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Hariciye Vekili 

8. Numan harici itler 
hakkında Parti gurupuna 

izahat verdi 

Ankara 17 CA.A.) - C. H. P. Mee
lls gurupu umumi heyeU bugün 
e.17/11/1942• saat 15 te reis veklll 
Traboon mebusu Hasan Sa.kanın re
WıRinde toplandı, 
ceısenın açılınasını v0 geçen top. 

Iantı r.abıt hullsasmm okunma&nı 
mütea.ldp Hariciye Vek1ll Numan 
Menemenci.oğlu kürsüye gelerek BU
:,rük Millet Mecll.slnln son tat\Unden
beri geçen dört ay zarfındaki harlcl 
hA.diselrle slyasl ve askeri vaklalara 
ait uzun 1zahlarda bulunarak menı
leketın dış .s1.yasettn1 uzaktan, ya
kından ilgilendiren meselelere temas 
ettl. Umum.1 heyetçe derin bir ııla.ka 
ve memnuniyetle dlnlenen bu izaha
tı müteakip Harlclye Veldll sfirt:kll 
alkı§lar arasında kürsüyü terkettı. 

Bundan sonra. Parti n!-zamnamesl 
mucibJnce her tçtlma senesi başında 
t.eşekldllü ica.beden gurup haysiyet 
divanı seçimine b(l4la.naraıc reyBrln 
tasnm netıcealne ıntızaren nızname
nln üçüncll maddesini teşkil ed~n 
Diyarbakır mebusu Ol. Kdzım Se
vükteldn'lın Nafta VekA.!etıne tevcih 
etmiş olduğu takririn mllzakercslne 
geçlldl, 

Bu takrire cevap veren oı. Ali 
Fuat Cebesoy, takrirde mevzuu bıı... 
his olan muhtelif meseleler hakkın
da VekAietln noktal nazannı ve ha
zırlanmlf olan ln,şaa.t projelennı et
rafile izah ettJten .sonra sm alan 
hatiplerin bu mevzua temas eden 
mfilA.haza ve mlltnldalan dinlenerek 
celseye nihayet verildi, 

4 7 dükkanda gizli 
şeker bulundu 

Dün bazı bakkalların evlerinde 
de araşbrmalar yapıldı 

Belediye iktisat müdürlüğü 
şekerli maddelerin fiatinl 

tesbit ile meşgul 
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• BU SABAHKi TELGRAFLAR 

Mihver kuvvetleri Bin gazi' de 
çevrilmek tehlikesi karşısında 

Tunus'un içlerine indirilen lngiliz paraşütçüleri 
arkadan gelen kuvvetlere yol açıyorlar 

Londra 18 CA.A.) Sekizine! İngiliz ~------------.. 
ordusunun :süratll 1lerlleyişl, batı 
sırenayikte bulunan mihver kuvvet
lerlnl clddl bir tehlikeye dllşUnnek
tedir Deme ve Mek1Un1n 1şgallle sa
hil ~e ıo yollan müttefıkierln eUn.. 
de bulunduıtundan ve İnglJD.s lruv
veUerl 1ç yollardan Uerllemekte bu· 
lunduğundan Bingazl bölgesindeki 
mihver kuvvetleri çevrilmek tehlike
sine maruz bulunuyorlar. 

İng111z kuvvetleri, r;aptettlkleri mev
zllerl tahkim eylP.mekted1r. Çekilen 
mihver kuvvetleri seyyar kollar tara.
tından taklbedllmektedlr, 

Münakala yollannın l!Zlllllası yü
zünden İn~llz llerlleylşl yav~ bir 
ıekllde ynpılıyol'Sl.\ da. Demen\n ele 
geç1rllmes1, müttefiklere bu mahzuru 
bertaraf edecek bir aYantal temtn 
etmektedir, 

Mlitteflkler, hMA. hava üstünlüğü
ne mallk:Urler. Batı ç5lünUn en llerl 
no'ktala.nna kadar devriye ge::en 
Amerikan bomba uçaklon tek mihver 
uçağına raslamanuşlnrdır. 

Tunusta ilk çarpışmalar 
Londr& 18 <A.A.> - Müttefik umu

ınl karargft.hının son tebllltine gBre 
ŞlmnU Afnkada. b1ldlı1lecek yenı btr 
şey olmamııtır. 

.Mamafih umumi ka.rnrg~htn bu
lunan Reuter muhnblrlntn i§:ıratına. 

ispanyada 
seferberlik 

• 
General Franco kısmi 

seferberlik ilan etti --·--Londra 18 ( A.A.) - Mad· 
rid'den bildirildiğine göre, ge
neral Franco'nun emrile ka.!a, 
deniz ve bava kuvvetlerinin kuı· 
mi seferberliği ilan edilmiJtir. 
General Franco'nun beyanatına 
göre, bu müdafaa tedbiri, mem· 
leketin emniyet ve istiklillııi 
emniyet altına alacağından, İl· 
panyanm dl.f durumunu da da· 
ha aağlam temellere İıtinadettİ· 
recektir. 

lngiltere ile Birlefik Amerika 
hükUmetleri, İspanyanın tamami
yet ve bitar ığına riayet ede· 
ceklerine dair lspanyaya teminat 
verdikleri halde. Almanya böyle 
teminat veımemiftir. 

göre '1T' ttetlkler, ·run~ vere,. ___________ .,., 

ALMANLAR STALINGRAO'OA 
RUSLARI SIKIŞTIRIYORLAR 

Volkof cephesinde Almanlar bir mes
kun yere girmeğe muvaffak oldular 

Uk darbeyi lndlrml§lerdir. Tu.'lusun 
Jç nokta.ıamıa tndlrllen İngUlz pa
raşütçüleri, arkadan gelme.kte olau 
müttefik kuvvetlere yol açmaktadır
lar. 

Motörlü Amerikan birliklerinden 
yardım gören İngiliz öncü kuvvetle
ri, Almanlarla ilk piyade çarpışma
sını yapmışlar ve onları geri cıtmJ.f

lordır. 

Vichy 18 (A.A.) - l laberler 
Nazırlığı, Şimali Afrikadan alınaıı 
11on haberlere göre, Alman kuvvet
lerile Amerikalılar arasında çarpı~
rnaların birçok noktalarda ba,ladı
ğı, fakat bunların· öncü çarpıomalan 
olduğu tahmin edildiğini bildirmek· 
tcdir. 

Berline göre vaziyet 
Berne 18 (A.A,) - Natıon l Zeltung 

gazetesinin Bı:rlln muhabiri bildiri
yor: 

Berlln siyası mahflll"rlnde Şlmnıt 
Atrlkada durumun vahim manznrn
Jôr gösterebUeceğl kabul edilmekte
dir. Fnknt mareşal RomMclln ıruv
veUerlnl topladıjp. ve snjllam bir 
müdafaa hnttı'in yerleştılU llflve edll
mektedtr. Şlnıd1 müttefik kuvvetler, 
Alman - İtalyan kuvvetlerlntn mu
kabelcslle knrşılaşaco.klardır. Bu mu .. 
knvemet Sardenya, Blzerte önlerin
de daha ziyade ştddetıenecekt1 r. 

B. Roosevelt'in 
Darlan'a dair 

beyanatı 

Darlan ile daimi bir 
anlaşma yapılam z 

• 



Sahife 2 

Anlaşılması lazım bir nok a 
Ş ekcrin Jdlosu 530 kuru~tan satılacağını gazetelerde 

okuyan hali vakti yerinde bir tanıdığım telBşlanclı. 
- Bizim eme ayda 20 kilo ~eker sarfedilir, diyordu. şimdi 

20 kilo şeker demek, 100 lira demektir. Bu biitçeyi esaslı surette 
sarsacak. Ne yapacağım diye düşünüyorum.» A 

Ne yapacağını düşünüyor. fakat mesela sabah kahvaltıJa
nn<ln iki şekerli bir bardak çayla iktifn etmeyi. yeme~lcrlnde her 
giin yerine on bes gümle bir tatlı bulundurmak suretile sarfıyatı 
nzrltınayı. pa tadan vaz geçmeyi, üzüm. incir, pek"?1~le t~tlı 
ihtiyacını gidcnnek )O!~mu, \elh?.sı.~ mt~~f~ğınd? yem bır ~e11m 
tathik etmeyi düşünmuyordu. Butun du.~uncesı ne yapıp Japıp 
kilosu hcs liradan 20 kilo ~ckeri almaya devam etmeldi. 

Birm~ öteden beriden konustuk. Yas:ıronın hiç bir yönünde 
diinva J?idi ine uygun bir değisiklik •apmaclığı anlaşılıyordu. 
naifi evimle sulh giinlerinin makine i lslemckte idi ve bu maki
nenin i<;Jrmcc;I ,.,ittıkçc zorlastığı için sinirleniyor, lozıyor, yeni ça-~ 
Tl'lcrc basvurmaya kalkıyordu. J\mma bu yeni çareler içinde hala 
sarfiyntı kı<;mak, ılnr günlere uygun bir geçim yolu çinnek, bazı 
sıkın"ıııam. mahrumiyetlere istiye~k ~~t~anmak .Yo~u. ~. . 

Bu zihni 'Ct icimizde )'alnız hır kışının zihnıyetı degıldir. 
Daha nice tanıdıltlarımız 

0

dünyanın her tarafına girmiş ~lan '!1ar
bin memleketimize girmemiş olmasına bakarak sulh gunlennin 
hayatını devam ettirmek istiyor ve kcnclisinin çoktan aJma51 
rn;ımgelcn te<lbirleri nihayet birer _!>ircr hükumetin nhlığını gör-
mek. onu müşkül dunm11ara soktuı,ru için, canını sıkıyor. . 

Simcli memleketimiztle pek az şeker vrmlır. Dışnrdan getır
mck lmkdnı da yoktur. Oııun için ~endi ... ~Iimizdekiyle. ka\TUlmnk 
?:oruııdayız. Bu yiizden az şeker yıyecegız. Şe~e.r ıhtlyac~ 

füüm1e, incirle karşılayacağız. Biz yine 1:yda. eskiden olduğu gıbl, 
20 kilo seker yemeye kalkarsak yaşadı!,rımız devri anlamamış 
oluru7.. Halhuki anlamak IıiZJmclır. 

Şevket Rado 

Yunanlıların Milli 1 Guadalcanal' da 
Şefimize hediyesi Amerikalılar 

hakim 

Bir 

AKSAM 

Alman muhabiri Novorosisk'de 
neler gördüğünü anlatıyor 

Alman ordularının Kafkasya kı- manlarında doğrudan doğruya rıh
yılıınndaki hareketini takibeden tıma yanaşırlar. Diğer iskelelerde 
harb muhabirlerinden Norbert Toa- ancak iyi havalarda seyyahlar ge
nies cNovorsisk'ten Tuapse"ye> baş- miden sahile sandallarla çıkarlar.> ! 
lığile Alman gazetelerinde bi: mek- Rehbe.rde ciyi havalnrda:ı>. ka~d~ ı 
tup neşretmiştir. Mektupta .. bıl~assa bu hav:lıdc .?nv~lann .eks~rıya ıyı ı 
Novorosisk limanının bugunku ha- olmadıgını gosterıyor. Şımdı de ha
linden bahsediliyor. Muhabir di- valar ticaret gemileri jçin olsun, harb 1 
yor ki: gemileri için olsun, pek jyj gitmi-

cNovorosisk" e girdiğim zaman yor. 
şehrin varoşlarındaki yollar ve ~°:- . Eski Yunanlılar b~ yerleri iyi. ~i
kaklıır berbattı Evlerin enkazı hala lıyorlardı. Bunlara gore Karadenızın 
tütüyordu. Ko~a bir donanmayı b:ı- havası en fenn olan tarnfı Kuban 
rındıran .., e yakacağını temin eden nehri ağzı ile cenubu prk1 köş~İ 
rıhtımları bütün tesisatı ile harabe- arasındadır. Eski Yunanlıların en zj.. 
ye dönmüştü. . yade korktukları yer burası id!·. B~-, 

Rus denizaltılarına mahsus lıman radan her gelen Yumıalı gemıo bı
taş üzerinde taş kalm~mış bir s.u- ribirinden ?1üthiş hikllye}e~ anlatı- ' 
rette tnhribedilmişti. Limanda bu- yorlardı. Bıç~re. P~omete yı burada ı · 
çok vapur ya alabora olmuş, yahut b1r kayay:ı zıncırlıyen Yunan efsa
yarı batmıı bir halde idi. Bun·l·a~~n nesi ol:nuştur. ·w • , 

anısında muhripler, ııilepler, buyuk Yenı Kale {dıger adıle Kerç) b°: 1 
küçük nakliye gemileri, m~avin ge- ğaz.ile T~rkiye hududu nr~ında~ı 
miler velhasıl her türlü tıcaret ve uzun sahılde adamakıllı yegane li
harb 'gemileri bulunuyordu. man Novorosisk'tir. Sovyetler bura

Tonki Muki burnu önünde bir daki liman tesisatı için çolı: pnra aar
Rus muhribi baıtzm kara etmişti. fctmi;:ıler, hiçbir fedakiirlıktan çe
Sivil ahali yavaş yava;:ı meydana kionmemi;:ılerdir. 
çıkmı~ olduğundan, bunl~rm ~ğzın- He~ .z:unnn .b~rada kuvvetli ~ir 
dan olan biten §Cyleri dınledik. Ru., fılosu demırlı bulunuyordu. Bıl-

Bunlar Rus muhriplerinin Alman hassa Kırımı kaybettikten sonra ı) 
bombaları ile nasıl berhava olduk- Scwyet hükumeti bütün Karadeniz f 
larını büyük nakliye gemilerinin donanmnsını bu ]imanda toplamı~ , 
torpiİ isııbcute nasıı bs;ttıklarım t~. s.ovyetler ~o~.or~sisk .Hmanı~ı bi- i. 
anlattılar. Bunların sözlen oldukça rıncı sınıf denız ussu halıne getırme·, 

1 

18 Teşrinisani 1942 

(Q)U~UMlUJ 

1 gil"zler Bingazi'ye 
çok yaklaştılar 

s k·zinci ordu Derne ve 
ekili'yi zaptetti 

Şimali Afrikn'dn: 

Sekizinci ordu Derne ve Me
kili' yj zaptetti. Şimali Afrika' da 
T unua· ta durum değişmernİ§tİr. 
Dün de yazdığımız gibi Alman 
ve İtalyanlar buraya denizden 
ve hava yolile 1 O bin kişilik bir 
kuV"Vet göndenni,lerdir. Tunus, 
Sicilya'ya ancak 150 kilometre 
mesafede bulunduğundan bu ya• 
kınlıktan istifade ederek Mihver 
kuvvet göndermekte devam et• 
mektedir. Bu kuvvetlere Alman 
generallerinden Nering kuman
dan tayin edilmi§tir. 

Diğer taraftan Müttefikler de 
Tunus hududuna doğru ilerliyor
lar. Müttefik kuvvetler baılıca 
İngilizlerden milrekkeptir. Ame
rikan uçaklan ve tankları yar
dım etmektedir. Tunus toprakla· 
nnda Alman ve müttefik öncU 
kuvvetleri arasında ilk temas ol
muo ve Almanlar geri çekilmi~
lerdir. 

Rommcl' in Mihver kuvvetle
rini Sirenayka' dan çekcre'k asıl 
Libya"nın oıı.rkındaki Sirt çölU
nün 'başlangıcında bulunan El· 
agheila'ya çekmek ıve burada 
tutunmak istediği ıınlaşılmakta
dır. Bu maksatla bazı hazırlıklar 
yapılmaktadır. İngiliz uçakları 
burasını ıiddetle bombardıman 
ediyor. 

Doğu cephesi: 

Cephe boyunca eskert hare
ket azalmıştır. Yalnız Stnlin
grad' da çarpı§ITlalar devam edi
yor. Burada Ruslar da sılı: aık 
kar§ı taarruzlarda bulunuyorlar. 
Kafkasya' da durumda esaslı de
ği~üdik yoktur. 

Uzak Doğuda: 

Ankara ) 7 - Yunanistnnn müş
kül zamıınlannda Kızılay vasıtasile 
yapılan yardımlara Yunan milletinin 
bir te elckürii nişanesi olmak üzere 
f>ir ı..'r"ki çini fabrikası tarafından 
sur ti mahsusada yapılan bir vazo 
ile iki tnb:ık Mılli Şefimize takdim 
olt!::tmu~tur. 

hakikate muvafık jdi. ğe muvaffak olmuıılardı. ı 
Manhaza Rusların bu limanda ne- Filv .. ki Gnrbi Kafkasya sahilinde 

)er ka}bcttikleri ancak bir hafta de- bir bahri noktaları daha vardır: 

1 vam eden ara;:ıtırmalardan sonra Batum. Uikin bunun ne limanı. ne 
Amerikan deniz Başko- anlaplmıştır. Şimali Karadeniz li- de körfezi, diğer liman ile kıyas ka- ı 

d manlarında, Kınm sahillerinde ve bul ctmiyecek derecededir. 
mutanı onanmayı ıon Azak denizi iskelelerinde Ruslar ne Novorosisk ile Batum arasında 

zaferinden dolayı k.adaz büyük kayıplara uğramışlarsa bit de Tunpse limanı vardır. Fakat I 

Libya'ya gelince sekizinci or
du büyük bir hızla ilerlemekte· 
dir. Dün gelen haberlere göre 
İttgı1izler Deme·yi zaptetmiıler
dir. Diğer taraftan Tımimiyi 
işgal eden lngili% kuvvetlerin
den bir kol çölden ilerliyerelt 
Mekili'ye gelmio ve mühim tay
yare üssü olan bu mevkii ele ge· 
çirmiştir. Bu kuvvetlerin Timimi 
ile Bingazi arnsındaki kestirme 
çöl yolundan ilerleyerek biran 
evvel Bingazi'ye varmağa çalı
şacağı anlaşılmaktadır. Buna 
muvaffak olursa sahil yolunu 
takibederek çekilmekte olan 
mühim Mih'Ver kuvvetleri çev
rilmiş olacaktır. 

Salomon adaları sularında 
büyük bir deniz muharebesi ol
muıtur. Amerikalılar Japonların 
1 :urhlı, .3 ağır, 2 hafif kruva
%Örle 5 muhriplerini ve 8 nakliye 
gemilerini batırdıklarını bildiri
yorlar. Bundan başh bir çok 
gemiler de hasara uğratılmış, 

Japon filosu çekilmeğc mecbur 
olmuıtur. Son haberlere göre ba
tırılan nıudiye gemilerinde 20-
30 bin Japon askeri vardı. Bun
lar da boğulmuşlardır. Amerika 
bu muharebeyi büytik bir gali
biyet •nymaktııdır. 

Zelzelenin hasaratı 
tebrik etti burada da fazlasile zayiat ıvenni;:ı- b~raaı şim~i Almanların artan teh-

lerdir. dıt ve lazyıkı kar;:ıısında bulunuyor. , 
Şimdi Novorosisk'te Almanlar bir Binaenaleyh burası Sovyet donan

Londra 18 (A.A.) - Salomon haftadanberi istihkamları ıtamir ede-iması için bir Üs olamaz. Esasen bu-
-~ --- adalarında 'VUku bulan son deniz, rek müdafaaya elverişli bir hale gc- radaki liman tesisatı pek mükemmel 

Bigadiç ve Sındırgıda hava muharebesinde 23 Japon harb tirmeğe, liman ve rıhtım tesisatını değildir. Yeni Gine' ye gelince müttefik
ler adanın şimalinde Japonlar 
tarafından fis olarak kullnılan 
Buna limanının önilne gclml§· 
lerdir. Yakında burı~da katt bir 
muilnrebe bekleniyor, 

İn anca bazı kayıplar var ve rıakliye gemisinin bahrıldığına ve tamire ve bahri in$<lat tezgahlarını Novorosisk, Rusyanın eline geçti~ 
- 7 tanesinin da hasara uğratıldığına eski haline koymağa çalışıyorlar. ği tarihten itibaren cnemmiyeti tak-

~-- ~ dair olan Amerikan tebliği, henilz Liman ve doklarda, mütehnssıslar dir edilmiş ve yüz eenedenberi bir 
Ankara 17 (A,A) - Bugun aldı~; tamnmlanmıynn ilk raporlara ela- tarafından Ruslıınn koymuş bulun-ıdeniz üssü vazifesini görmüıtür. Tu

mız haberler, evvelkl g~e G~ yanmakt&dır. Japon zayiahnın aa- duklnrı m~ynlnr ~c barnjl:ır a~n- apse'nin c;hemmiyeti yakında anla
Anndolunun ıuuhtelll yr;:~ ndeB!gn- ha ağır olması kuvvetle muhtemel· makta. ve temizlenmekteciir. Ele şılmış ve t<:sİsatı yeni kurulmuştur. s"ctilm!ş olo.n yer sarsm.....,ının · B h b d 35 h" J · b 1 B 1 b h M 
1 S dl"'"'da mühlm hasarlara dır. u mu are e e ın apon geçirilen gemılcr, YJ!TI ntmı;ı va- uraya uzata an oru attı ay-

d r. 'e 
10 

' '"·• f . b v 1 ·ı . . d"I k G . h 1 d li ve maale..,cf 1n&'Ulcn bnzı kayıp!ara ne ~rı .ogu mll§t.ur. . . 
1 

purlar ve harb gemı en tn~ır : ı • op .,..e roz.n~ avza a:ın .an ma~ Mahkemelerde: 
sebep oldıı"a bfldfrilmekted!r. Bırleıık Amerıka Bahrıye. Ns:ın mck üzere bahriye mühendislerı ta· na petr~l ~e~ınyor~u. Şımd.ı bu hat.-

B lıke lr \•alisi ile Kızılay ve Parti albay Knox. bu muharehenın ikın· rafından çıkarılmaktadır. lar kesılmıştır. Limandakı petrol Elli lira ·ıe dolma, sucuk 
ve taramalar ne olmuş? 

re rri bu yerlere giderek lcnbeden ci safhasını da müttefiklerin kaz.an· Sovyetler Novorosisk'te Alman· sarnıçları mevcudu ise pek uzun za-
tcdblrlerl aldıkları gibl Kızıfay ge- dığını ve Gudalcanal'm iç ve dı§ ların uğraştıklan tamir iD1erinin ne mana kifayet edemez. 
ne! merkezi turafından da gı?rekll bölgelerine müttefiklerin bakim bu- kadar mühim olduğunu takdir et- Almanlar-. ... civar tepelere yaklaş
ilk yardımlar yapılmıştır. lunduğunu beyan etmiştir. Deniz tiklerinden, mütemadiyeı:n hava hü- ması üzerine Tuapse limanındaki 

Ankara 17 CA.A.J - Evvelki gece- 'başkumandanı nmiral King, son zn· cumlnrı ile bu Jaaliyeti sekteye uğ- Rus narh gemileri buradan uzaklnş-
lı:l yer sarsıntısından fazla za~r ferinden dolayı donanmayı tebn'lc ratmağa çalışıy-0rlar. mak zorunda kalacaklardır. 
r,oren B~lıkc.slr lvU~y~tın~lk B~d 9 etmiştir. Burada 1912 senesinde Karade· Novorosbk limanından cenllbu 

Kosti dolandırıcılık suçundan j casından hayırlı bir haber almak 
hapse mahkt1m olmuş. Haplsha- üzere .sabah erkenden haplshane
nede ba§ka suçtan mahkOm Yor- ye koşmuş. Kan koca konuşur
gi adında zengince bir adamla larken iş de meydana çıkmış. işin 
dostluk peyda e~. samimiyeti J:>u tarafım asliye !kinci ceza 
ilerletmişler. o sırada, ara sıra zi- mahkemesinde madam Despina
yarete gelen Yorginin kansı Des. i nın ağzından dinleyin: 

ve Gölcuk nah Y1e erme 1 y kune Müttefik kuvvetler, Yeni Gine' de nize ait m,.•hur Baedeker'in seyyah- şarkt :istikametinde hareket ettikten 
olmak üzere K1zı ay umum rner • 'd k' 1 · k ....,. . . . ld 'k · kih 
:zln e f Bankası vasıtnslle lltl bin Japonların Buna a ı Us erme . ar- larn mahsus bir rehben elımıze geç· ıonm yo a nynı lstı ametı ta e-
llrac ve ~00 çadır gônde:ı:l.mişt\r, şı ileri yürüyüşlerine devam edıyor- ti. Bunda deniliyor ki: cVapurl~r den ve ucu bucağı olmıynn askeri 

Ualıkesir 17 - Pnz:ır akşamı vuku !ar. Novorosisk, Tuapse ve Batum lı~ kollara Tasladık. 
bulan yer samntısmdan en çok mf.l-
too.o;slr olo.n Bigadiç nahiye rnerke.. Al k J 
zinde evlerin yüzde altmışı Uım:ımen man ıta arı 
yıkıl ış, yuzde kırkı da oturulamı-
ync:ık derecede hasara uğramıştır. 
Blg:ıdlçte beş kadın ölmüştür, 

Gö.dik nahtye merkezinde 17 ev 
yıkılmıştır. Ölen yoktur. 

Büyük bir kısmı Rusya
dan Bulgaristana ve 

Yunanistana sevkedilmiş 
Yüksek sıhhat şurası 

Ankara m 7 (AA.) - Yük.sek Stokholm 17 _(AA.) - (B~it~-
•ı~.hat flirası 1942 ikinci tepin top- nova): Husust hır m?11badan bıldı
lanbsını 19/11/1942 perşembe gil- ri1diğine göre., cenubı Rusyada bu
nü snnt 14,30 da Sıhhat ve içtimai lurıan Alman kıtalan, tanklan '!'e 
Muavenet Vekaleti binasında yapa.. tayyareleri Bulgaristan ve Yunanıe
rak gücıdeminde yazılı adlt ve fennt tana sevkedilmektedi~ .. Yuna? li
meseleleri müzakere edecektir. mnnlarında bulunan butlin gemılero 

Suikast davası 
el konmuştur. Pire açıklarında bir 
ltalyan filosunun bulunduğu söylen
mektedir. Balkaalara gönderilen kı· 

Ankara 18 - Von Papene sui- talann büyük bir kısmını tanklar IV'C 

kast dtıvası mahkumlannın bu sabah motörlü nakil vnsıtalan ile teçhiz 
sekizinci ağır ceza mahkemesinde edilmİ§ hücum birliklerinin teşkil et
nakzen muhakemelerinin rüyetine tiği rivayet edilmektedir. 
dovam edilecektir. Bulgar ve Romen hava meydan-

larına getirilen A1man tayyareleri 
Kömür navlunları olduğu galip bir ihtimalle Akdeni%de faali-

'b" b k Jd yettc bulunmaktadırlar. gı ı ıra ı ı 

Ankara 17 - Kömür haV7.aSllldnn 
Tür.leye limanlarına kömür sevkıyatı 
navlunlannm §imdiye .kadar oldu~ 
tekilde bırnkılmasına. ve değlşlkllk 
yapılmamasına Veltlll!er Heyetince 
brar verllnıtştlr. 

Almanyaya 
yardım 

Afrika hareketile başlayan yeni 

gelişmeler ve Türkiye politikası 

pina ile de tnmşmış ... Aradan za- _Bay h~kim! Hapishanede 
rnan geçmiş, KostlnJn mahkO.mi- kocam ne konuşmak yaparken; 
yet.i daha az olduğu 1çfn cezasını nasıl, dedim, dolmalar lyl mı idi? 
bltırmlş ve hapisharu?den çıkmış. Afiyetle yedin mi? Yorgi: «Hangi 
Arkadaşı Yergiye veda. ederken dolınalan soruyorsun? Ne dolına
Yorgi kansına bir mektup yaz- 51, Despina?n diye aptal aptal yü-

( us. ta-~ı ı m' cı' --'-!~ede) ı t ettlM tehl"k kar ısında nnş ve: züme baktı. Olan biten: şeylert 
.._, rcu aaDU ::ıe tır 6 ' ı e · ş - Çıkınca blzlm eve git, mek· ağnatınca Yorki sankim oracıkta 

frnçrede bile Akdenlze uzak mış • tubumu kanma ver, benim de 1y1 kafasına kurşun yemiş gibi sap-
olmakla berabe; Fransanın yeni- Bunların tek gayesi harbin ba- olduğumu söyle. san oldu: «Aptal kani Seni dolan-
den işe kanştı~lması Almanya- şından be~ tu~tuğumuz yoldan Diye rica etmiş. Kostlnln cez~ dırınışlar>ı diye bağırmağa başla-
nın A mıpa tehllkesl ' karşısında ayrılmam Uaraflığımızı ko- sını çe'ktlğl suç dolandıncılık de- dı. Bağırmak değil ya, beni orada 
bttaraflara savurduğu tcİıditı.er rumaknr. .. . . ğll miydi? Tabll kl bu lşln ustası dövse bile hakkı vardı. İryeiz ~yt 
doJayısile, derin kaygılar başgbs- Rusya .. harbi ~urüst politika- olmuş. V~ .işte, Yo~g_ırun ev~e Kocam tatlı tatlı yesin deyi öyle 
terdi, uyaruklık arttı. mızın l>ıırekllllğini ve sağlamlı- mektup götürmek teklıfi de mu- güzel zeytinyağlı dolma yapmış 

İğreti g'ibl görünen bitara:flı- ğını teyl~e yarayan bir hftdise k~mmel blr fırsat. "Av kendi ken- idim ki, ~öyle eline alınca par .. 
ğırun tehlikeye düşmesinden kor- olduğu gıbl, Afrika hareketile dine avucun~ d~tu demektir. maklanndan şakır şakır yağlar 
kan bir memleket de, Afrika - Av- açılan yeni safha da bizim, aynı Kostı w hapıshaneden çıkar çık- damlar. Ağızlara layık... Hele o 
rupa yolu üstünde bulunması yoldan ayn1n:ııyacağırnızı göste- maz dogr~ca Yorg1nln Bo~az,. sucuklar, pastırmalar, taramalar, 
dolnyıslle, İspanya olsa gerektir. ren yeni bir örnek olacaktır. H~- içindeki evıne koşmuş, kendisini kaşar peynirleri... Buntann üstü
Mihverden ya•nn bir politika gil: diselerln gelecekt~ alacağı şekil karşılayan ~am Despinaya ne bir de elli lira para havaya gi
den İspanya, şimdi yeni bir ge- ne olursa olsU'n Türkiye tam bt- mektubu verdikten sonra~ derse siz de olsanız kızmaz mısı
çlt olmaktan ve zorla harbe gir- taraf kalacaktır. - Kocan çok iyidir. Bu malı- ruz? ve lı\kin bunda benim suçum 
mekten korkuyor. Değerl gün geçtikçe anlaşılan kfüniyet işinden kurtulmak için yok ki. Bu Kostlyi h~pish~~e 

Şekerli maddelerin 
fiatleri 

Afrika harcketile bruılayan ye- bu siyaseti, şlm?liye kadar çok Y~den bir avukat tutacak. Ben kocamın yanında gonnüştum. 
nl gelişimler, harb alanını mem· güç şartlar altında sürdürdük. yarın sabah kendlslle konuşmak Onun sıkı fikı arkadaşı idi. Eve 
leketimizc de yaklaştırdı. Akde- Bundan sonraki ahvalin yarata- üzere .. ~vukı:tı bulup hapishane- gelince de istediklerini verirke.ru 
nlzde her olan biten, Türkiyeyi bileceği zorlukları da karşılamak ye gotüreceğim. Şlıncll Yorgi, hiç §Üpheye düşmedim. Meğer ki 
çok Hgllendiıir. Bundan başka, azmindeyiz. Millet için tek selA- avukata vermek için para istiyor. her.1!--bizl !aka bastmnış. Bunu 
Avrupada gelecekteki hareketle- met olduğuna tnnndığı.mız bu Hnpishancd~n çıkan mektuplar ağnayınca hemen karakola nrzu
rln İtalyada, yahut balkanlarda, yoldan, ne blr menfaat düşünce- kontrol ecllhr. 'Mahkümlnra !azla hal ettik, Kostiyi yakaladılar. 
hatta her iki yerde birden olma- sile ne de herhangi bir tesir al- p~ra geltnce hepsini birden ken- İşte, bizi dolandıran bu adamdır. 
sı ihtimall, taarruz ve müdafaa tında, hiç kimsenin leh.ine veya dılerine vermezler. Bunun 1ç1n utanmadan şimdi de gelmlş ya. 
bakımlanndan, bazı yazı ve ha- aleyhine, asla aynlınaınak. kara- para meselesini Yorgl me~pta rumda duruyor. 

• • berlerde göze çarpıyor. rında olduğumuzu CuınhUITelsi, yazmadı, bana ağızdan sl>yledl. Kostı bu iddiayı reddetti: 
Kont Cıano, Bulgarıstan Hiç şüphe yok ki harb .. bize de tarihi nutkunda çok açık, yeter Yarın sabah Yorg1ye elll lira 10.- - Bay reiz! Şu sözlerin hiç 
ve Macariıtandan daba yaklaşmıştır. Harbin Türk!yeye kuvvetle anlatmıştı. Bunu böyle ~~· ~~~~a~~~~~~~e~:; birinin aslı yoktur. Haplshane

fazla asker istiyecek h~~ zanın~~ı~r Yş~n bok!~~~~ bilmekte ve tekrarlamakta fayda 1 gınide haplshnneye glreıniyeceğin den çıkarken Yorki ban~ ~ek.~up 
Belediye İktisat müdürlüğü, ~eke: 

rin pahalılaşması üzerine oekerli 
maddelerin fiatini tesbit için tetkik
lere ba§lamıştır. Kahveciler, pasta
cılar, bugünkü fiatlere yüzde ?tu% 
nispetinde bir uım yapılmasını ıste
mişlerdir. ~kcrciler akide ~ekcrinin 
750 kuruşa satılabileceğini ileri sür
uıü~lerdir. Kahvecilerin söyledikl~
rine cöre, bir fincan kahve 15, bır 
kad'eh çay da 1 7,5 kuruşa satılmak 
lazımdır. İktisat müdürlüğü tetkikatı 
neticesini Daimi encümene bildire· 

söıleyen e ın u goruşu, vardır. 1,.1 ... onu da ben götürec~m vermişti. Alıp karısına gotürdum. 
bazı yabancı çevrelerde azçok Necmeddln Sadak ~u ~· • Madam da bundan s

0
vlnd1 · ı Su 

Londrn 17 CA.A,) - Blr gazetenin hayret uyandırmıştı. Şimdi bu Demiş. Madam Despina koca- yiyecekleri al evine gÔtür :İ3ura-
aldığı maıümnta cdre, Alm:ı.nıaı., d.Ahiyane sezişe hak vermeyen Yunan çocuklarına süt sının mahkOmiyett.cn kurtul~ kadar ~af edip geldiğ'in icin 
Romnnyn, Bulgaristan ve Macarls- kalmadı. içi nyenlden avukat tutacagını ya . . . . • 
t.an'dan dahn. ııızın. asker ve !ptldat Tchllke yakla§tıkça milli mü- tozu gönderiliyor duyunca sevince düşmüş, hemen S':1 beş lııayı da hnı :~ık yao de 
maddeler alınağa muvaffnk clcuna.. dafaa tcdbirlcrlmlz artmaktadır. Londra 17 (A.A.) - Ekonomik elll llrayı çıkarıp Kostiye verdiği dı. ~.te. bana verdlgı bunlardır. 
dıklanndnn :ıroııt cıano, bu memle- Bunları zaten harbin sonuna ka- harb nıızır.lığının parlamento aekre" g1b1 kendisin! odaya alıp oturt- Gerıs.ı yalandır: 
ketıeı'C giderek kendilerinden bun- dar azaltmak ruyetlnde değiliz. teri B. F oot, lngiliz ve Amerikan muş ve kocasına yiyecek hazırla- Madam Sesoıne atıldı. 
in~ ıstlyecekUr: Kont ~~no,tm ~ Dün de söylediğimiz g1bl hükQ- bükOmetlcrlnin Yunanistana !her ay mış. Kostı ertesi gün bunları ha- - Aaah vire!.. Nasıl vnlan nıa,. 
yn yı Almant::;laıı. dtercital n.~ya eo•an metin son kararlan - teker te- çocuklar için 100 ton ılit tozu gön- pishaneye götürmek üzere evden cakmıs? li.:lli 1ira ile dolm 1 ~'1., 
olan bu mm ...... r a Y ,, o ll d ... k d.,-1 • ı :ı:·ıd· ,_ kı k ki ı r-n d".r.il mi iC ? bu teveccuhten ıstlfade ederek Al- ker mahiyetleri iktisadı. ma , ermege arar ver ur. enn 'Dl ır· çı~uıış ve, cı .. ş o cı ış... sucu arı a ı:ın '"~ "b • 

S hitı,,r·rı ra lm i,.iı1 l-
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bekliyor? I Aşhaneler 
Son askeri hadiseler üzerine, tab- Stok yasağı Gazete koleksiyon arı .• 

rninler. nazariyeler 7üriibneyen var 
mı? Netekim iktisatçı arkadatlanmla 
göriifü7ordum; ıö7le dediler: 

1 Tramvay!;! i;'eçerken garip bir 

- Ufukta bir ucuzlama ihtimali 
JÖrünüyor ! Hatta barb b itmeden 
hile bu olabilir ••• AmerikaWıuııı ilk 
hedefi Akdenizde •erbes eeyrüıeferi 
lemin. •• Biliyor mwunuz ki, Birlqik 
devletlerde unun kilosu 4 kUl'\lfmUf. 
BU:im istihsal merkezlerimiEcf e, me
aela Konyada, 80 kuruş. «Ucuz mal 
Çin Seddi'ni atmlfl» derler, Tehli
kelere rağmen, Akdenizi de atmıya
eak mıdır, dersiniz? .•• 

Biri de, geçen harbin sonunda 
ıöyle bir ifLia vakasına fa}ıit oldu
ğunu anlattı: 
Hacı Mehmet. Konyadan 25 kuruşa 

un toplayıp 1stanbula satmak içüı 
getirmiş. Evvela mühim vurgunlar 
umarken sonra bundan vazgeçmif; 
hiç değilse 30dan müşteri bulacağını 
aanır, piyasada araşhnr dururmu1. 
Bir de ne görsün? Dwnanını tüttüre 
tüttüre bir vapur •.. İçinde de Kana· 
da unu... Yabancılar mallannı piya
saya kilosu 5 kuruştan arzedince 
Ht.cı da hacı gemisine dönmüş! 

lstifçilere bu tarz &kıbetlerin nasıl 
tepeden inme şeyler olduğunu şwa· 
cıkta hatırlatmak istiyorum. 

••• 
Yine en hakkında b~ka bir mü· 

ıahede: 
Sosyete bnyanlannın belli başlı 

mevzular artık yalnız giyecek 
değil, yiyecek, içecek bahsi olduğu 
malumdur. Geçenlerde bunlardan 
beş altısı bil" araya gelm4, dertle,şi
yordu: 

- . .A.h maşer! Bir börek pişirttim, 
berbattı ..• Ağza alınacak gibi değil. 
Acı •• Meğer bir çuval un berbat ol-
mus •.• 

- Sormayın benimki de, şeri! 
- Aman, demeyin ... Bizim kiler-

de altı çuval var... Senelerce idare 
ed:.::Z sanıyorduk .•. Sakm onlar da 
aynı akıbete uğramasın? ... 

Bu sonuncu dilber, endişe İçinde 
çny ı::· zor bitirdi. Haber aldığıma 
srörc, bir saat sonra arkadaşlaına 
teessür İçinde telefon etmiş: 

- Eyvah! ... Benimkiler de ••. Jö. 
ıüi fiııii! 

P iyasada dün mühim 
tesir yapti 

Bir kısım sanat ve ticaret erbabı
nın faaliyet aahaları haricinde kalan 
maddelerden stok yapmaları ve 
tüccar olmıyanlann her hangi bir 
maddeyi ticaret makeadj)e biriktir
meleri yasak edildiği, ıtok yapmlf 
olanların dünden itibaren bir ay için
de stokları tasfiye etmedikleri tak
dirde ellerindeki stokların bir be
yanname jJe bildirilmesi iktiza ede
ceği dün yazılmıştı. 

Bundan bir müddet evvel mın
taka Ticaret müdürlüğü stok mak
sadile bankalardan para çekecıleri 
ve stok vaziyetlerini tesbit ederek 
Ticaret Vekaletine bildirmişti. 

Yeni kararın dün sabah yayılma
sından sonra piyasada tesiri derhal 
hissedilmiştir. Alakadarlardan öğ
rendiğimize göre eline geçen para 
ile tesadüf ettiği herhangi bir mad
deyi satın almağa çalı:ıanların sayısı 
arttığıından yeni kararın istihsal böl
gelerinde kestirme tesir yapacağı 
şüp'hesizdir. Fiatlerin yeniden düş
tüğüne ve malların alıcı bekledikle
rine dair istihsal bölgelerinden ge
lecek telgraflara intizar edilmektedir. 

istihsal bölgelerile şehrimiz piya
sasındaki yüksek fiatlere rağmen 
Jstanbula mütemadiyen yeni mal 
geldiği, ambarlarda binlerce teneke 
sade yoğ ve bir çok kuru sebze 
biriktiği piyasa durgun olduğu hal
de fiatleri:-ı düşmemesinin istihsal 
bölgelerindeki fiatlerin oynamama
sından ileri geldiği yazılmıştı. 

Bundan bir müddet evvel depo 
ve antrepolarda bekleyen sadeyağ
larla diğer maddelerin piyasaya çı· 
kb.rılması resmi daireler tarafından 
temin edildiği halde müşteri bulu
nup satılamamıştır. Yeni kararın 
sadeyağ ve diğer maddelerin şehri
mizdeki fiatlerine tesir edeceği he
saplandığından piyasa dün büsbü
tün durgun geçmiştir. 

Hangi iskeleye uğrıyacağı 
belli olmıyan vapurlar .. 

B ir tokatta açılan göz, lstanbulda 
Amerikan kunduraları .. 

Yakında hazırlık biterek 
açılacak . 1 

~y daima dikkatime çarpar. Bir 
takım kahvelerin önilnde, came-. 
kAnlann arkasında her gün he
men hemen aynı masada, aynı 
iskemlede oturan muayyen fn

Kızılayin fakir halka vereceği si- sanlar .•• 
cak yemek için açılan aohanelerin İstanbul ve Beyoğlu cihetlerin. 
miktarı ve her kazada açılacak aş- deki bütün kahvehanelerin böy
hanelerde kaç kişinin sıcak yemek lece uzun senelerdenberi gördü
yiyebjleceği hakkında kazalan:a ğüm gedikli tipleri vardır. ~tuay
defterler hazırlanmaktadır. Kaza- yen zamanda tramvnyla gelip 
lardan çoğu, kendi mıntakalanndaki giderken onlan köşelerinde kfilı 
yoksulların miktarını bildiren def- düşünceye dalmış, k!ih cnddeyf 

Geçenlerde bir arkadaşım bana: batlı yazılan Hav davası. ~a!la~tş.. terleri tamamlamışlardır. Henüz seyreder bir vaziyette görmeğe 
- Gel, ıeni kütüphaneme götü- Bu Hav da kayınvaldeaını olduren defterini tamamlayan daha iki o kadar alışmı undır ki bir kaç 

reyim ve orda cçocukluğumun ga- bir avukat.·· Sonunda idama mah· kaza vardır. Bunlann da defterleri :zaman kendilerini yerlerinde bu-
zeteleri> ni göstereyim ... dedi. kum oluyor... yarına kadar hazırlanncktır. Bu su- lamasaın adeta meraka düşerim. 

Arkada,ım, çocukluğunun gaze- İstanbulda Amerikan retle şehrimizde yardım görecek Hatti haklarında: «Acnba hasta-
teleriı:ıden eski bir dosttan, bir sev- yoksulların miktan belli iolacaktır. landı mı? •• Belki de zavnllı öl-
giliden dem vurur gibi bahsediyor· kunduraları.. Bu muameleler tamamlandıktan müştür.» diye düşürtdüklerim bi· 
du. Onun çocukluğunun gazeteleri- ikdam gazetesinde o zamanlara sonra aşhaneler açılacaktır. Kızılay, le olur. Zira sekiz on sene sabah 
ni ben de merak ediyordum. Çünkü ait İstanbul hayatına dair, her nüs.- aşhanelerde pişirilecek yemek için akc;am aynı yerde oturduğunu 
bu nihayet bir devrin en merak edi- hada bir hatta iki, hazan üç müsa- lüzumlu olan erzakı temin etmiştir. gördüğiinüz bir adamın birden
len, en çok bahsolunan, en alaka habe var ... Bunlardan halkın neler- Aşhanlere oohrimiz tüccarlarının b~re ortadan kay~lm•ennesi Ah~
uyandıran vakalarını baca öğrete- le alakadar olduğunu, bir zamanın iştirak ettirilmeri için Ticaret odası 1 kıkaten merak edılecck bir hadı· 
cekti. düşüncesini, modasını öğrenmek ile Ticaret borsası tarafından yüzer sedir... . 

Dostumun kütüphanesine girdik. kabil. Musahabelerin bir kısmı da bin lira verilmesinin Ticaret Veka- Ra7an da başlm bır şey olu.r. 
O kocaman ve tozlu gazete koleksi- )Ok enteresan bir dille yazılmış. leti tarafından tasvip edilğini yaz- l\lesela 10 yıl aynı kahvcnın 
yonu ciltlerini getirdi. Önümde açtı: işte 3 fUbat 322 tarihinde yine aynı mıştık. camlan arkasında uzaktan sey-

- İşte çocukluğumun gazetele- g-zetede çıkan bir müsahabeniı:.ı Bu husustaki Vekalet emri Tıca- rettiğiniz bir adamı, bir giin b:ış-
ri 1... başlangıcı: ret odasına tebliğ edilince iki yüz ka bir kahvede ~öriirsünü:z. Bu 

Önümüzdeki ilk koleksiyon, c:İk- Cevvi havada bir cevelanı seri ile bin lira derhal Kızılayın kasasına da merak edilecek bir şeydir. 
dam> gazetesinin 322 yılına aitti. uçuşarak zemine düşen berf parei yatırılmıştır. Kızılay aşhaneler için Acnba 10 sene n ~ı kah\·ede, 
Sahifeleri çevirm:ğe başladık. tc.biat lstanbulumuzun esvak ve me- geniş mikyasta yardım gördüğün- aynı masada,. hat~a aynı ~ kem
c:Dersaadet ve Halıç~ vap~.rların- hanisini, cibal ve telalini birer camei den fakirlere yardım işi o nispette lede oturan !>ır .. kımse yenni bı
dan hemen hemen her n~s~ada /sefidi fame sardıktan on gün ıonra geı:ıiş tutulacak ve bu hayırlı teşeb- rakıp da nlçın oU-kl ~ahveye gt. 
uzun uzun ve gayet tuhaf ~ıka:;:et: bir pazar günü idi ki karlar tama- büs iyi ve verimli netice verecektir. der? .. Acaba on scncl~ kah\'C~
ler ... 3 şubat 1. 322 cumartesı. tarıhlı mile eriyerek hava pek az zaman Alakadar komisyon her türlü ha- c;ine danldı mı? ..•. e oldu:;. 
İkdam gazetesınden ayne~ bır par- evvelki şiddeti §İtaya bedel reşki zırlıklara vaktinde başlıyorak mü- ı:tanm~sa insanın gıdıp soracagı 
ça alıyorum. Bu 0 zamankı lstanbul aver bahar olacak keşayişle göster· bayaat işini ilerletmiştir j bıle ~dır. 
hayatından sahneleri g~stermesi mekte idi. O pazar gününün bazı · 

1 
Lakin bunlardan daha merak 

itibarile de dikkate değer. işte aldı- erbabı tenezzühü Kağıthaneye sev- 1 • f •• t •• •• ı edilere~ bir nokta. \'ardı~. K~hve
ğım parça: kettiğini ertesi günkü evrakı hava- Zffili'" U tJDCU er hanelenn hu ~ed_ıldl ~~P~.erınde, 

cŞehrimiz münakalatının bir kıs- diste okurken Kağıthane mesirei • • v • •• •• daha uznktan sc:zılen buyuk inti-
mı mühimmi Haliç, Haliç ve Der- ruh fezası, Göksu deresi gibi İstan- bırlıgı StatUSU zam! •. 
saadet vapurlarile vukua gelmekte bulun bedayii perestan ve zevk cu- tlnive~itcde kürsüsü olnn pro-
olduğunu beyana hacet yoktu. İki yanına cilvegahı meserret olan me- fesör gibi hazı kah\·ede masnsı ve 
köprü arasında ve Unkapanı orta- vakii güzideainden sahharı liitifesin- sandalvesi olan adnm her jriln ny-
sında bulun~n isk_eJer~en her gün den pek de dun olmıyan bizim Kü: Yapılan toplantıda nı saatte. hatta aynı dakikada 
vapurlara bınenlerın mıktarını anla- çükçekmece gölünün yarım Bergosı nizamnamenin hazırlan- yerine gelip kurulur. Ve bnzan 10, 
mak için sabah ve ak§am bu iskele- deresi ... > vesaire... ması bir komisyona 15 yıl içinde en kiiçük bir anza 
!erde vapura İntizar için toplanan Nasıl gazete dili~.. bile vermeden orayn dc\•am eder. 
halkı görmek kifayet eder. lstanbulda ayakkabı modasına havale edildi Bu bizdeki kahvehaneler mese-

Hele akşam üstleri Köprü ve Ye- dair bir de ıu satırları okuyunuz: lesi çok dikkate ve alakaya dcğeT 
Y• k miş iskeleleri pek ziyade kalabalık cBir müddettenberi aokaklarda İzmir (Alr• ... m) - Şehrlmlz tıca- bir mevzudur. iyece 1 Z k .... k 1 ...._ & 1 k tl • o uyor. aten uçu o.an vapur kos kocaman bir ilan görülüyor. ret odasında toplanan tiltU.n tacirle- Çünkü medenı meme e enn 

Köprüden binen ahali ıle ~hemen Ucu enli, aiti düze yakın, ökçe- rl İstanbul tütilncfiler b!rllğlnln ha- hemen hemen hiç birinde bizdeki lstifçilık yüzünden bozulan erzak f • ti ı çabucak dolu vermekte oldugundan leri alçak üstü bağlı olan bir fotin. zırladığı ıTilrıldye tliltfincü.'\~rl biıL kahvehanelere ve 'ıkahvehnnede 
derdini bıışka yazılarımda da anlat· ıa er Yemiı vesair iskelelerden binecek- o kadar büyük bir fotin ki yanında llğlı statüsün\~ tetkik ve müzakere oturma usulüı) ne rasgclcme7.Sl· 
! •• ı,tım. Cidden ziya.n oluyor; milli lere yer bulmak mümkün olamıyor. duran gayetle tık mösyö bunun ya- etmiştir. nl:z .. Avrupada bir kahvede taş 
aervetin mühim bir kısmı bu ıebeple --- - - Bu sebeple vapurdakiler omuz omu· nında pek küçük görünüyor. Bu ili- Tetkik edilen statüye göre merkezi çatlasa yanm saatten fazla otu-
elden çıkıyor. Son günlerd e başlıyan za iskarça oluyorlar. Vapur öyle b~r nın altında iri harflerle: cAyakları- istanbulda olmak üzere İ?.mir ve Ka-. rumlaz. İçilen bir şeyin mukabili 

Denecektir ki: «Mahvolmak teb· d• hale geliyor ~.i hal.k .vapurun. hır nızı nasırdan kurtarmak, rahat yü- radenlzde Ud ı,ubesl bulunacak bir insana ancak oraaa azami yanın 
likesine maruz yalnız un değildir. düşüklük devam e ıyor tarafına tehacum ettı mı vapur zıya- rümek isteneniz, dünyanın en dayar tütüncüler birliği kurulmllSl muta- saat oturmak hnkkını verir. 
Dig~er saklı erzak da var. Onlan ne • - - · - - desile mütemayil bir vaziyet alarak nıklı, en ııhh·ı, en zarif kuduralan savverdir. llalbukl bizde sabahleyin tram-
yımmalı?» Mıntaka Ticaret müdürlüğü her adeta mu atara me uz o uyor. olan Amerikan kunduralarını alı- b~ ü t~tü 1stlh...-al bOigesl- vavla geçerken baknrsınız ndnm-h ıh l Faknt dünkü toplantıda Türkiye. 

Bütün bunların Zayi edilmemesi nevi yiyecek maddeleriınin dünkü Haliç. ve I?eraaadet vap~rlarıında nız. > ~~. e~ge u~ı:k~ olduğu ve bu c~ğız oturuyor, öğle~in r~t;~e 
için de bir çare biliyorum. Onu da perakende ve toptan fiatlerini ala- nazarı dıkkatı celbeden hır ~ey de Sokakta tesadüf eyliyeceğiniz mabsulün ihraç ve ticaret merkezle- ~.d~~ken onu a~ .. )erde gonır-
ıöyliyeceğİm: rak telgrafla Ticaret Vekaletine bil- vapurların vakit ve zamanı hare- adamların ayaklarına bakacak olur- rlnin de İzmir olduğu göz önüne alın. sunuz. Akşam donuşte yine Ota-

Gizlendikleri yerden çıkarmalı, dirmiştir. Perakende fiatlerde ls- ketlerini mübeyyin bir programın, sanız ekserisinin bu tarzda kundu- m~ ve bunun için, evvel~ İzmlrde dadır. Bunun Jcin de bir fincan 
derhal piyasaya sürmeli! Zira, har- tanbulla Beyoğlu arasındaki hisso- yani bir tarif~~in g~yri _mevcut o~- ralar giymiş olduklarını görürııünüz. Ege bölgesi tütüncüler!nl de içine kahve içmek kafidir. 
bin o mızmız müzmin safhası artık lunacak derecedeki fark de-vam et- masıdır. Hergun gelıp gıdenler,A hır Çünkü Amerika ve İngiliz biçimin- alacak miistakll bir tütüncüler blr- Hatta ~ok eskiden Beyoğlunda 
bitmiştir. (En korkunç olan oydu.) mektedir. vapur memuru kad~r vapurun a.da- deki ayakkabılar birkaç Sefledenberi llğl kurulmasının daha muvafık ol~- kulüp tarzında bir kahve nçıl-
C;;rünüş öy)e ki, şu veya bu şekilde 185 ku- tına ~akıf. olanlar bıle hemen daıma şehrimizde pek moda olmuştur. cağı kararlaştırılmış ve bu yolda yli- mış ..• Haftnda «5n kuruş veren 
yollar acılncaktır. İstifçiyi de, fare· Zeytinyağı sntışı toptan tahmınlerınd.e aldanarak vapuru Hatta modaya tabi olmak mec· rfınmesi için hazırlıklara bnşlnn- insan hiç bir şey içmeden hu rucıtur. Fiatin bu kadar kabarık olu- k B d k lk kt m.ışt • h ·· fsted"ğt 
den rutubetten, küflcnmekten, pas- Y açırıyor. . ı~ e vapur y a t~ an buriyetile, yumurta veya gayet siv- . ır. . kahveye gelıp er gun ı 
lanmnktnn, acımaktan, şekerlen· şu yeni mahsulün henüz piyasaya sonr.a. hangı ıskeleye ugrıyacagı da ri uçlu, yu·'kseLçe ökçeli, sipsivri Icabettlğl takdirde, bUAhare Istan- kadar oturabiJinniş •.• Çıkarılamamasından ve lstanbulda k ı " bulda kurulan ve Kamdenlzde de d·'' 
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kt 
• d ek hi bek ·estırı emez .. > . . kunduralar yapmakla me•gul olan J aA kin ı:;·ımdi ·e kadar vaz ut a-me en zıya e yere screc ç • az miktnrdn mal bulunmasmdan ileri E I k 1 y kurulması düşünülen birliklerle İzmir ' "' . r" klı bir 

lcn:nedik bir ıt'iinde piyasaya mal- gelmektedir. Sabun fiatleri de 96.S . v~t. gazete e~de ı c ste~ ın'.j~' ve buna artık elleri gereği gibi alıt- birliği bir federasyon hnlindc idnre nmızın hepsınden me a 
lnnn dokülevermesidir. ıster ınanma> sutunlarına gırebı • mı~ bulunan yerli kunduracılarımız edilecektir nokta \•ar. . 

Pek çok kimselerin 1918 ddü kuru:ıtan aşağı değildir. Yeni sabun c~k olan bu .~arça 322 yılında çıkan bile yavaş yava~ böyle Amerika- Varılan . bu karnr üzerine e:İzmlr cıVakit nakittirıı, aKaybedılcn 
Hacı Mehmet gibi şapa oturduğuna mahsulü henüz piyasaya çıkarılma- bır ikdam nushası~dan aynen alın• kari kunduraları taklide başlamış- Tüccarlan Blrllğla namlle bir birlik para bir daha ele geçer nm~n, ak makin beraber yerinde mühim mik- t V h son bed·ı Asla !!lbl ş1' 

0

t olacağımız o mutlu srün uz. mış ır. e mu arrır yazıs1C1ın lardır kurulması için yeni blr statünün ha- kRy ı en 7..amaıı... tı ı-; 
olrnıua .. ::-.. ktir. tarda mal bulunduğu anlaşılmıştır. tarafında şu satırlarla kendini avu- A. ·h· t R • • b• zırlanmnsı içln bir komit.e seçilmiş- hir tak,m sözler söylerler ... Aca-

( Va - Nu) IEllerindeki malları yüksek fiatle tuyor: me asımın ır Ur ha bunlar doj!'ru mu?. ]{nhvchn-
•••H••H•••••••••••11••H•••••••n11n satmak istiyenlerin yeni mal sipa- c:Yakında Cesricedid

0

den veya yazısı.. Komite beş kişiden mürekkeptir kJ nelerin gedik1ileri bu sözleri hn-
G.. ..ki d kjJ rişinde bulunmadıkları anlaşılmış- Unkapanı iskelesinden itibaren Bu aylar içinde gazetelerde sık isimlerini nşnğıyn yazıyoruz: vntlannda hiç mi işitmemişler-

umru er en çe en tır. Eyübe kadar bir tramvay hattı tesis sık harfendazlıktan şikayet ediliyor. B. Salfıh:>ddln Sanver, B. Hüseyin dir? •• 
mallar Dün Diyarbakır yağlarına toptan olunacaktır.> Hatta buna dair Ahmet Rasim'in Kavalalı, B. Kt\zım Gürel, B. Cevdet 

30 Onbaşıoğlu, B. Kemal Dülser. ficaret Vekaleti, gümrüklerden 31 O - 320 kuruş, Trabzonlara 3 Milyoner katilin çok güzel bir yazısı var •.. Zamane- Komite en kıs:ı bir zamnndn, sta- ..................................... .. 
;ekilen mallar hakkında mıntakn kuruş, Sivereklere 460, Ardahan- nin züppesini de bu yazıdan öğren- tüyü hnzırlıyarak ve Ticaret Vekfıle- * İstanbul Musiki sanatklirlan 
Ticaret müdürluJünden rapor İste· lam 400 kuruş fiat istrnmiştir. muhakemesi.. mek kabildir. tine arzedecektır. cemiyeti, hasıliıtı fakir musiki snnnt.-

Hikmet Feridun Es 

miştir. Tıcaret miidürlüğü, şimdiye Pirincin kilosu 145 ile 15 3 kuruş 322 yılında Türk iyede çıkan bü- İşte 16 mart 322 tarihli gazetede Samsun• bölgesinin bu karlarıı:lın ailelerine tahsis edilmek 
kadar malını çekmek üzere tebligat arasındadır. Pirinç fiatleri azar azar tün gazeteleri son derecede meşgul Ahmet Rasim.in harfendazlık hak- k• t"t" h l" üzere 21 / 11 / 942 cumartesi sünil 
}'apılan tüccarların sayısını, tebligat düşmektedir. eden bir hadise var. Hergün ona kındaki yazısı: sene ı u un ma su u saat 14,30 da Beyoğlunda lstanbul 
üzerine çekilen malların cins ve dair sütun sütun yazılar yazmışlar. Yedi numara kalıplı fesini baıına Samsunun yenı tütün rekoltesi bu . d laturka ve alafranga miktarı::ıı, tebligata rağmen malını Çalı fasulyeleri 53 - 58. tombul- Adeta tefrika halinde bir muhake- kondurarak, alnında saç diplerine yıl yüksektir Verilen mnlflmata gö.. g~zınosun a a. . • Çckml

.yenler hakkında tutulan zabıt lar 58, horozlar 60 - 65, natürel f J H h Jd k vb t yakın hı.ten kılları cımbız ile alarak, re Bafrnda 4 Sn.msunda dn üç mll- hır konser tertıp etmıştır. h k l 
me ta si atı... er a e ço rag e yo'n kilo mah'sul elde cdUm••, b .. 1_ * Müs.ta•kvi·I ressaml~r ve e.y e • Varakasının Sa ... •ısını tesbı·t ederek nohutlar 60 kuruştan satılmak jsten- b 1 k k k" b··t··n go··z·· .. kenanna hafı·f b·ır "u··rme "i .. K 21 

., u muş ve ço o unmuş ı u u unun .. • yalama işi de hemen sona erm~lr. traşlar bırlıgınden: ong~em.~z. .. 
Vekfütin i.ıediği »po rn tonzim et· mişti<. gazotclc. bu mC3ele hak km da tal•i· boy,klanna pul ak bi, cila çekmk Plya=un açdm:ı.s• bOklenmekt<dl•. ;kineit<şrln 19 4 2 eum•"•" il""""' 
mi ve Ankanıya göndermiştir. !at 'Vermek için birbirlerine girmiş- yaz kı:ı. dik yakasının altında fındık Tlca:et Vekı\letı tütüncülük müte. te'hir edilmiştir. Azaların 

0 
gun saat 

Vekaletin daveti üzerine Anka· Edirnenin kurtuluş günü ler... kadar yal1W1c1 taştan iğne bulunan hassası burada da tetkikler yapa. ı 5 te Beyoğlu Halkevine gelmeleri 
taya gitmiş olan Ticaret müdürü B. Edime (Akşam) _ Edirne kur- O da Nevyork'ta milyoner Tav al, yeıil, mavi bir kırovat takarak, caktır. rica olunur. 

Baha, ııyrıca bu rapor hakkında şi- I 20 · ld .. ·· ·· isminde bir adamın i"ledigvi cinaye- şal örneği yeleğinin iki yan cebine '"""'"'"""""""""''""'"""""''"'"""'""'""""'liiiii'• Ru:zırıame.· Azalarımızın Türk res• tu uşunun ncı yı onumune ras- " k k 
fahi izahat da verecektir. lıyan 2 ı:. ı·kı·nftı.teşrı·n gu··nu··nu··n parlak tin davasıdır. adar uzanan gösteğini gösterere , samlar ve heykeltraşlar cemiyetine 

J " t k 1 k k · · k ·· · d k. b. Kadının kocası ani olarak dönünce 
Adanada bir yangın bir •ekilde tesidi için hazırlıklar Açtığımız kdam ve Sabah 0 e • ce etinın yüre uzerın e 1 ce ıne k b" girmeleri dolayısile cemiyetimiz hak· 

" siyonlarında ayJarca hemen hergün n.ozaik bir ipekli mendil takarak, bir kurnazlık dü~ünmüş. · · San i ır kında karar verme,_ ba•lamıo.tır. Halkevi ve Belediye ta- l ·· .. k 1 · · ·b· h
0
ç açma "" 

v " buna dair bir kaç sütun gördük ... çift ütülü pantalonunun paça ann- gozu apa ı ımış gı ı onu 1 • Adanada eski İstasye>nda bir kaç 
oenzin bidonu ateş almış. buraya 
rakın çikit çuvalları ve bir depo da 
tutuşmuştur. İtfaiye yetişerek yan
gını söndürmüştür. Yangına bir kaç 
amelenin ağızlarında sigara ve elle
rinde petrol fenerleri olduğu halde 
bidonlara yaklaşmaları sebep ol-
muştur. 

rafmdaq-ı bir proaram hazırlanmış- b J •• k k ı"uıret 0 

Madam Tav'ın ıehadeti, katilin dan aynalı burun potini ve damalı mış.. u surete goz ırpara ır-tır. 

Şehrin kurtuluş yıldönümü günü 
Vilayet Umumi meclisi de toplana
caktır. 

sevgilisi matmazel Evlin Nesbit'in çorapları ... > ettiğini saklıyacak 1 .. 
j V f '' Koca hiddet içinde bir gözü ka-dinlenmesi, müthiş sualler soran şte zamane züppesi... e aau--

müddeiumumi Yerom... Belli ki yette bulunduğu yerler de ounlar: palı, bir gözü açık adama yaklaş-
bütün dünya gibi 322 yılında İstan· cÇarşı İçi, Bazar Alman, Bon~ mış: 

--- bul da bu dehşetli cinayet davasile marşe ve emsali mahallerde ekseri- - Yaaa ... Sen gözünü açmıyor 
Pruf. Dr. Te\'fık Rem?:f Kazancığil'in alakadar olmuş ... Bir yerde, muha- ya müsadif enzarı teessüf olduğu musun? Ben onu sana açtırırım ..• 

konferansı kemenin yamnnda bu davaya ait Üzere bu sınıf bi arane mensup ha4 diyerek yaınağına müthiş bir csillei 
Kıymetli kadın hastalıl:ları hE'kim- masraf listesini okudum. zelede büyük bir cüret var.> tedip> indirince herifin gözleri fol 

Jerimlzden Pror. Dr. Tevfik Rem::! Ehli hibreye 150000. diğer mas- Ahmet Rasim yazısında birkaç taşı kadnr açılmış. 
Edirnede fakir talebeye KaznncıgU lD'll/1!!42 perşembe gü. raflara 250000 frank verilmiş, gün evvel tesadüf ettiği komik bir Ahmet Rasim yazının sonunda 
sıcak yemek verilecek nü, Eminönü Halkevı Dil - Edebiyat mahkemenin karar. katilin aleyhine vakayı anlatıyor. şöyle ilave ediyor: 
Edirne (Akşam) _ Geçen yıl- şubesinin tertıbcttlğl 11Müstakil kon- olursa avukatı 500000, lehte olursa Çarşıda bir :züppe bir kadına mü- Oh ... Elleri var olsun~ ... 

la d ld w ·b· b d rta fcrr..nslar» dan ikincisini, saat (18) de 1.000.000 frank alacakmış ... Da- temadiyen göz kırparmış. Kadın Arkadaşımın çocuklugunun gazer 
v r ~·ı~ ugu"lk g~ 
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il u d sc~e k · c 1° le- «Kadınlarda cln:;i h'.\yat. mevzuundnl ha şahitlere ve öteki avukatlara ve- bunu yanındaki kocasına göstermiş. teleri hakikaten meraklı.·· Fırsat 
be ı os~a ı oku ıır·ı a ~ _ır. ~a verecektir Konferansn hel'k"3 gele- rilen de başka .. Bu Tav davası bit- Adam birdeınbire dönmüş .. Züppe düştükçe yine onlardan bııhsedece-
7. e.lll eklsıcab Y1eme t verı mesı ıçın -1 blllr · w mi,, arkasından yicıe mabatlı ma- de o esnada eözünil kıromısmıs .•• ğim. - Ü ır ı ıır . aş amış .ır. • 

j RAD Y Oj 
Bugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, ıs Şarkı ve 
türkiller, 18,03 Fasıl heyeti, 18,4' 
Dans orkestrası, 19,3D Ajnns haberle. 
ri, 19,45 Yurttan sesler, 2D,15 Radyo 
Gıızetesi, 20,45 Blr marş öğrc:ılyoruz, 
21 Evin saati, 21,15 Milzlk (Pl.), 21,30 
'l'ems!I, 21,5D Rlyasetlcumbur bnndo
S'J, 22,3D Ajans haberleri ve borsalar. 

· Yarın sabahki program 
7,3D Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 _Ajııns haberlerl. '1.55 
Mlizlk CPI.>. 

• 
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Beş yüzüncü yıldönümü münasebetile: 

''Türk Istanbul,, nasıl 
kurulmuştu? 

bt.anbulun Fatih ~u1tan Mehmet' ne geçtlğl zaman, çok tenha 1dJ. Ye. 
:j.-ırafmdan tcthfntn ~ş $UZüncil yıl... ni paylta.hta he? t.ilrlll Um!, Jktlsadl 
~fonümünU 1953 senesinde idrak .ede.. :ve siyasl dl& etler _ya.pa.!>Umeıc için 

1 

AL KAZA R'da 
Bag\in Matinelerden itıoaren 

GöiülmcmiJ Jev.kıılAde emsalsiz heyuanlar ,ahesu.i 

- Boğuşan çeteler 
~:=}ı 

. ",: 

tmlzden başta Maarif Vekllet\ dl-] evvel~ :nruus me$Cles1n1 halletmek ll
mak ilzere belediye ve diğer ıresın1 te-~ zımdı. .Fatih, bu noktaya bliy.iilt bir 
~kküller bu en buyuk yı.ldônümü ehemmiyet veroı: Osmanlı mülkilnün 
tçln - 'kendi hisselerine düşen -1 dl'ğer yerlertnacn getırflecek 1nsanla· 
kutlama. hn.zırlıklanna. şlttıdlden bıı.ş.1 nn tınrıı.dn. 1slc'tınlan 'tlzeı1ne yalnız 
lam ağı, prcnSlp o!arak, kabul etmiş.• :n'ftrus miktarı ~yacak, şe'hre 

11erdlr. ml1ll bir btvlyet de verilecek'tl 'Esa- gibi 4 büyük artistin rnÜ§tcrcken yarattıkları Gangster filmlerinin 
İstanbul gibi yalnız Tütk 'Vatanın• OSmanhla.r, <dalın <evvel de fetihet- mük:cmmeli ~an bap yılmaz ibir cesaret ve maccna!aria dolu 
değ!!; tı:ütnn ~ünyada btlyült ve twer.t meım euer h»llonı - ıbtr ne. lbüyiijc Alvantürler filmi. 

müstesna btr mevktt; b.rih1ntn zen_ vı - mUbadel ye tlbl tutm'UŞlD.rdı. 
nllği; nihayet buya.ıt b1r impsr.ıtor- .Anı:dolulluardan lb1r 'kısmı Rumeltye 2 - Kovboy Namusu JON. MAK 

ıuı"Wl asırlarca hem .slyasl, hem de .getJrUJp yu~gı cllil, Bmnell BROOM 
.sanat ı;:e ı kir merkezi ıolması 1t1ba- ahallslnden bazılan da Anadolunun ~m••• Senenin en ,y~ni Amerikan KoVboy Filmi. 'm•••• 
rlle ehemmlyeU ~phe .götürmlyen muhtellt kasaba ve ~lerine mı.kle.. _.,••••••••m•••••••••••mmm•
muazzam bir şehrin Türk hll.kimlye.. dllmJşlerdl. Fatih, lstanbul lçln bu Al 
tine gf>Cl§inln be§ yüztincü yıldönwnü usulü daha genlş bir mikyasta tatbl
lçin bütün medeniyet dünynsmda se- ka. 'karar verdi: Yalnız 'MUs1Uman ve 
6lmlz!n ve c;serlerlmlzirı nkislenni hay. Türkler değil; Rumlar, Ermenller, Ya.. 
r.ınlıklar ve takdirler çekecek kıymeL htıdfler ve mrplar 'da memleketin b1r 
te b3Şarnbllmellylz. Bu l.stekte de çol>: yerlerlnı.'len getırnerek İstnnbu
b r uyanık vatansever.in bir1~4.1ğlni ~un muayyen semtler.ine dağıtı1dılar. 
go. üyoruz. e:Hıızırlaclıtpmız harltadn 1lk önce 
Yapacağımız kutlama programı çok Tür.klerln ikinc1. 'Üçı.incil, dör<lilncU ve 

iş. teferruatlı ve o nispette kıy- beşlncl tepeler ve clvnmn, ana ca.d
mctn olacağı'ldan oniımıizde or.. .gıı. deler etrafını işgal ettikleri, Mıı.mın
n~ en blnız 'faZla, nlsı;cten kısa, lblr ra sahlllnde Kumkapı, IAngn, Sa.mat. 
1ırsnt nr. i&n.nbulnn oehemmlyetın~ ya; Hnllç c.Uıet.ınde Fener ve Balat 
kavrayan, ~·g1sini ikalbinde :yaşatan çukur mıntako.lannı tercih etmedlk
herk 1n - kabiliyet ve ihtisasına le.."'"i görülizyor. Aynca Türklrtn Eyüp, 
.göre - bu mennda ~en .çalış. Halle şlmal .sablll; Toph:ı.ne, Be11lk
mağa ~laması en mukaddes vatan 'taş ve Anadolu cihetinde 'Kadıköy, 
borclanndan ob1rldlr 'O"Sl:ildar, Kuzguncuk ve dvarmda dn 

ÇE 
Bügiin saat ı 1 den itibaren devamJı aeanslarda 

BÜYÜK ve SÜPER FİLMLER HAFTASI 

-
Arabacının kızı filminin unutulmaz yıldızı 

HILDE KRAHL 
ın en son yuratbğı aş'k ve lıeyecan doiu bir eser. Kalpleri teshir 
eden bh gönü\ macerası, Çılgın ve ölmiyen bir .a~ın romanı 

2- A o·si i ALAYIM 
GINGER R O GER S'in 

En müstesna bir eseri, Hollivood Yı1dızlannın en 
ettiltleri f eVkaladc filmi. 

Her g\lı1 1 l den .itibaren devamlı ıeanalar 

ıon ibda 

KuUnnu mer~l .içln yapılacak Y~eştlklcrt mevcut eserlerinden rn-1 
resmi ~e slstc.mU programdan ~a lıışıbnaktndır.• CFntlh devrlncle 1s... 
İstanbul etrafında her mevzuda yS: tan'bul: Mhnar .AU Sam1 thgen) 1 

pı1ncak neşriyata şimdlden başlamak, ıEski vakf.lyelere göre İstanbu1ın; Fa- · 
kullama yılına kadar çok faydalı ne- Uh devrine nlt ft.blılelerln!. pek mfilreın I 
tfonler vereb1ltr. Hususile §Chr!n he- mel bir surette tnnz'lm ettiği harlta-ı 
rıtız mul:emmel ve kusursuz bir tarihi da gösteren ve bu maksatla böyle ıblrl 
l'Ok gllndlr. Böyle büyük b~r eser, eser yazan ıtıymeUl mlmn.rın .Ytika.n-

lr kişlnJn harcı d~Tidir; yapilı:ıcn.k dnki izahatından da nnl~ılıyor kil ~==~~:::~~-::::::::~:~~:::---==~ 
kal m tecrübeleri büyük esc.rtn yn- §Clırc get.ırllen :I'ürklerln iskAn edil- .111 ÇARŞJKAPI ŞEHZADEBASI 
:ı:: :ması etrafmd:ı. hem bazı 'iptidai dikleri cnrtıer. d:ı.ha o zaman tesblt AZAK TUR 
hazırlıklııı:a ı·nrdım edebilir, hem de edilml1' ve her unsura gellşl güzel AN 
:lstanbulun henüz g1zll olan ihw;usl-ı mmtakalar tahsis edJlmemJ.t}U. Nete.. 
yet.lcr1nlıı bci.lı1.llmes1 1ç!n faydalı ~ eski tnrllıf kayıtlara göre bugüni 
olabilir Istanbuldnkl mahalle ve semtlerin 

i<otıınbruun 1453 te tethlnl, yalnız lSlmlerl de ya bumlannı llk dera te
:tnrlhte yeni devir nçan b1r 'hadise sis-eden-devlet adamlarının namıannn 1 
c,l!lra'lt değll: e:Blzaru;. la «İstanbulıı izafe edUmış. yahut da .Anadolu ve 
mdhum1aı:ı arn.sınd:lkl muazzam Rumeli~~ geUr1lere1t yerle.ştlrllmlş 
fnı'klan tebarüz ettirmek bakımın- halka gore nam nlmış mahalleler de. 
dan da ehemmiyetle müt;atna etmek vardır. MeselA Rumellnln Üskfı.p .şeh-
11\mn geliyor. Türk blltlmlyettmı ge- ır.inden getirilen halk fiSküplil m:ı.haL 
çen çeh1r, :retlbtcn ısonm yalnlz 'BL- lesine, Anndolunun Aks:ıray kasal:ıa
:znns h11dmlyet ve :tlbllyetlııdcn Os- sında.n gelenler .Aksaraya, Trabzo
mım'lı hfı:Jdmlyet!ne çmemlş §bide- nun Çarşamba kasn.b:ısından celbe-

rlle iktiltiirlle ilim ve snn-:tıİe hnt- dilenler Fatlhln Çarşamba .semt~ 
tA h~kile, nüİAsa bütün ... ıadcll ve Jerl~Urilmlilerdl_ Eski tarllıl 'kayıt-

Bugiin Matinelerden itibaren 2 sinemada aynı :r:.anuında 1stanbulu 
ne~· e1erle -çalblayacak, :ııeyred~nleri kahkahadan kırı,p geçirece'k 

olan bu 11encnin en büyük filmlerinden 

1 ·AR JANT i N G E CELERi 
M~ur 3 RlTZ Biraderler ıile mCJ)ıur 3 Muğanniye ANDREWS 

bcmJirelerin miiltereken Yaraltıklan Mazib.I fevkalade eser 
AZA~A iiliveten nJRANDA ilaveten: 

KANLI iNCİLER HEYECAN 
Momo Klark - G. 'Huston ARA YAN KIZLAR 
acrgüz~t ve heyeco.n filnii lUrkçc $(izlü e.vi benUğl Türk -Olmuştur larn göre gerCk Rumeli, gc.rek Anado-

T.ürk İstanbulıın ~her '.mana- Judnn gelen halkın şehir lçlnde tak- '•••ı•m•••••••••••••••••llll .. 
da, 'her bakımdan, - zaferi mütea- '1ın tarzı .fll §Ckllde ya,Pılmıştır: • 
kip - Fatfb Sultan 'M hmed'hı şe'hre Yeni şehır halkı Yenhna.halleye, , 

girdiği andan başla:r. Blzanslılnr, ıs- Mom Rnmlan f'cner bpısına, seıa.. Y:arın akşam SA CJ Av sı'nemasında 
rarlı 'Ve devamh irlr muhasaradan ıı1k y.a.hudlleiln"den 1b1r !kısmı Tekfur-
EOnra şehrln - ergeç - düşeceğini &rayına. Akkfi. "'e Ga7Zedcn gelen 
nl:ıtıık:lan 5çln bütün !fllrn 'Ve 63.Jlat nmplar Talıtaknleye,, Balat şehrlnde:ı sınem.nnın en c~l ve debfı.ktı.r çlft artisti 

TYRONE POWER -
BETTY GRABBLE 
tn.ra.tmdan yaratıln.n 

KAH LAR FilOSU 
emsalsiz 1Hml başlıyor. 

HAREKFI' ••• L'OKS ••• İHTİŞAM .•• MtiKEMME MEVZU ••• 
Yann n~am 1çln yerleri nizl evvelden aldırınız. 

ı'lerinl, maddi, mfuıevl biitün kıy- ;gelen lkıptflc:r Balat mahallesine~ .Ar
mdli baz!nelerlni - 'Ch:lice - Avru- :navuUar SJ.Uvrllaıplmna. dln-Ct' b1r k1-
paya knçırnuşlal'dı. Türkler şehıc sım ynlındller HnskBye, Anadolu

1 glrdiklc.ııl zaman - kaçın!masımı. im- Tiirkter1 tlstiidara, Slvn.s, 'Ilokat ve 
Un görülme yen - lıbldelerle mü.bet.. clvıı.rmdan gelen er.meniler Suluma
ıcrıren başka harap, pcrlşan bir bCl.d~ ıuı.sbra. Bursalılar Eyübe, Tireliler 
Ile kllJ11lıı.ştılar. Düşınanlanna. bir Vefaya, Kastamomı?ular Kazancıya. 
harabe teı:kctmeğl dini ve mukaddes Trab7.onlular Bayezlde Gelibolulnr 
bir vazlfe imnntyle 'hareket edf.>n im-j Tersane~. İzmitliler Büyük Galata
parator KostantJn Dr:ıgazos, şehrin ya ıSinop ve Samsunlular Tophan"ye 
ynlnız tabu güzcflıklcrinl yrbp silmek yerl~<Urllm~cr, bu ıı.rnd!l ibarlçten 
ku:lret \'l! maharetını göstcremem1ştl1 İstanbnla gelen baZl Avrupa.lı.lsr da 
Ortadaki tarihi t\bldeler de - Blzan- eskldenbcrt Cenevlzllierin oturdukları 
mn son inhitat devrinin teshile - Kilçfik Gafatada lskAn ed L"ll~lercll. 
<ittin bir lrayıtsız:ııt '\"e lhmalhı kur- Görülüyor ti İStnnbulun fethinde 

,geJ°.:ıı=de ı:ruıhvolacak vtıziyete sonm get1rllen bu muhtelif unsurlar~ İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
F.:ı.Uh Sttltnn Me..lımet, şehrin tah- 1:ı. niifus c~lm~klıı. beraber, şehrin Ofishntzbı. odun ve kömür karnelerinin kimlere ve nasıl dağıW:ı.cağı, 

r b!rıe maın olaeak ~lddetU erulr1erl- hüviyeti de değışmlş, - sonra. bazı odun ve kömurlerlntn nerelerden, nasıl aımııcnğı hakkında mahalle btllkle
nl fillen teyid !~in A.y:ısofyn'da müna- sem~erlndfı 'kozmopolit bir muhit te- rlnce ve halkça hnsıl olan tereddütleri izale maksadlle nşatıdakl ıznıın.t ya.. 
ı;c:-bctslzllğtnl gördü"ü bir yeni rl 1 şekkul etmekle ~rabcr - ~ o:Bl- zılmıştır. 
de bizzat cezalandırdıktan son: 1~ -v.ans. yerme, yeni bir ·Türk fstan- 1 _ ViltıyeUn 'e!ln1r ve tensibllt> birinci tertip olarak sablt gellrlllere (si-
iş 'Olarak şehre Tür'k hUvlyeUnı vere. buh kurulmuştu. vil, asker, memur dahil) emekli, dul ve yetimlere mahalle blrllklerı vasıta-
-cet: hmı.r hueıretıerine ba.ilıımak ol- Mustafa r.agıb sJle <ıağıtılmak :ozere 20 bll1n<:ıteşrfn 942 tarihinde mahalle birliklerine da-
du. Ve kendi maiyetindeki en kıy- ğıtılmak 'Uzere kaymakamlıklara. odun ve kömür karneler! gl>nder1lm1ştır 
metli fen ve bllgl snhlplerlnl istan- Vefa kulübünun" çay Müfredat cetvellerinden ofise h~Ü7 bir tnncsl gelm~r. 
bul.un lmanna memur eıtl. 'Bilhassa Al Odun kameıerı yeşU ıenklldir. 250 er kiloluk 4 ku,ponludur. iBlr yap.. 
Jl'?mnr Şecaüddln, Hızır bey İhtimb eğlence i rak üstünde kame ve kuponları nuınnra.Iıdır. Blrllkle.r karneleri halkn tevzi 
ıtğası İskender, a~a. Kedık Ahmet pa.. Ve.ra Gençlik Kulübuntıen: Kulil- edecek ve gönderdlğlınlz cetvelleri ar.k~dakl talimata. tevtlkruı. doldurtup 

, FaUh camll mimar ve emini 1ki .bümüz 28/11/1.942 cumartesi günü tasdik edecek ve iki nfisha olarak oflse gonderecekt\r 
sm:ın nğalnr, Ç:ındnrlı ilbrahtm pa- 'Belediye ,gazl.nosu sıı.lanunda çay Ofis 'birliklerden gelecek bu cc~ıeller 'üzerine 0 birliklere en yakın dop-
§8, Mahmut paşa, Nişlnc.ı t.'-ehmet toplantısı ve eıtıencesı tertibetmlştlr. larn gönderec~ ve tcvzıat.ın tarih ve miktarı gaz~tclc.rle flfın edilecek.Ur. 
pa§D.., Molla Güranf. Ysvedut Sultan, Bütiin Vefalılar bu toplantıya da.- Kame sahtplert tm 11ln 'llZCl1ne o depolara gıdecek ve parasını verlp 
Okçu Musa. ve salre birçok güı.ldeler vctlldlr. • odun1armı tı.lacaldardır. 
ist.ıuıbulun kıs:ı bir raınanda çehre-

1 
OfiStn od n fiatlan. 

W!i değl§Urecet çok bil.Yük imar ha- K~lmlş Kesilm~ 
rekeLicıfnde muvnftalqyet göstemner M ·u· N • R ı~ beher çekisi 9,50 Kunış s,so Kuruş 
'Bu lnş:ı. ve imar hamlesi yalnız Fntl~ 1 Gürgen beher çekJs1 8,50 .Kuruş 7,90 Kuruş 
hln s:ıltanat hayatı müddetince de- N u RE o o. Kestane beher çekisl 7,50 KuruŞ 6,90 Kuruş 
wm <etmiş d~dl. Halefierl 2 ncl Ba.. 1 N ~ B) Oflsl.n odun kömürü kD.melerl kırmızı renklidir. 50 er kJloluk 4 .tu-
yl'7.it, Yavuz Sultan Selt::ı v.amanlarm- ponluduı·. Bunlar hakkında da odlınlar gibi muamele yapılacaktır. 
da da QOk büyük lnklş:ı.flnr g~er- K O N S E R l Ofisin kömür fialları· 
mlş, bllhassa Kanuni F.ultan Sülcnnan Kilosu 
ve iklncl selim z.amanlannda ·Türk Bu A1qam Eskl 'Bulgnr kömürll 10,50 Kuruş 
dahi mlman Slnan'ın eltnde ıen parla."k S A R A y Ycnl meşe Bulgar kömürll 14,00 Kuruş 
ve yüksek noktasına crlilJllŞ'U. 1 Yerli kömür 12,00 Kuruş 

Fnknt şehirde saraylar, camner,ı Sll\TF.J\lASINDA 2 _ Bltllltlcrln karneleri mtistahnk olanlara acele dn~tmalnrı, mUfre. 
meı'lre.scler, imaretler ynparak yeni &. zan anda doğruca otlse ,:göndermeleri, blrllklcrln dat cetvctlertnı en kısa 
bfikfımet merkezini imar etmek kü.fıl' ~ ellerinde mevcut knrne1erl bir Jı:aç kupona ayırmak suretile daha çok nlleyc 
deüilcU. Emevner zamanrnda.."lberı 1 ŞEHİR TİYATROLARI odun ve komur vermeleri müreccahtır. Bu tevzinttansonnı. ikinc.ı terUp kar-
~hrln Js'!Am ordui:ın ttuıı!mdan sık 

1 

neler göndcrUcoeğinden, ho.lk noksanlarım sonra da ikmal cdebUecektir. 
.s:k muhasara edilmesi, Bizans <devle. Bu akşam Saat 2o.3o da Illllkımızın mahalle birllklcrlnc müracaatla karnelerlnl ofisçe gazete ile ya. 
tının eraz!Sindcn birçok yerleri t~rk- Dram losnı:nda pılaeak illin üzerine kendllerine alt günlerde ve gösterilecek depolardan 
ederek ittikçe küçülmesi halkın em- KOI.LI GE l~RAMPTON parasını vcrtp bilvezin odun ve kömürlerlni almalıdır. 
niyetini sanmış, gunun birinde şeh. ! Yazan: 3 - Birllklcr nkasında taliınatı yazılı detvelkrln birlncl hanesine kar-
rln m stevll ere geçece 1 1rar.aatinl Gerhıırt Hauptmun ne vereceği nilenln sıra numarasını, dorde münknsem lklncl hanesınc ku-
do~rn:ustu. Ba. ll!ıdlsrler birblrlnl Türkçesi: Senlhn Bcdrı Goknil pon ııumnrar.ını, üçüneU ırıneye kame numarasını, bc.,lncl haneye karne 
taıt'beıtlkçtc. ltötu ve umumt bir rohi Saat 20,30 da kom dı kısmında. nlnn nllenln kaldı[,'l hane numarasını yazacaktır. 
buhran halini almu:, .ş<'llir h:ılkının A S R i L E ş E N B A H A 4 - Memurin kooperatifine dnhU olanlar odun ve kömüı nlmak için 
mu lm bir kısmının blcrf't ctmf' erine Yatan: Splro Melas nttzkür koopt.'ratlfe mfirncant ccteceklerdlr. 

bep o'm ştu. 1 Türl::ccsi: A. Hacopulos 5 - Istanbul Mahrukat Ofisi Mısır ç:ırŞlsı yanında Malnılynn hanmda 
Bu IUbarla İstanbul. 'furklerln ell- S uncü kattudrr. Telefon No. 21329 dur. (1510) 

M E VLOT NAZİRE KUT 
Bir sene cvv~ Ebediyete kavuşan 

Nümune hastanesı Cildiye şen Ke
mahlı Dr. Nuri Osıman Eren'ln ruhu
na lthafen 19/Xl/942 perşembe gi.infi 
~e namazını müteakip Kadıldiy Ca
:rerata c:ımllnde MevHidu nebevı 
okutulacağından kendt.slnl seven ve 
ta~ların t~rtflerl !l:'lea. olunur. 

lIBEDİYF.TE İNTİKAL I:Tl\IIŞTİR 
Çok zeki olan Bayan NAZİRE KUT 

Astronom ve muharrir Aptulfeyynı. 
Tevflk'in \"e doktor Puat Kut'un ana
sı ve iki doktıorun büvük anasıdır. 
Muallim, Hariciye memuru, ressaln 
damatlan vardır. Bayatındo. torunu
nun torununu 1drflk etınıştır. Cena
Y.esl. bugtin snat 11 de Çemberlltn.ş 
Peykhane Cad. No. 49 evlnden kaldı • 
nlara.k öğ"le namazı Beyr.ut cn:nısın
de t:ılındiktan sonra MerJı::ezefendt 
kabrtstanmda defiıedllecektır. 

FEVKl..AOE BİR llAFTA~ 

Allah rahmet eylesin. 
Aziz <iJüııün ofullan ve torunbrı 

l Alemda~.,:v~illi'de 
f :Bi.tün dünyayı çalkalayan 
' a...cnn muanam faclası 
1 

KAN VER6iSi MARMARA!-
Renkli 

GENE l'tERNEY -
RANDOLF SCOIT 

DİKKAT: 
Dünya harlknsuıı görmc.t içln 

gösterilen hUcum üzerlne 

Bugıhı. 

SİNEMA S \~Dı"LERE 
sınc.ma dehlsının 2 yenı 

mucl:ıes!nl .sunuyor: 
Bütün insan kalplerini 

Ş':l.hlandırnn 

3 Ahbap çavuşlar. iŞKE Polis Hafiyesi 
"rorkçe 

2 nci HAFTA 
uzatllmtştlr 

ROBERT MONl'GOl\IERY -

İNCıRİD BERGMAN 
ve 

Yaslı dünya~ı eğlendiren 
lınhramanlar: 

ZArt - İstanbul Vefa Erkek Use
slnden 19S8 • um haziran devresm
de &ldığmı §ehadetna.m!'mt 2ay'1 et

VARYETE 
KIZLARI tim. HilkmU yoktur. 

6'7 numaralı Şükrü ottu Rılhrl Bayar ~--••m•ım•ıaı•msd~ 

~-------- A..çrı yer1nde dunluran 

1 

En büyük san'o.t lnkdiibı 

Yann ak!iam: n ~ O 1,6 ~ ~ SİNE:\IASL,"DA 
alkışla nacak 

Amerlkada 911 • 48 J.'ilııı l>btncıuıtnl kazanan dalı! reji ör 
(FRANK CAPRA) nın son J:aferi • 

ı an 
Slnerna dün) ônmeyen 3 guneşinden dot:ın l'.jsiz bir nurdur. 

GARI.' COOPER - BARBARA STANWİCK - 1•1UNK UAPR.\ 
DİKKAT: İlk .akşam :1çln numara'lı yerlertn lt\tfen evvelden kapatlıma. 

11. Tel: 43593 

Mevsimin en büyük filıni mmm•l!lll•ra~ 

ağ at Hırs zı'nın 
Gördüğü büyük rağbet ıimdiye kadar biç bir filmde ıröriilmemiştir. 

CONRAD VEiDT 
SABU - JUNE DUPREZ'in 

Bu J'iiksek eserleri 

fiPEK ve MElb~K 
Sinemalan Programlarmda 

BİR HAFTA DAHA KALACAKTIR. 

Seanslar İPEK 2 - 4, 15 - 6,30 ve 9 c:la. 
ME.ILK 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 dn 

TOURJANSK1'nin en son 

A 
Oynıyanlar: BIRtctrra HORNEY - JOHANNES HESTERS 

Bu Cuma Günü Alqamı 

Ş A ~ IK Sineması a 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bcdeıt 110000 llrn olan 1000 M3 gürgen kereste ı 12/1942 ~:ılı 
günü saat 15 de kapalı Ellrl usulü 1Ie Anknrnda Idare binasında top1cm:ın 
Merkez 9 uncu komisyonca. sntın alınacaktır. 

Bu ~ girmek lsteycnlerln 6750 Uralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin eit.fğl vcslk&lan ve teklWerinl aynl gün saat 14 ~ kndar adı geçen 
komJ.syon reisliğ!ne vermeleri lf.7ımdır. 

Şartnameler b1r llro mukablJlııde Anknrnda Merkez ve Haydarp3fD.da 
Hayda:::paşa veznesinden temin olunur. ( 1433) 

* Muhammen bedeli 50000 elli bin lira olan 50 ton pamuk yan-1 30/1111942 
pazarte.sı gijnü s:ınt 15,SO dn. kapalı zarf usulü ile Ankara da 1dnre binasın
da satın almnca.ktır. 

Bu !şe girmek ısteycnlerln 3750 fiç bin yedi yüz em liralık muvnkkat te
minat ile ka11Wlun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün mat 
14,30 a kadar komisyon re'sllğlne vO"melert ll'ızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da. Malzeme D:ıireslnden; Bnvclar· 
paşa•aa Tesellüm ve Sevk Şc!llğlnden dağıtılacaktır. .J.275~ .. 

Mulıammen bedcll (535) beş yüz otuz beş lira (10) on kuruş olan muh
tellf ~tll ve cb'e..tta (841) setiz yüı kırk bir adet turu pli teahhUdilntı ıra. 
edeJruyen müteahhldi n:ım ve hesabına (4 blrincikt\nun 1942) cuma 1nuıü 
saat <14) on dörtte Haydarpaşadn Gar binası da.hillndeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe glrntek lstlyenlerln 140) kırk llrn (14) on dört kur~lllk mu :ık
ka.t tcmln:ıt ve kanunun tayin cttiğ'l vesnlkle blrllktc ekslltmr günü ~ ın
tlnc kadar komisyona mürncıınttan Ifızımdır. Bu işe ıııt şartnı.:meler kLmls-
}ondan parasız Qlarak dağrtılrr.aktadır. Cla03) 

Hukuk fakülte i dekanlığından: 
..... . a ıp ar ıyo 

Fakultcmiz kalenıincle 15 lira nsli maa§h bir kiıtlpl.k mtınhaldlr. l\1 'mur 
olmnk t\'snfını haiz olanların Dekanlığa ıntiracaatınn llan olunur. ll'!ı7 ı 



BBB ll"BLDB• 

BURUŞ U Ki. .. 

ISTANBUL HAYA Ti 

Çelik kol/u 
delikanlı 

B ..... ! .. Yeryüaünde milyonlarca lnum, hele kadınlan Afrı·ka ve Orta Şark '-'--~•~~tan küçücük, ve gayet basit bir kaç çlql! •. Sayısıs 
aumıetenn bçınthlt, ~alil, onun eline ftpllemek için ufra· bk 
flP ~ ft hatti bir p masnf ettlll ....... 1nı hlr Od hat.. istasyondan bindik, ıram.. 

ln•nlann yalnıs kendilerini, ,.ıım ~erini dlftlndilk· vay pek lralahahk detiL Yanl 
1 rl ...... '-- "a~- b harb h k A d ı• 1 henüs babk fstUi haline ceıme. e mesut sunı rünlerhade 1nmı ~--..- -ııa • ~ lr t dl. Kanapeler dolu. Ayakta w 

~~ı:~"'n:=::=~~ are a ın a ge ışme er ~=:v:t 
dlUl'UfUh denilince hemen gösler açıbyor ve onun her tür- . sendeByor, bir koWe yavruca~ 

lls8non yokedilmesl için çarelere başvuruluyordu. Blllwısa kir· .. ğsiln ..,. 
'"" ceçmlt katbn1ar buuşutun 1 numaralı düpnanıydılar ... Bu Bu sefer her bakımdan lngilizlerin muvaf-,~~~ -:t~lıa= :yı:: 
tawt bir ,eydi de ... ÇIBldl ta1tlatta her rey dömdU. p!IJGr, .,. S ilk 

"-klan....::= =:.-~:.ı ha,U --- - fakiyet şansı büyük görünüyor ~ı:..~.ı.:: 
~ LWıa - feycle oldup gtM IJarupklmn lglBde 4e pek kıymetlilerin bulunduğunu katiyen unutm•m.ü IAmnchr. ltafkuya'da A1manlann fid· rupayı cenuptan tuptan bir Gerideki tek mada oturan 

Din m.n lleynine ait bha. bir kitap ..,.,_ seçti. Bunun deW muharebeler vererek VUAdi- Ymn: ikinci cephe tutmut bulunacak- Y..-a '* sat kaJkQ. wketle 
içinde ,.,- &kate pyan mal6mat n bir llllrtl nslmler van1ı. ka.tkas'a doğru yaklaşmalarile M Şevki y tardır yerini bılm• terbttl. Kadınca· 
""hasa IMlfbar rahlplerln, anatklrlarm, btl18k llJdr adamJan- fngUlllerln Mısırdaki EWemeyn • azman Bu. cephenin ortasını Sicilya. fıs tefeklriir ederek bir adım 
lllll 1ııeylnlerinln nehnlel'l 1aanapk, bunlfUk, buruşuktu... Buna mevzlint yararak garba doinı Girit Rodos gtbl İngUlz den1z atıp ihlrakladL Arka sahanlıkta 
mukabil basit, kıt zekAJı iman heylnled de pek a bUl'llfulduyda. ilerlemelerlnln aynı r.amana ras- Eğer Müttefikler flmdikt O. nakllyatını en kısa yoldan safh- cluru hlr delikanlı koftu, ka· 
Bu arada ıekilarile milyonlar k•u-n .. it Mammın lteylnlert- laması tabii tesadüfe atfedile- tün vuiyetlerinden istifade ede- yacak olan bir takım adalar, 1k1 = enet bot yere oturdu. 
11bı resimlerindeki bunquklar da pek barı.ti... mez. BUAlds bu 1k1 hareket de rek bu sefer Mihver kuvvetlertnl yanını ise bu orta Şark ve Afri- bdma fereJI ıat bu say-

insan vflcuduncla «bUJ'UŞUk,, ..,Den f81tD fftblMe laymet. muayyen bir plAnm blrbtrile all- şimali Mrika'dan atabtltrlerse ka büyük üslerinden Avrupa'ya gım ~e: 
Jend.iği yeri görüyor musunuz?.. kah parçalarından ibarettir. Yal- aynı zamanda Suriye ve Mada- uzanan yanın adalar teşkil ede- - Olhon, dedi. Bak, senden 

Beyindeki bir kaç bwııplk haan ya 'bir 4ehl, P'.. milyonlarla ruz şurası var kl bu harekA.t es; gaskardaktne benzer bir hare- cektir. Bu vaziyette Avrupa. ka- çok yaşlıyım. !erimi çocuklu ka. 
llçülen 9elWt temin edi,w! •• Bir de bu~ ftkAyel ederiz... nasında muvaffakıyet §arurının ketle şimali Afrikadak1 Fransız , dına vermek üzere kalktım. Sen 
Olmalı olmalı amma yedllde. .. - B daha ziyade İngilizlere mütevec- müstemlekelerint kendi kontrol- rasım tutan Mihvere karşı en gelip işgal ettin. Bu yaşta kcn-
-------------------=-==---===:::1~ cth olduğunu kabul etmek lA.- lan altına sokacaklar, Afrika ve elverişli hareket nasıl yapılabi- dlm ayakta durup seni oturtmak 

lzmir Kütüphanesi
Bandırma Kütüphanesi 

zımdır. Zira her şeyden evvel Orta Şark'ı bir hareket üssü ha- lir? Keza Mihverctlerin böyle bir niyetinde değildim. 
Kafk&syada llerllyen Ainum or- line getirecekler, ondan sonra da harekete karşı müdafaaları nasıl Delikanlı kuyruğu çekilmit 
dusunun önünü çok şiddetle mü- şark kanadı Kafkaslara, sol ka- olablllr? Bunlan müteakip yazı- bir kedi ~mhğİle kaşlannı ça-
dafaa eden Kızılordudan başka nadı tspanya'ya dayanan ve Av- Janmızda tetkike çalı§acaiız. tıp döndü· 
ki§, tabU mA.ntıer kapladığı hal- • 
de, eekfıdnct İngll1z ordusunun G d ki d d ki - Ne demek istiyorsun bayım! 
garba doğru ilerlemeslnf pmall Ör Ü erim, UY U anm Konferans vertteksen Taksim 
Afrika'da bulunabUen en güzel meydanına çık. Ben sana yerin-
mevslm desteklemekte ve düz sa- den niçin kalktığını sordum mu? 

h1l mınt.akMJntD hiç bir yerinde K u şd ı· ı ı· kontu - Banu sonıp da otUJ'91lvdm İngWz tank kıtaıannın h&rekl- daha nnlk hareket etmit olur-
bnı durduracak mA.niler bulun- dun. Bir kadına Terilen yeri lf-
mamaktadır. pi etmek terbiyeye, nezakete 

Rommelt bekllyen güçlük yal- Ona bu adın tatıb.11 p.yet --- kokulan sinek taydı tuqma, caıe yalapnaz. BUhassa senini gibi 
nuı bu ta.bit mlnllerin bulun- metll tendlnl betenmıf, bumu Kat r6Ulr> yatalı trent g&nlett. komple bir ~ için ... 
man11unndan ibaret değtldtr. Di- -da olUfUlldan; mn derecede tosttimtl, hattA dtnls hansı rl\tu- - Ajzmı topla. efendi! .. Ter. 
ğer bir güçlük, hava taarruzları- pt, Paria modUma a6re gJytmll, her- betlld1r dlye ipek utar14 pardesilsft biye, nsaket hocasına ihtiyacı. 
na ve bombardımanlarına karşı teat yabancı ıörttp mtı.stehzl mtıı- aırtmda, kadife mbıdere oturup edalı ınn yok. Biz o dersleri çoktan 
gizleyen zemin örttılertnın bu- tebzt baftan qaRı abOftlndendl. edalı dilmen kullananlara... okuduk. 
ı1mmanuundır. Bu, şlmall Afrika- Kont den.Uen tlfl mutlaka bu ta- KWJdlll Kontu da kayıt tateıeaın- Arka taraftan bir ses: 
dald Mihver ordusunu her şey- bJatte, böyle tııpıranga mı olur. o den artadqının mahun futaana ku.. _Eler bu derslerden imtihan 
den fazla hırpalamaktadır. Ame- da bafka bahla. rulur kurulmaz ayaklanan hanımlar olduma mutlaka sıfır almışuı-
-"--- ha tu d b Dolma btıyQme Kadıtöyltı, ytrm1 1ayımdı. dır 
~.ıaau Ta netlerinin e U betle otuzunun arum.da, etgen, be- Hemen tıraht s:ı.!ıdal baJmt11a 118- • • • 
abaya plmeslle hava üstünlü- klr, çehre ve endamca hayli yatı- ttrtenıer mı ıstersin? Sandalcı ile pa- Delikanlı büsbütün asabileştı: 
ıünün kendi tarafında bulundu- f!klı, erkekten ztyade tadm gilzellJdl. r.arlık bile etmeden tclne atııyanlar - Benim lflme karqmağa 
tuna f(lphe edilemlyecek olan Kıvırcık ımmraı ltlHlflert, duru mı? ldmM!lllD balda yoktur. Tramvay 
İngiliz ordusu dOmdüz, sOtresiz beyaz ıent, pembe pembe JUtaklan. Dere boyunda oturan &hb&pl&DDa 11111wu aittir. Bot yer bulunca 

tmdr kMiip bazlll çölde geriye çekilen Rommel kuv- dm.bil bQ1k1arı ftl'dl. ltOfUP, yalvara ,akara, bir taat.clk oturunun elbette. Silin kadar 
a. 

908
1Nab.,. sünetli. dık bir keııcliml bir Garp kiUilphanaiıade vetlertnt ştddetıt taktplerlle bir Kıqd!U " Yolurte11 pl,..aı&nna olaun onların sandalını koparanlar ben de para verdim. 

lan Yerde bannamıyacak hale getir- cuma ve puar akfamlan hava ta- mı? 
sinünde lzmiT'in ftmiz, w\ift1 ao- ... dmı. Bina en miifkülpeaent o - Futa ö ıı " "'~-- lt y ... ı.. t -..~r· -~· ~aklarını dolaıtun. Kadife kaleııine lara bile kendini L-lt..-..ı: ___ ._ ka- mek ~na maliktir. rardığı vakltı,ır, mehtaplarda da a.va.k nın nunu, &r_.....ı, l l ya. A9"• sa 5 

.. um-ı: 
uagt:~ f li ı rtrı b h dakt ı..8 a takımı dağıldılı sıralar aeUrdl. Ek- nını alan, bazan rampa edece-ıt ta- - Bay oğlum! Senin verdiğin 

-·Ltım. JC.a .... vaka..,. ıezdl- Körfe- daT .mel -pdm;..br, Kitap depola- ngı .. z e u 88 a 4
' v t aın -Aı-- d _ .. ,.,_,. "'-rııe ıı.. .ıı... 1 trAA. •• ..., 1 • -.. ·-- ~- .... ü.stilnl """ yal ta adedi str ya yapay ız, UIMUA~" de :va- ar ,,.......,.... - &a.r -OA :10 u sadece bilet parasıdır. Nsaket, 

aia aacak dalıalanru. crenk ve zly~ nn1, diğer alonlann1 gezdim. Kitap Uf'oı.& ruz yyare - nmda kendlsl gibi iti dhtıem bir çe. tutar, Küçük Modadati <Bcımontl terbiye para Ue satın almama. 
d• binlerce kwt ~ (;de'ke- raflanmn ~ 7llJNlm11 olmuı ne ve iyi yetişmiş ha~a persone- kirdekalr arkac:la.şı. bah~esl> n1n ıncesuı mattan, <otel Ben şimdi senin kolundan tutup 
,.... ........ -- ıiiaetin 1-tma- .. kadar dalni JdL Bu haıaa k6til~ =ı·=mH. Beqztn~ Blflnda maııtarb, iç dellitll Be1ri) Din ora.kul JÜ"""'D .. buı--
9111 .eyıettim. Ertılıli .- lmür'.ia h.neDin modem hır --- ıp oldu- da 1Dhftı" ILU'U"IC'WC- <lllk> tea: a1afraqa CnflUd> Dk .ecıe ede, Kalamıt toJu. ftnerbah- nunnua amma .•• 
.qp 1.inalamu pzdirdiler. Ora- iu fikrini ..dl. Arbk daM aiyade rDe kıyas edllemfyecek tmklnla- olsun diye ıpet g6mJf!llnin yatası fo.. C8 açaltlan boyJanırdı. DeManh yumruldanm akıp 
da l · •· _, ___ L t_ - ·~·· d k "zl 1 b k d Sö· ra -ve kolawlıklara sahiptir. ra· ._.tinde ....... - -- _._ Bazırlıtlan da sorar -·-.. , r ... ----. 

-
geç .. en zm~ ı .-•. ~. 1Z1DU a ~ uaur.a.rar go. ere .• ın ını. 'J- tn... fn..n'ız m•.-ff ... '-yetlerintn ' ...,~ •- •-"• .,..,,, ... ..,~ .,.._. .. .._ a....-.. 

-::.....1 T -LL-tl 1em.-ı.:...:- L• 1....n.-aL b L__ ___ L_ı ım "'u ı.&•o IU\.1 e~. yahut tiril tırU adator ce- itin evvelden hanende ınetbur Nulb _ ._.__ kol··-..a-- ._._bil--
...-wum. enuz sıyınm!J. - ı """"Tuu .ıu uııq.a ır ~ DUi&- "' ühim ld ~... ...._ ..:ıı-..._ .. _.. f -"• talon hanım To 1 Sıdı~ han -·•' - UD&UIU• -- ... -"ntandaPmn dolqtıiı dilencinz madun. ÇOA m O U5w1U r.nY~ .. .,.,,, lfi auua pan • , pa a& un. a-- cek kahlldayı çıksm karpma ba-
lmıir .,kakları. _ı.... nri• -=-=•tüaü c:-.ıa L.1....-.la- katal-lara Um: Vakıa İnglUzler Elllemeynde Dlmdlk. tattyen yana, arkaya han Bohçacı Hatıçe hanmı peylen- kalım Bunlar .-ıu .. gibidir la 

auw ....... '" ~ ,,.._p ·-. -· mevzltni bir -..4-... ne AJ41 dönüp balanıyar&k, belan çat!k, te- mlş. Bunlann yanma udt, tamtnırı, • - •. ~., an • 
~layan çarplan bana çok evvel bakmala- ma selmitti. (.30.000) ........ u.u.. U'<'t;" bessümü muclse,e ballı. tlblr ve teman!, sazendeler de tatılm.ıt. dm mır .. Aç gödinü. 
aördüiüm lzmir• deıı claba •in 'b..- cilt kitap olduiunu .öyledı1er: bu cepheden taarruzla ve takriben surur tımsall glbl, sık ve ma adım- Dt>n!ze açılınır a.çıhnmas tabım- Başka lıılr yoku lrallop kadını 
lı. daha dul'llUlf otumnq bir lmür amda hu adet bir kütüphane, hatta on beş günde düşürmüşlerdir. larla. yürtir, çayınn boppalan blır- Jer, medetler y&rlf& ~. ara ver- oturttu. öteki de, çelik kollannı 
manzar .. verdi. Eaki lmıir·in tık.- bir 'rillyet klidiphaneal için 7ühek Yam .. ~antvell kullanacak yer- bırlerlne jirerlerdt: melerde ıene ten. p.kl'ü tısııtıısr röğsüne çapruladı, etrafm nef-
lun taklmı dolu kahvelerini. gazino- bir adet deiildi. Fakat kütüphane- de gölüs~ da::s: cephevi - Müjde, KUfdtll Kontu ıeJJyorl .. ylrilr liderdi: retU .. .,.... altında bir boğa 
lanaa. nusileler etrafında toplanmlf ler bugünden yarına yapılır ıeyler yanmfllk x. • d yi 1unbai rağ- - Gene kravatsız, yatası açık. - Duydunuz mu? ıCUıldlll Kontu heykeli hisslzlltlle oturmakta 
i 1 .arad 1 t k-:ı tm-..1-:ı... • • bu bi b ..ı men a&ız a rm n es ' Göreceblnız travat taınnuna"", -· refikı!ıa: <Ma parol, pek bu1n tak- inat etti. 
Ln_st~n an_~- Lım. ıhe .,~u. ~ya--b. odd-...·1ı:~ dnu r a,.anpıç 350 tank ve 4000 t.op ele geçir- J• J-- ıne çaan ou eeyya ırezıntm ar a etme .. mn ı. k tahribet k ttıe ka açmayı moda yapacak!.. llm, pelı: muhrik ses'> d1yor. Bu çelik kollu açıkgözün anası, 
buçuk günde bitti. Kataloglara gelince. onlar be- ~~:r kuvvetle~~ en ~~e üç- - Gerdanı trepdöfen ıömletının - Haberiniz yok, btztm. tarafa ba- babasa da· delikanlı evlat yetiştir-

Bir KÜD bir kitapçı dükklııınm ni ula tatmin etmedi. Yepyeni te birini saftan ,.,,,.,.......,,.,1,.,. ve beyazlığından ayırt eclllemlyor val- karat hatlfc;e reverans yapu gtbl 4lk, diye Övünüyorlar mı acaba? •• 
.. ·· d d d Ca eltA bakı- b' k6 -'- bi k al ~ .. u.y--- tabi.. oldu. Ya merst, ya da bravo dedl p.. 
•nun e ur um. m _. ır tü.,-.ıuaenin 'r at 08 aynca bir kısım piyade tümen- Elllslnt geçmlf, yüzleri mahallebl- llbal.. Cemal Refık 
~ordum.. MWU. yüzlü düWa alıi- ..Ion11 ve ..loaun dört duvannda terini de Rommel'in asıl kuvvet- ye dôruniifken hll& dlıllttnlü. ~ - Aman kardq (Bayati) mata
Line teıeddütnz sordum: - Bura- fit dolaplan. dolaplann içinde terinden ayırmışlardır Zaten az tıtlı, aürmell katunleıda da oou tar- m.ını bl9 araya tatma. AJmpn mı. 
ela kitap satılır 1111) 1nr taraftan mUelliflerin lmıine. bir kuvvete malik olan Almanlann tıdan görür görmez, ne canlanma, saçlı; benl bayat yerine koyuyorlar 

- HaYH' pek az kitap sabin. Bu taraftan ~plann Gnvamna göre bu kayıplardan sonra her hangi ne gençl~e. p.lcrak p.ltralı: ltahtl.. dlye belkl almır. Kat yapalım der-
~rp:la iki kitırpçıyız: eğer defter alfa'b~ sır-:11Ie yapı1mıı oltayucula- bir mevzide tutunmaları dahi çok halarla ne *1er atma: lı:en g6z çıbrmlf oluru2! .. 

AKŞAM 
•e kalem. kağıt satmazn.k YataY•- nn bi~etine ~ade fitler hulun- şüphelidir. 
mayız: hele bu sene Maarif den malı idi. Halbuki Y•!1!an katal~g- Yalnız şurası da var ki; Rom- Brlt1r menzııı mabuduna aheste Mehtap aafasından geç vatit dönö
kitaplanm kendi abyor. Elimizden lar lstanbul vakıf kutüpbanelenn- mel bu kayıplara rağmen daima ilden lilr, (Padlfahm lor benlrt imla bale. 

• it te sitti dedi: fakat bana Milli de Abdülhamid zamanında yapılmıt kendisine muvaffakıyet t.an1n Till rettar olanın p&Jtne dameo :ı~ı :nd:ı~,=~ 

Abone bedeli 
Tlrldye Eenebı 

Kitüpbaaeyi haber verdi. s. kiitüp- defterlere benzer defterlerden iba- etmiş olan zırhlı tümenlerini dolqu na, merıd ve bra.volarma nall olan- Senelik HOO kurue 2'100 turue 
ha enin methini zatea ifitmiftim retti. bu deherler bile alfabe sıra- duş·· ma:ndan çözüp geriye çekme- la d 1 A.yhk '150 • H50 ı 

E 
bahl il 1 d.-X.:ld' M- U'fi · k' Dellb.nlınm g6z ucu OIYh'meylfl. do- r, daha otru.su 6yle 88Jlanlar se. 3 Aylık 400 ı 800 • 

rtesi gün aa eyin muazam bir m e Y11P1 mıı .,.. ı. ue ı nı. ı- ğe muvaffak olmuştur. Vakıa la)'ISlle <nevlrlerl) dönenler, fena vinç içinde evlerine dlmU:nce tocala- 1 AJbk 150 1 • 

Iİllemaya yaslanmıt temiz bir bina- tahra miıd ele bilseniz batün kata- İngllfzlerln bugünkü hava ve halde öfkelenip aöylenenler de Ol* ... ~·~~~ .. erinde öfke t()pukta; 1------------tı 
ya gİl'dim. Şaraenn derlıal aöyt'~ lota batlaa bap denetmec:len ara- zırhh blrltkler 1lsU1nlülü dolayı- _ ew.MNU _._.... POl&a lttlbadına dah11 ol.mJJ'an 
Jim ki cam kubbesinden zi7a alan clıimm h.s...k tmklm .,oktu. sile Rommel'ln eski manena.Ian- nıb.r ":e:ıe ~: -::' - Bat. bllm1f ol kadın. J'&l'lndan ecnebi memleteUer: Seııellll: 
ek1llftA -1onuna girdiğim zaman (Dwamı ..... e. .._ 3 te) m çevirmesi pek düşttnfilemeZ. •kıt d~! una et - tezı Jok PaUhte, Abl.rQda nan- a.I. aııı arııtı 1900. De l.1blı 

Fakat çetlnllll ft icabında bil- - Kabahat h;p kadınlarda Bu :vacalJm. Bu yere batuı KaddtöJln- ._ ___ ıeoo .... _tarattar.__-..._. ----1 

&önül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAMI 

J(ik fedaklrlıklar gar.e alarak ~ beyine Jtm ftl'dller de ~ den at aellmet turtpla)'Jllll.. 'felllıllllUml• -..a11an1r: 11111 
~yaman darbeler indir- ~' - Ayol nerede 'kaldma. handlylf W• ...... ••_idare: u.ı 
dtfl maldm olan bu tomutamn - s..,m& mıı ve llltln llaııaQa- boıuılar ötecek. 81JJlbe lamlı ba Wlrı 11111 
da 8yte ko1ay kolay lcendtalnt bı- mn Qnıb JıııontlanndılD. BtnemeeL aatıere kadar ID"Ha ... IDl? 1------------1 
ralmuyacalı ve her bulacalt mfl- ,_ llbl b6J'lt padlaJaN. aJhldara Colu JUanı lm'lllllada: !9ete 1 - Samm ıı 
salt fmaltan istttade ederek llUlandıktan am. 1lall ..._,. da - L&bavıe, blm bJGmlldıt al sal- & la Ol. Ot Dı. AL Jac.. 
darbeler lndirmıele ıraımpcalı t*a; <Lldam o ga=•) datl Ar- J'Qrduk? Komtu ıu&nca banımJer .. B. n.u • ,,ıo t.44 ı2,oo 1.35 
f(lpbeıüdir Ş1mdl mesele bU man rolüntı OJDaa... ~Mehtap ıtneı. baltonda otur- a. .... 7.11 1U9 15.33 1'1,fıl 19,24 

u- •W• te*' lı• lmrtulamyacaimm 
HM ........ 4Je lılr ....... Ü)WW: 

tldncl Bafh8da b.1ımftu' Ça,ır müda"1ml beJltrin fJllltııa. dut: tatıı tatlı lrmUfWk. ldıarelwıt 8&bllU cııan 

A 
~,:S rma da kuı.t ~relim. OD1arda. cta· l)Qpheıenlp ıtzUce tatlbe Jıaltı- ._ __ ,_.. ..._ ... N ıs 

bu kuneUI lmanlar için daha 9"""-!!en - Bu aippe herif o bdar ~e f&ll]ar, b.n1armı t&ııta biner veya iılı•li..,ii1111iiıi_.iii .... iıııi80ii .. ii• ııiii0iııiii. •ili 
zarar olarak ka)'dedilecek meae- dotunuyor tı f8')'tan sırt.Jalına ataı Jnerten ~. hatta -..ıan-

•••• Puıem1an bpM, blell JWk. bacalan ılt.mes, kapJamı IDiuJSr 
eu plmu, -*'7", öUl _,..._, etraftan •UIWWWW» acllft1 t:alnn-.Jv. 
örı&ndea ~ t.il&I tM. ilkele lltıek ldllt ~ ... 
Jl.tmıl -- JOllarıD& tattıklarını llıat Dl'eler ciırlnmed• ..,,..,.. 
dJm •• 

YlllllJI[ f/11 anımı y&baacllar, p&nemtannı ltapalı strdttlert bu Je
lllllk d8Dllll lclDe b&tm11 evt, cAeal». lı:lnhk ~ ~ IDnClk oihlr
jana, bemeD ,. cnabı aldıklarmı bDl:rana: 

- Aman atın ba . Utmzm, me,menet.els etin blrlcftr o.. temde 
Olcbnp tımarbane)'e kapanan mı lstersbds... Bir tabm acQtp bltlm
lerle 6bir dinJaıı boJJıyanJar mı? •..• 

Yakında AKŞAM Sütunlannda 

Je; l(afkUJ& Ue llJaır arumd& bot diJW.... ' Jar da daJalmuttur. ıor. bir ~ıtı bulup çıkaramıyorum. 
tasavvur ettikleri ıaataç hareke- - Kadın cıı1IUn bin dnltm oıa KadlUyGnde otllllD, b111Janm. 8etmda IOlut tötr f&Pb: .mtmd& 
tinin artık hayllden hayhya ta'f- '*'al bu iDi* ne:,,.,. Yennemı bo11111a g&1ıctller pim, bir blıtne bir &l&nmt. lld'fert empermeabl. ~ 
1&1111§ o1mamdır. fnglıtzler bU se- - DJdon 1rrııtııh1Pa l>atm&: (a tulp balup: l&Çlan. bllt bl)'lklan ~; dlple
fer dahi Mihveri şhnall A.frlk&- b c) Jt dmdmtr, <m.enl, bn.YO, - İstemem, lltlme faal& ftlmıt.- r1 apak. l'akfe>sı tabata-•n cllani 
dan a,tam•spJar bile - 1ct bu ae- m&parol) daa 1lqta lılr ~ Pran- 7JD. ftllah1 K~ lıillrisOne çıtanp tibnP - pllba da H HUt 
ferki nlyetıertnln pek kat! oldu- mca bUmemıltı. lider. tmH"nıı tlmendlfertn aJtuıa Balk clpraa - blıbtıuuıen JUıJor ... 
lu sezlll _ Rommel't LDJya Mebtaplaıü, ııeıe aıuı on d&dln- aıanmı .. dlJen tueıere f11ı1ıt ba- Oklerl d8 mltemadiyen blll tana.. 
._ .. 11~ atmakla Kısır Sü- ctl, cın beflnc1 pceled P1ll P7&- mdu pedal P1't dsHl, at aenç bayan .. 
~.. e 'Ye alannctan IDllft Yotuıtgadan 1111· - Acaba K'llfdlll Kontuna mı ~ da. 
V8ff tlserl.ndeJd W>Ulreyl atlat- dallara blnlllp bir puU de denls pL Dil 'f91'dl? Ona mu 1Bll'IQIOI' denlnt BQaaJlr tartma 'f&l'dılar. Yüz bG.. 
DDf olacl'klar ve KaOtasyadan JS8Ul JaPmak ~ ~ ,.ıertnden fırlQıp ıA nl· 
cenuba, İran ve Irat'a sarkmaya o amanar .,.,,,;;; llbl. bit .-, Aradan otuz bu bdar Jıl ~. ee- ba1fte oturdular. 
çabprAk Almuı kuvvetlel'lnl v8cat dnetten yuut. mtta aUet fa- tiz on llbı eneı ~ K6p. Birden ld•mcaım tanıyıverdim., 
çok daha kolaylıkla önllyeblle- nJllm, kilrttlere ıeçmlf denllct pnç- riye dönecetmı. ı.te1ec11 wpaııa Kutdlll Konta delll mı? .. 
°*1eldlr. fnglltzler hesabma da- ler ne ıe-r ... Bala aıpcnuJar YUııa betlerten, tarpda Skim llll'a11 bir PMJ dllııJa bul <Düfmez kalk· 
ha şimdiden ailanan durum da tele ttılı:: onara da ratt>et yok. stma. maz ~Allah!> •• ' 
budur. Ralbet, blıplı fiil blfmda, lltuıta (Yarübl IMa blrlJdJ. klmdlt) dl• BermeC Mlllltar Aıae 
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[ DER AKŞAM i 
BİR ııtKAYE ESKiCi ] lzmir kütüphanesi -

Bandırma kütüphanesi 
O zamanlar lıtanbul erkek. liseai, , mi bitirdim. Alet ve edevatımı top• 

ıimdw Aakeri Tıbbiye mektebinin ladım. Evimin yolunu tuttum. U· (Bq tarafı 5 inci sahifede) 
yerinde idi. Bu koca binanın, Süley· kin bir köşebqında beni genç bir Vakıa sabah111 dokuzundan ak-
maniyeye giden yol üzerindeki uzun adam durdurdu. 

ta.mın dokuzuna kadar vazife gören divarının hemen önünde genç bir - Şu kunduralann iatlerini ya-
eekici otururdu. mal... diyerek ayağındaki biT çift nazile hafız kütüplerin her an hiz-

Mektebe gelip giderken bu es1ti- koyu san .iakarpini gösterdi. Küçük mete amade olduklannı gördüm. 
k Fakat kendılerine bir günde iki yüz ciyi her zam.an aynı yerde gorur· iskemlemi yere koydum. O da is ar-

düm. Etrafında bir sürü ea1ti püskü pinleri ayağından çıkardı. Çok fakir okuyucu birden gelir, yalnız kitap 
H iıımını .öyliyerek kitap isterleTSe kunduralar; dudaklan arasında bir bir çocuğa benziyordu. atta ço-

k B kk çekecekleri zahmeti söyledim. Bun-takım çiviler elindeki çekioi sallar raplan bile yo tu. İr ıey di atime .. . b" f f" k 
dururdu. • çarptı. Deükanlının ayakları, pek kü- nl un uzerıfnek ır tarak tkan dı?I y~~tı -

O b .. ··k ·· Ü • b" .. ._ Jd - h Id k · k · arını ve a at a.ıca en ı erının o nun en uyu muşter erı ız ço- çua; o ugu n e oyu sarı ıs arpın· :r· .. d k k. 1 b 1 
euklardık. O vakitler Harbiye Neza- ler son derecede büyüktü. Kendisi- dışeklmurac~atl ed"lere F" 1ıta~danb u -

· · · • d "k" O · · · . u arını soy e ı er. ış en e ana 
retının, yanı şım ı ı nıveraıtenın ne. ı·· f .. d 'I it" f d · k' 
baiıçesi ağaçlık değil, futbol sahası - Yahu, bu kunduralar sana çok .ı;:.e~. gk~~~~ ~er. ır~ .. e eyun fı~ 
gibi kullanılırdı. Ve tabii bunUın için büyük 1... dedim. ı 1d •1•1d~r 0ut~~ a(n

6
e
00

us)u unde d~u:a k 
d b. · b ı d k · B b""k ·· ...ı' egı ı. gun a e mı pe e ızım pa uç arımız an atıyen oynunu u tu, cevap veraı: k" I d 
hayır kalmazdı. - Öyle... Amcamın kunduraları f eçd_ey~~ yazma ıtaf ar ar~sın a 

Adeta eskici cAbbııu a abone ol- idi ... Moruk öldükten sonra ben gi-ıhen .1 
• ışbıme ya~ayan ankn 

1 
.. femden 

k b. · k k · 1 epsını ana gorterme ut un a muştu . O ızı te er te er tanır, yıyorum ·.. b I d l f b ld ek b" ·· 
hatta mektep numaralarımızı bilir- Eski zembilimde bir çift küçük hu un I u a~. stan u a ~ki .. 1h nus-
di. Lakin bir aralık eskici Abbas ol'" iskarpin vardı. O:ıu iyice tamir ef· b~~ 0 an ~r Yb~ma~ın 1k nu~ ~~ını 
tadan tamamile kayboldu. Nereye miııtim. Hatta boyatmıştım da ... ç... ırE en ?ra .~ u.ara 0.e .. ~vın dım. 
gitmiştn Ne olmuştu~ ... Hasta mı karıp zembilden genç adama gö.ster- d" rtesı h gun yme .. d~t~p ane l~y-

Şimdi menede 14.000 lira 'Vllridat 
veren bu ıinema itte bu gijzel kü
tüphaneyi idare ediyor. Memur 
masrafı azdır. Senede belki 10.000 
lira kitaba sarfedebilecelı:lerdir ... 
Türkiyede basılan kitaplardan bi
rer nüshayı Maarif Vekaleti Kitap 
Derleme dairesi vasıtaaile bu kütüp
haneye parasız verdiği için dışardan 
alınacak kitaplar ecnebi eserlere 
münhasır kalacaktır ki bu miktar 
para bir şehir kütüphanesi için §İ.m· 
dilik kafinin bile üstündedir. Ancak 
muhterem müdüre de söylediğim 
gibi memurlardan birini İstanbul 
Üniversite kütüphanesinde bir müd .. 
det staj görmek üzere gönderseler 
kataloglar, 'Ve kütüphane hizmetle
rinin en modem şekillerini öğren
mi§ memurlara mali'k olacaklardır. 

Okuyuculara gelince; itira.'f ede
yün ki her gittiğim gün beş altı kişi
den ba§ka kimse görmedim. Oku
dukları kitaplann da ekseriya ro
mandan ibaret olduğunu tahkik et .. idi~ Ölmüş mü idi} ... Ondan hiç- dim: Cıml.:1 mSu ter.em. mu udru kmku:ı dı~ 

b • h b l d k B b"' "'k k d 1 • e a aygın ı zıyaret e ere en ... 
ır a er a nmn ı . - u uyu un ura arın yerıne . kk"" k . d" E k" titn B nu bir lı:usur saymıyorum 
H ıd - ib' b"" k" · k"" '"k · h · k · 1 · 1 H sıne teııe ur etme ıste ım. ıı ı 1 · u • er şey o ugu gı ı, ta ıı es ıcı şu uçu sıya ıs arpın erı a . . . em b. . . h 1 b t ·ı çünkü nasıl baıılanırsa ba§lansın 

Abbas da unutulup gitti. Aradan b:ık seninkinden ne kadar yeni de . .. Şır ~ıy~zıy~ oca·~· b a~. u z~. ı.~ l·esns okumnğa alışmalı:tır 
uzun yıllar geçti. Ben büyük bir se- Deliknnlı gösterdiğim iskarpinleri ar rıyıızıye tarı 1 n s~ne gırıııtı. 1 : . . 

h t k t B. d'"" pek beg" enmi•t'ı• ve tatlı tatlı konuştuk, kıtaplan bır Bir de salonlardan bırınde sıga-ya a e çı mış ım. ın ıgım vnpu- " · 1. "b" 'h • h d · 
l ··k k"" d b" 1 ·ı k lyi amma Üstelik kaç ev nt gı ı seven bu ı tıynr oca an 1ra içildiğine rasgeldım. Muhterem run u s mev un e ır yo cu ı e ar- - · · · para .. h bb l • 

k ld. B · b h" istersin~ diye sordu burada hurmetle ve mu a ete 1müdür bana kitap okumaga alııtır-
şı arşıya ge ım. u sıma ana ıç ··· · b h •· b" b b"I' · K d" · · ·· 

b d - "ld" B k l t b h •. Haline acımıştım. a setmegı ır orç ı mm. en ı- 1 mak ıçın bu hususta musamaha et-Y? tı::'lCI egı_ ı. u a an or, u a . . . .. . sinden bu kütü hanenin tarihini fkl . . .. 1 d' s· .. k" d 
kım bakışlı ınsanı nereden tanıyor- - Haydı, dedım, ustelık para P 1 erını soy e 1• ır gun zev ın en 
dum acaba?... istemem ... Al kundurnları git... sordum ve İşte anlat~klar~~ ibret fedakarlık etmeğe rnı olacak kadar 

B. 1•· ı·· b 1 kn d G d . d" V d·v· alınacak şeyler buldugum ıçın yazı-- okumağa düşkün okuyucular yeti-
ır uru u up çı ramıyor um. eı:ıç a am sevın ı. er ıgım . .. • • • 

O aralık geminin yolcu listesi elime iskarpinleri aldı, gitti. Salapurya gi- yorum: . . • .. .. ş~~ce ~u ~usaadenın gen alınacagı 
geçti. Bir sürü ecnebi isimleri ara- bi sarı l.."'Unduralar da bana kalmıştı. 1911 ııenesınde bır umumı kutup-ışuphesızdır. 
sında cAbban adına rasgelince, Aradan yirmi gün geçti. Sarı i:t- hane aç':11~ t~ş~b~üs~ elli~ ve ir- işte bu güzel müesseseden ferahla 
kafamın içinde bir şimşek çaktı.·· I karpinler o kadar eski idi ki bunu fan cemıyetı> ısımlı bır ce~ıyet ta- çıkarken büyük şehirlerimizin olsun 
Abbas?, ... Abbas? ... Abbas? .•. Si- bozup yamalık olarak kullanmaktan rafın~an av~kat me.r~u~ K:adızad~ böyle modern birer kütüphane 
zim mektebin önünde duran eski- ba ka bir işe yaramazdı. İbrahım beyın t~~lıfi uzerıne. vakı ile iftihar ettiklerini görmek kaygısı-
cil. .. Aman ya Rabbi!. .. Buna im- Ben de öyle yaptım. lskarpinin olmuş ve bun~n ıçın yap~lan pıyan- nı duyuyordum. 
kaa var mı? ..• O her •eye tepeden birini söküyordum. Tab~n astarını go ancak 15 lıra kadar hır para ha- Dö B d • · .. .. b 1 · ""nüşte an ırma nın genış so-
bakan, o kalantor, o milyoner ta- kaldırınca gözlerim fal taşı kadar sılat vermiş; fnk~t u gü ünç netı- kaklarında avare gezerken caminin 
vırlı insan, nasıl bizim eskici Abbas 
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açıldı. Neler görüyordum. Bunun lce~en cı:saretlen kmlmıyan bazı alçak bahçe duvarlarına serilmiş 
olabilirdi~... alh.,da on tane 1000 liralık kağıt muteşebbıs ve cesur zatlar 1912 se- kitplar gördüm. Bu bana tıpkı Pa-

0 da bana ahbap ahbap bakıyor- vardı. Evet 1 O tane bin liralık 1... nCJinde teşebb~sü tek:ar . etmişler risin Sen nehri rıhtımlarındaki sey-
du Biribirimize yaklaştık Lakırdıyı Heyecanla öteki teki aldım. Onu ve Beyler sokagında bır hına tuta- k" d""kk. ) hatırlattı. . . k b ld ki ·ı yar ıtap u an annı 
ben açtım· da söktüm Taban astarını kaldır- ra yanına orç a 1 arı para 1 e 1-1 k" ·ı k t .. v · 1 · b" · b" d 1 kt "k k. emen ıtapçı ı e onuş um ve og-

- Affedersiniz ... Siz de stanbul- dım. l O kağıt d onun altında... .ır sınema ve ır e e e rı mer e- rendim ki bu seyyar kütüphane, bir 
lusunuz galiba İsminiz de Ah- Hepsi 1000 likl Evet bir çift ea- zı yapmışlar. Bu merkezden ~chre ~: d-kk• d ··1 1 T 1 · 
bas ... lı:i pabucun içind~~ 20 bin lira para elektrik satarak borçlarını ödemiş- ' c~tapçl 1 

• u L~nbı egı d• d~kgtl 1~ ~nn 
. . . 1 k"' ·· h b 1 d 1 ırcu atıng ı rary e ı en ıare - Evet İstanbulluyum ismim çıkmı•tıf 20 bı'n lı"ral er: utup ane u surete evam et- k "" .. ph "d' .. d b lı: 

• •·· " ··· ··· · . . k- ·· utu anesı ır ve gun e eş uru-Abbastır I...akin bunu bana getirip küçük mış; sonra Valı Rahmı bey utup- . k" . A k .. zı·· 
Konu~urken parmağındaki iri pır- lı:unduralarla değişen genç adamın haneye bir arsa tedarik etmiı ve bi- 1 şah ~~y~t ıtaf.. ierı~ ~ ~o d~ 

Janta taşlı yüzükler gözüme çarpı· da her halde şu işten haberi olmıya- naya bile başlatmış. Fakat araya ~ dı ı ·-~ ,~s1:1. ul d" abn ırma da en ı 
· • ·· k 1 · b ıca ettıgını soy e ı, u ııaye e yaşa-

yor, bu adamın eskici Abbas olaca- caktı ... Çünkü kunduralar onun ölen ~ı.redn md e§ um myutare .e 11~.ne en u dığını da ilave etti. 
ğına bir tiirlü ihtimal vermiyordum. amcasının idi. İhtiyar, paraları iakar- ışı ur urmuş. unan ışga 1 esnasın- . 
Nihayet ne olurııa olııun, dayanama- pininin içine saklamış olacaktı ... Fa- da kütüphane mevcudiyetini güç- Burada okunan kıtaplar da 
yıp soıdum: kat zavallı fakir yeğeninin bundan lükle devam ettirmiıtir. Fakat lz-,hep romandan ibaretti. Fakat 

- Siz vaktile lstanbul lisesi önün- hiç haberi olmamıştı mir'in istirdadından ıonra kütüp- fUClU da söyliyeyim ki bu arada 
ele çalıştınız mı? Bccı vicdanlı bir ~damım. Bu ço- hane idare heyeti biruıyı evvelden 
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romanlann ağababan olan Bin bir 
Gülümsedi. Yüzünde biraz da cuğu aramağa başladım. Bulmak altı sene için kiraya verip a)dıklan Gece hikayeleri de vardı. Hatta bu-

hayret ifadesi vardı: kabil mi?... para ile bir sinema binası 'Ve yanın- 1 nun birinci cildini ariyet alan kimse 
_ Evet ... Çalıştım. Fakat siz ne- Aksi gibi de kendisini ilk defa 0 da yukarıda söylediğim gibi ona 1 ondan, bir daha iade etmiyecek lı:a-

reden biliyorsunuz bunu~ ... T e-vek- gün görmüştüm. Çehresi bana ta- maddeten ve manen yaslanan bir I dar hoşlanmış olacak ki yalnız i!Unci 
keli çehreniz bana hiç yabancı gel- mamile yanbancı idi. kütüphane yaptırmağa karar ver- cildi orda mahzun duruyordu. Her 
mİyor... Ben vaktile 0 mektebin Uzun uzun aramama rağmen sarı miş ve bugün gördüğümüz bu güzel I halde Bandırmada böyle cami du-
önünde escilik ettim... pabuçların sahibini bulamadım. bina meydana gelmiştir ki onun I varı üzerine kurulmuş bir iare kil--

- Tamam!... İşte ben de sizi Nihayet şöyle bir karar verdim: muannit müteşebbislerini burada 1tüp'hanesi görmek pek hoga gide-
hürmetle ve iftiharla yadetmeği va- cek bir şeydir. oradan tanıyorum ya ... Ben 7251. .. Ben nasıl olsa ticaret hayatını çok 1 A. ADNAN 

Ona mektep numaramı söyleyin- seviyorum. Bu pata ile ticarete baş- zife biliyorum. 
cebir kahkahn attı: hınm. Vilayet vilayet dolaşırım. o 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- Tanıdım, tanıdım 1... diyerek arada genç adamı da her tarafta ı t b J 
elimi tuttu. Sabık eskicinin elleri aramış olurum. Eğer parayı çoğal- S an U 0fffi3n müdürlüğünden 
bile refahtan, zenginlikten yumuşa· tırsam, karı kendime ayırırım; onun 
mış, iki küçük pamuk yumağı haline parasını veririm. 
girmişti. Ve baıladım işe ... 20 biı:ı lira ser-

Geminin gece gündüz açık du- maye pek azdı amma talihim de ya
ran barına oturduk. O bana nefis ver gitti. Çok az zamanda muvaf
bir Amerikan kokteyli ısmarladı. fak oldum. Evvela vilayetler arasın
Sonra: da ticaret yaparken, işi ilerlettim. 

- Benim bu halimi, şu zenginli- Ecnebi memleketlerle işe baııladım. 
ğimi gördükçe kim bilir ne kadar Bugün adamakıllı zenginim ... Fakat 
şıyorswıuzdur ... dedi. servetimin çekirdeğini teşkil eden 

Sonra da şu harikulade meraklı 

1
~-2.?·000 liran~n f~~ir sah.ibin.i ~ir 

hikfıyeyi anlattı: turlu bulamadıgım ıçın derın bır vıc.-
- Ötcdenberi ticaret hayatını dan azabı içindeyim .. .> 

özler dururdum. Fakat hayat beni 1 Sabık eskici sustu ve kendisine bir 
o eskicilik iş":ıe ntmı§tı. kokteyl daha ısmarladı. 

Bir gün sizin mektebin önünde İ§i- (Bir Yddız) 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 128 

"======-
Yazan: (Vft • NO) 

- Çocuklar, cidden fena bir va· ıcumbadan bir göz attılar. Ve Emini 
ziyetteyiz... Fakat uykusuzluk, aç· de kolundan yakalıyarak hızla geri 
lık da bizi büsbütün çökertecek... çt.kildiler. 
Haydi mutfoğa ;.:..elim; tel dolaptıı Reis homurdandı: 
ne var, ne yok bakalım ... Yahut siz - Ne arıyor bu herif burada) 
durun burııdn ben g~tiririm... - Tanıdın mı? ... 

E.min, elinde kocaman bir tepsi - Elbet... Beşik.tat karakolunun 
ile od::ıya döndüğü zaman, bütün siviller.indendir •.• 

1 - Yatılı mektepler için asgari 700 1\zami 800 kilo sade yağ satın nlı-
nı:cnktır. 

2 - Muhammen bedel beher kilogram yaC için 440 kuruştur. 
3 - Bu eksiltmeye alt şartname i.stanbul Onnan Müdürlüğünde görülür. 
4 - Alım açık eksiltme Uc 28/11/942 cumartesi saat 10 da İstanbul Or-

man Müdüriyetinde mütc,şekkll komisyonda yapılacak ve ihale olunacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 247.5 liradır.· cl308• 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
TafsUflUı evsafı şartn:ımeslnde yazılı bir adet ve 1925 llra tahmin bedelll 

elektrik motorile akuple edilmiş 22 mlllmetrc deler makkap tczgaıu 1.12.942 
salı gilnü saat 15 de ıstanbul - Taksimde jandarma satın alma. komisyonu
muzda açık eksiltme ne alınacaktır. Muvakkat teminat 144 lira 3S kuruştur. 

Şartname her gün konıJsyonumuzdan parasız alınır. isteklilerin ve~ka. 
ve teminat mektup veya makbuzlarlle eksiltme gün ve sa.atinde komisyonu-
muza gelmelerl. (1362) 

lım~ ..• 
- Vallahi kestiremiyorum .•• 
Borjiya Melahat, sağ elinin par

mağındaki kocaman yüzüğü açmağa 
uğraşıyordu: 

- Artık her şey bitti .•. Her ümit 
mahvoldu .•. Hayat bir kepazelik 
halini aldı ... Yaşamak değmez ... 

Köse Emin onu bileğinden yaka
ladı. Rızanın bile aciz içinde bulun
duğu §11 dalı:ikada çıkar yol anahta
nnın kendisinde olduğu .için mağrur 
ve soğukkanlı: 

- Çıldırdınız mı? ... - dedi. -
Ben hepinizi kurtaracağım. 

Çete mensuplan ıimdi Ak aağaya 
bir münci gibi aarılmıılardı. 

- diye sordu. - Bir tek giriş yeri 
var. Üst kapıyı tuttular mı. fare ka
panında gibi ele geçeceğiz. 

- Hele biraz sabırlı ol. 
Yukarıdan çatırtılar, patırtılar işi

tiliyordu. Rıza, Ak ağanın ne yapa
cağını anlıyamıyordu. Usulla Bed
riyeye: 

- Çıldırdı bu galiba! Hepimizi 
yakacak. • dedi. 

Fakat Köse Emin, beni İuail' e 
Kızıldenizde yol açan Musa edaaile 
bir elini bir sütuna dayadı: bir aya
ğile yerdeki maltalardan birine vur
du. Adeta alay eder<:eaine: 

YEDİIULE ZilDAILARINDA 
Tefrika No. 50 

<İçki ya.satı> nın bu derece şid
detle tat.bik.lnden - hlç şüphe yok 
'ki - günün blrlnde fena ve bekle
nllml~n blr netice dotaci\ktı. Mem
lekethı bütün akıllılan böyle düıJAı: 
nüyor ve bu yasaR"ın. sonunu tehUkeli 
görüyordu, 

İşte size YediJrule zindanlarının 1ç 
yüzü •. 

••• 
Yeni bir ses: Antonyoı ... 

MahkUınlar zlndanda. af be~p 
dururken, bir gün dipteki bodnun
lardan birinden şöyle bir ses duyul
du: 

- Antonyos çıldırdı •. ! 
Bu ses aynı odada yatan bir mah:. 

kumun sesiydi. Nöbetçinin koşmasl
ıe bütün ko~uşlarda. bir telftş ve he
yecan sezlldl. 

Antonyos çıldırmış. 
Bu, Yedikule ziudanlannda yeni 

görülmüş bir hfıdise değildi. Bura
da birçok kimseler çıldırmış ve baş
larını duvarlara vurarak ölmüştü, 

Antonyosun yattığı küçilk bir bod
rum (Taş oda> da sarhoşluk yüzün
den zindana düşmüş bir marangoz 
vardı. Adapazarlı Salih 1smlnde!Cl bu 
adam oldukça. korkak ve nı:::ı.bl idi. 

Felaket ve oda arkadaşı olan An
tonyosun çıldırdığını görünce, kapı
nın deliğinden avazı çıktını kadar 
b:ığırmaı;-a b~lamıştı. 

Bu sırada. koridorn. cıkan beşinci 
koğuş dam ağası Piç Ahmet nöbet.. 
çiye ynrdım etmek tstedı, yanmn so
kulu: 

- Ne yn.p:ıcaksın şimdi? 
- Ne ın1 ynp:ıcağım? Hele bir kere 

Y•aan: İskender F. SERTELLİ 

Herkes birbirine ·bakışarak: 
- Eyvah .. Ahmedin eceli gelmış, 
Diye söylendiler, Fakat, Ahmet tir-

kekJik göstermedi: 
- Mademki beni münasl.p gördO... 

nüz.. Ben onu yola gefulrlm. O, 
lmrktuğıımuz kıı.dar deli değildir. 

Dedi, Zindan muhafızı, Vened:ik 
şövalyesinin yüzüne dikkatle baktı: 

- Ne tarafa koş.>an, ylııe zindanın 
içindesin, slıryorl ~ yere kaçma~ 
yeltenme .. 

Ant.onyos ~ bir t:ı.vırl:ı et.ra.t'ın. 
dakllerl süzdükten sonra ~ini çckt.ı: 

- Buradan Romayfl giden blr yol 
yok mu? 

Gülüştüler, Salih geriye çcklldl, Ah
met şövalyenin kolhrından tuttu: 

- Burada benim blldij');lm bır yol 
var: Bodrumun yolu. Haydi yürü ba.. 
kalını •. 

Zindan muhnflZl: 
- Bu adom gerçek~n çıldınnamış. 

Aklı benimkinden sıı.ğlam sörünüyor. 
Dıye rnınldanclı, 

K~lnrdan çıkan dam ağaları 
tekrar yerlerine dönduler. 

Nubctçfü•r eski yerlerini nldılar. 
Ve Pl.ç Ahmet - muvakkaten -

Venedlk şövnlyeslle birlikte bodruma 
girdi. Burası beşinci koğuşu hemen 
arotncak kadar sıkıntılı, korkunç ve 
bilhassa çok rutubetli bir bodrumdu. 
Antonyos aylarckmberi bnradn yatı.. 

yordu, Ahmet bu bodrumda co!t k:ıl
mıync:ığını ve istediği zr.man yine es. 
ki ko~uşuna donebllec"ğlnl blldlğl 
!cin iızulmüyordu, 

Pakat, Antonyosun del!llği uzun 
sürecek olursa. işte o zaman P.ç Ah.. 
medln keyfi kaçacaktı. 

••• şu ödelek Snllhi oradan kurtaralım. 
Ondan sonra düşünürüz. 

NobOt.çl bodrumun kapısını açtı, Venedik Şövalyesi 
Salih! cıkardı: k d ı · ·? 

_ saldırdı mı :ınnn.? Neden ba~- gerçe ten e ı mı. 
nyordun böyıe acı acı?.. Piç Ahmet bodrumdn sık..ılmışU. 

- Beni neredeyse boğacaktı. Tam Şövalyeye: 
vaktinde yetiştiniz. - Çok p:ı.tırdı etme, dedi. Hele 

Salih korkudan t.i.kanacn.k gibiydi.. biraz sesini kes de otur şuraya, Sen 
rengi mosmor olmuştu, dizleri tıt.. tatlı btr ndam:ı. benziyorsun.. Gel, 
rlyordu. Antonyos korkulmıynca.k bir konuşalım seninle, , 
adam dc~lldl; tri boylu, güçlü ve çe- Antonyos bir köşeye oturdu. 
tin bJr erkekti, Böyle bir adamın dört Bodrumun içi birbirlerinin yüzlerln-
duvar arasında blrdenblre aklını oy.. deki manayı scçemiyecek kadar ka· 
natması Sallhl haklı olnrak ürküt- ranlıktı. 
mü13tn. Piç Ahmet: , 

Salih çıkar çıkmaz, arkasından - Sen deliye benzemiyorsun! dedi. 
Antonyos da çıkmok istedi. Hepi.ınlzdcn akıllı bir adamsın! Der-

Nöbe~çl, Ahmcde seslendi: dln nedir? Neden bağırıyorsun? 
- Haydi bakalım. göster kendini. Antonyos kısık bir sesl~ anlatmağa 

Sen ondan lri yo:ı.n bir adamsın. Sok başladı: 
şu deliyi yerine. - Beni burada boş yere hapsedS.. 

Ahmet kabadayılıkta her ı.aman yorlar, Ben ne sarhoşum, ne de ka· 
kendini göstermeğe özenen bir adam-1 til. 
dı; kollarını sallı,yara.k, Ven edik - Ya nesin ~? 
şövalycslntn üzerine yürlldfi, fakat - Venedlkten Istanbula bir 1ş 1çlıı 
Antonyos ondan atik davrandı, Ah- gelmlştlm. Casus dlye beni zlndan& 
medln göğsüne bir yumruk sall9dı. attılar. 
Ahmet birdenbire sendeledi, yer.? vu.. - Bu işlere benim aklun ermez. 
varlandı. ve Antonyos Ahmcd1n üs- Ben de sıırhoşluk yüzünden buraya. 
tüne basnmk ıtıodrumda.n koridora atıldım. insan böyle yerde stikUııetıe 
çıktı. sonunu beklemeli. 

Antonyosun yaptığı hareket bir - Sen benim yerimde olsan nklını 
dell tşI değlldl, çoktan oynatırdın! Ben, kızımın Ak.-

Zindan nöbetçisi derhal ôtek! nö- denizc!e bo~ulduğunu sanıyordum .. 
betçllerc ve dam ağalarına seslendi: ı Meğer Tilrklere esir dU.,eı-ek Istıınbu

- Koşunuz .• şu mahpusu tutunuz! la gelmiş,. Padiş:ı.h gözdesi olmuş .• 
Uzun sürmedi. Bin bir vakaya Sonrn gözden düşerek bu zindana 

sahne olan zindanın karanlık kori- atılmış .• Ve bumda ölmüş. 
dorlanndan lroşm:ı.ğa başlıyan sinyor - EY •• Şimdi tanıdım kızını •. CAsU-
Antonyosu çabuk önledller. mJ.n) dan bahsediyorsun. o, padJ...c;a. 

ve yakaladılar. hın gözbcbcğl ıdl. Sonra neden bura. 
Zaten bu sırnda kendini t<'plnyıp Ya düştüğünü bilmiyorum. 

yerden knlknn beşin el ko~~ dam - Mesele bu kadnr değll, Akl .mı 
ağası da kO§:ırak gelmiş ve Anton- oynatan başka sebepler var. Ben kızı.. 
yosun ~ine yapı.şmı.ştı. ! mın bur~da oldütrunü Öğl'enerek ta-
Gürüıtüyu duyan zindan muh:ıfızı J!hlme kusmü lum. Allo.bt:ın burnda 

kuleden n.lt kata inerek, lıii.dlsenln iç 1 ölümumü be-kllyordum. H:ılbukl dfın 
yüzünü anlayınca z1ndan bekçllerınt akşam kapımın önünde dolaşn.n iki 
azarladı: zlndan b~çislnln ynvaş yavaş konus· 

- Böyle zorlu bir mahkumun y:ı- malarmı duydum .. Ve çok mühim bir 
mna Salih glbl bir ödelc~ı ne diye vnk nın içyfizunü öğrena!m: M~"e>r 
koydunuz? kızım bumda ölmemiş.. Bundan tın. 

- Onun hakkından gelecek o.dam ceki zindan muh::ıfızı o.ıu revmlş ve 
mı yok bumda? 1 ölmüş göstererek zlndandr.n kaçır-

Zindan muhafızı bu sırad:ı. Plç Ah- mış. 

medl . gfrzilne kestirdi: , 1 - İyl ya. Buna çıldırmn;: de ,ıı. 
- Işte, ö!ümden yılmıyan bir baba scvinm"k lazım. Ne mutlu ~nn:ı •. m •. 

ylğlt.. zın yaşıyormuş! <Arltn:ıı var) 

nu anlamak için bio şahit lazımdı. 1 Muavin sordu: 
i'..abıta memurları bir an içinde - Niçin efendim, niçin muhak• 

evin her katına yayıldılar, Ellerinde kakmış? 
tabnı.,calar, odaların kapılannı ihti- - Zira yedi kişi yemek yemiş. 
yatla açıyorlar, birdenbire dalıyorlar, Bulaşık tabnklarımn dibi hala ıcak. 
her tarafı inceden inceye muııyene Sokağa kaçmış olama7Jar. İyice s:u·
ediyorlar, sonra biribirlerinin yüzü- mıştık. Ku~ olup uçmadılar a? 
ne esefle bakıyorlardı. Adamakıllı arıyalım. Muhakkak bu• 

- Yok 1... Yok... lacağız. 
Bu arada bodruma da girdiler. Binayı bir daha, bir daha baıtnn 
- Yahu burada da in cin top oy- aşağı aradılar, taradılar, fnknt nafi.. 

nuyor. Nereye tıkıldılar acaba'?... le! Köse ve maiyetinden C!er ıyok .•• 
- lhtimalki saraylı hanım denen 4 "'"" 

o bunak rüya görmüştür. Cüce Ruhi hikiiyesini bitirdiği 
- Yahut da damadına kızıp bir zaman ha':"a .iyice ~ararmıştı. E>ok• 

iftira savurmuştur ... Olur a ... Kapı- to: K:~~lın ınc.e hır ~evkle doşen• 
lan da kırdık ... Mesul olmıyalım sa- m'! kutuph~nes1C1dey_dıl~r. Dışarıda 
kın ;ı saganak halınde yagmur yağıyor • 

yaran yemeklere üşüştü. Tek kelime - Polis ha) .•• 
konuşmadan mümkün mrtebe karın- Reis, ta ileriki köşe başını parma-
lnrını dyurdular. Kirli sahanları dı- ğile gösterdi: 

. Kapı hızlı hızlı vuruluyor, kanat 
kopacakmıı gibi yerinden oynuyor
du ... 

- Açın, yokıa, kıracağız ... 
Emin, öne düştü. Elile: 

Pek doğru, birader ... Ferah· 
Girin bakalım şuradan ... Ça- feza kalfa, hissine kapıldı galiba ... 

buk... Fark.etmemiş miydin, ağzı burnu na· 

- Açıl susam açtl 1 ... - dedi. 
Meşhur masalda olduğu gibi, du

varın bir ltısmı dönerek çeteye geç.it 
açtı: 

gök gütüldüyordu. Rüzgar koruluk
ta uğulduyordu. Ruhi oturduğu kol
tukta, atkılarına sımsıkı sıınlmı~. 
arasıra kC!ik kesik öksürüyor. Biri
rini takibeden heyecanlardan sonra
ki birkaç günlük hastalık zavallı 
küçük ndamı büsbütün yıprandırmıı 
ve ufaltmış gibi. Ona baktıkça dok• 
torun merhametten yüreği eziliyor. 
Şayeste, kucağında uyuklıyan kedj.. 
sini dnlgm dnlgın okşuyor ... Üçü do 
susuyorlar, dü§iinüyorlar .•• 

şı:rıya taşıyacakları esnada sokakta, - Balı:ınl Bakın! •.• Orada da i!U 
oene, yaklasııa ayak sesleri duyuldu. k" · ., • ışı var ... 

Hepsi birden durup kulak kabart- Daşka biri, bir böğürtlen dibini 
tılar. İşaret etti: 

Köse Emin kötü bir hissi kablel- - işte, ilci kişi de ourada var ... 
vuku ile pencereye ihtiyatlı ynkla;t'" - Desene ki sanlmı§IZ} 
b. Geri dönüp: - Şimdi ne olacak} 

<-Bu da kim olsa gerek)> der - Kıskıvrak yakalanacağız. Tu-
ıibi bir harekette bulundu. zağa düştük. 

Fethi reisle avenesinden biri de - Rıza ne dersin?.... Ne yapa-

c- Arkamdao gelin b dedi. 
Hepsi ayaklarının ucuna basa ba-

sa yürüdüler. Taşlıktan bodruma 
indiler. Yerde tuğla kümeleri, harç
lar, yıkılmış bir duvar ve rezelerin
den oynamıı bir kapı ile, cücenin 
diri diri gömüldüğü yerdi burası ..• 

Fethi: 
- Ne soktun bizi buraya? .•• 

Hepsi koyun sürüsü gibi içeri dal- sıl biribirine karışmıştı? Gözlerinden 
dılar. kin ve ınefret fı~kırıyordu. lz• an de-
Köseı nen bir oey var: l~te evin bomboş 
- Kapan susam kapan .• • - dedi. olduğunu görüyoruz. Yer nçılıp da 
Ve kim bilir müvazene temin eden toprağın dibine dalmadılar a .. . 

hangi taşlara dokunduğu için, du- Bodrumun merdiveni üstünde Ali-
varın müteharrik kısmı dönüp gene şan'ın beybetli gölgesi göründü: 
evvlki yerine geldi. Üzerinde örüm- - Burada da kimseyi bulamadı .. 
cekler sallanan duvar, kapandığı va- mz mı} Şu binanın içinde ıaklan· 
kit, burada bir fevkaladelik oldtıllu- dıkları muhakkaktır. (Arkası var) 
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K •u• etti ŞlllaR!A il 1 . lnlıiıarlar u. Müffı)liıınden• 1 c~~ir;s~~ 1 - Şartnamesi muclb~ lS.000 tllo iiJ +e 10,000 kilo tonp ipi p;. 
<ııG zarbtla ı.atın a!m-cattır. ı< • 

-==------ıı=:11----:.::=:ı==-----==-----========mmmııi=' ====-•=====---.=====--=====ıı---=====ıı====- 2 - Pazarlık WU/942 alı günü aaaıııe,se da istanbulda Kabataft& levuım §Ubeslndetl merkez alını komlsyonuı:tc:Wiyapılacaktır, 
BAf&Z:lii'B llUUJNAK - Ytıksek SATILIK BANE - Taks1m Şelılt-1 DEVROLUNACAK llAÖAZ.4. - Ka- . 3-Şartnameler210 kUl'Uf mukabilinde sözü &eçen ıubeden ve Ankara, 

tahsil Talebe YurUan bpandılmdan muhtar mahallesi Çorbacı sokak 18 dıtöyünde ıeıet meftlde dk't Jls Ura Izmlr bat müdtlrlötlerinden alınabilir. 
euaJan (tomodtn, her nevi karyola, numaralı .ekiz odalı tArgir 60 Ura ge- atış yapa.bilen konforlu maruf bir t - İsteklilerin pazarlık için tayin olllpaıtt liliı ve saatte tekllf ede.. 

18 l'ı\6LARINDA - 8ek1z1ncl 111- aandalya, ımaa, perde, gardrop, mut- 111"11 (8000) sekiz bin J1ran satılıktır. bakkaliye matuaa lllhlblnln Ana- ceklert fiyat üzerinden % 15 temınat parapııe birlikte mezk!ır komlsyon1 

1 - iŞ ARIY ANIAR 

nıfa kadar okumllf tahsW Olan ve fak levazımı ve yazıhane>. Her gün Kasımpa.p.da 1*tltuyu Dereboyu doluya gttmesl huebUe satılıktır. müracaat.lan ilAn olunur. d282» 
hiç bir yerde çaııl"'amıı bir Türk saat 18 e tadar Bayesit Em.in Bey caddesinde 13 numarada Mustafaya Tallplertn: Galat.ada Mehmet Altı-- _______________ ...,,..;......;.... _________ _ 

genel münasip bir it anyor, Atpm'- Çefmesl sokak numara 11 de satılık- müracaattan llı\n olunur. - 2 şa hanında Nas §lrketlne mQraeaat- Istanbul Orman mu .. dürlüminden·. 
da CGöztepe l rimuzuna. tır, - ı lan. - 3 6 -
LİST. 

9 
ltı\D.&K TARSiıJ OLAN! 

0 1 
i .. KiRALIK HANE - fŞlşll Mecidiye- 1 - Orman Umum Müdürlüiü meı1tez v.e vllayetıer teşkllMı için nümu. 

• SA'l'ILIK - Temls tu_anı_mış 40 koyü asfaltı üzerinde ftç odalı, mut- 1600t LiKAYA SATILIK - Yeni nelerine ve şartnamesine göre yapılacak elfrat1 cedveı, tezkere cildi ve det• 
BiR GF.NÇ BAYAN - bt bir it ara- modeli 11 IAmbalı ZJCNİTH radyo ve fıı.k. helA, hamam, elektrik, Terkos bltmlş apartıman. Kurtuluşta Boz- terlerin tab'ı ve tclldl ~l kapalı zarf usullllf AsUtmeye konulmuftur 
malttadır. Akşamda <O Z.> rlimuzu- R. c. A. antrnl, her gün saa.t 11 den suyu olan bahçe içinde bet.onarma kurt cadd. tramn.Ja bir datlta S 2 _ Mevcut malzemeslnden noksanının ltDrall ile tab ve ifçwk mu• 
na mektupla miiracaat. 14 e kadar Cihangir Şlm.ştrcl sokak yeni bina ehven fiatle kiralıktır. Ya- tatlı S odalı bir katında banyo se- hammen bedeli mecmuu 8915 lira muvakkat teminat 669 liradır 

17 YAŞJND.,TIM _ Ortamektebln lfo. 1f Ku:kule apaıtmwı 1 numara- nm~ 102/1 haneye ve 81252 telefo- ne ~ellrl 912 llra 3 sene verı:1slz. Mil- a _Eksiltme 30/11/942 günü saat 15 detswmbuı omıan mddürliıAWıdt 
birinden çıktım. Daktllo ve yahut ya mtıracaat. - 1 na murncaat. - 2 racaat: Taksim Sıraııervller 42 - 4 toplıınacak satın alma komisyonunda J'&pılacaJttır. 
bir yazıhanede çahl"'at ıstlyorum 40 m Llll.4.YA s.,TILlK PİYANO _ SATILIJ[ .KÖŞK _ Usküdarda, suı. S.\TILl.K _ Çiçek sebze ve meyvo. ~ :- iste~.ilcr bu işe alt prtnamt ve nüınanrleri İstanbul Orman Mü• 
lira maaşla gömıek 1st1yen~r Bey- llük.emmel bir piyano az kullanılmış tantepealnde, Hacı Hasna Hatun ca- merathlanna elverlflll lcabında depo dfirluğunde gorebUlrler. 
Oğlu Balo aokat. 31/2 No. lu yazıha- acele .satılıktır. lılilracaat: Beyoğlu, mu ~ bahçe ~inde 4 oda, olabllecek Taziyette biyiit bahçeli 5 - İsteklllerin muanen gijnde bir 8aU enelin• tadar tekllf mek• 
nede Kemale müracaat. - 1 Tepebaşı, Asm•hmesçlt caddesi No. 90fa, Qliyet.en 2 oda selAmlıt dalrre- ahf&p beş odah ı:eıeptı Beşlktasta bir tuplarını, teminat makbus ve ihale kanununun a lncl maddesinde yazılı beJ.. 
' DiPLOIULI VE ".l'ECRttBlıt _ bir 45/1 - ı il. aJnCa bl~. de çamlıklı arsa acele ev satılıktır. Görmek tsttyenler Be.- seteri tomısyona te,-dl etmeleri. d31611 

mürebbiye 4 yqından yukarı b1r ye DOKTORLARA FDtSAT _ Batılık satılıktır. Muracaat: Ağabey sok. f11ctaf tramvay deposu kaI'lflSında M •t v k•ıı• v • d 
yahut iki çocuta bakmak, Antaraya PANTOSTA makinesi ve A. B. a. 10, Moda Telefon - 60210 - 1 Zevkiselim Çayevl sahibi Zlya Bon- aarı e 1 ıg ın en : 
gider ,, anyor Aqam'da (8. IO ri- vampir maaaJ maklneld, Milraeaat: ACF.LE SATILIK APARTDIAN ..... ~ere_. ___________ _ 

"'•ftAftft.. 1 D'• ·ft~'bt JıılUhlddl •'-- M k B İ 1 - Ankara Bölge samt okulu ElektrUt atelyeal binası inşaatı elektrik teal muzuna mektupla mı.u.......,.... - • _. n .._ .. n, uva - eyoğlu Kalyoncukulluk nglll.7. sa- SATILIK ET .&RANIYOll - Kızıl- satı hariç) "" ..... ,. zarf uulil ile vahidi fiyat esas.ı üzerinden eksllLmeve ko. 
lltbane caddesi, Kadıköy, Telefon - rayından aşağı Hamalbaşı Yeniyol to kt B stan Bo k"" .. ~ ' LiSEYi irı DDU!lCE tLE-a•tdwll ... ...,._, mı pra an o cıya. yncı oyun- nulnıu.§tur 

BiR GENÇ - Hamal maesse.ıerde O - 1 Saman mevdanı Petro Paeı fınnı ya. den Büyük~ye kadar olan yerlerde 2 - B~ tnp.atın tahmin edllen ketlf bedell C492 158) Ura ı5 kuru§tur 
deylet müesseselerinde l.J aramakta- ÇOCUK AllABASI AB.ANU'OR :~~:rnTıeV::!e~e;: ~tm~ı s~~ deniz görür bah~l ~ odalı elektrik 3 - Ekslltme 30/XI/19''.! pazartesi güntı ~t ıs te An"karada bü:rÜlt 
dır. Kefalet vereblHr. Akşam"da Az tuıl&nılıml tJI mal bir çocuk ara- lunan il«; katlı mftceddet Güneşli suyu olan tren, tramvay. lskeleve ya- Evkaf npartımanmdatl Mesleki ve Teknik ötreUm lıltı.steşarlılmda ~ 
.Bczkurb remzlne mektupl~ müra- bul aranmaktadır, Satmak lsbyen- apartmıan 1.....,dekllete mfil"&'!aat. kın bulur.an ev nra.n]JOr. Telefon: nacak VeklllUt ihale komisyonunda yapılacaktır, 
eaat. _ ı lertn 2S585 nuınaran. telefon etme- ._... 20323 e miracaat. - 1 4 - Bu inşaata aıt proje ve prtna.meler, (24) Ura (60) kuruş muka.bı.. 

lm rlca olunur. - 2 - 8 SATILIK .&RSA _ Mecidiyeköy sa- linde Vekillik Yapı lflert mildD.rlOğfuıden almabWr. 
~ MA'l'BUATrA DAN Us KiRALtK - Yeni ynpı, 4 oda. ban- knıalacında MarmaraJa nazır yeni 5 - Bu inşaat fıeln lüzumlu olan demir Ye çimento Veidlllt~e temıu olu-

CALr.rnM - otaza lı::arip matbu - 20 beygir bınetinde Va 70 elektrik deniz manzarası b~ imar pl~nmda önden ytnnl arkadan nacaktır. 
~ ftl'dır. Blk1 -re yeni Türkçeye markalı ve uıver 8 numaralı çltt ekİU b~l'Sİv>e. tranıvav dura~na bl~ on iki metre cndde geçen imar edft- 6 - Ekslltmeye girebilmek için: 
ntıhm. her ış göreb{llrlm., icret ne p~uklarlle blr trakt&" satılıktır. dakika, Göztepe, Tütüncü Mehmet mlş lırlnde k~ilk bir Pvl buluna 1581 A) ~J436 Ura 27 kuruıtan ibaret muvattat .&emlnatın, 2490 sayılı kanun 
•'uta olsan kabal ederim. Aqaın Müracaai edecek olan Kalafatyerl Ef 90ka1ı: 15/2 yarbay Cevat metre murabaı ama satılılttıt', n Tele- hükümleri dahlllnde verilm'"' olması, 
gazetesinde A.S.lııl rtmnmma mec- YeJkl'JıcUer caddes1 Kaynakçı An- • fnn. 20323 _ 1 Bl En u (300,000) Urahlc bEnzerl Jneaatm teahhüt edlldiğhıe ve tea,h .. 
tupla m8ıacaat. - 1 donya No. 133. - 2 3IOO LİRAYA BABÇELf EV - Bir . ' hildiln :1Ja olunduğuna dıalr ttaJ.ka göaterllmesl. 
• DAKTiw VE SANTBALDE Ç.l- A7 n: 1Yt KULLANILMIŞ _ AY- tarafı Sö~ütlUçeşme tren duralı ça- 5 MÜTEFERRiK C> ihale tarihinden 3 :rlln evvel Ctatll gftnllrl hariç) Nafia Veldllltlnden 
UFiMIŞ - Eskl Türkçeyi iyi bllen or- rupa mtımulltı btr ~uk arabası sa- yınna, diğer yanı l ~~~ma.rab l<lltak. ahr.ınıı ~hll,et veslk&smın lbru ed1lmes1, 

tıl ktı -...ı Çavır boyunda 72 .uu katta & oda D> 1942 •meslne alt Ticaret odasından Yeclta •tn·-·· olması •ar'tır. 
_, h 1 r Clha.145.rde Karadut cadde- " . • ALMANCA DERS· --ı - u~·I" au&M""'JI' y ~ ta tahsilll bır bayan resnu vera u- sınde Oilndi\z apartımanında üç nu- Mu

1 
racaat · Kndıköv Rıhtım ~~desi ....,.... "'" u 7 - !steklllerln, tekllt mcktuplannın !hale eüntl olan 30/Xl/1942 pazar .. 

msi müesseselerde iş nnyor. Alapun- marnlı daireye muracaat edılmesı. M "altımim soknk 22. tedrisi mükemmel olan bir Alman tesl günü saat 14 e kadar koınlsyona verilmiş veya gönderilmiş olmalan lA-
da A.Z. rümt•zuna müracaat. 2 ötretmenl Almanca dersleri vermek- zımdır. Postada vtıkıı bulnc. k geclkmeler kal;>ul edllmez. (1435> 

ORTı\ MF.KTEP !\IEZınnı BİK - 2 S\TJLTK iKt DdREl.f, )'llN tedlr. Temiz mobilyalı bir oda kira- ---------------------------
BAY _ Fran zc:ı ve daktııo bilir: Her ştsI,fnE 900 M.ıu. YAKIN SATI- KARGİlt HANE - Yeni tamır Ct'il- Iıttır. Pazardan maada her gün saat B .., } B • • N ı• .., • 
hangi bir müessesede mtlıwılP jş LIK ~ELEl'iR ARSA - 10 bin liraya mlş. hem oturma hem irat Ö:ı cep-\ 4 ten 7 ye kadar İ' t1klft.l r.addP~ 133 eyog u eşıncı oter ıgıne 
anyor. Akşam'da (A,Çl rllmmuna acele 111tılıktır. saat 12 de 80093 Te. hesi kfiblk serpme arkası y &4 bo a. Ho. Hasıın bey apartıman :.> ncl mer-
mtttupla m~t. _ 2 No. müracaat, _ 5 'Ü'sıtiidarda Salacak. Harem İskE'lP~ diven 1 fncl kat 6 No. :ra mürcaat. Akiarayda Çalorata mahallesinde Namık Kemal sokağında Kadastro. 

arasında. ıo - 12 de (80093> uumaro.- - 1 nun 864 üncil adasuıda ı ı>auel Ho .sile tesb'lt emlen 80 en eski 38 11kl, 3$, 

2 f ŞÇJ ARIY ANLAR KIRALl.K CAMEKAllıı'I.AR - Her ç'- ya telefon, __ 6 KJI. 16/1 yeni tapı No. lu ev Akaray yangın yert tüshnatma tabi olup tevzlatta 
·çek J'et.l4tlr.meğe elvcrl<ıU k1şhk iki ALMAM Bı\Y.Aı'i uultE'l'lfEN - yol dahilinde talmlt ve muta!101 yer tahıd8 ed.llml,en JatlmWte tabi tutu.ı.. 

----------- bii76k, Uç tilçüt camekAn bahçıvan C~Ö:\LOOLU. SULTAXAJIMET. ,Dl- Talebelere, btiytiklerE' gramer, muh~ muş ve mukadder :IQOO 1lra tıyınet tzertndeh nıdı teferruğ edilmiştir 
lşçt ALIYORUM - Bobhınar ma- odaları, dektrlk, Terkosı fn!yu ııe mü- VANYOl.U, BAYEZiT ÇİYODIDA - bere dersleri nrir. Kolay metodla altı Diler msfmın Tapudan alman aydından Yunf Kenan ve Naşide 

0

uhte-
tıne~1nde çalışmış usta mlLSllnCI m- salt tıenftle kiraya verllecektlr. ileci- Uç dört odalı ev aranlJQI'. Petllı t ra ay zai'fmda Almanca öfretlr, Her aiııde olduğu arıla11ım11 ve Yuaat Kcn an talıirlre rıza gösterınit ise de N~l
Jann Yeni Postahane arıca.anda 12 dl~·eı:a, asfaltı 10211 numaralı hane- lsten!kllği kadar verilir. Mtlı'P.c:ıat~ 7'!t'e ctaer. Maes.selerde memurlar de'ye keyfJyetln tebUğl fıeln Noterlittntze hitabe• yazılan ve 1'7032 No. nuz
No. lu Küçük Ticaret hamr.J!l ~- ye ""' 11252 telefona mi.'racaat, - 2 İstanbul Posta kutusu 333, - 2 Te JllSlll•larda f.alışanlara stE'n~- da kayıt olan ihbarname z\rlndıeki meşruhat~ mumaileyhnnın ikametgl. 
ctl katındaki lpllk ko.tıama at61Jle s·~LtnE eoATILIK APABTDIAN nft, mektup yuma ~eur. Akşam- lumn tesblt ve taayyün edllemedlt!nden ~t yapılamadıtı ve bu suret-
me mürar:ıatlan. - ı 4 - Kiralık · Sablık B • 1 

J dö do odalı dö t k t - da P, s. K. • - 2 le meçhul kaldığı anlılJılm11 olmakla kanun! mG.ddett zarfında rıza.en tak~ 
eş ve r er r a aynr.s . rlr mah'•ft ,._ 

11..\STABAKICI. ÇAl\IAŞlllCI -.. boıt b hçe taksi t.ı "kem el ı ı.tsE OORETMENt _ Olmıya nam- e veya .....-meye mw•caat etmediR't takdirde hakkında kanuni mua-
tni1ctJ ARAP..WOK - Ortaköy Şifa ANDBADA - Cebecinin en iyi kon~~ t:m, ~ezare:aem.:~ı. :~~' zet bir genç Uk ve ortaokul talebele. melen.~n tatbik olunacağını mllbe)-yln bu lltnm teblll makamına tahn oL. 
Yvduna ruuıtabatıcı, ~mqırcı ye J't!rinde lsWıtlıı&ll parlak ueUY. a.r- lan büyük, bina oıe~ Seµellk \ra] ffite,l'ecelerl Teya tath zamanlannda mak uzere ık1 yevmi gazetede ntşri ve llAnmı ve ilim muhtevi gazetelerden 
ütücu alınacaktır. tstekUieı1n sa. Anbra ~t Simsarı ~ıu 2•oo Jlra. Şifllde ı~i_ ~ ,_~fılet~.rmtt veya çalışma'anna ne- lk1fer ntisfuısının göriderflı::ıeslnl rica ederim. 
gün o~lcden sonra müesseseye milra- tstlklAl caddesi No. 98 1 kat Tel: 415'11 müracaat. ~ ts 'hı~ ~tmek latemektedlr. İstekıtımn Vü ..,. ~ RtıİIİ N. lelimllk M"'adlr& AB Yavw Mual 
eaat etmeleri. Muall!.m Naci caddesi i Aqanı'da :t. B. müracaat. - ı · 
No. 115. BEYOÖLU - Kumbaracı başında GtJZEL MANZARALI - Bet bin ll- Ifbu UAnname talep v~1e tlln edtlm~ Qzere Aqam gazetesine teblit 

25 M. cephe 3 du'kli:An geni§ arsalı raya, bes odah, bahçeli, elektrik, ıı.a- KOLl~EJ MEZUJırLARIWAN - Ga. olunur. 
MVaalldYE :&.RAN.D'OR - Zorı- s daireli ıadll:Wa 15 daire ()]abl.e.. vagazı, terkos tesisatlı, Marmaraya. ~t ıyı Ingll.lzce bllen tecrübeli b!r b:ı_ ----------------;.._,~---------

guldakta bir ecnebi aile yanında 2 cek apartıman 58000 Ankara Eml:lk Adalara nezarem cerrahpaşadar yan evjnde veya talebe evinde çocuk- Devlet demiryollan umum müdürlüğünden: 
çocuğa Ingil~e ~tebllecek iyi şe. Tel: 41571 . Kargı sokağında h~e Müracyt ye- l~.:-1· bavanlara ders vermektedir. Kalorı·fercı· alınacak 
Mlracaat: Ta.kslm Abdülbakhflm1t KUBTULUŞ - Tramvay caddesin- kak 22 numnra 
caddesi No. a Mermer A.-rtman de 3 daire .bir dikk:Aa 10 M. dıerln- • GAYET GVzEL BESİLİ KJSBAll -

raltle bir murebbi:ye aranmaktadır. rı: cerrahpaşada seyit Ya1rup han so-ı l:onder remme müracaatlan. -2 

No. 8 llkte bahçe iki tat da.ha çıkilablle- ACl:l..E KhtALIK - Şl.şllde telefon- Btr buçuk yqında. Jılaktuan 150 ıı-
cek acele 21000 liraya satılıktır. Tel: lu, mobllyalt apartıman, Tafsilat te·ı raya satılıktır, Bakırköy Zuhurat İhtiyaca binaen Ant&rada ı.tlhdun edilmelt bere lüzumu kadar kalo-

BiR KIZ ÇOCIJCU All.&NIYO& - 415'11 _ lefon No. 81542. - 4 Baba caddesi No. 22 ye, - riferct •llnaealttlr. 
10 _ 12 yaşlannda aııcvı vaziyeti re- .-~-----------ıs Ya.pılacak imtihanda muvartat olanlara Uya.tat derecelerine ıöre 1 ın. 
na olup da bakılma'ğa muhtaç olan KURTULUŞ - Tramvaya S dakl- 11,MI lJB!YA - Şl§).1 ctn.rında MEKTUPLARINIZI ALDIRDRZ el mııf ustalık muadllt 100 ıtraya kadar aylık 1lcret verllecetUr, 
Tatslm Şehıtmuhtar caddesimle 1/4 ka ~id cepheli 3 daireli maarafsız cadde ibıertnde bir arsa sı metre Gazetemiz idarehanesini adres Askeriltınl ya.pmış '" hllen lllflll bulunmayan taliplerin dilekçelerine 
ven özder telefon: 43486 _ ı 3 6 net gellrU apartıman 25ooe lira- cephe 45 metre derinllk 2 caddeye olarak göstermle olan lı:arDert- bonserYlalertnl, §imdiye tadar çahıtıtıan ,erıert bildirir kısa hal tercilme-

a.&DI AB.ı\ND'OR - M~ede b1r kız • · - muhtar caddesinde 1/4 telefon: 43486 ve 2 adet -.e&ika rototranarnu ekllyeret en geç 10/111942 tarlhhıe kadQ 
ya Ankara EmlAt Tel. 41571 Y.iizlü ana satılıktır. Takslm şehit- :nlzden 1 lerlnt, ntıfus hu'riyet cüzdanı tasdltll örnett tıe en az okur yazar be1gelerlnt 

çocuğuna bakacak orta yaşta aıh- YAZlllANm n.VEKi~Lt Btn Yl.'R ET - Atra - ş N - ~ 8 A A - Ankarada Cer datresı l't!isllğlnc göndermeleri. (1452) 
hatU bir dadı aranıyor, Taliplerin AltAKUOlt - İstanbttl tarafında SATILIK ARANIYOR - Siileytna- M v - G~ Sallı - Metoa -
blaat Şişllde HalA~kArgazl cadde- mobilyalı veya boş yazıhaneya eıve- n)Jıe, Bayezit, Aksaray, Fatih ICDltle- Dip) - hır - Can - s T Meraklı go·· zıu·· kcu·· ıerı·m·ıze 
sinde 315 No. lu İstanbul apartmıa- rışll bir yer aranıyor, Sultanhaınam rinde 2 bin liradan 25 bin liraya ka- • 
naıın 8 No, lu dairesine milracaat Baçoplu han 4 No. ya veya 2mo ye aat.ı1ıt ev apartunan Te at.resi namıanna geleli mektupkn 1da
etmelerl, - 1 telefonla haber verUmesl _ 2 olanlann Vezneciler tramva7 eadcfe- reMnemlsden aldınnalan rica 

----------· ---- si 21 numaralı Timoçln EmlAk acen- olıınur. 
f YAŞINDA BiR KIZ ÇOCUKLA- S5M LiRAYA SATILIK - C8Plot- taama acele müracaatları. --------------

Meşgul olacak ve Akşam bir 8 el lunda Hamam sokak No. 1 derhılik 4 --------------------------
muf taJ+eelnm derüerint tattbede- J1s t k6ıaır hepll .211 ~ e-re. dük-
Cf'k bir Türk bayanına ihtiyaç var- .ltAna elverişli ankazlı arsa. Veznect
dır. Maaş 20 liradır. Öğleden aopra. ıer Hamam so. No. 11 Ut1ncl kata 
t11"' e telefonla mlıaeaat. - 1 ınlneaat, --------------ata JL\Ym - Her tfırll 1şlertnı OSMANBEYDI!' _ K1Jalık mobil 

Yeni Tramvay duraklan 
latanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay -.e Tünel 
lıletmeleri umum müdürlüğünden: 

sörecet presantabl bayan aranıldı- yalı oda ve &7flC&, rı~. 117.UC. 
lmdan ~r K;uzuncuk Bcmcı ki.naya ilan denled., Altf&JL'da M B. 
80kak No. 26 da bay R. A, ya mek- rftm ' kı la lncaat ' 2 
tupla müracaat edebilirler _ 1 uzuna me 11P m · - 16 lkl.ncl teşrin 1942 pu.artesl sabahından Itlbaren tramvar dmak yer-
---------· --- tdASYON& IE$ DAKbtA - Sa}'- ıert ap.tıcSa ıısster11mlştır, 

TEZGlBTAB ARANIYOR - Tu- n1ellk arsa, ~ en stizel Bu duıaklann dışında tramvay arabaıan yolcu almayacak ve lndlrme-
hafiye matazalann.da ç~ gen~. yerlnde denizi ha1llls g&ilr IJIE1r~ yecektır. Sayın 1<>lculara bll41rillr. 
lecrübeU tttelbtara acele 1htlyaç J liradan. BaJoı1rö1 Zllhurat Baba Aksaray tebt!kesı Beşiktaş şebekesi 
nrdtr. Aynca 12 - 15 yqlannda btr caddesi No. 22 ' - z -------------
de~ almtıealttır. Telefon .eH. Edimaapa Bebek 

- ı c.AlaLolll.u - Ve D1Tanyol11 Atlık Ali .t.ma\"Utitöy 
• t'e1tııde aBe ne•ıftn.1e yqa mll- PaWı XuruÇf.lllDe 

IL\PICI AUNJYO& - Hifan1a.tm- taldl )'allı bir adam i~ bir oda l}ebza,debaşı OltatöJ 
... t '111rell bir lllartnnan lçlıı bn &rmıJ'tW', .Aqalftda A.f.B. - 2 Ba~ Galatuar&J 
~ bPICl VIDIJ'or, Eıtr.eıt C'iln- Topta,pı Barbaros 
Cüzleri dıpnü da f&'•pN1k. lier tH.IM 1.tKADAN 251.tlO JJBAY.& Şebrem1nl Akaretler 
... .- • _ n mee+ ... hl ••eu - *+••.ı. Güal& " Be7- Çapa Dolmaı.hG9 
Arpacılar ban 19 No. ya müracaat otıu civarında satılık ban ve apartı- Hasett bastaıest Kabatq 

- 2 maalar &l'UUQ', ili p.rtla.rla aa.t- Yedthte Kolordu -------k----- mat ısteyeııleı1n '!elett Tlh1t Zmtü Semaı,. TGphane 

3 - SA TILI EŞYA B8rGsuna Omerlbı.t han 2/23, M&- --- Xan1r6J 
raeaatıan. 1*fon: U381. - ı Aban.v l!!mlnfıml 

8.ı\TILIK TAKSi Ye BİNEK OTO- Miti LiaADAN 1.too.000 LİRAYA UleJl 
MOBhı.nt - TaJmlm c.m..,_ KUYa - _. ,erde her cins emWt Belediye 
eaddeslnde 25 No. ya mtracaat olun- almak ve atmak arzu edenlertıı: 8alfı1Dalmlet 
..._ Pttat Net ftl1t BllllJü Bllw& l!lrlıılel 

Beyoğlu şebekesi 

Tepebqı 

.Baıı:taıa.r 
K~6y 
!Jmhıönil 
'ln§antql 
Teıpttı,. 

1ılacka 
Tepe üsttl 
K11rtulq 

BATILIK stNı:MA MAKİNESi VE mtıracaatlan. Galata Omerlblt ban Blıb9'hlll 
KOLTUIDAR _ Emunan 1 ttp1n4e W 2 NQ. 21. Telefon: 42368 - 5 llmbı&ıü (lG) 

..,. '°!! R. C, A Mwımton işler bal- ACELE SATILIK EV - Maçkada -------------------------

:,, :a~M=~a~:n AP. :::.:= ~..!'e:S-: lıtanbul jandarma •bn alma komisyonundan 
ACELE SATILIKTIR _ Kotra te- zarlıksız 6000 liraya satılıktır Ak- Şartnamesine aöre leap eden lr:6ııele ve vüetası aınen verllmek ve mtı-

lerruattyJe Jent tonaj s boy 9,50 met- ıam'da .. ~a. rilmuzuna ~ktupla tebatl m&ı.em81l mt1tea.hh1dlne alt obna& 1&rtll• blr çlft içln 295 kW'Uf 
• kabine çift yatak ve blr kaptan .-e yahut Uln memamıtu- şifa.hen llnaliye tlcret1 tahmin edilen 10000 91ft Jandarma kundurasmuı lmall H/11/ 
Jataaı önde peltenler yedekte ka"'- mtıracaat. _ 1 ~ aalı ctlnil saat 16 de İstanbul Taksimde jandarma satın alına komlsyo-
.... ,,. aumuııda tapalı IUf 9Ulftmeslle tbale edneeekttr. Maftkbt "8mtnat 221J 
...rle. Tolratııyan taplC1SDl& mih'aca- KADIKÖT - Bahrl,e eaddftl, .All lln il kmQftm. lftmw her sDn kondsyonda g6rllir. tartmımeııa Hl ku-
at .... ... ... 'Dil at btll, lılfll' l'llf bedel l:aqdıl:mda &11mr. ı.tmedn lıaıı11D8Jl .._ lelıp -- ....... 

.. teıll'•"4 .,.,. 

Diin}'aca çok takdK edien ZElSs PUNKT AL ıözlilk 
sebnİflİı'. HA VLUCUoQJJNDA BUWNUR. 

Bayezit Vezneciler No. 39. Tel: 23895 

çeıitleri 

~ ................................ ~ 
~~· C·••••art:reti 

ZiRAAT BANKASI 
&arab11 ta.rlbJ: 1888 - 8erm&)'fs1: lOOMQ.800 Türt Uruı &ubt" 

aJans adeelt: 285 

Zirai 'e ticari her eni Hüa muameJelerl 
Para bhfktlre•left !8.• lra tkramty~ vt"rlyor. 

Ziraat Banuamda umbaralJ ve ttlbuaız tasarruf beaaplarmda en 
u ID Dram bulunanJara MıDede f defa ~~et kur'a .llıfı &fllıdatl 

ll'llna 8'n'e lkramlJ• dalltılacalmr. 
4 adel L• 1lndak UM Ura 
' ' 181 • .... • 
...... ı .•• ... . .• . "-• ' 

ıoo adet so Urablr s.eeo 1ra 
uo.a. t.-• 
• •• il • • .... 

DiKKAT: Resaplanndatl paralar b1r aene 1çfnde so Dradan qalı 
dÜ4JDlyenıere ıtnmıııe ~ tatdlıdt ııı. 21 tamane ftrllecekilr. 
Kuralar senede 4 defa 11eylOI,11hlrlDelklnun.11 mart" 

11 balran tarlblerlm1e ~. 



-- --

Sahife 8 

Kayıp aranıyor 
'10 - 80 yaşlarında. Kastamonulu 

Göre ka.zıısı GUneyll bayan Şerife 
bundan on gün evvel Karadenlzden 
gelen Cumhuriyet vo.purundAn sahi.. 
le çıkmış, hnmallarln birlikte gider
ken kaybolmuştur. Her klm. kendisi
nin nerede olduğunu blllyoraa insa
niyet nnmına aşağıdaki adrese haber 
vermesini rica ederim. 

G5ztcpe Dilsiz çıkmazı 8 No. 
Allve 

KAŞELERi 
ahlık deniz motör ·· 
Teknesi mükemmel :yalanda 

iyi tamir edllm.l.ş yelkenleri, bor
da ve havale muşambalAn dl
namosu müceddet 60 'tonluk 
mazotlu 60 beygir flşekll Dulç 
Dizel makinesi yeni lı:onmU§ bu
lun:ı.n noksansızdır. Sntılıyor. 
Müracaat: Unkn.panı Ayamı.a 
caddesi 204 demir tüccan Kara
kin Arapynn, Telefon: 21710. 

BAŞ, DiŞ, NEZ E, GRiP, ROMA TiZF ı 1 

ltrOlor - Operatör 

Dr. SUPHi AHIN 
İdrar ve tenasül yollan hasta

lıklan mütehassısı. Takslm Sı
raservller caddesi No. 59. Tele

fon: 49284 

Rob 
Manto 
Tay ör 
Bluz 

• 
lıtlkW Caddcal 839 

'Llon MaOazııaı karf,sında 

Birinci ilan 

Hali tasfiyede 

Brez11ya kahvesi 
Türk anonim şirketi 
Tasfiye heyetinden: 

Ve bütün ağrıları derhal keser 
Sıhhiye VeUletınin rubsatmi haizdir. icabında günde 3 kate alınabilir. 

Mücevherat ve saat meraklılar"ina 

, Platinden, Altından, Pnlantall 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep Saatlerinin 

envai çeşitleri 

HalJ tasfiyedt' bulunan 

Sark Merkez Ecza 
Türk Anonim Slrıteli 

l'asfiye Heyetinden: 
Hali tasfiyede bulunan şirketin a~
Rıda yazılı ruznamede bulunan hu
susat hakkında müzakerede bulun
mak ve kararlar ittihaz etmek üzere 
942 senesı btr1nclkAnun ayının 2 net 
çarşamba günü saat 10 da içtima Cd1-
leceğinden mezkfır gün ve saatte 
Tasfiye bürosunun bulunduğu Sir
kecide Horasnncıyan hanında 8 No. 
da hlssednrnnın hazır bulunmalnn 
ve içtima gününden bir hafta evvel 
lçtlmaa ~tlrllk edecek hl~edarların 
hAmll olduklanı hisse senetlerini 
makbuz mukabilinde Büroya tevdi et
meleri veya bir bankaya teslim edlldt
ğin I mübeyyln ilmühaber lbrnz ve 
kaydetUrmelerl urın olunur. 

ı - Mürnklp rnparunun okwıması. 

Kıymetli taşlnr 1a müzeyyen 

©> 
1943 MODELLERİ ÜZERİNE 

Yüksek zevkle yapılm~ emsalsiz ÇİÇEK ve PLAKLARINI 
Mfie~semlzde Bulacağınızı müjdeleriz. 

VACHERON ve CONSTANTiN 
Saatlerinin Ace{ltesl 

4.RLON SAAT 
l\IAliAZASI 

İstanbul Eminönü meydanı. Telefon: 21128 

Her keseye uygun 

333 u. Tip 
244 lt 

243 s 

• 

Yeni gelen tipler 

4 limbalı 3 dalga 
4 limbelı 3 dalga 
4 limbalı 3 dalp 

2 - Tasfiye memuru tarafından 
9 sonteşr1n 1942 tarihinde fevkala- tanzim olunan raporun okunması ve 

de surette içtima eden Brezilya blldnçonun ve hesabatın tetklk vel 
Knhvesı Türk anonim §lrketl hisse- tasdiki, Türkiye Umumi Acentası t 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Ştl. darlar umumi heyeti Şırketin feshü 3 - Tasfiye memuru zlmmetinin, 
tasfiyesine vo tasfiye memuru olarak Jbrası, ı 

. · ş ista b 1 4 - Sıhhi sebepten dolayı çekilmek Galata posta kutusu 
Türkiye lş Bankası A. · n u fU- istlyen tasfiye memurunun yerine dl- --------------------------
besi direktörü bay Halis Kaynarla bay ğerlnin intihabı. k 

11 
d 1 S57, Telefon: 44032 

Azmi Tozan'ın tAytnıne karar verml.ş ------------- M •f V • • " • 
oıduğundan, şirketten alacağı 01anıa-.-• SATILIK aar e ) JgJfl en 
rın, Şirket esas mukavelesinin 86 ncı İ l 
maddesi hükmune tevrıkan, bu ala-1 TABI MAK NES d 1 t kll km d 1 

1 - Kapalı zarf usulU ile yapılan eksııtme e s e çı anıa.sı o ayı-caklnnnı üçüncü 11An tarlnlnden 1tl- Volrln - Paris markalı 68 X slle 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi hükmüne göre pazarlıkla. lho.leshle 
haren nıhayet bir ~ene zarfında İs- 100 eb'adında Motörü ve takı- ka;ar verilen c247,612> lira ı 25> kuruş keşll ebdelli Sıvaa Bölge Sann.t okulu 
tanbulda Bahçekapıda 4 üncü Vakıf, mile sağlam halde r;atılıktır. Marangoz atelyesl binası inşaatı p:ı.zarlıkla talibine ihale edilecektir. 
han 4 üncü kat 22 - 25 numaralarda AMnükara, R. s. M. Hıfzı~hha. 1 2 _ Paz..trlıkla ihale ~4/XI/1942 salı günü saat 15 te Ankarada büyük kAI dal ı hsu ... d Şirket ~ft~'ıyel essesesfnde Bay U z L U K la ' ~ıı. et! mrı..+ .. - lı" d to 

1 u n re ma sa a • ~ adresine milrncaat Evkaf npartı~anında Mesleki ve Teknik o&r m ..... ~ .. r &tn a P ana-
heyetine nıfiracaatla ispat etmeler! • cak Veklllik Iha.le komisyonunda yapılncakt1r. 
lüzumu llll.n olunur. 3 _Bu inşa.at için lüzumlu olan çtment-0 ve demir Vekllllkçe temin cdlle-
F•••••••••••lllı ~Öi mütehassısı ' cektır. 

1 k H k• 4 - Bu inşaata nlt proje ve şartnameler, vekillik Yapı Jşlert müd!lrlü~-
... O man e ım 1 Doktor Cemı·ı Co .. r·u·r den (12) lira (38) kuruş mukabilinde nhnablllr. 

(Dr. HA,FIZ CEMAL) i 5 - Pazarlığa. girebilmek Jçln: 
D A) l3630 lira 61 kuruştan !baret muvakkat teminatının 2490 sayılı ka-ahiliye mütehaasİıı Cağaloğlu Nuruosmaniye nun hükümleri dairesinde ... erilmesi, 

caddesi O~man Şerefeddin B> En az (200,0001 fünlık benzeri l nşaatının teahhüt edlldıClne ve teah-
apartlmanı N. 5 

hüdün ifa oltındu[runn dair vesika gösterilmesi, 

Divanyol11 104 

18 Teşrinlsan1 1942 

Fındık faresi, Sıçan, Tatla faresi ve bUttln fare nevUer1nl öldürtır. Bir 
parça yağlı ekmek veya. pastırma. üzerine sürülüp de farelerin bulundu
ğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı seve ıeve y1yen fareler derhal 
ölürler. Küçük fuıdık fareleri Jç1n fare buğday zehirlerinden eerpmelldir. 
Buğday 25, Macun halinde 50, ıt~e 75, dört mt311 fife 125 lr:uruotUl'. 

9 

B A 8 A N D E p o 8 n ve ş u B E L g R t • 

,l.f• 

fsraf edilmemelidir: Elektrik cereyenı-dahl.-!Dzu~~ 
•uz: yere israf edilmemesi ıaz:ım gelen bir kıymettir, 

IAıgerf - cereyen aerfiyetına 'V mukabil ezamT rıtılC .. - . ..... , 
\teren TUNGSRAM KRiPTON empullarını kullandı 

~ınız: toktlrde ... ;i°ektrİk çerey_anını en_ldareU olıreli 
!kullanmıt olacaksını&i 

T_UNGSRAM ~r:lalP11.®~ 

IJ 

• l 
1 

Mııayenc saatleri Pazar hariç ı 

il•h•e•r•~•ü .. 2c ... s ... s.r•c•l:•22•3•9•8111iiı 
Or.NIHADTOZGE 

Hastalımnı pazardan ba§ka 
her gÜn saat 14 den 18 ze ka
dar kt.bul eder.Telefon: 22566 

C) İhale tarihinden ÜQ gün evvel (tatil günleri hariç) Nnfla Vekilliğin- 111•••••••••••••••••••••-•••ı 
den alınmış ehlly<?t vesikasının ibraz edilmesi. Ev işlerine mahsua her cins kumaı lçln 

Cild-Saç Frengi '(' 1 

ve diğer Zührevi hastalıklar Dr. ibrah!m Denker 
C BiRiNCi SINll' IWTAIJASSIS 1 

Pazar u Ptrı .. hdu mada •erıaı 
, ...... 17..0 • ....,. ı 

&- YQret k....., ltrlol Hno ıt...- ...,_ ı ı 

(T•lllfOll ı at-•> 

Balıklı Dast. Dabillye Mütehassıs 
Beyoğlu Ağacamll, Sakıza.gacı, 
Cöplükçeşme sokak No. 13. 

Tel: 42468. ---· 

Tereddüt etmeden 

U Z R 
TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ 

0,10 mm. 1ncel1kte: Ha.tlkl İsveç çell~lnden hwıus1 olaı:a.lc İsvlçrede 
yaptınlan HAZIR LÜKS TRAŞ BIÇAKLARI piyasada. mevcut bUtün 
bıçaklardan üstün ve ucuzdur. Her yerde ısrarla arayınız. 

D E P O S U : İstanbul Çlçekpazarında Fmdıklıynn Han No. 31 
FEHMİ ARDALI Tl' Şkl. Eski HALK bıçaklan sahlolertnden 

Dr. HALiL SEZER KARYOLA 
VE MADENi EŞYA F ABRIKASINDAN: 

Fabrikamızın son sistem Nlkelfi.j ve HromaJ kısmı faaliyete geç
miştir. Hariçten slparııs kabul edileceği sayın müşterııerlne arzolunur. 

Türk Yüksek Mühendisler Birliği 
lstanbul Şubesi Reisliğinden: 

Evvelce J 9 /2. Teş./942 perşembe günü yapılacağı bildirilmiş olan 
t5ubemiz senelik kongresi 20/2. Teşrin./942 Cuma gÜnÜ ıaat 1 7,30 da 
İtcpebaşındaki Beyoğlu HaJkevi salonunda toplanacaktır. ,. 

nı 1942 ..,nesine aıt Ticaret odasından vesika .•hnm,. olması c~:~~r, H o R o z Marka 

Hali tasfiyede Petrol Limitet 
Şirketi borçlu ve alacaklıların 

Adliye sicilli ticaret memurluj;'1llıun 25213 numarasında ka
yıtlı petrol limited şirketinin 2/15169 !1umarnlı vtı. 14/2/1941 ta
rihli icra yekilleri heyeti kararile mer'ıyet ııı~.vkline kon~an 
103 sayılı koordinasyon kararının ~~~t hukmil ınuclbmcc, 
bütün hukuk ve vccaibile adliye sıcılli ticaret memurluğunun 
26488 numarasında kayıtlı petrol ofisi umum mildiirlüğü tara
fından devrahnnıası takarrür etmiş ve bu devir muamelesi de 
mezktir şirket tasfiye heyeti ile petrol ofisi umum müdürlüğü 
arasında 14/eylul/1942 tarihinde ifa ve ikmal edilmiş bulundu
ğundan petrol limited şirketi alacaklılanmn alacaklanıu petrol 
ofisi umum müdürlUğünden talep etmeleri ve petrol Uınited tir· 
keti borçhılannm da borçlannı retrol ofisi umum müdürlüğü. 
ne ödemeleri icap etmekte olduğu ilAn olunur. 3029/414 

Anilin paket boyalan 
Umumi Satı~: - İstanbul, Çiçek Paıarı. 

ALTIPARMAK HAN 8. 4. 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmtz piyasadan 

1 mübayan ettikleri paket boyalardan rutubet görmli§ olana tesadüf 
ederler Jse her nn yuka.rıkl adre!e müracnat ederek değl.ftlreblllrler. 

__ ,ATILIK KÜRK MANTOLAR 
mo gtyUmemı, hak1kl Breyçfaat ve Astrakan iki Monto eahlbl 

tarafından satılıktır. 42509 telefon numaraFına müracaat, 

Öksürük ve Bronşiti 

Petrol ofisi Umum Müdürlüğü Petrol limited tirketi wfiye lıey'eti Komprimeleri derhal geçirir. 
Muhtar Acar H. Ferit Perker .. ______ KUTUSU 35 KURUŞnJR. ______ _ 

N. Aytaman O. Paainer 
SaffttSezen Necmeddm·Arkan ---------------------------------------------------------------------------------

. 1496 --------HUSUSi HASTANE 
Birinci sınıf operatör Noroıılrüjien ve Estetik cerrahisi mütehassısı 

Dr r. A F u R T A Y Y A R K A N K A T 

· ~ ~ r a ; -K ih i " i 
Her nevi erkek ve kadın amellyatları, slnJr, dhnnt ve nuhal şevki 

amellyatıa.rı, (ESTETİK: ytjz BURUŞUKLUÖU, MEME, KARIN SAR
KlKLIÖI ve ÇİRKİNLiKLERİ - GENÇLEŞTİRME ve O'Ü'ZELLİK AME
LİYATLARI) (Yilzclekl fazla kılların elektrikle tedavisi) kadın ra.hhn 
hastalıklarının Elektrik ve DlatermJ ile tedavlsl eıı : Saat 10 

e·r muhasip 
Tecr .. bcli bir ambar memuru 
ve bir amele katibi aranıyor 
Milessesemlzin Dlvrlk civarındaki merkezinde lstlhdo.m edilmek 

üzere en az Lise mezunu bir muhaslple tecrübeli blr nnbnr memuru ve 
am&le bordrolarını tanzlme muktedir blr kAtlp aranmnktndır. TallP
lerlh el yazılnrı ve bir fotogatıan ile beaber hal tercümcle:i, medeni 

erini öaeıır bir mettu la Et.ld r Divrl adre61ne müracaatları 


