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Üç nutuk 
ve 

Dikkate değer 
birkaç nokta 

UMUMi YERLER, GECELERi 
SAAT ONDA KAPANACAK 

BU 
• SA.BABKI TELGBAl'L.A.B 

lngilizler Bingazi'ye yaklaşıyor 
Bu ay içinde A vrupada, ardısı

ra üç ehemmiyetll nutuk söylen
di. Söyleyenler: Stalin, Hitler, 
Churchill. 

Hükumetçe tasvibedilen projenin 
yakında tatbikine başlanacak Mihver kuvvetleri, Afrikadan tayyarelerle 

çekilmeğe teşebbüs ediyorlar. _lngilizlere 
göre Rommel'in artık topçusu kalmamıştır 

Devlet adamlarının söylevleri Kömürden tuarruf maksadile bü-
bazan olanı öğretir, olacağı bil- yük ~ehirlerde umumt yerlerin gece
dlrlr. Bazı da ruhi bir haletin an- leri aaat onda kapablma.sı için bir 
!atımı bakımından çok faydalı- proje hazırlandığı malumdur. Öğ-
dır. rendiğimize göre bu proje alakadar 

Harbin gidişindeki değişme- makamatça tasvip edilmi~tir. Ya-
nin insanlar üzerinde ne çabuk kında tatbikine ba§lanacaktır. 
tesirler bıraktığını gösteren bu Projenin tatbikine başlanınca di-
nutuklarda - az çok eskimiş ol-

ğer büyük ,ehirlerde olduğu gibi ls
tanbulda da sinema, tiyatro, kah
ve1ıaneler ve diğer umumi yerler, 
geceleri saat onda kapanacaktır. 

Tramvaylar, vapurlar ve banliyö 
trenleri de aym santte seferlerini 
tatil edeceklerdir. 

Londra 15 CA.AJ - Şlmall Afrl- zayiat verdirerek püskürtmUşlerdir, 
kadan bugün pek az taze haberler B. Roosevelt'in tebrik 
gelml.şU. Müttefik kuvvetler, hem • 
doğudan, hem de batıdan ııerleme- mesajı 

makla beraber - göze çarpan 
birkaç değimli noktayı kısaca ha
tırlatmak isteriz. Y edikulede 4 ev 

ğe devam ediyorlar. Lonılra 15 (A,A.) - Birleşik Ame-
Llbynda mlhver ordusunun baka- rikıı CunıhurreJst B. Roosevelt, Ş1-

yo.sını taklbetmekto olan ııckJztncl mali Afrlkada. mUt.tefik ordulan baş. 
İnglll ordusu, Gazalayı geçmiştir. kumandanı general Elsenhovere bir 
Şlmdl Blngazlye yürUmcktedlr, Garp- mesaj göndererek, son muvaffakıyet
tan ilerUyen müttefik kuvvetler, Tu- !erinden dolayı kendisin! tc.brl.k et-

görülmüştü. İngUlz uçakları b~ 
lıı.ra taarruz etmişler ve '1 .s1n1 düşü
rerek 6 sını clddl hasara uğrotmıf
lardır. Blr gece evvel asker yüklü e 
italynn uçağının mevkll tesbit ecın .. 
m~ ve bunlann 6 sı da düşürül
müştür, İnglllz pUotlan denizde çır
pınmakta olan yüzlerce Alman gör
müşlerdir, 

İlk konuşan Stalln, Sovyet 
devriminin yirmi beşinci yıldö
n ümü mli'nasebetile bu ayın al
tısında söylediği uzun nutukta 
şaşılacak bir serinkanlılık gös
terdi. Kelimeleri ölçülü, ifadesi 
biteviye sakin, ağırbaşlı idi. 

a amen yandı 
Clj 

nus hududunu geçm~lerdlr. mtıı. karada, den17.de ve havada in.. 
Bone Iimani nasıl cııız - Amerikan lşblrllğlnln mUkem

mellyetını bellrtm1ştlr. 

Rommel'in topçusu 
kalmamı§ mı? 

Rusyanın yarısı yakılmış, yı
kılmış. Alman orduları Volgaya, 
Kafkasyaya dayanmıştır. Bu acı 
durumda Stalin, sanki düşmanı 
yenmek üzere olan bir Devletin 
adamı gibi temkinli konuştu. 

ltf aiye, gece saat 24 ten bu sabah 7 ye 
kadar ateşi söndürmeğe çalıştı 

zaptedildi? İtalyan halkına sükunet 
J,ondra 15 (A.A.) - Tunus hudu-

dunun 60 kilometre batısında bulu- ve metanet tavsiyeleri 
nan Bone llmanının işgali hakkında J,ondra 15 (A.A.) - İtalyan ma-
şu tamamlayıcı malumat verllmekte- kamlan, Afrlkndakl son mağliıblyet 
dlr. Bone şchr1 perşembe günü, İn- münasebetııe İtatyan halkma henüz 
cıllz ve Amerikan paraşütçüleri ta- her şeyin kaybedllmed1ğln1 söylmnek
rafmdan zıaptedllmlştlr, Para.şUtçü- te, sükiinet, metanet ve dlslpllnl mu
lerin çoğu İngUlz ldl. Beş dakika hafaza etmesin1 tavsiye etmektedir
içlnde şehrin hava meydanına yüz.. ler. 

Kahire 14 (A,A.) - Rommel'in ar
tık topçusu kalmadı~ı ve gerı kalan 
kuvvetlerlnln ça.rpışamıyncak blr 
halde oldukları sanılmo.ktndır. Afrt.. 
ka'dakl Alman se!erl kuvvetının bir
çok subaylan esir edllm1ş bulunmak
tadır. İyi kaynaklardan sızan baza 
hnberlere ınanılaca.k olursa bunlarıD 
hepsi de esir dllşmüştilr. 

İkinci cepheyi gene unutmadı. 
Bütün yükü, olanca ağırlığile 
üzerine çeken Rusyanın, bu kuv
vetu düşmanla tek başına boğu
şan, ve onu durduran tek millet 
olduğ'unu ısrarla tekrarladı. Sta
lin, bu eşsiz f edakarlığm ve bu 
değer biçilmez hizmetin asla 
unutulmamasını müttefiklere bir 
daha hatırlatıyor gibidir. Birinci 
nokta. 

İkinci cephenin, hem de pek 
yakında, mutlaka Avrupa kara
sında açılmasını istiyor. Şimal 
Afrlkasındaki büyük hareketten 
sonra ehemmiyet kaza·nan ikinci 
nokta. 

Bu ayın sekizinde, Nasyonal -
Sosyalist ayaklanmasının yıldö
niimü dolayısile Hitler bir nutuk 
söyledi. 

Harbin tarihine ve mesuliyet
lerine, her zamanki gibi büyük 
yer ayıran bu uzun nutuk, Sta
lln 'den iki gün ve Afrika şimali
nin Amerika tarafından işgalin
den on bes saat sonra söylendiği 
halde, içinde ne Rusya harbin
den bahis vardı, ne Afrlkadan. 

Gece, Yedlkulede tr:ı.mwıy cadde
sinde 15 numaralı evde yo.ngın çık
mış, ateş süratle gentşllyerek evvelfl 
bu evin sağındaki 17 numaralı eve, 
sonra da sol tarafındaki 13 nunıııralı 
eve geçm~. oradan da 11 numaralı 
eve sıçramıştır. 

itfaiyenin vaktinde yetişmesine ve 
bütün fanllyetııe çalışmasına rağ
men, evler ahşap olduğu için, ateş 

bastınlamamış ve dört ov tnmamen 
yanmıştır. Yangına yakın olnıı evle
rin halkı te!Aşa düşerek cşyalnnnı 

kurtarma~ çalı~ı~lnrdır. 

Ateşin ilk çık.tığı 15 numaralı cvın 
Yusuf isminde birine aıt olduğu, 

takat yangına, aynı evde oturan kl
tacılann sebebiyet verdlklerı anlaşıl
mıştır. 

Yanan evlerden 13 numaralısı nal
bant Vo.slle, 11 ınuıhataıİ§i dn Ab
dümUı1m adında. b1r1ne nlttlr. 
Yangın, gece yo.rw 24 te çıkmış ve 

Başvekil 

gazetecileri 
kabul etti 

Hitler 30 eylCıl nutkunda Stalin- Bu kabul esnasında 
gradın yakında. alınacağını söy- muhtelif memleket 
lemişti. Bu sefer onu da hatırlat-
madı: Dikkate değer birinci nok- işleri görüşüldü 
ta. ----

Hitler, nutkunda: «Ben teslim Ankara 14 (A.A.) _ Başvekil 
olmam» deyiverdi Ve Kaiser'le Şükrü Saracoğlu bugün öğleden aon
kendi arasında bir mukayese ra saat t 5 de memleketin muhtelif 
yaptı. Alman Führerinin nasıl mahallerinden gelen gazete<:ileri 
hlss!yatma bağlı, taşkın mizaçlı, Halkcvinde kabul ederek kendileri· 
sert sözlü bir adam olduğunu bil- le günün en mühim meseleleri, buğ
meyenler bu söze hayret ettiler. day, şeker, Vnrlık vergisi kanunu, 
ı:Ben teslim olmam ı gibi bir sözü memur ve dar gelirli memur ve müs
söylemek için teslim olup olma- tahdmlere yapılacak yardımlarla, 
mak gibi bir fikrin zihne gelme- gazete kağıdı ve ilanat işleri üzerin
.si, böyle bir düşüncenin doğma- de uzun uzadıya görüşmüş ve muh
sı için de teslim olmak yahut ol- telif basın mümessilleri tarafından 
mamnk karanm verdirecek bir 
durumun belirmesi gerektir. 1ş o tevcih edilen suallere cevap vermiı;-

lerdir. 
htıle ınl geldi? Gazeteciler Başvekile teıekkür 

Halbuki Almanya, Manş'dan ederek nyrılmıılardır. 
Volt:ta,ya. ı-ıorveç'den Altdenize ouıuıti111t11uuııUiiUm1111mu1111111tUUl1111111111uuu111ua111 
kadar bütün Avrupayı işgal edi- nokta. ikinci cephe hakkında 
yor. Fransız Afrikasının mütte
fikler eline geçmesi, yahut çöl Staline vermek zorunda kaldığı 
harbinin kavbolması Avrupa ba- açık cevaptır. Çok sabretti, ni
kımından henüz iki taraf ara- hayet baklayı ağzından çıkardı. 
sında müs:ı.vi ~artlar bile yarat. Churchill, <ıkendinl müdafaa 
rnamıştır. Müttefikler, esaslı ha- edenı> Rusyanın kahramanca 
reketin ancak 1943 de başlıyaca- C'.arpıştığını ve bütün ağırlığı üs
ğını, zaferin de 1944 de elde cdi- tüne çektiğliil iyice övdükten 
leceğint sövledllcr. Bu ümitler onra, Rusyanın bu ağır yükünü 
gercekleşse bile daha iki yıl var hafifletmek için mutlaka Manş 
demektir. üstünlük bugün hfı.la denizinin öbür kıyısına çıkmak 
~lmanyadadır. Hitler ~lçin şim- lazım geliyorsa cıgünde on defa 
diden: «Ben teslim olmanın dedi, Dieppe hareketi, haftada bir ke
< Ben kaçmam» demek istedi? An- re de Dunkerque hezimeti yap
lasılmayan, fakat her halde bir mak gerektirıı dedi ve İngiltere
ına.nası olan müh'm bir nokta. nin böyle bir maceraya atılma-

1t-n sına lmkii.n olmadığını artık söy-
. İngillz Başveklli ayın on birin- leyiverdi, Rusyaya yapılan yar
Cle parlfı.ml"'nt0cla bir nutuk da- dımlan bir daha anlattı. 

ltfnlyeyl sabahın yedisine kadar meş
gul etmiştir. 

Gazctemizln intişar sa.atine kadar 
itfaiye enkazı söndürmeğc çalışıyor
d ıı. Yangının sebebi henüz knti t.tı
rette anlaştlamanuş lse de, açıkta yo.
kılan nteşten sıçrayan kıvılcımlıırm 
scıbebiyet verdiği tııhmln edilmekte 
dlr. Tahklknta devam edlllyor. 

Kadıköyünde yangın 
Dün saat 14 te, Kadıköyünde t!'nm

vay caddesinde, merhum Arif paş:ı 
vercseslne nlt 245 numaralı evrle 
yangın çıkmış, s katlı nhşap olnn bu 
evln üst katı to.mamen yandıktan 
sonra ateş itfaiye tarafından söndü~ 
riıımilştür. 

Yanan bu üst katta Sümer Bank 
mübayaa şefi B. Neşet Hatay . otur
mal:to.dır. Yangına, kıznn sob:ı boru
sunun ba~dadilert tutuşturmasının 
sebep olduğu o.nl:ışılmı§tır. Tahklkat 
yapılıyor. 

Milli korunma 
kanununa dahil 

hareketler 
Adliye Vekaletinin 

müddeiumumiliklere 
yeni bir tamimi 

lerco paraşütçü atılmıştır. Bu para- Mihverciler tayyareler 
şütçüler hava meydanını ele geçir- • • .., 
dikten sonra şehre cırerek işgal et.. ıle çekilmege çalışıyorlar 
m!şlerdlr. I.ondra ı4 (A,A.) - Mihver kuv-

Müttefik bava teşkilleri, mlhver vetlerl, Afrlka.'dan uçakla çekllmeğe 
tayyıırelerlnln Bone şehrine karşı teşebbüs etmektedirler, Stcılya'ya 
birçok hticuırılarını kendUertne nğır do~ gitmekte olan 60 mlhver uçağı 

Yunan askerini takdir 
Londra 15 (A.A.> - seklzlocı İn· 

glllz ordusu kumandanı, Londrada 
bulunan Yunan Milli Mlldafaa Na7.ın
na çektltl telgrafta batı çölünde ~ 
mandası altında bulunan Yıma.n aa. 
kerlerlnln muha~lerde gQ.<ıterdtJr.. 

leri cesaretten s1tay1fle bahsetmtşUr. 

Stalingrad'a yeni hücumlar 
iki taraf arasın~a boğaz boğaza savaşlar oluyor. 

Ruslar, bir sokaktan g_eri abldılar 
Moskova 15 (Radyo) - - Dün fahrikalar mahalleaindeld mevzile- bulundular, birbç mevzii iıgal etti-

gece yansı n~redilcın resmt Rus teb- rimize boyuna hücum ediyor. Üç ler. Düflllan mukavemet göıtermek
liği: gündenberi ekseriyetle ıüngü ıün- te ve mukabil hücumlarla ileri lıaro-

14 sonteşrinde kıtaatımız Stalin- güye muharebeler oluyor. Stalingrad ketimizi durdurmaia teıebbüa el'
grad mıntakasile Tuapsenin oimal müdafileri fedakarca.sına bu hUcum- mektedir. Bir ketimde ön .aftaki er. 
doğusunda ve Nalçığın cenup doğu- lan püskürtmektedir. Ancak bir ıo-- lerimiz, mühim bir köprüyü iıgal 
sında dü§manla muharebeler yap- kakta dü§man küçük guruplanmızı ettiler. 
tılnr. Diğer cephelerde değişiklik ol- geri ıürdü. Üç gündenberi devam Diğer bir keıimde Almanlar tank
madı, eden muharebelerde düımanm 1 7 larla ve otomatik ıilihlarla hücum-

tankını, 14 top, 1 7 siper havanını da bulundular. Kıtaatınıız 6 düıman 
1 3 ıonteşrinde hava kuvvetleri- tahrip ve birkaç bin dü§man subay tankını, 2 otomobilini tahrip ve 150 

miz cephenin muhtelif kesiflerinde k ik J 3 d d ve erini yo ett' , üıman uça- üşman erini imha ettiler ve düı· 
1 O dügman tankını, 40 kamyon ve ğını düşürdük. manı çıkıt mevzilerine püskürttüler. 
otomobilini tahribettiler, 3 batarya- Stalingradın oimal batısında as- Tuapıenin oimal doğusunda dür-
yı susturdular ve bir bölüğe yakın kerlerimiz, mev:zileriıni kuvvetle tah- man hücumlarını püskürttük, 11 düt
piyadesini dağıttılar ve kısmen im- kim ettiler, keşif hareketlerinde bu- man tankını, 12 kamyon ve otomo--
ha ettiler. 

Ankara 14 _ Adliye VekCtletı, milli lundular ve top ateşi teati ettiler. bHini hasara uğratbk ve yaktık. Tak-
korunma kanununun hükümlerine Stalingrad mıntakasında oiddetli Nalçığın cenup doğusunda kıtaa- riben iki bölük düıman piyadesini 
dahil suçla!' ho.k.lı:ındıı mUddelumu- muharebeler oldu. Düşman ıehrin tımız faal muharebe hareketlerinde dağıttık ve kısmen imha ettik. 
millklere şu tamımı göndC'nillşUr: --------------------------------

«Milli korunmn kanununun 31 in
ci maddesinde hükümctçe veya sair 
ko.nunlar hükümlerince mercilerince 
tesblt olunan fiatlcr fe\•klndc b1r 
malın satıimas1. veya satışa nrzı 
menedllm1ştlr, Bu harcktler 59 uncu 

Japonlar Yeni 
Gine' de sarıldı 

maddeye göre cezaJandınlmıştır. Bu ----

Afril\ada n111val\l{at lI'raıısız 
lıükfiıneti kuruluyor 

suçun tekevvünü 1ç1n o maddenin 
hükumetçe veya. snlt'ıhlyeUl merclce Kati muharebeyi Amerika bu yeni hükumeti tanıyacak 
satış fiatlnln tesbıtı ıazımdır. Bir A ik 1 l k d ] ' 
malın yalnız muhık sebep olmaksızın mer a 1 ar azan ı ar d · d M•h d 1 
yüksek flatl& satılması veya satışa or usunu a 1 ver en a ınan 
arzına inhisar etmlyerek satışa arze- Sydney 14 (A.A.) - Japonlar, ) ·ı h• d k 
dllmeınesı, satıştan imtina, saklan- Yeni Gine'de Oiwil ile Gorari ara- ma zeme 1 e teç iZ e ece 
ması, muvazaa. yollle elden çıkarıl- sında yapılan en katı muharebe
ması, mahdut ellerde toplanması, d h . te ~ t 1mı 1 dı A 
velhasıl haJkm go..~ surette e ezıme ugra ı ş ar r. v-
istlsmannıı veya fiatıcrtn yiik.seltll- rustralyalılar, Japonları çember 
mestne matuf bütün hnreketıer Mlllt içine almışlar ve anlara hiç bir 
konınmn kaııununwı 32 ncl madde- selamet ümidi bıraılhıamışlardır. 
si şümulü 1çlne alınmıştır. Blnaena- Avustralya kıtalan, Japonları 
leyh buna göre muamele yapılması yoketmlş olduklarından yeniden 
ldzımdır. Bu meyanda eşynnın muh- tecemmü etmişlerdir. Şimdi 
tekirler ellnde tedo.vüiü netıceslndc Gorari'ye 18 kilometre mesafede 
husule gelen sun'l flııtıerln carı fl- kfı.ln Wairopi üzerine yürümek
atıerı birkaç mlsllno çıknrdığı naza- tedirler. 
rn alınarak ihtlkAnn blr mekaniz-
masını teşkll eden bu hareketler de Lorıdra .l 5 son teşrin (A. A.) -
ona göre cezalandınlmalıdır.• Salomon adalan civarında bü-
Tnın!mde ayrıca htibubnta el kon- yü~ bir deni~ muhare~esi devam 

ma.sından mütcvelllt suçların tok•p edıyor. Ameriknn Bahrıye Nezare
şekll 1z:ı.h edilmekte ve geclkmelere tinin tebliğine göre, bu muharebede 
meydan verilmemesi blldlrllmekte- her iki taraf da zayiata uğramıştır. 
dlr. Fakat dü§mana faydalı olmamak 

için şimdilik tefıilat verilmiyecektir. 

New - York 14 (A.A.l - Washlng. Bu isyan, çok şlddeUi olacak ve 
ton'da selfihlyettar mahafllde beyan Almanlar buna karşı muka.veınet im
edlldlğlne göre Birleşik Amerika, şı.. kl'mını bulamıyacaklardır, 

malt Afrika'da. muvakka.t olo.rak te- , • • 
şekkül edecek ola:ı Fransa hüküme-, Mareıal Petaın Afrıkaya 

tlrllecek ve müttefiklerin yanında 
tını hukukan tanıyncak, vücuda ge-ı mı gidecek? 
mihvere karşı harbedecek olan yenı Londra 15 (A.AJ - Mareşal Pcta!ıı 
Fransız ordusu tçln blr içtima nok- ve Weygandın blr hükümet kurmak 
tası gösteril~ktır. Bu yenı Fransa üzere yakında Afr!.kaya ge~k.lerl 
ordusunun . ha1z olacağı kuvvetin te- söylenmektedir 
sırt pek büyük olacnğı WaShlngton'- ======·======== 
da umumiyetle kabul edilen bir dü-
şüncedir. 

Almanlarıa İtalyanlardan zapte. 
dilm~ olan malzeme ııe Fransız or
dusunun büyük bir kısnu hem de re
kor teşkil edecek derecede kısa blr 
zaman zıır!ında teçhiz edilecektir. 
Şimdi bllindl~lne gbre Fransa mllletı 

Gönül~~ 
Cehennemi 

Güzide muharrir 
ha sövledl. İki yıldır, nutukları- Almanlar Stalingrad önünde 
l1ın edasını. ahvalin gidişindeki durdu. Afrikada geniş hareket- Yüksek ziraat Japonların iddiasi 
~enge uydurmakta cok ustalık Ier oluyor. ~arbin dördüncü yı- enstitüsünde and içme nerne 15 CA,AJ - Balom.on adala.-

gtttıkçe büyüyen ve muttcrıkler ıa... Mebrure Sami 'nin 
rafından tanınmış muvakkat Fran.: 

gosteren ve nihavet, İngiliz efkfi.- lınd.~yız.. Muttefikler . an:sında Ankara 15 - Dün yüksek zımnt n dolaylannd.n kuvvetll deniz teş. 
ıı karsısında açık &()zlülüğünün bugun bile ne yapılabılecegi, ne enstıtüsUnde bu sene yenı nıınan 112 klll rt ru: 1 lmn.k-
lnükı1fatmı kazanan Churchill edileceği hakkında hfüft. birlik t:ı.lebenbı and içme törenı yapılmı~ e aramı çıı.rpışma a:ı: o 
bu sefer, haklı olarak, ferah ko- 1 yok. Ya varın? Dikkate değer baş.j tır. _ Törende Zlmat Vekll! ve bütün! tadır. 
llıustu, gururunu gizlemedi. ılıca nokta... . fnkultelere mensup profesörler bu- Tokyo, Anıerlk.nn filosunun yn.nsı-

N'utkunda göze çarpan en hoş Nccmcddin Sadak lunmuşlardır. nın talırtbedlldlğlnl blldlrm1şt1r. 

sız hükfımetı tarafından müzaheret canlı ve caz.ip uslubile yazdığı 
gören !bir Fransız ordusunun mev
cut olduğunu Öğrenir öğrenmez bu 

en son eseri -mlllet, milletler için Alman işgal Yakında 

kuvvetlerine karşı ayak.la.ıum saati AKŞAl\1 sütunlannda 
çaldığı znmaıı hemen 1Syan ede- \.. ~ 
cektlr. m ?:d'J 



• 
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SÖZÜN GELiŞi HARB DURUMU 
Klasiklerin tercümesi 

M aarl1 Vek1l1J.iinbı, bb buç1IJi lelM "libl kısa bir zaman ev .. 
ftl bütün memleket mtineneıiertıd fi .,_,...,. ~fuuaJıl 

glr:lftlji klislklu.l tercüme faall1eü dünya fikir ve ecJeblyatmın 
beill bafh en bilyilk Jdtaplanndan elli kndannı ılmdlden cUUm.l· 

'le kazandırmış bulunuyor. İrfan hayatı.nmın bir d&ıilm nokta· 
11nı tqkll ettiği muhakkak olan bu 'hldile Avrupa fikir ve mm.at 
Alemine tam m!naslle &irllimldn tik büyök adımıdır. Ştmatye 
:kadar memleket kültUrilne -hJzmet etmefi vazlte bllenlerl.n diln· 
ya klasiklerini milli kUtilphanemhcle tamam görmek arru1an 
devletin layık olduğu değeri vererek bu önemli f şl üzerine aJma. 
slle gerçekleşmek yolunu tutmuştur. 

Judy Garland'ın hayab ve muvaffak 
olmasının başlıca sebepleri 

lngilizler Tunus 
toprağına girdiler 

Son uma"Qlarda Amerika'da. 
çok ra~et gl5ren pek genç bir 
sinema yıldızı vardır: Judy, 10 
haziran 1924 te Amerika Birleşik 

T obruktan da 50 mil ilerliyerek! 
hükômetlerinden Mlnesota dahi-
linde Grand Raplds fehtVıde 
döğmuştur. Bfnaena1ertı ftindl 
nncak ıs yqmda bulunuyoı, Bu 
yaşta bir kızın yıldızlar sırasına 
girmesi ve bir çok :filim çevtrriie-
81 pek az görülmüştür, Jud1 G&
land bu muvaffakıyetin! her ,ey
den evvel zekA.sına ve yeni bl» 
filim tarzı yaratmamna borçl\1-
dur. Şimdiye kadar bütün lillıd1 
ferde aşk ıstırabı çeken, flhu~ 
meşum kMın tipi denilen ~ 
Ier vardı. Judy bu tiplere isyan 
etmiş. daha lnsant, h9.kild haya.
ta daha yakın bir tip yara~ 
tır. 

Gazala üzerine yürüyorlar 
Çevresi içinde bulunduğumuz modem Avrupanın kültür 

temelini şimdi dilimize çevrilrneshıe başlanmq olan eserler te.ş. 
kil etmektedir. 1\llJU kütiiphanemfz bugüne kadar dünya klAsfk .. 
Jerinln tanı bir tercümesinden mahrum olduğu için llselerimlzi 
felsefe le edebiyat okuyarak bitiren Türk çocuktan Yunan ve 
J~tin kIAsiklcrlJe fikir ve sanatta Deri gitmiş milletlerin dünya· 
ca tsmnm~ şaheserlerinin yalnız isimlerini öğrenerek çıloyor
lardı. Mektepten sonra ela bir yabancı dil edinemtymıin kültür 
dağarcığı mektepte öğretmenin şaheserlere dair verdiği mal6-
matla saydığı şa anı hürmet t imlerden ibaret kalıyor, sonradan 
bir yabancı dil öğrenen f en bol okunuı çağım geçirmiş oldu
ğundan tcbar onlara dönmek imkanını ebediyen kaybetmiş 
bulunuyordu. Yani temelsiz bir Avrupa kfiltürü. 

Garp fikir ve sanat fılemine giriş iddiamıza rağmen edebl
,nt ve sanntmmın umumiyet itThari1e lptidaf tehassüslerden 
ibaret kalma ımn sebebini, kUı iklerl tcrcume işinbı hiç değilse 
elli ene evvel tamamlanmış 'mamasında aramak lazımdır. 
Milli Şefimiz'in dediği gibl Eski YunanWardan beri milletlerin 

sanat ve fil ·r ha\atında mc)dana getirdikleri şaheserleri dilimi· 
ze ÇC\innck, Türk milletinin kfıltürilnde yer tutmak ve hizmet 
etmek ist yenlere en loymctıi vasıtayı hanrlamaktu. Edebiya
tımızda. sanatıanm zda ı;e fikir1eıimi%de lstediğhnlz yüksekliği 

l'e g nişliği bol lardımcı vasıtalar içinde yetişmiş olanlardan bek· 
lcm«'k. t~ bii oldur. 

t te bu bol )ardımcı \a ıtalar ancak şhndi genç nesillerin 
Jm ~a dök lmiıs bulunu or. Klfisiklerin dilimize çevrilmesi 
h ndal • deı;let karan aynı zamanda b fikir ıe sanat adamı 
olan dcwcıli ~1aarif Vek.Jiıniz Hasan Ali Yücel'in elinde hızln 
ger ki~ ıek talihine kavu muştur. Cumhuriyet mckteplerlnln 
sır!llannda ;vct· en Türk çoc klan ıe.frfan h:ıyatımız lçln ne 
ısc' inilecek bir hadi e! Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Yeni şekil dolandırıcıhk! 

Judy meşum kadın değil ha- Judy Garland 
yatta gördü~üz genç k1z 
rolü oyruyor. Bu tabtı rol kendi· için iyi blr istikbal bekleneblle
slne çok yakıştığı gibi herkes c~~nı söy emlşlerdlr, Fa.Kat çok 
tarafından da çok beğenllmlşttr. gecmeden ablası ev1enince üçler 
Şimdi Amerlka'da genç kızlar numarası bozulm~ur. Bunun 
Marlene'ye, Greta Garbo'ya, Joan üzerine Judy sinema.ya meylet
Cra.wford'a değil Judy Garland'a mtş, tilin}. çevirmek istemiştir. 
benzemek ıstiyorlar. Sinema, ye- Judy, Holllvud'a giderek: Metro 
nt bir tip yarattığı için ken- Goldwyn şirketim~ müracaatla: 
disine borçlu olmalıdır. Judy'nln 18 senelik sahne tecrübem \aı·, 
ana ve babası da artısttir. Baba- beni angaje ediniz» dem~tir. 
sı Frank Gumm, annesi Ethel Filim şirketi memurları pek 
müzikholde çalışırlar. Judy, üç genç bir kızın bu gartp müracaa
kızlarından 1k1ncisldir. Henüz 3 tı karşısında kısa b:lr tecrübe :tu
yaşmdayken ablası Virginia ve mı çevirtmışlerdlr. Genç kız bu 
kendisinden bir yaş küçük olan filimde muvaf!nk olduğundan 
Suzanne ile birlikte sahneye çı- angaje edtımtştir. Fa.kat kendi
karak şarkı söylemlştlr. Üç kü- sine mektepll kız rolleri verlli
çük çocuğun şarkıları beğenll- yordu. Judy bir müddet sonra 
miş, bunun üzerine kızlar her se- bu rollere isyan e~ ve bugün
ne bir iki ay Amerika'mn muh- kü genç kızlann yaşayışlarını 
telif yerlerlnl gezerek numara gösteren fillmler çevirmek 1ste-
yapmışlardır. Bu sırada bir ta- dl~ini söylemiştir. Bu müracaat 

Bu şekilde dolandırıcılık da çıkar, bana bırak. Seni şu cami raftan da mektebe giderek ders- aı~a uyandırmış, genç artist 
yent çıktı. Karşı evde sadaka ve- avlusunda beklerim. Oradan ye- Ierine devam etmişlerdir. ilk fllmlle büyük muvaffakıyet 
rtyorlar, git sen de al, diye ço- n1 palto ile elbiseyi alınca bana Judy 14 ycşına geldiği zaman temin etmiştir. 

Şimali Afrika'daı 

ŞJmalt Afrika' da mlleadelo 
timdi Tunus topraklarİna intikal 
lıhm~tlr. Londra1 dan ııelen ha• 
~erlere g3re Almanlar, Tunuı' a 
hava 7olile kuvvet ~ndermlJ• 
1ar ve bir rivayete g8re kenclile.
rine mukavemet eden Fraruıı 
ramizonile çarpıımıı.lara baıla
mışlar, büyük tayyarelerle Tu• 
nU-1 a 1 2 tonluk tanklar da in• 
cifunıılcrdir. Almanlar, deniz· 
den de Tunua'a kuv\"Ct g8nder
meı; çalıııyorlar. 

Cezayir" do Bone ve Bougie 
ıchlrlerinl inal etmiş olan gen~ 
ral Anderson'un kumandasın
daki yerli İngiliz ordusu, sUratle 
rolunn devam ederek Tunus 
hududuna vannıı ve Parls rad
yıottına g8re 1\ın.us hududunu da 
atm~tır. Londra'dan gelen tel
graElar, 1'unus'a giren İngillzle· 
rin Bizerte Ozerlne y{lrlldü~U 
bildirmektedir. Eğer Tunus' a 
geldiği bildirilen Mihver kuv
vetleri gerl alınmazsa bugUn yn• 
nn garptan ilerleyen İngiliz kuv
vetlerile mu'hare'Deye tutuımıır 
lan beklenebilir. Amcriltalı'lar, 
ıfmalt Ah&a' da Cezayir, Oran 
vo Darülbeyza' da takviye kuv• 
vetlerl çıbrmaln devam edi
yorlar. Nakliye gemileri, Fran
sız amelesinin de yardımile ıU• 
ratle hoplblmalttadır. 

Londra'da ıal!hlyetli mahfil
lerin fikrine ~re ılmalt ACrlka
nın MUttefikler tarahndan lnali 
MihvCC"f clddt Eorluklar k.ar,ı.ul• 
ela bırakacaktir. Zira i\lmanya 
tlmalt f"ranlİz Afrlka'ftllC:lan al• 
dı§-ı fosfat, Ko\>alt, ,.ubek ev• 

saflı demir cevheri, mangan 
antimuan gibt sanayie ve zira.al 
yarayan blr çok krymetll mad 
lerden mahrum kalacak 
bULhun aksi tesiri gelecek ae 
Almanya'nın zirai istihsalltın 
da görülecektir. 

Toulon'dald Fransız donaı 
ma.sının !kıbeti hakkında y 
bir haber alınmamııtır 

Libya cephesinde: 

Eı.welkl gün sabahleyin Tol 
ruk'u zaptetmif olan lngiliz ku 
vetlerl llerleylşlerine devnm ed 
rek bu mühim deniz ı.issünd 
Cazala'ya doğru 50 mil llerl 
ml~lerdir. Bu eüratll yUrüyiiı d 
vam ederse, Bingazl fiehrfnln d 
~ugUn yarın lngil zlerln elin 
dUjme i bcklenebiür 

lngiltcreden havai an uz 
menzilli lngiliz bomba uçakla 
Alp daği nnı a~arak halyad 
Çenova ochrini §iddetle bombııı 
drman etmlıılcrdir. ltalyan te 
lfğl, ~ehirde hnsarntın mühim o 
du~nu bildirmektedir. lngil 
tayyareleri bu akın esnasın 
hiçbir zayiata uğrıunamıılardır . 

Dolu cephesinde: 

Remıt Rus tebliğine 
Almııhlann Stalingrad'a ya 
tık.tan yeni taarruzlar kendiler 
pe a.~ zayiat verdirilerek pU 
kttrUi1mUft{lr. Rualar, Kafka 
ya•da Tuapıo'nJn ılmal doğusu 
da ve Nalçık'ın cenup do 
d a tct~bbUıll ellerlndo lan 
(Jurduklamı, l:iuı mevzilCTder 
A1manlan attıklannı bildirlyo 
lar. 

cukcağızı sokak ortasında soyup bir mahallebi ısmarlarsın» dedi. ~kılan ciddileşmiş. çocukluk- Judy iyi musiki bilir, çok gü
zoğana çevinnl§, karnesiz şeker Ne iblleyfm ben, bay hA.kim? Söy- tan çıkmışlardır. 1933 - 1935 zel danseder. Sesi güzelcili. Da.
alacağım diye üç kadıncağızın ledlğtnt 88h1 zannettim. Par- Şikago serglst münasebetlle bu ha ziyade §arkılı tlllmler çevir
da bir hayli paralarını dolandır- desümü, ceketim1 çıkarıp ver- şehrin sahnelerinden birinde mekle beraber dramdan da iyi 
mıs. D!vaya, asliye ikinci ceza dim, ben de sokağın içindeki ko- söyledikleri şarkılar beğenilmiş anlar. Boyu 1.53, kilosu 44, göz
mahkemesinde bakılıyor. Maz- nağa gitUm. Fakat oralarda ko- ve münekkitler üç kız kardeş lerl siyah, aaçlan kestane rengt-
nun İbrahim yirmi yaşlarında, nak göremedim. Btr evin, kapı- ................ ....................... dlr. Çok mevzun blr vücudü var-
soluk benizli zayıf rek1 bakışlı sı.ıµ çaldım, meseleyi anlattım, yor. İstersen sana da alıvereyim. dır. Daima mütebesslmdir. 
bir delika·nıı.' .Da.va~ı1ar, Hikmet hep gillil§tfiler. Geriye d6ndü- Ldkin ben de kiloda be;;ı kuruş Judy çevirdiği flllmlerden birl
adında on dört yaşlarında bir ğüm zaman bu adamı da bula- ayak kirası alırımıı dedi. Aman sinde Mickey Rooney ile taruş
çocukla Nı\zlme Aliye ve Fe~ madım. Pardesümü, ceketlm1 evlAdım, bana iki kilo şeker alı- mıştır. İki genç artıstln birlikte 
net adlarında uÇ kadın. Evvel!\ alıp kaçmış. ver, dedim. O sırada karşıdaki çevlrdlklerl flllm Amerlka'da çok 
buıüardan Hikmet dft.vasını an- Maznun İbrahim: komşu da duydu, kiracısına har beğenildiğinden bundan sonra 

HOKOMET NEBATI YAGLARIN 
YÜZDE 15 iNE EL KOYDU 

Jattı: - Hayır reis beyi decll. Mesele ber verdi, üçer kilo şeker de on- bir kaç filmi birlikte çevirmişler-
- Sokakta gidiyordum. Bu bu çocuğun söylediği gibl değ1.l- lar 1stedller. Şeker paralarını dir. Bu hali nişanlandıklan, ev

maznun karşıma çıktı. Sırtında dlr. Elbise dağıtma hikAyesinl o delikanlıya verdik. «Siz şu kese lenmek üzere olduklan şaylala
yent bir palto vardı. Yanıma so- bana söyledi; Sen §U eski par- kAğıdrnı tutunuz da ben gidip nnın çıkmasına sebep olın\ıştur. 
kularak· , Arkadaş dedi Senin desümle ceketimi biraz tut da şekerlerinizi getireyim» diye pa- Halbuki Judy birdenbire Dave 
mrtındakt pardesü '~ak ·eskimiş. ben gicllp oradan bir palto ve ralan alıp gitti. Gidiş o gidiş. Rosc adında bir bestekfı.rla ev
Elbiselerln de eski. Belll ld yeni- elbise alayım. Ben geldikten son- lbrahlm bunlarıın ifadelerini lenmşltır. Bu evlenmenin Mic
.s:lnl alacak paran yok. Sana bir ra senin paltonu beklerim, sen tamaınlle reddetti. key'in çok canını sıktığı söyle· 
yol gö tereyim. Şu sokağın için- de gtcllp alırsın» decll. Eski par- - Yalandır, bay hAkinıl Ben nir. Bu iddianın ne derece doğ
de buyuk blr konak var. Onun desüyü bana bırakıp gitti. Saat- bu bayanlann yüzlerini ilk defa nı olduğu blllnemez. Yalnız şu
sahibi geçenlerde tramvaydan Jerce bekledim, bir daha dl5nme- görüyorum. Aramızda böyle bir rası malt1mdur ki Mlckey, Judy'
düstü, bacağı kırıldı. Hastanede dl. Her halde yenllerlnl bulunca şeker meselesi de geçmedi, para- nfn evlenmesinden az sonra Ava 
tedavi edilirken; tamaınlle iyile- tekrar gelip bunları alınağa Jü- lannı da almadım. İftira ediyor- ~ardner adında 19 yaşında genç 

Bu yağlar, ihtiyaca göre memleket 
her tarafına tevzi edilecek 

Ankara 15 (Alqanı) - D11n ııesm1 ceği müe.sseaeıer emrine fımıı.de 
Gazetede çıka.n bir kararnameye gô- lmıdut.ıı1acaktır. 20 gUnden ı 
re hü1dımct ıstııua.ı edilen zeytin ve 1~1n tnhakkuk etttrllecek depo 
n~att ya~ln.nn yilzde on bqme el- reti Ticaret VekO.letınce yedleı 
koym\llt111". Alınacak yağla.rııı 1htJ.. verllecckUr. 
yaca göre memleketin her ta\"afında. Alıno.n yağların muhafazası 
tevzll 2ıçln Ticaret Vektıletlne .salAhtyet mahfuz mo.halleı:; ııe depolo.n, 

şip çıkarsam fakir çocuklara beş zum görmedi, dedim. Ben de es- lar bana. bır kızla evlenmiştir. 
ytız liralık elbise dağıtacağım, ki pardesü ile cekeU orada dola- İbrahim karakolda suçlarını Judy'nln kocası henüz 22 ya-

verllmckted1r. 
Bu yağların hükilmetçe satın nlma korunma kanunu hQkümlerlnc 

flatıert §Byle tesblt d.llmJştlr: icabında ı~ıı.le ve istimale Tlc 
diye adak adamış. Ben gittim, şan !akir bir adama verdim. itiraf etmişti. Mahkemede, zabıt şındadır. Kan koca spora. bayı
fakir olduğumu söyledim bu pal- Onun sözleri yalandır. varakalannın da doğru olmadı- lırlar. İkinci bir zevkleri de polls 
toyu verdiler. Blz bu semtte otur. Dedi. Bayan Nftzıme de şunla- ğım ileri sürdil. Fakat gerek ev- romanlan ve sinemadır. Boş va
duğumuz için bunu haber aldık. n anlatt1: ıak ve gerekse şahitlerin ifad~le- kltlerinde ya polis romaıu okur
Başknlan henüz duymadı. Dilen- - Kapının önünde duruyor- rlle mçlan sabit oldu. Kendısi- lar, yahut sinemaya gidip fillın 
eller duyup kapıya toplanmadan dum. Bu delikanlı elinde blr kese nin hırsızlık ve dolandıncılık seyrederler. !kist de tatlı şeyleri, 
sen de git, palto, elbise al, dedi. kAğıdı şekerle geçiyordu. Merak suçlanndan müteaddit sabıkala- pasta, çıkolata, dondurma, mey-

ı • s1Ui VekAlettno mezuniyet verllmtştlr. 
ZeytlnyaRian, ytlzde ,., a 

kllosu 80, rafine '19,11, yüme 2,11 Bu knrarnamentn tntb1kl için Ti 
asıtıı ekstra 77, ytızde s,& asitli bi- ret Vektıletı hesabına Izmir üzil 
rlncl yemeklik 73,5, yil7ıde 4,11 asltll incit tarım satış koopcrntınerı 
11dnci yemeklik 70,50, yüzde yanm 11#1 emrine altı mlly0n llrnyıı ka 
ecnebi maddeli laçant 67,25, yüzde bir mlltedavll sermaye tahsis ol 
beş uıtll sıra malı 69, ytızde sekiz mu~ur. 

Benim elbisem, pardesüm var. ettinı, oğlum; şekeri nereden al- n bulunduğu da anlaşıldığından vayı pek severler. 
F..skl de olsa çıplak değilim. Ba- dm? dedim. <Benim dayımın bir sene müddetle hapsine karar Judy yeşil rengi her renge ter
na vermezler dedim. «Onun kolar dükk!nı var. Onda şeker çok. verildi ve tevkif edilip haplsha· clh eder. Geceleri erken yatar ve 

asltll sabunluk 65,25, p1rlna yağı 
112,11, pamuk ya~ 70,5 kuru~tur. 

yı var, dedi. Pardesünü, ceketini Dostlar, ahbaplar isteyince veri- neye gönderildi. her gece 9 saat uyur. 
Bu yaRlo.r, mnesseseıertn depoların. 

da Ticaret VekAlcU veya memur ede-

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 125 Yazan: (Vl - N6) 

nu isterseniz kazmayı orada bırakan kestiremiyorlardı. mck istiyordun, İzin istemiftin, ver-
benim, amma cücenin hasta olaca- Emin tAJlıia çıktı. memiftik değil mi? Haydi timdi 
ğını keıfeden, gelmiyeceğini de ha- Evin içindeki aeaizlik hayretini mlisaade ediyorum. Git. 
ber veren ıcne benim •.. Öde,tik ..• uyandırmııtı, Bu kadar gürUltU et- Merakla bodruma ineli. Ördüğü 
- dedi. tiklerine nazaran kaynanuının ali- duvann yıkılmıt olmuını hayretle 

Borjiya Melahat beyaz patiska ör- kadar olarak karııcı çıhnaması im- eeyrettL Akıl, llJ' erer gibi değil. 
tillü 1edire b01lu boyunca uzanmıfo kinaızdı. Tam geriye dönmüıtü ld rezelerin-
)ifa kanıUlP'or; hattl dinlemiyor Mutfakta tabak tal esi ifitiyor· den çıkmıı tahta kapı dikkatini cel-
göriinüyordu. Yorgundu, ainirliycli. du. Oraya indi ' ça • betti. 
UykUS11%1uktan da 'deta basta gibi Beslemeyeı · Dizlerini döverek: 

Kahya efendi, bu emri yerine ge· jain:irli bir atalı bir 7ukan odada do- o1muftu. N d b-yük· d" - Ah Hoplea ..• Hoplea •.. Ho~ 
tirdi B. !!..• d - ,_.,_ ın ı--ryor. - ere e u hanım, - rye i .. "f • b"•tü L la r A b . ır uı.ı ıuwı;a •Oflr&. pafan _, • c- Şu emada rahat bir yatak ol· d es ın marı eh u n 'DUO r ca a 
oclaaı, bir noter yazıhaneain• dön- - Bir kwe iociri berbadettik ço- aa da Rızacıiımla içine gömül- .ar u. Bil . b f d" o·· o nerede? 
müıtü. Müftüye bahtettiii vakıflar cuklar, çok fena oldu, çok ••• Şimdi sem > diye düıünüyor ve baı ucun· k- . ~!or~m e~e d~~ 1' •• •• un Evi baıtan aıaiı dolaıtL Kafeı 
tanzim edilip muamele bittiği aırada, yeniden ite bqlamak lazım gelecek. da ~~~an yeni sevgilisinin ceketinin a .. tü~amt ınegı aagkıp dge koomuıtum; boı, odalar boı. .• Hatta 1ı8zlerine 
L•hya kapıda göründü. Amberin v.. Üzerimize dikk_ati de celbettilı:. Bun- au encereye oy um, aynahyor- • d M k t • b 
•

11 
" düğmesile oynuyordou. d ınanamıyor uı ar en masa Of. 

Jlllld& o da el pençe divan durarak, dan aonra intiyadı davnnacaklar- Dü k" H k ts' llk um. Beyninden vurulmaıa dönmüo, 
ba,Ueı cMaalesef, doğru ••. > !tareti dır. Kim bilir acele ile kaçarken ne n gece ~ n;uv~ a .. ıye ız . - - Canım bu lafları bırak! Büyük yumruklarını ısırmııtı. Sonra a14ğıkl 

b mühim izler bırakmıpzdır. Koekoca ten aonra, ma ut ıstı agacına nıs- hanımı soruyorum d k d t d.. dU 
yap ' .. · · · · · peten yakın bir barınak olan Köse- 1 f . · 0 aya a~ a aş annın ~acına . on · 

Bunun uzerıne, Abidın pqa, ıkı kazmayı unubnakl Ne rezaleti Am- . . .1 . . l _ .ı· K·· - §le e endım: ben de onu an- O bedbınce konferan11 verdı. Kaz-
elü 1 _ I .. k da k I .. Old b" Jı: nın evuıe ı tıca etmıı eraı. ose so· ı tıyoru • T .. '- d b' d ki . ti e ıı;o tugun enanna yanara ma ne yapa unr u ır ere... k k ka d k' b" d ıa m. am aut .ıı;ayna ı, ır e mayı unuttu an lçın cloa anna çı-
ayağa kalktı. Hiçbir fevkaladelik Fethi Tela bir yer ro4lderine <Jiz a k pıal~lnın !~~ın a 1 ı~ 0 ayı baktım, büyük hanım haz.ırlanmı~: kıştı. 

.. • d ö'---.. ü L d 1. k d 1. ,__ 1 açara , e ı e yuıı;(i f14ret etmı~: t lA · • d B "d" . A A • gostermryor u: ç &rnuıt ; .ıı;e er ı e er ı ,oo.ıını aa - f . • • e n§ ıçın e. c- en gı ıyorum, Ve şimdı, hala, Bednye Rızanın 
- Bu de vuiyetname tanzim ltyarak: -. ıte. - demışti. - Şılte, bat· beyefendiyi bulmağa gidiyorum! Şa- ceket dp~mesile oynarken, bütün ki-

ede<:eltainiz ..• - dedi. - Meali ıu- - Canım o kadar izam etme. tanıye, yorgan, çarpf •. burada her yet hen yokken gelirse, bodruma inata, feleğe, mukadderata her ıe-
dur: Kerimem Bedriye hanımefen- Sen bu ıon ıünlerdc fazla evhamlı ıey var. Arzu eden serıp yatsın... İrup bir göz ataxı.> dedi. ye her ıeye kızıyor: küplere bini· 

Bu kararnameye göre nt"b::ıti 
lııtlhsal eden fabrikalar tctihsal 
imal ettıklerl bütün yağların nıı 
nnı her ay sonu vazlyctıerlne 
nihayet müteakip ayın Uk on 
günü 1ç1nde mahallin en büyük 
kiye memuruna beyanname ııe 
dlreceklerdlr. 

Fiat etiketi koymıyanlı 
Dün Mllll korunma mahkeme 

Pat1h ve Şehzadebaşından bl:rçOk 
tıkAr va.kalan gelm.lştlr. Bunlar 
tl§& çıkardıklan efya v~ ma.ller · 
r1ne flat et!ketı koymadıklanndan 
suçludurlar. 

Ara durakların 
kaldırılması kararı 

Bazı tramvay duraklannın kal 
ması. hakkındaki karar ~n snb 
tan 1Ubaren tatbik edllecettUr. 

Tramvay idaresi, talebe 12Xilhaı:n 
örilemek 1ç1n derse başlama ve m 
teplerln tattı ısaa.tlerlnc göre tm 

vay aeıerıerlnl arttımnotıt. J 
eliyi evlatlıktan ret ve blitün ıerve-- oldun. Aktam cüce Ruhiden filin Fa.kat asabiyet o dereceyi bu~ Köse Emin dişlerini gıcırdattı ve yordu. 
timden mahrum ediyorum. Neyim hah.ediyor, bizden evvel ite batla- muıtu k.i kimse bu teklife yanll§ma• düıündü: Kulak kabarttı. Sokaktan geçen Zilkade 6 _Kasım ı 
Tarsa, damadım Orhan Sami bey• DUf olmalarından korkuyordun. Hal- dı. Ve hepsi de patiska örtülü min- - Avanak kadın! Cüceyi kac;ırt- biri kapısının önünde durdu. Zil ça- s. tm. OU. ÖR. tkl. Ak. Ya 

•Takvim • 

bırakıyorum. baki selen giden olmadı... derlerin bir kenanna ilişip düıünce-- tı. Sonra da telaıa dütmüı.> 1 nıy r Ki olsa gerek) Bu saatte E. 12,13 l,56 7,rtT 9,44 12,00 1,3 
~-.!...__.~••:•:_..._~..__._.._..i_~Rıza~~bo~y~au~n~u~b~ü~k~tü~:~~-----_rl~i~d~ij!tiı~·n~c~el~i~o~tu~r~d~u.::...,_~B~u~m~a~c~e~ra~n~ın~..2:B~cs~l~em~ey~e'...!!d~ö~nd~ü~·:~~---~---_u~

1

.~
0

~·.....ı~m ...... ~---~---------lL...ll&-Aıı.ı:ı...:ı..a:~UM:...IA~.ı..ı:u...~ v.- _ _. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ • 

Pahalılıkla mücadelenin ŞED1R 
baılıca ıuiillerinden biri 

DADERLERi ) fı YEDiKULE ZiNDANLARINDA 1 
Ekmek sahşı Peyniri pahalı l~-'11-e!rika-=N=o=. 4=8 =·--==Y=-az_an_: İS-=k=en=de=r F=. =SE,.RTE-LLlrl Cenup yiJ.iyellerimi.r:in birinde ye. 

ni bir c.Memur iistib1ik cemiyeti> 
lronılm~. Diğer Vilayetlerimizde d• 
Lwıa bem.zeı- lamı11ar Tardır. Fakat 
kooperatif denen ve Garpta parlak 
aemettler ~ miieHeteler biz.de 

Fatura 
kontrolları Bugünden itibaren yeni 

fiat yü~ilrlüğe girdi 
amumiyetle öyle fena ld~ olan- Zahire borsaıi liaricinde 
mUffur ki, hemen hepimiıde: «Bmı- faturasız satıa yapanlar Sa.bit ırelirliler haricinde bulunan-
d -'--? Adam d l. ~ lara mahıua olarak Oaimt etıclimen 

satanlar 
Bu gibi bakkallar llaldOn

da takibata geçildi 
an ne ÇUUU" ••• sen e .. » hk ·ı k 

kanaati doğmuştur. m emeye verı ece tarafından fiati ıtesbit edilen 27 Jw-
Lakin. yanlış kanaat... rtıftan ekmek aatıp bugünden itı"bD.· 1 Peynir tacfrlerlniri ~y:nlrl toptan 
Pahalılıkla, vurgunla pençdepnck Fatura koutrollarına devam edili- ren başlama]ctadır. Belediye iktisat 120, perakende 140 ltarup satıla

iç;'n e:ı mükemmel nazari çarelerden yor. Villyetln tebliği Uzerino lhnre- müdürlüğ~ d~nden itibaren icab- ~ğına dair Ticaret odasına ı~z ver
bıri bu istihlak cemiyetleridir: fkti- kete geçen alakadar memurlar ilk eden tedbırlerı e.lnıııı, Fmncılar cc- dikleı( yazılmı§tı. BUytık magazalar 
sat Vekilliği müzahereti ile mi, yok· tefti,leri?W!e epeyce faturasız 'eatı§ miyctino tcbli~~t yaparak memur ve p~rl pernlcende ı.~O kuruşa ver
la devletin dQ:rer bir dairesinin des- yakalarnııılarclır. Fakat kontrollann halk kamelennın fınnlnr tarafından dikleri yazılmıştı. Buyük ma~azalar 
teğİ ile mi olur; lıer bölgenin, her geçici olmadıA-ını gören esnaf fa· derhal kabul edilerek memurlar lann nnkliye masrafını ve fireyi 
mealek erbabının en basit ihtiyaçla- tura iııine dhemmiyet verdiğinden iç.ln 11. halk için de 2 7 kuruıtan öne alirerek peyn{rl 140 lrunıotan 
nnı doğruca müstahsild tedarik aon bir w gUn'kU teftiı,ı1crae fatura- ıı:atış yapılncağını bildirmiştir. yukan .attıkları görlllmUş, takibata 
edecek cihaz1ar kurulması, bunun aız satı~lar ıazalmı§tır. Ş.imclilik hnnlnrda bir ekmek sı- geçilmiştir. 
da ~ezi ,ekilde idare edilmesi Faturalan ~ilpheli görülenlere kı~haına meydan vermemek üzere " Aliıka~nrlardan Sğrendiğimize 
bellu de bu iktisadi savaJta kahrol- fiat dcğiııiltliğin.in aebepieri ıorul- ofıs tarafından normal zamanlarda €ore bazı ıstı'hsal yerleri lııta.nbulda 
mamamız için başlıca çarelerden bi· maktadır. Cevaplar tetkik olunduk· verilen uı::ıdan lru:la un verilecektir. toptan peynirin 120 kuruı,ıa aatıl
ridir. tan ııonra 1htiklir yaptıldnn sabit Bu sur~tlo E~rek memur, gerek ~alk dığını haber nlnrak yerind~kl fiatleri 

lstırabınuzın nsd sebebi: müst.ah· olanlar evTakı ile birlikte Milli ko- karnesıle rnuracaat edecekler ıste- de 120 kuruşa çıknnnıı,ıtır. Yerinde 
ailden yoğnltı.cıya gelinciye kadar, runma mildde1umumtliğine veril- dikleri fınnlardnn ekmelderinl te- 120 kuru§tl alınan peynirler buraya 
mal fiati. elden ele geçerken fırla· mektedir. darik edeceklerdir. daha pahalıya mal olağından Ti· 
dıkça fırlıyor; hatta kötü bakkalın Faturala ti• et hi ,_. Belediye ekmek aatı~ında Jiolsuz· caret oda.ııına aöz veren tacirler bu 
'-"hn af d • . r, car ve za re oor- l w . .:ı ek ·-ı- b' il al k eki _ı_ d' p· e>o e r ın a dururken dahı, taksi· sasınca da tetlc'k ed'] kt d' H uga meyoan vermem ı....,. ır r.ıa arı ma tan ç nmcıde ır. 1-

treı• • • ib • yük' el' f ihl 1 1 me e ır. er "dd t b • db' 1 1 k 1 i 1 1 mc . etlı ~ f!l ı b s ıY.or. sti ak hafta, borsa harici satış yapanlardan mu w ek sonra a~ y_enı 
8
te ır ~1,~ · y1nsayakçıl arı bant pbeynhr er . cvve cc 

cen-ıy en qte unun önüne geç· -'---1 la la d I k d magn arnr ı;enmştir. u ıyeru ga- a ınara stan u u:z:. anCSlne yer· 
k imk• . Yft.K.I!. anan r ee:z:.a n ırı ma ta ır. ] .. h b lk 1 · ·ı · l d' B k 11 

~~ ~ • ~ın~-na~yece kabiliyetli Bundan sonra bu knbil aahş yıı.pnn- ra.r aka :ord. er -:ktte ~tı~~n fa ' cşt~ ln. Pkinır ek ir: a ?ktr: 
ob. u~ ıçm oldirt .d. e aanlacağmuz larm da Millt 'korunma ma'hkemcsl· adnca k en .... ı .mın a asın1 ab.•l ckn·ı:ı- pe0ynır _e1 rı. sa 1ıJ5·a0ra 16t0ımkat ettı en 

;.r muessese ,e ır: .
1 

... . l l an e megını satın a a ı cc ·tır. m rterı erıne , uruşn Mt· 

M-•- • ne ven ecegı an aşı mı~tt. A k · d k] k 1 d k _J -=teplerden beri öğrendik; son- nca , aemtın en u:z:.a o anta ar a ma tao r. 
rn da, Garp h.ayabnı kitıq>larda ve yemek yemek mecburiyetinde olan· 
uözümüzle tetkik ederken gördük Pı·yasa durgun ıara ancak li:r:amt bir. nihayet iki 
ki kooperatifler, kapitalist :rejimi kuponluk ekmek satıl bilecektir. Bu 
İçbde de, pek hafif ve pek koyu suretle her fınn kendi semtindeki 

Et fiatleri 

- erak etme. ala,ınl. 
Dedi ve eu beytt okudu: 

Genç Mnhmud\lll okuduğu beyit ona 
eski n~ll günlerini hatırlattı. Ka§
lannı çatanık b1r kennrn. çekıllp 

Zalim kasap elinden ne çS.cr ıdertU bağdaş kurdu. At'kn~ınµ - dlnlc-
koyun:t, mcdlğinı blldlgt halde - derdini dök

Bu aevdayla mnrsem adımı ıPertıı m~e ~Indı: 
koyu:::ıı. - Benlm blr sevglllm vardı. Onun

la tam b:ışgöz olacnğımız sırada ba.. 
Bu mısrnlnrdnld sözler Ahmedln ~ımn bu ıeıt\ket geldi. cİçkl ıçmlş .. D 

htıŞUna. cıtu. dediler vo beni müebbet kureğe 
- A§kolsun be Mahmut! sen be- mnhkfun ederek bu zindana nttılar 

nlm !çlm.1 okuyuverd1n 1k1 satırcık Haydl sız kiminiz ndnm öldilrmüs kl • 
bir beyit ııe ' -·• mtntz yol keserek 1nsa:::ı coymu~-
~et bir kenara çeklldl. nuz! Ya. ben ben zavallı bunların 
ıra~ dnnı a~o.sı 'Hüseylne geldJ, htç lblrful ynp~ndım. İnsanı birkaç 
ti Y • senı bekliyorum, Mah- kadeh rakı 1çtl diye ebediyen dunyn 

m~l.yo lba~ırdı. Genç Mahmut blr ~ü görmekten mahrum ederler 

kö~sye otunn~u. ESk1 dam ağn.smn 
§U beyti okudu: Öteden bir orta yaşlı &dam homur-

Madem çob:ı.n değilsin ardmct:ı. csUrU 
ne?. 

Bent yA.rden ayıranlar yüzü koyun 
cstlrüntlt 

Mahkftınlnr güHl§füler. Saz şal.rle
rtnln gellp geçtiği kahve ocaklann
da bu çeşit kOnuşmalnr ynpılır ve 
nUli:tcll bcyltıer okunurdu nmma, 
Hıdırellez sabahı okunnn maniler 
bunlar değlldl. Fakat, Genç Mnhmut 
bu ipsiz sapsız lldamlam, genç kız
ların pınar başında okucluklan m~ 
nllerl okuyacak değildi yn., Hcrkcsln 
gönlüne, durumuna, 1steğ1nc göre 
birer beyit okuyarak gönülleri hoş et.. 
meğe çalışıyordu. 

Bundan sonra aubaşının nkra.ba
mndnn blr mnhkilmn döndü: 

danarak Malım.udun ynnuııı. rokuldu: 
- BcyJt fuslı btttJ •• şlmdt dert ya. 

nıyorsun, dcğU mi? 

- Ne yap:ı.lım ablcl ın? Kime 
dert yanalım? Burada herkes dertli, 

- Sus bel Herkesin de.dl scntnkl
ne benzese, ellne çnlpnro nl~p zıt> zıp 
sıçnyarak oynardı burad:ı. 

Dell Hurşlt birdenbire af:ı. adı. 

Orta ya.şlı mnhküm 11krl'11 :>.çıkça. 
.söyledi: 

- Şunu demek lst y u budala; 
Yann, öbür gU p dl 1.h ölüı-ı::P, ye. 
rlne geçecek olan ve lahdin ilk 1';1 
!çkt yasağını ortadan kald.rmak ol -
cnktır. İşte o zaman &! n g.bll"re 
gün doğacak. Hc-ptnlz ( ffı .Eahıı" ) -
ye mazhar ola 'tSınıı! 

devletçilik rejimlerinde de enşılacak • daimi milştcrilerini ıtesbit edebilmek 
ral:amlarlıı ifade edilen neticeler Y ıyecek ve yağ fiatlerin- fırsatına malik olacnktır. S 

Hekim isen bak na.bzım.n, cerrah 1 en 
on günlerdeki yükselişin ~yam sarıı, 

Deli Hurştt bu sozlerl duyunca c
vlndl: 

- Desen e, n.blclm pad! hın ö.u
mü bize hürriyet getirecek?! 

vennistir. _Bir.de ~e, kooperatiflerin de son vaziyet .. Bu ~ul .aayes~de _hem lırı_?ların 
rnfü.tan, bır kösenın sak hndan aey· gundelık ekmek ımalı - aşagı yu-

sebepleri araştırılıyor Beni k!.mse asamaz, as:ı.r ise cyft.r 
· asarlıı - Öyle ya. Dordüncü Murattan 

ı:rtı~ hayır yok, Herkes onwı için lkt 
nyai'l ela. çukurda diyor. İyl blr pa
dişah idi amma, ne yazık kl oluıne 
mahkfundur • 

rektir kan - tcsbit edilecek, hem de ea-
All~ ra:z:.ı ouun: Devlet, me- dJ!edr nevi yryluk. ecd~~ vde ya~d fiatlerin- İ1} bu suretle kontrol edilebilecek- Et fiatleri dü~memiı,ıtir. Fiatler, 

murlara, üt k iti b" k u.rgun un e evam et- tir alakadarlar tarafından incclenmek-
vi;.. b"m mmbte a ere dve ır daç ~tir. Fasulyeler toptan 55, en iyi · tedir. İskelelerde bekletilen kasaplık 
.. ~ u tlC8 - e-ece e- cı sı · 6'5 k · M rece - kimine bedava pabuç, ki- . ~ erı ·uruşa, mcrcımek 83, ~n emur aİlelerİDİD hayvanlann aevkedilmcsi için Dev· 
mine k11ma.4, kimi:ıe de öteberi «~ ~.S .~rup, • nohut 50 ikuru§a let demiryollanna müracaat cdilmiıı· 
erzak verecelm\iş. Bun B vekilin duşmuftur. A!akaclarlann verml~ k k k J • tir. Söylendiğine göre Kurban hay-
aon nutkundan öğrendik. T1ii mc- oldUklan malUmata -göre '90n gün- e me arne eri r.amı yaklBJtığından tüccar 1stanbu-
murlann dışında müreffeh vaziyette lerde toptan ve perakende satışlar la §imdiden fazla miktarda mal gc-
olnu)'ill1 başkalan da vard yan uispetindc azalmıştır. Sahıların • Vilayetten tebliğ olunur: tlnneğo yanaşmamalttttdır. 

Akıllıca kurutup bilgi i:tik et az.alma11, fiatlerin dUıımekte ol· 1 - Vazifeleri başka mahallerde Mezba'hadaki dünkü fiatler haf-
ve irade ile idare oluna~ "'":n.! muma ve hallan fiatle.rin daha fada l:İuhırlup aileleri lstan'bulda olanla· tanın en kabarık rakamlandır. Kı
bir istihlak cemiyeti cihazı. t:i1aba~ d?§IDcsini beklemesine :atfedilmekte- rın eil~ e:fra~na latanbuld~n k~rne vırcık kesı1memiştir. Enınum ka
lık ~hirlerinıizin milyonlarca muh· dır. veıilmıyecclcbr. Karı:ıeler :aile rcıale: ramanları canlı 90 kııruFtır. ]yı cins 
taç ve pahalılıktan zebun ibQnJeri· Sadeyağ fiatlcri de düıüktür. Faı- rln?ı bulundulda~ .:zrıahal?:n tev.~ı aığır1ar ela caıllı olarak 75 • 80 ku-
ıinc medar olabilir. kat perakende fiatlcrin toptan &tle edilecektir. Bu hiikum harıcınde mu- nışa satılmıştır. 

Bu cemiyetler, sulh ve siikUn za• mlltcnn.sğı olarak düşürülmediği gö- racaatlar ')'11pıln~.ıyacakbr. .. Kasaplarda sığır etinin kilosu 140, 
inanının nonnnl ~eraiti içinde doğar rülerek takibata geçilmi§tir. 2 - kBu te1blı~ ya~~ız l fotografl~ ka.rnman Ye dağlıcın kilosu 160 ku· 
Te büyür aandmuın Bilakia türe- memur arne erıne AJt o up tevzı ru}tur. Her sene bugünlerde fiat tc-
yi - ecekl • • 1 uıİ ~ F"ıatler aü~tüğü 'halde htihaal böl- edilen ekmek kartları ile alakası reffüü olurdu. Fiat yükııeli•in1n bir 

1 
pk urey _ I rd~ zamanB' R abcr ~- gelerfod~ mütemadiyen mal gel- yo1ctur "' 

e o.ra gun e ır. I!' o rt ...,. ....... ., ek d' 1 b ıa 'I._ • d ·-------- takım fırsatçı1ar tarafından ihdas 
kendi başına ve kendi himmet.ile, ae- m te ır. ıslan u a ner nevı m~ • edilip edilmediği incelenmektedir. 

fal .. d k' kü'tl 1 • f -L- -·'· de bol bol vnrdır •. Bu ltibar1a tüc- Şeker satışı et ıçm e 1 e en enwa • ..-ar- car, istihsal bölgesine gitmekten m~; rmkler arasında da, bilhassa fı _,_ a· Mü' ._.\_ .11 Belediye fen ve imar 
h··•~ t' d .. b • _ _.J •1 sar nazar ctmıı:::Kte ır. suınsı e- d l ki 
d

UahK!1me ~ ,~ "fUl>d ~iZ 
0 
yanıb' lmlk e, rİn fİat)erİ dü~Ürmesİ beklenmekte- mü ür Ü eri 

at'fgenilikış oıelç~ ebilir~us~=--b' lid~- dir. Şehrimizdelci fiatler, istihsal Yarından itibaren serbes ESki Maarif nezareti binasında 
pera ı çı g ışe ; Ko:aqıue ır. •-k l d k. fi ti ] ·1 'l'di l k bulunan Belediye fen ve imar mu"· 

Tii dedelerimizin d-...:..ae b'ır mın ..... a ann n ı a ere ı gı ı ı. yapı aca ""'... 1 d•,-lükleri So'koni - Vakum kumpan· 
• cTckaüt san.ı.:ı:..» lrurulmn•tur•, on· sb"hsal bölgeleri Belediyelerinin ~· ~ h haf fi ı d ~ 1 _ .\•. ,mın boı,ıalttıih binaya nakletmeğe 

dan beri de, aradan Meşrutiyet Cum er ta at er en ıtanbul, z· Yarından itibaren §eker her ta· b lam~lnrdır. Çaqam'ba gününden 
huriyct geçti· «el birliğile ~rın- mir ve Ankara Belediyelerini haber- rafta eerhcıı olarak satılmağa başla· itibaren de Belediye tcft~ heyeti, 
lll§rna» nıhu:ıa müstenit tqekküller dar edeceği malGmdur. Bu husuıta nacaktır. Yeni ıeker .fiatleri aynca zat i§leri müdürlüğü, Belediye zo.bı· 
- cemiyetin diğer sahalarda inki· ma'halli Belediye1erden malGmat tesbit ve ilin eclilccektir. Tilccara, tıısı müdürlüğü aym binaya naklecli
tafile mütenasip olarak - görül- bcklemnektedir. Belediyeler, §ehrl- şekerci, tatlıcı vesaireye bugünden lcoeklerdir. 
medi. Tekaüt sandığı da vaktile ku· mi:z:.e gönderilmek üzere ~ülclenen itibaren Şeker oirketi tnrafıııdan is· laae işleri etrafında meşgul olan 
rulmamı, olduğunu bir an tasavvur mallann cins ve miktarlarinı da bil- tediklerl miktarda aeker satışı yapı- bu müdürlükler bu binaya nnk- ı 
edin; memurlann. dUllann, yetim· direceklerdir. pılacaktır. !edildikten sonra l:)adema toplu 
lcrin akıbeti ne ol.acakb? ~imdi, on- Şeker beyannamesini vermeyen· olarak vazife göreceklerdir. İaşe 
lar için de: «Şöyle olmalıdır, böyle Beşikta§ta iki ev yandi ]er balikı.nda Vilayetin emrile aeh· işlerinin idaresi için Umumt meclise 
olnınlıdırb tarzında makaleler n~· rin muhtelif mıntakalannda yapılan teklif edilen üçüncO Belediye reis 
rcdecektik. Menfi ruhlu birçoktan• Dün sabah Bcşiktaşta bir yanpı. araatırmo.lardan bir kısmının neticesi muavinliği ihdas edildikten sonra 
cAdarn güç iş' Kabil değil! ~ olmuŞtur. Be:iktaşta Abbasağıı ma- v·ı· t bild' '1 · f Belediyed- bu i·l-ı·n daha -··lı .. ak la ak.? d' • hallesinde Kuyu •okağında Hilmiye ı aye c ı ırı mış ır. . .. - u .. ..... ......., 

onk ~Y o c ». ıye om~ ~ilk_c· ait 24 numaralı iki katlı ahııap evin Bu ara~tırmaya göre Emınonu surette idares.i için mevcut teşkilat 
ce tı. Fakat haddı zatında istihlak .k. . k tınd b h 9 15 d :nmıtakasında 18 yerde mecmuu 80 yeni •ekle bağlanacaktır 

· ti · d T-'--" __ .ı_ğı k d ı ıncı a an ga a .saat ,w e ,.. • cemıyc en e, QWüt awıuı a ar -·'- y h b l kilo tutan §eker bulunmU§tur. Be· 
lüzumlu, mümkün, vazgeçilemez bir yBangı.?1 ~

111fı~tır .• dangıh~! a ~ 8: an şiktnfta bir }-erde 50 Fatihte bir e· 
çeydi. (Diğer meslck'i kurullar da eyog u ıt aıyeııı er "" yetı§IDlpc do 15 kil --'· rl. b ır sandal Adaya 
.. 1 ) de o civarda rüzgar viddetli cstiğln- yer . 0 .~e n .. eyann~e •d k b 
oy ttiıı18.k • ti • • bek •• den alevler yandaki Haydarın evino ven1m,..kııızln gızli kaldıgı görülmüı- gı er en attı 
'b" ~- er:Jemıye enmn fe esmı de geçmiştir Bu iki evin ilst katları tür. Bu ,ekerler hemen müsadere Büyiikad.ada oturan Adem ve 
l~tün ll m bt~ ya~:;t' bu dar· tama mile ya~dıkt.an sonra at " • edilmiş, oekerlerln :ııahiplerl de Milli FerJt adlann<la iki kivi dün sandalla 
L yı an •• l' a ~ • e tu mef· dürülmU,tür Y. ıl ilk ~kso:a korunma kanununa göre mahkeme- F enerbahçeden Adaya giderlerken 
~ ~ı soy ıyeceğimize tiJpbc et· yangının HUmi: ~ Uat k~~da ye veril~lerdir. yolda aandal w almıt Ye batmıobr. 

mı~elnnı f t•k • d 
1 

misafir odamnda maiıp) el vri1m 1 Beyanname'letle bildirı1en ıeker Kaza, Adıura yakın yerde olduiu 
azan e a etin e oh urmz neticesinde çıktığı anlaplm~. es mevGUdu da 47 b1n lciisur kilo tut· için Adem ile Ferit yilzerek aahile 

(~r- NÖ) Mangalın neden demldiği tahkı1t mu~tur. çlhnl§lardır_. ----

-~;k·i;kie;--- edilmektedir. şm!! ~~~ so dA Kurıun hiraizı 
Edime (Akşam) - Evvelki gün Gömleklik kumaı ~mı~~ll~ Dram kısmında Taksim civannda bir ıarajdan 

Karaağaçtan treılle lstanbula git- iht!l-~-ı ı~~ J~~~ N U H XWJUn çalan Abdi adında biri dün 
mekte olan Osman oğlu Musa J,ık- IJUU" 111 ~ dre Sultanahmet aulh cen mahkemelbı· 
eaçan'm bagaj olarak furğlma -.er- SUitanabıet civarmda Alhcr adın- 1 llllll!l rıı~~Miibec:O:: yan,r de 90~ çe\ilmŞtlr, Abcll ':aktile 
diği bir yorgana sarılı denk f{ipheyi da birinin Hii3eyin admcla bir ada- Saat 20 30 da ikamedi kısmında bu garaJd.a praklık yaptığı tçın ca· 
davet t:derek gümrük muhafaza me· ma 2 J 86 lira mukabninde 17 top A S R

1 

t L E ş EN BABA raJm İçlnl bi bildiğini ve bu defa 
murlannca yapılan muayene ne- gömlc'klik kumaı .-ttıiı ~ fatura Y~n: Sp1ro "Melaa parasız kalınca gaıajdan hırıızhk 
t.icesindc 20 kilo 500 gram jpck i~ vermediği :iddia edilmiıtir. Alber Türkçesi: A.. Ha.copulos yaptığuu ttira.f etml§lir. Abcli tevkif 
liği çıkımlm11 ve suçlu kaçalı: qya- ballmda tahkikata giri§ilmiatir. Bugün saat 15;30 da mat.ıne edilm~r. 
aile birlikte U:runköprli Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine te!lim edilmiş
tir. 

Gıda maddeleri 
kaçirmak isterken 

Sağır bir kadına tramvay Edime {Akşam) _ Dün Yunan 
çarpb hadudunda Beııincikule adile anılan 

Vatman Haydann idaresindeki Kule mevkün?e .bi~ kaçakçılık va
Edirnekapı tramvayı Acıç~e cl· kıw tcablt edilmiıtır. 

Bu hafta s ü M E R sinemasında 
1IlsSl vem r :bir mevzuda olan lnındli Te harebtli 

Plç Ahmet dayanrı.madı.. tekmr 
Genç Mahmudmı yıı.nına sokuldu: 

- Ulan sende bu marttetıer var
mış da şimdiye kadar neden meyda
mı. çıkarmadın? 

Genç Mahmut gülerek gözlertnı 
ısüzdtl: 

- A#acığım, gel sanrı. bir beyit 
dalın. okuyayım,. eskl cthı1erlml ha
tırladıkQa COJUYOrum, 

- Oku bakalım, Genç Mahmut! 
Mahmut yanık sesile ~u beyti oku

du; 

Bfilbfil kanatların kırılsın, neden 
ettJn •güle naz.:ı? 

Felek, sentn tllnden ağlıyan çok, 
•gülen az,, 

Bu beyit, ye:nı dam ağası Ahmed.ln 
çok hO§U?ln gttmışt.1, O, felekten her 
zıaman ılklyet edeı: dıırurdu. 

- Benı euraya dil,,urcn ne (Ad
ım) dır •• ne de o kahbe (Fatıma) dır, 
Beni buralarda çilrllten o zalim (fe
lek) tir, 

Genç Mahmut utmdl bir b~asının 
beytlnl okuyordu: 

Bu ntı hlkmet Ya.radan, gece ay, g1.ln 
•dfi2 gön~·: 

Dolnştım Şamı, BnR-dadı, bulnıruı.dını 

td~n ~·· 
Bu beyte mulıa.tnp olnn Dell Hur. 

ııt o d~'l"ln (1) btlttın oYUll ve eğ
lencelerini çok lyl bllen J:ılr adamdı. 

- Yııhu, Azroll ile blrnz ôn~c ko. 
ınu.şmuş g1bl söylüyorsun! Murodın 
öleceğini s:ımı. kim haber vercU? 

(Arkası vnr) 

(1) O devirde ktş ej';lcneelerl un. 
lardı: Karagöz, nıedd:ıb, hokkabaZı 
taklit, köçekler, pehlivan giircş!erl, 

saz şairleri, maniler, türküler, ma
halle aralarmdnki yokuşlarda kızak 
kaymalar, boş arsalardn esli nlmacn, 
blnllrblr (uzun eşek) oyunl:ırı, ço
cuklarm köşe kapnıacnları, kale oyu
nu (şfmdUd futbolun iptidai şcıtll. 

uçurtma yarışları, dağ kızakl ... n, 
Bunlardan başka mahalle anıla. 

nnda ve denizde yaz me·vslmlude de 
şunlar m~urdu: 

Koç, horO'I:, deve döğüşleri, nt ya. 
nşlan, etek anırtnuıl.ıın, 11lşti pi<jtl 
(kızların tap oyumı), gün battı, ge. 
lln • güvey oyunu, yaz <'amha2J:ırı, 
kayık yarışl:ın, Göksü ve Saadfıbit 
gezllerl, Balta limanında bnş pehli
van güreşleri, menzil camoaiları 
(seyyar), konnlt hokk:ıb:ı~lrı. ç:ıtaı • 
mataı kaç çatal, tavşan oyunu, paııas 
kaçtı <bu, yaz kış o~n:ınır), dam:ı. 
oyıtnu, bayram yerleri, Yahyn Erendi 
mesiresi, Eyüpsultan nd:ıkları <cuma 
günlert Abdülhamit clC\Tinde lıllc im. 
labalık olurdu). 

Neş'e Baynınu, •• Kahkaha tufanı... Zevk ve l\lüzik f'ırtmıısı ... 

Bu hafta L A L E Sinemasında 

ZANZİBAR YOLU 
DorothyLamour'un güzelliğinden ateş .•• 

Bing Crossby'nin ru.tın sestnden zevk ... 

Bob Hope'in ne§'estnden hareket al:ın en gUzeı fllmJdlr. 

Bayı.lmca,ya kadar gfilmek. .. Kalıkalıo.dan a~ama.k 1ç1n bu filmi görünüz. 
DİKKAT: Kapıdan gc:rt dönmemek 1ç1n lütfen nunuı.rnlı yerler1n1z1 er-J 
k.enden kıı.patıruz. Telefon: 43595 

~--3 üncü HAFTA---.. 
T A K S i M Sinemasında 
Leyli Murad ve Yusuf Vehbi'nin 

Yarat.Uldan A1k ye .&lıliki l'1lm 

KöY KIZI 
Türkçe Sözlü - Türkçe ŞaıiaJı 

OkaJulaı'ı MUALLA IŞILAY - SUAD GUN 
Bbincl hatt&SıDda 40,000, 1klncl ba.ftasmda !0.000 k1§bıJn gördliğU 

bu tıım1 s&meyenlere tavsiye edcrlz. 

~-----·Her PAZAR saat 15 clCA ltlbarcn•-----,. 
M A K S n M ' <dl~ 
MUZEYYEN SENAR 

vanndan geçerken Ayşe admda alt- Halicr ald.ığmıa göre billal Nazif 
nıış Y8.§larında sağır bir kadın bir· ve arkada~ lsmail Yananistana ka
denbire tramvayın önüne çıltmı~ ve çrrmak· istedikleri ıeltCT, sabun ve 
ltaçnınğa vakit bulamadığından tuz gibi gıda maddelerini kaçınrla~ 
tramvay kendisine çarpmıştır. Ağu ken gümrük muhafaza memurlan
Yaralanan Ane Guraba hastanesi· nm: tarafmdıı.n gÖrülerCk kaçırmak 
:ne lcaldınlarak tahkikata baflanmı~- isteclilderi gıda maddeleri.le birlikte 

Bıra~ın Yaşayalıml .. 
filmi takd.İı' nazarlarlyle CJ'l'eılllımkte n aDuşlanmakt:ıdır. Kemani NECATİ TOK.YAY '°' !4 ~ sa~ Bey'etl 

Bq ll&llude: M1JBLts SABAHı\DDİN'in ~ besteledllt 

lır. yakalanml§lardu. · 

BENBY FU1'"DA - MAUREEN o•suLIJvAN ı E F E N • N A Ş K 1 
Aclli bir hataya kur':u ~:un~:!:k ~ır. adalete karşı aşlrna 1 

mücadeleSinl tasvir eilen ~ p'Zel btr flhn4ir. Mntlaka görünüz. j "I•••• '8 t.fıllik MIDi lteri be 
) BiiY.ük içkisiz M A T 1 N E 
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Resmi dairelere: Resmi ilanların mercü Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektif şirketidir. Bu şirket iste·· 
nen gazetelerde ve gösterilen giinlerde ilanları muntazaman neşrettirmektedir. Adresi İstanbul 
Ankara caddesinde Kay ahan Türk Basın Birliği ve ortaklari resmi ilanlar kollektif şirketidir. 

1 Günlük Bors~ 11 

' H / 11/94! ftatıeft 

Londra üzerine ı sterıın 5.22 
:Nevvork üzerine 100 dolar tS0.50 
Cenevre üzerine 100 frank 30,67 
.Madrla Ozertne 100 pezcta 12.89 
Stokholın üzerine 100 kuron 31.135 

ESllAl\I VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 933 Erganı 
% 7 Birinci tertip M1lll Mll
daraıı. istikrazı 
3 7 Birinci tertip MllU Mü
dafaa 1stlkrazı 
941 Demiryolu ll 

21.50 

19,10 

19.-
19.55 

IRADYOI 

\ i B R A H i M ö Z 6 U R ' ün 

Ateş Böceği 
HER CUMARTESİ ve PAZAR ' 

Sut 11,5 dan 20 ye kadar MATİNELERİNDE devam ediyor. 
Ayakta kalmamak lçtn ma~alannm Jıltten evvelden tutunuz. 

Eşsiz bir SW/NG - Temiz ve çabuk servis 
ADRES: Galatasaray - Yeniçnrşı caddesi 

Bir muhasip 
Tecrübeli bir ambar memuru 

Bugünkü prognm b• J k"'t•b• 
12,30 Program, 12,33 Mfizlk (Pl.), ve Jr ame e a ) J aranıyor 

12,45 Ajans haberler!, 13 Saz eserleri 
ve şarkılar, 13,30 salon orkestrası, Müessesemizin Divrlk civarındaki merkezinde 1st.lhdam edilmek 
18,03 Miızlk: Dans orkestrası, 18,45 üzere en az Lise mezWlu bir muhaslple tecrübeli blr nnbar memuru ve 
Fasıl heyeti, 19 Ziraat saati, 19,15 am~le bordrolarını tanzime muktedir bir kil.tip aranmaktadır. TallP-
Fasıl heyeti. 19,30 Ajans haberleri. lerln el yazılan ve bir fotognflan ile beaber hal tercümeleri, medeni 
19,55 Şarkılar, 20,15 Konuşma, 20,30 hallerini J?österlr bir me-ktupla Etldemlr Dlvrtk adresine mürncaatlan, f 
Muzlk, 21 Evin saati. 21,15 Şarkı ve 1 

türküler, 21,50 Ankara sonbahar at mağazasındaki fötr, lapen, r En makbule geçecek hediye :-ı 1 

koşularının netlcelerı, 22 Milzlk <PU, antilop oe oölur-tope şapka 
22,30 Ajans haberleri koleksyonuna bir göz ahnız. Dünyada büyilk .c>bret ka.zanmış İngiliz markalı bir 

l'arın sabahki program p A R K E R 
7,30 Program, 7,32 Vucudumuzu ça- aut.TAN HHH ce L _J 

~1!i~~ı~n:ke~t~;51~Jans haberleri, 

7055 

•••S•a•t•ı•h•k••L•iı•. k•s••• I ler lm~s~eLv~ ~yük Km~ğ~z~l!1d~ı?i!t!iaıiz. 
KİMYAGER -

Hüsameddin , 

BRiÇ M~RAKLILARINA 
Uzun ıamandanberi beklediğiniz kitap yalanda çıkıyor 

BRiÇ 
Kontrakt - Plafon 
Deklarasyon ve Oyun 

Gazetemiz (BRİÇ KÖŞESl) muharriri Nazım Denan'm dünyaca 
tanınmış Briç profesör ve eksperlerinin müteaddit eserlerini tetkik 
ederek ha.zırladıiı bu kitap yakında satışa çıkmak üzeredir. 

~--------------------------ı 
NAKİL iLANI 
SOKONi-VAKUM OYL 

KOMP ANi iNK'in 
Merkez Bürolari 17 İkinciteşrin 1942 tarihin

den itibaren Beyoğlu, Tepebaşi Meşrutiyet cad
desi 104 numaradan İstanbul, Bahçekapi 4 ün
cü Vakıf Hani 2 nci kata naklolunacaktır. 

Yeni Telefon numarası 24456 dır. 

ın ka•şmnda lııet F<v Hanı 1 ı drnr, kan ve sair tahliller. 1 

ılnönü, Emlftk ve Eytam Ban-

Mobilya ı!·---En-=3n-m11o•dae1.v11~-h·er-çe:ıı:~.ı~t.www•SaTIL•.aı•üaze.re-hl!azı .. r·v·e·ıs·m·a·r111a·m·a--D! 
1 

Hepsl mükemmel hnlde bulu- M Ü B İ L Y A N 1 Z İ Ç İ N / 
nan atik ve modern mobilyalar --------------------------
salon, yemek ve yatak odaları Beyoğlu Meşrutiyet caddP.slııde Amerikan sefareti karşısında. No. 199 Istan bul orman mu·· du·· rıu·· g"" u·· n den 
takınılan, Rönesans stilinde S. D t Y A M A N D l Y E F 
atik bir yazıhane, yataklıın. ilı•••Mobllya Fa.briımsına müracnat ediniz. Telefon: 40939••• .. 2 el kat No. 6 I 

Duıı:yanın en m~ur sant Fab
rikası olan Patck Flllp ::m1.rkalı 

18 ayar 
ı\LTIN 1 KOL SAATİ 

S:mdnl Bedestenınde teşhir edil
mektedir. 16 '111942 pazarte.>J 
ı?fınü Mleden sonra satılacaktır. 

matbah takımlan, zficc:ıciye, 
Frigldnire, radyo, biblolar, gü
müş takımlan ve halılar .... 

Satılık mobilya 

Görmek için her gün saat 
9.30 dan 13 e kadar ve pazar 
günü bfitiln gün Ayazpa.şada iz
zet Paşa sokağında 24 No. Çam 
Palas Apartmanının 4 numaralı 
dalres1ne müracaat olunması . 

................. lllİI ... 

Avrupa mam\Jlli.tı Oottt Stil 
ı yemek odası, Amm·o LAke ı 
yatnk odası, modem bir salon 
tnkımı Sandal Bedesteninde teŞ
hlr edilmektedir. 16/ 11/ 942 pn.
z:ırtesi gtir.ü saat ı l da saWa
caktır. 

~ ................. ! .. 

·I ~~,!~r~~!!ıt~"~~~~~.I 
I Beyo~lu Ağacamll, Sakızağacı, 

Cöp!ükceşme sokak Noİliil3iıi.••ıl 
Tel: 42468. 

İstanbul asllyc 12 ncl hukuk hR-
klmllğlndcn: Dosya No. 9-12/6 
Dhacı: Fatma Zehra: Şehremini ' 

Uzun Yusuf Meclt Bey c:ıddesl 40 No. 
Davalı: Sadettin Yaylagüi: Şehremi
ni Melek Hatun mahallesi Cami so
kak No. 6. Davacı Fatma Zehra ta
rafından kocası Sadettin aleyhine 
ikame olunan 942/ 6 No. ıu boşanma 
davasının müddeialeyhin ikametgfl,.. 
hının meshullyctlne binaen li!Yabcn 
ve Hanen yapılan muhnkemesi so-

Sahlık deniz motörü 
Teknesi mükemmel ya.kında 

iyi tnmlr edllmiş yelkenler!, bor
da ve havale muşıımbalan di
namosu müceddet 60 tonluk 
mazotlu 60 beygir fişekli Duiç 
Dizel maklnesı yeni konmuş bu
hınan noksansııdır. Satılıyor. 
Müracaat: Unkapanı Ayazma 
cnddesl 204 demir tüccan Kara
kln Arnpyan. Telefon: 21710. 

nunda: Kanunu medeninin 134, 138 lll••••••••m••• 
Or. NiHAD TOZGE 

Cild-Saç Frengi 
ve diğer Zührevi hastalıklar 

!BiRiNCi SlNl1' lıl\ITAllASSIS 1 

Pazar u Perştıabedn ınUa herglı 
,. -... 17'.-. ~· 

lla- VUret lıollatı a..ı.ı Hon KUNftlU ........ 1 ı 

(Teıetoıu •ı-•J 

Zayi - 'KumJmpı nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremi ve 
Eminönü askerlik ıJUbesinden almış 

. . I . ·ı/•' J .. ,•, • ....,· ~-·· 

'ADEMi lt::TIDAR~ıiBElGEV$EKLl<ilNE, 
' ' .· ' 

~~- · · KARŞI · 

'F O· RTlOrB i N 
. "'-- ~ . . . . 

•S ••• 1. MUAVENET '-:EKALETININ RUHSATINI .HAiZDiR 

. HER ECZANEDE· BULUNUR POSTA KUT~SU 228 
RFÇEH tli 5.o.Tı. ı~ 

1 

Devlet Demiryolları Umum müC:lürlüğündenı 
İdaremizde kurs ve staJ gorerek makinist ve başmaklnlst. tekhlk bi1ro 

personel! ve fen memuru yetl§tJrllmek üzere lüzumu kadar sanat okulu 
mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffa
kıyete göre sanatkflr ünvanlle ayda. 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir sene!Ut staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil ed111r. Ve 
nıüteaklp kurslardaki (muvatfakıyetıerlne göre merkez, atelye ve depo tek
nik kDdroS'U dahilinde terrı ederler). 

Aranılan şartl~r §unlardır: 
ı - Sanat okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak 
3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebt ile evli olmamak. 

Talipler blF dilekçe ne 30/11/ 942 tarihine kadar İstanbul (Haydarpa
şa, Sirkeci), Izmlr. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana, Malatya, Esltl§ehir, 1 
Afyon ve Erzurum'da tşletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih ndre.:; yazılıı.cak aşa!Pdakl evrak illştlrllecektir: 

1 
1 - Mektep diploması 
2 - Doğruluk kfl.ğıdı 

1 3 - Aşı kAğ'ıdı 
4 - Askerlik durumunu blldlrilen vesika ve nüfta cüzdanı. 
Müsabaka. lmtlhanlan Ankara'da. yapılacaktır. Şeraiti haiz olanlann 

Arıkara.'ya kadar seyahatleri temtn edllcecek ve 1mtihıı.n güntl adreslerine 
blldlrilecektlr. ..t24h 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ve 142 ncl maddeleri ınuclbince ta-

1 

rannnn boşanmalarına ve knbahatll 
bulunan davalının bir sene müddet
le evlenmeden memnuiyetine da1r 
ver11"n 21/ 10/ 942 to.rlhll ve 942/6 ı::a
yılı hükmün müddeialeyhin ikamet
gahının meçhullyetlne binaen H!ınen 
tebliğa t ifasına kıırar \-Crileret hü
küm fıkrasının bir sureti tebllğ yeri
ne geçmek üzere mahkeme d!vnnhn
nesine talik edilmiş olduğundan işbu 
ilün tarihinden itibaren on be.ş giln 
içlndr temyiz yolunn milrncnat edil
mediği takdirde hüküm fıkrasının 
ka!.ılr,şeceğl b<'lll olmak üzere ilin 
olunur. 

olduğum muvazz:ınık ve ihtiyatlık Nümune ve şartnamesi. mucibince 10,000 adet blra. sandı~ müteahhit 
tezkerelertmi kaybettim. Yenllerlnl nam ve hesabına pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

l ... okman Hekim 
alacağımdan eskilerinin hfikmfı yok- Pazarlık 17/11/942 salı gilnü saat 10,30 da İnhisarlar Kaba.laf merkez 
yoktur. Ohnnnes oğlu Nubar Satınalma komisyonunda yapılacaktır. To.Iiplerln aynı gün ve sruı.tte merkez 

330 doğumlu komisyonunda. hazır bulunmaları lüzumu llA.n olunur. ,1291> 

CDr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili •e mütehassisi 
Oivanyolu 104 

l\foaycne saatleri Pazar hariç 
her 'Ü. 2.5 - 5 Tel: 22398 

11111---•Uoktor ,•-••• 

Bahaddin LOtfi 
Varnall 

OPERATÖR VROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yanan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

PanaJya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

-------------------
SATIŞ iLANI 

Zeyneble Rasim Toprakçının §a

ylan mutasarnf olduk.lan ve taksimi 
kabil olmadığından Beş'.ktaş sulh hA
klınllğlnce şuyuun izalesi zımııında 
satılmasına karar verilen Ortaköy 
Anbarlıdere sokağında eski 33 yeni 
12, 12 ve 1, 12, 2 ve 14 sayılı 43 dö.. 
nilm arazi dahilinde bir ev ve ba.h
çl\"an odası ve dolma inek ahın ve 
yüzü mütecaviz yemiş ağaçiannı 

havı üç kuyusu Ue son satış günü 
20/11/942 tarihine tesadüf eden cu
ma giinll saat 14 den 16 yn kadar sa
tılacağından tallb olanlar Beşllrt.n.' 
sulh icrasına müracaat etsinler 

Muhasip ve Katip aranıyor. 
İstanbul Bcleiliyesl Zat işleri l\Iüdürlüğünden: 
Hüyükdere meyva. ıslah istasyonunda münhal bulunan 60 ııro. ücretli 

ı. uhasltı ve ktıtipllk 1çin 18/ 11/942 çarşamba. günü belediye meüez b1nasm
cln mfisabnka imtihanı ynpılaca!Pndan aşa~dııkl vasıflan haiz olanların ve 
istasyonda. lk:ımctl kabul edenlerin riyaset makamına hitaben yaznca.klan 
1.'.'Zuhale nüfus cilzdnnı ve mr:ktcp dlQloması vo 1k1 adet fotoğ'rafla.nru iliş
tirerek 17/11/942 c.alı gUnl1 ak§amıno. kada.t Belediye Zat İflerl Jdüdürlllğü-
lıe müracaatları. • il~. 

Tttrkiye Cümhuriyetl 

ZiRAAT BANKASı 
Kurulut tarlhl: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleıt 

Para biriktirenlere 28,800 lira lkramlye veriyor._' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtıbarsız tasarruf hesaplarinda. en 
az 60 llrası bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a llE\ Qfn~dakl 

ı:>lAna göre ikramiye da~tııacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 ndet 50 llrabk 5.000 Ura 
' • 500 » 2.000 • 120 ~ 40 !! 4.800 1 
' 1 250 w 1.000 ~ 160 » 20 lt 3.200 )il 

40 lJ 100 lt 4.000 ~ 
DiKKAT: Hesaplatındakl paralar bir sene içinde 60 liradan QfO.R\ 

dfL7mtyen!ere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaslle verUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOl, 11 blrlnclkAnun. 11 mart ve 

· 11 hazlr&ıi tarihlerİnde çekilecektir. 

1 - Yatılı mektepler için asgarl '100 D.2amt 800 kilo sade yağ sa.tın alı-
nccaktır. 

2 -Muhammen bedel beher kilogram ya~ için 440 kuruştur. 
3 - Bu eksiltmeye alt şartname İstanbul Orman Müdürlllğünde gl:kfilür, 
4 - Alım açllt eksiltme ile 28/11/942 cumartesi saat 10 da İstanbul Or-

man Müdüriyetinde mUtc~ekkil komisyonda yapılacak ve ihıı.le olunacaktır. 
5 - Muvakkat temlııatı 247,5 liradır. c1308• 

lstanbul Orman müdürlüğünden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü meı1r.e-z ve vilft.yetler teşkilA.tı 1çln nümu

nelerlne ve §llrtnameslne göre yapılacak evrak cedvcl, tezkere clldl ve def
terlerin tab'ı ~ tclldi işi kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mevcut malzemesinden noksanının ikmali ile tab ve 1şçlllk mu
hammen bedeli mecmuu 8915 lira. muvakkat teminat 669 liradır. 

S - Eksiltme 30/11/942 günil saat 15 de İstanbul orman müdürlfi~ünd• 
toplanacak satı,n alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu * alt şartname ve nüm.unelerl İstanbul Orman Mi1-
dürlüAOnde göreblllrler. 

5 - İsteklilerın muayyen günde blt saat evveUne kadar tekllt mek
tuplarını, temtnat makbuz ve ihale kanununun 2 tncl maddesinde yazılı bel· 
gelert komisyona. tevdi etmeleri. cl316• 

Türkiye iş Bankası . \ 

Küçük Cari Hesaplar 
1943 iKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İklnclteşrtn 
tarihlerinde yapılır, 

~--1943 ikramiyeleri--""'" 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 » 999- » 
ı » 888 » 888- » 
1 » 777 » 777- » 
1 » 666 » 666- ,. 
1 » 555 » .... 555- » 
1 > 444 » 444 J) 

2 » 333 J> 666- » 
10 » 222 J> - 2220- J) 

30 lt 99 ll> 2640- » 
60 J) 44 » ,.,. 2640- )) 

250 » 22 » 5500- )) 

334 ,. 11 ,. 3674- » - Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihinizi de 
denem~ olursunuz. 

Bayan ve Bay Berber Salonu 

FERDiNAND 
Her renk saç boyası ve her boyalı saça 6 aylık ondüle 

Mütehnıısıs Bayan ASANÖ tarafından 
MASAJ, MAKİYAJ, UADYO LtiKS, RADYO JÖ1'"ES yaııılır. 
BeyoğlWlun tanınmış kuaförlerinden Bay HARRY müessescın!ule 

mesaisine başlamıştır. Artistlere % 25 iskonto. 

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA, BAŞIMZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖRORSONOZ. amım:I 

İstanbul b~llar ve müstahdemini cemiyetinden ı 
16/11/ 942 •pazartesl günU. snbehından itibaren şeker sat~ına başlanacak

tır. İstanbul !bakkallannın lıa.hlyelerdeki cemiyet mümessiline hen:.m mu
raeaa~ etmeleri ve na.hlye mlimesslllc.rinln de şeker almak üzere paz.:ı.rte:;i 
günü sabahleyin sa::ı.t 8 den: itibaren cemiyet merkezinde bulunmnlnrı teb. 
llğ ve llAn olunur • 


