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Saracoğlu'nun nutku Halkcı' 

ve Devletci bir hükumete 

yakışan içtimai adalet 

siyaseti Örneğidir 

Ucuzluk 
• 

Varlık vergisi kanunu
nun piyasaya iyi tesiri --·--

Ankara H (Telefonla) - Büyük 
Millet Mecllst tarafından kabul 

Tarihin llk zamanlarından beri birisi Devletin pençesinden kur- edilip yiirilrlilte giren varlık ver-
gisi kanununun piyasada iyi te-

Cemiyetleri kıvrandıran büyük tulamıyacaktır. strl görühnete, tstanbuI, izmlr, 
hastalık içtimai adaletsizliktir. Hükümet, esasta bir nevi Ankara, Adana, Konya, Eskişehir 
İlk Çağların Efendi ile Kölesi, «Deflasyonıı tedbiri aldı. Bir de- gibi bt11'1k şeh~Ierde ve diğer vl-
Orta Çağın Beyle Kulu, nihayet facık olsun bu vatan . borcunu, Lııyetıerde yiyecek ttatıerı düşme. 
son asnn işçi ile patronu, çalış- vatana hlç bir borç ödememek te başlamı~ır. 
ma, yaşama ve kazanma gibi, yolunu bulanlar vereceklerdir. Piyasada görülen bu ucU7lafun 

BU • SABAHKi TELGBA.FL.AB 

B. STALiN'iN YENi BEYANATI 
Şimali Afrikadaki taarruz müttefiklerin kudretine 
ve Alman - ltalyan ittifakının bozulmaya başlamak 

üzere bulunduğuna bir alamettir 
cemiyet karşısında ferdin yük- Bu deflasyon kanunu aynı za- daha ıdyıu'le arlacatı şllphesfı 
lendiği özvel'l ile ileri sürdüğü manda birtiçtimat adalet kanu- ıörülmektedlr. Londra 14 (AA.) - B. Stalin, gösteren bir 1m1l olmuıtur. !erkendir. Mamafih bu tesirin pek 
haklar arasındaki uçurumun nudur. Saraçoğlu hükOmetinin l. J Şimal~ ~frikada mUttefilcler tarahn- Bu kadar bilyUk bir hareketi mu- hafif olmıyacağını ve yakında netice-
belll ba§lı örnekleridir. adını şerefle tarihe geçirecektir. dan gı.rışilen taarruzun lnklıafına da- vaffakıyetle baıaran Büyük Britan- leri görüleceğini %.Allnediyorum. Fa.-

Bu derde, her zaman çare ara- Hükumet tedbirlerlnln içtima! Vesikaları tahrif ir d~ıüncelerinl ılSylemlıtlr. Bir yave Amerikan liderlerini tebrik et- kat her ıeyden evvel mühim olan 
rnn bllgi ve ideal sahipleri çık- adalet ruhundan esinlendiğini Amenkan gazeteclıi, B. Stallne fU tim. meıele, te,ebbüıün müttefiklerimi-
mıştır. Fakat en eski cıEkonoml gösteren ikinci nokta, bu buh- d b k wali ıonnuşturı Muhabirin, B. Staline ıorduiu %iı. eline geçmesi. aiyaset ve harb 
politik» mekteplerinden en yeni randan, memleketin yüzde sekse- e en şe e e - Şimalt Afrikadald ıeofere dair ikinci eual eudurı durumunun cezrl bir ıekildo mütte-
sosyal devrlmlere kadar hiç bir ntnl teşkil eden ve her zaman Sovyet Ru.yanın fikri nedir) - Şimalt Alrikadaki barelltın, fileler lehine değişmif olmUJdır. 
:nazariye veya teşldlı1t lçtimat her borcu katı topraklara akıttığı İzmir ıehrinde yakayi B. Stalin bu ıoruya ıu cevabı ver- Rusya üzerindekl tazy\]u hafifle~ Muhabir, ıon ıual olarak. mütto-
adaletsizllği ortadan knldırama- bol alın terlle ödeyen müstahsil miıtlrı mekte ne gibi tesiri olacak ve Sovyet fikler tarafından garpta yapılacak 
mıştır. çtfçlnin istifadesine engel olma- ele verdi - Bu Hfere dair Sovyet glSrU- Rusya mUtt&fiklorden daha ne gibi bir taarruza Rmyanm ne derece .. 

Sulh ve sükftn devirlerinde bile maktır. Şükrü Saracoğlu bunu, ıUnU evvelce ılSylemlıthn. Bu taar- bir yardım bekliyor) rlk edeceğini ıormuı, B. Stalin de ba 
göze batan bu aykırı rahat ve nutkunda ne güzel bir samimi- t~. l 4 (Te~efonthla) -

1 
Bahç.• ruz, müttefiklerin ukert kudretini - Şlmalt Afrika hareklhnın Rus- üçlirıcU ıoruya ıu cevabı vermiıtir: 

ıahıplerıno ve tica.re ane ere verı· AI l 1 i tlf •- d x..ı d L• k ~ -fin •- S d 'f • kazanç bölümü buhran yılların- yetıe anlatıyor: cıBugüne kadar, 1 b • .k 1 ve man - ta yan t aıunın ••• - ya üzerin e&J tazyi ı .na etmeıde - ovyet or usunun Tazı es.ınl 
da aşın bir haksızlık halini alı- maalesef, dövizli dövizsiz, takas- end gaz, {nzık v~ maz?.t .'~esı a a- ması baılamak üzere bulundufunu ne derece teeılrl olacaiını ıl.>ylemek ıerefle yapacağına ıüphe yoktur. 
yor. ZatC'n dar geçinen kümele- h takassız, memlekete giren it- rın. a yazı 1 ra am arın onuna veya 
rln sıkıntısı arttıkça, geniş var- halftt mallarrmn fiatleri üzerin- gerıalne rakam, yahut aıfır koymak 
lıklı zümrelerin kazancı bir kat de h{iklm olamadık. Kezalik, bln- suretile tahrifat yapan .bir aebeke 
daha yükseliyor. Bu da yetmi- bir çeşit yollarla yapılan alışve- meyd~na ?ıkarıl?.'ı!tır. ~ımdiye ka
yormuş gibi, harbin doğurduğu rişlerde muhtekirler ve vurgun- dar ~oylelikle muhım mıktard~ ga~, 
bazı imkanlar, bir kısım insan- cular tarafından yaratılan yük- ~e_nzın ~e mazot alınarak. genıı ıuı
lann büyük bir halk kütlesini aç sek flatların önüne de geçeme- ıstımaJ yapılmııtır. 
bırakarak Devleti, içinden çılol- dik. Böylece fiat kararlanınızın Osman.. Meh~~t. Abdurrahme~, 
maz zorluklarla karşıl~tırması- yükünü daha ziyade çitçiye yük- Reptla bırka9 kıoı haklannda tahkı-
na sebep oluyor, bu suretle içti- lemeye devam ettik. Bu yolda kat yapılmak~adır. . . 
mat adaletsizlik dayanılmaz ker- Hasan ismınde 90 y~ında bır ıh-
telere varıyor. o zaman, kendini Necmeddin Sadak tiyar da tahrif edilmit bir vesika ile 
bllen bir hükOrnetin tek ödevi, <Devamı sahife 2, s6tftn 5 te) yııkalanmııhr. 
elindeki bütün 1.-udret vasıtala
rını lmllanarak bozulan adaleti 
bir df'rece yerine getirecek ted
birlere basvurmaktır 

Başvekil Sükrü Saracoğlunun 
Millet M clistrrdeıd nutkunu bu -
ruh ile okumnk, aldığı bütün 
karaılan bilhassa bu zihniyetin 
süzgE'C.Jnden geçirmek gerektir. 

Milli korunma kanunu 
tadil olunuyor 

(Biz ne Adam Smlt'in talebesi, Muhtekı· rlerı· 
n d" Karı Marks'ın çır:ığıyız. ve stok yapanları haber 

verenlere ikramiyeler verilecek 
Biz sadece ictimat dini halkçılık, 
Urtisadi mezhebi devletçllik olan 
siva>i bir fırkanın cocuklarıyız» 
diyen Saracoğlu, milleti kıvran- ~ 
dıran buhrana Türk inkılfi.bına Ankara 14 (Telefonla) - Ög- memnuniyeti muciptir kl, İzmir pi-
j'akı"ır ictimai' adalet tedbirleri- rendiğime göre hilku°!.~t'. ~illt Ko- yasasında gıda maddeleri fiatleri 
le geldlö"ini nutkunun bru?rnda runma kanununda degışıklık yap- günden güne düşmektedir. 
anlatmak istemiştir maktadır. Değişiklikleri ihtiva eden Amerikadan getirilecek 

Hükumetin öne sÜrdüğü aVar- layiha pek yakında Büyük Millet 
lık ver;rlsiıı zaruret halini alan Meclisine sevkedilecektir. Kanuna, buğdaylar 
içtimai adalet devriminin en 

1 

mu'htekirleri ve lüzumundan fazla Ankara 13 (Telefonla)- Ame-
sert , fakat neticeleri bak;ının- st?k yap~nlan. ihbnr edenlere ikra- rikadan getirilecek buğdayları taşı
dan, IIalkcı ve Devletçi Türkiye mıye verılm~ı hakkında maddeler yacak vapurlar hazırlnnmııktadır. 
rejimi tarihinde yer tutacak en eklenmektedır. Krom vapurunun hazırlıkları bitmek 
favdalı tedbiridir. lzmirde ihtikarla üzeredir. 

DevlE>tln, yazılı kanunlar, yer- mücadele şiddetlendi Çekoslovakya 40 bin ton 
1"'~!~ usuller dışına çıkmak is- tı.mir 14 (Telefonla) - Son gün- §eker teklif etti 
tenııyrn adalet kaygısı, bu mem- !erde Milli Korunma mahkemesine Aınkara 13 (Telefonla) - Bura-
lekett~ yaşayan hırslı bir kazanç verilenlerin sayısı artmı~tır. da ticart müzakerelerde bulunan 
sınıfın n bu vatanı ve bu halkı ı · 14 (T 1 f ı ) ş hr' ç ·· · · 1nsaf:;ı l · t• zmu' e e Ol'l a - e ı- ekoılovakya rnumessıllerı, mem-
sank~ zc~, çı r,ınc~. :s ~s;ı~.~a mizdeki gıda maddeleri ıtoklan Tı- leke-timizden alacakları m.{lddelere 
tahl ~ Y~ ~çfş go~ K us- caret odası tarafından tesbit edil- karıılrk olarak 30 - 40 bin ton rad-

kanı 'larızbın 
1 
akzıya a ı. akazalı nç mektedir. Gıda maddeleri stokunun desinde ıeker vereceklerini aöyle-

un ı ası azancı y a ya- 1 d x. 1 1 ş 'h · l d' 
ınıyor. ihtikfi.n önlemek için in- az o ma ıMı an aşı mıştır. u cı et mış er ır. 

Tramvay 
seferleri 

s.nca kurulan tedbirler ağı ara
sından bin vurguncu akla gelmez 
hilelerle sıvrılmak imkfuunı bulu
yordu. Altmış lira al§.n zavallı 
bir memurun, altı yüz bin lira 
kazanan bir bezirgftndan daha 
fazla kazanç vergisi verdiği görül- Kömür tasarrufunu temin et
dü. Yedi buçuk liralık fazla satış- mek ve arabaların devirlerlnl kı
tan dolayı bir bakkal Milli Korun- saıtmak üzere birçok tramvay ıs
ına Kanununa çarpılırken piya- tasyonunun rnğvedildiğtnl yaz.. 
sada bUyük hırsızlar başı boş do- mıştık. Bu hususta tramvay ve 
laştı, nereden geldiği belll olma- elektrik idaresi umum müdürü 
Yan servetlerin yığlıldığı, dilkkfi.n- B. Mustafa Hulki Eren dün bir 
sız simsarların milyonlarla oyna- rnuharrirlmize şu izahatı vermiş
dıkları göze çarptı. Bir tarafta tir: 
büyUk halk kalabalığı beş kuruş - Verilen kararın tatbikine 
artan ekmek fiatından ürkerek pazartesi gününden itibaren b~
Plrinç, yağ bulamazken, öbür yan- Iıyacağız. Muhtelif şebekeler üze
da pırlanta ve apartıman alış ve- rindeki birçok lstasyonlan lağvet
rlşi şaşılacak bir bolluk seviyesine mekle zamandan hiç olmazsa 
erişti. Milyonlarca tnsanın darlığı yüzde on kazanacağız. Aynı za
:,anında, azlığın masalları andı- manda tamirde olan arabalardan 
ran, çalışmasız. zahmetsiz, kolay bir kısmını daha yeni bandaj 
llir zenginliği türedi. Fazla bekle- koymak ve rnotörlertni tamir et-
neın.ezdl. mek suretile sefere çıkardık. 

Hükumet, fiat yükselişinde pt- Bu suretle yakın zamana ka-
Yas~ya cıknnlan para çokluğunun dar sefer haıtnde bulunan 173 
~üyuk amil olduğırnu görerek bir araba 130 e çıkanlmıştır. Yakın-

nç Vilz milyonu geri cekmek zo- da motris ve römork olarak lld 
nında kalınca, bu VPrgtvi, zaten yüze çıkacaktır.» 

Fra nsızlann T unust a 
Mihvere mukavemeti 

Londra 14 CA,A.) - Şimali Afrika.. 
da. doğudan Uerliyen .sek.lzlncl İngi
liz orduslle batıdan 11erllyen Ameri
kan kuvvetleri arasındaki mesafe 
daha ziyade daralmıştır. Müttefik 
umumt karargA.hının tebllğhıe göre 
Bône ıehri İnglUz kuvvetlen tarafın· 
dan işgal ed11m1ştlr. 

Mlhvr tayyarelerinin Bougle Uma.. 
nına. yaptıklan hava akını pU.skür
tillmüo ve İng111z uçaklan 11 dü}
man tnyyare.slni düşll.rmü.stllr. 

Tebliğde, Şimal Afrlkasındald ba
şanla.n Fransız makamlarının tas
vibi Ue bqanldıtı blldlrlllyor. 1n
glllz .. Amerikan ve Fransız bahrl 
makamlan arasuıda müzakere de
vam etmektedir. 

Tunustan yeni bir ha.ber gelme.. 
mlştır, Müttefik uçaklar, Tunusta top 
ateşi görmüşler, fakat toplann ken. 
dUertne karşı kullanılmadıRına göre 
Tmıustn.kl Fra?lSlZ kuvvetıertntn ha
vadan tndlrllen mihver kuvvetlerine 
kallı koydukları sanılmaktadır. 

Bougle limanına büyük mutteflk 
takviye kuvvetlen çıka~ ve bun
lar derhal doğu 1ştlkametinde Herle.. 
mete ba.şlamı.,lardır. 

sıkıntı çeken halka değil, sadece Pazartesi gününden itibaren 
tengin, kazanan sınıfa yUkleme- yeni durak yerlerinden tramvay
Yl elverişli gördii. Herkes emin lara halk bi·ntp ineceği için o 
Olabilir ki bu sefer, acık veya günden itibaren bütün durak 
gtzU tutulmuş. memlekete kal- yerlerinde bazubentli intizam ..................................... .. 
ınış yahut dışarı kacınlmış ser- memurları bulunacak, hareket rak para cezası alacaklar, 
\'etler deftere geçmiş yahut sln~i halinde bulunan tramva lardan lann k la 

lngilizler Bingazi'ye yürüyorlar 
Eladem sahasında Mihver avcı kuvvetlerine yetişildi, 

9 günde 600 kilometre mesafe katedildi 
Londra 14 (A.A.) - Rommel MUttefik hava kuvvetleri ıimdi el .. süratle ilerliyememiştir. General 

kuvvetleri garba doğru kaçmakta- lerie geçen Libya tay.yare meydan- Montgomery neşrettiği gündelik 
dır. Rcuter muhabirine göre, İngiliz ]arından havalanmakta. ve takip ha- . d •. l d. 
kuvvetleri Bingazl lizerine yürümek- rekatını dest&klemektedir. Müttefik emır e .10Y e ıyor: 
tcdir. İngilizler Tobruğun cenu- kuvvetler, 9 günde 600 kilometre- cLibyada daha garpta avlanacali 
hunda El&.dem ulıasında Mihverin lik bir mesafe kAletmlolerdir. birçok fik&.r vardır. Haydi iı bap-
artçı bakiyelerine yetlJlllİılerdir. Tarihte Mo bir ordu bu kadar nal> 

Şimali Afrika'da bir Fransız 
hükumeti kuruldu . 

Darlan ve GI. Nogues Müttefiklere 
iltihak ettiler, bunlar Fransız impa-

ratorluğunu idare edecekler 

Guadalcanal' da 
Japon he~imeti 

Japon topları susturuldu 
30 gemi batırıldı 

Vavington 14 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra neşredilen Bahriye Neza
reti resmi tebliği: 

12 son teşriade, Birleşik Amerika 
kuvvetleri Guadnicanal adasında 

L-0ndra 13 (A.A.) - York!hlre Post dunun yav~ yavaş kuru.lmaktn ol- k d' ·ı · · · d ı 
ga:>j<>•~•-•- aske · - eı.t..ıdl ·"' le u.,/', ö leni Mütt !ikl ..... _ en ı mevzı erımızın batısın n bu u• 

~....-,.-,uu.u n mun 'A.l!o.· vvY u_u ı; y yor. e er ona """' d'. .1 · • b b d 
yazmakta.dır: )ıtznt vereceklermiş. Fransız ordusu.. nan uş":'a? mevzı erını om ar ı-

Yenl bir Fransız ordusunun mu. nun yeniden dirilmesi her halde man etmıştır. Kıyı batnryalnn sustu
harebeye girmesi muhtemeldir. Belki epey zrunan ıstiyecektlr. Fakat bu rulmuııtur. Büyük yangınlar çıkarıl
bu ordu Şlmall Afrlka'da kurulan Bitler 1çtn büyük bir darbe olacn.ktır. mıştır. 
Fransız hüld'lmettntn emrı altında bu- Cezayir 14 (A.A,) - ~'1lirnl Darlan Bir kımıı evvelce tahribedilcn Ja.
lunncaktır, HAdtscler, böyle bir ne- ııe general Nogues resmen mütte- pon ihraç gemilerinden 75 i Tnssnfa
tlcey1 göstermektcdlr. tiklere iltihak cylem1şlerdlr. Bunlar faronga· da keşfedilmiştir. Bunlardan 

Afrlka'do. askerleri olmny:ın birçok Frnn.m 1mpıı.rntorluğunu 1d:ı.re ecıe- 30 büyük gemi, gemilerimizin topla-
Fransız generalleri mevcuttur. Or- ce'klcrdlr. rile tahrip olunmuş ve başka birçok-
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lan da hasara uğratılmıııtır. 

, 

ramvaydald - Botuna hekleme valde, durmazı.. 
on .. 

Bu taarruz sırasında tutuşan ve 
kendi halineterkedilcn bir Japon 
uçağı San Fransisko Amerikan ağır 
kruvazörü üstüne düıımüştür. Kru.,a
zör müretebatındnn on kişi ölmüı 
ve gemi hafifçe hasara uğramıştır. 
Düşmanın 5 pusluk kıyı bataryala
rından birinin attığı bir mermi Ame
rikan kruvazörüne isabetle 1 O ki§j. 
nin ölmesine sebep olmuştur. Bu ha
reket sırasında Amerikan donannma
sından hafif yara alan yalnız bu iki 
gemidir. -------

Stalingrad' da 
Moskova 14 (Radyo) - Dün gect 

yansı neşredilen re.sml tebliğ: 
13 sonteşrlnde kıtalarunız, Stalln· 

grad mmtakasında, Tuapsenln şimal 
doğusunda ve Na.lçığın cenup dotu
sunda d~la muharebeler yaptı• 
lar. Cephenin diğer kesimlerinde de.. 
tişlldlk olmadı, 

Btallngradda. şiddetll muharebelert 
devam edlldl. Kıtaıannuz, birçıoık 
hücum.lan, düşmana ehemmiyetli za.• 
ytat verdlrcrek püskürttüler. Fn.bno 
k.alar mıntakasında bir günde kuv• 
vetlertmtz 150 H!Uerclyt 1mho. ettı.. 
ler. 

Stallngradın şimal batısında top 
ateşUe bir tabura yakın düsman kuv
vetini dağıttık, 2 uçağını dllşürdük. 

Nalçığın cenup doğusunda kuvvet
lerimiz faal muharebe herakfttında 
bulundulnr. 21 düşman tankı, 300 
düşman subay ve erini yokettııer. 

Tuapsenln şlmnl doğusunda d* 
man birkaç kesimde hücumda bu
lwıdu ile de pibkilrlü.Jdil. ~ 



SahHe t 

SöZON 6EliŞi 
Kolay mı sanıyoruz? 

A kşam iistü saat beşte pastahaneye giren arkadaşımın m, 
sözü: <c- Açllktan ölüyorum!» demek oldu. Hemen gar

sonu çağınpyiyecek bir kaç şey ısmarladı 'e ancak onlan atıştı·
dıktan sonra kendine gelebildi. Halbuki öğleyin saat birde tıka 
basa yemek yediğini de itiraf ediyordu. Ne çabuk acıkmış, :re 
çabuk ölmeğe kalkmıştı! 

Jleınen hepimiz öliimü kolay bir şey sanınz. Gerçi insanla
nn hiç umulmadık anlarda, birdenbire iHüverdikleri doğrudur. 
Biı.e ölümü kolay sanaıran da bu ani '\'akalar olsa gerek Yoksa 
ne giıç öldtiğiimtiz arnmızda seksen, doksan yaşıncL-ı insanlann, 
hem de dinç dinç dolasmalanndan bellidir. Düşümin, bu kadar 
tehlikeler, kazalar, vartalar, hastalıklar bulunan bir diinvnda 
dok an, yiiz sene yaşamak kolay kolay öJünmcdiğinin en miikem
mel belgesidir. 

Camdan daha nazik göriiniişümüze rağmen taştan çok da
ha kuvvetıi bir bün)eye malik olduğumuz su götürmez bir haki
kattir. Hangi taş, hangi demir yirmi sene durmadan yu\'arlan
ma' a dayanabilir? Vapurlar bile, demirden yapılmış oldukl:ın 
halde, 25 - 30 senede çürüğe çıkarlar. Halbuki bir insan için 25 -
30 sene nedir? 30 yaşında bir adam eğer kendine clikkat ederse 
daha altmış sene hayatta sağlam olarak yuvarlanır gider. Kaza
lan hesaba katmıyalım. Çünkii etrafımızda gördüğümüz hiç bir 
şey ağır bir darbeye dayanacak sağlamlıkta değildir. 

İnsanlann kolay kolay ölmediklerine aklı yatınnak için 
etrahmna göz gezdirmek yeter. Kollan, bacaktan kesildiği, mi
desi alındığı, böbreğinin veya ciğerinin biri çıkanldığı halde ya
pmaya devam eden insanlann sayısı pek fazladır. 

Hele ar'kadasımın ıı;andığl gibi açlıktan ölmek hiç de kolay 
işlerden değildir. Dört beş saat süren bir açlık nedir ki! Şimdi 
önümde duran ciddi bir fizlyoloji kitabının - bilirsiniz mizahı 
fiı.ivoloji kitabı olmaz - yazdığına göre, ya!ınmaya açlık gösterl
ll'rile devam e.den açhk artisti Succl itiraz götürmez müşahedeler 
nltıncla, ağozına bir damla gir mekslzln tam 30 gün aç dur
mustur. Marlatti isminde başkn bir zatın 50 gün aç durduğu id
dia ediliyor. Cork Belediye reM l.Uc. Swiney, hapishanede kendi 
lrades:ile tam 75 gün aç durduktan sonra ölmüştür. l\lüellif, bu 
zata yalnız bir defa, açlığın 71 inci günü zorla biraz ) emek yedi
rildiğini kaydedi or ... 

Umumivetıe açlığa )ağ"lı uzviyetler, zayıf uzviyetlerden da
ha fnzL't mukanmet ederlermi!o; .•• aAçlıktan ölil onım!n diyerek 
bir tabak yiJeccwe saldıran arkadaşım ii telik yağlı bir znttı da. 

Ş vket Rado 

SAHTE EKMEK KARNELERİ 
Mahkeme yedi kitinin tevkifine, bir ki§İnin gayri 
mevkuf olarak muhakeme edilmesine karar verdi 

Sahte misafir karneleri baaarak Ömer ile Oımanın kendisine mühür 
piyasaya çıkarmaktan maznun aekiz ymarladıklannı. kendisi de bunlann 
liıiyakalanarak adliyeye verilmiıti. aahte karne imalinde kullanılacağını 
Yapılan tahkikata nazaran, lokanta- anlt,yamadığı için 2 1 liraya mühür
larda karneli ve luneaiz olarak milt- Mıri 7aptığını ı~lemitlerdir. 
tcriye ekmek verilmeai yasak edil- Evvelce iaşe hlirosunda çalışan 
me i üzerine memurlar lokanta ve Ömer ile arkada§l Osman da ifode
gazinolan kontrol ederlerken evvel- !erinde matbaacı Ahmet ile Musta
~i gün meyhaneci Vasilin garsona fanın kendilerini sahte karne imaline 
para ve bir de karne ıv-ererek müş- te vik edip elli lira mukabilinde 
teriye ekmek aldırmak istediğini kendilerine bir de karno kliıesi ya-
görmüıler, Vasili yakalamı§lardır. parak sattıklarını, sonra kendileri 
Vaaılin üzeri aranınca cebinde ik.i Hıranta da mühürler yaphrdıklarını 
yiız tane misafir karnesi bulunmut- ve bu mühürlerle yaptıklan 300 ta
tur. Meyhanede çalışan Vange) de ne karneyi Niko adında bir fırıncıya 
yakalanıp isticvap edilmiı, bu kar- sattıklarını aöylemiılerdir. 
neleri Nazım adında birinden aldı- Nlzım bu karnelerin sahte oldu
ğını söylcmiıtir. Yakalanan Nazım ğunu bilmediği için Ahmetten on 
da sahte karneleri matbaacı Ahmet ikiıer kuruııa satın alıp on dört ıve 
adında birinin kendisine onar ve on on alh kuruşa meyhaneci Vangele 
ikişer kurup sattığını bildirmiştir. sattığını söylemlttir. Vangcl de NA.
Nazım n üzerinde bCJ yüz tane kar- zımı eskiden tanıdığı için mey:hane
ne bulunmuıtur. Ahmet ile arkada11 de sarfetmek ilzere karneleri aatın 
yine matbaacı Mustafa yakalanmıı- aldıiını ve sahte olduklannı bilme
Jardır. Ahmet ifadesinde eskiden diğinl, eonra da lokantalarda ekmek 
tanıdığı Osmanın bu karneleri ıaul- vermek yasak olunca karnelerin 
mak üzere kendisine verdiği ve ar- kasada kaldığını ve hldise günü ba
kadaıı Ömcrden aldığını söylediğini baaı Vasi) bunlan kasada görünce 
ileri sürmüıtür. Tahkikat geniıletil- ne olduğunu bilmeden alıp cebine 
miı, Ömer ile Osman da yakalan- koyduğunu, biraz aonra yakalarıdı
mıılardır. Bunlardan Ömerin Şiılide ğını ileri aürmilıtür. Mustafa bu iıle 
oturduğu evin bir odaaında sahte alakası olmadığını iddia etmiftir. 
lame kağıtlan ve münürler bulun- Mahkeme bunlardan Hrant, O.
muştur. Bunlar da mühürleri Anka- man. Ömer, Nazım, Ahmet, Musta
ra caddesinde mühürcü Hıranta 21 fa ve Vangelin tevkiflerlne, Vasilin 
liraya yaptırdıklannı itiraf etınif)er- gayri mevkuf olarak muhakeme 
dir. Maznunlar adliyeye verilmitler- edilmesine karar vermiı, maznunlar 
dir. Dün akıam üzeri Sultanahmet tevkif edilmiıler, evrak da ait oldu
iltinci sulh ceza mahkemesinde ya- ğu mabkernye verilmek Uzere müd
pılan ıorgulannda Hırant, bir gün deiumumtliğe iade edilmlıtir. 

Harbiyeye giren 
gençlerimiz 

Ekmek fiati 
Yarından itibaren iki 

fiat üzerinden aablacak 

AKŞAM 

Memurlara yardıan 
Kumaş ve kundura tevzii kanunu kabul edildi. Bu 

kanunun Eytam ve mütekaitlere teşmili için 
tetkikat yapılacak 

Ankara 13 (A.A.) - Buyuk Millet 
Meclisi bugunkü toplantısında 
memurlara \erilecek clbtsel k ku
ma!! ve kunduraya alt kanun Uc 
yeril n b ti mahsuller ve prinavı 
t r f e tme ; sur ttle yağ is
t h , 1 den sın i muesse c rden mua

vc inin ayn n lınma na 
nun Hlyihalarmı mu nkcre et.. 

mi r. 
S al n hat pler, memurlara bu 

sureUe ynoılaC'ak yardımdaki :1 b tI 
tebarüz et• mili er ve bundan dol yı 
hiıkfimetı tcbr k ve bazı temenni er 
ilerl sürmü lcrü!r. Bu meyanda dok
tor Muhtar Berker Iç ı memurlar 
IÇJn ucuz f ntıe .slgarn trmln etme.. 
nlıı mümkün olup olnmıJacnğmı sor
muş, doktor Osman şevki Uludıığ 
e:Konla• meınlc:ketta bıi ük miktar
da kumaş stoku bulundu :unu, fakat 
bunlnrm terzilerin clınde bir !htlktır 
vasıtası olarak kullanıldı mı h;aretıe 
bunu önUyecek -ıedblrlcr alınmasını 
söylemiştir. 

Bu temcnntlerden sonra kg.nunun 
heyeti umumlycsl tızcrlndekl muzn
kerc kdfl gö::ıılcrek mad clere ge
çilmiştir. Maddeler üzerlnd kl müz. -
kerede söz al n hatıplerdm Refik 
İnce <Mani a) bu yardımın milte
kaıtıerle eytam ve ernmlle de tE-Ş
mlllnl isteml9tll'. 

İzzet Arukan (Eskişehir) knnund:ı. 
bu y rdımın demlıyolları atelyele
rlndckl 1 llere de teşmili temennl
slnde bulunmuştur. 

Mallye Veklll Fuat Ağralı bun
lara cevnp vermiş, bu kanunda ynl
nız d vl t h metne mü 1ef o1nn
Jarn bug ku feviailll c v yet do
la} e ayn! t olarak ı e ler 
v rm Si.\ t 1 malş U ı mU ı-
kün o duğu k dar ter! h mek ga-
} C ı gözetlld ğlnl ve devi t hlzm ti 
külfeti yükletnmemlş olanlnnn bu 
kanunla ter!ihl düşünülm ı anı söy
lemiş ve sözüne devam dt'mlştir 
kl: 

... 
Mütckalt.ıerıe yetim ve dulların 

da bu yoldan t~rfihl mevzuu b:ıhls 
oldu. Fakat bunların içinde muh
taç olup olmıyanlan vanlır. Bunı:r
nn hepsini burnd:ı nlessevJye ithal 
etmek do ru değ ld!r. Mam:ıflh bun
lan da bir tetkik mevzuu ynpm:ı.k 'e 
onlan da bunların içerisine kntnın
yı hükfunct göz önünde tut nuştur. 

Bu kanun dışuıda kalan zümre 
için dl er l~e maddelerinde bunlnnn 
muhtaç olanlarının da naz ıı dlk
knte alınması derpiş edllml Ur. Da
ha va ı bir yardım yapılması için 
tekllt vaki olduğuna göre bu clhet! 
tetkik mevzuu yapalım. Hasıl olacak 
netıce ne ıse, ne kadar lmkdn varsa 
o k.ndar yapalım. Fakat ondan yu
karı c;ıkamıyaca~ız gayet tab td'r. 
Bu clhetıer tetklk edilmeden bunla
rın bu l!yiha lçertslne ithaline ce. 
saret edemem. 

İ!';c;ller meselesine gelince: İşçiler 
hakikaten devlPt deml?J'Ollan 1şçl
Ierl ve diğer lşçllerln baremi ya:Pıl
mıştır. Bunların ücreUerl ve yevmi
yeler! bu bnrcmlc muayyendlı. Bun
ların tezytdı h kkında aynca bir 1!
yihayi kanuniye gönderllml~ veya 
gönderilmek üzeredir. 'U'munılyeQe 
bu lşçller1 de bu kanuna dahil ede.. 
cek olursak bu, bugün t!\bmll 
edilen kCilleten belk.1 bir misli daha 
fazla külfeti mucip olacaktır. Eğer 
bunu bütün 1şç1lere de tevst etmek 
10.zım gelirse bu çeık ağır olacnktır. 

Bu kanınıla, dev ete tahmJI edil
miş olnn külfet 11,234,000 liradır. 
Kül!et bund n lbar"ttlr. 

Mad eler üzerınde geçen bu mü
zakere rd n sonra gerek bu knnun 
lftylh ve gerek yerll nebatı mah
suall r c prlnn tA lr ve t sflye E"tme:k 
suretll 3•ağ istihsal eden müe ese
lerden mun.mele verglsinln aynen 
alınmasına ait kanun lAyihası ka.
bul ed~r. .Meclls pazartesi gü
nii top :ı.nacaktır. 

LiG MAÇLARI 
Haftanın mühim karşılaşmasını 
G. Sarayla Vefa takımları yapacak 

Lig maçlarına yarın Fener
bahçe ve Şeref statlarında de
vam edilecektir. Fikstüre göre 
Fenerbahçe stadında Davutpaşa 
ile Fenerbahçe, Galatasarayla Ve
fa, Şeref stadında da İstanbul
sporla Taksim, Beştktaşla Stiley
manlye, Beykozla Kasımpaşa ku
lüpleri karşılaşacaklardır. Bun
lardan ayn olarak da Fatih sta
dında ikinci küme oyunlan ya
pılacaktır. 

Vefayı bugünkil vaziyetine getir
miştir. 

Vefa, kendi seviyesinde olan ku-ı 
h1plerl birer, birer ve kolaylıkla 
mağlt1p ederek çalı~lannın ilk 
mükftfatını görmüşlerdir. Birin
ci plftnda bulurum kulüplerimiz
le yaptıkları maçlarda da Beşik
taşa büyük bir korku geçirttik
ten sonra ancak 2 - 1 mağl11p 
olmuşlar ve Fenerbahçe ile çetin 
bir mücadeleden sonra berabere 
kalmışlardır. 

Yeşllbeyazlılann bu şekildeki 
çalışmalarile ileride daba parlak 
neticeler alacağı ve yarın Gala
tasaray karşısında da muvaff~ 
kıyetli bir oyun çıkaracağı mu
hakkaktlr. 

Galatasaraylılar liglerde Fener 
ve Beşik~la karşılaşmamaya ka
rar verdikten sonra nispeten 
kuvvetsiz rakiplerle oynamak 
mecburiyetinde kalldıklanndan 
kuvvetlj bir takım karşısında 
aıacaklan netice merakla bek
lenmektedir. 

ŞAZI Tezcan 

• Haftanın en cazip karşıl~ma
sı Fenerbahçe stadında yapılacak 
olan Galatasaray - Vefa maçıdır. 
Malfun olduğu üzere Galatasa
raylıların saha hissesi vermediği 
için Beşikt~ ve F. Bahçe kulüp. 
lerile karşıl~amaya karar ver
mesini müteakip llg maçlarının 
heyecanı kaybolmuş ve mühim 
maçlar yalnız Fenerbahçe ile 
Beşlk~ın yapacağı karşılaşma
lara inhisar etmişti. Fakat Vefa
lıların çalışmalannı hızlandırıp 
önüne geleni mağlup ederek bi
rinci plAnda bultman kulüplere 
kafa tutmağa başlaması vaziyeti 
değiştirmiş ve onların maçları da 
fazla ehemmiyet peyda etmiştir. 

Vefalılar başta çalışkan reisleri Türkiye güreı birincilik-
B. HAdi olmak üzere yerinde bir Ieri bugün baılıyor 
görüşle ve muntazam bir prog- Güreı federasvoou tarafından 
raınla işe sarılmışlardır. Evvela ;J 

takımlannda tadilft.t yapmışlar tanzim edilen yıllık faaliyet progra-
ve eski şöhretli oyuncuları feda ~~ muc~b.inc.e. Gr~koromen Türkiye 
etmekten çek.lnınedikleri gibi gureş bırıncılıklerıne bugün güreı 
genç ve tecrübesiz elema.'nlan kad- kulübünün Fatih ıubealnde baılana
rolanna almakta tereddüt etme- cakur. 

Ankarada zafer amh 
önünde büyük bir tören 

yaptılar 

mişlerd.ir. Bütün kulüplerimlzin Bu aenekl birinciliklere gilreı 
yegı\ne kusuru olan muntazam sporunda teferrüt etmlı Ankara, 
idmanı bir prensip olarak kabul İstanbul, İzmit, İzmir. E.akitehir ve 

Vilayet tebliği: 15/11/942 tar!- etmişler ve idmana gelmeyen Bursa bölgeleri lıtirak etmektedir
hlnden itibaren sabit gellrlllere oyuncuyu blla kaydü şart takım- ler. Müsabakalara girecek aporcular 
mahsus kame ile satılacak ek- da oynatmamaya karar vermiş- ~afta ortaaında ıehrimize gelmiı ve 

lerdir. İşte bu muntazam mesai ıdmarılann• tamamlamıolardır. 
meğfn 600 gramlık be herine 17 111111111111111111 .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111 

Ankara 13 (A.A.) - Harb oku
lu birinci sınıfının okula iltihakı ve 
derslere ha§laması dolayııile buaün 
Ulua meydanında Zafer anıh önün
de büyük bir tören yapılmıııtır. 

Harb okulu talebeleri önlerinde 
sancağı ve bandosu, baılarında okul 
komutanı kurmay albay Mustafa 
Erem ile alay komutanı yarbay Eyüp 
Sabri Susoy olduru halde meydana 
selD\,İ lerdir. Talebeler anıt etrafın
da yer aldıktan sonra ;hep birlikte 
istiklal marııını söylemiıler ve anıta 
muhteşem bir çelenk koymuşlardır. 
Muteakiben ikinci sınıf talebelerin
den biri yeni arkadaılanna cHoı 

ve umumt karne tıe satılacak ek
meğin beherlne de 27 kuruş 
fiat tAyinl da1nıt encüıne'llin 
12/11/94~ taıihll karan iktiza
sındandır. Tebliğ olunur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dolduran çok kalabalık bir halk ta-
rafından aürekli alkıılarla karf!lan-
mııtır. Törene Harb okulu marııı ve 
bir geçit resmi ile son verilmiıtir. 

Zafer anıtı önündeki bu tezahU
rattan ıonra alay komutanının reis
liğinde üç subay ile her ıınıftan a~
rılan birer talebeden mUrekkep bir 

Bunlar meşhur kisifier. ciddi ilim adamları. 

terakki hıldimleridir ... Onlann kullanışı çıkar· 

gUç imtihanlardan mu· 
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HAR~ DURUMU 

Tobruk düştü 
Mihverin Bingaziyi de boşaltmakta 
bulunduğuna dair bazı belirtiler var 
Batı çölünde 

Batı çolündc İngiliz ordusu
nun takip hareketi, tahmin edil
medik bir aüratle inkişaf et
mektedir. Jki gün içinde 200 ki
lometre il<'rlemiı olan İngiliz 
kuvvetleri, Halfaya geçitlerini 
ve Capuzzo istihkamını zaptet
tikten sonra aüratle yürüyüıleri
ne devam ederek aahilde bulu
nan Bardiya'yı ve dün sabah da 
Tobruk üssünil ele geçirml;,ler
dir. 

Tobruğun baptı, takip ha
reketinin müetakbel inkiph ba
kımından büyük bir önemi ha
izdir. Zira İngiliz filosu Libya
da ilerlemekte olan müttefik 
kuvvetleri, bu mükemmel U.ten 
istifade ederek m kısa yoldan 
asker ve malzeme bakımından 
bealiyecektir. 

Mihver kuvvetlerinin Binga
ziyi tahliye etmekte bulundukla
nnı gösteren bazı belirtiler de 
vardır. fngiliz tayyareleri aıı
kerle yüklü olarak İtalyaya git
mekte olan altı büyük ltalyan 
nakliye tayyareıini düıürmliı
lerdir. Bu tayyarelerin askerle
ri Bingaziden bop.ltmıı olma
ları muhtemel olduğu gı'bi, Tu
nusa nakledılmiı olan mihver 
askerlerinden bir kısmını alıp 
geri götilrmekte bulunmalan da 
varittir. Amerikan Columbia 
radyosunun Kahireddc.i muha
birinin işaratına göre mihver va
purlan Bingaziden hareket et
mektedir. Muhabire nazaran bu 
vapurların askerlerden ziyade 
ıJare memurlarını vo çekilmek
te olao mihver ordusuna lilzum
lu malzemeyi götürmekte bulun
malan muhtemeldir. 

Şimali Afrikada 

Müttefik umumi kararglhı
nın tebliğine göre Şimıı.lt Fran
sız Afrikasında müttefik kuv
vetler, miinferit mukavemet 

de bulunan 19 Alman uçağını 
tahribetmişler, bir o kadarını da 
hasara uğratmışlardır. Alman
lann Tunusa havadan indirmio 
oldukları kuvvetler iki bin a.s-
ker tahmin edilmektedir. 

Vaşingtonun aalahiyetli de
niz mahfillerinin ta!hminlerine 
göre mihverin son dakikada 
vaziyeti kurtarmak için ıarfetti
ği limitsiz gayretlere rağmen 
Bize.rte üssü ilç gün içinde mlit
tefiklerin eline düşecektir. 

Londra gazeteleri de bu deniz 
Ussünün büyük atratejik ehem
miyetini tebarüz ettirmekte! ıve 
Malta ile Trablusgarp ve Bizer
tenin müttefiklerin elinde Orta 
Akdenizde aşılmaz bir müscllea 
teıkil edeceğini yazmaktadır. 

Şimalr Afrikada müttefiklerle 
mütarekeyi akdetmiı olan ami
ral Darlan, radyoda .öylediği 
bir nutukta, Toulon'da bulunan 
Fransız filosu komutanlarını, do
nanmayı Şimali Afrika Hmanla
nna ge!irmeğe veya hiç değilse, 
Alma1,1lann eline düşmekten kur
tannağa davet etmiştir. 

Daily Mail gnzetesinm Mad
rid muhabiri de, Almanların 
Fransız do..,ıınmasının Toulon' -
dan ayrılma ı ihtimaline kar~ı 
önemli tedbirler nldıklannı 
bildiriyor. Harekete hazır Al
man tanklan Toulon üssünü 
çevrelemektedir. Civarda bom 
ba uçakları daima tetik
tedir. Topçu kıtaları mevzilerini 
almakta ve fılonun en ufak ha
reket emareleri göstermesi tak
dirİc'lde müthiş bir baraj ateşi 
açmağa hazırlanmaktadır. 

Almanlar, İt.al) anlarla bera
ber, iıgal edilmemiı olan Fran-
11z topraklarının işgalini bitirmiş
lerdir. Parlş radyosuna göre Al
man kuvvetleri Vicbıy ıehrini 
ltlral ı;tmemi lcr ve yalnız ıehir
dcn geçmişlerdir. 
Doğu cephesinde: 

noktalarını temizlemekle meşgul Londra radyosu, Mo ko, adan 
bulunuyor. Bu münferit nokta- aldığı haberlere atfen Almanla-
lann h&la mukavemet etmelc- nn Stalingrad' da büyük kuvvet-
rl, mütareke haberini henüz al- !erle ycnide.-ı taarruzlara başla-
mamıı olamalanndan ileri gel- dıklannı bildirmektedir. Alman-
mektedir. Yoksa Şimal Afrika- lar 5 tümenden mürekkep bir 
sında müttefikler ile Fransızlpr kuvvetle şehre hiıcum etmişler 
arasında hareklt durmuıtur. ve her hücum gurupunu yirmişer 

İsviçreden gelen haberler• tank, ve dalgalar halinde hava 
göre müttefik kuvvetler. Tcnu-- kuvvetleri desteklemistir. Dar 
sun pek yakınında bulunan bir cephede hücuma kalkan bir 
Bone ochrini de lıgal etmiıler- Alman alayı bütün gün süren 
dir. Oünltil telgraflarda kıı.yde· muharebede Rus hatlannda an-
diliği ve h le, milttfikler ile Al- cak 100 - 200 metre kadnr iler-
mB11lar a a 'lda Tunus ve bil- liyebilmiştir. 
hassa Akde ıizin ortasıcda ha- C'ene İngiliz radyo una göre, 
yati bir ehemmiyeti haiz olan Tuapse'nin oimal doğusunda Al-
Bizerte limaııını ele geçirmek manlar bir nehri geçmeğe teşeb-
için aıkı bir yanı başlamııur. büa eylemişlerdir. Fakat nehre 
Almanların he.va kuvvetlerini indirdikleri tombazlar, Ruslar 
indirmiı oldukları Tunuıtaki tarafından tahribcdilmiş, nehri 
Ebulima ı hava meydanını Mal- gec;iı tetebbüsü akim kalmıştır. 
tadan havalanan uzun mesafeli Nalçıkta Ruslar iki köyü geri al-
lngiliz bomba uçaklan tiddetle mıılar ve Almanlara 1 000 kiıilik 
bombardıman eylemiıler 'Ye yer- zayiat verdirmişlerdir. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!l!ll!!!!!~~~~~~~,,J! 

Saracoğlu'nun nutku Halkçı ve Devletçi 
bir hükumete yakışan içtimai adalet 

siyaseti örneğidir 
(Bat tarafı t inci aabifecle) tandaşları giydirmek ve doyur-

mak kararıdır. 
devam etseydik yalnız haksızlık.-
lan yığın haıtne getirmiş olmak- Hükllmetln seçtiği bir milyon 
la kalmıyacak, istihsalin azalma- altı yüz bin kişi sıkıntı çekenle
sı gibi büyük bir tehlike ile de rin hepsi değildir, fakat hiç şüp. 
karşılaşmış olacaktık.» hesiz çoğudur. Müstahsilden iş· 

Simdiye kadar bütün ucuzluk çiye, rençbere, satıcıya kadar 
ve -fiat politikamız hep köylüye herkes gelirini pahalılığa göre 
yüklenmiştir Diğer taraftan ser- az çok arttırmak çaresini bul· 
bes ve dlzgİrısız ithalA.t devirle- muştur. lmkfm olsaydı, hüküme
rinde olduğu gibi mıııı sanayi tin beş milyon yoksula ucuz yi· 
sistemimiz de hep bu müstahsil yecek dağıtması iyi ol~r~u. F~ 
kütıenln durumunu ağırlaştır- kat bu derece geniş ölçilde bir 
mıştır. İlk defadır ki köylü para iyiliğe ne. hil~tlmet n kudreti, nt 
kazanıyor, ihtiyacını ödiyecek de mlllet.:n. bunyesi, ~attft men:· 
kudrete giriyor. Bu sayede, ber- Ieketin butun istihsalı yetişir. Bır 
şeyin azaldığı bu devirde, gele- ~eker sıkıntısı, bu imkansızlığa 
cek yıl çok bol bir ekime kavuşa- omek olarak meydandadır. Bu 
cağız. Bunun içindir k1 Başvekil vasıta ve mal kıtlığı karşısında, 
haklı olarak: «Bundan sonra da: hükumet ilk önce en mul_ıtaq 
terlemeden para kazanan mus- olanları, ve muhtaç olarak eh al· 
tehliklerin, alın terinin yarattığı trnda bulunanları seçm k zorun. 
mahsullere değer fıat vermeleri da kaldı. İmkru:ııar artt~kça yar· 
imkanını yaşatmaya çalışacağ'ız dım sahası ge ı lıyecektır. 
diyor. Bu da bir içtima! adalet Biz, bu tedbhlerle, Saraçoğlu
karandır ki mlllet bünyesinin nun herşeyden ziyade bir içtimaı 
derinlerine işlemiş bir haksızlığı adalet politikası güttü w ünü an-
azaltacaktır. · 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Memleketin hücra 
yerlerindeki 
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J Bi 
s::::::::::::.d~~wıen Sıkı kontrollar Şehir tiyatrosu komedi kısmı Manifatura eşyası m. •am·;;;:-·::mın birinin 

bir kaçı: s R • L E ş E N B A B A «Kaptan paşa)) yakın akrabası <ıŞark hizmetinde fazla bulun- Belediye, lokantalar ve A 1 İhtikara meydan verme- oluyormuş. Gitmiş kendisinden 
bir iş istemiş. 

rna:~h~t: fırinlarm teftitine mek için tevzi tekline o vakıtıer limanlarda. iskc:e-
«Şarkta blzlm canınuz ·çıktı.. hız verdi ehemmiyet verilecek lerde yolcu tezkeri kesen bazı 

Azıcık da onlar gitsin .•• » adamlar varmış. aKaptan paşan 
da kendisine müracaat eden ak· 

Yahut: Lokantalarda ekmek bulunduTul- cNuh> tenkidim tarize uğradı. de bllllu duyamayanlar, tabiatile, di- M"'1ifatura satı~larının serbes ol- rabasına: 
<ıİdealls~ olmalı da memleke- mut yua" nın tatbikinden eonra Eaerden ve temsilden kili derece- ğcr perdelerde hayatının yeni yeni duğu malumdur. Satışlar aerbes bı· _ Seni iskelelerden birine tez. 

tin en hücra, en sapa yerlerine fınnlarla gılokantalann tefti•lerine de bahsetmemekle itham edildim • .afhalannı göreceğimiz Prokop
0

u ve rakıldıktan sonra harice sipari• edi-•t ıı t t ·ı tı " ·" kere memuru yapayım .•• demiş. 
gı me ·•• ş e man e ••. 'O yeniden hız verilmiıtir. Fırınlar ve Halbuki beıı klfi derecede bahset- onun kaba bir görünüş altında saklı 1len manifatura e~yası henüz gelmo- Adam hayrette: 

. ••• ... lokantalar her gün ant bir surette tiğimi zannediyordum. duran benliğinin kıymetini layıkile mi~tir. lngiltere, Amerika v Hindis- _ Peki amma 8 efendim, be-
v İdealızm az şey değildir. Adem tefti, edilerek hileli aatıı yapanlar cNuh> hakkında fazla tafsilat takdir edemezler. tana sipariı edilen eıyadan yüzde nim okumam yazmam yok ki ... 

O~~una ne fedakftr~ yaptınr. yakalanmak.tadır. vermedim. Çiinkil faydasız •olduğu ]kinci perdede Prokop'u asri!~- sekseninin manifaturaya ait olduğu- Kaptan pa a köpünnüş: 
Turk analannm dogurdufy ~v- Evvelki gece saat 24 den sonra kanaatindeyim. Onun yerine okuyu- me yolunda görüyor, burada da nu yazmıştık. _Ne olur be herif?... Benim 
l~tlar. ar~sında da nice buyük- l.tanbulun her semtindeki fırınlarda culanma c&vangard• tiyatrolan onun şefkati yüzooden oğluna ve Şimdiye kadar birlikler vasıtasile de okumam yazmam yok! .. 
luklen goze al~ !e .. alac= ant tefti~ler yapılmııtır. Saat 21 de hakkında biraz malumat vermekle gelinine karşı yaptığı feragatlerin ve lstanbul, İzmir ve Ankara tacirleri::ıe _İyi söylüyorsunuz devletlim .. 
~rdır. Fa~at :1'~c~~, ı!ı 

1 
§ehir meclisi salonunda toplanan me.- vazifemi daha faydalı olarak yaptı- piyesin, bayılma sahnesiyle, ustalıklı verilen manifatura eşyasının kcymeti Fakat ben yolcu tezkerelerini na· 

aşını a mdıu .. arr o a ' o. murlar, amirlerinden aldıklan direk- gıv mı ıanıyorum. bir düğümünün şahidi oluyoruz. 580 bin lira tutanndadır. sıl ., 
ma ı mı r' Ü ı 1 b yaz.anın .•• 

Bi .. k"J'" "z"' hallederken t~f üzerine her tarafa yayılarak tef- Bu defa komedi kısmında oyna- çüncü perdede piyesin düğümü Yeni sipari~ erin satış an ser es Kaptan paşa ensesini kaşıyn-
r muş ~ umu u. . . tışler yapmışlardır. nan cAsrile~en baba> dan tafsilatla çözülmeye başlıyor. Yalnız müelü- olmnkla beraber bunlar geldikten ı-ak diişünmiiş: 

g~dece k.endı ~sulle~l~~zle iktıf~ Ekmekten baıka her nevi yiyecek bahsedeceğim. Üstelik yapılan ten- fin bu perdede hüzün payını biraz sonra perakendecilere tevzi tarzı _ Doğru be!.. Amma bunun 
~a~:ı::Iı;ct':nfş.av:U ~iye:r· n~~~ maddeler satan yerlerde kontrollar kidleri de tahlile çalışacağım. Ümit fazla kaçırması yüzünden fazlaca birlikler umumi katipliği tarafından da kolayı var .•• Ben seni öyle bir 

b kın 1 
' yapılnrak mal saklanmasına ve fiat- ederim ki bir evvelki teakidimle melodram havası esiyor. Yazık. Ne tesbit edilecektir. iskeleye vereceğim ki oradan yal-

\1 a ;;, . r dd' lerin yükseltilmesine mani olunacak- uyandırdığım tarizi kiimilcn telafi olurdu bu perdede de ne§e Ve hü- Manifatura satışlımnın kiimilen nız Bursaya yoku gider. Sen de 
• ese a şıma ın ma ı Ye ma- b etmı'• olur v• degv digvi zaman eser- ziiın payı digv er üçil kadar olsaydı. kara borsaya intikal ettirildig"i ma· • k ·· " ·· • ki' · d a a av l r. y w hır te crBursaya •. l) sozunu yaz-

nevı ı ımın e Y ş m ga a ~mış y· k dd f• 1 • d b h .... · d · k lk Dördüncü perde de yı'ne ı'lk ı'kı' Ju•mdur. Tı'caret VekaAletı', muhtekı'r- t nice müstemlekeci milletler var ıyece ma e ıat erı en a settıgımı e tarıze a ışan· mağı öğrenirsin... şte oldu. bit-

k. b 1 f rtl · i du··n de du·· tı.tu•• lara ispat etmi1 bulunurum. perde ustalığıyla başlıyor ve güzel- le ve ihtikarla şiddetle mücadele ti ..• Yazar yazar, herifleri gönde-
ı, un ann e en, memnun • :ı Şehı'r Tı'yatrosu bu defa bir Yu· ce bitiyor. etmek kararını verdigvinden bundan tı Afrikal A t l 1 rirsin .• Ben topu topu bir tek im· 

ye e ara, \'US raya a- Piyasadaki durgunluk devam edi- nanlı müellifin Spiro Melas'ın cAs· Mevzuu anlatmadım. Çünkü oyu- sonra gelecek olan mallnnn düzgün zamı öğrendim... Sen de dişini 
ra; kuş uçmaz, kervan geçmez yor. Fiatler yeniden düşmektedir. rileşen baba> adlı eserini sahneye nıı gördünüzse zait olacak. Görme- bir tarzda tevziine ehemmiyet veri· sık.. cıBursayaı> diye yazmasını 
c;ahralara, halta ginnemis or- Dün sadeyağ fiatlerinde değişiklik koymakla hem müelliflerimize, hem ldinizse mevzuu bilmeden oyunu llecektir. 
maıılara hali adalara gidiyor, olmamıştır. Fiati düşen maddeler tiyatromu7.a büyük bir hizmet yap- seyrederseniz, daha çok zevk alır- öğr;:~~ dişini sıkı1uş. fg'hi bül!rii, 
ııiJelerile JıirJikte oraya yerleşebi- arasında pirinr de vardır. Dün pi- 1 T •d • • ~ 

'

• ' y mış o uyor. ısınız. ramvay ı aresı yenı kargacık burgacık bir sekilde 
ıyorlar. re bunların hepsi, mil- rincin kilosu topdan 150 kuruııa a.a· M il n h O 'lk l d 1 d v ' :. 

1 d V•ld' İ 1 . d üe i erimize izmet yapmış I yun, ı satır ar a söy e igim tamir atelyesi açtı cıBnrsaya .• ıı diye yazmasını öğ-
yon a\'Cl an _egı ır. çer~. c tılmıştır. Horoz fnsulyeleri 65, çalı- oluyor, çu"nku" onlara yirmi üç kü- 'gibi, çok ustnlılth yazılmı .. tır. Bacın- T 

1 
f I l b. • memurla vcsa a 1 1 uc .. .. renmiş. Tayin edildi~r:i iskelede 

'r ır ına ş ı ar, • lar 58 nohut 5 5 mercimek 85 ku- sur asırlık bir maziye malik olan 
1
dan sonuna kadar vakaların tcsel- ... ~amd vayt ara aza yot"cul . 1?medsı va7.lfeye ba1Inmıs ... Hakikaten bu-

retlilcr .. ç_ o_kt.ur, . 'O. stelik uğradık- ru .. adı;. ' y . 'lk .. ll'fl . ..1.. .. h h . b' k'ld l yuzun en ramvay mo or erının e 
1 d - ki k b k v unan tıyatrosunını ı mue ı en su unu, er aaıgı ır şe ı e o ursn k k b ld v .... 1 kt d' radan yalnız Bursa "-'olculan ge 
an ~~ısı ı. _ızım şar a, cenu- Piyasadaki kontrollnr devnm et- olan Eschyle ve Sophocle ile aynı 1 olsun tahmin kabil değildir. sBı sı .. ozu ugu 'dgoru ?1e ~dır. ç~rıniş.:. Adam sen~lerce bu is: 
~~ gıdcnlcr1~11zclen . pek fazla. I mektedir. Belediye mlifettişleri ve d b .. k" 0 . .. ll'f . A .1 b b b' .. f _ d unun ıçın trnmvay ı aresı ycnı en 
Zıra. cvvelemı_r~c, bız~e~ ana \•n- iktisat işleri müdürlüğü raportörleri znmnk. a kA ugun u d"ır kr::ue .ı ~~i tr k c ~·ı ~şel~ .. a ~> d ır ~.r ;:e k et üç motör tamir ntelycsi açmıştır. kelede cahsmış.. Lakin bir gün 
lan sınırlan ıçıncle mılh havada !muhtelif kollar halinde çalı .. arak nbım?. kı?1b~nınıl.vfe. un u traJ.e. ı ere komed~s~d? uB~u ha ard ır ·ara! tekr BozulMI motörler buralarda kısa za- biri [!f'lıuiş ve: 
k 1 1 k k Y u~un ü ır te ı tıyatro eserını yan- ome ısı ır. ıze ura a tnnıtı ma d t . d'I k .. k !At _ izmire gitmek istiyorum!. 

a mış o uyon:z; ne pe ~ca.' muhtekirleri tesbite çalışmaktadır. ynna görmek fırsatını vermiş olu- istenilen karakter, piyesin kah:ramn- Tnt a k~mır e} ere muna a ~ ın Deyince cahil memurun tepesi 
ne de pek so~ruk yerlere gıtmış Zeyti:-ıyağcılann faturaları tekrar yor. nı olan Prokop'un karakteridir. Bu az .al s~ . eyke. ugrnmasınn mey an 
bulunuyoruz: aslan. larla, ltap- tetkik edilmiştir. Ellerinde sadeyag" T" h. . 1 b .. II'f b" .. k d . . ven mıyece tır. atnuş .•. Yolcunun omuzunu okşı· 
1 ~ 1 1 ıyatromuza ız.met ctmış o uyor, se epten mue ı utun u retını yarak: 
au, ara pençe eşmıyonız; yam- bulunduranların faturaları gözden çünkü yirmi üç küsur asır evvel onu tasvire vermiş ve oyunun diğer _ Canım ne yapacaksın bu 51. 

yamlara kebap ec1ilmiyoruz... geçirilmektedir yazılmış ölmez şaheserlerle birlikte şa.1ısiyetlerini ayrıca tebarüz ettir- Umum"ı meclı·s caklarda İzmirde? .• 
Huna rağmen, «İstek az>1! Teftişler her.nevi yiyecek madde- bı'r Yuna- o"rf ve aAdet komedı'sı'nı' v v t 
cıNiçin» in cc\'abı ise, galiba, 1 . .. . 1 k d -· mege ugraşmamış ır. - Ne yapayım? Orada malım 

idealizmin, bu işte kafi muharrik erı uzerıne yapı ma ta ır. sahneye koyarak bize onu sahnemiz- cAsrileşen baba> yı tiyatro cıevi- miiJkfün var işte... Onlara gidi-
olmadığıdır. Gerçi bazı meslek- de gördüğümüz ve bütün diğer mil- lerinden hangisine ithal edilmesi la- Dün toplandı, bazı yorum... Sonra ihtiyar babam 
Jcrde şark hizmeti nöbete bindi- Seker bevannameler·ı Jetlerin tiyatrosunu temsil edC'1 eser-lzımgeldiğiınde tereddüt etmek olsa orada hastalanmış •.• 
rilmiş bir miikellefiyettir; hazan !erle mukayese imkanını veriyor. olsa onu layık olduğu şekilde müta· mazbataları kabul etti İ kele memuru bunları dinle· 
da, çabuk ilerlemeğe vesile teş- Misallerimi rıısgelc alıyorum: lna etmemek olur. E!!asen, ihangi miş. dinlemiş. 
kil edivor; fakat bu da elverme- Nasıl cBulunmaz u~ab İngiliz, nev· e ithal edilirse edilsin, mademki Umumi meclis dün ikinci reis ve- - İyi hoş söylüyors1m amma .• 
ınektcdir. Belediye mürakipleri cMeş'aleleu Fransız, cRüzgar <muvaffak denmemek elden gelmi- kiü B. Abdülkadir Karamürsel'in Sen yine Bursaya git!.. Hem tz. 

Sinemalarda seyrederiz; ro· teftişlere başladılar esince> İtalyan, cHaydutlau Al- yor> bundan piyesin bir nevi ve reisliği altında toplanmıştır. Gelen miz bu yakınlarda çok pahalı 
manlarda okuruz; gözile gö- man, cAyak takımı arasınciu Rus, kusursuz denilebilecek bir nevi ol· bazı evrak alakadar encümenlere imiş! .. Rursaya git, Bursaya ... 
renlerden de dinleriz: l\ledeniye- cNora> Skandinav tiyatrosunu tem- duğu anlaşılmaz mı} Bu nevi hak- havale edildikten sonra ılnema ve - İstemem canım ... Hem biran 
tin mümessilı' olarak uzak bö'I- Şeker beyannamesi vermek husu- sil ediyorsa cAsrile§en babu da kında biraz evvel malumat vermi§· evvel cridip orada şöyle biraz din· tiyatrolardan alınan rüsumun yüzde ,., 
"'dere gönderllmı.ş· bir Avrupalı, sundaki müddet bitmiştir. Elin· öylece Yunan tiyatrosunu temsil tim. k Ieneyim. ,.. d b 1 f k elliye çı arılması üzerine Şehir Ti-kendi tnbli muhitinde ''aşadımna deki •ekere dair beyanname verip e iyor. Bu gi i eser er için tarz ıı.r ı Oyunun dekoruna verilen cp~ _ Hah ;.,.fe tamam •.. Git Bur-

J ,.,. y h ı k ç yatrosu bütçesine .30 bin lira ilavesi ~· 
nispetle ı>ek çok istifadelere nail vermed;klerini tesbit etmek üzere üzerinde ısrara ma a yo tur. ün- tenkerani> sıfatının manasını anlı- sada dinlen •.• O kaplıcalar, o ye-

k h il ·ı kabul edilmiştir. 
olur. E\'\'ela: Diyelim ki Afrika- Belediye iktisat müdürlüğü müra- ü er mi etin tiyatrosunu temsı yamadım, Meyhane dekoru zayıf Bundan sonra daha bazı mazba- şilJikler ... Sen beni dinle, Bursaya 
da yirmi otuz sene didinen bir kipleri dün §ehrin muhtelif yerle-- eden eser, dram olsun, komedi ol- olabilir. Zayıflıkla «pestenkerani> talar okunmuş bu arada umum! git, Bursayn ... 
aile I ond ad h t p · t sun o milletin hüviyetini taşır. Bu- lik arasında çok mesafe var. Diğer Ve adamın nüfu.-. tezkeresine ' ' r, a, ya U arıs e, rinde araştırma yapmıştır. Bu ara;ı· meclis az.asına ait intihap mazbata· 
Vahllt Bru"kselde ı rada maksat ancak bu hüviyeti te- perdelerin dekorUl'la da itiraz et- kocaman bir «Bursavaıı kelimesi 
~ · yan ge en em- tırma mahallebici, •ek.erci, tatlıcı !arının tasdikı ve tram\'1lY pasolan- J 

Sal• k ı .. ff hl · h. Y baruz ettirmektir. mek için itiraz edilebilir. Lehte ol· :vn"l\'ermış· • ıne ıvas a mure e eşır; ıç · d"kkA 1 d ı ı:un tevzi şekli hakkındaki riyaset • ı. • .. 
def.ilse ufak bir mülk sahibi olur. Çvesaıbre 1· u an abrı.ırn amahyaalpleıbmı'cıı?ntıı·rn. Evet cAsrileşen baba> yad tndm sun, aleyhte olsun aynca kayda de· Dün bir tram\'ayda bu fıkra ,.., t t ı y 1 f · · · divanı mazbataları da kabul edilmiş-!\1emursa da mütehassıs işçiyse .e.m er ı ao a . manasi e bir unan te i esen ır 1"" ğer bir hususiyetleri yoktur, aşagıv ~.nıkan a''llen geçti. Kapı· 

d kk"-- d 25 k J k b l b J H b 1 · · tir. Meclis pazartesi günü toplana- J de netice hep bövledir. İkincisi u ~ın a ı o oe er u un- ye i iriz. em de iraz evve ısım- Eserde bir fevkaladelik olmadığı tarı giirültii ile açılıp kapanır o 
''C ,lah::ı miihimm'i: İptidai bir muştur. Mahallebici, beyanname lerini zikrettiğim ilk Yunan trajedi düşüncesi de yanlıştır, Bir fevkala- caktır. yeni arabaların ismini lstanbul· 
muhite giden bir medenivet ve verdiğini iddia etmiştir. İddiası tev· müelliflerini, tiyatro lugatçesine bir delik vardır. Çünkü Yunanlı dost- • hıJar ııbavulı> koymuşlar .•. 
kiiltiir miimessili, ne mesken, ne sik edilmezse hakkında takibat ya- tabir kazandınnı§ olan Plaute'u ve lanmız. işte bu defa bir tercümesini Elektrik ücretlen İşte ben de hu bavullardan bl-
'"da. ne de maddi ve manevi dl- tiyatroya uzun uzun seneler tahak- zevkle seyrettiğimiz gibi, örf ,.e 

1 

rine binmis, İ tanbul tarafına 
,... pılacnktır. k 1 • k k • ğf'r \'esait cihetinden 0 muhitin üm etmiş o an Scribe i pe ya ın- adet komedileri yazıyorlar demek. dohu geliyordum. 
hüdai nabit şeraitine terkedil- Diğer mıntakalnrda yapılnn araş· dsa 1 tanıydn bir Yunan müellifinin Mevzuun hiç basit olmadığını Kilovat başına yeniden Ün sahanlıkta garip bir halita 
mcz. f nsanı heveslendirici hoş ya- tırmıı.ların neticeleri de b.ıgün iktisat yüzde yüz telif eseri. Bu hususiyet gördük. Mevzu basit olsaydı, daha ı 3 kuruş zam yapılması haline ginnistik. Tram\'ay Ba'h-
pıJann sinesine alınır. Bunların müdürlüğüne verilecektir. eserin bünyesinde derhal göze çarp- başlangıcında nasıl biteceğini tab- rekaPJ''a ,\'aklaşınca iceriden iiç 

.. b d d h ' muhtemel J inlerinde velev minyatiir halinde tıgı gi i, eserin metnin e e sara a- min kabil olurdu. Ve eseri socıuna kisilik tek bir gövde alı al, moru 
biitiin medeni ihtiyarları bulur. T k • d b k k • ten işaret edilmi~: Yunanlı politika- kadar alakayla seyretmezdik. ---- mor sahanh~'ll doC-ru hamle f"tti: - " a sım e ir e me çı d d · · ll" kA t k'" .. f ti · f t vnı mahalde yaşıyanlar arasın- cı ır, gözü aima içtimai sevıyesı- Lüzumsuz eahısların fazlalığı id- - u ıume çe omur ıa erme ye-- - ncceğim •.• l\Iiisande... nc-
da tcşkHatlanclırılmış hoş bir dükkanı açılacak nin üstündedir. Yalnız tahsille bir diası da yersizdir. Çünkü 0 lüzum- niden zam yapılmasına karar verilk- cefrim! .. 
muac:erct mevcuttur: Lokantalarda karne ile ekmek aa- sıı.·uf farkı yaratılnbileceğine kani- suz denilen eahısların hepsi bize diğinden elektrik idaresinin istihlfı Diye kımıldamak. ntılmak, ·ol 
Sırak mrmleketlcrd(' ~ojhık ha- tılmnsının )asak edilmesi kararı dir. Prokop·un oahsiyetini;ı bir cephe- ettiği kömüre de zam yapılacaktır. acmak istiyordu. Onun muazzam 

rn tertibatlı l>inalarla bedava ı 'dd l b'k d'I kt d' Ek «Asrileşen baba> çok ustalıkla sini öğretmeye yaramaktadır. Bunu Elektrik idaresi - ahval doln.yısile \•iicudımu giiren biz sahanlıkta 
' şı et e tat ı e ı me e ır. me- I B' . . d · · d kA . . . h h " " g·· " ko" mu" 

meşrubatlı çalışma dairelerile v· . f I ~ 1 k I k t yazı mıştır. ırıncı per e pıyesın a nfı derecede ızah ettım. emen emen gunu uaune • kileri bir tela<: almıştı. Gecerken 
. • - • ılgını ınn araan a ma sızın o an a- b 1 k h 1 h . . . k t darı'k ett"ı;;ı'nden stoku flc:raz smokınlı cğ'leneclerle ın- . .. . nş ıca a rnmanı o nn mey anecı cAsrıleşen bnba> yı temız ve u- runu e " - bizi mahvcdehilirdi. Şu dal-ikada 

sanları ovalamağa çahsıvorlar. ya gıren muşterılerden. ?azılnrı gar- Prokop'u bize gayet etraflı olnrak, sursuz bir lisanla Türkçeye çeviren yoktur. Bu itibarla Zonguldaktan sahanlıkta bulunanlann hepsin'n 
Ooj!-ru: Bizim şarka giden ve sonlarla karne mukabılıı:ıde ekmk 1 bütün hususiyetlerini en ince tefer- ve tiyatro edebiyatımızı rjmdiye ka- getirttiği her parti kömürün parası- hiivle 'lüşiindiii?ü muhaltkaMı. 

gitnıe<:i istenilen miinevveriıniz almağa teşebbüs ettikleri halde gar- ruatına kadar göstererek, tanıtmak- dar görmediğimiz ve tanımadığımız nı resmi fiatlerden ödemek~dir. İrimizden biri nihayet iri zata: 
ıniistemlekcciden apayn bir zih- sonlnr, Belediyenin sıkı emri üzeri- la kalmıyor; oyunun esasını mükem- bir Yunan eseriyle zenginleştiren A. Elektrik idnresi, Zonguldaktan satın - Artık Sirkecide inersiniz ... 
niyetle harekete mecburdur; biz ne müşterinin karnesini knbul etme- melen kuruyor, oyunun diğer kah- Hacopulos'u tebriki bir vazife bili- aldığı kömürün tonuna fa'brikada Orada hep birlikte rahat rahat 
7.engin bir millet clci!'iliz: ve ni- mektedir. Bu suretle müşteri civar fı- ramanı ol8'1 oğlunun emellerini öğ- rim. teslim şartile 1 3 lira vermektedir. ineriz •.• dedi. 
havet. carpJmın biitiin bu maz· rınlnrdan ekmek almak mecburiye- retiyor, onun intisap edeceği asri Temsile gelince: cAsrileşen baba> Kömür fiatlerine yapılacak zam- Şişman adam lnnlonmzı: 
hariyetleri !!Ökten zembille in- aileyi gözümüzün önünde canlandı- bir örf ve adet komedisi olduğu kn- ma göre elektrik sarfiyat ücretleri- - Olmaz efendim... Uuracla 

~ tinde kalmaktadır. Belediye, Taksim · d 1 • b k d' memistir: yine insanlar tarafın- rıyor. dar bir karakter komedisi olduğunu nın e nrttın ması ıca etme te ır. inh> öteberi alacağım •.• dedi. 
elan me ·dana l!'Ctirilmistir. Fa. gazinosu, Pnrkotel gibi büyük lo- Bu perdede herşey hesap edilmiş- gördük. Karakteri tnhlil ve muhiti Hükumetçe kararlaştırılan yeni Bu sefer haşka hiri söze ka· 
kat yine de. radikal bir" cımaku- kantalara giden halka kolaylık için tir. Meyhane çırağının sahnesi biz.e tasvir edilen başlıca rolü: Meyha- kömür fiatlerine göre kilovat başına n tı: , 
Ren miit.eııasip terfih» (1) kai- Taksimde bir ekmekçi dükkfını aç- Prokop'un zihniyetinin bir cephesı- neci Prokop'u 1. Galip Arcac oynu· yeniden üç kuruı zam ynpılması - Sirkecide dükkanlar \'ar ... 
rlesile memleketin hücra yerlerine tırmağn karar vermiştir. ni yani babaya.niliğini; iki müıt.e~i-1 yor, Bir kelimeyle hülfuıa edeyim ihtimali vardır. Bu hususta elektrik Artık oradn inersiniz hitren! .. 
miinev\·er akınını tCŞlik edebili- azyle mükalemesi onun zihniyetının hu rolü ne kadar mükemmel oyna- idaresi Nnfia Vekületile temasa ba§- - Burnc1a inmeli:}im denclim., 
riı: M" • N dd" k • diğer bir cphesini ıı.lı§veriş telakkisi- mak kabilse oynuyor. Şehir Tiyat- lamıştır. Lakerda nlacaJ:11m yahu!.. 

E ~l 1 k 1 •• " unır ure ın onserıl ' Wl ı b b ' d'V' h b ·11 ki 1 k - - s h ı kt b• d 1.k 1 'ddl n va~ ı o ma ar, en muşkul j 1 • • • A .. nı; og uya a§ aıa geçır ıgı sa ne-- rosu u temsı e ha ı o ara öğüne- Eminönü Halkevinde a anı a ır e ı anı cı 
6erait icine girenlere' Kıymetlı ve sevımlı sanatkar Mu· ler onuı:ı zihniyetinin bir üçüncü cep- b'I' G )' ·· t l d ~ 1- ciddi cevap verdi: 

· b · nir Nureddin h• mevsiminin ilk kon- · • . . • • ld b 1 ır. a ıp ın op a ~gı sonsuz a • k f 1 
Gercı u yazıma crnormal za- .. l 

8 
.k. ." . b k hesını, altın gıbı kalbını do uran a- kışlnr her gece bunu ıspat etmekte- yenı on erans ar - Sirkecide Jakerdaeı var!.. 

manlann ıne\'"ZllUn denecektir serını 1 ın~ıteşrın çarıam a a. - balık şefkat ve gururunu tasvir et.- dir. Yazım kafi derecede uzadığın- Eminönü Halkevi 1942 • 1943 Tam kepııun öniinde duran 
lımma. l>İZ de nihayet harb için- şamı Saray .. sınemas.ı.nda verecekti.r. mektedir. Prokop' un bu cephesi, dan bu rolü başka bir yazıyla ayn- yılı için yeni bir konferans serisi ter~ genç bir kadın da giiliimsedi: 
ele değiliz: l'e dünya harbinin ne Haber ald~gım~~a .~r~ bu ;o~se~ın hele oğlu için hazırladığı koltuğu ca tahlil edeceğim. tibetmi,tir. Konferanslar birincika- - Artık Sirkecide iniverirsiııiz 
knrlar siireceği helli olamıyor. ~b~~~kıd' ~ Şasık' er e~ e enı~, ı eydana çıkardığı zaman, pek can- Diğer rollerin de nynı itinayla oy- nun ayı sonuna kadar perşembe canım! .. 
(Tarihte 1337 elen 1453 e kadar u. 8 

.. 
1r ın, 8 ır . aganı? mu- lıdır. nanmakta olduğunu ben de alkış- günleri verilecektir. Memleketimizin Deyince şişman adnın da güle· 

rlcvam eden 1·liz sene lıarbleri de teaddıt guzel eserlerıle yenı beste- Birinci perde kısnca bakılacak I ı ·ı~ d · tanınmış profesörleri tnrafıından ve- rek razı oldu. Hepimiz derin bir kA ] . I . d H • nnm a ı uve e eyım .. 
\'nr maalesef) .•• Onun için sanı- ar arın e

1
dn ~enı .ebs.erdeı:,ı v1~r ır. k~r olursa, belki zait görünen, fakat dü- Selim Nüzhet Gerçek rilecek bu konferanslar arasında nefes alclık. 

rım ki, cınormal zamanların mcv- zaman ° ug~ .gı 1 ~~er 1 ~~nat a- §Ünülecek ve ustünde durulacak dikkate tıayan olanlar vardır. Bu Hikmet Feridun Es 
r.~larını diisiinmek ı;:in>diki dev- ~n. ~u. konserının de guzel Turk m~- olursa, Prokop'un şahsiyetinin bi- S k k ] k arada profesör Ziyaeddin Fahri Fın- "'""'""'""'"ın"""'"""""'"'""""'"'"'"ıııııımnnuw 
rımiz için de normaldir! sı.~ısını ııeven halkımız arasında bu- rer küçük tablosu olduğu sezilen bu ıca yeme a aca dıkoğlu (Namık Kemal), profesör * Ali adı.-,da biri eline geçirdiği 

(Va - Nıi) yuk alaka uyandıracağına §Üphe sahnelerin teselsülü sayesiınde çok fakir vatandaşlar Fahreddin Kerim Gökay (Sosyal altı tane nüfus kağıdı ve altı tane de 
- ------- yoktur. CllZiptir. Ve tekrar edeyim bu sah- Şehrimizde parasız sıcak yemek amillerin sinir üzerine tesiri). ı. Go. 1 tren biletile iaşe bürosundan misafir 

b (1) Bu tdblrler111 yenisini henüz SES SİNEMASINlN KAl.ABALIÖI nelerin teselsülü sayesinde Prokop verilecek olan fakir ıvatandaşlann lip Arcan (Artist nedir}), B. Züh· ı karnesi almış, bunl:ırla fmndan al-
eıı~vemed!ğlm için genç okuyucula- Kntalln Karndy ııe Pnul Jnvorun daha bu perdede bile çok canlı ola- tesbiti işine Parti nahiye ocakları tü Çubukçuoğlu (Belediye tarihi), 1dığı ekmekleri ellişer kuru~ satar-

rım nn mahcublyet.Jc özür dilerim. temsil ettikleri «Öldüren n-"'a .... fil- rak görünmektedir. tarafından devam edilmektedir. Her profesör Tevfik Sağlam (Vurum sa- ken y~nlanmı .. tır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ol.hloll y A mlnl seyretmcğe gldcnlcrln sayısı cAsrileıen baba> ya kıymetini ve kaza kendi muhitinden kadın, er- rası), profesör Bürhan Toprak (Yu- Milli korunma mnhkcmesinde 

ZADE T ARCAN o kadar çoğalmıştır kl, Ses S1nemnsı4 hususiyetini veren neşe ve hüzün kek 2000 - 5000 fnkir vatanda~ nus lmre), B. 1'1kender Fahreddin Alinü:ı muhnkemesi yapılmış v yedi 
Kış jimnastiklerine başlamış- na giren ve çıkan kalabalık Bı:yo~- payı bu perdede öyle ustalıkla tak- tesbit edecek, yakıız bu tesbit edi- Sertelli (Osmanlı aaraylannda ccne- ay hapse konulmnsınn, üç.yüz lira 

tır. Adres: Nişantaşı Thlamur yo- !undan geçenlerin gözüne çarpmak. sim olmuştur ki insan derhal kendj... !enlere parasız sıcak yemek dağıtı- bi kadınların rolü) mevzuu etrafında para cezası ödemesine karar veril-
lu No. 6 Tel. 81430 • tadır, ni oyuna kaotırmaktadır. llk oerde- ,lacaktır. birer konferans 



!RADYO 
Bugünkü program 

Pro m, 13,33 Türkçe plll.-
1 r, 13 5 Aj mı h ber. rl, 14 Riya e
t! unıhur band , 14 30 Ankru'n 

nbahar nt koı ulannın tahıntnıerl, 

14 40 Temsil, 15,30 Rlyasetlcum.hur 
Fil' rmonJk orkestrası konserinin Dev. 
l t Kon ervatuvan s::ılonlarında.n 
naklen n~rl, 18,03 D.lns orkestrası, 
18,45 Rndyo Çocuk KulübU, 19,301 
Ajans haberleri. 19.55 Fnsı1 heyeti, 
20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 Şarkılar, 
21 Konuşma, 21,15 Dlnlcyicl lsteklerJ, 
21,4;,ı I{onw 22 S lon orkestrası, 
22,30 AJııns h l l ve borsalar. 

1 Bulmaca 
ı 2 s ' s 6 1 s o ıo 

Soldan sağa. ve yukarıdnn a,.ağı: 
l - Tevzi edilmek. 
2 - Bir parçacık - Başına cSı ge

lirse yıl olur. 
3 - Gıcırtı çıkaran. 
4 - Tersi ıezzetll bir madde sa

tar - Nota. 
5 - Tırtılın b::ışı - Şlmnlt Afrlkada 

bir memleket. 
6 - Gayret - Tersi hırsızlık yap 

demektir. 
7 - Sıçnyor. 

8 - İçki - Tadat eden. 
O - Vnlldesı olan yavru. 
10 - Kıyı - Arnp ynzısının bir çc

eldl. 
G~cn bulmacamız 

Soldan snl:a ve yukarıdan aşalı: 
1 - Karpuz, İle, 2 - .Azerbaycan, 

' - Revolver, 4 - Provanlanı, 5 -
Ublıık, Dcüs, 6 - Zava, Lltvn, 7 -
Yeldirme, 8 - İcraetmell, 9 - Ln, 
Nuvelcr. ıo - Enkısa. İki. 

:n:.NI Nl<:Şl<h' A'l': 

LOKMAN UEKİl\I 

2 Büyiik Yıldız bir Süper Filmdeı 
NOTRDAI\J'm KAMBliRU filminin unutulmaz JrahrruıÜını 

C AR E AUG N 
Feci lilümünden evvel 

CA O OM ARD 
İle bernber çevirdlklerl en son 

A IK A 
lllsst ve ihtiraslı filmin! görmeğe hezırlanınız. 

Bu salı a şa ı sine asında 

:il 

BEL Al\'Iİ filminin muharrlrlGuy de l\faupassant'in edebi 
Ahlfild, içtimai eseri! 

IF'AIHlü~~ üN ~O~ 
(YVETI'E) 

KA THE DORSCH'in en ıon ibdaı 

Bu mevsimin en zengin en muhteşem filmi 

CONRAD VElDT - SABU - JUNE DUPREZ 
nin parlak bir surette oynadıklan 

BA&DAT HIRSIZI 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle 

/PEK ve MELEK 
Sinemalanndn devnm ediyor. 

DİKKAT: Bugün l\IBLEK'te 12,30 • 14,30 - lG,30 • 18,30 ve 21 

Seanslnr IPEK'te 12 - 14 - 16,15 • 18,30 - 21 

61-------8 VNctl HAFTA lll!!ll ______ , 

T A K S i M Sinemasında 
LeyJa Murad ve Yusuf Vehbi'nin 

Yaratbklan Aşk ve Ahl!ıkt Film 

KöY KIZI 
Tüıkçe Sözlü - 1.•ürkçe Şarkılı 

Okuyanlar: MUALLA IŞILAY - SUAD GtlN 

Blrlncı battasmda 40.000, 1klnc1 haftasında 80,000 tl§lnln gördOğtl 
bu fllınl görmeyenlere tavsiye ederlz. 

Yedinci cl!ai tamamlıyan (40) nu
mnrnlı Lokman Hekim çıktı. Cumhu
riyet ve Dil bayramlan, Cumhurlye
tlmizln Uk senesine ıı.ıt olnn ve Sul
tanahmet minarelerine tru1hl ve be
dii mn.hynlarla yazılmış <Ya hazreti 
fal1rllUem) eV'hası, 1çk1 sar.fiyatı ~--•••••••••••••n••••••••r# 
arttıkça hastalıklar çoğalaca.ğı, kadın- ~-----------. 
ların ~dett.en kesilme devri, kışta ta-
ze domates yemek, insanı aşka geti
ren ve pehllvım eden yemiş, bedava 
hnlıs sirke ynpmak gibi mnk:ıleler 

vardır. 

HAi KE'\'LEm rOLKLOR Dl:l1GİSİ 1 
Turklyede folklor çalışınnlnnnı sls

tcmU bir şekilde temin etmek üzere 
Emlnonü Halkevl Dil ve Edebiyat şu
besi tarnfından bu namda çok fay
dalı aylık blr mecmua neşrine baş 
lanmıştır. 

Beyoğlu üçüncıi sulh hukuk hfiklm-
J!Clnden: 942/2382 

Anna tarafından ŞL.,~idc Meşrutiyet 
.. mahallesi Hıı.l!skArgaz.1 caddesi 348 

No. lu apartmanın l No. lu dairesin
de Rahmi Ataöv aleyhine eçılan tah-
liye dı\vasının muhn.kcmeslnde gıya.1 
ben muhakeme icra kılınacağına 
dair llfı.nen teblığnta rağmen mahke
meye gelmfyen müddeialeyhin gıya. 

bında yapılan duruşmada dhacı ta
rafından müddeialeyhin hitamı 

MARMARA 
Hınca hınç 

MİRNA LOY - MELWIN 

DOUliLAS'm yeni harikası 

YARIM NiKAH 
ve 

RONALD COLl\lAN 

ın bütün dilnyaya göz yaşlan 

döktüren 

SONEN IŞIK 
On binlerce halkla 

dolup bo~anıyor. 

DİKKAT: 
2 Saatte 

2 Bin kahkaha 
,atmak isterseniz 

Milli HALEMOAR 
3 Ahbap çavuşlar 

OLiS HAFiYESi 
(Türkçe} 

Son günlerine yetlşlnlz. 

Ayrıca: 

Dünyanın ıiirli kndını 

ALİCE FAY 

Hallo - Brodway 
de gözler kama~tırıyor. 

müddette mecunı tahliye edece~lne ~--••••••••-' 
dair mektup gönderdiği iddia ve ha- ------------------------
len bu mektubu bulamadı~ beyan-
la böyle btr mektup göndemıed1!t'fne 1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 dair yemin tekil! eder olduğUnu bll- •-_______________________ _._ 

dlmıl§ ve mahkemece de olveçhUe 
karar ve~ oldu(fundan mahkeme T~1:{;1 ~~; 
rtınıı olan 2/12/942 çarşamba günü 
saat onda yemin etmek üzere nıah- 22 
temeye gelmeniz aksi takdirde ldd1- S00,00 ,SO KD.rna(':aç M1lessesatı Paçahane kısmında blr sene zar-

fında. blrlkeeek ~kembe kazıntılannm satışı. 
ayı kabul etmış ve yeınlnden 1nıtlna 300,00 22,50 Knraağaç Mll~satı Domuz kes1m pavyonunda bir 8ene 
eylemiş ad olunaca~ınız nuı.lOmunuz zarfında tlrlke<:ek domuz kanlarının satışı. 
olmak tw.ere yemin davetıycst ıwı.ka- TnhmJn bedelJerl lle Uk te'mlnat mfktarlan yukanda yazılı işler ayn 
mma knlnı olarok keyfiyet on beş güI1 ayn arttırma.ya konulmuştur. Şartnameıert :zabıt ve Muamelat Mlldllrlü~ 
müddetle Uw olunur. kaleminde glSrülebUlr. 

İhaleleri 25/11/942 çarşamba günü saat 14 de Dnlmt Encümende yapı

JASCHA HEİFETZ 
Kemanının ilahi nağmclerile 

SARAY 
SiNEMASINDA • 

Büyük muvaffakıyetle göıteril
mekta ve her !ferde ba'hacdil

mekte oltm 

ilahi Keman 

lacaktır. 
Taliplerin llk tc'mlnat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı a. 

mn gelen diğer ve.slk.alartylc ihale günü muayyen saatte Dalnll EncUmendc 
bulUDJXUllan. (]272) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Şart.namesi mucibince 18.000 kilo baş ve 10.000 kilo tonga 1p1 pa
zarlıkla uı.tın a.llllacnktır. 

2 - Pazarlık 24/11/912 salı günü saat 10,30 da İstan'bulda Kabataşta 
levazım §Ubeslndeııd merkez allDl komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - Şartnameler 210 kuruş mukn.'blllnde sısztı geçen oubeden ve Ankara, 
Fllminde seyircileri gaw ~ bq mtıdürlüklerlnden alınn.bllir. 
etmekte devam ediyor. 

Müstesna bir oahcııerdir. 4 - İsteklllorln pay.nrlık için tayin olunan gün ve saatto teklif ede-
____________ , ceklert fiyat fl.zerlnden % 15 teminat ı:ı::ırasUe birlikte mezktir komlsyoruı 
... mtıracaatıan m.n olunur. · d282• 

16 Sonte§rİn 942 Pazartesi akşamından itibaren 

iST BUL GAZi O U 
Beyoğlu İstlklAl Caddesi 

Be tekarTanburi SALAHADDiN PINAR 
Kcmnnı NOBAR - Kamını AH'!\1ET - CümbUŞt CEMAL - Keman MAKSUT-Klarnet: ALİH 
barbukn. FERİT. Okuyucular: AÖYAZAR - :FARUK AtTIN - Bayanları FAİDE - İZ!\ılRLİ 

l\IBLAHAT - BİRSEN - CAIIIDE - NERMİN - SEHER. 

12 Tnblo Büyük Fnı1tnzi REVÜ Ynznn: EKREM REŞİT - l\IUzik: CEMAL REŞİT 

O n yanlar: . E R - H c R A 
SALAHADDİN PINAR-LUT FULLAH 
Yeni l ostüın: Muhteşem dekor ve ışıklar - Fevkalldc mizansen. Telefon: 40574 

• T epebaşı BELEDiYE ŞEHİR TİYATROLARI 

1

11 

jl 1 DN Üffndn 

Bu nkşam saat 2,30 a kadar VARY.F:l'E - DANS - OAZ - KABARE. 

ıi ~ ll 'I Bu akş:ı.m Saat 20.30 da 

ı~~ 1 ııı Yazan: Andrc Obey :ı 1 IT 11 ' Türkçesi: Mübeccel Yarat 
Telefon: 42690 

Keman11''ECATİ TOKYAY ve 24 kişilik Saz Hey'etl 
SABAIIADDİN'in yazıp bestelediği 

EFENiN AŞKI 
60 KİŞİLİK MİLLi RE\11.t 

Yann saat 15 de yukanclald Programla 
t Ç K 1 S t Z .lU AT· İ N E -

,. . 

MUHIJS 

Saat 20,30 da komedi kısmında 
ASRİLEŞEN BABA 

Yazan: Splro Melas 
Türkçesi: A. liacopulos 

Busün saat 15.SO da mntlne 

Şehir Tiyatrosunun bir 
miisameresi 

16 lldncfteşrln pıızruiesl cık.şamı 
saat 20,30 dn büyük Alman edibi 
Gerhnrt Hauptman'ın 80 yaşına gı,. 
rlşl mlhıa.sebctııe Şehir TJyatrosu 
Dram kısmında. muharririn Kollege 
Krampton lslmU piyesi temsil edile.. 

, cektlr. Piyesi tercüme eden kıymeti! 
- muharrir 6enlhe Göknll'dlr. 

ltaç. müstahzarat ve kimyevi 
;terklblerden bahsedilen her 

yerde E. MERCK ismi hu· 
.su si bir ta k .d ı rle a .ntUr. 
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BEB TELDEK 

Bir tenkit do1ayısile 

B lr mecmuada Jaymetli bir roman hakkında bir tenkit 
okuduk. Bu ~azının sommda roman kahramanlarından 

bahs unurken aynen şöyle denllmektedlr. Bunlann 1908 yılın
da h r çocuklan oldu. Bu çocuğun bugün 34 yaşında olması lca-
he • Merak ettiğimiz bu çocuğun mizaç ve seciyesi, 34 yıllık 
ha ın hangi muhitlerde ve nasıl geçtiği, ne olduğudur.» 

• 1 nekkit romanın son sahifelerinde kahramanlardan biri
sinin doğurduğu çocuğun hayatını merak ediyor ve bunu soru
Jor •.• 

Eğer bütün okuyucular, bu yazının muharriri gibi düşü
Decek olurlarsa zavallı romancıların halleri hakikaten haraptır. 
Dernek her romancı hayatını yazdığı kahramanlann çoluklarını, 
ÇOcuklannı, torunlarını, soylamı. soplannı da düşünmele ve 
Onlarla alakadar olmağa mecburdur! .• 

Doğrusu roman yazmak değil, insan için bu bir nevi felAket 
Bayılır. Ve bu f in arka ı da gelmez .. bir kahramanın çocuğunun 
hayatmı yazsanız bu· sefer de onun evlAtıannm hayatını merak 
edeceklerdir. Böylece yüz binlerce cilt içinde bir ailenin nesille· 
rini tasvirl kalh,şmak lcabcder. Bu takdrde romanın sonunda 
lehir lçlrip biıttin kahramanlan öldilnnekten başka çare kalmaz. 

Eğer romancılar miinekkldin istediğini yapmış olsalardı şimdi 
llalit Ziya, mavi ve slyabtald Ahmet Cemilin torununun Şeref 
stadında çektiği şütlerden Rqat Nuri de artık ~n~sl dilştik bir 
kocakan haline giren çalıkuşunun etrafını <Büyüle an.ne.. bil
Ytik anne!.n diye saran yumurcaklan1an bahsetmesi lbımdı. - H 

(e~~~~~3 
Larjestremia 

nedir? 

Çok renkli 

gelincikler 

~ ~~~R~~ 
Şimali Af rikada ve Akdenizde 

kati hareketler 

IST ANBUL HAYA Ti 

Patinaj mo,.ıası 
Moda ha~talığı çocuklara da 

ra) et et · Bı mem d k t e • 
n"z m·; n amanı rda )a~a 
ı~ ld mı nnda çocuk ar al • 
nna pek az raslamyor. NcJdı so
knklann o eski hali? .. Hele )O· 

im lu kald rmıl rd ) üı , 
cacldc orta md n gitme < k clar 
tehlıkeli olm tu. Ç rpık tek r
Jekli tahta puça mın ü erine 
arka arka) a dört beş çocuk otu-

Anglo • Saksonlar e.rtık harbin r Yazan: '\ Ondan sonra Akdenizln İngiliz rup ya)a kaldın runın ti t ba ııı· 
1cabettirdiği şekilde harb yapı- J deniz kafilelerine açılması ıa.zım- dan kendilerini saln erirler, ol u-
yarlar. Öyle görünüyor k1 ilk M Şevki Yazman gelir. Vakıa Tunusun ve şlrnall ca hn.ile inen araba taslagı ya 
hedef AfrikRmn Mihverden te- l • Afrika sahillerinin bGydan boya yolcuların bacaklanna ç rpar, 
mizlenınesi ve Akdenlzin tekrar . işgali İngilizlere çok şey kazandı- yahut duvara toslayıp üzerlnde-
İngillz seyrüseferine açılmasıdır. olacağını tahmin etmlştık: Hal- racaktır. Fakat Akdenizd ki s y- kilerin her bırini bir )ana sa\ u
Bu maksatla Amerlkalılann şi- buki bu da .d ha evvel vakı oldu. rüs ferin em·n ve kati olabilm - nırdu. Bunları m nctmek ıc·n 
mali Afr1kadak1 Fransız mi.is- Zamana mu alık bu. ~fak tah· s1 için evvern. Slcilvanın, b un zabıta bile epe)ce uğra mıştı İş· 
t l k rlne ve aynı gti de bi- rnin h tru ı ur gorulm ll . r arkasında da Girid n ı galt tca- te. moda hastalığı bu ı i ken ı· 
ribirlnd n çok uzak üç yerde çı- Zira An ° · 8 ksonlann imdıye bedecektir. ligınden halletti. Caddelere a • 
kaıtma yapmaları çok az!rnka.ra. kadarki yürüyüş tarzı d~kuiyhdu. l'T1..ınusuıl lşgallle beraber İ 1_ faıt dô~enince çocuklar da pati-
ne bir hareket ve muvaffak oldu- Birdenb!ıe ba.şlıyan şim 1 a- ı l naj merakı d' t ı Ca~ 1 " 

~t ldi ki yanın müthiş bir nava baskısı na uş u er. ga og· ğu takdirde - ki yüzde seksen reket. çok muu eme r mare- lundaki asfalt caddede akşam 
olması muhtemeldir _ çok ça- şal Smuts ve diğer zatların balı- altında tutu1acaihna şüphe yok- iizerlerl patinaj faaliyeti! başlı
buk ve mühim neticeler elde ede- settiklerl taarruz devresinin baş- tur. Mihverin bu zayıf ortağı ilk yor. Tek ayaklarına patenleri ge• 
bilecek bir ha.şandır. Bu hareket Iangıcını ilan etmektedir. önce saftan çıkarılmak istene- çiren afacanlar Türbeden kendi· 
bir çok bakımdan dikkate şayan- Fransız milstemlekelerindeld cektir. Amma haklld darbe $n- Jerfni saln erince Halke\inin önü. 
dır hareket tahmin olunabileceği cak Amerikalıların bugftn yap- ne kadar geliyorlar. 

Bir defa icra tarzı itibarile; üzere ve bazı nüfuzlu Fra·nsızla- tıklan tarzda, yanı muharebeyi Hele lnönü gezi ;>eri tam bir 
blriblrinden yüzlerce mll uzak- nn da Amerikalılar tarafında zayiatı göze alarak vurmak sure- patinaj sahası oldu. Asfalt iize
takl hareketleri koordine etmesi hareket etmesi neticesinde mu- tile olur. ltalyaya hakikt darbe rinde vızlıya vızlıya kayıp giden, 
ve bu kadar büyük bir hareketi vaffakıyetle biter ve hattA bazı vurulmak isteniyorsa Sicllva iş- fınl fınl dönüp numaralar yapan 
son dakikaya kadar gizli tutması Fransız birliklerinin de yardırni- gal edilmeU ve sonra cenubt ftal- çocuklan seyretmek bile insana 
AngloSaksonlar tarafındı\ görü- le Trablusugarbe doğru garptan yaya atlanmalıdır. Harb ancak zevk veriyor. Hani, becerebilsem, 
len ilk tertipli hareket ve başa,. bir hareket başlarsa Afrlkanın böyle yapılır ve muzafferiyet an- kır saçlannuı bakmadan benim 
ndır. Geçenferde Liberya'ya ya- temizlenmesi nihayet bir, bir bu- bö k 
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Şi ıı Afri de ayağıma tekerlekli bir takun-

Vaktile Avrupadan memleketi-- Gelincik, kırlarda bai ve bahçe ke- pılan çıkartma hareketi bile gizli (:Uk ayda bitirilebilir. (Bu arada cak yle azanı ır. ma • ye ~eçiıip ortaya çıkasım geliyor. 
lllİze ıetirilmit gayet güzel bir ıüa narlannda açan ,.abani bir ot zan- tutulamamış ve ihraçtan hayll Fransız donanmasının da Mlh- kadaki Fransız müstemlekeleri- Patinajcı afacanlar arasında öy
&iacı vardır. Bu ağaç eaki konak neclilmemelidir. Gelinciiin bahçeler- evvel gazetelere kadar aksetmiş- ver tarafmda hareket ihtirnaU ne çıkmak harbin bu e~ kalde- le ustalar var ki, seyrederken in· 
•e aaraylann bahçelerine dik.ilmi§· de dikilen ve yetittirilen o kac:lar gil- ti. Bu seferki ise tam m~naslle ortadan kaldırılmak l~zımgele- lerfni de Arnerikalıla.,.a öğretmiş sanı heyecana düşürüyor. 
tir. Eskiden bahçe .itlerini Rum bah- Eel çiçekli çeıitleri vardır ki; bir de- top glbl patladı. cektlr.) olabiUr. Geçen gün akfam üzeri fnönil 
~Vanlar yaparlardı. Bu adamların fa dikildikten aonra heraene bu zarif Sonra tam yerinde ve zarna- gm yerine çıkmıştım. Sağa sola 
el.illeri fenni isim olan Utinceye ve göateriıli çiçekleri bahçenizden nında yapıldı. -Şimal1 Afrlkada-~ ~I bakınırken karşıdan bir patenli 
allfamadığı için Lorjeıtemia deni- eksik etmek iatemezainiz. Al renkli ki İngiliz hareketlerinin şimdiye • o ~ ~~~~ ~t~ çocuk peyda oldu. Kurşun hızile 
len hu gÜzel ağaca Likaıtrinia adını glinciğin katmerli olanı bile vardır. kadar muvaffak olamayışının 4 

0 
o o üzerime do~ g!liyor. Şaşırdım, 

•~rnıiflerdir. Bu isim yanlııtı~. Bu f-!el.e kenar!~ ~eya~ t?r,tıllı. ~en~ başlıca sebebi bu sahneye asker § · . kenara çekilmege davrandım. 
lüzel ağacın bir k.aç husuaiyetı var- vitlı Byle çeptlen yetııtınlmittır kıı ve malzeme sevkinin tJ. Umit Çocuk ciddi bir tavırla elini kal-
dır: Bu mevaimde yaprak.lan kızıl ıeyrine doyum olmaz. Gelincik ç~ burnundan dolaştırılarak sevke- Her tarafta kağıt buhranı var dmp bana, «dur> lpreti venli. 
hir renk alır ve Ununlann •onuna ıi.tlerf araaında beyaz. pembe, ka- dilmesi ve dolayıslle ikmalin dal- Zaten o kadar süratU geliyor ki, 
kadar yapraklan aynı ıüzellikte ka- vwıiçi ve portakali renkte olan-- ma çok zor ve zaman yiyici ol- Yeryüzünün bir çok memleket- durumdadır. Bu hükumet et ta- çekllmeğe vakit bulamadım, ol-
Lr. Sonra rüzglrlarla dökülür. ilk.- lan da çok makbuldür. Bu çiçekle- masıydı. lnglltereden cıkan kafi- lerinde kA.ğıt buhranı vardır. Bu şımağa mahsus soğukhava depo- doğum yerde kaldım. Küçük ya• 
'Lalıarda koyu yetil yapraklar açar. rin ömrü bir aene devam ettiii için lelerin ttmit burnundan dolaşa- buhran bilhassa cenubi Amerl- lu vapurlan kAğıt taşımak 1şinde ramann 

0 
hlZile göğsüme çarpıp 

Çiçek} · d l(i} k d her aene yeniden yetittirilmeal il- rak Mısır'a gitmesi demek sol ka'da şiddetlidir. Montevldeo şeh- kullanmağ'a başlamıştır. ikimizin birden yere yuvarlan
devame~d!em;.ı;: :: se:n .,.: e: ~ mndır. Gelincikler bol tohum ve- kuJ.alı sağ elle ve başın ark~n- rinde 3 gazete kA.ğıtsızıık yüzün- PortQ Rlco'da bir gün gazete mamız muhakkak. Fakat korktu• 
zel çiçek r. 1 n bu ağaç vardır rirler. Yetittirilmeıl de tohum ek- dan dolaştırarak göstermek de- den kapanmıştır. BoU~ hüktl'- çıkmamıştır. Burada kllıt nrsa fum gibi olmadı. Çocuk, bir ka9 
Dı::liınımz::' Y;;ız ıelir · melde olur. Tohumlannı bugünle~ mektir.. EvvelA. buna mlnt ol- ~eti ~A.~;}:f~ A.=rl: dank~t da benzin yoktur. Gazeteler, da- santim yakınıma kadar geldikten 

u n · . de hatti birinciklnuna kadar ekebi- ma.k, Mihvere en kısa yoldan ım s h..., b lun~ ~:nu yal ğıtılamıyacağından neşredilme- sonra çevik bir mane\Ta yaptı, 
.. Aiacın baılaca önemli olan cibetı lirsiniz. darbe vurmak için en kısa yolu vermtaşeğe azır utası buf'>ı"' 'aca-- mlştir. Gazete bulamıyan halk paltomun eteklerine hafifçe do. ıovdeaiJe dallannın kabuksuz olma- Yetifmeai için o kadar fazla iti- s~mek gerekirdi. Şimdl Amerl- nız una vası u arnıy kunarak etrahmda dört bet de-
~n~ İki cinai nrd~. _Bi~n çiçe~l~- naya da lüzum yoktur. K11ı çok ao- kalılann Fransız müstemlekele- ğını blldirmtştir. da evvell bir isyan çıktıtlnı fa döndü Şaşkın f81kın kendisi-
• P mbe erpvamdir. Diierlenn_ırı ğuk yerlerde bu çiçeklerin tohumu• rtne çıkmış bulunmalan bu kısa Arjantin hük11metl de aynı sanmış, sonra işf anlamıştır. ne bak~ğunı görünce de, bat 
~ekleri moıum.tlnkbr. Her ikiai ma ..-ı- Mma laatt& mart 8o- yolu satlamıt oluJOI'. Uk bl U U lk parmağını humunun ucuna ko. 
aJ'Dı za~~ çıçek açarlar. Çiçek- mmda ekebllinlnlz. Mutedil •• pil Sonra ıtmall Afrlkadald Mllı- BUy r z m sa 1m1 JUP cNanllliiik ... » diye 'bağırarak 
ler uzun muddet dayanır. şotuk ohnlJ&D 7erlerde ~bahar- ver ordusun1.ll1 Ud defa İngfllz Fransa'nın Vend~ rnmtakasın- nlm)ftır. Bu Mllnm bir metre 45 ua•ıa,tı. 

l..arjeatramia ağacının 1etittiril- da ekilir. Tohqmlar çok ~üktür. tazylldnden kurtulmamun diğer da Champ Salnt'P~re'de bal'~ santimetre boyundadır. Oenlfl1i1 Bir baba dostlle konupyor· 
llleai ancak diplerinden ıüren dip Biraz kumla kanıhnp ekmelidir. bir sebebi de bu ordunun manev- zumu münasebetlle tızümler top- 62 santimdir. 8alkım tamam 110 duk: 
IGrvünü (piç) ile olur. Bunlar ko- Toprafın biraz gübreli ·ye 7'1muoak ra sahasının kAfl derecede geniş lanırken büyük bir salkım kopa- litre prap yapacak su vermiştir. - Şu patinaj iyi bir spor. ~ 
ı.,.LkJa köklenerek tutarlar. Bu aia- olmuı klfidir. Bir defa f&flrtm& bulunmasından ileri geliyordu. cuklann ayakkabı masrafmın 
Cin kıymeti yük.ek olduğundan an- yapmak auretile genç fideleri iate- lngtlizler 1940/41 kışında yalnız T" .. kı k 1 k ti azalmasına da hizmet ediyor. 
eak Avrupadan getirilmektedir. Son nilen yere dikebilininiz. 70 - 80 İtalyanlara, 1941/42 kıpnda Al- utun Si nbsı çe en mem e e er Ketke bütün yollar asfalt olsa, 
~ dört aene içinde parltlantJUza da a.ntimetre kadar boylandıklanndan manla.ra ve İtalyanlara indir-

1 
. . ah da 
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bizler ~ öğrenip işimize gider-

ua •iaçlar dik.ilmiıtir. Çocuk baJı.. bunlan kenar tarhlanna, duvar ite- dikleri mühim darbelerden son- Aman gazetelerinin verdikle- 5~~~-r, Y ut gram p po ken paten taksak. Kırk, em lira• 
çelerinde, Tak.im abidesinde bu narlarına nya küme Jıalinde gö- ra bunları Bingazl cenubuna ka- rt habere göre Alrnanya'da tütün tutunü alabilecek~~!~ Jık ayakkabı masrafından kurlu· 
•iaçlan ıörebilininiz. beklerin ortalarma dikmelidir. dar takibettller ve fakat her iki- sarfiyatı mütemadiyen artmak- yu~an kadınlara e ıunız. 

tadı M l dah ,. 1 verılecektlr. Deci" Do t ül' •• ....ıı: sinde de ikmal tçtn burada dura- r. em ekette a .ı.az a İ gilte 'd ühim tütün sto- ım. s um g ums""'": 

Bayır turpunun K ıamak mecburiyetinde kaldılar. tütün yetiştirildiği, Balkan mem- ku nvardı~e fa~a1f harbin iptida- - Yanlış düşünüyorsun ~zl· 
rİzantemİ yağ- Mısırdaki üslerinden bin kilo- Jeketlerlnden de mühim mikta.r- sındanbert bunun mühim bir zim! Ayakkabından yapaca~ 

metreden fazla uzaklaştıktan da tütün getırildiğ! halde mev- kısmı sartedllmlştir Bir senede tasarruf, doktor masrafına yetiş· 
fay dası var mordan koruyunuz sonra yeni bir ikmal yapmadan cut yine ihtiyaca . yetmemekte- sarf edilen tütünün . kıymeti 200 mez .. Sokakta ~i~erken her ~dım· 

. tıerliyemezlerdl. Her lkt seferde dir. Bu sebeple tüt\hı vesikası milyon sterlindir. 1lngiltere'nin da bır kaç }dşile ç~rpıştı1t1mn 
~·'.~aç ıenedenbcri bahçelerde Krizantem fidanlan aoiuia daya- de Mihver bu duralamadan isti- konmuştur. 18 yaşından yukan de yakında tütfrn vesikası koy- farkında degı!~i~ g~lıba ... ., ~~! 

Jetiftirilmesine baılanılap bayır nan n kar :raidıiı zaman bile ç;.. fade ederek Afrlkaya daha yakın her erkek günde 6 sigara veya 1 ması 1httrnal1 vardır yolda yaya yurumesınit· ogrjl •t 
bırpunun biraz acJığı olmaaa. kır- çeklerini betliyen nebatlardır. Kri- voldan yeni takviyeler geçtrdl ve · ml~enler arasında pa ına a. gı • 
lllızı fındık turpunun yerini tutaca- zantemin tubat aonuna kadar daya- tngıl1zlerı ll;en püskürttü. Mihver Takma diş vesikasll mege kalkarsan ar~I?da bır de 
lına tiipbe yoktur. Fakat bayır tur- nabilen çiçeklerini bozan biricik feY takviyesi, İngiliz takviyesinden cankurtaran otomobıli doJaşma-
Pıuıun o kadar büyük faydası var- yainıurlardır. Yaimur, krizantem çok çabuk geliyordu. Bu pfer Fransada takma diş vesikası der1rdl Harb yüzünden sevkıya- b. Yaya kaldınmmın ortasına 
dır ki : bunu acılığından daha doğ- çiçeklerinin çGrümeaine aebep olur. seklztncl ordu Bingazl cenubuna konmuştur. Takma diş yaptır- ta 1mkAn kalmadığından her ta- balJralanıp sohbete dalanlann 
lllau dilin ucunu yakıcılığından ıarfı Bunun için koncalan yağmur albn- gelinclye kadar, Amerikalılar mak için evvelA hükfunete bq rafta, bilhassa Fransada kaolin keyfini bozduğun da caba kalır. 
baza d L L L b l b ı · _ ,_ mal fid la Fransız müstemlekelerinde fazla -·--tp Cemal Refik it r e ere1t ner1teı o o yıye- ela bıraxma ıdır. Şayet an r uk te uğr 1 vu.ı.cMaa bu .veslkalardan tedar1k a1alınıftır. Bunun üzerine mev- unnunn•nn•n•n•nnaannn•H 

fuı tir. Bayır 1!""!"1 çi.i olarak d~er aalwda dikili iaeler . aakaılan yai- r dave~bl ~~az: ~; etmek llzımdır. Karara sebep cudtt korumak için sıhhat ,ru-ası Zeytinyağı fiatleri 
ı._ dılı: tuıpu ~ıb~ yen~~- Ancak aıya- murdan muhafazalı bD' yere kaldır- Ba!. azla h :sr ........ , . .,,,,, taımıa d1f yapılan maddelerin dif şubesi vesika usulünün kon- 1 . 
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_ T t azeteıinin 

aounaı veya cınsıne gore aanmtralc mak ka'bUdir Eier fidanlar bal.çe- .ı.ug U U una .Jıwu-ı~~ ar.alm8Jlldır. Bu maddelerin bat- k rrn1ştl zn.!1r ı~are g .. 
01an kabuiu biraz kalınca olduiu ye dikili lael~r · lderinl buluııacaklardır. Binaenaleyh hCUl çok aert bir neY1 porselen masına arar ve r. yazdııına &'Öre, pıyuaya cetmlen 
~bu kabuiu ıoymak llzun gelir. veya ko~ ;:ı:..-:rJ:: korU- Rommel'in bu sefer geçen defakl yapmala yanyan humsl bir kao- Takma dif vesilqlsı ancak pek yeni mahaul zeytin ve zeytinıYağlan 
&yır turpunun faydası bilhaaaa mak için her çiçek llzerine mubY.. manevrala.nnı çevirmesi hemen Undlr. Kaolin baflıca Amerlkada mühim ve mttstaceı TBka1arda topdan 1 ~o. ku~ waatdmaktadır • 

._•ciieredir. Safra keıe.inde yağ- ıvad-:ı bir külah geçirmek n 791- de lmkA.nmz olacaktır. çıkar. Harbden evvel ~e verilecektir. Difçt1er bu ft8lka.. Yemeklik ıyı .~eytin~~m,j~!~':, 
~ tortulaıbiı Ye aafra ile birlqerek murun çiçekler 0z:frfne 1almuma Bu harb aahnesln1n Ud tara- ta]mıa dJt için 11.mmgelen kaoll- lara göre lAmngelen ma4deyl ~ kat:li!~ 

1 
h 

0
lle.tnn kum •• tqlan meydana mbl olmak lhun plir. fmda'n birden hareket O kadar nfn " '15 lnl Amerika gön- alacaklardır. eme. t ek. d 

80 
kma 1 uıı-

teldiii ıranuın bayır turpunu kullan- Avrupada bu it için bazırlanmit müessirdir ti, Amerlkalılar Trah. ma Zeytin pera en e uru .. aa• 
llaalıdır. Turpun terkibindeki acım· huırclan ltUWılar bde kullambr. lua'a dolnı llerlemeeeler bile lıl1h- tılmaktadır. 
~ ınadde bu tqlan eritir. Bunun Makut çiçek •• ltonc:alana llzeriae ftdn Trablusun garp hudut.lan- 6 •• o 1 c h • -------lmlll 
, hayır turpunu dillin dilim .ande .... çiçek yapraldanıun aruma ..,. m müdafaa için de kuvvet ayır- 1 0 8 800em1 AKŞAM -2 tane yemek Teya her aabah aç .,,e,.,..emeaiclir Mukan'a kOl&h 1.. J11U1 leabedecellnden bu suretle . 
.. llllfta ezı1erek IU)'U çıkan)llllf ha· rln;-huırdan ° arillmU, ppUcıldar Udye bGHlnmes1 bile daha ftmdl· 
J1r turpunun auyundan bir kahTe konabilir. Yahut fidanlann bulun- den bydedllecet bir kazançtır. 
=:anı kadar içmek çok faydalıdır. dutu tarhlann lzeri tahta cam Biz, fnıWZ ve Amerlkalılarm 

Yır turbu auyu ufra lceae.i taıını çerçeve uç levha hattı' imltın şlmd1ye kadarki hareket tempo-
Veya ltumJannı eritir. oluna difer nevi ' artUJerden biri Janna bakarak bugün yaptıkları 

.. ··ı k fid la x.-. da işleri daha çok uzaklardan ve oıtü ere an nn ya.ıuur n mu• hayli zaman sonra yapacaklannı 
Ağaç tohumların
dan tavuk yemi 

h~fazaa~ ve bu ıuretle IU~•~ kadar sa.nmışbk. Biz bakaç hareketi· 
çıçeklerın korunmuı kabildır. n1n Liberyadan ve Fransız hattı 
....................................... üstuva müstemlekesi üzerinden 
lanndan en iyileri: Akaaya, difbu- yapıiacalım tahmtn etmiştik. 

Her .. . . dalı:, akçaağaç. bakla aiacı denilen Halbuld yeni hareket çok daha 
en ıiiz:fl,C:n !~du t;~ar b~~~ gladiçia, ihlamur. elma. ayva. a~ yakın mesafeden ve çok daha 
•ia 1 

1 
. ır. mut tohumlan, funda tohumu (ıO- müessir bir surette yapılmıştır. 

lard~ ar va~dır ki:. tohumlan tll'VU~~ pürge otu), kocayemlf, flvez:. mu,- Kıskacın garp ucu da blrdenbtre 
,,. ıürrun denılen iahal luutalıgı mula tohumlan Jle keatane m Ea,- meydana çıkmıştır. 
-.,.lar. Bu aiaçlann tohumlannı dalı olanlandır. At k•taneainl ta· Keza fhnalt Afı1kadakl Fran· 

nıea hayVanlannın hiç birine ver- vuklar yemez. ÇUnkO biraz acıdır. sız milstemıekelerfnhı de 8uriye 
~~elidir. SürgÜn hutalığı yapan Fakat bunlan kaynattıktan aonra ve Madagaskar gtb1 ergeç tfgal -lri ann batında tefne aiacı selir. auyunu dökmeli. Pitmlt lrieetane edileceltnt Uerl stlnnüştök. An
t ~ ':i.n zakkum tohumlan ile çam ııöi tavuklara veriline tanklan cak buntm da, J1ne Angl~
~u · tavuklar için iyi delildir. healer. Portakal, Limon, mandalina· sonların flmdlye b.dart1 hareket ..,... +ti•• he.,u taftk remi ma çekirdeklerini de tlnÜlar 781- tarzlarına bakarak, ye 

Yazanı MEBRURE SAMI KORAY 
Yakında ıaepe ~-bu aeıt merak ec1en olmJUcU· 

Jummın amdarmı Jedne ptlrmek emeJlle c G Ö N 'O L 
O E B E N N B M t • nden birkaç •tu alıJOl'US: 

Yakıncla AK ŞA M dtunlarDıda 

Abone bedeli 

Benellt 
8 Aylık 
s Aybt 
1 AJJıt 

'l'lrklre Eenebt 

1t00 tunıt 2'100 tunı.t 
'150 • ıao • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta tttlhadına dabll olml1&D 
fCDebl m.em.Jetetler: Benelllt: 
seoo. aıtı ayblı t900, ıo a:rtıtı 

1000 lcuru§tur. 

Teteronlanan Bqmaharrlr: 11515 
Yası "9ftl: ma - t.ıare: amı 

Midir: IMl'J 

Zilkade 1 - Kasım '1 
S. im. Ol. Öl W. Ak. 
B. 12,12 1.M '1,08 9,44 12,00 1,34 
va. 8,M '1,te 12,58 16,H 1'1.52 19,28 
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f HERA_KŞ__AMvlK ARA HA VYAR) &. BİR llIKA l.'E 
.. & 

Büyük babanın hiddetli sesi işi-, ipucu bile yakalamak mümkün ola-
tlldl: mıyordu. 

AR;ŞAM 

._ __ ı_st_a_n_h_u_ı_v_ak_ıf_I_a_r_D_ir_e_k_to_·r_I_ü_i_ü_l_ıe._""_n_Ia_n_~ __ ı 
Semu ve 
mahallesi 
Ç&.rşı 

Cadde veya rok&.gı 
Takyecller 
Kazazlar orta 

• • • 

Muhammen a.ylıti 
No.su Cinsi L. K. 

28 Dükldn 3 
25 
16 

14 Teşrinisani 1042 

• &:: ;.g::u 

YEDİKULE ZİIDAILARllDA 
Tefrika No. 47 Yuan: İlkender F. SEB'l.lELLt' 

' - Artık bu rezalet. bu kepazelik, Buna rağmen gözlerini küçük de-
bu düpedüz terblyes!zllkl,. llklerden ayırmıyordu. Blr gün yine 

Büyük gelin içeriye koştu. İhtiyara böyle tabak.asını bıraktı~ odayı gö-
sordu: zetlemekle m~du. 

Dayahatun Kalcılar hanı orta katta 
İbrahlmpaşa Cami sokağında 

Nasuhtye hanında 

9 Oda 
8 Baraka 

1 50 
8 50 
1 50 

' 
• • • 12 • 4 

Diye batırmc&, dam ağasının bey
' n1 atmıştı: yumruklannı sallıyarak 

Genç Mabmudwı yanma sokuldu: 

- Yaşa be.. A41colsun sanal İfte 
cesaret, me.rtlik buna. derler. 

Dam a~ Hüseyin bu sırada srt
üstü yere yuvarlannuştı. 

- Ne oldu büyük baba? •• Ylne nl· Bir taraftan da bu lşi kimin yapa-
~ sinirlendiniz? blleceğinl düşünüyor, evdekllerlni bl-

Ya.şlı adam çatİ~k se6lnl perde per· rer birer gözlerinin önünden geçlrl-
de yükseltiyordu: yor, her biri hak.kında hükümler, 

- Daha ne olo.cnk? .. Da.ha ne ola- mütalA.alar yürütüyordu. 

Daya.hatun Kalcılar hanı alt katta 12 Odanın 841192 h1s9esl 1 ~ 
Yukarda yazılı mahaller 943 senesi mayıs sonuna. kadai' tcı.raya verilmek 

üzere lllna konmuştur. 
İsteltlller 27/Teşrlnsanl/942 cuma günü saat on beşe kadar Çeoıberll

taşta İstanbul Vakıfla.r Başmüdürlüğünde VaJtıf Akarla.r klaemlne gelmeleri, 
«1416· eak? şu siğara kfııdlannın haline Acaba sigara k!ığıdlarını dağıtan o 

baıcs;:'nız a blr kere ••. Bunlan k.Jm hınzır, muzip oğlan, Adnan mı idi? .. - - ----------------------------
kopanyor? .. Defter halinde iken kim Belki de •.• Yoksa. Yoksa belki o slnsl Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: "" 
dağıtıyor bu hale sokuyor? Hangi Recai! .• Sonra da cCelaleddln olma- 1 _ Ta.şra gümrüklerinde ::.çık 10 lira asll maa3lı kolculukfar içhı om 
münase~tslz? •. Hangi fzan~~?.. sın? •. > dly~ düşündü. Hayır, 0 aptalın ve Uk mektep mezunlan arasında müsabaka lle memur alınacaktır. 

Gelin onu teskine çalışıyordu: birl 1dl. Boyle şeylere akıl bile erdire- 2 _ MfuJabaka iıntlhıı.m 20/11/942 cuma günü saat U de İstanbul, İz-
- Canım, stnlrlerlnlzl. bozmayınız. . meW.t. O halde?· mlr, Mersin, Edime, Trabzon ve Kars gümrüklerinde yapılacaktır. 

Belki paketin içine sigara k!ğıdlannı Belki de bunu evdeki erkekler değil 3 _ Açık yerlere ilk önr.e orta mektep ve ~nra ilk mektep m~fan 
öyle koyuverlyorlardır... de, bir genç kız yapıyordu. Şlm_d.1 de kazandıkları notlara göre tayin olunacaktır. Müsabıkların sayısı bo~ yer-

- A kızım benim gibi 60 senelik onlan birer birer gözlerlnln onüne den fa2.la. olduğu takdirde idare bunlan daha sonra açılacak yerlere ta.yln 
tütün tiryakisine akıl öğretmeğe ml getirdi,.. _ .. ile mukayyet değildir. 
kalktın •• Tütün p1ketıerinln içine Rabla? .. Bu pek iyi yüz!~, .. esme~, 4 - Müsabakaya gireceklerin askerliğini yapmış ve memurin kanunu~ 
sigara kağıdını defter halinde koyu- kocaman kocaman siyah gozlu, 'b:.r nun dördüncü maddesinde yazılı vasıflan haiz olmalan şarttır. 
yorlar. Neteklm bu kılğıdlar da öyle bebek yüzüne yakışacak k9:dar ~ü- 5 - Bu şartlan haiz isteklilerin yukarda yazılı gümriik: ld~releıinden 
ıdl. Sigara paketime defter şeklinde balı\galı derecede uzun klrpıkll guzel birine 19/11/942 perşembe günü nk§amına kadar blr dilekçe lle müracaat 
!koymuştum Şimdi o her 7.amankl kızdı. Ona evde uKara havyarı der- etmeleri ve şehadetname, nüfııs, hüsnühal ktl!Ptları ve resml doktorlardan 
JDÜnasebets~ meçhul el bunu almış, lerdi. Lakin öyle temi?. ~e aydınlık alınmış sağlık rnporu ve askerlik terhis vesikası suretlerini ve 4 fotoğrafı 
didik didik etmiş sahifelerini kcpar- bir çehresi vardı ki yüzune bakan vermelerl lhımdır. (13~) 

' kendlslnden hiç bir fenalık ummazdı. 
mışl .• Ell kırılasıcayat.1 Büyük baba da içinden: «Ha.yır, 

- Peki amm:ı ne o ur?.. Bundan hayır Kara havyar bunu yapamaz!> 
ne çıkar? .. Nasıl olsa. sigara yaparken dedi. · ·· 
=~ğıd:~ı:.ıi ~c;terlnden koparacak de- Sonra ötekileri düşündü. Evdeki gc-

İ:::.I 0 
nbz ·t, hl t ikld bl • llnleri, muziplik etmesini, şaka yap-

d ynr u a s e e r coşu masını seven genç kızl:ırı ... Faknt h!ç 
yor u: biri hakkında bir hüküm veremedi. 

- Sen ne anlarsın usarma slgarar Bunlan d~ünürken bltiş!k odada 
nın zevkinden! .• Onun zevki, lezzeti b" t k t 1 it ı..tı H"men gözünü 
k fi d~ ... - s· k"r, d d ! ır ı ır ı .ş m"i.. ~ 

ey ora ~. ~"ora a ~ı ını e - deliğe uydurdu. Bir de baktı. Odaya 
terinden k;ndl elınle koparacak_sm. kara h:ıvyar girmişti. Halinde bir te
lkl parm:ı nın arn. ına alacak, uze- lli vardı Etrafına ürkerek bakıyor-
rine bir tut::ır.-ı tutün koyncaks:n. d ş · 

Üsküdar - Kadıköy ve havaHsi halk 
tramvayları T. A. Şirketi tasfiye 

memurlarından: 
15/11/1942 tarihinden ltib:ırcn tramvay araba seferlerinde yeni bazı 

tahdidat lcrnsı zaruri görülmfı•1ür. İşleti!Pbilccek araba adcdlle Kadıköy 
ve Üsküdar'a gelen ve burıı.lardan hnrekct eden vapurların hepsilc tam ta
mamına irtibatı temin mümkiın olnmıyacağından, sayın yolculnnn plan
tonluklura ve bekleme y.-ıLler1nı- asılan yeni tarifeyi lütfen tetkik ederek Sonr 11 rl\e rerly~, uval:ıya uvalayn uBüyuk baba genç kızdaki bı.ı gayrl

sa~'.lğa b:ılıyacnksın. Nihayet ke- tabiilikten şüphelenmişti. Bal"tan bn- mulnd vapurlannn yetı•ebilecck •ef('r lerle seyahat etmeleri ilan olunur. 
n.ar arını dudakların arasında ıslatıp, a dikkat kesildi 
sı •arayı tamamlıyrıcak ve uçlarında ş · 

Memur imtihanı uzun u un, puskfil püskül kalan tü· I Rabıa göz<' çarpaca~: _ Mct{ı el i!e 
tünleri koparıp tablknna atncak...<'Ul tutulabllecck kadar buyuk bır telaş 
Bu sigarayı içm'.!k kndar, sarmak d~ ve heyecanla llerledl. K.~~~p::.ye yak
zcvk.11 bir şeydir. Böyle de!terden laştı. Orada du_rnn buyuk oabanın Gümrük ve İnhfoarlar Vekaletinden: 
:ıyıılınış buruşturulmus durma dağı- sigara paketini elıne aldı. Açtı. Slga- 1 - Merkez ve tsııra gfımniklcrinde açık 20 lira nsıt maaşlı rnemurluk
mk kiığ;tlardan birini niıp sigara sar- ra ki'ı.ğıdlannın küçüciik bir de!ter lara Lise ve orta mektep mezunları arasından müsabaka ile memur alma-
rnaP.a insanın eli varmıyor! Yoksa halindeki destesini cıkardı. <'aktır. 
benlm de hazır sigara fçmeğ"e param . Büyük baba hayre~le: içinde idi. 2 - imtihan 17/11/942 salı günü Ankara, İstanbul, İzmir, İsker.derun, 
~~tişir. Bunu tercih ettiğimin sebebi Ne ~luyordu? Rabla kııçuk derterı al- Mersin, Edirne, Trabzon, Zongulctak, Kar!!, Van gümrük u üdür ve Baş mü
ne? .. Demek ki onun bu zevkine, bu dı. Biçimli ve taze dud:ıkları arasın- dürJ(ikierlnde yapılacaktır. 
le.zzetlne tutkunum .•. Ben yaşta ihtl- da bir şeyler mınldanarak sigara ki'ı.- 3 - Açık yerlere müs:ı.b:ıkadakl muvaffakıyet derecesine göre tayinleri 
yarların hayatında da ancak bu su- ğıdlannı birer birer koparmağa baş- yapılır. Ve lise mezunları orta mektep mezunlarına tercih olunur. 
retle ufak tefek bir takım zevk kırın- ladı. : 4 - İsteklilerin yukarda yazılı gümrüklerden birine 16/11/942 pazartesi 
tıları vardır ... İşte bu kadar ..• Onun Ilıtıyar hayrette idi. Genç kız bu-ı günü akşamına kadar dilekçe ile müracaat ederek şehadetname, nüfus, 4 
Jç!n kimsenin tütün zevklme kanş- nu niçin yapıyordu? Ve kA~ıdları def- fctoğraf, iyi hal, askerllk kdğıtlarlle resmi tabiplerden alınacak sa~hk ra-
masını istemem. Bu kli{Pdlan kim terde1!, koparırken neler mırıldanı- porunu vermeleri ilan olunur. {1326) 
dağıtıyorsa yakalayınca ft>na edece- yordu:. ~h şu sokaktan geçen arnba-
ğlm ı nın gurultüsU olmasa mutlaka onu 

Geİİn yen! nesilden bir kadındı. Jşltecekti. . - .. Ankara Ucuz 
Sarma sigara zevklnl anlamadığı için Nihayet araba uzaklaştı Gurultusu Evler Kooperatifinden: 
gülümseyerek dı.şnn çıktı. kayboldu. Evet yavaş yavaş Kara 28 lk.lncltcşrln 1942 cumartesi sao.t 15 te Ankara Halkevi salonunda, 
İhtlyann hlddetl hfılfı devam edl- havyann mınldandığı kellmclert du- Şlrketlmlzln fevkallde wnuroi heyet toplantısı yapılacaktır. Bütün orta.kla-

yordu, Acaba bütün bunlan yapan, yuyordu. nmııın bu toplantıyı şerefJe:ıdlrmelerl rica olunur, 
.sigara kiiğıdlarmı dağıtıp bu suretle Rabla blgara destesinden yaprakla-
buruşturan klmdl? .. İşte büyük baha n birer birer koparırken şu kelimeleri !\ıt1TEŞEBBİS llEYF.T 
bir polis hafiyesi meharetl, kurnazlığı tekrar ediyordu: RUZNAME: 1 - İdare heyeU raporu. 2 - İdare mecllsine yedi asll ve üç 
ve zekası göstererek bunu bulma~a. cSevlyor!•, .. sevmiyor!•, cSev!yor!ı, yedek Aza seçilmesi, 3 - Mürakabc heyetine üç müra.kıb .seçilmesi. 
keşfetmeğe. meydana çıkarmağa ka- cSevmlyor! •. cSevlyor!•. cSevmlyor!•, .:._ ___ _ ..:_ _ __: __________ _::_-========== 
rar vermişti. Hem de bu onun için .. sevıyorl .. • A k Ş y K t•f • d 
bir eğlence, bir heyecan olacaktı. Bu Demek Rabla birlsJne Aşıktı ve bU· n a ra en UVa 00pera J in en : 
suretle günlerdenberı slg:ıra zevkini yük baba.sının .rJgnra. kiiğıdlan lle nl
bozan o haini. o s..'l.ygısızı da ele ge- yet tutuyordu ha ..• 
çlrecektl. İhtiyar birdenbire genç kızın csev-

25 ikinciteşrln 1942 
nağı karşısında) c. H. 
toplantısı yapılacaktır. 

lerl rica olunur. 

çarşamba akşamı saat 21 de, Yenlşehlrde (Vali Ko.. 
P. binasında, şlrketlm!zln fevkal~de uoıuml heyet 
Blltün ort.aklanmızın bu toplantıyı şereflcndirme

İDARE l\IF.CLISI 
RUZNAME: İdare MecHsi raporunun okunmsa.ı.llV" 

0 günden sonra büyük baba haklkl mlyor! •. > diye son sigara kif;'ldt yap
bir Şerlok Holmes kesildi. Fnkat slga- rağını hiddetle ve yel.cıle kopardığını 
rn kfl.ğıdlarını d:ı.ğıtnn mechul el de gördü. Rabıa bundan sonra öteki kA
r.:;,k kurnnz davranıyor, bir tUrlfi ken- ğıdlan da hırsla buruşturdu. L~kln 
dini belli etmiyordu. birdenbire gözlen parladı. Çünkü sl-

Büyük b:ı.ba polis hafiyeliğini lyl~ gara kAeıdı defterinin kabı içinde Fen memuru ve desinatör alınacak 
den iyiye llerietmlştl. Odasının kapı- son bir yaprak daha görmü.'}tü. M<."m-
larına, hatta duvarların birine bir nun. hattli. meı~ut bir tavırla ~seviyor! Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden 
takım gizli delikler açmıştı. Seviyor!• diyerek biraz evve! burtl4- Ankara şehri imar müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan vazlfelere 

Tütün paketini sanki unutmuş gibi turduğu kar,'ldlan ırıcccik parmakları 365G numaralı k.nun mucibince ve aylık ücretle fen memuru ve desimatör 
odıı.da bırakıyor, sonra bu deliklerden ile dii?eltıp tabakanın içine koydu. tayin edll~ektlr. Askerlikle 1llşiğl olmıyan ve plan ve kadastro işlerinde 
birinin başına gidip Jçerlyl gözetll- Bundan sonra sevincinden oynıya miımarescsl bulunanların veslkalarile birlikte imar müdürlü~üno mürnca-
yordu. Her halde bir gün ckumaz tll- oynıya odadan dışarı çıktı... Büyük atları. c970a 
kin kap:ına düşece.'<, yakalanacaktı. baba hayretler içinde kalmıştı!.. __ .:.._ __________________________ _ 

~:;k:Ü}~~~~~ babanın aldığı tertibat (Bir yıldız) Ad I i T 1 p iş 1 eri U. M d . den: 
Ihtlyar kendi sigara zevkini berbat 

eden insanı yakalıyacağı günü dü- Üsküdar Halkevinden: 15/11/942 Müessese kalorifer kazanının tnmlrl muhammen 473 llro. 80 kuruş k~f 
şündiıkçı- bir N:ıt Plnkerton zevklle pazar saat 15,30 da Evimiz salonun-ı bedeli ile açık eksiltmeye konmuş.~u:. ~ç:~ cksUtmc 23/11/942 paza~tcsi ~u
kıskıs gulüyordu... ı da profesör Sadl Irmak tarafından nü srınt 14 de Adli Tıp Umum Mudurluğu binasında yapılacaktır. Isteklıle-

Uık.ln artık bu işten ümidini kes- (Veraset ve terbiye) mevzuu üzerinde rln şartnameyi okumak için miırncaatıan ve 72 lira teminat parası ve lü
me:;e Laslamıştı. Çünkü hiç kimseyi! bir konferans verllecektlr. Herkes ge-, zumlu vesaik He birlikte ınczkü.· gün ve saatte komisyonda hazır bulWl-
ele gerinnek veyahut en küçük blr lebllir. ı n·aları. cl232o 

- Bre terest Sen söz söylemesinl de 
bWyor.ıun. Çenen bu kadar kuvvetli 
de buraya neden düştün? Hasta ada.Dl 
böyle konll.§Ur mu? 

- Ne yapayını, ~? Koou.şmaz
sam, hakknıı kaybola.calc... Bana iş
kence yapacaksınız. Hast.alık, sağlık 
Allahtan deltil midir? Ne yapayını, 

bugün rahatmzlandım ifte.. Leşim! 
yere serseniz çalışamam. 

Dam aRusı bu sözlere inanmyıordu. 
Genç Ma.hmut s:ızla.nuiten, Hüseyin 
üzerine yürüdü, bir kaç tokat yapl§
tıroı. 

Genç Mahmud un sa.bri tükendi: 
- Bura.da bir insanı adam yokmu 

be yahu? Devlet beni öldürmedi, fa
kat bu edam canımı almak isUyor. 

Mahkumlardan blrl dam ap.sına 

doğ'ru yürüdü: 
- Şu zavallı gence kıyma, a~am! 

Bugün onun anga.rya.smı ben yapa
rım. Hasta olduğunu, gece sabaha 
kadar zangır zangır titrediğini hepl
m!z biliyoruz. Merhamet edin ona .. 

Dam ağasının gÖ'tlerl dönmüştü bir 
kere. Bu "ÖZler kulağına bUc girmi
yordu. Genç Mahmuda bir kaç tokat 
daha indirdi, Mahmut yere yuvarlan
dı. Hüseyin, Mahmudun karnını da 
tekmelemeğc l>:ı.sladı. 

Bütün bu gürültülü sahneleri ko
ğuşun bir kö-;esinden ~reden Piç 
Ahmedln s.-ıbrl tükenmişti. Kendisine 
her hususta yardım vadeden Genç 
Mabmudun yere yuvarlandığını gö
rünce dayanamadı.. O güne kadar 
bellnde sakladığı knydırma...qnı saUı-
yarak, ort..-ıya çıktı: 

- Şu hasta delikanlıyı tekmelemek 
marifet. midir be? sen Allahtan kork
maz mısın? Vicdan, haya, merhamet 
den!len şey yok mu sende? 

Bütün koğuş halkı ayakta duru
yordu. 

Piç Ahmet, dam ağası Rü<-eyfnln 
karşısında bir heykel gibi dikilmişti. 

Hüseyin llk önce dam ağalığının 
verdiltl gurur ve cesaretle Piç Ahme
dln üzerine yiirüyerek, suratına bl.r 
yumruk aşketti. 

Ve Ahmedln mukabE'leslne meydan 
vermemek maksa.dlle cepkenlnln 
içinde sıı.klndığl bıçağını çekerek ba
ğırdı: 

Ko~ kapısı kapalı oldulu ttın 
içeride olup birenJ.erden dışardak1 
nöbetçileı1n ha.beri yoktu. 

Kürek nuı.hk.ümların.dan b&rl: 
- Haniya burada bıçak knllanmak 

yasaktı! Geçen yıl birinin koytıunda 
küçücük bir Bursa çakısı çıktı diye 
adamcağızı n(!redeyse öldiirecedclerdl. 

Diye söylenlrke:n, yerde yatan Hü
seyin hainane bir bakışla bu mahkü
mu süzdü: 

- Alacağın olsun senin de .• 
Kürek mahkfunu çekindi: 
- Blr kusur mu işledik, ağam? Bu 

koA'u§ta doğru söylemek de yasıalıc 
oldu galiba? 1 

Etraftan ~k sesler yükseldi: 
- Do~ söylemek yer yüzünde 

belki yasaktır amma, bura.da yasağın 
hükmü yoktlli'. Herkes istediğini ooy
l!yebll!r. Biz, bütün ömürleri burada 
geçecek talihsiz mahk1lrnlanz. Çekti
ğimiz ıstırap yetmiyormuş gibi, bir de 
dam ağasına mı boyun eğeceğiz? 

Piç Ahmet bnzulanna güvenen bir 
pehlivan azametııe ortada duruyor, 
etro.fma bakınıyor ve birşey söylemi
yordu, İçlerinden blrl müstehzi bir 
tavırla söylendi: 

- Devle tavşan güreşini blr kere 
kücükçken büyük nnamın söylediği 
masallarda dinlemiştim .. Bir de şhndt 
seyrediyorum. Gerçekten görülecek 
bir güreşmiş bu. 

Plç Ahmet o dakikadan itibaren ko
ğuşa hli.klm olmuştu. 

Dam ağası Hüseyini yerden kaldır· 
dılar ve zorla Ahmedin elini öptürdii
ler. Ahmet o giinden itlbare:ı b~şincl 
ko~uşun do.m ağası o!du ve Hüseyin 
ona hizmet etmeğe başladı. 

Genç Mahmut, Piç Ahmedin dam 
ağası oluşu.n:ı. herı:esten fazla sevin
mişti. Ahmet, Hüseyinln yerlne ge
çince koğuşun işleri yoluna girdi. Her
kes sıra ile 1§ görüyor ve akşam üstü 
yemek geldiği :zıaman herkese insaf· 
lıca bir taksim yapılarak, gürültü. 
kavgaya meydan verilmiyordu. 

Ahmet dam ağası olduktan sonr& 
yemek kazanından iki pay almağa. 

başlıı.mıştı. Ahmetli beşlnel k~t.a. 
scvmiyen yoktu. Eski dam atası bile 
Ahmedl övüYordu. 

••• 
- Kımıldama! Ciğerlerini deşerim. Yedikulede bir hı-1--ellez 
Mahkflmlar birdenbire ~ara çe- UH" 

klldller. günü 
Piç Ahmedin de sa.kar bl.r ad:ım. ol- o sabah mahkümlar erkenden 

du~u bilenler vardı. Bunlardan kalktılar. 

blrl: Piç Ahmet yattığı yerde gözlerlnl 
- Şlmdi kanlı bir cftmbilş kopa- o~ştururken. blraz iiteden üsedeııı. 

ca.ıc.. bir mlni duydu: 
Diye mırıldandı. Ahmedin g&Uerl Bu yoldur pınarın ~u. 

dönmüştü. Dam a~nda.n yumruğu Boş giden geliı' dolu. 
yiyince zlnda.nm tavanı başına inmiş Desti kolun kınlsın 
gtbl sersemledi; ve bu sersemllğln ver- Yoruldu yanmm kolu. 
dlğl hızla elindeki kaydırm.a.o;ını sal- Ahmet günlerin farkın.da. değlldl. 
ladı .. Dam ~ın eline indlrdl. Birdenbire serl blr sesle bağırdı: 

Hüseyinln elindeki bıçak beş metre - Kimdir bu maniyi söyllyen? Bu 
lleride bir yaşlı mahk1lmun önüne çılgını getirin de biraz ensesini ok
!ırladı. Bıçağına güvenen Hüseyin tıyayım. 
birdenbire şaşırdı ve korkudan sap- Koğuşta hatırı sayılır ma.hkümlar-
san kesildi. dan biri: 

Piç Ahrn<ıt kaydırmasını beline do- - Ağam, dedi, sen unutmuşsun! 
ladı: Bugün Hıdırellez günüdür. Blzlın 

_ Şimdi slUUısız dövii.şıebllirlz. Beni Genç Mahmut geçen yıl da bize gü
kahbellkten hO§lanmam. Babam, ı;el ma.nller, türküler roylemiş, blzl 
:umemle nlkflhsız yatmış amma., Jren- şu kara duvarlar içinde avutmağa 
disl çok mert bir erlrekml.ş.. Bana çalışmı.ştı. 
onun mcrUlğindln başka b!rşey kal- Piç Ahmet bu SÖ'ileri duyunca ba-
madı. ğırdığma pikman oldu: 

Diyerek Hüseylnln boynuna sanl- - Haydi, varsın eğlms!n herkes 
dı .• Hafl!ce blf ik.l çekişmeden sonra öyleyse •• 
dam ağası kendini yerde buldu. Biraz sonra bütün koğuştaki mah-
Koğuştakl rnahklimlann bir çoğu kumlar Genç Mnlunudun b~na top-

fısldaştılıır: landılar: 
- Bu hınzır hcrlfe bu ceza lfıyı.k- - Aman, bana da bir şey oku, de· 

tı. Şu delikanlıya yaptığının onda bl- likanlı! 
rinl ben ynpsaydım, hepiniz bent İlkönte Piç Ahmet niyet tuttu: 
taşla gebertirdinlz. Piç Ahmet iında- - Bu okuyacağım beyit benim olıı.. 
da yetişmeseydi, Genç Mahmudu I cak anuna, ht'm güzel, hem de mfı.
kimse kurtarma~ cesaret edemiye-

1 

nalı olmalı.. anlıyor musun? 
cektt. Mahmut: 

Bir k:lç ses blrden yükseldi: (Arkası var) 

niun belasını versin ... Cötür şu pi
çi ... Götür diyorum sana ... 

lamıştı ..• Başı önüne eğilmiş, dok-' - Ne mahzeni) ..• Ne sandığı? .• yayım efendim: İçmişti ... Kötü hu-
san dokuzluk tesbihini çekiyor; yü- Ne bavulu)... yudur, malum... cKahya efendi, 
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Yanında bir sürü katlanmış gaze· 
teler, mektuplar. senetler duruyor
du. Bunlan avucile kavrayıp Ati
yenin ve çocuğun üzerine fırlattı. 

- Götür ... 
Kadın, çocuğu kaptığı gibi ken

dini mabeyin kapıııı önünde buldu. 
Hareme daldı. 

- Yüzsüzün büyüğü kızınız .. . ile .•• Yanında bir çocuk vannış... Zeynelabidin paşa, mutadı hila· 
Ayvaz yetişmiyormuş gibi, Fethi re- O:ıu alıp buraya getirsin... fına: 
is ve bütün Galata hovardalan ka- Bu emrin tatbikına kadar konut- b 
f• d w·1 · ·b· b l - Amberi ••• Am eri. .. - diye 
ı egı mı§ gı ı, tuttu, enim biricik madılar. htiyar kadın: gümbürdedi: _ Kahya efendiyi ça-
Rızamı elimden aldı... Dün gece <- Allah ıslah etsin ... > nakara- b 

1 k k k v •• d ) ğır ••• Çabuk uraya gelsin ..• on arı uca ucaga gor üm ... Dün.- ti e içeriye girince paşa: 
yalar başıma yıkıldı... Ben de bu- - Bırak çocuğu... Sen git ..• - ihtiyar ve nasta adamcağız, §U kı-
nun üzerine intikam alayım dedim; dedi. sa zaman içinde on yaş birden göç-
Cahideyi yakaladığım gibi, size bun- Kadın, Cahideyi usulca paşanın müş gibiydi. Mütemadiyen söyleni-
lan anlatmağa geldim... yanındaki kanapeye bıraktıktan yordu: 

Pa!la, içini çekti. sonra çekildi. <- Bana ahın ömrümde bunu 
Uzun uzun, derin derin düşün- Atiye, halının üstünden ağır ağır mu yapacaklardı~ . . • Gördüm; ço-

clü ... Yüzünde öyle bir ıstırap ifa- doğruldu. Bebeği kucağına aldı. lh- cuğun sırtında o lekeyi gördüm ... 
de!i .,, ardı ki Atiye bile bir an piş- tiyara doğru uzattı, Doğduğu zaman da vardı ... Keşke 
manlık duyar gibi oldu. - Efendimiz... Şunun yuzune son krizde ölseydim, ah ölseydim, 

c- Bu ihtiyarın ne günahı var? bakın.·· Onda kızınıza benzerlik bu günleri görmeseydim... Amma 
_ diye düşündü. - Bir hal olursa görmüyor musunuz) ben yapacağımı biliyorum... Bili-
kaatili benim ... > - Gevezelik etme ... Çöz şu kun- yorum ... Belki de mukadderat böy-

Hasta erkek elini şak şak vurdu. dağı ..• Çöz ... Zıbını mıhını çıkar ..• leydi ... Bugüne kadar bunun için 
Amber, perde aralığından gene göl- Döndür arkasını ... Ah .•. Kafi! Ka- yaşadım ... > 
ge gibi süzülüp karşısında durdu: fif... Haydi sen de defol. .. Scai de Biraz sonra, kahya odaya girdiği 

_ Çabuk... Dadı kalfaya söy- gözüm görmesin artık . •• Allah hepi- zaman. paııa tamamile iradesini top-

zünden de çok mühim kararlar ver- Pa~: size birşey söyliyeccğim ... - dedi. • 
diği anlaşılıyordu. _ Kızım ... _ diye kükredi. _ Gel seninle şu kayıkhanenin üstün-

Doğrulur gibi yaptı. Kızım olncak 0 rezil sarnıcın içinde deki ta racada oturalım ... Bak neler 
- Kahya efendi .•. Kırk seneden- odalar yaptırmış ..• Kıyafet değişti- göreceksin ... > 

beri kapımdasın ..• Kendiın de çiflik rip kayık'haneden çıkıp gidermiş... Pa~nın tırnaklan nvuçlanna ba
çubuk sahibi oldun .•. Senin en sa- Yerine başkasını bırakırmış .•• Köso- tıyordu. Nefesi gittikçe daralıyor: 
dık adamım olduğunu bilirim: Din- meni de Köııe Emin ... Atiye ile suç göğsündeki tazyik artıyordu. 
darsın, namııulusun, hnmiyetlisin ... ortağı imişler ... Senin hunların hiç· Böylece, bin bir azap içinde. kah· 
Şimdiye kadar hiçbir aykın hareke- birinden malumatın yok mu? ... Din- yanin anlattığı kayıkla takip hikfı· 
tini görmedim... Gel gelelim: Bu dar adamsın ... Yemiın et bakayım ..• yesini dinledi. 
olan işlere nasıl göz yumdun?... Kahya efendi, adeti hilafına, hu- Ve kahya ilave et~: 
Şimdi şunu anlat baltalan... zurda bir iskemleye çöküverdi, 1. - Sadakatıdmı . teyıtBaıçınk şluf m~l 

- l Iangi i"lere, ef--dı"m·ız''... Ef d" . O d 1_ umatı da arze eyım: ş a n hı~ 
... ...... f - en ımız... rta an yoıı; d" k k" . D"" d 

Can l h A •• R" k l ırme ten çe ınmış. un gece en· 
- ım, bilmemezlikten gel- 0 .~~. 0 ınzır rvvaz ve .ıza u unuz beri, damat bey konaktan çıkıp git· 

me ..• Konağın altında koskoca mah- buyuk kapıdan arasıra hır bavul ge- . h ·· d"' d" K'" .. k 
1 k 1 d l 

mış ve en uz onme ı... uçu 
zen er azı ıyor. odalar döşeniyor ... çiriyorlar?ı, dönme o ~~tan h~- ıhanım da ortada yok ... 
Gözünün önünden bavullar sandık· reme verıyorlardı amma, ıçınde hır Tam bu aralık Amber görünerek· 
lar içinde hareme adam girip çıkı- fesat olacağını tabii düşünemezdim. _ Efendimiz... istediğiniz mu: 
yor ... Benim haberim olmadan ne Küçük hanımofendizıin terziden ge- kavelat muharriri ve şahitler gelmiı. 
curcunalarl .•. Ne buyuracaksın, ha- len eşyasıdır, yahut Beyoğlundan ıs- Bekliyorlar .... diye haber verdi. 
kalım, kahya efendi? mnrladıg"'ı öteberidir sanıyordum... P k" Al 'L - e ı... ın ouraya .•• 

E.mektann nutku tutulmUJtu san- Hak veriniz, paıaefendi, gümrük Sonra, kahyaya doocrck: 
ki ... Alı al, moru mor, sakalı bıyığı memuru gibi: <Açın da bakayım!> -Şimdi kayıkhru:ıeye ineceksin .•• 
biribirine kan§mış, dizlerinin bağı diyebilir miydim? Buna nasıl cesa- Şu yeraltı odası denen sarnıç boz· 
çözülmüştü, Cahilliğine rağmen çok ret ederdim? Yalnız. dün akşam masına bak... İşittiklerim doğru 
zekiydi. Efendisinin bu sakin halin· üstü bir hadise oldu. Rahatsızlığı· mu?... Gel bana haber ver... Ve 
den sonra kopacak fırtınaları tah· nızdan dolayı efendimizi haberdar doğru söyliyeceğine dair, şu Kur'ana 
min edebiliyordu. edemedim. Ruhi bey bir aralık ya- el basarak yemin et. •. 

Kekeled.ia nıma ıı:eldi. Zatı alnizdcn ne sakla- (Aikuı var) 
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Bahlte , 

Devlet Demiryolları ve Lİl'll!\nları !ş1etme 
Umum idaresi ilanları 1 

1 1Ş ARIY ANLAR 
Muhammen bcdell 50000 em bin lira olnn 50 toQ pamuk yağı S0/1111942 

pazartesı günü ı;:ınt 15,30 dn kapnlı zart usulü lle Ankara'dn İdnrc b1mtsın• 
SATILTK SAST l\IARKA PASTIRMA 15,000 LİRA - Tarlabnş ve Kal- 60,000 LİRAYA - Ş~ll clvannda d:ı. satın alınacaktır. ---- l\IAKİNESİ - Müracnat Cerrahpaşa yoncukulluk clheti 9 M. cephe, 5 kat cadde üzerinde bir ars:ı. 31 metre Bu işe glrmeok ısteyenlerin 3750 üç bin yed! yüz elli Ur~lık muvakknt te-

cnd. No. l - 2 üzere, bahçe ile 24 M. derinliği olan cephe 45 metre derinlik 2 caddeye mJnat ııe kanunun tayin ettı~ı \es1kalan ve tekliflerini aynı gün saatı 
16 YAŞLARINDA - Sekizinci sı- apartımana elverişli kl'ırglr hıı.ne. yüzlü arsa satılıktır. Taksim Şehit- 14,SO n kadar komisyon relsllğlne vermeler! lllzımdır. 

nıra kadar okumu' tahsili olan~ ve 4 - Kiralık . Satılık Müracaat: Anadolu Em!Ak Blirosu Ml.<ı muht:ır caddesinde l/4 telrlon: 43486 şartnameler parasız olarak Ankarn'da Malzeme Palreslnden; Haydar .. 
htç bir yerde çalışınnmış bir Turk so. No. 7 - 1 raşa'da Tesellüm ve Sevk Şefll~lnden da~tılacaktır. d275» 
genel münasip bir 1ş arıyor. Ak.,.~m·- * 
da (Gozte ) rümuzuna - 1 143000 L1RAl'A APARTJl\IAN - SATILIK KÖŞK - tiskudnrda, SuL JGOOO J,İRAYA SATILIK - Ycnf 

pe • 1 Maçka trrunvay caddesinde 5 katlı tantcpeslnde, Hacı Hasna Hatun ca- bitmiş apartımnn. Kurtuluşta Boz- Muhammen bedel! (2600) 1kJ bln altı yüz Ura ~len (1000) bin kllo taran• 
LiSE 9 KADAR TAHSİLİ OLANI altışar oda fevknlMe manzaralı bah- mu kn.rşısmda bahçe içinde 4 oda 1 kurt cadd tramvaya bir dakika 3 mış kenevır (23 lklnclteşrtn 1942) pazartesi günü ~at (14) on dörtt~ llny .. 

Bfıt GENÇ BAYAN - İyi bir 1ş ara-
1 

çel! betonarme tam konforlu. Tele-1 sola ayriyeten 2 oda srlfımlık dalrre~ ' ı:atıı 3 od~lı bir katında. br.nyo se- darp&şada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafın.dan a ık ekzlltme usu-
d (G Z ) -"- oo - 1 ' ı 3 1 ı M" llle satın alınacaktır maktadır. Akşam a • Jwuuz~- fon 42277 dosya l 1 ~. nynca btr de çrunlıklı ars:ı. ııcele ne gel.lrt 912 llra ırn~ne i~eerrc4~z. "5 Bu işe girmek ıst~yenlerin 095) yüz doksan beş ~ıralık muvakkat temi 

na mektupla müracaat. - 42000 1.tnAYA APAR'l'Il\IAN - satılıktır. Müracaat: A~abcy sok. racaat. Taksim S rv - nnt ve kanunun ta)ln ettiği vcsalkle birlikte et.Sutmc günü snntlne kadni 
LISE TALEBESİ BİR GENC - Öğ- Pangaltı Bozkurt caddesinde beton-1 lO, Moda Telefon - 60210 .- 2 SATILU{ - Çiçek Sfb7.e ve meyvn komJsyonn mürncaatıan ldzımdır. 

leden sonralan ehven f!atle bir kCltip- anne 5 katlı beşer odalı tramvay du- 1 KADIKÖY _ Bahriye caddes1 Allı meraklılnnna elver~ll icabında depo Bu işe alt şn.rtnameler komlsyondan parasız <>l~k daf;ıtılnıaktadır. 
nt aramaktadır. Dnktno bUlr. Ak- rnf;ında em metre mesafede Tel 42277 Suavi sok. No. 23/3 ik1 katlı, beşer olabllecek vaziyette büyük bahçelı (1093) 
~am'd:ı E. M. Ç. dosya. ıoı - l odalı, bahçe, banyo, tnrns, sıı. elek- ahşap b~ odnlı keleplı Beşlkta§tn bir ------------------------...._ __ _ 

12000 LİRAYA KAGiR EV _ Os- trlk manzaralı apartıman satılıktır. ev satılıktır. Görmek istlyenler Be... ksı• itme ı•la" Dl 
1'7 YAŞlNDAYJl\1 - Ortamekt~bln anbCy Şafak sokak Ü" katlı altı - 2 şlktaş tramvay deposu karşısında 

birinden çıktun. Daktilo ve yahut m v zevklsellm Çayevl sahibi z•va Son- ..J 

bııır yazıhanı ede _çal~ek akıstıJstl~ofumB_.!~ ~ı~ıı ~~~~~ı;'~!ıe~~77 Tnllnıhan~ l\tl'nSTA~ifL DıçAfl::E~SiNDnEı ıuötrBLEod,Lfj ere. • - ı Bilecik Nafia Müdürlügünden: 
m rca:ı..ş a goI1IJl yen~r ~J· ~ r nn e, aJ , , 1 - Bilecik ıst - Kar:ık6y - Bursa yolunun esaslı şose tnmirntue lstlıı~ 

oğlu Balo soknk 81/2 No. lu yazı.ha.- 23500 LİRAYA l'EŞİLKtlY SA- ve mu~temlll\tından mürekkep Alman ACELE SATILIK Al AR11MAN - dıvan lnşaatı olu; keşif bedeU 92147 lira 24 kuruş üzerinden kapalı zar! 
nede Kemale müracnat. - 2

1 

HİLDI•: VİLLA _ İki kat altı oda sefarethanesi yanında Çırtcvav so- Fatih Sarıgüzelde 2 daireli konforu usullle eksiltmeye çıkanlmıştır. 
. t• t _ bi betonarme he konforu haiz 400 met- kak 11. Esen npartıms.nındt?. kira- zengin 80 lira. kira getirir. Buna ben-

2 
_ tıı 

1 
. 

DIPLOl\IALI VE TF.CR ıBEL r r lıktır zer birçok ev ve ıı.p:ırtımanlarmız a e. . 
mfırebblye 4 yaşından yukarı btr ve re bahçe rıhtımlı dosya. 103 Tel 42277 · vardır. Fatıh Sancll7el caddesi 105 25/ 11/942 ç~rşamba günü saat I!! de Bilecik vllft.yetl nn!la müdürlüğü 
yahut iki çocuğa bakmak, An.karaya - 1 ACELE SATII,m EV - !! 1/2 oda No. crmum Emlfık komisyoncusu Sadi odasında teşekkül edecek ihale komlsyonunca yapılacaktır. 
gider iş anyor Akş:ım'da (8, N) rü- 35000 LİRAYA APARTJl\IAN _ Şlş- denlzt- nnzır büyilk b:ıhçe;Ue 3000 il- Yetür'e milmcnat. 3 - İhnle evrakı şunlardır: 
muzuna mektupla müracaat. - 2 ra Betikt:ış Kılıçalı Postn Müvc7.Zll A - Keşli metrajı 

llde üç katlı altışar odlaı bahçeli sokak No. 19 ACEI E riRAUK _ Şişlide teıeron- B - Keşif hWft.sası 

2 İŞCl ARIY ANLAR banyolu 180D lira ıratlı 250 metre lu, mobllvalı apartıman. Taf<;JHit te- o - Hususi şn.rtnrune 
- • . . bahçeli dosya 104 Tel: 42277 - 1 ACELE SATILIK APARTll\J.'\ • - leton No. 81542. ~ D - Mukavele formilla 

46000 LİRAYA APARTil\IAN _ os- Beyoğlu Kalyoncukulluk İngl.11" sa- E - Eksiltme şartnamesi 
tşçt ALIYORUM - Boblnvuar ma- mnnbeyde b~ katlı beşer odnlı be- rayından aşa~ı Hnmalbaşı Yenlyol S:!.TlLI C ARS.ıı - Mecidiyeköy Sa- F _ Silsllel :fiyat cedvell 

kine inde çal şmış ustn masutacı kız- manb<'yde beş katlı beşer odalı her Sa.m:ı.n meydanı Petro Fncı fınnı ya- kız$~ındn Marmaroya nazır yeni H _ Bayındırlık işleri genel ~ fenn1 şartnameleri. 
lnnn Yent Pota.hane arkasında S2 konforu haiz sa~lam ayda 187 lira nında Tevfik Efendi ııo'taC nda 31/1 imar planında önden yirmi, arkadan Bu evrak 461 kuruş bedel muknbUinde Bilecik nnfln müdürlO~-ilnden al..., 
No. Iu Kfiçfit Ticaret hanının üçlln- iratlı. Tel: 42277 dosya 105 _ 1 numaralı ııenevl 1200 Jlrn 1rndı bu- on lk1 metre cadde geçen imar edll- nnblllr. 
cil k:ıtındnk iplik katlama atöl)·e lunan üç katlı müredd't Güneşll mlş içinde küçilk blr evi bulunan 1581 4 _ Ekslltmeye 1ştlr0.k etmek için aşağıda yazılı §9.rtlon hnlz olınıı.tı 
me mUrocantlan. - 2 45000 LİRAYA APARTll\JAN - Şişlide apartıman irln~ekllıırP mlıra,.a:ıt. :metre murabaı arsa satılıktır. Tele- şarttır: 

11 !\STABAKIC'I, ÇAl\fAŞTRCI , 0 dört katta b~r oda, fevknltıde man- - 7 f('ln: 20323. - 2 A - İhale tarlhlnden 3 gfln evveline kadar natıa müdürlüğüne mUrn., 
th1JcU ARANIYOR _ Ortaköy şuaı zarah banyolu 2200 lira ıratlı tram- ÖÖRETl\rnN, TALEBE ,.EYA l\rn- _ MÜTEFERRİK cant ederek bir sene zarfında en nz 50 bin lira nisbetlnde şose inşaatı yap .. 
Yuıduna hastabal.,cı, ,.amnşırcı ve

1 
vaya Yakın Tll: 42277 dosya 106 - ı l\IUR BİR RAYAN Beyoğlu Flrüı mış olduğuna daır vesaik ibraz ederek bu işe girebilmek lçln vilAyetten eh• 

~ llyet vesikası almncaktrr. 
fitücli a'ınac:ıktır. İst.eklllerin her 16500 ı İRAYA Kı\.GtR :ı:y - Bo- ıı~:ı.'d:ı yen! bir apt. da bir allr ya- AI l\ll\NCA l>ERSLI:Rt _ usum B _ 042 yılına n.ıt ilcaret odnsı ves!knsı, 
gün ~l,,den onra müe o:eseye mürn- montıde fkl katlı be,cs odalı 150 m etre mnda möbleli bir oda k raya verlle- tedrisi mükemmel olan bir Alm:ı.n 5 _ Muvnkknt teminatı 5857 ııra 56 kuruştur. 
ca.at e melerl. Mu:ıll m Naci cadde·! bahçeli ·yağlı boyalı banyolu snmıç:ı cektır. Pan"l~on da olab'!lr. Akrnm•- ö~ctm ni Almnnr:ı dcrslerı vermek- 6 _ İhaleye gtrmek ısteyenlerln 2490 sayılı kanunun tarlfab dalresin<l• 
No. 115. - 1 107 dQSl'U Tel: 42277 - 1

1 

dn <F. Y l rumuzunn miiraenat. tedlr Temiz mobl'yalı bir oda kira- hnzırlayacaklan kapalı 2'.arflnn 2 net maddede yn:rılı vakitten l saat cvve• 
l\ t ItıffiBIYE ARı\NIYOR - Zon- 40000 LiRAYA APARTl!l'IAN _ NL R1RALIK _ Yenl yapı, 4 od'l. b:ın~ Iıktır'. Pa.,."rdnn m1 da her gün saat line kadar komisyon reis 1ğlne makbuz mukabilinde v rmeleri lı\zımd r. 

guld kta. bir ecn~bl e.lle yanında 2 şantaşında onzeı Ba.hçe cnddeslnde yo, elektrik den'" man :ırası bnll; 4 tf'n 7 VP kac:lar İ tlklO.l cncldr ı 133 Postndıı '\'Uku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 410lb 
ç ruğa İngilizce öğret"bllecek iyi ŞC- 4 katlı dörder beşer odalı Wton kon- ekili bahct>Slvle. tranwnv durni'nna bir i No. Hnsan bey ~P rt m:ın 2 ne! mer-
raıtle bir mürebbiye aranmaktadır. fonı haiz tr:ı.mvayn yakın. Tel: 42277 daklkn. GIJztepe, Tfttüncü ~Ahrr>t't dlven 1 lncl kat 6 No. yn mür"cant. a v A. ,· n 
Müracaat· Taksim Abdülhakhflmıt dosya 108 - 1 Ef. rokak 15/2 yarbay Cevat - 1 - 2 a 
caddesi No. 82 Mermer Apartman n: 
No. 8 - l 65000 • LiRAYA - TeşvikJyede dört Krı EPİR SATll..JK EV - Kadıkö- ARİTl\lF.TİK ve GEO!llETRİ DERS. Eksiltmeye konulan iş: 

katlı dörder oda nezareuı senev1 3600 yilnde Altıyol a~ tmmvay yoluna LERt - ı-ısenln fen şube.si mezunu ı - Kocaeli su t5lerl on yedJnci GUbe müdllrlilğil bölgesi l~inde bulun~ 
BIR KIZ QOCUl'iU ARANIYOR - lira lratlı 10 metre cepheli kAglr YIJ- mflcavır 5 odn. ell'ktrlll. Tı>rk~5 mev- üniversite tnlebesı tamfıııd:ın ortıı. Pnnrnkovanın Sakaryn nehrinden sulanması ve ıslahı 1şlerl tahmin edilen 

10 _ 12 ya.şlannda allcvı \nzlyetı fc- ld. Tel: 42277 dosya. 100 - ı cut ycnt nhşap btnıı. acele rr:ıt.lılttır. 1 ml'ktcp ve dokuzuncu sınıf talebesi- keşll bedeli fl::ı.t vnhldl esası üzerinden (1534838) llrn (80) kuruştur. 
na olup dn b. kılmağn muı .• aç olan ------------- Her gün 18 den 19,30 n ka:lnr O'llata ne kolay bir metodla !Sğretıur. Ak- 2 - Eksiltme 27/ 11/ 942 tarihine raslıyan cuma gllnü sant 15 te Ankara 
Taksim Şehltmllht.ar caddesinde l/4 37000 LİRAYA - Bomontlde iki Ada han 35/1 numnraya mUracant. ş.ı.m gazetesine S. B. rümuzmıa mek- rad:ı. Su işleri relsllği binası içinde toplanan Su ekslltme komisyonu odasın~ 
Veli Özder telefon: 43486 - 1 katlı sekiz odalı gentş cepheli - t , c j --

1
r' tupla yahut 52-33 telefonla müra- da kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

konforlu SOO metre muıabb:ı. ga- 3000 L R~.\l.~ BAll ,EL J:,"V - B cant. 3 - İsteklller eksiltme oartnamesı, mukavele projesi, bayındırlık Jşled 
l>ADI ARANIYOR - MMJ:lede bir kız yet zengin ynpılışlı bahçeli. Milli tarafı Sö!ffilluceşme tren durafu en- geııel şartnamesi umumt su f§lert fennt şartnameSi il~ hususi ve fennt şart. 

çocu11>uqa b::ıkar:ı.lt orta yaşta sıh-t EmlAklş. Tel: 42277 - 1 yınna, dı11-er ani 1 numaralı sokak. Al.Ti UIN LİRA SEill\IAYF. ICOY- nıımelerı ve proj0eıert c50ı> llnı. cO<h kuruş karşılı~da Su işleri reı llğlnden 
hatll bir dadı aranıyor~ Tallplrrin Cnyır boyunda 72. İld katta ,5 odn. l\'IAK - Kendimde c:nlışmak üzere ıı.lnb!l1rler. , 
bizzat Şlşllde Hal~kll.rgarl cadde-1 GAl..ATADA - Perşembepazan el- Milraçant·. Kndıklly Rıhtım ce.~e ı cSMlı blr iş arıyorum. B<'yoğhı pos- 4 _ Eksiltmeye girebilmek lçin lstek!Uerin ~5917951 lira dGı> k ru~luk 
sinde 815 No. lu İstanbul apartıma- vannda 600 metre murabbaı zt'mln MI nkımlllı sok k 22. - ı ta kutusu 2271 numaraya tafslatlı muinkkat tem1n&t. vermesi ve eks1ltmenln yapılacalh -n-den en az u,. "Ün 
nının 6 No. lu dairesi"" müracaat kn.t betonarme bir depo satılıktır, m"ktupl" milracnat ı;• t;<U• ,.. .., 

'"' S 'TIITK İKİ DAl".ELi, ·u,•n ..... ı " " · eV'\"el bir dilekçe !le Nafıa VekrJeUnc müracaat ederek bu işe m hsus olmak etmrlerl. - 2 Atelye olmağa müsatttır. Telefon: ... .. ı •• , ., 

. 1 42277. Mllll Eıhlrı.kl§. KARGİlt HANE - Yeni tnmır Cdl!- AL!\fAN BAYAN öl'iRETl\lfu~ - üzere vesika. almalan ve bu '\Csikayı göstermeleri şarttır. Bu müdd t içinde 
4 YAŞINDA BiR KIZ ÇOCUKLA - 1 mlş. hem oturma. hem ırat. Ö:ı cep- Talebelere, bilyi\klere gramer, muha- vesika isteğinde bulunmıynnlar eksiltmeye giremezler. 

Meşgul olacak ve Akşam bir 6 el PERŞEl\IBEPAZARI _ cıvr.rında hesl kübik serpme. arkası yağlı boya.. bere derr.lerl \erir. Kolny metodla altı 5 - Isteklilerin teklif mektuplarını lldnc1 maddede lnzılı s:ıntten bir 
Elllıf t:ılebe lnln derslerln1 taklbede- 600 metre murabbaı zemin kat beton-'! tisküdarda Salacak, Harem iskele<;! ay zarfında Almanca öğretir. Her sa.nt öncesine kadar Su lşlerl reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 11\
cek bir Türk bayanına 1htıya.ç vnr-1 arme bl" depo kiralıktır. Atelye oı- 1 arasında. 10 - 12 de (8C093J numara- yere gider. Miiesseselcrde memurlar zımdır. 
dır. Maaş 20 liradır. Öğleden sonra mağn. mUsaltUr. Tl'lefon: 42277. Mlllll ya telefon. · _ 1 ve mağaznlnrda ~.:ılışanlnrn stt'lloğ- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1053) 
41378 e telefonla müracaat. - 2 EmlO.ktş _ ra.fl, mtlktup yazma öğretir. Ak.şam'-

1 
. c~l'iAJ.OÖJ,U, SULTANAllI\IET, Dl- da P. s. K. - 3 11 An· 

BİR BAYIN - Her türlü tşlerinl ANKARADA - Cebecinin en 1y! \'A~YOI.U. RAYF.ZİT CİVARlNDA - et • 
cOrecek prez:ı.ntnbl bayan aranıldı-, yerinde ıstlkıball parlak ucu?. nr-1 tiç dört odalı ev aranıyor. Peşin kira TECRtlDELİ Bin PROFESÖR - ıoo : 140 ıra ücretli bl..t elektrik makinistine lhtıynç vardır. Nafı:ı. Vckil.-
Rından istekll1er Kuzııncuk Bozacıl ~n. Ankara Eınlflk slmsan Beyoğlu lstenlldlğl knclar verilir. Mül't'cant: E_?cbl, t~.cari ve konuşulan İnqlllzceyl Jeti blr!ncl s ıf elektrik ehllyetnameslnl haiz ve tercihan San'at okulu me-
sokak N~. 26 da bay R. A. ya mek- lstlkldl caddesi No. 98 1 kat Tel: 41571 İstanbul Posta kutusu 338. - 3 surntıe o~ret~~ektedlr. Akşam gnzcte- zunu olması \'e elc-ktrlk mötörllnden ve bllhas&ı otomobil elektrik teçhizatın· 
tupla mliracnat edebilirler. - 2 - 1 . 1 sine Hızl11 rumuzuna mektupla mü- dan akümillAtör •arJ ve tamlrlndcn anlamak ve tallp olaC'aklann Türk 1-

sışı,tnE SATU.m: APAR'.lll\'lı\N - rac:ı.nt - , v o 
TEZGMITAR ARA?\"ll'OR - Tu- BEYOÖLU - Kumbaracı baş:nda Brş ve dörder odalı dört kat ayrıca . · ~nası, ecnebi bir khnse 11e evli olmrunası, askerliğini yapmış olm~"l şarttır. 

hafiye mağnznlarında çalışmış genç, 25 M cephe 3 dükkAn geniş arsalı bodrum bnhı;e, tnkslmntı mükemmel.
1 

LiSE ÖÖRETl\rnNt - Olmıya nam- Istekll~erln ehllyetnamelertnl, mektep dJplomnlarını, ntıfus ciizdnnı rurctl, 
tecrübeli tezgAhtara acele 1htlya.ç 6 daİreıı tn.dlllltıa 1~ dalre olabne-1 konfont tnm, neznretı em'!alslz. odıı.- zet bir gıanç 11k ve ortaoktJl talebele- askerlik vesika ve yoklamaları hllsnüh al kAf;ıdı, sıhhat raporu 8 adet fotoğ
vardır. Aynca 12 - 15 ya.şlannd:ı. btrl cek apartıman 58000. Ankara EmlAk lan büyük, bina metindir. senelık ıratJ rlne grcelerı veya tatil za.mnnlanndıı rı;:tıan ve çalıştıklan müesseselerden alını§ oldukları bon <:>rvlslerl 2411 ı 04J 
de çocuk nlnıacal::tır. Telef0n 20096. '1'€1: 41571 _ 1 2400 ıırn. Şişlide tütüncü Zekcrlyayn ders vermek veya çal~alanna ne- gunü Kartal Maltepe inde Kışla komutanlığına b z7 t nıürac:ınt Ptmelerı 

- 2 müracaat _ 6 zaret etmek ıstemektedlr. İsteklilerin Uftn olunur. 1659 l:C:95> 
------------- KURTULUŞ - Tramvay caddesin- • 1 Ak.."3.m'da ı B müracaat - 21 

3 SATILIK EŞYA de 8 datre bir dükkdn 10 M. derin- l\IÖBLE VEYA l\IÖBLESiZ KİRA-ı • • • 
- ilkte bahçe 1k1 kat da.ha çıkılablle- LlK EV - Osmanbeyde telefon ve MEK1'UPI,ARJNJZI ALDJHINIZ 

SATILIK 'l'AKS1 ve niNEK OTO
ıuonf LLERt - Taksim Cumhuriyet 
caddesinde 25 No, ya müracaat olun
ması. - ı 

cck acele 21000 liraya satılıktır. Tel: FrlJlderl olan modern bir ev kiralık- Gazetemiz ldnreh:ı.nesini adres 
41571 - 11 tır. Her gün s:ıat 12 - 14 arnsındn olarak göstermiş olan karııerl-

görüleblllr •• Ş~ll su deposu knr~'ISln- :nlzden 
KURTULUŞ - Tramvaya s dakl- da HalepU Şilkrü solcnjp 11 No. da Ev - Atnı - ş N - s s A A - 1 

l'ARIIU ÇAPRAZ - Güzel bir pi
yano satılıktır. Tarla.başı Hllseyln
nğ'a soknk No. 10 

SATILIK SİN'El\IA l\IAKİNESİ VE 
KOLTUKLAR - Emıman 3 tlpindP. 
Zaiys ve R. o. A Mumviton işler hal
de kaplı. Mllrncant Pap:ızynn Ap. 
No, 7 Eml~k sokak Nl~taş. - ı 

ACELE SATILIKTffi - Kotra te
ferruatıyle yenı tonaj 3 boy 9,50 met
re knbine çl!t yatak ve bir kaptan 
yatağı önde yelkenler yedekte knyı
tlyle. Tokatlıyan kapıcısına müra.ca
nt. - ı 

ka gen~ cepheU 3 daireli mr.srafsız bnyan Sunda müracaat. l\I V 
% 6 net gelirli apartıman 25000 lira- RU11tK KELEPİR - l'nznrl1ksız - G. Satış - Metod -
ya. Ankara Emlı\k Tel: 41571 - l 1200 liraya devren satılık ve kiralık Dlpl - lııg - Can - s. T 

7,1100 LİRA _ Cihangirde denize bakkaliye 1500 liraya slgortlllıdır. namlarına gelen mektupları lda
nazır 3 katlı 3 er odalı katlarda hol- Kadıköy Moda caddesi Leylek sokak rehnnemlzden aldınnalan rica 
teri vardır yanm ktı.g1r ha.ne. Milr. 24 1 :,..o.1u ... n.u.,.r.ıı:::::.,...ıocm __ _,, ____ _ 
Anadolu Em~k Bürosu. Mis so. No. 7 _.KİRALIK ODA ARANlYQR:: ~, · 

,..,1 İstıkll'ıl ddes1n k ınn Ist. a llye 12 inci hukuk Mklmll ln-
9,000 LİRA - Tnrlnbnşı elvan 6 YOı:. u ca e apısı 0 den: 942142 

kat karşılıklı odalar katlarda. mut- btr binnda <atıeye için) mohllya.lı ve Nuri öııscn tanfmdan mu1"..adde
faklan olan kArglr hane nıürncn:ı.t: yahut mobllyasız bir veya lki od~ ma Şehremlnl Ereğli mahallesi Bö.. 
Anadolu EmlO.k Bilrosu Mis so. No. 7 aranmaktn~r. Akşam gazetesi KüçU rekçi sokak 20 No dn iken ikame~ 

flô.ıılarda <lstlklO.l) rümuzuna mek- gO.hı meçhul k~nsı HaUce özsen 
15,000 LİRA - Tnrlabaşı caddesin- tupla mnrnctınt. aleyhine açılan ihtar dtı.vnsının 9/11/ 

de k&,ebaşı apartımanıı. tahvile mü- GtJZEL l\IANZARALI - Beş bin 11- 942 tarlhll celsesinde dAvacının 1m
salt kftrglr hane mür: Anadolu E~ raya, beş odalı, bahçeli, elektrik, ha- zasına ve müddeıı.alcyhln ildnen ya
lAk Bürosu Ml:ı so. No. 7 vagazı, terkos tesisatlı, Marmara.ya. pılan tebllğatn. rağmen hazır bulun-

BAYEZh'TE BULUNAN _ Yüksek 25,000 LİRA _ Cihangirde denize Adalam nezaretli. Cerrahpaşada mamalarından dosyanın usulün mu-
tahsil Talebe Yurtlan kapandığından nazır 9 metre cephe ye arkada bab.. Kargı sokaa-ındıı. hane, Milracant ye- nddel 409 uncu madde.sine tevfikan 
eşyaları (komodin, her nevl ka.ryoln, çey1 havi npartımana elverl~U kArgir rl: Ccrrahp~ada Seyit Ya.kup han so- muameleden knldınlmasına karar ve
.snndalya, ması, perde, gardrop, mut- hane: Müracaat: Anadolu Enıltı.k Bü- kak 22 numara. - 1 rilmlştır. Bunlardan dAvacı dtı.vasını 
fak levazımı ve yazıhane). Her gün rosu Mis so. No. 7 DEVROLUNACAK l'ılAÖAZA _ Ka- usulü dairesinde yenilemesi Uzertne 
sruı.t 18 e kadar Bayezit Emin Bey ------------- dıköyünde işlek mevkide dört yüz ııra! muhakeme için yeniden tarafların 
~esı sokak numara 11 de satılık- 23,000 LİRA - Cihangirde ms.nıı satış yapa.bilen konforlu mo.nıf bir davetine ve bunlardan 1ka.met-g0.hı 
tır. _ 2 bir cadde tlzerlnde 4 katlı 4 er ve S er bakkaliye mağazası sahibinin Ana- meçhul mtlddeao.leyh luı.kkında on 

odalı ba.bçell ktırglr apartıman mü- doluya gitmesi hasebile satılıktır. beş gün müddetle tebllğntm 110.nen 

HOLANTSE BANK .. ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

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

XASA. 1 CARI .... 
MERKEZi a<ORASAO 

fVHlERt &.MST6RDAM ROTIEADAM - BUENOS AIRE~ 

~- lllAAACAIBO- HAWA-WIUEMSTAO - ORAWESJl.O 

aıo DE -UNE&RO • 6AN1'.0S.· SAO PAULO 

SATILIK - Temiz kullan~ 40 racaat: Anadolu Emlil.k Bilrosu m1s Tnllplerin: Galat.ada M ~met Ali pa- yapılmasına karar verllerek muhake-
nıodeli 11 ltunbalı ZEr:1İTH radyo ve &0. No. 7 şa hanında Nas §irketı e milraca.nt- mesı 8/ 12/942 perşembe saa.t 9,30 •••••Doktor a•cıa~a ••• D o K T o R 
R. C. A. nnteni, her gun saat 11 den lan _ 4 olarak tAyin edilmiş olmakl:ı. müddc- d d • L f 
14 e kndar Cihangir Şim~lrcl sokak 23,000 LİRA - Tünel başında tram- • aaley'hln yevmi mezkfrrda. mahkeme- Baha 1 n . at i 
No. 14 Kızlrule apartıman 5 numara- vaya bir dakika mesafede il knt ilze- SATILlK ARANIYOR - srueyma.- de hazır bulunması ve bir vekll Va rnal 1 
ya müracaat. - 2 re 5 odalı mermer merd1yenll 16 niye, Bayezit, Aksaray, Fatih semtle.. göndermesi lüzuumu Jltm olunur. F thi Er n . ı metre cephell npart. müracan.t: Ane.- rinde 2 bin liradan 25 bin llraya ka- OPERATÖR :OROLOG 

225 LİRAYA Sı\TILIIC PiYANO - dolu EmUl.k Bürosu Mis so. No. 7 _ dar satılık ev apartımnn ve wrc ı 1 Kadıköy 'Yaramı Sevenler cemiycU 
Mü~cmmel bir piyano nz kullanılmış! olanların veznec11er trnmvny cadde- ~aşkanlıltından: 1 Böbrek, mesane, idrar ve 

LABORATUVARI 
ace.e satılıktır. Müracaat: Beyoğlu, so,ooo J,iRA - Amavutköyde denL si 21 numaralı Timoçln Eınl~k ncen- Muhltlınlulekl b:ıyanlannuzdan tenasül yallan ha.stalıklan 
'l'epebnşl, Asmnlıme çlt caddesi No.I ze nnnr 4 ko.tlı 4 er odalı b~.çeU tasına acele müracaatları. - 1 anu edenlerin Hayda.rp~ Nümunel 
45/ı 2 modern ve % 4 gelirli apart. mura- mütehassısı ----------------= 1 cnat: Anadolu Eınl!ık Bürosu Mis so. SATILIIC EV ARANIYOR - Kızıl- hastane.sinde. açılan hasta.bakıcılıkı -

l>OKTORJ,ARA FIRSAT - Satılık No 7 _ topraktan Bostancıya, Boyacıköyün. kurslannn gönderllınok üzere Kadı- 1 Beyoğlu, İş Bankası karşı-
PANTOSTA makinesi ve A. E. a. · den Büyilkdereye kadar olan yerlerde köy Hnle sineması karşısındaki Kı- sıncla, EmJr Nevruz sokağı, 
Vampir mn ::ıJ makine ı. Müracaat: 10,000 LiUA - Tnllmh111cyc bir deniz görür ba.bçell beş odalı elekt11k zılay blnnsmda.kl oube merkezlmlzel Panalya aprt. No. 

2
. 

Diş t b bl Muhiddin Akgün, Muvnk- do.k1ka mc nfcde 2 kat üzere 6 oda suyu olnn tren, tramvay, 1skrlcy(l yn... her cumartesi günU öğlrd<'n sonra 

CCerrahpnşa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me-
vaddı gaita tahlilleri v~ (idrar 
vnsıt.asile gebeliğin ilk glinlerln
de lmti teşbiai) yapılır. ne1ollo, 
Tak fme ~idtrken l\le.~ellk sokııfı 

F crıı h paı-&unaıa. Tel: "63t. 
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• a n a 1 r 
Vücut 1ç1n vitamlnln ne kadar llzım olduğunu herkes bll1r. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik ensti tülert vitaminli kremi istimal 

etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Clltlerln1 beslemek ve gayri tabttllklertni ve enfeksiyonlarını gidermek yolundald gayelerlnin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaratı llemşumul bir mahiyet alan eczacı Hasan'ın enerjik: mesa1sile istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya 
çıkarılmıştır. Yüzdeki sivilcelerle ergenllk1 ve buruşulduklan izale eden, ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelle§tiren bu kremleri derhal ve bil~ tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubele
rinde tüp 25, büyük 40, küçük vazo 80, büyük 150 kuruştur. 

ş~~~•~ofi ' 
gıda olduq~. kadar 

G.. ll'k Gt9dZ ~N uze ı su u e cılde 
en elverısli bir 

mus talızardır ... 

BurusuTdül<f arJ.Dl1l • 

N~a·s]:I 

Gider:dlmf) 

EMlNitru MEYOANl-MISIRÇARSt KA'RSli' N:lf. 

S O B A ihtiyacınızı C A N S A T halletmiştir. 
'Akşamlan-
, -

r: tmazdan ev. 
1,, "terkibine 
nç

1 
hayvan;; 

CAN soba.lan, kömür ve odun ya.kar 10 luk aa9, 2000 kaloriye da.yanıklı Cudl Fa.brl.kasının tuilasından 
yapılıru4tır. Zari!, aatlam ve ucuzdur, CANSAT, sobanm hakiki bir 1htlya9 oldu~u gÖ'ZJÖnilne alAt'8.k pe
§fn aatı~ ile, taksltle sat!.§ arasında. h19 bir flat fam koymamı.şLır. 

ıtarın huceyre
~erinden isttı:
Taç edilen BI
)OCEL karıştı

' rılmış blr krem 
~atbik edlyo-

BugUn vatanı v.az1feslnl yapmakta olan CANSAT'ın sahibi İBRAHİM CAN ile umunıt veklU harb ma.lillü 
FEVZİ IŞITMAN askerl malfıller ve eıneklJler Ue subaylar Jçln ayrıca blr tenzUAt kabul etmişlerdir. 

CANSAT, sizlere lAzım olan blitün 1htlya.çlannızı temin eder. En za.rlf avizeler, en iyi radyolarla evlerinizi 
tezyin edebilirsiniz. Bir ziyaret slzlere pek çok yenlllkler görecektir. 

Umumı veklll ve mes'ul müdürü: Kurtul114 Savaşı sakatlarından 

------••• FEVZi IŞITMAN------•• 

l
rum. Bu, tıp~ı 
cildlnJzJn BI
OCEL'i glbi
ldir. , SlhrlAm~'\ · 
olan bu cevher~ sayeslnde)('nntıa. 
mış cildi$ beslenecek,f ia.aele~ 
gençleşecek::• Bu 'elld gıdas'f but 
dunyada tanınmış~ blr enci mtıte 
hnssısı tarafından keş! ~ve.hail ha 
zırda pembe renktekl Totaıonf kre 
minin' terkibine ithal redlllll~c.<1 
Her akşam yatmazdan evvel "y ·• 
gane cUd gıdası olan bu BİOCEL'll 
kreml kullanınız'!: Sabab!art • ·da: 
beynzl renkteki Tolcalm{ l.tremlnJ 

1kullanınız. O, clldl be3~j' .. a.çılt ~&-' 
samelcrl sıklaştırır ve cMakyaJt 
dçln · mumkün~olan en' mü.lccmme 
llıir esas teşkil eder. Bu 1k1 kremi 
1stlmallnde müesstr nettceler~a 
rantllidir. Aksi halde rverd1t 
para!'lm 1kJ misli iade olunur, 

"Elle# 

Anormal Çocuklar 
Sağır - Dilsiz, kekemeler, kfirler, 
z ı(ası gerı kalmııı çocuklar için 

Dr. NECATi KE1\IAL 
te.:invi ve temrin seanslan saat 
10-21. Her gün Moda, Devriye 

1 soko k, 18 
=·= 
l!.ımm:I• Uı·oloı;- - Operatör 

Dr. SUPHi ARIN 
İdrar ve tenasül yollan hasta

lıklnn mütehassısı, Taksim Sı

raservller caddesi No. 59. Tele-

iıln••ll fon: 49284 -

Satılık Lüks 
Mobilya 

Hepsi mükemmel halde bulu
nan atik ve modem mobllyalar. 
salon, yemek ve yatak od.a.ları 
takımları, Rönesans stilinde 
atlk bir yazıhane, yatakları, 

matbo.h ta.kımlan, zücca.clyc, 
Frlgidatre, radyo, biblolar, gü
müş takımlan Vf halılar .... 

Görmek için her gün saat 
9.30 dan 13 e kadar ve pazar 
günü bütün gün Ayazpa.şada İz
zet Paşa sokağında 24 No. Çam 

1 

Palas Apartmanının 4 numaral ı 

dalre~lne müracaat olunması. ...................... 
SATILIK DEPO 

Beyoğlunda Tarlabaşı cadde
sinde 62 No. lu ve halen Otomo.. 
bil Kaynakçı dilkkrını olarak 
kullanılan mahal 21Wll/ 942 cu
ma günü saat 14 den 16 ya ka
da müzayede He satılacaktır. 
Almak isteyenlerin Beyoıtlu sufü 
mahkemesl ba.şkMlpllğlne mü 
racaatlan UA.n olunur. Dosya 
No. 942/ 72 

Or. NIHAO TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
4 ~CI SlNit lıfVT AlllJISlS t 

Paur u Pıqırabedu mAdı bırgOn 
te dH t?.ao • ıuıı11ar (Teıetanı ıat•••) 
Bab<•ll. vııa, .. •onq. a.rtM Hawa oı..,...,u ...,_, ı ı 

.......... ,..,. U.ule ...,•••tlır·-· 

-Dr. HALiL SEZER KARYOLA-

1 VE MADENi EŞYA F ABRIKASINDAN: 
Fabrikamızın son sistem Nikelaj ve Hromaj kısmı faaliyete geç

miştir. Ha r lçten siparış kabul edile<.:eğl ~ayın müşterilerine arrolunur. 

SATILIK KONAK 
Üsküdar'ın en güzel semtinde Saraybumu ile karşı karşıya istan

bul'tın her tarafına, Boğaz ve Marmaraya tamamen hA.klın. ve nazır 
Ihsanlye, Sultaniye ve Alt sokaklara cepheleri bulunan ve bir çok par
çalara kabl11 ifraz '1000 metre murabbaı olan bahçesinde muhtelif sar
nıç ve büyük bostan kuyuJariyle yetişmiş çam ağaçlan bulunan üç 
katın inşaat mesaha! sathlyesl 667 metre murabbaı. her katı parke dö
şemeıı ve her odasında muhtelif renkli mermerlerden zarif şömineler! 
bulwıan on odalı n 1kl büyük salonu muhtevi Uç katlı ka.rglr bir ko
nak satılıktır. Galata Bankalar caddesi Nazlı Han 2 numarada. Bay 
Edgar Dost'a müracaat. Telefon: 42305 

BeyoğlQllun en f.k "e en nezi"ı 

M Ri 
Salon..ınJ<. Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 

geçirmiı olur:;unuz. 

Her Ak§am MASARlK ve arkadaşlan 
DtzOR: HRİSTO MNIMA TtDIS ve Tenor A VYERlS. 

Aperitiften sonra da saat 1 O dan itibaren açılan 

STUDYO'da Dans ediniz. 
MASA R 1 K ve Arkada~lnn. Telefon: 43848 

1 

POKER 
TRA·Ş BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER traş 

bıçaklarını arayınız. 

AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALADE SATIŞ 
1942 2 inci Teşrinin 15 ine! pazar günü sabah saat 10 da Beyoğ

Iunda Kurtuıu., caddesinde Si.nemköy istasyonunda 191 No ,lu Sarı 
Alemdar Apartımanının 7 No. lı dairesinde maruf blr aUeye alt, kıy
metli eşyalar ve biblolar açık arttırma. !le satılacaktır, Asrl yemek 00.ıı. 
takımı: 1 büfe lkl ya'!'ldan vltrlnll, Dresuar, otomatik yemek masası ve 
6 deri sandalya He çok iyi halde tekrar asrt yatak oda takımı parke 
üzer!: 1 dolap S kapılı ve Şiffonlerli, 1 Tualet ve 2 komodin, mükem
mel 3 parça asrt ve Peykof usulü salon takımı: ti'zert ipek kaplı Hereke 
kuma.şlı 2 koltuk kuş tilyU d~ll ve 2 pencere perdesi ile yağlı boya re
simler, tekrar Peykof usulü 2 Bıger, 3 kişlllk nikel karyola yep yeni 
Amerikan usulü somiyesı ile, LAke S kapılı dolabı nadide 4 parc;a. ya. 
tak oda takınu, Minlstltr yazıhane koltuğu ile, döner ve camekA.n ka
pılı kütüphaneler, tüller ve yeşil !storlar. Asri salon masalar ve ko
lonlar, Kristal kopmle su tı:ıkımı, bir çok Krlstofll ve kristal bakara 
tabaklar, kA.seler, yenıtşl11:.ler. kadehler ve salre, İnglltz çatal bıçak ta.
kınıı, gümüş ekmeklik ve şekerUkler. Bohem, Drezden, Viyana ve sair 
vazolar ve biblolar, maden samaver, nadlde bir ma.on Şitfonier, Loulıı: 
XV oyun masası, ma:!en tepsiler, port manto ve salre. Pleyel markalı 
güzel bir piyano. Flllps markalı Plkapı ile 9 IA.mbalı 38 modeli nadide 
bir radyo. 

Nezleye karşı en tesirli U!çttt. 

BÜTÜN MİKROPLARIN 
Büyük Hasmıdır. 

Temastan sirayetlnl, ağız ve burun yolu Ue 
'1fü:uda girmesini meneder, Giinde 2 _ 3 defa ele 
ve mendile damlatmak suretfle kokl:ınır ve 
tenetfüs edilJr, Böyle kuvvetll blr antiseptik 
fUcı herkesin evlnde ve cebinde bulundunıl
ması tavsiye olunur. 

-------· HER ECZANEDE BULUNUR •. -------

Açık arttırma ile fevkalade satış 
942 İklncl Teşrinin 15 lnci pazar sabahı saat 10 da Kadıköyde Yo.. 

ğurtçu ısta.'!Yonunda Yo~urtçu parkı boyunda Yoğurtçu Partc cadde
sinde 116 No. lı hanede mevcut ve milteber bir aileye alt eşyalar aç 

arttırma ile satılacaktır. Tekmlll Limon kaplamalı ve lk.1 kapılı 8 par
çadan mUrekkep hakikaten gayet 6 Lizel asrl bl:l' yatak oda takımı. 
Pomle kaplamalı 9 parçadan mürekkep ga.yet zarif .son model bir ye
mek oda ta.kımı, hakiltl Parı.s mamulAtı ısın Loula Kenz oymalı ceviz 
gayet güzel büyük bir vitrin, asrl diğer büyük bir vıtrtn Defa Parls işi 
masif oymalı ceviz Üçüncü XX blr vitrin, iki adet rahat maroken kol-
tuklar, gayet güzel blr döner kütüphane, maslf cevizden mamul Louls 
Kenz konsol ayna, Salamandra orta boy soba., meşhur Van:plr markalı 
elektrikli halı süpllrgesi, nadide bir oyun masası, hayli eski Kanton, 
Portuke-ı:, Kütahya, Japon ve saire. Duvar taba.klan, çaydanlıklar ve 
satre. Müteaddit Çin terkult Kütahya, Bronz ve sair boy boy vazolar, 
sedem ve Hind işi sehpalar ve tabureler, maden Avrupa. tepsileri v& 
çatal bıçaklan, şampanya kovaları ve ya~danlık, yağlı boya ta.ıblolar, 
hayli tül ve işleme gayet güzel perdeler, sofra örtillerl, 1şlemeU keten 
örtüler. ve saire. Alman ve meşhur markalardan Robert VVesphal mar
kalı çapraz tem içi demir üç pedallı büyük boy emsalsiz konser 
piyanosu, Tebdz, Ferhan, Saruh ve salr halılar. Junkerı ha.va. gazı oca
ğı carefix elektrik fırını. Pey sürenlerden % 2~ teminat alınır. Satış 

czacılann 

Nazarı dikkatine 
Diyüretik kabiliyetiyle 

Maruf 

"Euphyllin,,ln 
Tablet ve fntravenöz ve 
İntramiisküler ampullarlle 

Silpezituvarlan gelmiştir. 
Bllfunum Ecza depolanndan 
tedarik edilebilir. Piyasada 
bulunma~ğı takdirde Türki
ye Urnumt Acentesi: 
F. KNECHTEL'e mUracaat 

edilmesi rica olunur. Posta 

kutusu No. 139 

1 
'Vskildar Mllll Koruma m:ıhkeme. 

sinden: 1 
Satışa aızettlği mallar ti.zerine eti

ket koymamak suretiyle Mllll K. ka
n ununa muhalefetten suçlu K, Köy. 
Yelde~rmenl Eşref B. sok.B.ık No. 4 de 

1 oturan Nuri Oğlu Ali Tok.A.t. ttruc. 
Mili! K. mahkemesinden yapılan du
ruşma sonunda (25) Ura ağır para 
cezasına ve hükmün m.nıno. 27 / 9/942 I 
tarlhlnde karaı verilmiştir. 

Acele satılık-
ve S 

" 1 - Fatihte Nişanca ca~cte-
sinde üç odalı, Terkos ve elektrik 
mevcut bulunan bir ev 5a lılıktır. 

:ı - Fatih Tramvay durağına 
bir dakika mesafede köşe başın
da büyük ve güzel, topraksız, 
cepheleri 15 metrelik ve 9 met
relik caddelere bakan bir arsa 
satılıktır, 

Müracaat: Fatih tramvay 
caddesi 28 numarada Milli 
Emlik alım satım inşaat 
bürosuna. 

M ... d ' UJ e. M ... d ' UJ e. 
Sabırsızlıkla beklenmekte olan 

1 - tsvtÇRENİN MEŞHUR 

ARVIN 
PREZIZYON saatleri 
Altın, çelik, kromdan en son 

modeller 
2 - Almanyanm eın eski ve dün

yaca meşhur mark:alarından 

KOVADiS 
Halis çelikten trat 

bıçakları 
(Eski Kaute) 

3 - Avrupada bile henüz 
satışa çıkmıvan 

1943 kadın 

Moda Eşyası 
4 - Elektrik aletleri, 

lambalar, biblolar 
Pek yakında satışa arzedile
cektir. Umum! mümessUliği 

ve toptan satış deposu 

1- DOKTOR _ OPERATÖR ~ 1 
Galata Perşembcpazan 
Yoğurtçu han No. 3 

Zekiye Temizel ._ ____ ı••·---a 
Paris Tıp fakültesinden mezun 
Doğum ve kadın bastalıklan 
Birinci sınıf mütehassL!, Pazar
dan maada her gün saat 15 ten 
18 e kadar. Çarşamba günleri fı
karaya bedava. 
Kaılıköy Moda lskelesl 251. 

Telefon· 60918 

l>r. lıısan Sami 

1 lstafilokok Aşısı 
İstafllokoldardan mütevellit 

1 (ergenlik. kan çıbanı, koltuk a~tı 
çıbanı arpacık> ve bütün cut has 
talıklarına karşı pek testr11 bir 

_,. Mıdır LJıvanyolu No 113 

RADYOLARI 
1943 

DİNLEYİNİZ 
• • 

MODELLERiNi 
• 

f/IJAD SSIYEJ .. -
Y.HVHENOIS 

GALATA 
• 

f(AllAKOY PAlAS 


