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Kağıthane deresi taştı, lngilizler . Aceyli 
elektrik fabrikasının alt üzerine yürüyorlar 
katını sular kapladı Müttefikler, Tunus'ta 3 Alman 

Bu yüzden dün akşam ehrin bir kısmmda kol Unu geri çekilmeğe icbar etti 
• Ş Londra 21 {A.A.) - Tunusta nusa mühim kuvvetler getirtmekte İngiliz ordusu Bingazinin oimal ve 

elektrık cereyanı ı·nkıtaa ugv radı miltteıfik kuvvetlerle Almanlar ara- iaeler ~~~ milttefikler ellerinde bulu- cenubun~a ileri hareke~İne d?vam 
aında Uç mUhlm çarpışma olmuıtur. nan butun vaaıtalarla cepheye harb etmektedır. Almanlar, Bmgaziyı tah-
Birlncl çarpı~mada bir Alman nrhlı malzemesi ve aaker yığmaktadırlar. liye edip çekildiklerini resmen bil· 

Fransanın 
talihi 

11~ kolu geri çelrilm!ı, diğer i1d Alman Şimali Afrikada umumi dirmişlerdir. 
1 1'olu da clddt zayiata uğradıktan f ...... d·ıd• Mihver kuvvetleri, Agedabya'nm 

sonra geri çekilmek zorunda kal- a ı an e 1 ı d v da b lunan Antelat müda· 
mııhr. Bu ç.arpıoma}ar, Tunusun 48 Londra 21 (AA.) - Müttefik fa:_gus~l ri:dCJ\ de ekilmişlerdir 
kilometre cenubunda Hammamet umumt karargahından bildirildiğine ~ e v 

1 
ç akl ' 

körfezi dolaylanncla olmuş ve Ame- göre, Şimali Afrlkada mUttefiklerin Hıwa 
1
ann lyagmur u ~e topr l ~ 

F 1 yı Şl,..,.,,. bo 'k-1 1 Al 1 ri il k d dı!> b · · l . . t çamur u o masına ragmen, ng:ııuı; ransa pusu a şa ·~· - ~ n aıı ar manan ge a rere a- QVasını enım,ıyen er ıçın umum . . . . 
caJıyor. ha tfmalde Hammamet'I inal etmiş- af il&n edilmiştir. kuvvetleri Aceyla ısttkametınde ıle--

Politikasını, otoritesini, şerefi- tir. İkinci çarpışma Bizerte'in 55 Bingazinin cenubunda ri. harek.e.tlerine devam e!lemişler-
nl sıramna göre, bazen Darlana, kilometre batısında birinci İngiliz uh b 1 dır. İngılu: hava kuvvetlerı, Aceyla 
bazen Lavale emanet eden Ma- orduau kuvv!!!tlerile vuku bulmuı ve m are e er çevrC$inde büyük Namuk hava 
reşal Petain Afrika hareketinden '4 Alman tankından 8 l tahribedi- Londra 21 (A.A) - L011dra- meydanına şiddetli bir akın yapmır 
sonra büsbütün belirsiz, he.ttA. lerek ricat• icbar edilmiıtir. Mütter- dan bildırildi~ine. göre Bingazlnin lardır. 
silik bir duruma razı oldu, fakat fiklor, Tunusta vuku bulan bu ilk cenubunda şımdi c~reyan etmekte Churchill'in oğlu 
lş başından çekilmedi. ç.arpırm.ada pek a:ı zayiat vennişler- olan muharebeler, Lıbya muhıı.rebe-

Amiral Darlan, lki senedir Ma.- dir. lerinin en ehemmiyetlisid.ir. İngiliz.- Afrikada harbediyor 
reşalin sağ kolu gibiydi. Onun Londra 21 (A.A.) - Müttefikin ler, batıy~ _çekilmekte ~I~ Mihver Londra 21 (AA) - BaıveldJ 
ne düşün.düğünü, ne yapmak is- • söz.cUsUnUn beyanatına göre, Al- kuvvetlennı k~şatm~k fiknnden as-- B. Churchill'ln oğlu yüzbaıı Chur-
tediğint, Fransanın selft.metmt manlar Bizerte llcı Turıu• arasında la vazgeçmemıılerdır. c'hill Şima1i Afrik.ada harbeden ln-
hangi tarafta gördüğünü, Alman.- yolu kapatan ap9 e1U lıdl~metre bir mesafe dahilinde Bingazi tahliye edildi riliz. Cornmandos müfrezelerinden 
yanıı;ı Fr~~dan bekledlklertni ve fatıanbulda evvotld sün 6lleden fif olan AllnJn de tedavisi yapılmit- mevzi almakta.dırlar. Almanlar, Tu- Londra 21 (A.A) - Sekizinci birinde bulunmaktadır. 
lstediklenm. Fransanın Alman- ıonra baılıyan lodoa rUzgtn e.kp.ma tlr. A~ann devrllmeıl yU:ı:Unden, yol 
yadan umduğunu Amiral Darlan doiru fiddetinl artbrarak rlizglr kapandığı gibi. {berinde elektrik 
kadar yakından bilen olmasa g&- karayele dBnmUı. daha ıonra ytl- cereyanı bulunan teller de kesildi- Doğu cephesinde 
rekt~.r. y dıı: karayel istikametinden tidd•tli iinclen, tramYay mUnakalatı bir bu- Amerikahlar Ouadalcanala hakim 

Boyle t oldu~ halde, Darlan, bir hrtına halini almııtır. Gece ea.- çuk saat kadar durmuıtur. Fen he
Uk fırsa ta Afrıkaya kaçtı, Fran- baha kadar yağmurJa heraher de- yeti tarafından icabeden tertibat 
sanın Hava, Kara, Deniz Baş.o vam eden hrhna g(lndilx eaat doku:ı alind~tan aonra elektrik ve tramvay 
ku.:nandanlığl mfatım Müttefik- sıralannda tfddetlnf bUıblltUn arttı!'- telleri tamlr edilmiı ve ağacın dal
lerın lehine kullanmakta hiç te- 1TUf v. rUzglr saniyede 28 metre lan Jle g6vdesl yerde parçalanmak 
reddüt etmedi. silratle eıme~e baılamııtır. Fırtına curetilo ortadan kaldınlmıştır. Anr 

Amiral Darlarun, Fransanm dün gece yanıı durmuotur cak IS~le Uzerl seferler başlıyabil-
yüksek menfaatlerini bilmeyen, Şidd 1 , · mi tir. 
düsÜ'nemeyen bir asker yahut sa- . eti fırtı~a denizde ve karada o .. • . . . 
d 

· bi · t h ini' 1 bilm s1 bazı kazalara sebebiyet vermi .. tlr Gene ruzgann tJddetınden Takııım 
ece r va an a o a e " · d d '-• b akl k ~ 1 1 b Çok aert esen rUzgA.rdan birçok bi- mey anın aıu taı aaam ann 

h
a laksığmıt yacadf)& çkndioknkunt d u nalann damlarındaki kiremitler ur- korkuluklarından bazıaı da yerlerin· 
areet arzın . aço ae e· "d .. k"lii d .. il d " d 

ğer §.mlller aramalıdır. Bugüne İ-U§, saç v
1 

e çinko 
0
kaplama.1ar sökü- d e,:ı ıo u .J Tım b'a ve d unŞ h~ yT~-

kadar Mareşale hizmet eden, ~P ?adrçak'anm1ş, bırçok mağaıa!ann ıısımız bg! • ep~ kşın a e ır1 ı· 
h 1 fi ·ıA- dil Ami l ü:.erın e ı bUyük llvhalar rüzgann ye.trosu ınasının on ısmı parça an· 

onun a e ı cuı e en ra Idd .1 1 . d k .. . mı tır 
Darla'n, niçin birdenbire öbür ta- ' etı e yer erın en opup duımüı· ş · 
tafa katıldı? ttir. Denizde 

Bu, çözülemiyecek bir bllmece Rüzgar Çarşıkapı civarında bir Rüzg&r, denizd~ <le kazalara ae-
değildir. kazaya ıebebiyet rvenniıştir, Çarşıka- beblyet vennİftİ'r. Vapur a.eferlerl 

Anlaşılmavan mesele Lavalin pı tramvay durağında poliı kulübe· mur.tazam yapılamamış, Şirketi 
oynaclığı, ve Mareşal tarafından ainin yanında yüksekduvar içindeki Hayriye vapurları muayyeırı sautler
oynanmasına izin verilen roldür. mezarlıkta bulunan ağaçlardan bü- de iskelelerden hareket edemedik-

İlk zamanlar Mareşalin i'nan- yük bir çınar ıiddetli rÜ7:g!ra da.ya- leri gib.l, K.ireçburnu, Sarıyer ve Ru
<!ığı bir politikacı olan Laval, gü- namıyarak gilndilz saat 1 O,H te bir- melikavağı ieeklelerine uğnyama
nün blrlnne vazifesinden sert bir denbire yerinden ıökülmüt v"' du- mışlardır. Dün sabah limandan Ban
§eki1de r1karılmış. halefllkten de vı.rı da yıkarak tramvay caddesine dırmaya hareket edecek olan Tra.lc 
azledilmistL Sonra tekrar iş ba- d-vrllm1~tir. On metre kadar uzun- ve Karadenize hareket etmesi ica
şına getirildi. Bugün ise tek ba- lukta olan 11ğacı, caddedekl tram- beden Tan vapurlan da fırtına yil~ 
şına kararlar ve ka•nunlar neşri- vay ve elektrik tellt"rlne çıuparak zünden hareket edememişlerdir. 
ne salAhiyetll bir diktatör yapıl- parçalamı§hr. O sırada tramvay du- Birçok vapur 'Ve motörler de fırtına
<h. rağından geçen Ali. Kasapldis ıve nın durmasını beklemek Uzere Bil-

Tuhaflık Devlet Reisliğini mu- K.irkor adlannda Uç kişiye ağacın yükdere koyuiıa girmltlerdir. 
bafaza eden Mareşal Peta.tn'in dalları çarpmı§tır. Bunlardan Klrkor Fırbna esnasında Haydarpaşa 
elindeki otoriteyi Lavale devret- il(; Kasapidis, yaralan ağır olduğun- mendireğbde bulunan liman işlet
mesi, kendisinin de hAl~ Şeflik dan, derhal Cerrahpaşa !ıastanesine mealne alt iki mavna eu alarak batM 
sıfatını kornma.sındad.ır. kaldınlmı§lardı•. Yarası nispeten ha• (Devanu sahile 2, sütun 5 t_e) 

Laval, eskidenberi ve açıktan 
acığa İngiltere düşmanı, ve şimdi 
Almanva ile doğrudan doğruya 
iş birJiğ'i taraftandır. Almanya.
nın tazyıkı ile yeniden iktidara 
geldiğinde, hugiln de gene Al· 
manyaya inan vermek, ve Alman 
politikasına daha kuvvetle yar
dım etmek için diktatör oldu~u
na şüphe edilemez. 

Laval Almanyanın za!erine 
inanıyor. Bundan fazla İngilte
renJn harbi kaybetmeslnl, Al
manyanın kazanmasını istiyor, 
ve Fransanın bu neticeye yardım 
etmesini vazife biliyor. Şu halde 
Lavalin hareket tarzı, inanclığı 
politikaya uygundur. 

Milli korunma kanununda tadilat 

lhtikirli mücadele 
heyetleri kuruluyor 

Heyetlerin kararlan kati olacak, vurguncuların 
dükkanları bir seneye kadar kapablacak, 
100 bin liraya kadar para cezası alınacak 

son vaziyet 

Stalingrad'da Alman 
hücumları püakürtUldü 

Y {?nİ Gine' de kc:Taya çıkarılmıf Japon kuvvetleri· 
nin yarısı imha edildi, diğerleri ormanlara 1ıaçti 

Londra 21 (A.A.) - Salomon- harb gemisi evvelce batırıldığı 
larda' son muzafferiyetlerden blldlrilm!ş olan gemilerin adedi,. 

Moskova 21 (Radyo) _ Dlliı gece sonra Amerikalıların karadaki ne dahil değildir. Bu mıntakatia 
yamı neşredilen resmt Rus tebll~: durumu daha emin bir hale gtr- son zamanlarda Japon kayıpla· 
Sovyet kuvvetleri dün sta.ılngrad miştir. Müttefik kararg~hınm nnın tutnn batınlmış 16 harb 
nuntaka.slle Na.lçı~ın cenup doğu- tebliğine göre Yeni Gine'de Buna gemisile 12 nakliye gemisinden 
sunda ve Tuapsenln §imal do~usun- ile Guna arasında Japonların ve hasara u~ 10 gemiden 
da düşmanla muharebe etmlşlerdJr. sıkıştırılmış oldukları dar sahil mürekkeptir. 

stallngrad mıntakasuı.da kuvvet- rnıntaka51ooa ağır çarpışmalar Şlınaıt Amerikan tayyareleri 
ıerlmlz, düşman hücumlarını pUskürt- olmuştur. Salomonlarda BuJn adasında Ja-
tüler ve mevztler1n1 kuvvetle tah- Son zamanlarda Guadalca pon gemileıine ikl ağır hiicum 
kim ettiler. Stalingr:ı.dın cenubunda nalın doğusunda çıkarılmış olan yapmışlar ve 14 Japon tayyare-
küçük bir gurupumuz. ik.lnel bir te.. 1500 kişilik kuvvetten yansı öl- sini tahrlbeylemlş1erdlr. · 
pevt taptettf. Ta'krlben 400 n3.ll1y1 dürülmüş geri kalanı da civa r- • • 
yokettık. dakl orm~nlara dağılmıştır. Kazanç vergısı hakkında 
Nalçı!Pn cenup doğusunda bir ke- Bahriye Nazın albay Knox bir tamim 

simde blr ön kıtam.ız, düşmanın 1 sö 1 mi t1 · 
dört hücumunu pUslı:ürtt!l. Almanlar şun an Y e ş r: Ank:ıra. 20 (Akşa~) - Malıye 
hasara uğranu.ş 9 ve yakılm.lf 2 tank - Şimdi bu adada. Amerika- Vek~leti kazanç vergısl hakkında. 
bıraktılar, lılar düşmana adetçe üstündür- a!Akadarla ra bir tamim gönder-

DIP;e b ' kesi d bl R ler. Adadaki Müttefiklerin kon- miş, 65 yaşım ikmal eden odacı 
:tıunın~n 1~rma~ ~eyekııW:~ trolü daha emindir. Japonlar ve amele gibi beden! işleıle ~~ş
rttlk, ta.kriben 200 Hitleretyl öldür- buraya he~ zaman takviye kuv- gul olanlardan ka~anç . ver gısi 
dük ve ıevazını ele geçirdik vetıeri gönderebilirler. Fakat alınmamasını bildınnlştır. Ta-

- · bunun için bizimle çarpışmaları mimde işaret {'dildiğlne göre, fik-
Tuapsenın şimal do~sunda kuv- lazımdır. Halbuki buna muvaf- rl işlerle meşgul olan m emur ve 

;~ıerl~lz, ufak. d{l,şman guruplarının fak olamıyorlar. Son günlerde memur mütekaitıeri bu muafiyet-
ı~:;n~~:U ~i:~~~~;~~\11;1~':: batırıldığı bildirilen beş Japon ten istifade ettirilm!yecrklerdir. 
tada. 100 :S:1tlercly1 yokettlk, ııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııısııııııııııııııııııııııııı 

Batı ceı>heslnde top ve tüfek ateışl 
teati edlldl, 620 Alman Yokettlk ve 
2 taburunu datnttık. 

Macaristanda ekmek 
tayini azaltılıyor 

Londra 20 (A.A.) - Alman 
radyosuna göre, Macarlstanda 
elanek tayını yakında bir çeyrek 
azaltılacak ve günde 150 grama 
indirilecektir. 

.. :i.k.ka•I erı 

Tramvay cluraklari 
ve 

atlryanlar 

---

--w ---Hem Lavale, hem Darlana 
inanmış, Fransanın bugünkü ve 
gelecektekt mukadderatını dün 
Oarlana, bugün Lavale emanet; 
etıni~ olan Mareşal P~tain'in bu 
kfü::e kapmacadakl rolü nedir? 

Anku• 20 <Telefonla) - Millt ko- hadald blr hükme gOrt flatlerln ve-
runına kanununun bazı maddtlerJn- ş& ta.leb1n artma.sına sa.tk olacaJt her Tramvay durakları kaldınldak· 
de değtşikllJt yapılmış ve kanuna ye- türlü neony t vt res1m yasnktır, tan tonra U9 l[iinde iki bin altı yib 
nl maddeler de eklenml§tlr, Proje FL\Zla saa.~ıe ça.Iıome.ğa. riayet et.. ldtl tramvay durmadan atlama ce
son şeklini alm14tır. Kanunun aldı~ı mlyenler, !ia.t etJket1 v& llstesl koy- zaaı ıasrmn.. Cua s6rmeden atla· 
yeni ~kle göre, ce-zaıar §lddetlendL- mayanlar hUktlm.etçe tesblt olunan yanlar da batka. 

Öyle görünür kl - ve her za
man sandığımız ve yazdığımız 
<ia budur ' - Mareşal Fransayı 
sulhe kadar yaşatmak, ne kadar 
süreceği belli olmayan bu işken
celi yolda memleketin! en az 
ıararla yürütmek istiyor. Fran
sa, o 7.amana kadar Almanyanın 
tlJncledlr. Mare al, Almaııya ile 

rllmt~. para ceza.lan da genl~ ölçüde ~rlya.t kararlaıına. awkın hareket 
arttırılmıştır. edenler ıoo 11rıı.dı>n 1100 lira.ya, teker· Bil' auç ba derece aenit1er v• 

Toptan, yan toptan ve perakende rilründe CSOO llrada.n 10,000 liraya l:ca- umumtlethw, au9 olmaktan çıkar, 
tJearette tacir SJ.fatını haiz ha.ldkl ve dar para cez~a rnabkt\m edilecek- kararın lm.me menfaatine tam uy· 
hükmi şa.hı.slarca yapılan alım ve lerdlr. gun olmaıdı!ma alimet saJllır. Bil· 
satım muamelelerinde satılan mal Sanayi ve maden müesseseleri hat- tün yolcular atlama zonmda ka· 
tçln satıcı tarafından fatura verile- kında. hükılm.etıçe 1stenUen malt\ma- lınca_ tramvQ"ID bazı yerlerde dur
cek:t!r. Alıcı da bu faturayı saklama· tı verm1yenler ve alınan kararlara ması sanıreti meydana pba-
~a mecburdur. a kırı hareke • 
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'-HAFTA SONU NOTLARI DU~UMU 

· Hangi8ine inanmalı? 

G azetelerimlzde yazılar yazan 
&.!!kert mfttehassıalar f!mdtye 

kadar mak&lelertnı hep ıwıa ben.. 
zer blr cilmle 1le blUr1rlerd1: cHa
rekll.tın muhtemel l.nkı§aflannı kes· 
tlrebllmek Jçln daha blrta.9 gftn 
bel'Jememlz icabedlyor,ıı 

Atrlka harekflt.mın yeni dun:::mu 
nzertne askerl milteb~anmız 
nasılsa b1rlb1rlerinden ayrıldılar, 
Perşembe günü bir1 fliyle dlyordu: 

uMüttetlk tedblrlerlnln sürprlzin 
tatblkmdan evvel ve her lhtlıruıl 
hesap edllerek hazırlan~ oldu
ğunu ta.bul edersek Tunus mese
lestntn de her §era!t. altında mnt
tefikler lehine halledlleceğ1n1, mlh· 
ver mfidahales1nln ise bu mesele
nJıı hnll1ni nncnk muayyen bir za
man için gcclktlreblleceğinl ka
bul edeblllrlz .•. • 
Aynı gün başka bir gue~in 

askeri muharrlrt ise şu kanaatte: 
.Bu muharebeler, mihver lçln mu. 
vaffakıyetll bir gidi~ alablllrse on
Jıır bUtiın Ş!maU Afrikayı gert al
dıktan başka Mısın blle yen1den 
tehdıt etmek Jhtlmallerl bellrebllir, 
Çunkil İtalya _ 'l'unus yola çok kı
g ı; e o nispette em.niyetli bir yol
dur ••. • 

Hangisine l"nnmalı dersiniz? 

Lüzumlu bir vasiyet 
B lr arkadaşımız gazetelerde 

sık sık görfilen ölilm 1Jtı.nıa
tının şu çc~ltlcrine ıtlrnz ediyordu: 

..ııabı l'tle lhat hulcfasmdıın, es. 
bak Londra diri kebir! merhum 
. . . . nln m.'\hdumu lmrenadıın 
. . . . reeli m:-vudile irtihali dam
bck:ı eyJe,l!fl kemali teessürle ha
ber ııJınmı tır • 
Hakkı '\ar. Tilrklyede. Türkl<'r 

ara;ındı:ı, Türkçe konu~arak yaş
jnn bir Türkün Arapça veya Fars
ça olmesl kadar yakışıksız bir §ey 
cılamaz. Fakat kabahat ölende 
mi ki! 

D1lln1 aıtvtn her n.t&n.df,fın Olıt 
meden enet yakınların& tdeceği 
TU!yetlerden. btrl d• fU ~ ge;. 
reltUr: .Evllt.ıarım ~et 6lft.ınUmü 
gazetelerle 1ayacatsanm taleınt 
&laca~ lllnda ben1 'I'Qrkçe &. 
dQrmeğe p::vrfl. edtnizh 

Şiirdeki duraklar 
·~ ilrde vezin, parmak h8'blı, 
t.:/ bölgü ve duraklardan bahat· 

den btr tJtahm tıa. za.maııda 
mevcudu t~endi~den tekrar 
baaıldı~ı btr gazete yazıyordu. 
Ba ldtabm blr lhtıyaca cmlı> Ter• 
m1ı olm.uı çat muhtemeldir, Bun· 
dan oonra Vf!ZinU. kafiyeli fllrter 
glSnnek, arzu edenler için kabil 
olacaktır. ÇünkU bllmlyenler bu 

tita.p sayesinde veznin, parmak h&. 
Ahının, durnğın ne demek oldtı
tunu ~~lerdlr, 
Yalnız Gllrdckt durakle.rın 1htl

yarl ml yoksa mecbUl1 m1 oldu~· 
nu kitabı görmediğimizden b11m1· 
yonız. Fakat Gilrtn dnha hrılı Yt.· 
zılabllmes! 1çln lhUyarl duraklar
dan sarfınazar etmek ica.bedece. 
ti akla daha uygun geliyor, 

!il 
Yakılacak kitap 

Gx>.etecller Ankarada. gth:tde 
edip Etem İzzet Benlce'den 

cYnkılacak Kltnpı 1s1mll romanı. 
nın neden üçüncü tab'ını yapmak 
lüzumunu duyduğunu sormu~lar. 
o: 

c- Vaktinde odun, kömür te
darik edem1yen vntand:ı.şlara. bir 
yardım olmn.k üzere ... 
cevabını vermlf. Ya.pılan tecrtı

belerc gO~ cYakılacak Klta.P> tan 
e.ncnk b1n tanesi no ldşlllk b1r 
aileye ~ı çıkartmak lçln kt.fl gele
blllrnıJI, Btnaenalejh lşbu kitabın 
yakacak buhranını &ıllyeceğinden 

bnklı olarak cllphe edll.mektcd1r. 
fevket Rado 

Haftanın mühim karşılaşması Beşik .. 
taşla F enerbahçe arasında yapılacak 
Lig m19la.nna. yarın Fenertıahçe 

ve Şen! lt&dlannda ®vam edllecek
tır. J'lkstilre göre P'enert>ahÇ& sta
dında. Büleymanlye .. Kammpaşa, Oa
lata.w'a.1 • İstanbul.spor, ~~ -
Fenerbabçe, şeref stadında da Da.
TUtpqa - 'I'a.b1nı. Beykoz - Vl!fa ta
t:ımlan ~cııklardır. 

Bunlardan ayrı olnrak da Fatih sta
dında 1k1ncl k1lm& maçlan yapıla
ca.Jttır, 

Haftanın, hattA mevslıntn en mU
hlm oyunu Bee1ktq ne Fenertıahçe 
tnlomlan arasında yapılacaktır. 

Beşrıctaş ıamplyonluk yolunda ra.
kiblndm bir puan nertde bulmımak
tadır. 

anlıynmndı#ımız bir sebepten dola- ?ı 
yı mfitemadl tckllde yer değiştirmek
tedir. Bu !§in devamı sol açıkta mu
vaffakıyet gOısteren bu oyuncunun 
llertde bu m.evkll de yadırgayacağı 

ve b1ı1c.a9 defa bcızuk aynadığı tak
dirde da talaından u,."la.klaştınlma.sı
nı intaç edeceği muhakkaktır, 

Gerl hatlarında da aynı sakat dü
~llnce hüküm sürmektedir, B~ 
takımının mOdafaa hattını tefk11 ~ 
eden oyunculann mevkJlerlnl bize ı 
bildir diye bir sual kareu:ında kal
sak bugün 1çln bu irnkAnı bulanuya
cağımız bed1h1dlr. Blr oamplyon ~ 1 
lam lç!n bu böyle m1 ohnalıdır? .Ka- !1 

lede Mehmet Ali, merkez mühactm.. ( 
de Ho.k.kı, sol içte Şereften başka bU
tlln oyuncuların katı şekilde yeri 
malfun de~dtr. 

Şimdiye kadar yapılan karşllaş
malarda Beşlktaolılarm raklplerlne 
na7.IU'all daha. lyt neticeler aldığı gö.. 
rtıldü. Fnkat Fenerlilerin de ı:on za
manlarda talomlarmda ya.ptıklan ~ Memleket1mlzin kıymetli bir kulU
dllAt Qzerlne bıthasaa m.iilınclm h~ bil olan Beşikta.şlılann bu i§e dalın 
tının gol çıkarnu. ta.blUyetlnin faz- fazla devam etmlyecekJetiııl ve uki
lalaştıR? muhakkaktır. Bunu geçen 81 gibi istikrar bulm~ takunla.rlle 
hafta Davutpaşa kar;ısında mevs1- mbııya çıkacaklanm kuvvetle tah
min rol rekonmu tes1ı ederek ispat m1n etmek:teyiz, 
ettller, Bir ilı:t hafta evvellne kadar Yannki b~ 1ç1n kat.t bir 
bir BeşJktn4 _ Fener maçının, B~fk- hükftnıde bulunmak yanlıştır. Yuka.n
taş lehine netıceıeııeceA1nl tereddüt- da da. ~aret ettlğlm1z gibi Fenerb&b
süz ola.rnk iddia edebilecek iken b~ çeyt son zamo.nlıı.tda. iyi görmekte.
gün 1çln bu tmkAndan uz:ı.'ldnşınış Y1z. Buruı mutmbll n..~ da 
bulunuyonız. e.!k1 ve bilt1l#im1z kadrosu Ue mhB-

ÇQnkü Fenerlller yavnş, ya.~. fa- ya çıkmak tnrtllc aynı e.vantaja ma
bt katı ve emin bir eekllde takım- llk ola.caRıru kabul etmek ltı.zımdır. 
In.rında ısla.hat yaparak muva.ffakı- Hele bazı mn.çlardn. gösterdlklert ytlk
yet pe;lııde koşnrlarken ~er taraf. sek enerJtyi bu karşıtaçnadn da. tut
tan B~lılan 1Jgle1:9 ba§la~ 'tuııırlars:ı mQsabaka çok çetin ga.. 
vaziyette, ya.nl anla§ml!} bir takım çecekUr. 
hı:ıllnde göremiyoruz, Bwıa be~ ~ Günün d.lğer ~ıınd:ı. 
rıı.k m11lı3.clm ve muavin hattında Bllleymanlyentn Kasunpaşaya, Tnk
her hnfta btr de~kllk ya.pıldıl?mı a1mln Dıı.vutpn.şa.ya, Vefanın Beyko
gö,,tereblllrlz, Son senelerin yetı..cme.. u galip gelmeleri normal neUceler
s:ı olan ve .coı açık mcvkilnde mu- dlr, 
vaftakıyetll oyanlar çıkaran Şükrtı ~rl Tcıcan 

MÜTTEFiKLER BIZERTE'VE 
100 KiLOMETRE MESAFEDE 

Sirenayka' da 8 inci ordu Bingazi'yi 
aldı, iki koldan ilerliyor 

Şimali Afrikada: 

Diln Şimali Afr.ikadaıı az ha
ber gelmi§ur. Bu haberlere gö
re aelc.izinci ordu Sirenayka' da 
ve Bingazl'nin ıimal ve oenu-
bunda iki koldan ilerlemektedir. 
Şimalde ilerliycn kol Martuba 
ile Slonta arasında çel<llmekte 
olan bir Alman kıtaıına taarruz 
etmfı. 28 tank, 24 top, 2.50 ara
ba tahribetml§tir. Cenupta ilerli
y.en kol Antelat'a varmııtır. Bu 
kolun hedefi Agedabia ve Ela
gehlla' dır. Son ha berlcre glhe 
Mihver kuvvetleri Bingazi'yi 
tehliye etrni§tlT. 

Tunus'taki barekiltıl gelince, 
birinci İngiliz ordwu Tunua hu· 
dudunu geçmlı ıve Alınan mot8· 
rlze Deri kollarlle temu etmir 
tlr. Alman kuvveti 30 tanktan 
mGrekkeptJ. Bunun sekizi tahrl· 
bedilm~, biT mUddet sonra ela· 
ha Uç taneaf tahribedilinee, Al
mımlar çcki1mi,Jerdir. Bir İngi
liz kolu da uhı11 takibederek 
Tabarka 8nlerfne gelmi~tir. Ta
barka, BizcTte' den t 00 kilomct• 
re mesafededir. Tunuı'ta yakın• 
da mühim muharebeler belclenf
yor. 

Tun\I! ve B!zerte' de Mihve
rin elinddd havn meydanlarına 
hilcumlar yapılmıı. hangarlara 

laabetler olmuıtur. Birçok yan
gınlar çıkmııtır. Londra radyo
au, Cezayir' de düıürülen bir Al
man tayyaresinin geçen hafta 
Stalingrad' da bulunan bir harva 
bölüğüne mensup oldu?:tınu, 
bunda:ı, Almanlıınn doğu cep
hesinden mühim kuvvetler çe1'
tikleri anlaııldığını bildiriyor. 

Doiu cephesinde: 

Kafkasya' da Stalingrad mm· 
takasında ve Lcningnıd'a yakın 
Volkof sahasında muharebeler 
olmu§tur. Kafkasya' da Alman
lar dağlar arasından Tifliş' e gi
den ~olun başlangıcındaki Ord
zonilcidze önüne kadar gelmiş
lerdi. Moskova' da ne§rcdilen 
' lr tebliğe göre, RuslaT burada 
ta.arruzn geçmİ§ler, Almanları 

'000 ölü bırakarak çekilmeğe 
mecbur etmişlerdir. Reuter ajnn
aının Moskova muhabiri Almnn
ların kayıbının ölü 'V'C yaralı ola· 
rak 15,000 kişiyi bulduğunu bil
dirmektedir . 

Stalingrud' da mevzii ÇJlrpı~
malnr oln1U§tur. Volkof cephe
sine geUnce, Londra bumda A1-
tnanlann meskun bir yerden ahl
dıklannı, Alman karşı hücumla
rının tardedildi~ni bildirmekte
dir. 

M·u; korunma kanununda tadilat 
Türkiye gÜrq birinciliği Su sporlari istiıare heyeti 

neticeleri su sporlan federasyonu tcknJk ~ 
Fırtınanın zarar arı 

C ft ... A... ...ı'" tışare heyeti, .su sporlan mllsabe.ke.-
um .... ..._ ve pazar " ...... ıert tehrl- lan talimatını hazırlnmak ve 1043 (B .. tarafı 1 lnd aahifede) diı bazı semtlerine elektrik veren 

mizde yap1lan Türkiye gü~ blrln- yılı faaliyet programını tesblt etmek mııtır. Nii!ueça zayiat olmamııtır. hu makineler çal,tınlamamı§ v~ 
clllğl neticeleri bazı reflklerım:zde ftı:ere şehriımzde toplanmıştır, Bu Gene orada bir de motör batmıı, muhtelif yerler elektrjkıiz ka1mıştır1 {Baş tarafı 1 inci sahifede) kadar hapb cezasına çarptırılacak- ~a:::~:tı:!~t :ı: ::: toplantı on gftn lmd:ar devam ed•· taylfalan lcurtanlmııtır. Kuınkapı ~- B!r taraftan Beyoğlu ve İstılnbul it• 

lara riayet. etm1yenlere 500 llmdan lardır.. flne göre İlrt.anbul 6 punnla birlnct, cektır. bilinde de bir mot8r rllzg&ra kapıla- falye gunıp)an Eabrik&nın euyunu 
5000 liraya kadar, tekerrüründe 1000 Memnufyete aykın yapılan ~leri Ankara 15 puiı.nla 1k1ncl, Kocaef1 6 ' rak tahildcn açılml§ ve babnııtır. boşaltmnk için geç vakitlere kadar 
liradan 10,000 llraya kndar para ce- haber verenlere bulunan malın ta.- puanla Qçüncil, F.sktşehlr 3 puanla Maçların programı B:ı kaza gece olmuıtur. Motörde b~ çalıınnşlar ve diğer taraftan dıl 
:ı:.1sı hükmoluacaktır, mamınm bedel! suçludan alınarak dördllncU, İzmir 1 puanla beşinci ol- Fener stadı: lunan iki erkek yüzerek .ahlle çık- da fabrika memurlan, au baamas 

İthal ve ihraç maddelertne tesbit verilecek ve haber verenin 1sm1 ghll muşlardır. saat ıı Ka.mn~ _ Sllleymanlye, riu§tır. Aynı motörde bulunan bir üzerine, duran makineleri çalııtıra• 
edUen flatl.cre rla.y.et etmiyenler 1 :~:~=~e=.ın~:a:~m~~~ İst. Sportif oyunlar nJanlığında.n: Hakem: Reşat, SemUı, Faruk, kadın kurtulamıyarak boğulmu~, ce- ralc ıehrin elektriksiz kalmaması içi 
~:rda~e 1 ıS:S~~ree::ru~1i:':U~ slle cezalandınlacaklardır, İstnnbul voleybal (lUllplyonasına 291 Saat 13 G. Baray - İst Spor, Ha- aed..i sabahleyin aahile çıkmtliır. Ce- bilyük gayret earfotmişlerdir. Niha• 
f.lı:ı.tl<'rl He satışın veya mübaynanın Ldylha k:ararla,,ınca her vllA.yette 11/942 pazar günll baş!annea.ktır. Bu kem: Şaz!, Müeyyet. Neşet. •et morga kalnnlıru~tır. Kadının yet aaat 18,20 de kesilen cercya.ıt: 
yapıldığı flatıer • ruıısındakt fark tu- ve JUzwn görülen kaza merke-.t.lertn- mtlsabıı.knlara 1ştlrlk arzusunda bu- Baat 16 Beşlktq • Fenerbahçe, Ha- hüviyeti tahkik edilmektedir. bazı yerlere saat 19,30 da, bazı yer~ 
tarının 20 mlsll ağır para cezasına de üçer Azadan mürekkep birer 1b.. lunan t~ekkfillerln 23/11/942 pazar- kem: samı, ~m1h, SelAmt. Umanda bağlı bulunan vapurlar- lere de saat 20,30 da verilmeğe ba§<:r 
mahldim edlleceklerdlr. Tekerrüriln- tlkft.rla mUca.dele heyet.l kurulacak tesı gftnU ı:aa.t 18 de Bölge merke- ~e~f 1s;a~· tp _ Tnkslnı H _ dan bazılan fımna<lan demirlerini lanmış ve ıchrin umumi elektriği 
de cezn iki kat. nhnncnktır. tır. Azadan fk1s1 belediye enc1lmen1 zlne bir murıı.hhns glindermelerl tcb- k.e:~ Fertd~vu Hal~ Bayatı • a taraml§larsa da bir kazaya meydan noksansız olarak temin cdilmiştit 

Sanayi ve maden müesseselerlle dl- Azalan arasından veya ~ndan 66· llğ olunur. Sa~t 15 Be~k<YZ • Vefa H~em: H vcrllmemiıtir. Haliçte !bulunan ~fot& Kl~thnne deresinin mlitemadi nkın-
(Pt'r Işı yerlerindeki h!zmetıerlnl ma.. çllecek, üçlincü lıza Ac111ye VekAle.. * İst. Güreş .Ajanlığından: 22/11/ Galip NeJat. Baha • · vapuru demirini tarıyarak Cıball tısı yüzünden fabrikanın suyunu bo• 
zeretsiz bırakanlar, muattal sana.yl ve tlnce hıtihap olunacaktır. İhtıktır- 942 p:ı.zar gllnft Fntıh GUreş Kulübü Fntİh stadı: ' önüne ıürüklenmlı ve sahile yaslan· şaltmak çok zor olmuştur. 
madl'n müesseseleri ııe 1ş yerlertnln la mücadele heyetleri 8 gün içlnde salonunda tecrüıbestz güreşçiler ara- saat 9 Kurtulıı., - Galata. Hakem: mıştır. Tramvay ve Elektrik idareleri 
ç:ı.lıştırılmnsı ve !şlettlmes1 kararma. Jaı.rarlannı vereceklerdir, Kararlar sında serbes güreş müsabakalnn ya.- Necdet, Zeki, Hayrl, Gene Haliçte Devlet Denizyolla- umum "d" .. B H I'-' E d"i\ 
l t •-i ıer b gibi il knt'l olı!.cnktır Heyet ro•sen cezalan- pılııcaktır, Saat 11 den 12 ye kadar - • T d d .. 1 mu uru . u ıu ren u 

r aye e.,. .. yen , u m essese- dırncağı suı;lulam 50 llradan 100 bin tartı olacak ve saat 14 te milsn.ba- Saat 11 Unknpanı • R, Hisar. Ha- rına ait unç vapuru a emırın ta-- ak§am bir muharririmize şunlnrı söyl 
lerle un değirmen ve fabrlkalanna kem: Blllent, Zeki, Sabahattin, rıyarak Ayakapı 8nilnc eUrüklenmi", lemı'ştı"r· 
•ı k k i ıetll "'-' kn kı Jlr:ıvn kadar para C""'"'"'~a "e dü...,-"n kalarn ba.,lnnacaktır. " " onara ş m"~ rannn ay - ,,~ ... .......,,... • ı • .ıu• • ... Saat 15 Alemdar - Demlrspor, Ha- fa.kat kaza olmamı§tır. Kıasımp~a ·. v • • • 

n hart'k<>t edenler, nnkll vasıtaları- maR-aza ve lmnlt\thanelerln bir aydan Mag"" aza ve yiyecek satan kem: Muhtar, Lt\tfl, Mllnlr. açıklarında demirli bulunan Ouak . cFabnkayı au bastıgı ıçın tcsısatın 
nın .seyrüsefer ilcreUert ve çalıştırıl- bir seneye kadar kapatıımasınn hük- saat ıs Alemdar _ Dcmlrspor, Ha- vapuruda demir tanyarak Gazi köp- hır kısmı s~ altında kalmıştır. Sula4 
malan hakkındaki hükümlere riayet medebUecektır.• dükkanların kapanma kem: Şeklp Ru.5en Fnınl ru" u" yak 1 k d .. "ki . nn tamanule boşaltılmasına ç.nlı§l• 
et 1 1 h b bat eri t ..,., k -~ • · • s ın arına n nr suru enmır G eh . l k 'k ft m yen er, u u z ya ı ,,wpma saatleri tir yoruz. ece v rın e e trı ureynnl 
ve yaptırmak hakkındaki ka.rnrlarn V ı· • • A k d l ki • 1 • · kt v ak A nk 
uymadıkla.n görülenler birinci defa- a ımızın n ara a Ankara 20 (Akşam) - Elelç- Ç şışe erı Fırhna oiddctlendiği esnada Ha- ıet eye ';'gramı:n~ tır. bnc umu.; 
amda 100 llradan 10,000 liraya, te.. temasları trikten tasarruf etmek için bazı Ankara 20 (A""am) - İnh1- liçto E "be dov u 'tmekte olan :'1 tenvıratın. ıntızamını ozmama~ 

k 1 1 H uS>o9 ş· yu ... gr :ı_• gı ak hl'k • ıçln bazı fa'brıkıılarn noksan cereyan kerrurfinde 1kl mlsll ceza ne birlikte Ankara 20 (Telefonla) _ Bu- ~arar ar alınmak üzered r. a- sarlar idaresi'nln yeni bir karan- ışman motoril oatm te ı esı b'I ğ' 
1 d l k d h h 1 l Jt ıı;lo lar ö ı.. ti ba .. . d ft a.J vere ı ece ız.> ny an seneye a ar apse ma - gün şehrimize gelen İstanbul zır anan pro eye gure ma5 .... za na g re ş'-le ge nneyen ytlere goııtermı11se e etra an yeu§en mo· .. .. • . . 
ki)m edllece;klerdlr. Valisi ve Belediye Reisi Dr. B. saat 18 de, yiyecek satan yerler içki verllmiyecektir. Şişe buhra- törler taraf1C1dan kurtnnlmıotır. Vu- Dun a~şam uzen ~lektn~ fa'?rikaro 

Hükftnıetçe ynpılncak müba.yn.ata LOtfl Kırdar Başvekil B Şükrü de saat 20 de kapanacaktır. Dev- nının önüne geçmek için böyle ku bulacak kaza ihtimallerine kargı sınd~. ~-agmurdıın mutevellıt. ~ır Cı.1?' .. 
engel olan ticari kredilerin tahdld, Saracoğlu ta~frndan k b 1 edil- let datreleri:rµn çalışma saatle- bir karar nlınmasına mecburiyet Liman idaresi devriye motörleri çı· za yuzunden l_s~~bul semtının 69 
tt\y1n ve men'lne dalr kararlara rl- a u rinde de değişiklik yapılması hasıl olmuştur. kannıotır. Motörler Boğazda ıvo b.hlosundan ıkısı bozulmuııtur. B~ 
ayet etmlyen müesseseler 3000 lira- mlştir. Vali, uzun müddet Baş- muhtemeldir. Marmaradn dolaşmaktadırlar. bozukluk Eyüpten ba§lıyarak Beyoğ .. 
dan 50,000 liraya kadar p:ıra. cezası- vekille konuştuktan sonra Tica- --- Köprüden Kadıköy ve Haşdarpa_. lu, İstanbul, Adalaz, Kadıköy ve 
na, tekerrürfinde 0000 liradan 100,000 ret ve Dahiıtye Vekillerini de zi- Edirnede kar Fransanın §a iskelelerine de vapurlnr muayyen clvannda birçok yerlere kadar lmtJ .. 
Urayn kadar ıınra cezasına mabkfun yaret etmiştir. d d 
edlleceklerdlr. mumııuımımımımwıwınmımnı ımuıımıııntnnum• Edinıc 21 (Akşam} - Diln- saatlerde hareket edememi§ler, ı~ a etmiştir. 

El konan maddeyi veya yardımcı M" "f b• . h l denberl hava müthls • soğuktu. talihi ferlerdc teehhürler olmu§tur. Hay- Takvimlere nazaran bu fırtı~ 
uessı ır ırti a tik knr dil'n gece yagmv ağa baş- darpa .. a iskelesine ögwleye kadar va- koç katımı fırtınasıdır. malzemcyt teslimden imtina edenler " 

klıyanlnr, kaçıranlar, saklnmaya Ve Oazct.emlzln idare müdürü N!l.zım lamış ve sabahın saat onuna (Baş tarafı 1 ind &ahifede) pur uğrıyamamı§tır. Ancak saat Şehrin Aksaray, Kumkapı, SirkC4 
taçırmaya teşebbüs edenler ve bun- Dersan'm ve Pendik Yayn köyü öğ- kadar devam etmiştir. Her taraf mümkün olduğu kadar hoş ge- 13,30 dan itibaren vapurlar bu iske- ci, Kasımpaşa, Hasköy ve Eyüp 
lara bilerek yardım edenler 250 ıı- retmenı Turhan Uğurkan'ın kayın bembeyazdır. çinmek, kötülüğe eltnden geldi- leye yanaşabi1mi§lerdir. Bu müddet semtleriınde bnıı ewlerin "ic mağaza• 

valldelerl baynn Dilmev Uğurkıı.n'm -- f d H d ı 1 K l ı d 1 
rndan 100,000 liraya kad:ır para ce- tedavi edJJmekte olduğu Cemı.hpa.şa Tren kazası kurbanları ği kadar engel olmak azminde- zar ın a ay arpaşa yo cu arı a- arın alt katlarına ıu nr o muştur, 
znsı lle mahkt\m edllme:tle beraber h t 1 dir. Fransayı Almanyaya teslim dıköy ve Üsküdar iskelelerinden git- Beykoz drri fabriknsını dn sula~ 
mallan ve o mal cinsinden olnn- ıı.s nnes nde dün nkşam vefat etU- dokuzu buldu t · l d' a~ "k d · k 1 • d ba k d · lA h ·1 d ğlnl teessürle haber oldıll:, Cenazesi . e mek istediğine 1na:nılamaz. mııı er ır. uyu n a ıs e esıne e smış, 1.1'1 ura una ut ancsı e c~ 
lann müsaderesine hilkmolunacaktır. bugün h:ıslıneden kı:ıldınlarak öğ'le Suadıye civarında vukubulan Mareşal Pl!tain, Amiral Darlar vapurlar güçlükle yana§abilmi~ler- po saatlerce su altında kaldıktan 
~~u1:!_1~1~~:n v:e t:~~ar~ namazı Kam.mpaşnda Bfiyük camide 

1
tçinren h kazasında yaralandıdkları na yürekten kızdı ve gücendi dB~~· .Xaldov~~~n1 h.arekkctdeden v

1
apku

1
r sonra boşaltılmıştır. 

llradan 1000 liraya kadnr, tekerril- kılındıktan sonra an~ kabrlstanınıı astaneye kaldırılan A apa- mi? Lavale candan inanıyor ve uyu~a .a ~e esme a ar ~or u a Yağmur ve fırtına tren seferleri~ 
rllnde 500 llrndan 5000 liraya kadar defnedilecektir, JCendlslne AllııJıtnn zarlı Nazmi oğlu Sami Duman da güveniyor mu? gclebılmı~ ve orada barına~ıya~iı- zarar vermemiştir. Sirkeci ve Hay/ 
cezaya mahkQm edileceklerdir. Hal- rahmet dller, allesine beyanı taziyet ölmüş ve bu suretle kaza kurban- Darlana o acı ihtarı yazarken m an~ayın:n Kartal lskelesıne. gıde- clarpaıa istasyonlarından trenler 
t:ın '\'C mllU müdafaanın knt"t lht1- eyleriz. larrnın savısı 9 a çıkmıştır. mi, yoksa Lavali'n hudutsuz sa- ~k bı~ muddet or.ada bekleyıp .~ır- muntazam hareket ctmiıler ve m~ 
JaC1 olnn zaruri maddeler hakkında lahiyetini imzalarken mi eli Ut- b~a bıraz. h~filledıkten sonra Kop- ayyen saatlerinde istasyonlara gel• 
alınan stok kararlanna riayet etmı.. ~ı redl, içi sızladı? Bunu kimse bl- tjjye gelmıştır. mişlerdir. 
7enıer ~oo liradan 5000 liraya, te- ~ ,. • ~ Iemez Su basan yerler d 
tenilrilnde 50,000 liraya kadar ceza.. .... t1l. ,,,,,,,: • tcht Fak. tmi F 1 d d dd tl Rasathane mü ürü ne ., p ~ at işler bununla bi ye- ırtına i e evam e en oi e i d" ? 
landınlacaklnrdır. ~ V J'I, cek, büyük karar günü gelecek- yağmurdan şehrin çukur semtlerin- ıyor • 

Tesblt edilen mlktarl:tr üstünde Jlt_..,.......... ·vaki Ut • tir. Bunu bilen bir çok Fransız- de birçok yerleri su baamıııtır. Bu Dün akşam iizeri fırtına hakkın· 
aana.t. '\'e tlcaret erbabından stok lar, simdiden Vlchy hükfünetne arada Kağıthane der~i teşmı§ ve da Kandilli rasathanesinden şu nuı.• 
7apanlar ve yahut faaliyet sah:ıl"'r' bağlannı kesiyorlar. derenin iki sahiüni sular kapladığı lumah aldık: cDün geç vakit ba'lh• 
dışında. stok yapanlar 1000 llradnn f b h d 
ıoooo ııraya, tekerrüründe 5,000 11- Almanya, Fransanın da Mih- gı'bi, o civardaki yo1lar da 50 - 60 yan ırtıı.ıanın icldeti bu sa ıı o-
radan 50,000 liraya, ayne!l 1 seneden Varım asırdan fazla bır zamandaberi ·~· vere katılmasını :istediği gün, santim su nhında kalmıstır. kuza çeyrek knla fızami dereceyi bul 
S seneye kadar hap1s ce asına mah- Mareşal Petaln bütün duygu ve Derenin tulan Silahtarnğadaki 

1 
muştur. Rüzgôr saniyede 28 metre 

tOm edllcbllectklcrdJr, ildç.ları \•ardır. Bu. 50 seneden tazla cecrUbe düşüncesini açığa vunnak zo- elektrik fobriknsmı da basmış, fob- süratlc eıımiştir. Fırtına ile ha!! ıyan 
Projett- ı tlfc:ller haklunda fiU hU- randa kalacak, yavaş yavaş göl- rikanın alt katıını sular kaplamıştır. yağmur .. kşam saat 7 den sabah sa• 

ttim konmuştu: ı>e deneme aemeKor . .,iJ~· salibi. yüksele gelenen otorıtesı Lavalln şa.hst Fabrikanın makinelerinden ">"e tesi-
1
nt 7 YI< kadar 60 milimetrc)i bulmuş· 

cıHer han"l b r ve umumi olan itimadı bu muvaHakiyederı politikasını örtmeye yetmiyecek- sattan ibir kısmı He müdür ve me- tur. Rüzgar i•tib.mcti yıldız bra· 
mft İ"rartnrl n t tir. murlann ikametlerine mahsus daire- yeldir. Bu p,ibi fırtın:ılar ıırn~mı olur, 
lht • ,. Mütareke, Fransanm ters tali- lerin birinci katları dn su altıncJ kal- fak:ıt riiz.;:rın sürnti 28 melreyi bul• -·······. ····· ... -

ht t n~ ed mı§tır. Fabrikanın bir kısım m '.'le- mazdı. Fırtınanın yarın da (bu . n) 



Framuı muharrirlerinden birinin 
cİfkenceler bahçesi• isimli bir ro
manı vardır: Çinde imanlara ne 
«İnce• azaplar edildifini hiki7• 
.aer. 

lfkencecilik eskici• balcib• 
unaatmq. Bizim Evliya Çelebi de, Mal miktari çog'-aliyor, 
kemik larmaia mabaua çekic •• 
göz çakarmaia mablUS millerle, ee- alıcı az Gazeteler bize bu ayın on alhnca olan bir reMamın bu yiizden ailesini 
nal alaymda cellitlarm celadet sat• pazartesi akpmı cbüyUk aanatklr. ve mevküni kaybetmen teklinde 
malannı anlatır. p· da i ah uld . yt' Alman dram miielHfi, ıair, romancı hüliaa edilebilir. 

Birbirine benziyen bazi 
nevileri ortadan 

kaldırıldı 
ıyaaa yen m a ea ze m• G ha H • · · 

Be,eriyetin aon asırdaki mazbari· yağı. pirinç. fuulye. nohut ve emaa· er .. ~ .. auptnıan ın •. aekaenın~ Yalnız piyesin kahramanı olan bu 
•etlenn" den biridir diye mü--=..ııeı_. 1i k b "kd "ttı"k b l yıldonumunil kutlamak uzere, Şehir reaaamın Anat &leminde mevkii inhisarlar 1dal'eSln~ ha2trlanDUf 

Einsteln'in • 

- Yeryüzünde benim meşl 
nazariyeml hakkiyle anla 
elan yalnız 12 kişi vardır! •• 

Dediği pek meşhurdur. Hal 
ki kendisi o dillere destan o 
izafiyet nazarlyeslnJ her gün iı 
eder, buna mukabil madam E 
tein bile: 

,, ~77""' uru ae ze mı an tıı çe o· · d k . . . bul 
aramdan cqkencenin kaldanlmua• laımaktadır. Alakadarlara gelen tel- tzyatroau ram . ıamında. müellıfın hakkında ancak aarfettiği bir kaç unan program muclblnce mamu-

hay t 1 L_,_ı__ d b " k 1 lAtm atandardtu edllmeslnt ~-ın Kocamın nazariyesirı 
zikredilir Şayet ilk ve orta çailarda Ela •• ·• tah.9) b 'lh a ve eser erı naıuun a ır o- cüm e ile bir filtir edindiğimiz, onu "'""

1 

tatbik ecİiıq, sonra imant kaygılarla !:~atai:i~:: m:iu:larak .~:k ~a= n~~~ yapılacağını ve ~nihe B~dri içkiye mUptell eden ruht haleti pek ~::ı :ı~~~lı;ıa:ı~ı~~~~~ ~ ~~~ .. ~ir şey anlamış değilimd" 
terkedilen derken ,u IOD barbde ı b 1 Jl · d k ak • • Goknil tarafından tercume edilen iyı" anl---..ı,.;.,mız, bele görmedigı"'- vı s1 , ar un an e erın en çı arm ıçın Kı dl • . . ..,aıuau_. ne gara ve tlltfhıler p!yuadan 
tekrar bortlatdan - (meseli esir· ı. 1 • le .1 . ampton a ı pıyeaın temaıl edi- miz ve yalnız mevcudiyetini ioittiii· kaldırılmı.ştır. Kaldınlan ılgara ve Lakin bütün bunlara rağm 
ı • · __ ,_ "b") _ b" ok ta~bul tacu rı ~ temaaa geçmır- leceğini> ilan ettiler. miz ailesinin ondan aynl-· karan- tütünler •unlardır·. kendisinl dünyada topu topu 
ere ZIDCU' vurın-a 11 1 ırç • )erdir. 3tanbul pıyaaa.sı dün de dur• ~ 1 • · • ··- " vah,etler arasmda o da yeniden di· · · Ed . ha 

1
. . d ı ıyatromuzun gazete erımızın n• mücbir aebep~rini kafi derecede Samsun ince, Çeşıt slgara.mım ril?- düziine insan anladığı halde 

• • t gun geçmııtır. renut va ısın en ilin tt"~· "b" b .. 1 d" ··1 il- I il · ::.-:ı y1n b rıltılmezse Adem oğluna ne mutlu!... eti ·ı r k d" 1 t b l ık l .. e ı~ı gı ı oy e «. un~a o ç vilzuh a bilmediğimiz Jçin kendi.si 1 k ve yirmi beşlik Blr1ncl kalın. En Yuzu e u zatı bir dibi o 
.,. .,..,. g ~ı e e .. 

1 
un .. sa~ ubal ç an arı ıunde hır sanat hareketıne ııtiraki> hakkında büyük bir alaka duyamı- llA, Hammen. Köylil lnce, Tiryak! rak tanıyor! •. 

zeytinyag ar muıten u amamııhr. d ı ,_ k b"l · .,. • 1n e sı ı rtıe En D.IA 1k1 ı Güyan'da mahkiımlara yapdan T " il .. ""k k n en memnun o mama11L a ı mır yoruz. Bu alakasızlık piyesin seyrini c gara a ve ne Evet .katiyen anlamadı· 
b" led bab--...liJdi.;.ini flV ukccard, mla annı gumru ten çe e- Ben keidi hesabıma çok memnun çok ağırlqtinyor Köylll tütünleri. bir kimseyi bı- bu""tün tnsan1 
ır muame en ııeu --- • re ar iye ere yerleıtirmiılerdir Ya- old Ç" k" Şeh" · b · q 

l d 
. . . . y -1-cak · · um: un u ır tıyatrosu u R ,_ d•ht dl vece e qıtmiJtim: a.,.- lf pılan tetkiklere göre nakliyat ıir· ti .. I b" .. l enamı ÇOllL seven ve anasını hı- a ye nlkışhyonız ... 

bulunmazsa, sırf adamlar abl kalma· ketleri ambarlan ve di<;er ardiye ve •kure eti. gduze. ırElçbıgır abçmıdı o uyor rakarak ondan aynlmıyan kızı ve Et tı•atı• . 
di b" k.. • • L •• L b" - Mıaa n eyım. ette un an ıon· h" b"' Emstein gibi bir dahi lçbı :m f ye ... t !İ' umesuu u:"9""a ır ambarlar ağzına kadar mal doludur. ra da mııhtelif Türk müelliflerinin odun ressamı ·'1~~yeyeb teıeb ':19 ancak ve ancak <ıanlaşılmaz 

.~ a .YIKk~ a~. ıonral yıne aBynı lstanbula aon on beı gün içinde iki yıldönümlerini böyle güzel tezahür- ke edn glenrlç b le'V'gJ 
1d11 vbe u gencın lnsan n olmak gerektir. 

•umeyı ea ı yerme tatıhr ann1t. a· b" k d .. . ·ı . . M ) I .1 ar et e et per e oyıınca oyıı· D h b• d L~ d k fenalık d ın tene e .. eyag getırı mııti. a ere vesı e yapar diye düıünüyorum. b" il . di l a a ır mik ar Lakin anlaşılmıyan insan s 
:~ t'uvt ~ rd oğurur» sahipleri fiatleri düşürmemek için bü- Ayni ilan bu temıilin yeni kuru· ~a b1"d_ tk~f~ ~en:un e kor arsa dece Einstein değildir. To 

usMurumm ac:a 1 ıanı un. yük gayret göstermektedir. lan cEmeklı" sahne •'"natka .. rlan yu- d~ d~ il 1 d gde msb-ror. haeaaa~ düımeıi bekleniyor • d ""im" B" dostum - · - or unc per e e ır t-Omar şiirler kaleme alınıyor. 

kud~er egı anlalf· "-~- •• bun Ticaret odası dünkü piyasa fiatle- du> menfaatine yapıldığını bildirdi· arka odasında gördüg"ü=~ :ı::ı~: siirlerln tek karakterl-ıtik c 
o uguna ve u ...... ıore, U• ğind d " · ·· ·· d b" .k dah Et fiatlerinin dütıneie baılad1-nan bambatka bir aebehi Varmtf ri .i tesbit ederek Ticaret Vekaletine b"' .~dn" eHgen ııozum ~ ır at . a bizde öyle aöylenildiği gibi bir sa· .. hesi ııanlaşılmazo olmasında 
Mabat manevi iıkence İmİf... • bildinniıtir. Oda umumi katipliği ve .uyu Hu. eyecanla tıyatro~a .g~t- natkar olmadığı kanaati tamamile gını yazmııtık. Mezbahadaki düıük· Çiinkü bir kere bir ""'lr an 

k • '"d"" 1...... 1.• tim. er nedense gazetelerın ılan I • N' . . . b d b lük perakende et fiatlerine de tesir ;z• 
Mahkiım. tqlan tqıyarak bu· mınta k tıcare\ mu kur ugul uzur:r ettiği konuşma yapılmadı. Yalnız y.er eııyo[~ın pıf.esk aşın an._~- etmiştir. Son günlerde ıehrimize şıldı mı artık onun bir dehl 

nunla bir duvar yapsa. yahut da bs~dıto yapan a~a adrıı ha ına) n tel - temsili seyrettim Galiba bu konut- rı . o.nud aha . . :~ ayı glSrmedıgı· mühim miktarda kasaplık hayvan rl olarak tanınmasına imJt 
bafka bir bina yapdd•mnı görse ır en sonra pıyaaa a ası o an 1 . d ka mızı a ıyı aı:avnyoruz. ld'"" d __.,_ h da h k '-'Oktur. Bugün •ürde deha 

h 
• b . k ".;",:- ' yeni vaziyeti eskile mukayese ederek ~a~ın ~apı maaı a mu rrer de- B . . ded b" ge ıgın en me.:oa a er gün e- J ,, 

- atti u IJlfAat enwne ve ar· Ti t V k•l . b'ld' . • gıldı. Turk Tiyatrosu adlı mecmua- qmcı per e ır ressamın. ailen hayvan mikdan azami rakamı cak anlaşılmaz mısralarla 
•--d 1anna enf bil ıcare e a etme ı ırmııtir d b 1 "'d k ij l b 1 k d d"k ttl ·ı· - at .m aat vermese e-- . .. .. ..• .. · a bundan bahsedilmemekte oldu· orç annı o eme zere satı mıı ve u ma ta ır. Hayv..ı yemi pahalı J e n ıyor. 
sırf faydalı ıte yaradaima diifiinerek fı ~ntaka 1tıcare.t m

1
udur

1
lugu t~~a- ğunu gördüm. Fakat itiraf edeyim konu memnua etmek üzere teker te- olduğundan lstanbula getirilen ka- Devrin en cazip modası < anl4 

l~da?'ca~zın a-ön1üne bir f~ ge· An dn 1 yap_!_~n1 .ındce eme1er~ dgo~l-e yazık oldu. Gönül sa.Iahiyetli ka· ~r satın1 alı.nmıı bazı eıyaaile döıen- saplık hayvanlar bekletilmeden Süt- şılmaz insanı> olmaktadır. zil 
lrmlf. Zma, ne de olaa., ımardan na. 0 ud ıcnır erdı~1 enkmad. goTn. en lemlerin yardımile bize Alman p:.. mıı a~e yeaıne girdiği zaman efYayı lüceye götürülmektedir. 

h d b t t r d - hald I cıaıılaşJlmaz insan» bir Okyan 
az uyarını,. Bu pek ta ii bir ru- meaıne evam e ı me e ır. ıcare yeılerini tanıta Şeh' t" t tanı ıgı e ate yeıini tanınıama- Şehrimizdeki alakadarlara aelen • .. d .. 1.... .. , __ d • n ır ıya rosunun, .. kadar derin, m..,.hul ve l,. ile 

hi halet İmİf. Hatta Fıravunun kıl" mu ur ugu. memur 1U1 rosunu tıca· yine salahiyetli bir ağızla, bize Al- aı. buraaını iptida karanlık, sonra telgraflara göre Erzurum ve Eakişe- - y Y 

baç albnda inletilen esirleri bile me- ret odasından alınan memurlarla man tiyatroıu hakkında umumi ma· da aydınlık bulmuı bize ne derece birde trene bindirilmek üzere mühim zengindir. Onu herkes ihata ed 
zarlanndan batJarmı kaldırarak eh- t~viye ederek gümrüklerde bek· IUmat vermesini ve bize bir taraf- ıilik bir phsiyete malik olduğunu miktarda kasaplık hayvan bekle- mez, herkf'S yakından tanıy 
ramlann bunca bin senedir çöll• lıyen mallan da piyasaya çıkararak tan met'hedilirken. diğer 'taraftan •on bir defa daha iabat ediyor. Oyu- mektedir. Devlet Demiryollan :da· maz. Bunun için ccanlaşı 
brtaamda bili sipsivri durdujuım İstanbul piyaaaaında gerek ithallt cÇirkinlikler muharriri> diye anılan nun ıonunda bunaması ve bu acıklı resi imkan nispetinde bunlara vagon insann olmak bu zamanda 
söraeler, vaktile o kadar uap çek• etyaaı ve gerek diğer dahili nıal ve Hauptmann"ı tanıtmasını hatti bu anda bile bizi heyecana aetireme- vermeğe çalıtmaktadır. Erzurum karlı iştir. 
tiklerine hiç yanmaz; ihtimal zalim. mahıul bakımından bolluk teminine defa olduğu gibi. gaze~elerimizde meai p.İyeain hiç de mükemmel ol- kaaaplık hayvanlan bu sene çok Hele fikirde, histe, bilgide ye 
lerine rahmet okurlU'IDlf. çalışmaktadır. çıkan bazı yanl11 malUınatı tuhih et- nıadığını lfiıteriyor. Çünkü bu beali olduğundan piyasada fazla rai- ya başka bir sahada silğtlrtj 

MahkUmlara itte böylece ~ kim· Ticaret Vekaletinin daveti üzeri- meainl arzu ederdi. cCaup de theatre> i biz ta bit bir bet görmektedir. Sonbahar günleri- milşünüz? fJI anlaşı~ 
aeye fQclaaı oLnıyan bir iti yaptır- ne Ankaraya gitmit olan latanbul Meseli. Hauptmann"ın cGüneı ba- akıbet olarak ıörüyoruz. nin ııüzel eiditi bir çok yerlerde de dökün •.• Sizden daha iyisi, slzd 
mak, Güyan sanfiyanları tarafmdaa mıntaka ticaret müdilrii düne kadar tarken> adlı eaerinin. yetmiıinci yıl- Bu vaziyet kaıııaında kalbimizde lra.aplık hayvanlann kilo almasına daha khhsı olamaz ..• 
icadedilmit mütbit itkence imit. henüz fıtanbula dönmemiftir. Haber dönümü veaiJ91iJe 1889 da değil bir fÜphe uyamr gibi oluyor. Bu yardım etmiftir. 

Dütününeniz doatumun iaaJum alınd1iına göre piyasanın intizamım 1.932 d~ te~ edildiii. aksi tak- eseri Hauptmann"ın töhretile alçe- Et fiatleri . . diifmeie baılayınca m~~=~ :::;ııy:tİ 1
4 

doinı bulununuz. fakat daha da temin etmek bakımından Ticaret tirde muellifin bugün 80 değil 123 rek çok zay!f• çok aıkıcı buluyoruz ls~nbula getırılen kasaplık hayvan e-
dü,üniineniz, simdi bütün inumlıim 1 Vekaleti mıntaka ticaret müdürlüğü- Y~ıında olması J&zımgeleceği öire- amma h~ikaten böyle zayıf mı} mıkdan • azalhlıverilir ve fiatler de bir dAhl olup meydana 
ondan da korlcunç bir ifkenceye ta• ne mühim vazifeler vermektedir. 1 nılae ve bu gibi zühullerin tiyatro ve ~caba ~senn anlıyamadıiımız husu- derhal hı11olunacak miktarda yük· sınız. 
'bi tutulduiu neticesine varacalc· edebiyahmızda birleşmesinin önüne ııyetlen var mı) aelmeğe bqlardı. Tüccar ve müa· Zamanımızda uılaplmu 
4111Z. Ok ! geçilıe fena mı olurdu) İıte yazınım batındaki piyesten tahsil bu sene hayvanını saklamak san olmak» modasa aşka Ye 

Ciiyan'b mahlr6m 1 da Uy U CU O gece tiyatro da, her nedense. evvel Lir konupna yapılmaması hak- •.tememektedir. Et fiatlerinin daha fa kadar sirayet etmiştir. 
cfayda vermelcaam• 0 .'l.ı.taa-::: pek kalabalık deiildi. Bu auretle kandaki telehhiifümün bir sebebi hır mikdar dilımeai beklenmektedir. Bugünkü genç 1azın, sema~ 
pma kad• didinmek. evet. cicld• m e k tupl&rl : «Emekli aanatklrlar yıırdu> da hak- de bu. Evet kqlte biz seyircilere bu nin: genç kadmmm ye ddlkan 
feci... Amma. ne de olsa pasif bir 1 • _ 1 i lı olaka~d beklediği menfaatten mah- ehıerin diki kat edilmesi lazımgelen lıtanbul •da un aarfiyab hsımn ağzından düşOnnecliğl 
ba1. .• Bu kadar çabalamanın ekim· rum a 1• uıuaiyet eri, varsa. göaterilaeydi. I oanlaşılmamış olmak» tır. ~ 
eeye faydası yoksa, zaran da yok.... Münakalat Vekaletinin Bu cDünya ölçüsünde sanat ha- Eseri müellifin ıöhretine layık yapan aza ıyor için anlaşılm8Jll1' olmak hem 

y nazan dikkatine reketi> ı .i ilan eden yazılardan öğ- cihetler. varsa. i18ret edilseydi biz lıtanbulun gÜndelik un aarfiyab ıstırap, hem de hafif bir ~ru 
hut ~ö~~~1t_a. ~ ~;d ...... Y~· r~ndiiimii veçhile caltmıı yıldanbe- de eseri o gözle seyretseydik. iki bin yedi yüz çuvala İnmiştir. dur. Mamafih şairleri Ye Aşıkla• 

• r• .. o.t.uz .beı dram, bir çok roman, Ben bu ihtimallere r•c;men dil- Belediye yeni karnelerin tatbiikine n bu ı.te blraı mazur gönn 
didinip bqey cyapmak» ve ileme b k h'ı_~ - L--1 d " denb Eı "'l 

1 

18 TefrlnLsanl perşembe günil ~yu uus~e ve sayısız ma .. nz~~ eser ıüncenin pek farklı olabileceğine ~ an ıgı gün eri nnlan da~ lazımdır. 
hayn dokmımak föyle dunun. ~- saat 15 te Hayda_..a .. ısta'""'nU vucuda getıre cb 1 t hti · ha ııkı kontrola t•bi t t t balayıp çabalayıp «Yakmalı:»?... Ar .,,.. _,,_ • n u ve u 1 yarı. ınanamıyorum. Çünkü bu piyesin a umut ur. Büyük" nazariyeler kuran mm 

istihbarat gieestne müracaat ede- Hauptmann ı sahnemiz iki eıerile kahram..ıı olan ressamın beı perde Bozuk. noksan ekmek çıkaran fı· 
Bunun paikohjisi? •·• Bunun ruh 1 rek, Konya ve Afyon'dan yolcu tanır. Bu üçüncüsü gibi ilk ikisini de boyu.ıca çizilen kar kt . . ta'nif rınlann un lan kesilmektedir. Bele- adanılan bile anlaşılmamış ol 

•erinde bıraktığı alem?- Ba mn cetirecet trenin nkt.lnde gellp bize tanıtan Seniha Bedri Göknildir. için ancak bir kelim a ck::kt . tl:ye, Şehremiııinde ilci fmnın daha manm cazibesine kapılırlarsa 
bir ifkenceye malıkUm olanlann hia· gelmiyeceğtnt sordum. O gün ak- il Hauptm.a.nn'ın .ilk eseri sahnemize lik> kelimesini bulabeı.liyorum.el"llll-Go-"' ununu_ k. •,•erek faaliyetine ni.ha.yet onlar haydi haydi bu esrarlı 
..:.. ..,,;., .. ;o .... 3 ...... ft. h!.."l .. ,_ ·-- ,,,01~1. d .l b - l B le bu··",..;;k volu tutarlar _, .... •··· .........,.. -. -. ..... _,_, • - a apte eaı.mif ır tekilde çıktı. Bu rünen köy .kılavuz iıter mi) ftrmegı :ırarar&fhrmıJbr. u ı ı fı· JU • •• 

Her halde. taüyan'dakı1erm ge· j"eeeğlnl söylediler. Halb:lti ben Seniha Bedri Göknil'in müellifin 

1 

rın hakkındaki teftiş raporu Beledi- Eskiler karşısındaki adamd• 
celeyin yatarkeaı: :::~1~/~:~fe1 ~~g;:-~~ 1

1 Roııe Bemol adlı piyeıinden cYedi a!e~il~ g~?nce .. r~aaam rol~.nü y~- ye reislik makamınca tasdik edil- büyük bir tesir uyandırmak iç 
- Bugün ne yaptık? ••• - diye emln bulunup bulunmadıklannı köyün Zeynehi> adile adapte etti· ~a H~d~ J:lun butun varlı~ıle .ug· diğinden bu fınnlara yarından iti· sadece susarlann.q .• «Süklltn u 

düıünceye vardıklan zaman vicdan· tekrar sordum. Bunun üzerine gl- ği dramdı. - §h,I ~ıd11tı, durdu. Fakb abt bız, bıraz haren un verilmiyecekrir. <ıaltınıı addedilmesi biraz d 
larmdan duydukları isyan, bütün o şedekl memur sabırsız bir tavır- 1 Böyle bir dramı adapte etmek na- evve l§Uet ettiğim gi i. iz seyirci- bundan değil midir? ŞlmdikH 
yıkıcılann duyduklanna kıyasla de- la: cB1z lşlmlzt biliriz• dedi ve aıl akla geldi bilmem. Mevzuu tehir· le.r, bu.ıa ra~en bu içki müptelası. aynı şeyi yapmak için susmu 
vede kulü olsa gerek... trenin gelmlyeceğlnl kati bir ıta. 1 de geçen piyeslerin adapteleri ak- al>zde sanatkara karıı ali.kalanama,.. Vali yann Ankaradan yorlar, işi < anlaşılmamazhğ» a 

(Va • Nü) de ile> tekrar etti. Ben bununla sayıp dururken Alman köyünde ge- dık. Bu sözlerimden Hadi Hünün dönecek döküyorlar •.• 
........................................ da iktifa etmlyerek, dıtanda pe-

1 
çen bir piyeıi Türk köyüne naklet- muvaffak olamadığı manası anlatıl· Ankaraya giden Vali <ve Belediye yorlar, işi < anlaşılmazbğ ~ a dö

ronda gördüğüm bqka bir me- 11,mek nasıl tasavvur edilebilir anlıya· maı.ıalıdır. Bilakis Hadi Hüne. elin· Reisi Dr. LUtfi Kırdarın bugüı;ı. k"' lar 

Pekmez ı•htı•ka" f) mura da sordum. Onun da böyle marn. Bu sebepten olacak yalnız den geleni yaptığı için. muvaffak olmanğı takdirde yann ıeihrimize u yor •.. 
bir trenin gelmiyeceğlnl söyle- tercüme edilıeydi belkı· be~enı'lecek old·u· .di. 'yebiliriz. Muvaffakıyetsizlik Devrimizde «anlaşmazlık ~ en 
mest üzerine telgrafı çekenin ya- 1 • rolunun a 1 1 ih ti . . dönmesi beklenmekterir. . k ta 

6 pekmezci müddeiumu
miliğe verildi 

Beidive. pı:-kme: fıatlerini tetkik 
ettirm:ş.ir Pekmezin peıakende ola
rak 90 • 100 kuruı araa111da aatıl
!n&ıı :azı•ngddiği halde Belediye ik· 
•.isat müdürlüi ü miııakıplerinin ıeh
;in muhte!ıf ıemllerinue yaphklan 
araıtırma netıceainde a'tı ynde pek
mezin jki yiiz lı.uruıtuı satıldığı tes· 
Lit edilmiştiı . 

Şeker fiatinin yükaelmea.i üzerine 
halkın pekıneze rai1.>eti artlnlf ve 
pekm'!zciler de bundan istifade ede
rek fiatleri utbrmıılardır. Belediye. 
bu muhtekir pekmezciler hakkında 
:r:abıt tanzim etmış ve kendilerini 
miidd A.uınun: ilığe vermiıtic. 

Mahallebi, tavukgöğıü 
fiati 

Şeker fiatiniıı artması üzerine ıe· 
kerden yapılan bütün mamulat sa
h§ fiatlerinin ancak ıekerdeki yük
seli, farkının ilaveai suretile tesbitine 
Belediyece karar 'Verilmiı ve ona 
göre kahvehanelerde ıatılan kahve 
ve çay "iatleri de kararaıtınlmııtı. 
Belediye, mahallt-bici. tavukgöğsü, 
aıure ve emsali tatlıların tabağını 40 
kuruı olarak teıbit etmiıtir. Ancak 
porsiyonlar, normal zamandaki mik· 
bardan az olmayacaktır. 

o an bu eııeri halkımız tutmadı Esa· n qı mıyar c e erının cazıp can ur ran simididir. 
nıldığına zahlp olarak istasyon- • çok) " dan d la · · h 11111

"- •• ••=·-'"-"'u""'" 
dan ayrıldım. sm zannederim bu eser ctiyatro ta· u~n ° yı pıyeaın avaaın- Hikmet Feridun Es 

.Halbuki saat 17 de h
A '"ikaten rihinde bir rıgır" açmaya çalııan d.a. esıp. duruyordu. Bizi de aldı aü- 6 
...... ..... kled o·· n u·· 1 ··· ···································· blr tren gelmlt ve Afyon'dan yol- Hauptmann"ın hususiyetlerini göate- ru '.· 

cu aetlnnlttlr. Bekledltlm yolcu ren piyealerden de değildi. .c.~~de Suagıı. Suavi Tedü, Avni ,,.._ ~ Elektrik ve tramvay 
da bu Vesllt darlığında blltün Hauptmann'm temsil edilen ikin- Dılligı), Nevin Akkaya batta olmak ~ 1'111111 umum müdürü Ankara-
lşlnl yalnız bafına görmek mec- ci eaeri «Günq batarken> müellifin üzere bütün artiatlerimiz de esere c e h e n n e m ı• dan döndü 
burtyetlnde talnuftır. yetmifjnci yqını kutlamak üzere yardım etmeye çal11blaraa da tabia· 

Tesadüfen peronda bulunan bir 1932 de Almanyada oynanmlf ve tile bir netice elde edemediler. 
memurun yanlış malOmat ver- ertesi sene de aahnemizde temail Radyomuz Krampton'un Haupt· 
mesl mümkündür, çilntn mala.. d"l · · B • mat vermek zaten onun vazlfesl e. 1 mııtır. unun tiyatromuz lehine I man~ ın ıerefine bir defa olarak 
dettJdlr. Buna mukabil tstihba- hır muvaffakıyet olduğunu ıöyleme- temail edileceğini ilan etmekte pek 
rat bürosu mf halka en dotru ie bilmem lüzum var mı) haklıydı. Böyle bir eser, böyle bir 
malOmatı vemıek tçln ihdas edil- cCünq batarken> biraz melo- teref e bir defa olarak temail edil.ine 
mlftlr. Yan! sel>fbl mevcudiyeti dramaı olduğundan ve baılıca rolü itiraz etmek kimsenin aklından geç-
budur. Gelec~t tren tartre hart- Muhsin Ertuğrulun tahaında kudretli mez. Sırada yeri olmadığından 11-

cl bile ola lstlhbarat bftroau bu- bir mlidafi bulduğundan çok hop raya airmeai lıic; taavibedilemez.' 
nu bilmekle mlltellettır. O. T. gitti. Tekrar tekrar oynandL O za• Selim Niiııbet Gerçek 

~-------------' man bu piyesin tenkidini yapan S.. 
lami . izzet Sedea bakınız ne diyor: Ücretli • ük il f• 

Günlük Borsa 
cSenıha hanım puruzauz liaanile. 11 m e e ıye-
Ertuğrul Muhsin bey kıymetli sanat tine tabi kamyonlaı: 

21/ 11/IM! flatlerl 
Londra tizerıne ı sterlin 
Nevvorlr üzerıne ıoo dolar 
Cenevre llzerlne ıoo trant 
Madrıa üzerıne 100 pezeta 
Stokholm üzerin& 100 turan 

ESHAM n TAllVİL!T 
İkranılyell 3 5 933 Erııanl 
% 5 Birinci tertip Mllll mlL 
dafaa istikrazı 
% 7 Birinci tertip Milli Mil 
dafaa istikrazı 

varlığile Şehir Tiyatroau binasını lstanbu) villyetinden tebliğ olun-
dolduranlann kalblerinde uzun za- muıtur: 1 - Ücretli İf mükelleıfiye
~an mü~eheyy~ç bir zevk bırakacak tine tabi tutulan ve ıimdiye kadar 

13~:~ hır tem11l verdiler. Ve ti atromuzun ücretlerini almamıı bulunan kamyon 

20•98 perdeei. bu mevıim sonu. bir hanı aahiplerinin tahakkuk eden iatib-
12.89 1müesıeaeaine yak11ık alacak bir eaer~ kaklannı almak üzere aeyriiaefer 
30.771 e kapanmıı oldu.> cüzdanlarile birlikle salı günleri Ha· 

cGünq batarken> in mevzuu ol- dımköyünde Tahkimat Komutanlığı 

20•35 dukça umumidir. Muvaffakıyeti, bi-
1 
dördüncü ıube müdürlüğüne veya 

l raz da bu aebepten. büyük olmuo- lcuma ııünleri lstanbulda Divanyolu 
19.- tur. .Binbirdirelc meydanındaki aakert 

Yuan:· 

Ba edebi NID&lllll Ulıra• 
manlarmdan bqb bir tipi 
tamtmak lcln eserden .. •
tırlan alıyons: 

« .•• Güm ili pullarla ~ekli, 
tabank etekleri lcat tat, pem
be tillden blr balerin elbisesi 
giyen, altın açlannı pullarl:l. 
ltlenmlf blr J1ldızla all.sleyen, 
pembe saten patUill bir cam
bazhane bebetl imli ki. yele. 
Jerl u~ uça kO§&n alnı t üy 
sorguçlu bembeyaz, süslü blr 
atın sırtında, tek ayak tu:un
lde durarak, seylrcllere, yase
min beyazı ellerUe öpücükler 
datıtarak, türlü hünerler ya
parm.ııı ..... 

Bu nefis romanı yalonda 
AKŞAM'da obyacaluam! 

Ticaret ve Nafia Vekaletlerlle 
elektrik ve tramvay idarelerinin it
leri etrafında temas etmek üzere 
Ankaraya giden umum müdür B. 
Hulki Eren dün sabahki trenle teh
rimize dönmü~tür. B. Hulki. tetkik• 
lerinin neticesi hakkında bir mu
harıirimize ıu izahatı 'Vermiıtir: 

- lılerimiz etrafında alakadar 
Vekaletlerle temas ettim. Ticaret 
ofisinin getirdiği ve otobüse tahvil 
edilecek yirmi beı kamyorıdan mü-

1) him bir kısmının bize verümeaine 
ıı1 Ticaret Vekaleti muvafakat etmir 

tir. 

Kömür meseleaile de yakından 
meşgul oldum. latanbulun ehem• 
miyetine binaen fabrikamızın m~ 
taç olduğu kömürü bize tamamile 
vereceklerdir. Kömür fiatleri art-

CJ. 'I M1 Demlr)'olu ı 

Bu . ~efa. temsil edilen Kramp ton 
1 
garajda bulunan komutanlık irtibat 

19.- muellıfin ılk eserlerinden biri olsa subaylığına müracaat etmeleri . ilin 
18.-.aerektir. Mevzuu .idti,ye GOk dü,kija,olunur. 1 ~--••••!!!!ll!l!!!!ll!ll!lll!!!!!!!l!!!W#' 

tıiı için elektrik ve dolayııile lram• 
vay fiatlerine de zam yapılacaktır. 
Yıapılacak zammın mikdannı bu
rada hesap ederek tarifesini ha
zırlıyacağız ve neticeyi tasdik et• 
mek üzere Nafia Vekaletine bildi-
rereiiz·• 
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Görd .. klerim, duyduklarım 

Büyükdere' de lüfer 
avına çıkışımız 

1924 yılında yazı Bogazlçlnde ge- reket, Oltalatı toyuvertrken J&P1§1.-

AKŞAM 

Kömür taşıma işini 
yoluna koymak lizım 

Kamyoncular, tayin edilen fiatin 
bir kaç misli fazlasını istiyorlar 

~lrmc~e niyetlenmiş, Rumeli kıyısı- 10rlar; lAhzada çek; tulaklaruun .~- Ettbank kömür dağıtma rnües- tesbtt ve tıAn edilen 4-!5 llra nak-1 
na. Hisardan ötelerde .. ev .. ararken b1r tmdan parın&lı rıeçlrtp, 1çler1n1 çrı.a.- sesesi tstanbul'a gele'.11 kömürün llye ücretini htç nazn.n itlbare 
do t kulnğımızı bllkmuştur: np bfr boy yıkar yıkama~ haydi ıı:o- adalete en muvafık ı::ektlde tev- almıyan kamyoncular kamyon-

- Defterdarlığın Em.Ialtl mtlllye vaya, . ll'İ lamı ' 

insanlığın... Doğruluiun ... Sanatın zaferi olan 

Ciha:n &Akimi 
Bugün L A L E Sinemasında 
GilnUn.. HaftanU\.. Asrin en }>Uyijk heyecanını yaratacaktır. Olht 
ReJla~r FRANK CAPRA'nın yarattıfi .,.Ix yıldız OARY COO
PER'in hayat verdiği kudretli •natklr Barbara Stanwycx'in ıUalediği 

CDlhan H6klmn 
!inemaııın yeni hir muvafl&kıyeti ... Hayatm korkunç mücadeld .. 
Aokın zafed ... San'atın ıereficlir. d::ı.ireslnde ucuz ucuz kiraya verııen Dudaklarını yalayn. ya.la.ya baka ılıne çalışıyor. Bu kış stanbulun ın üçer tonluk olduğunu 

b!nalar çok, Bunlardan blrlnl tutsa.- :tnıan en~ bey Hadiye emri butı: kömürBllz kalmıyacağı, eskisi söyliyerek bir ton dahi kömür ~-••m•••••••••••••••••••ldll' 
nız aı.. - Arab~u. yak mangalı bakalım!. kadar bol olmasa bile herkesin alan olsa, ton başına 7 liradan 

Defterdarlığa uğradık. Ustelert P.ltat erendi davrandı, Ellnda t1b- yakacak kömür bulabileceği an- 21 lira istemektedirler. Bir ton 
yoklarken Kefen köyünde, <Sabah) rlt kutusu, titrek pamuı.klarile bir laşılmaktadır. Fakat buna mu- kömür 23 buçuk liraya alınırken 
gazete ı sahJbl Mlhramn kansı m~ türlü çırayı tuttı§turnmıyor, hepsin.i kabll kömürün nakli btr mesele bunun Kuruçeşmeden İstanbul 
dam KnUna adına. kayıtlı yalıya ras- tönd!lrüyor. <Klbrtt k:alına.dı> dedi hallnl nlmağ'a başlamıştır. Oku- ve Beyo~lu tarafında bir eve nak-
lncıık. Hemen gidip görd~k. çıktı. yuculanmızdan aldığımız bir knç llyesl içln 21 Ura nasıl verlleblllr? BA6DAT HIRSIZI 

L..tc.-dl ımtzdcn Ald. önü deniz; GördOn mü olanı? Ceplerdeki !rotu. mektupta KtttUçeşmedekl kö- Muharrirtmiz tonunu 10 liraya 
it. rşı ı Buyükdere. dağlar, korulnr, içı lar bom~; etra.lta. istlyecek k.tmsc- ü d '1 dan !st b 1 nakleden ka~yonlar bulundu~'- ıt.:===== 
dışı ıağlı boya; geniş geniş sekiz clkler yok Ta nereden geçen tele tll!t m r epo ann an u ve "~ ARTİSTLERi 

CONRAD VEiDT - SABU od:ı , gerisinde bahçe, kayığa av~zın çıktıRı kadar haykır, Beyo~lu semtine gidecek kam- nu da görm~tür. Bu da, iki ton 
D trenin mfiz:ıyedes!ne gırdlk. Yalı duyan, aldıran k:1m? yonlann ton ba.,.ıuna. 8, hattd 10 kömUrü aynı kamyonla naklet-

ayda 15 liraya uzerimtzde kaldı. se.. Knnlıcalının metelik d~nmeyen dlll liradan aşağı kömür taşımadık- mek isteyenlerden alınan ücret
ncllk konturatı Jmznlıynrak, 1lk ay- kıpırdadı: lanndan §ikft.yet edilmekte, bu tir ki kamyon, Kuruçeşmeden 
lı ı d verip taşındık. - Pıışabalıçe iskelesinde bll&tçı- nakltye ücretinin Belediyece tes- yine 20 liraya kalkıyor demek-
Am:ın efendim ne şenlikli yer. Taş dan, çımacıdan kibrit alı.mi bit ve nruı edilen 4-5 lira nakliye tir. 

m c .. v nln .. ahnnlığına veyn ~al- Yanılmamışım. El çabukluğuyle da- ücretinin bir bir buçuk misli faz- .. Muharr.lrlmiz, böyle yüksek 
k l sand:ı.I} 'lıyı nt, etrafı seyre~: ha dn zırtıcnd.lğl muhakkak, zlra ar- la olduğu blldlrllmekteycll. ucret aramalarının nasıl bir ted-

h r1 kadınlı, erkekli otomobınerın tık kör kanc1Jl O saatte bilo.tçı, tıma.. , . .. birle önüne geçmek mümkün 
ardı ara "'l kesilmiyor; dopdolu san- çı knlır mı? Dün, bir muhanirlmlzl kömur olacağını araştırmış ve şu neti-
d:ı.' :ı.r, motorler durmadan geçiyor; Herif Mıa hnllnl btlmlyor; sarsa.k deposuna göndererek nakllye ceye va tır 
n:ı tedeki <Hlld:ı "Palasl otelinde sarsak küreklere asıldı. P~abahçe ıs- ücretlerini tahkik ettirdik. Mu- Köm~ ~kletmek isteyen 
b ver hanımlar, mosyoler, mn.dnma.- keles!ne kadar götürecek mecall mı harrlrlmtz okuyuculanmızın Ş~ kam 1 k k h r 
J:ır Bir tarafında sızlar, şarkılar; blr knlmış? Yedek küreklert arka.yn talca.. kayette t~amlle haklı oldukla- kö fı0n ~n sıraya 0Y?fa 'k e 
tararınd:.ı gramoronıar. danslar. Bu- lım, biz de yardım edellm derken, far- nnı önnü tür m r a ıcıya sırası ge en am-
nında meşhur Dede Yusurun dalya.- landa. olmndan enikonu açılınışız g ş · yonu vererek Belediyenin 4 - 5 
nı; t-.aşında. oğlu 150 klloluk Sadık Derken efendim, akıntının sunğur- Tesblt ettiğimize göre, bir Ura tesblt ettiği tarifeyi tatbik 
be . n.11ık bol çıktı mı, B:ı.Iıkhaneye lusuna kapılıp nlablldlğlııe aşa~ doğ- kamyon Kuruç~meden ister Be- ettirmek. 
t:ı. ınamıya.m konukomşu hakkı 0 1a- ru gitmeğe başlımıyalım mı? •• Hız yoğluna, ister lsta:nbul tarafına AlA.kadarlann kamyoncuların 
rak etnı.fn hayrat ve köy halk!l!! or- öylesine kl ne kol dlnllYor ne kanat, gidecek olsun 20 - 25 liradan böyle yüksek nakliye ücreti alma
t:ı.hk panayır meydanından fnrksız. ne de dilmene abanma. Hadd!n varsa aşağıya hareket etmek isteme- lanna nfhavet verdirecek tedbir-

Yerlmlzln cıvcMlğlni d.uyan h:.sıın kıyıya sokul. mektedir. Belediye tarafından ler almas1 İdzımdır. 
akr:ıba. eş dost boyuna sökündt>. Ge- Çubuklu. Çalt:ı.lbumu, Kanlıca., Ana
cclcrcc kalıyorlar. Gldenlcr kapıdnn dohıhlsan, Küçükse sıvırya gerlm1z-
çıkm:ıdnn gelenler giriyor; onlar der- de kalmada. Saıı.tte dört~ mıı de- 1 B 1 a 1 ,. Acele ediniz! -... 
lcnlp toplanırlarken yenl!erl bastın- dikleri ltıf. torpido glhl sulan yan. u m a c w H . -=_,,. 
yor. Hülftsa hoş, eğlenceli blr yaz: ge- yara bir gld~ ki sorma, ALEMDAR M LL~ 
çirmiş, eyliıl ayını da yarılamıştık. Hepimizde şafak attı; hele enl.şte 1 1 

Bermutad, bir cuma günü, lldndl beyde büsbütün etekler tutuştu. ve- 1 2 8 .f 5 6 1 8 9 1 O 
fistu kapımızın önOnde bir parnşol rı.,t.lrtp duruYor: ~ 
duıdu. Eniştemiz x beyin gür sesi: - Kılavuzu karga olanın burnu 

-- Bu ne baht, bu ne düşeş! .. Du- le,,ten çıkmaz. Ne halt etUk de bu -
rası hem cennet, hem bayram yeri sarhoş mendcbura uyduk, Hayırsız 3 -
yahu! adalara düşsek ne nimet, balık eml- --. -----

Hıızret, anne annemin amcazadele n1 olacağız bel... Şu Boğazıçln!n ne 
rtndrn birlnln kocası, çok babacan, kadar derlnllğlnden haberlnlz var - -, ,- - - -
şen blr T.attı. Vaktlle hayll yüksek mı? Vasati 30 metre, bazı noktalan 
memuriyeUerde bulunmuş, ummnt 50, 60. Yangın kulesinin 50 metre ol.. - -t---
harbden sonra tekaqt olup ufaktan duğunu unutmayın!.. - -~ -,- - -
u!_a~n zahire tıcaretlne girişerek 1ş1 Rifat erendi afyon yutmu,, tiryaki - - .-_- _ 
buyutmilş, kazancını da mqallalı kı- mınltıslle: ~ 
vamına koymuştu. - Korkmayın, evvel Allah ben bu.. 1-4---t--L 

Memnun memnun karşıladık. 14 radayım! deyince ent.şte kükredi: - - - - - - -
yaşındakt oğlu da yanında. - Sus keıata, başımızı belAya rok- 1 C 

S gara, kamve, şerbet fllAn verlUp tıın, hfl.ll'ı ~t11yorsun. Va.llAhl ı!mdl ._.__.._....,. ______ _._ 
biz dışarda:. gırtınğından yakalar, atarım senı Soldan sata ve 7Uka11tian li.ptı: 

- Çerkes tavuğu sever, dadıya pi· aşağı... ı - Günün 11k saatlerinde, 
olrtcllml.. SlynhJ Esved bacıya da Can pazan hu, harlti ıtıp o da kO.. 2 - Boş gezen - Mük:lıfatm baş-
pat.lıcan dolması yaptırnlıml.. Ak- reklert yntaıadı. O esnada ayaklan !angıcı. 
şamcılığı vardır, rakı nldıralnn, me.. lllfer dolu kovaya değince, havalayıp 3 - Deniz mahsullerlnln sntı.ş yeri. 
~e hazırlatalım 1 deyip dururken, o haydl tç!ndek1Ierl denize. 4 - Bal fabrikasının l.şçls1 - Yar-
içerden bağınnaktn: Ardından yüz dlrhcmll.k iki (Baklls) dım. 

- Yoo, teklif tekellüf yok, şimdi §~l nı, zeytınynğını. limonları, :ta.. 5 - Doktor - Vasıl olan. 
gerls1n geri gltUm hal Ya1nı2 (vakti vunlan, knrpuzlnn... 6 - Ayak • Bir çalgı _ Bir edat. 
kerahet) de birkaç kadeh 11A.çla m!v- Öfkesinden soluyor:, 7 - Emnlyetıı bl.r yere mnl bıra-
cut yemekler kl'iti ve vatı... - Burnumuzdan geldikten sonra kan. 

Tam o sırnda kapının Çlllt,°'lra~. bunlann htç blrlnln ltlzumu yokl.. a _suda hareket eden - ÖQ"retme-
1 Baktık, Kanlıcalı Rlfat efendi. Nihayet gece ynnsı, gene orsa.boca nin öğrettiği eey. , 

Ona Kanlıcalı deyJşlmlz, eski ah- akıntıdan kurtulup Bebek ko;"\Ul.a. 9 _ Yapma _ Başınn sZı gellrsel 
haplardan Kanlıcalı Reşide hanımın kapa~ attık; Yılanlı yalının rıhtı- b1r peygamber ismidir. 
damadı olW}undandı. Bilyilkdeıcde nınıa çcngelll sırığı takıp sağ selAmet 10 _İnce ada.m. 
rüsumnt memmuru, •s. 50 ilk. bönce karayı yakaladık. Geçen bulm:ıcamız ı 
takat konuşkan, her lAta burnunu İşte, oğlunu öne sürüp deyın ntıar Soldan sağa ve yukand:ın aşatı: 
sokan, tuhaf değll mı, bu hail de atlamaz, oracığa bağd~ kurdu: 
kimseye b:ıtmıyan bir adamcağızdı, _ Oh, dünyn varmış!., ı - Dağıtılmak, 2 - Azıcık, Ene, 

Odayn girdi. Yerle beraber temer..- Sahiden de ~yle. Gökte şıkır şıkır 8 - Gıt.udayan, 4 - Icılntat. La, ~ -
nahını edip bir kenara Ulştl, Enl§te mehtap, §!Pır flpır deniz.de güm.il§ Tırt, Mısır, 6 - İkdam, Laç, 1 -
bey şakrak şakrak eski Boğtızlçl Alem- pınltılar, Hazret aşı:R geliverdi: Atılıror, 8 - Mey, Sayıcı, 9 - Anah-
lertnden, balığa çıkılıp kayıkta ızga- _Neredesin rakı? Şu dak!kada. k!L- çocuk, 10 - Kenar, Rıka. 
ra ede ede çakıntılardan açınca Kan- dehine alimallah papeU verlrlm, su-
lıcalı atıldı: nanın da ellnl öperim! 

- S&zünüzü balla kestim beyefen- Rıfat e!e.ndl, dibinde üç parmak 
dlclğtm, emrediniz §imdi bir ı;andnl rakı kalmış yanın okkalık ~eyt uzat·j 
tedarik edeyim. Güneş gurub edince mu mı? Hnzretln kapmaslle hkır 
Pn.tabahçe koyunu boylıyalım. Oras: lıkır dikmesi b1r oldu. ı 
ltlferile anılmıştır. Mllbnreğ!n ağzı
nızn !Ayık mcvsimlndeytz En A!Aları
nı tutar yanınızda d1rt cÜ 1 Şlmd1 eve varmanın kolayı? ... va-

AKŞAM 

Abone bedeli 
TilrtJ:ye Ecnebi 

p~lrirlz' Mehtap da erk:n· c~ c~ kit geç, Bebek bahçesinde ftlA.n in 
etraf ;e eknarın letnrcttnı ç sey~d~ cin top oynuyor. Büyilkdercden dö- Senelik 1400 kurut 2'700 kurut 

750 • 145-0 • 

Dolup boşanıyor 

KAtf VIıiGISi 
Renkli 

GENE 11ERNEY • 
RANDOLF SCOT 

Ayrıca: 2 nci Hafta uzatılan 

Kahkaha Tufanı ı 

3 Ahbap çavuşlar 1 

polis hafiyesi 
TURKÇE 

, . .... 
Slnemanın pek zl.ynde sevilen 

iki büyUk ve güzel artisti. 

TYRONE POWER 
BETTY GRABBLE 
tarafından eınsalslz bir tarzda 

yaratılan 

Kahramanlar 
FiLOSU 

Güzel, harcketll ve kuvvot.ıi :rıım 

SARAY 
SiNEMASININ Bu hAttal<i Zıı-J 
fer progra.mıdır. Gidiniz, görtı-
nüz ve cnndan nlbflayınız. ! 

,_ Mesut bir 1 

avlenme 
Şehrimizin tanınmı,, avuknt.lann

dan Hilm1 Rıza ııe Kadıköy Kız EM. 
tltilsü öA'retmenıerlnden Bayan Sel
manın evlenme USrenlerlnln muma-

JUNE DUPREZ 
Bu mevsimin en .büyük lıarikasi... En büyük iki ıinemasında 

birden... 2 nci muvaffakıyet haf tası .... 

M EK 
Seansları 12,30 - 14,30 - 16,30 

18, 30 ve 2 1 de 

iP K 
1 2 - l 4 - 16, 15 - l 8, 30 ve 

21 de 

~ ..... , .................... ~ ... lllBI--' 
Bu Hafta SU M ER Sinemasında 

Feci bir hayatın romanını tasvir eden 

BiRAŞK FACIASJ 
Büyük A~k filmi takdir nazarlarile seyredilmektedir. 

Baı Rollerde: 

Charles Laughton - Carole Lombard 
ihtiras - Kıskançlık· Bütün Bir Hayat 

~----s U G Ü N-----... 
T A K s i M SiNEMASINDA 
Entrika vo Esrarlar kaynağı.. Dehşet ve Helecanlar Kabusu .... 

Korkular Ka11r ası ... 

M. Moto - Peter Lorre 1 . •----~, 1 BORIS KARLOF • BELA LUGOS~ 
gibi ü9 büyllk clhnn a.rtlstin1n kudrcUerlle canlandmhklnn Amcrtknnın 
en büyük KAY KAYSER cazının COŞTURUCU nağmelerlle süsledlkleri 

3 ŞEYTANLAR 
Türkçe ıözlü hatikkalar filmi başlıyor. 

Bütün İstanbul 
He ecanda 

Asnn en büyük Agk lac:.iuı 

iŞKENCE 
Bütlin lstanbula gözyaılan 

döktUrüyor. 

ROBERT MONGOMERY • 
İNGRAD BERGMAN 

Ayrıca: Modern bir harika 

ZORLA KATIL 

arınara'~a 

Dahi TOURJA ~•sK·ı Rejisör ~ 

nin yarattığı 

BRİGITIE HORNEY -
JOHANNES HESTERS'in 

müştereken temsil ettikleri: 

A~Kn HAYAL 
Sürprizlerle dolu Aşk filmini 
herkes heğe:ıiyor .......... Sinema 
meftunları takdir ediyor ... 
Bütün şe'hir alkıolıyor. 

Bu şaheseri 
siz de görün! 

~de •~- buyururken Afl-tıe meze nen otomobtller yukandan ıeçerler, 38 ~!llııklı: 
-~.. ~- ~an da bul'unmaz •"S 

edersiniz.. Ta.banla.n yağlam~ktnn b&fka ça- 1 Ayııt 
400 • 800 • 
150 • • 

lleyhanın Acıbademdekl k~erlnde ~--
tarafların akraba ve d06tlarının hu
ıuriyle geçen hatta tes'it edlldiği 
memnuniyetle haber alınmı~ır. İk1 
tarafı tebrlk eder. saadetler dileriz. 

KADIKÖY --lllıl ŞEHİR TİYATROLARI 

Enlşte: re yok, Allahtan olacat, camı tara- ıı-------------1 
- Hay aAruıı öpeyim, aklınla yaşa tından bir taksi komesı atcsettı OOrt Posta ittihadına dahll olmıyan 

RlfaL'cığıml diye coşa dU.mm, o~Iu- nala koştuk. ~luna mllşte;ı •~ ecnebi memleteUer: Seneııtı: 
nun da tutturması Qzerlne büsbütün yomıu~. hemen bindik. 3800. altı ayiıRı 1900, 1le aylıtı 
p.yrete geldi, Bab:ımm yazıla.rlla ha- Anıavuttöyil sırtıanndan Hacıos- ..,. ____ 1_ooo_turu __ 1t .... u_r. ___ ..... 

~~l.IA'lnl blllyor; ona da boyuna man bayınndan Keten kOyQ yolunu Teletonıarınus Hqmubarriı': 20565 

_ Bırı;der A1la.'9'n sen ı,lno hat tuttuk. !'azı ~Jerl: 20765 - idare: 10681 
btzı teyrlm.1ze bıra.t. Yabancı değlllz'. Befllk tft.tıdı ceb1ne 90kan Kanlı- 1-----M_u_· a_n_r_: _2_o•_s_1 ----t 
et tımagızı calı, artık sandalla ne ha11 varsa onu 

Rlfat etcmdi hemen fırladı Yanın ıörstın .•. 
aaat sonra nefes nefese dôndU, Köy. Sermed Mubt:lr Alu 
deki balıkçı Koço'da.n aandalı alm~ ...................................... .. 
oltalan da peylem!f. 

Ezan sulan, bıuı dolu kovada takı, 
hasırlıda Sırmalreş suyu, zeyttnya«tı, 
llmon, soğuk mezellt kavun karpuz, 
aaç mangal 17.gara maşa., b1r &ıpet 

IRADYOI 

ZJlbde 11 - Kasım H 
s. İm Ott. Öit tk1 Ak. Yat. 
E. 12,24 2,08 7,43 9,45 12,00 l,.SIS 
va. 8,ıı 7.55 13,00 ıuı 17.46 19,23 

w 
İdarehnne Dabı~ll civarı 
Acımusluk sokak No. 13. 

5 •Nt 

TEŞEKKÜR tömQr, ?uı.ttA yakacak çıra lle boru, Burfinkfi program 
andala kondu. Misafirle oıtıu, ben, 13,30 Program, 13,33 Türkçe plA.k.. Ebed! ayrılığı lle gerek blzleri ve 
emektanmız zenci Hadi de dolduk lar, 13,45 AJans haberleri, 14 Rlynsc- bütiln nllesı ve mcslekda§la.rını derln 
lçlne. Ele başı kft.ıeklere geçU. Ucunıhur bando•u, 14,30 Ankara. son- teessüre garkeden İstanbul Baro,,u 

DUy{lkdereye doğru gide duralım. bah~r at koşulannın t:ı..hmlnleri, 14,40 a' ukat·a.rmdan 
içime kuşku glrlverdi: Kanlıc<ılıdn Temsil, 15.30 Rlyasetıcumhur Fll~r- PJ..ATON ItLbIA. ·o(iLU 
y1lz pancnr, alnında zınl zınl ter, monlk orkestra& konserinin Devlet cenaze töreni 1e gelmek. çelenk gon
~5zler kan çnnnğı, çenelerlnde killt, Konservatuan s:Uon armdnn naklen d"rmek ''e ~ifaht, tn.hrirl tazlyetıe. 
tsıımı nlmış:ı benztror... ne,,ri, 18,03 Dans orkestrıısı, 18,45 riyle sonsuz acılanrnızı teselli eyle-
Uzatmıyalım, Sarıyer ıtfatye kartı- Radro CoeUk Kuliıbil, 19,30 Ajans ha- mek suretuc elcmlertmlzc ortak olem 

tolunun önünden ~a. çarkedlp açı- berlerl, 19.55 Şarkı ve türkü!er, 20,15 zevata ayn nyn teşekkilı•c teCL'llız 
ta vurduk. Kendlm1z1 akıntıya. \'er- Radyo Gazetcsi, 20,45 Çarkı.l:ır, 21 m~nl oldu" undan mlıınet htslerımı.. 
dik. Sultaniye çayınnın hlzasınC:an Konuşmn, 21,15 Dlnleylcl lstckl~rı,I zin lblfığınn ayın gazt tenlz1n trn as-
ylsa bocn, llmnnlığa. vnrdık. 21,45 Konuşma, 22 Salon or!:estrı:ısı,1 sut mu dil r z. 

Hey AlaJıım ınrerciklcr de ne he- 22,30 Ajans haberleri ve bor :ı.lar. 1 (Ceıınzc Lc\'nıırnatı P. ANGELinis; 1 

OPERA ~; 
Bu akpm &ıat 20.30 da 

j • Dram kısmında 

~ 
KOLLEGE KRAMPTON 

Yazan: 
111 aerhart Hauptman 

SİNEMASISDA 

OLÜM 1 
... İstanbul asliye Jklncl tıcaret mah- ARJAITiNA Ttlrkçesl: Seniha Bedrı Gmtnn 
kemesi relsl Kemal Kov:ıcının val.1-1 
desi Nesibe Kovacmın 19/11/IH.2 ta
rihinde Fethlyede vefat ettiğini te
essürle ha.bcr aldık. Kendisine Al
laht&n rahmet diler, atles1 efradına 

Emsa1slz filmin son gtfnlerin
den istifade ile mutlaka 

ıörüııth. 

Saat 20,30 dn komedi kısmında 
ASRİLEŞEN BABA 

Yazan: Splro Melas 
Türkçesi: A, Hacopulos 

Bugün aaat 15,30 da matine samlmt. tazJyetierlmlzl 8U.Dam. ~--•••••••••" 

~·---=-Bugün saat 14,30 da BevoÇılunda---..-. 

1 T A B U L 6AZiNOSUNDA 
Musiki San'atkarlan Cemiyetinin alaturka ve alnfranga büyük konseri 

P.iyasada çalı§an bütün musikitinnslann 4tirôlillc ve 

Hasılatı Yoksul Musikişinas Arkadaşlarına Yardım Gayesile 
Programı Suzidil faşlı, Tnnburi merhum Aü efendinin takımı 

S AF i Y E'nin fVJÜZEYYEN SEN AR 

Mi• 

Okuyacağı eserler: Ncvakar (İtrt) tarafından 
Bi vefn bir çcşmi bidat Miintehap eserler 
(Dede Jnnnil) Memo (La edri) okunacaktır. 

Alafrnnım: Roma Konservatuvarından mezun 13nynn LILl DALPlNORODOMSKl tarnfından: 
~ K Ş k . ;ısı wzmr n = w vPW!JPP cnıon ve an on~,..r~ 



BBB 'l'BLDBB -
Varlık vergisi. .. 

IST ANBUL HAYA Tl 

Pastalar, fundanJar 

B ahçekapıda adam bağmyor: • M•h ş• . IA Af •k d Yurdun dört yanından Kızıl 
_Varlık kanunu .•. Yeni çıkan Varlık kanunu. •• 10 kurup... 1 ver ıma 1 rı a a dfHnl hudutlanmıza dofnı uzatan 

Varlık vergisi kanunu... harb alevt günden güne büyüyüp 
Ve başı rnah§er ... Beyoğlu mapzalannm önünde keten da· genJşliyor. Bugün harbin, blzt 

f:ltıJdığı zamanllf kalabalığı hatırlatan-bir manzara... Zaten b 1 k ? her zamankinden daha yakın ol• 
«Varhk Vft'glsl kanunUı> satan adamın yilz(tnft siren yok... tutuna ı· ece mı· . duğunu tarihi nutkunda bildire.Q 
Yalnız ve sadece sesi işitiliyor!.. Milli Şef, yapy:ışımızın harb gl• 

insan bu manu.ra karşuıınd:. Adeta: cOh, oh, bizde varlık dJşine uydunılması lizungeldiğl~ 
sahibi, varlık içinde bulunan pek çok ntanclaş varmq! •. » diye ni, bütün miDetçe fedakhlıkla. 

memnun oluyor!.. LWn kanun satan adamın öntlnde hayrete de ra, mahrumiyetlere katlanmak 
düşüyorsunuz. Zira kalabahğı yararak «Varlık vergisi• aJanlar Kuvvet hesapları mı·hverı·n Afrikada tutunamıyacagıv Dl zorunda bulunduğumuzu en katt 
içinde en ümit etmediğinh, bu vergile katiyen allkast olmıyaca- ifade ile bir kere daha ihtar etti. 
lını sandığımız kimscleTe de ~ byor.nmuz. Hatta içlerinde enelce •• t • f k b • ·ıı Zaten, etrafını görebilen her göz, 
görüp de uzaktan haJlne acıdıgınız lnsanlar da var... gos erır. a at azan manevı amı er düşünebilen her kafa bu mecbu .. 

Sonra aynı kaldınmdan ense kulak yerinde. kellifelll bir b h ) ) k b•J• rlyetlerl idrak eder. 
adamın geçtiğini görüyorsunuz. Ve içinizden «Muhakkak bir U esap an yan iŞ Çl ara 1 il Evet... Harbin icaplarına uy. 
Varlık ver~!Ji kanunu da bu alacaktır.» diyor.nmuz. Adamcafls mak, büyük mahrumiyetlere gö· 
o tarafa bakmıyor bile!.. Rommel'ln esu kuvvetleri se- harbin sonuna kadar bOyük Al- iiis germek zorundayız. Fakat; 

Tramvayda sanki alakadar mış gibi, hem de kabındaki kizinci ordu önünde ve 9 günde Yazan: man kuvvetıertni tutacak ve ne- bu hakikati bir türlü benimseye-
•Varlık vergi t kanunun cümlesini etrafa göstere göstere okuyan 600 kilometre yol alacak bir sür- M. Şevki yazman tice üzerinde en bilyiık rolü o~- miyorm. Hail sulh devirlerinden 
öyle kimseler görüyorsunm lcl, meseli benils babasından gün- atle çekilirken, evvelA Alman pa.. yacak cephe budur. Ancak büyük kalan zevke diişkünlük, hovar. 
delik almaktadır. Eskiden yeni hevesliler pa)tolannın, panlesil- rqütçülerlnin ve tayyarelerinin, Rus müdafaasıdır k1 İnglllz ve dalık ltfyatıanndan aynlamıyo-
lerinin ceplerine şöyle ismi görilnecek bir tanda şiir ldtaplanm sonra da Alman ve ttaıyan tank dutıannı muhafaza etmek ve çe- Amerikalılara Şimal! Afrikada nt7:: en ufak mahrumiyetleri bl~ 
koyup öyle gezerlerdi. Şimdi en iyi caka, cepte bir «Varhk ver- ve piyade kıtalannın Tunus'a in- kilen Romınel ordusunun bu ta- hareket lmkAnını verdi. Şurası da le göze alamıyanlanmız pek çok. 
gisiıı taşımak galiba... dirildifin.l veya çıkanldığını ha- taraftan gelecek darbeden emin var ki Şark cephestnde tam ma- Bunun mlsaJJeri saymakla tlİ• 

Satıcının etrafında toplanan kalabalığa baktım. Museriee ber aldık. Bu hareketler, Mihve- olmasını temin eylemek. Ona rl- nasile müvazene teessüs ettiğ\, kenmez. 
konuşanlar pek fazla ... Akıllı bir iş adamı çıkıp da Varhk ftl'glsl· rtn ŞimaU Afrikada teşebbüsü cat ve manevra imkAnı vermek. ne bir tarafın, ne de diğer tarafın Bu yıl şeker istihsalimiz ancak 
_:in _hir Musevicetab'ını neşretse ~k;ı:ra kaza:rr ~~· .. .;--' kolay kolay elden bırakmak iste- 2 - Sicllya'ya karşı bir ha~ büyük hareketler yapmasına im· yurt ihtiyacının yansını karsı. 
--~ - • • mediğlne, imk!n bulursa bura- keti ve İtaly.aya karşı hava_hü~ kAn kalmadığı için daha az kuv- Jayabilecek durumda olduğu için • '=>agv' bahçe ve z•ıraat··~ dan asla çıkmak nlyettnde Olma- cumlannı önleyecek bir koprü vetlerle de yapılsa bile bundan hükfunet şeker sarfiyatını talı· 
il ":;) ev ~ dığına delAlet edeceği gibi, şayet başı olarak mulı"!ua etmek. soora büyük manevra hareketleri dit etmek zorunda kaldı. Alabil-
' ~ tutunamazsa çekilmeyi en emin 3 - Eğer Afrikada Mihver ancak Şimalt Afrlka'da ve Akde- diğine ~ker h:ırcanmasmı önle· 

ve kolay yoldan yapmak 1ste:llğl- kuvvetlerinin çekilmesi katı bir nlzde görüJecektlr. Bu sahne bil- mek üzere fiatleri arttırdı. BÜ· 

KIŞIQ Patates, Peynirleri küflen- ne de aIAmet olabllfr. zaruret halini alırsa o vakit bu hassa bundan dolayı mühimdir. tün bu tedbirler. günün birinae 
Keza Libya topraklarındaki kuvvetleri Sicllya'ya çok yakın büsbütün t'ekersiz kalmak tehli· 

... muhafazası dirmemek çaresi? çok süratıı çektuş de İngilizlerin olmasından dolayı Tunus'a ka- Sonra son günlerde İngiltere- kesine karşı alınıyor. Başka ça· SOgan bu sefer Romınel'e vurdukları dar çekmek, yahut bu çekilme ntn Alman hava taarruzlanndan re de yoktur. Şekeri av. harcama· 
Kış Keldi. Kışlık soğan ve pata· Herhangi cins peynir olursa olsun darbenin ağırlığ'r.na alft.met oldu- Tarablusgarptan olacaksa dah.1 tamamen masun kalması da na- mız 1aum. 

tealerin muhafazası için her evde bir açık havada n bilhaua rutubetli ğu kadar Rommel'in kendisini Tunus ile Sicilya arasmdakl yolu zan dikkati celbedecek bir h!di- İşte, harb icabı olarak katlan· 
düşünce var. Soğanlar her halde pa· ve ııcak bir yerde bulunursa yavaı sıkı ve yakm tA.kipten kurtarmak, kontrol altında bulundurarak çe- sedir. Vakıa İngillzler de Alman- mak zorunda bulunduğumu 
k.teılerden daha kolaylıkla muh.,. yavaı küfienmeğe baılar. Küf. bir İngiliz lruvvetıerile arasını açmak ldlmeyi Anglo • Sakson deniz ya üzerine artık bQytlk taarruz- ufak bir mahrumiyet. Fakaaaat ..• 
faza edilebilir. Hele, dizi halinde nevi nebati haatalıktn. Bunun iapor· ve yeni t.şebbüsler için zaman ve kuvvetlerinin garptan gelecekte- lar yapmıyorlar. Fakat hava ~ekerin kilosu 530 kurup çıkın· 
alınmıt olan soğanlan rutubetsiz. lan havada n küf haıtaLPıa tutul- fmkln hazırlamak tstediğfne de strlnden muhafaza etmek. kuvvetlerini Akdeniz havzasına ca fekerlemeciler, pastacılar res
Krin bir yere asmak ıuretile yaza muı peynirlerin bulunduiu maiaza, deJAJet etmektedir. HülAsa Mlh- Görülüyor ki her 11ç nokta da ve Afrikaya teksif zaruretlıı.1 d~; mi makamlara baş vurarak şe
ladar .. klamak kabil ise de, dök· dükkan. depo aibi yerlerde bulun- ver her şeyden evvel kendi pres- Mihver ıctn çok büyük ehemmt- yanviv~-~F-tcak Şarbebnk C:::Jı=~en kerleme ve pastalann f1atlerine 
me olarak alınmıt ıoğanlan asmak duju iç.in buralara konalac:ak pey- tljl bakımından Afrika harb sah- yeti haizdir ve binaenaleyh Tu· ak.ti ~· ay nna kar um yapılmasını istemişler. işte, 
kabil olamaz. Böylelerini bir yere nirler mutla kiiOenirler. Katar pey- ne!ini öyle kolay kolay terkede- nus~n işgaU ve muha!aza.sı için Mi!1_~~~ıe:~tac .. ~ ta= en ufak mahrumiyetleri bile gö-
eermek mecburiyeti vardır. nirlerini kelle kelle Ye U.tüate aralı- ceğe benzemiyor. büyük fedaklrlıklar ıtÖ'ıe atmaya ŞI IAAAL.._an .Y-.. ""'l' Gfi• ze alamaJJIUIUDD da açık ml-

Bunun için en iyi usul soğanlan yarak peynirin ~ kısmının küflen· Rommel'ln muhtemel hareket değer. Bu sebeple Tunua'a kısa bfl idi. sallerindm biri... Demek ki hilA 
.u·n, rutubetsiz bir yerde tahta üze- mesine mani olmak kabildir. Yahut tam şu olabntr. mmanda ve büyilt fedaklrhklar Şişe çekmek suretile vüdutta- fun4anilu'. bonbonlar, kremab 
rine sermektir. Şayet tahta yok ise buzhanede bulundurmak llzun ııe- Sekizin.et orduyu kendi üs.511n- pahasına da olsa Alman ve İtal- ki kan nasıl vücudwı şu veya. bu past.aıu yemekten nzgeçemlye-
pzete kiğldlan bu işi görebilir. lki lir. den mftmkün oldufu kadar uzak- yan kuvvetlerinin geçirilmesine nahlvesfrlde toplanırsa, İngllizler rm. RaJ•uld, şekerıds kalmak 
gazeteyi üstüste lı:oymalı ve üzerine Kutu peyai:rleri. kapah tulum laştırmak için geçen sene oldağu ~ışılacağmı muhtemel görüyo- de Akdenlzdeld harekltı flddet.- tehlikesine karp bu defa alınan 
IHr sua soğan dizmeli ve üzerine peyairleri haYadan muhafazalı ol- gfbt Bingazl prlclnda ve hatıl ruz. Bunu yakın muharebeler lendlrmek suretile Alman hava .ıa tedblrltt merlne, bu lüks 
tekrar bir gazete koyarak yine üze- dulr.lan için lı:üf1enmezler. Kapah bizzat Btngazi önünde bir müda- gtssterecektir. kunetıerlnl cenuba çektiler. Şim- eğlence yiyeceklerinin isimlerinin 
rine soğan dizmelidir. En üste tek· tenekede beyaz peynirler dahi tene- faaya kalkışmadan Slrte körle- Afrika ve Akdenime harekAtın dl de Loııdrada toplanarak pasif ete. makarna, börek ,;hi ortadan 
rar bir gazete örtmelidir. kede ve salamura içinde bulunduk· zfne kadar çekilmek Ageila başlaması ve genlflemesl sark hava mtldafaasınm muvattakı· kalkacağım sanmıştım. 

Patatese gelince: Bunlan da ayni lanndan l:üf1enmezler. \alnu: slC&k önünde ve yanını B1ngazi He Ta- cephesini Adeta unutturdu. Hal- yeti bayramını kutluyorlar. TAbi- Bugün şekerin, zevk için har. 
tarzda muhafaza kabildir. Fakat yerlerde bulunursa peynırler yavat rablusgarbı ayıran çöle vererek bukl daha uzun zamanlar ve belld ye diye buna derler işte. canacak bir matah olmaktan ÇJ• 

patatea daha çabuk çürüdüğü için yavq sulanır ve bozulurlar. Bun~ bir müdafaa teşebbüsünde bu- n•HH•HIHllHftlHHHHllHaHllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllHI kıp ekmek gibi idare ne sarfediJ .. 
l»unlan birbirlerine temaı etmiyecek mani olmak için bunlar! da buzha lunmak. mest limngelen mühim bir gı· 
surette gazete kitldı üzerine urala-lnede muhafaza etm4:_k lazım~r. ~~- S klzi l rd R l'ln 1ki d maddesi 'rdlğini ım 
...ıt lazımıdir. Patates muhafaza kat klfln havalar eoguk oldugu 1çın de!: tat~~ et~iğtu bu 

0

;r:;ey1 da-~::: ~m~~~ ~~~~I h;abilmemlzsı;.:ı':n:~n biisbü: 
~lecek odamn havasında mümkün buzhaneye pek de ihtiyaç kalmaz. ha evvelden sezerek ve Bin~- ~ 4 

0 0 0 0 tün mahrum olman mı bekliyo-
clluia kadar az rutubet kalmalıdır. Beyu .,.,.irleri kapab '9eya ~k ye utramadan kısa yolclan bu ~ ... rus? .. Buğday darlığım Unlemelc 
Rutubetin fazlalıinn gidermek için tenekede oluak evleria en -lak mevztlerhı &ıilne bir kısmı lruv- için ekınelr sarfiyatım azaltmak-
patateı1lerin etrafım çepeçevre ka- bir odannda VeJa kilerinde muha· ti rint Ro l'd 1 .. n s·ı· d. k d k tk ? la herürr birek. ka si 
Ln bl·r -n't oı"bı' tuz ı'le •annalıdır. faza etmek lı:olaydr. Şayet teneke ve e . mme en evve go • 1 ın ır CAP a orta an a ıyor mu ma ma. • 

y- .. o derebilirse o vakit bu müdafaa .,.. mit vesaire ~hl undan mamm 
Serin mahzenler içinde tahta raflar açıksa, 0 zaman peynirin üzerine bir +,..,ebbu'"sü suya düşer ve Rommel tn 'd b"yük' yiyeceklerin yapılıp satılmasını 

h k l h ·· .. ""~ Elli sene evveline kadar silin- den çıkmış, glltere e u üzerinde patatesleri aylarca çürüme- ta ta oyma ı ve ta tanın ustune tekrar çekilmek zorunda kalır. - Kırall Vık da yasak ettik. Bundan ne zarar 
den muhafaza etmek mümkündür. ağırca bir tq koyarak peynirin dai- Hatır'ardadır ki ge''""'n sene dir ppkalar çok rağbetteydi. rağbet görmüştür. çe • gördük? 
P ·ı l ,_ aal ıç' • d kal asını temin 1 '<"" Bilhassa İnglltere'de -ı..ı .. içinde torva. zamanında, hattA umum! atates ıı o an ou esasa göre ya· ma amura ın e m general Cunlngham Mihverin ~..._.. . .ı Seker sarfiyatım azaltmağa 
Pıl-ı•tır. etmek kafidir. silindir giyenler pek çoktu. Meş- harbe kadar slllndlr cok rağbet- kl 

.. Bardia - Halfaye ınevzinl cenup. h Charl Dlckens i Ud t çalıştığunu şu sırada çocu ann 

Salon nebatlarının CEVAPLARIMIZ: tan çevirmeğe ve Tobruga~ kadar ur romancı es ' teydi. Umum! harbde P a ba•bca .. dası olan bu matahın 
Pickwlck'ln hlldyelerinde ve bir maddeden tasarruf için 8lllndir " .,. 

sarkmaya çalıştığı vakit zırhh bir k 1 d sili dir ka bonbon, fundan, cicili bicili şe· 

Sıcaklık derecesi•? Deniz suyunun kola da çın içinden Sirte k6r!ezl- S0 roman ann a n şap şapka yapılması aza.lımştır. Bu- kerleme. pasta gibi lüks e<rlcnce 
ıle kriket oy,nıyanlardan bahse- na rağmen bir çok memurlar, · d h 

Zararları nekadar akıncılık yaptırmıştı. O der. 50 sene evvel Oksfort Kemb- 1A tah-"'darlar silindirle ge yıyecekleri arasın a arcanması. 
Salon nebatı olarak kullanılan vakit bu teşebbOs bir fayda ver- rlç kayık yarışlarına ıştirAk eden- rnese .~u _, • nı önlemeliyiz. 

yüzlerce nevi vardır. Bu fidanların Çenkelköyünde lbrahim Taneri.ne memlştl. Çünkü seklzlncl ordu- ler başlarında slUndlr şapka ol- zerlerdi. Şlmdl bunlar da ~un Yurdumuzun her tarafır.da 
hemen bepsi aıcak memleket ve ık- cevapı Tuzlu aular, deniz sulan gıôi nun Bardia - Halfaya hattında ve duj!'u halde kürek <;ekerlerdi. diri bırakmışlardır. Bu gldlşle tat.lı meyvalann en alisı yetişir. 
lim nebatlarıdır. Bu itibarla bunla· fidanların köklerine zarar verir. Her Tob~a. doğru olan taaruzu mu- Silindir .şapka 1760 senestne bu yüksek şapkalar yakında or- tlzümlerlmizin, incirlerlmizi.n, 
nn hepsini soğuktan korumak lazım nebat tuzlu suya tahammül edeme- vaffak olamamıştı. Şimdi ise doğru İtalya'da Floranse şehrin- tadan kaybolacaktır. pekme-ılerimisin nefaseti yaban· 
ıelir. Fakat her nebatm kendisine d.iiiıuien dola)'I kolaylıkla kururlar. Tobruk çoktan düşmüştür, Mih· cı memleketlerde şöhret bulmuş4 
mahsus ortalama bir hararet dere- Yalnız bazı nebatlar vardır ki. bun• ver'ln hiç değilse piyade kütlesi- tur. Aeaba bunlar, süslü fundan, 
eesi vardır. Bu dereceden aıaiı ve- lar deniz lı:enarlannda yapdığ. Kibi nln büyük kısmını elden çıkar- Büyük bir elmas sergisi pasta kutularına ve onlan sevk 
ya yukan bir 11caklık bu fidan1ann denizin .içinde de yapyabilirler. Fa· dığı. seklztnci ordunun ise geçen için yiyen a~zlara yakışmıyor 
bozulmalanr.a sebep olur. Kuru a- kat meyva aiac;larile sebzelerden ve seneden çok daha kuvvetll bulUtJ· Nevyork mücevhercllerlnden pırlantadan tıçtı A~ahan'ın elin- mu! .. 
cak dahi bu nebatlara zararlıdır. çiçeklerden tuzlu euya, deniz suyu· duğu muhakkaktır. Geçen sene blri bir elmas sergist açmıştır. dedir. Bundan sonra ates pahasına 
Bilhassa kaloriferli ve kok kömürü na tahammül edebilecek yoktur. bir akıncı kolu hallnd~ !9-Pllan Sergideki elmaslar arasında en .cenup yıldızıııt, Prama kıralı çıkan fondanlar, pastalar lüks 
gibi kömürler kullanılan salon· Yalnız pek az tuzlu olan topraklara bu teşebbüs bu sene bü~ kuv- mühlmlerl «Cenup yıldızıı> ve on dardüneü Louls'ye afttt. Çok şeyler arasına ginnqtir. ZeVI 
larda fidanlan derin bir tabak içi-- mahsua bazı yabant çiçekler YUM vetlerle yapılırsa Mihver in Ta- Mazarin pırlanta.landır. Bu ~ husus! bir mavi rengi nrdır. için, keyif için bunlan abp yiye-
ne oturtmalı ve bu tabaiın İçine su da bunlann biç biri bahçelerde ye- rablwrgarb'ın fark hudut.lannda zar1b blr zamanlar Fransa kı- bilmek ancak kolay ve aşırı ka· 
doldurarak fidanın rutubetsiz bir tiştiril~z. kurmak lstlyeceğl müdafaa sura rallanna ait hazinedeki kıymetll lfeYJork'tald sergide 3570 pır zançlarla kabil olabilir. Her q 
havada kalmamaaını temin etmeli· Tuzlu su fid1111lann kökle.rinm düşebilir. 20 kadar pırlantadatt b1rldir. Janta ftldır. Bunlann deterln1 yirmi kilo ~ker harcarken fiat• 
dir. Bu halde fidanlann sulanmasını üzerindeki emici kıllan bozar, kök- Tarablusgarp hududuna gelin- Bunlardan şlmdi ancak d6rdü hesabetmek kabil dqildlr. Çün- Jerin utmmı ttzertne, lstihllkin• 
da haftada iki defa yapmak Ufi leria llzermdeki delicikJe.e Kir~ ce Mihver burada Tunus'un bü- meydandadır. ötekilerin ne ol- kü çolu paha blçllemiyecek ka.. dm blr kaç kilo azaltmayı göze 
ıelir. tuhı Yaya deniz auyu ha deUkleriıı yük ehemmiyetini anlamıt Ye Al- dulU blllnmtyor. Jıılaldm dört dar kıymetlldir. alamayıp bü~de yükselen 

Salonların sıcaklık derecai ~ içinden y&YAf Y•'ftf ldııahlmr edin- man1ar mutad olan yıldınm te- piler masrafım ym.l kuançlarla 
bir vakit 1 5 dereceden qaiı dilt- ce delicikler tm aerrelen1e dolar. §ebbQslerlnden birlnl daha yapa· I kapatıqafa çalışanlar ftl'. Ço. 
memelidir. Soiuk hava cereyanın- Bu zerreler kökila vazife pnne.m. rak Blzerte'yl ele geçlmifş garc. Dolu ve şlmşe~e karşı şems ye cuklarqmn plasmı bu gibile-
daıı muhafazah tutulan fidanlar bo- mini olduimıdan k gibi fidaalar nüyorlar. Bu teşebbüa de Sicllya rln mide sevklerine feda etm~ 
zulmazlar. En yüksek 11cakhk dere- dticfikleri aman tatmalar. Bul ve Bardenya"n:n Bfzerte'ye çok P\'edr,W Kriael 1S!T\1nde bir leyin cihazda haftf kmlemılar mek prek. Her fÜJl tuncbuılar, 
cesi de 22 dereceyi geçmemelidir. köylüler kendi mıntakalarmdan har yakın olmasının bdyfik teslrt 1n· Anıatralyalı mfllıendll. J1)dınm. görGlür. pası.lar, tlrlil feller tatblarile 
Daha fazla SICak olana fidanlar er- ka yerlere sötüriilec:ek fidanlann kir edllemez. Ancak hava Te de- flmlek ve dolu getirecek bulut.- Az zaman IOlll'& bulutta mev- beslenen mideler üdlmtl, inciri, 
lrenden -ve vakit.iz yaprak sürmele tutmaması iGia lMmlann köklerini ntz kuvvetleri bakımından Mlh· tan dağıtan bir cfhas bulmuştur. cut su hatltler blmıetlce bulut pelnmıd de kolayca hazmeder., 
haflarlar ki, bu yapralı:lar Ufi de- bir iki dakika kadu daaiz m7UDA vere üstünlüğü aşlklr olan lngl- Bunun 1sın1: cYıldınm ve dolu- erlmeğe yokoİmala ytız tutar, Hele'* tecrübe etsinler. 
recede güneş görüp pifkin olamaya- sokarlar. Böyle ıilpt.eli fidıuılan dik· 1121 Ye Amerikahlarm biraz daha ya tarp kullamlan feD1.Siyeu dir. cfaA'ıhr.' Cemal Refık 
cağından dolayı kolaylıkla bozul· mede.n önce bütün köklerini bol MI aktif hareketleri şlmd.1 Tmıus'ta Haricen cihazın f8kll ıemstye- temin ed&- ...................................... .. 
maia ve eolmaja ba,Jarlar. içine sokmak ve hiç olmam dikme- karşılaşmaları muhtemel gftçlük- ı •den ziyade ehrama benzem~ Herkesin kolayca 

K k 
, den yirmi dört saat au .içinde bırak· lerl anleyebillrdl. Mamamı Tu· dlr. Yıldırunh ve dolu getirecek ceğt bu bas.it cihaz, zf.rat bö~e- * Bqikta.§ Halkevlnden: GeneJ 

UŞ onmaz mak lizımdır. Bu suretle kaklerin nua ve Blzerte•cıe Mlhver'1n bu bulutların bulunduğu semtte de- Ierde pahalıya malolan topla u- ~~:ı~~~~~ıı:~ır;:~~re;.: 

1 
. . . . üzerindeki tuzlar erir ve fidanlann kısa zamanda getireceği kuvve- mir dlrek üzerine bu cihaz diki· lutıann dağıtılması yerı:ul fıç.- layan cuma gilnU jüri heyeti hu u• 

tohum a yetıştırılır ekser.iai dikilince tutarlar. tin mahdut olm.aaı lcabeder ve Ur. Cihazın §eJilSiye pkllnde telr mektedlr. Top ateflle u ar rlyle amatörlere mahsus olmak u ~ 
.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İngillz blrinci ordusile Amerikalı- ıertnden bulutların mftspet elek- dalıtııarak dolu yağmasının !e re resim ve fotograf ae~1 açıla: 

iki cins kuşkonmaz vardır. Biri raldan biraz kahndır. ln b ldı lmş k dQfınestnln önü-
ıe~e olarak kullanılan kuşkonmaz, Bu iki nevin ayrıca çeş.itleri var- lann ve Fransız kuvvetlerin trlğl yere geçme~e bqlar ve u yı rım, O e ...,.1 Şi dl to caktır. 

yardımmın Mihveri buradan ça.. geçiş sükCtnetle olur. Boşalma ne geçilmekte,..... m pun Amatörle mtzln eserlerinin de e.. 
div eri süs nebatı olarak salorılarda dır. Bunlann hepsi tohum lle yetiı· buk atması gerektir. Kuvvet he- esnasında §imşek ve dlğer tehll· yerini, yukanda ismi geçen el- lerlne göre Evimiz tararmdan mü,. 
kullanılan kuşkonmazdır. Her iki tirilir. Tohumlar siyahtır. Şubat veya saplanmız bunu böyle gösterir. keler zuhur etmez. Yalnız gece- haz tutacaktır. nnsip mtlkt\fatıarla taltır ed1l eği 
cinsin yetiştirılmesi tohum ile olur. martta doğrudan doğruya ince be- Fakat bazen mA.nev1 sebeplerin gibl Ankarada. açıl:ıcak umumt r. 
Her ne kadar sebze olarak kullanı· yaz kum İç.İne ekilirler. Fidecikler bu kuvvet hesaplarım yanlış çı- k k d giye bu r-serler g· nderllecek ve de.. 
lan ku konm z p içe demlen sova- 3 - s santimetre olduğu zaman yan Doğumda rekor ıran a 1 n rece alanlar a;,rıca Partl tarafı d ll 
m ile üre•ilır e dl', bu soğanlan to· yarıya kanştınlmıı funda toprağı kardığı da olur. , da mukft.fatlandınlacnklardır. 
humla ~etişt"ım k şarttır. Ekilen to- ve yaprak çürüğünden 7•pılmıı bir Mihver için Tunl.18 ve Blzerte - ltal 'da. Palermo'dan Fl~ 2 sene evvel Flanlya Paçe ve Yurddaşlar tarafından 5e ı~c e. 
humlardan alınacak soğanlar ikinci harç içine f&11rtma yapJır. 2-3 f&• nln hayatı ehemmiyeti meydan.- ~ adında bir İtalyan ka.- kocası büyük baba ve büyük an- tlrllecett res m ve fotogranar 2 12/ 
ıenede mııhsul venneğe başlarlar. ıırtmadan ıonra fidanlar 15 - 20 ~dır veh~ası1!uf! ıç =ft ~ 22 senelik evllllk hayatın- ne olmuşlardır. Bu İtalyan ka.. ]942 tarihinden ltib r n 30 12 l!l42 
Süs olarak y tiştirilen kuaitonınaz· santimetre büyümüı olurlar. Bunla- caktırn_ıu aza e e a- da, S9 yaşında oldu~ halde dını, doğum sahasında İtalya'da a.kt;amına kadar Evimiz k.ıtı..phune 
lann da iki nni vardır. Birinin yap- 1 n küçük aablara dikerek aalonlan 1 _ Tarablusga1''uı prp hu. 1'1 tncl çocutuııu 4o1urmuştur. rekor kırmlftu. memurlutuna tesllın edilmesi. 
raklan eok incedir. Diier.iniıı 7ap- süslemekte ~ullanm•k müm1dbıc:Ui{. 



HER Al\.ŞA!.\'1 1 
~İR HİKAYE MAVi ZARF~ 

Muharrlrlere her sır dök:üleb111r.I nımda. topu topu bir on liralık, 1kl 
Onlar iyl bir dert ortnğıdırlıır. Bakınız beş llralık, bir de iki buçuk liralık 
bir erkek okuyucum bana yazdığı vardı. Yani hepsi yirmi lkt buçuk 

32 elçilik heyetini 
barındıran bir bina 

mektupta ne meraklı bir hlkft.ye nnln.. Ural.. v· h 'd k. A b d t ı· b. 
tıyor: Mektup Mebrurenln elln.I geçecek lC Y e 1 m assa eUrS 0 e 1 lr 

«Daireden çıkarken knpıcı bana bir olursa kopacak rezııletln yanında yir- • d B b" l k } • h ı· • } t 
mektup uzııtt1. Mavi, uzun bir zarf •.• ml iki buçuk Ura hiçtl. Bunun 1ç1n DeVJ mO ern a ) U eSJ a 101 8 mtş tr 
Ostünde tnceclk bir k.adm yazısı. He- yankes1clnln t'aallyetine kıı.tlyen ses 
men ışı anladım. Ferihadan geliyor- çıkarmamak icabediyordu. RattA o 
du. Onun yazısını çok iyt tanırım. benim için aziz bir kurtarıcı 1dl. Ctlz
Bunun için bilyük bir heyecana dU~ danımı a§lrmakla, y1nnl lk1 buçuk 11-
tilm. Her zamsın tramvay beklediğim raya, beni kızılca bir kıyametten kur_ 
yere gellnce dayanamadım. Mektubu taracakb. Onu bıına. iyilik melekleri 
.açtım. Okumağa. başladım. Uzun 1.9.- göndermişti. Kendi kendime: cBıra1c: 
mandanbert kı?ndlslnl ziyarete git- çalsın cüzdanı .• Elleri var olsun •. > di
medl~lm için Feriha bıına darılıyor- yordum. 
du. cBu kadc.r çabuk mu unutul- Fa.kat genç adam benim ~ anlar 
dum? •. 11 diye soruyordu. g!bl olduğumu ta.rketm.LJ, yahut bun-

Mektuba o kadar dalmıştım ki gıı- dan şüphelenmt,, olmalı lt1 hemen ell
yct yakınımda bir camın hızlı hızlı nt çekti. Aman, eğer herifçioğlu bl
vurulduğunu duyunca. başımı kııldır- ztm cüzdanı a.şırmaktan vazgeçti ise 
dım Baktım Önümde duran bir yandım. Bütün funltlerlm mıra dU.,tll 
tra~vayda. Mebrure-.• Yani l7 sene- demektir. Fa.kat ona: ıHaydl, asla.
denbcri aynı çatı altında yaşadığım mm, haydi delkanlı .•• Aşır benim cüz... 
kadın .•. Bana tramvaya binmem için danı .• Kimseye göstermeden şu tylllğ1 
işaret etti. yap bana .• • diye de yalvaramo.m ya. ••• 

Hemen mavı zar!ı cüzdanımın nra.- Yalnız kendisine cesaret vermek 
sına sıkıştırıp iç ceblme attım. Malt- istiyordum. Q(lya son derecede buda.. 
sadım vakıt geçlrlp trıımvayı kaçır- la bir adn.mmışun g1bl yUzilme abda.\ 
mış gtbl yapmak ve blnmemektı. Lft.- bir mAna. vermeğe uğra.şıyordum. Uy
kin nkstllk işte ... Öndeki arabada bir kum gelmiş gibi de ara aıra. esniyor, 
kavga oldu~ için tramvaylar dur- gözlerlm.1 silzilyordum. 
muştu. Mecbur oldum Mebnırenln btL 
lunduğu tramvaya blnme~e... Kala- Sonra Mebrure He meşgul oluyor, 
balığı yararak yanınıı geldim. dellkan\)nm tarafına katlyen ba.kmı-

- Na.stlsın? .• dlye sordum. yordum. 
o suallme cevap vermeden atıldı: 
- Ne tdl o birdenbire beni görUnce 

cüzdanına sakladığın zarf? .• 
Mnsum bir tavırla sordum: 

Nihayet salt tarafımda, dellka.nlırun 
elinin ceketlm.1n içine d~ru kaydı
ğını hlssetUm. LAk1n öyle korkak, 
5yle becerl.ks1z hareket ed.lyor ld çıldı
racağım... Çala.ınıyacak galiba... Bu Vichy'de Ambassadeurs oteli 

- Hangt zarf nonoşum? 
- Hangi zarf olacak? •. Mavi, uzun 

cesaretslzllğt ne blr t~rlil cltııda- Vichy'de parka ve gazinoya hemen dalına karşılaşmaktadır. 
nımı ıı.şıranııyacakl •• Ödüm patlıyor •. bakan Arnbassadeurs '(sefirler) Ambassa.deurs'de hayat pek 

zarf! •. 
- Yanlışm olacak.. Ben öyle bir 

~rt bilmiyorum .. 
Birdenbire Mebrurenln gözlerinde 

şlmsekle1· çaktı. Hiddeti hakikaten 
mUthlştlr bay muharrir... Ben de 
korktum .• O gürledi: 

Netcklm yine eıını çekti •. Ne korka.t oteli isminde büyük bir bina Yar- garip bir tarzda geçer. Her elçl
şeyı •• Ona meydanı boş bırakmak dır. Harbden evvel bu otel her- llk heyeti odasını aynı zamanda 
maksadlle kaf~ı tam.a.mlle pencere kese açıktı. Tedavi veya istirahat küçük bir kiler ve mutfak hali
tararına çevlrdım. için Vichy'ye gidenlerden isteyen ne sokmuştur. Verilen yiyecek 

Aman bir hareketi .. Evet •• Ceketi- herkes bu otele inebiUrdi. pek az olduğundan slya!l kurye 
mln içinde ·bir hareketi .• i~e cebime Fransız bozgunundan ve hü- 1Ie memleketlerinden getirttik-

~ti~l ~=~ı~~::ı~;:~ycc~u1J~: kOmet merkezi Paris'ten Vi~hy'- leri yiyecekleri burada pişlriyor
deyiml. ve çacuk rahat rahat cüz- ye nakledildikten sonra hükô.- lar ve yemek salonuna inmcğe 
danımı 

0

aşırsın diye Mebrureyt IAfa met, bütün diğer oteller gibi, lüzum görmeden küçük bir ma
tutuyordum. Olur ki yank!Sclnin ma.- Ambassadeurs oteline de el koydu sa başında yiyorlar. Hizmetçi, 
rltetini görüverlrl •. Zavallı nda.m ya... ve lhtimal 1sminden dolayı bu ahçı bulunmadığı için yemeklerj 
kalanır değil mı erendim? •. Halbuki oteli, kendlslnl taktbeden muh- sefirlerin zevceleri haZlrlıyor. 
şu rezaletten beni ancak bu adam telif devletlerin sefaret heyetle- Bunlar aynı zamanda banyo 
kurtarab1lecek.. Neyse,. ceket.tının r1ne tahsis ettı. Şimdi bu otelde dairesinde çamaşırlannı da ken
lç cebine doğru uzanan eı bu sefer tamam 32 devletin sefaret heyet. dilen yıkarlar. 

- Gözlerime mi inanayım? •• Yoksa 
sana mı? .• Beş daklkadanberl tram
vay burada duruyor. Elindeki mek
tuba o derece dnlıruştın ki beni uzun 
zaman görmedin, camı vurduğumu 

işitmedin ... Görünce de mektubu salt.. 
ladml .. İnkfır etme ve o mektubu 
edebinle çıkar, göster •. 

Eyvahlar olsun... Şlmdl ne yapa
bilirdim? 

- Haaa? .• O mu? .. Deminkl mek
tup dğll mi?.. Bir tş mektubu ca
nım.. Tlcarl bir mektup!.. 

adam akıllı cesaretli hareket ediyor. Ieri oturuyor. Her heyete 2 oda Oteltn salonu da başka bir 
Nerede ise cüzdan havaıana.cakl •. Ta- tahsis edilmiştir. Bu odalar hem Alemdir. Burada blr köşede Bul-
~m~i:1~~yo~;t~~~s:;~ yatıp kalkmak için kullanılmak- gar elçisi kAtibine bir mek
yilz{ine baktım·· Dem1nkl aan surat ta, hem de büro htzmettni gör- tup yazdırırken ,Equateur elçisi
kıpkırmızı kesıımı.,... Ter içinde ••• mektedir. , n1n bir heyeti kabul ettiği, Ro-

- Ver göreybnl •. , 
- Okumak zahmetine değmez kl.. Ne de olsa meslekte ka.§erlenmemif Ambassadeurs de büyük elçl manya sefareti matbuat ataşesi-
- Değer, değmez. ver sen banar .. galiba ..• Hattl heyecanmı blle beW olarak yalnız Japon, İspanyol ve nln gazetecilerle görüştüğü gö-
- Fakat Mebrure ..• Bu kalabalık- ediyor ... Cüzdanı aldı ya ••. Artık du- Çin elçileri vardır. Diğer sefaret rülür. Bazı sefirler de bir klSşeye 
.? .. Cüzdanımı çıkarmak, mektubu rur mu? .. İnmek için hamle ettı. heyetleri hep orta elçtıiklere men- çekilip düşünceye dalarlar. Hiç 

vermek, sonra geri almak, blr me- Bana: supturlar. Büyük elçllerden bir şilphes!z Parfs'tekt geniş ve ra-
sele vallahi... - Pardon! .• dedi, HattA ona bu 1y1- Jasmı, bu meyanda Türkiye bü- hat elçilik binalanm, bir de bir 

- Dinlemem... Ver onu bana.. llğlnden dolayı bah.şl§ vermek bile b- yük elçlliğl hus~ birer binada kac hafta için geldikleri Vichy'de 
- Hele inelim şu tramvaydan ca- terdim. Tabll buna 1mkAn yoktu. yerleşml~lerdir. senelerdenberl otel odalarında 

nım... Görüyorsun ya... Knnıldana.- Yalnız gülerek: d d 1 1 tah geçirdik! ri h t )l ö ü 
cak halim yok.. - İnecek misiniz? Haydı gül gü... Ambassa eurs' e e ç lere - e aya ı gvz n ne ge-

- Peki. Karaköyde ınerlz .• Hemen le ... dedim. ve yol ;;ı1r1ce.n om~unu' sis edilen odalardan sonra bir tırirlerl. .• 
mektubu verirsin!.. da hafifçe olqadım... Neme Jbım, miktar boş yer kalmıştır. Fakat Oteldeki sıkışık vaziyetten şt-

Tramvay Emlnönünden Sirkeciye bana. ettlğl 1yll1k büyüktü. Bllylece bunlar da oturabilmek için Fran- kA.yet etmeyen yalnız İsviçre or
do~ru kıvrımıştı. Hakikaten çok ka- te§ekkürleriml aunmuştum, sız hük.Ometlnin müsaadesi lA.- ta elçisidir. Çünkü bir defa bü
lnbnhktı. Bfiyük bir teld§ 1çlndcydlm. Nihayet tramvay Karo.köyde dur- zımdır. Bu odalar hemen kA.ml- til'n heyetlerle münasebeti dos-
Fena yakalanmıştun. Mebrurenln du. İndik. len gazeteciler tarafından işgal tanedir. Sonra orta elçi M. Stuc-
hlddctı, hıncı, intikamı pek müthiş Mebrure: edilmiştir. ki dehşetli briç meraklısıdır. Bu 
tlıı.blllrdl. Ne yapacaktım §lmdl? - Hanı. dedi, hnni mektup?.. Mod B b ·ı kul • kadar diplomat arasında dalma 
sır aralık kalabalık arttıkça ıırttı. Gayet bOyfik bir atıtiinetle: em a 1 eıı briç oynıyacaklar bulmakta ve 

Zayıf. çellmsiz. san benlzll blr ded- _ Y~":!'".:::ı, n!\.!n .. ~ .... TA ~oı Ambassadeurs oteli bir nevi uaş nfdt1erlnl bu sareii.? geçir-
kanlı ııe göğüs g()ğüseylz ... Mebrure mıyorsun? •. İJto sen kendi el~ ee- i!abtl ~ulesl halh~.t alı:ııştır. Bu- mektedir. Elçi ve briç arkadaşları 
merak ve sabırsızlık içinde... Yan- blmden ali.. rada dünyanın dort bır tarafın· geçende hava tehllkesl 1 areti va-
yann duruyoruz... Ben Karaköyde Diyerek cekctlmln önünü açtun. dan gelmiş in.sanlarla karşılaşır- rlldigv 1 zaman omuzlannış silkmlş-
kopacnk kıyameti düşünüyorum... M b K rid 1 rd k sa 

Bu esnada şöyle göğsümde bir el e rure ellnl dnldırdı. Biraz ısonrn sınız. o or a a, yeme - ler ve otelln sığınağına inmeğc 
aoın.şır gibi oldu. Yan gözle baktım. ne bakayım?.. Parmaklan arasında lonunda muhtelif lisanla: işltl- lüzum görmiyerek oyu'nlanna 
.Kendlsle karşı karşıya durduğum san mavı z:ı.rf!. Fe!lhnntn mektubu!,. lir. ç>tel bu bakımdan. Mılletıer devam etmişlerdir 
benizli, çcllmslz delikanlı sağ elini Aman herl! cüzdanımı ~rmam~ Cemıyetı, yahut eski süfera kon- · 

mıydı yoksa? •• Hay budala!., Ben de feransını hatırlatır. Yalnız şu 
ceketimin lç ceblne doğru kaydırıyor. eıımı cebime .attım ••• Cfizda.n gitmişi •. şartla ki sulh zamanına alt sl
du. Heyecanım son dereceyi buldu. 
Demek bu bir yankesici idi. Ve cüz- Fakat arasın?akl mektup kayıp tek- vast teşrifat ortadan kalkmıştır. 
danımı çalmak istiyordu. o cüzdan ki ra~ cebime dilşmcmı., m!?,. İki hasım devlet mümessilinin 
JçJnde bir aşk mektubu vardı. Biran l§te sayın muharrir ... Siz bunu tel- burun buruna geldikleri aynı 
kaç param olduğunu düşündüm. Ay leylp pullayıp bir hlkAye haline soka- asansörde birlikte yukarı' çıktık-
sonu idi. Biraz evvel bir yere mühim bllirsln1z ..• Şlmdillk hllrmetler •.• • ları sık sık görülür. Meo:elA. Japon 
bir para da vermiştim. Şlmdl cilzda-1 <BJr yılda) büyük elçlsile Çin büyük elçisi 
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Tefrika No. 131 Yazan: (VA - NQ) 

c- Ne oldu~ Şimşek mi~> d~ 1 Mehmet beyin yeni yaptırdığı köşkte 
meğe kalmadı, gök gürültüsü gibı. olacak. Bakın fıstık ağacına ... Alev• 
hatta ondan da daha müthiş bir tar- leriın ı~ığında ne güzel görünüyor. 
raka Yıldız tepelerini sarstı. Defineyi aramağa giderler, an-

Sultan Hamide bomba atıldığı ta- cak bu sözler üzerine feci hakikati 
rihtenberi ıüphcaiz bu civarda böyle anladılar. 
bir ses dlıyulmam11tı. HattA Otuz Doktor: 
bir mart vakasında dahi... - Ah evim .•• - diye esefle in-

0 semtteki tek tük evlerin pen- ledi. - Laboratuvarda patlayıcı 
cereleri açıldı, kapılan aralandı. maddeler vardı. Bütün koleksiyon-
Halk biribirine: lanm, bütün eşyam .•• 

- Ne oldu Mehmet bey} Cüce: 
- Yeni bir isyan mı çıktı Ata -Sen aldırma, üzülme dostum ..• 

efendi] - diye merakla seslendi. Bin defa daha alasını yapabilecek-
Uzaktan, kafilenin tcıveccüh etti· siın. cBazan felaketin de olurmuş ha

ii istikametten doğru, dumanlı bir yırlısı> ... Göreceksin bu patlayıştan 
alev belirmişti. iyi bir netice çıkacaktır. 

- Yangın... . - Bereket versin, kadınları si-
- Nerede} zın evde bıraktık Ruhi bey. 
- Vallahi galiba Hacı Mehmet Şimdi artık adımlarım aıklaştır-

t.ıerhumun evinde. mışlar, adeta koşuyorlardı. Konu 
- Yok, yok... Doktor Kemal komşu da ellerinde, f~nerler, yolla-

ra dökülmüştü ... 
••• 

Bodrumdat\ uzaklaşan ayak ses
lerini dinliyen firariler rahat bir n«>
f~ aldılar. 

Köse, el yordamile bir mum bu· 
lup yaktı, Riza, sevinçten kendini 
kaybetmiı: bulundukları deliğin şe· 
raitini düşünmiyerek, Köseyi yaka
lamıf, yanaklarınd1111 şapır ıupur 
öpüyordu: · 

- Ha sen ne akullu atam imur 
sun. Canimuzu pize pağişlatun 1 - di
yordu. 

Ak ağa, elinde mum, önlerine 
düştü. 

Rutubet kokan, tavanları güher
çile kaplı, dehlizlerden geçtiler. Üst
lerine başlann.a örümcek ağaları ta
kılmıştı. Toz toprak içindeydiler. 

iki basamak merdiven indikten 
soma kendilerini geniş, dört köşe 
bir mahzende buldular. Duvarları
nın badanası henüz kurumamış, ze
mini çimento, pencercaiz bir yerdi 
burası ..• 

Köse, elindeki mumla, yerde du
ran bir gemici lambasını yaktı. Şim
di artık etraflarını daha rvazı'h gör&
biliyorlardı. Bir takım kalaslar, tuğ
lalar ve Cücenin diri diri gömüldüğü 

Kadıköy Halkc\fluden: 
• Aş evimizde f~klrlerc sıcak yemek 

tevzllne yardım olmak Uzere prenses 
Rukiye Hallın 200 !lra teberru bu
yurmak suretııe gösterdlkleri yük.sek 
hayırseverliğe Halkev1 Sosyal ynrdım 
şubesı derin teşekkürlerlnı sunmağı 
vazife blllr. 

bodrumdaki gibi harçlar zemine kü
melenmi~ti. 

Riza §akanın ardım bırakmadı: 
- Ha Em~ efentu 1 Pizum ka

yukhaneye mi heveslenmişsun }- de
di. 

Borjiya Melahat. 
- Neye heveslenmişse heveslen· 

miş, şu berbat yer hayatımızı kur
tardı 1 • diye Ak ağayı takdir etti. 

Köse: 

- Bu yeri zaten ben de böyle 
bir kara gün için hazırlamıştım! 
- dedi. 

_Riza sordu: 

- Anladık, duvan badanalam11-
sın amma, bu köstebek yollarını da 
sen yapmadın a ... 

- Hikayesi uzundur ..• Hele ıu 
testiden birer yudum su için de he
yecaınınız yah§sın ... 

Çete yolda§larından bir çokları
nın hakikaten de dizleri titriyordu. 
Kalasların üstüne bağda§ kurdular. 

Emin: 
- Burası, benden evvelki sahibi 

banker Karapanayotis'in şarap mah
zeni imiş ... - dedi ve aynı zamanda 
da sağa sola çeki düzen vererek 
Bedriyenin oturabileceği bir yer 
hazırlamaia calıstı. • Daha evvel-

ır YEDİKULE . Zi 
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- ff" 
AntonYos kızının bu lkibete dU.,.. 

memesi için, padişahın sı~atlne dua 
ediyordu. Mesele pad.4a.hı:ı. aksederse, 
o da çok fena olacaktı. Eğer mucize 
kabilinden bir umumt tahliye yapılır 
ve Antonyos da tekrar ha.yata kavu.. 
şursa, 11k yapaca~ ~ şüphesiz Jr.ızını 
gönnek ve milm'künse onunla birlik
te venediğe dönmek olacak-tı. 

Günler bu dllşilncelerle geçip du • 
tuyordu. 

Blr gün Antonyos eski· dcvlrlerln ta.. 
rlh!nden bahsediyordu. Ahmet bun
lan meraklı b!rer masal gibi diliyor
du. Antonyos: 

- Heraklıyosun ölümünden sonra 
Bizans imparatorluğu en acıklı bir 
kargaşalık içinde geçti, horya hane
danının cül<lsuna. <714) kadar Bizans 
lrnparatorluğu büyük sarsıntılar ge
çlrml.ştl. Hiktıyesı uzun oldu~u kadar 
lns:ı.na usanç veren entrikalar ara
sında bizl burada eğlendirecek kndıır 
heyecanlı vakalar da vardır. Bu kar
gaşalıklnr arasında imparatorluk Uk 
önce Herakllyosun alleslnde knlmıştı. 
Saltanat tahtı sık sık gnsbed1llyor; 
ordu, donanma, ahnll ve hattı\ bar. 
barlar blle keyif ve arzulannıı göre 
lmparntorlan icl!s ve iskat ediyor
lardı. Bilhassa. ikinci Jü.~lnyanosun 
saltanat devrinde hükilmet çok lkt.ı.. 
darsız ve sebatsız insanların elinde 
idi. On altıncı ya.şında 1nıparator olan 
Jüstlnyanos Kostantinlye asılzadele
rlni ve nhally! kendi aleyhine çevlr
mlşt.1. Patrik Kallnlkos blle genç 
lmparntorun aleyhine dönmüştü on 
sene sonra isyan çıktı, genç impara... 
tonı devirdller ve bumunu keserek 
kendismı Glresunn nefyetuıer. Cll 
Bunun yerine Patrlçiyoo Le11otıus 
imparator llAn edildi 

Ahmet bu hlkft.yeyl dinlerken ken
dini tutamadı: 

- Koskoca imparat-0ru da zindana 
atıverdin, Sinyor! Vallahi çok yaman 
bir adamsın sen. 

Sonra birden elini şövalyenin omu
zuna vurarak: 

- Yarıın yamalak Türkçenle bu 
hlY.Aycleri çok güzel anla tablllyorsun ı 
dedi. senı merakla. dlnltyorum. De
mek ki, genç hUkUmdardan sonra bit· 
Patrlk lrnparatoı oldu, öyle ml? 

- Evet. Hem de çok zalimdi. ttç yıl 
milleti zulümla ldD.re ettt 

- Onlar da 1.ş başına bİr kara cüb
bell papas getirmeselerdi. Adam mı 
yoktu? 

- Patrik Leontıyos o devirde ~ö
mezlerlle, bendelerııe çok kuvvetıı bir 
şahsiyetti. Fakat, Uç yıl sonra Afrl
kadan dönen bir Bizalu donanması 
gelir gelmez isyan ett.ı. Bu isyan Bl
~ans tarihinde çok meşhurdur. Zira 
llllparator olan Patrik: ıBcnl tab.. 
tımdan hiç bir kuvvet d&viremez • 
dem~ ve kapısının önüne bir .suıiı 
celllt dlkmlştl, 

- Denlzcller o devirde de yııma.n 
insanlarmış demek?-

- Donanmamın başında ıımlral 
Apsimar vardı. Halk donanma ne blr 
leşti. HtikU.ındar l"atriçlyos Leontly~ 
aleyhinde bir ha\•a cstı ve kndlsinl 
o kadar kolay edvlrdller kl. Donanmıı 
amlrall Apslmar, birinci Tiberlus na.. 
mı altında imparator ııtın edlldi 
(968). . 

~ Desene anıl.r;ıJm ~~ !,:.llh '.!:iı. 
şu tonm~ .. 

- Hayır. O, ta!Ihslz bir ad:ımmış 
Çünkü bu saltanatın sonu çok kanı; 
bitti. 

- O da mı memleketi zuliimla ld:ı. 
reye b~lndı Yoksa? 

- llayır. Adalet!~· idare ediyordu 
Fakat, su uynr, dtış.man uyumaz der~ 
ler, malQm ra. Oircsuna. sürfilen genç 
ve burunsuz Jil.stlynnos yok mu? 
4te o, günün birinde Oiresundan kaç
mağa muvaffak oluYor, Bulgar Hine 
gidiyor ve orada Bulgar, Rum ve &a!r 
başıboş gezenleri bir araya toplıya
:ak blr ordu kuruyor, Kostantınl)e 
uzerlne yürüyor. 

den de efendim, bu binanın yerinde 
kapı kethüdası Taceddin ağanın ko
nağı varmış. Sultan Mahmut tara
fından her an kafası kesilecek diye 
korktuğu için bu yeraltı geçidini 
yaptmnı~ ... Toprağı bol olsun Ka
ra~ayotis binayı bana satarken 
öyle dedi idi. 

Fethi reis, merakla sordu: 
- Peki §U caçıl susam kapan 

susam> martavalı} 
Emin doğruldu. Göğsünü kabar

tarak ve sarnıç mimarı Rizaya ça
lımla bakarak: 

- O da benim eserim .•. 
- Nasıl becerirsin öyle güç bir 

açılış kapanışı yahu} ... 
- insan Yıldız sarayında sene

lerce emek verir de neler öğren
mez} ..• 

Riza: 
- Sen sakalunu teğermente 

ağartmamu~surn 1 - diye alay etti. 
V c vaziyetin !ecaatine rağmen 

herkes kahkahayla güldü. 
Reiıı: 
- Susun be . .. - dedi. - Ses 

be ikiliğim yukarı akse der ... 
Emin homurdandı: 
- Top patlatsanız duyulmaz 

amma, böyle münasebetsiz aakala-

Yazan: 

- Vay caruna be. O da ya.ınan 
ad~. Ben, burnu keslldl.kten ron
ra. gen9 1mparator hnpı yuttu &mı. 
yordum, Meğer klncl bir insanmış .. 
Aşkolsun ona. .. 

- Jüstlynnos artık çocuk değildi. 
Aradan yıllar geçmiş, akıllı, mildobblr 
bir adam olmuştu. Bir sabah orduslle 
Kostantlnlyeye girdi, (705) Halt ken
disini hilrmetıe karşıladı ve mtmlffer 
ordusunu nl~ladı. 

- O meşhur amiral ne oldu? ,, 
- Zavallı Apsimann b:u;ına neler 

gclcU. Kcndlslni ve ond:ı.n evvelki 1nı
parr.toru büyuk sırk meydanına g5-
tilrdüler. Burunsuz Jüstlyanos ~olı: 
yaman intikam alıyordu. İki impara
toru sırtüstü yere yatırdılar. Jilstin
yanos blr ayağını Patr!k 1mparato. 
run, dlCer ayağını Apslmarın göğstl
ne basarak muzafferlyetınl ııtın etti 
ve binlerce halk ve asker tarafnıdan 
alkı.c;landı: «Yaşasın muzaffer 1nıpa.. 
rntorumuz.• diye hnykırnnhr biraz 
önce amiral Apslınar için de ~ynl şe... 
kllde bağırmışlardı. 

- Peki •• JüstJnyanos tekrar tahtı
na kavuştuktan sonra ne oldu? 

- Halk şairleri kendisine şarkılar 
söyledl!er: cD!znnsı sen ihya cdecek
Sin ! • dCdUcr. Altı yıl süren lkincl 
saltanatı zamanında Kostantanlye 
şehri cidden bfiyüdil. mamur oldu 
güzeııe.,tı. Fakat, a:ıp.ğının altınd~ 
çlynedlğt Pojderlcrden blrl Olresundan 
ba.ş kaldırdı (711). Giresun challsl 
Fillplk Bardnnı' imparator l!An ett.L 
lar. Zavallı Jüstlnynnos Slnoba glttt, 
kendine taraftar bulmağa çalı,,ırken 
orada öldürüldü. Bu ölümü ona yeni 
imparator Filipik Bardan hazırla
mıştı. İk1 yıl sonrn da ölüm sırası 
Bardana geldi. (713) te Bardan'ın 
katibi Anastas imparator olmak sev
dasına dilştU ve Bardnn'ı va.~lyane 
bir surette öldilrterek, İkinci Anas
tas adile onun yerine tahta oturdu, 

- Su testl.c;i, su yolunda kırılır der
ler. Hepsı de yaptıklarının cCUlSlnı 
çekmişler.. blrhlrlerlni öldül'tın~ 
ler. 

Antonyos bu uzun masalı yeni bod
rum ve felaket arkadaşına anlat
makla dünyanın hiç kimseye kalma
dığını ifa.de etmC'k istiyordu. 

- Iklnci Anastas'ın da saltanatı 
çok sürmedi, dedi. Kostantaniye'de 
bilhassa. denizciler nrasında bir ta
kım kaynaşmalar ba.şlamı,ştı. Anas
tas reel bir Akıbete uıtrama'ktan kor
karak, mevk11nl - kendi arzuslle -
donanma '°1lrall Teodo.sa terkett1. 
Üçüncü Teodos adiyle Bizans tahtı
na otura.n amiral, Annstastan hıno 
almak istiyordu. Fakat, Anastas kur_ 
naz bir odamdı, (715) te esrarengiz 
bl~ şekllde ortadan kaybolmuştu. 

işte böylece yekdlğerlnl kova.lıyan 
imparatorlar birbirlerini devirir ve 
öldürürken, Blzaruı imparatorluğu 
her gün biraz daha çöküyor, her gfin 
biraz daha toprak ve nüfus knYbedi
yordu. O sırtı.da Luınbarlar, Blza.ns
lılardan Llgorya sahll!nl zaptederck, 
Panaro kenarında büyük bir rnuzaf. 
ferlyet kazandılar ve Blzansın hu
dudunu bir hııyll daralttılar. Lumb:ır 
dukalıklan genişleyip dururken. Bi
zanslılar kendi ülkelerini rniid:ıtna
dan tı~!z knlını..şlardı. Ehall zulüm yü
zünden imparatorluktan soğumuş, ve 
münevverler Papalık aleyh n.de nü
m1ylşlere başlamıştı. Herakllyos vak
tile Bulgarlarla ittifak etmlştl. 

CArk:ısı var) 

[11 Jilstlnyanos Rlnotmct. Burun.. 
suz m!ı.nasına Rhlnotmcte lft.bbı 
bundandır. 

•ıuıuı11uuUıııııııııuııııı111111111111iuıııııııııııııuııuıttrıunil 

* 'Üsküdar Halkevlnden: 22/11/ 942 
pazar ısaat 15,30 da Evimiz s:ılonun
da muharrir Burhnn Felek tarnfı.ı
dan (Nasreddin Hoca ve fıkraları> 
mevzulu bir konferans verllccektlr. 
Herkes gelebilir. 

ra, kahkahalara da lüzum yok .. 
- Gücenme be, Emin ağabey .• 

Bir laftır ettik işte ..• 
Borjiya Melahat: 
- Peki amma, bu fare kapanın

dan nereye ve nasıl çıkacağız} 

Fethi: 
- Evet. .. Öyle ya ... MeJeledir ..• 

Tekrar evin İçine dönmek kabil ola-
maz ... Çookü dayılar yukamıını hep 
göz hapsinde tutarlar ••. 

Emin, odadan dışanya, dehlize 
çıktı ve geldikleri istikametin ahini 
göstererek: 

- Heeey babam hey ... - de
di. - Şu tarafa gidilirse nereye çı
kılır biliyor musunuz} ... Kapı ket
hüdası, kaçacak deliği hesaplı yap
tırmış... Merak etmeyin yakayı da 
kurtaracağız, hazineyi de bulaca
cağız ... 

Melahat: 
- Emin, bir gün buraya düşe

ceğimizi sanki biliyormuşsun gibi 
bir hayırdır etmiş!lİn ... - dedi. -
Bari tamam yapsaydın... Şuraya 

bir iki minder atsaydın olmaz mıy
dı~. 

(Arkası var) 
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1 lŞ ARIY ANLAR 

SENELERDENBERi MATBUATrA 
ÇALIŞTIM - otuza tarlp matbu 
lsanm vardır. Eski ve yenı Türkçeye 
vakıfım, her ii'i görebillrim, ücret ne 
olursa olsun kabul ederim. Akşam 
gazetesinde A.S.M rUmuzuna mek
tupla müracaat. 

ORTA MEKTEP MEZUNU BİR 
BAY - FranSJ:zca ve daktilo bilir. Her 
hangi bir müessesede münasJp iş 
arıyor. Akpm'da <A.Ç) rümuzuna. 
mektupla müraca:ıt. 

ORTA TAHSİLLİ - İng1Uzve ve 
Fransızca bilen 18 yaşında bir Türk 
genrl tahslllle mütenasip bir 1§ a.rı
yor. Akşam'da Hasman rümuzuna 
yazılması. - 2 

BİR ERKEK HADE:\IE - Bir ahçı, 
bir gece nBbetçlsl istenilmektedir. 
Her gün Sultanahmet Sağlık Yurdu 
dircktörlü[tJne müracr.at edlleıbllir. 

3 - SATILIK EŞYA 

ÇOCUK ARABASI ARA!'."'IYOR -
Az kullanümış iyi mal bir çocuk ara
bası aranmaktadır. Satmak 'stıyen-
1erln 23565 mımaraya telefon etme-
leri rica olunur. r 

İLAN - 20 beygir kuvvetinde Valls 
_ ır markalı ve Ulver 8 numaralı çift 

pulluklarlle bir traktör satılıktır. 
Müracaat edecek olan Kalafatyerl 
Yelkenciler cadde8' Kaynakçı An
donya No. 133. 

AZ VE h:'.t KULLANILl\llŞ - Av
rupa mamuJAtı blr çocuk arabası sa
tılıktır. Cihangirde Karadut cadde
sinde GilndUz apat'tımanında üç nu
maralı daireye müracaat edilmesi. 

KİRALIK CAMEKANI.AR - Her çi
çek yetlştlrmeğe elverişi! kujlık lki 
büyük, üç kücUk camekan bahçıvan 
odaları, elektrik, Terkos l'uyu Ue mü
sait şeraıtıe kiraya vernecektlr. Mecl
dlyek!:ly asfaltı 102/1 numaralı hane.. 
ye ve 81252 telefona mcracaat. 

4 - Kiralık · Sablık 

AKŞAM 

lstan bul Belediyesinden 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz kaleminde münhal bulunan tltlpllk için müracaat edenler 

arrsında 24/iı/942 salı güntı sa.at ı~.30 da fakültede mUsa!baka imtihanı 
yapılacağından a.Ift.ka.drlara llan olunur. c1628• 

Bahffe ' 

Türkiye iş Bankası 
Küçük CCJTi Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yaplb.r. 

,,__ __ 1943 ikramiyeleri--~ 

1 adet 1999 Liralık- 1999- Lira 
1 » 999 » 999-
1 » 888 • - 888-
1 lt 777 • - 777-
1 • 666 J> 666-
1 lt 555 lt - 555-
1 » 444 lt 444 
2 • 333 lt 666-

10 J) 222 • - 2220-
30 • 99 » - 2640-
60 » 44 • .. 2640-

250 » 22 • 5500---
334 » 11 • - 3674-

Türkiye İf Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda ta1thtniz1 de 
denemiş olursunuz. 

Istanbul orman müdürlüğünden 
1 - Yatılı mektepler lçin aqarl 700 Azamı 800 kllo ıade yat satın alı .. 

n.ııcak.tu. 
2 -Muhammen bedel beher kllogram yağ Jçln 440 ku~tur. 
3 - Bu eksiltmeye ait p.rtname İstanbul Orman Mlldtlrlftğünde görillür. 
" - Alım açık ekıllltme lle 28/11/9'2 cumartesi saat 10 da İstanbul Or· 

man MMürlyetinde mQte§ekkll kom!syonda yapılacak ve ihale olunacaktı!\ 

1 

6 - Muvakkat temlna.tı 247.11 liradır. c1308ı 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi ilanları 1 

Muhammen bedeli (635) beı yüz otuz b91 )ıra (10) on kuruş olan muh· 
tel\! şekU ve eb'atta (841) aelthı JÜZ kırk bir adet kuru pU teahhüdünti if~ 
edemlyen mtıteahh1d1 na.m "' heabma C4 blrtnclkAnun 1942) cuma gün11 
saat (14) on dörtte Haydarpqad& Gar binam dahllinde:ki komisyon tarafın
dan açık eblltme u.sullle aatm alınacaktır. 

Bu Jşe ıtnnek 1stlyenlerln (oiO) kırk Ura (loi> on d~rt kuruşluk muvak. 
kat teminat ve kanunun tlJtn ettitl ve.s&ltlı btrllkte ek.slltme günü saa~ 
tine kadar komisyona müracaattan llzımdır. Bu ile alt ,artnnmeler komis-
yondan parasız olarak dal!tılmaktadır. (1508) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Şartnamesi muclbtnce 18.000 kllo bat n 10.000 kilo tonga ipi pa. 

ŞİŞLİDE SATILIK APARTIMAN - B I dl S I zarlıkla c.atın a.Jmacattır. 
Beş ve dörder odalı dört kat aynca e e ye Ular dareSİnden: 2 - Pazarlık H/11/"2 lalı lilnil saat 10.SO da. İstanbulda Kabataşta 
bodrum bahçe, taksimatı mük'emmel. SU1UJ1 metre m1kAp f"""t Nafia VekAletinlJi ta.aviblle 1k1 bu ..... _ levazım §Ubea!.ndetd merkel aJmı komisyonunda yapuaeaktır. 
konfOrıJ İBM, Il!U.retı emsal.sfz. 00&- V"' ına Ç\lflt A\I 3 - Şartnameler 210 Jrurut mukablltnd• 1&11 aeçen tubeden \'9 Ankara, 
lan bftytlk, bhıa metlndlr. Senelik ırat rlJf zam edllmif olduRu sayın abonelerlm1z1n ıttılama a.m:ılunur. e.181b İzmir ba.f mtidilrlftklerlnden almeblllr. 

2400 Ura. ŞlfUde Ultünell Zekeriya.ya P•llll!!'I~~---------------------· " -İ.stetillerfn pazarlık lcln t&ytn olunan stin ve saatte teklif ede.. 
müracaat. - 3 Yet 

1
• şen al ı yor cekler1 nyat tızerlnden " ı• tem.mat parull• blrllkte mezkilr komisyon, müracaattan llAn olunur. e.1282» 

ACEJ,E KİRALIK - Şlşllde telefon-
lu, mobilyalı apartıman. Tafsll!t te- Istanbul Orman müdürlügv ünden: 
ıefon No. s1M2. - 2 Soba ve mahrukat veriyoruz 

ı - Orman Umum Müdilrlqtl merk~ ve vlllyetıer teşkUtı.tı içln nümu-
DEVROLUNACAK MAÖAZA - Ka- Sayın kalkımızı odun ve kömür llkıntısından kurtaran fennin en nelerine ve prtnameatne gOrt 7apılacak evrak cedvel, tezkere cUdl ve def-

dıköytinde işlek mevlclde dört ytız lira son ıcadı olan eoba.mız saatte bir kuruşluk mahrukatla. blr doluşta 18 terlerin tab'ı" tcI1d1 1f1 tapalı sarf usulllt. et.slltmeye tonulmll§"tur. 
satış yapa.bllen konforlu maruf bir saat ya:nmaıkla beraber 35 derece sıcaklığı da teın1n etmektedir. 2 _Mevcut maizemesJnden noku.nının ltmall ile tab ve işçilik mu-

bakkaliye ma.tazası sahibinin Ana- Mah k f f f d f • d'I' ham.men bedeli mecmuu 10111 ıtra. muvakkat temınat 869 liradır. 
doluya gitmesi hueblle satılıktır. ru a ara ımız an emın e ı ıyor 3 - Eksiltme 80/11/942 g1lnft saat 111 de İ.stanbul orman mUdürliiCünde 
Tallplerin: Galata.da Mehmet AU pa- tophmacak satın alma. komiayonunda yapılacaktır. 
ıa hanmda Na.s şirketine mtıracaat- Bu fırsattan acele .sıraya glrebllmenlz menfaatiniz 1ca.bıd:ır. Soba- " - İstekliler bu f.te ait prtna.m~ ve ntununelert İstanbul Orman MU· 
ıan. - ı mız, 2113 numaralı imtiyazlıdır. Taklltlerhıden sakınınız. dftrlüitlnde göreblllrler. 

Adres: Tabimde Taksl.m sineması yanındaki Kazancı YokllfU No. H 6 - İsteklllerln muayyen günde blr saat evveline kadar tekllf mek-

16000 LİRAYA SATILIK - Yeni l••••••llİİFıieniiiinlıiıiSiıioiıibiaiıııAiiitöii'liliııiesliiııı•Hii.ııiBiiiiiiıllıİl•••llİı•••• tuplannı, teminat makbuz ve ihale kanununun 2 inci maddesinde yazılı bel-
bitml§ apartıınan. Kurtuluşta Boz- gelerl komisyona tevdi etmeleri. e.1316> 
kurt cadd. tramvaya blr dakika. 3 
katlı 3 odalı blr katında banyo se
ne gellrt 912 Ura 3 sene vergLslz. Mü
racaat: Taksim Sıraservner 42 - 2 

TtlrldJ'e Otlmhuriyetl Zonguldak Belediyesinden: YAZIHANEYE ELVERİŞLİ BİR YER 
ARANIYOR - İstanbul tarafında. 
mobllyalı veya boş yazıhaneye elve
rlaU blr yer aranıyor. Sultanhamam -------------
Haçoplu han 4 No. ya veya 24120 ye SATD..IK EV - ~aziçtnde, Kireç. 

ZiRAAT BANKASI inşaat fen memuru aranıyor 
telefonla haber verUmesl, bumWlda iskeleye yanın dakika. sllr_ 

mez, yed! odalı, klgtr elektriği, lç1-
Kurult11 tarı.hl: 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Türk llrası Şube ve 

ajans adedi: 285 

OSMANBEYDE - Klralık mobil 
yalı oda ve aynca, riyaziye-, fl7.lk, 
kimya, Usan dersleri. Akşao:i'da M.H. 
rümuzuna. mektupla müracaat. 

İSTASYONA BEŞ DAKİKA - &ı.y
flyellk arsa, Bakırköyün en gQzel 
yerJnde denizi hallslz gör!lr metresi 
3 liradan. Bakırk1Sy Zuhurat Baba 
caddesi No. 22 

CAÔALOÖLU - Ve Dlvanyolu 
semtlerinde aile nezdinde veya mil.!
takll yaşlı bir adam lç1n bir oda 
aranıyor. Akşamda A.Ş.B. 

llr suyu, bahçesi. Ak1)am'da Engin 
tümuzuna mektupla mftracaat. - 1 

AKSARAY - Kemal Paşa caddesi 
15 numaralı dilltUn tüttın ve rakı 
tezkerelerlle beraber ve içinde bir ıru 
soıtutma. maldııesl Frijider markalı 
dolabı dervren aatılıktır. Aynca 10 
adet bisiklet de •tılıktır DUkktı.na 
müracaat. · 

DOKUMA EL TEZGAHI İMALAT
HANESi - Devren .utm alınmak 
isteniyor. İstanbul cihetinde şarttır. 
Akşam'da (Dokuma) rümuzuna mek
tupla müracaat. - 1 

Zirai ve tlcart her nevi banka muameleleri 
Para blrlldtr~ulere 28,800 Ura ikramiye veriyor. ...,. ______________________________ __., 

108.008 LİRADAN 250.009 LİRAYA 
KADAR - İstanbul, Galata ve Bey- KELEPİR - Az parayla 1ş yapa
oiJu clvannda satılık han ve apartı. caklar Ka.dılt!)y Moda. caddesi Ley
manlar aranıyor. İyi şartlarla sat- lek sokakta işler vaziyette bulunan 24 
mak isteyenlerin Belek Tilrk EmlAk sayılı bakkallye (sa.h1bl tafra.ya gide
Bilrosuna. ömerA.bit han 2/23. Mü- ceR'fnden) parayla veya garant111 bir 
racaatlan. Telefon: 42368. _ 3 senetle devren sa.tılık, kiralıktır. İçln-

deJdlere müracaat. - 2 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az &O lltası bulunanlara senede " defa. çekilecek kur'a ·ut1 aşağıdaki 

plAna göre 1kram1ye datıtııacaktır. 
f 11det 1.000 liralık 4.000 Ura 
' • 500 • 2.000 • 
' ~ 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 adet aO liralık 5.000 lira 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 20 • 3.200 • 

aooo LiRADAN 1.000.000 LiRAYA 
KADAR - Her yerde her clna eınIAlt 
almak ve satmak arzu edenlerin: 
Ferdi Selek Türk .Emltı.k Bürosuna 
mQracaatıan. Galata ömertı.bit han 
kat 2 No. 23. Telefon: 42368 - 3 

SATILIK DANE - Takslnı şehlt
nıuhtar mahallesi Çorbacı sokak 19 
numaralı sekiz odalı kArgir 60 Ura ge
llrll (8000) sekiz bin liraya satılıktır. 
Kasımpaşada Dörtkuyu Dereboyu 
caddesinde 13 numarada Mustafayn 
müracaatları lldn olunur. 

KİRALIK HANE - Şişli Mecidiye
köyü asfaltı üzcrlnd~ tiç odalı, mut
fak helA, ham'lm, elektrik, TerkoB 
suyu olan bahçe içinde betoııarma. 

1 ODALI - Banyolu mobllyalı ya.
but mobilya.sız apartman aranmak
tadır. Flatı adresi Beyoğlu~ ku
tusu No. 2282 yazılması. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşatı 
d~lyenlere ikramiye çıktııtı takdirde % 20 fazlaalle verııecektlr. 
Kuralar senede f defa 11 eylOI, 11 bhincikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekllecektU. 

Afyon Vilayetinden: 
ALMAN BAYAN ÖÖRETMEN Memleket hasta.haneslnln 62441 Ura 44 kuruş keşif bedelli ha.rlcl sıvası 

Talebelere, büyüklere gramer, muha.. kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
bere dersleri verir. Kolay metodla altı 1 - İhale 25/11/942 tarihine müsadlf çarşamba glıntl saat 111 de hü-
ay zarfında Almanca ötrettr. Her ktlınet blnasındak.1 da.lınl encümende yapılacaktır 
yere gider. Müesseselerde memurlar 2 - Muvakkat teminat 4372 Ura '1 kuruştur. • 
ve mağazalarda çalışanlara stenoğ- 3 - Keflfname, plAn, umumt, husu.s!, fennt şartname, mukavele proJesl 
rafı, mektup yazma öğretir. Akşam'- vllAyet nafla müdürlüğünde gör1lleblllr. Veya 812 kunış bedel mukabilinde 
da P. s. K. alınır. 

4 - İstekli olanlar bu işe girmek üzere alacaklan •hllyet vesikaları içlıı 
KOL~EJ MEZUNLARINDAN - Ga- ihale ırtıntınden en az Qç gün evvele tadar vlllyete istida ııo müracaatla 

yet lyi Ingill7.ee bilen tecrübeli bir ba.. vesika almalan JAzımdır. 

170 Ura ,aylık ücretli ve ihtisas mevk.lll fen memurluğu açıktır. TaUplerin 
askerllk yapDllf olmalan p.rttır. Evra la milsbitelerl ile Belediye rlyasetlnı 
30/11/942 tarihine :tadar müraeaatıan. (1352) 

latanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Beden terbiyem ka.dm ya.rdımcı öğretmen\ yetl.ştırmek tizere, şehrimizde 

tir ay devam edecek blr kurs açılacaktır, 
Yüksek tah.slllerlne devam eden kız talebe lle, henüz vazifeye t~Y1n rdıl

memlş kız öğretmen okulu gündüzlü mezunlarından kursa glrme-ğe tr.Up 
olaı:ılann en geç 28/XI/1942 tarihine kadar Müdürlüğiimiize mtiracaaean 
ll~ olunur. (1570) 

Is. Jandarma Sa. Al. Ko. nundan: 
(1615) Ura (70) kUI'llf ta.hmln bedelll (36) kalem matbaa m:ılzcmcs.i 

27/11/942 cuma günll saat 15 te Istanbul - Takslm J. Sa. Al. komLc-yonumtz
da. açık eksiltme lle alınacaktır. Muvakkat. teın.In~ (121) lira (18) k\lrı.; tur. 
Ma.lzementn miktar ve cinslerlle s:Ur tafslllt şartnamesinde yazılıdır. Şart
name parasız her gün kom.lsyonumuzdan verlllr. İsteklilerin temln::.ıt mektu.P 
veya makbuzları ve sair evraklarne eksiltme gün ve saatinde komisyonumu, 
za gelmeleri. (1281) 

Eminönü Aı. ıubeainden ı rBNt NEŞRtYAT: 
Aşal'ıda adlan yazılı 1111bayJann . ~RK VEZNİ 

(15414) No ne pbemlze aeele mö- Türk ljtirlerınin sayı hesabi.le fi.,. 
· çülertnı gösteren bu çok emekli eıse• 

racaatları Hin obmar. rtn (lklnct basılışı) çıkmıştır, 
Mehmet FevZl ot. Abdüna.him de.. Eserı. yazan eski Türkçülerlımizden 

n1z Alb. 330, Mehmet Ali ot. Sami Ha.kkArl mebusu 1zzet Ulvi Aykurt.• .. 
deniz Yıl>. 1352, İbrahim ot. Ali tur •. 

Istanbulda Zaman Kltapevlnde, An..
Jan. Tim. 329-b-49• Maksut oğ. cc. karada Akba'da 50 kuruş flatle satıl• 
zalr Diş Tbb. Tğm, 37075, Ali Rıza makta.dır. 
ot. İsmail Fehmi Diş Tbb. Tğm. .;;.;.;.;;.*=B...;;e;;;;;şl;.:.k_ta_ş_H_al_ke_v_in_d_en_: -H-er-se-nt 

3a396, Nafiz oğ. İhsan Dl~ Tbb. Tğm. olduğu gibl Evimizde bu sene çle hRf• 
yok, ömer oğ, Salim Marangoz s. 8. tada 2 gün olmak üzere 1/12 19-il 
330-5, Bekir oğ. Ali oanl 3• s. mu- ~arthlnden itibaren İngilizce kurslan 

açılacaktır. 
zika yok, Abdullah oğ. ihsan 6.8. Ad. Derslere salı ve perşembe günleri 
Müş. yok, Alt ot. Sa.bri 6. s. Ad. Müş. saat 16. dan 19 a kadar devam edile.. 
22, Mark1r oıt. Nazard 8. s. tüfekçı cektir. 

~~-'---~~~~~~------~-

3-328, Hurşlt oit Hur§lt 8. ~. tüfek- Zayi - Bayezttte Tü!"ktye İş Ban. 
ç1. 4-322, Ali ot. sman Oto Tğm. kasından nanı·ma açtığ •u 8078 nu• 
'2168, Nusret ol. nıem maralı hesap için k\lilancblmı 
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4-0 Vatlık 

OSRAM"':" D • AmpulUnaekJ ... 
Çift dönemeçli ışık tellnln lmalln• . ...... - " ele e ide edll en~assa.!lyet. 
6/10.000 mJflmetredlr:. Böyle cUz'f ..... 
~oıeranslarla ancak Optik Sana~ 
~inde· mesel4 çok hassas ... ade• .... 

serer imalinde • çalışılır. 
şırlar, 

o s RAM bu 91bt hassas t>rçu. 
İore riayet etmeklebu e.m~ller1 
nln tam m4naslle idareli olma-

sını temin eder. Bunun için: 

OSRAM -IQ] • AMPÜLLERI 
z cereyana mukabil bol ışek venr. 

Ev işlerine mahswı her cins kuma~ 1çln 

HOROZ Marka 
Anilin paket boyalan 
Umumi Satış: İstanbul, ÇlçeJı: Paıan, 

ALTIPARMAK HAN 8. 4. 
DİKKAT: Sayın mO,terllerlmtz ptyasadan 

nıub ~a ettik rl paket boyalardan rütubet görm~ olana tesadllf ı 
ederler Is~ h r an yukarıkl adrese müracaat ederek değlştlreblllrler. 

Diğer mnrkalnra olan üstünlüğünü dalma muhafaza edeıı 

POKER traş bıçaklan fabrikası 

fasıla mal gönderecek 

ve hiç bir vakit stoksuz bıraknuyncaktır. 

Deüirnıen sahiolerinin na zan dikkat ine: 
Büyük. bir un fo.brikaıındıı.c çıkanlmıı muhtelif ebatta ve komplo 

bir halde müteaddit vnlslarla ıerbC!t vals toplan, vals tornalım, vi
deler, elek transmisyon millt, demir ve ağııç kasnaklar vesair un 
fabrikası nlatı vo edevatı satılıktır. Görmek isteyenlerin Kalafat 

yerinde Y cmenedler sokağında 9 7 /99 numarııda Axyan deposuna 
müracaatları. 

ASLAN ve ESK1H1SARMÜTTEH1T ÇiMENTO 
ve SU KİRECi fabrikaları anonim tirketindenı 
Sennaye tezyidine iştirake daveti mutazamnun lıissedaran ile 

müessis hisseleri eshabma llftn 

8 Temmuz 1942 tarihinde toplanan fevkalade hissedaran he· 
yeti umumiyeslnce ittihaz olunup 24 Temmuz 1942 tarihli ve 

~689 numaralı Sictlll Ticaret gazetesiyle neşir ve HA.n olunan ka
rarlar mucib~ncc 186 bin adedine kadar ihraç olunacak yeni his-

se senedatına, İstanbulda Bahçekapısında Taşhanda Türk Tica· 
ret Bankasına müracaatla, yazılmak için şirket Meclisi İdaresin
ce tayin olunarak Slcllli Ticaret gazetesi ve diğer evrakı havadis 
1le llAn edilen ve 20 Teşrinisani 1942 günü akşamı bitecek olan 
müddetin 10 Kfulunuevvel 1942 Perşembe gtlnü akşamına kadar 
uzatılmış olduğu ilft.n olwıur. 

İstanbul, 20 Teşrinisani 1942 MECLİSİ İDARE 

Elektrik Ustası Alınacak 
Mahdut mes'uliyetli Garp 

Linyitleri işletmesinden: 
Soma, Tın·şanlı, I>eA'imtisaz ocald:ırımız için ehliyetli ttç Elektrik ustn-

...... 11 ...... """'""'" - ........ rr~ı; l'lıl!anl~Plf'L...e)lprlurlrtr-1 h ... 

a K Ş Af! 21 Teşrlnlsani 1942 

Bir Hakikati Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün haklkJ evsafı meşnuru Alem olan BİNGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: B~t alacatmız zaman, 
reredd!ldsüz. SİNGER saati almıılısınız. Ve saatin üzerlndeld S t N GER marka.sına, müesseaem1zln adresine dikkat etmeniz Ibımdır. Modayı 

takip eden her asrı 'lı:a.dın için kıymetli taşlarlle ve nefl.! işlemes!le hakikaten nazan dlkkatl celbe den böyle blr harlkul!de s t N o • R saatine 
sa.hlb olmak O.deta bir saadettir. 

S İ N G E R S A A T 1 uo,. ~d:c;t,:e~kbu1 Hediyeliktir 
15 ~eue zarfında tamirat parasız yapılır. Satış peşindir. Veresiye muamelem!:! yoktur. 

D t K K A T : S f N c; ER saatleri iı.ianbuldıı yalnu: F.minönü MerkezlndekJ mataz:amuda satılır. tnanbuJda mbemlz Yoktur -------•m••·- ADRES: SiNGER SAAT Maln:ı:alan. tSTANBUL - EMİNÖNtt No. 8 ------· ------· 

Meııhur bir clld · mütehnssıaı
nın şayanı hayret k~fl olan ve 
1•BİOCEL> tabir edllen kıymetli ve 
·gençleştlrlcl clld unsuru şimdi 
(pembe renkteki) Tokcıl011 kremi
nin terklblnde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazda.n evvel sU
'rünilı ve her sabah daha genç 
'uyanınız. '"; Günd llzlerl de , beyaz 
·renkte (yajtsız> Tokalon kremini - .. 
kullanınız.\ Cildi beyazlatır, taze-
le~tlrlr ve kadife gibi yumu~ntır. 

Satılık 
LÜKS MOBİLYA 

Salon ve yemek odası 1çln 
komple ve Rtlk lşlenml§ tahto... 
dan mobllyalar, kfitüphane, di
van, şllteler, kuş tüyünden y~ 
tak llrtOlerl, küçilk bir yatak 
odası mobllya.sı, ırunbrunr, vnza
lar, biblolar, ho.lılıır, g{lmliş ta
kınılan, mııt.bah levazımatı, 
züccaciye ve saire ... Hepsi mü
kemmel bir haldedir. Görmek 
için Ayasp~da İzzet Paşa so
kağında 24 No. Cam Palo.s'ın 4 
numaralı dairesine her gün saat 
9,30 _ 13 arasında ve cumartesi 
ve pazar günlerl bütün gün mü
rncaııt oluna.bll1r. ........ maa. .... aumw: ...... _. 

i 

Satın alıyoruz 
İyi bir halde veyn yeni 

Yazı makineleri 
ve 

Klasör dolanları 
Satın alıyoruz. Galat.ada Jur
nal Doryan gazetesi adresine 
al\la.Jdne,) rumuzlyle yazılması 

Bu ana mükafat 

• • • 
ADEMi iKTiDAR .... 

VE BEL GEVŞEKLIGI E 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 
•EÇIJI il• &AUlm 

ıııııııı··························1·~·~~·~~~i···~~~~·~~~~~;···i~~~i~·~~·····················ı······· 
......................................................................................................................... 

Tahmin bedeli İlk tc. Şartnnme ve • • - - . . • 
Beher metre mınatı saire bedell 
rnurnbbaı 

100,00 15712,50 4,46 To.kSlmde Cumhuriyet caddesinde eski mezarlık ars:aaından mlfıu 
(2) Parsel No. lu ve 892.50 metre murabbaı aahr.lı arsa.,. 

100.00 5712,50 4,46 (3) > > > 892,50 • • • • 
100,00 5362,50 4,11 4 • > • 822,50 • • • • 
100,00 5362,50 4,11 5 • > > 82UO 11 11 • > 
ıoo.oo 5362,50 4,ıı 6 , > > 822.so • , > • 
100,00 5362,150 4.11 7 • • • 822.50 > • • • 
100,00 4.640,00 3,39 8 • • • 1178,00 • • • • 
100,00 4605,00 3,36 9 , • • 671,00 > • • • 
100,00 5257,50 4,00 10 > • > 801,50 • • • • 
100,00 15250,00 4,00 11 • • • 800,00 • • • • 
100,00 5275,00 4,00 12 • • • 805,00 • • , > 
100.00 5275,oo 4,oo 13 > , , s~.oo > • • • 
100,00 5240,00 3,!)9 14 • • • 798,00 • , • • 
100.00 5187,50 3,94 15 • , • 787.50 , • > • 
100,00 5257,5i) 4,00 16 , • • 801,50 • • • • 
100,00 5257,50 4,00 17 , • • 801,50 , • > • 
100,00 3850,00 3,50 18 • , • 700,00 > • • • 

TahmJn bedeller! fle ilk teminat mlktarlan ve me;,ahal sathlyelerl yukanda yazılı Taksimdeki mezartık 
arsasından rnü1rez 2 UA 18 parsel No. lu 17 parça arsa §erattı veçhlle binalar inşa edUmek üzere kapalı zart 
usullle arttınnsyn konulmuştur. İhal elert 3/ 12/ 942 perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi En.
cümen1 odasında ynpılacakt.ır. Bu arsalara alt şart.name. proJe ve sair evrak yukanda hlzalannda gösterilen 
bedeller fizerlnden Hesap İşleri Müdllrlilğünden alınacaktır. Şerait.l öıtren mek isteyenler her gün Beledlyf 
İmar Müdilrlllğünden malumat alabilirler. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı llzım gelen diğer veslkalarlle 2490 
No. lu kanunWl tarlfatı çcvreslııde hazırlayacakları tekllt mektuplannı Uıale gün1l saat 14 • kndar Da1mt 
Encümene vermeleri ltmmdır. (1419) 

Gaip aranıyor 
Ya.n tıırafta fo

tografı bulunan 
bundan altı ı;e
ne evvel Kasım.. 

p:ışa un <leğır

meninde çal~
makta ol:ı.n ko
cam Köstenceıı 
Sadullah oğlu 

Yusuf Cavlı beni 
.-.,,...,_ ve 1k1 çocuğu ile 

bırakıp gl~ 
1 

' tir. Her kim ne-
rede oldu~nu blllyorsn aşağıda.ki ad
rese haber vennC31nl r1ca ederim. 
Kaınnpa§a Hacıhusrev m:ıhallesi 

Yeni sokak ll3 No. Nurzade Cavlı 

Zayi - Bursa nüfus memurluğıın
dan aldığım nüfus tezıcereml ve be
ınberinde BeyoRiu yabancı askerlik 
şubesinde mukayyet askerlik tezke
remi kaybettim. Yenilerini alacaRmı
dan esklslnln hükmü yoktur. 

318 doğumlu Mlşon oRlu Nesim 
Kara.ko ArOll 

tJadı aranıyor 
İyl blr tı.Ue ne'Ullnde blrlsl blr 

1 LAN 
Büyük tamirat atölyeleri olan Anadolu'da bir müessese 

Atölye Ustabaşısı Aranmaktadır 
Aşağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuzlyle İst. 176 
posta kutusu adresine yazı lle müracaatıan: 
1 - Türk olmak, 

2 - Mühendis veya Sanat mektebi mezunu olmak, 
3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapmış olmak, 
4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve a.skerllkle al~a.sı bulun
mamak, 
5 - Sıhhl ve ahlAkl vaziyetıertnl vesikalarla tevsik edebilmek, 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vukuf ve pratik tec
rübesi olmak, 
7 - Marangoz işleri, pik ve san döküm, teneke ve saç işlerile 
kaynakçılıkta, işlerin umuml takip ve idaresini mümkün kı
lacak derecrde umumt malfunatı olmak. 
Almanca veya İng1llzce okuduğunu anlayacak derecede olan
lar tercih edilir. 
Elverişlf olanlar kabtllyetine göre 250 liraya kadar aylık ücret 
alabilecek, hayat pahalılığı zammından istifade edecek ve iş 
kanununa göre yapacağı fazla mesaiden aynca ücret alabile
cek, 3659 sayılı kanuna ta.bl olmayacaktır. 
Aynca çalışma, Uyakat ve gayretine göre takdir edilmek üze. 
re senede iki m~ nispetinde lkramlye de verileb\lecektir. 
Müessese tarafından b11Abedel konforlu mesken temin edil-

mektedir. 

aylık ve dlğert üç yaşında 1k1 ço- •• ş A R A y A N L A R A 
cuğa bakmak üzere tecrübeli ve 
mesleği bUglU btr dadı lAzmıdır 
Amı edenler Galatada Voyvoo;, Devlet Denizyollan Şehir hatlara gemilerinde çalııtırılmak üzere 
caddesinde 24 numaralı Felllu meslekten yetiımtı, askerlikle allkaeı olmıyan Büfeci ye Yardımcı-
Elektrlk mağazasuıa müracaat a ihtiyaç vardır. Taliplerin KaraköyJe Vagonli Uıtünde 11 numarada 

Nl~ntaş lle Maçka arasında 16/ edebUlrler Kantin lmirli*ine mUracaatlan. 
11/942 tarihinde saat 11 raddelerinde iill•••••••••••llli illllı••ılmllllm•••••••••••••••••••• 
Karkotll kahv& renginde portmen P-~~~·1!111•••••• .. 
dört çocuk ekmek karnesi ve Taksim S b) k d • t•• •• 
nüfus menıurluğundan veıllml.ş olan a 1 enız mo oru 
nüfus tezkerem Beyoğlu yabancı as
kerlik şubesinden aldığ m askerlik 
tezkeremi Takslınde kömürcüden alı.. 
nan kömür karnesi kaybolmuştur. 

Bulup get.ıren memnun edllecektır. 
Aksl takdirde hükmü yoktur. Nüfus 
tezkeresini bu adrese göndermesi 
bilhassa rica olunur. 

Yeni.şehir Dolapdero caddesi 35 
numarada kahveci All Baba ellle Petrı 

Teknesi mükemmel ya.kında 
~l tamir edilmiş yelkenleri, bor· 

dıı. 'e havale mU§ambalan dl· 
namosu mficeddet 60 tonluk 
mazotlu 80 beygir tlfCkll Dulç 
Dizel mak1nea1 yeni Jı:onmuş bu
lunan noksansızdır, Sntılıyor. 
Milracant: Unkapnnı Ayazma 
caddesi 204 demir tüccan Kara. 
kin Arapyan, Telefon: 21710. 

Gaip çanta ve kitaplar ~llallll tJrolog • Oııeratör 

19/11/942 saa.t 18 do Saraçhane Or SUPHı· AR iN 
tramvay durak yerinde içinde asker! 1 
kltnplnr bulunan kahvo renkli bir 
çanta kaybolmuştur. Bulan ln.snnt
yet namına Aksaray ı>olls merkezine 
veya Bnyez!t fnzıbat sub83'lığına go-

İdrar vt tenasül yolları hasta
lıklan mütehassısı. Taksim Bı
raservller cııddes1 No, 59. Tele-

SACINJZ OÖKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESIRlNt DERHAL GÖROilsONOZ. --

Puvantör ve anbar memuru alınacak 
MünakalU \"eldletl devlet llmanJ:m işletme umum müdür1üitiınden 

Kadromuzda münhal bulunan puantörlük ve an.bar memurluğu lçın 

3 birinci kA.nun 942 günü saat 1!1 de umum müdü/lük merkez blnnsında yn
pılacnk imtllian ile lüzumu kadar memur alınacaktır. 

Aranılan şartlar: 

1 - Memur olnbllecek kanuni evsafı haiz olmak ve 35 yaşını ıı~cmck, 
2 - Filen askerliğini yapmı§ bulunmak, 
ıı - Orta mektep mezunu olmak, 
4 - Şıhhl durumu bu vazifelere müsait bulunmak, 
il - Yuka.rda yazılı veslkalıı.n ve dörder ndet fotoğrnnan 1llşlk olarak 

bir dilekçe lle umum müdürlliğe 1 blrincl kflnun 942 aksıımına kadar mli-


