VDNB 
- kartı kilisenin himayesine ve yar- flfler ve ra.b.1bel"er lmparatorun bu taatından temıdl ed1lm1f ve Pa-
dımına mazhar olacaklan 11m1dlle is- baptaki 1radealn1 tanıyanlara &tın.alı riste stızeran. etm1f bin b!r ca.-
tanbul tmparatorfte halkının Roma çıkarmaktan hntln& edlyorlardı. 8on lmlut ve maoeralarla doln b11· 

H~ hoşuna sldecek em
-.ı.sız bir mevzu - Keııdi ktıçak 
deha.il b~ ean'atönn )'l.rat
tılı :ta.bb.lıalar pheaet1. 

MEVLUD Yarın sabahki program 
Radyolln Dl§ Macunu salılpler1 Ne- '1,30 Program, '1,32 Vücudumuzu ça11 

cip ve CemU Akar Kaıdeşlerin peder- Iı.otırnlım, 7,40 AJans haberleri, 'l,55 
leri mer .... um· Müzik CPI.). • 

u • ,~----------.... 

IHUseyin Avnl BEYİN ISMAIL MÜŞTAK' 
vefatı senel devrlyegS m11.nuebet.ıyle 

Rama?'.Qllı ftrltin 28 neı bugllnktl. MA Y AKQNUN 
1 
Çarıamba aqamıno. teadllt eden 

M
••b . • Teşrinievvelin dokuzuncu 

1 U arek Kadır geceıı cuma günli vefatının dördüncU 

l 
teravUı namn.zmı müteakip Beyazıt aenel devriyC3idir. Saat Uçte 
Cam.11 ,erlflnde Mevltldll nebevi ıora, Bayezit Camiinde ruhunu taziz 
at ett1rtleceğlnden merhumu taııı- için dua olacaktrr. Akraba ve 
yanlarla bilcümle d1n kardqlerintn aeven dostların t~iflerini rc-
teşrlflert rica olunur. filı:ası rica eder. 

ALKAZAR'da 
Bulrfin Matinelerden itibaren 

-1-
BU,Uk acrg{izeştler, meraklı 
maceralar, tüyler jirpertic! ıah· 
nelerle doluı 

Esrar ve heyecan kaynafı ıaer
atızcıtler romanı 

-2-

Kasırga 
savar/ 
(Tim Holt) 

Se71edenled bqecana ıuk._ 
.dece& b~ i\merikan Ko.,... 
ı;o,. lilml. 

Lltfm didıatı 

H-.rün 11 dm ~ 
devamlı ... nalar 

istanbul Beledl.yu1 
ımm TİYATKOLABI 

Bu atpm 
eaa~ 20,30 da Dram :twnı 

KIŞ MASALI 
Yasan: w~ Shakespeare 
Ttl.rkçesl: Mefharet Ersin 

Komedi losmı - YALANCI. Yazan: 
CU1o Goldont. Tllrkçesl: 8. Moray 
Budn aut H te Qoculc Tiyatrosu 

Eminöntı Hnlkevinden: 
Bilttin masraflıın Sosyal Yardım 

şubemizce deruhde edJlerck Cu.'llhu
rlyet Ba.yramında on yoksul çlftln 
düğüniinil Evimiz salonunda yapa
caktır. 

Gelin elbiselerinin dlkllmesı ve di
ğer levazımın hazırlanması zaman~ 
muhtaç olduğı.ındo.n, ıstek.lllcrln bir 
an evvel Halkevl Bürosuna milrnco.nt
lnn tekrıır llAn olmıur. 

SİNEMASINDA 

HEDY LAM~RR 
JUDY GARLAND 

LANA TURNER 
Jamea STEWART 
aibl en bilyük ve dehaklr 
•hıema ırı}dızlannın n Hol
lywood' un btltUn g(lzeDik 
lmallçelerlnin lftirlkl ile 
çevrilen, aert hayatın bir ,.ı., 
hasmı tasvir eden hakiki ve 
lhtlrMl .. ınevzuu ile berke
•İn botuna gidecek 

ZiE&FELD 
YILDIZLARI 
Rdvü ve Muıikili Filmin 

ilk lracsi ıerefine 

MEVSiMiN 
BiRiNCi GALAS 

evvelden aldın· 

t1.Useslne itaat etm~e hazır bulun- g1bılerde bınlar bir kat daha kabar- 111t aeratızett tumt. 

duklannı) temin etil. Fakat Romada m.Jttı. Ka.t.ollklerin ve blrl~enln en ~=======================' bu vaıtıere, temlnata pek ehemmiyet flddetıı muanzı b1lytlt amlral Lukas .ııııı 
verllmedJ. Haktkattt B'zan.slı!ar lo· Notarasın teG1n1 Jılab1l olamıyan 
ral Amadeonun bu tıemlnatmı h1ç de adaveti ve tefvlklert bu hırslan her 
Jft'lne getirecek zlhnlyette n ıatl· aıı alevlend11'Jyordu. Btıyllk amlıal 
datta delillerdi. onıer iman etUkle· bir ııtln &9*ça: 
r1 alddelerl değlftlrmekt~ ı. ~ - Koeıtant.aıı.l,Jlecle brdlnal l&P
borundurutu altında bu atıdelertle kaa:ını ~ l8t l'tl:k anımı 
rpm&IJ tercih ed.lyorlardı. ıGrmttt ıerdh ederimi 

Mftteamp lcatolllc1er Ttlıtiert dOf- Demiftl. 
man, rafızl Rumlan ıae d6şnanda.ıı Kardinal İzldor. Ttırtler1n elhıe 
beter addedlyoriardı.. <Türkler bize dtllmemek ~ l"atlh orauıun.un 11-
tarp o tadar k1n besl~ çOnttl receıı g6n ı..tanbuıu ıerbtml§U. 
bizden pek .korkmazlar; ama Rwnlar t29 mayu ıw te bçan lı:ard1naUn 
bizden hem tomarlar, hem ruhları.- tırmızı pptası rertne İ.ste.nbulda 
nm bllttın kuvvetlle nefret ederler ) beyaııı Ttl.rt anklan ıörtudlll 
dJyorlardı. • Slllcyman KAnJ 1rtem 

1367 de İst.nabulda papazlarla me
murlardan mürettep nıhant ve cı.- (J) Oedeon: İstanbul Patriklerinin 
mant mUhteı.ıt bir heyet lJt1 k1llsen1n tadınel haD~rl (Kamca). 
ittihadı aleyhine bir karar ıttlhu ı============-=== 
eylemlştl. Buna ra~en imparator rENt NEŞRiYAT: 
Yoannls Papa ile mlUalı:erelerhıe de- -----

YARIMAY 
ı Blrl.ncltelrtn .sayısı da tıo renkll 

bir tapak içinde lntl§al' et.miftlr. 

nm etti. Nihayet Romaya giderek 
dört kardinal huzurunda tatollkllğO 
ikrar verdi. Ertesi aabah, elleri Pa· 
paruıı elleri içinde, mihrap tnrıwn-
da ortodoks mezhebinin dalA.letıe- KÖYE DOÖRtJ 
rtnden 1stlğ!ar etti. Papp. da onu BIUün k6y meselelerinden bahse-
(klllaenln bir oğulu) sıfo.tı e kabul den Köye Dotru mecmua.sının ıı~ 1n· 
etti ve Türklerden kurtulacağı vaa- el u.l'W bustbı çıkmıştır 
dinde bulundu; bütün lurlstlyan hll- ....__.__ • 
tümdıı.rlanna Kayaerln dAvasını cld- ;auAAu&.11E MODEltN TEKNİK 
diyetle tavalye eden mektup!ar yaz- NASIL lılEYDANA GELEB:ILİRT 
dl. Bu mektuplan ha.mllen yola çı- Hqim Nlhat Er-bll'in bu lsimde 
kan Yoannta l':ransadan eıı ~ dlln- b1r tıta.bı cıktı. Yeni blr terbiye '1.s
dil. Venedlkte tüccara olan borcun- tem.1n1n ana yollannı, çltç111k, ha
dan dolayı tevki! edlldU Oğlu Manuel lıkoıJ.ık, an&J1, ticart jşlertnl; Tt1rlt 
parayı getirinceye kadar orada kaldı. ııarasınm korunma.mu mtlnataşa 

Bu akşamMELEK ve iPEKsinemalannd 
eenenın ut dper fUm1 ,ereftnt bll1t*. ıuare 

Havanada Bayram 
Tamamlll '91mlkolor - Bttencell, ten blr mewu ... ll:ıı IOıll dant '9 

tarblar - Ameı1b.nnı aı mefhur orkestraları.. 
Bu p.he,,erln blıf roııertnde: 

ALiCE FA YE e CARMEN MİRANDA 
JOHN PAYNE e CESAR ROMEO 

MELEK'te loca ve numaralı koltuk taımamıttır. 
İPEK'te localar eatılmı§tır. Numaralı koltuklar va.rdır. Ertenden 

aldtrllamlıdır. 
DİKKAT: Bu tlhn İP.!K'te Bayramın blrlncl gQntı det1tt1rllecet. 

Bayram lerl lnız MELEK'te devam ett1rUecekt1r. 

Blnema d1hıyaauun 8ÖJlmJyecek pattak gilnlfl 
Vatan Kurtan.n Aslan •.• Jteflf Alayı ••• Kaptan Blod'un d1h1 reJla6rtı 

llİCBEL CURTiz'ln yarattıtı 

DENiZLER ASLANI 
ERROL FLYN - BRENDA MARCBAL'ın 

llOll pheserlert 

Yann akp.mdan itibaren 1tnen1n en b11yü:lc Galası olarak 

L.8De sn nemasında 
Numaralı rerlerln flmdlden kapatılması. Telefon: 43595 

Bu fllm İzmlrde u.ıe ve Tan alnemalannda aynı zamanda 
Amıpadan yardım r~nnet tımı~ edJyor. İ.lt&ııbul'd& tkba.ı Kıtabevln· 

~ kendini bir y~ ııe Roma ldll· 419 l&Ubf. 1 ~------• soaterllecekt1r. 

SINEMASI ve TIY ATROSU 
BIJOllUDda, iatWAl caddtllnde, Halep çaqısında Jenl tıinUmda 

~ arin geceden itibaren faaliyete baıliyor. 

S E S Sineması ve Tiyatrosu 
Sayın 111ytrcller1nden 16rduttı raAt>et ve tevecctl.hten oesa~ alarak 

ba,at feda.Url:ıtıarla Amıı:ı& Te Amerikanın en tanlJlmlf Jlldızlannm 
9"h'd111 en teçme f1llniltr1 setırmeıe muvaffak olmuttur. 

YARIN GECE SAAT : 21 de 
Fevkalade açil11 töreni, GALA Müaamereai 

HA rf&i~Si' İi° f "i [ i'i 1 M? 
(Tom Dlck And Harry) 

Sazlı, sözlil. danası, eözlll entes bl.t qk macerası 
Aynca: ı - Ttl.rkçe sCıır.ltl. bir spor gazetesi, iki büyük tngn1z fut.bol 

takımı arasında maç. 2 - Walt Dlsney'ln renk.11 bir çlttllk ııenronısı. 
Gişeler peqembe gününden itibaren açıktır. Telefon: 43389. 

Belgrad devlet orman iti etmesi revir amirliğinden 
1 - İşlet.mcmlzln Bahçek6y civarındaki bö1melcıde mevcut (35) M 8 

(060) D 3. kestane tomruRu bölmede teslim edllmek Uzcre açık arttırmnr'i 
çıka~ır. 

2 - Beher metre mlkA.bın muhammen fiyatı (35) liradır. Muva.kkıı.t tel; 

rrJnat (92) ll."1ıdır. 
S - Arttırma 23/10/942 cuma günü sao.t 16 da Büyt\kdcre Rcvlr Amir• 

lla1nde yapılacaktır. 
4 - Bu aatıf8, aıt oarıııame ve tomrukları sörmek 1çln İfletıne metke. 

z.lne mtl.racaat edllmesl. (380) 



BEB TELDEK 

ideal koca 

lSTANBUL HAYATI 

Harb ve sulh 
taarruzları eu ı!ı9:ıu~:n-:daoıs:.~ koca» nm formülü fU ldi: cYa Staıı· ngrad'da muharebe 

Mesel! «kAtlp» bir r.amanın eıı 1y1 kocasa idfı • 
- Mürekkep y~! •• Mekteplerde dfrlek çllrühntı,t •• c11ye llarb devini inine .sokacak kış 

anlatılırdı. Onun kordonu kulak ar~a atılmış mavi kelebek adım adım yaklaşıyor. Henüz top 
&fütlklü resmi elden ele, evden eve dolaşırdı. Ve hakkında şöyle 1 d ? sesleri susmadı anuna, kış nu-· 

- Babıfilinin O' •••• » kaleminde •. İstikbah gayetle parlak •. Ka- r . kumandanlar ağızlannı açtılar. llaııat verirlerdl: er ne en uzayo tu.Jdan başladı. Devlet adanılan, 
lemlnden kan damlar? .. Kitabeti pek de kuvvetli?.. Hep ayni terane tekrarlanıyoıı 

Ya blemtndeu b.ıı damlıyor hal.. l\lUrekkep do yal~ ıEbcdf suDı fçln, insanlığın ra-
lyle uıf? .• Peh, peh, pebt •. Böyle damat dostlar başmal.. hatlığı uğrunda çarpışıyoruz, 

. Geçen gUn bir k119 Matllk bir vapur yolculutun4a aynen Bir lsviçre gazetesine göre bunun sebebi şudur: Alman Zafer bizimdir. Çünkü mücade· 
f4Jyle blr konuşmaya phlt olduk: lemizde haklıyız.)) Her ağız aynı 

Blr kadın yanındakilere sordut k . da ••stu··nıu·· ,,_ •• b d d • •k• t fı iddiayı avaz ava~ baykınyor. Ve, 
- Bayan o: .... » evle~ diye işittim.. 4ofru mu?.. uman u gu ura a urmuş,- iŞ 1 1 ara n ebedi sulh uğrunda milyonlarca 
- Doğru yal .• Hem ele bir bak;kala ;varmış.. Adamın bil· ••ı•• k d b v v d k l • k J t tnsan boğ'azlanıyor, insanlığın ra-

J(lk bir bakkal dü.kkAm varmış .. Kadının bir ell yalda, bir ell 0 UDCeye 3 ar Oguşmaga azme en aS er erıne a IDIŞ iT hatlığı uğrunda medeniyetler 
l>aıda.. . mahvoluyor. Cephelerde ölüm 

- Talihe bakın hele.. Gördünflıı mü blr kereı.. Büyük bir İsviçre gazetelerinden Neue m!şlerdir. Bu suretle Ru,s müda- silahı zırhlı tanklar serbesçe ma.klnelerJ, gerilerde sefalet tır-
heJrkal ha~.. . Zürcher Zettungdan: Şimdiki filert, 1k1 parçaya a~lardır. kullanılamıyordu. On bq aydan- panı beşeriyetin kökünü ltazıma· 

Dudagını büktü, sonra afzını hecelerle 4.oldura doldura ve muharebelerden en ziyade Sta- O ıamanda:nbert muharebeler bert şarkta cereyan eden muha- ğa çalışıyor. Şehirlerin bombar-
lıayran hayran ~ekrarlacb: llngrad muharebesi bütün dik- şehrin şimal varoşlarlle dah111n- rebel~rde Almanlar, muvaffala- dınuuıında atılan ta~c bomba· 

- Bak .. Kal... katln1 üzerine çekmiştir. Mo· de cereyan eylemiştir Bu muha- yetlerini idare ve kumanda ile lannın tahribatı büyük bir mu-
GUrdilnüz mü bugilntln ldeal kocasınu Bakkal. •• Evet günün dern harbin bütün tahrtp vası- rebelerde Almanların: kullandık~ muhtelif sınıflann ara.sındaki v8!~akıyet eseri gibi dünyaya ilin 

adamı, Bak.. Kal.. Blkmet Feridun Es talarile mücehhez olup cenubl lan usul, şehrin sokakları boyun- tam işblrllğine medyundınlar. edil.yor. Pilotlar, şehirlerde .çı· 
Rusya ovalarında yüzlerce kilo- da llerliyerek müdafileri daha Hiıbuki dost ve düşman as- ~dıklan yangınlann alevlerinf 

-===================ıı==--======-====::ı metre mesafe katederek bir çok küçük guruplara ayırmak olmuş- kerlerinJn b1ribir1ne ka tığı ometrelerce uzaktan seyreder-
·~~· ~~ ')~'1 • ms muharebeler veren büyük ordu- tur. Artık Rus müdafileri için Stalingrad muharebelerln~ te· ken ~eşeleri artıyor. Bunlar hep 

• O 1 ~ lar şimdi tek bir noktada ve St Un ad ebedi sulh ve lnsanJığın rahatı 
:' ~:~ o O ~ O o mahdut bir sahada bütün ağır- 1 a gr muharebesini kendi şebbüs ve idare neferlerle küçük için yapılıyor. Fakat, hangi ln· 
; ~ ~ ___ . __ lığ1le dövüşmektedir. :ıerlne çevirmeğe imkftn kal- zabit!ere münhasır kalmıştır. sanlık, nerede rahat edecek? .. 

24 eylfilde stallngrad muha- amıştı. Mahaza müdafaaya is- Alınanların ne ağır topçusu ne Yangın harabelerinde titreşen 
Parls'in yanıbaşındakl ormanlardan rebesı başııyaıı bir ayı geçmiş- rarıa devam et~ıerdir. Ark~ de hava kuvvetıerı yukanda babam: yavruıar. k~sız kadın· 

tir İki 1 23 t d kesllmlyerek Yolga üzerinden ta söyledl~z sebeplerden dolayı lar kolsuz bacaksız sakatlar sulli 
odun kesilecek Alın aydulevve V 1 e~uzkt ze kuvvetler harap olan şehre müdahale edemiyordu. İşte Sta.- şenİiği mi 'yapacaklar? .. 

an or arı 0 gaya e getirtlmiştlr. Her sokak ve her lingrad muharebesinde Alman ~ 
Paris'in yanı başında Boulogne de daha sıklaşmıştır. Harbden lometre kadar yaklaşan Don bina bloku avn ayrı müdafaa sevk ve kumanda ve sllA.hlan Blryandan kanlı boguşma dc-

Te Vincennes orman.lan vardır evvel bundan Adeta §ıikft.yet edil- kavsine gelmişlerdi Burada ma- edilmiştir. Buriıardan btrt müda- idare tefevvuku RU$larm karşı- vaın ederken bir yandan da sulh 
Bu iki mm.an Parislilerln başlıca. mesine ba.şlanmı~tı. Fransız gaze- redşalı Von Bocdk ordultinariblelr Rbus !aa edilmez bir ha.le geldiği za- sında. durmuş olduğundan ve iş dedikoduları yükselmcğe başladı 
gezinti yeridir Bu sebeple or r1n! b df X.ln ö or u an arasın a çe o- ü l. llkt uh 1k1 . · t - tele n ha er ver 6 e g re ğuşma başlamıştı. man m dnfilerlle b r e m a.- tara.tın ölünclye kadar boğuş- Bu da mevsim icabı. Halkın harli 
m~~ muh~~z:be f mek lçtn fılmdi bu ormanlardan odun ke- Almanlar adım adım ilerliye- chnler dahi berhava edllmlştir. ma.ğa azmeden askerlerine kal- ıztırabma eklenecek kış acılannı r tAyi z~lştir ~ m~ur- silmesine karar verilmiştir. Odun· rek Don sahUinde yerleşmişler Bu sokak muharebeleri yapı- mış bulunduğlunda.n Stalingrad hafifletmek için devlet adaml:u1-

ba
ar n e m tti. emdırur ann 1ardan bir kısmlle mangal kömü- ve şehrin ır:ıark sah1Unde de bir lırken şimd1k1 harbin en müessir muharebeleri çok uzamıştır. nın ortaya attllilan boş bir ümit 
şında bir müfe ş var . .., 
Mütemadi dikkat sayesinde rü yapılacaktır. Ş1mdl11k kesile~ hayli köprüba.şlan kurmuşlardı. kıvılcımı. ttç yıldır arasını pa1"1ı· 

ormanlar tahribedilmediği gibi cek saha ancak yüzde ~O kadar• Merkeze dayanan Ruslar mü- yan bu kıvılcımlar sulhu getirme-
yen! ağaçlar yetiştirmek S'Uretile dır. temadlyen şimalden Don kavslne di; harbl biraz daha köriiklecli. 

Almanyada toplanan eski eşya parçalan 
ve bunun şarkına hücumlar yap
mışlardı. Bu şerait içinde Alman 
taarruzu inkişaf etmiş ve ağus-

Yabancı gazetelerde okudu- ton eski demir ve 2,025 ton başka tos sonunda Ruslar 1ç1n tehlikeli 
ıtumuza göre, Alman talebesi, muhtelif eşya. bir şekil belirmişti. 
1942 yılının ikinci üç ayında Avrupanın diğer memleketle- 24 ağustosta Almanlar Dem 
kemlk, paçavra, kitap, kA.ğıt, rinde de bu gibi eşya parçaları üzerinden şarka doğru Stallngra
maden parcaları artıklan olmak toplandığı gazetelerde zame:n za.- dın şimalinde bir taarruz yap
üzere ıoo oöo to; IÜZUlllSUZ eşya man görülmektedir Komşu mağa muvaffak oldular. 26 ağus
topJamşıt{r. Bu eski, artık, parça memleketlerden Buİgarlstanda t.osta Stalingradın tam garbinde 
eşya, cinsine göre şu suretle tak- bir kaç ay evvel talebe tarafın- Almanlar D?n nehrini geçtiler. 
sim olunmaktadır: dan bakır gibi eski maden par- Bundan sctnradır ki Almanlar 

7 ,213 ton kemik, 12,032 ton çalarlle yünlü, pamuklu kumaş mayn tarlası, zırhlı otomobil 
pacavra, 30,193 ton kitap, klğıt, parçalan, paçavraları toplan- engelleri ve sahra tahkimatı ile 
ıoooton maden parçası 47,659 mıştır. dolu hakiki Rus müdafaa sa.ha

ıngilterede banyolar hakkında 
verilen bir karar 

sına girm1şlerdir. Bununı lçln Al-
man tebliğlerinde bundan son
raki muharebeler hakkında «Ka
le muharebesi sa.hası» ve ccMu
hasara harekAtı» tA.blrler1 kulla-

Dünyamn her tarafında bü- salacak, pa:ntalonların paçaları nılmıştır ki bu mukavemetin çe-
Jtik bir tasarruf havası esiyor. kıvnlmış olm.ıyacaktı. tinliğini ifade eder. 
Her memleket mümkil'n olduğu Şimdi de !ngutereden gelen Fakat bu tA.blrler Ruslann 
kadar az sarletmeğe çalışıyor. telgraflar kömür ve mı.dan tasar- alelumfun kullandıkları müdafaa. 
Tasarruf, yiyecek, içecekten baş- ıııt etmek için banyolara konu- tesisatı usulünü a'lllatmıyorlar., 
ka giyecekte, yakacakta da ~öze lacak su miktarının tahdit edil- Rus müdafaa tesisatı sabit istihı
çnrpıyor. Geçenlerde Amerika- dlğlni bildiriyor. Bu su 13 santl- ka.mlar değildir. Bila..Ids pek de
da.n gelen telgraflar Amerikada metreyi geçmiyecek, yani herkes r1n olmak üzere araziye uygun 
bundan sonra yapılacak erkek 13 santimetrelik bir ru tabakası olarak kademe kademe birbiri 
elbi.'ielerine daha az kum~ git- içine girerek yıka.nacaktır. arkasına dizilmiş toprak ve kü
mesi için d~ünülen tedbirleri İngiltere kıral ve kırallçesi de tükten yapılmış tesisattır. Bun
bildi riyordu. Bu tedbirlere göre bu karara tA.bi olmaktadır. Kı· ıarın arasına yalan mesafelerde 
cel·etıer kruvaze demlen iki sıra ral, saraydaki bütün banyolara topçu olarak kullanılmak üzere 
düğmeli olınıyacak, kumaştan 13 santimetreye siyah bir işaret zırhlı harb arabaları yerleştlril
cepler kaldınlacak, ceketler kı- konmasını emretmiştir. ıniştir. Ağustosun sonuna kadar 

Almanlar hücum ederek şehre 25 
Bir buğday tanesinden 8 başak kllometre yaklaşmışlardır. 

Çek gazetelerinin yazdıkları- 2 kilo 670 gram gelmiştir. Bir Eylfilün birinde Almanlar Sta-

Bu genç artist güzelliği derecesinde 
zeki ve çalışkandır 

Amerika gazeuleri, Almanya· 
mn yeni bir sulh taarruzu yapa, 
cağından bahsediyorlar. Sullı, 
taarrmlaria, ucavÜ7.1erlc gelebil
seydi şimdiye kadar harb orlaclnn 
kalkardı. Fakat, bütün hayatı 
tlmJtlerle geçen insanlık, ister Js· 
temez buna da bel ba~lıyor. Kah
ve falından, iskambil kağıdından 
sulh müjdesi unıarlcen, devlet 
adamlanmn ağzından duyulan bu 
kelime, muhakkak ki bira~ daha 
ganın ferahlatıyor. Bazan, bile 
bfle yalana hıınak ta bir ihtiyaç
tır. Aldanmak ve avunmA.k ihtl· 
yacı. Beşerin en büyük zaafı •.• 

Cemal Refik 

Memurlara manifatura 
ve yiyecek 

Memurlara ma.n1latura eşyası ve 
ylyeeek maddesi d$ttlaca[tı ya7.ıl
ıruştı, B1rllkler umumi · kAtlpHğl ma• 
nlfatura. eşyasının ithaline ve mikta
nna dair 1A.zım gelen malfunatı topı 
lıyarak Ticaret Veka.letlne bıldlrmlş· 
tir, tstanbula yiyecek tevziatını yeni 
Memurlar koopcratırı yapacaktır. 

Memurlnra ma~larının yansı kada~ 
yiyecek maddesi da~tılacaktır. Yiye
cek maddelerinin bedell de dört tak
a1tte ödenecektir. 

Ankaradan verilen malfunat.a göre, 
me.m.wıam dağıtılacak yiyecek mad· 
delerinin mftbayaasına yakında gcnlşı 
m.1.kyasta başlanacaktır, Bareme t;ı.b1 
olmıyıuı muayyen gelirlilere tevziat, 
kendi müesseseleri tarafından yapı .. 
la.caktlr. Bu glbi müesse~lerln mli• 
'bayaat şekli de yakında belU olacak· 
tır. 

na göre, Çekoslovakya eyalet- diğer köylünün yetiştırdlğl llha- llngradın şimalinden Volga sahi
lerinde bu rene mahsul bereketli nalardan btrt 11 k:Uo ağırlığında- llne gelebilmişlerdir. BU4 suretle 
olmu.ştur. Lehistanda tek buğ- dır. Bu IA.ha.ne. daha büyüyecek- Rus müdafii içine kama gibi gir
day tanesi sekiz başak vermiştir. nrlş takat çalmasınlar dlye köy- mtş olan bu Alman kuvveti adım 
Pancar eken bir köylünün çıkar- lü bekllyemem.iş, koparmış. Ta- adım mevkiln.1 genişletmiş ve Amerik.an filim 1irketleri kendisin• 
dığı bir tek pancarın ağırlığı usıa bir kaz 9 kilo gelm1ş. tahkim etmiştir. i/ff milracaatla. Amerikada filim çevit-

Bu Alman kuvveti o zamana & metıinl teklif etmi~lerdir. Genç ar-
Bir elle yazılan daktilo maklnelerl ıtacıar mütemadiyen 1mclat aıdı·· tiat bu teklifi kabul etmi§, kocasın· 

~ şimal ile Stalingrad müdafi·· dan ayrılarak Ame.rikaya gitmi§tir •.. 
Daktilo makinesi, gittikçe dün- Stenoğrafi yazımnm da daktl- leri arasına bir sürgü gibi gir• Hollivuta gelinc;e, Hedy l.amart 

yanın her taratma yayılmakta.- lo maklneQJe yazılın.asım tetkik mi§tir. Bu kuvvet her 1kl ceruv ad.mı almıatır. 
dır. Avnıpada orta tahsil gençliği eden Alman aten<>lratya. enstitü- hına karşı Ruslann yaptıklan Bed Lamarr Burada aekiz ay İngilizce der4 
daktilo makinesinde yazmağı öğ- sü, bir elle yazılabilecek yenl bir gayet şiddetli hücumlardan der Y. almıo. mütemadiyen ç-'ıomııtır~ 
renmeden mektepten çıkmaz. daktilo makinesi yaptırmıştır. layı müşkül bir mevkide !dl. Fa- Son ,ıamanlarda Ameriliada en 1n1f T.• kllçUli artiltlctr ııruina ıJr.. Bundan ıonra ilk filmini Charlei 
Daktilo makinesi yanında. Avnı- Bu bir elle yazılan daktilo :ina.ki- kat bütün bu hüeumlan bertaraf ı:~ befenllon elnemt. ,Udızı Ho~ mlıtlr. 'Aynı zamanda ıneobur reJi- Boyer Ue çeTirmittir. Filim beğenil~ 
pada ve Amertkada stenoğrafi nesi, harblerde blr ellnl kaybeden etmeğ~uva;: 0~ V1i• arr'dır. Bu ıtMnıU utı.t, zekl- ı8r Max Relnbardt'uı mektebine mfJ, Hedy yıldızlar ıırasına girmİ§• 
yazısı da çok teammüm etmiş- muhariplerin işlne çok yarıya- gaya t a ::I.ı blrllkl U ıa: ıı, O(Y'UllU kadar gtlzelllllle de herko- devam ebnJotlr. tir. Bunun U.Zerine annesini getirtoo 
tir. Bütün yüksek okı.ıllarda ta, caktır. Bu maktne ile yamıağı man aanıızu zır er 11 teahlr etmiıtlr. Filhakika Hedy .lJd tene bu ıuretle ç.alıotıktan aon, rek Holllvut'ta yerleşmiştir. 
lebe, bu kısa ve kolay yazlyle not öğrenmek üzere Almanyada tek ra=~ fupılmtlt;[·b P1f: ve çok aüzeldir. Dalgali eJyah aa.çlan. ra 'b!r ubltlo tmtnrlt Y• b.lpnlan· Hedy Lamarr gilzel olduğu ke ... 
tutar. kollular için kurslar açılmıştır. : deJe~ıemıYYf1°~~ W~ iri :reııil gt>zlerl, mat ten.I. çok müte- mııtır. Fakat nlıımlısı, ken~nln fl· <la.r zeki ıve zariftir. Tuva.letlerinq 

da 1 :ae ~ sini ör nasip bir vUcudu vardır. Güzelliği lim çeivirmeslnl muvafık bulmamı~, biçimini kendisi bulur. cHollivuturı 
Finlandiyada 2000 geyik çalınmış :::~erep lıerJy;~ ı:otosııtfetll il~ Hollivut'un _ ~UtUn yıldızlannı bu Ytlıden aralarında ihtilll çıkmı~ el\ g{lzel kadını~ .payesini .k~~~~ 

k 1 r dahi zırhl ku tıer ta- ıolaede hıraknıt§tır, br. Zablt, nl§anluını filiın çevlnnek• artlıt 1939 da filım olrketı mudur .. 
Finlftndiya, hırsızlıkj yapılrnı- Norveçllle~. Hırsızlar,. geyik :~d~ kazarul~ h:e parça . Hedy Laman aalcn Yly8!1al!d~. t~ -.azıeçirtemeyince intihar otınfo- lerlnden Geno M~rkey ile evlen~iı• 

yan, hapishanesi olrnıyan, ha.kil sürüsünü Norveç hududuna doğ- araziyi tutmuşlardır. Aatl adı Gertrude Keailer dir. tir. Oen9 kız bunda:ı- o kadar mUte-- tir. Fakat bu izdıvaç da uzun silr• 
vasıtalarında biletçi kullanılma- ru kışkırtı ka lar Bu es- 1915 ıeneaindo doamuotur. Babui oaslr olmuştur ki, hır aralık her §eyi meml~. ~eçen ıene bo,anmıştıJ\ 
dığı içJn herkesin gideceği ma.- nada uhp ~~~ • Aynı zamanda Almanlar, Sta- Emile ~lesler adında zengin bir bırakarak bir manastıra kapanm~ğı Bir rivayete aöro yakında Georgtı 
halle kadar ücreti gendlliğinden s.uıda ~l~ tea~tsi olm~ru~. llngradtn cenubunda dah1 bir bankerdı. ilk ve orta tahsil.ini Viya• dU§ilnmU§tUr. Fak~t o aıra~a. çev~~- Montgomery adında geı;ıç biı artist~ 
bir kasaya bıraktığı bllinen bir Sahibl.nlıı lind h!l 700 yik taarruz hareketi yapmak istemiş- nada yapmııtır. Spora çok meraklı mekto olduğun filmin reJ•örUnun le evlenecektir. Bu artistin Robert 
memleket olarak tanınmıştır. kalmıştır ~ Use ~ g:ııaı lerdir. LA.kin bu pek llerllyeme- olduğundan, kı11ın Tyrol'a gider, tavaiyeai üzerine, bundan vazııeçmi~. Montgomery ile hiçbir münasebeti 

Muharebe başladıktan saııra olan En~nte~'te t~aı;;., g1- miştir. Anlaşılan burada dahi burada aki yanglanna ıirerdi. Yazın hatta kendi.sinden çok y~lı ~lan yoktur. 
bu memlekette de hırsızlık vaka- r1.şmiştir Almanlar bidayette Volgaya k~- da tenis oynamak vo yüzmek baa Fritz Mandl adında zengin bir aılah HedıY aak.in hayattan hoşlanır. 
lan gÖıiilmektedlr. Helsinklden · dar Uerle~lerse de sonradan zevki idi. fabrikat8rile evlenmeğe de razı ol- Tok ı8zlülüğü pek meşhurdur. 
bildirildiğine göre Uponlar kı- D Q ;-.. çekllmeğe mecbur kalmışlardır. 16 ya~ında iken birdenbire tahsi- muştur. . Dostluğuna çok sadıktır. Boyu 1, 70. 
ralı Aslakim, 2000 şimal geyiği- \.:1 U M Ancak 13 eylfilde Almanlar lini bıra~ıı, filim_ çevirmei~ me- _ Mandl, evlendikten ~onra karısı· ağırlığı 50 kilodur. 
nin cahndığım, Fin hükfiınetine r· s v 1 k Stallngradın cenup varoşlarına rak etmi§tir, İptid~ V~ana ıtildyo- nı herkesten kıaka~maga ba§lamı§, 
bildirmiştir. Şimdiye kadar bu, im Ur ag 1 ve blna.enaleyl;ı Volga sahiline luından birinde . f~ıfiranlık yapmı?"° hatta. bl~ parça haftf kıyafetle çeki~ 
Finl:Jndiya'da en büYük geyik 9 Eytftl 1942 de doldu ka.tt olarak gelip yerleşmeğe mu- hr. Fak~t ailzellı~ derhal herkes~ len bır filmini ta!11amen ıa~ın almı§-
hır~zlığıdır. Çalınan geyik sürü- - vaffak olmuşlardır. :tkl_ gün son- nazan .. dikkatini çekt~nden! kendı- tır. Fakat bu hırçok dedikodulara 
sünün muha'fızlarınm bildirdik- Dr. Saim Sağbk - KARS ra Almanlar şehrin içinden bir aine kuçUk bir rol verılm!~tir. Bun- s~~ep olt.nugt~~· Hedy buna kız~rak 
Jerine göre, geyikleri çalanlar kama gibi Volgaya kadar ilerle- dan ıonra ikinci pir Iilimde rol al- fılım çevırmegı bırakmak üzere iken 
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.-Bu garip vaka on iki sene evvel ı arasıra atlar ürküyordu. H~r ~ey et
başıma geldi. o za.m:ın henüz yirmi rafımızdakl dekoru ~rengız blr ha
b1r yaşında bir delikanlı idim. Avro- ıe ookmağa çalışıyor gıbi idi. 
paya talebe gönderiyorlardı. Ben de Şatonun kuleleri uzaktan sisler ve 
imtihana gırdim. .Kazandım. Mua- bulutlar içinde görünmeğe ba.şl~ 
melemi bitirdim. Pasaportumu çı- tı. Sanki ~hmet Mitat efendinln se
karttım. İstanbuldan ayrılmadan ev- nelerce evvel tercüme et.tiği, şöval
vel uzun müddet Avrupada bulun- yeleı-e, Orta.çağa a.it bir roman 
muş olan dayını, gideceğim şehirler- önümde sahife sahife açılıyor gibi 
deld dostlarına bir takını mektuplar iri. 
yamı ve bana verdi. Nihayet araba §at.cnun önüne ge-
Bunları alıp yola ~ıktım. Gittiğim lip durduğu zaman bardaklardan bo

yerdeki dayımın bütun ahbaplarına. şanırcasına yağmur yağıyordu. Gün 
uğrayıp mektupları birer bl.rer ver- ortası olduğU halde hava son derece
diın. Kimi beni yemeğe davet etti. de kararmıştı. Bana gayet uzun 
Kimi bi~mediğim bir t.akım enteresan boylu, baştan aşağı siyahlar giyin
yerleri gezdirdi. mlş, faforileri çenesine kadar inmiş 
Yanımda yalnız bir tek mektup iri yarı bir uşak kapıyı açarak yolu 

lı:almış~ı Elim varıp ta. onu bir tür.ii gösterdi. İçerisi dışarısından da ka
yerine götürüp testim edemiyordum. ranlı:k olduğu için ön salonda bü
Bunun da sebebi v:ırdı. Çünkü mek- Yİİk gümüş şamdanlara dikilmiş bir
tubu vereceğim zat şehirden çok kaç mum yanyıordu. Bunlar eskl. fa
uzakta, nehrin öte başınch. blr Orta- kat son derecede nefis bir takım eş
çağ şatosunda oturuyordu. yayı aydmlatırutkta idi. Şa.t.onun 

Mekte-p te başlamıştı. Bunun için içinde senelerden arta kal.mış gibi ha
aylarca mektubu götüremeı:ı:iştlm. flf bir küf ko'kusu vardı •.. Adeta rn.a
Halbuki amcam i ,,tar:.buldan yazdığt zlnln kokusu! .. 
her mektupta bunu soruy.:ırdu : ESki şatonun ihWyar s:ı.hfül beni 

ııHala mektubu gotürmedin mi?. ... büyük bir nezakette karşıladı: 
ruye beni tembellik:e ve lapacıhkla - Dayınız çok sevdi~lm bir arka-
1tham ediyordu. daşımdı. sızı burada görmeıı:Je pek 

Nihayet söme:.tr tat'li geJ1nce tre- bahtiyar oldum. Artık bu gece misa
ne atladım. Nehrin öteki larafına flrlmslniı •.. Deyinc~ şa.şırchm: 
geçtim. ı;ato i.sta .:,:;or.dan da uzaktı. - Gece mi? .. 
Bir araba t utarak yola ç:ktını. - Evet ... Hiç olmazsa b ir gece ka-
Ha:;atımda ilk dilfa bir şato göre- lınız ... Zaten havanın ne ka<lar boz

cektim. Aklıma çocukl~:'..-. ..>ku- duğunu. ya~urun ne derece şid
duzum yapr:lklan sar:ırm·ş tercüme detlendiğlnl de görüyorsunuz değil. 
roman·nr gcliyurdu. F::rll! şat.olar, es- mi? .. 
rarengiz mahzenler, hayaletlerin do- Ta.m cevap verecegim sırada mer
laştıı'.\1 merdivenler , geceleri saat taln diventerde bir takım L'\dm kahka-
12 de ayak se: leri işltllen eğri biiğrü haları işittim. Şato sahibi: 
koridorlar, hortlakların ve yarasal:ı.- - Torunlarım! .• dedi. 
ırın barın dığı kuleler •.• Bir Ortaçağ Dönüp baktım. Birbirinden güzel 
.,a.tcsıı 1 • • Bunu i)tmek: bi!e insana üç genç kadın! .. 
ilrpertili bir heye::a'l veriyordu. İşte Ev sahlbl hala: 
biruz oonra bir roman deko. unun içi- - Bu gece si.7J b•rakmam! •• dlyor-
ne girecektim. du. 

Arabacun babacan. fakat biraz ge- Zaten benim de gltmeğe pe!c niye.. 
veze bir adamdı. Yolda b:ığıra bağı- tim kalmamıştı. 
ra heııimle konuş:nağa ba..~ladı : - Fakat sizi rahatsız edeceğlml .• 

- Nasıl ? .• •Kırlang.ıçl~r şatosu.- ded!CT. 
na ılk defa mı geliyorsunuz?.. Akşam yemeği gayet neşel! geçti. 

- E•:et •.• Orayı bugün ilk defa giJ- Bu ~adar güzel üç kadmm içinde 
rece~im !.. yaşadığı bu binaya nasıl hortlak."e.r, 
A·abacı hayretle yüzüme l>aktık- hayaletler sığmabilirdi?.. Yemekten 

lan s:mra gülümsedi: . sonra büyük salonda. Hkör:erlmizi 
- O halde size gece kalmanızı tav- ıçerktm bu bahis açıldı. Ev sahibi 

siye et mem!., dertli dertli : 
- S~bep?.. - Evet, dedi, hakikaten müthlf 
- Rahatsız olursunuz ... Çünkü ~a- blr şeyi.. Bilhassa yukanda.kl dört 

toyu ziyaret etmek için fena bir za- kuleden sondaki çok tuhaf bir yer ••. 
nıan ı.eçmişsiniz ..• Bunun için gün- Ailemiz birçok cesur insanlarla dolu 
düz oohre d9nsenlz çok lyJ edersi- olduğu halde _ ne ya.lan söyllye
nJz... ylm? - hiç kimse gece saat 12 den 

- Nı?ı:len amma? .. Vakia gece kal- sonra oraya çıkamaz... Hatta kendi
m.ak niyetinde değilim, fak.at söz·e- sini k'.lhraman addeden ba'Zl mtsa:rır
rinlz teni m~raka dü~ürdü. Şatoda. ler bile .•• 
gece kalmanın ne mahzuru var . Saat on bire doğru bana yatak oda--

- O halde .ı:iz ııKırla;gıçlar şato- mı gösterdJler. Bu yukan katta 
SU• hakkında hiç bir şey bllmlyorsu- geniş bir oda idi. Masanın fuıerine 
nu7

• yanan bir mum bırakan üç gt;nç ta
- Evet .•. Hiç bir şey bilmiyorum!.. dından biri ve en gilZ'eli gülü."ll.Siye-
o :.>..aman arabacı dizginleri çekti. rek: 

Arabayı durdurttu. Yüzüme dik dik - Soldaki kulenin altında yatıyor-
bıkara:{ şıın'an söy'edJ : sunuz .•. dedi. 

- ııKır'angıçlar ~atosu» Orta.çağ- - Karyolamın kulede kurulması 
dan ka lm'l b na:arm en esra.rengizi beni daha memnun ederdi!.. ceva
ve en korkuncuC:ur ... Ş> t'J adeta blr bmı verdim. Genç kadın benim söz
ihayı:.letıer karargahı gibidir. Bütün lerlme inanmam.ı:ş gibi bir tavır:a: 
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SchmeUng bokstan çekildi 
Meşhur boksörlerin ellerine geçen 

para ve bugünkü vaziyetleri 
Meşhur Alınanı boksöıü Schme

lig, harb başladıktan sonra Al
man ordusunda paraşütçü olmuş
tu. Schmeling bir çok cephelerde 
bizmet etmiş, Girit seferinde ya
ralanmıştı. Şimdi iyileşmiş ol
malcla beraber bokstan tamamen 
vazgeçtiği söyleniyor. Schınelig'
in en meşhur maçları Amerikada 
Joe Louis iledir. Birinci maçını 
kazanmış, ikinci maçında yenil
mişti. 

Schmeling Amerikada Dem
psey'den sonra gelen en büyük 
boksör tel!kki edilmekte idi. Fil
hakika Dempsey'i takiben birçok 
boksörler yetişmiştir. Fakat bun
ların hi~ biri Schmeling ayarında 
değildi. 

Amerikalılar boks maçına ba
yılırlar. Büyük maçlarda yüz bini 
aşan seyirci bulunur, hasıla.t .. ~ı
yonlan bolur. Bu paramn buyü_k 
bir kısmını boksörler alırlar. Bil' 
Amerikan gazetesinin verdiği ma· 
ıumata göre Dempscy - Tunney 
maçı L1<i milyO'n dolar, D empsey -
Carpentier maçı 1,700,000 dolar 
getirmiştir. Diğer bir çok maçla
rın hasılatı iki milyon dolardan 
fazladır. Bir kaç maç yapan ta
nınm~ bir boksör bir kaç milyon 
dolar kazanır. 
Bwıa , rağmen bir kısım bok

sörler ellerine geçen parayı ça
buk bitirerek sefalete düşmekte
dirler. Jack Johson bunlardan 
biridir. Jack milyonlarını çabuk 
bitirdikten sonra şimdi 12 dolar 
haftalıkla bir tiyatroda figüran
lık yapıyor. Dempsey'in de _v~i
yeti pek iyi değildir. Fakat ıddıa 
e-dildij?5 gibi büsbütün ~~sız 
kalmamıştır. El'an e~inde mühım
ce bir para vardır ve Nevy?rk'ta
ki lokantası iyi işlemektedır. 

~~ ~-,,_.,,,....,.'l"TJ"1,..,, 

''·;~ · 

Boksör Schmeling-

Meşhur boksörleroen Tunney 
eline geçen parayı iyi kullanmış 
ve bir banka açmıştır. ~imdi 
Amerika'da hatırı sayılır zengin
lerde!'dir. Max Baer iradile pek 
güzel geçiniyor. Bradock parası
nın ~üyü.k bir kısmını yiyip bi
tirdiğinden şimdi bir kahvede 
çalışmaktadır ve haftada bir gün 
boks dersi vermektedir. 

Fransız boksörü Carpentier de 
eline geçen paranm büyük bir 
kısmını yemiştir. Şimdi Pariste 
bir gazinosu vardır. 

Schmeling'e gel!;:ıce, Hamburg
da bir çok emlılki, bankada pa-
rası, Silezya'da bir şatosu vardır. 
Kışın bu şatoya giderek civarda 
av arkasında koşar. 
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ı Bulmaca 1 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

sem.ağ! He üstüne atıldım... Haylr 
bu bir hayal filan değfidi. Beyaz blt 
örtüye sanlmış saçlı sakallı bir 
adamdı. Oldukça kuvvetli idi. Alt al· 
t.a üst üste çırpınıp duruyorduk Bu 
arada, öteberi devriliyor, büyük gil-
rflltüler oluyordu. Nihayet adumı ye-

2
t ___ -ı-____ _ 

re yatırdım ve beyaz yatak çarşa.fı 

ile kollarını bağladım. Bütün bun- ~ - - - - -
lan bir uyku ~rscmll~i J.çinde yap- ~ - - • -
mıştırn. Hııtta. bulunduğum yerin 4 - - •. - - -ı----
perill kule oldujtunu. oraya nasıl ge:• ı; -. 

1
- -.- _ 

di'--'mi bJJe bU--. 10ınrdum. Yalnız bun· "' 
5' ıLUJV C. - - - -- ı--

dan e~l de başımdan bazı va.kalat L 

geçtiğinden uyku sıras:nda dolaştığı~ 7 - - - ------,- -
mı an~amıştım. Herlfl tuttum. Aşa f ___ -•-_

1

_ 
ğ'ı indirdim.. Alt salonda üç genç ka
dın, 1htiyar ev sahibi, uşaklar deh.,<-et ~ - - B - - - -. -
içinde bana. bakıyorlardı; nihayet iç- -,-ı --, 
terinden blrl ••• 

- Perm kuleden tn•yorsuuuz hal.. 
Deyince vaziyetı daha iyi kavradım. 
onlara: 

Soldan sağa ve yukandan aşal"I: 
ı - Kül.bastı yapılacak et. 

gün bir ölüm .te.;ısizliitf iı;~.nkue uyuk- - Öyle söylemeyiniz ..• dedi, solda-
lıy:ın bu binada gece yarısından son- k1 kule 1'.aklkaten müthiştir. Ve «Al- - İşte, dedim. hayaleti de yaka-
ıa hayat başl'l r. Çünkü hayalet:er lah rahathk versin-. dedi, yanakfa.n- ladım. 

2 - Sonuna blr harf gelirse bir ç.lft 
tak.ı;i olur. 

3 - Ehlidil - Yarış sandalı. 

bu sn<ttten sonr::ı. mcyclıına çıkar"ar.. nı çulrurlaştıran tatlı. tebessümü yü- Beraberimdeki adam on:a.n pek şa-
Arııb:ı.c•. benim qeyecanımı, mera- zünde olduğu halde dışarıya çıktı. şırttı. Kadınlardan biri: 

kımı arttırmak i;lıı kanu.ç·ıyor gUıi Yatağıma girdim. Mumu söndfir- _ A ••• Bu blzlm bahçıvanın deli 
1di. medlm. Işığın duv&.rdakl gayet garip kardeşi!. dedi. 
On~ s '>rdum : gölgelerine balranı.k yııva.. yava• 

~ ...... İş anlaşıldı. Bahçıvamn deli kar-
- P.?ki n için sahipleri b~ hayalet- uyumuşum!.. 

1 lerıc <tolu 'atod:ı o'uruyor!ar?. Lakin ben çocukluğumdanberi gece deş beyaz ça.r~flara. sarınıp her ge-
- İhtiynnn toru!llarına kalsa on- rüyamda. gezer dola.,ırmışnn ... Yan• ce anlan korkutmağı kendls.lne :r,eıyt 

lırr ~oktan bu korkunç yeri bırakıp eskilerin "satrifUmenam• dedikleri 
şehre in~ckler... F:ıkat gelgel-ellm hasta.!ardanım ... Bımun lçln saat ta.m 
ihtiyar bir türlü burad:ın aynJm.ır->r. 12 de sen tut yatağından kalk. •. 
«Ecc1 "dını bura.da ö!dü. Ben de ölü- Ocianın kapısından dış:ın fırla .•• Tı
mü aynı yerde bekllyeceğlm ... .,, dl- pış tıpış yakan, sol taraftaki perıu 
yor. kuleye ••. 

edinmişti. 

İşte bu suretle ben onlann indin
de hayaJet;1eri yakalıyan bir ka.hl.18-
man oldum. Şat.oda lld ay kaldım. 
Hiç hayalet çıkmadı. Fakat. ben bir 
cennet hayatı geçirdim .. » 

Nehrin iısti.indeki ta~ köprüden ge- Fakat birdenbire bir çığlıkla. uya.- Bu hJkuyey1 s.nl:ıtan Cevdet Şina-
çerken bfrdenblre hava ka.ra.rdı. Ba- nıp gözlertml açtım. •• Karşımda be- si sustu, sonra ilave ett.ı: 
şııruzm üstünde buluLlar uçuşmağa ı yazlar lçlnde blr insan duruyordu... - Ah öyle bir perili şato daha 
başladı. Sldck:tıı gök gfirültfilerlnclen Bir hayal! •• Bağıran o idi. Uyku ser- 1 olsa!.. Hikmet Feridun Es 

4 - Tersi süpürürken havaya. kal
kar - Muhafaza 

5 - Y~illik. - Su kenarında bulu
nan toprak - Ya'3ak etme. 

6 - Tren vagonlarını çeken. 
7 - Kumandan - İçine sulu şeyler 

dolduru1an. 
8 - Bir nevi şeker ııe. 
9 - Sonuna uL» gelirse gra.lı:.e< ıs

tılahlanndan - Meşguliyet. 

10 - Tersi ince ve kibardır - Bir 
cins ağaç. 
~ bulıııacamız 

Solılan sata vo yukandan aşağı: 
ı - Kahveiçmek. 2 - Agrandis

man, 3 - Hrlstı~·an, 4 - Vasfi. 5 -
Entlpüften, 6 - İdi, Roma, 7 - Çiy, 
Frapan, B - MsaktopU. 9 - Emn, 
Ema, Ba., 10 - Ka, İnanmak.. 
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r YEDİKULE ZillDAllLARlllBA 
1 Tefrika No. 22 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

'~---===;:==---=:c::::::1--·=====---' 
_ Ben de buldum. Hem de zah- odasında idim. Bana neden köttirfuıl 

metsizce. Fa·kat, bu kadı.ıı aZllı b1r oldu~u anlatıyordu.. Sen geı&:ıı. 
adamın kapatması imiş. Herif her ıarımız yarıda kaldı. 
gece evine gltm~ Onun eve gi.tr- Hamza çok sevd1ğ1 karısının alnın .. 
medlğl gecelerde bu 'kadınla. ben eğ- dan öptti.: 
Jenmek istiyorum. - Bu ~t.e bir dü1'"!a.nlac va.ı: saıı1-

Hamza. ı:eis bl.roenbire şüpheye Yorum. Y.ed1kuleye bir orta ya.şlı &-
düştü: dJn geldi ~ bana: cEvine bfr ha~ 

- Bu adamın kim olduğunu söyle- oorla girdi .Ay~e yardım istiyor ıto~b 
mediler mı sa.na? dedi. Bunu duyunea beynhnden vu.. 

_ Hayır. Aradaki adam k.crkuyor. nı.lmuşa döndüm. 
Bana: aSen orasına karışma! ı deıctı. - Bu kadın kimdir.. Ta.ruşa.madın 

- Kadın Türk mü imiş? tru? 
_ Hayı.r. Dönme imlş •• ~ me- - Ha.yır. Komşuları.mızda.nm]Ş •• 

rakımı uyandn'an da bu ciliet oldu Sen ona. seıslenır:nişstn: cAllah rızası 
ya. !-çir. Ha.rozaya git, haber Ter.. Beni 

Hamza büsbütiıi.p.. şüphelencU.. bu haydudun elinden kurtarsın!• de-
Kadeıhlnl bir yudumda. midesine mlşsln. O da komşuluk hatırı için 

bosa.lttı: kalkıp gelın.iş •• Bana bunlan anlatın-
.:_ Kadının nerede oturduğunu~ı öğ- ca tepem attı. 

renmedin mi? - Bizim evimme haydudun ne :lşl 
- Henüz işi sağ"am.a. bağlıyarna- yar. Ha.mzacığun.? :sen buxaya. geldim 

dık Bundan ötürü aradaki adam geleli ook.ağa bile çıkmıyorum. Beni 
bu ·ciheti de söylemeğe cesaret ede- klınse bilmez ve tan:maz. Hem böy:e 
miyor amma., ben tahmln E'ctiyurum evli ve namuslu bir aile kadınının pe,. 
ki, müstakbel sevgillm Edirnekapı şlnden kim koşabilir? 
civarında oturuyor. O tarafta otur- Hamza atını bahçeye çekU.. 
ması benim de lştme gelecek.. bir - O halde bu kadını bekJiyeUm_ 
baskın hıldise..~ olursa, mE:2arlığa Her halce bu maha.l!enin ya.bancıaı 
kaçmak Vfl saklanmak kolaydır. r olmasa gereıs: .• 

IIamza meyhaneciye ses!1!ndl; Hamza odasına çıktı. 
- Şu kadehi doldur bakalım.. Bir sedire uzandı. 
salt Çelebi güldü: Hamzanm lrnlbi koparcasına çar-
- Ne o? Bir kadehi 'bile içmege pıyordu. Bu haberi ilk aldığı dakika... 

nazlanırken, ikinciyi ben tekli! etme- da o kadar sarsılmlJ}, o de~e müte-
den içiyorsun! eı;ı<;lr olmuşt.u ki.. 

_ Söylediğin şeyler benim de me- O, Ayşeyi delice seviyordu. 
rs!runı çektl. Bu ı.ş olursa. Uk eğlen- IIamza onun için ke~esini koltuğ'U-
ceye beni de davet edersin elbette. n::ı. ahruştı. 

_Hah, tşte şimdi mevzuumuza gel- Bir pa.dişah gözdesini Yedlkulc z1ıı-
di.k. Ben de senl bunun lçbı alıkoy- danlarından kaçırmak, Edimeka.pıya 
duın ya. Kadınla ::ı.ranuzı 'bulan adaın getirmek, onunla evJenmek.. Ve nl· 
bana ya.nn akşam için söz verdi. Ka- hayet bu kadar güzel bir kadını 
dmm dostu yarın gece evine gelmi- - kafeste ku'ş saklar gibi - muhafa
yecekmiş. Ne de olsa biz katipler biraz za etmek kolay bir iş değildi. Güzel 
fazla düşünür ve korkak omuz. sen kadın avcıları o kadar çoktu .ld.. 
benim eski bir arkadaşımsın. Sabah
tan.beri seni arıyordum .. Böyle güzel 
bir tesadüfle b1rblrlmizl bulduk. Şim
di bana söz veriyorsun değil mi? Ya
rın akşam sular kararınca seninle 
beraber bul~up Edirnekapıya gide
ceğlz. 

Ha.mzanm başı dönüyordu. Arka
daşına: 

- Pek.!, dedi. Yamı a.~am üstU 
benl burada be!Gle. BU.u~ ve bir
likte gidelim. 

Hamza kalkacaiı sırada - kendi
ni güç tutarak - sordu: 

- Bu kadın çok mu güzelmiş? 
- Aman Haın~ığım, güzel demctc 

de IA.f mı? Gökten inmiş blr ma.hlük
mu., ki .• Aradald adam: .. vallahi pa
dişahlara, vezirlere IA~ lokma<lırh 
dl:ye methedip duruyor. 

Hamza eve 5ellnce kötü dii§linceıe
rinden hl.Q birlle karşılaşmadı. 

ortalık süt llma.n.lıktı. 
Ayşe yemek hazır:arken, Hamza p

rap şiş~l çıka.Tdı 'Ve keneli kendlneı 
- gülerek - koınuşmağa baıtla.dı. 

- İnsan blr kadım sevince herka!· 
ten şüphelenl~r. Sait Çelebl bana 
bilmem k:1m1n kapa.tın.asından t>a.b
sederken, btrdent>ire o ka.:lar şüpha. 
ye düştüm ki .• T&rit etti~ kadını he
men Ayşeciğime benzetiverdim. Oy
sa ki, Ayşem evmde yem.ek pişirmek. 
ortalı~t temizlemekle meşgulın.Qf. 
Hem benim evime haingi haydut el 
uzatabilir? Yann düşeceği yer Yedi
kule zindanı olmıyacak: mı? O zaman 
ellinden neler çekecek.. 
Ayşe yemek tepsisi.le içertyç girin

ce. Hamza sesini kesti. - sen kumral kadından hoşlanır-
sın 0 nasılmış? Ayşe şıen bir teb~e: 
~ Tam benim ıstediıızn gibi, Gör- - Ne o? Çoktan~~ şa~p §l~e 

medlm amma, tari.!e göre uzunca, el uz:ıtmanııştın .• Böyle guvegundin 
fidan boylu, dolgunca göğ-Oalü,. zeki 

1 

nerered.en aklına gel.dl şarap içmek? 
ve tatlı bakışlı bir melekm11$ - Bu ~M~e canımı sıktı. Ay,ecl.-

Hamza bu ıza.hatı aJdıkt~ sonra ğim! Senin gi?Ji bir gillfı elbette ölün
Çelebintn yanından aynldı.. Atına. . cey.e ka~ar yal:arı: ben lrokJ.Amak b
binerek Edirneka.pıya doğrn ilerledi. terım. Bır haydutla baŞba.şa kaldığını 

..... duyunca beynim döndü. 

Ortalık süt limanlık ..• - Benden şüphen var mı? 
- Bayır •. Kend~mden şüphe ede-

Hamza. evde QOk korkunç sahnelerle rlm amma., senden §üphelenrr em. 
kal'Şllaşn.cağmı sanıyordu. Seni bk ordumm içine bıraksam. 

Eve gelir gelmez kaplYl çaldı. koncllnl korursun ı Bundan eminim. 
~ k:afe.s arkasında.tı baktc Fakat, İstanhuldald içki yasağı. bu-
- Hamz:ı.c~ım ge.1mif_ rada bir takım lı:abadayi'ar yarattı.. 
Diyerek kapıya. kO§tu. Bu serserilerden b1rln1n seni görme.-
Hamza .sert b1r ta.vırla 1çerlqe si. S'alla tutulmam ınüm.küntiür. İn-

girdi: sanın aklına bm:ie<nblre çok fena 
- Nerede o hay.dut? şey!er gell:ı.ıor. Fen de at üstünc'4'!' 
Ayşe şaşlon şaşkın balo.nc:bıı- - buraya gellnceye kad&r - ne'!er 
- Han.ıgı haydut?.. dtil}-Ondüm, ne korkımıı; 1httmnlJeri 
- Benimle alay mı edlyorsuıı? göz önünde tuttum.. Ne kadar h&le-

Komşu kadını göndererek, hnda.t aU- can oektlm. b~ ••. 
yen sen detll misin? - IIakkın var, Hamzacı,.,llım.! Fakat 
Ayşe gittikçe artan bir faŞk:uıhk ben ken~ o derece güve!lirlm tı. 

içinde bocaladı: böyle bir haydutla. karşılaşsam t:-Ue. 
- Benl.ın bir şeyden haberim yo'!ı:, onun belinden bıçatın1 alıp kendisine 

Hamzacığım! Sabahleyin senbı ar-
1

1 kaışı kullanmnsuu ve ken'<iim1 müda
kandan yeme~imi pişiMlm. or~ faa etme.shıi, hasılı böyle bir te'lılHte
süpürdüm.. İhtiyar nlneain yemeği- 1 den korunmasını ı;ok iyi billrim. 
ni verdim.. Demlr.denbe?'l de cımm. (Arkası l"Ar) 

BİLLÜRŞİŞE 
Murat Hicaza, nezaret altında yola amma, Ali dayı taıçı uıtaaı oldu- piri rnugan·dır, kim bilir hangi aakj... Köse, Cücaı:Ye döcıdü: 
çıkanldı. o akrabasız, eısiz. dost- ğunda:ı, bu 11ğır şeylerin ne oldağu- nin kemendi zülfüne gönlünü yaka- - lıitiyeraunuz ya... rıkri de. 
suz ustalar, kalfalar, filanda, bir ge- nu bilememiş. latmışbr ve b.angi meyhanede kal- 2ikri de bir ... Hep onu düşünüyor .•• 
ce yann Beşiktaş önlerinde usulü - Ka.alu olacak. mıştı... Mamafih aranacak olursa. Hakiki erkeği ... Bu •• Iı:.;ırnanam-
dairesinde vapura bindirildi. Ver - Öyle galiba... her gün Taıçd.ar kahvesindedir .•. daki ve bendeki kini sizde de uyao-
elini Traıb~garb... Oradan da... - Ali dayı hazineden şüphelen- Zira hay4tım kazanmak için çallf'" dırmaJıdır. 
(Yahut, Ali dayının dediği şayet möror mu? mak meeburi(yetin.de kalıyor... Kah- _ Sizdeki kin) 

Yazan: (Vi • N-0.) iftira değiLıe: Oraya gitmeden eV'"' - Alclına f>ile getirmiyor ... Hem ramıun hürriyet olmuına rağmen ..• 

A.ŞK VE MACERA ROMANI 

• vel de cum'budop den.izin dibine ... getirse bile ... Mevki tayin edemiyor - Nerede bu Ta1Ç1lar kahvesi) 
B ·b· h'd" y ld d k 1 1 M-L-ed Zira... ki ... Fubk ağacı ..• BctilNaı tepeler- - Edimekapıda ••• Sur dıp.na ç.alı-

•..ı • « ~ gı ı a ıse ı ız a ço o ur~ cı c::nm İn evi vardı ya}_ _ "7~-a" rinde fıs~L A~ac•--ın kıtlıgı" mı ......... .__ d k ld 
c;ıu: Sır şey ısmarlanır, bir teY yapı- - E... ı - _ .A;k .. :.--.; us; - "" y- r ,.... mı}' 1

• fU 0 a ..• 
lır ıve gizli tutµlur. İlh. .. Fakat bu _ lıte 0 civarda... .... ...... siz getitin canım... Emin. duclaldanıu ısınyorda: - Eh, peki ... Samimiyetinize n 
meseleye bilhassa ehemmiyet .,.eri- Emin, büsbütün alakadar oldu... mevzuun mahiyeti tamam.ile ortaya «- Aman ya Rabbil •.• Aman ya !benimle anlaımak lıuauıundaki biie 
}" d Ôyl k 1 ·u .__ çakmadı mi) RahhiL • .> diye iri i..ine 81;;amıyol'- nü niyetinize pek çok t~1dı:ür ede-
~or u. e i, wıta a.r geldweri Cüce teETar yerinden sıçradı: _ Zira. SuJtan Hamidin define- d ·..- -,.- "' rim. müstakbel dostum ... Fakat ge.-

z.aman adeta en koyu siyasi mev- - Tevekkeli deiiL. Tevekkeli u. 
kuflar halinde tecrit edildiler. Gün- değil... ' sini gömeceği mahzeni yapmiılardı. Fakat hu Cüce Ruhinin kendisini d~;.~-evvelk.i prognun<!an dönecek 
<Iiizleri uyuyorlar, istirahat ediyor- - Nedir 0 ) !Bunun yerini kim biliyorsa hepsi kündeden atmak ihtimaline kartı cıs~ 

imılıa. editmi§ti ..• Öylemi} d 1 Seslenerek: lardı. Geceleri, fenerlerle birıadan - Hafız Muradın bu vakayı m~ o a saray ı hanım kadar iıkilli. • 
çıkılı.> or, bahçelerden geçiliyor, ça- tealup aurgune gitmesi... Sözde - Öyle.·· işte, içlerinden yalnız kuşkuluydu. - Kayın valide._. 
lı§mağa gönderiliyorlar. Önleqinde Hicaza yollanmıştı ..• Halbuki yokla Ali dayı kurtulmu§ sözde ... «Beni c- Her ıeırden evvel fU Ali da- - Fem ... 
hafız Murat efendi kösemenlik edi- vefat etti .. Kösemenlik etmesinin çalıştırdılar. ça]JJbrdılar ... Gözümüz yiyi gönneli ••• Bu macerayı bir de - Ruhi bey biraderimin istirahat 
yor ... Yıldız civarındaki tepelerden neticesi... Hüla.a, bu yapı her ne h:ağlı götürürl~rdi ... _Bir~ a~acı• onun ağzından dinlemeli ..• - diye ma!ı.aili bazır mı) 
birine kafüe halinde gidiyorlar... yapı ite, pek etrarengiz bir şekilde nın ~ltmda baglamnızı çozerlerdi ... > düıündü. - Cüceyi iae, kararım mu• - Hazır, fem ••• 
O tarafta da. ta uzaktan asker kor- yaptmldı... Ben, ıiyasi metvzularla deyıp duruyor. cibince hapsederim •• .> - Buyurun.·· 
<ıon teşkil etmiş... Kuş uçmuyor, uğr~ğım için ne yalan söyÜye- Bu sefer de Emin. hop oturdu, Sordu: Bağırmıılar, çok· gürültü etmişler-
kervan geçmiyor ... Hoş adi zaman- yirn, bu İşe pek fazla burnumu so- hop kalktı: - Ali dayıyı nerede bulabili- di. Derin uykusu a.ruında Handani 
farda da yanaşmak kimin ne haddi- kamzyordwn. .• Fakat padifabın ya• - Fıatık ağacınin altında mı)' rim) gene rahatsız etmişlerdi. Kadınea-
ıne ~ ··· nından hemen hiç eksik olmazdım. - Öyle diyor .•• Zemin hizasında - J\raila aiıada. bizim fırk'.a az- ğtt_ yahut daAa doğru tabirile kız· 

Köse Emin: ibiliyo.rsunuz. Onun için, bazı tefer- hit aüzlült meydana getlımişler ••• kadll§lanni ziyarete 0 <la uğruyor ••• cağız. uykuau aramıda. iliçlann te-
- Ne taraflardaydı bu faa.üyet) ruat dikkatimden kaçmazdı. İnpat Ü:ı:e.rine mermer döıemi~ler ... Aiti- Hatti bu alcşam gelir (ljye beki~ airile aayıldadı: 

Durun bakayjm) .. Ha... Ha- her ne in,aataa bittiii ıvakit. Hafız 11a ~ $ bir ıe.rler ~o7llllltl•r tim... Z•ur etm~ ., Zir& azıcik - 5iziıı pi;yano~u~ ~ ••• 

Tefrika: No. 88 - llıni bu !ıale getiren. tııbiatin 
en pzel nimetinden mahrum bıra
kan E..ircizade aileaine kar1ı ıükran 
v"b nıiıanet lıWeri duyacak değHdim 
dbette ..• Ve ıevgili ltaynanam da 
Aslan beyini elinden alana karşı 
s~W4rİ duyamazdı... Sizse, bu kadar 
sevmeni:ae rağmen gece gündüz 
başlca hir eıke!ği ıayıklıyan kadına 
karşı neden hala muhabbet duya.ı
sınız? ... Manasız ıey ... Söylediğinı 
ıgibi. bizleri hayatta oyalayacak ye
gane ıbırs se'l'Vettir ... Ona doğru gi
diyoruz .•• Umanın ki yaklaşbk ... 

- Emin ağa ... Baııa. oyun oynar-
santz ... 

Bir akıbet hazırlamışsınız 
ya ••• Ne korkuyorsunuz~ 

- , Sesinizde bir i3tihza seziyo
rum. 

- Bu maceranın sonu alayla bit
mqecektir. 
, - Dramla biteceğini kaııdetı:ru.. 

yoraunuz ya~ (Arkası var) 



7 Teşı inievvel 1942 

1 - tş ARIY ANLAR AZ ÇOK -- muhasebe tşierlnden 
anlayan bir Bayana lüzum vardır. 
isteyenler Eminönü meydanı Mısır 

H YAŞINDA - Orta derecede tah- Çar~ karşısı No. 17 de Bay lbrablın 
lllill bir genç faal ayak işlerinde ça- Cana m1lracaatlan. - 2 
bfmak tızere )f arıyor. Ke!U verebl- BİR YAZDIANEN1N _ ~1~·~ Al-
ıır. Aqam'da (Tekcan) rflmuzuna ;r~ 
ıı:ıektupla müracaat. manca, Fransı:zca. muhaberatmı haf

tanın muayyen saatlerinde veya. bir 
BttYVK ÇİFTLİK - Otel, gazino kaç gününde temin edecek Türkçe 

müdtlrll lş arıyor. Uzun tecrübeli bllen bir Bay veya Ba.yana. ihttya.ç 
ldaresı kuvvetıı g~tertşll, vazifesine vardır. Akşam'da AB .c. - ı 

meraklı .Ertuğrul:. rilmuzuna Akşam BİRİ YAZIDANEDE ÇALIS"?\IAK -
pzeteslne mektupla müracaat. ve llerlde sah$ işlerlnl denilide et· 

BİR BAYAN - Blr bayın ev ışıert- mek üzere iki bayan aranmaktndır. 
Dl g1irİnek üzere gece ve gündüz ka. !steyenler1n Ş. F remzine tafsllMlı 
Jablllr. Akşam'da sarih adreslerııe mektupla acele müracaatları. - 1 

w. Y. E- rümuzuna mektupla müra- Hfü:\APTAN ANIJ1YAN - Bir ba-
caat. yan ı~zımdır. Marpuççular Çarşıh 

ORTA 3 TEYİM - Ta.bslllıne me- han No. 33 e müracaat, .saat 10 dan 
dar olmnk üzere öğleden sonra her 5 e kadar. - 1 
hangi bir müessesede çalışmak 1st1-
yor..ım. Kefil de vereJ:;lllrlm. İstlyen
lerin Akşam'da ÇaJışkan rümuzuna 
mektupla müracaatları. - ı 

ORTA TABSİLI.t - Genç bayan 
müesseselerde telefon memurluğu Ue 
kAtlbellk arıyor. Daimi çalışacaktır. 
Mektupla: N. A. M rumuzuna. - 2 

AL:\IANCA TERC1JME İŞLERİ -
Bilen Türk bayan bir memuriyet 1s
üy0r. Anadoluya da gider. Ak.şam'da. 
<A.T> rümuzuna mektupla müracaat. 
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USlıLtt MUZAAFA ,PİLEN - Tec
rübeli muhasip bi.r bayan haftanın 
muayyen giinlet"lnde dlefterlertnlzi 
kanuna uygun hazırlar. Akşam K.B 
28. -- 1 

2 ~ŞÇl ARIY ANLAR 

ALAFRANGA VE ALATURKA -
Yemeıı: yapmasını b1Jen lyl bir ahçı 
tadın 40 - 45 yaş arasında olması. 
Akşam'da B. H. rümuzuna. mektupla 
müracaat. 

YARDUICI - Bir bayan veya bay 
isteniyor. Eski Türkçe ve btraz da 
daktDo bilmesi şart. 4 üncti Vakıf han 
1/30 numaraya mektupla şartların 
yazılması. 

BİR BAYAN ARANIYOR - İkl ki
şilik ailenin yalnız ~;emek lşini yap
mak temiz ve dürüst orta yaşlı ter
cih. Her gün saat 3 e kadar nüfus tez
kereslle Taksim Lama.rtln caddesi 
Çellk Palas No. 8 - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK - Blr demir tulumba çifte 
slllndlrll ve motörü ile beraber. Mü
racaat: Slrkecı Hoc:ıpaşa hamamı, 

bay Hakkı. 

KULLANILMAMIŞ -- YepyenlAEG 
marka elektrik süpürge, bir kiltüP
hane kıtaplartle satılıktır. Müracaat: 
Tı>lefon 81135. - 2 

DOKTORLARA ELVERiSLİ 
cWalterı> marka. üç hastaya birlikte 
tatbik edilebilen az k.u1lanılmış Dl
atermJ cihazı tefemıat11e beraber 
satılıktır. Müra.c::ıat: Telefon 81135. 

-2 DiKtş BİLEN - İşç1 ara.nıyor. Be
JOitlu Galatasaray Emlnnevruz sokalt 
10 numaralı Panafya aparumanmda 40 SENE EVVEL - Haydarpaşa 11-
Vlola kadın terzlbanestne mürasaat marn inşa edilirken çekilmiş fotog-
tdilmesl raflar ve llmanm inşaatından evvel-

• . k1 Haydarpaşa 1skele.sln1n resimleri, 
t;STA ÇÖZG1Jct1 !&Rı1KIYOK - kartpostalları birer Urayn alını?' 

Anadolamm dyı bir yttlnde pamtık~u Saa.t u - 2l arası 60894 tNo. ~ tele~ 
mensucat !abrlkasmd.a ç&bştmbnak fon edilmesi _ 2 
tlzere usta çö1.gücillere !httyaç var- ------· --------
dır. isteklilerin İstanbul Merkez pos- DOKTORLARA FIRSAT - Satılık 
tahane caddesi Yenı Valde hanında Pantosta makln&81 ve A.E.G Vampir 
'19 Na. hı :vazıhnneve müra,.natlan masal mak1nes1. Çok az kullanılmış 
REŞ NVFuSLU BfR AİLE ~'EZDİ~- flatıer ehvendir. Müracaat: Cuma ve 

pazardan maada hergün dl.ş tıablbl 
DE - Dolgun maaşla yemek ve ev Muhiddin MulOm A1'gün. (Kadıköy 
hizmeti yapmasını bllen Türk bayan Muvakkithane caddesi. Telefon 60210 
ırmmdır. Tah!ıakale caddesmda 93 (Hergün). 
numaralı kundura boya lmaı.ıthane- ------------.----
ıılne saat o - 12 ye tadar mücacaat- BATARYA İLE İŞLIYEN - Her 
Jarı. Telefon 21147. _ 4 radyoyu şehit cercyanlle 1şleteb1lecek 

BİR KADIN ABANIYOR -- Fener
yolunda üç klşllik bir aile yamndn. 
yemek ve ortalık 1şler1le meşgul ola
cak kimsesiz bir kadına ihtiyaç var
dır. İstanbul Tütiln gümrülftnde Za
fer çikolata fabrikasında bay Hüsey1-
ne müracaat etsinler. - 3 

İYİ BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTİ· 
YENLER - Rızap~a yokuşu Nasu
biye sok.ak No. 31 e müracaat. Freze 
ve tesviyede çalışmış olanlar tıerclh 
edllir. 

ECZACI KALFASI İSTİYORUZ -
İstanulda çalışacak bir baya ihti
yaç vardır. Diplomalı da olabilir. Ya
m Ue Istanbul 757 posta kutusuna 
müracaat. 

TERZİ DİKİŞÇİ LAZIM - Ell ça
buk dikişçi hanım kı1.a lhtiyao vardır. 
Ankara caddesinde Maarif kitapha
nesine müracaat. 

DİKiŞÇİ l\lVCELLİT LAZIM -
Ell çabuk dlldşçi kız ve erkek müceı
llde ihtiyaç vardır. Ankara. caddesin
de Maarif kltaphanesine müracaat. 

-ı 

TEZGAHTAR ARANIYOR - Göm
lek ve tuhafiye mağazalarında çalış
mış genç te?.g~htar. Bayan ve Bay ve 
bir Çocuk alınacaktır. Müracaat Tel: 
20096 - 1 

ŞOFÖR ARANIYOR - Hüsnühal 
sahibi evıı. ya§h tecrübeli :maklneden 

' anlar Krayzler takside çalışacak. 
Müracaat mek.tup'!a- Aqa.m gazetesi 
Küçük Dlnlar (TAKSİ) .rünıuınma. 
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DAİMl BİR NÖBETÇİ TABİBE -

bir cihaz 45 liraya satılıktır. Akşam
da <S. E} rümuzuna mektupla mü
racaat. Tel: 20175 - ı 

SATlllK FmIN MAKİNESİ - tiç 
yüz 1tlloluktur. İstlyen Bultanhama.m 
Katırcıoğlu Han ikinci katta 8 nu
maraya müracaat. - 1 

SATILIK PARKE - İyi ve kuru 
!100 metre murabbaı kadar satılık 
parke vardır 41359 Telefona müra
caat. 

Sı\TILIK BETONİYER - 375 ıttre
llk elektrik mot<5rlü bir betoniyer sa
tılıktır. 41359 telP.fonda bay ceıa.1e 
müracaat. 

ACELE SATILIK EŞYA - Motörlü, 
yelkenli sandal, Lafra.nsez yeni bi
siklet, bl.siklet motörü, Radyo Filko 
yedek JA.mbala.rile. Kadıköy, Fener 
stadı yanında Kurbağalıdere kena
nnda. Şeflkbey sokak No. 19 a müra
caat. Pazar, salı öğ-leye kadar. -

SATILIK OTOMOBİL - Hususi az 
kullanılmış altı silindirli sağlam ı~s
Uklert yok motörü çalışır vaziyette 
bir otomobil sahibi taşraya. gidece
ğinden ucuz bir flııtıe satıyor. İste
yenler Samatya tramvay caddesi No. 
366 eve müracaat. - 1 

ÇAPRAZ DEMİR TELLİ - Az kul
lanılmış, Alman piyanosu ıızlmet 
dolayıslle acele, ehven satıyorum. in
glllz saray karşısında Tepebaşı Pa
sajı 2 ncı kat S numara.. - ı 

SATILIK MOTÖR - 940 modeli 10 
beygir kuvvetinde Jonoon markalı. 
Sirkeci D.D. yollan Uman tahliyeme
muru Nestp Sam'd,.n sa.at 14-118 ~ 
kadar sorulma.sı. --.. 2 

(Asistan heldm) • Te bir dlploıınalı BEDESTEMDE - K~e camdan 
eczacıya. ihtiyaç vardır. tBtekınertn ve krom nikelden mamul 3 bölmeli 
Tatt.,ım Belediye Bahçesi k.arfısında muhte3em bir kafes veya çlftha.ne 
Taksım Vakıf hastanesine m11rııcaa.t- masaslle pervembe rUn.11 13.SO da .sa.-
lan. _ 2 tılacaktır. 

____ _;.,;, ________________ _ 
Btnt YALNIZ ÖÖLE - Diğeri de SATILIK PİYANO - MeşhUr Al-

Oitle ve akşam servJ&erfnde çalışacak man nıarkalı pek az kullanılın.ış üç 
lt1De iar

1 
son aranıyor. Kara.köy Rıhtım pedallı konser bir piyano acele satı~ 

n z loJtanwma. _ 1 hktır, Müracaat: Bakırköy İstasyon 
SATI ı caddesı 32 No. §ekereı dükkAnına. 

JAbora~ ARANn: on - Blr ıtriyat .. ~ 2 
bilecek ~e :m[\ğazasını ıaare ede- LOKANTAOILARI. ELVEB.İŞLi -
,-ardır M ette 1b1r ımt.u:ıya Jhtlya.ç 'Batılık yemek sobası dav'lumbaz ve 
yardır. Sa~aş 40 llradır. Ayrıca prlml saJre Beşiktaş ValdeçeŞllle Maçka 
da B~kal ahları 9 -10 arası Galata- meydanı No. S Bay Ziya Tezean'a. 
~ mtltaca~~. cad. 119 No. lu mağaıa.i' _ ' 

ev~ ::.~~~: "_ !;lr Türk kızma 4 - Kiralık • Satilık 
..nntınü aile e Pvano dersi ıvertp b;Yana. ihtlya~e b~rlikte geçir~c&k 'blr ACELE BATILIK EV - 3 tat ! oda 

vardır. Man§ 2"0 ıır.a- büyük bahçe ve manmra denizi (ö-

AKŞAM 

BEYOÖLU SEMTİNDE - Müstakil 
veya erkeksiz lyi blı:' Aile nezdinde b1r 
iki odalı konforlu bir yer aranıyor. 
Yemekll de olabilir. Tel. 20096 -- 1 

KİRALIK SEBZE BAHÇESİ- Top
.kapı ha.rtclnde Mlthatpaşa çlfllğl seb
ze bahçesi yüz dönüm erazisi, mo
törü, enginarı, mekanlarlle klralıkt.ır. 

MOBİJ,YAl,I KİRALIK APART· 
MAN - Şişli, Bulgar çarşısında 6 
odalı asansör, kalorifer, telefon ve 
sair konforu• havı bir apatman dai
resi mobilyalı o~arak ıtfralıktır. ts.. 
teyenlerln İstanbul. Bahçekapı, Cer
manya han 16 numarada bay Abdi'
ye müracaatları. - 2 

Salı ve çarşamba gilnleri saat 4 - 5 n.mctDiYE KÖYVNDE - Büyük ve 
Liman hanında 2!1 numaraya müra.-, küçük miktarda gerek asfaltta ge
caat. - 2 rekse iç taraflarda satılık :ırsalar 

KADIKÖY MtiırURDAR _ İzzet vardır. Sirkecı Büyük tsman paşa ban 
bey sokağında 700 metre arsa ile Bo- No. 6 Tel: 23486 - 1 
ğazl~inde Anadolu tarafında fevkala- ZİRAATE ELVERİŞLİ ARAZİ ARA
dc manzaralı koru için 18 odalı köşk NIYOR _ Arnavutköy, Bebek, Bey
satılıktır. Galata altıncı vakıf han 3S lerbeyi, Çengelköy, vanlköy, Kandilli, 
numaraya müracaat. Anadoluhisan clvarlannda bahçe ve-

EHVEN 'FİATLA SATILIK ARSA- ya tarlası olup ta satmak lsteye:ı.le
LAR _ Çlftehavuzlarda deJıJze çok r1n Galata posta kutusu 1137, sat1!ık 
yakın yirmi altı metre cephe bin beş mahal!ln evsaf, miktar ve ~on flatlni 
yüz altmış metre murabbaı sekiz bin blldlrme!cri. - 2 

Ura. S.\.TILIK ARSA - Kadıköy Zühtü 

AYASPAŞADA - Denize cephesi on 
sekiz buçuk metre dört yüz altmış ye
di metre murabbaı on bin llr:ı. Mü
racaat Yenl Valde han 74 - 75 tele
fon: 24618. 

SATILIK HANE - Türbe ve Sul
tanahmet duraklarına beşer dakika 
mesafede 6 oda 2 hol havagazı, ter
kos, elektrik, banyo. samıçı ,bahçesi 
bulunan ktlgir hane satılıktır. Müra. 
caat: Çemberlltaş karşısında Merkez 
bakkaliyesi sahibi bay Şerif. - 2 

KADIKÖYDE - Geniş bah~l'li iyi 
nezaretli 4 daireli ahşap apartıman 
.25,ooo~ liraya satılıktır. Karaköy Me
lek hnn No. 8 Emlakservls'e mliracnat. 
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KURUÇEŞMEDE - Geniş neza
retli ahşap. apartıman tertibi üç da
lrell köşk clO,OOOı> liraya satılıktır. 

Karaköy Melek han No. 8 Em.lAkset
vis'e müracaat. - 1 

SUADİYE • ERENKÖYDE - Geniş 
bahçeli sağlam ahşap iki köşk her 
biri cl5,000> liraya satılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 EmlAkservıs•e mil
racaat. - 1 

BtlYltKADADA • KINALIADADA -
~niş bahçeli 1k1 vıırn. «18,000-10,000ıı 
Uraya satılıktır. Kara.köy Melek ban 
No. 8 Emlakservls'e müracaat. - 1 

FATİHTE - •9,000 - 16,000ı Ura. 
ya ikl apartıman satılıktır. Karaköy 
Melek ban No. 8 Emllkservls'e mü-
racaat. - 1 

CİHANGİRDE - BERİKTAŞTA .,... 
d5,000 - 20,000• liraya iki apartmıan 
satılıktır. Karaköy Melek han No. 8 
Ernlakscrvl.s'e :nıliro.cnat. - 1 

TEPEBAŞINDA - NİŞANTAŞIN· 
DA - :<22,000 - 25,000n liraya iki 
apartıman satı11ktır. Karaköy Melek: 
han No. 8 Emlakservis'e müracaat. 
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HER SEMTTE -- d,500 - 6,500» !~
raya ah.şap evler satılıktır. Karaköy 
Melek han No. 8 Emlakservls'e mü
racaat. -- 4 

HER SEMTI'E - 3000 - 8000 11-
raya klglr evler satılıktır. Karaköy 
Melek han No. B EmJ~kservls'e mü
racaat. - 4 

2000 LİRAYA - Küçük Mustafa 
Paşa Aşık pş. mahallesi Tekye So. 
No. 1, 4 adalı ev acele satııtktır. Sü
mer Bank Defterdar fabrikası, mü
fettiş ruzaf!er Soysallıya müracaat. 

B°UYUKADADA - 5000 liraya acele 
satılık ev. İkl kat 3 oda bir taşİık 
mutfak tulumba ve saire. Büyü.kada 
Oltacı soka.le. No. 19, 

SATILIK - Kadıköyünde 2 dönüm 
bahçe Jçinde boyalı, tam konforlu, 
ayda 120 Ura iratlı köşk. saat 12-13 
de 22566 ya telefonla. - 1 

Paşa Bağdat caddesinde çift apartı
mana elverişli 547 metre ve denize 
nazır arsa satılıktır. Galata Ada han 
7 numaraya müracaat. Tel: 43968 

Kt"RUÇESl\IE - Tramvay dura
ğında 91/93 numaralı kömür Jeposu 
kiralıktır. Müracaat: Fatih K1ztaşı 
Açıklar ı:okak N-.:ı. 30 Emine. - 3 

SATll.IK KAGİR El. - lt oda beş 
kat her katta mutfak. bela. terkos 
elektrik havagazı haınamı mevcut 
Gedikpaşa Saraylçl 54 No. telefon 
21978 ~ 4 

SATILIK KÖŞI< - Feneryo~u Bağ
dat caddesi Nahiye tramvay dumğı 
köşe b~ı tren ve denize iki dakika 
sekiz oda lk1 salon bir veya lkl dö
nüm bahçe ve köşke muttasıl birer 
dönümlük geniş cepheli aR-acli üç ar
sa satılıktır. Saat 19 dan 21 e kadar 
52-2 Telefon. - 5 

SATILIK EV - Bakırköy, Sakızağaç, 
Orta sokakta 34 sayılı ev satılıktır. 
İsteyenlerin İstanbu!, Bahçekapı, 
Cermanya han 16 numarada B. Ab
dl'ye müracaatıan. - 2 

KADIKÖY ÇİFTEBAVUZLARDA -
Asfalt üstünde müstakil havagrzı te
lefon ve hı:r türlü konforu haiz 
çamlıklı kö.'jk acele kJrnlıktır. Çırte
havuzlar Hazırcevap '>Okak 16 No. va 
müracaat. 

OSMANBEYİN MERKEZİNDE -
Tramvay istasyonu önünde 196 No. lı 
fevkalAde güzel 1ş1 olan kadın ve 
erkek berber &9.lonu iki ortağından 
birlnJn hL~sesi devren satılıktır. İcin
dekJ Nakiye müracaat. - 3 

SATIUK ARS1 - Bosta.Dcıda Kü
çükyalı mevk11nde dimlz kenarında 
asfalta mücavir 31 metre den1z cep
heH 1200 metre murabbaı arsa acele 
satılıktır. Yen1caml Makulyan han 
3 üncü katta mahrukat ofisinde ba
yan Aliye Tekdeınir'e müracaatları. 

100.000 LİRAU,\N 250,000 LİRAYA 
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey
oğlu civarında satılık han ve apnrtı
manlar aranıyor. İyi şartlarla sat
mak lsteyenlerJn Selek Tiir.ıc Emlak 
Bürosuna Ömer:ıblt han ?. 123. Mü
racaatJarı. Telefon: 42368. 

FATİll - Tramvay durnğmdan 
Bayezit meydanına kadar cadde üze
rinde 5-6 odalı apaıtıman veya iki 
odalı muayenehane l apılmaya elve
rişli kiralık daire arıyorum. Bir yıl
lık peşin verlllr. Akşsm'da S.S.A.A. 
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SATIT.TK - Cağaloğlımun mute
na bir yerinde elyevm beş daire ola
rak apartıınan tarzında kul!:ııulnn 8 
dalreye tebdili kabil geniş cepheli 2 
kagir ev satılıktır. Emmönü Akos
man hanı No. 12 sahibine müracaaı. 

- 2 

Sabite '1 
= 

Kim OENÇ görünmek 
istiyorP 

Emsalsiz bir keslf . . 
sayesinde 

BURUSUKLUKLARA ha yumuşak, daha taze \'e daha 
SON VERiLDi 1

genç olduğunu görürsünüz:' aun: 
düzler( ~e (Yağsızı ... beyaz !okalonj 

.. • kremi:ıi kullanımı. . Terkibindeki 
Bu tecrub~ 'Y_.Cf frınız. kuvve~endlrlci ve .._beyazı~tı~ı "cev-1 
Meşhur bir cild'inüt~hassısı ta-1 herler mesamclerln dahllıne nufuzı 

rafından: tamüssıhhrf.bir;'genç~~z ile oralarda gizle~miş .bütün-t<gayr~ 
1clld1nln unsurlarına benzeyen ve saf maddeleıi erıtlr, sıy:ı.h nokta 
. ' . ~.~ı iıo= i . k .. cUd' hüceyrelerinden lstıhraç edı- ları kaybett rır ve açı mesame 
len~yerJ ve kıymetli birlh~lasa !eri sıklaştırır ve bu sayede , cild~ 
keşfedilmiştir~ BİOCE~ tabir~di: beyazla tıp kadife gibi yumuşatır. 
len bu kıymetli hulasa'!"§lmd1.cild Bu basit ...ye k~lay .tarzı tedavi Bej 
unsuru olan pembe"'renktekljTo- her· kıı:dıı;,bir,çok seneler gençle1 
kalan kremitıln terkibine il!ive şebilir ıve genç kızl:ınn gıpt:ı. na-ı 

edilmiştir. A:tGamları ... yatJlaman za:d.P.~e. b:ı~~ı şa;~ h::ı~r:t1 
i!Vvel bu kremi sürünüz;"'" .siz~yur- bir ,cıld ve bır ten temın edebılır. 
ken· cildiniz bu kıymetll.,.unSurları Tokalori1 kreminin memnuniyet-, 
ınasseder. ·v.t:sabahları :uyandığı- bahş neUcele~i · garantllidir. Aksi 
inıula •tıa' cildinizin daha açık, da-1 halde •paranız iade olunur. 

Beyoğlu Yerli askerlik şubesinden: 
Aşağıda isimleri yazılı subayların acele şubemize mıirac:ıatı:ı.rı a'.{si t:ık-

dirde haklarında kanuni takibat yapılacağı !lan ohmur. 
Ölçme teğmeni İsmall oğlu M. Mithat Erden 50724 
Piyade Atğm. Hüseyin oğlu Hasbi Karabasan 50233 
Top teğmenı Şükrü oğlu Ziya Bahtiyar Pala. 28038 
Piyade teğmen Bal!hattln oğlu İsmail Abdullah öten 42439 
Piyade teğmen! Ali Fevzi oğlu Kemal Yorulmuş 17340 
Piyade teğmeni Hüsnü oğlu Muhlttln Erker 42508 
Piy::ıde teğınenı Mehmet oj!lu İsmail Hakkı Kıvılcım. 24275 
Plyade teğmeni Hüseyin oğlu Şükrü Uygur 15053 
Piyade teğmeni Mehmet Ali cğlu Halil özen 60631 0350-~42) 

KUPONLU· VADEU · M~VDUAT 

VARLl61NIZI TE -N EDER 
\) 

~~Q AYIN 81RiNOE ·PAAAN1N · t:"AJZl·Vl:RiUR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 
-~-..&;,,_ ______ ~-----------------------------

PANGAJ,TIDA - r..tobilycıı ve te'c- f":ilr:iiılmm•:mm:~!Sl~mm:mana•amım•••••nı-.~ İYİ BİR FJRSAT - Devren satılık fonlu ve 2 k:ı.t kiralıkt:r. 'laksiınde 11'- nt!l§t.ti$ifX*fWM*tWKi!!i a J• 
dükkı1n: oaıatada Necatibey cadde- Abciü'hakhümit caddesi No, 25 Bire:ı · ı Türk.ive JÜmhuriveti 
sinde 90 No. lı işlell dükkan satılık- Abdülha1:hamit c:lddcsi No. :15 Blrcn 1 J J • 

tır. İçindekine mürac:ı:ıt. - 1 z • ~ A A T B A N K A 5 1 
15000 LİRAYA SATILIK KAltGiR caat. -~ - --l 1 W"'\ 

KÖŞK - İki katlı yedi oda tatlı kuyu ' 5 MÜTEFERRİK 
.!lUyu meyva ağaçları olan ve tramvaya 
blr dakika mesafede tİsküdar Zeyneb TEMİZ BİR AİLE NEZDİNDE 
Kft.mll hastancslııln civannda Kapı Almancası mükrmmeı. Fransızca ve 1 
ağası Hasan bey sokak No. 25 - ı Türkçeye v:ıkıf tecrübeli bir baya11 

KİRALIK APARTIMAN - Bebekte 
nhtım llnlinde kalorifer. SJcak su ve 
tekmll konforu havi yedi odalı man
zaralı b1r apartınıan dairesi mobil
yeli veya mobllyeslz kiralıktı. Tele
fon: (60439) - 2 

BEYOÖLUNDA -- İki üç odalı 
müstakil konforlu apartıman dairesi 
ve yahud erkeksl.z aile nez.dinde bir 
oda b1r salon yemekli yemeksiz kira-
lanacaktır. Telefon: 20096 

FINDIKLIDA - İki cepheli !ev
kalttde manzaralı ahşap ev arsası fl
&t1ne satılıktır. Görmek ve görüş
mek 1çin Clhangir camisi kr.rşısında 
Kumrulu sokakta 28 numaralı apar
t1manın (8) cı dairesine her gün 
(2) ye kadar müracaat olunınnsı 

BAHÇELİ EV - Beşiktaş Has Fırm ' 
ması Sallh Erendi sokalt 8 - 10 sa-ı 
:1Jlı ahşap 1717 zlrA bahçe 5 oaa tram
nya yaıan ıgörmek çln l3eşık:ta§ 

üçten yukarı çocukların füan. ı.crbi- ı 
ye ders!erilc meş.gul olur. Mektupla 
müracaat: Bay Muzaffer, Mul1tıırp:ı
ş:ı sokağı No. 16, Feneryolu. - 3 

İLK VE ORTA MEKTEP TALEBE
J,ERİNİ - Bütün ı::ınıf ders'crine ho.-1

1 
zırlar, gurup halinde veya hususi, 
pratik ve metodla Fransızca c-ğretır. 
Akşam'da N.S. - ı 1 

-i 
l\IEK1'UPLAIUNlZI ALDil<ll\IZ ! 
Gazetemiz ldrı.rehanesinı ııcıres 1 

olarak göstermiş olan K~rilerl
mlzden 
S N - N K - A F .\ - Ervı.:d -
Okav - A Ö - İn~:ıL - H i li -
nf S - Mühendis - hgı .m.r -
C 29 H - P. S. ı;: - 176 - D.N -
ND-BSCYE-1.'~R

Ş F - N Ç D - Ev - S I! -
Tarık - Dioi.s 

ruı.mlarınn gelc:ı. mcı::..ı:ı11ı:.u'.l ıdo.

rehancmlzden nldırmaln:r:ı ırlca 

o1mrnr. 

l\ ı.nıııış '"rıt~ı. 1838 - Scrmaye~ı : ıoo,000.0110 Türk Urası Şube ve 
ajans adedi: ı65 

Zirai ve tirari her nevi banim muameleleri 
Pnra hirikfüt·•ıll'rP 28.SOO lira ikramiye veriyor. 

zıraııt Eanı,asınela ımnı~<traıı ve ıtlbnrsız tasarı'\if hcs:ıplannda en 
az 50 Hr:ı ı oulun:ınlara senede 4 def:ı ce~llcee!{ kur'a llt> aşağıcl:ıkl 

11 ıa ıı :ı goıu .. • n:y,• ,;:• •, t .ı a r :ı:ttır 

4 vH ı.ouo !iI~lıh 4.oıın lir:ı 1 ıon n:let ;,ıı lir.:ıh!< G.ooo fü:ı 
4 o sou ,, ·~.mın ., . 1211 ıı 40 l) .ı.~wo ı> 

.ı ,, 250 ı> 1 n~ııı •> j t6 il ,, ::n u 

·10 ıı J.tJ.~ .. u ... :ı j) ,, 

crn.~t a: a~ı. ! :~1 ı;. 

ctu,.ı.::ııyen .. e .t:r:n:ı:n • r - ·.ı t::ıı. 

'f:.ıu:~l:a o::e.,..,..~c 1 dt fa l t'ylu'!.. 

11 tı~::. :-•. !l it::!:"-· -

r bır stı- ·ıı.dJ ':5J ı:r~ct:ı ıı ::ış :: ~ı 

• "-o ... .. ... ' ... :..:z 
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LiMON 
ÇiÇEKLERI 

'1 Teşrinievvel 1942 

ÇI Ti 

A\Tupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf edllmlyecek derecede nefis 90 derece llmon çiçekleri BASAN kolqaa btlyilk fec1akArlıkbu' neticesi lıWızaruıa muvaffak olmuştur. HASAN Deposu 
ve şubelerinde cep şişesi 50 • 1/ 16 - 80 • 1/ 8 150 • 1/3 300 • 1/ 2 4'15 • 1 kilo 900 Jnfrup satwfa Çlkantınqtır. NESRiN Limon çiçekleri dahi Çlktı. 

En güzel Bayram hediyesi : Bir . re: 
lNGlLIZ DOLMA KALEMiDiR. 

Dünyada birinciliği bunan yegine halis Altuı uçlu kalemdir. 
Başlıca kırtasiye ve lüks büyük mağazalarda ısrarla PARKER 

fngiliz dolma kalemlerini arayınız. 

J İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Haseki, cerrahpa.şa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastahaneleriyle 

ze~ nep Kft.mU Doğumevı, Edimekapı Sıhhat Merkezi ve fisküdnr Çocuk Ba· 
kımevlnln yıllık ihtiyacı için alınacak (21466> kilo beyaz karaman etl va 
(1969> k.llo sığır etl kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

Beyaz karaman ettnln beher kl.losunun muhammen bedell (150) kuruş 
ve sığır etlnln (120) kurut olup mecmuunun teminatı (2592> Ura (13) ku
ruştur. 

Şartname Zabıt ve Muameıa.t ınüdürlfiğü kaleminde görilleblllr. İhale 
19/10/942 pazartesi günll saat 15 te Dalml enc\imende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanwıen ibrazı ll
zım gelen diğer veslknlariyle birlikte (2490) No. lu kanunun tarttatı çevre
sinde htLZırlıyacaklan teklif mektuplannı lha.le güntt saat H e kadar Da \n\l 
encümene vermeleri JAzımdır. (276> 

T oprak mahsülleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Karncabeyde T. c. Ziraat Bankası depolarında mevcut ve Otlslnılzcı alt 

hububatın Istanbula nakli tş1 bir m~teahhide ihale edllece~lnden talip 
olanların 9/10/942 cuma. günü saat on dörtte (14) Llmnn Hanıııdakl şube-
mize muracnatıan rica olunur. (415> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Proje ve keşfl muc\blnce 1dareml1Jn İzmlrde yaptır:ı.caıtı çay kahve 

imalathane ve deposu inşaatı kapalı zart usullyle ekslltmeye lronmu,,ıur. 
2 - Keşi! bedeli ı49.308.7h lira % 7~ muvakkat teminatı 13698.15• 

liradır. 
3 - Eksiltme 20/10/94J salı günü saat 10,30 da İstanbulda Kabataşta 

levazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Proje ve keşfi (247> kuruş mukabilinde 9ÖZÜ geçen şubeden ve An· 

ikam İzmir b~ mfidurlükterinden alınabilir. 
5 - E!r.siltmeye girmek isteyenlerin (30,000) llıalık bu kabil lnŞaatı mu· 

vaffakıyıı:tle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale gününden 
(8) gun evveltnp kadar ayrıca ekslltmeye lştlrt&k vesikası alınalan lt&zımdır, 

6 - Münaka ayn gil'CCC'lderln mUhürlil tekllt mektuplarını kanuni ve
sa!kla % 7,5 guvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı zarnannı ihale günü ekslltme saatinden bir saat 
evve!lne kadar mezkür komlsyon ba.,kanlığına makbuz mukabtlinde verme
leri Uızımdır. 

Postada vukun gelecek geclk.rne'er kabul olunmaz. (2991 

İstanbul Bölge alım sa hm Komisyonundan: 
Nevi mlktan Muhammen Tutan Katı Pazarlık 

fiyatı teminat. gün ve saati 
kllo Lira Kr, Lira Kr. Llı;a Kr. 

Erlmlş sade yağ 1500 3 98 5970 895 50 
Diyarbakır 

Kurusoğıın Imralı 
Nohut 
Kuru fasulye 
Horoz 
Beyaz peynir 
azamı yağlı 
Pirinç 
Borillce 
Kuru b:ıkl:ı. 

500 
1500 
2000 

500 

4000 
2500 
800 

- 26 
- 61 
- 60 

1 40 

150 
- 47 
- 55 

130 19 50 
915 137 25 8/X/942 

1200 180 - perşembe s. 14 

700 105 

6000 900 
1075 176 25 

440 66 

16530 Lira 2479,50 Lira 
1 - Yukanda Y zıh yiyecek maddelert pazarlık sureUle satın Alınacak

tır. 
2 - Her kalem ayn (l.Yn pazarlığa tlıbl olduğunda.o, 1stekll teminatı 

ayn ayn yuksek mektepler muhasebeclllğlne toplantı saatinden evvel 
verecektir. 

3 - Sade yağ tahllle tAbldlr. Tahlil Ucretı müteahhide 11..ittlr. 
4 - Nohut, kuru fasulye, börillce, ve kuru baklanın nümuneleri var· 

dır; yalnız Jsteklı verebileceği pirlncln nümunesinl getirip komisyona. 
il:i tereccktir. Kabulü komlsyonn aittir. -

5 - İsteklller nümuneleı1 ve sa.de yağ evsafını mektepte görebl!lrl;;: 
6 - Komisyon Cağalo lunda yük$ek mektepler muhnse'beclllğlnde yu-

9cnrıda gösterilen saatte toplanacaktır. İl!ın olunur. (323) 

Adanada ıablık arazi 

f , z' , grip, roma fzm 

VUlyet merke-ı1.ne on bet ltll<>
metrt mesafede BllyQjt D1k1ll 
mev1dlnde arn.sından aulama ta.
nah, lıı.4aSın& ba.şla.nıı.n ufalt 
şose. etmendlfer battı. aynı za· 
manda içl.Dde Lnasyonu bulunan 
Um.on, portakal ba.hçelerlne ve 
her tllrlü turfanda sebıe yetlş
tlrmeğe ve pamuk ztraa.tine çok 
mümtt b1rlb1rlne muttasıl de
~e yakın beı parçada seku 
yüz dönüm arazi satılıktır. Her 
nevi icar getiren emlA.k ve akar
la da mübadele edllebUlr. İstan
butda İstanbul mebusu bay Sa 
det tin Uraz'a 136,255 • telefon
la, Adnnada N. D. Ankoğ!u knr· 
deşlere müracaat ediniz. 

·Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 
lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 

derhal keser 

ZAYi - Galata nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkerem, Har
biye Asekrllk şubesinde kayıtlı a.sker
llk tezkerem ve Beyoğlu İaşe büro
sundan verilen blr: klşlllk büyük ek
mek karnemi, kasaplığa nlt muayene 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskllerlntn hükmü yoktur. 

1320 doğumlu Benslyon oğlu 
Neslm Ör.doğan 

Büro ve Parfümeri 
U.boratuvarı için bir 

Kat Aranmaktadır 
- Po3ta kutusu 760 ••• 

Birgün Sü net 
İkinci güne Uk ve son paıısı.man 
ol~h.ıtuna göre mektepler açıldı, 
çocuğumuzu sUnnet ettiremedik 
diye üzillmeylnlz. Önümüzdeki 
bayramların tntU günlerinden 
lstltade edeblllrslntz 
Eli çabuk sünnetçi Rirat Köorülü 

Tashih ilanı 
İ.stanb'lıl Liseler Alım satım komis

yonu rlyaset.ınin (29750) lira tahmin 
bedelll 17,000 kilo 7;eytlnyağı hakkın· ı 
da 2 t~t~ı 942 tarlhtnd& gaze
temizde neşrolunan UAnda ilk temi
nat (2231> Ura C4.5> kuruş ve şartna.. 
me bedeli de (150) kuruş olduğu hal
de bu kısım neşredllememL,tl. Tashih 
olunur. 

Bulup getirene 
Mükafat 

İki ceket önU paket içerisinde 
Beşlkt.af tramvay durak yerinde 
dünkü gi.ın sabahleyin unutul
muştur. KıymeUnden !azla pa
ra verilecektir. Aşağıdaki adrese 
getınneslnl rica ederim. 

Eminönü Ba.hçekapı Arpacı 

Han No. 15 de O. Antranlkst 

lngilizce - Fransızca Lisan Dersleri 
Salı ve perşembe akşamlan Orta. - Llse ve tlnlverslte Erkek tale

beleriyle iş sahiplerine mahsus sınıtıar. YB.f 13 UA. 30 dur. İzahat ve 
kaydolmak için llit!en Alemdar caddesi Na. 23, AMERiK.tN LtSAN ve 1 
TİCARET DERSllAW&SİNE müraeaat \nlz, Tel: 211 1 - KayıUar 

22110/ 942 de kapanacaktır 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
ÇIKACA K TIR 

i LANLAR INIZI VERMEKLE mm KENDİNİZE ve llEM DE 

K ı z ı L A Y' a yardım ctmlş olaca.k.:nnız. 

MÜRACAAT YERİ: 
t LANCILIK KOI,LEK1'İF ŞİRKE'l'İ. İstanbul: Ankara caddesi, 

Kahraman zade Han, Telefon: 20094 - 95. 

İnhisarlar umum müdür) üğünden: 

imtihanla memur alınacaktır 
1 - teşkll!tınıızdakl munhal meınurlyetıer için 19/10/942 t.arlhlne mü

sndlt pazartesi günü (lise ve orta mektep mezunlan n.rasında> Konya, Eskl
Ş"hlr, ve Bursa baş müdürlyetlerinde b1r lmtllian yapılacaktır. 

2 - Lise mezunlarının oğleden e'\'Vel ve orta mektep mezunlarının o~. 
leden sonra 1mtlhanları yapılacaktır, 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı m!isplte ve iki fotoğrarıa. blrllkte 
Kony'\, F.sklşehlr ve Bursada bu mahaller baş müdürlüklerine mürncat et
melldlr. 

4 - imtihana glnnek isteyenlerin aşağıda ynzılı va.sır ve şartları haiz 
olmalan H\zınıdır: 

A - Lise \•eya orta mektep mezunu olmak, 
B - 18 yaşını bltlrml.ş olmak ve 45 yaşından yukan olrn:ımak. 
c - Vazlte ifasına minl blr ha11 bulunmamak, 
D - Askerliğini yapmıı1 olmak veya müeccel bulunma.k ve bUhas.sa her 

lkl halde de son yoklamalannı cüzdanlıınna kaydettirmiş olmak. 
5 - Imtlhnnda. kazano.nların muvaffakıyet ve tahsll vaziyetlerine göre 

baremdckl dereceler üzerınden ilcretlerl tesblt edllerek sıraslle t!\yinlerl 
yapılır. 

6 - Müracaatlar 17/10/942 cumıırtsl glln!l s:ı.at 13 e kadar kabul edlle-
cektır. C3S5) 

Pazarlıkla kereste alınacak 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğüıi'den: 

İskeleler tamiratı için muhtelit ebadda. kazıklık, bağlamalık, dOşemellk 
olarak gerek Istnnbulda ve gerek Mudanyada tesllm edllmek .ş.arttıe çıralı 
çam olarak pazarlıkla 270 UA 280 metre mlkfı.bı kereste satın alınacaktır. 

U!ak partı olarak vaki olacak tekiltlerln nazara alınacağı, taliplerin şart
r.ameyl her gün Levazım. müdürlfiğune muracaatıa gorebileceklerl ve tek· 
lll'lertn nihayet 16/10/ 942 perşembe gün!l akşamına kadar Levazım müdür· 
Hiğüne tevdi edllmesi llfm olunur. (386> 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. 

Bugünkü bayanın tehayyül ettiği yegAne dnet vana e c1a, 
bir SİNGER PIRLANTALI ve ELMASLI KOL SAATİ, bir kıy
metli ŞOVALYE veya bir ASRI ÇİÇEKTİR. Hediyelerinizi SİN
GER SAAT MA0AZASINDAN tedarik ediniz. 

T Z 

RADYOLARI 
19 43 

• • • 
MODELLERİNİ DiNLEYiNiZ 

• 
dl.JAD SDJY!J 

• • Y.HUHENDIS 
GALATA 

• 
KAllAKOY PAl AS 

Umum Müdürlüğünden: fi sAcıNız DöKOLOYoRSA, eAsıNIZDA KEPEK VARSA -. 1 

Memur almak için 3 ve 6 Eylul 942 tarihlerinde yapılan M A J l s Aç E R IJ 
ilanın son fıkrııaı ıu suretle değiştirilmiştirı 

(Yüksele tahsilli olanların imtihanı 26/ 10/ 1942 tarihinde ve 
ayni günde Ankara ve lstanbulda sat 14 de yapılacaktır.) 

- - --------- KULLANINIZ. TESİRİNİ DERHAL CÖRORSONOz. 


