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Allbı'a 22 <Te1efcmla> - SoN>Mar 
OeUrl geçimine yetmeyen bir lerlle sabahtan a1qama kadar at blUJarmJn dobmoncu b&ft& Jm,. 

Jaaım vatand8f}ara en gerekli =· §lmdlye bclar yorgun. tusu Wcln de kalabalık ae,vlrcl 
glJlm ve Jlylm eşyasını dalıt. utunun çotılitu nispetinde aç &ıtlnde :vapıldı, Rell1cumhur MWl şet 
mak, piyasadaki para bolluğunu ve çıplak kalan müstah:slle fazla İnönü d• ipodmnu terefiendlrerek 
Warhk vergls1 ve şeker satışı yol- kazanç ümld1 vermekle müm- kofQları IOllmı& tadar tatn>ettt. 
lanndan tuıarak tiatlere k~ kGDdilr. Hüktmettn köylü mah· BlrlDc1 kofu1u otucaıı b7-andı, 
den tesir etmek, vurgunculuk 8ulön11 bu sene pahalıya almak mtlfter* blJıll san:vana. 106 kurul 
ve lstlfçınte elden geldilt kadar polltlkaaı,;lecek yıl mmılekeU T8rdl. atncı topda ceyllııtek bl
eııgel olmaya çalışmak... Hükd- en az 4t1 mlaU geı11fllle kavut- rtııct, Boikurt ltlnc1, Bora tıotlnctl 
m~. pahalılığa karşı bugün turaeaktır. oldu. Mlft,erek bahis ıanyana ıoa 
lçln aldJtı tedbirler bunlardır. İstlhsall arttıracak tedblı1er kuruf, pl&leler 121 Te HO kU1'11f Ter-

Bunlar arasında en kula yol- aramı.da göz önünde tutulacak dl. BoUurt damızııt evsafı haiz 16-

Anadolu'nun muhtelif mınta
kalanndan yakında mühim 
miktarda pekmez gelecek 

Sahlbl: Hecmeddln Badat - Nepiyat mtıdtırtı: BUmıeı l'ertclup El - Aqam 11&\bua 

BU B•B• a Bi 'l'BL&B•Pl·Aa 

Ruslar Stalingrad'ın şimal ve. 
cenubunda taarruza geçtiler 
Sovyet tebliği iki tarafta da mühim 

muvaffakıyetler elde edildiğini bildiriyor 

~ıe:;ı::n:0:: ı= e1ı:::nb~1r1:~azı':~ sata- :1d::!~ ":: .:::. Londra'ya göre Stalingrad şehrindeki Alman kıtalannın 
çok vat.andqlaı' kendilerini açık- rak eline para geçen köylü, bu da. • ti "çl ğe b J h 
ıa taıımı görerek üzülüp sızıa- parayı, yaı•ma düzeyhıl yüksel- ttpca totad& naftlaclro blrtncı, vazıye gu me aı amıı r 
myor1ar. •Memlekette yardıma tecek feldlde harcama tmtA.nıa. Kanca lldDcl, Kanblbet 1lotlnctı oı-
muhtaç oJaıı)ar toputopu bir nnı bulmalıdır. Milstahsll, eUne du. OUl:van 20I, pU.se lOO k1ıruş ver. MoakOYa 2S <RlıdJO> - Dtln fU hu- urleıtmıs ~ mldl"eem ,.,.., dol: haftllllnde b1:J1t mSQuta ta 
buçuk milyon klşl midir?• diye geçen paranın işe yaradıtmı, dl. D6rdtmctl 'tofuda Haspa blrincl, B1llll teblll nepoed1lmlftlr: 8oTJet ~ rak mun.tfdlptle llerlemlft,lr. Bir arruza ~. AlmanJv n 
soranlara raslıyoruz. karmnı doyurduktan sonra çoluk İz ltıncl, Pulat 1lotlnctl oldu. Gan- talan stallngrad'm otmaı "' cenu.. ite.simde bir gönde 2 a1aJ Alman pt. taarruzıan tardeWtlertııı bUdlrlJor-

Bugünkil darlık içinde, yoksul- çocuA'ile hiç olmazsa daha iyi yan 510 pllseler HO, 185• 150 turuo bunda m1llılm baptılar elde etmlf- yadut peripn, ıı tank, 12 top 1mha ıa. Mamaflb R1111arm Teret ~ 
Jarın sayısı şüphesiz daha çoktur. giyinme, kahve, şeker, petrol Terdi. Beflncl kofuJU Yılmaz kazan- terdir. 8t.aUnırad clftnllda meni eclllmlf. 30 atet n«*taa JWlmıltır. ıdnde çok flddeW taarruzda bulun. 
0,le bir zamandayız k1 herkes, gibi ihtiyaçlannı daha kolay gi- df ve PllJan l50 ~~ verdl. t;!°ti alan Jataıanmıs muvaffatınm bir Pek ook esir aldlk. Diler 1>lr t.esımde duklarmı 1tln.f edl1orlar. 
lerece derece, kendisini, f11 veya cı vı dördOncfl kuvo.uat arasın taarrus yaparak burada 150 kilo- Almaz>lar mtlltahtem btr nottadaD Alman - Rm ıwtmıJn on •klslncl 
bu ihtiyacında yardıma deler Necmeddbı Sadak çifte bahlate Ceyllntek - Kupa kom. metre meatecı. Sarafbncmo ttbrlne atıJmıpr. ıooo Alınan uterl ~ ayı b8fl,arbJi Almaz>Jar oot mm bll 
gömıekte haklıdır. Bir dlllın ek- (O..... eahife 2, .._ t de) blnezonu 1280 kurut verdl. yatın AJmuı cephtd DO kllomme edllmlftlr. 21 mlınJJ6s, H llper ha.. cepheyi mtdafaa 9:* mecbarlıe-
mekle bir avuç bulguru hükd- PD1fllllndl, ftbr.ln otnubundüi Al- vam, cephane d"olu 2, J11ecet dolu tmdedlrler. Jl'Oft)J+a ı " Taaplt'. 

mettn merhametinden bekleyen Parti kongreleri man CllJlıtıll de. tuometre smlf. 1 depo, dller ıe.aım .. ~- detl .. ddl&U RU4 ....... ett cep. 
uk ııttncte JUl)ımltu' ı atin llıu ~- Ur. benin Jcmltdmuma tmkb bm.tma-

klmse81z lbtlyarla mllyonl ma- PJllDll&rdaD ..;.. .,,.,_ tıtaıan steıtnpu'Dl eesı.._ Mktr! DUfbr. B1llln için Almtnlanı -. 
Jdııelerfnln yedek parçasını dev- 80 _ 70 tuomeıre tıerltmlflndlr. Laneli1it&hıelt, AlmlD <ar ... Urıl ıacaJrJan ı 101 ftnbr: 
letten bekleyen zengin fabrlk&- Don nttumtn talk IQJlllDcla " lmaıak ....,.... Onlarla Ubıt nok-
1&', yahut aon moda emprime Dün E .. k k . ) d .,,~ 19 ldlıımeD ..,_.,,ta 111&16d .. ll. bir AJman dment 1 - Oesıb9Jl ktndl amalarl19 111-
aetfrlJmedlilnden sızlanan züppe .. yup aza ongresı top an 1 ıraı., .... KrltmılOJlblbh .... bwim ~- ..... " l&ltarak ıbdot mmtüumdan ... 
tiayan tendllerlnl llkmtı tçlnde k11ometle Olll._d& Anpııtrcna '*' 111r edo••.ur. nm.dD taDta ıt ..,,..., 
g&ilp htıtamet yarclımma muh· mühim görüşmeler yapıldı llhıl tle ~ •l*dfbnlft.lr. aJaıı kumandlm ile-........... 1 - Ballbı• tadar llPtldlllD .... 
taç •Jarlar. XıtaJarms bll taamllda AJmanJum mlltlr. "1l bir Dl ~ otuna cm. 
D-..ı..ı.. ........._ didl ılerln ı plJadl. ı mhlı ttrn-tnı Xalglt Clllvp dolalaDda •JmnJa.:. aubafUa ............. 

anaa ~ D~ 88.• Cumhad7et Halk Partial E7IP terdar yapar illr.eleeinin temizlenm6" etmfl1er f ttmaentnı allı bJ11ıa at. mı 1 bqı htoam11 tudıtdllmll. -

b~ m~~altı ~bl-.. ~ a- koap.l dUD &ileden 80DJa el 'H ftPUf ..ıerlerbün ~oialtıhu-. ra~. l lbllk ...... u bin teJanam 11ı11: f1111tal .J...~ -~ ~~ 
u- J-- z..., ..__. E,1tt.W ba .......... to~ ~ lmWal eaclcl.iaiD tamiri. t*. •tap,'*'* ........ w il- •·-~--·-• • - -.- .JI .__ -•·· H 

halde daha fazladır. HükGııieı, ....... , ~· PMll Vi1fıırat 1.._ ...,_ plldl1cııll ..... il ... ~ _.. &IQI,., •• t19 ~ -..ıa PMIH llr. 1RI mnUe lflda-
JÜllS b1i blr buçuk milyona 4e- hqetl niitl B. s.at Hqrl Oıaflpla. Wr kııMa• .._ ....W. Yd M1tr s 1 lg lr 14--il*• .......... ela .... Mil'a bah•met 
lll, bet buçuk hattl on milyon Umumi meclie balan. EJUp u,... Mallar Pazarlarından ka,llafla itti- .......,...._ 'ftlıl'I• • dlftm '-- a <AA> _ a:;:;._ BlrSDol JOl en m1lftıf* tı. •--. 
qfıaadaıa UCUI, yahut bedava ...... B. suı Yieer Y• eair Parti hd ..... Ayazma civannda Türkite .,... stallnpıl4'ın Clllubmıda Alman b&t- dok '"'*""'in t .... .......,.4 -

le, glJecek ~= hlf "1P- lllıll)lupkn haıır balamutlardu. çiflillala Utim!W. ile arazitiaia kly• .....,. il <~ - DID ~ ._ IUlldlllDI .._, ...,1*cllr. allr =~~- ,~ ..... 
~ -1m\ ta~ • . • , ..,... trid. .... ~ 1El 8'fJet ~ .., ~......- liıiıı al • .. -·- - ,ııe 

llll!'t'~ mUbdtit rr · ~ mr dAtor ı.dia~-- =--~~ Al(?= ~tir. J~iim•:.•_..._tr:l•S 
1ım oevıDl'D'&f.: :~ ~JWI Dmiill .. daimi ,..... ....... 'tu.L._.., ~ 1 • hiDd. JJıUmale, ,.ı ........ 
~ln darlılı ve pah•" ~ " •••~ ~ ....._ 1 4..._.•t.:l-......... wt ftr llM& f =dır._ -=~ •" 1=.. .....,._ latr ne pnt:0ma oı... Gl-
.... .,..t' ta .... _ .. ,... -· .._..... ~,...... --"" • ~...... - ....... , l ............ ıt'b' ............ 
tfaluran sebeplerin A~- Bundan ıonra idare heyeti rapooo Eclimtbpa • Cihanair otobUtUnün bmm M lifllıtll' .._,...., .... t llil' • • • 41a -...- (tlnkl •wnler TUÜıta 
tllr: Yokluk. Eğer memlekette, ru, kaza idare heyeti reill B. Şahap Ramiye temdidi. ekmek ıatıpnm Tflbllh ,..,.... m..- dlul)ur Jar. ~al ..._ iMi'* lae.. A1mfwdıg ~ ~"Ja .._ 
hOk'OıneUaı*t altı .J!!!~~ Efe tarafındaa okunmUf, bunu he- mahalle tubelerince de yapılmul. ~: dlWHncrad Nıırtbllr maball9- -~....:.:ı:=:: llDdenDele lllllbar olrrımllU*. 
nı UC-. Jidlrlp &&.JW&,.. ~ eap np~nunun okunmua takı'betmit- ma.tabtil olm17M ameleye Toprak llnde Uteıt klltt•Uerlmil Almanla. 1ar taratmdan teaDnılfth: ~ JQl. mtdafaa .._,.,. 
kadar mal, yahut hilk6mettn bu tir lclaN heyeti raporunda. yapılan ofi1Çe un verilm..ı. Mahrukat ofial. rm htcamJarmı plı*tlrtmlfler, d1- 3 ih • J • teala ft ba nreUe mM&IM _.. 
mallan pahalıya alıp zararına ... ·yapılacak itler~. Bu nin Eyüpte bir tube açmw. ter blı kaimde taamm ederek bi- tima_ ntln bu 11ne de tatit ectOmeel da-
~tacak b\ltçe kudreti olsaydı arada Eyflpte Evkaf -.ta.etinden Bundan eona dilekler ilzerind• kim bir teplJt ele l'OlnDllllldlr. .. ....... il <A.A.> - 8al1ar Dan ha muhtemel ile de bunun Jcbı dl 
zaten zorluk çekmezdik. batb Kızılay tarafından da 'bir q- konutulmut. bilhe•e fmnlardaki ia- ~ llmA1 batmula Ur b'fllnde, Kaftıu.Ja'da Alallr, .,._ mtlhlm lbtlJa' tuneUerl b1lhllıdal. 

Hazreti İsa, bir fıkara sofrası. hane açılacaiı. bütün hazırlıklaruun dihamı azaltmak için tubeler açı].. müK~~~· .1 ... Jr.ı _ __;_, k 
na oturmuş, okuyup üflemiş, tlc; tamamlandığı ve bu .,hanede 2000 muı IUzumu Gzerinde durulllJuıtur. T L•b 'd ..-- ...._~ ÇO 
ldşlJik eorba ile yüz kişiyi doyur- fakire aıcak yemek verileceii. Yaı- Parti idare heyeti ve Villyet kon- unus ve ) ya a kar yqclı 
muş. Başka bir gün, voksul btr dımaevenler cemiyetinin ıubeai ta- greaine .pdecek deleıelerin seçilmetl Viell7 2S <A.A.l - D. 1' B. alana 
balıkçuun ağını btr parmak işa- rafından tatil zamanmda her gün yapıldıktan sonra Villyet idare be- Kafta.l:va'da Nan br JlzODdea 
retile öyle balıkla doldurup ta- 700 fakir çocuia aıcak yemek ve- yeti reiti B. Suat Hayri Ürgüplil ı ı dal yollan geçllmtl bale aeldllhıl. 
flnmşbr ki herkes şaşakalmış. rilcliii zikredilnıi tir. söz alarak çok dikkate pyan beya• çarpışma ar o uyor bu Jlld• aated bareklbn durduta-
Saracoilu, Mesihin bu muclzele- Milteakiben, geçen koqredeki d~ natta bulunmuım. Ezcümle demir nu blldlrmettedlr. 
rlne şu anda gücü yetmediğine !eklerden hanperuıin tatbikma im- tir ki: -=========-==-----==-
kim bilir ı 1 yanar' kln bulunduiu. hangilerinin tatbik cParti itlerinc:M muvaffak olmek A • T T bJ ID' '1 M k a & I e •• 

H kfıınet, az çok doyuracağı edileınediii izah eclilmit. bu aeııe için biribirine yardım prttır. $ahal merıkan uçak)an UnUS Ve ra USB ----------
vatandaşlar arasında, elindeki Eyüpte bir apor saban ile Halken menfaat aramak doiru deiildir Ben b 1 d b J d J Birka~ /ııatı 
1mkAnlara göre, sıkı bit;. seçim ve Halk Partial binalan yapılacaiı bu harap lııinqa her defa ~ ile ağır ÜCUm 8r 8 U UD U Br T 
zorunda kaldı Bu seçlıril nasıl müjdelenmiftir. airclim. Burada ıılrdüiüm birlikten laa6er 
yaptılmı da Başvekil, rakamlan Dilekler etrafında ilk aözi1 del .. doia)rı ümitle çıktmı. Tenkitlerimiz 
bile gtzlemiyerek, nutkUnda en geler~en ve se:zeted arkadqluclaıa de ~ lmklnlar c:lahilind• Lamlra 2

0
3 (AA) - ~ UbJada ıMiziacl onla ApdaWa -·-

açık şekilde anlatmıştır. Kısaca- B. Failt Güneyı almıı ve athaneler- imaflı Te tuurla olınalıdıı: Konpeo gilnU Tunuı ta deri kunetlerimls bir mmtakumc:la d..._.. ,.,__. te- C•mtıl•;a. din olmchıi W.. 
il, hükt\metln yardım edeceği de yedirilen 700 çocuiun Eyüp lçia lerde ediııcliiim lnti~ söre _. ~ mWı koluıba alır b71plar mu halbadec:Ur. Am.nba alır~ aç banc&ı 
vatandaşlar, gellı1 çok az olan, az bir yekGn tuttuiunu hakiki muh- . çl .. d. ki. Türk. m& ız v•clirmlttlr. Almanlar Franaaa kUT- 1»arc1ıma tanmei•rl Trablua lima· M.carillaada ....._ tarm da-
kazaııçlannı pahalıhl'a uydura. taçlann aJTtlmaqu ve' miktann ço-- ;:k,;ı!:' dUelderde ı,uıWUD';OT: yetlerine lıflcam etmJ,ler, fakat mna twm elmltler, btıçok bllyGk a Jis allmııt ..,_ ......... . 
mıyan, uydurmatanna da tmkln iaJhlm••ın 1.temit. Halicin dolmaıa Ewe Lu dilekler liükıametin ıvui- Fraw mWu.nmeaW m.......ıar- ,....,..ı.r ~ardır. Bale•· ı da ,..& Wr .... .... 
olmıyan insanlardır. itinin Villyet konpeıiae bildirilmr fe bildw itlerdir Bunlar araanda ~.~· AJmea bnetleriaia .._. lcirl. ı 1 l 1 l aiJ1•"8k 

Bu yardmıı büyümsemek de ıiıd ~lemittir. B Faik;.,. meiel .. ;rapJamıpalar ~ hiildbnetin ye .--• fNllPt ..-Vorlu. ita) a'd eli .... .... 1 tat • ı 6 
• ..-. 

yanbf olur. Hük'Qmetln vereceği lerl etrafıııda durarak memlekette Partiaia clGpmm.diif delil. ahval Cumart.ıl ctlDI A.erika ~ Y 8 en fe Ah 'I'• 'a 18 ._ eo ,..... nr.. 
18Jlerle o fitandatlar beUd çıp- menfi propapnda!Ua bqa laer do~• mu .. 11.. ~ bleleıi Taa- lalcum ~. SWrbolm il (A.A.) - 81cDJ& -.. Wlllia ........ .._ .._. 
1at kalmaz, karmlan belld do- Partilinin vaziledar oldaiuna lzala 7apıJmw:lalada: Partilinin boZpDCG Y....ı. 1 e.,11119 lmM edilmlt. bir- ve cenubi itaıya'da bir llUJ&ya ........ _ 
pr. l'üat bu yotsulluk Uatesl etmittir. 

8 
Arif d u delD, ~ i-ı.- ...ıa balaD-;;!,~ ~ bir~~..!!"'~ ~temel ı..i&. ..,,.... wvıM __. 

llfmda bJdılrlan için mzıamp Eczacı • e. r11rn menm.,. mua l•-ndıır Bitin cihaa ateı ye • .. ..waJ9 .,,_ """™ ......, ,. T.._,.,. 4nl • f Wı aooo klo-
bndHerlnl de yardıma muhtaç lanmp. içinde bulunduiamuz .....- ba iPıııde .~ 1"lrk;,. bu tehlike- maetm. d....._ Alma ataJarma el Jrmmmttar. .. ............ • .,,, Wr ti w. 
l&'eıılerln oolu, emini• ld bugün itin e1ıemmi7etial halka anlai:malan lereda mk aallam bir ;rolc:la k...U tnalannaa taammm& ............. LIBllra 21 (A.A.) - ftalJID loWıt ... ~ •••••• q .. , r 
bnrvtan pnlf bir geçim setiye. IUZumunu te'bariiz ettlnalt ve c.ı.. mubUeratma ku...tle ta.-k Jgla A~ IGI ~ittir· Bir radJomumı llllellll "•ldo hlı- .m 
alndedlrler. 79 Dih7•t ıverilmietir. ayakta 4...,. •. Ba ancak bizim le- clkdinci AbUa ...,..... .... .,. bcJmbantnwnlm a..m. bin- .. ..... ... ..... •• ' -

Hüldlm._!!11~ darJJlm lkind,_~~ ~~-'~~~ deklrhlmuzla ma..k&adUr. ~~-~ .. • m. : ~...._ ~...!!~ ...,. a1ııw ı•ıuı,or. Kı• il""" 
&ıüne 5~- 18ft8nlar da pQna o .. _....... &aDU1 wuun...-. .--. an.-"CI"" .... .,.,..... -•- -ı- ........... 'oplıırb, 
Jalll)ıJOl'lar Bu yardun her za- Bunlann bqlıcalan 1Unlard1rı Def. (O..- ....... ..._ 2 de) bu edilmiaıllr. ml§ttr. ' 
manııt o.mu, derde tam çare 11111111n•11111111111111111111ıuu1111111111U11111u ....... 11111u1111111111 ı :s • ım•--111111ıu11111111111-11• 11111111 Halh da cesa laalini 
de delildir. Hük&netm yardımı, almamalı 
ftaUerl ddlayısile düşürecek bir 
ledb nUr. J>oirud!m doğruya ıs. 
tthsal merkezlerinden alınacak 
la mallar, şehirlerde alıcıyı azal. 
tarak yı genifletecekttr. 
;v'arhlt de parayı azaltıp 
ftatıer tberlnde tesir yapacaktır. 
911 halde, htıktlmetln tedbirleri 
ne ~ bir bu~ milyon "a
tanclqm ıst1tadeat ~. ne de 
l&d zarar ermek 
hedellnl yor. Bu tedb rlerln 
net d zengin fakir, bü-
tün millet fa da: görecektir. 

u dırki b da 

T.W..Tafö•....,.....__. 
talr ................ le d8rt .... 
d-'»eri .._. • L .le ILwm da 
llbmb ıııtldJoNır; l.tenWa ....... 
... .... ,.,.. .......... a.char 
...... - ...... iJi ...... 
~ .töıt ... ,... bpebl. 
=·nıhr~ 
F-. ._.. .._. Çlkaraa flftDe 

-.. .... k ........... lammd ... 
Fmıt .. caa .... ...._. cliit&r-
.._,. tekilcl• olmahdar. K.di 
...... .... ekmek balamı.Yarak bat-

• b ,..-. .w..ı., mittlderi r•rd• 
~ .......... artbnJarlar. Bleııll'"9 
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HARB DU~UMU ZOR 6ELiŞi 
Yolcu yolunda gerek 

8 tttfuı gazeteler yürllınenln de:;.crinden 't>ahsediyor. Kısa 
mesafeler yilrilyerek abnırsa bundan vücut da faydala· 

mrmıı. BattA bir İngiliz atalar 6U ((Yarım aaat yürümek iki 
saat uyumaktır» diyormuş. Daha neler sayılıp dökülüyor. Sanki 
JUıiiınek bize yabancı bir şeymlf gibi. 

Biz yiirüyen bir milletiz. TA Orta Asya'dan kalkıp Avrupa 
içerilerine, Afrika ötelerine kadar yilrlimtqtiz. Şimdi durduğu• 
ınuzu g8renler bJzi. yürümekten vazgeçmiş zannederl~ alda. 
nırlar. GezinWerimiz vatan icindeld yollara tnhlsar edıyor. tı. 
tildJI savasına biz aGüneş ufukt nn şimdi doğar • yürüyelim arka· 
daşlnrl» şarkısllo başladık. Yurt içinde mllletçc en büyük yUrll
yfiŞ'ilmüz bu oldu. 

Fert olnrak da yürümeyi evcrlz. Memk et çocuklıın için 
beş nltı saatlik yürüylişler lnsa gezlntilerdir. Köylülerhnlzden 
Jıer biri ş:ı.mpfyonluk mndalynlan taşıyan bir rnnnıton yarışçısı 

kadar mukavemet yürüyiicüsildil r. Onun için dinçtir, sağlamdır, 
yakışıkllliır. Yonılmnk nedir bilmez. Nirın yorulsun? Atalannıu: 
cYolile giden yorulmaz'» dememiş mi? 

Yiirümek vücudii güzel tutmamn tek ~m-esidir. Şehirlerde 
tramvaylara, ofobüslere fatla itibar edenler bu bakımdan çok şey 
lmybctmislerdir. Biitün şişmanlar 3ehfrlerdedir. Nasılsa az yürü
mek yoluna sapmışlar, bu yiizden vUcutınrının inoeli~>iııden, çe
vikliğinden olmuşlanb-. Eskiden şchll'lerde daha çok yüründüğü 
ve sokaklann daha güzel insanlarla dolu olduğu Baki'nin fU bey· 
tinden açıkça bellidir: 

Servkametıer iki yanın alırlar yolun 
RAhı gülzara daner yollan tstanbulun 
Zaten insan _güzelliği otururken değil yilrilrken bütün t.afsf. 

lutile meye.lana çıkar. Onun için şairler sevgilllerinl derin derin 
seyretmek için onları sık mk yilrfimeye davet ed~m.lşlerdlr. En
deronlu Vasıf: 

O gülendAID bir al şftle bürünmüş, yürüsün 
Dedikten sonra nrtık kendisinin de yerinde duramayıp 

peşinden sürükleneceğini itiraf ediyor. 
Yiiriimektcn hiç bir şekilde kaçmmıyalım. Blldiifmlz cıyol 

yürümekle, borç ödemekle tiikenlr.'D Allah blle tnsanı saaaete 
garkctmcğe karar \'erdiği zaman ona cıY.ürll ya kulum!» der. 
'Yürümenin bütiin faziletlerlnl hatınmıza getirerek öyle kısa 
mesafeler için tramvay beklemeye kalkmıynlım. Yolcu yolumla 
gerek. Şevket Rado 

istihsali arttırmak çareleri arasında 
fabrikaları da düşünmek zorundayız 

(Baş tarafı t inci sahifede) mahsulleri kadar !abrika yapım· 
derme imkanlarını bulduğunu lannı da düşünmek zorundayız. 
görmelidir. Köylü, artan parası- KlSylUden daha çOk ekim ist.er-
1 b' tın alamadıl7ını gö- ken fabrikalann daha çok ve-
:_ ır şey sa 0 rlmU olmasını da beklemelly'lz. 

rur, .k~za~~ı. ~lspetinde yaşayışı- Yalnız bir buçuk milyon va. 
nın 1yıleşt gı~ farketmezse fazla tandaşa dağıtılacak g1y1rn eşyası 
çalışmanın luzumsuzluğuna ye- içi d ğil k b la 
nlden inanır yahut kötü israfa n e • azanmaya aş yan 
sapar ' müstahsilin llıtiyaçlanm da kar· 

Bn~tın c;aresi, toprak istihsali- şıJar_nak bakımından hem Devlet 
nfn 0 • .,almas:ma karşılık, diğer endüstrisi, hem husust fabrika
m n kdyluye vermek, hiç ol- lann ç~Jışmam ve maliyeti üze

onun bnlup alabileceği rinde dıkkatıe durmak gerektlr. 
.. .. Öyle sanıyoruz ki hükfunet bu 

yPı r k d r oturmektir. isl d eşgul olmak karannda-
Du usult n favdasıru şekerde d e e m 

göı ilk. Bu sene çcktiğlıniz şe- ır. . A.t 
ter ajnntısı pancar kıtlığından Fabrikalar, teknlk ve teŞdl 
do du. Hem mahsul az oldu, hem becerisi bakımından kendllerin
panl' r az ekildi. Hükumet pan- den be~enen ~m verimde mldir
car f tini biraz arttırmakla be- ler? İstihsal bır ~ misli ~
rnbH pancara karşılık bir mik- maz mı? Devletçıllk, asıl bun a 
dnr ~~ker vermeyi de kabul edin- imtihan verec.ektır. dak 
ce p~ncar ekimi birdenöıre fnz- NccmeddJn Sa 

lal tı. p • k 1 • 
Bu um.ılü. derece derece, öteki artı ODgre eri 

topınk mahsullerine de tatbik (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
et k faydalı olacaktır. 

:Runun faydası yalnız toprak Bugün tek ıztırahımız hayat paha-
fa h~nrnln artmasile kalmlVa- lılığıdır. Daha yakın tazih göz önil
c k köylünün va ama cviye"'int ne getirilirse. bu basit gijçlüğil yeın
vuk Jtmeve, ona daha medeni mcğc göstereceğimiz birlik kafi ge· 
bir h vn4-m tadım v rerek fazla lir. lrade5i zayıf vatandaş görürsek 
c 1 !""manın verimli olduğunu öö- ona milli birliği telkin vazif~zdir. 
rc>J ·e vanvacaldır. Bu suretle Harbdenbed geçirdiğimiz tehlikeli 
eM edilrcek en geniş, en ileri zamnnlann nasıl atlnhldığını, bu 
n t're de memleketin harb sonu memleketi idare eden adamlann va
f' n m ine şimdiden düzen tanı nasıl selamete doğru yürüttük
verm . fabrikaları köylüye, köy- !erini bütün vcsikalan ıtc doküman
lüvti f br'k 1 ra müsteri yapa- farı ile çok yakmda §Ükranla göre
rn ir'l. t1 endüc;t i arasında ceğiz. Vatanı.., &ağlam d.ırması için 
ınılh el rl i in den l ~ vara*mak yenilmiyecek hiçbir zorluk yoktur.> 

hr k Türkiyrnin r;elecck- Alkış! rln dinlenen bu nutuktan 
t ekonomik geli<\imlne tek sonra Milli Şefe, B~kile, Parti 
şartt r. genel sekreterine tlizim telgraflım 

Bu demektir ki istihsali arttı- çekilerek kongreye nihayet ıveril-
r k tedbirleri alırken toprak mittir. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefnka No. 133 '=====-
Yazan: (Va - N6) 

Beşiktaş, Fenerbahçeyi 
Yunusta çarpışmalar başladı 

2 -1 mağlup etti 
Galatasaray, lstanbulspora, Beykoz, 

Sekizinci ordunun ileri hareketi 
<levam ediyor, Ruslar Stalingrad'ın 

cenubunda taarruza geçtiler 
Vefaya galip geldi 

Şimali Afrikadaı 

L1g maçlarına diliı FenerıbaJıçe ve deği§ttmıek hatasına. bu sefer dllş- Sirenayka'da •ckizincl ordu 
Şeref f>tadlarında '1eva.m edildi. Fe- memlşler ve takmılannı eskl ve bll- ileri hareketine devam .dete • 
nerb:ı.bçe stadt:ıdakl Beaikta.' • Fe- dlrPmlz vekilde çı.karmı§lardı. Buna Agedabia'yı geçmi~. Elarıclh· 
nerbıı-hçe maçı mevshnln en mUhlın mukabil Fenerba'hçelller Ankara.da lat'a yaklqmlfbr. Mar~ııl Rom• 
kal'fılaaınas olduğtuıdan bu stadn bulunan me~hur Flkretl gt;t1rtenık 
bÜ~ bir kala.bal.ık toplımmlJtı. Maç- ı;ol açık Hıı.lldl t:ıkundan çıkarmış- mel burada tnhkimat yapını~, 
ıann tafs11Mını rıırnslle veriyoruz: lardı. ceniş bir sahaya maynlar <i8,e-
TAKSİM 3 Oyuna Fenerlllerl,n merkezden yap. mi;tir. Mihverin Elageihlnf tA 

- tıklan sert b!r hilcumln. ba.§lıındı. mukavemet ıö&tereceği zanne-
Da vutpaşa 1 Beşlktıı.ş müd:ıfnnsı llk anlarda. ve dilmektedir. Mama.Hh bunun 

Şeref .stadmtb günün m: maçı fut 1iste ynpılo.n Fener hlicumlarını katt muhuebe ıcklinda olmıya>o 
Tnk...r.im He Da\'Utpa.şn. anısında ya- durourmakta. mtışk'Ol!Lll uCnı.,'Vordu. cağı, daha z.iyade İngiliz kuvvet• 
pıldı, Kuvvetlerin mü.savı olması Fenerlller kene.ine mahsus g!stcm1 !erinin ileri hnreketni durdur• 
:VÜ:!Unden bu ~laşma ~ çetin <>1an kısa ve ye.den p:ı.slı oyunu ile maktan ibaret kalacağı ~min 

'~· devreyi 2-0 Taksi~ takımı ka· !;!'hr!n~~ =~~r~!°:~ ediliyor Çünkü buradaki l\1.ihver 
zandı. İldncl devrede r.aman, zaman lışmalannın semereslnl ,nlluı.yet ye- kuvvetlerinin acrisi Çad gölün· 
&tilnlük temin eden Davutpaşalılıır dlncl dakikada gördüler. . den ılınale doğru ilerlemekte 
ellerine geçen fırsattan isttfada ede- Bağdan '}'apılan b1r Fener htlcu- olan müttefik lcuvvetler tarafın· 
medller ve bu devredeı her 1kl takım munda. topun A.nt olarak sola. geÇ- dan tchdideclilmCktcclir. Rom· 
b!rer sayı ynphklanndan maç ~ _ l mesı üzerine geriden yetl§en Rebll mcl'in :kuvvet1crlni daha geri· 
Taks1min gallblyetı ile bitti. ustalıklı bir vuruşla Fenerin golilnll Ye. Sirte çölünUn Trablw tanl• 

çıkardı. .fında hatladığı yere kadat çcko-
Beykoz 4 - Vefa 1 Bu sayı Be~k~ar Uzerlnde bil- ceği .zannolunuyor. 

~ref stadının lkincl maçı Vefa Uo yük blr tesir yaptı. Sallı sollu yap- Bazı tahminlere eöre, Rommel 
BJkOS arasında J'&.ı)ıldı. Halit Galibin tıklan akınlarda oyunda müvazene burada da durmıyacalt ve Trab-
1dare ettı.tt bu b.rı:Jaşna Beykoz- teminine muvaffak oldular. Ve lkl Juagarp ile Tunua aras1J1da bir 
lulann fevkal!de eüttl 'bir oyunun daklkn sonra. .soldan açılan btr' Be- mildafoa hattı vücuda gctinneğe 
dan sonra. kuvvetli raldpler1 Vefayı §lktae hücumunda Hn.kkının verdiği 
mağlQp etmelert ne neUcelendl. Na.. güzel bir pası yakalıyan şeref netıs çalıpcaktır. Müttefik kuvvetler 
sıl olan yenet'l!b rllııtlyetlle maça baş- bir vole şiltle Be.,<itkta§l bera.berllge / buna m&ni olmak İçin Tunua'un 
lıyan vetıüıla Beykmun enerjik oyu.. kav~turdu. ! ccnubuna doiru ilerliyorlar. 
nu !lcal'§l3lllda boca.lB.dılar n ilk dev. Birbirini tak1ben yaptlan bu ~l- Trablw.garpta 30 bin ki§ilik bir 
reyi Beykoo 2 • 1 gaIJı> b1tfrdJ. ıer oyunu çok heyecanlı b1r hale İtalyan kuvvetl vardır. Fakat bu 

İk1nc1 devrede Vefanın vı:.zlyetl te- sok:ınuş 'bulunu:ytırdu. ~"'1ktaşlılnr kuvvetin tank eve motörize kuv .. 

~hesinden, Nor'leç'ten birçok 
hava te§CkkUllerini çekm~ler, 
Siçilyaya getinni§lerclir. Diğer ta
raftan İtalyanlar da hava kuv
vetlerinin bUyük bir kısmım Şi· 
mali Af rikada kullanmağa ba,
lamı§lardır. Cczı:ıyirde mUttefik~ 
]erin elinde bulunan limanlara 
ııecc akınlarını ltn}ynn bombar
dımnn tayyarcleri yapmaktadır. 
Bu sebepledir ki İngilizler ba§lı
ca İtalyan tayyare fabrikalarının 
bultınduğu T orino oehrine büyük 
akınlar yapmağa başlamışlardır. 

Doğu cephesinde: 

Alman taarruzları hafiflemiş, 
buna mukabil Sovyetler yer yer 
taarruz ctmeğe baalamışlardır. 
Bu taarnızlar Don ile Volga ara
eındald .abada, Kafkasyada 
Mozdok mıntakasında ve Tuap
"''ntn ılmalindeclir. Moskova 
tcbli~i Stalingradın cenubunda 
Alman hatlarının yarıldığını, 
Don kavsindeki Kalaç ıehrinin 
geri alındığını, Almnnlann 13 
hin esir verdiklerini bildiriyor. 
.Sovyetlerin Don kavsini ele g~ 
çlrerek Stalingradı baskıdan 
kurtarmak istedikl~i anla§ılmak~ 
tadır. 

Uzak Doğuda ı 
lA.fl edecet1 tahm1n ediliyordu. Nlte- bu ıeayıdn.n sonra O}'Ulllannı dftzeltti- veti pek azdır. Rommel'in elin-
k1m ilk on beş dakika Vefalılar Bey_ ler ve Fener kalesini tazyıka. ba§la- deki motörize lutalarla ltalyan Y.eni Gine adasında Japonlar 
koz ltalerlnl ~r :lçlııe aldllarsa dılnr. Bu mrada Fener mfidafaası askerlerini de5teklemeğe çalııa- adanın §İmalinde Buna ile Guna 
da gol çıkanunadıla.r. Beylt02:1u Ba.. bozulmuştu. Gelişi lfi7.cl vuruşlar cağı anlal]lıyor. arasında eahilde dar bir yere 
!hadır bllglll OJ1lllU .ne V~fa alon.. ynpnrak Be~aşm ışını kola.ylr.ş. Tunustaki harekata gelince, in- aık:~§1nı~lardır. Japon gemileri 
tarını durdunıyordn. Devre .s:m1B.nnn tınyordu. Bu :tırsattıı.n istifade et- il' b. . . d T 'l B' bu kuvıvetleri himaye etmeg" e ,...,_ 
dctru tekrar ~ılan Beykozlular Şe- mesinl bllen .s1yııh beya.zlılar 28 ıncı g ız ınncı or usu unuı ı e ı- .,.... 
hap ve Zeki 'V8S1tas1le 1k1 goi daha dakikada. ortadan ~t eden blr zertc arasındaki Mih'Ver müda- l1pnakta, Amerikan uçaktan bu 
yı:.ptllar ve m!l9 ta bu .sureUe • _ ı akında kale önUndekl bir kargaşalık.. faa mevzileri önüne kadar gel· şemileri devamlı surette bom-
Vefannı maCJiihlyet.1 lle nihayetlendi. tan galibiyet golünü çıkardılar. mJş, çınpıpnalar ba,lamııtır. bardıman etmektedir. Burada 

Al ı b d 1 -" ler Japonlann vaziyeti güç olmakla Galatasaray 8 - Devrenin bundnn sonrası Be§iktnş man ar ura a acc e •ıper 

ı ... _ bul l bnc;kısı nltını1a geçerek 2 • ı n1hn- kazmı~lar, tahkimat yapmışlar- beraber giddetli muharebeler 
Sıı.uD spor yetıendl. dır. Bir taraftan da deniz ve ha- olacağı tahmin ediliyor. 

Fener stadında bUytlk maçtan ev- :tklncl devreye Beşlktaşın hUcumu va yolile kuvvet getirlyorlar. Yer Salomon adnlarından Gundal· 
vel yapılan Galatasaray - istanb1tl- ile başlandı. Fenerlller 1lk anlarda pılacak muharebede bava kuv· canalda Amerikan kuvvetleri 
spor karşılaısmıı.sı İstD.nbul5porluln- tıpkı birlncı devrede olduğu gibi canlı vetleri büyük bir rol oynıync:ıık· y~niden ilerlemişler, iggal ettik-
rm e'k.s1.k bir ka.dro lle çıkması yt1- ve hl\klm killer, BU gayret Beşik- ttr Btıntın için Almanlar doğu leri sahayı genişletmişlerdir. 
ztlndrn zevksiz oldu. Kola.yl.ıklıı. ayu- tnşlılan bunalt.mıı oldu~ndan mü- ... · rl • _ 
na hAk1m olnn Oalatnsarn.lylılar ilk cıarııer bütün enerJllerlle calı§mak ~" • • ~~ 
devreyi 3 - ı gn.Up blUrdller. İkhıcl mecbw1yetlnde kalıyorlardı. 15 inci A 'k , •d Tifo ve çiçek a~ısı 
devrede baştan n.Uı:ı.yet kadar hfild. dakikadan 1tıbaren oyun yavaş, ya- merı aya gı en . ~ 
nilyet11dame etttren san kımuzılılar vaş mütevazin bir şekle döldllm~ gazeteciler 11ltıyatl blr tedbir olarak mek-
muhtellf 1'a.sılalar1a beş gol da.hıı. ba§lndJ. Bu arada B~lktnşlılar dn Kahire 22 (A.A ) _ Amerika- teplcrde talebeye tifo ~sı Yfıpıl .. 
ynparok maçtan a -1 gibl yükselt lbtr rakip kaleyi tehdit ediyorlardı. a gitml olan Tllrk gazetecile- maktadır. A§l ekipleri sem lere 
sayı fark11e galip olnm'k ayrlldüar. 25 tncı da.ltlkada Beşikta.ştan ıŞtik- ~den Juseyln Cahlt Yalçın ve ayrılmış ve mekteplerde talebeyi 

S••J • 3 rll ile Çaçl b1rbb1erlle ça~arak Emin alın b el aşılamağa başla.mıslardır. Bazı 
u eymamye - b~r müddet için oyunu ıterıc mecburl- Ahmet . . Y an uraya g • mekteplerde de talebeye çiçek 

Kaıımpata 3 yet!nde taldılars:ı. da. bu uzun sür- mlşlerdir. Hüseyin Cahıt Yalçın aşısı yapılıyor 
Fener s~adında gtıniliı fik kar~- medl, Tedavller1 yapılarak tekrar tayyare ile Adana'ya. hareket et-- - · -

ıaıması snıeymanl'e ile K1ı.sımpaşa oyuna glrdllcr, Oyunun bund,n son- mlştlr. Ahmet Emin Yalman bir Bursn'da 7 tüccar tevkif 
arasında yapıldı. Kuvvetıerln müsa- rnsı karşılıklı akınlarla. ve heyecansız hafta kadar Mısır'da kalacaktır. d·ıd· 
vı olması yUzUnden çok çetin geçen bir §Ckllde geçtı Her llt1 taratın bU- Diğer 3 gazeteci daha 3 hafta ka- e ı ı .. 
bu maç kn11ılıklı bir eeklldo yapılan tün gayretlerlle oıılışınalnnna rnğ- dar Amerlka'da kalacaktır. Bursa 22 - Halka sntmalnn ıçın 
gollerden sonra 3 _ 3 beraberlikle ru.. men b1rlncl devrede alınan netice _ Vil&yet tarafından kendilerine veri· 
hayetıendl değişmedi ve oyun 2 _ 1 Beş1kta.şın l len manifatura eşyasını aatmıyan v, 
·Be•iktaş 2 _ galibiyeti lle sona erdi. Güreş ntüsabaka arı bu mallan .aklıyan yedi tüccar te'1-

:t F b h l Şazi Tezcan İstnnbul gtireş ı.ıjanlı~ ta.rafından kif edilmi~tir. 
ener a çe fecrübesızl~r arasında. tert1bedllen .--:-- •• 

Mevsimhl en mühim karşıl~"Il'lası güreş mUsabak.alan. dün GOreş Kulü. Eskı hır profesor 
olan Be.şl.ktnş • Fenemahçe ma.çınıı Puan cetveli bünün Fatih şubesinde ~pıldı. Ka• vefat etti 
ııım geldiği zaman Fenerbahçe &tadı sımp:ı.şa ve Güreş Kulübünden 2e .. Eaa Şc f dd' 
baştan başa dolm~ bulunuyordu. 1 Takım M. O. B. M. A. Y. P. gfireşçlnln iştlrAk ettlğl bu müsaba. ~ro.f~or .. Dr. t ra e • . ın 

Sa.at 15 te saha.ya. çıkan takımlar Beş!ktaş 8 8 - - S5 5 16 kalarda alınan neticeler şunlnrdır: KöpTUlil <!un gece vefat etmi§tir. 
§U şeklide dlzlldller: . G. Saray 9 ~ - 2 37 3 14 ~ kilo: ı - mrt (Knsımpaşa), Tedris ve bp tılcmmin mUmtaz aJ.o 

Be§ikta.ş: Mehmet All - Hıristo, Fener 8 ı6 ı ı sa ~ 13 2 - cemal (Kıımmpnşa) malarından olan profesör, u:zu~ ZB.• 
Feyzi _ Hüseyin, ömer, ç~ı - Saim, Vefa. 9 4 2 3 25 18 10 61 'kllo: l - Vahdet.tın (Knsnnpa· mandanberl rahatsızdı. Cenazesı bu• 
llaklo, İbrahim, Şeref, ŞUkrll. 1 İst Spor 9 4 2 3 17 21 10 ıa). 2 - Hakkı (G~) giln Erenköyündeki evinden kaldırt• 

Fenerbahçe: Cihat - Murat, Mu- B~"koz 8 3 ! 3 10 11 8 66 kllo: 1 - Ahmct. (Güreş), 2 - larak Topknpıdak.i aile kabristanına 
ammer • Esnt, All Rıza, Ömer _ Flk:.- Silleymanlye 9 l 3 l\ 13 S4 ı5 Cafer <Gureş) -
ret. Nncl, Mellh. Rebll, Fikret. l Qıvut\"l~~ 9 2 ı ~ 16 S9 5 '72 kllo: 1 - Basrt <Kasımpaşo.) * Gece Erenköyde Etemefendl 

Ha.kem: Samt Açıköney 1dJ. Kasımpnşa g ı ı 7 10 37 s 2 - İsmail (Kasımp~a> caddesinde B. Asım'a ait ha.mam-
Blr g(ln evvel ~ret ettiRbnlz gibl Taksim 8 ı - '7 ıo 36 2 '19 kilo: ı - Mehmet CGllre§), 2 - da yangın çıkmış külhana y~ 

Beşlktaşlıla.r oyuncularının rerıerlni Turan <Gilreş). kın olan 1k1 oda yanmıştır. Yan
gına sebep, külhandan kıvılcım 
sıçramasıdır. ---gibi ..• Ba ı dönerek mahzende &e- - Rız.al Ne var, ne yok yukarı- Halbuki Fethi reis pek meoguldll., 

ziniyor ••• Gözü bileğindeld ıaatte ... da} ... Meraktan az kalsın çatlıya- diğer erkeklerle beraber, o da yere 
Keneli kccıdine ıöyleniyorı cakbm ... Nerede kaldın yahu)... eğilmi§, bı:ıkıyorduı Tashih ve itizar 

Dünkü .ayımızda, Memurlar koo• 
peratifine dair geçen yaZJda bay 

~pll• Vlluf Çakmur'un .imıl yanlıalıklı 
Vekıp olarak çıkrnıftır. Özür dileyo

mo- rek tuhih ederiz. 

c- Cideli on dakika oluyor... - Her :yed blr kolaçan edeyim - Uulan bu ne... Kımıldıyor 
Ah, ne derneğe bıraktım .•. Bırakma· dedim... Meraklanacak bir ıey he ... 
malıydun onu... Şayet . Rızaya bir yok... Rıza bu esnada acvgiliainf 
ıey oluna, ben de .arbk ya,anuyaca- - Peklll... Bırak yükünü ıura- verdi ve ona göz kırparakı 
ğım ..• Buna katiyen kaTar verdim ... ya <la git öteki ıilteleri de getir... - Farkında olamazlann11 
Ya Rabbi! Babam bana ıınet celi- -Ben de içuailere Laber vereyim .. , iene ... Senin haltkın var ... Pell -11nnın11..,1uı1111muıınıtntııııııııuııı111uııut•••1M11n 
yordur ... Acaba onun bedduuına - Yok, yok ... ıB11 yüküm ikıym~ meuuller ... 

Rwı ile Emin, deminki .Utunlıınn jbancasını eline aldı. Elektrik fenerini uğnyacak mıymı} ... Hot. bunları lidir, buraya bU'akamam... Tam bu anda, Köse Emln de, rcl-
ön ne geldiler. Köse, Rızaya kapının yakıp etrafa 11öyle bir göz attıktaıı da bale ettim ya... Ab,Rın t... Bir Köaenin ba§ka sual sormasına sin liç yardnkçuıı da, geriye yığılı-

ACI BiR KAYIP 
Uzun r.a.mandanberl mOptelfl ol 

dutu hastalığın zalim pençesinden 
turtulamayan. şerif ve Salt Ço!n~ 
kardeoı ve Ahmet Çolnğuı babnsı 

dışından n.a~ıl açılacağını iyice ta- sonra ftyaklannın ucuna basa basa, kere dön.ten ... > mahal vermeden delikte kayholdu. verdiler ... Sendelediler ve kaçacak 
rif ettikten sonra: bodrumu? mer~.ive~i~.den çıktı. So· Köse Emin de heyce.andaydı ... ATkaeından da Emin yürüdü. Birlik- delik aradılar. 

- Br-ceremez.scn nah duvann tam fnyı gcçtı ve gunduz.un oturduktan Birkaç kere duvann döner t.aılıı.nnı te yeTaltı odasına girdı1er, Fethi reis: 
§tJTasına yum~ğunla dört kere vu· odaya girdi. araladı, baktı. Rıza: - Aman Alla'h ..• - diye, he ya-
rur un .•. İçen oradan ses abeder... Etrafta çıt yoktu. Ancak kendi _ N d kaldl b _ - Poff .•. - diye hamulcsini aa- pacağmı bileIT'Jyordu. 
Ben gelir aç.anın... Allıih ıelamet yüreğinin cümbürtüsünU i~itiyordu. k) _ ~~ee homurdanıyor~u ı:: mantarın ı\istiiııe bıraktı. - Reis... Battaniyeler, yorganlar, timdi 
ver 'n ... - dedi ve dostunun arka· ğinin gÜmbürtüsünü işitiyorru. ~ be~i 68~ kolumdu .. Çıkı bak· Aç ııunu b~ ... NcFcs alacak hallın adamakıllı ıkımıldamağa illaolamııtı 
sını srvazla~ı. - Yataklan gu:ıdu· Cıcırdatmamnğa ~ll§arak. ~ükü~ sam mı macnk} ... > • P kalmadı... _)'ahu, biz yedi kipi değil mly-
ziin otardugumuz odanın .~kun~e kapıs;nı açh. E\"vda battaruye~crı Buna karar vcr.ecekth }'Uıkanda Çetenin öbür adamlarına döne-- dik) ... Yedimiz <le meydandl\)'ıZ ... 
~ulacaksın ... ~"':'e!ce de gostcnnış- b: gına aldı. Taı;ı yastıklara .aogru bir gürliltü i~ittJ. Dikkatle Jinledi. rekı Bunun Jçinde kim var}••• Oynu-
tım ya ... Hep ını bır defa ~a ~rtlıya- elıni uzatıyordu kı, arkadan bır ees1 Fakat hayır... Yanlış i§ltmfı ola.· - Siz de yardım celin... yor ... Homurdanıyor da ... 
ynn geleyim deme . .. Gürultu patır· - Hah... Yakaladım birini ... __ L B . rıı_ı__ '- l H-L•L_ ha 1 d 

1 B
. b" b d t EJI k _ı· '--~ d CAA... orjıya, ıevgı ıauıu ıoıtu muı. a.ıuıuıtcn, ttan y er, 1organ• 

n 0 ur • ırer ırer o ruma n~ .. • er •yu an ... • aıye ongrr ı. . k I _ ,_ d lar x l Jel R 
O d · 'd · • 1 Am Rı- Rıza rt b' h ,_ l . d" c- Gidıp Fethi rd8e blr adnı~- onun o wıu ~fUYOT u. , satSa ao a saçı ı... ızanın g&-

rn an a ıçcn a ınz... an • ee ır are&.et e gen on-- d eli • d.ği "kil 1 1 d k 1 x.:ı k 
zal Patavatsızlık etme ha ... ihtiyatlı dil. Bir pola tabancasının namlusu, yım ... > e • - Rıza ... Rızacığım Gecikince tir 1

• Y!1 n 5 n en, a pat>• e, er-
ol İ•te cep feneri ... Haydi baka· neredeyse burnuna değecekti. Duvan kapamak ftzereyai kı, mer• sana bir ıey oldu, dJye dclfye dön· li'frlı bır polıs ... Amma, ahDalı~a, 

··' " " p - '-1 b el d. b d Rı tdıx.· l ü t"' moru monma .•• Bunalmııb... enız.. Jım ... Yolun açık olsun .•• DonUncl· annıuı; an attnniy ere dolaıa- ıven aıın an zanın ge Kın m 1 u~... den fırlamı bi fok balı" afbi aol\lt" 
7e kadar ben aenl davamı tçind• rak ellerini yukarı kaldırdı. farltettJ. 1 D~likanlu d 1 r gı 
bckliyeceğim... ••• -Kapema ... Korkma,Jmbıata- - Aman, ne 7apı:ycrmın) ... yor uı 

Rıza, emniyet tetJğinJ ~. ta· ldel&hat, heyecanından bayılacak bey ... Berilin... - dodL - Farkına 'ftracaklar .. . (Arkut var). 

.KULA l'tlENSUCAT FAJ.ıRiKASI 
M llessislerlndcn 

ABDÜRRAHMAN 
ÇOLAK 

21/11/ 942 gtinünde da.ha pek erken 
ça~da gözlerini hayata k.npadı. Cc• 
nnze n:ımllZl Teşvtklye C!tmllnde kı• 
lındıktan sonra ~r1köyündekl ebedi,. 
yetgMıına tevdl edildi. Allah rnhmet 
eylesin. 

e Takvime 
Zilkade ıs - Kasım 16 

S, im. GU. Öl. tkl. Ak. Ynt. 
E. 12,.a8 2,11 'J,111 9,4~ 12,00 1,36 
v ta 117 19 ~ 
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Vatanperver kedi l~ .. ;.. ............................. ~ .......... ...,..~..- • 
1 

Yazan: İskender F. SE~TELLİ j Sokakta bir ahbapla dunnaş. ko
nuşuyorduk. El kadar, minimini te
kir bir kedi, bacaklanrna taJald.ı; 
ıırhnı kabarbp mırıldandı; yiizü:me 
ıirin ,irin baktı. Y anaklamıdan ku
lağına doiru uzanan iki üç U%UD 
çizgi, gözlerine sürme çekilıniş tesi
rini ve-iyor; çehr~ini güzelleştiri
yordu. Cazibesine kapldım; bu yav
ruyu kucağuna alıp eve getirdim. 

Tramvay 
durak yerleri 
Bazı noktalarda yeniden 

tesisi lazım 

Birkaç aydır aynı çab altında Tramvay dura.ık ma.haller!nln azal-
ömür sürüyoruz; aynı mukaddeı·ata tılması, seferlerin çoğalmasına ve de. 
labiiz. Belki de o benden ballicedir. virlerln e:rtmasına sebep olmu.7t;ur. 
Zira: Ancak, IAğved.llen istasyonlar arasın-
Köp~ . Sen benaen alasın ki da. bazı 1sa.betslzllkler yapıldığı görül-

kurkün eskimek bilmez mektecllr. Ezcümle uzun mesafeler 
dedikleri, kedi hakkında da va- arasında. bazı durak yerleri V'-rdır k1 

rittir. Üstelik ne mutlu benim Te- bunlan krJdıt'mak ca.!.z değildi. Me
kire ki. kasabım ciğer payını bizim sell'l Tnksim ile Harbiye arasındaki 
yüz küsur kuruşluk etin yıuuı:ıa be- mesafe h.n.ylı uzun oldultu halde nra.. 

da hiç istasyon y-oktur. Halbuki bu 
davadan atıyor... saha. tamanılle binalarla. doludur. 

Radyoyu açıp heyecalnandığım Taksim 11e Harbiye arasında me~eH\ 
vakit, c. sobanın önünde, IB.kayıt, Sütpagopta bir istasyon ihdas etmek 
kıvnl-ıuş uyu!damakta... Mısıra Al· Icaebdlyor. 
manlar giremem.işmiş! Tunusa Ame· Ortaköy ile Kuruçeşme arasında. da 
rikalılar saldırmışmış! Vız geliyor ..• hiç ara istasyonu yoktur. Halbuki ha.. 
- Halbuki aynen inasnlar gibi o da ntiz kışlık kömürUnü almıyanla.r Ku
bu cemiyetin bütün B.kıbetlerile ilgi- ruçe~me kömür deposuna gitmek 
fidir. mecburiyetindedir Bir çok işçller de 

«Ah! Şu barem ağasının akLnı sabah, akşam blr hayl1 yol yllıilmeğe 
bana yirmi dört saat ver de bir ge- mecbur oluyorlat. Kömür deposu 
cedk rahat uyku uyuyayun f » diyen önünde de bir lstasyon kurmak lbım-

dır. Bu hususta al~k:ılıla.rın dlkkatlnl 
adam, mukadderata karşı bu derece çekeriz. 
likayıt olan kediye de gıpta edebi-
lirdi. Buna rağmen kedi, bakim ol· Mühim mikdarda 
madığı mukadderattan dolayı haya- pekmez gelecek 
b kendine zehir ehnemekle bizden Şehrimizde alakadarlara gelen 
daha ak~ı davranmıyor mu? telııraflara aöre, Manisa, Bandır~ 

Onun ınsa.-tlara tefevvuku yalnız B' • d I • 
b d 'b d -·ıd· ik ma ve ıga cıvann a evve ce top 

un an ı aret egı ır; ve çev 1 ··h· mikt da k b 
d ı 

' 
il d-'-- d"" ak •• t•• anını§ mu ım ar pe mez u-

a a e erı e auna ort ay us u 1 ak d B 1 ıı· ı J • 
d.. • d inh• hn unm ta ır. un ann .a ıp er ıs-
~mesıı:ıe e ısar e ez... b ld f' ,_ ._, di Yak 
N 1 'll • • d mahl-" tan u an ıat uıtemıg.ıer r. ın• 

eze ı eti, ın.san enen u- d A d 1 d "hl m.ik d k k lı alma k b T f · "d t a na o u an mü m tar a 
un o ~ • a 1 ıye mı • tte _• pekmez gelmesi beklenmektedir. 

köstebeğın RÖzlen kadar zayıfla ııt Şeker .fiati artınca lzmir Manisa 
hnl~e. ked_il~r. soluk .aldıldan her Bandırma ıve Biga civarında yeni ye: 
aanıye, b~ım mes~ ~ar rıi pekmez Jmalithancleri açılmakta 
aeyretmemız derecesmde b1r rayiha ld ., haber alınmı .. tır. Q.-hrim!z-
cih • • d lar ""--'---1ak' 0 ugu " ..,... anı ıçın e yaşıyor • vuuanı ı d ki ı • üzüm sarfiyatı da gittik-

k k _1__ k d . . d e ncır ve « o u ıuma» u retinın yansı ev- ,_ d 
• • • • ·ı--!:...,J J d bu d çe artmaıda ır. 
nnuzın ııyası ıı:ruıue o say ı. e- --------
rece dnllanıp budaklanacak bir harb Jh t f } • t• 
badiresine ıürüldenmezlerdi. - Be- raca aa ıye ) 

Hileli satışlar 

Üçer kişilik kontrol 
guruplari kuruldu 

sat~lar sertes bıraklldıkta.n son
ra çok miktarda ltharn.t eşyası .slpa. 
rlşlndt bulunuldu~, bundan sonra. 
gelece-k !thallt eşyasının gizli ka
paklı ve h1Iel1 ~lcllde satılmaması 
için tedbir ruındı~nı yazmıştık, 
ö~endlğlmlze göre Tlcaret Vek1\.

letı tarafından birlikler umıun1 kA
t1pllğlne g1zll ve hileli satış yapanla
rın ta.klbedllerek yakalnnmıı.ltr.. ve 
bu va.kalıınanlnnn blr daha ticaret 
yap~alanna mtisaade olunman-.ası 
bildirilmiştir. Birlikler um ı~t kA
tlpllğ! Ticaret VekAletinden aldığı 
yenı .;aldhlyetıe harekete geçerek ta
kibata b~lamıştır. 

Birliklerde üçer k~!Uk ta.kip ve 
kontrol gurupları 1hdns edilmiştir. 
Bunlar b1rUk rnemunt, alft.kadar dal
re memuru ve tüccardan mU'rekkep.. 
tir. İthal edilen malların plyasadakJ 
ııeyrl taklbed11ere'k kontrollar:ı baş
lanmıştll'. Gizli ve hlle11 sıı.tış yapan 
tacirlerden b!r kısmı yakalanarak 
haklannda Ticaret vekAlet.ınin ver
diği emir hükmü ifa olunaeakötır. 

Piyasa hakkmda. ticaret odasına 
birçok şltAyetıer yapılmaktadır. Şi
kAtelerln mühim bir kısmını, itha
lAt eşyası saklıyanlarla, bunları yük_ 
sek !1atle ııatanlar hakkındaki yazı
lar teşkil etmektedir. 

Son günlerde gizli pil satışınm 
arttığı ihbar edlldJğinden keyfiyet 
birlikler umumt ka.t1pllgıne lblld.1rl1-
mlştlr. 

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

Belediyeye 
ait em ak 

Yeniden bir çok gayri 
menkul meydana 

çıkarıldı 

·-·· 
Evvelce Yol ve meydana tahvil edll-

Emniyet 
Sandığı 

Şehirde yeni ıubeler 
açıyor 

Tefrika No. 6~ 

Zindanda günler naaıl son günlerde sızıanmağa başlamıştı. 
Her saat: 

geçiyor - Beni eski k~u.,uma verin .. 
Aradan ırünler, haftalar geçiyor, Dlye ya.lvanyordu. 

PIQ Ahmet, sinyor Antonyostan ayrı- Oysa ki, beşinci koğuı1a. - o gtt-
la.mıyordu. Konuşnak ihtiyacını du.- tikten sonra - yeni bir dam ağasr 
yan Vf!necUk şövalyesi h19 olmazsa. gelınlştl. 'ttçüncü koğuşta sık sık baş. 
karşısında. kendisini dikkat ve e.l~ka kaldıran ve böcekbaşının adamı ol-
Ue dinllyen b1r adam bulduğundan duğu için bir tUrlU başı czilcmlyeıı c 

Emniyet Sandıiımın geçen llkba. menmun görünüyordu, Ahmet, fikir devrin en meşhur ktilhnnbeylerhıden 
harda Kadıköyün.d~ açtı~ §Ube bü- ve bllgl itlbarlle şövalyenin seviye.. Tosun Ha.san çok sert ve beHUı bir 
ytlk rağbet kazanmış, müşterlsl her sLıde değildi. Faknt zekt külhanbeyi gençti, Yaşı henüz otuzu bulmadığ; 
gUn durmadan artmı.,tır. onu dinlemekle b!r şey kaybetmlyor, halde İstanbulda dört beş kl<>lyi öl· 
Halkın, Kadıköy şubesine §imdiye bll~kls her gün yepyeni blr masal dürmü~. fakat. ufak bir iz \•eya şahH 

kadar ve.ki olan tevziatı blr milyon karşısında hayranlık duyuyor, böyle- bulunamadığı için boynu vurulma· 
llrnyı bulmuştur. ce vaklt geçlrlyordu mı§tı. 

Emniyet sandığının muayyen olan Ahmet bir gün zindana ekmek ge- Onun lddlasınn göre, her katil va.. 
Uşterllerlnden b~ yen\ bir ZÜin- tiren zindan bekçlslne sordu: kasındn o kendln1 masum sayıyor"' 
~ Kad!'.töy şubesinin müşter1Ierln1 - Ben burada çok kalacak mıyım,ı kabahat öldürende d ğU, ôlendcd:lr, 
teş!dl etmektedir ı baba? diyordu. 

· - Sen müebbet kürek m.ahkOmu- Tosun Hasan, beşinci koğuşun dam 
Kadıköy şubesinin bu r~betl üze- sun bel Kendi cezanı unutuyor mu- ağalığına. geldlğl gündenberl koITTış.. 

rina Sandık, her sene şehirde birer sun? Şükret kl, burada sizin giblle- ta Plç Ahmed! anyanların sayısı ço
tanesl nçılmak suretlle Yeni şubeler re ağır h1z.met iÖrdürmüyorlar. ğalmağa başlamıştı. Çünkii, Piç Ah-
tesisine karar veı"'l11.şttr. Bu ~he- _ vall:ıhl ben ağır hlxmete razı- met uysaldı; Tosun Hnsnıı !se ko 
!erden blrinc!c:I önümU7.dckJ !kinci· yım.. meseıa. duvar yıkmak, yol yap- ğuşta adaletten ayrılmıyor, angarya
k~nun ayında Emlnönllnde açılacak- mak lft.ğım kazmak glbl ı.,ıert seve yı sıraya koyarak herkese tatbik edL 
tır. Eminönü şubesinden sonra. Be- seve' yaparım. Burada oturmaktan yor, kendisi bl1e ~ göriiyordu. 
şlktaş ve Beyoğhında da birer şube dizlerim tutuldu yatmaktan sırtını Tosunun bu ko~şta. gc~incmedlğl 
açılacaktır. yara oldu. Eski 'koğuşumda. hl.Q ol- bir ldşl vardı: Eski dam ağası H\i. 
Sandık, yetmiş bu kad~r sene11k mazsa beş on 1nsan yüzü görüyor- seytn, 

parlak bir ma.zlye malik ve halkam- dum. Bu adam herkesi arkasından vur. 
smda bifyük /bir ittim.at ka~m.şı _ Onların hepsi ayak takımı k1m..- mak lstlyen kahpe ruhlu blr mah
b1r mtiessese oldu~dan İstanbulda. selerdlr. Burada bir tek insan ıtörü- kU.mdu. Tosun koğuşa gelir gelmez 
açılacak şubelerden sonra memleke- yorsun amma, onlann hepsine be- Hüseyin faallyete geçmiş ve Tosunun 
tın diğer yerlertnde de yen! ı,ubeler deldlr. ayağını kaydırmak için bin türlü do
açmak tasavvurundadır. _ Ne o. sen de venedlklllerl se- lap ve tuzaklar düşiinmcğe başla-
Kadıköy şubesi, merkezin yaptılı vlyumın ha? mıştı. 

bütün muameleleri ifa ettiği halde - Böyle in.san sev1lmeı: m.1? KA- Hüseylnin dam ağası olma~ı 1$. 
yalnız mücevherat mukabilinde para mu, hallm, terb!yell, aklı b!lilllda bir temiyenler çoktu. Zira Hüseyin ko. 
ikraz etm!Yordu. Şube, Ut!nclUnun adam.. ~u.şta ahak yiye.mı :ı.dlylc tanınnnştı.. 
ayından itibaren mücevherat üzerl- Ahmet yavaşça bekçinin kulağına. O, günde en aşağı beş klşln1n yeme-
ne de ikrazat yapacaktır. eğildi: ~ni çalıp mldeslnt herkesten fazla 

- Senin kanında mutlaka hırıstl.- §1.ş:lrmek lstlyen aç gözlü bir adamdı, 
Bundan başka Sandık, gena &ene yan kam karışıktır.. bu sevginin Dam ağa.Sı olduğu zaman nıahküm-

başından !tLbaren küçük hac1mdo ve başka mllnası olamaz. · lara zulüm yapmağa b:ı.şlar ve klm-
muhafaza.~ı kolay ve yer kaplamı- Zindan bekç1st pos bıyıklarını bft- seye rahat vermezdi. 
yan her türlü eşya üzerine de borç kerek güldü· 

a.ra vermeği kararla.ştımıı.ştır.. Bu · Tosun Hasan. beşinci koğuşa gel!r 
~a halı saat tablo biblo elbise ve - Yaman adamsın be.. nasıl da gelmez, ilk defa arkad~lanna şunu 
~y., • • • • ' • keşfettin bu l.ş.11 Büyük ba.bam blr söyledi· 
saire glbt şeylerden olacak, bu husus- deniz sava mda TUrklere esl.r dilse- · • 
taki hazırlıklara başlanmıştır. k İ tan; 1 el 1 b - Burada heplm.1z mahkumuz. IDç 

re s u n g m ş, ~nre. ger es kimse bir başkasının hakkını ylye-

ş k ı dd ı bı.nı.kılmı~, burada müslüman olmq mez ve bir b~kasına uşaklık ynpae er i ma e er ve bir Türk kadını lle evlenmiş. An- maz. Burası bir vezlr konnğl y_nhut 

nim Tekir kendisine taallUk eden 
tehlikeyi ve düşmanı fareyi duvarlar 
~ın seziyor. Zelze]eyi de bqlama Son giln]erde tütün 

ihracına batlandı 

d1~1 lçin artık o:gıı.yrimenkub vazi- F" tl l r 
yetı k.alma.mış olan ıoo parça arsaya ıa ere zam yapan a 

ladın mı ~imdi benim k1m olduğu- bir yeniçeri ocağı değildir. Burada 
mu?··· .. hepimiz şu dört duvann eslrl}1z. Bu

Zınclan bekçisi o gun çok keyttHy. rada blrblrlm!zle iyi geçlnlrsck, öm-
dl. Kara Mehmet zaten mahkOmJar[ rümüzfin sonuna kada rah t • 

dan farkediyor. 
«Akıl iç.in tarik birdin düsturuna 

rağmen, kedi, bambaşka ve pek kes
tirme bir yol takibederek bizim en 
makul hedeflerimize kolayca van· 
yor: Mesela «medeniyet yaptık» di
ye övünürüz. Medeniyetin de gaye
si caz çalıpnak», ciyi yafQmak» tır. 
Hatta der1er ki ~er dehasının eıı 
yüksek mümessili olan Edison ilk 
icadım calışmaktan kurtiılmak» için 
yaratmı,. Kedi ise: «Hiçbir tey yap
mamak ne ho,tur b diyen İtalyan 
meseline parmak ısırtacak tembel
liktedir; anuna gene de en lüks ıa· 
lonun bq köıesine yan geliyor. Hiç· 
bir zinıhta bu mazhariyet yoktur ı 
KU$. kafe3te mahbuı bir mq~· 
yeda; Köpek bekçilik eder, ava çı
kar, polis ve ordu hizmetinde kulla· 
nılır. Üstelik tahkirlere, tezyifler.e 
müşebbehünbihtir. Tekine, mimari
mizden. tabahatımızdaııı, teshinatı· 
nuzdan, hulasa. bizim sayımızdan 
beleş istifade eden yaman bir iıtia· 
marcıdır. 

ait belediye ve tapudaki kayıtlarının mahkemeye verilecekler 
terkin edilmesine umumt meclis ta- ... 
rafından karar verilmişti. Bundan . .. . . 

.. , başka daha üç parça. arsa kaydı var- Belediye Iktlsat müdürlu~ünün ver-
Bulgarista.nda alınacak komürlere ı dır kl bunların da vaziyetleri bele- dlği rapor üzerine Dalmt encfimen, 

mukn;bll ba.J.m.umu lhracma. devam diye emlAk ve harita şu.belen tara-, ~kerden mamul olan yiyecek ve lçe
olunmaktadır. Balmımıu, kilosu 4:80 tmdan tesblt edllmektedir. Bu arsa.. ceıt fiatler1n1n şeker fltltlne yapılan 
kuruştan m~erl bulmaktadır. Bul- lara ait terkin muamelesinin de ya- zam derecesinde arttınlm.asını, şeker 
garJstana bu sene üo yüz bin llra.lık: pılması lçln Meclisten karar aıına.. 1 ııatıer1n1n artması bahanesile fazla 
balmumu Yollanacaktır. caktır yükseltme olamıyacağını knbul et-

Macarlstan& at kılı ve at kuyruğu Diğer taraftan emıa.k şubesi. yaP-1 mlşti. 
ihracı yapılmaktadır. Sanayide yer· tığı esaslı tetkikler neticesinde Ada- Halbuki bazı lmalAthaneler şekerli 
tutan bu tıcaretin devam edece~ ve larda beledi.yeye alt g!zll kalmış yüz mamulMın flatler1n1 dlledlklert g1b1 
sahiplerine 1st1fadeıt olacağı anla.. parça bina ve arsayı meydana çıkar- satmağa başlamışlardır. Şekerle k.a.
oılmaktadır. mıştı. Eml~k ~1, şehrln diğer ka-ı rıştınlarak satılan taban helvası, lo-

Fındık thracı devam etmektedir, 1 zalannda da belediyeye a.It olduğu kum, pastaya. konulan şeker miktar 
Flatler çok müsaittir. Muhteill cins 1 anlaşılan, fakat henüz tapuca m.ua-

1 

ve nispeti no kadarsa fiatler de ancak 
fmdıklanmız dı.ş piyasada. 105 - 1151 melesi belediye namına tesçll edll- o nispette artabileceğinden Belediye 
t~ anısında flat bulmaktadıt. m!yen birçok cgayrlmenkulıı daha mütett~Ier1le İktisat müdürlüğü me-

Tütlln l'hracına başlan.m:L1tır. İlk 

1 

tesblt etmişti!'. Bu emlakin kıymeti ır.~ırları bil.tün bu şekerll maddelerden 
partiler Almanya. ve :Muııra gönderil- bllyük bir yekfın tutmaktadır. numuneler alarak klmyahanede tah-
m~ TütUnlertmlz har19 piyasada llller yapacaklar ve ,eker miktar ve 
çok iyi tiat bulmuştur. Bundan son- Hava soğudu nispetinden fazla zam yapanlar, ka-
re.ki lhraeatın tüccarın yüzünü gül- cuma gllnkü fırtıruı.dan ~C<nra hava nunt takibat yapılmak üzere MllU ko-
dilreeek seyirde devam edeceğl ümit sükQn bulmakla beraber soğtunuş- runma. mahkemesi •mUddeiumumlliği-
olunmakt.adır. tur. Dün sabah termometre " derece ne verileceklerdir. 

Harice, pamuk deşesinden 10nra idi. Ak§am 1 der~eye kadar lrunlş- ----
pamuk 1pUğ1 deşe81. de Yollanmakta.. tır. Namık Kemal 

Kendisine nankörlük 
dır •uuıw11DUıtnıınııuuıı111aıuu111u1Unı.uumuuuııınu.mlt isnadedlli. • 

Amma bu, biraz da, izzeti nefis ve 
latiklal fikri sahibi olmasındandır. İzmir'de balık fiati 
KafasIDJ lnzdınnumlar, pençelerinJ İzmir 21 - Burada balığın kil~ fi 
gösterir. Cemiyetimize müdanası da ıu 150 - 250 kuruı arasında ıatıl
yoktur. Başı sıkışh mı, şehirlerimW, maktadır. Belediye reisi balıkhane
köylerimizi terkederek tabiatin or- ya giderek toptan balık ııatı§lannı 
tasında tek başına yaşamağa gidive· tetkik etıniı, balık fiatinin ucuzlatıl
rir. Bu cins ehlilikten aynlmlf sera· ma11 etrafında balıkçılarla konuı
ı:adlara Fransızlar cchat haret» di- muıtur. Neticede şehre bol balık ) 
yorlar ki. «yaban kedisi>.> manasına getirmek fizere bir motör temin edil- 1 
demidir; ccyabanlaşmlf» lara böyle mJıtir. Balığın ucuz satılması için de 
denir. lazım gelen tedbirler alınmışbr. Mil-

6ö n ül 
Cehennemi 

Eminönü Halkevı Dil, Edebiyat §U

besinln tertibettıği cSerbes kon!e. 
ra.nslar» serisinin üçÜilcüsü Prof. 
Ziyaeddin Fnhrt Fındıkçıoğlu tara
fından o:Namık Kemalıı mevzuunda 
23/11/942 pazartesi ıtünü .saat cıs. de 
vertleeektır. Konferansa Eerbes girL 
leb111r. 

(Söz açılmışken: «Kedi» kelime- zayedede fahlı fiatle balık alıp pe
ıi Latince ccattuu ten a]mmadU'. rakenda ellerde pahalı balık ııata.n
Fransızca cchab ile aynı asıldan ol- lar Milll korunma mahkemesine v~ , 
ması insana ilk dikkatte hayret ve- rilecektir. Sabşlarda fatura usulü de 
~yor. İngilizce ve Almanca ile keza. ehemmiyetle tatbik olunacaktır. 
Kedi'ınin öz Türkçesi kanaatmıc. 

cpİşik» olsa gerektir.) ... 
Gerçi bazı Tekir ve Sarmanlann 

da çöp tenekesinde kısmet ara.mala
n görülün ı amma onlar, ~ takı· 
mı... Kalbur üstü kalamam1t nice 
Adem oğlu da mide kaygaile bur· 

* Beşlktaş askerlik şubeSinden: 
Şubemizde kayıtlı emekli 11e yedek 
lubaylann yaş haddine uğrayanlar 
hariç olmak lliıere diğerlerı sıiıh1 du
rumlan teSblt edllmet lçin §Ubemize 
müracaatlan UA.n olunur. 

km IHUJlllltUlllUllllllllHlllJIUtlllUIUHIHJHIHIUllllUllUllUUll8 nunu daha pis yerlere so uyor mu? 

Yazan: 

Mebrure Sam· 

Yeııl edebi roman tebika
m.ıa hakkında okuyuculan
mrza bir fik!r vermek için 
bqtiıı de aşaiJclakl satırları 
lkübaa edlyorm: 

Edirne'de kahve, çay 
fiati 

Edirne (Akşam) - Şehlr kal1vaha.. 
neleri BeledJyece iki sınıfa. aynlara.k 
blrinc1 sınıf sayılanlarda. klı.hve ve çay 
15 kunışa, tklnci .sınıfta da 14 kuru
p. satılmaktadır. 

Amca §Ckerll maddelerden pasta. 
ya so kuruş, diğer tatlılarann por.d
yonlan da 30 kuruşa. satılmaktadır. 
Bu arada tahan helvası da 4:00 kuru.. 
ıa &atılmak.tadır. 
Şekerin artması üzerine civar kaza

! !ardan bal n pekmez getl.rllınekted!r. 
~ Bu vaziyet 112üm v& tnclr flatlertnhı 

artmasına sebep olmu~. 

1 
T okattta ekim vaziyeti 

tarafından çok sevlJ.m1ş bir adamdı. r a Y~ 
Her mahktlm. onun nöbetinde geniş nz. 
nefes alırdı, 1 Tosun Hasan, esir bir millete hür-

Kara Mehmet hem vazl!eshıde ktı.-1 rlyet veren halrtskarlar gibi konu
sur göstermez, hem de mahktimları şarak .herkes! sevindi.rn;tştı. Ve gcl
memnWl ederdi. Bilhassa ak.~mlan dlğl gündenberı de sozund" dunnuş.. 
yemek dağıtma sırasında Kara Meh- tu. 
met herkesi sev!ndlrmeğe, memnun Eğer Hüseyinin saman altından su 
etmeğe çalışırdı. yürütmeleri ve arkadan vurma te-

Plç Ahmedln uzun zaman VenP.dJ.k şebbüslerl olmasaydı, beşinci koğuş 
tövalyesı yanında kalmasına. birnz saklnlert Yedlkule zindanında baş. 
da Kara Mehmet sebep olmu.ştu. o, ka koğuşlara örnek olacaktı. 
zindan muhafızına bu tşten bah.c;e. Hüseyin rahat durmuyordu. Kcn-
derken: d1s1ne birkaç yardakçı bulmuştu. Bu 

- Şövalyenin yalnızlıktan sık sık yardakçılara: 
aklını oynatması mümkündür. ona - Ben dam ağası olursam, size 
çenesi dUşük blr arkadaş verelim. vurgunculuk hakkını vereceğim. 
Ahmet becerikli ve konuşkandır .. §Ö- Va'dlnde bulunmuştu. Yardakçılar 
-Valyeye ÇOk l.y1 arkada.§lık yapablllr, fırsat buldukça. Tosunun aleyhinde 
demişti. atıp tutarak kendilerine taraftar top_ 

Zindan muhafızının tensibi ııe §Ö- lamag-a çalışıyorlardı. 
valyenln yanına vtırllen Piç Alunet (Arkası ur) 

1 Yakında 1 O LC>) (E K 1 Sinemasında 1 
En heyecanlı filmlerin yaratıcısı 

P A U L M U N İ ve (KA.ı.'i VERGİSİ) şaheserinin 
unutulmaz yıldızı GENE TİRNEY tarafından emsalsiz 

bir surette ibda edilen 

c K H 
(Hundson's Bay) 

~ı--.. • Büyük bir şaheser takdim edilecektir. 
, .. l .. •"••----llll!llEll._ .............. _.llllEI~ 

1 Yann akşam 1 S Ü M E R ı~:-masında 
Fa.kir Aşıla ta.ra!ından kaçırılan ... Fakat bir mliyonerle 

evlenen genç ve güzel bir kızın hayatını tasvir eden 

IZDiVAÇ CiLVELERi 
Sevimli ve neş'ell büyük Aşk romanının kahramanları 

JOAN BENNET ve FRANCHOT TONE 
Hem yalnız maddeten delil. mAneıı kadar kCSpetinden fena korkuyor. 
de... Merdivenlerde onu gördü mü 11çan 

« ••••.• bende cduygtlı, ben
dln.1 Ylkan, deviren blr deli 
su gibi, dalma öyle çaA-layıcı 
kuvvetle COfUP akmaıta can 
atardı ki, cplyan.Ls1m.oıı diye 
bir ö~t &özü icat etmıştıniz. 
Blr kitap okurduk. Beğen
mek, bende coşmak şeklini 
alır; yertmde duramaz olur
dum. Beraber okuduğumuz 
halde, sanki siz bu mevzuun 
yabancısı tnı~Jz gibi, en 
ate§ll hareket ,.e tasvirlerle, 
- köptlre köpüre, hoplaya. 

1 

Seyircilerine hoş ve eğlenceli iki saat geçirteceklerdlr. 
Tokat (Akşam) - Pancar mtlstalı- ~--••••••••••••••••--,••••111" sllln1n teslim ettiği pancara. lkl ku.ruş 

ı ltedi'nin medeniliğine bir misal deliği bir para... Bu halinden ceaa
de, aşk hususunda Parisliler derece- retlenen köpek geçen gün kapıyı na
ıinde cpervers» ve «VİsYÖ» yani ıılsa açık bulup mutfağımıza girm.İt. 
ficir olmasıdırll Diğer misal: Te- Tekir'in orada bulunmaama ebem
ınizliğe her bangj bir kasabalıdan mİyet venniyerek müstevli bir küs· 
ziyade riayet etmesi: Kirini örter, ta.hm gururile ortada dolaşıyQr .•• 
Tuva]Jeine de itina gösterir. Bizim minimini birdenbire vatan 

Sıkı~tırılan kedinin kendinden müdafaasına kalkmasın mı? O eski 
YÜ2: kat kuvvvetli1ere saldırdığını çekingen ve amşkan halinden eser 
l>ilirdim. Bu onun ferdiyetçi ve ~ö- kalmadı: Dişlerini, pençelerini, ge
valyc karakterinin en yüksek teza• rilmiş ıinirlerinJ, ınıyavlıyan sesini, 
lıürüdür. Son giinlerde bir vatanper- her teyinİ aelerber etti. Coman linU
verliğine de şahit o1dum. Hem de ne katarak kapı dı~ kOTdu. 
llSnınızıo vardığı en son model telak· Küçük mazlUmlann büyük zilim-

mçrııya, haykıra çağlıya 

o.kan, yatatı dD.r gelm~ coş.. 
tun bir su glbi - size bütün 
biraz evvelkl duklıırımızı 
anlatmağa lın§lardım. PJya
n!stmol derdiniz. Amma be
nlm cfortlshnot larımı bir 
ı~ ıava§latıp, ynUşt.ını
mazdınızl •..•.. » 

Bu nefis romanı yakında 
AKŞAM'da okuyacalmmst 

f 

? 
\ 

fazla zaın ya.pıldığına dair ola.n ha.. 
ber köylü üzerinde fevkalD.de lyl ~ir 
yapmıştır. 

Tütün mahsulümüz her sene '70 -
80 kuruşa. satılırken bu .sene 11ç yüz 
~a kadnr satıınfiştır. Kışlık zeri. 
yatı fev1ta.J.Med1r. Hilkfunet vllAyetJ. 
m!.ze beş yüz ton tohumluk dalıtmış. 
bütlln tohumluk zamanında. köylllye 
verilmiş ve topra~a atılmştıır. 

M , 
WILLIAM POWELL - MYRNA LOY 
Ekranın en sev1mll çifU • Senenin en şirin komedisi 

. Gönü 
filminde: 

Çarıamba akıammdan itibaren 

kide bir vatanperverlik: fere, icabında neler yapabileceğini 

Benim Tekir daha minimini oldu- Tekir' den 3irenmeli... ......Niü...J_\;;;:;;;;;;;;;;J:.1_~m~~rnt~:i;_~~~~!IQ!_J~---ı_1Nl!umaını!ra!!!]l!;l J.ıe~r:t!le~rlmZl~~L!e~vve~~ld~en!B._.!8~1d~dım:n~nı~z!:._J!!!!l!!!!l!!!!!!!l!!!~~--fu ic:in apartıman komaum al · LV&. 

NI ELE K'te 



Sahife 4 
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Satın alıyoruz 
İyi bir halde veya yeni 

Yazı makineleri 
ve 

/ Klasör dolanla n 

BLAUPUNKT 
RADYOLARI 
19 43 

• • • • • 
MODELLERiNi DiNLEYiNiZ 

... . 
Y.HVHENOIS 

GALATA 
• 

KARAKOY PALAS 

i LAN 
Büyük tamirat atölyeleri olan Anadolu'da blr müessese 

Atölye Ustabaşısı Aranmaktadır 
Aşağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuziyle 1st. 176 
posta kutusu adresine yazı ile müracaatları: 

1 - Türk olmak, 
2 - Mühendis veya sanat mektebi mezunu olmak, 
3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapmış olmak, 
4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve askerlikle alakası bulun
mamak, 
5 - Sıhhi ve ahiaki vaziyetlerini vesikalarla tevsik edebilmek, 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vukut ve pratik tec
rübesi olmak, 
7 - Marangoz işleri, pik ve san döküm, teneke ve saç işlerlle 
kaynakçılıkta, işlerin umumi takip ve idaresini mümkün kı
lacak derecede umumt malumatı olmak. 
Almanca veya İngilizce okuduğunu a·nıayacak derecede olan
lar tercih edilir. 
Elverişli olanlar kabiliyetine göre 250 liraya kadar aylık ücret 
alabilecek, hayat pahalılığı za ınmından istifade edecek ve iş 
kanununa göre yapacağı fazla mesaiden aynca ücret alabile
cek, 3659 sayılı kanuna tflbi olmayacaktır. 
Ayrıca çalışma, liyakat ve gayrettnc göre takdir edilmek üze
ı e senede iki maaş nispetinde ikramiye de verilebilecektir. 
Mti ~ese tarafından bildbedcl konforlu mesken temin edil-

mektedir. ,! __________________________ ..._ 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Subat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

--1943 ikramiyeleri,--~ 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 » 999- • 1 » 888 » 888- • 1 » 777 » - 777- • 1 » 666 » 666- • 1 » 555 » - 555- • 1 » 444 » 444 • 
2 » 333 • 666-- • 10 • 222 • - 2220- • 30 » 99 • - 2640- • 60 » 44 • - 2640- • 

250 » 22 • - 5500- • 
l. 334 • 11 • -3674- • 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalms para 
biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda taUhtnfzt de 
denemiş olursunuz. 

TüRKiYE ŞEKER FABRiKALARI 

KAŞELER 
Satın ahyoruz. Galatada Jur
nal Doryan gazetesi adresine 
ııMaklnen nımuziyle yazılması BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA~ 

Ve bütün ağrılan derhal keser 
1 

Dr İ b r 8 h İ m 0 8 H k 8 r 1 Sıhhiye v ekaietinin ru1ıaa1ms haizdir. tcabmda ıfind• 3 "• aımabilir. Halı:lı Rast. Dahiliye :Uütebassısı ___ D_O_K_T....;O;....._R_ •_•_•_ • _______ ..;;,_ _ ___;;....._ ______ _ 

Beyoğlu Ağacamil, Sakızağacı, ı 
Cöplükceşme sokak No. 13. 1 

Tel: 42468. 

1 .. -. Dr. İHSAN SAMİ 1 

TİFO AŞISI 
rıto ve paratlfo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat't mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanedP bulunur Kutusu 45 ku-

ruştur. 

f;ö; mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

l Cerrahpaşa bataneS1 bakterlyo
loğuJ Kan, idrar, balram, me
vaddı A"•lta tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile ce~lltln Ok günlerin
de kati teşhisi) Jatnlır. Beyotıa 
Taksime Jlderken Meşelik sokatı 

Ferah apartunan. Tel: C053'. 

Eminönü Nall bey Han 
No. 4. Tel: 23521 

Atölyemlooe, hrr marka Radyo tamiratı yapılır. 

Muhasebeci aranıyor 
Cağalotlu Nuruoımaniye ~ Prof. Dr. ' Gölcükte buhman Denbı fabrikalan umum müdürlülü emrlııde le;~ 

caddesi 0.man Şerefeddin 1 KEMAL CENAP 1 dam olunmak ve kamını durumuna göre 260 liraya kadıı.r ücret verilmek 
apartunanı N. S üzere bir muhasebeci alınacaktır. 

- Lamartin caddesi 5. Doğu İsteklllerln Ankarada M. M. V. Deniz Mllsteşarlığına ve t~anbulda da Ha.ıtaların pazardan ba,ka 11 Pala~ N_. 1 A Taksim. Telefon: l Deniz Levazım .AmlrURlne hemen müracaatları. d568• 
her gün saat 14 den 18 zeka- 4396":1 H :. "88t 15 • 18. 1 ı 
dar k'1hu1 •der. l elefnn: 22566 1 ~Tlllll lstanb\11 Belediyesi ilanlari 

:->evlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Mii~ii.,.Ji;Q.ij fl~n11\rı 

23/11/942-29/11/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkıt gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadmls hattı 

Bartm hattı 
Mudanya batta 

Bandırma baUı 

- Salı 4.00 de (Ege) cuma 4,00 de (Karadeniz) Ga
lata rıhtımından. 
Cumartesi 18.00 de (Kad~ş) Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi 9.00 da (Marakaz), çarşamba ve cuma 
9.da ITrak), cumartesi 14.00 de (Marakaz) pa.. 
zar 9.00 da (Tralt> Galata nhtmıından. 
Pazarte91 8,15 de (Tra.k), çarşamba ve cuma 
8.15 de (Marakaz) Galata rıhtımından, aynca 
çarp.mba ve cumartesi 20.00 de (Anafarta) Top. 
hane rıhtımından. 

Tahmin İlk te... 
bedell mlnatı 

7143,25 535,74 Merkez daire ve fUbeleri için alınacak (27) kıılem kır• 

tası~. l 
5200,00 390,00 Temlzllk amelesi için bezl daireden verilmek prtly • 

yaptınlacalt (1000) aded Balıkçı muşambası. 
8300,00 622,50 Sıhhat ~eri Mildtlrlü~e bağlı hastane ve d!R'er milela .. 

seselerln ihtiyacı için yaptınlacalt (51) kalem evra 
matbua. 

Tahmin bedellerllo ilk teminat mek tarlan yukarıda yazılı ffler ayn ay
n kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şertna.melert Zabıt ve Muamellt MildürlüR'il ltalemlnde görllleblllr. 
İhalelert 4/12/942 cuma günü saat 15 de Daiml Encllmende J&Pıl&. 

caktır Tallplerln 111t temınat makbuz veya melttııplan ve kanunen ibrazı 
llzım ·gelen dlter veslkalan lle 2490 No. lu kanunun ta'rtfatı çıevrestnd• 
hı-.zırlayacaklan tekllt melttuplarmı ihale gtlntı saat H e tadar Daımt En-
en.mene vermeleri lAzrmdır. d552• 

Karablp hatta 

lmros hattı 
AJnhk battı 

:ı1~d:~.cum:ı. 19.00 da (Bartm) Tophane nhtı- -, Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme 
Pazar 9.00 da <thcen> Tophane nhtımından. Umum idaresi ilinlan 
Çarpmba 12,00 de (Bursa) cumarte.sl 12.00 de •=---=---==----------=--=-----=---<Antalya> Sirkeci nhtımmdan. 

- Pazar 10.00 da (İzmir). peqenı be 10,00 da Muh&.-nmen bedell 110000 Ura olan 1000 M3 g1lrgen 'lterute ı/12/1M2 Alı 
rrırhan) Galata rıhtımından. günü saat 15 de kapalı zarf usulü 1le Ankarada İdare binasında top~anan 

lznıJr rir'at 

- Cuma 18.00 de (Konya> Slrkec1 rıhtımından, Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 
Bu ~ girmek ısteyenlertn 6750 Uralık muvakkat teminat lle kanunun 

İskenderun hattı 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü maltlmat aşağ'ıda telefon 
numaralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilinir. 
Baş acente Galata - Galata rıhtımı Limanlar Umum 

Müdürlilğü blnuı altında 
Şube acenteURl Galatı. - Galata rıhtımı Mıntaka. liman 

Relsll~l blnası altında 
Şube acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu. 

(1642) 

'2362 

40133 
22740 

tayin et.tJğl vesikaları ve tekllfierinl aynl gün saat H • tadar adı seçen 
komisyon relall~lne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler bir Ura multablllnde An.karada Merkes n Hayda.ıl>afada 
Hayda.."'J)aşa veznesinden temin olunur. (1433) 

lstanbul jandarma sabn alma komisyonundanı 
Talslllth evsafı şartnamesinde yazılı bir adet ve 1925 lira tahmin bedelll 

elektrüc motorll" akuple edllmlş 22 mlllmetre deler makkap te7<glhı 1.12.9'2 
salı gilnil saat 15 de İstanbul - Taltslmde jandarma satın alma komisyonu
muzda açık ekslltme ile alınacaktır. Muvakkat teminat 144 Ura 38 kuru.,tur. 

Şartname her gün komisyonumuzdan parasız alınır. İsteklUerln ve.'1ka 
ve teminat mektup veya makbuzlarlle eksiltme gihı ve sa.atinde komlayonu-

K u ş TÜ y ÜN DE N mum gelmeleri. (1362) 

Yastık, Yor~n. Yatak kullanmak hem kesenize ve hem de İstanbul jandarma satın alma komisyonundan 
•,ıah!d•.t,1n.dı.ı:1•eı·n KUSTu··yu YASTIK 2 L·ıRAOIR Şartnamesine göre icap eden kösele ve vaketası aynen verilmek ve mn-

.. tebaki malzemesl müteahhidine alt olmak şartUe bir çift için 295 kuruş 
hl".aliye ücretı tııhmln edilen 10000 çltt jandarma kundurasının iman 24111/ 

Yatak. yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San- 942 salı gfınü saat 15 de İstanbul Taksimde jandarma satın alma koml.syo-

•
lııidniililvaiciiiılinİlr ıisiokiiiaiikİİIİıl>iıimiiit.iiirıılRiiiaiiilİli ıiinil!'liiinİllKiiiusillt•ü vft••F•a b•r•I k•a•s•ı. •T•eıiileiıiıf oiiniii:lıii23ii0i27İİ.. num uzda. kapalı zarf ekslltmesile ihale edilecektir. Muvakkat temlna t 2212 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TF.SIRINI DERHAL GÖROilSONOz. -· 

lira 50 kuruştur Nümune her gün komisyonda görülür. Şartnamesi 148 ku
nış bedel karşıİığında alınır. İsteklllerin kanunen ibrazı icap cd~n vesB:a 
ve teminat mektup veya makbuzlarını muhtevi kapalı zarf teklif mektupla
rını eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeıert. 

cl037• 

Telgraf Memuru Almacak 
.• Ş A R A Y A N L A R A Devlet Dem.lryollan umum müdürlüğünden: 

1 - Teşklllt garla.nndakl tel evlerinde bllflll muhabere memurluğunda 
Devlet Denizyollan Şehir hadan ııemilerinde çalııtmlmak Uzere çalıftırılmak üzere müsabaka lle 40 telgrafcı alınacaktır. 

meslekten yetitmiı, askerlikle alakası olmayan Büfeci ve Yardımcı- 2 - Mllaa.bakada kazananlardan orta okul mezunlarına 60 llk okul me-
1 v ı d zunlanna 49 llra ücret verilecektir • 

a ihtiyaç vardır. Taliplerin Karaköy..ıe agon i üstünde 11 numara a 8 _ 5 Blrlnclklnuntm 1942 günü saat 14 de Haydarpaşa, Ankara, Balıke-
•iiKiainitinİİılaimiiiiiiril"lv•iiinielİİmİİüiiıraiıicaaiiiitlianİİ.iıılll••••••••••••• sır, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir. Sirkeci ve Erzurum işletme mer

kezjerJnde yapılacaktır. Müracaatlar bu lfletmeler ve Atelye müdürlü,Rü 11-

• • 
idrar 7ollan llUhabı yenı n e*1 beiqutlutu idrar sorlutu ve 

meaane, proltat iltihabı, eJalt, toU lbtltltrt, ~~~-~~ 
bqa en motemmeı blr lllçtar. m:LSAMiToL ~ bu huta
lıtlardan çabat kurtulurlar. B1lt0n .llczane n ırcza ~larından arayı 
nm : 8aml Abu. BanlrHJ artuı Rahvancılar &otak No. a. 

İstanbul. 

Öksürük ve bronşiti 

TURAL-r 

taııyon ,efllklerlnce übul olunur. • 
4 - Mü&abataya iftlrak oartıan ıunlardır: 
l - Ttırlı: olmak, * - Ecnebi bir klmae lle evli olmamak, 

i-18 yqını bitl.rm1f ve SO yqmı geçmemlf olmak, (30 yaı dahil) 
- Aakerııttnl yapmlf olmak. 
- İ§letme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurluRu lm-

tllıanmd& muvaffak olmak, 
e - İdare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi durumlan 

demlryol lflertnde vazife görm!ğe elverlfll bulunmak, 
8 - Müracaat Satidalarma ballanacak ves1lt.alaı tunlardır. 
Nllfus cüzdanı, veya tasdikli sureU, diploma veya tasdikname, askerlik 

v91ltuı ve &Serllk YQklamala:ı. polisten tasdlkll iyi hal klğıdı, çiçek ~ısı 
kAlldı. evll 1se evlenme cllzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

t..tldalar en aon 8 blrlnclkanun 1942 günü saat 12 ye kadar kabul oıunuı. 
(1453) 

Müvezzi alınacak 
ANONiM ŞiRKETiNDEN ı İstanbul P. T. T. Müdürlütünt!en 

Fabrikalarımızdan ve lstanbuldan ılmdlye MQdürlü~üz mtinhallen 1çln llk mektep mezunu olmak şartııc 340 

Komprimeleri derhal geçirir. 

En makbule geçecek hediye ---· doRumlu veya askerliğini yapmı4 olanlnrdan müvezzi alınacaktır. Tnllplerln kadar en az on beı tonluk bir vagon üzerinden müdürli\lı: muameır1t kısmına. müracaatıan UAn olunur. ..ıs22. 
şeker satılmakta idi. DUn,.a. bUyUk tahnt lrau•nıı IDliHa mubL bir 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: Fiatın yükseltilmesi üzerine asgari aatit P A R K E R 
miktarları bir ton küp veya kr•is~t•a•I •o•l•a•ra•k-t.ea-_.~ ll~-- 0 0 L M .A: K A L E Mı D ı R. 

bit edİlmİftİr. Htı ~-- D ~~it_~ 

Şubemizde kayıtlı bllfımum emekli ve yedek rnbay ve a. kert memur
lann 1076 sayılı kanunun 9. mad4est mucibince sıhht muayenel rl ynpıla
calmdaıı 1k1f8I" ldet fotograflarll1! b1rllkte §ubeınlze müracantl!ırı. •••111. c1756 _ 16\>5• 


