
Fınnlar, geceleri de çalı
şarak daha fazla ekmek 

çıkaracaklar 

Şehir Meclisi, bazı resimlere 
zam yapbktan sonra son• 
teşrin içtimaını bitirdi 
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Almanlar mukabil BU • SABAHKi 'l'ELGB.A.FLA.B Mihverin 

en büyük 
yanlışlığı 

~ler istenildiği gibi gitmeme
'9 başlayınca işlenen yanhşlık

taarr_uz_a_m_ı _g_eç_tiler? Büyük Rus taarruz 
Berline göre Sovyet ilerleyişini 

durdurmakla kalmamışlar bir aralık 
kaybettikleri yerleri de geri almışlar 

il!r arnmr. 
Alman orduları Stallngrad 

Qnünde duraklayınca bu şehri al
pıak için harcanan emekleıin ge
feksiz olduğu söylendi, Mareşal 
Yon Bock'la Genel Kurmay Baş- . 1 ı 
kanı General Halder'in bundan Berlın 24 <.Ep)- Al~an ann Don Büyük Don kavsindeki faa İyet-

d l . ldı ı1 havzasındaki mu'kabıl hUcumlan lerin umumt manzarası, baılııngıçta-
olayı çek ldıkleri yayı . Nas ff k ti ink" f t kted' ki d zi d h*l ki geçen yıl Moskova önünde sert muva a ıy~. e. . ~ıı. eme ır. me ve ce r on aonra ... en ar• 

Ruslar, taarruza devam ederek 
2 şehir ve bir çok ~es 

yerler daha aldılar 

" un 
re tehlikeli bir kışla karşılaşma- ~on 3 - 4 gllll ıçınde Soıvyetler Sta- bk istikrar bulmuı bir savaı cephc
.:ıın yanlışlığı, asker sözünün lmgrad. cenubunda ve Don cepheal si arzetmektcdir. Büyük Don kav· 
geçmediğine Von Brauchitschin adı verılen mıntakada Alman ve sinin daha oimaldekl kesfml için 
atılmasına Ynkletildi. HattA Rus Rumen kıt.~l~rının müdafaa hatl.an- dahl ~ynı hUl varlddir. Burada Sov- R bı· . .. b 1 3 Al • 
harbinin başlıbaşına bir görüş ve na kar§l buyük bir taanııu. gırit- yet hucum dalgalan Alman n Ru- US te ığıne gore Çem ere a 10 mJŞ maD tümeni 
hesap yanlışlığı Afrikaya kadar mek istcmi§ler, fakat Alman kıtala- men kıtalan araıınclki bazı bo,luk-
gitmenln hiç g~rekmiyen, zararlı n bu milhim kesimde dahi buglln lara dalmağa muv~f~ak .. olmu~larsa generalleri \re k 1 ·ı t ı.· oldu 
bir macera olcl,ı.ığu ileri sürüldü. mukabil hareketlere geçerek bu te- ~a.Alma~ların ellstlkı .mu~afaa tak- urmay arı e es m 
Şimdi, bütün bu hareketlerin so- ~ebblialerl akamete uğratmı§tır. tiki say~d.e bu gedıklen kapat- Moskova 25 (A.A.) _Dün 0 • 

n 1 si i 11 t ıt k S U d b d 11 l mak mumklin olmu§tur. Bu suretle ak d'gl u ge meme , s v O ar e as er- ta ngra ın cenu un a yo an o - b ... .::ı. S k 1 • • i "b ce yanıı Mo ovada neıre ı en 
llk bilgi ve tekniğine üstün çıktı- mıyan ve nüfusu da pek kesif bulun• Uyu.& ovyet uvvet erının r.tı at- re.mıt Rus tebliğiı 
ln askerlik politikaya feda mıyan Kalmük ıtepind S tl lan kesilmlt ve bunlar fmha edılmek 24 1 .. l' -' ,_ tl l 
ıı:ı~· e ovye ar, .. 1 b l kt d B'l eonteşr n gun ,nae .,.uvve er -
edildiği içindir, deniliyor. ilk hücumlarında biraz arazi kaza- huzere 5earı1 .mıı d ~ unmı· a ab.1~· d 1k: miz, Stnlingradın şimal batıaile ce-

Bütün bunlar harb tarihinin b'I . 1 d assa ta ıngra ııma ı gnr ısın e ı b d --'- • 'k 1 d na ı mıı erse e düurnanın ilk atılı- D h d d h nu un a es.&i ıstı amet er e taarruz-
sonradan aydınlatacağı hakikat- ımda evvela birbirinden ayrılmış bnl ead aıAl a cerey~ e en t~u a- !arına devam eylemiolerdir. Ku'VVet• 
terdir. bulunmalarına rağmen Alman ve le . e er e mbi l'kl um en u~~n; terimiz, Soravikino ıehrilo istaqo-

.. Bugün .için göze çarpan en bü- Rumen kıtalan bu harb sahasının erme mens.up . r ı er, rnuv a nunu, Jimoski, Kamiıinka, BiJnaya 
yük polltıkn yanlışlığı - Alınan- 'h k k d b v surette blrbırlerınden ayn kalmıı ol- Yarakotna Trisotrovıka Simenaka. 

ha bakımından Amerikanın mı ra no tasın a una ragmen malarına Tağmen büyük muvaffa- p ·1· k ' V '- 'u - ·ı 'ni "- f · l d' • omı ıs a. atotnn&a, maııçova. 
arbe sokulmuş olmasıdır mevzı erı muna aza etmış er ır. kıyetlcr elde etmeğe muvaffak ol- y • kh ı ·ı s d · . • . ergroznı mes un yer en e a oma 
.. ~erçekte Amerika, Japonya Sovyetler bu muharebelerde bU- ~u§~ardır .. ~lma.n harb ıdare5ının ıe1uini itgal etmi,lerdir. 

yuzünden har~ .. girdi. Fakat, tün mevcutlnnnın yü:ıdo elliden fa:ı- surgil teşkı~ t~k.tık! bu muharebeler- 23 ıonteorinde hava kuvvetlerl
Mihverln en büyuk orta0ğı olan Jıuını kaybettiklerinden bu sayede de ~a~l degerını .hır kere daha ispat miz. dü§manın ı O tankını, 30 kam
Japonya, Avrupada Almanyanın Almanlar müdafaadan çıkarak mu- etmış~r. Bu taktik bu. muharebeler- yon -.·e otomobilini tahrJp, bir ka· 
zor durumunu hesaplıy~ak ~~ kabil taarruza geç.mel,; i'l'lk&nını elde ~e ibılhas~ Sovyetlerın daha fazla tarı hurdehao ettiler, dört bölil~e 
reket etmeli, Amerika gıbi büyuk etmJşlerdir Almnnlann bu ukabil ılerlemelerıne mani olmuotur. Ez- y.a.kıı dü,man kuvvetini dağıttılar 
~ir kuvveti, Rus harbi bitmeden taarruz.lan. esnasında yalnız mSovyet cii.?1~e Sar~.finoviç mınt~uında, ve kısmen imha ettiler. 
~~manya aleyhine terazinin gö- ilerleyioi durdurulmakla kalmamış, muhım atate1ık no~talar yenıden Al- Stalingradın fabrikalar mahalleo-
~üne atmamalıydı. ~aponya~n muvakkat olarak Sovyctlerirı eline man lcıtalannın elıne geçmio bulun- de kuvvetlerimiz, yavnı yavaı 
~mer.~k~va sa.ldınşı, Mihverin bır- geçmio olan topraklar da yeniden maktadır. ı rlediler ve düıroanın onlarca ateı 
:lık du~'UnCeR netlcdestkl de.~llsüek,1 Aıil- geri alınmıotır. '(Devamı sahife 2, gÜtun 6 da) noktasın ve kazamatını~niizliye-
manyamn usya a guç e - rek 900 e yakın düoman eubay ve 
ne seyircl kalan Japonyanın an- erini ve 6 tankını tmha ettiler. 
cak bir oyunu sayıl.abilir. Alman- Büyük Millet Yenı· demı·ryolu Stalingradın cenup kısmında kıta-
~a. Japonyayı .en kötü bir zaman- !arımız. topçu hazırlığından eonra, 
da Amerika üzerine saldırmıştır. Mecıı·.sı· hat ~·ı taarruza geçtiler ve tabiye bakımın-

.. Ame~ka ıaten Almanyadan. ür- a.a· daın mühim bir yeri zaptederelı: J 
kuyor, Ingiltereye yardım ediyor tabura yakın bir diioman kuvvetini 
ve Reis Roosevelt Amerika efk~n- Birinci kanunun altısında Dört hatta etütler imha ve esirler aldılar. Stalingradın 
!fll yavaş yavaş harbe hazırlıyor- şimal babııınd kıtalanmız, muvaf-
du. Bunu~ sebebi. hava 8:kınlan yeni seçime karar tamamlandı fakıyetle ilerlemeğe devam ettilar. 
ve Atıantık harbile İngıltereyi verilmesi muhtemel Dir kesimde ~iddetli muhnreblerden 
yok etmeye çalışan Almanyanın, Ankara 25 - Milnakaltıt VekAletl, sonra bir düoman gurupu teslim ol-
ilerde Amerika için de tehlikeli, bilhassa İstanbul ile Ankara. arasın- du Kuvvetlerim' b ta 11 _ 
ön~ne geçilmez bir düşman ola- Ankara 4 (Af§8.m) - Meclisin da. nakliyatı kolaylaştıracak yeni şL- rl ~e kurma lar.'~ie ~!rab:;n;rdUe 
cagı kaygı&'lllln yer etmeye başla.. birincikanunun altıncı çarşamba gü- mendlfer hatları tnŞMı için tetkik- r· . Y1 • ld 1 t" 
masıdır. lngiltereye zaman za- nil kıı tatiline karar vereceği anla- lere gtr!.şmlştıt. İnşası dilşünillen man ... ume~ın es~r a 1 ~r. .. . 
man sulh teklif eden Almanya- ıılmaktadır, Meclisin 0 celaede me-- ve tetkikleri blten başlıca demlryol- Dıger hır. kesımde ö~culerımlz, 
nrn. Rus harbi gibi belalı bir işe bwı seçiminin yenilenmesine karar lar §Ulllardır:. H ~anı tak!be.derek, .. bır tayyare 
karar verdikten sonra İngiltereyi vermesi de muhtemeldir. Bu gilnler- 1 - Bozöyük - İnegol - Bursa. ~eyd3nına gır~ıler. Hucum o kadar 
yıkıp korkutacak, Amerikayı kuş- de encümenlerda tetkiki bitmek Mudanya, . ant olmuıtur kı, Almanl~.r uçaklan-
kulandıracak hareketlerden çe- üzere olan yerıi mebwı seçimi kanu- 2 - Aritıye - Akyazı - Mudui'- nı h~valandı!nmadılar. Du~manın 25 
kinmesi gerekti. JaPQJlya harbe nu da çıkacaktır. nu - Bolu - hmetpaşa. uça~ını tahrıp . ve aapaıaglam l 7 
ginnedikce, Almanya İngiltere :Yeni projede eeçicl nispetinde ve 3 - Sonrucak - Tosya - Osman- uçagın~ :ıaptettik. 
ile Amerikayı iyice esirger görün- diğer esaslarda değişiklik yoktur. cı1ı:. .. . S.talmgradın cenubunda kuvvetle-
dükçe Rusya ile uğraşan Alman- Yalnız def terlerin asılması vo itiraz 4 - Bursa - Uncugöl, ~ım.ız. taar;u~arını .muvaffakıyetle 
Yaya karşı Amerika•nın bukadar müddetleri kısaltılmaktadır Yenl OSmanclk - Amasya - Erbaa de- ınkışa.f ettirdıler; hır eıra meskfin 

En ondaki a 
Ruslar, dün şimalde 40, cenupta 
da 20 kilometre kadar ilerle ile 
Moskova'ya göre, Alman esirleri 
adedi 36,000 1 buldu, dUn Alman

lar 15,000 ceset bıraktılar 
l\loskovn 2a (RndyoJ - Sovyet 

Haberler Btlrosundruı: Askerl ru··
vetlerlmlzln taa.rruzu deva.: c .!!
yor. 2• 80nteşr1nde de taa.rruıla
nnı inkl.ş:ı! etttrmeğo devam et
miglnrdlr. {uvvetlorlmlz, Sta
Hngradnı ştm&l batısında 40 ki
lometre llerledllor. Sorov1klmo 
şehrile 1stnsyonunu ~ eıtuer. 
Kuvvetlerimiz Don ınnı:ı.ğmın dir
scg'tnde 6 - 10 kilometre Uerıı.. 
yerel:: Dim~. Kıı.m!nska.yn., 
Prek0ı>ta, Blznaya, Trlsot.roska 
ve Ntronskaya mes'kön yerlerini 
aldılnr, 

Stallngradın cenup keslmlnde 
dtışma.nın çembere e.lınmış o1an 
üç t~nln1 generallert ve kur
mayla.rU beraber, esir etUk. 

Stall.'lgra.dın olmalinde taamız 
eden kuvvetıerlmtz, Don sahlll 
boyunda Kaml.çl.n, Agat.ovska, 
Vla.noşanka me.sk.Qn yerlerini ıı
gal ettiler. 

Stallngra ın şimalinde nskerl 
kuvvetıer1mlz, Stallngrad müda
tııerııe blrle,tııe:-. SW!ngradın 
cenubunda 15 • 20 kllometrcı Uer
llyerek Sa.dovaya. şe.hrinl, Umant
çevo ve daha. meskıln blr yeri 
zaptettlk. 

24 sont~rln a.kşamuuı. d~ru 
düşmandan alınan esirlerin mlk-

tan 12,000 k1ş1 daha arttı. Bu 
muharebelerin sürdüğü müddet 
zarfında dfişmandan 36,000 subay 
ve er esir aldık. Henüz tamam
lannuyan mporlnra göre 19 - 24 
oonte§rln zarfında. vuku bu! 
muharebelerde tuvvetıerlmlz, dü~ 
manjan her ı;aptn 1164 top, sağ
lam veya. hasara u~ış 431 
tnnk, s: ğlam veya hasara utrn
mıı 88 uçak, 3940 kamyon ve 
otomobll, 5 blnden fazl:ı beygir, 
3 m11yon mermi, 18 milyon ti.şek 

e henüz sayılmakta olan pek 
ç.ok miktarda hafit stlft.hlar, cep
hane, mühimmat ve erzaltla; dı>
lu depolar zapt.ettik. 

24 sonteşr'nde d~an muhn
rebe meydn.nlannda 15,000 ceset 
bır ktı. 

Londra 25 <A.A,) M~kova<1akl 
Rcuter muhablrlnln 1şaratına gö.
re Ruslar, stnllngrad mıntaka
sında ba.şlıca Uç tstlknrn"tte Uerl
lemlşlerdlr, Ruslar, tlmalde 40, 
cenupt ada 20 kllometre kadar 
ııe~ıer, Almanlar ştmdlye ka
dar 42 bin ölil bıra~Iardır. 

Yaralılarının mlktan da 120,000 
kadar tahmin edllmektedlr. Al
man esirlerinin adedi (36,000) e 
çıkmıştır. 

.. k . . . . · mlryolu hattının da etütleri yapıl- rleri ku-~ d ı d" &- '-'-~abuk harbe girmesi çok guç olur- anun proJeaı kabul edilınce iki ay ye .... r ı ar, uımanı u=ı 
<iu. zarfında mebus seçiminin bitmesi maktı:ı.dır. bederek. ilç alaya yakm kuvvetini zit muhar~beler oldu. Bir kes1md.u ciddi zayiat verdi.~diler. Kü.~~ .. bj.' 
Ameıika harbe girdiği gün ln- kabil olacaktır. Bu takdirde mart ye • 5 fy 1 • • imha ettiler, 5 4 tank, 91 1op, 5 7 al- düoman. p~a~esı tanklann y rdunı- gurupwnuz'. ~~r d~§man • bo.lugunil 

giltere için dA.vayı kaybetmek teh- ba§ında yeni Meclis toplanabilecek- nı o a e çımız per havanı, 1 00 mitralyöz. t 00 ki- le mevzılerınuze hlicum etti. Kıtala- )0okett1. .Küçuk !>~r bahn~elı gur~-
tik · b"sbütün rtad k lkt t' Sofyaya vardı lometre uzunluğunda telefon kah- nmız, dü§ltlanı çıkıo noktnlanruı at- pumuz, hır tepeyı ı§gal ettı ve takrı• 
~m~~: bir yan~an ~~va v~ d:~ ır. Sofya 24 (A.A.) - Hariciye ~osu, bir milyon figck, 5 depo ve di-- tılar ıva takriben 300 düııman ıubay ben .400 Hitlercl~ yoketti, 23 mit• 
niz üstünlüğünü temin ederken Yenı· Gı·n e'de Vekaleti kAtibi umumiliğine tnyin ger ganalm zaptettiler, 36 tank, 31 ve erlnl imha va 2 tankını yaktılar. ralyöz, 2 radyo ıstasyonu, s havan 
öbür yandan Rusyaya yardım e~ edilen Şevki Berker'in yerine Sofya top, 6 u~ak tahribettiler ve pek çok Tuapse'nln §İmal do~sunda de· topu, 20,000 fiıelt ve diğer ıani-
ti. Almanya, bu yüzden, bir tür- elçiliğine tayin edilen Vasfi Mente~e esirler al?ılar, nlz piyade kuvvetlerimiz, di.l~ana metleT zaptetti. 
lü söktüremedlği iki cephe ara- • dün ak~am buraya gelmiıür. Na1çık ın cenup doğueundl\ mev-
sında sıkışıp kaldı ve üç buçuk Japonlar, Buna kavsınde 111111111u1111111111111a11111111111111111111111111111111 .. 111111111111111111111 

yıllık çetin didinmelerden sonra ııkı§tırıldi 
nihayet bugünkü müdafaa harbi-
ne geçti. 

Amerikamn işe karışması Al- Londra 25 (A.A.) - Yecıl Gi-
nurnya için harbi kazamlm~ h~- ne'de Japonlar, Buna'da küçük ka
le getirmekle kalmadı Almanya,. viı içine alirülmüıtür. Müttefik kuy ... 
illın güttüğü Avrupa politikasını vetler, bir kilometre daha ilerlemi1-
da suya düşürdü. lerclir. Ağır çarpışmalar devam edl-

Almanya, yeni nizam adını yor. 
\'erdiği bir nevi Avrupa düzeni, F d Al ' 
\:>ır çeşit Avrupa birliği kunnak, ransa an manya ya 
~entz aşın devletlerin pannaW,nı giden iıçiler 
Avrupa karasına sokmamak için 
§avaştığım, Avrupanın kendi ken- Vıchy 25 (A. A.) - Padeten 
atne, yahut Atmanyanın Avrupa alınan bir haber, ild iıçi trenin.in Al· 
hıilletlerine yettiğini ileri sürü- maOlYaya hareket ettiğini bHdirmek
for. Halbuki Almanya. yanlış po- tedir. 
'ltika yüzünden Ameıikayı Avru- . 
paya getirmek zorunda bırakarak ill!E•' ' • - • 
lfendt Avrupa politikasının tersi- yaverlyiml) diyen İngiliz Başveki
ne hareket etm~ oldu. U bu devrin ve geleceğin en bü-

Aınerikarun harbe girmesi, yer- yük hakikatini söylemiştir. Ame
~zUnde tek başına, yahut birleş- rikasız İngiltere harbi kazana.. 
hı1ş hiç blr kuvvetin erişip başa mazdı. Almanya, İngiltereyi Av
~ıknınıyacağ'ı müthiş bir askeri rupadan atmak isterken Amerl· 
;~rlık yaratmıştır. Bir askeı1 Dev- kayı olanca kuvvetlle Avrupaya 

1 e ki nüfusu, zenginllği, fabrika- getirdi. 
ı:rı, elindeki ham madde kaynak- Almanya ha:ngl cephelerde, na:rer htc kimsede yoktur. Bu kud- sıl yaıuldı, bllmlyoruz, Fakat 
:ru~~t harb ıığrunn kullanmak 2o- Mihver hesabına, bugünden neti-
8011 a kalan Amerika simdlden cest görünen en bHyük yanlışlık 

~vruna t le>rJnd" dP fstove- Amerikayı zorla haıbc sürükle-
- Of ~en• dılim ıs rdunl .• 

T arablusgarp hudu
dunda çarpı malar 

Loondra iS (A.A.\ - Trablus- Hava UstünliiğUnlin mlittefiklere 
garbın oark kıamında Mihvt;r KUT- de ~alacalı tahmin edilmektedir 
vetleril~ müttefiklerin il~ unsurlan Mı..ırdak.I müttefik uçaklar da Tu
temasa gelmişlerdir, Vu\:u bulan nu.ata hareUta ~UrA.k eylemektedir. 
garpıımalar ıiddetll olmakla bera- Torpil tayyarelerimiz, Sardunyanı._ 
ber, küçük mikyasta ve fa.ulalı ol· cenubund• bir Mihver ticaret gemit 
muıtur. MUtteflk umwnf iarargahı· •ini torillempi§ler, Palenno hav' 
nın •on tebliği, iki tarafın ileri un· meydanını da. ibombalamıılardır. 1. 
aulan aruında vuku huİL!.1\ mahallt b~ük Mihver uçalııu dllıUrdiik. 
çarpı§malar<lan bahaediy r. Tebliğe Londra 25 (A. A.) - Reutel 
gl:Sre, Fransız devrlye k~etlerl, muhabirliıln ipratına göre, Tunuj 
Milı' er kuvvetlerUe QlUPl{lnıilar, .Mihver mü4a!aa hattı Bizerte 
İngiliz para§iitçü kıtalan, bir Mihver Tunu• tıehrinl ihata eden bir ıua1 
motörlU kolunu pilskürterclc esir al· dniro ıeklinde uzamaktadır. Bu hatıl 
mışlardır. Tunusta muhareh<-nin un nmf kutru 50 k'lometredlr. Mil\ 
şiddetli olacağı anl~ılıyor. ÇUnkU ·erin müdafa hattı, Bi:zerte'in ga~ 
Mihver münakale yollan, mlittefut• hında biraz gerj aUrülmUıtilr. Tunql 
lerjnkino nazaran dnha kısa oldu- şehrinin 40 kilometre garbında mW 
~ 'ı;ln her tarafı lcoleyca takviye tefikler, Mihver 1cuvvetlerlni geıt 
edebileceklerdir. · atmıtlardır. 

Havada ç.arpıl)malar lehimize Tunus şehrinin cenubundakl hava 
neticelenmi~tir: 4 dü~man uçağını meydanların müdafaa etmekte olıuı 
dü~ürdük; GabC3 limanı yahnların• pmaşütçüle imiz, Alman zırhlı kuv• 
da tayyardcrimiz, bir Mihver a ke· vet1f'rini geri atmıılar ve <"~irler at.
rt trenine, Bizerte Vt' Tıın ~ Hm ~· m .. ı rdır. 
1 l • , 
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SOZÜN 6EliŞi Umumi Meclis dün teşrinisani 
toplantısma nihayet verdi 

DURUMU 

Büyük Çocuklar 
B ir anne Sir William Osler'e: «Çocuğumu ne zaman terbiye 

etmeğe başlamalıynn?ı> diye sormuş. Meşhur pedagog: 
cÇocuğunuz kaç yaşınıia?n demi~. Kadın: cıİki!ı> deyince, şu cevabı 
vcnnis: •Epey geç kaldınız.» .. w • 

Maarif Vekilliği tarafından çık.anlan cıllk ~gretım» m~'!a· 
sının son sayılannclnn birinde Dr. Alexis CaITel den çevrilmış bır 
makale böyle başlıyor<hı. D?~!': dlakikatcn, diyor~ çocuğu halatın 
ta ilk sularından itibaren dısıpline alıştırmak gerektir. ilk temrinler· 
den birini çocuğu ağlayıp sızlamadan önüne 'konan herşeyi 
:ycme<re alıştırmak teşkil eder. Böyle yapılmazsa çocuk nazının 
İıerel'c gcçecei:rini pek iyi bildibri için bütiin huysuzluklnnnı misafir· 
Jiğc saklar.» '·esaire .•. 

Hen bu münasebetle küçük çocuklardan ziyade artık çocuk 

1 

:ı 
1 

'· lira: Belediye bütçesindeki bir milyon 
açık yüzünden bazı resimlere zam 

yapılmasına karar verildi 

Yeni varidat kanununun biran evvel çikarılması 
için Meclisin temennisinin hükumete 

bildirilmesi kabul edildi 

' ' 
ı' 
1 

denecek taranan kalmamakla beraber yemek beğenmek bakımın· • ı , 
dan bii} iik çocuklar drmneğe layık olanlardan bahsedeceğim. Lo· umuml meclis dün ikinci reis ve- bin Ura varldnt temin ebnektedlr. 

1
,: 

kantalarda iiç kaplık yemek usulü tatbik edileceği haberi en. ~ok Jdll B Abdülkadir KaramUrseUn re- Bu husnstnkl mazbatalar kabul 
onları enclişclcndiriyor. Şöyle diyorlar: Ya 0 gün lokantada pışirl- 1sllğl eJtmdı:ı. toplanmıştır. edildikten sonra biltçe encfuneni ~e-
len yemeklerden biri benim sevm ediğfm yemeklerdense ne yapaca· Encllmenlerden ve rtyı:ı.set divanın- ısı B. Halil Hilmi Uyguner ~z ala- ı 

dan gelen bazı mazbatalar knbU~ ed11- rak dedi ki: , ~ 
ğım?» . t k dı miştlr. Bu aradı:ı. Karaa~aç muesse- - Vaziyeti mnllyemiıl mUteesslr / 

- Ben ömrümde ağzıma scnuzo u oyma m. seleri bUtçeslndc bazı mUnak11.leler edecek ihtiyaçlar her gün kabarmak- ( 
- Neden? Dokunur mu? vardır. tadır. Bu yı:ı.ptığınuz z:ı.mlar, 1htt-
- Hayır, her halde dokunmaz ama, yemedim işte. Daha Encümenlere havale edilen bazı ev- yaçlara kısmen tekabül etmiştir. El- ( 

çocukken evcle ynparlardı da ben yemezdim. rakın müzakeresi için birinci celseye deki salAhlyeUmtze ve kanuni mev- ı ı 
- Canım, bir tadına bakıverin, belki hoşunuza gider! n1hayet verllml.ştlr. zuata göre znınmedllecek ehemmi-

1

• 

_Bırak Aallabaşkına! Bu kndar sene ağzıma koymanuşım, İkinci celse, birinci reis vek111 B. yetıı başka b1r §CY 'ktüma~ır. 1 1 
eiındiclcn sonra mı alısacağım. Faruk Derelinin reisliğinde toplan- Esaslı tedbirler almak lhımdır. Be- ' 

Böyle konu an tanıdıklarınız her hnlde az değildir. Ama haya· mıştır. Bu arada elektrik, ta.rnmvay ledl hizmetlere dcvnm edebllmek 1 

tın dnr bir zrunanıncla en ÇC?k sıkıntı çekenler, hiç yolttan üzüntü· umum müdürlüğüne bağlı olarak ~ için harbdcn evvelkl varidat kAtl 1
1 

Jere kapılanlar da onlardır. İsin en garip tarafı yemek beğenmiyen· yüz lira tahsisat ııe bir tramvay mil- gelmiyor. hıtlyaçlnr gtln geçtikçe ar- ! , 

lr..rin bcirenmediklerl yemekleri hiç yememiş olm::ılandır. Mercimek dilrlüğlln~ lhdnsı hakkında ~tç~ tıyor. Blllforuz ~ıb:~=~~lr :::! ~ 
sevmedi,rini söyliyen mercimek yeme~ yememiş, ~~lgur pililvı~dan :az1:::1ı:f:.:ı :~:l=~rm~l~- ~~~e:V~nzı~~~ştır. Sayın vallmiz- 'i 

hoşlanmıyan a~rnna bulgur koymanuştır. Fakat böyle bir zat şundl b ta taUmatnıuneslnin rozt den ricamız şudur kl malt vaziyeti- \ 
gireceği Joknntada sevmediği yeın~klenle!.1 mün;kkcp bir tabldotla ~ad~:ı:rlnsıln tetkiki tçln müIJrJye mlzt aldkalı yüksek makamlar nez.. ( 
kan.,l~c;ırsa haklı olarak fena vauyete duşecektır. . encnınen1n1n mecllstn tatil mtldde... dine ak.set.tırecek bu kanunun bir . 

Haklı olarak mı? Hayır, pek de haklı değll. Cemiyet msanı tlnde çal~ası k:ararJaşt.ınlmıştır. an evvel çıkanhnnsı huS'Usundakl ( 
himnyc eder, korur ama bir anne kadar yüz vermez. Yenecek ne şerefiye verk1s1nln bina vergls1n1n mecllsin temennilerini lbtflıt etsin. \

1 
vnrsa yemesini bilmelidir. Seçmek bolluk zamanında olur. Çocukla· taksıtıerlle senede dört defada ta.h. İktisat encümeni re~ı B. seıım ı 
nmızı daha kiiçük yaştan ba~lıyarak, ömUrlerl boyunca htç sıkın· slll muvafık görülmUştür. Elektrik, Sipahi de aynı tcmennllerde bulun-

11 

Rus ileri ha.reketi 
devam ediyor 

lngilizler yeniden ilerledi. T unus'ta 
büyük muharebe henüz başlamadı 

• Doğu cephesinde ı 

Rus taarruzu devam ediyor. 
Mo!'kovanın son tebliği Stalin
grad' ın §İmal ve cenubunda 
bazı vehirlerin geri alındığını, 
Almanların mühim kayıplara uğ· 
radıklarını bildiriyor. Ruslar bu 
mıntakada yeniden 12 mil iler· 
!edikleri gibi Stalingrad'ın fab
rikalar mahllesinde de taarruza 
geçmişler, Almanları 1 7 top 
mevziinden atarak bir çok gani_.. 
metler ele geçirmişlerdir. 

Stalingrnd" da Alman1a1-l vn
zhreti ğ\içleımeğo başlamıştır. 
A~ert muharrirler buradaki 
kuvvetlerin acele geri çekilme· 
si lazım geldiğinden bahsediyor
lar, Ruslann ıimal ve cenuptan 
Her1iyen ko11an birbirine yak
Jafffiaktadır. Bu kollar kapanır• 
aa Stıı.lingrad' daki kuvvetler 
çevrilmiş olacaktır.> diyorlar. 
Londra radyosunun bildirdiği
ne göro Timce gazetesinin Mkeo
rt muharriri ıu mtitalaada bu-

rnişlerdir. Moskova bu hilcumun 
tardedildiğini, Tuapse mıntaka· 
mıda da bazı mtistahkem mev
kilerin işgal edildiğini bildiriyor. 

Şimali Afrikada: 

Sekizinci ordu ileri hareketi• 
ne devam ederek Agednbiayi ve 
Cialo vahas1111 ele geçirmiıtJr. 
Mihver kuvvetleri Elagehilaya 
çekilmişlerdir. Burası Agedabi.a· 
nın 11 O kilometre garbındadır. 
İngiliz öncüleri burada Alman • 
lta1yan kıtalarile temaıı etmi§tir. 
Rommelin Elagehi1at'da muka
vemet göstereceği tahmin edil
mekle beraber kati muharebeye 
pri~mesi pek muhtemel değildir. 
lngilizler tarafından lşga] edilen 
Cialo ıvahası. Sirte ıahiündcn 
250 kilometre içctidedir. 

t1ya cliismemelcriııi dun ede ede, muhtemel sıkıntılara dayanacak tramvay ve Tünel 1d:ıreler1 müstrıh- muştur. • • _ lı 
gibi yetiştirmeliyiz. Şevket Rado demin ta.llmatnumestnln şubat top- Valının beyanatı ) cRus taarruzu bugünkü vaz.i· 

lantısında mllznkeresl kabul edU- Bundan sonra vaU ve belediye reı- yette kalsa bi]c StaÜngrad' daki 

lunmaktadır: 

Tunuı:taki harekata gelince, 
burada Amerikan • lngiliz kıta
lan toplnnmağa devam ediyor. 
Alman ve ltalyanlar da Biterte 
ve Tunusta yerleşiyorlar. Henüz 
esaslı muharebe olmamıştı r. Yal
nız kü~ük temaslar vukun gel
mektedir. Son günler zarfında " 
hava faaliyeti çok art"P'ı ştır. 

Mahkemelerde: m~r. r1 ltf 1 e te sı doktor B. Lt\tfl Kıhlar demlştır Alman1ann durumu gene tehli-
Belediye hnstanele , a Y • - kJ· d b' Uz.ak Doğuda: 

mlzllk tşltrt gibi hizmetlerin yapıla- :_ Varidat harbdcn e\'Velkl varl- kelidir. Çünkü buraya ar ır 
bllmesl tçln bütçeye konan tahsisat, dattır. Mnsraflıırımız da her gün bir geçitten sevkiyat yapmak çok Yeni Ginede Avustrcılyalı -
hnyat pahalılığı karşısında, yetlşme.. hayll artmaktadır. Bu yüzden imar giiç bir l~tir. Tecrübeli general· Amerikan kuvvetleri adanın ıi-Kaynan , gelin, frümce kavga~ı 
dlğhıden bUtçede bir milyon Ura işlerlmlzl. yapamıyonrz; Hattlı. yol ler böyle bir vaziyette ricat eder- mal kıyısında Gonn limanını ele 
bir açık vardır. Bunu telA.fl edebil- tamı t blle b~ğa mcbur ler. Fakat Almanlar için bura· geçirmiılerdir. Şimdi bu m1:1te.-

b Sal! Dlr hl mek fçln mrclls, bazı reslmlere ra mı dan çekilmek Stalingrad lginfn Jcada Japonlar yalnız Bunada 
Bcyoğlunda oturan ayan • o ... - kanunt sal•hiyetı dahll!nde - olduk. Temizlik işlerinin de ancnk zl .. . . f ·~ar bı"r sahada tutunuyorlar. J·-

h il k F t e go-.. Kıı,. yaşındasın? u muvaffaknretsi igini ıtira et- o " a e ·aynanası ama v - -v .. ""mlar .. ftbul ctm•~tır. Bu arada yüzde ellls1nl yapablllyoruz. Masraf- .., b" _,,_ 
k tmişl Be mi? ..... "" "1 mek elemektir. Halbuki Hitler pon gemileri buraya ır rrÜKtar rümcesi Nadide avga e er. - n • Jkf.ncl sınır cenaze -"~fl:ınnın 100 Janmızı karşılaynbUmek için bir se- , . 

esi Ali E t Kaç Ytıcıındasın ,.....,.... · Stal" d' l a" n pek katt takviye kıtalan çıkarmıalardır. Bayan Salihanın ann ye ve - ve , sen. ~ · liradan 120 Ilrnyn çıkanlması muva- ne evvel hazırladı~ız varidat ka- ıngra ın a ınac gı ı " 
kızkardeşi Zekiye de kavgaya ka- Bayan Hayganuş elini çcn~sine tık görlilmfujtUr. nunu bazı formnlltelcr yüzUnden 1 surette ııöylemişti. Bun\lf\ Jçln Fa.kat Japonlarin vaziyeti na-
rışmışlar, evin içi altüst olmuş, koyup etraftaktlere bir müddet Sigorta şirketlerinden alınan yüz- Meclisten he:nt1z çıkamadı. Temenni.. 1. ııırf prestij bakımından Alman· ziktir. 
biribirlerine küfretmişler ve ni- baktıktan sonra: de bet ıtraiye hlssıeslnin yüzde ona. !eriniz bana kuvvet vepyor. ttmıt lann Stalingrad' da :kalmak ist~ Salomon ada1.ıın .. dn bazı çar- ı 
hayet mahkemeye düşmüşler. - Eh, dedl Görüyorsunuz iş- şimdiye 'kadar balıkı;ılara verilen bu.. ediyorum ki .hftkfunct nezdlrtdekl meleri ihtimali vardu·.> pı~alar olmu~ •ır. Amerikan 

sl. - · Ü hkemesln te Yaşım meydanda. Nülusum- zun flaU -sırt thraç edlleeek balık- teşebbUslerlm Çok 1y\ neticeler vere- Kafkasyada Nalçık'ın cenup uçakları btt çok akınlar yapmı§-
A ıye uçunc ceza ma • · · •--n mftn""ft-r oı--•· _ bir ~rua- rek knnun bu devrede çıknbılcccıt- 1 

·, J d de her iki tarn! hem biribirtnden da elli altı deyi yazmış ise d~ o =ı ~ .u....,. Au ,. doğurundn Almanlar taarruz et- ar ır. .,,il . 
aavacı, hem suçlu sıfatile yanya- yanlıştır. Ben, tamamı tamamı· tan beş kuruşa , hııfta tatılinden ıs- tir.• ı~lll!'!lılll!'!!lılil!!'loıl~!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!l!!!!'!"!!!!!"!!!!!""!!!!!!!!!!lt!!!!'!!!!"!"!!!'!!!!'!'!!'!ı'!!~'!!!'!!!!!'!!!!'!"ı!'!!!!!!l!!!!!!l!'!!!!!!!!!"!'!V 
na sıralandılar. Suçu hep blrlblr- na, hıpahıp kırk dokuz yaşında- tısna eıiUen dükkM ve mnesseseıer- Meellste dün reislik m,akamının ~- - - ~~-- - ~- - - --

ıerı·nı·n u""zerine atıyorlar. Haklın yım. İnanmazsanız konu kom- den alman yüzde 10 harcın yüzde bir tekllfi okunmuş, ,ehlr faklrlert- ltalya'da Almanla mukabil 
bi i ylrmlye çıknnlmnsı, mezbeha nakliye ne meccanen klSmilr da~tmak üzere 

hangisine sorsa: şudan tahkikat ede llrsin z. tıcretlfrlnln muhtelif S\ll'('tte e.rtt1ı- 10 bin Ura tahs1s1 ıstenmtştlr. Aza- l 
- Hayır bay hflkimt O bana Mahallemizde benim doğduğu.. rılmnsı Iroyun roşma. 63 kuruş n1m- nm temerutlsi ve rtynset mal-.amı- • t taarruza IDl geçti er 

küfretti söylemediğini bırakma- mu bilenler vardır. ması, halkı tazy:ık etmmıet üzere nın muvafakati ile bu t.ı.hstsat 15 vazıye 
dı Ben 'ağzımı açıp cevap bile Kendisine yemin ettiril~iktcn domuzlardı:ı.n almnn nakliye ücret!- bin Urnya çıkanlmşıtır. (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
v~rmedim sonra hft.cllse hakkında bildıklerl- n1n 1100 kuruşa. ibl~IP muvafık gö- . Meclis, vnllnin ~zaya. teşekkilrlinü Alman kumandanlığı 

yi k. 1 H ini ayn nl anlatması söylendi. Bayan Hay- rillmilştür müteakip t.e$1nls:ınt tm>lantısınn Mussolini bir Milli 
cli~~c~iz~ ~r. bi~f5 ağz~:.:1 açıp ganuş elleri ile işare~ler yap:rak, ~littın bu znnılar senede üç yüz nihayet. vermiştir. Mu·· dafaa kabinesi hadiseleri takibediyor 
blrşey söylememiş. O halde kav· dft.vacı ve suçluları g sterere an- Berlin 24 (AA.) - Beş günden· 

b ı ı lattr H b b b p • d kurmak iatiyormuı 
Çg~ ~~~~~!~~g:•rar ~l= -·Bu vukuatın üzerinden ç.ok U U at OYCU• artı gurUpUD 8 -- ~=~ri S~~!~g~r:~e k:;!~:dee~·:n ~id~ 

zamanlar geçmiştir. Şimdi fık-
rnem... rimde kaldığ'l kadar söyliycyim: d •• k •• • • Londra 24 (A.A.) - İtalya k~if detli müdafaa muharebeleri hakkın• 

Komşuları bayan Bayganş da Şu bayan Salihanın çocukları DU vermiyenler . Ull U JÇtlffi3 bombardıman ve lstilA tehlikesine da se]ahiyetli mahfiller bugün tnfsi· 
bu kavgada bulunm~ş, şahit ola- sünnet olmuş, Sarayburnunda maruz bulunduğu için Mussolini bir lut verilemiyeceğini bildirmi~lerdir. 
rak mahkemeye çagınlmış. ~A.- düğün yapılmıştı. Eh, Iork yıllık c:.\1il1i müdafaa kabinesi> tcıkill ıu~ Alman ordulan başkomutanlığı .. 
kim, divacı ve suçluları dinledik- komşuları olduğum için beni de r Münakalat ve Milli retile hükfuneti kuvvetlendirmeğe nın tebliE;-inde de knydedilmi~ oldu· 
ten sonrn şahit bayan Rayganuş davet ettiler Saraybumunda dil- Geri kalan hububatlarına Müdafaa Vekilleri çalışmaktadır. Kanunsuz bir .ııurette ğu gibi muhnrebe devam etmekt• 
mahkemeye çağırıldı. Gri man!:<'- ğün yapı1ırk

0

en bayan Sallhanın ve bunlardan yaptıkları tcşckkUJ eden İtalyan So~yahst par- ve düşmana çok ağır kayıplar ver-
suna sımsıkı sarınmış, kalın ~~ kaynanası bayan Fatma yemek- mamullere el konacak izahat verdiler tisi bir beyanname ncarederck .. b~ dirilmektedir. Birçok Sovyet kolor· 
atkı~ını çenesinin altından du- Jerin iyi olmadığını bahane ede- projeye itiraz ctmi~ vo her turlü dulannın muharebe dışı edilmesi 
~ümlemiş, saçlannı topuz yapıp rek geltnine çıkıştı orada. biraz Ankara 24 CA.A.) _ o. H. P. Mec- fo§imıe yaklaşma hareketini terviç Alınanlarla müttefiklerinin yaptığı 
siyah başörtilslle güzelce sarmış. ağız şamatası ettll~r. Biz de kav· Ankara 24 (R:ıdyo Gazetesi) - Ya- ııs gurupu umuml heyeti bugiln etmediğini bildirmlatir. müdafaanın müessirliğini teyidet• 
Galiba böyle yerlere glrmeğe pek gaya seyirci olacak değiliz yat.. rm neşredilecek blr kııramruncye c24/11/1942D saat 15 te reis vekili Diğer cihetten ltalyan hava mil- mektedir. Sovyetler bilhassa zırhlı 
nhşı~ değil ki, konuşurken ter Aralanna girdik, yatıştırdık. Ara- göre, hükftmetc borçlnndığı hububat Seyhan mebusu B. Hilmi Unın•m re- dafaası zayıftır. Bu cihetle halkın te§killerle taarruza geçmişlerdir. 
döküyor, şakaklarındaki buru- dan bir kaç gün geçtikten sonra miktannı 11€ın edilen müddetler 1ç1n. 1Ş.!lğ1nde toplandı: t~liyeııl lazım gelmektedir. Ceno- Bu teşkillerin bazıları Alman müda .. 
şuklnrdan pudraya bulanmış bir gün çocukları yoklamak üzere de alını merkezlerine teslim etmlycn Celse açıları:ı.k geçen toplantıya .ya'clan Roma"ya gelen bir yolcu faa hattında gedik nc;mağa muvnf.. 
damlacıklar alo.yor. evlerine gttm1Şt1m. Yine gelin müst:ıhsl11n geri knlı:ı.n hububntı ııe alt zabıt hulasası okunduktan ııonra Ccnova ıehrl ahalisinin dörtte Uçü- fak olmuşlardır. Fakat bu gedikler 

BAkim sordu. kaynana a~z şamatası ediyorlar- beraber, bu hububı:ı.ttan yapılmış ol- ruznameye geçUdl. niln bo~altıldığını ıöylenü§tir. Bir· b h da Harkofta olduğu 
- Adın ne?.. dı. Bayan Fatma gelinine: «Seni duğu bulgur ve salr. mamullere b~~ Rınmamede Diyarbakır meb~ denblre ~elen bir soğuk dalgası ka- ~~t~üc~O:reden taraf iç.in tehlikeH 
- Benim adımı. soruyorsanız, o~lumdan boşattıracağım da, be. el konacaktır. Geri knlan hubu 01, KAzım Sevüktekin tnro.fındnn v çanlann ıstırabını arttırmaktadır. b" d , b'I k h" . t 

Ütün h 11 +.. l-> 1çln değer tlatl 361 sayılı kararname- rilmiş ikl takrir vardı Bu takrlrler- . .
1 

ır urum ;>arnta ı ece rna ıye 
Hayganuştur. B .. ma a e ...,.. bekler gibi bir gelin alacağımı> de ııo.n edllmlş olanlardır. Mnmuııe- den blrlslnde fazla soğuklara \"O şid- Bınlerc~ enfloe?za vaknsı kay~edı • alabilir. Bu vaziyet göz önünde tutu-: 
nır b~ni. Orada dogrnuş, orada deyi bangır bangır bağırıyordu. rln nlım flatl de bunların terkibine detıı yn~şlnm karşı deıniryollarımı- ı mektedır. Demıryollannın ~nzik. bir lurs:ı, Alman komutwlığının muha• 
büyümüşüm. Çocukluğumu da O sıra kızı, yanlyaklın, bayan Sa- gtren lpt dat maddelerln 1ıatıerlne zın muhafazasını temin 1çln ne gibi durumda bulunması dolayısıle yıye· rebenin inkivafı hakkında mn]umat 
bilirler. ilhanın görümcesi Nadide geldi, karşı imal masroflannın 1Iflves1 sıı-j tedbirler alındığı Münakı:ı.l~t Vcld. I cek darlığı çekilmektedir. Ahnan1ar vermemesi tabii görülür. Söy]cnecck 

- Babanın adı ne?.. o da anası ile birlik olup geline reuıe Toprak maruullert onsı tara- tinden sorulmakta ve dlğc:'r takrir- İta]yaya çok miktarda top göa· bir şey varsa 0 da gereken bütün 
- Baaa. .. Benim babam dok- k·üfilrler etti. Bayan Salihanın loz tından ttı.yin.olunnc:ıktır. de de denizaltı suba.ylnnndnn knza- derdikleri için demiryollan mütema- tedbirlerin alınmı§ olduğudur. Al· 

tor miralayı idi bay hfı.klm! Sır- kardeşi Zekiye ile anası Aliye de ya uğrayanlara. kununt tazminata diyen meşguldür. Bu trenler İtalya- man komutanlığının hadiseleri taın 
malı, yaldızlı koSkoca bir mira· orada idiler amma, hepsi de sus- Amerikadaki Türk na.veten bir tazminat verllmesı der- nın istediği bava mUdafaa toplan bir ııükunet1e takibetmesine hak ver--
laydı. Az daha Y3;ŞM~ydı paşa pus oldular, çenelerini açıp ta blr gazetecileri ~ı:~~ ~~~~~ek!~~~~:ı~~ değil bUyud'"k mahrekli ve büyUk çap- direcek birçok sebepler vardır. 
olacaktı. Velfı.kin ömru vefa et- la.f blle etmediler. , ) UI kt-0 ldl ta toplar ır. 
medlyse, p~alığırun gelmesine o sırada Nadide kalktı: Vaş~on 24

• ı(A_.Ad. ş··k · E; t~~.~•ııer ken° dilerlne ""ftll"''· eden F ____ S ____ }. • f Q d 'd ) le 
yakın öldü. - Bayı hAkiml Şahit yalan gazetesi muharnr enn ~n u rü Vıt:JU ....... Wi. r u a ze ze 

_Bayan, sen miralayı, paşayı sö 1U or Çünkü bu hMiseden ev· nıer, Beyaz sarayda Reıs Roosevelt- suı:ı.llere ve bu mevzu 11zerlnde söz faftSJZ 0ffi3 IS 
bırak. Babanın adı nedir?. vei bfzd~ bir saksı ile çiçek iste- in matbuat toplan~sında ~az~.r bu- alan birçok hatiplerin beyanlanna. --

- Nasıl bırakırım ki, ireyiz mişti Vermediğimiz tçtn bize da- Junmuş~ur. Muh.a~nr bugunk? . 2~ cevnp vennlşlerdir. 5 ev tamamen yıkıldi, 
bey? .. Biraz daha ölmeseydi k~ nldı 'şimdi aleyhtmzde sövlüyor. ıonteşrınde l~anCJye nezaretıru zı- :a: 19.30 a kadar devam eden Yakında müttefiklerin bazı evlerin duvarlari 
~ bt.r doktor paşası olacaktı, ~yan Hayganuş hiddetle dön-. yaret edecektır. . . . • :1et ~e~~~l~~da toplantıyn n1hıı- davasına katılmasi da çatladı 
şımdı <le bana, Artin paşanın dü. ikdam gazetesının başmuharnn 
kızı Hayganuş hanım diyecekler- .:_ Ağzını topla kızım . Ben Abidin Daver Ue Tan gazeteüıin Bükreşte yeraltı bekleniyor Ordu 24 <A.;;-=. ~lki glln bıı. 
di. Velflkln Allah onu çok sevdi klınSC'n1n saksısına, çiçeğine muh- ba~muharriri Zekeriya Serte] Va- • • • radı:ı. b!rl slddd u ve diğeri hafit ol• 
de, pı_ışabğrn~ ~kletrneden ruhu· taç de~llim. fsterisen sana bir ıingtona gitmek Uzcrc bugün N;v- §Imendıferı yapılacak Londra 24 (A.A.) - Cezayir mak üzere vuku bulnn yer sarsıntısı 
nu göklere gotürdü. bahçe bağışlarım. Söylediklerini yorktan eyn]acak1arJır. Cazetecı1er Bükrq 24 (AA.) - Bükreş radyosuna göre, bat ıchri Cibuti bazı zararlara seb blyet vermiştir. 

- Yani, babanın adı Artın ortbas etmek için slndik bana if- Vaııingtondan Şükrü Esmcr"le bir- şehri belediyesi, BUkreştc bir met~ limanı olan Fransız Somalisl sahille- Şehirde dört beş ev tanı3mc:'ll yı. 
miydi?.. D kt mJ Ura uyduroorsun?.. likte Aıvrupaya gitmek üzere bir ropo]itenln inşasına karar vermiş- rlnin Müttefik davasına 1~timki pek kılmış, bazı binalar ve duvnrlar çıı.t-

- Evet efendim. O or - Bayan Hayganuş susturuldu transatlantik tayyarcsile yola çıka- tir. uzun sümuyecektir, lanıış ve bacalar yıkılmıştır. Koy.er· 
ralayı Artln beydir. . ve sorulacak başka blrşey kalma- caklardır. A • • de de bazı evlerin yıkıldıt';ı nnla.. 

- Annenin adı nedır?.. dığmdan mahkemeden çıkarıldı. S h 1 h Spiker şunlan Uave etmıştır. Bntı şılmıştır. Insanc:ı. zayiat }oktur. 
- Aanh, h~im be.~. Annemi Diğer sahltlerln dtnlenrnesi lçin Şili, Mihverle ar. oş ara ve mey ı:ne· Fransız Afrikasının Müttefik millet-

hatırlavınca yıne gozlerlm ya- muhakeme baska ırtlne bırakıldı. •• b l • . k k edere dayak cezası lere iltihak etrneaile elde edilen as- E .. 't 
şardı. Miralay Arti~ beyin kansı A • mun~se et erını esece Belgrat'I 25 (T.P.) - Sırblstanın kert kazan lnr bü~k olmuştur. Batı yup e yangın 
madam Dlroht dcyınce İstanbul Ankarada umumı meclıs Santıago 24 (A.A.) - Gazete- bazı şehir ve kasa.balı:ı.nnda, maha1Il ç k 

100 
b" k' 'd Dün gece Eyüpte yangın çıkmış 

ırfndC' tanımadık olmazdı Baba- 1 · b'ld" d'"" .. ş·1· C h e.Skcrt kumandanlar meyhanelerde Fransız Afri asının, ın ışı en ... .-e Kurukavnk caddC"sinde Fcrhadın " · erın ı ır ıgıne gorc, ı ı um ur- • .. l b' d . A 1 ·1 
mın arıqna davanamaclı da... . . A d 1 R" Ş'l" . M"h raslanan sarhoşlarla beraber mey- mürekkep mukernme ır or usu ve Bürhanın maran oz dukkan ar e 

1-if1 l 'l t>na arıne- Yarın reıs]ı rüroyo b ele~~·k 1 1 n~~ . b'·ı· hane sahiplerinin de aleni dayak ce- vardır Bunlardan 50 bini, son za- arka tarafta koltukçu MehmC"dia 

li • ver e m nase et 1•11 esece2ını ı • zasın ra.tılacaklanıu e ············••••llİilill••·········· 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Çok oturuyoruz, çünkü 
lena oturuyoruz/ 

şmnıa &AB R • 1 
cFranklin• itt yastığı .. 

oıurmaıa ve rahat etmeıe Fırınlara Nelere gOlardlk: il lhtikirla ~!~~ ra~rk;-:~~!:: 

~=':=.:: fazla un 70 se"e evvel lstan- mücadele ~Zı"~~:ı-:E~S 
Meseli es1J1 plrlerbnlsden laet 'il mükemmel bu feycllr. ~akat en 

Molla §Öyle denılf. Memurin kooperatifinin b ) h • ) • ihtikar yapan tüccar iyi uyku iliu da serin hatta so· 

Terki rahat et kl rahat ondadır fmm 20 bin ekmek U un m eş ur tıp erı ticaretten menedilecek ~!:';;:·~· ıuısıl du mevsiınl, 
Buna rağmen, ~. bir çıkaracak kiraz mevsimi, kal'puz kın"Un 

Nazırın iktidar ve meslyetinl pon. · Ticaret odaları ile boraalan kanu· mevsimi vars:ı, bir de u~ kuJann 
föyünde görürler; .,_ uııu- M 0• • syo· • Kum barı· k ·1md1• r? nunun yeniden hazırlanacaianı yaz- en ıaııı, yorgunıann en razıa .ır. da Fınnlardaki izdibua dün de de- m .. k. l.tanbul Ticaret odas nda arandığı, ve şiltt- erin m~ na bir 
5UD •• vam etmiftir. Kapanan fınnlann un- 1 aynlan müteha .... heyet kanun pro- sevgili vücudu , bi geldi~ı b'r Yukarıki beyitle ne tezat: lan diğer açık hnnlara verilmit İM Doktor pı·ız'·ın at arı.. ı'eainin esulanm teabit e .... :. ve ha- mevsim de 1·nrr11r. işte şimdı biz cıKÜ§enJPDM Jik ... «Baş koltuk.... d k -L --L -'---- • • den -

B nJar Ütbe lkra ' e e mcı& ,...a~ ıp .rece zırlanan rapor Ticaret Vekaletine onun, bu mevs mln hemen başın· - u • r ' m.... .. d"' • tik.al ettirildiiinden fıruı.. d 
Fakat blr Türk plrl de, otur- gun uze ın B'l ıönderilmitti. ayıı ... 

w ( 1 h 11 1 larla .. 1 lar vaktinde ekmek hazırlayama• Buaüın de 70 aene evwl lıtan- Halk - Bu ne rezal.et) ... ı et- Haber aldıiımıza aöre Ticaret Hayatı ,Tanna Kandid g ib en 
maga aza eves 

0 
an fOY e maktadır. Allkadarlar fınrılann .,... bullulann nelere 1röldüklerini arq- çİaİ bilmez, kamarotu bılmez ••• Va- Vekaleti bor1&lar kanqnu proıeaanı jyi tarahndan görnıek, en b iydk 

alay ediyor: kiden olduğu &'İbi ıimdi ~e .rece~ bracaiız. Bun~ incelerken ~er önü- purd~ ~ıkmayiz. .. • • • fimdilik geri bırak11Ufbr. Tıcaret mnhariyct ir. cı Kış», f!iphcslz 
Lengerendazı ikamet minderin- lıtarak .. baha kadar bır kaç asız müzde cD~o1en> 1razete11 kolek· Makiniat - (Teneffüs IÇln dela- Vekileti 13 maddelik bir Ticaret pek güzel yakışıklı, çekıci bir 

den bellidir ekmek çıkarmalannı temin edecek· aiyonu sibi luymetli bir veaika olur- iinden çakarak) Ôtnını kama~ot .ni- odalan projesi hazırlamııtır. Bura· mevsinı değildir. Hııtti huysuz, 
••• lerdir. A itimiz pek kolaylqır. çin böyle .öylüyoraun) Bu dordiln- daki cezai hükümler Milli korunma 1 kaprisi', geç6mslz, aksi, suratsız 

Evf't. otunnağa ehemmiyet ve- Azami randımanla çalapnak au- 1287 • 1288 senelerini ele ala- cil ıefer delil mi> ... Eyübe kadar 1: ıı d k' cezai maddelere uy- ~epeyce de haJndir. 
rlyor muym, ve-nnlyor muyus? retil• ariinde .eben bin ekmek çdta- hm ... Bu yıllarda ÇJkan mizah yan- sideceiiz... d an'lı:n t 8 1 LAkin bu çirkin suratlı, aksl 
İşte bu hiç anlaşılmıyor. Bir ba· rabilecek olan Memurin kooperati- lannda mCJay3 cKumbarb adına Kaptan - (O&vlunbaz üzerin- uTI u:t ur dala kanununa eklenen 1 deliluııılınm da, htt insanın ol· 
lama ~n büyiık zevklmls «Otur- finin Unkapanmdaki fınm, Belediye pek çok ruıelirainiz. Hemen her den makiniate) Sus ıenl ... O •enin ddaJ l 0 f'cc:rın cezalandırılma· doğu gibi, iyi tarallan vardır. 
makıı dır: «Hele biraz otur yahu!• tarafından fınnlan kapabhın aemt· çevirdifiniz aabifede bir cMöayö bileceiin teY delil ... Seiı yerine in ... ma ekt e~ded tl d" ·1 kt dir Tica- Hüner bunlan bulup çikann:ık
diye ikramda, iltifatta bulullUl'UL tere ekmek 1r8nderiyor. Şimdilik bu Kumbari:. dir l'İder. Oaa dair taka- Şimdi ctorniatan:. edeceiünl... il t' ; r e eht ·ı:~ I· ~-bederk tadır. l\Jcseıa büttin yeryüzünde. 
En itibarb satı m. tarafa buyur• fınn, ariinde on iki bin ekmek çıka- lar, eapriler, Adeta bir külliYat ha· Dümenci - Kaptan baba ... Kap- rd~ a ark mu Ü :iek? kan~a da- ki insanlar için < zevkıt denilen 
turuı. Tnazu göstermek iham rıyor. Bir.Jtaç güne kadar bu miktar lindedir. Öyle ki bu ma.,,8 Kumba- tan baba ... Sabi makinecinin hakkı 1 ı:kca ':~det~ tek"ld cezaları- şey :ırtık bir hayat olduğu lm 
selince, kendimis oturmaya. Bot yirmi bine çıkanlacakbr. rinin bir zamanlar lıtanbulda aon var ... Dördüncü aefer değil mi bu). ~=bilec:kti:ı e Ticareıt e Vekileti. devirlerde siz bir kış gecesi ıde 
samanunllda vaktlmls kahveler· Kapanan fınnlara tabaia edilen derecede m-Lm bir adam olduiu· FQiibe uirayacaiız... · 1 • d . ht-'-i t" t'· deliksiz - billıaua bombardı· d ah ·nı1- t kJa .,... B . . ... prenaıp enn e mu ~ r uccann ı • ~. Y ut evı .ue O urma unlar mevcut fırınlara illve olarak nu anlamnız. Kaptan - e canam gıtmıyece1r1z caretten men" kaidesini kabul etmiı mansız - rahat blr uykunun ne 
gecer... verilmek auretile daha fazla ekmek Kendiai hakkmda bukadar eapir dedik ya ... Zorlamı yahu) ... Allah bulunmaktadır. büyük l)lr zevk, ne Dibi bir 583· 

Bizim bu halimize bakan Garp- çıkannalan temin edilmittir. Kendia.i hakkında bukadar eapiri allah ... > • det olduğunu hiç dilşiindilnüs 
Jılar. minderlerimizl taklJd ede- yapılan möqö Kumbari kimdir>.. Ve mulurvere böylece uzayıp ıı· mii? .• 
rek hundan ı divann isimli en 3 O zamanın Fatin Hocan, yani ra- der ... > vı·yecek Bir tanıdığını: <Bugiln1 rde, 
rahat ve eri keyifli lstb'ahat tah- yan g 1 n thane müdürü... O zamanki vapurlar mösyö Kum- her ~ece yatağa girerken güzel 
tını balmu1'. çık~••· LAkln, bfl. Rasathane müdürlerinin mizah bari ve ditçi Pliz kadar verimli bir bir ziyafet sofrasına oturuyor gi-
tiln bunlara rağmen, eturmasmı gazetelerinin dillerine düpneleri ıa· mizah mevzuu imif... maddeleri bl memnun oluyorum! .. » diyor· 
en berbat ba1e sokan lneanlar da itfaiye çabuk yetiterek Jiba mukadder bir akıbet ..• Çünkü fıte 23 numaralı vapura ait bir du. . 
yine biziz. ti .. •• d .. dtirdü 70 aene evvelki yazılar içinde fıkracık ... 23 numara vakti 1reldiii Hakikaten bir yapraklann bile 

MoJtilye zevkine sahip olan tek çunu e ~ cMöayö Kumbari> qatı. Mcs.ya halde daldblarca banket etmez ... K beJecliveai izami lmmldamacbil sıetak bir alustos 
tük hemşerilerbnld bir yana bı· yö Kumbariye ait bir fıkra: Nihayet s.keleye kop kop bir ha-' onya ,,. pceslndeki Ubuslu 117tuyu bir 
rabellk olursanız, hemen hiç bl- Ceçen yirmi dart uat zarfında itte 7 ni1&n 1287 tarihli ve 1' deme plir ve baiınr: rult koyda de, bu mevsimin uykulannm la-
rimlsin evinde adamakdh koltuk, tchrin muhtelif eemtlerincle Uç yaa- numaralı Diyojen gazetesinde möe- _ Kaptan baba... Kaptan ba- setini tasavvur "1inb. .. 
sandalye. kanape yoldur. Kimi pn olmuıtur: yö Kumbariye ait bir ıkra: bal ... Mümeyiz bey selmi7ecek... Konya Belediyeai bqlıca yiyecek Deın ~eçen sene Emlninil Dal· 
beli afııta.~ ~ . insanı baston 1 - Beyoilunda Kiiçilkparmak· c- f.tanbulda bulu~n nem_ ka- Lodo. olduğu içiıı deaize çıkamam maddelerine &zami fiat koymut. bu kevln~~ ~o~ferans veren Framm 
:tutmup dondürür, ldmtntn ft. kapada Nikolanm .maranıo~e- panlan arilcendirmekaizin .öz ıoyle- d"1or... fiatten fazlaya muamele oluna yal- profesuruniin anJattığma itala· 
dalan ~; ldınlnbı topal ed• yanauı çıkını., derhal yetipn :ren kimdir) Hademenin bu aözlerinden aonra nız •tan dejil, alan hakkında da ka· hna iyi ve rahat uyku llPil JU· 
bacaklan üserlnde m11ftRDe ıtfai7e tarafuıclan llndflrülmiiftür. - Rualfıane mildilril möaya :yapur dlldnk çalar ve iakeleden a,... nunl muamele ~apılacaimı illn et- kan Dll'l'ebnek ve inanı sebseler 
camhaana dönerls; kimi elbhe- Y...ıaa tahkihtta maranıozhme- Kumbarll ... > nlır ... > mittir. Konyada çıkan Babalık p· kadar kuneW bir pta lmlf! .. 
mbl yutar. Dİa alırortaaz olcluiu, orada çırak Cene bir nu.bada: cHava hak- I b• zeteai bu fiatleri 111 auretle netredi- Beftva ,..,. _

1
........_ n.&-

Rele evlerlınhln dlflDda vasiyet Lemhoınm tatbl ~ lizere kında tahminleri doiru çıkan möe- 70 aene evve ır YaDllD yor: aHmlenlea, ,.....__..., mu1e-
bflsbfittln berbat.. Ah o Viyana- :raktaia •teften yerdeki talqlar hl- jö Kumbarinin ha aene tubat &11- seceai Biriaci nevi aade yal toptan 340. tekldrlerden bir çolu uykunun 
nm, Parlsin imam pfbth bir tutarak yaqm zuhur ettili anlapJ- aın 30 çek.ecelini i1la ettiii:t bildi- 28 kla . 12Sl tarihli 91 perakende 360, ..& kuyruk yalı •leyldnde 1Jylunmllflardlr. 
dadı Ribl lnleaima alan koltuk· 11Ufbl'· riliyor... DUtiıarah ı)b.':f:den: toptan ve perakende 2SO. koyun n Mesell Dlopnes: 
lan, ah ... Onlardan vupçtlk; ne 2 - Balurköyiinde oturan ve Uç Bi1huaa Ma.yö Kumbarinin zeval (Bir yatak oduında) aığu putırmaaı toptan 170. per.. (IUyku ve ölüm iki blracterdlr.• 
en pahalı otellerde, ne lo~ta- siln evvel Akıl haataneainden çıkan 'Vakti ruathane aaati Ue atbrdıia Bekçi _ (Sokakta ıopaaını laf- kende 200, tereyaiı toptan 360, diyor. 
~ ne Jmaatbanelerde fiiyl: Mehmet ac:lmda biri mansal içinde toplar gayet zengin bir mizah mev· lara vurak.a) fecri Jima}inde yan- perakende 380, birinci nevi yailı ~rt 8r°~ • il-
« ·• diye dbıleneeelr bir kifecl tahta parçan ve kömür :rakmıt. zuu olmuttur. Her halde bu top hiç pn varl... Edime ayan beyaz pe)'llir. toptan « yku... muan..• yo= 1 cllr sususluk ke- alevli manplı yataiının yanına ko- bir ariln tam zamanında ablmıyor- Kokana _ (Peacereden baf11U 1 SO, perakende l 7S, ırerli beyaz ~:a~ar =""• iman a· ·-.._._~ ~ ._ ._.... yup yabmfbr. Mehmet uyurken muı ki nıubarrirler fena halde dille- uzatarak) Nerede)... Nerede)... peynir en iyiai toptan 140, peraken- obnalanna 0 x.-- Diopnes, '.,.....--. -....•ı-~ ve :raa.ia tatufmalla ela riae~... Beqi _Fecri .u-ıw- de 150. katar toptan 200, peraken- ra"- ne 
Allah liuawyl INDlara alratma- pwendea ko-.dan .ar&p kor • • K o .. tuW .iaiaıı ... Her.de de 250, tulum pepiri toptan 140, ne de BJ'l'Oll bir kil pcesl ayh-
sm! Uldn bunlar dereeeslnde_ mutlar ve ateti eöndOnnfitlerdir. DOJdor Pliz'm dört ab hu ~ u; 1 ... perakende 170, birinci patatee top- lllllun tadma VUlllUllflar ... 
yatakınhk derecesinde iyi bir . . a ~ •• d 28 ak d 32 faaul t Pabt aymbn, wn.... ini 
oturacak yerden ~yet de 3 - Nlf&Jlta11nda har apartuna- Bir zamanlar bizde doktorlann B - Bilmem ama Boiuıçan e tan • per k.en de S s' ~ 0ıt: barit samanmc1a Mpmm Frank-
aynı aiırhkta azap... nın birinci kabnda oturan Süleyma· ıerveti. kazancı, aparbmanlan bir yeni yapılmıt bir köy. olmalı... ~=l~· t~e~:,.e45e ~rakmde nsÔ. lkı'ln tavsiye eWif yastJia koy-

Rf';plen heplmls çok oturuyo- mn ıobuından aıçrayan kıvılcım- çoklannın çenesini yorardı. Halbu- K - (Pencereyı kapıy~alt) . ~ bp • 5~ ak d mahya .•• Yani çok çahpp, çok 
ruz, amma fena otmuyorm. Çok farla baca kurumlan tutuprak yan· ki yebnİf yal önce daha ziyade dir Vah, nb, vah... Yazık, Bu aoiuk· ~Ô ıyı 00. u~o:t:ki • per 6S en e yorulup tatlı ve sakin bir UJku. .. 

otunnamınn sebebi de belld bu- auı çakmıpa da a5ndiirülmüft\ir. çilerin kazançlan dikbti çek~ taJ ... (Kaı,-olanın yanına vurarak ak :'ci:7ô ad~ .:e!:fuı~ to" ~: Zira buİünıenle Pranklln'ln yas. 
dur. Zira İngiliz koltufunda ya. Maell o aenelerde latanbulda moe- kocuına) ey uyan bakalım ... Yan- SS e ak •d 60 k P tıiuıa haf koymaaü 90Dl1l uy-
nm saat yangelmek, tnı~ san- Su u·· cretı• IYÖ Pliz adındaki bir ditçi pek mer gın varı... ' per en e Ul'Uf. kulannm kaçar ••. 
dalvelerde iki 1aat plneklemekt.en hurmut- Kazancı, •b, arabuı, dört Erkek - Adam aende .. • Pek Et keıimi ile elektrik Hllmıet Feridun E.9 
evJAdır bey&'İri herkesin ağzının ıuyunu uzaktadır. • t bc:l9 eli 

fndÜz k it fundan d akıbnDlf. Bütün Anadoludan. hat• Kokana - Şimdiki at.,.Ier uzak tenvırabnın ~ ı 
~eçtUr dede~e;mldn raha~ ..:::. Metre mikibına 100 tl Muırdan ve lrandan ıelen Q)Üf" ~uzak bilmiyor. Valde Çepn-:- kararlan bekleniyor 
derlerinden de. .. Evlerimizi, umu- para zam yapılıyor terileri "Yannıt suıden Aynah ~eye, . D~ıı Et kesiminin ıı.ftada dört güne 
mi yerlerimid, nakliyat vasıtala· lıte 1287 ıeneai haziranının bi- k~pıdan Samatyaya gıbnedı mı) ... inhisar ettirilmesi ve elektrik tenvi• 
nmm biraz anatomi esaslanna Sular idaresinin auvun metremi- rfade çıkao 23 numaralı Diyojen t'~~alol~ uy~.nık durmıkalı .. C. ~ rabnın tahdidi hakkında koordinu-

. " · d k d" · b kkı d bir ~ ım cibannumaya ç · • • oze,,. k b ki kt d' UVgtln O~urm& vasttalarfJe ftına• Jtlbına yüz para zam yapmuı için gazeteaın e en 181 a n a le ul' )t }una hemen haber )'On aran e enme e ır. 
ilce tcchıı etsek. hem rahatımıza, N.ıfia Vek&letine müracaat edilmir fıkra: ' Y qaca 0 

Peynir fiati 
Edime peyniri Adana'da 

lıtanbul' dan ucuz! 
hem de Türk tefrlşatına, mobil· ti Vekllet müracaati kabul etmiftir. cBir .liı tabibi dört at kullanacak ver(.E kek "zl k ü Eıkiıehirde kaç radyo 
yeclllllne hizmet etmiş o1uruz. bm ikincitetrinden itibaren tatbik kadar yealre malik olmak için ne- 'h r . yangınk ı )go eme zere Adanada çık T" k Sözü 

Aksi takdirde: edilecektir. kadar diı çekmit olması iktiza eder. cı annUmaya çı ar. dinleyicisi var teainin yazdıiın:~ör:: Belediyeltti 
Semen geldi Sezalye bu Dit tabibi m&yö Pliz"in lranda 70 sene evvel kadınlara radıı::Yov:ı~:ası cn:ı:~ılll~~~~ yalında imal edilen ve tüccarlar t . ..-

rnahzende oturmaktan! Sabun, ze...:-vag" ı mütterileri olduğu rivayet olunuyor. mahıua deniz hamamı netretmektedlr 8c:m. ~ ntl.tba'8 rafuıdaa mezbahaya konulan peynuı-
(VA • N1İ) ı ....a•,, Artık milflerilerinin diılerini dür- ... nazaran Esk İehır Ylllyetbıde 1838 leri teabit ederek b~~lara. fiat ~oy-===== ========= piyuaıı bün vuıtuile muayene edip müb· 1287 yıbnda kadınlara mahaua radyo Ç&hflllaktadır. muttUT. Bu fiatler ıoyledır: Edıme 

Sirkeci • Yeıilköy Y"k.ek fiatle piyasaya 1&bun ve- tacı tamir olanlar poetaya tevdien deniz bamamlan yeni yeni batlUIUI Bu radyolan dlnllyenler arasında peyniri toptan 8S, perakende 100. 
t nl • d • t• lık ıeu· b't dil k MillA konm- iaal kılmıyor, icrai ameliyattan aon- olacak ki bunlara dair ne fıkralar ... 533 k1fl ilk, 528 kl§l orta, 126 klşl ıı.. yarı yağlı peynirler toptan 45, pera-
re erın e m ızamıız ren rınh~ea 1 

.e ere 'idik! ı. zıl ra iade ediliyor demek oluyor. Muharrirler hayrette: cŞimdiki ka· ae, 308 kl41 de yüksek tahsil gör- kende SS, yaiıaız .peynirler toptaıa 
Sirkeci - Yeşilköy banliyo tren ma ma emeaıne v~n . e~ı Aya • dınlann deniz hamamlan da varl..> müıtür. 118 kişi mesleki ta.hsU yap. 2S perakende 30 kul'Uflur Katar 

aeferlerine, bir müddettenberi, bir =· Sa!~tle:u~~ ~b~ar Ja· Kayıklı dondurmacılar, diyorlar. Ve bunlarm ....ı olabile- mııtır. 810 kiflnln hl.ç tahsW yoktur. da' toptu lSO. perakende i80 ku-
intizamaızlık anz olmuıtur. Seferle- b ..... ı_ e ak biii aa ... °!- 8 numarah vapur ceJderine dair ba.yaller kuruyorlar. Eskt§ehlrln radyo dlnleyicllerlnln et.. ruıtur 
nn ekaeriai teehhürle yapılmaktadır. ca aa ~ ~~n ara onaya ~tı: ... Birinin aon cllmleai 1111 serlyetınl serbea mesle1c erbabı te~ Bur'ada ime Edirne peynirinin k:i-
Hatti 1&bahlan Yeıilköydea' ilk b). bl93 et9~"~· ~i;!da•bun fiati Eaki mizah yazılan aruında 70 cNe çare ki bizim için bunlan kll etmektedir, loau 140 • 150 kunq araaında ... L_n tr bU b' k -ta • ~ ILUl1lflW', r memar- lk' la bul b 1 
- en e. ıı çeyre ro r yap- I bu fia üzerind la aene evve ı tan ayabnın me- ebediyen ıöremk kabil deii dir.> * H eli ad da b' · " huta tılmaktadır. 
madan Sirkeciye vasıl olmamakts.- ar, t en ppı. n •bf- raklı, eilenceli ve dik.kate deler . .. l am .. ın m. •iris:_ --·---
dır. Bu secikmeler, banliyo treni .. tara mGdahale etmemektedıı. teferruabnı da öirenmek kabilclir. Zavalh meale~~ bır aun ıtan- olarak Beyo1rlu butanume .. ıo~ Bır• ka-1-- odumda 
rinin aeyriiaefer •atlerinde maku- Piyuada iyi cina Mbunlan 93-9' Ce 1287 yıl ela çıkan 29 bazi- bulda pllj demlea bır eilence bat- llllit. aece ha.tanede olmutttir. uuı 
lann bot vaaonlarla kapa~uından kurup almak pçlepnİftir. Yeni san n. ayni ı:..tede 111 fıkra7a h:racaiını neıMen tahmin etain) .•• Ham~~·~· yak~ kömür- ölü bulundu 
ileri ıelmektedir. Acaba fimendiler mablal Mbmılana daha pahalıya bakamı Eilence denilince aklıma seldi. d~ zehırl~ndiiı ~ylenmiftir. Müd- Beyoiluda AITon mokaiıada 
i,lebne idaresi bu ameU,eleri. bot mal olduiu haberi f&7i olduiundan cCece b,ık1a pzen dondurma- 1287 • 1288 ydlannda mizah yan- deiumumilik tahkikata bapmıttır. oturan Eleni admda bir itadan dila 
bir zamanda yapamaz mı) abancular ellerindeki aabanlan pi- cılara balkı uınc:qa uiratmak için ~ •~da Ciillü Aaop ti~ oduuıdm rdrmamıt. zabıtaya babtt 

Bundan batka aotuklar batladıiı :ruadaa bldmnif)ardıı. P"ıyuaya mahalle eozecalan ve hekimleri ta· dair bir çok &kralar halabilininiz. Qk verilmiitir. Oda kapw açaldaiı za-
halde banliyo trenlerinde hala kalo- selen haberlere gire Balıkesir Bele- rafından memur bir vaata olmak· Bunlanlan hirini aı.orunu UYUCU man Eleni içeride ölil olarak buhm-
rilerler yakalmamaktadır. Münaka- diyeai yeni mabauJ •bun 1&bf}anna tan bafka ne mana verilir) ... > - Dün alqam Cülltı Aaop•an mektupları mut. derhal adliyeye bildirilmittir. 
llt Vekaletinin halkın ıiklyetinl hami bir fiat teabit etmiftir. 1288 yıllDID 26 niaanında çakan tİ)'atroaunda mı idiniz).. Eleninin ceaedi adliye doktoru tara• 
mucip olan bu iki nokta hakkmda Zeytinyalı pb'uuı durgundur. nilahada ise ta fıkra o vakitld vapur - Evet... Epeyce eilendik... • fından muayene ediJmittir. Kadımn. 
nazan dikkatini celbederiz. Dün •bunluk yailar 160 kunıttan hayabm çok i7f canladırıyor. c8 nu- - Ne oynaddar) MansaJ kömüril hıtvaaazından zehirlenerek öldüiG 

Ot b.. L~1· vril---•- miifteri bulamamıtbr. lıtanbul piya• maralı vapurda ayaea ıeçmif bir - Vallahi efendim. ne oynadık· balrlnnda iddia edilmittir. Adliye doktoru co-
O ua mume çe ~ aamaa selen haberlere söre Balıkeeir konupna> da pnlan oku7orazı lanna be.a de merak ettim. Fakat bir --- sedi Morsa söndermit. müddeiuma-

kamyonlar Belediyesi yeni mll'bauJ zeytinyaiJ.ara Kamarot - Beyler, efendiler, ilin bulup ta bunu anlıpmadıml.. : mt muavinlerindea B. Yakup Şekip 
licaret ofisi tarafından 1retirtilea aait miktarlarına söre hami fiat Eyübe uframazl... Miah, bflyiltülmfit. m6ballga- Kıt ıeldl. Bava detlftı. Odun tahkikata baılamııtır. 

kamyonlardan on beıinin otobiile koYmuttur. Bir kadın - Ay oiul... Eyübe landınlmıt tekilde bile 011& nihayet ve mangal kömllr11ne fazla lhtl-
tabvil edilmek üzere Tr:\mvay ida· Iİbnb'ecek mi)... hayabn aynuıdır. Amma bazı ay- yq hlssedllmettedlr. Mahrukat Kızılay &f ocaldan 
resine devri kararlqtınlmııtır. BeJOila H........_ı Kamarot - Citmiyecek dedik nalar mesela burunu daha kocaman, orıal nenüz odun ve mangal tö- ~ 

Tramvay idaresi ıimdiden mal· 1 - 26/ 11 /942 pel'f9mbe günü a... kulaia k~ gı°bi aösterirmİf... müril datıtmata başlamadı, Kö- Kızılay ll§OCaklannın teblil'İ: Kı-
zerne tedarikine bqlamııhr. Bu aaat. 18 de Halk~vimizin Tepebatan- Bir iki elendi - Eytıbe l'İtmİye- Her bıdde pçmit gGnleri~ miza· ·· milrcülerden blr kısmı kapalıdır. iılay atocaklanndan yemek almak 
kanı:ronlann üç aydan evvel otobüs dakı merkez bınaanda, Prof. A. cek de K8prüde bize niçin gidecek ı, hını arqtınnak, onun küllerini ka- Odun ve kömürün blr an eneı için Flükôınet ve Partice teabit edi-
lıaline getinlmeai mümkün 1rörüle- Hamdi Tanpınar tarahntlaıı cCarp- dediler)... nthrmak eilenceli olduiu kadar da verllmesl için alüa.darlann dlk- len fıkaranın yemek kuponlan mu-
llltyor. Tramvay ida~ayna zaman- lılaımamızın tarihi>- mevzulu mil- Kamarot - Kim dedi) r.ydalıdır. Bunun için biz de bu kat nazarmı çeterbn . .&il Ertirk llayyen athanelerde tevzi edılmek.te-
da otobiblerin güzer1rlhını tesbit him bir konferana verilecektir. Diler yolcular - Biletçi dedi... cNelen gGlerdikh yazılanna der 11 dir. Bu tevziin iıç 'r.ı devam cde-
etnaefe bqlamııhr. 2 - Herkea selebilir. Kamarot -O ne bilir)... nın edeceiiz .•• - Ea ı~----------mlll!l~lceii alakadarlara bı!d,nlir. 



Sünnilik Şiilik davasında boş yere 
dökülen kanlar: 

Şeytan kulu vakası 
Şah İsmail'in Iranda zuhurile kuıv- Kıyam, hlik!lıneti tel&ıa düıürdü. ıtı.- Ölüm 

Doğum 

vct bulan Şiılık İkinci Sultan Bayezit Hare.keti bastırmağa Anadolu bey
aaltanatmda Anadolu ir;erılerine ya- lerb•yisi Karagöz pafa memur edil
yılmakta idi. (Azerbaycan) Şah di. Tecrübesiz ve mağrur Karagö: 
?smail sofularının merkezi olmuştu. paşa Şeytan Kuluna kar§l bin kişi- İstanbul blrlncl ağır ceza mnhke
Ş hın Anadolu içine gönderdığı bir lik bir kuvvetle yürümek kafi gele- mest dzasmda.n B. Ne!l Demlrllo~lu
ço&. halifeler onun hesabı:.ıa çalışıyor 1cei:Tj_ni zannedey-ordu. Fakat askerini 
ve muvaff k da oluyorlardı. tamamen toplamağa hile vakit bul-

Bahriye kıdemli yilzb~ısı memwn 
Fuat beyin oğlu ve kıymetli muharrir 
bayan Mebrure Sami'nln yeğeni Şlr
ketı Hayriye memurlarından Suat Bi
len'ln pek genç ya..şuıda Erenköy ıın
natofyomunda vefat ettlğ1.nl teessür
le haber aldık. A!lesl eı'kft.nına sa
mımı taziyelerlmlzl sunarız. 

·-r~e süluk eden ve Safevilerin m::ı.dan asilerin hücumuna uğnyarak 
d'ni, siyasi telkinlerine tabi bulu- yakalandı; kazığa vurularak öldü
nan Türkler, hanın bütün Türk top- rüldü; yanındakiler de kılıçtan geçi
raklarına hakim olmasını kendileri- rildiler. 
ne ecir ve sevap kaynağı biliyorlar, Sofular etraftaki kasabaları, köy
Şeyh ve Şah Jsmail'in istila bırsile leri yağma ettiler. Teko ili Osmanlı 
dolu dini kudretine iman ediyorlar, idaresinden çıkmış gibi oldu. Asiler 
Siınnileı!1 padişahına ve Ehli sünne- Bursaya kaaar ilerlediler. 
te karşı kalben nefret besliyorlardı. Bu sırada Sultan Bayezit ile ıeh-

O:n.ıanlı ha.,edam idaresindeki zadeleri arasında mülk ve taht ihti
Sünni Türkler ise. bunlara, başlan- lafı ~iddetlenmi~ti. Yavuz Sultan 
na giydikleri tacı hayderi - kırını- Selim, girdiği Edirneden ricale mec
zı çuh dan on iki köşeli bürk - do- bur edildikten sonra, Sultan Bayezit 
Jayısile Kızılba-1 diyor ve kendilerini veliaht tanıdığı Sultan Ahmet ile 
rafızi addeyliyorlardı. veziri azamı Hadım Ali paşayı Ana-

Şah İsmail tuttuğu siyasetle Ana- dolu kıyamını yatıştınnağa memur 
doluda hakimiyetini içeriden temin etti. 
etmek istiyordu. Anadolu içinde Osmanlı ordusile asiler arasında 
Şii nüfuzuna en ziyade tabi yerler mücadele otuz sekiz gün sürdü. Ni
(Hamit) ve (Teke) illeri idi. Os- hayet Şeytan Kulu Sıvas taraflarına 
mnnlı padişahı ve devlet adamları çekildi. Ali pa~ takibetti. (Gök
Şarktan gelen bu dini hareketin böy- han) civarında kanlı bir çarpışma 
le Anadolu içerilerine yayılmasında- daha oldu. Şeytan Kulu yakalana
ki te:1likc-yi hissediyor ve bunun rak idam edildi. Amma Ali paşa da 
önüne geçmek istiyorlardı. muharebede vuruldu. (917-1511). 

Fal·at iptid11lan İş muharebeye Teke sofulanndan kaçabilenler 
kadar ilerlemedi. Teke ve Hamit yolda bir lran kervanını yağma ve 
illerindeki sofuların bir kısmı Ru- binden ziyade adam katlettiler. Ker
meli yakasına. (Koron) ve (Mo- vanda hanın büyük ülemasından 
dun) şehirlerine geçirildi. İran hu- Şeyh lbrahim Şebisteri dahi vardı. 
dudundaki ümeraya da (sofu namı- Sofular evvela bu zatın oğlunu göz
na hiç kimsenin Anadoluya geçme- leri önünde öldürdüler. Sonra da 
mesine dikkat olunmasına) dair kendisini katlettiler. Bundan sonra 
em!der gönderildi. Irana iltica eylediler. 

Fakat dahilde tahrikler de-.am Şah İsmail, toplu bulundurmağı 
ediyordu. Memleketi, ııah tarafın- muvafık görmediği bu adamları 
dan istila tehlikesinden kurtarmak ümerasının yanlarına dağıttı./ 
için mesele bu derece hafif tutulma- Şah, keadisine taraftarlık namına 
mak, Şiilik cereyanının katiyen önü- kıyam etmiıı olsalar bile. bir İran ker
ne geçmek icabediyordu. Halbuki vanını vurup bin kadar hanlıyı ve 
Anadolunun Şii Türlt.leri gizli met- arada büyük ülemadan bir zatı öl
bulan olan saha fedakarane hizmet dürdüklerinden dolayı, bu adamları 
ve nunette bulunmağı cana minnet eczasız bırakmamağa karar verdi. 
sayarken, Osmanlı devleti erkanın- Bu suretle hem dahilen İranlıları, 
dan bazıları da (nübüvvet haneda- hem kendisine karŞ1, böyle asilerin 
nına muhabbet ifratından ibaret) hamisi diye gÖl:Ünmek istemediği 
zannettikleri Şiiük mezhebine kalb- Osmanlı padi~ahını memnun edecek
lerinde bir merbutiyet hissetmeğe ti. Mültecilerin serdarı ile bu serda-

nun bir erkek evll\dı dtlnyaya gel
miştir. Yavruya uzun ömürler, ana 
ve babasne blrUkte saadetler d.ilerız. __ T_E_Ş_E_K_K_U-=-·=-· -R--

ALKAZAR'da 
Bugün matJnelerden itibaren 
heyecan, helecan. ihtiras, k.ln 
hlsler!nl bir araya toplıyan müt-

hiş bir eser 
Para.mount film şirketinin 942-43 
SÜPER 

Süper Aventür Serio>inden 

ALKATROZ 
KIRALI 

I.oyd ~cl:ın 
Gail Patrkh 

ı numaralı gangster Alka
pon'un mahkflmlyet müddet.lnl 
geçirdiği Amerikanın en kor
kınıç adasında geçen yn~anmt§ 
hnklk1 blr vaka: 
GANSTERLER 

KARŞI KAR.ŞIY A 

Ebedi ayrılığı ııe blzlert derın tees
sürlere garkeden sevgll1 yavrumuz 
KADRİl"E AZİZ OÖLUNUN cena7,esl
ne gelmek suretlle, şlfaht ve tahrlı1 
tazlyelerUe sonsuz elemimlze iştl.r!k 
eden muhterem zevata a.yn a.yn te
şekküre duyduğumuz acı mAnl oldu
ğundan sayın gazetenlzln tavassutu
nu rica ederiz. 

Aksus T. Ltd. Ştl. müdürii 
öme.ı- Aılzoğ'lu ve eşi 

l•l•nbulun en yöbek lfu I 
ve .konforlu slnema11 

1 

1MARMARA1 ı 
BUGVN 1 

Lfıhutı blr filmin güneşi I 
doğuyur. 

İn ı an 

dehAsının 

tacı 

MEMNU 
MEYVA 

Yaratanlar: 

BARBARA STANVİCK 
DENRl'. FONDA 

Bu müstesna. fillm §ereflno 
lift.ve olarak 

heye<:an cehennemleri 
tutuşturan: 

Kaynayan esrarlar ... Mütht, bo-
başlnmışlardı. nn «Veziriui> bir çemenzarda ziyaf e- ğuşmalar... Kanlı mücadeleler. 

Bu sebeple Osmanlı devletinin tc davet etti. Cuya yemek hazırla- Her gün ıı den 1tlbartm 

DEHŞET , 
ADASI 1 selameti Şiiliğin kökünü kaz.ımakta mak i~in iki büyük kazan kaynat- devamlı seanslar 

görünüyordu. Bu da kahir bir kuv- tırdı. iki davetlisini otağında buzu- ';-:=============~'=============: vet istimaline mütevakkıf idi. Ancak runa kabul etti. Müsahabet esnasın- il 
!kinci Sultan Bayezit"in mizacındaki da söz Tekelilerin huruçlan sebebi- , 
zaaf ile bu işin başarılması mümkün ne intikal etti. Şah, kurt kuzuyu par
görünmüyordu. çalamnk için vesile arar gibi sözler 

Şah lsmail bu hallerden cüret sarfediyor, muhakemeler yürütüyor
alar_k Marmara ve Ege sahillerine du. 
kadar bütün Anadoluyu elde etmek Şah Jsmail - Babam Sultan Ba-
tasavvuruna dü~müştl:i. yezit hazretlerinin himayeli sayesin-

İran şahı, kaleyi içeriden zapt de ehlü iyalinizle müreffeh vakit ge
aiyasetini takibedcrken harbden ic- çirirken ne icabetti ki itaatten huruç 
tinabeden Sultan Bayezit, tahın tatlı ettiniz} 
ve zahiroo hürmetkarane ta'Vlrlan- Serdar - Bayezit han gayet pir 
na, sözlerine karşı mücamcle göster- ve zayıftır. Miz.acı bozulmuştur; pir
meği ihtiyar ederek hudutlarda kafi lik afeti üstüne çökmüııtür. Umurun 
derecede tedafüi tedbirler ittihaz tedbirinden kalrnıııtır. Devletin diz
elmeyordu. Sünniler ile Şiiler arasın- ginini vezirlerine teslim etmiştir. Bu 
da husumet ise günden güne artı- halinden mülke ihtilal geldi. Reaya 
yordu. ve beraya ayak altında kaldı. Zul-

Şah İsmail Kayseri tarafından me tahammül edemeyip kıyamı ihti
Osmanlı hududunu geçerek (Elbis- yar ettik. Hususile Şah hazretlerinin 
tan·a) hücum ile kendisine hasım dergahına yüz sürmek son muradı
olan Sünni Dulkadır oğlu Alaeddin mızdı. Asitanelcrinde kul olmağı 
beyin bir oğlunu ve torununu esir et- makbule geçecek bir hizmet saya
miş, ikisini de şişte kebabettirerek rak geldik. 
askerine yedirmişti! Osmanlı hudu- Şah - Memleketi yakıp yıkmak 
dunu tecavüz keyfeyetini de Sultan ne lazımdı~ 
Bayezide bir itizar ile geçiştinni~ti. Serdar - Çekegeldiğimiz teaddi-

Sünnilere karşı hareketlerinde !erin intikamını almak ve ahbap, 
böyle yamyaml\k yapacak derecede yardımcı tedarikini kolaylaştırmak 
Deri giden Şah İşmailin şöhreti art- için garete cesaret olundu. 
tıkça Aıladoludn cahbabı~ da çoğa- Şah - Bu cevap makul değil 1 
hyordu. Böyle <>lsa da bu tarafa muhabbet 

Bunlar eııkıya çeteleri teşkil ede- iddia ettiğine göre, bizimle Bayezit 
rek Sünnilerden gelip geçenleri so~ han arasında babalık, evlatlık me
yuyorlardı. rasimine riayet olunduğu elbette 

Teke ili halkı isyan için Osman malfunundu. Ona karşı hareket, bi-

BU AKŞAM 

MIE:IL~K 
Sinemasında 

MYRNA 
WiLL 

Beraber oynadıkları her 
filimde halkı ne,elendi

ren sevimli iki artist 

LOY 
iAM POWEL 

En son ve kahkahalı komedileri olan 

DELİ GÖNUL 
Filminde: 

• Numaralı koltuklann evvelden alınmaın rica 

Seyredilmesine doyum olm:ız, senenin iki 
fevkalade üper filmi bir programda: 

Ç E N B E R L i T A Ş' da 

t -şAHANE'"i5ANs 
KORA TERRİ filminin unutulmaz yıldı:tı 

MARiKA RÖKK'un 
şaha.ne bir surette canlandırdığı ııürprlz11 bir aşk macerası. 

Ofu kamaştırıcı dekorlar arasında yaratılan müzikal bir şaheser, 

2 - BIRAKIN Y AŞIY ALIM 
oğullnrının zayıf bir zamanını kollu- ze karşı hareket gibi olacağını nasıl 
yorlardı. düşünmedim) Hususile bizim ker- HENRİ FO:SDA - l\IAUREN O'SULJJVAN ve RALPH BELLAM! gibi 

Şehzade Selim' in babasına karşı vanımızı ne diye vurdun} Tüccara müstesna artistlerin canlandırdıkları büyük bir faciayı t~-vlr eden, 
kıyamını fırsat bildiler. Karabıyık taarruz yol kesenlerin işidir. Fiilin adll bir hatanın tüyler ürpertici bir tarihçesi. 
oğlu idaresinde ayaklandılar ve Te- kavlini tutmuyor. '9 Her gün matineler ~t 11, Pazar 10 dan itibaren•---
ke eyaletinden geçerken Şehzade Bu itiraza serdar cevap vermeğe 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Korkud'un eşyasını talan ettiler. kadir olmadı. Cürmünü itiraf etti. Sofuların diğer reisleri de öldü- dişaha göndenncği de muvafık 
Kendisini (Şah Kulu) ilan eden Serdann başında bir otaga var idi. rüldüler. Hayatta bırakılanların bir buldu! 

bu reisin merkezi Teke sancağında Şah - Ya bu otagayı başına aa- kısmına vazifeler tayin edildi. Ser- Özbek hanı Sünni idi ve gerek si-
(Elmalı) köyü idi. Halk kendisine la tinden kimir. iznile koydun} bes bırakılan diğerleri aç, çıplak ya.si menfaat, gerek dini itikat ica-
(Şcyh oğlu)• Osmanlı ricali ise Serdar - Gaziler alametidir 1 bir halde dilencilikle maişetlerini te· bile Osmanlı dev !etine ve padİ§ahı-
(Şeytan Kulu) diyorlar?ı· .. Şah - Otagn taşımak padi- min ettiler. na merbut bulunuyordu. 

Kısmen şekavet şeklınde teznhur şah icazetiıne mevkuftur. Hem sen Şah l .1 T k n .1 • h kk d Şiiler reisi Şah İsmail böylece 
eden bu kıyamda hedef doğrudan ne zaman gazi oldun~ Müslüman- . .s;?aı .. e e !ı ebrı a ın ka 'Sünniler reisi Sultacı Bayezide mey-
dogv nıya Osmanlı saltanatı idi. Şey- lann kanını nahak yere do"kmek ga- tcrtıbettıgı mucazntı ha er verme d k k (S · d "kıh · • .. 5 1 B 'd b' 1 • .. nn o uyara enın e a etın 
tan oğtu, kendisine iltihak eden bin- za mıdır} uzere utan ayezı e ır e çı gon- böyle olabilir!) demek istiyordu! 
lerce kişiye: Şah İsmail, yanındaki ümeradan dermek huluskarlığını da ihmal et- Yavuz Sultan Selim ona bu mey-

- Bana erenlerden işaret olmuş- birisine serdarın başından otagasını medi. Amma aynı zamanda mnğlu- dan okumanın ve mağrurane tehdi-
tur. Ben hala sahibi zuhur olan Şah alıp başına takmasını emerctti. bcttiği Özbekler ham Şeybek hanın din cezasını çektirdi! Arada sel gibi 
lsmail'in halifcsiyim. Bundan böyle Bundan sonra ,ahın emrile serdar tahnit edilmiş başını - .kafa tası Türk kanı akarak! 
devlet ve saltanat bizimdir! .. yolun- ve veziri yakalandılar; kazanlara kısmını kendisine kadeh yapmak Süleyman Kani lrtem 
da telkinlerde bulunuyordu. atıldılar! üzere alıkoyarak - bu eki ile pa- Esbak lstanbu) valisi 

Dünyanın ilk milyarlar filmi 
Dehşet ... Hayret ... Azamet... ihtişam ... 

Yüzlerce gemiler, an blnierce insan, milyonlara yakın servetler 
sarme vücüde getirilen, deniz kahramanlıklarının titretici 
destanı. 

Sinema medeniyetinin Son dehşetler mucizesi 
(Vatan Kurtaran Arslan) m şöhreti cihana taşan kahramaru 

ER·OL F~VNN 

oenızt .... 

senenin en yüksek şeref programı olarak 

BUGÜN BAŞLADI 

ilave olarak: Mi Ki MAUS 
Sayın İstanbul halkına büyük 

.____ ehemmiyetle müjdeler •--•" 

En heyecanli filmlerin yaratıcısı 

P A U L M U N i ile 
(Kan Vergisi) filminin yüksek artisti 

G E N E T i E R N E Y' in 
Baraber oynadıkları 

COŞKUN KAHRAMA 
1 Bu AKŞAM 1 O P lE IK lstNEMASINDAI 

~------------- , 
Ş A R IK 0 t©ı , 

Bu CUMA günü akşamı 

YIKILAN SAADET 
Werner Krauss - Gisela Uhlen - Martin Urtel 
Aynı kızı seven iki kardeş ... Gözlerini kaybeden bir baba ... 

Hayat uçurumu .. Mel'anet ve hlyanetliğ'in 

cezası ... Adaleti 118.hiye ... 

Göz yaşlarile, hıçkırıklarla seyredilecek bir 
aile faciası ... Bir atk dramı... • # 

Sayın İstanbul halkının göreceRI, ııeveceğt ve .:andan ...... ııııı. 
alkışhyacaRı iki muhteşem fllm birden 

Bugün l\fatlnelerden it ibaren 

Çarşı kapı Şehzadebaşı 

AZAK TURAN . 
Shıemalanud:ı aynı zamanda bü.}'uk fcdakfırlıklarla 

1 · Aşk çiçei"i 
DEANNA DURBİN - FRANCHOT TONJ:: - ROBERT Sl'ACK 

tarafından müştereken yaratılan baştan başa şarkı ve müzikle dolu 
senenin en barlkulMe f1lm1. 

2-KATiL ARANIYOR 
BRUCE CABOT 

Blr gangsterle oğlunun heyecanlı, hlss! büyük sergüzeştlerle dolu 
heyecanlar ve dehşeıter tilml. 

Sinemalanmız, hu iki emsalsh eseri müclavimlerlne 
harııretıe uvsiye eder. 

Bin bir güzelin çıldırtan danslarlle süslenen: •. Neronun ölüm ve sefa
hat kaynayan salonlannda Y&§anan .•• Ölmiyen devirlerin 

canlı bir tarihi olan: 
TttRKÇE 

KANLI SALTANAT 
Claudette Colbert - Elissa Landi 

Charles Lauhton - Frederich March'in 
en büyük zaferi 

l'aıın akşam: L A L E Sinemasında 
Bu mm. İzmlrde LALE ve Tan sinemalarında aynı 2:ı.m::mda 

gösterilecektir. 
Dıkkat: Siııema san:ıtıncla c siı tıir harilm olarak: 

Garri Cooper - Barbara Stanwyck'in 
CiHAN HAKiMi • 

" i+iW Yalııız 1 ugün ve yarın gösterilecektir. epa # 
ŞEDİR 'l'İl'.ATROL \RI 

1
1/1111 jj//~l/jill Bu akşam . S:ıat 20.30 da ' ı Komedı kı.nnnda 

rllll
l. .• ı·ıııı Asrileşen baba 

1 Yazan: Splro Melas 
1
1 llllllU 1 'I'ıirkçesl: A. ll:!c:>pulos 

KAYIP l\ltlHtlR - Tatbik mühü
rUmü kaybettim. Yenisini yaptıraca
~m. Eskisinin hükmü yoktur, 

Denizyollarından emekli nıemurı 
Kazım Çubuk 



BEB IJ.'BLDB• 

Geçirdiğimiz lutına ihtiyar bıçak ve 
genç çatal ç l h b • • l lstanbuıun Aksaray yangına 

Kııpk,ptal.lnçok_..,.... .. _fi11e!Jlr... · ö ar ının güc, üğü ::..~~~ 
atarsanız prfp bir py c1lkkatlnlse pıpar. famJarm, llilmlerln tarihlerinl; 

Bıçak gerek çatabn ve prek lr•fllm btlJflk alUefidlr. Daha •Aksaray yangınmclan 111 kadu 
l1k lnsanlann bıçak denllm Uett blldlklerl, 1tuıtln için en 1'0ytlk Ç • • ı d • d • d k • , ... d enet ftJll bu bdar IOlll'aydı» 
hakikattir. Ondan sonra bflk dünyaya gelndfth'. (.lltal bmı1arm 0 e ınsan an zıya e ma ıne azım ır • diye hesaplarlar. Altı fÜD evvel 
en gencldlr. Onun doğmn tarllıl on yedinci asırdır. Bu da D1ı: ça- ~ibnk bö~ fırtına da 
tallann, yani topu topu W dJtll olanlann dofduğu sunan4J•. M k • • h • b • • • • • • ı hafızalardan kolay kolay sillne-
Voksa bugünkü çatallar ancak 18 inci asırda meydana Çlkmq, a ınesız iÇ lf iŞ goru em ez miyecek bit hAdJse oldu. Günler• 
sofralarda yer almışlardır. denberi hAIA bütün aplarda: 

Tevekkeli Swtft: «Çatallar parmaklardan çok önce yaratıı- fırtına dedikodusu dolqıyor. Do-
Libya cephesinde bulunan ı ıar mekik dokurlar. Takviye ~undan bir kaç ay evvel Rom- Jaşmıyacak gibi de değil ki ..• 

mı tır» dememi§... ttaıyah harb muhabirlerinden kuvvetleri, yiyecek ve mal?:em~ mel'in hücumuna dayanamıya- Neydi o gürültüler, patırdı-
Bugtinkü bıçaklarla, ~atallar arasında en app ZSOOO, 30000 Antonlo Locato çöl harblnln güç- götürüp dururlar. Çöl harbinde rak Mlhver'ln eline düşmüş olan lar .•• Bir gün bir rece kurşun 

senellk b r yaş farkı varmış. 1i Iüğü ve sebebiyet verdiği müthiş en büyük güçlüğe katlananlar da Tobnık'tan bir kamyonu tdare hızında rüzgar ve yağmur kam. 
zayiat hakkında, Millnoda çıkan şofbrlerdir. Bunlar kamyonlan ederek aynian son şoför kendi- çılarile lmMçlanan fehrin alta 

Eski bir SÖ'lü hatırhyomm: •Arkadaflanm IÖyle, senin ne Stampa gazetesinde bir makale sürerler. taldbedecekleri tstikame- siydi. Genç kız, bu macerayı bir üstüne geldi. Heybetli kocaman 
bicim adam olduğunu bfteytm .. ,, derler... neşretmiştir. Muhabir diyor kt: ti kendileri t! n ederler. Vola- muhabire şöyle anlattı: aparfmUliılar rttzgArm slllelerl 

Bu söz şu tarza da sokulabUir. clcat ettifbı Aletleri l6yle, «Çöl harbinde insandan ziyade nm üzerinde gecelerler. Makine- _Nasıl oldu bUmi:ronmı Fa- altında inleye tnleye kıvrandılar. 
senin ne yaracbh,ta bir mahlftk oldufunu bileyim. .. » fnsanJann su tqımak içtn yüzlerce kamyo- lerlnl kendtıeri tamir ederler ve kat geceleyin Tobruk'tan aynı.. Damlardan kiremitler uçtu, ta· 
Dk icat ettikleri AJetler bıçakla, balta oldufuna naaran artık na ihtiyaç vardır. Eğer su ol- kimseden yardım görmezler. diktan sonra karanlıklar arum- vanJar aktı, saçaklar parçalandı, 
siz gell~ de bu harbin sonunda .Ebecll sulh» gtlneşlııfn doiablJe. musa çölde askerler, susuzluk- ••• da tesadüfi olarak yoluma devam IOkaklanla apçlar devrildi. Fır-
ceğlne inanın ... Yeryüztinde peyda olur obnu bndlslM 'lllçü tan öJ.mete mahkdmdurlar. Şa- Çölde İngiliz ordusunda şoför- ettim ve mucize kabtlinden mayn tınanın Jreskin ıslıklan kulakla· 
ve balta yapan kimselerden böyle bir hareket umulur mu? •• - B 'et çölde benzin ve mazot bulun- lük edenler arasında kadınlar tarlatan arasından geçtim, başı- nmımda vnladıkça umacı~an 

mazsa makineler ve motörlü va- da vardır. Imıdrada çıkan The ma btr kaza gelmeden hedefime korkan 90C1lkJar ıibi büzülüp 
sıtalar, hareketsiz kalırlar. Çöl- Sphere mecmuası çölde h1zmet n.rdım fl8klan•eak duvar dipler! anyor-

•k™l----------!""--------1111111111111-~~~I de bütün ordu, tekerlekler saye- gören bu kadın §oförlerden blrl ·• duk. Ya o yalmunm mhlpliif!. 
~ o ~~t~~ ~~~R sinde yürür ve harekAtta bulu- hakkında fU malQmatı veriyor: Simdi bu genç kız, yine İng1llz Bir sürü emek ve bir çok masraf. 
~ 4 0 0 0 0 nur. Bu kadın fOför Bol&leen For- ordusunda kamyonunun b&- larla ,afl]an cici asfalt yollan-

~ ~ , Bu aebepten dolayı çölde vu- be8tlr 1931 ımeslnde İngiltere f*ıda ftZlfe görmektedir. Bk.se- nm, cadıleler, ara sokaklar birer 
ku bulan bir muharebede, tnsan- otoııdnı tQrmıun en parlak Jd- rl,etle, kumlar altında Jra11l11Uf pınar denld haline pldl Şeh

Bu l gar okullarında yarım gUn ca tel~t aıcak dilzttnelerle .. dıslarm4an blrlydl. Bu kadmm bir sılmü tçlDde ,..ar. Yeme- rln en ~ aemtlerlnden Mil 
Jlldılı halde harap olan tankla- mensup oldup blrUkte dört· a,. ttnl ..,,.RDD' mi llWı arb- olan ~tinde Bepdiye ead· 

tedrisat yapllBC&k nn zırhJı otomobillerin, taıiksa- dm §Oför daha vardır Bunlarm daşJan olan fnlms mbaylarlle thdnln m lllıtJdntoerlnl temlsle
var ve sahra toplannın adedi en büyülü 37 Y'flnda Jocelyn beraber bu aıfmalda yemektedir. mek 1ıc1a 1IAlk ç1wnw11 adamla! 

FevkalAde vaziyet dolayısile 1annda tatrllat zaten yanm yüzlerledlr. Rou.sseldlr ve onbaşı rütbesinde- Bu cesur lamı babalı binbaşı db b:pülarma kadar çamurlu 
bu ders yılında Bulgarlstanda gündttr. Düz ıssız bucakaz sahalarda- d1r Mtss Bosaleen ise bunlarm Donald J'orbestir. Ten! çevrl1mlf sular lçbule çahştılar. Bir eok 
okullarda yalnız yarmı gün ted- Bu 1942/1943 ders aeneslnde k1 bu 'm~ebelerde sevldllceyt- en ·genckllr ve tienüz 23 J811nda. bir 1amaerve undılı, genç kızın aemUeılle evlerin, ~ğmlana 
mat yapılacaktır. Buna aebep Sofya tınlvenılt.eslne kıt ıı6m.st.e- çl bir kumandan lçln yQzlerce dır M1ss Rosalee'n bu kadar genç tuvalet mensmı tefldl ediyor. alt katlan Yerebatan sarayına 
olarak fUD}ar gösterilmektedir: rlne 8740 talebe yazıınnştır. Bu mattneU vasıtayı harekete getir- o1ma11na ralJnen çısıd8kt tngWz İ§te bu yılmaz tngWz Jma, bu tlöadl. Sokaklann bnaltusyon 
kısa olan kıt günlerinde Oileden talebe şu suretle taksim olun- met l§ten 'blle dellldlr. Fakat bu ordusunda büyük bir fÖlU'et ka- g6c; pnlar altmda ce,bede J&- deUkla1 .ne cabuk tık•IMlı bO-
aaııralan Oers. yapmak güçtür rnaldadır. Tarih • ftloloJl fakill- makineli vuıtaıan be!1111nle bes- Z8DIDlft1r. pmıa1dadır .... ..._ BereW ftl'Sin fırtına, 
B lhassa köylerde tenvirat ıçın teslnde 1985, yeni açılan eczacı lemek en küçük çlvflerine kadar • · ldlldıtkte... fWdetlne Dlslaetle aun 

ıaz bulunamaması, ısıtmak içbı =ı:e = -h=atf)r ~ ~~~~ .::ı::a anahar:= AMERiKA' DA HALK YENi .. A=b~;..-:::ıb:= de mahrukat kıtlığı ve harb do- tıp ve yeni açılan diş tababeti tiştlrrn k 1 vazını idaresi rftn1 alduiu kadar narbı de 
layıslle ayakkabı ve elbise azlığı okulunda 1845, ziraat ve orman ~f: ıJ:thlf bire kl:us teşkil eder. Fala lilriiltüye, patırdıya hlq 

yüzünden tlkmekt.eplerde de ted- fakültesinde 812, Ulhlyatta '?.35 Afrika harbi hep hariçten Av- A HAZIRLANIYOR tabammtilihyok. Blslm yagmu-
rtsatın yanm gün yapılması ka- ve ~tertner faldlltesfnde 359 ta.. rupadan ve Amerlkadan gfu{deri FEDAK RLIKLARA nmım IOlraklarunm1ak bnali-
rarlaştınlrnıştır. Karann tatbi- lebe vardır. Bulgar ünfvenlteH- len levazım Ye vesait ile yapıl: sas,on delildertnfn genqliflne, 
kine aybqmdan itibaren başlan- leri bllA. 1stisna ünlftl'site kaske- maktadır. çatı ~erlmkln tahammü· 
mıştır. Bulgar orta lise okullll- ti tafırlar. Kasketin rengi kızıl- Çöl her feyl yutuyor ve leva- Hine 1i19 ö1çfllfl yapalr rtit:~l-
nnda, ftnherıdte ve yüksek okul- dır. sım lcİaresl çölün bu açlığını gl- e· Am rİkall ezet.İ eliyor ki: cl943 de daha nnus WuJarmmm dayanma ka

Görülmez kıhnan clslmler 
demıete yetlşemlyor Muharip- ır e g ldllye&lne "11U1l hesaph esm ll. 
ıepıı en büyük dGfDULDı, öldOril- fena yiyeceiiz, daha hma siyineceiiz, daha 

1 

V&tılle mosot Baza Tevfik Da-
cü Alet ye vamtalardan ziyade fı prtlar • • d oturacaiız• rlll8llalMla den anlatarken taıe-

Macar ftzik A.liml İştvan Prlbll, lerlnl görülmes Jolmat için c1h&- çölün kurnlandır. Çölün kurnJan ena IÇlll e beden biri: .,·H~m! Medeniyet 
bulduğu bir cihazla clslmlerl, eş- zım yerle§tlrmlş. Vakit gece, ne- tiyle meşum ve melfuı bir teşne- ne demektir. » dıye sormuş. O gece 
Jalan tnsan gözlle görülmez kıl- ticede blr kaç dakika içerisinde dir ki. askerler bunun içinde ya- Harb yüztlnden dünyanın her ta-ıdam yemeii piıirecek. ortalık biz· evinin damı akıp ldtaplan ıslanan 
ımştır. Prtbll'in cihazı, görülme- samlin, muzlkacılann ellerinde şarlar bunun içinde teneffüs rafında insanlar bilyük mahrumiyet- metini ıörecek ve .ultere sitmit olan üstat derin derin lçlnl çekerek b. 
mesl istenen cismi elektro • mik· muslkl Aletlerini görememişlerdir. ederle~ ve kumlar içinde can ve- lere katlanmaia, yapY1f tarzların- oilunu, haı'Din icaplannı dilfün~rek Mca: •Damlan akmıyan Mna~ 
natlal dalga1ari1e çeviriyor Bu Bundan sonra il.im, muztkacılara rirler. Kum umumiyet iUbarile dan bir çok fedaklrlık J&Pmaia bu fedak&rlıklan bhul edecektir. ya,.....,..~ f.V8111Dı ftl'llllŞ. 
bakı. 0 *""4m 111'8 ~ ecle- madeni elbl8e pydirmlf; bu sefer kirletmez, yapışmaz. Fakat Qa. mecbm oluyorlar. Bu bal ziraat •• ı Orta halliler _ Şimdi aeneJik ita· e deira IÖS ... •erlmlsl talliata 
mlyor, o ctaml g6remlyorm. Pl1bll de lllUlllbcdarm kendileri de g6. salentn, BJ01fmtJJbln, ~ b~ pC hol ole aancı 2000 - 3,500 dolar aruuıda u~; bul tabiatı km· 
ıec "besini .x..1 tır rOlmes oJmupur. Bllctmln, Btrllpblnfa, Halfaya- Amedb•da da ske pıpmakta.tft. oS- orta Jaallileq ..wm.. Bmdu ....,. Qduraldlsek. Mwll bu 

ru .,.,3 e ya)>Dllf · Prlbll'ln bulc!tıfu bu Alet henüz mn ve Kerla llatruııun Jmm1a. New York '!"im• auel!lll ~ ekwjya Mr apartımanda kira ile 1&lt"' ............ lrimlr miktarı· 
Bir çok kimselerin önünde sah- daha mWtenim.elştirtJmemlşttr. n, 0 cins kumlardan delildir. bir makr.lede ,.akında ülktan )'elli- otururlar. ApartnDan te1ıria ~ m ••JllDarak memlekete 110gu· 

nede bulunan bir kaç muzıkacmın Bmıunla ştmdutk yalnız madeni Bu saydığımız yerlerin kufllan den bir çok fedaklrlıklar iatenec:e- zinde olduiundan otomobillerini sa· fa • ...... ,,,,, çenslnl 1"dsak. 
el1erlnde tuttuklan musiki llet- cl8ıimler görWmez kılmmaktadlr. yapışkandır, üzerine dokunduiU ğini IÖylüyor ve diyor ki: raja çekip itleme ayakla sidip sele- Uldn, flmcllden kopudıp kıya· 

Sazan bahklarına aşı 1 
her fey! ldrletlr tnsanı terletir, 1943 een•inde busünkGne naza.- celderdir Bunun için ..ı.IJ.n ela· meClen ı.ıahna kapımıza daya· 
fnsamn vtlcuduıia, otomobil ve ran daha fena alYineceiiz. daha fe- ha erken. kalkacaklardır. Kana mut- nan kit pek ferman dtnleyeeeie 
kamyonlann camianna zamk na yiyeceiiz ve aputmwılarda da· fak itlerile JDe18U1 olacak •• ber bemmdJor. ktifeden 

Alnımya'nın bazı yerlerinde, lan J&J>'1kJan araştmna ve tet- gibi yaplflr. ha fena .. rtlar ~de oturacalız. ,eyden tuarmf etmete pbpc:ekbr. Ya flit kenan1an llalicbı :S-
bhbpsp Bohemya'da çot mfk.. kilder netlceslnde haıl.ahlJn Lfbyanın kumlan beyaz san Gerçi aç ve elbiaeaiz kabmyacaiız. Hiil&.a bu aınaf ela dtln,a ~ * _,._ pllp Diı;: 
darda ııazan ba1ıiı yetfftlrllmek- mikrobunu bulmUflar ve bir aşı ve 1dll rengfndedlr. , ~ bu Fakat yec:likleriıniz hutt f81ler ola· icaıhettirdiii feclaklrhklara btlua-~ .:!t.lliie e:ı• ., M 
t.edlr. TaUı su balıklan harb do- yaplDlf)archr. Atı aallam azan. kumlar tufla rengindedir ve en cakbr, elbiMlerde de tlmcfi7e Jra .. cakm. ier da, ~ ~. "iu • 
layıalle tqe iflerlnde büyük bir Jara tatbDc ed.tllnce bunlar mtk· fen~ da bu cim kuml~r. :; ~=e~ kui;"d~Y= )Mer - Senelik kaa:ançlan 1 SOO yen ~mgmıeular ılbl, fınat d;: 
rol oynadığından Almanya 8U8D roba mukavemet edlyortar. Tec.. İ'n.sanemlt • vUcglud1::.ı= :n~: 1'allil~r. ~il:°;:~ler de 'bunu den 3,SOO dolara kadar olan .bu~ ldini soysuzun biriJl!Ü'. Fırtına • 
baJıaI JetlftirUmeslDe çok ehem- r11beler lyt netice vermlftlr. Bu- r ren . hiuedec lderdir .W-meuuplan eenelerdenheri sar- ne lurpalandlfunm göriinee eler· 
mlyet veriyor. nun için timdi çok mlkdarda &il lenmek için arka arkaya dört ~ · . • . medikJeri kadar çok kaıı:epacaklaı- hal ıeml uıya ahp yafınur ile, 

Son zamanlarda bu balıldar hamlammft;ır. Aşılar sazaıı ye- defa üstüste bqtan qaiıya ka- Amerikalı ~ahtelif tip ınaanlan dır. Fakat bu bmçlannı ..nede- ....... ile elele ~i. Ydlaı'ea 
anunnda sart bir hastahk be§ tlftlrllen yerlerde balıklara su dar yıkansa, vücudunda kalan ~1!9 alabm: Büyük zenclnle~, re!-1' miyerek mecbuntn para biriktirecek· •ıdw:c uyucluiu yatağına Sif· 
~. Alman motehUSlS- içinde yapdacakbr. kumun rengini gideremez. IÇID~e .>'awanlar, 0~ ~iler, JfÇf lerdir. Çünkü ortalıkta mal •ıı:elmır mn oldu. Şahlandı, ktikredl. ta. 

Odundan şeker lstltısall 
Bu kumlar suiann bile gtre- ve çifçiler. Bunlan hirer bııer teltik br fa),rikalar aakert lh.;.,-..ıı-r :..:- _... _.__.11akl yoDan •• ur •• 

' edelim • .. ,,_,,.. ~ PP """'"Y-• ııı::~ ~• 
medllt yerlere nüfuz ederler. · plıfmaktadır Bu amıf da ller b~ neytp tekmeledi. Bunlar ~ 
Cep saatıerlnln kapaklı makine- Büyük zensinler - EVYell fUDU ta fedaklrlık · yapmafa mecbur ola· yonnUf gibi bir DonJdtot celi-

Tabi! maddelerin klfayetstzll- g1bl IOD olarak da İm!ç'te tekeri lerine de girerler. Bu kumlanD .öylemek l&zundır ki bUyük zenaüı· c:akm deWe eJektrİk fabrikannu saı. 
ltnden mm. amanla bunlann ataçtan, odundan tatthsal etmele nüfuz edemedikleri hiç bir yer L · limdiye kadar hizmetçilere sör- H"İisa tm k ilam line diyebi- dlldı. As Jraldı ki 1*i. yafmur, 
smı!Ierlnl bulmatta veya mad- sun! İl- yoktur. Yaplf& yapıp. ınsamn dürdükleri bir çok itleri kendileri li . kı 194e3 ~ AmeıiJ!İ.ıar ,..udea pmur Klerl arasında bir de ka· 
delerl elde etmek için yeni yeni başlanuşlardır. Bu teker, yüzünü san ve kırmızı renkte cörıneie hamlanmabcbrlar •. Çüıık~ b~;zçok taııaitlerle karplqacaklar, ranbğa bolsun. Kısmen de be-
latlhsal mernbaJ•n kette~ veçte çok aranıimakta 1se de ftatı yapışkan bir tabaka ile örterler. bunlar ne erkek, ne kadın lu~etçi bmılaa 8ft'erek katlanacaklardır. eerdl ha. o gece bir çok semtler 
dlr. Şimdiye kadar SUDi ipek, hen11z tabi! fekere rekabet ede- Askerler, makyaj mütehassıslan b~lamıyacaldardır. Her slln yenı ye- bir kaç uat karanhlda kaldı. 
11JD! yftn. sun! petrol bulmıdul'U memekteJ!Dlf. taıafmdan imal edtmfş olan m 11Dlffar ıillb altına PlmlıTor. ,.._ Buna aemı lisananda nZelnm· 
-·•nlHHHIHHHHHHIHHUIHRIW-•nHHIHHHIHIHllllHH mankenlere benzerler. İfte bU kere . ~r de fahribla~ Eclirne' de maçlar JriitHlll• derler. Yani .. ,... öldür-

:tum tosu deryaları arasında •bari> ıçın çalıpn mil-e1elerde il Edirne 22 (il.pm) Butetbol lllek 4emeMir i1Jarca kmdWne 
ftf}ar 'YUkubuluyor. Bin bir ne- 'bal117orlat. K.-lana ela hU,.uk bir fhıallnde lstuıbaı, a :-21 IJll ta- lmmlaıak -.;. fabrilra11 fırtma 11 

I OIOL CEHENllEMI vt ve clnaten mot.örUl vasıtalar, bnu bu siW mll-1erde ~ 1wnmı 1'!UD11Ur. t.tanlnıı buket.- g6riUUlsl arumda blrdenhlre 1111-• bu ince ve yaplfkaıı kum t.ol1a- maktadu. S. 19J,eple milyonerimiz bolculan buradan Ql'JlmJl&ır. .,....., malrhwipl çarkını kır· 
- -- I nm her tlttkamette karmakan· J otomobil ,erine bir otomobille ik· ....p ......... ~ mtlnaseJtet-

pt ederJer. Jlotörlil tqıUarm tifa etmeie mecbur olac.km. Şofir sis 1llr laareket. Temenni edelim 

•BBBVBB 8.&Bl'nin 
gazetemiz için yazdıfı en son eseri 

Yakında AKŞAM sıtuılarıllda _ 

tekerlet1erl ç6Htn JmmJan ._, bulamıyacaiı lçiıa otomohiliııi ken- AKŞAM de, 1dadr l8lu dere bir daha 
rinde derin çukurlar açamr. BU dili bllaınacakm. Hattl e'YiniD bü- fn11••rtnn kuttet lnlllap ü blJ· 
ÇUkurJaıdan havaya tm bUlut- 76lt bahç..ı nna, hel.pwan bul.. ıe ınaluhddua paıpı -
lan ytıkaellr. KamyOlllann, oto- IDJ7acaiından, -. ela UndW bak· IQektdk falldbmu su ........ 
mobillerin, m1ı1ı arabalann, mo- mak mecbaıiyetiDcleclir. Büttln ban- Abone bedeli • 0 ...,_ ..._ ıanat dütkitnle-
tomkletlerln havaya kaldudJt1a- lu h0ta lider ..,ı.r delildir. Fakat ftdılıe ._..., r111bt a. pek if1ne yaradı. Blrden-
n kum bulutlan, aaterlerln &ı.- •rbea ve emin. 1apmaia mukabil 1llN branblda 1ra1an halk mum 
lertnde Ye arkalarında, MIJartn- bu hdar fedabrhk pek ehemmb'et- :':,': HOO tunıf = n:a' almak için dfUrkh1a• JırGttu. 
da Ye IDllarmda g&lerl k&JetU· .izr&. ftO • - • F.eh, fırlat bu fırsat. Aba ~ 
ren yQbek perdeler gererler. Refah .içiadekile11- lkind tip ita· ~ :;! ~ : • oldu ya, yıllardanberl raflarda 
Havaya 1ra.Dran bu t.os bulUtJan zançlan aewle 5000 Jle 10,000 do- kalan t.111 püetler me,Una 
kA.1ı mtltehantk Ye klh abtt lu .._da olanlara. Buıblar .a... POl&a tıtnııdma dahD obmıaD -w., eskiden tanell -a-a para-

' ten .... memlebUft': aene1111: ~- 3 ....... olur. Bereket venin ld çmde blç riya f8hrin kenannda babçe1i süal - n blle •tdaimy• tiri büiril 
elullmeyen rtızglrlar, tnAm :tör- 'bJr nde otururlar. Her Mıfnin Ut MOO, da &Jblı im, Go &JIJlı İçyaiı mmnlan onar, on W. 
leştlren bu toz bulutıanm .drat- delil 1»ir otomobili vardır. Şimdi bu ıoao kUllllar. buçuk ~ bplllldL RaUI, 
le dağıtırlar. otomobili Jr.oqalarile birlikte kul- ~ ..... abanlr: MllS cerey1111 bdllp karanlık devam 

ŞJmdl ç61de muharetienln na.. lanmaia mecl>ur olacakm. Fakat Wr r• ..... : 111• - lclan: 11111 eU1i1 smu1a mum fiatlerlne tak· 
sı1 oldulunu lDaaca anlatahm: middet eonra l&atikler apnecaim- Kidir: IMl'I ıdmetıe )a)yup mtten saate ari-
lıt bakıft&, aakerler kumlar ibe- dan •e yenlai ~claa Zllrade 11 _ .._ 11 fmmlar da oldu. Bu da. sakla 
rinde hiç görllnmezler. A*erler un.,. sarala~-- otoW.. Wa- a. im. Ol. Ot m. At. Ya samam, pllr amam bblllnclen 
ıma kollu hlkl renkte bir ceket, _.. lazımaelecektlr. •. ıuo 1.11 '.1' t.tl u,ao ı.ae lllr vwıwı vesllell oldu. Yine 
&JDI renkte 'f8 10ft blçlmbıde Milyoner heJkl ..W. Wr tek JJz.. va. e,11 T,11 11,tı U,IO n,M ıt,11 tem-mi e4elina ti, Wr daha ini 
bir puıtakın glJerJer. Yöslerlnl ... WwluraWlec:eldlr. Fabl weld1c1e ...._.n ..,...nıum .... 
de ince bir tQJ De &ierler. Oeee Jldncl Difa memup olanlar Mitin mam .. ıiell:D. .. _______________ llİliıiııııı ... IJ11Ddls llp1leJe 4D1ra ....,_. ftMDed alrneldeıdir. •.. Cemal Refik 



(:::~~~iEllisindeki Güzel] Bitarafların durumu 
11
_ Y_ED_i _L_E ZiNDANLARINDA 

ÇalJ4tıklan diürenhı önünden heri Kerem henüz pek gençti Llk1n çok Bir Isviçre gazetesi tenkid ve itham- lTefrikn No. 57 Yazan: iskcnder F. SERTl."..M .. t 
=:e::~t Ü~e dört arası bir kadın =-~k8ti~ ~~fu~~~ = lardan acı acı şikayet ediyor ~ ı• ewl!imiiiiaiCı =::!l@lil'm-•=====ll:J!Jimm., 

0enç memurlar buna o lcadıır allO- falca.t Z'e'V'kll giy1nirdl. Hüseyin t~ ba~nn ayn bir höcredc sa onunla u~maCn çnhftı,caktı, 
ınl§lardı, her zaman onun yolunu cEllls1ndetı güzelı Ue Kerem.ln çok İ I ya~"'Ciu, ••• 
beklerıerdl. iyi anlaşacatıan ümit ediliyordu, İki. svlçre gazetelerinden Neuc Fakat hC.dlseler ka!'şı tarafı a.lfı.- B~ınci to~;u;tnkl heyecan y:ıtışm:ı... Hüseyin idam edilirken •• 

Bir giln gcclkecek olsa meran dü- sl de adet.A bir sinema dekoru içinden Zürcher Zeitung <1Bitaraflık kur· kadar ett.iğ\ taktirde bitaraflann mv;tı. ToS\lll'\ln cesc:Lnl ko(;'U§tan çı.. 1 Tek ba.şın:ı. dört gündür bir mnh-
tcrler ve aralarında: çıkmış gibi idiler... Yalnız araların- banıu başlığı altında bir makale galeyana gelmesini isterler. Me- karır!~rken, ın."' rıkılm1:,..r: , zende y:ı.taıı _ Tosunwı b.till _ lİÜ· 

_ Sant tam dört ... Sizinki blllA geç_ dak:l yq fıı.rkl Keremhı arknda..şlannı neşretmiştir. Bunda diyor kl. sela İsvirre matbuatı Liberya - I.;t.:?, nrr,..nızn mert bir adatr. feyln 
0 

gün hlnm edilecekti Sekiz nr_ 
medl •.• diye konuşurlardı. düşündürüyordu. _ _ _ er Bitaraflık kurbanııı sözünü Cumhuriyeti limanlanrun Ame- g.eldl d ye, pln. • ona. güveniyorduk. '<Adnşı yüzer sop:ı. yedikten So?nra 

saat üçle dört arasındn geçen bu Yenl evliler pek mesut gorunuyor- ilk defa Pastor'un 1<Papalık ta- rikah kıtalan tarafından işga- Allah _onu da .\Idı nı·.":-ı_:-ızJan.. 1,, sk:ı. koğuı;:ı verll~tl. 
kadın 'Pek zlynde dik.kate ve aJ..akayn du. Kadının güzelllğl, zara.fetl, son rihi» eserinde görüyoruz. Eserin linden dolayı küçük devletlerin Dl.y,rck Torunu 1 0111m ne yanıyor- Dördüncü Mumt Hüsesıinln ldnmı· 
değer bir insandı, derecedeki zekAsı. lnce zevki, kocaslle buna ait kısmında deniliyor ki: haklan çiğnenmesinden bahisle lar. r.cın:yrrlardı.. nı lrnd•" e~I ' 

Elli ynşına ynkın görünüyordu. Fa.- kendi nrıısındakl yaş farkını tama.. cıYeni sene (1744) Papalık hü- lsya.ıı etmemekle itham edHrniş- Hpscyln ynptır~ınl\ pl.şm m ol~:ı.- Zlnd~dnki ~kiimlar, pad!ş:ıhm 
kat son derecede güzel, gaY'f't ifadeli m_Ue oratan kaldınlllf gibi idi. Bir hfunetini o derece sıkmıştır ki t' mış.ı. o z.ıten çok (pddo.T', n crham t... idaı ı fermanını duyunca; • 
bir mnhlüktu o kadar cazibeli l<ll gun Kerem arkadnşlaruu evine ye.. p d" d" .. B Bi ırİ.sviçrc matbuatı Libc.rya haAdi- siz t .r n .amdı. En ku"n'etıı nrkntl~ş- --.Sultan Murat lylle.şml,'5 , Boş yer9 
ki Y"~mda 'bır...:..,, genç ......... _,Ar, meRe davet etti. Ellisinde.ki güy.elıt 1n apa on or uncu enll:~ « . - lık duy ulıı.n blle onun mcrh:ımet nl 

..... ~ ..... ~ ta flık k b u uzenn sesi üzerinde durup hukuku dü- • • 
1 

kurh luş üntldi beslemlycll.m,, genç kızlar pek sönük kalırdı. vüeu- evdeki hali, sokn.ktaklnden daha ca.. ra ur ı:nı» mevzu ~ . - tahrik edemezdi. Ilfı.rcyln kcı d! ken- Demeğe 00.,lnınışlnrdı,. 
du hiç bozulmamıştı, ince, uzun bir zip, dı:ı.ha şirindi. d.e bir eser bıle ~azabUecegi fik- vel kaidelerinin ihlAI edildiğinden dme: M hkfımlar: 
endamı vardı. Yürüyüşü hareketli İyi ve mükemmel bir ev sahibi ol- nnde olduğunu soylem~tir. ~arb do~ayı ~dde~le .. ithamda buluna- - Keşke Piç Ahmeciden d .ntl.kam _ Bu ld:ımdnn en çok sevinecek 
ve atikti. Dudaklnnnm ltınalı ve hu- duğu her vesilede anlaşılıyordu, Bil. o derece şiddetle yapılıyor ki ;~ bilir mı~. ~uçuk ve zayıf devle~ aı.l~\ d!m. E~ brçak her znmcn bcnım Piç Ahmeddir, Çünkü, Hüseyin, Ah. 
su&i bir boyanışı güre çarpıyorôu, hassa sorradnt.. mükemmel hüsnüniyet sahibı lerin butün şiddetilc feveran eı.:rr.C? cetmcz. mCdi 1 dü..~m:ınıydı 

Genç memurlar ona. hayran olduk- Şirketin memurları şuna kani oı.. bitaraflar bile muharlb tarafla- eden cebir ve kuvvet önünde j Divocd~. Hüseyf.n bıç:ı.ğuu k<>b'U.t:ı. Dlyorıa;dı. Oysa· ki, Ahmet gerçek-
lan kadar dn ha.yrct ediyorlardı. muşlardı: Muhakkak kJ bu kadın, n memnun edemiyorlar.» kurban edilmesi şimdiki harbin toprak a.tmn saklı:ı.mı.ı;tı. Tosun.m ten mütet>SSlrdl. 
Kendi aileleri arasındaki bu ytU}takl arkad~lan Keremi pek mesut ede.. On dördüncü Benuanın iki bugüne kadar emsali görülmernış bn~ır.ı kc~en b:çn~ tok aradıJar.::ı. d:ı - Tosun boş yere ö1dfı. !'n.knt, Hü-
kadınlan gözlerinin önüne kctlrdıklerl ce'ktl.. yüz sene evvel verdiği bu müte- derecede bir mümeyyiz vasfıdır. buı:ı_m<ıdılnr. ~ , seyi 1 ölm1>T'telldlr. Ölurken ı:lhnlnd~u 
zaman hayretleri büsbütüıı artıyor- Bir aralık kadın bir~ ~1n dı.şa.n vekkiIAne hüküm bugün esası Avrupanın garbında ve şimalin~ Huseyln tek başına y:ıtf.l 1 mahzen- , .. iıotc şlmdl o~~ nğalığı Ahnıcdc kn-
du. - ç~t.l. Kerem masan~ üstüncreki al- muhteviyatı itlbadle bilakaydü 1 de yüksek medeniyet sahibi olup de v~ktllc Piç Ahmectı öldürmediğine ! lıyor11 dlye geçlrccek ve beni l..-ıskann-

Elll Yn§ındo.kl şık ve guzeı kadın buml~ri işaret ederek. ~art bı'taraf İsvlçreru·n vaziyeti kültür 'Ve siyası şekli itibarile o k:ıaar ynı~ıyo:cı~ kl;· Krncll t.~ndl-ı c:ıkhr. Ben koğul} ~~lığına geldl~tm 
bl t ft da. ümit V<! 1 d De Işte d di bizim ba uhte- '.;( ne lı trlı hızıı soyıcnlr.:cn, bn sozlerl zam-uı o Y "amalıydı 

r ara an r yor u. - - • e · yanuı m üzerinde de kullanılabilir. Biz de fsviçrcye çok benzeyen küçük ciıs:ı.rda dolnşan nöbetçiler b'lc t_ltl- D ye ooyl~lyordu, 'su d::ı. blr man-
met . kl lns:ı.n bu yaşta da harlkulA.- lif çağdaki resimleri ... MeselA şu al- b - h t.. 1 .. h.. 'ini etimize devletlerden tutunuz dn coğrafi rtl 
de guzeı knlabll!rdi, büm yalnız 16 - 17 _ 18 ya.şındald za- ugun er ur u usm Y .. . yo u. * tıktı.. Bir b:ıltlınc:ıplak mahl~umun 

Genç memurlar sa.at üçle dört ara- manına aittir •.. öteki albüm 20 - 25 rağmen muharib taraflardan ~ılç mevkıı. bızden çok uzak~a .. bul~- ~ .. _ mııntığı. Art.ık khnccnln tlınscye cö.r-
a""'"'"da çn"H ... u!'<I re-'mlerle dol" birini memnun edemiyoruz. Çun- nan Lıberyaya kadar kuçuk hu- Tosıın Has~mın ulumu Piç Ahmcdt llyccek bir sözü yoktu sındn pencere önünde yolunu bek- .......... ...... ...... .....,. "' - t k h t 1 ttt y dik 1 h r 1 • 
dur. ÜMl~An-"-de i""' 25 ııe 30 Y'"' kü biz bütün hüsnüniyetimizle kümetlerin geçen üç harb yılıT\- e rnr n ır :ı. ı, c u e mu n ızı, Adalet yerini buluyordu. ledikler\ bu kndınn karşı aynı zn- \' ... ..,...,, ... , """ ...,, ! kc dl llle A t dnn 

manda hürmet hisleri de duyuyorlar- arasındaki fotoğrnfiar vardır. her tarafa karşı bitaraflığırnızı da uğradıkları dkıbet bitaraf "- on,:ı ~ e n onyosun ynnın ı 'nu:::eylnl kot'UŞt:ı.n çıknrmışlar, cMe· 
dı. Çünkü 0 her şeye tepeden bakı- M.lsa.flrler birbirlerinin yüzüne bak- bütün şiddetile tatbik etmege ça- viçre halkına ve matbuatma şim- çıkardı. . ı;um kuyu,, nun b::ı.şına cotümıüşlcr· 
yordu, kendisinde eski bir ta.birle tılnr. Doğrusu bunıı. pe'k memnun ol- lışıyoruz. Ukln bizim tarzı ha- diki harbde bitarafiann tabii - Beşl.ncl koğuşun dam nğa.sı sen-, dl Ztnd nın en eski emektarı olaıı 
cHnnımefendl cmnırua vardı. muciardı. Bu suretle elli ya..,ndak:I. reketimfze karşı bu büyu"k bo- hukukunun bir harb propagaP- ctn .• Haydi kendi k?ğuşunnl K~ra Mehmet: 

.. ~ ..,. Y- Dedi . .Ahrn~dl bf'~ ncl 1.oı'.hış.:_ verdl.
1 

_ L,.qt cellı'.\t gcldl 
Memurlar onn cElllslndekl güzel. güzelin vakUle ne deb.şetil bir Afet ğuşmada pek az anlaşma göste- dası vasıtası olmaktan ibaret ol- Mııh:ı.!!2 bu :ırnda vcnctl!k ı;ov:ı.lyc- Dl~ rek. muhnfızı' nlt kata çnl:,'lr-

ndını koymuşlardı. Muhakkak k.l el- oldu~unu öğreneceklerdi. riliyor. du~u öğretmiştir. slnl de yalnız bır~km:ı~ bvr.:lledl, O nııştı. 
llslnde, rüyalara glrebllecek kadar İhtiyar muhasebe şefi ilk olarak İsviçrenin ((ses ve seda çıkar- .16':1ç~e :nalbuntını ~~rya ha- gfınlerde s:ırhoşlu t yüzünden mnd:ı.n:ı. Ko>ru; lnrın k::ıpılrını kapamışlardı 
güzel olmak da pek büyük bir nw.z- 16, !7, .ıs yaşına nıt fotoğraflarla dolu maksızın,, duruşu milli hotk~m- disesıru sukOtıa geçıştinnek il.e ntı'mı, olan Salt Çe:ı-b'yl ş5valycnln Zlndmda ru; ııık ldnın yapıldığı 
harlyettır... albumü nldı. Diğer memurlnr da onun lık diye takbih edilmekte ve mü- itham edenlere karşı elemle dı- y.ınma verdi, halde lı<?rkes idam işini olup bltti1.tcn 

Ukln genç memurların en ziyade etrnf~ı samıışlardı. cadeleye iştirak etmeyenlerin ci- yebiliriz ki bizim tccrübelerlnıi~c - Bu nd1m nrasırn :ıklım ayımtır-, ::;cnra duyardı. o Gün büyic olmnmı:;tı. 
mernk cttlkerl bir nokta vardı. Bıma Album açıldı. Ldkln ilk snhlfedek! hanı e'Il1 b tan tanzim işine iş- göre muharib devletlerin nazrı- dı. Ahmet onu uslandırdı Unı:m:n kt

1 
Bütün koğuşlar hadts:?dcıı hnberdnr

dnlr nraıarında şöyle konuşuYorlardı: re~lm onlnn adetD. ş~rttı. Çünku . • Y . aş. v. .. ·'ı nnda b"t"• b·t n b' Lib"r ~en cıe şövalyeye iyi b r nrknda§ olur- dı·, blJh"c...... b""'ln"" kol'..'U" hcrş~uı b da Uıruılz kati öster1'91 tırak ettlrılmıyecegı ileri suru e- u un ı ~ra ar ır ~ - I ....,..., ~., "' ı:; ., -~ 
- Ellisinde böyle güzel, •• Kim bilir s~a. gF-f:ri .... ~ı ?.a:a~~ :!.vırlı b~;ı rek kenarda duranların, ft.kibeti- yadır. !:un! biliyordu. S:ı.b\l.hleyln 1dam hil!:mil 

otuzunda, yirmi beşinde, ylrmlslnde "'" ,,..,.. • kt P!ç Ahmed.in bcşlııcl koBu~ dön-
1 

tatbik edllecck diye koğuşta hiç klm-
gen,. kız vardı. Resmi ayakta çektir- ne ugrav malda tehdit edilme e- _,_ 1 ld k ;ıasıldı?.. ., h r 

1 
ınesl Yedikule ..uıdan nnnd:ı o u ça se uyumamıftı. 

Bir gün gene böyle konuşurlarken mlştl. Bir ellnl\ı işaret parmağını şa... dir. Kenarda duranlar er geç a- B } l öne~li blr hadise , idi, Zira zlndnn 
1 

S:ı.ba.h olunca Hüseyin! kotuı1truı 
memurların yaşlı tefi gözlerhıi mi.. kağına dayamıştı. Dirscğln.1n altında reketlerinin cezasını görecekler- Ü ffi a C a b::~çilerl hlç bir ı-.am:ın kc:ııuşlurın in.. nlmnlı.ı.rlle hcrşey ruılaşılıruştı. 
Eerck IAfn karıştı: bir klta.p vardı. Saçlan dökülmüştü. miş. Fakat mesele burada bitmi- zibltını temin edemc-ıJr.rdl, Eğer blr rı-; J\?unct, bekçiye: 

- Ya on yedisinde, on seklzlnde Muhasebe tıeflnln tlblri lle, şl.m.diki yor: Aynı zamanda bize bitaraf-
1 2 3 4 5 8 1 8 9 10 

koğu~ta dam nğnsı zayıf be, o kor:u.ş.. . _ cellat geldi mlr 
iken nasıldı? .. Asıl siz o çağlardaki güzel gülün lroneulık mmanı bu mu lığunızdan dolayı da sitem edili- ta hergün, her saat hırıltı, cürilltn Diye soruyordu. 
hallnl dü~ünün efendimi,. idi? •• AdetA glmertne inanamıyordu. yor. Bitaraf değilml§iz yahut kfl- 1 ~ ~ • ('ksfk o1mn7ciı. Kara Me-hmet geniş bir nefes atll-

Sonra da gıdıklanIDJ4 gibi masa- Bir s:ıh.lfe dah çevlrdller. Öteldn. !i derecede bitaraf değilmişiz. Ahmet dl~er l:oK'uşlara örnek ola- rak: 
smdan kalkarken ilAve etti: ~~ ~=·r!sı~bir resim~ Alb~ Çünkü blz «bitaraflığını iyi k<>- 2~ _ __ =_- ı_- - ~~~1şckllkdc .. ~d or ve bütün !!~I - Hele ~ükür, celirı.t geldi de kur-

- Düşünmesi bile insana heyecan e er, son eye ruyaıılar» dan değ1.lmişlz. a.wu ar ·en~ en rnemnwı t>V tuldum. 
veriyor efendim. .. Onun 17 - 18 ya- dar, hep aynı çeşitti... nüyor, ve bu surle? koğuşta ~ürüıtü- Diye homurdandı, 
vında. yeni dikilmiş bir gül dalı ta- - Name, koncalık zamanı bl.rşeye Zaten bitarafiık muharib dev- den, kavgadan eser kalmıyordu, Kara Mehmet, bu ışı tı:endlslne yo.p-
dar körpe halini tasavvur buyurun! benzemiyormuş!.. glblye blrblrltrln.tn letlerin gözüne diken gibi batı- 5 - - - - . - - - - Ahmet koğuşıa girer girmez: tıracaklar diye korkmu.~tu. Zılra, 

oenç memurlardan biri yaşlı Anıl- yüzüne bakWar. , yor. Mütemadiyen gayri bitaraf! - ~ - - _ Merhaba arkadaşlar ... işte yine MC'hmet eskiden idam mahkıimla.rını 
rin iti ttl Ondan sonra 20 - 25 Y"md&kl fo. hareketile itham edilmektedir! 6 ~1 

b-- ao.ldim ya~lı urganla ~kta pek ma.hlr b\r 
_: ~a:t elr.a~ının en güzel çağı 30 totranann bulundutu albfune el atıl- Geçen ü~ sene harbi biz İsviÇ- ; -- -- --= -t' ~ "~ve ·bütün mahkumlar hep bir zinda.ncıydı. Fııkat. dördüncü Murat 

~ındaki z.ı:ı.manıdır.. dı, O da açıldı, Dk .saıh.lfede karşılan relileri cıbitarafiık kurbanı» ol- (" ağızdan: tahta oturduktan sonrn bu usul de-
Biri lllve etti: na boynu alyah ka.di!e kordell. ile :o.. mağa. alıştırmıştır. Hudutlarımızı - Hoş geldin, .'Wlmet daylt Blz de l1şmiş ve mahktlmlar .saraydan gelen 

kılkmış, kafam tepeden topuzlu aca- tek tük aşan oklar vaziyetimizi o~ l ·• :'IJ ±1 dört gözle ne mLmand.anberl !'enı h~ ceııA.t vıı.sıtas\le idam Odllmeı;e baş-
aaı:!~~t~ ~~~1~~~ ~~~~&. yıp, zayır bir kadın çıktı. değiştirmiyor. Bitara!lığımıza 1 • --_;=-L_-1 - -- Uyorduk. hnıuı.ştı. 

liiklü l'lmlr diretti: - Bir sehpaya dayanmlf •• , S&hpanın karşı gösterildiğini yukarıda izah - --- Olbl sözlerle Ahmedl karşılamış- Piç Ahmet bir aralık koğuşun kapı-
uzerinde bir aürli çiçek .. tt•Vım• h kukl iki ta fl d 1 dJ 81r.lll konuşma. deliğinden I:<\ra. 

- Hayır hayır ... Siz bu cEllisindekl Genç memurlardan blrlnfn bu garip e ı~ ~ U y ar ra ı ır. Soldan sağa ve yukarıdan aşstı: ·~et çok sevimli blr adamdı Şö- MP.hmede yavaşça seslendi: 
güzeı. gülün bJr konca olduğu denı- re.sim tarşuı:ı.nda güleceği geldi amma LAkin bıtara!lıgımız Devlet ira- 1 _ Bir meyva _ Çok detfl. valyenln ya.ıunda bulwıduğu ~üıd.- _ Hüseyin! kurtarır.ak kııbil değil 
leri dü3ünün... kendini tuttu deslni sarsamaz. 2 - ı:ıge den1zindekt adalar. detfe ondan bir haylı oe,. de Öğren- değil mi? 

Öteden başka biri atıldı: öteki restntler blrblrlnden komllt Pek iyi biliyoruz ki muha.- :\ - Herttesi mefttln eden oeytan mlşt.l. Şö;alyenhı tarihten bahsettiği _ Elbette .o~ul. Bu işin şakası var 
- Ben kadınlann en güzel zama.- ve çirkindi. rlpler esas itibarile bir devletin 's!m!.- , hlkA'Yelerln hep& Ahmedin hatırında mı? ceııat Kar& Halil sarı:ı.ydn11 ge~-

nını kırkıncı yaşta buluyorum, Kim Nihayet 25 1le SO arasındaki c;ekU- bitaraflığllr. alftkadar olmazlar. 4 - Eski zıı.ınn.n postncısı. idi. Onları birer birer k~ arkad* dl. Me~ur ynmağı. Yusur da ynnıQ._d:ı. 
blllr 0 kırk yaşında, güzelllk merdi- rllen fotoğrafiarm bulunduğu albüme O devletin bitaraflığrnda.n yahut 5 - Vndeder - Bir nevi toprak, lamuı. anla.tmayı tasarlıyan Ahmet! Yağlı organlan hnzırlıyortnr.. Nere-
vcnlnln en tist basamağına çıktığı sıra. geldi. bitaraf olmamasından dolayı ya,.. G - Tersi büyük su yoludur • Bir ÇOk kısa. zamaı:ada de~Lpnlş gibiydi. deyse bo~ııcaklar .. 
z:ıman ne şahane şeydi!.. Onu açtılar. Bu Keremin karı.sının pılan ithamlar ve gösterilen infial- Arap harfinin okunuşu, Bu değtşkll~ verdiği gururln Ahmet - Hüseyni ırurtnrmak kabil değil 
Velhasıl şirketin bütün mmurlan Avrupada çektlrdlği resimlerle dolu ler bitaraflığını sarsmak için bir 7 - Ters! pahalı demektir. aynı mma.nda ~r !başlı blr adam mi? 

bu cElli.slndekl güzel• in 17 - 18 yaş- 1di, ~da kulaklarına kadar geç.. vasıta olarak kullanılmaktadır. 8 - CC'Zlre challslnden .~· edası ~d'u. 
lnnndakl hnllrrden tutun da, yirmi- mlş, çorba JtAsesl gibi bir şapka... Her hangi bir devlet bugün 9 - Hazer denizine dökülen bl.r Ahmet b~ıcl k~uşa ceıır gelmez, 
sindeki, ylrml be.şln<'.lekl, utuzımdakl, Elinde ,şemsiye ... öteki .sahifede ~al: bir taraftan ve yann öteki ta- Türk nehri - Seyrek örgülü bir eşya., eskl dost.u olim Ge'n.ç Ma.hmu<.lu he.. 
kırkındaki vaziyeti, o znmanlardaki nında blr k<lrdelA. b~lı, ve sol gozu .. ~ .. 10 - Ters! lsmlmtzdlr - Şüphe, men yanına aldı. KoğU,fta ikinci bir 
güzelliği etrafında uzun uzun hayal üzerine dilşmüş buklesi ile acayıp bir rafta;ı gelen sert ruzg rlara go- Geçen bulruacaınız Tosun vakamna meydan vermemek 

sen çıldırdın mı bc11 Her ~ey 
hazırlandı, Hüseyin on dakika son
ra öbfır dünynya sefer edecek.. ben 
onu ..-eıı~dın elinden kurtarabilir mL 
yim? 

• kuru.vorlnrdı... kadın• re dumen uyduracak olsa pek 1 ın na· 
· Soldan sağa ve yukarıdan ~tı: ç • 0 • H- · in ln -ı k ist Ve •Ellislndeki güzeı. bütün bu mıısİı~dekl güzelin otuzuna. kadar çabuk istikametini kaybederek _ Gözünü 'fıl tuınğını aç, senderL - u.scyın yer e. 0 me ,,ıyen 

uyandırdığı büyük tesirden habersiz resimlen son derecede A'"""'ndl. otuz tehlikeli kayalara çarpar. 1 - Snbahl<ıyln, 2 - Avaı-c. M(ika., başka ~ beklem110l"..ım.. Bütün gün bir ihtlynn ce-llfıda teslim etsek 01• 
h nlı ._... 3 - Balı.kpaza.r, 4 - An, İı:ı.ne, 5 - b maz mı? 

er b"n üç ııe dört arasında onların beşinden sonra çehre bugünkü ifa- Bitaraflar, merhametsizce harb H""'·lm Eren, 6 _ P", ut, Ki, 7 vazifen t.~ cdup bitenler! ana 
ı ... ıkl ı k Un "'~ " _,ft_ft,,•·- dedi - Sen bu s:ı.bah gerçekten aklını ça ı11• nn ş r e karşısınd:ı.k.i kal- desıni nlmağa, mfınalaşnınğa başlı- idaresinin neticesi olan ıstırap Emaneteden, s _ Yüzer, Der" ,. _ httber ?ermek uo~..u. • 

dı d • rd ... • oft•t ""''Abi d """ 1 L... dn da oynabnı§sın, Ahmet! Knr:ı Halil, Hü-rnuı. an geç.yo u. Memurlar onu yordu. ve tethişlcrdcn, hukuk ve insani- Ik", Ek-.ra, ıo - Narinin""". .,.... -1/fW e 'i"'va yen.u 0 sın 
ktan ... V~J ....... hn,..nımut seyt:ı\l eskiden tanıyor. Tanımasa. uza seyretmek !çin pence-rclcrln Seneler ona muhakkak kl olgun bir yete rı'ayetsı'zliklerden dolayı -~-·1• • 

Ö ünd blrbl 1n .. !.ton Ahm.""'- •·" lbl a bile, zindan muhafızı kuyu bnşnda. n e r l dirsekleri llc !terek vezk, derin bir zarafet ve yüzüne lnce kalben duydu.klan hisleri izhar * Yeşllay GençUk şubesi. umu.mı .nı..ı yos, """V yap....,ı g on bekUyccek. Hüseyinln yerine başka. 
kendilerine yer nçıyorl:ırdı.... mAnala.r gettrmJştJ.. onu son derecede edemiyorlar da e$kl tarlhlenlen bnhSct.meğe baş-

••• nlliknyn değer bir kadın haline sok- . . . klı~iJ>Uğlnden: YeşUAy ve Ge119llk tcş- ladı., P'n.knt, Salt Çelebi zaten ken- birinin boynu vurulur mu hiç? 
Hiç ümit edilmedik bir za.mnnda muştu. Bıtar~flann hıslerinl fahar kllatının, 29 1k1ncıteşr1n _ 1942 pa.za.r d1sl. ~ı bir adnmdı; kend1 tft.blrln-, Knpıcl:ı. konWjurlarkcn, cellat yn-

şlrkctte bir haber bomba gibi patla.. ve insan kendlslnc baktıkça 1ht1- edemedıklerl hadiselere doğru- gün il saat 9,30 da. Emlnonü Halkcvl ce böyle traşlar.ı hiç tnh'ammül ocıc- 1 mağı yağlı urganı Hüseyinln boynu· 
dı, •Elllsindekl gfızeı. şirket memur-! yarlıktnn korkmuyordu. ı dan doğruya alakadar olan mu- :;a1o."lundn y&paei\klan !."'Ongreyc bü-1 mez, t:uıs.~ı tıka.Tdı. Mama.flh, ma-1 nn atıvcnn~i. 
lanndnn Kerem lle evlendi. Vakla (Bir yılchz) harib devletler aldırış etmezler. ·tün A.zn.l~ ~lfier! rica ohmur, dem. ki b1r odada o.rkadaştı; nasıl o~ <Arkası var) 

senin uııağın değiliz. Bedava ta§ıyo- kaldırdık, albnı kazdık. Ukin no ·mutlaka mealekten kovardı. - Eh, haydi bakalım yola ... 
ruz diye öyle yemeklere doldurma kasa, ne masa hiçbir fey çıkmadı. Son yudumlan içtikten sonra doğ- Mevkufa gene kelepçeleri taktı· 
bir daha. Şimdi hafriyatı l!borotuvarın diğer :ruh:lıular. ~ gün.lak yorgunluk, se- lar. 

Poli. eıvalı kollannı ileri}"C uzattı. bir kı.smında y:apv.ı* )hım gele- falet heJ>$İni tanınmıyacak bir hale - Allah rahatlık versin, ıhisseni 
İsli aıvuçlannı gösterdi: cek ... Amma gel geleüm... sokmu~. Fethi reis: unutmıy.a.cağızl... - dediktcın sonra, 

- Biz de anafor yapmıyoruz ya, Polis ~za· - Yahu, •çanı aaltahm biribiri- f'~thi reia önde birer birer dehlize 
beyim: esir diiftüğümüz gilndenberi - Dün g~e:li mcaeleyi anl21tma- ™= .kaırıııtı. ~ada k~~imi göraem daldılar. ' 
büt'lıı hizmetler b&§ımızda... Y o- dınız. - diye salep güğümünün ~ t";Qtyarezyaugun, - dedi. Yol ilerledikçe tavan alçalıyordu. 

BİLL0RŞİŞE 
Yazan: (VA • NO) 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 135 

m.ek, bWa,ık, salep... 11ınd:ı meıtPılken batını kaldırd1. - - Ben d. ~le... Rüzgar dıf8rıda ~ derece şiddetli 
_ Ôyl-cyse fU samanların üatün-ı- diyerek öne düştü. - H.ydi. haydi! Uutmal Yağh Ne oldu bakalım> --: Ben ele a;ie... olmalı;rdı ki burası mahfuz: bir yer 

·.:ı ha L ~PO'l buldun. Buraya geldin geldi - Sen de ailey.e karıthn, öiren Riza atllc!ı: oduğu halde, yılan yuvası gibi ıslılı:.-ue ra t rarwıt yatarsın... • ........ .• . .. ......... ..... ........... l v d d l .:ı -: --' Ba lakl d " 
Rıza: Aradan iki gün daha geçmiıti. tav.nd1n bel Tabii gece nöbeti ber ,eyi... - l"i.'Öae Emmin evin e us"9ra a M iç.intl1Syui. zı çat ar an yag-
- Bak kelepçeler bana değil, Mahzende hepsi yer yataklarına Yc;I .Bekçiye düdük çalmak yokl - D~ gece liboratuvara yeni- 1>ulaic..ıt deiil<ii'Diz: a ... Soyun baka- mur aızınış, yerde su birikintileri ha-

adaoıma nasipmiı ... Uzat azizim na- boylu boyunca uzanmı§lar... A.nuı- AJ1f811UD kahrına ~mek yok ... Bak den girmek için buıp..diuı çlktık, ver lnn... sıl olmuştu. 
%ik bileklerini. .. Ha-'hhh tamam ... ra bir ees: bir ealep de hanımefendi istiyor. elini hstık aj8cı ... Bir de ne ııöre- - Lafuu teıf1nna, giyin Cliyeeek- Cep .fenerinin ışığile nihayetteki 
Bu şeref de benim oldu ... Bir kc- _ Yahu ... Saatin yelkoıvanı aın- Zencefili, tarçını bolca olsun. lim: Dört bir taralf polisle çevrilmiıı. aüı. . kapıyı buldular; Köse kalın sürgüyü 
lepçeyi de ıı.yak bileklerine geçire- ma da yavaş dönüyor ••• _diye §ika- Köae Em.in, bu muhaverelere işti- yanaşmaia imkan yokl DüııündJk, - Hayır ... Ben soyun diye ada- çekti. Kocaman paslı bir anahtar 
ceğim... yet ediyor... rak etmiyordu. Derin derin düşün- taşındık. Rıza bi)e ifbı. içind«;Jı çıka- ~una h~b"ei:üfo~ . St;~n arka- kiütte döndü. Demir kanat açılınca, 

Bu iıı bitince, Köse Emin arkadaıı- Derinden derine yağmur yağdığı cedeydi. Zeynelabidin pqanın kw, madL Çünltü pınl pml mehtap ... Ô6f: Elbıselen d~tirecegız. hava tazyikilc birdenbire boğulur 
lanna döndü: duyuluyor ... Dehlizde rüzgar ı.Jık yavaıçae.lt elini onun omuzuna Ters yuzu döndük... BiliyonUI\: - Ne münasel>et) gibi oldular; il.ikkriae :kadar titredi-

- Şimdi tam sırasıdır; evin için- çalıyor... koyda: Burada bütün gün uyuduk. Aınma -'Ne mönaıel>et olacak~ ... Dün ler; yüzıerine yağmurun kamçısı 
de kimse yokken şilteleri de, lazım Fethi reis doğrulup yat.ağın için- - Ne var) Ne düıüınüyorsun bir de uyandık ki "eh heeey ... işte gece "~rdonun zo"tlu offiuğunu gör- ça'l'ptı ... 
olacak bazı öteberiyi de şuraya ta- de bağdaş kurarak oturdu: böıyle > ~ır ~ır yağmur: gökyüzü bulut- eleri üzerine, hu gece.Nn kum'1Jl• Bütün kafile dışarı çıktı. Methn-
flyalım .. · Benim de yukandaı:" ~a- - Polis efendi .. , Bir salep de ba- - içimde bir his bana bu gece la kaplıyım~... Zifiri karanhk... dasını bana buıe.ktU.r. Ben de öyle tin önü :>"Üksek bir fundalıkla örtü-
caklarım var ... Sonra hep bırlıkte na veri - dedi. _ Alişan be~ mutlaka neticeye ıvnra~ızı söy- Kurt dumanlı havadan hoşlanır. Bu münasip görüyorum. Soyun! lüydü. Öyle ki hu dere içinden gün
yola çıkanz .. • içtiE;.ri cinsten olsun... Şu lambanın lüyor. Üç gecedir aks.ilikler biribiri- akşam son teııcbbwe gİri~yoruz... Biçare esir, itaat etmekten ba~a düz geçen biri olsa, burada bir dc-

Bir çeyrek geçmemişti ki mahz:e- fitilini da azıcık aç... ni takibetti. İlk l.'C§Cbbüste köpeğin Salepçi Rıza fincanlan runar- ne yapabilirdi? Bu emı-i de yerine mir kapının bulunduğunu farket-
ae eşyalar yığılmı~ bulunuyordu. Rızanın alaycı ec.5i duyuldu: gürültüsü, ikinci sefer kameriyedeki ken: getirdi. Rıza beş alh dakika sonra mezdi. Köee e~ilerek anahtan deliğe 

Köse: - Yahninin soğanını fo.üa kaçİr- polisi bastırdık amma, gene bir fay- - Allah muıvaffak etsin. - dedi. fiyakalı bir polis olup çıkmıtıtı. Kal- soktuğu sırada Rızanın feneri kana-
- Ortalığa tertip venneği dönü- mışsın ... GeğirdikÇe kokusu burnu-ıda hasıl olmadı. Gerçi laboratuvara Ve sonra düşündü ki şayet komi- pağını yana eğerek: dıs:ı üstünd-<;ki bir ölüm işaretine ras-

t" bırakırız ... Şimdi haşdi işimize 1 ma geliyor ... Hem, bana baki Biz kader girdik, menneTlerden birini ser bu temenaisini ifitaeydi, onu - Nasılım~ ... • 4iye ıordu. ladı: (Arkası var) 

,.. , 
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IRADYOI 

Yeni bir ylldız Paulette 6oddard 
12,30 Program, 12,33 Mllzlk <Pl.), - İŞ ARIY ANLAR Bagfuıkfi pro&'J1lm 1 

12,45 AJa.ns ha.berlerl, 13 Bayan oku- -----------
yuculardan fasıl oarkılan, 18,03 Fa.sı1 BİR BAYAN - Daktilo blllrlm. Hu-
heyeU, 18,40 Dans orkestrası, 111,30 6USl ve clddl blr mües.5esede 1ş an
AJaM haberleri, 19,45 Yurttan sesler, yorum. İstlyenlerln Aqıım gazete-
20,111 Radyo Gazetesi, 20.~ Dlr halk sinde s. T. K rllmuzuna mektupla 
türkü.!il öğreniyoruz, 21 Evin ı;aatı, müracaatları. 

ŞİŞLlQF; SATlJ.IK APAR111\IAN -
B~ ve dörder odıılı dört kat ayrıca 
bodrum bahçe, taksimatı mükemmel, 
konforu tam, nezareti emsnls1z. oda
lan büyiijt, bina. meUndlr. Senelık trnt 
2400 llra. Şl§llde tUtüncU Zekerlyaya 
müracaat. _ 2 

Şarlodan ayrılan bu sevimli yıldiı ıimdi harbe 
ait yeni bir filim çevirmeğe haıladı 

ll,111 Müzik (Pl,), 21,30 Tem.sil, 21,M 
Rlyuetlcumbur bandosu. 22,50 Ajans 
haberleri ve. borsalar. 

Yann sabahki program 
7,30 Program, '1,32 Vücudumuzu ça.. 

ORTA TAnstLtt - İnglllzve ve 
Fransızca bilen 18 yqında. bir Türk 
genel tahslllle mütenas.1p bl.r iş nn. 
yor. A~'da Hasma.n rUmuzun a 
yazılmam, 1 

ACELE KiRALIK - Şişlide telefon
lu, mobllya.lı apartıman. Tatsllflt te
lefon No~ 81542. - ı 

DEVROLUNACAK lUAÖAZA - Ka
dıköyünde işlek mevkide dört yüz Ura 
satış ~apabllen konforlu maruf bir 
bakkaliye ma~azası sa.hlbln1n Ana
doluya ettmesı haseblle satılıktır. 
Taliplerin: Gafa.tada Mehmet Alı pa
şa hanında .Nns §lrketıne müracaut
lan. 

Iıştıralım, '1,40 AJnm haberleri, '1,55 
Mtlzlt (Pi.). 

YENİ NEŞRf:YAT: 

KÖYE DOÖRU 

BQtilıı köy meselererlnden bahse
den Köye Doğnı mecmun..'llnın 63 in
ci sayısı çıkmıştır. 

YttCEL 

Aylık fikir ve sanat mecmuası cYU
ceı. 1n iklncıteşrln sayısı b~tan ba
ıa Ebed! Şef Atatürk'e tahsis edil.
mı, olarak tevkaldde blr nüsha ha
linde çıkmı,,tır. Atatilrk'e alt kıy
metli yazılar, tllrler, hltıralar ve re
&lmlerle bez~ olan bu nüshayı 
otuyueulanmıza tavsiye ederiz. 

e 
-

İYİ FRANSIZCA, TtlRKÇE - V 
daktilo bilen bir TUııı: bayan, yazı 
hane işleri Jç.ln münasip bir ~ ara
maktadır. Milrncant Akşanı'da B s s 

5 

-
1 

ALMANYADA TAHSİL ETM.iş -
Bir yüksek makine mühendlsl. haf 
tada 1k1 gün çalışmak istiyor. Aksa
ray _ Hayriye Tüccan Hilsnü Güze 
Apr. Kadri'ye mllracaat. 1 

-
e 
• 

GAI.ATASARAY LİSESİ l\fEZUl'W
Yüksek iktisat ve T1ca.ret son mut 
talebesi, her gün öğl~n aoııra ha! 
tadn iki defa mektebe gitmek tartll 
sabahtan ak.şama kadar, Fransızca 
mubasebye aşlna genç 1ş anyor. Ak
şamda <G.T.) nımuzuna müracaat. 

-1 

e 
-. 

. . 

' • 
'< 

ı 

16000 LİRA YA SATILIK Yeni 
bltmlf apartıman. Kurtuluşta Boz
kurt cadd. tramvaya. blr dakika S 
katlı 3 odalı bir katında banyo se
ne gellrt 912 lira 3 sene vercısız. Mü
racaat: Taksım Sıra.serviler 42 - ı 

SATILIK EV - Bo~az1çlnde, Ktreç
bumunda iskeleye yanm dakika sür
mez, yedi odalı, kAgir elektrl~l, 1çl
llr suyu, bahçesi. Abiam'da Engin 
rtlmuzuna mektupla müracaat. 

DOKUMA EL TF..ZGAIII İl\IAIAT
HANESİ - Devren sntm alınmak 
isteniyor. İstanbul cihetinde şarttır. 
Akş:ım.'da <Dokuma) rUmuzunn mek.. 
tupla müracaat. 

KELEPİR - Az parayla iş yapa
caklar Kadıköy Moda caddesi Ley. 
lek sokakta ~ler vaziyette bulunan 24 
sayılı bakkaliye (s:thlbi taşraya gıde
ceğlrtdcn> parayla veya gnrn.ntuı bl11 
senetı& devren satıJık, kiralıktır. İçin
deklle.re müracaat. - 1 

2 ODALI - Banyolu mobll~lı ya
hut mobfiyasız apartman arntııı)Jlk
tadır. Fiatl adresi Eeyo,.,ıu post.:ı. ku
tusu No. 2282 yazılmns1. 

Ceiıova'ya hava akını! DAVET 
İstanbul Verem mücade-

şehrı•n başlıca bu·· yu·· k bı·naları lesi cemiyeti reisliğinden 
Ercnköy u.natoryumu arazisi ca-

iıilindc yeniden inp.sına muvaffak 
Temiz kullanılmış 

Satılık Elbiseler •• h• h " d olduğumuz yardım pulu paviyonu-
ffi U ım asara ugra 1 ııun açılı§ı töreni 28/11 /942 tari-

ACELE SATii.IK - Erleman alne-
Bir '51ya.b, b1r Orl bir Fantazı m:ı makinesi. Müracaat: Beyoğlu :ts. 

Londra 24 (Radyo) - lta.Jyadan Stutgart taarruzunun 
gelen haber1ere göre, İngiliz tayyaı-
relerinin C~ova tchrinc yaptıkları tesiri 
bir kaç akın neticeıinda bu tchrin Londra 24 (AA.) - Stutgart 
büyük bir kısmı harabe halini al- taarruzu ile kgiliz tayyareleri doğ-
mıştır. lstnsyonlar, hükumet claire- nıd d x. l 1 .:ı b" d 
leri, bir takım saraylar çıkan yan- an . o~ruya ta yaya aa JT ar-
gmlarda yanmııbr. Halkın büyük be lndırmlılerdir. Çünkü deniz ve 
bir kısmı Cenova' dan aynlmaktAdır. hava motörleri ln:ası için mlihbn bir 

Londra 24 (AA.) _ Vichy merkez olan Stutgart aynı ı:amanda 
radyosuna göre, Palazza Biano ve Almanyadan İtalyaya yapılan nak
Palazzo Rouo, 1 S aonte~inde İngi- liyatın düğüm noktasıdır. Bu, 
liz hava kın;etlerinc mensup uçak- Stutgart ilzerine yapılan onuncu 
lann C"..enova ya karıı 1Yaptıklan ta· l . . . 
uruz aınuında ha.sara uğrayan ibi~ akındır. ngılız tayyarelen hJr ay-
nalıır aruında bulunmaktadır. Bu dan fazla bir zamandanberi cenubi 
iki bina 17 nci aara ait iki dükalık Almanyaya taanuz ctmemiılerdir. 
ptosudur. Dün gece yapılan akının neticeleri, 

Bir İsviçre gazetesi aöylmdiğine göre, memnuniyet ve-
ne diyor? ricidir. ı o lniiliz tayyareai dönme

miıtir. 

Bcm 24 (AA) - Die Weltwoclıe ••••••••••••••••••••••••••••••nnn••• 
lmıindeki lıviçre gazetesi İtalyanın ıım•• 
kendini korumak için değil, Akde- tf rolo~ - Operatör 

Dr. SUPHi AHIN nizi örten kapılan zorlamak için 
harbe ~rdiğinl itiraf ettiğini yazıyor. 
Fakat .ispanya Akdcnizin garp ka-
pıaından İngilizleri kovmak için İdrar ve tenasül yollatı hasta-
Mihvere yardım etmek istemediğin- lıklnn mUtehassısı. Taksim Bı-
den bu proje suya düşmüştür. Mih- ı•nıs•e•rv•il•e•r caddesi No. 69. Tele-
verciler ne derlene d~.nlcr Avrupa fon: 49284 ••••ıii 
k:endile-rine yardım etmemektedir. 
ispanyanın hareket tarzı bunun bir ••• SIImAT l\IEl\IURU .... 

misalidir. Rifat Köprülü 
Weltwoche, bu anlaşnmamazlığın, Doktorunuzun tavsiye ettııtı bllü-

Müttcfiklcr Avrupanın muhasarası- mum tedavi, enjeksiyon ve se-
na başladıkları zaman, Mihveri bü· romları tatbik ve takibcder. Ka-
yiik güçlükler karşısında bırakacağı- bıne: Deyoğln Meşrutiyet Cad. 

No 47 Gunt>ş Apt. Ev: Erenköy, 

hine rıulayan cumartesi gilnil aaat 
16 da icra edilecektir. Sayın azala~ 
nmızın bu törene ıcref ıvermeleri 

3 palto, bir frak takımı, 2 snı~ tlklf'll caddest 198/2 tUccar terzi Bekir l\IOBiLYALl BiR ODA KİRAUK. 
klng takunı, bir Jo.ket ntny ta- Yılmaz. - 2 TTR - Osmanbey tramvay caddesine 

rica oolunur. { 1700) 
1 

ve Redingot satılıktır. Çarşa.m- 4 • muvazi arkn sokaktadır. Akşam'da 
ve Redinrrlt satılıktır. çıı.rş:ım- - Kıralık • Satılık <C. M) rumuzuna mektupla murn .. 
ba. ve pazar gUnlerı öğleden ev-ı caat. 

ZAYİ - Fatih Nüfus memurluRttn
dan aldığım nüfus tezkeremi ve be
raberinde Kasımpaşa Deniz kuman
danlığından verUen askerlik ~kere.
mı kaybettim. Ytnlc;lııl alacağınıdnn 
eSklslnln hükmü yotur. 

1 
wı göriılebllir. Fcyatı toptan I~ADIKÖl'VNDE SATILIK EV - HAYDARPAŞA lUHTil\J CADDE-
800 liradır. Mühürdar Yaverbey soka!hnda. 15 sa- SiNDE Apartıman. ev, depo; ga-

Mo?a Deniz KuUıbU kapıcısı 1 yılı, s katlı, '1 odalı, terkos, elektı1k raj yapma!ın. son derecede el; rr l1 
Sevki ~e mUracaat. ve havagazını hnvl gayet kullamşlı müfrez ursalar acele satılıktır, ~ ı; a. 

323 t'loğumıu 929/41'7 tertip numa
ralı Rnlll atın l\lehmet Zeki Erim 

İstanbul İkinci İflas Memurlul:'Un
dan: 

İstnnbul İkinci Ticaret mahkeme
since ırıo.sına karnr vcı1lmJ.tı olnn 1s-

1stan bul Asliye 1! el Bakok l\lah· tanbulda AŞ1r Efendi da.ddeslnde 
koneslnden: Avunduk zade Biraderler ıı:oııektlf 

:Müddei: Mediha Yuvacı, şlrket11le ortnklıı.n Mehmet ve tl'zeyir 
Müddeialeyh: Recep Yuvacı: K:ıra- ve Hamdi ve Rcnızı ve Şevket ve Hak

gümrUk Sarmaşık Redif çıkmazı No. kı Avundukların alacaklılarile yap-
13 de. tı'k:lan konkurdato mahkemece tasdlk 

Müddei Mediha Yuvacı tarafından edilerek hükmün kntUe§lllt§ olınası 
Recep Yuvacı aleyhin& açıl:ın t>oşan- üzer.ine 111lsın kaldırılma.sına ve 6fr
ma dA.vasına ait anuhal sureti müd- bestçe tasarrufu için malların kendi
dclaleyhe tebliğ edilmek 1lzere yazılı lerlne iadesine 21/11/942 tarlhlnde 
adresine gönderilmişse de mumatley. İkinci T1caret mahkemesince karat 
hin mczk~r lkametgOhını terk lle verilmiş olduğu llAn olunur. 
semti meçhule gittiğinin beya.nlle iade 
kılınması üzerine Hukuk usulü muha_ _. D İb h" D 

1 kemeleri kanununun 141, 14.2, as ve re r. ra ım enker 
183 üncü maddelerine tevfikan iade 1 Balıklı Dast. Dabillye Mütehassısı 
kılman dAva a1'2Uha1 ne tahkikat gü- Beyoğlu Ağacamıı, Sakıza~acı, 
nünü gösterir dnvett~ e varakasının Çöplükçeşme sokak No l3 
mahkeme dlvanhane.mıe nsılmasına. Tel. 42468 ;·ı •"••ii 
ve942/1070 nwnnrada kayıUı işbu d~- · • 
vaya müddeialeyhin 16 gün içinde ••••••••••••• 
cevap vermesine k'nrar verllm1§ ve 
bennuclbı karar arzuhal ile davetıye 1 Lokman Hekim 
varakası mahkeme d1vnnhanes1ne j 
asılmış olmakla mwnaUeyh Recep 1 
Yuvncı yukand:ı yazılı mllddct zar-· 
tında dlıvaya cevap vererek ta:hklkat 
1çln tAytn kılman 23/12/942 Pl'§am
ba günü saat 10 da. mahkemeınlzde 
hazır bulunması veya. kanunl bir ve.. 
kll göndermeel lflzumu teblll yerine 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divanyolu 104 

Muayene aaatleri Pazar hariç 
her ıü. 2,5 - 5 Telr 22398 

bahçel! nhş:ıp ev thven ııatle ace!e cnı:ı.t. TC'l. 60032. 2 
.satılıktır. 23367 ttlefon numarasına 
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müracaat. - 2 - M TEFERRIK 
ACELE SATILIK APARTll\JAN -

Beyoğlu Kıılyoıırnulluk İngiliz sa- SElli'\fAl.'E - Altı bln lira koy
rayından ~ğı Hamalbaşı Yenlyol mak ve kendim de ç:ıl~mr:.k üzere 
Saman meydanı Petro Fncı :fmnı ya- esaslı b1r 1ş anyorum. Te.! llülıı,, me&
nlndıı. Tevtlk m~ndi sokağmda 3111 tUJ>lU Beyoğlu posta kutusu "22 ıf ntı4 
numarnlı .cıenevl 1200 llrn iradı bu- maraya müracaat. - 1 

lunan üç katlı mUceddet OUneşll ALl\IANCA DERSLERİ - UsuJil 
apartıman 1çlndel"Jlere mürncAat. tcdr1sl mükemmel olan bir Alı:q~ 

- 3 ö~retmenl 4lmancn derslel'l veıını;>Jı;
_S_A_T_I_LIK...,.,.._f_K_t _n_A_İ_R_E_L_İ __ Y_A_R_ll\f tedlr. Temiz mobllynh blr oda klra-

KARGİR HANE _ Yeni ~mır ecm- lıktır. Pnznrdnn ~nda her gün saat 
m~. hem oturma, hem ırat. Ön cep- 4 ten 7 ye kad~r Istlklft.l cnddesı 133 
hesi kilblk serpme arkası yağlı boya No. Hasan bey apartunan 2 ncl mer
tl'sküdarda Salacik, Harem iskelesi dlven 1 inci kat 6 No. ya müracaat. 

arasında. 10 - 12 de (80093) numarn- -------------.z 
ya telefon. - 3 BİR iNGiLİZ BAYI - Ehven üe-

B ,.. tç t t retle nıilkemmeı İngUIZ llsnn dersle-
AB ..,E ER S ?\'DE MÖBLP.Lt rı veıccektlr. Qok kolay, pratik \e 

MlJSTAKiL DAİRE - Bir antre, odn zerl mctod cLESSONS• rlımuzuna 
ve müştemllMındnn mürekkep Alman mektupla mUracant - .2 
sefarethanesi yanında. Çlttevav so- · 
kak 11 Esen apartımanmd.:ı. kira- ,...l\l•EK-r .. u•P•L•!\.•l•UN ... 'l•Zl-A1•L•v•ı:111u•ıN .. '•IZ-.. 
lıktır. - 3 Gazetemiz 1darchanes1n1 o.dres 
ŞİŞLİDE 000 l\IJ\f. l:AIUN SA1.1- olarak göstcnu.tş olnn kntllerl

LIK KELEl'JR. ARSA _ 10 bin liraya mlzden 
acele satılıktır. Saat 12 de 80093 Tc Diııi - ing - G, z - Göztepc -
No. müracaat. _ 2· l'öncler - J,cssan-; - P. c:;, K. -

İKİ KATLİ AHŞAP - Suyu, elek-
Doknm:ı - S. l. H: - ~ Il -

trl A. Ş n. - :\ . • 
ği mevcut Ycnlkapı istnsyon Al- nnnı'"~ınıı r"l 'l 1 

boyacılar (39) sahibi t"trnYn gidecek, a 
(3000) llra a. 

ı tda
ı rıoa 



Sahife 8 

Satın atıyoruz 
İ)i bir halde ve' a yeni 

Mücevherat ve Saat Merllklılarına ı. 

latinden, Altından, Pırlantalı 
Yazı ma !ineleri KADIN, ERKEK KOL ve CEP 

Saatlerinin Envai Çeıitlerl 
\'C 

lasör dolaoıan 
Kıymetli taşlarla müzeyyen şövalyeler 

1943 Modelleri üzerine 
~atın ahyoruz. Galatada Jur- Yüksek zevkle yapılmış emsalsiz Q l Ç E K ve P L A K L A R I N 

Müessesemizde bulacağınızı müjdeleriz. 
nal Doryan gazetesi adresine 
cıl\lnkfneıı rumuzlyJe yazılması 

SATILIK 

VACHERON ve 
CONSTANTiN 

Saatlerinin Acentesi 
Zeiss Mikroskobu 

1 Sirkecide Merkez eczanesi 
sahibi bay Ali Rizava 

L ON saat maüazası , 
mOracaa t ---- İstanbul - Eminönü Meydanı --ill Telefon: 21128 

AYIN ORTAKLARA 
Devlet denizyolları kooperatifinden: 1 

Her keseye uygun 

333 u. Tip 
244 • 

Yeni gelen tipler 

4 lambalı 3 dalga 
4 lambalı 3 dalga 
4 lambalı 3 dalga 

Mnngnl kömürü ihtiyacınız Mahrukat o!lsi tarafından temln edll
mlştlr, Kömür teslim alınmsktadır. 

Deniz vasıtamız: ı, 2. 3/12/942 günleri Tophane rıhtımmdn. 
4, 5, 7/12/942 günleri Beşl.ktnş iskelesinde 
s. 9, 10/942 günlen Kadıköy iskelesinde 
ıı. 12/12'942 günleri tisküdar lskelesl.ncte 
H, 15, 16/12/942 günlerl Knsımpa.şa. iskele
snlde. 
ı 7. 18/12/942 günleri Haliç Feneri lskeleslnde 
19, 21/12/942 günleri Sirkeci nhtımında 

emirlerinize nmnde bulunacaktır. İIAn edilen günlerde kômllrlerlnt 
altı.mıyanlar ve yahut muhaletetı hava yüzünden deniz vasıtamız o sa.
hUlere yıı.nnşamadı~ takdirde kömürlerini 21/12/942 tarlhinl müteakip 
Toph:ıne nhtımında kendi vnsıtnlarlle alacaklardır. 

Odun ihtiyacınıza gelince: son tekarrür eden şekle göre odunlar 
kesilmemiş olarak Tophane nhtımında Kooperatltlmlze teslim edlle
cek ve bunlar da hava vaziyetine göre yn ilt\n edilen sa.hlllerde ve ya.
but Tophane nhtımındo. vesaltlnize teslim edilecektir. Sayın ortakla-
nmızın kömür ve odun ordlnolannı almak üzere nihayet 28/11/ 942 
aksamına kadar muhascbemlze müracaatıan rica olunur. 

ary Veka etinden: 
'i ralzli 1933 ve 1934 ı urlt borcu B, kontenjanı tahvilleri , 

hamillerine tediye ilanı 

1 - !1133 l ürk borcu te.hvlllerinin her üç tranşına alt 25 Jldnclteşrln 1942 
taksiti 1\in Türkiyede Ankara ve İstanbul piyasalarında tranş :farkı gözeW
meksJzln beher kupon mukabili 0,7346 doların Türk llrnşlle tutan yı\nl 
T. L. o 9476 'I llrk lira.si tediye edileceği ııo.n olunur. 

Türk lirasını nntık işbu meblAğ mevzuubahis taksit içln kat'l surdte 
t~yin edUm'.ştır. Beş senelik müruru zaman müddetine kadar bu ndeye alt 
'coponlar {çin 0,9476 Türk lirası tediye edllecektlr. 

Her uç tranş içln Türk.iyede tediye ile mükellef müesseseler 4u rdır: 
Ankarada: 
Türktye Cıımh~rlyet Merkez Bankası, 
Osdmnnlı Bankası. 
Isttı.n bu lda: 
Turklye Cıımuhrlyet Merkez BankaSl, 
Osmanlı Bankası. 
Doyçe Bank. 
Tediyeye n\t pro;lzyonln.r tesb edllm~lr. 
2 - 1934 ikinci sıra Türk borcu tahvlllerlnin 25 lkinclteşrin 1942 taksiti 

için ı.,tanbul piyasasında beher kupon muka.b1U Fr. F. 18,711 Fransız 1'rangı
nın Tül'k.llrasilc tutarı T.L. 0,5542 Türk lirası tediye cdllecektlr Bu meblAlt 
kat'l surette tllyln edilmiş olup beş senellk müruru zaman mUddeUne ka
dar bu vadeye a.ıt kuponlar lçln 0,5542 Türk ıırası ödenecektir 

Tediye müesseselerl şunlcı.rdır: • 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 
Osn:anlı B:ınkıısı. (1709) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü IIanları 
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Türkiye Umumi Accntasu 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Ştt. 
Galata posta kutusu 155 7, Telefon: 44032 

Devlet Demiryolları ve Limanları !ıletme 
Umum idaresi ilanları 

, 

Bir sene zarfmdn. HaydaJ"l!:lŞa deposuna gelecek olan tıı.hminen elll bin 
ton maden kömürünün tnhmll ve tahliye Lşl kapalı zarfla ekalltmeye kon
muştur, Eksiltme 3/12/942 tarihine müsadlf perşembe günü saat 15 de 
Hapdarpaşacla b1rlncl işletme komisyonunda. yapılacaktır. 

BehPr ton kömürün tahmU muhammen bedeli kırk tahliye muhıımmllll 
bedell otuz b~ kuruştur. 

Muvakkat temınat iki bin sekl7. yüz on iki llra elll kuruotur. 
Tekll:f mektubu ve diğer vesaiki ihtiva eden kapalı zarrlann eksiltmeden 

bir saat evveline kadar komisyona verllmlş olmam ltlzımdır. 
Bu hususa alt şartname !88 kuruş mukab1llnde Hnydarpaşa veznesln-

Yenibahçede Vakfa alt fidanlıkta mevcut muhteU fcinste fidanlar pa- den alınablllr, 
zarlıJ: suretlle &atL~a çıknrılmış olduğundan almak lstlyenler Çe:ınberll~ta. Fazla izahat fçln ~l tmeye müracaat edllmelldlr. (1351) 
İst.ıııbul Vakıflar aşmüdürlfiğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeıerl. --------------------------

(1615) İstanbul hususi idare ve belediye emeklilerinin 

25 Teşrinisani 1942 

SAYIN l\rtJŞTERİLER: 
İJI, 90D modaya unun ara41l11ın kumaşlardan giyinmeniz için 

Tüccar Terzi BEKiR YILMAZ'A 
teşrlflnls mentaatlnb icabıdır. 

--- Beyoğlu lıtiklal caddesi 198/1 ----

tter zayi olan damla israftır. t:ene kullanılın bir &erre 
elektrik cereyanı dahi taraftır. Bunun için f•ne t>ır' 
«iye verdikten mHde ~•r•yanı .yutan eski 41mbelı ... 
lkullanmamolıdır. ,_ .. . 
! U N G S R A M « R 1 P t 0 N •mpullerı eBzltrl uda# 
cDzdanı dı korur. 

TUNGSRDI ~~ôl?~@G~J 
/,, /) 

_f;AÇINIZ DÖKÜLÜYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJIK SAÇ EKSi 1 
KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖR01l-50N0Z. 

Haydarpaşa lisesi alım a atım komiayonundanı 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu yatılı talebeslntn ma113 1943 sonuna ita.. 

dar 178,000 muhtellf parça çamaşırının yıkattırılması kapalı ıarf usullle 
elcslltmeye konulmuştur 

Eksiltme l!:i/12/1942 salı günü saat 111 te Beyo~lu 1stlklAI caddesi Kar~ 
ma.n karşısında. Liseler muhasebeclllğl bliıası içinde toplanacak komisyonda 
yapılacakhr, Tahmlnt bedel 13865 llra ve ilk teminat 1040 liradır. İstekliler 
şartnameyi okulda göreblllrler. 

E'ıeslltmeye girmek 1stlyenlerin Gartnamesinde yazılı vesaik, mı: temlnat 
mııkbuzu veya banka. mektubu ile birlikte teklif mektuularmı eksiltme sa.. 
at·ncıen en son b1r saat cvvellne kadar makbuz mukablİlnde komisyon reis
liğine vermeleri. 

Zarflann kanunt ~Jde kapatılmış olması ve posta 11& gönderil~e1c 
teklif mektuplannın r:amanında gelmiş bulunması lAzımdır. (1695) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesindenı 
Şubemizde kayıtlı bllftmum emekll ve yedek subay ve askerl memur

ların 1076 sayılı kanunun ıı. maddesi muctblnce sıhhi muayeneleri yııpıla
c~~ındıın iklşer adet fotograflarUe birlikte ıubemtze mUracaatınrı. 

cl756 - 16;)5, 

Devlet Deniz Y ofları İşletme Umum 
Müdiir1iiP.ü tlanlsırı 

İaşe karneleri . tevzi edili yor. 
İstanbul Belediyesinden: pilmElllilllllımllll:ll.Blm• İ L A N 
Ziraat B:ı.nl:asından mnaş alan Husust idare ve Belediye emekli ve ök- Büyük tamJrat atölyeleri olan Anadolu'da bir müessese 

Dentzyollan umumi yük navul tarifesi, yapılan z:ımlar dolayıslle ~dll 
edilmiştir. 

1 llkkı\nun 942 tarihinden Jtib:ıren İstanbuldan hareket edecek olan va
purlJrla yapılacak ns.kllyatta yenı zamlı tnrl!e tatbik olunncaktır. 

Accntaıardan izahat nlınablllr. (1708) 

BEYOCLU KLÜBÜNDEN: 
Kulübümüzün umumi heyet içtimaı 28/ 11 /942 cumartesi giiılU 

saat 14 de Kulüp salonunda yapılacaktır. S;;cyın nzalann teşrifleri rica 
olunur. 

ele Alı cak 
1 tanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

Sllft.htar Elel:trlk :fabrikası 1\ln, müteaddit kazan, külcU ameleslne ih
tiyaç vardır. Tebeyyün edecek ehliyetlerine göre bunlara. 120 - 140 kuruş 

YC\trlye, her iş sacı.tı için 5 kuruş (günde 40 kuru,) prim ve haftalık tat!l 
gül'.'tınde çalışmadığı halde yevmiyeleri ve aynca ay nlhayetJnde isti~ 
lan tutan üzerinde % 211 zammı kl ceman günde 210 - 250 kuruş gUn®Ilk 
verilecektir. • 

Bundan baş1'..a emsalleri gibi her iş gününde kend.llerlne İdare tarafın
dan pnrnsız olrnnk üzere bir kap .sıcak yemek Ue yanın ekmek verlllr ve 
ağır işçl sınıfına dahU olur • 

Askerllkle a.lAkası olmıYıuı tallplerln nüfus hüviyet cüzdanı hüsnühal 
~ğıdJ, 4 adet ves1kn !otoğrafı, ve ~diye kadar çalıştığı mü~s<.~selerden 
alı:ınuş iyi h1zmet vesikalıı.rlle birlikte Metro hanında Umum mO.dürlük bt.. 
nası dahlllnde zemin katında. Zat işleri müdülrllğtine veya SIIAhtal'aP 
!nbrlka mQdürlllAüne müracaat etmeleri 11An olunur. {1511) 

Yeni ve az kullanılmış iyi bir halde 

süzlerııe Kr_nta.r sandığından maaş alanların in.~ kamelert Belediye Zııt i'l-

1 

A 
ıerı dairesince verııeceğinden nl!l.kadnrlann maao ve beslemeğe mecbur ol- tölye Usta baş ısı Aramaktadır 
duklnn kimselere alt nüfus lıüvlyet cuzdanlnn, ekmek karneleri ve kendi- Aşağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuziyle +~. 176 
lertnın birer kıt.ıı :l'otoğrnfiarlie nşa~da yazılı günlerde Bayezit Belediye bl.. .u;ı. 
nasmdn Zat işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri mı.n olunur. posta kutusu adresine yazı ile müracaatıan: 

25/11/1942 Beyo~lu, Beşikta~. Sarıyer. Beykoz ve Adalarda oturanlar, 1 - Türk olmak, 
26/11/1942 Fatih ve EyUp, 2 - Mühendis veya Sanat mektebi mezunu olmak, 
27/11/1942 Eml:ıönil, Bakırköy, Ü'sküdar ve Kadıköy, (1706) 3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapını~ olmak, 

4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve askerlikle alA.kası bulun
mamak, Elb'se ve palto d:kfirilecek 

Hayvan Saflık nıemurlarl ve Nalbant mektebi müdürlüiilnd~n: 
l{umaşı m"ktepçe verllnıek, malzeme ve dik~! yapıcısma. ait olmak üze.. 

re 44 takım talebe elblscs1le 15 adet hademe paltosu dlktlrllmest o.çık eksilt
meye konulmuştur. Elbisenin muhammen dikit fıcrctı 22~ paltonun 19,& lim 
dır. MuvnlCktı.t tcmlnatı (98) llra (20) kuruştur. Ekslltme 2 blrlııclld'mun 942 
ÇD.rşamba günn saat 14 tc Cajialo~lunda Cumhuriyet matbaası karşısında 
Yük" 't mektepler muhasebeclllğl binasında toplanacak sntm alına komts.. 
yonuı da yapılııc kt~. Şartname ve nümuneler Se .mlyede mektep muhase
besJnde görüleblllr. IsteklUerln aranılan vesaik.ile birlikte kom .... yona. gel
meler!. 0386) · 

OniversUe ve yüksek mektep 
f ram vay pasoları 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel iıletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

Unıverslte ve Yüksek mektepler talebesine mahsus geçen seneye &it 
san renkll oet>eke kartlarının so sont~ 942 tarihinden sonra tra.m.vn.y-
larda muteber olmıyac$ il Ullere blllrlllr. (1707) 

5 - SıhhJ ve ahl~kt vaziyetlerini vesikalarla tevsik edebilmek 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vuku! ve pratik tec: 
rübesl olmak, 
7 - Marangoz işleri, pik ve san döküm, teneke ve saç 1.şlerile 
ka~ nakçılıkta, işlerin umumt takip ve idaresini mümkün kı
lacak derecede umumt malO.matı olmak 
Almanca veya İngilizce okuduğunu anİayacak derecede olan
lar tercih edilir. 
Eıverişlt olanlar kabillyetlne göre 250 liraya kadar aylık ücret 
alabllccek, hayat pahalılığı za mınmdan istifade edecek ve iş 
kanununa göre yapacağı !azla mesaiden aynca ücret alabtıe
cek, 3659 sayılı kanuna tAbl olmayacaktır. 
A}Tıca çalışma, liyakat ve gayretine göre takdir edilmek üze
re senede iki m~ nispetinde ikramiye de verilebilecektir. 
Müessese tarafından bilabedel konforlu mesken temin edil-

mektedir. 

ASLAN ve ESKlHlSARMÜTTEHlT ÇİMENTO 
ve SU KİRECi fabrikaları anonim ıirketlndenı 
Sermaye tezyldJne iştirake daveti mutazammm hfssedaran ne 

mitessf hisseleri eshabma UAn 

Larous e Commercial ve Larousse lndustriel 
aranmaktadır. Satmak isteyenlerin 41091 numaraya telefon 

etmeleri ll!.r:mı.sZ!eE:m:ı111111:mıı:ra-S pam:mın:29lllliilOC::!!I nusust HASTANE 
Birinci 6Ul1f op"rcı.t3r Noroşlrürjlyen ve Estetik cerrr.hls1 müte'hn.ssısı 

8 Temmuz 1942 t:ı.rllilnde toplanan !evkal!de htssedaran he
yeti umumlycsiııce 1tt.lhaz olunup 24 Temmuz 1942 tarlhll ve 
4689 numaralı Slcillt Ticaret gazetesiyle neşir ve tlA.n olunan ka
rarlar muclbtnce 186 bin adedine kadar ihraç olunacak yeni his
se senedatına, İstanbulda Bahçekapısında Taşhanda Türk Tica
ret Bankasına. mUracaatıa, yazılmak için şirket MecUsl İdaresin
ce tayin olunarak Siclll1 Ticaret gazetesi ve diğer evrakı havadla 

Semti 
Karını 

:t 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlari 
Cinsi 

l\Jnball 1 Sokıığı 

Samandıra. Sultruıbeyllk Şalgı:unlı mer'a ı 

Şişli
0

r. eRrTrYa · 11nıği 
Her n&vı erkek ve kadın amellyatıan, slnir. dlına!t ve nuha.1 şevki 

amellyıı.tlo.n, (ESTETİK: YÜ'Z BURUŞUKLUÖU, MEME, KARIN BAR
KlKLI(JI ve QİRKİNLİKLERt - GENÇLEŞTİRME \'O O'Ü'ZELLİK AME
LIYATLARI) (Yilzdekl fazla kıllann oloktrlkle tedavisl> kn.dw rnh1m 
ha tnlıklannın E: ktrtk ve Dlatermı !le tedavl.s1. Muayene: Saat 10_ 12 

TeJefoıı: 80093 •-iiiliiiil.liiıiıiiliiiiiıiııiiİİİIİiııi 

1lıt llAn edilen ve 20 T~rtnısanl 1942 günü akşamı bitecek olan 
mUddetin 10 K~nunuevvel 1942 Perşembe günü akşamına kad::ı.r 
uzatılmış olduğu na.n olunur. • 
İstanbul, 20 T~rlntsant 1942 MECLİSİ İDARE 


