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BU S.&BARKİ 'l'ELGB.A.FLA.B Bu sabah Suadiye' de feci 
bir tren kazası oldu Müttefikler 1 OD kilometrelik bir 

cephede Tunus'a girdiler Banliyö treni, yolu kapatan 3 yük vagonuna 
çarptı, lokomotif devrildi, 8ölü,13 yaralı var 

Bu aabah Suadiye istayonu ykuun- Kaza derhal Kadılr.öyle Erenlr.öy Bir k o 1 da c en u p ta G abes 
Darlan etrafında 

dedikodu 
da ibir tren kazsı olmuşturı ölen ve itfaiyelerine bildirilmiştir. Bu iki it• • • • d "" · ı ı · 
yralananlar vardır. fa iye gurupu kaza mahalline geldik- uz er 1 n e o g r u 1 er 1 yor 

Öğrendiğimize göre, kazaya Pen- leri zaman Uç vagon yanmakta idi. 
dik istasyonunda duran Uç yük va· Bir taraftan yangının ıöndUrülme.I· Londra 19 (AA.) - Reımen 
gonunun her nasılsa henleri açılarak ne baılanırken, bir yandan da yol- bildirildiğine göre, Cezayirdeki İn- Mu·. ta rek e 100 kilometre mesafeye gelmiı olan 

ıekizinci ordu, yalnız bir günde 160 
kilometre mesafe katetmiıtir. Gali· 
ba general Montgomery, Elguhba, 
Apollonia, Cirene ve Slonta gibi 
ıahildeki mukavemet noktalannı ya 
zaptetmİf, ve ya1ıut da ıonra zaptet· 
mek üzere ıimdiki halde bir kenra 
bırakmıı ve İngiliz - Amerikan 
kuvvetlerinin batıdan girmiı olduk
ları Tunuı·a ancak 120 kilometre 
mesafede bulunan Naraua civarına 

M. Wilkie'nin 

nutku 
yol almasn aebebiyet vermiştir. Bu cuların kurtarılmasına ç.alıfilmııtır. şiliz birinci orduıu ile Amerikan ve 
vagonlar lniı olan yolda hızlanarak Yangın itfaiye tarafından yarım saat lngiliz motörlü kuvvetleri birçok 
Suad iye istasyonu yakınına kadar içinde söndürülmliı. enkaz altından noktalardan T unut topraklan na gir- haz 1rl1 gv 1 
ilerlemişler ve burada yolun yokuı- çıkanlanlann can kurtaran otomo- miıtir. Öncüler Mihver 1utalarile te-

«Sen, Benı> kavgası, hele harb ça olmasıle kendiliklerinden dur· bili ile hastanelere nakline başlan• masa ~elmiıtir. • 
içinde olursa, çok kötü neticelere muılardır. . mııtır. V~oa 19 (A.~) -Mot&rlil 
\ranr. Amiral Darlan etrafında Bu aır~d~ Pendıkten 5,56 de kal- Gazetemizin intipr saatine kadar Amerık~? k~~e~lenle takvi~e edi· Londra'da 8 hükUmet 
kopan güıiıltüde bir çekememez- kan b~nüyo treni hızla J:la.ydarpa!8:" 13 yaralı ile 8 ölU çıkarılmııtır. Ya- len ln.ıılız bın.ncı orduau .tı~lde bir heyet kurdu 
lik: kokusu seziliyor. ya dogru yol a~makta ı.?ı. Banliyö ralılar •n ölülerin hüvlyetlerf henilz 100 lı:!lome~elı~ bir cephe ~zerınd.e 

Darlan Afrikaya gitti, orada katannın makinıstl Uç ~uk vag~u- tamamil~ tesbft 0edilememfıtlr. Ölen- Tunuı a do~ ılerlerken, dıier bır • 
kaldı, Amerikalılarla. anlaştı, n~n yolu kapamıı oldugunu t!orUr lerden ~ırf banlıy3 katnnın kondiik- ~ol !unu'!' un cenub~nda Cabea Londra 19 (A.A.) - Mer-
li'ransızlara ateşi kestirdi Afri· gormez katan durdurmak iıtemıı ise törUdilr. üzenne ılerlemektedir. Bundan kezlerlnl Londra'ya naklet
kanın işgalini yarıdan fa~la ko- d~ muvaFfak olam~mıı ve katar bu Yük vagonları hafif hasara uira- makaat diifmanın ia~ini keımek ve m.1f olan sekh Müttefik hü
layıaştırdı. yilk v~o?.lann~ .şıddetle ~r?mıı- mııtır. Devlet Oemiryollan İoletme Trabluae yardım edılmeslne mlnl kftmet, mümessili mütareke-

varmıştır. 

Londra 19 (A.A.) - lngiliz pa• 
ratütçüleri Tunuata mühim bir tay
yare meydanını ele geçirmiılerdir. 
Bu, havadan indirilen kıtalann b..
prdığı en ehemmiyetli harekettir. 

Aınerikalı general, bu anlaşma- tır. Banlıyo trenının lok~m~tıfı der- müdürü bemen kaza mahalline gide- olmaktır. • ye aft hazırlıklar için teknik 
)'l yapmakla sanki koca bir suç hal yold~n ~ı.ka~a~ devTılmı.ı ve ar- rek kaza meıullerini aramağa bat· Fransız kuvvetlerı bir heyet kurmuşlardır. Bu 
işlemiş gibi kıyametler koptu: kaıındakı bırıncı, ıklncl, Uçlinc~ Ya· lamııtır. Zabıta da tahkikta devam Londra 19 (A.A.) _ Reuter münasebetle ekonomik kal-
(tDarlan kim oluyor, orada ne ~o~lar. ~a. bu. ıtddetll ıadmenın t.- etmektedir. muhabiri bildiriyor: Tunus'tak.l kmma ve dilJm.anla IJbtrliğf 

Şimali Afrika' da 
seferberlik Yapıyor, onunla nasıl anlaşılır?ıı sırile hırıbırlerıne çarparak parçalan- Son dakikada aldığımız malOmata Fransız kıtaları Mihver 1urvvetler11e yapanlar me9elelerinin de 

1-ılhayet Roosevelt uzun uzadıya mıılardır. gÖre, yük vagonlarının içinde nakle- t.arpıprak batıya doiru çekiliyor. müzakere edilmesi muhtemel- Loadra 19 (A.A.) - Franıızlar 
lneseleyi anlatmak zorunda kal- Bu feci kaza, yalnız vagonlarin dilmek Uzere hindlrilmit canlı aığır- Bunlar birinci İngiliz orduauna katı- clir. müıterek harekete iıtirak etmei• 
dı. • parçalanması He kalmamıı. devrilen !ar vannıo ve bu vagonların frenle- lacaklardır. Pazarte.I s\lnU Tunu.a'a .._ ___________ _, baılarnıolardır. Fransız uçalr.savarlan 

barlana paye veriliyor diye kı- lokomotiften dökülen ateıler de ba- tinin açılmasına da e'liırlann dep- inen İngiliz paraıUtçUlerl de dil,- b 1 d 75 b' ki . k b •V• • düıman tayyarelerine ate, açmışlar, 
20.nlar general de Gaulle ve ta- zı vagonları tutuşturmuştur. renmeleri sebebiyet vermiıtir. manla temu etmlıtir. re. e er e .. 1n ıı v ay ettıgını, 1 düşmn uçağını düıürmiiılerdir. 
l'aftarlandır. Mihverin elinde bulunan Bizerte- esırlerln 3?. bını buldugun~ söyle- Amerikan kıtlan, Oran, dan hareket 

Halbuki şimali Afrika hareke- Yolcu ve eşya Mecı·ıs·ın ye uçan kaleler alçaktan hilcum et- miıtir, lngılız kayıbı 14 
bmden az· eden Franaız ]utalannı uğurlamlf" 

tlnin kısa zamanda b~nlması- miılerdir. Petrol depolan yakılmıı, ~ır. kGejera~I gbba doiru yeni Ula- lardır. General Giraud, müttefik or-
~ sebep, oraya ilk olarak Amerl· birçok noktalara bombalar isabet er ~ ma .. a e~!1ber, Kahire'.. ,_ dularile iı birliğinde bulunan aeçm• 
~h bir general kumandasında tarı•teler•ı kış tatı•ıı• -etmiftiJ. kendenye. S~eyı ın bundan boyle Franıız kıtalannı tehit etmiftir. 
llrt Amerikalı askerler çıkması; Libya'da Mihver'in de Orta Şark ta harekat liutl olarak 1939 da ıillh albna çafınlan .... 
ikinci ~il de general Giraud ile k kalacaklannı illve etmiftir. nıflara menıup umum Frannzlar ye-

Amiral Darlan'ın işi ellerine al- B !'-d - l ayıpları Sekizinci ordu nereye tıiden ıilih altına davet edilmiılel"' 
ınaıandır. Eğer general de Gaulle ir mİ.K ar artnıaaı Seçimin yeni enmeıine Kahire 19 (A.A.) - Orta Şark ld"? dir. Yani harbin ilk 9 ayında hizmet 
t.ızaktan görünseydi Afrlkadakl muhtemel karar verilmesi İngiliz kuwvetleri kumandanı ıene- ge ı edelner tekrar orduya ltı"lıak edo-
}'ransızlarla gÜ'Illerce, belki haf- muhtemel ral Aleksander Mihverin aon muha· Kahire 16 (A.A.) - Bingaziye ceklerdir. 
taıarca harb olacaktı . Reis Roose- ,--------------------·---------Ankara 18 (Akşam) - Münaka11t Ö 
\'eltin dediği gibi, Darlan anlaş· VekA.Ietı, kömür fiatlertnin artması ~ara 19 (Telefon~.a) - ğ-
lllası, Afrikada müttefiklere üç dolayıslle, Devlet Demir ve ocnız rol. rendığime göre Bilyuk Millet 
ay kazandırmıştır. lan yolcu ve ~a nakliyat tarlfele· Mecllsi, blrinclkftnun ayının so-

Darlan, ister eskidenberi ru· rinde dcgişlkllk ya.paca!ttır. VekAiet mrna doğru kıJ tatiline karar ve
hunu acıtan bir pişmanlığın ke- bu husustaki tetkiklerine ba4Iamıştır. recektir. Meclisin, kış ta'tillne 
tareti olarak böyle hareket etmiş Yolcu ve eşya nakliyat taı1feletlıı1n başlarken mebus seç.iminin yeni
Olsun, ist€r bu tavn Mareşal Pc- bir miktar artacağı söylenmektedir. lenmeslne karar vermesi de lh· 
t~in'Ie da:nışıklı dövüşün neticesi timal dahilindedir. 
bır vatanseverlik sayılsın, bu A) J J ' 
adam herhalde müttefiklere bil- manya ve ta ya Milli korunma kanunun-
Yük yardım etmlstir. Amerika ne da yapılacak değitiklik 
an1a.,ıp baskalaıının yerini ala- yı bombardıman Ankara 18 CA.A.> - Mıııı korunma. 
~k diye Londrada kopan güıiil- kanunllllun bugünkQ lhUyaçlan kar-
ü tamamen boşunadır. Eğer de şılnyncıık şekilde değt.ştlrllrnslne dair 

ıQaulle'den başka Fransızlara ça- Sir Cripps «Esaslı gaye· hazırlanan kanu projesi, mütattıaıan 
l§ma irnkrmı ve;ilmiyecekse rnüt;. alınmak üzere VekA.letıere gönder11-

tefikler birçok değerli. vatansc- lerimiz budur» diyor m!4tlr. _ _ _ 
\'er Fransızlann hizmetinden ---- HükUmetçe satın 
~endilerfnl bile bile yoksun bıra- Londı'a 19 CA.AJ - İngiliz nazır-
~ıyorlar demektir. Maksat, önce- ıanndan sır stnfford Cripps şu beya- alınacak kumaılar 
den kazanılmış baklan ne olursa natta bulunmuştur: «Almanya ve Ankara 18 - İpil~ hükflmet 
blm.ın. bazı sa1nslan korumak de- İtalyayı devamlı surette bombardı.-1 tarafından verllen fabrika ve 
~ı. büyük ve birlik d!va·nın ger- man etmek esas g:ı.yelerlmlYıdlr, şı.. atelyelerin dokuduktan kumaş 
tekleşmesine çalışmaktır. mall Afrika. tanı:are meydanlanna. bir hük'iimetçe satın alınacaktır. 

.•. defa yerleşme• Italyanıar k~lf bom. İpliği hükQmetçe verilen el tez-
M. Wilkie de bir nutuk söyle- bardımanın ne olduğunu anlıyacak- g6.hlannrn dokudukla.n kumaş.. 

terek İngiliz Başvekiline çattı. !ardır, Şimal! Afrika'dakl muva!ta.. lann da hüktlınetçe alınması 
M. Willkie bu harb devrinin en ~f:!~1:t1e;: e!n~~: !:: düşünülme.'l{tedir. 

R?ze çarpan, tok sözlü, açık gö- sele denlzaltılandır, Fen adamaln, 
~-ş!ü politikacılanndan biridir. hava ve deniz kuvetlertmtz hem hll
t\.UOseveltln koyu rakibi oldu!nı cum, hem mlldafaa için tedbir alı
~de Amerikan millt birliği uğ- yorlar ... 
~ a Reisicumhura candan yar· Burada blldlrlldl~e göre büyillt 
'1 nı ettiği için kendi memleketin- Müttefik vapur kafileleri eımall Af-

e sevgt kazanan Willkle, Roose· rlkaya giderken Cebelüttank ile ce
~ttn adamı sıfatlle İngiltereyi, zayl.r a.n.sında en afağl 80 denizaltı 
~ rklye ve Rusyayı. Hindi ve çı. ile tarşıla§mıetır. Sonra. bunlann 
ı1ıı • İranı, Efganı, Mısın ve Irala mlktan elliye çıkmlftır. Buna rağ
~olaştı, dünyayı ö~rendi, görgü- men 1 vapur mnstesna olına.k üzere 

ü arttırdı, gördüıtünü ve bil- bütün MUtteflk gemileri geçntl§lerdir. 
~ni her yerde söylemekten çe- 13 denizaltı imha edllm4tır ... 

llledl ======ıı::::============== 
Bu sefer de İngiliz Ba.şveldllnin .. :1 k '.k a ~ I e rı 

~PertyaUst emellerine hücum 
Yor. R ... d • l • d 
M. Churchill, son ·nutkunda: e~mı aıre erı e 

t
«llen lnglllz impru-atorluğunu bıraz sarsmalı 
arçaıanıaya gelmedim, harbden 
~a elimizdekini muhafaza et- İstanbul giimrülderinde öyle mal 
li nlyetindeylzıı dem~tl. birikmit ki depolar ambarlar almaz 

aonr~lbukl M. Wilkie, harbden ol.mut. tnaan sanar 'ıc piyuada itha
tlornık her memleketin kendi eko- lit qyası dolup t9'ıynr, dükkanlar 
bA.kı kalkınmasına tamamile tıklun tıklım... Halbuki gümriilderl 
J)Ia.n ~ olabilmesl için gerekli bir tıkayıp ln&lını çekrniyen tüccar de
l.\nı azırlanmasını istiyor ve: ğil Ticaret ofisi ile lnhiaar idaresi 
lle~Şına, yalnız müttefik mil- imi.. ı 
etiı n askeri şefleri arasında Tüccara malını çektirmek için hü-

• rnnıetler arasrnda da doğ- " • • • 

Bu gece 
Saat 21 den itibaren 

Doğu cephesinde 

Bir çok noktalarda 
çarpıtmalar oldu 

Bulgaristan Mihvere 
sadık kalacak 

Moskon 19 CRadyo) - Diln akşam Sofya 18 (A.A.) - Başvekil B. Mihver devletıerlle samlnıt ve 
n~redilen tebliğe göre Stalingrad Filof, kıralın nutkuna. verilecek sıkı bir işbirliği ederek tahak
mıntaka.sında, Tuapsenin flmallnde cevap hakkında mebuslar mecll- kuk ettlreblleceğimize hiç şüphe 
çarpışmalar olmuştur. • si'nde cereyan eden müzakerele- yoktur. Dış politika.mızın her 
Tebliğe yapılan ekte denillyor ki: rin sona. ermesi müna.sebetlle şeyden evvel Mihver devletlert ve 

:~ı~~in~~ ~~n~~=dah:~~~ söylediği bir nutukta hüktlmetin müttefiklerfle dostça ve samimi 
püskürtmüştür Almanlar eımaı k~ dış siyasetinden bahsederek de- l>ir sebebi prensiplne dayanrnası-
mında tanklar· ve 1 alay uıterte ta.- miştlr ki: nın sebebi budur. 
arruz etm!flerse de tarded~erdir «l{ıralın nutkundaki politika- Bulgaristan bu .siyasete sonu-
Fabrikalar nuntakasında Almanlar: ya alt kıSım o kadar açık ve ka.tt na kadar devam ederek bütün 
dan bir kaç dayanak noktası geri bir ifade ile yazılmıştır ki, tafst- müttefiklerine ve dostlanna sa
aıınmıştır. Almanlar eoo Jdft kaybet.. !Atla aydıhlatılacak hiç bir nok- dık kalacak ve kendilerine karşı 
ml.şlerdJr. 8 tanklan yakılmış, 9 top, tast yı:>ktur. Hük6.ınet 12 nisa:n giriştiği taahhüdü yerine ~tlre-
12 siper havanı, 24 mıtralyöz tahrip ~rlhli beyannamesinde başlıca cektlr. Bulgar hilkfuneti mütte
edllmlştlr. gayemlzin yeni Avrupa nizamı flklerlle en sa.mimt 1şblrllği yap-

Nalçık'ın cenup doğusunda faal prensipleri çerçevesinde içtima! maya hazırdır. Çünkü çok defa 
muharebe lharetAtı olmuştur, ~ adalete dayanan kuvvetu bir mil- söylediğim gibi, mukadderatımı
Iar tnrafından işgal edilen bir nok- ıt birlik devleti yaratmak olduğu- mı çözülmez bir S'Urette mütte
taya bukın yapıhnı41, 200 Alman tm- nu bilhassa ta.srih etı:nlştir. Bu tıklerimizln mukadderatına bağ-
~~m~~:'~\ ~oec;~zı~~~C:~ gayeyi ancak Avnıpada yeni ni- lı bulunduğuna katı kanaatimiz 

esi an · 1 0 zamı gerçekl~tiren ve idare eden vardır.,, , 
h!~ı Y

1 
dn

1
de 2 tabur ast.erle hikum 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

ewu şer r. Bovyet Jotalan Almanlan 
çekllmeğe mecbur etml.t, 17 tank ya. 
kılmı§tır. Akpm üzeri Almanlar 1k1n.. 
el bir hQcumda bulunmllflarea da 
bu da tardedllmlştlr. Ttıapse'nhı 41-
mal dotusunda A1ma.n1ar mtısta.h
kem memterden çıkanlmıılardır.• -·-

Almanlar Norveç'ten 
Akdeniz bölgesine 

tayyare getiriyorlar 
Va~nıton 18 CA.A.) - A.Berl mah

filler, Almanlann Akdeniz bö~Mlnde 
bulllllan hava tuvetıertnı taltvlye ~ 
mek maksadlle Norveç'ten bu bö~tre 
150 uçalı: nakletmlf olduklarını teyit 
etmektedirler. 

Salomon adalarındaki 
deniz mUliarebeıi 

Tokyo 18 - Japon tebliğine göre 
Salomon adalan sulannda1d 80ll mU
harebelerde Amerikan donanması 8 
kruvazör, 4 veya ~ muhrlp, 1 tafıt 
kaybetmiştir. 2 zırhlı, 3 kruvazör, 3 
veya 4 muhrtple 4 ta.§ıt gemtsı hasara 

• 



'Sahile 2 

SÖZÜN 6EliŞi 
Mangal üzerine demeç 

H avalann gittilı:çe soğuması ü~e sobanın yakılıp yakıl
maması meselesini mÜT.akere için toplanan aile meclisi, 

!fyah elmas stokumm.un azlıb'lDI g~öniinde tutarak daha bir 
kaç gün mangalla idare edilmesine karar '\'enli. Karar derhnl 
katiyet kesbettiğinden zafer mangalda kaldı. Fazla üşüdü~riimüz 
zaman ellerimize bakarak ısınmıya devam cdecel;riz. 

Aslına bakarsanız mangal hiç de sevimsiz bir ısınma aleti 
değildir. Onu gözden diişüren sobanın, kaloriferin icadı oldu. 
Nasıl arabanın yıldızı otomobilin görünmesile söndiiyse; kann, 
çakmağın şerefli mevkii kibritin pi yasala clölrlilmcsile gölgelcn
diysc, kış giinleri çoluk çocukla beraber aile efradından biri imiş 
gibi elimizin altından eksik olınıyan mangalı da sobalar darbc
Ieıniştir. Talihi ters gitmiş her icada kısa bir yaşama fırsatı '·er
miş olan harb, işte mangalı da unutulduğu köşeden çıkarmış, 
gene odalarımıza, sofalanmıza, ellerimizin altma sürmüştür. 

Yakın zamanlara Imdar mangal uzun süren ömrünün son 
günlerini yaşıyan, bir çok evlerde çoktan hir kenara atılmış, bir 
çoklarında da atılma sırasını bekliyerek ötede beride sürüklenen, 
hakaretlere maruz kalmakla beraber haysiyetini vakarla koru
maya çalışan bir emekli idi. Onu yalnız şairler, ince ruhlu şair· 
ler unutmuyordu. Mumla mangal yumuşak knlb şiirlerinin, ha
ıin düşüncelerin, uzak tahayyUUerin bırak1lamıynn malzemesi 
olarak sağda olda çıkan mısrağlal' arasına hali kanşıp gidi
yorlar. Fak.at bundan sonra şiirlere öyle korka kor~ ~eğil ces:ı
rctle, odalara öyle mevcudiyettndm kolayc:ı vaz.geçılebilecek, lü
zumu ile Iüzumsuduğuna karar vernememış bir ısınma aleti ola· 
rak değil haşmetle girecekler. Çünkü kalorif crJI bir apartıman 
sahibi dahi bir zaman akbnn bile getirmediği mangala şimdi ne
damet hisleri duyamk ellerini uzatmak zorundadır. 

F..mekdar mangal! KlŞln merhametsblıltlerlnl hatifie~r~ 
bizi yaza çıkarmak '\'n'Zifesi, bak senelerden sonra gene senın 
omuzlarına yiikleniyor! 

Şevket Rado 

FRANSA'OA NELER OLUYOR? 
Mareşal Petain salahiyetlerinl 

Laval'~ devretti. Faşistler, lngiltere 
ve Amerikaya harb ilan edil

mesini istiyorlar 

AR'ŞAM 

O züm ve incirle 
fundan yapılıyor 

Kahvehanelerde kahvenin fincanına 
100 para, çaya,5 kuruş zammedildi 

liiğü tarifeleri buna göre tasdik cde-
1
1 

ccktlr. Bu csnsa göre mesel!\ eskiden 
5 kuruşa verilen kahve için 7,5 kuruş! 

Şeker flatlerlne zam yapıldıktan 
sonra şckcrcllerln kuru üzüm ve in
cirden 1.st.lfadc nispeti artrm._cıtu·. 
Üzüm ve 1nclrler muhtelif şek.lllere 
sokularn.k lmrnmelll., :tundan, ezme 
hs.lınde ve yüksek :flaUe satılmakta
dır. 

alınacaktır. . 
Mamul şekercilerin flatlerl için kn-1 

rar vcrJmrmlşUr. Bunlar tçln ô.zami 
fiat konmasına lü.,um görulmrmiştir. 

Şeker satışları 

DURUMU 

Almanlar Elagchila'da 
müdafaa.ya hazırlanı.yorlar 
Doğu cephesinde kış başladı, 

Stalingrad' a kar yağıyor 
Şimali Afrikada: 

Şimali Afrikadan dün nz ha
ber gelmiştir. Bu haberlerden 
anlaşıldığına göre, Libyada ln
giliz sekizinci ordusu ilerlemek-
te devnm ediyor. Mihver kuv
vetleri de artçı muharebeleri ya
parak çekilmektedir. lngilizler 

cak on beşi kurtulabilmiştir. 
Bunun için şimdi mühim kuvvet• 
lere ihtiyacı vardır. 

Kullanılmnğıı. elverişli olmıynn hı
clrlcrln bazı şcklrcller tı:ırafından sa
tın nlınmnkto. olmnsı n!~ko.darlann 
naY.an dlk.kallnl çektlr,ıindcn takibata 
geç1lm~Ur. Şüpheli görülen şeker ma
mwatmdan nümuneler alınmış ve 
klmyahancye gdnderllmlştlr. 
Al~kadar daire, şeker flıülnln yük

sek oluşundan fstlfndeye kalkı~rak 
hlleye sapnnlarla mücadele açacak
tır. 

Daimi encümen. şeker fiatlerinln 
artması llzerlne kahvehanelerde k:ı.h
ve ve çay ftatlcrtnı tesblt etmiştir. 
VcrJlen karam göre knb\'·enln fiııc:ı
nına 100 para, çaya da 5 kuruş z:ım_ 
medllmlşt1r. Belediye tktısnt müdür-

Şeker mlkatrmı tcsblt mnks:ıdlle 
beyanname istendlğl esnada satışlar 
seı1les bırakıldıktan sonra çekilmek 
üzere bankaya şeker parası yntınlo.
blleceğl blldlrUmJIJtl. Şeker sntıcılnn 
pazartesi gfinilnden sonra şekerlr.ı 
§Ckc.r şirketinden çekmek üzere ban
kaya para yatınnışlardı. Bu glbtlere • 
yeni flat üzerinden ~ker verllmes.ine 
b:ı.şlanmıştır. 

1 
şimdi Bingaziye 70 mil mesafe
de bulunu:rorlar. 24 saat evvel 
1 30 mil uzakta bulunduklarına 
göre, bir gün içinde 60 mil ka
tetmişler demektir. lngilizlerin 

Tunus· taki harekata gelince, 
Amerikan hava ve zırhlı kuvvet
leri tarafından yardım gören t~ 
giliz birinci ordusu ~arka doğru 
ilerlemektedir. lngiliz1er Tunuıı 
içerilerine birçok paraşütçü in
dirmişlerdir. Buaların Almanlar
la karşılaştıklarına dair henüz 
haber yoktur. Yalnız tayyare üs· 
lerine taarruz ettikleri, buralar
da bazı çarpışmalar olduğu bil
diriliyor. Londra radyosu Tu
nustaki hava meydanlarının son 
sistem bombardıman tnyyarele
rini barındırmnğa müsait olma
dığını, bu sebeple buraya yalnız 
avcı lflyyareleri getirdiklerini 
söylemektedir. Mahkemelerde: 

Kahveciler, şekcrcller ve emsali şe
kerden mamul yiyecek satnnlnr, yenl 
§eker flatı üzerine flntlcrlnl arttırdık.. 
lnnndan 530 kuruşa şeker 11.lnbllecek 
durumdadırlar. 

Bütün kabahat öküzün 
burnuna konçın sinekte! 

Fettah ellisini geçkin, saf bakışlı masaya dayayip önüne doğru eğile
bir adamcağız. Yarolıınmaya sebe- rek: 

bu cıınada Apollonia ile Grc
ne·yi ele geçinni, olmalan muh
temeldir. 

Berlin radyosuna göre Mih ... ·er , 
Sicilya.dan deniz ve hava yolile 
Tun us' a asker nakletmektedir. 
Mareşal Rommel'in Tu:ıus"n git
tiğine, Fransız askerlerile Al
manlar nrnsında çarpışmalar ol
duğuna dair de haberler vardır. 
Her halde Tunus'ta yakında 
mühim muharebeler beklenmek-
tedir. 
Doğu cephesinde: 

lngiliz: Orta Şark kuvvetleri 
kumandam general Alekııander 
Kahire" de gazetecilere beyanat
ta bulunarak Almanlann Ela· 
gdıila'da müdafaaada buluna
caklannı tahmin ettiğini ıöy· 

lemektedir. Elagehila, dün 
de yazdığımız gibi Sirenny
ka ile Trnblus arnsındaki çöliin 
başlangıcındadır. Rommel geçen 
sene de İngilizlere burada mu
kavemet göstermişti. Mamafih 
bu defa lngili7.1er da'ha esaslı ha
zırlandıkları, daha büyük kuv
vetlerle taarruz geçtikleri içi:ı 
Mihverin müdafaada güçlükler
le karşılaşması muhtemeldir. 

General Aleksander demiştir Bütün cephe boyuncu hava-
ki: cOüşmana şiddetli darbeler lar bozmuş, kış başlamıştır. Sta-

biyet vermek suçundan mahkemeye - Hayır, hakim bey, dedi. Ha
getirilmiı. Davacısı Sadık adl'1.dn ynıır ••• Anlnttıklan yanlıştır. Ben 
bir genç. Sadıkın kafası sarıl~ .. F et• !abdestli namazlı bir adamım. Sözle- j 
tahın da yüzü gözü yaralar ıçınde. rime :inanınız. Bu iş bir kazadır. 
ilk görüşte i~i~i k~vg~. ~~m~ler sa~ı-ıKahvedc oturdum, masanın taşına 
lıyor. Fakat ışın ıç yuzu pek garıp. günlük masraf hesabını yapıyordum. 

------·----- Fettah ceza mahkemesinin korid0 -jbkemlcnin üstünde sallanır gibi ol· 
\'ichy 18 (A.A.) _ Mareşal adam meydana çıkıncıya kadar runda muhakeme sırasını beklerken dum. Bir de baktım, önümdeki rna

Petain bütün sal8Jıiyetlerini B. Müttefikler, elde bulunan devlet evine dostuna dert yanıyor: . sa da. sallanıyor. Öteki müşteriler 
l.Aval'e terketmeğe karar vermiş- adamlannın cümlesinden istif~ - Bende kabahat yok dıyorum de: <Zelzele oluyon diye bağınn
tir. Lbal'in Mareşal'e halef ola- de edecekler ve bunların fikirle- amma. kime anlatırsın~ Şu halimelca a1tlım başımdan gidiverdi. Öyle 
cağı tahmin edilmektedir. rinin mütenakız olmasına ehem- bakıı:ıızl Görüyorsunuz ya. be.n o?- zamanda akıl başta kalır mı hakim 

indirilmiştir. Fakat hasım 'henüz lingrad· a kar ,yağmaktadır. Bir-
nakavt edilmemiştir. Onu hare- çok yerde termometre sıfırdan 
ketsiz kalıncıya kadar takıbcde- aşağı 20 - 25 dereceye inmiştir. 
ccğiz. Mihver denizden ve hava Londra, Almanlann Kafkasya-
yolile takviye kıtalan getirtme- da Nalçık'ın cenup doğusunda 

1 ğe çalışacaktır.> Lndradan"dan müdafaaya çekildiklerini ve is-
miyet vermiyeceklerdir. dan d.aha fazla .yaralıyım. Bu ışlerın !beyL Erzincan felalteti gözümün 

Müttefiklere temayül Mümtaz bir devlet adamı ol- sebebı zelzeledır. Ne yapalım) Cc- 100üne geldi, vak tile mektepte okur
Londra 18 (A.A.) - Paris mak itibarile B. H;rrlot'nun şi- nahı Allah düny"yi bir. ö'k.üzü~.b~Y-jken rahmetli hocamız da: cÇocuk

radyosu bugün Fransanın her mlat Afrikada bir hukumet teşkil nuzunun ucuna ycrle§tirmış, okuze lart Zelzele olurken lapalı bir ycr-
tarnfında Müttefiklere karşı gOO- edebileceği söylenmektedir. de bir sinelc musallat etmiıı. Sinek, de bulunursanız hemen dışarıya ka-

gelen habere göre, Mihverin tihkam yapmakta olduklarını 
harbe giren 500 tankındllt'I an- bildiriyor. \ 

~~'!'!!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!'"-"!!~~~~~~~~~J 

Darlan etrafında dedikodu 
terilen temayülden bahseden beş F f • J • • öküzün burnuna konynca o kafası- çınıZ> derdi. İşte, bu sefer o nasiha-
Fransız gazetesini zikretmekte- ransız aşıst erının nı ııallıyor, dünya da yerinden oynu- ti de hatırladım, kaçmak için hemen 

• 

M. Wilkie'nin nutku dir. Oeuvre gazetesinde Marcel İstekleri yor. Haşa sümme haşa, bunda be- yerimden fırladım. 
Deat, Ameriknlılann şimali Af- Paris 18 (Ep) - Salı günü nim ne ıuçum var) Cenabı Hakkın O k d ı_. k 

•· - b"k • d l 1 ) o- a ar oaıırmışım ıKı. apı zan-
rikava çıktıkları duyulduğu akşam üstü ve çarşamba gunu ı mctm en aua 0 unur mu ·· un- d k ld ( Baş tarafı t inci sahifede) mürgelerin taksimine taraftar-
zamnn bazı Fransızlarrn sevin- sabahı Paıis sokaklarında içle- yayi öküz.ün boynuzuna koyan Al- nKe edr~ . pke~cereye kı~ . ınnıhşıml . d 

1 h . k w en ımı so agn atma ıçın ız a ğ ·· lesi d ır. 
diklerini yazmaktadır. Deat. rinde hoparlörler bulunan kam- a • ısterıe anne.anın tırnagının kı ld - - d çok dikkate de er cum şu. ur: Geçen ayın sonWlda İngiliz Ha-
bunlann bu harekMm muvaf- yanlar dolaşarak Fransız Halk ucuna da koymaz mı~ ... Ya öyle çn[pıdca c~ml_k~ -~· j~m en ya- <{Eğer İngillz.~.~llc~~w~~z ~erik~ riciye Nazın M. Eden de bir nu~ 
fakıyrtint emniyetle bekledikle- Partisinin bugünkü vaziyet hak- olsaydı> .. Zelzele olurken kaçmak ~a an ım. ~ a ın i? e ,:~ z;mB~= blann ne duşundugumuzU bil- ku'nda «idare hususWlda uzun bir 

· · halka lJA- t- lA d K·ta la d b·· l zar a yaraya, ereye lm ar e mez ve bunu samimi ola~ te- tecru··beye sahip olan İngilı·z mil· rini ilfn e ediyor. kmdakt taleplenni cı.u e 8azımd ır. 1
1 lpd r ka 0'! e dY•k · ki, sinek fazlaca uıırdı, öküz de lca- İn 

mişlerdir. Bu talepler, İngiltere- ben e zbe zekc en lad~ayım er en fasını hızla salladı. Maazallah. kab- la.kkt etmez, biz de glltere 1'..e Jetinin, dünyanın kurulmasına 
Amerikadaki cereyan ye ve Amerlkaya Aerhal ha..... aşımıza u aza ge ı d k 1 imparatorluk hakkında aynı du- yardım edecegwtnı·ıı so-ylemiş ve 

u ı.u M'"ba . l d" ahk . venin istün c i ev çöküverse atın- ·· eleri b l zsek d 
New-York 18 (A.A.) - New - ilı\n edilmesi, Fransanın antiko- d·ı u Mıehır.aes ednA ı. m em

1 
eye gır- da pestile döneriz Hemen pencere 1şunc bükü .. ~s e~ed••Y•~ 9::a .~ ~ ftTarihimlz ve coğrafi vaziyetimiz, 

York Times gazetesinin Vas- mintem pakta girmesi, bir tm- ı er. Ak melt avasını_ı~n attı: tarafından döndü~, olanca hızımla ~amişmdai kalınm sur ugumı gor:m menfaatleri bütün cihana şamil 
hingtin muhabiri, Vichy tarafın- paratQrluk lejyonu kurulması ve -h 

11 
şknmhan. yemCKk ten so'hnbra kapıya doğru koşmıı.ğa ba~ladım. u nz.» bir dünya devleti olarak kalma-

dan verilen bütün haberlere me- bütün Amerika dostıarile yahu- ma ~ e a. vesıne çı ar, so et O sırada bu delikanlı da yol üzerin- M. Wlllkle rasgele bir Amerl- mızı emrediyor.)> demişti. Bu çe-
sela Petain ile Darlan arasında dilerin Fransanın umumi haya- ederu:. Hadısc akşamı gene kahve- d k. d t Ca hM• ka vatandaşı degyildir Harb şlt düşu··nceler Amerikada iyi gö-A • d b. k d 1 d e ı masa a o uruyormuı. n ..... . 
zahiri bir ihtili1f bulundugu ve- tından çıka:nlmasından ibaret- e ır ar a a§lm a oturuyor um. li ile kendisini görmedim bile. Za- içinde işlek bir rol oyruyor Ame- rülmüyor mu? Wilkic'nin dediği 
yahut Mihverin takibettiği gaye- Ur. Bu adam da yanımızda, pencere .. ı . '-- .. b" -vvel ı rı·ka efkAn üzerinde ve m1lletıer- gibi Amerikalıların, '-'arınki di.in-.. •• d k• bn d •d• s· ten goz erım Kararmış._., ır an "' c:ı o1 

lerle Petain'm gayelerinin birleş- Maso~uğa ka~ı h:reıcet mer- onun ~ ı ~asa şın a ı ı. ır ara: sokağa fırlamanın kolayına ba'luyor- arası Alemde sözlerinin teslr1 v.~r. ya hakkında ne düşündüğünü In-
mis olduğu suretindeki habere kez komıtesi bugünkü Paris ga- lık hafif lbır aarsınt~ oldu, etraftan. dum. Bu kargaıahk .arasında aya• Yann Reisicümhur olabilir. Boy- gilizler bilmiyor mu? Amerikalı
itimat edilmemesini tavsiye et- zetelerinde .~r beyanname neş- «Zelzele oluyor> dıye ııesler duyul- ğım mı takıldı, omuzum mu çarptı le gözde bir politika adamının, lar da İngilizlerin ne istediğin\ mt 
mektedir. Fransız şefleri hak- rederek bugun Fransa~. hftld du. Bu adam: cE~ahlaı:_ olsun. Ne bilmem ki; delikanlı yere <!üşmüş. harbin en ateşli devrinde İngilte- bilmiyor? İki hükfı.met arasında
kında bir takım şeyler işitiliyor. mi111 1nkılfı.bın bir çok d~an- ~uruyorsunuzh dıye ?agıraralc ye- Ben de sokağa kaçamadım yal .. Bu reyi emperlyallstlikle itham et- k1 anlaşma, iki millet arasında 
Mesela. Flfuıdin'in dar muhafa- lan olduğunu ve. bunlarm Ingil- nnden fırladı, evvela pencereye sefer zelzeleyi unuttum, bunun yara- .mesl, aynı gaye uğrunda bütün hft.lft. olmadı I!lı? Bunla11 sa~!ll~ 
zakarlığı, faşizmi kendisinin müt- terenin ve Amenkaıun dostu ol- koıtu, ıan~.r .. ıangır camı kır?1 • 51 ile uğraşmağa başladık. Bay ha- varlıklarile sav~an iki millet bize cidden agır g~lir:. İ~ bu~ 
tefıklerle mesai birliğinde bulun- duklarını, bu şahısla~ ekserisi- S?nra da dcxıup: .<Ben kaç.~ayayı!1' kimi allah iç.in söyleyiniz. Bunda be- arasındaki nnlaşmanm sami!.111 devlet, bilhassa. 1kı buyük mıll~t 
ması lmkRnını bertaraf ediyor nln masonlardan murekkep bu- d~ye yol~u .. ~c:'.ıyo~~n oyle "!ı:t nim kabahatim var mı? BütiKı kah- ve sürekli olduğunu şüpheli gor- arasında. harbı kazanmak !ç~n 
deniliyor. Fakat Flfuıdin'in har- Junduğtrnu bildirmiştir. Memle- dıye benım gogsume hir yumruk ın· ıvchane halkı da bu hali göıdüler mesi ne dereceye kadar doğru- olduğu gıbl sulhu kazanmak ıçın 
bin kazanılmasına yanyacağı an- kete hizmet etmek isteyen her dirdi. Neye uğradığımı bilemedim. Bana inanmazııanız onlan çav ın~ dur, bllmiyoruz. Blztm düşüne- de fikirlerde şimdiden birlik 1§ .• 
laş1lm1ş olsaydı kendisinden isti- Fransız, bu komiteye işUr!ke Sanda]ya ile beraber sırt üstü yu- sorunuz. Jşte, kendi yaralar g da bildiğimiz mahzUrları M. Wilkle zımdır. M. Wilkie'ntn sözleri bu-
fade <>dilirdt. Dikkate değer bir davet edilmlstir. varlıındım. WKafam. ta.şa çarpıp !~- meydanda. ım daha iyi ölçüp tartacak durum- na hizmet eder mi acaba? 

JohnAmery 
Berlin'de 

İngiliz Müstemlekat 
Nazırının oğlu Berlin 

radyosunda lngiltereye 
hitaben bir nutuk söyledi 

Stokholm 19 (A.A.) - Svemka 
Dagbladet gazetesinin Berlin muha· 
biri bildiriyor: İngiliz Müstemleki.t 
Nazırı B. Amery'nia oilu Jolın 
Amery dün akpm Berlin'e aelmit, 
Adlon oteline inmittir. John Amery 
lfpl altında olmıyan Fransada otu
ruyordu. Seyahati tamamen hususi
dir. Jolm Amery, İngiltere ile Al
manya arasındaki muharebeye ta-
mamen muanzdı. 

Berlin 19 (A.A.) - John Ame
dü nakp.m Berfin radyosunda 

tı;iltereye hitaben bir nutuk söyle
miştir. 

Arnavutluk hakkında 
l.ondra 18 (A.A.) - Hariciye nazın 

M. Eden Avam kaına.rasında, sulh 
katı olarak te s ü ettlğl sırada, Ar
n:ı.vuU ğun İtalyan tecavü"'u yu ün-

• nldı. Yaptıgı yetıımıyormuş gıhı, da olduğu için bu sözleri söyle· Necmecldin Sadak 

Al 'd k "" kamıma bir de tekme vurmaz mı? Şahitlerin ~ğrılmaaı için muha· mek zorunda kalma.sına sebep ol-m any a a as eri Bnğırsaklanm binôirine geçti. Hallı keme başka güne bırakıldı. Fettah malıdır. 
karnımda sancı dtNam ediyor. Da- koridorda dostlarına gene öküzün Giri~ istihlak vergisi 

diktatörlük? 

Bir kısım generaller bu 
fikirde bulunuyormuş 

vacıy)m bay hrıkim. bumuna konan ııineği anlatarak Almanyaya karşı harbe giren, 
Mehmet ayağa kalktı, avuçlarını uzaklaştı. umulmadık tehlikeler ve feda

karlıklar pahasına, bir zamanlar 

ltalya'da Dakar tesıı·m tek başrna dahi mücadeleye de-
vam eden İngiltcrenin, Avrupayı 

paratorluğunu parçalamak için 

Ankara 18 (A.A.) - Inhlsarlnr Vc
klllett, giriş Istihlfık vergisi hakkında 
b1r talimatname hazırlamıştır. VekU
ler Heyetince tasdik cdllen bu tnU
matname ı blrlnclklinun tarihinden 
1Ubaren yürürlilğc glrccekUr. tevki.fi er oluyor kurtardıktan sonra Britanya İm-

h be gt · f ;ı:fl"'l akı kabul t Bu tallmatnnmcyc göre, istlhlük 
!Hoskova 18 (A.A.) - (Reuter): ar rış 10.ı.u! • ız1 'Do" ...:1• 11f · Yergisi eşyanın n~rlı~ı üzerinden .alı. 

Stok:holmdan geltn vo Moskovadıı. M B .. • k mez. Herhalde ngıl ~Vıt:AJ n- nacaktır. Bir kısım tarife nwnarnlan 
alınan ... lr hnbere göre, başlıı.nnda ussolini aleyhdarlıg" ı unu goruıme üzere den, zaferle birlikte İmparator-

u vergiden muaf tutulmaktadır. Glrlf 
mare.şal Von Ltst bulunan Alman ge- suçu ile 3000 kişi cezayire bir heyet luğu da hemen taksime uğrat- gümrük resminden muaf olan ~ya, 
nerallerlnden mürekkep bir gnıp, ik- k. f d .1 • gid • mak adağını kimse bekUyemez. muvakkaten glr~ lstllılA.k verctsındeıi 
tıdar ve sa.llhlyetıerln ta.nıamen AL- tev l e ı mış ~~Uf ·Emperiyallst ihtiras, ha.tbden de aynca muaf olncaktlr. 
man g!neraııerlne tekrar tevdii ve Londra ,8 (A.A.) _ Da·ıty Maı·l so. nra yeni ülkeler gözleyen poll-
Hltl" ta at d zıedll vo Bra.- ı Vergi nispeti derl mamuH\tından 

~r r ın an n en n Lond 18 (AA ) M k va azetesinin ViCh,,'d ·v:ıı._ d""" tıkadır. Elindekini muhafazaya 
uçlç, Von Lecp ile diğer mütehassıs d ra b·td· d . .:. -.. 0

(; 
0 

g.. • J en vgıen ıgıne karar venniş olmak bu devirde kilo başına sı - 93. yün ve kıl mensu. 
generallerin l.ş ba."ına dönmeleri su- ra yosunun ı ır ıgıne gorc, eno- gore, Dakar dan hareket eden aske- bil .. k i ttfr cattcı. ıo _ 82);. 1pek, iplik vo ııazıı 
ıetUe Alm:ın bnşk~mandanlı~ının ye- va. ~orino, Milano ve başka ltalyan ri bir heyet Şimali Afrlkay.ıı. clo~• en yu mez ye · ı 

-...ı..· ı · d M ı· • ı . .:ı.. 1 ~ ... - 1m ~ada yüzde 50 - 1000 kunıŞt\ kadar., nlden 1sllhı ve ~ldlı\tlandınlması ~·ır erm e ussoıını aıe,. .. tar ıgı yola çıkmıpır. Bu heyetin teslim M. Willkle'nin paratorluk 
meselesl.nde ısrar etmektedir. suçile 3000 kadar askert ııubay1a şartlannı müzakere etmek taaavvu- aleyhinde olduğu anlaşılıyor. Fa- dır. 

Bu generaller grupunun bir askeri endüstri erbabı ve faşist partisine runda bulunması milmkün görül- kat insanlar gibi, milletlerin de Her malın Üzerine fiat 
dlktatörlut kurulması nrrusunda ol- mensup yüzlerce memur tevkif edil- mektedir. doğması, büyümesi vardır. İmpa-
dukfarı sanılıyor. Bundan b:ışkn eski mişlerdir. M l ratorluk. sosyoloji bakımından, etiketi konacak 
geneı kurmay b şkanı Halder'ln az- emu lb" Iik r ara e ıse milletlerin hayatında sad.cce bir. Ank"ra 19 (Telefonla) - An-llnden ev :, Hltler'ln, tecrilbell gene- Bomba hadisesi k .. 
tnllcrln naslhatlerını dinlememek su- • umaı ve ayakkabi merlıal~r. Bunların ömrünü kara Belediye encümeni ayba-
rctııe 1942 seferinin akamete mnıı- muhakemesı Ankara 19 (Telefonla) kimse önceden kestiremez. şından itibaren, bütün dükkan· 
kfım olduğu ve muazzam kayıpların Ankara ıs CAkpml - Bomba hA.- Memurlara elbiselik kum~ ve Harbden sonra milletleri ken- cılan, her çeşit malları üstüne 
~~~ıı~~~~~~ı~~~d:ııct beyanatı d:ı ~ =~ın~a:na:a m:~!~m!:ı!ışt~: ayakkabı dağıtılması hakkında- dl ekonomik gelişmelerine h~kim fiat etiketi ko~~ğa mecbur et

Kornllof ve Pavıor, Keskin a~rcez~ ki talimatname Maliye Vekftleti kılacak bir plAnın §imdiden ya- miştir. Malı üzenne etiket koy: .. 
mahkeme ının knrnrınn da it'rnz et- tarafından hazırlanarak Vekiller , nuyan satıcı milli korunma mah• 
t1kl r1nden reddi Mklm h~ndakl heyetine verllmiştir. Talimatna- pılmasını isteyen ve ChurchUl 1 kemeslne verilecek cezaya çar~ 

nlmı a re a mahkeme- menin Vekiller heyetJnin ilk top- «eskt emperiyallst '.nizamın mu- tınlacaktır. Beledlye bu işi sıkJ 



BBRLBRI Gfll bahÇeainden yabani 
otları aJiklıyalim 

BBiR • Ne hakkımız var i 
• 

•Yat _...,.._..,.... Piyasada Nelere gülerdik: 1 Sahte kinin o1aan.:-.:=.'* .. ::ı: 
""' b .,. .... llıWr ...-, ... ..- ....,. ron 11ost1an kendi-

~=='=·~· 0 -.= Salah e• d • b•• ••k Kumkapidabirimalat· ~-=n:.:=.ı:-:=:: 
h ..... .,Ol ... ünnlnr ır evrın en uyu hane meydana çdrarılclı bir past., onun Dsertnde de sa-
... , oı.-.u,.. .,.~ ..,,_. Hlkiimetin kararinin natUnn J111U11 aWeren a1tDut 5it ~"-ıılıtl!'_~ t--!-1 .:ttikııı-_a _ _..._. • h Bir mliddettenberi piyuaya el tane mum... ~ ........ ~y=-· 'Hm.. ·~ ..-uı-· mıza mevzuu altından kinin çıkanldaiı zabıtanın IJonel &arr,mor bu ifil .. 
l..,_, ....... •IMtmM• tawn nazarı dikkatini çekmit ve yapılan yanan altDut tane mumun bip-
~ ... linııL ~I T"dccar olmıyanlana 1~ tahkikat aonunda bunlaruı hakikt llnda pek mflfehawls obn111, yd-
boaa ....: ;.,.. "-O ... etok ,apmalanna meJclaa verilme- y k .. , kuJ"b" Şefik kinin olmayıp bazı tozlardan yapd- dönilmtl dola)'l9De kendisine ini 
ta,nla • .,...._ .....,__ An.la me.ı i;ia tedbir almdıla ft atoklaıuı an esıcı er u u - paşanın IDlf komprimelerin kinin diye aatıl- alyafetl hambyanlara dinerek: 
.. ...._ ad d bir ay zarfında aarfedilme.ı llzım G • b• clıiı. bu itin de bir pbeke tarafın. - Bilmem amma, clemlt, ben 

........ ıeleceii haklwadaki hlilcGmetin kati çıngırağı - arıp ır tramvay ara- dan yapıldıiı meydana çıkanlmır kendimi henüs hllA 59 J8Şlllcla 
Said hhılu c- S- mi:rdin o ve yerinde kararnnalbıdu. Allb- • br. Tatıkilcat senifletilmit. aahte ki- hissediyorum!_ 

..... ine çalPa .........- .-... c1ar c1a1r.ı •• dfla de pjyaaadaki d..- bası - Adalet ne demektir ? nin yapanların izleri taebit edilerek 59 ft1& sot. Arada ne faril 
19 ..... ? ... Al het..iail• ~· ... ramdu Veklletleri haberdar etmlf- evlerinde arqbrma yap.ım.,m. Sata- nr ki? .• Aylarla ö1Çfllen ima bir 
...... ala7 -..ide... indir. tekinin imalathanesi Kumkapscla maafe! •• 

HM•••• l.a lilrll plptm hir il- HakGmet karannın müuair neti- Bir •Mizah tar1hb kadar zevk- gönderir. All rivayetin lüzumu- oturan Vaail'in avinde bulunmuıtur. Beltl bir çokları blyle df.IPI· 
tilaaan ..... ..ı. de hedef olmat- ced sGıı ıeçtikçe piyaada daha çok le, allkayla otunacak hiç bir şey na göre bir makaleyi dörde beşe Vuil evinin arka taraftaki ocluma neceklerdir... Llldn anllıphyor 
...._ ~ Fmchlda ......... teair a&termektec:lir. Yalcın :umana tasavvur edemiyorum. Bu eseri böldüA'ü bile olurmuş ... » muhıeıer yerlqtirerek aahte kinin .. bayatta bir Jlll, bir ,..tir ... 
.-tta lmMlime bir ana~ plinciye kadar manifatura atoldan- vücuda getirmek için de ne ka- cEtnolojiıt yenir mi? imallthaneai haline getinnittir. Bu Ve her çap lllla illa JaP1$D13 k 
Ha,.ı .. ,.. detdim kil cP..,... na Qrenerek tüccardan mal atm al- dar çaJıpJa yerldlr. y --- dille L! 1 d b ddel zil' lcabedlyw, hem lylellne ki hayat 
...._ .. ._ aabn ahnm. lçiDde mak iatiyenler günlerce birlı"klerin Mizah taı1hl bir kütlenin muh- llğin~~' d konupna = mahnj.er e .z ka ~ .. e b~ insanı yap!Jbfl ~an ancak 
Be .a.eJ bir fıabk alaca nr. Set- kapınnda belcli7erek elinde malı bu· tellf devirlerde ne gibi hldiSele- en m--aer daha o yıU toz . a ıne geb. e te ve ger ır zorla koparabilsin!.. Meseli 'bO
leriain ........, Sarayburaa ile lunanlan öireınmeie çalıprlardı. y.,. re güldüğünü. ne gibl vakalarla beri şlkAyet edilip duruluyar- ~akın~ vaaıtaa~! de bu ~ozla~ taz· tün vücudunuzla 59 a mı tutun-

• L- _J__ b k . . llgil d'ğinl .. t d"ğl 1 in muş... yılı: edilerek lı:mın lı:ompnmeaı wek- d • A t• ...__L ÇaplköJii ötelindeki Kaleli llİıılMI- nı -raruan aonra unun a aı gO- .. en ı gos er ı ç onun Aym guete kollekslyonundan line aokulmalı:tadır. Odada makin&- unuz... man gayre . •. uıJ:illlo• 
aa bdar, biliiD Malmm'a ,,. Boefor rülmüıtür. Gizli atoklannı ve depo- oteki tarihler kadar ~hemmlyetl ıı eyldl l324 tarihH ayıya göz Jerle beraber 25 kilo kadar da imal ma~ız .•. 
atza ........... 791Pue ı.alinde sö- lardalı:i malını çekinmeden piyasaya de vardır. Yerinde gulmek mu- atalım. İşte blr fıkra• ed'l . aaht k" . b 1 t Dun Llonel Barrymor'un bu 
riilüyor. Ah, barada ,.paca1an hir çıkaran tüccara alıcı yoktur. Fiatle- hakkak ki dünyanın en güzel Tokatııyan blrah~eslnde ta- ~~ e k~nın ~ u17uı ur. hlldyesbıl Kadıköy vapunı!!da 
•de~ a..anı dinlemek rin gün geçtikçe düweceii beklendi- şeyidir. uGülmenin tarihi» de am etmek üzere hazırlanmış bir kiJ"a a ya nan aaı •. •orguya hatırladım • 
.. hat oa.cllk ... aid•, tahta perde- ğinden, elinde paruı olanlar mal al- mühim olduğu kadar eğlenceli- masa başında yekdlğertne maltl- çe ınce. 1de:ı1j Kumkapı cı'J:İ;'.~a Hususi mevldcle lcemtem bir 
linin ........... bakar, '-kar; hay· maktan çekinmektedir. Bu auretle dlr. matfuruşhık etmek isteyen ild ?turan ve .'P .o~aaız ecza~ . . ı- kae kişi oturmuştu. lelerinden 
le dltln&adiim. Fakat sünün birin- yakında fiatlerin düpneai; ıtolı:Jarın 'Gülmenin tarihi> ni, öteki ta- şık arasında Fransızçası kuvvetli ~ ~apa~ Diı:-utrt atın~• t1n'd de biri patantsız 'bir sata beme-
tte &JDI meftie yedi mahalle ötede- piyasaya bowalmaaı ve bir kısım rihlerde olduğu gibi, blr takım olan sorar- u ııte era er ~ •ıtıgı ey ana melde... ikide bir kal'Şlsındakl 
ld komtalan d.ıü raballlz edecek maddelerde ferahlık baılama11 bek· devirlere ayırmak IA.zımdır. Ben _ Etnoİojiyi sever misin' ~kafılarak kklendt1ıh Y•k~l.an1 m~t·~· gözlüklfl adama: 
Wr -'-'· bahce aldı!! lenmektedir. bu devirlerden ancak blr ikisine rl · ·· un ar yaptı an ıa te ının en bır - Vanınıs hocam varsmıs .•• 
~- yap p· · d .. · .. .. 1 bir .. ttun Me JA b - Seve m amma bu akşam eczacı etiketi yapııtırdıklan kutula- Allah art'-- s ı inci -u 

Aaadelik ...uhaa hmceiisio ha- ınnç, aa eyagı. zeytinyqı. zey· şoy e goz a . se u o kadar tştlham yok Yiyemlye- k 1 1 d "kaek . ..... .. m... u ç e .... 
tma. itte lla' ..ı... de l.ayie lair ....- tin, her nevi kuru aebze fiatlerinde yazımda 1<30 - 35 sepe evvelki ceğlmt ··· • ra oyup e a bn an ve yu fıat- nwnnda varsum. •. diyor. 
loh lnt çattı. Ah ba clM&nm dün de bir iki kul'Uf dütülı:lük vardı. f!'azete mlzahııı m ele alıyorum. Bu Jiııarda çıkmış fıkralardan le 1aatıyorlannıı. . GözlliJfl adam Jazanyor, bo-lco.............., nh ha cfBlrkinm Bilhaasa fiati çok fırlamıı olan pi· O zaman İstanbullular hangi bir kaçr malathanede bulunan aahte ki- arıyor: 
komtalaianclan... rinç, zeytinyağı ve aadeyaiJ fiatle- y~ılara ve hangi karikatürlere 1 _ Tlyatroculanmız arasın- ninle~ tahlil •cli!mek üz~re Tı~~ a~- - El.endlm diyor, 'benim ntlfus 

••• rfndeki diiflilclüiün daha çok art· gülerlerdi?.. da birin1 bulunuz k1 Zülüfiü fs. it kimyahaneame eoaderifmittır. tnkerem yanlış çıkmıştır ..• Ben 
Dilsbtim; _.__ ~ -'-or: muı beklenmektedir. Önümde 1324 - 1325 yılına alt mail paşa Ue resen beyinlerinde Tahlil neticeainde bunlann ne~en SelAnik lcladldndeyken... Siz... 
~ .- -7 mizah gazeteleri kollekstyonlan tezat bulunsun yapıldığı anlaplac:aktır. Emnıyet Ukin mnllmm slztl ajmıda 

a...ı nldile ...... - - Balık akını duruyor. ··· ikinci ıube müdürlüğü tahkikata de- kahyor: 
,.._..., .W.. ....,......__ Jlr- Bunlardan birine beraberce - Kel Hasan!.. vam ediyor. - Ne dlyonunus flstat? .• Bu-
lapcak lmllırla buedeleria Ye göz gezdirellm... Bu yıllar içinde 2 - «Henüz yazı yazmağa ah- yuntutmna henfis dfbıldl mese-
Wr elaliı'et•• .... aım.. fll't kotal- fstanbulda yankeslcllik ve hır- şan bir çocuJun ba§ka bir yerde [ le! •• Ondan enelldnf DUUI dik-
........ Ba -- ........ iDcelik sızlık son derecede alıp yürümüş bulunan büyük annestne yudığı mniyet müdürü kate aJsamsa. •• Talellelerlnls el-ditıC ••111 Wde.. pwafon plqa Torik azaldı, uakuınru olacak ld bunlara dair pek çok mektubu gayet trl harfierle tah- 1lslnl ıeçlyor ... Sis ferah ferah 
••ı•lPll - ... 1 

• ;,•de- bqbyor fıkralar ve resimler Yar... rir etmekte oldufunu gören bft. Dün• • L--I dı 'f111'11111S.. 
ID.e Wle ............ - ....,.. işte BotbolU gazetestnın 4 yük kardeşi sorar: lfe u-. a .. re .-ıflstah oturdufu 11-
isoatroı.. hln'!d·~· O• ::mtWı Menim balıklan, akmblarua teai- ağustos 1324 tarlhll ve 3 numa- - Niçin büyük harfierle yazı- D6n aabah ...... bmlede hlr hawç 1dltlesl hal'n-
aılrotba, mmld WIPis ~· r ~ rile SuaJbunm açaldanna kad•sel- raJı ayısında cYankeslcller ku- yorsun? rimize seldiiini de ıman,or. Amma ne yapabfllr 
le?-., laı • ...._. ~ flwa dilinden. tutulmalal'J süçl8flDİftİr. lübü• nün ilk içtimaına dair olan - Ninem salırdır da onun yazcbiumz yeni ki?. Karfasmc1akl sat onun ait-
ken • ..,._ '*- ~--- Birkaç gündenberi Balıkhanede •tı- yazı şöyle başlıyor: için..» Emniyet müdürü nupncla olduğunu ispat için lde-

Zllftlh lra;rllcmderl Jlaicla,.ı.n- lan balıklann miktan azalmıtbr. Ya- Kulüp heyeti dün kablettultl 3 - «Ne o? .. Her giln Ama 8 · J:lal4k . ~ibat ta diretiyor! .. 
-. ............ ...... _. J1a1eri landa torik ba1ıiı llYI mevaim icabı Kemeraltındald mahalll mahsus- olarak dileniyordun .. bugün göz- Pepeı. Vil~yete Ne bot n ne m•m• ldr zah-
ı&laalwı .-W- ..a-.t pla al· Adalar açıldanna intikal edince, ha- lannda içtima etmiştir. Eski zap- lerin açık dolaşup duruyorsun? geleT~ V~ ve met! ... GelM:llie mtbnkibl o14ufa 
........ ' 1 +t ~ ....._ .. lık 7eniden bollqacakbr, tiye nazın Şefik paşanm nezaret - Hatta tatill yapıyorum efen· ı Belec1i7e re~ Dr. kadar sda Jma 1mlmü isteyen 
dffH.f,na .W.o;llw. ICuı ' w .. AUaradaa aalumaıa iatenmekı.- odacında uyııkJadıiJ esne.da dhlı... Ani gün çahftütan IOJ11'a l.Gtfi ~dr ı zi. bir insana bf1I ha bdar kuv-
................. ,..._.,..._ c.tl dir. Uakımana .._. l:Mıllamaı olmak- &ıtlDden. 8llrdmlt olan ~ bir g&n dlnJenmek bülnm de- ,.ant~-~· wtll 'bir cephe almanm mlna• 
wla a&clli .... 7Glıı .. .,......_ la 'beral>er, fiatler diif6r&)ememip.lr. reis salliyarak bayı sükAte da- fil midir?.• ra yem nza-• ftl' nuchr? 
....... ...,. ..........,.._ ......., Dün toptan uakumrunun kiloau 60 vet ettlkten sonra ... İlh ilh .. » 4 _ «Muhterem efendi diye ~· Der fe1ln °Naia ılM çallarm. 
p1 plı' 9 , ..tıı.-i hmiia terhiJe kul'Uf& aablmıtbr. Ankara için iki 1324 yılında tramvaylara mi başlasam mektuba?.. i !9..':; .;:-~ ~-=-~tla .ı:ı.!: 
...... 'ıtir; ancak hizleria IUllaca• yüz bin kilo lakerda tuzlanmııtır. ait espriler - Aman öyle bir alçağa muh- malı:amlan il r.: de Dllz~ iman blıhmdufa 
~ bhplma ıön _..,edecek· . f'oçadan motörler~e tuz getirildi- Tramvay ve tramva;· hayatı, terem efendim denilir mi? B. Halak Pepei yakatini t.:uta~ ce!uyete daha faydah umurdur. 
tir. Ve muleaef ftN vere ba boak =~;~:uzıama faalıyeti devam et· zarmederim, her zaman halle ve - Ya nasıl başlıyayım? ıve herkeain itimat ve aevgiaini kaza- Bunun için «ben blll rendm• 
..... eden Çlimaa. bosuk ankU, t.o- · mizah gazeteleri için dalma alay «En iyisi «Aziz dostumıı da nan pnç n muktedir Emniyet mü- diyen adamı yakasından tutup 
..ıc. slfleli '-nlwmı ......_. _..... mevzuu olmuştur. gitsin ... » dürünü tebrik eder, yeni vazifesinde zorla m8thlt rabm1arm ite ta-
YeriJOnL )ş mükellefiyetine İşte Boşboğaz gazetesinin 1324 Ve bu fıkraların arasında fÖY· bilhaua muvaffakıyetler dileriz. rafma, lhtlyarbk hududuna stl-

Bir cWil ....-. ............. fik· senesinin 18 eyUll tarihini taşı- l~ bir ithafia yazılmış bir şiir gö- rüklemeie ne haklmms var? .. 
rine, ba minuelMtle •vdet edece- b 1 yan 16 numaralı nüsha,smda züme çarptı: «Edep yahu!. gaze- d Buna rafmen buılannda ta-
lim. ....... blfumdan, pnonclu, ta i komyon ar tramvay hayatuµl alt blr kaç tesinde, devri 1stlpdat eşeklerin- o un, kömür nıtbklannm, bildiklerinin ,.. •• 
ah~apd.a ela&yetume, honaerYia sahne ... Bu yazı o zamanki tram- den kardeşim O. K ye .. •. nnı meydana eıkarma'k Adeta 
iaaeair de....._ .a. "m ... üü Vil... • vaylan ve onlarda konuşulan Adalet ne demektir?.. bir hastalık halindeclfr. Onlar 
.,....,_.. Dancl• _.. .._ ayet aevkedilecekle- şeyleri göstermesi itibarile de Aynı sene içtnde çıkmış öteki Odunun çekiıi 15 sanki birer yaş Nat Pinkerton11 
tenma mi? Mutfak b(lnm ~ rin liıteıini bildiriyor dikkate değer ... Bu seçme muha· mizah gazetelerine de şöyle bir liraya çıktı ~I akla gelmlveeek lnceleme1er-
ahretllder kalaimum Al'IDI patlat· vereyi aşağıya not ediyorum: göz gezdirelim. ele bulunurlar. Meseli: cıBen kısa 
mü bakim haiz midirls? İstanbul Ylllyetınd teblll dll- - Tramvay doldu. Daha ne 1324 yılı 18 teşrinievvel tarih- pantalonlu bir çocukken o bıvık· 

Eski dnirde kitap• &aline cMa· mlftlr: ı - İkinci d:._ 1f mot!ue- bekliyoruz? il Kalem iazetestnde blr karika- Mansal kömürünün narbı pera- lan terlemiş. yirmisine yakın 
w Nmreti c:elilelnia nhaatile ta• tlyetıne tlbl bllOmum kamyonların - Y~ndan tramvay gele- tür. Hürriyetin çıkması üzerine kende olarak ı o buçuk kuruıtu. dellkanbyclı.ı> Yahut: "Ben par· 
Wibnittirıt diye bir kayıt nrdıı beflncl tafllest 23/11/M2 pazarteal cek de oyle kalkacak!.. uMüsavat» tan bahseden iki ha- Nakliyat fiatlerinin artmasa münaae- mak kadarken o .,elfnllk kızdı. 
timdild Wdar d buna muadil ı,· ıtınti sevtedll~etıerdlr. - Hani bu tramvayın biletçi· remağası şöyle konuşuyorlar· betile Belediye, kömür fiatlerini ye- Aqama sabaha evlenecekti.• ~-
kontrol Pdun a, ımaLdır (YJ. 2 - sevke tAbl ltamJcmlann pllka si, hani bu tramvayın arabacı- _ Müsavat böyle ml ol~r? ... nid~ teabit etmeğe lı:arar verıDİftİI'. bl bir .,takim tahminler! •• Ne olu· 

psa tat • numaralan qalıda gösterllm.lştir Bu sı?.. Madem ki bf h k gibi lama Damıt encümen tarafından veril• yom •.• Bu kadar şom al'ızh ol· 
... aedı aaçııkbiım tetkik kili değil- kamyonlar o gtin saat ıo da suitan.. - Şurada kahvede keyif çatı- Herk z er es 0 - lı:arara söre Bulpr kamürilafln mai& ne lüzum var?. Ben bun11 
dir. Bedii kOJllrola kuclettiiimi bu- ahmet meydanına getlrilecetıır. yorlar. Efendim böyle şey olur ~~vata ~~ı!lzlm gibi olmalı ld toptan fıati ' 12 buçuk. perakende kendi hesabıma sö:vlemivonnn. 
nda ~) 3 - Bu güne tadar yapılan llan ve mu? .. Bağınruz da gelsinler... 

13 
t -t edelim. olarak 14 kuruı. yerli kömürün top· ctinkft heniiz bu yaş Nat Pin'ker. 

Alda "' gelec:ektir: •ea.tea.de, tebUpta ratmen geUrllmeyen kam- Beş altı ses birden hayktnr. d f e 1324 tarihl!t:: tan fiati 1 O buçuk. perakende 12 ku- tonlanna lmacak çafda deli· 
kitaplarda eldi,.etnamnider, Mlll 1onlarm sahlp veya toförlert M1ll1 Kadınlar tarafından bir ses: ~rS ,!! .... ~ mm: poblrlll !!!.. ........ _ ruı olarak teıbit edilmiıtir. Jim... Aleldmum mAnam .bfr 
lkobl phacl • aahip ._. 1tonmma mahtemeA.-ıe verilmekle _o ne kardeş?.. Beynimde . 6 ..... ""'ren ...a....- ... . gavretk"Ufe işaret etmek ma'k· 

etnaınesme beraber bensin tarnelerl ı.tJrdat ec:U.. öttü ne balınşıyorlar? tür... ~er taraftan meşe odunu fıatleri sadıru giidüyonun. 
laanunnlu ,._. :ruclaia halde Dİ- =rı:: her hang1 bir tekUde çabf. ... .:.:Sus kızım ... Erkekler tram- Tahta sıralara küWı glbl ko- 1 ~ lıraya çı~m11tır. Şehri_mizdeki bü- Genç olduğunu fdclla eden ee-
~i:~1ıeıt bir cencl.-e)'e meydan nrllmlrecettlr. vaycıya hlddetlendiler galiba. .. caman kocaman fesli polls şaklr- Y.ük o~un tıcarethane~en kıpn en mlyete kup ~çllk ~erini 
- - • 4 - Yutanda tarihi l&terlllen Tramvayı kaldıracaklar dan oturmUflar... Birl orta sıra- ııddetli zamanında bıle odunun 12 öcleyerekth- nu..n.. bls baldkt 

günde saat 11.30 a tadar muayene ··· da ı· _ı__ zı • 5 .... 
Malhaatta IMr vatancl ... ym· mahallinde bulllllDlQan tamJOD1ar - Yukandan gelmeden bu gl- . DUfil mışıl uyuyor, yanına diz ıral.Ulll fa aya çılcmıyac:aiım temin ihtiyarlara bile egenaln!.• denil-

Wlmaai Wır claaolaui f•k•idirı dant.e gelmemlf addol~ der ml canım?.. Biz kadınlılt- çöken öteki pklrt ise bir süpür- ediyorlardı. Odun fiatlerinin 12 lira· ihtiyarlan bile a~!.• denil· 
Yalma ...... ...ı mlcl&S..W-. a _ Kamyoniann mtıtehassısı~r ta· mızıa akıl erdlrlyoruz dal .. » ge çöpü lle arkadaf)nm lmJağmı dan 1 S liraya çıkması. nakliye fiat- lenilcllli bir dibıy8da ,...,.orm. 
...... ı •;,ıaw.. .._ enaf rafından muayenesi :yapılacatmdan Bu yıllar içindeki mizah gaze- karıftmnakta... Hoca bit talebe- lerinin artmaamdan ileri plmekte- Hikmet Feridun Es 
lll'W)w. Şa,.tı cBlliTa ~ 16fierllen saatte toplantı mahalline teleri tramvaya dair esprilerle y1 kaldırmış, şunları soruyor: dir. Motörcüler. Karadeniz limanla- ............ - ....................... . 
,.. .......... ..- ...._. ._ settrUmelerl lbımdJr. dopdoludur. tŞt.e şöyle bir konuş- - Pou. nedir? nndan bir çeki odun için ı o lira B Saffet Sezen 
........ ,--- 16Jı..w __. 1 - tabu 111.n ıeblllat ma1ı1,yet1n. ma. - Adaletin vuıtat lcralyeat.. nakliye ücreti almaktadır. Yakın_. • 
........ _. • ........ clecl1'. - EvlAdım Akaaraya gldece- - Adalet nedlr? mana kadar bu &cret 6 -7 liracı.. hi...._ _.. ;;: .. ~~ ... ~151 °;..... ..... l1Jn. Ne kadar lflrer? - M88f1D muntazamen çık- fazla deiildi. Toprak mabaülleri idare 

__. ..- -· - • ....., -· Mil, sas, S441, Yayan gidersen bir saat masıı ı· · · · ld ili ,..__. •+a-. •atrr ... ol-. 341'1, Mel 34'10, 34'11, 34'11 34'18 3480 t - bin lkl ti O Ev.t bir bü••m.. Münakal&t Vek&letf, nakliye fiat- mec 111 re111 o a 
8-iiiıa ~ ettiiim WI • 3IOI 3512' 3541 SMe, ~ 3585, seoo' ramvaya ersen saa .. e • zamanın 811 3 ..... lerini evvelce teabit etmlfti. Şimdi 
llrıt : ,.._ • .... 3•' 3608• 3808• 3829 sao 3m· .. · zam«nkt mizah muharrirleri en derdi ve aynı •manda en büyük motörc:lilerin alcLldan fiat Uç miali Beledi)oe llı:tiaat müdürü B. Saffet 

ili ........ _,_ ...... 3141° HfG' 1110 nıi ms' ne .. · nci ziyade birlbtrlerlle uğraşmışlar, mizah memıu. Vaapn ~- fazlada. Şayet muhtelif ae'beplerden Sezen, Toprk mabaulleri ofiai idare 
....,_. b1lt ve .-ti- ..._ na: nu: 3'112

1 

1'118• n• mı' 3'1M, birlbtrlerlni parmaklarına dola- !nasıl_ Yalnıs bu meaeleye dair dolayı evvelce konan reami fiatler mecliai reialiiine terfian tap. edil
,._. iMi .•• Billlria, ..__ tafti. m2, SIOI. saıo: saa: ~ 3145' 3M'1 mışlar. Meseli Bofbolaz ile dal- dilimizde ne fıkralar. ne meddah müaait deiilae MilDabllt VeJcaleti- mittir. n,.m emrinin bqünlerde 
hm, all t.laoeainden ,.ı.m otLan 3890. 1111, mo. 39U. ım, IM'1: sm: ma yanından ayırmadıiı ar:U,. hlklyelerl vardır, ne karikatürler . . ti ~ t1dk ed ek fia 1 • tebliğ edilmeai beklenmektedir. lk-
....._. -....... 1191, 19H, 1998, 4013, 4011. 4026, 4032, dqı GüW>ı şöyle konuşurlar. yapılmamıştır... Sarayda bulu- nın .~: b"t e tm • ~d t j; tiaat müdürlüiüne kimin tlyin edile-

(V& - N6) 4033. 40IO, 4048. 4067, ae, 4084, 40M, Boşboğaz bir muharrire işaret nan meşhur tuhaflardan birlnJn yenı en ea ı e ~. ır. ceii belli deiildir. B. Saffet Sezea ...................................... , !:· ft08, •ııe. '121. ü28. f129, flll. ederek izahat veriyor: «Çizme hiklyesllıt bunlar içinde !.8°b~un ~ruk: ih=~nnm- halefi geldikten 80llra yeni vazifeai-
• flM. fl17~ 4180. f188, f188. '1'11, - Bu muharrir tanınmıştır. pek meşhurdur... Hünklrm çiz- an u no a ç m r. ne iltihak etmek &zere wehrimizdea * Emin&nü Halkevi reialiiine ae

tilen B. Feridun Dirimtekin dün aa
Jaah Ankaradan tehrimize gelmit ve 
~eni vazifeaine bafl&mlflır. 

~.ı"! Tramvay durak yerlerinin talı
~ berine tramvaylann aüratleri 
"- •ferlerin devirleri artmııbr. Ba 

"M'llllDir &,dala aetice nrmekteclir. 

=· =· =· 4208, aıı. 4221. f22'1, Müteaddit gazetelere ücretle ma.- meslnln bir türlü çıkmadılım , .................................... _ hareket edecektir. 
m 2' 4m' mı· =· =· =· =· kaleler gönderir. Paraya ihtiyacı gören komiğin: naatindeyiml.. Devir devir hal- B. Saffet Sezen, d&rt aeneye yaba 
4314: 4320: 4323: 4334: asa' ase' ma: ziyade olup da çok yazmaia vak· - Tıpkı bizim maaflar glbl.. kın nelere güldilğünil, memle-jibir zamandanberi l.tanbul Selem. 
4344. 43f7. ' • ti bulunmadıilt 7.8Dl8lllar yazıl- bir türlü çıkmıyor!. kette en ziyade hangi oeyıertn. yeai lktiaat miidürlüiünde balua-

Qataıca llUf blr makaleyi ortasrndan lld- Tarzmdakl meşhur aözOnden hangi vakalaruı ve hangi tiple- maktadır. lqe itlerinin Beledi7e,• 
1'1 42 '12 ye böler. ba§Janna sonlanna beş bahsetmek tsttyonmı ..• Baki de- rfn milah. mevzuu oldulmıuldeni anaanda büyük pyretler 

ŞUe on satırlık tumturaklı cümleler virlerdekl bu .... fıkraları toı>- ba§ka bir yazımda anııtacaıun... göatennifti. Yeni vazifeainde aıuvaf. 
11 il lllve eder. QQ un psetelere Janaa mOhlm bir eser olur b- Dmn ....._ BI lakwet t.....ı 



c:- hlfe 4 AKŞAM 

Tanzimat de r·nde hare • 

Uc e e 
insanın vucudu nelere muhtaçtır? 
- Etle balık arasında bir mukayese 

oosevelt: " Har i 
n t sına geldi 

h .. a unun gezin i eri 
1 

Her §eyin pahalı olduğu bu de- dırlar. Fakat bugün yalnız gıda al
virdc en az para ile en lüzumlu ııe- mağa muhtaç olan kimselerin lezzet 
kilde beslenebilme bugünün mühim ve manzaradan ziyade kannlannı 

Mamafih görülecek 
bulunduğunu da 

muazzam bir 
ilave ediyor 

• 
iŞ 

Saray kadmlannm seyre, gezmeğe mnyun (Bahariye) yahut Kağıthane bir meselen halini almıotır. doyurmaları mühim olduğundan, ba-
çıkma.lan her zaman mühim blr köşklerinde durup dlnlen1rd1. İkindi Cansız vasıtulnr nnaıl ki kömür- !ık etleri ile diğer etleri mukayC8e Vaşfnıton 18 <A.A.) - Cumlıur
mc ele say~tır. Haremi hümayun namazı dn buralarda kılnurdı. Ba- süz ve benzinsiz ~leyip hareket ede- ederek balık c+ile daha ucuz besle- reisi B. Roosevelt. Ne-vyotk'ta Va~ 
padişahtan fzins1z s:ıray haricine zıın çağlaynnl:ım yakın yerlerde otu.. mezse, canL bir motör olan insan nip beslenilemıyeceğinl, balık eti dort Astorla otelinde günfln mesele-
çıkamazdı. rurlnr, etrafı seyred~rledi. K~k bek- vücudu da gıdasız işliyemez. Şu yenilirse diğer et yenilmiı kadar gı- Ierl hakkında gazetecilere beyanatta 

Abdülmecit devrinde haremi hü- çllert bahçelerden topladıkları mev- farkla ki insan motörü cansız vasıta- da alınıp alınamıyacağını göz önüne bul1JD.JD.uştur. 
mnyunun brujlıca gezlntl yerl eski stm meyvalıınndan lknunlarda bulu- Itır gihi yalnız benzin ve kömürle i§- koymağa çah~cağız. Bu beyanat radyo ile ~redllnı4-
Çıra!;an sarayının mabeyin kısmın- nurl:trdı. Kl'ığıthanenln yoğurdu pek lemez. o. ancak yapılan daha kan- ı 00 gram et içinde aşağı yukarı tir. Cumhurretsı, harbin cı&ıüm 
dakl bahçe, ynnl ş1m.dlkl Yıldız mtan huedrdurlk:. Haremağcd 

1 
dlalnn bu yoğurt- şık, dnhn çeşitli olan birçok madde- şu maddeler vardır: 20 gram albu- gunnoku~yl...!~v~~attncmlnı ~~~ 

parkı ldl. Bu bahçe Mecidiye camı- t a er er l 1 1 b·ı· y d·w· · ki · 2 IO l)U ~,.....,. :ıuu.ı... -·~ ~ 
sın den Yıldız s:ımyma knd:ır imtldat Kadın ve SUltanl~r bunlan ~tı- ~r b. çk ı~a 1 ~r. w ed ıgıdı: yem~ e- mın, - gram yağ, takriben 1 hatta içinde ıı.Jman iki habere tstınat 
tderdl. renlere nUyyeler verirlerdi. rı.n ır ı~~. 0~? an o~ruya :n- gram tuz, pek az hidrat dö karbon, ettlrdiC'fnl 1lhe etmlşUr. Bunlardnn 
Çırnıtan sarayının asıl bahçeslıı- Her kadın ve Sultanın maiyeti sa- z~ ve ~o°!u1'. gıbı k~on ':erınegc, l\"e 50-6.? gramAkadar da ~u. Bundn bırt şım.aıı Afrlka'nın 1sUlfısı. di~erl 

den mabeyin bahçesine o zaman pek hib1n1 takibcde.rdl Fnknt hazan tnl- dıger bır tahırle enerıı temm etme- ba§ka vucudn lazım olan vıtaminler: Salomon?ardakl deniz muznttenyetı
dar ol:ı.n sokak tlstünden kafesli blr talar arnbalannı İstanbulun her tn- ğe yaınr. Bu maddderin başında bü- 100 gı:am et vücutta yanarsa takri- dlr, Reis, Salomon adalnrı muhare
kopru kurulmu:tu. Bn mabeyin b:ı.h- ra!ından Kağıthaneye seyrann gel- tün §ekerler, unlar 'V'o undan yapıl- hen 105 kalori verir. Gene 100 besi için: o:Tnrlhfmlrln en büyük mu
resindc asırlar görm~ bfiyüt aıı-aç_ ~ arabal:ır arasınn karıştırmn.ktan mış bütün gıdalar, patates, kcatane f gram balık eti içinde ıu maddeler harebelerbıden blrb demlşt1r, B. 
lar, k ruluklar, çiçek tarhlan, mey- husus! bir zevk duyarlardı, Böyle fır- vcı saire gı'bi karbon hidrat denilen bulunur: 20 gram albumin, t,5 - 8 Roosevelt cllnleylcllert uyanık bulun
va ağaçlan, serler, kuşhaneler, ti- saU:ır d:ı bu kalfalardan safdlUnc gıdalarla yenilen bütün yağlar gelir. gram yağ, 2 gram kadar tuz, 55 _ 70 mağa. davet ederek sevlnllecek saa
danlıklar v:ırdı; sun'i olarak dereler b!r ipeklrlık heveshıe kapılanlar Bir kısım gıdalar da albuminli gram su ve vücuda liizumlu vita- tin h<müz gefmed1ğlnden bahsetmiş 
vficuda getırllmlşU. mern.k ile :trndllerlni seyreden genç- olup bunlar vücudun yapısına lü- minler. Gene 100 gram balık eti vü- ve demiştir ki: 

de bulunan aınl.rıı.l Danlel J. Ca.lla:cg 
han vardı. Amiral, düşman filosu 
nun, ortasına girdi. San Fmnsisko' 
düşmanın Qç gemisine darbeler ın 
dlrdl. Bunlardıı.n blrl battı, Knıv 
zör boy ve ate<i kudreU bnlmnmd 
kendtsıne tistün bir düşman zırh! 
na bir borda hücumu yaptı, Knıva 
zör bu zırhlının bilyük toplannı sı 
turdu ve gemly! o kadar hırpal:ıd 
ki, torpldolanmız, destroyerlerlmiz v 
ta.yyarelerlm.Jz onu batırm:ıktn gfiç~ 
lük çekmediler. 

San Frnns1sko birkaç isabet nlmış., 
tır. samımı dostum ol:ın nm1re.1 
caııangham ile kıı.hrnmnıı sub:ıyl~ 
nndan ve erlerinden 'birkaçı bu mu't 
harebede hayatlannı vermlşlerse d• 
San Fr:ınslsko tıdncı kaptanı tal$. 
fından Umana getırllm~lr. 

Padişah tarafından haremi hü- lere kalb tutuşturaenk tatlı nazarlar zumlu, adeta vücudun yapı taşlarını cutta yandığı zaman takriben l O 1 o:Hep1m1zln önünde muazuun bir 1ş 
m ~una btı bahçelerde gezlntıye ::nü.. 1ait.fed1 ıı1rıedr1, sonAnro.karab~ içine çekLk teşkil eden maddelerdir. Bunlan kalori verir. Şurasını unutmamak la- duruyor. Bu döğ~ek vo galebe Gundalcnnal'dakl bahrlyc s\ı 
saadc edlldlğl eünlerde bahçıvanla.r ver r er ca nrn ..... ya yana._cma h 1 . d f 1 d k. k çalmağa çalışmaktır. Muharebe hat- Uıhenda:zlannın kumandanı rrencr~ 
ve muhafızlar çekilir, dışarıda dıvnr- söz atmak· 1mkft.nı olınadı(';ı içln 1ş ya ayvan et erm en ·veya asu ye, zım ır ı gere et ve gerekse balık larunız Klska'dan Muımanslfn, Tu.. Va:::ıdegrlft dün filo kumandanı an~ 
far boyunca muayyen ır.e ııfelerde böyle yanık nazarlar teatisinden llerl nohut, bakla gibi hububattan alabi- kemiksiz veya kılçıktan çıkarıldıktan nus'tan Guadalcanal'a kadar uu- ral Halsey'e bir mesaj gonderere-k 
a ker nöbetçiler ikame edillrcU. gidemezdi! liriz. Yediğimiz maddenin cinsine sonra 100 grnm hesabedilmelidir. maktadır. KuvvcUerlmlz ııcrledikçe kendlsJne şunları yazmıştır: 

Harrm alan bahçenin geri ka- Ban kalfalar da seyyar muzlkacı- göre hayvan alhumini veya nebat Balığın ve etin yağları, miktan de- bu hatlar uzayncaktır. Pek çetin mu- Sayıca 1.lstun düşmanlara karşı 
nbn t hliyes1 için dolaşarak: l"rn muhtelif havahr çaldırırlar, albumici ismini alan bu maddeler ğiştikçe verecekleri kalori de o nis- harebeler vermeğe devam edeceğiz. mükemmel bir surette mucadele ede. 
H lvet• Halvet! halkın bu muzlkacılar etrafında top- birçok çeşitlidir. Canlı motörün :>·ıp- pette çoğalır ıveya auılır. Geçen iki hafta pek fy1 haberler rek anlan ezici bir bozgn=ıa uğratan 

Dl e ba ınrlardl. Sonra kafesli !anmasını uzaktan seyrederlerdi, ranan kısımlannı telafi etmek için Şu halde yukandaki rakamlara aldık, Birkaç gün evvel ordumuz A!- askerlerimizi dellk deş k olan ınığ .. 
k nun " Çırağan sarayından Bazı defa HünkAr Haremi hüma- ve bilhassa 'büyüme yaşındaki çocuk nazaran hayat için lüzumlu olan al- 1 r1kanın şimalinde 1lerledl. Dünyanın ferleı1mizle se fı.mlanz. Onları tak• 
bahç ye gld n dar seçJdln cpı.la.n yunu kendlslle birlikte seyrana da- ve gençlere albuminli gıdalar mutla- bumin, vitamin, yağ ve tuz cihetin- öbür ucunda Japon kuvveUerı gece d1r ediyoruz. Blze böyle: insanlnr he,. 
nçılırdı; h""r ın1 hümayun d:ı. bura- vct ederdi. Böyle daveUerde Saltanat ka verilmelidir. den '1er iki et biribirine müsavidir. Sad ~omolln ~dalarında~ mevzllertmıze diye etUğl için Ct'nnhı Hakka. 
d n g "e'""k n-ırka giderdi ara.b:ılan protokola göre sıraya dizi- c 1 d d h 1· H 'k .. d d .d d .. k Oı;ru eıledller. Duşmanı durdur- şükredellm, Mlllet.lertmlzln bu h~~ 

" ... ....... · ll dl B la k büyü k , ene son sene er e mo a a ıne er ı ısın e e hı rat o arbon de- mak için gö·nderdl7rim1z k etl rln ı.uu o ntlye iştirak ederse padişah r • u seyran ra anca k aı- 1 .t • d U d h kk k ·ı k 1. dd k .k ı:. uvv e • esnasında ve her zaman buna lflyı1' 
y:na yıı.vaş onde yürürdü. Sonra fnlnr iştirak edebll!rdl. Diğer cariye- ge .en vı amın ev ~u a. mu a :a ~1 en ııe er ve emsa 1 ma . e e 81 

•• - başında San Fransisko knıvazörün- olmasını temenni ederlz,11 
l e 7re h t 111 dl so-ırnlmalıdır. Bu ıvıtamın demlen tır. O halde balık ve et yenırken vu- =::::===================~~;:;;;;~==== kuçuk şehzadelerle snltnnlnr, kadın ere ayrıca g zmeı;, ru sa ver r • dd 1 d .. . . . . -=-

er ndller kalfaları ve hlzmetıerlne Saraya avdetten sonra kızlar bırl- ma e er sebzeler, meyvalar ve a- cuda luzumlu kalorıyı almak ıçın ek- MevlQdu Nebe vi .,.••••mmmaıımı•mır.':lrı 
m mur car yelerle geçeıierdl; bun- birlerine o günün bütün hı\dlseJerlnl ha doğrusu nebntlarda meydana ge- mek, patates ve sair gıdaları bera- ır 
1 n a arayda hizmette "Ye muhafa- en ehemm1yets1zlertne kadar gördük~ lir. Vitaminli maddeler, bunları yi- her yemelidir. Bir kilo et bugünkü Yol ve Yapı Limited Şirketi şerikle.. 
zad:ı kalm:ığn mecbur olanlardan lerl, lşittlklert şeyler hakkındnkl hls- yen hayvanların etlerine geçtiğinden piysada 150 kuruştan fazladır. Bir rlnden Meclt İboğll'ln blrnderi mer-

Sinema mevsiminin en büyuk 

h • eki ·· J • • • kil ı hum Fettah İboğll'ln ruhunn 1ttıhaf m da hııremd ki diğer kızlar tıı !erini, diişüncelerlnl naklederlerdl. Bu ayvan etı yem e veya sut erını ıç- 1 o etten a ınması lazım gelen mad- edllmck üzere vefatının kırkıncı gü-
zaferi 

klb derdi. Bunlar bir sel gibi geçer- mevzu yen! bir davetin vereceği şevk mekle, :>ahut da sütten yapılmış olan deler bir kilo balıkla temin edilebil- nüne isabet eden ayın yirminci cuma 
ler ve buyük puka yayılırlardı. Bu- ve galeyana lntlznren onların zihin- terayağlarını yemekle de insanların diğine göre kilosu 50 kuru~ aşını- günü cuma namazını müteakip Te&-
r:tda kızlar kelebekler g1b1 çiçekten Ierln1 nğız.lannı günlerce işgal ederdi. vücuduna girebilir. Yalnız şunu ila- yan ve halkın kolaylıkla temin ede- vlklye cam11nde MevlOdu Nebevi 
rlçeğe lroşarlar, ağaçlara tırmanırlnı, S:ıray kadınlan haremde kendllerl ve edelim ki vitaminlere diğer gıda- bildiği torik balığının ete pekala ter- kıraat edlleceğinden dostıannm ve 
aUa.rlar, zıplarlar, bağrışırlardı. lçln eğlenceler de tertlbetmez değil- lar gibi kilolarca ve litrelerce lüzum cih edilebileceği a~ikardır. arzu buyuranların teşr1flerl rlca olu- Türk filmlerinin en güzeli 

Bütün Istanbul alkışlıyor 

R F.Fht KEMAL - HAi.İDE pJş. 

KİS - ZEURA - A\'Nİ - YA-

Akşamn doğru haremnğalanna ge- lerdl k E Ad 1 k Bal w . "-') w• 
C 

· " ilnl ri H ........ ",.. 1 1 1 11 yo tur. n az a eta tarh mıyaca ıgın et yenne geçeoi ecegı göz nur. 
ne: um.. C e :ı ..... "'6a an z n k d ··zı · · kJla h ·· ·· 1 b 1 k 1 k · 1 

Halvet ı Halvet! olduklan saatlerde kadınlar ve şelı- a ar cu vıta~~ ~ r~ ... ayret onı.xıe 8 ı~ınca a 1 mem e eh o -
n ye avdet lş:ıretinl verirlerdi. zade harrmlert sarayın ıç bahçesinde verecek kadar buyuk ışler gorur. Bu masına ragmen, lstanbullulann ma-
Butun gim serbesçe hava almış gezerlerdi. mik~tarı alan iruıan -vitaminsizlik has- alesef çok tanımad ıkları balıklar 

~aroy gençliği biraz abus çehrelerle Burada ba.şlıca eğlenceleri hav\17- 1 talıgına tutulmaz. !hakkında kısaca bazı malumat ve-
küçuk guruplar halinde köprüden da kayık yüzdürmek, nr:ılannda hay-ı insan vücudu tuzlara da muhtaç-,reyim: 
geçerek. ellerinde çiçekler, meyvalar- vnn. seslerlnl tnklldetmek, kurulan tır. Bu tuzu:ı ba~ında yemeklerde Balıklar iki kısımdır: 1 - Muha
la araya donerlerdl. salıncakta kolan vurmak gibi şeylerdi. yediğimiz tuzlar gelir. Fakat yalnız cir balıklar, U - Yerli balıklar. 

G zintıse çıkmış olnnların içeriye Salıncak cğlences1n1 baznn padişah yemek tuzlan da kufi değildir. Vü- Muhacir balıklar isimlerinden anla
a~dctıerlnden sonra haremağalan dııh1 seyrederdi. eudun yapısına lüzumlu olan potas- şılacağı veçlhile, hicret eden, bir de
ba.hçede kayboL'llUŞ veya uyuyn. knl- On dört. on beş yaşlarına kadar yum, knlsiyum gibi daha birçok tuz- nizden diğer denize muhtelif mev
mış klmse olup olmadığını anlamak aenrc~;~kl ı daha buy~~ 1~~ lann da vücuda sokulması liızımdır. ısimlerde göçcdcn balıklar demektir. 
fizerc etrafı dol8§1rlar, araştırırlar- yayk~l ere oynamak Biz farkına varmadan bu tuzlan Bunlar orinoz (thon), palamut (pe-
dı. Kendlleı1nce buna IUmat hasıl ıev A • sebzelerden ve etlerden bol bol alı- lamid), torik (ebonit), u!kumru 
olu ca okprünün kapılarını kapar- Kuğıt oyunlan uğursuz sayılırdı. ( ) k ı ıı· · ludı. B k•-•ft ... b1_.__ te yoruz. maquerau , ·o yas {co ıace), ıs-

azan u.uır saray wı u .... .n.;e • P- G d .. h. b. le t · h · ( h · ) k 1 
Bu bahçe gezlnWerl her sene llk- tU çıkarlardı.D Bu teptll çıkmak bir ı ~mızın gen~ mu ım. ır ısmı- . avrıt, amsı anc oıx , ı ıç ve aa-

bahardi' ve yazda birçok defalar dairenin kızlan karnaval elbisesi gibi nı teşkıl eden yaglara gelınce: Bun- ıre. 
yapılırdı. İlkbaharda hareml hüma- acalp kıyafetlerle diğer btr daireye lar da hayvani ve nebati menşelidir- 1 Yerli balıltlar: Bunların içinde 
yuna Kfığıthane seyranına. da mil- sürpriz şeklinde gltmE'ktl. Böyle zlyn- ler. Meselii, hayvan yağları=ıın ba- yassı balıklar da vardır. Kalkan. 
sande olunurdu. Bu çıkış kısım, ıu- retıerde birçok muzlpllkler yapılırdı. şında kuyruk yağı, iç yağı, tereyağı kırlangıç, mercan, lüfer V. S. gibi 
ınm olurdu; herkes nobetlnJn gelme- Eski ~!ardan bazılarmın val- gibi yağlar gelir. Nebati men~eliler 1 balıkl r yerli balıklardır. Balıkların 
s1ne bfiyük heves ve sabırsızlıkla ln- deler! ve hasekllerlle birlikte Edlme- herkesin bildiği gibi zeytinyağı, pa-lalbuminleri sabittir. Yani hemen her 
Uzar ederdi. ye kadnr ıeynhat etUklerl olurdu. muk yağı, vejetalin ve saire gibi yağ- türlü balıkta albumin a~ğı yukarı 

Hunklinn ıznı .sultanlara ve tadın İk1ncı Sultan Mahmut Yeniçeriliğin !ardır. Yağlar yukarıda bahsettiği-lbiribirme müsavidir. Ve diğer yedi
e!cııdllerle teşrifatçılık vazıfesllo Jl'ığvındnn evvel bir sene Haremi hÜ- miz ıekerler ve unlar gibi daha zi- ğimiz etlerden aııağı değildir. Balık
mukellef birinci ve iklncl kft.Ubelcr m:ıyun ile bahar mevslmhıln birkaç yadc ,,.ücudun ısınmasına ve enerji- !arda asıl değişen yağ miktarıdır. 
marlfetııe tebl1ğ edillnU. g{lnil.nil KMıthane köşkünde geçir- sine yarar. Balıktaki:, ağlar olein cin.sinden, yani 

T rlfatçılnrdan birl: m1ştı. Vücudumuzun suya ne kadar ih- zeytinyağına daha yakındır. Bu yağ 1 
- Bu cuma gunü büyük gezinti Sultan Meclt zamanında saray ka- tiyacı olduğunu da unutmamak la- miktarı mevsime ve balığın cinsine 

varı dmlannın ilk inkişaf günlerı:ıde bun- zımdır. göre çok değişir. Balıklar en çok. hu 
O ye nöbeLI gelenlere haber göti1- !~nbn ]Avnıalpalı ka.dınl~rla dmünednsllebet.. Mademki insan gıdası hidrat dö mevsimde, yani aon'bahar nilıayeti 

rürdü. ~ u unm arma musan e dlğl k b lb . ~ • . I il k b la d ( z1 "1 1 
Bu haberi haremde kap:ılı yaşayıp gibi sarayWarın arabaları yd ar on, a umın, yag, ıvıtamın, tuz e ı~ a~ ngıcın a en a a yag ı-

duran gençlerin. Ya§lılann kalblerl- çrknrak freıık mağazala~a s;~:me~~ ve sudan müte§ekkildir; o !halde biz dırlar. En fnzla yağlı olduklan vakit 

1 nı vk ve sevinç lle doldururdu. rıne de ses çıknlmazdı öyle bir gıda bulmalıyız ki, içinde ı 1 00 gr~ balık etinde 1 O gram ka-
l-la beri alanlar hazırlığa koyulur- Sonralan bu mfisam.ahn kndınl bu saydığımız her ıey bulunsun, ve d~r yag buluwnur. Migri denilen dc;:-

1 arın ı nız yılan balı ·· d 36 ardı. Gençler il.çer, dorder ve arka- İsbnbulda. kapalı çarşı esnnflle alış ucuz o sun. 1 . ·w· gının yuz e sını yag 
d bir arabada bulunmak 1çln söz- verişte bulunmak üzere Nuruosma- Yukarıda söylediğimiz veçrule teşkıl ettıgı göz önüne alınırsa, bazı 
l r r, takım, takım aynı renk ve niye cıımls1nde hün:ktır mahfiline büyüme çağındaki çocuklarla genç- balıkları~ yağ itibrile de etten daha 
(.C'k de fcrııceler tedarik ederlerdi çıkmalarına izln verllmek suretinde ler ve bazı hastalar için en lüzumlu fazla yaglı olduklan anlaşılır. 

S ravda ötcdcnberı erken yenUen gen~Ietilm1ştl, ve alınması muhakkak lazım olan Beyaz etli "·e yassı balıklıır en az 
ku luktnn sonra. herkes hazıt"bulu.. Ancak bu yolr:b müsaade ve müsa- nlbuminleri biz en fazla etten temin yağlı olan balıklardır. Bu bnlıklnr 
nurdu. k mahnlıı.r sa.tay kadınlarının İhlamur ediyoruz. Kümes hayvanlıırı ile kuş her ne adar doyurmak. ve kalori te-

Kadınefendlle.r ,.e Sultanlar için k k 
Jk' r aUı saray arabalan teşrifat öşkünde mabeyincllerle aralarında etleri bugün elde edilmcai herkes min etme vcı hele fiat itibarile halk 
protokoluna göre saray avlusunda sı.. hadis olan bazı maceraların. Sultan için mümkün olmıyan pahalı ve na- için çok elverişli değilse de midele
tnl nırdı. Mcclt ve Aztz'in kadın ve ikballerin- dir etlerdir. ri zayıf, perhize muhtaç ve nekahet-

~rnmb!rbur1kaç~~ft:_aıu ve menk"Übiye.. Balık ve diğer ~tlcre gelince: Her teki hastalara çok faydalıdır. Balıgwın 
Harem ağaları bu arabalara lüzum- •• ec a...wuı açık harckeUerl- iki . d 1 1da b b k f · · d kj ğ k 

lu eşyayı yerl~tlrlrlerdl. Bunlar derL nln halk diline dlişmesinl tnta l sı e et o ma era er gere ı- ıçın e ya ne adar az ise hazmı 
den bir mahfııza içinde su dolu ~le- m~UI ç eye. at ve gerekse le.zzet ih'barile farklı- da o kadar kolaydır. Yağı en fazla 
mcıı gümüş ~ilrahl. bu sfirahlnln vı- Sultruı Aziz b:µan Ayazağa köşkü- ....................................... , olan toriğin midede 5 - 6 ıaat hat-
dalı bir tnpa ile tapan~ ağzı UstO.. ne _ çok defa dama oynadııı.ı bu rln HOnkdr mahtllerinde vaız dinler- ta daha fazla kalması göz önüne Alı
ne yerleştırilm~ bardak, ıçinde men- köşke dama. köşkü dahi denll1~ _ lerdl. nırsa bunu yiyen insanların kolay ko-
dll, el aynası, sadaka. verilmek için cariyelerinden bir tnçmı getlrlrdl Sonra ist:ı.nbulda. Sultanahnıetten !ay acıkmıyacaklan da anla§ılır. 

Teşekkür 
Sevgll1 oğlum ve ağ:ıbeyimlz Gfun.. 

rük Muayene memurlarından Sadi 
Avğen'ln pek genç yaştn bizleri son
suz tees.5ürlcre gark eden ölihnü do 
layı.siyle cenazesinde hnzır bulun-an, 
telgraf, mektup ve telefonla ncılan
mıza 1§tlr0.kle blzlert teselll eden kıy_ 
meUl dostlarımıza ayn ayn teşekkür 
borcumuzu lfnya sonsuz kederimiz 

ŞAK - NADİDE - SEllİl\IE 

REŞİT - l\IUAIDIER, 

Yüzlerce 
4 ncü 

figuran 
hafta 

mtuıı olduğundan gıı.zctcntzhı lfitfü EL HA M R A 'd deliletlnl rica ederiz a 
Annesi: Zeynep A;ğen, Kıı.rde~Ierl: 
Komisyoncu CemU AvRen, Neriman 

Oral, Mellhan Ervora, Aliye .. ._••••••••••••# 
Özsalan, Bey'ban Avıten 

İstanbul yep yeni bir heyecana ... 
Sonsuz bir zevke hazırlanıyor ... 

Dahi Rejisör •FRANK KAPRA:. nın yaıattığı 

Gary Cooper - Barbara Stanwinck'in 
hayat verdiği 

A • • 

a ım ihan 
Asnn en büyük Jnkllnbı ... Sinemanın en müstesna blr zaferidir ... 

nu AKŞAM L & O ~ siNE.'l\lASINDA 

Bu .§aheserl a.lkışlamaı;a koşunuz. 
DİKKAT: Az kalan numaralı yerlerinizi liıtfen erkenden knpntınız. 

Telefon: 43595 

Bu akşam ~A~A y sinemasında 
Güzel ve sevimli İdeal çift artist 

TYRONE POWER -
BETTY GRA BBLE 

-İlk dela olarak beraber yarattıklan 

KAHRAMANLAR Fil S 
Büyük lmhrrunnnlık ve fedakArlık Filıni başlıyor, Muhteşem ve 

hıs.,t bir mevzuda, emsalsız Aşk Dramı. Bn fflml mutlaka gidip corünüz.. 

ı>:ıra Ile dolu bir kese bulunan Qstft Harenıağnlan etraftan kim.senln geç~ Fntihe kadar caddede snray ara.bala- Şimdi huld!a edecek. olursak: Ba
~lı bir küçük çanta gibi §eylerdi. memesı lçm nezaret ederlerdi, Akşam nnm katar gibi geçtığt görülürdü. Irk eti çok yağlı ohnıyan aıgır, dana, 
Salta rnbalnrctan en öndeki sarayın yaklqıncıı. kızlar büyük havuza girer Her arabada. ~. renk feraceli, koyun 'Ve keçi etlcriınden aşağı kal
Derle~:ıL kapısından ç kınca 1klncls1 padlş:ı.b da havuz bn.şında kö.şk~ lnce yaşnnklı Ya§lıca, genç, süs!ii, :r.a- mamaktadır. Onlar kadar doyurur, 

lirdi • Böylece sıra lle hareket ed.1- sayebanı altında kızlnrm vücutlan- rır ikişer, üçer saraylı bulunurdu. Bu onlar kadar vücud ]azı g le kn- amıınıııııuıı ıııııııuııııııınııııııııııııııımıuııııuuıııaııııınıııııuumıınııuuıııııuıuııııııı ... uııııuuınummımııı ııımmıı 
• sarnylılıırı ta.şıynn arabalar Adeta . . a m e n 

K d f nm harcketlcrlnl, blriblrlne .sata§ma_ zincirleme blr taraftan gider "bür lon ve vıtaminleri verir. Bir kilo et kesilir. Bunlar dilimlere aynlır. Bu ler halk gıdasında mühim rol oyna• 
dekla ~:a~n~uı~ı:=:!e~ ~annı gözltrlle tak1~d~k lb ve §en taraftan dönerdi Arabacıların'. ;an alamıyacak kadar parası az olanla- dilimiın tam ortasındaki murdar ilik malıdır. Herkesin yiyemiyeceği ka· 
kapılardan çıkar, sah1plrln1 takibe- a~~~~a:tu pe ~I E' ~ ~a- Iannda elleri g~erlnde kavuştu: nn lezzet arkına bnkmıyarak sırf çıkarılır. Bu parçalar güzeJce yıkan- dar pahalı olan et yerine balığın ço~ 
derlerdi, ~ e e seyrey yere e- rulm~ seyisler, çıraklar, arabanın doymak ve en ucuz doymak için bir dıktan sonra bir sıra balık, bir sıra yenilmesi etin sarfiyatını az.ahır ve 

Haremağalnn da atlarla Kadıne
fendlnln, Sultanın arabası münde 
yeyn yıınmda giderlerdi. 
Göğ{lı]erlnde mavi ipekten ıenl§ 

b r kurdele s~ istanbıiıınıı 
- tek rom dü~ell redingot tanın-
d re - s:lray hademesı Saltnnnt 
k p dışında lk1 geçeli durarak kn.. 
dın ve sult:ınlan yerlere kadar ıe.. 
m nıı 1 rfa. s funlarlardı. 

K dınlar ~e Sultanlar arnbmun 
ı torl ı ı kapalı tuttuktan ba.§ka 
kı m uı taşl:ırla m üzcyyen yelpaze-
1 le de yuzlerlnl örterlerdi. 

Bu urctıe yola çıkan Harem! hü-

• atknsında, yu.!llllda. ellerlnde fil dl- kilo balık Yemesi ve mesela bu mev- da iri tuz olmak üzere bir kaba istif bu suretle onun da nispeten ucuzln• 
ta~ nnı.1 sıraesı h~: ::L~e §inden veya gUmtlş savatlı kamçılar- !imde bol olan torik. yemesi çok edilir: üzerine bir tahta ve ta41ıtarun ması belki mümkün olur. 
oılıklı ~ ~ ~kll u. ed 

1 
ka ~ la alları &tilnde zencl haremagaıan karlıdır. Yalnız balık ve ekmekle in- üstüne de ağır bir cisim konur. Bir Dr. Faruk Bayülkem 

toı>u atl.§lrtardı Hele mn: ~re~ bulunurdu, ean uzun müddet yaşıynbilir. Japon- müddet sonra balık suyunu ve yağını 
aaaıannruın blrinı topa tutmak pek f B~ rru~ bu lrndınla.rnı blr çoğuna lann birçokları yalnız balık ve pi- verir. Bu mayi kısmı pamukla veya 
hoşlarına. giderdi • ô~~ll etmek biçin fırsat glb1 rinçten ba~kll gıda bulamazlar. suyu emen kaba bir kağıtla alınır. 

Ra.mazan ve bndll ifinlerlnde sa,.. ~§lllnk ha~ek~b=t Y~ Balığın diğer gıdalara ve bilhassa iki günde bir kontrol edilerek yeni-
ray ha.rem hayıı.tııda. blr a.z deA1§1kllk mek hayll tehllkell bel~ı bl n:et ete nazaran nispeten daha ucuz ol- den çıkan sul r da alınır. 20 - 25 gün 
fôrlllllnıtl. Baray haıietnde gezmtı.. olurdu ' r c duğu bir zamanda dnha pahalı teda- zarfında kıvamına gelir. iki üç ay kn-
e~:ha nı11.s:ı.1t da.vtanııırdı, Yalnız Husıisı bir alA~ 1~1nde yeknasak rik edileceği zaman için alınarak dar nefns .. tini muhafaza eder. Bila-f:ur de =er1 bu :ınlt!aadeden bir hayat g~e ma.hkilm olan saklanması faydalıdır. 1 hare tuzluluk d"recesi çoğalır ve bo-

lerd.la ~u C ere 4tlra.k "1em~ bu kadlnlnnn satnydan ch§andn gö-1 Balık en çok lukerda suretile kon- zulmağa ba lar. 
divahlann Ç~k=r eski pa.- rün141er1 4te hemen, hemen bu ge-,aerve edilir. Herkesin bildiği üzere ı Balık hor göriilmcmcli, ııntılamı- ı 
~ ~~ t<lerle bU Je-r1nl, ca- zlntUerdtn ib~.ret knlırdı.A . bu ~onserve ameliye"i şöyle ~apılır: yan, ycnileıniycn ve hnzı zamanlar-, 

r, Y k camUe- tiuleyman KanJ lrtem ~ağlı bir toriğin başı ve kuyruğu 1 da maalesef denize dökülen torik-

ŞEHİR TİYt\TROLARI 

ı 
~ 

1 

1 l Bu akş:ım S:ınt 20.30 da 
Dram kı m.nda. 

1 

UOLLEGE JH:.A'l\IPTOX 

ı Yazan: 
G rbart li upt.rn n 

Türkçe 1: Senlhn Bedri Goknll 
Saat 20,30 da komedı kısmınd:ı 

ASRILE8F.N HAHA 
Yaz:ın: Splro Melruı 

Türkçe 1 A. Hacopulos 
Bugiın ~at 16,30 da lar hı ~:.m• 



Meddahlar -- . gecest .. 

H aber ıtldnn ki · • Halkevlerinden bJrlnde c<l\leddahla:r gece
si» tertip edilmesi düşiinüliiycrmuş. 

«Meddah» denilen omuzu mendilli, tutlı dilli, taıditçl ve se
'rinıll iııs:ıniann artık bizden uzaklara, bilmedİğlnılz diyarlara 
çekildiği ve ortadan kaybolduğu bugünlerde böyle bir teşcbbUs 
çok yerindedir. 

Meddah mükemmel bir sanatkftrdır. IJem öylesine bir sruı
atkfil- ki ne dekordan, ne :ışıhtan, ne makyajdan, ne de yazılmış 
bir piyesten istifade etmeden tek başına çıkar, bir kütleyi saat
lerce meşgul eder. 

l\leddnh her zaman aı·aııan adamdır. Çünkü insanlar, hakl
kntin suratsız cephesi karşısında her zaman masal ve hlkAye din
lemek ihtiyacım duyar ..• 

Bu itibarla meddahlarla meşgul olmak, hakiki orijinal ve 
eski bir giizel sanatı himaye etmek dernektir. Vakıa bazen biz 
cıSöylcdiği şeye bak. .• Düpe düz masal!.ıl diyerek ınasal söylemc
ği hor görürüz. Llikin masal ve hikt'\ye söylemek pek mtihim bir 
şe~dir, gayet ince bir s:ınattir. 

Unutmamalıdır ki diinyaca meşhur: cıAlice tahaflıklar dle
minde •• » adınduki eseri ~•azan büyük snnatkdr Charles Dodgson 
yahut miistear ismi ile Louis Carrill bu i e masalcılıkla başlamış. 
tır. \!e yıllarca masal, hl.kaye anlntnı.ı~tır. Halbuki bu sıralarda 
Dodgson Oksford iiniversiteslncle riyaziye profesörlüğü ediyordu. 

Bugiin onun ,·nktile Oksford gibi büyük bir üniversitede 
riyaziye hocalığı ettiğini bilen pek azdır. J,,aktn bütfin dünya ço
cuktan Alicc'c ait masallan bilirler ••. 

nl\fecldah» ın i~ini küçümsemek sanata karşı bir saygısı'Zlık 
olur. 

Henüz tasavvur halindeki «Meddahlar gecesi» nln hakikat 
olmasını dileriz. - H. 

• 
cı ce r 

·---------------------=------------------------------------=-==! Henüz galip ve mağlup hakkinda bir şey 
söylenememekle beraber Av upadaki harbin 

müzminlikten kurtulduğu söylenebilir 

IST ANBUL HAYA Ti 

Yine kış bahsi 

İşhı şakası kalmadı; kış baba 
karşımıza dikildi. Geceleri yağ. 
mur sepkenleri arasına kar 58• 
pintileri de karışıyor. Sabahlcyirı 
yeryüzü beyaz kırağı örtüsüne 
büıiinüyor, sokaklardaki su bi· 
rikintileriin.in üzeri kaymaldanı. 
yor. Ara sıra gülümseyen güne• 
şe de itimadınuz kalmadı. Uzak
larda parlayan kuvvetli bir pro• 
jektörden farkı yok. Işıtıyor fa, 
kat ısıtmıyor. O bizden daha 
tedbirli. Kış bastırıııca kömür 

------------------------------------- tasarnıfuna b:ışbyor. Sıcaldık ba-
Şimalt Afrikada İngillz ve tekr,u şiddetlendlrmesi kabil kınımdan apnrtınlaıı kaJorifer-

Amerikalılann girlştikleıiJ hare- Yazan: oldugu gibi artık taarruz safha- lerine benzediği gibi, akşam s:ıat 
kM bir hafta zarfında o kadar M. Şevki Yazman sına girmiş olan Anglo _ Sak.c;on- beşten sonra cereyanı kesip ışık. 
büyük gelJşrneler gösterdi ki, lann bir taraftan Atlantikte ba- larını da söndürüyor. Şikayet et-
buna artık ne yalnız Mihverclle- zı adalan işgal, diğer taraftan rniyorum; etmeğc lıakkıınız da 
rin şlmaU Afrikadan çıkanlması, gelecek Anglo - Sakson deniz ik- da cenubl Amerika:run şark ve yok. Nankörlük olur. Bu haline 
ne de Akdeniz1n temizlenmesi mal nakliyatım ilk tehlikeye dil- şimaıt Afrikanm garp sahi1Ierin- bin şukür. Şu zamanda gündüz. 
hareketi diyemeyiz. Almanlann şüren yer Sicilyadır. Binaenaleyh de kuracakları hava ve deniz .. lerl bedava aydınlık \'enucsi ne
işgal edilmemiş Fransaya yürü- Anglo • Sak~onlar için bidayette lerile bu savaşta üstün gelmel~ mize yetmiyor? Ya, o ela köşe
meleri, Tunusa havadan asker havadan, Mihver şlmauı Afrika- . .. başlarına birer tane sayıcı saat 
çıkartmaları, Sicilya ve Girldi dan atılır ve Tu:tıus işgal edile- ~a~~l ~labılir. Ancak boyle bi.r dikip kilovat hesaplanna, iicret 
takviyeye başlamaları dolayıslle rek elde kft.fi derecede kuvvet ustunlükten sonradır ki Amerı- zamlarına kalkışsa halimiz nice 
bıı harekfıt tam manasile ikinci toplanırsa denizden ihraç yolile kadan bekleınen milyonluk ordu- olur? ..• 
bir cephenin kurulması demek- taarruz edilecek hedef Slcilyadır. lar He m~lvarlık kıymetindeki Bİr zamanlar, bazı filimleriıı 
tir. Daha şimdiden bu yeni ha- Ancak bu suretle Anglo - Sak- ma~zeme şımaıt Afrikaya yığın güneş haraı·ctile buhar istihc:a. 
reketler tçin Almanlar en az 15 - sonlar için normal ve kısa bir halınde gel~rek ezici hakimiyeti line çahştıklanm. yazın giineşin 

n111111111E1111111nn111uı11111n11111111111111111n11111111n111111111111111 20 tümenlik yeni bir kuvvet ayır- nakliye imkanı elde edilmiş olur. temin ~debUlr. Bunlann hepsi sıcaklığını lıir yere toplayıp kışın 

1 

maya mecburdurlar ki bizzat Şurası da var k1 bizzat şimali de şu bır. ~kl ay zarfında tahak- rahat rahat kullanmak için ça-
4 D ~ ~~~~ ~~~~ Sovyetlerin Anglo - Saksonlar- Afrlkaya ve Fransız müstemle- kuk edebılır. reler aradklannı gazetelerde 

~ ~~ o 0 ~ dan şimdilik garpta tutmalannı kelerine nakliyat bugün tama- Muhtelif devletlerin galibiyet olmrduk. Şimdi o hava<lisleriıı 
_ __ istedikleri kuvvetlerin yarısı ka- mile emniyete alınmış değildir. ve mağlubiyeti hakkında müta- ~·erinde ya yeni icadedilmis top, 

1 dar bir şey. Anglo - Saksonlann Atlantik savaşı henOz Anglo _ H\alar yürütmek henüz çok er- tanli resimleri, ) a tnn·are bam-
G izlenmiş 93 milyon yumurta! bugün başlamış bulU'nduklan Saksonlar lehinde katı bir hal kendir. Fakat Avrupa için biraz hardımanma uğrnmış şehir ha-

harekM aksamadan devam eder- şekli bulmadan devem edip gidi- ümitli bir şey varsa o da harbin rabeleri görüyoruz. O zamanlar 
se bir müddet sonra cenuba ve yor. Çevrilme tehlikesinin arttı- müzminleşmekten kurtulduğu- adam oğullan için hayırlı işlere 
garba doğru daha bir bu kadar ğını ve yaklaştığını gören Alman dur. En ezici, yıpratıcı ve teh- emek harcayan medeniyet bu-

Bir Fransız gazetesi yazıyor: 

Son günlerde Budapeşte'de yu
murta azalmıştır. Ortalıkta he
men hemen yumurta bulunmu
yordu. Bunun üzerine polis tah
kikata baslamış, 90 yumurta ta
cirinin depolarmda araştuma 
yapmıştır. Bu araştırmada evve-

la 70 bin sandık, sonra kireç 
içinde muhafaza edilen diğer 
70 bin sandık yumurta bulun
mustur. Bu yumurtaların yeku
nu 93,000,000 ediyordu. 

Yumurtalar derhal piyasaya 
çıkarılmıştır. Şimdi Budapeşte'de 
yumurta bolluğu vardır. 

~~~--------~~~ 

Bir boğa güreşçisi tekaüde çekildi 
İspanyanın en meşhur boğ'a gü- nuzlanndan biri karnına saplan

reşçisi Lalanda son zamanlarda mıştır. Lalanda ağır surette ya
tekaüde çekilmiştir. Lalan 31 ralanmakla beraber, bu boğayı, 
t'e'nc sürmüş olan boğa güreşçill- elinde tuttuğ'u sivri uçlu kılıcile, 
ği hayatında 2000 azgın boğayı öldürmüş ve kocaman kafasını 
binlerce halk önünde öldürmUş ve da tahnit ettirerek evinin büyük 
bu güreşlerden 30 milyon peçeta- salonunun en mutena bir yerin
lık bir servet kazanmıştu. de kıymetli bir h~tıra diye talik 

İlk defa boğa güreşçiliğine baş- etmiştir. 
Jadığı zaman, sahnede Miura na- Lalanda yakışıklı, çok sevimll 
mile anılrrn a:ı.gın ve vahşi bir bo- bir genç olmasına rağmen ev
i:-anın hücumuna uğramış heye. lenmemiş, annesinin ve hemşire
can ve acemilik sevkile, yere düş- sinin yanında bekar olarak ya
rnüş ve boğanın sivl'i uçlu boy- şamağı tercih etmiştir. 

75000 çuval Brezilya kahvesi imha edilmiş 
Bazı devletler, başlıca cenubi 

Amerika memleketleri, harb güç
lükleri dolayısilc ihracatın dur
ması yüzünden kıymetli mahsulle 
rini imha etmektedirler. Bol olan 
mısır ve buğday mahsulleri yaka.. 
cak yerinde kullanılıyor. Kahve 
mahsulfı.tı denize atılmakta veya 
yakılmakta ve yahut ta yollarda 
asfalt döşenmestnde kullanıl
maktadır. 

Rio de Janeiro'dan bildirildiği
ne göre, Brezilya Ticaret nazm, 
kah~e fiatlcrinin düşmemesi için 

75,000 çuval kahvenin imha edil
mesini emretmiştir. ·Resmen bil
diıildiğtne göre, Brezilya'da 1931 
yılından şimdiye kadar 75,7 mil
yon çuval kahve imha edilmiştir. 

Bu münasebetle bir İsviçre ga
zetesi yazdığı bir makalede ııDün
ya kahve borsasına tesiri olma
dan bu lüzumsuz kahveler Kızıl
haç vasıtas11e ihtiyaç hissedilen 
memleketlere gönderilemez mi, 
böylelikle insaniyet namına bu 
kahvelerden istifade edilemez 
mil•di?n demektedir. 

Dünyanın en küçük kemanı 
Dünyanın en küçük kemanı 

Viyanadadır. Bu mucizeyi, genç 
bir sanatkfu' babasmın yanında 
yanın sene calışmakla yaratmıŞ
tır. Kemanın uzunluğu sade 85 
milimetredir. Bu mikroskopik ke
man, diğer kemanlar gibi kendisi 
için yapılan hususi bir kutuya 
konmaktadır. Kutusu, kendlsi'llin 

sığacağı kadar küçüktilr. Kema
nın sapı ve çeneye dayanacak ye-
ri abonoz ağacından, diğer kısım. 
lan da çam ağacından yapılınış.
tır. İnce hususi keman telleri bu-
lunamadığından tel yerine bey
gir kılları konmuştur. Oku da 
çok nazik ve sanatkft.rane yapıl
lIU§tır. 

k t k kl rd" k" h So B k t 1 x., .... ,,... b ik giin, biitien biigisini. gucunu uvve çe ece e ır ı cm v- aş omu an ı6lıu.u u savaşı l ell şekil galiba sona eriyor. kuvvetini ndam öldiirınck i<'in 
yetlerin ve hem de İngilizlerin 
istediği olmuş dernektir. Zira aletler icadı uğruna sarfediyor. 
bizzat İngilizler de Manş sahil- Al k A imanlar kana susamış gibi, ali-
lerinde ve şimalde bulll'Ilan bü- as a as erı yo u mi de cahili de birihirlerinin gırt-
yük Alman kuvvetlerini ve bil- lağına saldırmaktan göz açamı-
hassa büyük miktarda hava kuv- yorlar ki rahatlıklannı diişiin· 
vctıerinl cenuba, Afrika çöllerine A k b d d sünler. çekmeği daima arzu ederler. meri a U yarım a 8 an UÇUfaCağl Bugün, gfıya harb dedikodusu 

Fransız müstemlekelerine kanştınnadnn, kendi haliınixdcn 
Amerikalıların yaptıkları ihraç- tayyarelerle Japonyayı bom bardı.. dbahsNcdeyim kade

1
c1im kamdma ş0!mda1-

t 
ı... eyse, em ·ay L ım 

lar çabuk gelişi ve buraları pek maD edebı·ıecek gelelim kendi bahsimize. Galiba 
çabuk işgal edildi. Ancak Alman- kış dedikodusu yapıyorduk. za. 
lann Tunustaki Bizerteyi hava- ten su sırnda başka dedfüodu 
dan işgal etmeleri, dört senelik Birleşik Amerika Harbiye Nazırı aileleri o kadar geniştir ki, bir tay~ olmaı ya! .. İstanbul yakın1ann· 
muharebeye ve yıpranmaya rağ- B. Stimson Alaska ukeri yolunun yare, 500 kilomı:tre uzunluğunda bir da bazı kasabalara kar yağdığını 
men, Amerikalı1ann halft. çok ak- ilkkiinundan itibaren işletmeye açı- şahada yere inebilecek müsait bir gazetelerde oH.urkcn tüylerimiz 
tif hele harb. te~rübeleıl .. ba~ı- lacağını ve bu yolun Pasifikteki du- yer bulamaz. Bugüne kadar bu mın· iirperiyor. 
~nd~n kendılerınden çok ustun rumu büyük ölçüde değiştireceğini 'takada Fairbanks'ı Steward'a bağlı- So~'Uktan sıcaktan şikayet baş· 
bır duşma·n.. karşısında ~ulun- söylemiştir. Bu yol sayesinde Japon. lyan yalnız bir demiryo]u ıvardı. ]ayınca bizim gazeteler hemen 
dukla?nı ~~sterir. Maı:ıafih bu- yaya karşı bir hava taarruzu hanr-1 · Alaskanın yazın geçilebilecek Fatin hocaya baş vunırl:ır. Hu 
radak! İng~lız ve Amerıkan kuv- Iıklarını hızlaştırmak için Alaskaya yollan ancak 850 kilometre uzunlu- defa da kar havadisini duyar 
vetlerıle, bıll~assa Fransamn ta- muazzam takviye kuvıvetleri gönder- ğunda idi. Alaskada ham maddclcr duymaz üstadın telefonunu aç
marnen iş~~lınden sonra bun: me işi son derece kolayla~acaktır. mevcut olmadığı için, işe baılıyabj}. mışlar. fşte, Kandilli tepesinden 
larla işbirlı~ yapması ihtim~ Üç sene var ki, Alaskayı koruma- mek için her ıeyin Amerikadan gön- yine bir müjde ışığı parl:ıdı. Bay 
ar.~an. Frrı.~lSlZ kuvvetl~rirun ğa memur Amerikan garnizonu an· derilmesine lüzum huıl olmuştur. Fatin: cıBu yıl kış tam mcvsi
muşterck v.e fakat çok süratu cak 300 kişiden ibaretti ve bu gar- Amerikalıların beyanına göre, bu mlnde gelmL!'tirıı dedikten snııra 
bir hareketı, bidayette mahd~t nizon Kanadanın Yukon eyaleti hu-jyokluk, Japonların Alaakaya ayak füı\·e ediyor: «Çifçi tecrübcJcı·ine 
kalmaya. ı:ııa~k(m~ olan bu ham- dudunda yerleşmişti. Sitka ve bassaydılar, işlerini kolaylaştıramı- göre, bu kışın ille günii lodos ile 
dan getırılmış Mihver . kuvve~le- Dutch Harbour üsleri o zaman hala yacaktı. girdiği için kış da miil:iyim ge
rini. ~utunamad~n atabılir. -~ger uyuklamakta idiler. Fak.tt harh, bu Alaskadaki Amerikan deniz teş- çecektirı>. Çok se\indirici bir 
İ~gılız ve Amenkal~l~r bu suratı "aziyeti çabuk değiştirdi. 1942 se- killeri §efi kaptan Parker, Birleşik müjde amma, Bay Fatinin bunu 
gosteremezlerse, S!;ılyadan ~v- nesi başında Amerikan kongresi, Amerikada, bir mütearrızın Alaska- pek inançla söylemediği nn1aşı1ı
ve~a mesafenin azlıgı dola~sıle Alaskanın askeri ve bahri üslerini ya ayak basmak istese, elde edeceği yor. Ucsuz bucaksız göltlerde 
Mıl~verin buraya zır'hlı teşkıller kuvvetlendirmek için 150 milyon !avantajları izam etmek temayülü mliyon1arca yıldızın harekf'Ucri· 
getırmesi v~ Tunustak1 fazla dolarlık tahsisat kabul etti. Bu böl- mevcut olduğunu, bu yarımadada ni santimine. milimetresine ka
İ~Iya'n nüfusuna d~yanarak gede askeri bir yol inşa etmek i~leri gemilerin demirliyeceği limanların dar ölcen iistadın, J.ış hakltıntla
mudafaasını lmvvetlendırmesi ':c de epeyce ilerlemiııti. pek az, -ve rüyet şartlarının daima ki ıniijdcsinin başıncla; <ı <;;fçl 
şimali Afrikadakl .. sol §an.~nı sag- Geçen ilkkanunda Birleşik Ameri- fena olduğu ve Okyanusu uçarak ge- tccrifücsine göre> diye bir kayıt 
lamlaştırma~ı mumlkundur. ka harbe girdiği zaman Kanadadan çecek olan düıman tayyarecilerin var. Kısın hafif geçeceği ümidi, 

1 Bizerte ve Tunus Mihver ba- Peace River' den başlıyarak Andıo- Alaskada ne gibi hava şartlarile kar- çifçi tecriibesine yani, keçi 'Jmy. 
kınımdan havadan ihraç gibi çok rage deniz üssiiclün şimalinde kain şılaşacaklarını tahmin etmelerinin ruğtmdan barometre işaretine 
zor ve masraflı bir hareketi da- Steward' a kadar gidecek olan bu kabil olmadığını söylemio. v~ bu se- dayanıyor demektir. Fakat. nede 
hi lcabettirecek kadar mühmi- yol için l O milyar dolar harcamıııtı. bepteın dolayı Birleşik Amerikanın olsa insanın gönfünde bir f"llit 
dir. Zira burası bir taraftan Bundan birkaç sene evvel Amerika· Alaskayı, müdafaasını kuvvetlen- lovılcımı padahyor ya... Zaten 
Garp Trablusa garptan gelecek lılar, Alaskayı bir taarruz için ~uçra- dinnek ile beraber, bir müdafaa hayata zevk veren de ümit değil 
taarruzu durduracağı yani çeki- ma tnhtası yapmaktan ziyade bir bölgesi değil, fakat taarruz için bir midir? Türlii hayat ıstıraplnnna 
len Romrnel ordusıuıun sol ya- müdafaa üssüne çevinneği dü§ünü- sıçrama tahtası talakki eylemekte göğiis gererken l'endimizi iimit 
nını ve gerisini sağlıyacağ'ı gibi, yorlardı. Çünkü l 939 ııenesinde bulunduğunu ilave etmiştir. dalgalnnna kaptır.ıTak avumnu· 
diğer taraftan da Sicilya ve cc- Nippon isminde bir Japon tayyare.- İ~te Amerikan sivil, asken ve lbah- yor muyuz? ... 
nubi İtalyaya yapılacak hava 

1
sinin, bu yarımadanın en batı nok- ri makamlannın sıkı bir surette iş- Sulh ümitlerinin bir yıl daha 

akınları için en mühim ve tabii tası olan Nome' a kadar bir hamlede birliği yapmalan sayesinde l 939 uzaklastığı şu günlerde bari F~ı· 

B 1 • t d k • • ) bir hava üssü olacaktır. Bu iti- merlıalesiz uçmuş bulunması, Ame- senesinde Alnskada kayalıklardan ün hocamn verdiği {!hafif kış» 
U garJS an a iŞ ıaneSI top anıyor barla hem şlmall Afrikadan atıl- rikalılarda derin bir tesir uyandır- ve tundrnlardan baıka bir ıey yok iimidine bağlnnalnn da Zı!mnDl 

Almanyada olduğu gibi her ve hUkmt şahısların verdikleri mamak hem de Akdenizin orta- mışh. Çünkü bu yerden Alaskanın iken ıimdi bir çok noktalarda mü- ho ça geçirelim. 
sene Bulgaristanda da fakirler yekfuılan illin etmektedir. Bu se- sında şarki Akdenlzle garbi Ak- ea ıimal burnu olan Point Barrow'a kemmcl hava meydanları kurulmu§- Cemal Refik 
fçi·n kış ianesl toplanmakta.dır. 'llek1 yardım ianesi geçen seneden denlzl blribirinden ayıran ltal- kadat plajların çok geniı ve yüzler- tur. • ...................................... , 
Toplanan iane giyim eşyasile pa- fazladır. iane ile fakirlere mahru- ya - Sicilya • Pantelleria - Tunus ce bomba tayyaresinin inmesini ko- Bu hal Amerikan iııçi :ve mühen- * Memurlar kooperatifi önümüz-

h tt ıd k k 1 1 1 k k d k 1 k eli 1 · · b'" "k k deki pazartesi gününden itibaren radan ibarettir. Bu maksatla ev- kat, giyim eşyası alınacak ve bun.. a mı e en açırmama , n - ay ... ll§tıraca a ar um arın ço s.er.-ıın ne uyu ıev 'Ve gayret-
1 t Si il İt 1 daki h 1 ıd ğ J ı d ha 1 ld kl b. azasına kilosu 120 kurugtan üçer kilo Ierde, hususI ve resmi müessese- ların taşelerine yardım edilecek- ıaye c ya ve a ya ava sac am o u unu, apon arın a - e ışe sarı ı arını ve az ır zaman-

lerde h~yetler gezdlrilmektedir tir üslerini İngiliz - Amerika'll hava lık avlamak behanesile bUtün o ıa~ da ne büyük işler gördüklerini gös- pirinç dağıtmağa ba~ıyacaktır. Ko· 
• • t l da k k 1 ' h'll • k k ••.!L ' • B' k d b i operatif, ikinci defa olarak bu pİrİnÇ Bulgar radyosu bOyük kfuı- A ikisin k d Sof d aarruz arın n oruma çın ı erı anş arış te~ etrnış ve terır. ır aç zaman an er se- ... . . . . 

da nakıt olarak ıaiıe vere ~ak'kt 3 73~0g~ to e 
1 

a art ya a Almanlar Bizerte ve Tunusu so- Aleouticnne.1 adalan denl:z.inde de rt remorklar, ıklim ıartları ber ne d!'~ıtma ışıın~ ba~_aı:ıak ıçın 20 ton 
n ı ' ' eva P arunış ır. nuna kadar müdafaa edecekler- sondajlar yapmış olduklarını bili- olursa olsun mütamadiyen bu böı.- pırınçde.dar . etmıştı~ k k 

11 dlr. Bu bakımdan da şimaU Af.- yorlardı. Alaskayı, hali müdafaaya geye gereken malzemeyi naklet- * nıvek~ıte vı: ~4 r 9
4
·2 ~rın 

rlka harekatı günden gil'lle koymLk vazifesi general Simon mektedir. gelçen acn
1 

e 1
' ~~dndı . .ki-. • . e:s 

h miy tini tt B k • h 1 dil ı · G al y·· 1 "k . yı ı paso an mu etı ı ncıte§rının e em . e ar ınyor. ruc ner e ava e e m ştı. ener uz erce Amerı anı tayyaresı, 3 ı J • • k d d d 
Tek başına düşünülürse şimali birçok askerl mütehassısların ve Alaska hava meydanlarında yerle- cek .ncı lge~~-~ll'l~kA a ard eva.~bae e-

'"k k fi "h d' 1 d k ) . tır. tJJnncı anun an ıtı ren Afrika harek~tı harbin gidişini yu se evsa ı mü cın ıs erin yar ı- oere fası asız bır surette antrenman- k .1 k k" . 1 ve neticesini tayinden uzak gibi mile hızla işe koyuldu. Halledilmesi lar yapıyorlar. Elbiseleri iki kat oyubyeşd~ rBe~ .. :e 1 lybenlı pn!olar 
·· ünü H lb ki b h ek~t lazı ı ··h· 1 k··~- 1 B 1 kl 1 mute er ır. utun ta e cer paso a· gor r. a u u ar ·u m ge en en mu ım mese e, ur.den yapı mı§tır. a~ ı an ve e - k d ,_ 

g ... ,,..~ .... -1 .... _ d 1 500 000 k'l bb d' 1 i 1 k 'ki kt d rını ayın aonuna a ar mensup ıou· 
Ai ni glob .1 ~dı.ı:uu: Şlmbakımınall Al.rikan : 1·~ .' d 1 ı ombetrbe "lmurla b~~ ~ke- B~ven er e. e. tri ehiziısınma - ~1 ır. lunduklan fakülte veya yüksek okul 
ş n El§ angıcı r. a nış ıgın e o an u u gen n uyu - ır tayyarecının tec maSTa.ı arı, k 1 l . d 1 kl d 

Yazan: MEBRURE SAMI 
tamamen ele geçtrllmekle mütea- lüğU Jdi. ÇünkU bu genJş bölgede bin dolan 'bulmaktadır. 5on zaman- a em erın en 8 aca ar ır. 

Yakında gazetemizde zevkle takibedcccğiniz bu romanın kip hareketler için emin bir üs ancak 80,000 kişi oturuyordu. Bun- !arda bu havacılık karargtıhlannı zi- , ..................................... .. 
kahramanlanndan bir kaç tipi gene eserin arasından bir kaç meydana getirilmek ve sonra lann otuz hini ya kızıl derJII ve ya- oYaret etrnİ§ olan Amerikalı bir gazc- bırakarak memleketin feçrilerine 
satır alarak tanıtıyonız: Mihverin etrafını çeviren çem- hut Eakimodurlar. Bölgenin manza- tecinin ıöylediğine bakılırsa, bu nakledilmektedirler. Bu mıntakalar· 

11 ... Küfill, gfuı~z. tapalı odalarda yaşama.ktan teninin rengi 1 beıin cenup keınarı sağlanmak rası hem muhteşem, bem ele kor- mıntakada yaşıyan sporcular, bütün da yerli beyaz derililerden bo ka 
ölüm sarılığını aımı.,, sade nlnı, dudak uçlıı.n, g6'z altl~n değll, lçln1n ) istenmiştir. Bu harekfıtı bu göz- kunçtur. Ala.akanın ccııup doğu ta- Birleşik Amerika balkı arasında kimse kalmamıştır. Bunlar Japonla· 
cehennemt biltün yüz çizgllerlne wrmuş glbl, suratı vakitsiz blr borııyıı. \ le görünce 1§ tamamen değişiyor. rafları, o kadar dağlık ve bataklık- harbin ıbir realite olduğunu en zi- nn taarruz kabiliyetlerini küçümııe
uğram:ışç:ısına. kırış kırış, .6in1rll kınuld:ımalarla çırpıntılı, sıska, up. 1 Zaten Almanların da büyük te- br ki, hava meydanı kuracak müsait yade takdir etmİ§ ve anlamış olan- memeklo beraber, Birleşik Amer"ka 
uzun, kargalar, yarasalar gibi kara bir adamı ...... • l~ ve isticalle bütün Akdeniz bir yer bulmak çok güçtilr. Bazı mın- !ardır. Kadınlar ve çocuklar ibu tarafından Alaııkada ..,e Aleou· 

L[ } 
sahlllerinc yayılmnlan bunu gö~ takalarda ıkHm nispeten daha az sert mıntakalardan tahliye edilmiııtir. tiennes adalarında yapılmakta olan 

. yakında AKŞAM sütunlarında termektedir. olmakla beraber, diğer bazı yer- Kızılderililer ve Eskimolar bile he- müdafaa ıve taarruz hazırlıklarının 
_ · ~ Bugün Afrlkaya en yakl'n lerde de dayanılamıyacak derecede nüz müphem olmakla beraber yakın mükemmeliyet ve müessiriyetin• 

dilşman karası ve garptan soğuktur. Bazı mahallerde dağ sil- bir tehlikeyi hissederek ve köylerini innnlan vardır. 
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-N .... ,_.a_P .......... Ey- Mae West'i ağlatan YEDİKULE ZilDANLARll!DA 
Tefrika No. 51 Yazan: lskender F. SERTELLİ 

de~di. Şaziment yanında oturan ko... vahlar olsun.. eyvahlar olsun... Ya.- d 
easınm kulağına eğildi. Yavaşça: nan bizim ev!.. . d t k ••t ol u 

- Üşüyorum!.. dedi, bitse dt git- - Ah hınzır kız!,. Ah aalak kız!.. a am e a u 
sek... zaten kahramanlar da. .s:ıçma.- Ah kuş beyinli kız ... Yaktı evi •.• Yan-

- Ben de sevlnclmden ç:ıldırd:ım/ kimdi kendine konuşuyordu: 
ya, Bugüne kadar burada ölüp kal- - Eski zindan muhafızı Hamza 
ma.k 13t1ıyordum.. Şimdi iturtulma.k ve bey Jozmıı gerçekten sevtnış,. her 
kızımı bir kerecik olsun dibıya gözü tiirlü tehlikeyi gijze alarak. klzımı 
ile görmek ıstıyonım. - öldü dlye - bu.1'3dan kaçırmlıJ. 

lıı.mağa başladılar. gının cGüzel Papatya.• caddesinde 
_ Da.ha kalorlferlert yakmamış-, olduğuna e-mın misiniz?., 

ıar ... Hakikaten filim de pek 1yt bir - Tabll emlınlm... Telefonla sor-
şey değil •.• Uykusuz kaldığımıza biie dum! .. 
değmez... Gece y:ırıları eve dönece- - Bu kış kıyamette sokakta ka.l-
~z.. dık... Bl.r de eve gidince: «Yanmış 

-·Bari bizim alık kız Hürmüz akıl bJr soba, sıcak bir oda bulsak' .. • dl... 
: :tip de sobayı yakmış olsa •.• Oidin('e ye üziilüyorduk. Sen evi bul da sı-

William Hays 20 sene bütün artistleri 
ve sinema müdürlerini titretmiştir 

Piç Ahmet bu söilert dinlerken de- Eğ-er günün_ birinde bumdan lrurtulur 
r1n derin düşünüyordu. Birdenbire çıii:.ıırsam., IDı: 1ş1m. şu ka.hraman de. 
başını kaldırdı: llkanlıyı bulup alnından öpmek ola-

- Vay canına. bel ded.1. sen konu- cak. 
şurken ben tünel geçiyordum. Şimdi Ah.met bu sözleri duydukça hldde-

Wi sıcak bulsak, birer ıh!amur içip cak odayı.;. yantnJŞ sobayı bir tarafa. Hollivuttan gelen haberlere 
hemen yatsak ..• Değil ml? .• bırak.. . göre sinema diktatörii William 

leri jönprömiye aramakla meş
guldür. 

Jşln farkına vardım .. Demek ki senin tinden burnundan eoluyordu. 
ki'zını kaçıran eski zindan muha.fızı.1 • 0 

- Öyle ... Sobayı yakması için tem- Tramvaydan indiler. Ko.~"Jyorlar- l:ia 20 lik lı adan son-
im4, öyle mi? , Ertesi sabah., 

- Evet •• Evet .• Böyle dediler.. Ahmet önünü ardını 'llZun boylu blh etmiş mi idin?.. dı. Taksiyi filan tamamlle unutmuş- ys .. sene ça ~ . . 
_ Ettim amma. uyuyup kalmıştır lardı. Kendi ~tlerlne yakla.ştıkça ~ t_~kaut ?lnm~tm: .. wıllı3:ffi Ha:y~ 

budala ... Biliyor musun pek de sal~ alevler büyüyor, halkın telaşı arlı- butun artıstleri, fılını şırketle~ 
şey ..• Aklı ba§ında değil... yordu. müdürlerini titret~ yaman bır 

Kadın artistlere gelince, bunla
rın mikdarı azalmamakta, bilakis 
artmaktadır. Hemen her ay yeni 
bir yıldız keşfediliyor. Eski yıl-

- Eski muhafızın adını biliyor mu.. d~ünecek bir adam mıydı? Baba.h-
.sun? leyin gözlerini açar açmaz: 

- Bilmez miyim .. Hamza. bey,. Ya.. - Adam sen de be, dedi, Bu adamın 

_ A.mı:-n aman ~ikAyet etme ... Sa- - Yanan tamamile bizim e-v ... adamdı. 21 yaşında hukuk tah-
lak malak ne yapalım? .. Eğer tembih Tahta bina ..• Çıra gibi tutuşmuştur silini bitirdikten sonr=ı bir müd-
etınlşsek mutlaka. yakmıştır. vesselam!.. d t ~.ı.fttlık hakimlik yap-

- İnşallah ... Yoksa evin o soğuk Kö.,eyl dönünce hayrette kaldılar. e a~ UAa ve • . . ve 
hr,Jini düştin •.. Tir tlr titrerlrz. Çünkü Güzel Papatya caddesinin bir mış, l 914 de mebus seçılm~ş .. 

Nihayet sinema perdesindeki aşık- t'<!unda olan evleri olduğu gibl duru- İndiana Cumhuriyet partisi reısı 
ıar sarm~ dolaş oldular ve filim yordu. Yanan blna caddenin tamamı- olmuştu. Bu esnada yapılan 

gürültülü bir musiki içinde bitti. le öteki ucunda idi... Cumhurreisi seçiminde Hardin
Jnektrik:lcr ynndı. Herkes ayağa kalk- Derin bir nefes .. aıa~.1~~: Yan~· da gin seçilmesi için büyük gayret 
tı. Paltosunu. şapkasını giyenler sa-

1 

ııemen hemen sonduruımek uzere t . . H etin C hurreis 
lond:ln çıkma~a başladılar. Dışarısı idi. sarfe mışti. , ar g um. . 
hakikaten buz gfül idi. D<'h!Jetll bir Knbbahk arasından geçerek evleri- olunca Hays i posta nazııı 3' ap-
ayaz. kiicüciik d:ımlalan insanın yü... ne gittiler. Kapı kanalı idi!.. Bn pek nuştı. 
7iine hı.z:a çarpan yaş b'r rüzgar et- meraklarına dolmndu. o kadar gü- Bu sırada sinema şirketleri 
rafı kasıp kavuruyordu. Caddeden rültüyü, patırtıyı , itfaiyl! otonı.obllle- büyük bir güçlükle karşıl~mış
blizule büzüie yürürlerken erkek: rlnln <:ançanlarını Hürmüz duyma- !ardı. Avuç dolusu para sarfede-

- Bu hnvr.da ge.:e ~oka;?;a cıkmak mış mı idi acaba? .. Kapıyı indirircc- • 
ıçın asgııri deli olm'lk lazımdır ... eli- sin'! çalma~.ı. başladılar. Fakat açan rek yaptıkları filimler ahlak ce-
yordu. yoktu. miyetıeri tarafından beğenilmi-

Hem yünıyorlar, hem de aroların- Şn.ziment: var ve filim gösterilmiyerek sar-
dn konuşuyorlardı: - Muhakkak kızcağız korktu. Ve fcdilen para boşa gidiyordu. B~-

- Eğer Hürmüz sobayı yakmamış- bı zı arnmıtk tçın sokaklara düştü'·· nun için şirketler birleşerek bır 
sa hapı yuttuk-.. - Zannetmem.. . Bıt!amıyacağmı sansür tayin ctmeği ve filimlcri 

- Yakmıştır yakınışlır ... Artık bu b•lır... İhtimal korkusundan kom.'}U- ahlak bakımrndan bu zatın kon-
da düpedüz aptal cle~il ya... Jardan hirine sıJ;'1Ilmıştır... trol etmesini düşünmüş ve bir 

- Uyumasa barı... - Sakın kaçmasın! .. 
Sol~a ğın köşesini dcinünce birden- _ Daha neler!.. tahsisat ayırmışlardı. O zaman 

bire- gökte delıseuı bır kı7ıllık !arket- _ Olur, olur!.. Amma uykusu geniş salfıhiyetli bu mevkie Wil-
tller. a[tırdır. Belki fı:>ltmemistlr... Bazan Iiam Hays se<;ilmişti. Hays 1942 

Ahmet: o uyurken top patlatsanız işıtmez. denberi yani tamam 20 sene bu 
- Yangın var .•. Hem de epeyce Kapıyı tekrar r~•lmava. hatta, tek- vazifeyi büyük bir dikkatle ve 

yakında... melemeğe başladılar. Nih9yet yukarı bitaraflıkla yapmıştır. 
Ş · t katta bir elektrik yandı. Merdivcn-azımcn : William Hays bütün senaryo~ Evet Galiba da biz1m taraf~ lerde bir ayak sesi ... Ve Hürmüz g<YL- t 
- ··• !erini u~ştur:ı uğuştuı-a, esneye es- tarı okur, itiraz edilecek nok a 

t.a:_: Deme,.. neye kapıyı açtı... yoksa kabul eder, tadilat lazıro-
Bir polis memurunun önünden ge- Onları karşısmda görünce genç geliyorsa bunu yaptırır, muvafık 

çerken durdular ve sordular: kız: görmezse reddederdi. Filim . ç~v-
- Yangın nerede acaba? .. MalU.- - Ah ..• Uyumuş ka.lrru.şım .•• vana~ rildiktcn sanra da ayrıca gorur, 

.m'.1.tınız var mı?.. hl affedersiniz. Sobayı da yakama- icabederse sahneleri tekrar ~e-
- Cihangirde!.. mışı~!.. . . y virtirdi Hayas'in hükümleri kati-
- Ne... Cihangirde ha .•• Eyvah... Şazıment tçerıye gll'Cil ... Sogu.k ol- di. Kendisine yüksek maaş veren 

P.angl ı.okakta olduğunu biliyor mu- dı.:ğu ve soba yanmadığı zaman ha- . ti . . rtistlerinin 
Eunuz?.. yali bile kendisini titreten ev 9imdl ~ırke e7ın·. 51?~ma a y • 

- Hayır lılze yalnız Cihangirde gözüne ılık bir cennet gibl görünü.. buna hıç hır ıtıraz etmege hıç 
olduğunu blldlrdller... yordu. bir haklan yoktu. 

Kan koca teıaş içinde polisin ya- Hürmüz hala: Hayg işe başladıktan sonra 
nından ayrıldılar. - Ah nasıl uyudum da sobayı ya.. bır takını esaslar koymuştu. Bu 

Çünkü Cihangirde oturuyoriardı... kamadım ollmem kH •• Hem de bana esaslara göre öpüş salınesi 3 met-
Şaziment: tembih de etmiştiniz ... dtye döğünü- relik pelikül den fazla devam ede-

- Gördün mü ba.şım12a gelenle- yordu. mezdi~ Dekoltelerin. eteklerin 
lerl? .. Muhakkak kız evi yaktı •.• So- Şaziment gülerek onun omuzunu kısalı°"'nın rn.ikdan muayyendi. 
bayı tutuşturayım derken bu iş1 yap... ı.~ d tr· 
tı ... Olau mu olanlar?.. o""ia ı: Hays'in muavinleri ellerinde 

- Sen de o budalaya: «Sobayı - Zarar yok kızun... Zarar yok metreler olduğu halde kontrol 
vak!• diye ne tembih edersin!.. evlil.dun·:: ~yi kl so!nyı y~kmıu11lş... ederlerdi. Sahnede kadınların sar-

- Bilir miyim hiç?,. Biirtnlyı'm sın... Komurden kazandık... Haydi h olarak yahut çocuklarını 
yat uyn da keyflne bak ... dedi. O& .. •. • • böyıe olacngını? .. Ah budala kız ah!.. döver gorunmelen yasaktı. 

- Allah vere de sobayı yakmağa Hizmetçi kız, banınınun bu kadar ~ t-
kalkışmamış olsa! .. Belki yanau bizim iy:liğine ve kendisine Ut.ifatrna şaştı Hays bir çok artistleri agla 
ev değildir ... Aman şuradan bir tak- kaldı. mıştır. Mae West'i ağlatan ye-
s!ye atııynlım... <Bir Yıldız) gane adam William Hays'tir. 

Fakat görünürlerde otomobil 1llü.n 1 1 Greta Garbo ve Grace 
;~~~~:.. Uz.1ktan bir tramvay geli. R A O y Q Moore 

- Barı şuna kendımızı atalım ... Pek - - Hollivuttan gelen h2berlere gö-
kalabahk amma.. Bugünkü program re sinema şehrinde jönprömiye 

- Haydi,_ haydi ... Ku.lab.~lık mala- 12 30 .Program, 12,33 Müzik CPU, buhranı gittikçe şiddetini arttır-
b~lı-~··:. .. Bo~~~ zamanda oyle şeyl"r 12,45 Aıans haberleri, 13 Peşrev, se- maktadır. Silah altına çağrılan 
duljwıulur mu . .. 1 mai ve şarkılar, 18,03 Çl.!te fasıl, 19 ınmflar 0 y aldıkça erkek artist-
Tram~aya atladılar. Sıkışa s~a Zıraat saati, 19,15 Müzik (Pl.), 19.30 1 rin Jk~an azalıyor James 

dızlar mevkilerini muhafaza et
tiklerinden bu suretle kadın ar
tistlerin yektı.nu kabarıyor. Son 
günlerde bunların arasında yal
nız bir kişi eksilmiştir. O da 
Grace Moore'dir. Bu artist sine-

ma ile alakasını tamamen kes
miş, daha doğrusu kesmeğe mec
bur edilmiştir. 

Grace Moore Amerika'nın ce
nup hükumetlerinde doğmuş, 
güzel sesile kendisine büyük bir 
mevki yapmıştı. Operada mu-
ganniyelik ettiği gibi iki saatlik 
bir konser icin beş bin lira alı
yordu. Sesinin dünyanın en pü
rüzsüz sesi olclunğu iddia edili
yordu. Sinema şirketleri avuç 
dolusu para vererek artist~ an
gaje etmeğe muvaffak olmuşlar 
ve kendisine bir kaç filim çevirt
mişlerdi. 

Grace Moore bu suretle bir kat 
daha tanınmış ve radyoda kon
serler vermek üzere çok karlı bir 
mukavele ile Brezilya'ya gitmh;
ti. Fakat burada yapılan tecrü
be iyi netice vermedi. Sesinin 
radyoya uvmadığı söylendi. Bu-

nun üzerine artist mukavelesffi.i 
bozarak Arjantin'e gitti, sahne
ye çıktı. Fakat yine ümit ettiği 
muvaffakıyeti kazanamayınca 
g-eıi döndü. Fakat bu defa Hol
livutta da iyi kabul göremedi. 
Bunun üzerine filim çevirmekten 
vazgeçerek Nevyork'a döndü. 

Son zamanlarda yıldızı bir par
ça sönen artistlerden biri de 
Greta Garbodur. Garbo'nun son 
çevirdiği bir kaç fllim Sovyetler 
aleyhindevdi. Şimdi Amerika 
Sovyetlerle müttefik olduğımdan 
bu filimleri.n gösterilmesi yasak 
etlHnıiştir. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Seneltk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 lrnn.ış 
750 • 
400 , 
1!;0 • 

Ecnebi 

2700 kUru.ş 
1450 , 
800 , 

• 
Posta ıtUhadına dahil olmıyan 

ecnebt memleketler: seneıııtı: 
3600 altı aylığı 1900. üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonıanmız Başmuharrir: 20565 
Yazı lş1erl: 20765 - idare: %0681 

Müdür: 20497 

kışıklı bir erkekti. ha.klkaU söylersem ne çıkar? Şimdi 
Ahmet birdenbire gülmeğ'e başladı. ~k~ de kodesteylz. Birbirim~ ne 
- Demek ki senin kızını buradan ıyılik, ne fenalık yapacak halde de-

Hamza. bey k~tarmış. , ğillz. 
- Allah razı olsun ondan, Böyle Antonyos da u~dı: 

bir dolapla. kur~ amma, ne ya.- - Keı1d1 ~dine neller konuşu.. 
zık ki bana karşı çok haşin davra- yorsun, arkadaş. 

- Sana dün akşam söylemek iste.. 
diğim bir mesele vardı da. Onu ne
den sakladım diye kendi budalahğı

kl.m oldu... ma hayret ediyonını. 

nırdı. 

- Senin Asümanın babası olduğu
nu bill:yor muydu? 

- Hayır .. Ben, kızımın 
ğunu ona söylememlşthn. 

Ahmet sordu: 
- Kızının sol yanaıtında., çenesine 

yakın siyah bir beni var mıydı? 
Şövalyenin gözleri ı.ş;tdadı: 
- Evet.. Vardı, Tam ool çe:ncslnin 

üstünde .. 
- Çok şeytan bakışlı bir kızdı. de.. 

ğll mi? 
- Kızım çok zeki ve anlayışlıdır. 

Bir baba hiç bir zaman kızının ba
kışlarını şeytan bakışma benzetmez. 

- Boyu uzuna. yakındı .• ince na
rin bir kızdı , değil mi? 

- Evet .. Evet. Sen onu nereden t:ı
nıyorsun? 

- Son günlere kadar bizlm s<ımtte 
otururdu •. Onu sık sık görürdüm. 

Ahmet !çin.i çekerek, başını duvara 
dayadı: 

- Ah Ayşe.. Benl buralara diışil
ren ve elimi kana boyayan hep senin 
aşkın de~l mi? 

Antonyo'> bu s&zlerden bir şey an-
lamad1: 

- Sevgilinizin adı Ayşe mtcfü? 
- Evet •• 
- Seni seviyor muydu? 
- Farkında değilim. Fakat ben 

onu delicesine seıvi-yorıım. Ve orııı :ıuı.~ 
çıraeağım ge-ce başıma umulmıyaıı 
bir felaket geldi. Burayn. d~türn. 

Antonyos yenı tanıdığı bu hüviyeti 
meçhul adama acı.yordu. Ya.va.§'Ça 
oordu: 

- Onu bala seviyor musun? 
- Evet.. seviyorum. 
- Günün blrlnde ka.vuşı:na:k ihti-

mali ~k mu? 
- Bu yıl içinde ona kavuşabillr

cUm. Fa.kat, buraya d~tiikten ~'Ollra 
ümidim kalırdı. 

Belki tahliye edllirsln., ümlclln.l 
kesme! 

- Evet. Bir za.yı! lhtlmaı var: Pa.. 
di.şah çok hasta imiş.. eğer o ölür 
de yerine şehzade İbrahim. geçerse .. 
eh, işte o zaman hepimiz kurtulu
r\12, 

- Ne dedin? Padişah çok mn has
ta? ... 

- Evet. Eöyle diyorlar. Se;:ı duy
madın ıru? 

- Ben burada duvar taşlarından 
başka bir kimse görmedim. İlk de!a 
senden duyuyorwn bu haberi 

- o halde bana ınan. Padİşa.h ya
kında ölecek. 

- Neye yarar? Ben siyasi mücri
mim. Bani art ederler mi bakalL.'ll? 

Venedlk şövalyesi çek muztariı>tl. 
İnler gibi bir sesle içini çekerek: 

- Anlat, dedi. Neden sakladın .. 
benden mi korktun? 

Hayır, hayır. Kor'ku meselesi 
değil, Seni üzmek istemedim. Ben 
buraya senın kızın yüzünde.n dü'}
tüm.. anlıyor musun? 

Tuhaf şey! Benim kızım hiç 
'ldmseye fenalık yapacak tıynette ya.. 
radılmamıştır. Ne yaptı sana a~ea? 

- Yok c:ınım.. fena şeyler düşün
me. Onun bir şeyden haberi yok. 
Türkçesi ben onu seviyorum. Ham.ıa 
reis Akdenize gidince onun elinden 
ve evinden kaçırmak istedim. Planı

nu kurdum .• kaçıracağım gece nasıl
sa elimden bir kaza çıktı .• yakaJan
dun, buraya atıldun. Anladın mı şim
di benim derdimi? .. 

Sinyor Antonyos bu sözle.re pek 
in.anmadı. 

O, hapishanelere düşen insanların 
hayalleri birdenbire genlşlemeğe ve 
olmamış hadiseleri olmuş gibi gös
termek hususunda Adeta birbirlerile 
yan~ çıkmağa başladığını çok dera 
görrlrüştü. Kendi kendine: 

- İşte bu da onlardan biri olsa 
gerek. 

Diyordu, Mamafih Ahmed! yalan.. 
lamadı., dikkatle dlnledi. 

- Peki amma., dün sen bana kızı
mın Hamzg, beyle evlendiğini söyle
~tin. Evli bir kadına göz ve el a.t
mak doğru olur mu? Bunu yap.say
dın, gene rahat ve huzur y1lzü gör
mlyecektın.. bu fenalığın cezasını 
çekecek::ttn. 

Ahmet bu sözlere içerledi: 
- Ayşe ona layık bir kadın deltll

se, bütün ömrünü cehennem içinde 
geçirecek değil ya, Ben onu daha 
çok mesut ederdim. 

- Kızıml daha çok mesut. ede'bi
leceğlne inanmıyorum, çünkü, sen 
dün a.kşam bana fakir bir ~çi 
olduğunu söylemiştin. Halbuki kı
zımla evlenen Hamza bey aynı za
manda donanmada değerıı bir reis 
imiş. Ben de denizci olduğum için, 
denizcileri - düşmanım da olsa -
çok severim. K121ma gelince, o an
cak kendisinin seve-bileceği bir er
kekle yaşamayı ve bilhassa. meşru 
yaşamayı tercih eder. 
Bunl:ın söyledikten sonra güldü: 
- Sen kız kaçı.rnıa~a alışmışsın 

galiba? 
- Bu işi bütün ömrümde iki kere 

yaptım. Çok değil .. 
.sahanlıga sokuldular... Heyecandan Ajans haberleri, 19,55 Şarkı ve tür-1 e 1 • b ·t 
k?:'IU~aı::ııyacak bir halde idiler. Bir-! killer, 20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 Stewart, Tyrone Power, _Ro eı Zilkade 9 _ K!\Slm 12 
bırlerının ellerini tutuyorlardı. Yan- Müzik CPU, 21 Evin saati, 21,15 Mü- 1 Mo~tgomery, Dug!as Fa.1.~ban~s s. tm Oü öıt ik:ı Ak. Yat. 

- Hiç merak etme. Şehzade Ibra
him padişah olursa burada bir tek 
mahkfun bırakmaz.. hepsini tahliye 
eder. O zaman, ben sevg1lime bel'ld 
kavuşamam amma, sen kızına ka
vuşursun! 

- Bu, üçüncüsü mü olacaktı? 
- Evet. Üçüncüsü .• 
- ötekileri ne yaptın? 

larında iki memur vard• Arolarmda zik 21 45 Senfoni orkestrası 22 30 Junıvor, Clark Gable ve dıger bır E. 12,21 2,04 7,11 9,45 12,00 1,36 
yan!{ından bahsediyorlardı. Aj~ns h~berlcri ve borsalar. ' ' ı <;ok tanınmış artistler. bir~iri 3;r- Va. 5,09 7,52 12,59 1532, 17,48 19,25 

Ahmet dayanamadı: Y:ı.nn sabahki program kası sıra askere gıtmışlerdır. -'-------------1 
- :A!fcdcrsı~:z acaba yı:..ngın cı. 7.30 Program, 732 vücudumuzu ça-, Şimdi meydanda pek_ gensıerlc İdarehana BabıMi civan 

Aııtonyos genl.ş bir nefes aldı, 
Piç Ahmet o gece başını duvara. 

dayayarak uyudu.. ve sevdiği kızw 
kim olduğunu Antonyosa söylemedi. hangırın_ neresınde?.. lıştıra?ım, 7,40 Ajans lıaberle:l, 7,55 yaşlılar ve bazı ccnebı artıstler i••••A•ciıiııiı!mıiiuiil~Hıui!l~iiııiis~oikaiikiiiNıiioii.•ıİİ3iıi.•lllİ 

cGuzel Papatya. caddeslnde!.. Müzik (Pl.). 1 kalmıştır. Bütün sinema şirket- Venedik şövalyesi mütemadiyen 

• .A • 

BiLLUR ŞiŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 129 

' '=====- Yazan: (Va • Nu) 

cak olacak.tık. Belki de hayatımıza 
da kasdedeceklerdi. Siz yalınız Or
han Sami beyi ve Handan hanımı 
değil, aynı zamanda bizi de kurtar
mış oluyorsunu. Şimdiye kadar sizin 
ne büyük işler başardığınızı biliyor
dum. Fakat tek başınıza akla gel
miyeGl birçok tehlikelere göğüs ge
rerek bizler için kaatiller, serse
rilerle uğraştınız, ölümü bile göze Muammunın birdenbire böylece Jselenin asıl züç tarafı bundan son- 1 

- a dınız ... Ne yapacağız, iyiliklerini-önlerinde açılıvermesi iki nişanlıyı rası ... 
zi nasıl ödeyeceğiz) ... sersemletmi; gibi... Karabaşın bo- Doktor yerinden doğruldu. Oda-

ğulduğu gecedenberi hiç rahat uyku nın sükununu bozmaktan çek.iniyor- Bunları öyle tatlı, öyle muhab
uyuduklan yoktu. J,ı;te ikinci teşeb- muş gibi kapıya yakın bir köşede betli bir sesle söylüyordu ki Cüce
büste de hırsız~ar laboratuvara gir- duran cam1ı dolaba doğru ayakları- nin gözleri yaşardı: 
meğe muvaffak olmuş ... Yerin mer- aın ucuna basa basa yürüdü. Raftan - Bana teşekkür etmeyiniz! 
merlerini sökmüşler, ortalığa küme bir konyak şişesile kadeh çıkardı. - dedi. - Ben bunlan sırf kendi 
küme toprak yığmışlar... Komiser Cüceye kendi elile içirdi: zevkim için, düşmanlarımdan inti
Alişan geceleri evlerini nezaret al- - Ruhi beyi Şimdi size çay yap- kam almak için yaptım. Fakat he
hnda buluaıduruyor, fakat meçhul tıracağım... Yoruldunuz... Hastası- nüz bir netice almış değiliz. Ancak 
r:iyaretçiler gene yapacaklarını yapı- nız da ... Biraz ısının ..• Hem çayla- sizin ve Handan 'hanımın nasibiniz 
yorlar. Köse Eminin evi de tarassut rımızı içer, hem de ne yapmamız olan hazineyi ele geçirdikten sonra 
altında... Çete efradından henüz lazım geldiğini kararlaştırırız. _ dedi, benim vazifem bitmiş olacak. De
kimseyi yakalıyamamışlar. Zil sesine koşan hizmetçinin min de arzettiğim gibi, bu gece bu-

Cüce Ruhi artık tahamüllerinin emri aldıktan sonra uzaklaşması raya gelmekteki maksadım, hepimi
)ona erdiği bir sırada muammanın üzerine, bu baba dostunun ellerini zin müşterek hareket etmemiz için
anahtannı ellerine verdi. Komşula- avuçları içine alarak: dir. Düşmaalanmız faaliyette ... Bir 
nn cin peri TJülsallarından ilham ala- - Bize y.aptığı."'lız iyiliği ölünce- gece bile boş durmadıklarını siz 
rak tekin olmadığını söyledikleri ye kadar unutmıyacağız. - dedi. söylediniz. Buna karşılık biz de boş 
bu evin esrarını öğrendiler. Fakat Siz olmasaydınız, bizler bu Köse durmamalıyız. 
bundan sonra ne yapacaklar) ..• Me- Emin ve şürekasıııın elinde bir oyun- Elinde çay tepsisi ile odaya giren 

hizmetçinin çekilmesini be1cliyerek 1 bir halde: 
biraz sustu. Şayeste dışan çıkmış'tı. - Ah ... O bende... O beade, 
Kemal, Ruhinin fincanını uzattı. Kemalciğim... Delirdiğimi zannet-

- Pekala ... Siz naS1l arzu eder- me ... Mucize kabilinden kurtuldu ... 
seniz, daha doğrusu ne şekilde har Hani o gün ben, Beşiktaş vapurun
reketi muvafık bulursanız öyle ya- da, kadınlar tarafında oturuyor
palım. Ben, bu gece de gelecekle- dum ... Tentenin üstünden yuvarla
rini tahmin ·ediyorum... narak birşey, oradan geçeıiı seyyar 

- Gelmesine gelecekler, tabii .. , satıcının ışportasına düştü ve ışpol" 
Başladıklan işi sonuna kadar yü- tadan bir eşyayı denize yuvarlıya
rüteceklerine katiyem eminim ... rak, kendi, tepside kaldı. Ben, ş~e
Fakat tam hedefe varmağa muvaf- ye Reşidin verdiği kıymeti bildiğim 
fak olacaklar mı, olamıyacaklar mı. için, bir mecidiye bahşi§ karşılığın
bu şüpheli... Zir Sultan Hamidin da. onu satıcıdan aldım. Çocuğa 
'hazinesinin açılması İçin üç şey la- sürpriz yaphm... O da, sen.in alıp 
zım. Bunlardan parşömen bende .• • saklamandan çekindi. Bu sebeple 
Anahtann Kösede olduğu muhak- meseleyi bildirmememi rica etti ..• 
kak ... Fakat Billur Şişe... Billur şişe ... Billur şişe 1. •• Meğer bu 

Şayeste'nin eşikte belirdiğini fa,.. kadar mühim bir şeymiş... Onu 
ketmemişlerdi. şimdi getiririm ... 

Genç kızın: Cüceyle doktor sararmışlardı. 
- Billur Şişe mi) - diye bağır- Ruhi, bu sırnn duyulmasından kor-

ması üzerine, başlannı çevirdiler. k:uyormuş gibi, ayağa kalkb. Kadife 
- r · · • perdeleri birer birer araladı. Kara11-
- Demek İş Billii.r Şişe' de)... lık geceye baktı. Yağmur şakır şakır 
Cüce: yağmakta devam ediyordu. 
- Tabii.., - dedi. - Bil1Ur Şayeste bir an sonra tekrar belir-

Şi~edeki ecza olmadan parşömeni diği zaman, parmaklannıın ucunda, 
k ki Pembe kapagı"' ile billur Qi•e vardı. o uyamayız . . . " .,, 
Reş;id'in yengesi, kendini kana

peye attı. Hemen hemen ağlıyacak 
Cüce, titriyerek elini uzatti: 

- O... ta kendisi... ~an ya 

- İyi ayakkabı değillerdi .. birlnl 
on beş gün, ötekini hatırımda kalma
dı amma galiba. dört beş gün besli
ycbildlm. 

- Ondan sonra? •. 
- Yanımdan kaçtılar. 

(.\rkası var) 

1 

Rabbi ... Küçük hanım ... Bu, sahi
den mucize ... Orhan beyle ve Han
dan hanımla da görüşürüz ... Hemen 
bu gece işe başlıyalım ... Vakit ge
çirmeden ..• Artık parşömeni oku
yabileceğiz ... Hazinenin nerede ol
duğunu öğreıneceğiz ... Ah, eğer ha
inler bulmamışlarsa... Zeminünde 
mermer döşeli olan laboratuvann 
bir taşını kaldırmışlar . . . Altını yok
lamışlar ... Taşçı ustası Ali dayı, fıs
tık ağacına pek yakın hir yerde hıı~ 
zineye mermer bir yuva yaptıklarını 
sarahatle haber veriyor ... Bu civar
da öyle başka bir yer bulunmadığı
na göre, hazine, laboratuvannızın 
altında olsa gerektir ... Amma kim 
bilir Sultan Hamit onu ne tıhımlar
la saklatmıştır. Hepsin.in esrarını 
parşömende okuyacağız ... Haydi ba
kalım ... Şimdi i~ başına ... 

Yağrnurluklarına büründüler. Cü
cenin atkılannı da iyice sardılar. So
faya çıktıkları zaman, hizmetçinin 
dehşet içinde hıçkırdığını gördüler: 

- Aman, hanımefendiciğim .. . 
Beni bu perili evde bırakmayınız .. . 
Korkuyorum ... Ne olur) Ben de si-
zinle geleyim... . 

Yalvarır gibi bakan nişanlısına, 
doktor iÜlümsedi. 

(Arkası var) ... 



~KŞAIİ 

1 - lŞ ARIY ANLAR ÇOCUK ARABASI ARANIYOR -
Az kullanılmış lyt mal bir çoouk ara
bası aranmr.ktadır. satmak Jstıyen
Ierhı 23585 numaraya. telefon etme
leri rica olunur. - 1 

tKi KATLİ AHŞAP - 8uJU, elek
triği mevcut Yenl.t&pı lstuyon AI
boyacılar (39) sahibi taşraya gidecek, 
(3000) liraya pazarlıksız satılık ha
ne. Her gün lçlndekllere. - 5 

1 Günlük Borsa 1 
11/11/1912 flatlerl 

Londra Qzerıne ı sterlin 
Nevvork ilzerfne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 frank 
Madrld tızert.ne 100 pezeta 
Stokholın üzerine 100 knmn 

15.22 
130.50 
30.-
12.89 

31.135 1'7 YAŞINDAYIM - Ortamektebln 
birinden çıktım. D:ıktilo ve yahut 
bir yazıhanede çalışmak istiyorum 40 
Ura maaşla görmek lstiyen \er Bey
oğlu Balo sokak 31/2 No. Iu yazıha
nede Kt.'Inale müracaat. 

ESHAM VE TAllVtLAT 
% l5 Blrtncı tertip Mllll Müda-

tı.!N - 20 beygir Jruvvetlnde Valls CAÖALOÖLU SULTANAHMET, Dl- faa istikrazı lf.-
markalı ve Uiver 8 numaralı ~ift V.&NYOLU, RAYEzİT CİVARINDA_·------------· 

DİPLOMALI VE TF.CKt'BEJ.1 - blr 
mürebbiye • yaşından yukarı bir ve 
yahut iki çocuğa bakmak, Ankaraya 
gider iş anyor Akşam'da (8. N) l'li
muzuna mektupla müracaat. 

pullutlarlle bir traktör satılıktır.! U dört odal p at-
Milracaat edeceıt olan Kalafatyerl ç 1 ev aranıyor. e9"ll kira 
Yelkenctıer caddesi Kaynakçı An- btenlldlğl kadar verınr. MilrPcaat: 

İstanbul Posta kutusu 333. - ı 
<lmıa No. 133. - ı 

AZ VE fyt BULLANILMIŞ _ Av- ŞİŞLİDE 8A'l1LIB APAllTIMAN -
nıpa mttmulAtı bir çocuk ara.bası aa- Beı ve dörder odalı dört kat a.ynea 
tılıktır. Cihangirde Karadut cadde- bodrum bahçe, taksimatı mükemmel. 

LİSEYİ İYC DERECE İLE BİTİRMİŞ sinde Gtindiiz apartımarunda üç nu- konforu tam, nezareti em alsiz. oda
BiR GENÇ - Hususi muesseseıerde maralı daireye müracaat edilmesi. lan btıytık, bina metindir. Senelık trat 
de.let müesseselerinde if aramakta- _ 1 2400 ıın.. Şlfllde tOtüncil Zetertyaya 
dır. Kefale~ verebllir. Atşam'da ------------- müracaat. - 4 
cBcızkurt. remzine mektupla müra- KİR.ı\LIB C.&llDANLAK - Her çt- -------------
caat. çelt yetıtılrmete elTerlfll 1Dthlt Ud ACELE KİRALIK - ŞltUde telefon

büyilk, iç ltlçGlt cametln b&hÇIV&n lu, mobilyalı apartıman. Tafsllrıt te-1 
8EHELERDENBERf MATBU.\TTA odalan, elektrik, Terlcos 81l)'U Ue mtı- lefon No. 81542. - 3 

CALIŞTDI - otuza karlp mat.bu salt §t!ralUe 'lı:fraJ& •erllece'lı:tlr. Mecl- ------------

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAlcpnn m ICO(OK iLAN

LAR: en ıüratli •e en ucuz 

Sahile 'I 

Papazyan Biçki Yurdu mezun lan 
• 

Kurtuluıta 6 ayda mezun yetittiren Papazyan Biçki YuTdu 
mezunlanndan bir guTUp, Ortada, mUdiTeleri Bayan Papazyan 

Kayıtlar henis açlldır. 

•sarım ftl'dır. Eskl ve yeni Tllrtçeye dlyeköy ufaltJ 102/1 numsralı hane. 
vaJnfım, her Jşi göret>1Itrtm, Beret ne ye •e 81252 telefona müracaat. - ı 
olarsa olsun kabul ederim. Ak§am 
guetesinde A.S.M rümUZUDa mek- 4 - Kiralık • Sablık 

DEVROLUNACAK MAÖAZA - Ka- vuıtadır. 

::~~~~:! :~!u dö~~ ı: ----------• Devlet şurası reisligı" • nden; 
bakkaUy<' matazası sahlblnln Ans- -------------

tupla müracaat. - ı 

DAKTtLo VE SANTRALDE ÇA-
1..djMIŞ - Eaki Türkçeyi iyi bilen or
ta tahsmı bır bayan resmi veya hu
ı;usl müesseselerde iş anyor. Akşam
da A.Z. rtımuzuna mtıracaat. - 1 

ORTA Mt:K'l'EP MEZIDrn Bht 
B4?i - Fransızca ve daktilo bllir. Her 
hangi bir nıfiessesede mftna...tp iş 
anror. Atşam'da tA.Ç) rtımuzuna 
mektupla mürac~nt. - 1 

FRANSIZ LiSEsf MEZl..'NUYl.JM -
Kadıkoy, İstanbulda, remıi veya hu
rusı bir yerde saat 2 den 7 Ye kadar 
çalışmak ı t yorum. &Kadıköy• rilmu
r.una miiracaat. 

YAZIR~ ELVDttŞJ.t Bht YEK 
AR.vD'l'O& - İstanbul tarafında 
mobilyalı veya be>§ yazıhaneye elve
rişli bir yer aranıyor. Bultanhamam 
Hac;oplu ban 4 Ho. ya veya 24120 ye 
telefonla halter verilmesi. - 1 

OSMANBEYDE - Ktraııt mobil 
yalı oda ve a,,nca, ri~, tbdt, 
kimya, lisan dersleri. Akşarr.'da M.H. 
rtlmuzuna mektupla müracaat. - ı 

doluya gitmesi haseblle satılıktır. 1 - Devlet ŞQıasında mtınhal bulunan ttınci sınıf müazimllkler 1ç_Ya' 
Taliplerin: Gab.tada Mebmet Alt pa- 28/ll/M2 cwna.rWaı silnü aat ıo da .Ankarada Devlet Şfı.ra.sı bkıasm<ll 
fa hanında Nas şirketine müraca::ı.t- cAK.ŞAM ~ ID faydalı mlaabata imtihanı yapılacaktır. 
lan. - 21 ne•riyab 2 - İmtlhana rtrebllmek 1ç1n hukuk veya tktısat fakülteleri ve yühJlt 

s alyaal bilgiler okulu veya. bunlara muadll oldutu Maarif VekAletlnce t:udll 
16000 LİRAYA SATILIK _ Yeni edllmtı olan yabancı memleket fakt\1te ve yfttsek mekteplerinden me'Za 

bltm]f apartnnan. Kurtuluşta Boz- Kuruı olmak prttır. 
kurt cadd. tramvaya bir dakika 3 3 - İmtihana gtrecetıerln yqlan SO u geçmiş olmayacaktır. 
katlı 3 odalı bir katında banyo se- Coc:uldara coirlllJa 4 - İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete alınmalan memul'.iD, 
ne geliri 912 lira 3 sene vergl8I:ıı. Mü- kD'aatleri Faik Sabri 50 kanununun 4 tmc1l maddesinde 1&%111 tart Te vasıflan haiz bulunmalarml 
racaat: Taksim Sıraııervller 42 _ :-ı Nereden geliyoruz? bstııdır. 
· Faik Sabri 40 1 - İmtlhnnda muvaffak olanlara 30 llra aa1t maaş verilecektir. 

SATU.IK EV ARANIYOR _ Kızıl-1 Gölliverin aeyahatleri 75 8 - lm.Uhanda muvaffak olanların bafka. bir müesseseye devam eJ, 
İSTASYONA Bl:R DAKiKA - Say- topraktan Bostnncıya, Boyacıköyün- Yer yüzü Gök yüzil meyecekleri Ye ettıkler1 taltd!rde müstafi addolunacaklan hakkında bir 

flyeUk arsa, Bakırköyün en güzel den Büyükdercye kadar olan yerlerde Faik Sabri 150 taahhüt.name vermeleri prttır. 
yerinde denizi hailsiz görllr m~tresl deniz göıilr bahçeli beş odalı elektrik Bir Türk lmuım Amerika 7 - Müaa.ba.ta imtihanı Bf8iıda yazılı mevzulardan yapılncaktır. 
3 lfradan. Bakırköy Zuhurat Baba suyu ol:ın tren, tramvay. tc::keleye 13_ A - Esu teşkJlAt hukuku 
caddesi. No. 22 _ 1 kın bulunan ev aranıyor. Telefon: yolculuğu Faik Sabri 75 B - Umumi surette idare hukuku ve blJ.has.sa aşağıdaki kanunlar 3541 

20323 e mnracant. Tevzi yeri: sayılı devlet f(lrası kanunu. 
CAÖALOliLU - Ve D1vanyo1u ·-------------- + ... _ _. '--- n----'ya.tı 

2 f c::rf ARIY NL AKŞAM matbaası ~
1 

._ 4W.<U• - ~ A AR semUerlnde aile nezdinde veya müs- SATILIK ARSA_ Mecidiyeköy Sa- Türkiye cumhuriyeti teşklllb 
t.akl1 yaşlı bir adam l~ln blr oda kıznğacında Marınaraya nazır yeni cAKŞAMıı karilerine mahsus Memurin kanunu 

BiR F.RKEK HADEME - Bir ahçı, aranıyor. Akşamda A.Ş.B. - ı ımar p!Anında önden yirmi arkad:ın Memarhı mubakemat tanunu ve bu Jole aIAtah cHter kanunı .. r vılayct 
bir ~e nobetçlsl ıstenllmektedlr. on iti metre cadde geçen imar edil- yüzde 20 tenzilit kuponu idaresi ve idare! umumiye vlllyet tanunlan. 
Her gün Suıtanahmet Ballık Yurdu ıet.M LtRADAN 250.000 LiRAYA mit içinde kü~ilk bir evl bulunan 1581 Belediye kanunu 
dittktörluğjne müracaat edlld:ıUlr. KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- metre murabaı arsa satıııt•Jr. Tele- Madenler bakkmda mevzud 

_ l oğlu clvannda •tılık han ve aparlı- fon: 2032S. lılahk.ıı-a-. n· --- C - Maliye 
------------- manlar &rantJO!'. İyi p.rtlarla Mt- _.,,. ... &Dl --- 8 - İmtihana airmet ıateyenler nüfus htlvlyet cüzdanları ve tahsil~ 

lşçt ALIYORUM - Boblnvuar ma- mak isteyenlerin Belek Tllrk EmlAk SATILllt EV - Botazl inde Ki .Rlkim: Celll Öktem. 8930, c. M. a!kalan Te 1k1 kıta Ye:ı!ita fotolraflarlle blrllkte arzuh11.1Ue 27/11/942 gım~ 
klneslnde çalışmış usta masur.ıcı kız- Bürosuna ömerAblt han 2/23. Mü- bumunda lstele•e yan c; .a-ldka' ~ U. Rayrntın Bemk. 8330. KAtlp: 8ıt- alqamına kadar devlet şi'İl'aSl umumi kAtıpllflne müracaat etmeleri. 0551) 

Janrı raeaatlan. Telefon: 42368. _ 4 J m uoa .ın.u- Jn Saraç. DAvacı: Hukuku umuml-
Yenı Postahane arka.mıda 32 mez, yedi odalı, Ugir elektriği, içi- ye. suçlu: Çermiğin Çukur mahalle.. ı ı 

No. lu K~Wt Ticaret hanının üçtin- sott LlRADAN 1.eoe.000 t.DAYA Ur suyu, bahçesi. Ül!&m'da Engtn sinden cevat 0~ Hüseyin Soysal İstanbul Belediyesi ilanlan 
el katındaki iplik katlama atmre KAD.lll - Her yerde her cins emlAk rilmuıuna mektupla müracaat. - 2 Suç: Mllll K. K.· nuna mihalefet

0 

... -------------~----------• 
me m ilracaa tlan. 

DADI ARANIYOR - Memede blr kız 
çocu"una bakacak orta yaşta sıh
hatli bir dadı aranıyor. Taliplerin 
bluat Şişlide Haliiskiı.rgazi cadde
sinde 315 No. lu Jstanbul apartuna
nının 6 No. lu dairesine müracaat 
etmeleri. 

almaJc ve ısa.t.mat arzu edenlerin: .-.... L llükibneke ~~ satıu men ve ıs.: BÜJÜ.kdere meyva ıslah t.atasyonunda milnhal 60 Ura ücretli muhasip ve 
Perdl &elet '!'tlrk Emllk Bürosuna aaoAltAT - .K:emal Pqa cadclest t1hlAk1 tahdl4 edilen pa 1atuu dWt.. Utlplllt vazttesı için t.etntk bllgt ne müceh~ blmak oartlyle memur olm.a!' 
mlracaattan. Galata ömertbJt han 15 numaralı dtlttln tfttttn ft rakı k&nmda 300 kuruştan mezunlyetstz p.rtlannı haiz olan ve ı.taQonda yatmalı kabul eden ve Ziraat mektebi 
kat 2 Ho. 23. Telefon: G3dl - 4 tellterelertıe beraber n ~inde bir au ticaret luuUJle •trna.tıa llJll1 K. nu- mauna bulunanlar aruuıda açılan mflsaıbab. lmWıanının kayıt muddetl 

, solutma makinesi Frillder markalı nuna muhalefetten maznun Çennl- 2411~/142 salı gibıü saat 12 ye tadar uzatııımştır. 
ACELE SATILIK EV - Maçkada dolabı devren satılıktır. Aynca ıo ğin Çutur mahallea!nden cevat ağ. Iır.t.lhan aynı gün aaa\ 14 de yapılacatmdan strmeıt ı.teyenlerln rlya-

Vallde Çeşmesi karşısında üç katlı adet bJslklet de satılıktır. DüWna Hüseyin Soysal hakkında Çermik as. set makamına hitaben yazacaklan arzuhalle nütua tezkereleri ve Zlraai 
bet odalı dotus numaralı •b.tal> eT pa- miiracaat. _ 1 Uye ceza mahkemesinde yapılan açık nıt*tebi diploması ve 2 adet fotoğraflarlyle blrllkte Beyazıtta Zat İşlerı Mü.. 
a.rlıkms 6000 llraya sat.ıhktır. Ak- dUfUfllla sonunda: dürlüğfıne miıracaatıan. C1555l 

4 J'AŞIXDA aia BiZ ÇOCUKLA - ıaın'da •Maçta. rümuzuna mektupla 5 MÜTEFERRiK Suçlunun sabit görülen hareketbıe -------------------------
Mqgul olacak ve Akşam bir 8 el ve yahut IIAn memurıutuııa fltahen - UJan Milli X. ır. nunun 21 el madde-
ıınıf talebesinin derslerini taklbede- müracaat. 

/ 
- aı delA.letıyle 56/2 Je t.e.tikan 25 Ura -~=========-==-----===-==-----==--==~ı 

cet bir Türk bayanına ihtiyaç var- ö ALMANCA DERSLERt - Usulü atır paıa ceaaslyJe mahk<im'"etbıe, Devlet Demi.-,.Uan ve Limanlan !ıletme 
dır. Maaş 20 liradır. Öğleden sonra KADIK y - Bahrfye eaddf'ISf. Ali tedrisi mükemmel olan bit Alman fatat suçlunun 11 yqmı blurlp 21 • ı -
41378 e telefonla müracaat. Swı.vl sok. No. 23/3 iki katlı, beşer ötretmenı Almanca dersle:1 vermek- yqıru bitirmediğinden T. c. K. 66 ya Umum idaresi ilanları 

odalı, ba.hçe, banyo, taras, su. elek- tedlr. Temiz mobilyalı bir oda kira- t ı •iımı=---==-======-------=--=========-====-
t ...... evt kan cezasının 1/6 sı indirilerek 
..... manzaralı apartıman satılıktır. Iıktır. Pazardan maada her gtn ıaat ti BiR BAYIN - Her türlü lşlertnf 

görecf'k prezant:ıbl ba.yan aranıldI
tından ısteklller KUZUDCUlc Bozacı 
sokak No. 28 da bay R. A. ya mek
tupla milracaat edeblllrler. 

.... _ 7 k d +_. ne ceten 20 ııra 80 kurt14 ağır para Devlet Demiryollan Umum mu .. dur·· Iu .. g""un·· den· 
S.ıtTll.IK HANE _ Talts1m Şehit- .., ..,n ye a ar ısdklAl caddesi 133 eezas1yle mahkilmlyetlne ve Mllll K • 

muhtar mahallem Çorbacı sokak 19 No. Ha.aan bey apartıman 2 ncl mer- K. nunun 63 cü maddesi hükmüne~ İdaremizde kun ve staJ görerek makinist ve b8fmakln1.st. teknik büro 
numaralı sekls odalı kArglr 80 Ura ge- _dıven 1 inci lı:at e No. ya müracaat. karar iktisabı katlyet ettiğinde hu- peTSOnel! ve fen memuru yettştlrllmek üzere ltızumu tadar sanat okulu 
lirli (8000) sekiz bin l1ra.y& aa.t.U.ıktu. llasının ücreti mahkumdan alın- mezunu almacat.tır. Yapılacak tabul imtihanında gösterecekleri muvaf!a-
Kasımpaşada Dörtkuyu Dereboyu ALMAN BAYAN ÖÖRETMEN - malt suretiyle gazetede llAnma ta- tıyete göre sanatkAr ünvanile ayda 100 liraya tadar ücret verilecektir. 

TEZGAHTAR ABANIYOR _ Tu- caddesinde 13 nmııarada .Musta.faya Talebelere, büyüklere gramer, muha- rar verildiğinden ve hWdiın de 1ktJ.. Blr senelllt staj müddetlnl muvaffakıyetle bitirenler tescil edlllr. V• 
hafıye mağazalannda çall§ml§ genç, mOracaatıan UAn olunur. _ 1 bere dersleri verir. Kolay metodla altı sabı katıyet ettiğinden UAn olunur müteakip kurslardaki (muvaftakıyttlertne g6re merlcez, atelye ve depo tek-
tecı ubell tezgahtara acele ihtiyaç ------------- ay zarfında Almanca l!ğretlr. Her-------------· nllt kadrosu dahll!nde terfi ederler). 
vardır. Ayrıca 12 - 15 yaşlarında bir KtılAr.m: ıun _ Şlfll Mecidiye- yere R'ider. Mftes.ııeselerde memurlar Aranılan p.rtlar ıunlardır: 
de ı;ocat atmacattır. Telefoıı 20GN. kayt1 asfaltı tızerlnde f1ç odalı, mut- ve matazalarda çalıtanlara atenol- ı - sanat okulu mezunu olmak 

fa.it. hell. hamam, elektrik. Tema., rafı, mektup yazma Öğretir. Akşam"- KU"' ç u·. K iLAN 2 - .A.9kerllğlnl yapn114 bulmımalt 
K.4PJCI ARANIYOR - Nlşantaşın

da 9 dalreU bir apartıman için tan 
it~ kapıcı aranıyor. Erkek gün
d~ ctışanda da çah§ablllr. Her 
gun saat 10 - 12 arasında EmlnöoO. 
Arı>aeılar han 19 No. :ra müracaat 

auyu olan bahçe içinde betonann& da P. 8. K. - 1 3 - Yap otuzu secmemtt olmall 
yeni bina ehven tıaııe t1ra1ıttır Ya- 1 okuvuculanmıs arasmda " - Ecnebi De nll oJm•malır. 
nmdakl 102/l haneye ve 81252 t~lefo- LİSE ÖÖBB'l'IDJrt _ Ohmya. nam- Talipler bir dlletçe lle 30/11/9"!? t-rfhtne tadar İstanbul (Haydarpa-
na mftracaat. _ 1 zeı bir geni' ilk ve ortaokul talebelC- EN SER/, p, SlrkecU, İzmlr. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana, Malatya, Esklşehls, 

r!ne geceleri veya tauı zamanlarında EN EMiN Af)'on ve l!mırum'da ı11etme mtldllrlllklerfne milracaat edeceklerdir. 
SATILIK KÖfK - Öaktk!arda, 8uL ders vermek Teya çallfmalarma ne- Dlletçeye aarlh adre:ı yazılacak qağıdakl evrak Wftlrllecektlr: 

-1 tanlepestncle, Bacı Huna Hatun ca- sa.ret etmek istemektedir tsteklUerln EN UCUZ 1 - Mektep diploması 
mll itartımıd& bahçe lçlnde " oda, Akfam'da. l B. müracaai 2 - Doğruluk kAğıdı 

AI.Ti AYLIK BİR KIZ ÇOCUÖUNU aofa, Qriyeten ı oda ttlAmlık dalrre- • vuıtadır. Alım, ubm. ki- S - A§1 kağıdı 
Eıwzbwu V.ZERE - Bir atıt nine ı1. ayrıca bir de çamhtıı ana acele .S.OLLEJ llEZUNLUUNDAN _ Ga- ra itlerinde it ve itçi için İl· 4 - A*erllk durumunu bildirilen yealka ve nüfus etlzctanı. 
aranıyor. Talipleı1n Nltant.aş Güzel satılıktır. Milracau: .A1&be7 aok ret 1.y1 İnglllzce bilen tecrübeli ~lr ba-1 tifade ediniz. Müsabaka imtıhanlan Antara'da yapılacaktır. Şeraiti haiz olanlann 
Bahçe sokak Nimet apartıman 1khıcl 10, Moda Telefon - 00210 • yan evinde veya talebe evinde çocuk- Arıtara'ya kadar seyahatleri temin ed1leecek 'Ye imtihan günll adreslerine 
kata müntcaatıan_ ACELE SATILIK APARTIMAN _ lara, bayanlara ders vermettedlr. blldlrllecektır. • l24h 

Beyoilu Kalymıcukullut İngiliz sa- l"imder remzine müracaatıan. - 1 
.rayından qalı Hamalbaşı Yenlyol 
Saman meydanı Petro Facı fırını ya- ,..~~~~--------. 

S:\TILIK SAST MAltKA PASTJBMA ntnda Tevftk Efendi sotatında 31/1 MBll'l'VPL&JUNızı ALDIBINIZ 

3 - SATILIK EŞYA 

e
Maa biat - Milraeaat Cerrahpqa numaralı ıenevt 1200 Ura Iradı bu- Gıuıetenm 1duebanea1nl adres 

d. No. 1 lunan tlç .tatlı mOceddet Oüneııı :!ı giistermSt olan tarllerf-

Ml'iiidi IB 1ft11.111UK _ Ttlbek •J>U'WDan ~ mtir8caat. 
taıasu Talebe Ymt1an lı:apaııclılmdan - S 
eş;,aJarı (komodin, her nevi tar,ola, SATILQ[ tBt DAtıta.f, TARIM 

Ew-.&lnl-11'-llAA
M V - O. Satq - Dfpt - 1DC -

E. M. Ç - O. Z - GiSstepe aa.dalya, masa, perde, Prdrap, mut- K.&aG:tR llANlı - Yeni tamir edU
fat levazımı ve JUJ)Mme). Ber ıtın Jlllf. hem ohrma, hem traı Ön cep- namlanna gelen mektuplan ld&
aaaı 18 e tadar BQe31ı Bmln Bey bul ktlblk aeıı-e. arU.sı r&lıı boya. rehanembden ılctınnalan rlc& 
Q'-1esı aotat numara 1J de satılık- 'tt*ildarda Salacak, Barem iskelesi olunur. 

Çocuk anaları --
BabalGTı! 

•Yavruma ne hediye verece
tlm ?ı dlye artık d8ftlnırıey1nlz. 
İ§te emnlJetle aeçebllecetınlz gü

zel he~ler: 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Yazan Faik Sabri Duran 
tır. uumda. 10 - 12 de 480088) 1l11.111Ua- ._ __________ _. 

SA'J'IUI[ _ Temiz tullanı1ınıf 40 ya telefon. - 5 Üsküdar ullye ikinci hUJrulı: hA.. Tevzı yeri: 
llıOdeU 11 llmbalı ZENİTH radyo ve BAllÇE tçntsiND• MÖBLELİ tlmllğindeıı: 9421941 

___ sonn. 

R. c. A. anteni her gün saat ıı den ldJST.axiL DAÖIS _ Bit antre oda fttma öner tarafından tocaa Oö- AKŞAM matbauı 
14 e tadar ahanglr Şimşirci aokak ve mflftem.UA.tmda.n mürekkep Aİınan relede Qar11 mahallesinde 75 No. da TELEFON: Z0681 
No,, 14 Kızkule apnrbman 5 numara- sefarethanesi yanında Çlftevav so- Resul ottu Hamdi aleyhine açılan •--------------
:Va nniracaat. kak ıı Esen apa.rtmıanmdıı. kira- bopnma d&vuından dolayı M. aley- YWe ZO temllit kllpoa• 

lıktır. _ 
5 

hin 1tametgAhı meçhul olduğundan Bu kuponu kesip alparif mek-
LİRAYA SATIUlt PİYANO _ d~va istidası ve davetiye varakaeı tubunı.rıla gönderlrsenlz, kitap 

mmel bir p yano az kullanılmış KELEPiR SATIUK İRAT - Bala- tebllğ edllemedlt!nden 11Anen t.ebll- fiatlerlnden ayüzde 20 tenailAta 
ılıktır. Müracaat: Beyoğlu, tın işlek bir mevtıbıde 3 diltlln sa.. gat terasına ve tahkikatın H/12 942 hak kazanırsınız. f!llparl§ bedell-

b 1, A malımesçlt caddesi No tılıktır. Cuma va PQ:ııartesı saat s 5 _ pazartesi aaat 10,50 tallkına. karar nl o .suretle hesap ederek gönde-
45 · 5 e kadar Balat Dlbek cadde l Kar _ verllmJ§ ve bu baptakl istidası ve rlrslnlz. 

Müvezzi alınacak 
btanW P. T. T. ~ 

· Müdürlüğümüz mtmhallert ıctn mı: meıdep mennu olmak §artlle 340 
dotumıu veya asterUtlnl J8P1DJ1 olaDlardan mlveaı alınacaktır. Tnllplerfn 
mtldürli\k muameıu tamun& mlncaaılan 11Aii olunur. d522ı 

Fen memuru ve desinatör alınacak 
Anbra Beledlyem lmu Müdürlüfünden 

Ankara tehrl imar mtldürltltti kadrosunda münhal bulunan vazifelere 
3651 numaralı tnun muclbbıce ve aylılı: ttcretıe ten memuru ve dealmatör 
taJln ecHleeektlr. Askerlikle 11J4ltt olmıyan ve plln ve kadutro lllerlnd• 
mbıarNelf bulunanlarnı vesllı:alarlle btril.kte imAr mOdilrlütüne mtıraca• 
atlan. c9'70• 

Pendik bakteriyoloji enstitüsü müdürlüğünden: 
1 - 115 metremlkabı yanmış gübre açık arttırma Ue Pendıit ba.kterlfc; 

IoJl enstıtüsm1de müteşekkll komisyon tarafından 20/11 942 cum::ı. gUnQ 
saat 15 de satılac:ıktır. 

2 - Muhammen bedeli 115 Uradır. 
s - Muvattat teminatı 863 kuruştur. cl068· 

ba.ş mahallesi 9 No. kahvede bay mezkttt gilne alt davetiye varakası H kuk f kü"lt • d k J "' d 
~~JA&A FIBSAT - Satılık Haydara müracaat - 2 mahkeme diva.nlıaneslne aaılmı.ş ol- u a esı e an ı gın an: 

___ v~-.w.ı:...ıı•Aıı..-m~a~tln-..e~aı ... •_e.MAA ..... E~·~a~.L-..uıı1Uıaıı:ı.. __ ...__....._..L-l__,,....,.__ ..... ....ı...du~1tı__.nd*ankAll•M-· ...... aı_ey_h.-ıH•am....adlninıa&..-.:re~v~-~---~-~-~-u-w-~-~-~-~-~-~-u-~-.-~---~-.-~-L-~-a-..ı._~~'..._~~----~~t~j~l)~_iSl.l'i11:1LSl~&.11A.1-.~[...ı:.ıı...ı~iadılliılıılllıiliilıılllll 



NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ve Bütün ~in1an Derhal Keaer. Her Eczaneden Arayum. 

Satılık 
LÜKS MOBİL YA 

Salon ve yemek odası için 
komple ve atik ı~tenrul§ tahta
dan mobllyalar. kütüpbane, di
van, ~llteler, k1.14 tüyünden ya
tak örtüleri, küçük blx yatak 
odası mobilyası, lambalar, vazo
lar, biblolar, halılar, gümü.ş ta
kınılan, matbah levazımatı, 
züccaciye ve saire... Hepsi mü
kemmel bir haldedir. Görmek 
için Ayaspa,,ada ~t Pa.,a so
katında. 24 No. cam Palas'ın 4 
numaralı dalresl.ne her gün saat 
9,30 _ 13 arasında ve cumartesi 
ve pazar günler! bUtün gün mü
racaat olunabilir. 

r. . r 

NEOSTERiN 

ağız, burun, boıtaz ve bademcik
lerini sıhht b!r tarzda temiz bu
lundurması IAzınıdır. 

Bu yollarla giren nezle anJln
let, grip, kızıl, kızamık, difteri, ' 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. U~h bulllflcı hastalıklarda 

NEOSTERfN 

Pütverlıasyon veya ıarıarası 
şifaya yardım eder. 

19 Teşrinisani 194:t 

'''•••>@&•*54 

BRiÇ MERAKLILARINA 
Uzun zamandanberl bekleditfnlz kitap yakında çıkıyor 

r,,..---8 iç 
Kontrakt - laf on 
Deklarasyon ve Oyun 

Gazetem.is (BRİÇ KÖŞESİ) muhan-iri Nazını Dersan'm dünyaca 
taıunmq Briç profesör ve eksperlerinin mUteaddit eserlerini tetkik 

Teşv·kiyede sat ılık arsalar 
Böyle h:4-t:ılar ile temasta bu

lunanlan korur. oahst ihtiyat ve 
tedblrt aldınr. Eczanelerde re-

1 ederek hazırladığı bu kitap yakında aab,a çıkmak Uzeredir. 

' AFwp 

Te§vİkiyede Emlak caddesi üzerinde her tür
lü bina yapmağa müsait iki arsa satılıyor. 

Emlftk ve Eytam Bankasından; 
Esas No. Yeri Kıymeti MesııJuı.sı Tem1na.tı 

Teşvlklye Vail konağı mJ.Jınl-21.325 lira 426.50 
lesi Bostnn ve Emlft.k caddeler! M2 
eski 8/4 yeni 23 numarlı.Iı nrsa 

401 T~vlkiYe - Harbiye Vnli ko- 30.130 lira 
nağı m:ılıal!esl Bostıııı ve Em-
1!\k caddeleri eski 8/6 yeni 27 
numaralı arsa. 

507 
M2 

İzahatı yukarda yazılı gayri menkuller peşin para ile 
arttırma usullle satılııcaktır. 

Müzayede 30/11/942 pazartesi günü saat 14 de bankamız ta... 
tıınbul şubest satış komsiyonu huzurunda yapılacak ve en yüksek 
bedel merkeze bUdlrllecek ve haddi ltLyık görfildili\l takdirde Mall
ye Vektı.letınden istizan edilerek muvnfaknt cevabı alındıktan sonra 
katı ihalesi yapılacaktır. 

Satış esnasında verııen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdir
de tcmlnat akçesi derhal o.rttmlmayaraıt ihale kimin uhdeslne icra 
edlllrse aradaki fark ondan tahsll edUecektır. 

Mil7.ayedeye LştlrAk edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu 
n!sbet.ınde teminat yatırmaları lAzımdır. İstekl1ler1n teminat ak
çesi, nilfwı tezkeresı ve Qç adet fotoRrafla blrUkte bUdlrllen gün ve 
saate kadar şubemiz emlAk servlslne müracaat etmeleri mercu-
dur. c1309• 

Tasfiye 
memurluğundan: 

Tasfiyesine karar verilen Hilal1• • ı 
m:ı.tb-aası matbaacılık, mücellitlik Esat "' AK • ~ 
:l\luh~ ve oflu Nazir Kolektif şlr-1 « ŞAM» neşrıyatı 1 
ketine alt ma.~a. koltuk ve emsali eş., ROMANLAR 
ya 24/ll/M2 <:ıalı günü 14 den itiba
ren tabı makinelert He sair mııkine. 
Ier de 28/11/942 cumıırtesl günü saat 
14 elen itibaren açık arttırma lle 
Cağaloğlu Hamam sokak ız No. ıu 
matbaa binasında satılacaktır. l'tlez
ktir günlerde teklif edilecek bedel mu
hammen JaymeUn yüzde yetmiş be. 
şlnl balmadıtı takdirde 5/121942 cu
martesi aynı saatten itibaren yapıla. 
eat lklncl müzayedede en çok arttı
ranıı ihale edil~d'inden isteklilerin 
&'elmelert ilin olunur. 

Kayıp erkek kardetimi 
1 arıyorum 

Bundan 18 sene evvel Trabzonlu 
Ahmet oğlu Lfttfl anneslnln adı Hs.
tlce olan kardeşimin gazeteye ıırı.n 
vererek kendisini aradığımız zaman .. 
lar Trabzonda idlk. Şimdi ı.se İstan
bulda olduğunu Öğlf~dlk. Har Wm 
kendisinin nerede olduğunu b!llyorsa 
insaniyet namına 8,fağıdakl adrese 
bildirmesi rlca olunur 

Küçük ltanlar Va-NQ 
Kıvırcılt Pata 

Sermet Muhtar 
Deli Selami İzzet 
Yalı Çaplcııu 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkasında 

z. t. 
Düğün 1reoeai 

Kuruı 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lskender Fahreddin 125 
Aıyadan bir ırünea do~yor 

lııkender Fahreddin 80 
Pembe mq1ahlı Hanım 

Sennet Muhtar 70 
Bir kadm gecti 

Selami izzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
Atk fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 

Tı 
• • • • B Galata Necatlbey caddesi 105 No. da 

urkıye /Ş anif ası l __ h_emşı_r_esı_P_em_be_T_ekba.§ _______ A_K_Sl_M_rim_1:_;~=_aas_ı 
K •• •• k C • H l 1 Zayt - Trab7.on nüfus meınurlu- cAKŞAMııı karilerine mahıuı 

uçu arı esap ar 1 lundan almış oldulum kendimin ve vüzde 20 tenzilat Jcu.,onu 1 
1943 İKRAMiYE PLANI Kadıköy ya.hancı askerllk şubeslnde ··---------ı• kayıtlı askerllk tezkeremle zevcem "' - 1 

KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinclteşrln KAniye Saka ve kızım MelAhat Sa... Doktor • 
tarihlerinde yapılır. kanın nüfus hüviyet cüzdanlarım za-

1943 .k . J • I Y1 .ettim. Yenisini alaca!ıımdan es.. 
,..___ 1 ramıye erı 'kisinin hükmü yoktur. 

1 
Üskildarda SelA.m1 Ali mahallesi 
Değirmen sokak Fıstık ağacı 2 No. 

evde 31~ doğumlu Osman Saka 1 adet 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 )) 
2 )) 

10 » 
30 )) 
60 )) 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

Liralık - 1999-
» 

lt 

» 

» 

» 
» 
» 

999-
888-

- 777-
666-

- 555-
44 4 
666-

- 2220-
2640-
2640-
5500-
3674-

Lira 

lt 

lt ,, 
J 

» 

250 » 
'-.. 334 » 

--------------------------------------------' Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihtnizl de 
denemiş olursunuz. 

Hukuk fakiııtcslne yt'nl devam edecek arkadaşlara: 

Hukuk · stılahları 
Babınlide İKRAL'de bulunur. Ciltli bir liradır. 

Türkiye Cttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASı 
KuruJus tarlhJ: 1888 - sermayesi: 100.000.000 Türk ıırası Şube ve 

ajans adedi: 265 

ZiraJ ve ticarf her nevi banim muamelelerı 

Para blrlktir~ulere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Zlrnnt Bankasında. kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 60 llraSl bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a llEı aşağıdaki 

plAna E;öre ikramiye da~tılacaktır. 
4 ııdet 1.000 liralık 4.000 lira 1100 nclet 50 llralık 5.000 lira 
' J) 500 D 2.000 D 120 D f0 D 4.800 ıt 
4 250 D 1.000 D 1 160 'O 20 Jt 3.200 • 

40 » 100 :O 4.000 D 

DİKKA1': Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı 
dll~lyenlere ikramiye çıktığı takdirde "7 20 fazlnsııc vertıecektlr. 
Kwıılar senede 4 defa 11 eyJOl, 11 h!rlnclkanun 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çeldleccktl.r. 

111 • 
1 «AKŞAM• netriyatı 
I MUHTELİF ESERLER 

Kuruı 

Kadın asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
ruçin ve nud öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Edebı habralar 

Hüıeyin Cahid 60 
Hikayeler, tÜrler. hicivler 
ve IAİre 

Fazıl Ahmed 80 

25 kuruıa tam bir roman eerisi 

Dipsiz kuyı. Va-NQ 
Pempe pırlanta Va-NQ 
İki cinaye. gecesi 

Hikmet Feridun 
Karacaahmedin esrarı 

K1.rdet katili 
Va-NQ 
Va-Nu 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

25 
25 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAM. karilerine mnhsus 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

....................... : ~ 

Uzun, uzun düşünme
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek kafidir. 

Pr..:>f. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palaıı N ... 14. Taksim. Telefon: 
43963 Hr.r!lüı. saat 15 - 18. 

Bahaddin LQtfi 
Varnalı 

OPERATÖR tlROLOO 

Böbrek, mesane, tdrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

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

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

--DOKTOR---

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

c cerrıı.hpaşa hatıı.nesı bakterlyo
loğuJ Kan, idrar, balgam, me-
vaddı ıtalta tahllllerf ve (idrar 
vasıta<:ılle gebelltln ilk günlerin· 
de kati teşhisi) yapılır. Beyotıo 

Taksime giderken l\leşelik sokatı 
Ferah apartunan. Tel: 4053'-

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şebiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir pnrkın içinde 
ve çamların ortaaında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
~.er türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuntı dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek iıtiyen• 
lere mahsus Yegane müeısete. 

Telefon: 42221 

Gö,_ mütehassısı 

Doktor Ceniil Görür 

a 

o 
Vtyananın en meşhUl'I 
RADYOLA.RI gelmlştir. 

Her yerde arayınız. 
Türkiye Um\ıml Veklll • 

Abdurrahman 
İmre 

Eminönü Nall bey Han 
No. 4. Tel: 23521 

Atölyemizde, her marka. Radyo tamiratı yapılır. 

iŞ ARAYANLARA 
Devlet Denizyollan Şehir hatlan gemilerinde çalııtırılmak nzere 

meslekten yeti,mi,, askerlikle alakası olmıyan Büfecl ve Yardımct
a ihtiyaç vardır. Taliplerin Karaköy~e Vagonli ilstünde 11 numarada 
Kantin amirliğine müracaatları. 

OSMANLI BANKASI . 
TÜRK ANONİM SIRKETt 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi..ınekit mukavelename.1 

22Q2 Numualı 10/6 1 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiotir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi ı 

10.000.000 lnırı1iz Liran 
1 .250.000 İngiliz Liruı 

MISIR. 

Türkiyenin l11ıthca Şehirlerinde 
PARlS. MARSlL YA ve NlS' dıs 
LONDRA n MANÇE.STERDE 

KIBRIS. YUNANIST AN. 1RAN, IRAK. FİLİSTİN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan. Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Diinvadıı Acenta ve Muhabirleri vardll'. 

Her nevi Banka Mua.rneleleri yapar 
Hesabı cart ve m~vduat hesapları küıadı. 
Ticari krediler V"I veııaikli kre-diler ki;ıadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt"t üzerine keşide ıenedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, alt•n ve emtaa üzerine avana. 

Senedat tahsilatı ve aaire. 

,f!..n vükıek emniyet şartlanıu haiz kiralık 
Kasalar Se-rvis: vardır. 

Piyaaanuı en müsait •""'llarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

Elektrik Ustası Alınacak 
Mahdut mes'uliyetli Garp 

Linyitleri İşletmesinden: 
Soma, Tavşanh, Detirmis:ız ocaklarımız için ehliyetu tlo FJektrlk u.stft• 

sına ihtiyacınız vardır. 'I'alip olanların ellel'lndekl bonservislerle müessese.. 
mlzln Tavşanh Merkezine yan ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

İyi ıüt bulamıyorum! 
Artık böyle bir iddiaya yer yoktur. Çilnkü 

Hakiki ve taze sütün bütün evsafı 

DELTA ŞEKERLERİ KUTU SÜTLERİNDE 
bulabilirsiniz. Bir küçük kaşık DELTA sütü lle blr bardak şekerll süt 
elde etmek kablldlr. Türkiye Umumi Sat}f merkezi: İzmlrdc Allmn.ğa 

oarşısı 57 numarada Mehmet Sert 

Yüksek gözlükçülerimize 
Kıymetıı gözlerlmtzı hlınaye göımestne hizmet eden ZEİSS PUNKTAL 

göüUk çeşltlermılz gelmiştir. HAVLUCUOÖLUNDA BULUNUR. Beyazıt 
vezneciler No. 39. Telefon: 23895 

ASETıLOPiRiN N 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 

SO(iUK ALGJNU(iINA KARSI TESİRİ KA TIDlR. 
2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden araYınİz. 


