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Toulon'un işg_ ta s·ıatı 
Şehir hizmetlerini tamamile karşıla

yabilmek için yeni bir varidat 
kanununa lüzum vardır 

lstanbut - hususiyeti itibarile - kim İstanbul kadar nüfusu olan 'Av
;iiğer büyük şehirlerimizden farklı rupa şehirlerinin yetmiş, seksen mil
Y&sıflarda olduğundan idare mnki- yonluk gelirlerine mukabil İstanbul 
ilesinin en büyük yükünü belediye· Belediyesinin varidatı 7 milyon rad· 

l\loskovıı 27 (A.A.) - Sovyet 
haberler bürosunun aldığı malü
rnata göre, şimal Afrikadakl İtal
yan kuvvetleri Başkumandaıu 
mareşal Bastico azledllmlşHr. 
Libyada kumandayı bizzat B. 
Mussolinl kendi üzerine almıştır. 

Limandan yalmz 2 enizalfi aça il i, f ransıZ 
bahriye ·ı r· rası da za i t ır 

ransız 

~ 
meşgul olduğu içler teşkil ediyor. desindedir. Bu bütçe ile İstanbul gibi 

n zamanlarda vehir nüfusunun geni§ ve nüfusu çok bir şehrin bütUn 
milyona yaklaşması beled iye İ§· ihtiyaçlannı temin e tmek milmkün 

erini büsbütün arttırmııttır. olmadığı meydandadır. 
Fakat "belediye teşkilatının, şch· Gelir bakımından bu kadar cılı:ı: 

rin ıhbatinc. temi:ı:liğine, imar ve olan bu kanunun - ihtiva ettiği di
ln§a faaliyetine, itfaiye ve aaireye ğer hükUmleri bakımından da -
taalluk eden vazif c ve hizmetleri ne birçok mahzurlım vardır: Kanun, 
Rlbi kanuni ve mali imkanlarla ha· gelir kaynaklarını çok dağıtmakla 
tatmak mecburiyetinde kaldığını, beraber Belediyeye büyük bir varl
Yakından tetkik etmeden evvel, ıe- daJ; da temin etmemektedir. Kanun• 
hır işlerinin seyri etrafında büküm da gösterilen 30 kadar gelir rnem-
11/ermek isabetli bir görü~ mahsulü baı, mükellefi birçok kayıtlara tabi 
olamaz. Bu yapılacak tetkıkler, tah- tuttuğu gibi, Belediye teı(kilatını da 
tin edildiği kadar basit değildir. fü:ı:ull birçok muameleler içinde bo
l~uhtelif kanuni ve ni:ı:amt mevzu· ğulmağa mecbur ediyor. 
ann birbirlerile rabıtalarını, kanu· Bu kanunda varidat olarak gösteri-

tıe b l d ' · v b r n e e ıyenın yapmaga mec u len birçok membalar esasen sonra· 
9~duğu vazifeleri, gelirlerini iyice dan çıkan kanunlar!~ lağvedilmiı 
t>ılmek lazımdır. h ı llAk d' M }" k B .. ]d l 930 usus ara taa u e ıyor. ese ı:ı 0 -

•t .ugun e. e mevcut 0 an ta· ka, dirhem ve kantann kullanılması 

~nlı beledıye kanunıma kadar me- b al. bl k 1 e d"ld'". iL ld - b' b l d' kilA • a.9Aa r anuın a m ne ı ıgı na e 
enı ır e e ıye tcş atının vazı- b I • l • h"la · 1 

fe )Ah" 1 · . h d d .. . un arın resım erı u a nazarıye o a-
ve sa a ıyet erının u u u tayın k b k'd' D'"' 'd ba \' t _\_• d'I · t' ra a ı ır. ıger varı at mem -

C eıuJJt e l meını,. ı. l d k f B"' .. hl d . . . arı a ço zayı tır: utun ıe r e 
Yeru beledıyc kanununun bılhn&- numara resminden alınan riJsum 'f on be~inci maddesi bele.di~ele- 3000, ölçü ve 8lçekler resmi 1600, 

r n ~erek mecburt, gerek ıht~ya~ köpek resmi de 900 lira gibi çok · 'i
nuı.hıyetto olarak yapacaklan ıılen çlik yekiinlara taall<tk ediyor. Bun· 
t4'?h etmiş, b~ ıu~etle halkın Cu~: lan tahakkuk ve tahsil etmek için 
h~rıyet b~ledıye.sınde~. b~kl~d~gı sarfedile,n emek vo masrafların ne 

Zlnetler bırer bırer gosterilmıştır. kadar faydasız olduğu da vüphcsiz
Acıcak kanun, ıehir hizmetlerini dir 
tlyin ve teıbit ederken diğer taraf- C" '"!" k' B~ d' k 
tan belediyenin hak. ve aal&.biyet· • oru u~o! 1 • e ıye anununun 
ler' • Ü k ki d •f< • tesbıt ettiğı vaz.ıfelerl yapmak, 

ını, ge r ayna annı a .... yın ve h '] b .. k' b 1 
tahd' · t' D k. 1 k' - uıuaı e ugun il ayat prt arı vo 
ı. ıt et.m ış ır.f ebmel d'o uyor ! fü,t)erin artııı karşısında - bu eski 
~anun hır tara tan e e ıyeyc yenı 1. k ki 'l B l d ' _._. 
•-uır 1. " kl k 'd t d ge ır ayna arı e e e ıye mııKıne-
' et er yu er en varı a ını a . . d" d" k U '-ü d "'ld' du" .. .. t'' sıru on urme m m" n egı ır. 

~unmuş ur. 
Fakat belediye kanununun gelire Çünkü bugün Beledi~enin .elin~ ge-

te.alluk eden kısmı çok umumi ma· ;.°nlar~b:enedtd y~dih 8 f;•z Bu;y~~ 
hiyettedir: Belediye, kanunen ken- mı. 80 1 retğo ugu b a eİd ~ e . 1

-

disine yüklenen işleri başarabilecek yenın yapma a mec ur 0 uıı;u 11"" 
4?ellr kaynaklannı bulabilmek için le~i tahakkuk ~tti~ebilme~ i.çin on 
d.iğcr bir kanundan, cBelediye ~iyon liraya ıhtıya9 görülmekte-
\'c • • 1 · k d · dır rgı ve resım en anunu:t n an ıs- · 
f:ifade etmek mecburiyetindedir. Şu halde §ehir hizmetlerini tama-
f:lalbuki bu ikinci kanun, belediye mile karşılıyabllmek, Belediye kanu
tcanununden yedi sene evvel, 340 nunun çerçevesi dahiline giren işleri 
bı.rihinde ncşredilmiıttir. yUrütebilmek için bugünkU §artlara 

Bu da gösteriyor ki bugün hail uygun yeni bir varidat kanununun 
l'rleriyettc bulunan (J3elediye vergi tan:ı:imi artık bir zaruret haline gel-
"0 resimleri kanunu) daha evvelki miştir. --------
tnevzuata göre yapıldığından, yedi 
tene sonra tanzim vo kabul odilen 
pelediyc kanununun ihtiyaçlannı 
Kargılamaktan çok uzaktır. 

Çünkü 9 30 kanuniyle Belediyeye 
.. ok gen~ faaliyet ve hizmet sahaları 
l~ıldığı halde (Belediye vergi ve re
~11llleri kanunu) nun ka.bul ettiği ge-

t kaynaklarile bu iıleri bqarmak 
bil olmuyor. 12 senelik tecrübe, 

ı.ınu tamamile ispa t ctmi~tir. Nete-

Erzurum - Sarıkamış 

demiryolu yapılacak 
Ankara 27 <Telefonla) - Erzu 

rumla Sanka.mış arasında. dcmlryolu 
yapılacaktır. Nafia VekAleti bu hu
susta bir knnwı projesi hazıtlamn~a 
başlamıştır. Takriben 120 kilometre 
uzunluğunda olan bu hattın O - 6 
mllyon ııraya malolaca.ğı tahmin 
edllmektedlr. 

•ıı11ıı11111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııcııııııııııııııımıı 

Bu harbin aonunda: (14) 

-

Batı Trakya'da 
ahali mübadelesi 

80 bin Yunanlı gitti 
yerlerine 100 bin Bulgar 

getirildi 

Bem 27 (A.A.) - Neue Zur
cher Zeltung gazetesinin Buda
peşte muhabirine göre, Bulgar 
Dahillye Nazırlığı TraKyadaki 
ahall mübadelesi hakkında blr 
istatistik neşretmiştir. Bu istatis
tiğe göre son 16 ay içinde 80 bin 
Yunanlı Yune:nistana geçmiş, 
bunun yerine 1929 da batı Trak
yayı terketmiş olan 100 bin Bul
gar yeniden batı Trakynya dön
müştür. 

Tou1onda Frnıısızlar tarafından batınlan Dunkerque zırhlısı 

İngiliz Devlet Nazıri 
Beyrut'ta 

Londra 28 (A.A.) - Orta 
Şarktaki ingillz Devlet Nazırı B. 
Cossey Beyrut'a. varmıştır. 

Memurlara erzak 
Evvela ıeker, sonra 
yiyecek maddeleri 

dağıhlacak --
Ankam 27 (Telefonla) - Ti

caret VekAletı, memurlara dağı
tılacak ucuz yiyecek maddelerlni 
.stok etmeğ'e başlamıştır. Bu ay 
başında şeker tcvziah yapılacak, 
sonra da yiyeceklerin dağıtıl
masına. başlanacaktır. 

Diğer taraftan geUrl az f aklr 
halkın da. vil~yetlerce tnsbitıne 
devam edilmektedir. Bu hususta. 
hazırla.nan listeler Vek~lete gel
mektedir. HükO.met bu dar ge
Urll vata·ndaşlara da memurlar 
gibi yardımda bulunacağı cihetle 
hazırlıklara başlamı~ır. 

AKŞAM'ın yeni tefrikası 

GÖNÜL 
CEHE NEMİ 

Londra 28 (A.A.) - Bir Vlchy 
mdyosuna göre Toulondakl Fransız 
tilosunun kendl kendini batırması es
nasında Fransız bahrlyclllerı nra
sındnkl ~yiat gayet ağır olmU§ ve 
birçok kwnımdo.nhr, gcmllcrile be
raber, kumanda mevkllnd" can ver
ml~erdlr. 

Alınan tamamlayıcı nuı.Ifunata gö
re Toulonwı 1~11 §11 ~ .. kilde olm\lf
tur: Gece yansında. Alman bomba 
uçaklan dalgalar he.llnde şehir üze
rine aydınlatıcı fişekler ve limana 
mılmatısıı bombalar a~a. bq.la-

"11ır. :::'i.: n. uçn er dl tnr 
yalan ve bıırb ge!nllerl ate3 1L~ 
lardır. 

Alınanlar, tersanenin kapısına var. 
dıklıın zaman evveltı Stra~urc 
zırhlısı kendi kendini havaya uçurmuş 
ve bunu, dlıter Fransız harb cem1-
lerhıln vtı 1st1hk:A.!nlarm kendlletlnl 
hayaya. uı;unnal::ı.n tak1betrotşt1r. 

Güne§ doMuktan sonra limanda 
bulunan diğer küç\lk Fransız gemi
leri ve petrol ve l ğ tanklan havaya 
uçurulmuşlıırdır. 

Fransız bahriyelllerı gemUerlni bo.
tınncnya kadar Alınanlara mukave
met eyk:mtşlerdlr. Vlchy rndyosu bu 
tr.fslll\tı verdikten sonra ne§tlyatmı 
tatll etmiştir. 

Toulon'da kaç Fransız 
harb gemisi vardı 

L-0ndrn 28 (A,A.) -... Toulonda, 
Strasbourg ve Dunkcrque modem 
zırhlılan He eski bir zırhlı. bir de 
nlz tayyare gemisi, 4 nıtır, S hafU 
krilvıızör tle bllyük kllçllk 80 muhrıp 

1 ve 21 denizaltı, ynnl 61 harb gemisi 
vardı, -

Fransız ordusu da 
silahtan tecrit edildi 

in iliz/er Tunu 'ta 
aarruza geçtiler 

Tunus §chrine 16 kilometre yaklCl§tılaT, 
Tebourbayı zaptettiler, Tunusta Mihverin 

bir tümenlik kuvveti varmıı 

Lonrl ı8 (A. ) - Şın..o.lt 4 

Afrikadan gelen eon haberlere 
göre, birinci lnai1iz ordusu ba
rekete geçerek d~ mevzile
rine doğnı ilerlcmcle d vam et
mektedir. 

Cephede bulunan bir muha
birden ikt saat evvel alınan tel
grafnameye göre, İngilizler. Tu· 
nusun 25 kilometre thıWi garbi
abıde ve Bizerte'in cenubunda 
bulunan Tebourba ıelırini zap
tetmi,Jcrdir. Bu ~bir. çetin bir 
mücadele neticesinde Mece:ı:el
bab'm zaptından aonrn ele geçi· 
rilmi,tir. 

Müttefik umumi karargahı
nın aon tebliğine göre bir zırhlı 
müttefik kolu. düşmanın bir ile· 
ri hava meydanına hücum ede
rek 40 d~ uçaiıru tabn'bey. 
l~tir.. Mütt ik uçaklar, diif
manın fimnli tMkideki münaka
le yollarını ~iddeUe bombala· 
nıışlar ve 2 tayyare kaybetmele
rine mukabil 11 diifman uçağını 
diı,ürmil§lerdir. Orta Şark İngiliz 
tebliğine göre. Tunus limanının 
doklan petrol ve yağ tankları 
ılddetJe bombardıman edilmit, 
yangınlar çıkanl.ınqtır. 

· v rin T usta ne 
kadar kuvveti var? 
Londra 28 ( A.A.) - Ame

rika Harbiye Nazın B. Stim
son'un beyana.tına göre, Mihve
rin Tunusta. 12 - 15 bin kifil.ik 
bir kuvveti vardır. Mihvercilcr, 
Tunus, Bizerte, Sfu ve Cabea 
limanlarını tubnaktadU'. ltalya
dan hava yolile bir tümen daha 
getirilmiş olduğu tahmin edil
mektedir. İtalyan kuvvetleri, 
Trahlusgarptan geti.rilrniştir •• Mih 
ver muhripleri de Tanusa bir 
miktar takviye kuvveti çıkarmJ§· 
larchr. 

Londra 28 ( A.A.) - Şimali 
Afrikadaki müttefik umumi k 
rnrgalu, müttefik kuvvetlerinin 
Tunus ~hrine 16 kilometre me
safeye kadar geldiklerini teyidet
miıtir. 

Londra 28 ( A.A.) - Ceza
yir radyosunun dün elqamki 
n şriyabna göre. Tunusta dev
riye harekatı safhası ke.panmıı 
ve birinci lngiliz ordu..'"U mevzi· 
leıinden çıkarak büyük taarru
za geçmi,tir. 

mUnnsebetlle muharriri 
1'.fehrutt Sami hr. ~ nnd.a 

JJtr kaç söz 

-----
Londra 28 {A,A,) - Almanlar, mü

tareke mucibince Vlchy hükQmetlne 
slliıh altında bulundunn$ hn.klı bu.. lunduğu ft.zaml 100 bin ~lllk Fran. ______________ _,, ___________ _, 

~ Bugün S inci sahifede 

t 
sıt ordusunun sllAh.sızlandırılmasını 
cmretmlşlerdtr. Bu Fransız ordusu.. 
:nun &IAh.sızlandınlmnsı diln ~ 

ma. kadar bltlrllml§ olmak lhıındı, 
Vichy bahriye ve haı1>1ye koınlser
lerl, mukavemet gösterilmemesı ve 

'da Rus taarruzu 
Taarruz bilhassa Stalingrad çevresinde devaµı 

etmekle beraber, yavaşlamıı görünüyor 
Moskova 26 (Radyo) - Diln ilerlediler. D!lunıan 200 den fada vetlerimi:a, cenup batı lstika~etinde 

gece yarısı neorcdilen resmt Sovyet ceset bıraktı. KuvvBtlerimiz, f abrl- Herlemelc tetebbill •den dilımanı 
tehliAine göre, Sovyet kuvvotlcri kalar mnhalleşind• birkao binayı ir pUskürttUler, <llAcr. bir kesimde mu• 
dlin de Stalingrad çovresind• daha I gal ettiler vo dilımana bUyUlt zayiat vaffaluyc~le ilerledı~er. 600 den faz. 
fazla ilerliyerek dBrt me'!kOn yeri verdirdiler. la Hitlerclyi yokettık, 6 batarya)'l 
daha i:;gal etmişlerdir. So\"yct t bil- Sta~ingradın §İmal batısı.nda ku.v• tahribettik ve pek çok ~·~ al?ık. 
ğinde vöyle dcnilmektedirı vetlerımiz, dilımMın mukavemctınl Maklnell l:ıtalarımız, ılerlıyerck 

. . yenerek taarru% iıarekatına devam bUyük bir düşman lrnlunu tarumar 
.26 ıonteşrınde ha~a ku~vetl4:ri· ettiler. Bir kesimde bir öneli bırli· ettiler, 11 tank, 58 kamyon ve oto· 

mı:ı:, cephknln
0 
muht~ıf teaımlenn· ğimiz 5 1 tank tahrlbetti, dUgman mobil, 9 top tahribettiler ve birkaç 

de 20 tan , 2 O e ya ın amyon ve pek çok ceset bıraktı. Diğer bir ke- yU:ı: esir aldılar. 
otomobil Jmha, 3 demlryo]u kata- simde bir müfrezemiz, dilıımanın Nalçık' ın cenup doğusunda topçu 
rını hurdeh8! ettiler, 1 O ?ata~~)'l ia~e depo merkcilnl fJgal ettiler, bi- at~i t~ati edildi, 2 tank, 6 ko.myo
ııusturdul.ar, ıki t~bur. ve hır höluğo rf bUyük olmrık U:ı:ere S depo elimJ.. nu hasara uğrnthk ve takriben 200 
yakın oilgman siJv~nslnl da~ıttılar ze geçti. Siivarile;rlmb:, meskCtn bu- naz.iyi yookettik. Tunpse'nin şimal 
v• kısmen imha ettıler yilk bir noktayı çember içine aldı. doğusunda bir kliçük müfrezemiz. 

Stalingradın ıimalintle kıtalanmıı. Bu mevklin zaptı için muharebeler 1 2 kamyon ve otomobili, birknç ba-

hMiseler çık.arılmııması tçm eınl.r 
verm~lerdlr, 

Londra 28 (A.A.) - İfşa cdlldlğl• 
ne göre, blr müddetten bert Italyruı 
ha~ gemllerı ve Alınan denlzaltıln11 
Toulon limanını kapamış bulunuyor .. 
lardı. 

Toulonda infilaklar 
Londra 28 (A.A.l - Vlchy rıı.dycr 

suna göre Toulon şehrinde ı>aat 18 do 
limanı knlm duman tabnkalan öı.1. 
tüyor, 1nfl1Aklar devam ediyordu, Bll 
infllAklıırın, mürettebat tarafından 
'batırılan gemllerden geldiği sanılıyor. 

50 gemi batınldı 
l\larsilya 28 (A,A,) - Toulon ~b

tlnde Fnı.nsız mllrettebatı tarafln• 
dan batınıan harb genıllerinln adetU 
clllyi bulmaktadır. Bu rakam, he• 
men hemen Toulon'dakl tllonun n, 
kcınuna mUsa.vldlr. Ölenlerin adedi 
pek çok oldUğU sanılıyor. 

MarsJirıı. 28 CA.A.) - Almanı~ 
Toulon tersane.sının kapısına gel 
dikleri zaman limanda bulunan de., 
ntzaltılardıın 1kls1 denize açılmış, b1I 
üçüncüsü bir Alman tayyaresi tara. 
tından atılan pa~ütlü mayına ça,r.. 
parak havaya. uçmuştur. 

l\larsllya 28 (A.A,) - Toul<>n balı• 
rtye kumandanı amiral Marki 1le dl• 
ğ'cr Fransız amiralleri sabahle~ 
Almanlar tnrafındnn el altında tu.. 
tulmuşlarsa dn verdlk1cr1 söz Ozertn• 
sonr dan tahliye cdllmlşl rd r. Dı n-
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Balık ve havuz ıa tellmeJert her lügatte anYor, 
fakat buln.mıYormUŞ. Ben: 

T unus'ta şiddetli 
Y ann her iki stadda kupa h b 1 J S abahleyin tramvay hlncahmç 

dolu. Arabanın ortalık yerin
de göğüs göğüse duruyoruz. Önüm.. 
de J.tl kişi hızlıca konuşuyor. Dln
lcmemek knbll değll. Biri dünya 
nhvallnden bahsediyor. :şvinde bir 
de radyosu oldutu 1çln fazla bil
giç. Anlattı, anlattı. Nihayet 1ng1-
llzlcrln çok ~ bırh bir mll!et oldU
t;unda karar kıldı. Bllgislne daya
nnmk bunu ispat etmcğe de kal
kınca şöyle konuştu: 

- Hangi kelimeyi bulamadınız? 
Dedim. Ellndeld gazeteyi gös· 

terdi: 
- İşte fU tdüddeb kellmesınır 

Hıı.ngi IQgate baktımsa. yok. 
maçlanna devam edilecek nıu are e er o uyor 

- Boş yere ara.mayınız, dedJm, 
b~ Çünkü o bir keliıne 
değil, bir ynnl~r. Dizme yanlışı. 
sız •MÜddeb kelimesine bakınız! 

Bunun üzerine cebinden küçük 
defterini çıknrdı. Blr göz attım: 
zavallı dostumuz cdlrsekııı )'erine 
evirsek.., ctelgraf• yerine ctelfrafıı, 
«cenup. yerine cccnutı., cmlhver» 
yerine cımlhler. kelimelerln1 lügat
lerde arayıp durmuştu. Eğer bu 
clns miişkfillerle· ltnrşılnşmasaydı 
dilimizi ilç ayda Oğreneccğl mu
hnklmktı. 

Futbol ajanlığı tarafından hazırla.. heder. Normal bir maç çıkardıkla
nan fikstür mucibince her ayın ıon rı takdirde galebe Beykoz tarafın .. 
haf tasında oynanmakta olan kupa da kalır. Rakibi ufak bir ihmal ga
maçlanna yann Fenerbahçe ve Şe- )ebeyi Hisar tarafına geçirtir. Çoo- ı 
ref atadlannda devam edilecektir. kü Hisarlılar ihmal cdilmiyecek bir 
lngilterenin m~hur kıra! kupası ör- kuvvete malik bulunmaktadırlar. 

Ruslar Stalingrad mıntakasında bir 
az daha ilerlediklerini bildiriyorlar 

- Ben bir yerde okumtı§tum za
ten. Almanlar çok ncelccl, İngJ.. 
llzler ise soğukkanlı imişler. Me
sel!\ bir havuz olsa da oradaki ba
Jıkbn tutun deseler bir Alman he
men kepçeyi alıp havuzun başmn 
geçer, balıkları teker teker ynka
Inmnya girişirmiş. Halbuki İngl
Jlz ne yaparmış b:Uyor musun? 

- Hayırı Nı.> yaparmış? 

- E!llne bir maşrapa alıp havu-
r.tın uyunu boş:ııtmağa kalkarmış. 
Su bitince bütiın balıklan rah:l.t.ça 
too1 mak iç n ! 

B rl!d hikayeye güldü, fakat ~ 
runll ordu· 

Pr ki, bu vaziyette bir Türk c 
S3 r ~aparmış? 

Bıl .~ zat h k ll enin böyle bir 
tı:mıfı olma~ı~ı kin ş:ı.şaladı. Ve. 
rtcrk c vap ararken burnumu"un 
d b nd" hlkftseyl dlnlyen ş!şımm 
bir zat b:ıb:ır:ın bir eda ile l1\.fa 
kar arak · 

- Ne yap:ı.cak" dedi, eneli\. ha
vuzda balık vnr mı, yok mu? Ona 
bir bakarmış! 

Eu sefer herkes güldü. 

i-i 

Liigatlerimizde bulun
mayan kelimeler 

Ş aşılacak bir s~ratıe Türkçe 
öğrenen bir Ineflh.I bana 

t.nruttılar. Bir scrıedc dil!mlzt sökü
vcrınlş. Mustafa Şeklp Tunç hoca
mızın makalelerini blle okuyup an
lıyor. Yalnız l(igntlerimlzden §1-
ltftyctçı. Gazetelerde rasladığı bn-

nek tut~ı.ara~ !a~ılan ;'~ k~m: tefr~k F enerhahçe • Galata 
etmeksızın bırıncı ve ıki."lcı kumenın 

• 

bütün kulüplerini karşılaştıran bu Fener stadının uçuncu ve son 
maçlara bu mevairn 28 takım İşti- karşılaşması Fenerbahç ile ikinci 
rlik etmektedir. Eliminasyon usulü kümeden Galata kulübü arasında 
yani mağlGp olanın tasfiye edildiği olacaktır. Son zamanlarda çok gü
bu maçlarda ııimdiye kadar sekiz zel maçlar çıkaran Sarılacivertliler 
kulüp kadro harici kalmıştır. Bu bu maça fazla ehemmiyet verdikle

Ezeli ve ebedi şikayet haftaki karşılaşmalarda da altı ku- ri takdirde yeni bir gol rekoruna ıa
lüp tasfiye edilecek ve geri kalan 14 hit olacağımız muhakkaktır. 

Ş lmdl hayatın çok pahablaş. kulüp arasında kardöfinal maçları Süleymaniye • Haliç 
tığından şikayet ediyoruz. yapılacaktır. Haftanın karıılaşmala-

DllJmlze d"'"-·-~ : .1 b"Jd" • Şeref stadının ilk maçı Süleyma-
~"' nnı urnsı e 1 ırıyoruz: niye ile ikinci kümeden Halir 'ku-

- Her şey ateş pabasınaf Bit T k . E ... 
şeye dokunulmuyor. Plrlncl yüz a Sim • yÜp lübü arasında yapılacaktır. Bir kaç 
sek en kuru~a alıyoruz. Halbuki Fenerbahçe stadında ilk maç Tak- yeni oyuncunun iltihakile kuvvet-
hnrbden evveı otuz kuruşa nlıyor. sim ile Eyüp takınılan arasında ya- lenen emekdar Süleymaniyenin bu 
duk. O günler ne günlemıiş. Meğer. pılacaktır. Taksim takımı birinci kü- karşılaşmayı kolaylıkla kazanması 

1939 harbi çıkımı.dan evvel de menin sonuncusu olmakla beraber tabii bir neticedir. Fakat rakibim 
dlllmlroe aynı şlkftyEtler dola.şı- ikinci kümeden Eyüp kulübünü ye• zayıftır .diy~rek ihma~e kapıl?1al~rı-
yordu: ncbilecek kuvvete maliktir. Eyüplü- nm netıeeyı aleyhlerıne çevırebıle-

- Her şey ateş pah:ı.sınal Bir V• • d h d k k ı· §eye dokunulmuyor. Umuml hart>- ler müdafaaya fazla ehemmiyet ver- cegını e atır an çı ·armama a-
den evvel ekmeği 30 paraya. yer- dikleri takdirde rakiplt-rini müşkül zımdır. 
dJk. Bir ailenin on ~ Ura geliri bir vaziyete getirebilirlerse de nor- Vefa _ Unkapanı 
oldu mu refah tçlnde yn.§ayıp g1.. mal netice Takgjmin galebesidir. Şc f d .k. . V f re sta ının J ıncı maçı e n 
derdi. Meğer P günler ne günler- Beykoz • Anadoluhisar ile ikinci kümeden Unkapanı ara-

~albukl umumt harbden evvel de Fenerbııhçc tadı ikinci maçı sında olacaktır. Geçen hafta futbo-
8 nın 1.. · iri · d b" · · kırk sene evvelki hayatı hatırla- Beykoz ile Anadoluhisar arasında un ganp tece 1• enn en ırıs~ne 

yıp ah çekiliyor, geçen günler has- yapılacaktır Beykozlular son iki maruz kalan ve bıraz da kuvvetine 
retle anılıyordu. O devirde yaşı. hafta karşıl~ş alnrıında Kasımpaşa güvenerek rnkibiıni ihmal etmek 
ynnlnr da daha evvelkl devirleri ive Vefayı a~· tmeae muvaffak hatasına dü§cn Vefalılann bundan 
özlcdiklerine göre lnsanlar Hazreti m g up e "' k. 1 • t olarak bütün naz.arlan Üzerlerine sonra ı. maç arına n~m su!ette 
Ademden beri h:ı.yatın pahalı1ı- eh t ki h l ı• k 

Çektiler. Bir kaç eski oyuncu hariç t emmıyc verece en mu .. a .. :,ca .-
ıtından şl:kAyct edegelm~lerdlr. İn- U k k b k b sanhğın şlk:Ayet etmediği devir Lc;e tamamen genç elemanlardan kuru· ır. n ·apanı ta ·ımını uyu · ır 
maalesef henüz tarthte kayded.ll- lan Beykoz takımı eskiden de hiç tayı farkile kazanmaları beklenir. 
memlş bulunuyor. Bundan sonra dıı beklenmedik bir anda böyle sürpriz.. İstanbulspor - Alemdar 
.knydedllmfyeceğl gibi. ler .. yapar v~ liglerde puan ce!~elini Şeref stadının son karşıla§m'llsı 

Şevket Rado al.tu:t. cderdı amma bu uzun ~urmez İstanbulspor ile ikinci kümeden 
a:::==========================:: b~~ ıkı ~afta ~onra tekrar. eskı mev- Alemdar arasıaıda yapılacaktır. Ev

Mahkemelerde: 

Romeo ve Jülyet filmini 
hatırlatan bir aşk macerası 

k.ııne donerdı: Bu seferkı galebe!:- velce muvaffakıyetli maçlar çıkaran 
~~ takımd~~ı gerıç oyuncular Y~- Alemdar takımı oyuncularının bir 
zu.?dcn eskısı?e na~ran d~ha ~ır kısmının askere gitmesi yüzünden 
mudde~ tevalı e~e~egı tahmın edıl- zayıf düşmüştür, Kendi kümesinde 
mekt~ J~e de bu ltın emelr.dar Kelle \ hil~ iyi neticeler alaml\maktadır. 
l~rahi~n anha kcnaı:_ından oktıyup 1 lstanbuleporlulann bu maçta 1 çok 
üflemesıle batanlacagını beklemek sfyıh bir galebe kazanmalan nor~ 
doğru değildir. Takım halinde mun- jmnldir 
tazam idmanlara dikkat etmek la- · ŞAZİ Tezcan 

' 

Şimali Afrikada: 

Tunusta yeniden muharebeler 
başlamıştır. Dün Şimali Afrika
daki müttefik kuvvetler karar• 
gahı tarafından ne~redilen bir 
tebliğe göre, fngiliz birinci or• 
dusu Tunus istikametinde ilerle
miş ve şiddetli bir muharebeden 
sonra Mecczelbab'ı işgal etmiıı
tir. Mecezelbnb, Tunus ıehrinin 
50 kilometre cenup batısında, 
Bizcrte'in 60 kilometre cenubun• 
dadır. Londra radyosu, burasının 
Tunustan evvel son müdafaa 
hattı olduğunu eöylemiıtir. Al
manlar burada tanklnrla şiddetli 
bir mukavemet göstermişler, fa
kat sonunda çekimlğc mecbur ol
muşlardır. Bu harekete hava kuv
vetleri büyük yardımda bulun
muştur. Şimdi lngilizler Tunus 
şehrine 45 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. 

Tunusta hava muharebeleri 
şiddetlenmiştir. Amerikan uçak
ları Tunus hava meydanına akın 
yaparak 1 O tayyareyi tahribet· 
mişlt-rdir. lngiliz uçaklan da bli
yük bir akın yapmışlardır. Bu 
akında da 12 tayyare tahnôeı
dilmi~tir. 

Şimali Afrikadaki Fraıısiz 
kuv..·etlt-ri kumandanı general 
Ciraud bir tebliğ neşrederek 
Fransız kuvvetlerinin müttefik
lerin yanında çarpışttklıınnı ve 
verilen vazifeyi müessir bir su· 

rette yapmakta olduklannı bil
dirmi~tir. 

Libya harekatına gelince, •~ 
kizinci ordu Elagehila'ya yakın 
Mihver artçılarile temas etmlıtir. 
Fakat henüz çarpışma olmamıı
tır. İngiliz - Amerikan hava kuv .. 
vetleri Trablusgarba, Mih.verin 
ta~ıtlarına oiddctli akınlar yapı
yorlar. Elagehila'nın garbındaki 
hava meyd8'1ına da §İddctli bir 
akın yapılmıştır. 
Doğu cephesinde: 

Stalingrad mıntakas da Sov
yet kuvvetlerinin ileri hareketi 
devam ediyor. Fakat ilk günler
deki hızın bir parça azaldığı, Al
manların daha şidddli mukave
met göstermekte oldukları an· 
laşılmnktadır. Dün Moskova ve 
Londrndan gelen haberlere gö
re, Ruslar şehrin şimalinde bir 
miktar ilerlemi;ilerdir. Stalingrad 
içinde de çarpıımalar olmu~tur. 
Ruslar dört büyük binayı zap
tettiklcrini ve fabrikalar mahnl
I~inde bir miktar ilerlediklerini 
bildiriyorlar. 

Sovyetlerin merkezde, Mos
kovanın şimal batısındn ynptık
lan taarruz hakkında dün pek 
az haber gelmiştir. Ruslar bu hu
austa bir §ey ıöylemiyorlar. Al .. 
manlar, taatruzun geniş bir cep
!lıe boyunca ve büyük kuvvet
lerle yapıldığını, fakat tardedil
diğinl bildiriyorlar. 

Balık yerine altın 
Fransa'da bir ballk avı meraklısı 
bir 1rmakta Napoleon zamanın

dan kalma altınlar buldu 
Gebze köylerinden birinde ge- yere ömrümüzü geçiriyoruz. Bu ZJmdır. Hele genç oyuncuların so.."l -----

çen aşk macerası asliye ikinci vaziyette daha senelerce bekle- galebelerle şımarmasmın onunc Maçların programı Fransanm Marsilya şehrinde Bunlar bulwıan 1k.i altından bl• 
ceza mahkemesine intikal etmiş. sek fayda yok. Anam seninle geçmek idnrecilerine düşen en mü- Leon Fougereau adında bir kun- rlni almışlar, diğerini çizmeciye 
ömer ile Binnaz arasında geçen evlenmeme bir türlü ~ olmu- him bir vazifedir. Bu haftaki rakip- . Fenerb.~hçe stadı: Saat 1 O Tak- duracı, artık ihtlyarladığ1 için bıraknuşlardır. 
~k macerası Romeo ve Jillyet yor. Kendimiz bwıun çaresine ]eri Boğaziçinin kendilerine rakip ye-ısım •. Eyup: Hakem: Tarık, Sa.dık, birkaç sene evvel işten çeldlmlş, Altınların tarihi 
filmini hatırlatıyor. Gençler se- bakalım. Sen beni kaçır başka ,gane gulübüdür. Aynı zamnnda 1 Hayn: Saat 12 Beykoz •. A. Hısar. dükkAnını başkasına ~evrederek BulU'llan altmlann nasıl bu 
vişiyorlar, kızın anası evlenme- eve götür anam işe ka~şıncıya imci kümenin en sayılı ekiplerin- Hakem: A. Adem, Semıh, Faruk; Paradls (Cennet) sokagında bah- nehrin sulanna karıştığını anla. 
l€rine mdni olmak istiyor, gece- kadar evl~nelim». dendir. Saat 14 Fenerbahçe • Galata. Ha- çell bir eve yerl~_mişti. ~ mak içip 1815 senesine dönmek 
Ieri pencere aralığında devam Bu teklifi ben de beğendim. Bütün cnerjisile galebe için çalış~ 1 kem: Adnnel, Neşet, Fazıl. Fougereau çizme mutehassısı ıdi. lAzımdır. 1 mart 1815 de Napo· 
cdenfıaşk macerası tabanca ve HAkim beyi Binnaz ile evlenmez- cağı muhakkak olan Anadoluhisar 1 Şeref stadı: Saat 1 O Süleymani- Kırk seneden :!azla yaptığı ç.izme- leon bin kndar maiyeti ile Juan 
kan le neticeleniyor. sem yaşayamıyacaktım. o kızca- karşısında muvaffak olabilmek ve ye - Haliç. Hakem: Şekip, Halit, ler biçiminin güzelliği, dayanık- körfezine çıknrak Digne üzerine 

Vaka Gebze clvarında bir köy- ğız da harap olacaktı. Parada Boğaziçinin en kuvvetli kulübü Müeyyct; Saat 12 Unkapanı - Vefa: lılığı lle şöhret kazanmıştı. Fou
de olmus. Bunu müteakip Ömer pulda gözü yoktu. ine be'Ilimle un\'nnını muhafaza edebilmek için Hakem: Hayati, Mustafa, Lutfi: • gereau kırk sene zarfında bir ke- ilerlemeğe başlamıştı. Kendisln1 
de vazife ile İstanbula gelmiş ve evlenmek istiyordu. Jkimiz de ka- Beykozluların bu karıılaşmaya bü- Saat 14 lst. Spor - Alemdar. Ha- nara epeyce para koyduğu gibi 3 milyon franklık altın para ta. 
~rnda tevkif edilmiş. Gebze rarımızı verdik. Gece Binnaz pe~ yük bir eh~mmiyet vermeleri ica- kem: Eşref, Zeki, Münir. ı dükkfuunı devrettiği zaman da şıyan katırlardan mürekkep bir 
rnahkerne~inden gönderilen tali- cereyi açık bırakıp kenarda yata- eline bir kaç bin lira geçmişti. kafile takibediyordu. Bu kafile 

· 4 mart gecesi §.rızalı bir yolda 
mat üzerine Istanbul ikinci asli- cak, sabaha karşı ben gelip ken- N b' • h'h fk' k k V k" l t Bunun için ihtiyarlığını rahatça 
ye ceza mahkemesinde Ömerin dtsıne seslenecektim. Oradan ese ı gayrı sa ı ı aym.a am e a e 1 geçirmek istiyordu. ilerlerken katırlardan biri'nln aya. 
~orm.ısu yapıldı. Geniş omuzlu, 

1 
bohçasını alıp beraber kaçacak- çocukların vaziyeti emrıne alındı Çizme müteha.ssısımq iki bil- ğı kaymış, hayvan sırtındaki t0 

~knaz, pehlivan tipli bir dellknn- bk. A. Ankarn 27 (Telefonla) - Nesebi Ankara 27 (Telefonla> ~ Devlet yük merakı vardı: Bahçe ve ba- ~:1: !~a:ulı:~:ar~=ış: 
. Okunan evrakı dinledikten Hakim sordu: gayri sahlh çocuklann vaziyeti hak.. hububat hisselerinin top?~r.masında lık avı ... Evinin bahçesinde tür- fakat bir türlü izi bulunamamış-

sonra vakayı anlattı: - Peki amma, istanbulda va- kında profesörler tarafından veri- lA.yık olduğu gayreti gösternıtyen ttr- lü türlü çiçekler, sebzeler yetişti- tır. Kafile acele hareket etmek 
- Bay hfıkiml Köyde komşu- zifen varken sen Binnazı nereye len cevaplar tasnif edilmiş ve CAdll- güp kaymakamı Mahmut Sakıp ue rir, her gün bunlarla meşgul mecburiyetinde bulunduğundan 

muz Btı:maz ile uzun zamandan- götürecektin? :k~~ı~n n~:~ ~~~r~~:~~:-~~~ İncesu kaymakamı Mahmut Nedim olurdu. Yazın bir müddet dçin daha fazla bekliyememiş, yoluna 
bert scvışiyorduk. Evl<'nmeğe ka- _ Hakim beyi Gönüller bir kadar Vekfı.let mümesslllcrlnden ve Vektılet <!mrtne alınmışlardır. Bun- bahçeslnl bırakır, balık avına devam etmiştir 
rar ve.nniştik .. Fakat .. anası Fat- olunca samanlık seyran olur der- saU\hlyetıı kimselerden mfüekkcp bir Iar hakkında ayrıca kanuni takibat giderdi. Fakat balığı denizde de- 0 tarihten donra ylmıi sene 
ma, }3ınna71 cıvar koyde daha ler. Gebzede bir oda bulup evle- komisyon, kanunlnrda yapılması za- ynpılnc:ı~ Dah!Uye Vektıletl tara- ğil tatlı .suda avlamaktan zevk he bu küçük hazine arannuş, 
zengın b~ ad~.~ vermek isti- ninceye kadar orada misafir rurt glirülen değ1şlkllklerı tesbıt edP- tından vlltlyetıere tamlmcn blldlrll- alırdı. Bılhassa şelalelerde bulu- faCat bir türlü bulunamnmıştlr. 
vor, evlerıni? onundeı: geçerken edecektim. Karar verdik. Gece cektır. mlş ve vllayctıerln, hububat hlssele- nan ala balıklarının avına bayı- Şimdi bir tesadüf bunun izim 
daima bana. nSen benım kızımla yansından sonra ben pencerenin -- rlnl toplı:unıı.k lşJne dhemmlyet ver- lırdı. Fougereau bu av için dağ- ·d ık t1 
evlenecek a~am .~ısın? Paran altına gidJp seslendim. Binnaz !-fafif bir zelzele meıerı işaret olunmuştur. lara çı.h-t1~~dan ayni zamanda me:y ana ç arınış r. 
yok, kızımı .ıs~dıgı gib~ yaşata- kalktı. Fakat 0 gece nasılsa ana- kaydedildi hav~ tebdilı. yapıyordu. 
cnk k:ıdar çıftin cubugun yok, sı Fatma da uyandı. Belki de İstanbul 27 (A.A.) _ Kandilli Köy ebelerinin maaşlar! Çızme mütehassısı geçen yaz Mısır yolile gelen mallar 
esaletın de. olm~dıktan s.??ra bizim kaçma işimizi sezmiştir. rasathanesinden bildiriliyor: Bu arttırılacak da balık avı için Mnrsilya'dan İskendcriye, ithalat eşyası bakı· 
Blnnazı senın neyıne verecegım? Ben Biırnaz ile konuşurken ar- sabah, yaz saatile dördü ellt ye- aynlıruş, dnğ'larda Digne ctvann- mından taeirlerimiz için mühim tica• 
Sen bu sevdadan vazgeç de avu~ kadan o da başını uzattı: «ömerl d Ankara 27 (Telefonla) - Sıhhat ve da, Dou ırmağının yaptığı şelA- ret iskelesi olmuııtur. Ticaret Veka• 
cunu yalal'l diyordu. Halbuld Biraz fçerl gel. Seninle konuşa- i dakika kırk yedi saniye geçe İçtimai Muavenet Vekfıletı, köy ebe- lede ala balığı avına başlamıştı. !eti tarafından yapılan tetkikatta ay• 
Binnaz da beni çok seviyordu. cağım» dedJ. Pencereden atlayıp hafü bir zelzele kaydedilmiştir. ıertnın terrı ve terflhl hakkında bir Bu sene kurak geçtiğinden su.az- nı cins ithalat eşyasının ayrı aY'ti 
Anası arkasını bırakmadığı için içeriye girdim. Odaya ayağımı Merkez üssü rasathaneden 160 knnun, ldyihnsı hnzırlnnmaktadır. Bu dı, ırmak ancak diz kapaklan- fiatle ithal edildiği görülerek tedb(ı 
dışanda bir türlü görüşüp kmm- basar basmaz Fatma elinde ta- kilometre tahmin edilmektedir. proje lle köy ebelerinin maaş dere- na kadar gellyordu. Fougereau alınmasına lüzum görülmüpür. 
şamıyorduk. banca Ue birdenbire üzerime atıl- T k. . l - celerl bir miktar arttırılacak ve ba- oltasını atarak balık beklerken Muırdan, letanbul, İzmir vo Mer. 

Hani, gönül ferman dinlemez, dı. 11Sen benim kızımı ayartıyor- ro ının i i.cı rem esaslarına göre tahakkuk etttrt.. suyun dibinde parlak bir cisim ıin ithallt birlikleri mal aetirtmektC! 
derler hakim beyi Biz de öyle sun. Bari seni öldüreyim de kur- Ankara 27 <Telefonla) - inhisar ıecektır. görmüştür. Bu cisim hareket et- dir. Her üç birlik arasında teaaııdt 
olduk işte... Gündüz görüşeme- tulalımıı diye ba.ğ'ınyordu. hakkı Kızılay cemı~tlne verilen miyor, olduğu yerde duruyordu. meydana getirilerek aynı cinı ithr 
yfnce fşl geceye çevirdik. Anası O sırada evlerinde yatan ak- llAçlar 1stes1ne Troklnin de m.ve Üç aylıklar Çizme mütehassısı merak ederek lat e~yaııının farklı fiatlerle lthalinfıt 
geceleri blle Binnazı gözünden rabalnnndan Zehra adındaki ka- edilmiştir. u. 1 uzun müddet bakmış, fakat bu önüne g--:'ecektir. 

od d ber be -< .MA>nş arını Emlft.k ve Eytam ban- c1 1 ld ğun anı ......., ayırmaz, a a a r yatırırdı. dm da geldi ve ikisi bir olup ba- Devlet §Uraıı kasından temllk suretlle alan emekll, sın n ne 0 u u ayama- Haber aldığımıza göre Hindistanf 
Yattıkları odanın penceresi al- na hücum ettiler. Canımı kur- •• dd • Al'..,. dul tımı mıştır. Bwıwı üzerine ayakkabı- sipari" edilen ithalat ecvasından mif41 

Çak oldu~· için dışarıdan uzam- tnnnak f,.ln e""el.A Fatmanın mu eıumumı ıgı ve ye erın mart, nisan, pıayıs Iarım, çoraplarını çıkarmış, paça- 'S ·u 6 ... ~ '·· 44 A ka 27 CT 1 f l ) .....,, 1 t 1943 aylıklnnnm verllm......_e ı b~ 1 gi him bir parti lskenderiyede bulun-labilir. Btnnazın annesi de 1hti- elindeki tabancayı almak tst;e.. n ra e e on a - ........ ve -.ı.u lan sıvamış ve suyun çlne re-
yar kadın. Yata"a yatar yatmaz dlm. Taban""'"ın namlusunu ya- ŞQrası müddelumumlllğlne birinci 8L. rlnclkAnun 942 salı gUnü saat 13 ten rek parlak cismi a}mto.tır. maktadır. Bunlara, Mısırda tekra .. t 

h ._... nıf munvlnlerd zı- öne •A in 1t1bare nb""'la '"'ktır ·~ fatura tanzim edilerek fiatlerin yu .. k: .. 
uykuya dalar. Biz de bu fırsatı kalayıp çe1·•-ce sllA"" patladı ve edl'-'8tır. en J- u .,.,.y ..,, na.... · Fougereau elini sudan çıkara-1\Uı l:lll uıuq seltilmemesi için lskenderiye ticaret 
kacırrnazdık. Anası yatağa girip çıkan kurşun benim bacağıma •11••••••••••••••••••••••••11••••11•••• l . ,. rak baktığı zaman bunun bir al- 1.~. . . b d bl" t 
uvuclukt.a.n sanrn Binnaz yava§ça saplandı. Yaralanınca bağınnağa cel€'ndf. Bunda. benim ka.baha- Bu garıstan ıunı kauçuk tın para olduğunu görmüştür. :~!~şıt~;~ıze ıca e en te ıg~ YBI' 
kalkıp pencereyi açar, ben de başladım. Silah sesini duyan kom- tim yok. Sevişmek, evlenmek bir fabrikası kuracak Evet, sapsarı, tatlı sesli bir al· 
sessizce pencerenin altına gelir- şulardan Muharrem koştu ve beni suç değil ya. Binnazı da zorla ka- tını... Çizme mütehassısı bunun 
dim, orada sabaha kadar konu- alıp evden çıkardı. Kurşun benim çırmadım. Bütün kabahat anası Sofya <T. P.) - Bulgar htlkfunetı, üerelne eme kumlan biraz karış-
şur, dertleşirdik. Hakim beyl Se- bacağımı deldikten sonra oradan Fatmadadır. Diken gibi aramıza 6 milyon leva mr!lle b!.r sunı kauçuk tırmış, btr altın daha bulmuştur. 

fabrikası inşasını knrarl~tırmı§tır 
nin anlıvacai'.,.,n: bizim işimiz cık1p Zehranın kasığına saplan- girmeseydi iş bu şekle girmeyecek, ve bu gaye için Bulgar mühendisle.. Fougereau bir parça daha uğr~-
eskl hlkfı.velere benzlvardu. mıs. Ben yaramı sardırdım ve er- biz de evlenip bir yuva kuracak- rlnden Nlkollnsklye saldhlyet vemıJş- ınış, fakat bll§ka altın bulama.. 

Bu sevfsmerniz uzun zaman test sabah 1stanbula geldim. tık. tir. Mühendis NlkolinskJ mangal itti- mıştır. Bunun üzerine tekrar ço-
böyle dc>vam etti. Nihavet bir ge- Hakim bev. İşte hal ve keyfiyet Sorgu evrakr.nın Gebze mah- :ı:ıürUnde:n .sunl kauçuk ımaıını keşt. raplanru, ayakkabılarını giymiş, 
<'l' vine pmc ~ önünde konusur-J böyledir. Seviştik amma evlene- kemcsine gönderilmesine karar etmlft1r. Fabrika önilmüzdek.l .ene kasabaya dönerek keyfiyeti alA.-

- .. Mrfınd& llıM edllecettir. kalı makamlaraı blldtrm1ştir. 

Beden terbiyesi 
kanununda deği§iklik 

Ankarn 27 (Telefonla) - Beden 
Terbiyesi kanununun tatbikatında 
görülen aksak cihetleri gidermek 
fizere bazı maddeler değlştlrılecektır. 
Bu hususta bir proje hnzırlanmnk-
tadır. ' 



AKŞAM~AN AKŞAMA'( sa il 
.smci1ı 1ıocan.ı S E D i R D A D B R L B R 1 ) ••· -.:-··~· "'"' 

._ __ •""--------------------------•- Garip bir ila.1 11.S1mttç1otıutsmhv1ebtroku- y··t ··nc·· ıe e Şehir Tiyatrosu Dram Kısmı Yı·yecek JUcumd•n hot bir mektup aldım. u u u r 1329 Vl)ında ,. ... - ... bir ga~et 
Bay Slmltçloilu eliyor ki: · J· y&.a.0•0&9 

Şuk terbıy=. blraktık, Gar· hücum maddeleri :~ g:vr:~ .U::y::~;: :: 
blnktal •••m•dılr Daha dar... PROMETHEE ZiNCiRDE -ELEKTRA ye etmekten kendimi alamadı ifadeyle İstanbul terblyesbd bl· cıRefikai bayat olarak intiha 
raktdr, urm terblyelbll alama· Dün dükkanlarda tütün Aıiadolu' dan mühim par- eyliyeceğim kadında. boy 
dık. kal dı ") . ") k ahengile fehre güselliğinhı 

Ml..ı diye, evlenme Dlnlannda ve sigara ma T iyatro Tarihi Matineleri tı er getirı ece olmasını arzu eylerim. Sarışı 
mk ilk rastlanan bir tabiri fÖI- ve mavi gözlü olmasa mü""ı ~!AH 
tere)bn: cGenç mühtılllslerlmfs. Dünkü gazetelerde tütün ve içki . . . . Tkaret ve zahire bonaımın Ana- tır. Servet ve tahsil ve seki 
den.... satan bayilerin 28/ 11 /942 sabahı Şehir Tıya!'oeunun. ~ere~ dram 1 k~nk: ha~~llerın~n~ mera~ı anla!-: doludan getirilen mallar üz rindeki dimde tamamile ikinci, üçün 

Eneli: Kocanın gmçllif veya ellerinde mevcut mallan bir beyan· gerek komeda. gece faalıyetı yanın· bılmek ıç111 dıdıımeler nın phıdı kontrolu devam etmektedir. Borsa hatıl dördüncü olarak gelir. E 
lhtfyarbfı ortaya vurulma. Bu, name ile bildirmeleri hakkındaki da bir de gündüz faali~e~ vardır ~ oluruz. , . memur ve müfettiıleri iskele ve i.- verir ki hayat yoldaşımda nad 
kansmı, nihayet kOIDIUDUD Jdl. illn üzerine dün sabahtan itibaren her nedense gazetelenmızde Ufı Elektra nın karde11yle tanııması. tuyonlara ayrılarak gelen mallann de bir riizellik ve tamamile sa 
çük beyini llgilencllren hususi tiltün satan ne kadar dültkin varsa derecede akis uyandırmamaktadır. trajedide körüklenen heyecan en cins ve miktannı ve kimlere geldiği- bir kalb bulunsun.» 
mahiyette bir meseledir. Sonra hepaine birden müracaat edilmiı ve Dram kıımında bu faaliyete. ge· yüksek derecesine eriıtiği zaman ni yazmak ıuretile hazırladıklan gün- himn en komik tarafı. se • 
niçin amühendislerlmisden•? va. dün öileye kadar sigara satanların çen mevsim, cTürk Tiyatroıu Ta- vukubulur. Çünkü trajedinin yalnız Jük raporlan ticaret ve zahire bona- nm bir kadm için katiyen liizu 
tana ne gibi büyük bir Jılımıette ellerinde hiç sigara kalmamııtır. rihi> matineleriyle baılanmııtı. Beı mevzuu değil, hareket noktuı, hatta 11 komiserliğine veriyorlar. ırus bir feY addedilmesidir. 1.3~ 
bulunmuş ki bay mühendisi btl· Hattı. İnhisar idareainin gazetelere ay devam eden programda tiyatro- ~ütün ~areketi Elektra"nın hareke- Yiyecek maddelerinde bolluk te- da evlenmek isteyen erkek ~ 
tün cemiyete maJedlyorm? böyle bir il&.n verdiiini haber alan muzun bidayetinden Namık Kemal'e tıı:ıe baglıdır. . ed k f ti · d .. .. "I . hayat arkadaşının sadece 

L } d l'L L k d b .. t.. " ll'fl · · · 1 So ı • b" · · · · · mın ere ıa erın uıuru me.ı olması Widir Hatti adamcagıv • Hele ölümün kalanlar için rek· bazı &U aiı e İ& &imseler daha ev• .a ar u un mue ı en~~. eser e- phoc es un ır traıedısı ıçın iıtendiO.inden Anadoludan ıehrimize • 
''-' · d"L'-• la al t Fak t hepıını bır · h ··'- '-1'"' · .. ., . k d nn damamile saf bir kalbi bu lam vasıta.,. haline gelmesi pek veuu Kece tütüncil Ü&.&an nna mü- r~ yer mıı ı. a . me~- ınsanın ru yu&seıt ıgını terennum mühim partiler halinde yıyece ma -

1 
v 

çirkindir: ccDeğerll doktorlanmn- racaat etmiılerdir. Hemen berkea'bir anne ·~kııtır~ak zarure.ti dolayıııl.e eden bir kasidodir denilebilir. deıi getirilecektir. Alakadarların bu duosu.:» ğıded~e nazaran : 
dan filinın babası». Bari adresi- yerine, beı on paket sigara almııtır. bazı pıyealerın ancak bırer perdeıı- cElektrn rolünü Cahide Sonku hususta te§ebbüalerine Oemiryollan ~ a ca d ~ı;.:iru nce 
n1 ve muayene üc;tint de llive Dün öğleden sonra bazı tütüncüler- ni temsil etmek müm~ü~ olu_r~~d~. temsil etmektedir. Biraz evvel ver· ve Denizyolları idareleri müspet ce- 1 ° = a . bir ·; .k idi 
etse... de lüks sigaralarla hanımlara mah- Bu •ene da~a esulı bır ışe .gırııı~dı. diğim kısa malömattan bu rolün '\'ap vermiıtir S d recedganp • ~ ra Pslvri: 

Tanın anif t .zı ............. 8İ0aralard- bir kaç paket kal- Alh aylık hır program tertıp edıle- zorlu'-lan '-ola !ıkla a 1 •ılabı'lir · l on e e çır ve 
l1U§ m a ura •u~ - • -· '- · 1 • • • •· l · ıt ıır. . Y ?. av · Borsa memurları ıtanbulun istu- kıll liki "ki likırdıda bir ük-lanmızdan bilmem kimin anne- mıtb. ru tıyatro sever erımızın goz erı Garp sahnelerınde bu rolu oynıyan- . 1c 1 1 • . ·ı il a ı, n ı . ..n 

sJ .•• Kazmirin metresi kaça? Bu hususta malumatına müracaat önüne cTiyatro Tarihi> nin ana hat- lar umumiyetle yaıını baıını bulmuı ~ontvel il e e er:~i gethı ldn ha drwı telri yap~k me~sı ~il' munf ~: 
etti"imiz İnhisarla "d" ·· lannı çizmek tetebbüıüne giriıildi kA 1 d ç .. k" l on ro unu yap arı a e un an t vaktile verilen bır ziya ene 

Fakat dünkü Cumhuriyet P· g r ~mum ~u. u~ · b · ı •anat ar a_r ır. un ~. on ar bu ıonra elden ele geçen yiyecek mad· meşhur madam Rkamier ile ma-
zeteslnde JtÖZüme ilişen bir cıTe- B. Adnan Taıpınar bıze demııtır kı: 16 ~Or ayın :kn ~ç perı~?1ll~flı ~a~t rolü layıkıyle oynıyabılınceye kadar delerini takibetmek kabil olamıyor. dam de StaAI arasına düşmüş 
şellürıı UAnı büsbütün şaheserdi. cTütün ve içkilere bir zam ya- '1 .da pıy~; )mue ı erbının yaşlarını başlannı bulmuı olurlar. Haber aldığımıza göre Ticaret Ve- bü meflıur e kadının ortasınd; 
Kocasımn ölümü münasebetile pılmaıı kararlaşhnlmııtır. Yapılacak eser en aynen temıı o unmaya aş· C..hide Sonku bu genç yaıında lkaleti bu mahzuru önlemek için ted· t .. _.._._.t yi bir :~~-

'kta ·· d · h kk d landı o uran muncaaa ne nua." 
alaka gösterenlere zevce teşekkür z~md"?dın mbı. r ve ~z1. esı a ınp a ilk. y t . d' . . d h bu rolü aynı muvaffakıyetle oynaya- bir almak üzeredir. yapmak sevdasına düşmüş Ma· 
-.a k tJ!.blri k Da m ıım ı en ır şey soy ıyemem. a· ay unan ra1e 111nın ve a a bT B d f • k bT t' · 0 • • d ) . . , .. ·v· 
nıer en şu • u myor: (( • . .... d "b 1 cak a 1 L . b" . . 1 ıyor. u a ıtrı a ı ıye ının e- Gızlı satı•larla müca e e dam Recamıer ntn guzelliği, ma-
rlcik kıymetli zevcimı>... zarte~ı gunun en tıı ~ren yapı a umumı 0 ar~.... tıyatronu,n .an~sı recesini gösterir ki tiyatromuz len· ~ . . A . dam Stael'in ise zekası ve azı. 

Hamm! ! Hanım!! Biricik de ne zam ıle beraber yenıden satıılara olan Eschyle ı~. cProme~hee ~ıncı~= disiyle ne kadar iftihar etse yeridir. T ic:.aret odası, gızlı ıatıılara manı lan dillere destan olmuş ~a ••• 
k li ., Ka ta 1 1_.1 başlanacaktır. de> adlı eıerını seyrettık. Mutercı cElektra> yı ••-ederken insan olmaga çalışmak.tapır. Malını saklı· M" kkit b d" .. k .. 1 e me.... Ç ne O masım ew• B" . . . . • ld " ı.. • t b d ,, . k b"J"h b I k une UDU uşunere (U • 
yordun" Harb zamanında herke- ız. bayılere her vakıt bu gıbı ah- mı o. u~m . t!'u .~•Y~• en u~~ a kendini düşünmeden alamıyor: Eski yara ı a are un arı satıta çı a- müş iki kadına hitaben· 
sin k~sı hudut boyundayken valde bir buhrana meydan verme· ba~ısı munasıp gormıy~re.k ıuku~ Yunan medeniyeti yılulmıı. eski ranların takibine devam olunuyor. ~Şu dakikada zeki ıie güzel. 
hangi memlekette bu bolluk? me~ İçin fazla sigara ve içki vermek· et~~m ... cPro°!.ethee Zıncırdu yı mamureleri bir harabe haline gel- Yapılan tetkiklere ~ö.re, lüzumsuz ilk arasında oturuyorum!.. de· 

teyız. Kendilerine de müracaat eden· mumkun oldugu kadar aslına sadık . f k .. .. L• y stok yapılmasına manı olmak mak- _,_ 
. .. .... .. . .. .... . ....... .... .. . ... . 1 f 1 . • l k t .. t . f F k t •• mıt. a at .goruyoruz ıır.ı unan sa- d'I h'"k• fınd 1 •""9••• 

ere az al ?'!ktarda. sigar~ "!e içki ot a~ ercudmb~le ~lf ~md .. ... a aB ıyı nati hala yaşıyor. Çünkü piyesin ilk ~ ı e . ubumı· ekt tarad ana ınankyil~ Güzelliği bir kere daha dökü-
Meşhur hikayedir: venneme ennı tenbıh etmıştık. Bu ercume e e ı mıı mıy ım r unu .1 ediJd""" "ki b. .. .. 'k... nı ve ısa et 1 arar an sonra va t e len madam Jtecamier bu kompli
Adanım biri, ortak bulunduğu itibarla buhran olmaman Jizımgeli- ıöylemek bana düımezdi. Bana ka- temaı elk~gı 1 

• ·t uç y~z ~ıkr ıaklanan bir çok mallar meydana man ül.. . k ukabel d• 
t~carethanede boyuna (Hamdi ve yordu. Bazı bayilerin ellerindeki lırsa, iyi tercüme edememiştim. Çün- sene evv 1 seyırcı er nas~ «_ e • çıkanlarak satıp anedilmiftir. Bu • a fu'!msıy~re :W:tael : • 
ştirekisı) diye imza atarmq. Ell mallan aaklamalan ihtimali de var• kü eserin aslından değil Fransızca t~u. yı alkı,lamıılarsa bu~ü •j sebeple ticaret odasının son günler- nuş.İ. :f ma am lmea 0 

:::. 

buna allfllltf, çocuğu d ofunca da, dır. Biz. bunlan milrakaLe ediyoruz. tercümelerinden istifade etmittim. yırcıler d~ o~u aynı suretle . a~!a de iti artmııtır. :ı:: r:: ka=~ tarif sa edil· 
babalığını UAn eden lifıda bas- Şimdiden ufak, tefek bazı vakalar Hattl bu tercümeyi yapmakla belki yorlar. Ç~u bu fnat ~n a Ticaret ve zahire borsasından alı· esin tahammül ed emil ft 
JIUf kalemi: Nenaclm babası: tesbit ettik.> de bir günah itlemit oluyordum. aynı taraveti muha aza e ıyor. nan malumat üzerine harekete geçi- ;ki e Ü k1dcl din~ cevap 
118mdl Ye fiirekhı... Özrüm ancak Şehir Tiyatrosunun, Selim Nüzhet Gerçek lerek gizli satıı yapanlardan bir kıa- - m ne e 

Bu da onun rlbl... Oniverıite Rektörünün bir ... boıluğu do!durd~ğuna kaai ol- ~ı meydana çıkanlmıttı.r. Bunlard? _ Ent asldın... Şu dakikada 
· ·· · · · · .. · .. · · .. · · · · · · · ·. .. . . . . .. . . . . . konferanaı dugum, bu ~tınelerı y~pm~sına v_e s t ı •hı· ı bır. ~ıamının mu~ele~ . tekemmill seki ile rtbre1J1k anumda otura-

-~~vece::::~~ yd~~.: Üniversite rektöril B. Cemil Bil- bel nilzL~neml ız~eizltemsıl edılmemıı on a 1 1 er et~danlerekh evr~ka cllunku ticare~ odd~- yonunus... LAldn bunlardan hlt 
_....., m -·· _.. l ki gii il t 15 30da o an uu eeer en • ere tanıtmasına .. ı re eyeti top anbslna HV&e ıa- birine talıJp olamıyarak' 
içinde kalmıf kadın, matemlnden 0~n J.ı8kar . d n ;.4 lr. i yardım etmek t.tedifimdi. miı ve para cewma çarptınlmıttır. Göriilfiyor ki eski ~· bdm-
ne halt ettiğini biliyor mu?! Ya- ~r. Kevuıf e ır on erans cPromethee Zincirde> tanrılar Millı"' pı·vanennun IOD Bıı suretle dün peynir, pirinç. sade- lan _.__ v• _ ... _ ""'k .. n .... 1 

,....... F_ ... _.., "'-•- d verece&tir. on eranun me\f%UU , , • - - .. 1 d 1 .. ,,......... ., -~ "- A,...... 
mq 119 .... !... ~· ucauuı e - clnan> dır. Konferansa berka ge- arasında geçen. fakat umumi olarak çekiliıinde kazananlar yag sattı ann an atı tuccar ceza- olmağı memnuniyetle kalMd e&-
(Bumumu göstererek:) - Nah, lebilir. mevzuu insanlann kurtulUfU olan bir landırılmıttır. tikleri halde, ya1ns ft sadeee 
fUJ'llma pldf. Bir sabrettim, iki trajedidir. Eschyle'in bu trajedisinin zeki olmaktan biç de hotlamm· 
sabrettbn bir yutkundum, iki uyandırdıiı havanın esran seyircile- Buz ı·ıatı• yortudı. Hattl madam StaM 
yutkundum; üçüncüde dayana- Ucuz erzak rin muhayyilesini o kadar •ıkı bir ~ı harllnıJAde .UJarDe met-
maclun; lise 'ba mektuba ,........ surette sarar ki ona ıeyredenler ese- bur olanlan bile ... 

Bir okununm afatile ...... rin kahramanı olan ~.tı.••n1a Ve es1d devlrlsln erkelf için 
rica edlyonım: EcmeM ellenle mu- MGt bit dul timi cismi 18braplanm ldeta unutur. Balakçılar yapılan zam• le ideal kadın artiRI kadmıı eh. 
ayyen doğum, ölüm, ISAlfvaç, ~ e •• ' Ve ye er onım ruht 11brapJanna ittirak eder dan fİkiyet ettiler Zira eski sakin 'H müreffeh l(Ün• 
cuk doğması formWlerl vardır, naııl muracaat edecekler ve onunla beraber yükselirler. lerdeki kadın erkek için duvan· 

b~ bir ı:~• ö::ı ola- cPromethee Zincirde> ye hakim Belediye varjdatını arttırmak na astılı güsel bir tablodan fark· 
ra zete 1 çey~ re me Gerç; :e Memur karnesi alan mütekait. olan fikir istibdatla hürriyetin müca- maksa.dile ihracat balıklannda kulla· sızdı. Onun kafasından bir yar-f: : ~ 1 ri ~· hind-ı_!I dul ve yetimlere de, memurlara ol· delesidir. Escbyle'in yaratıcı kudr~ nılan buzun fiatine kilo bqında 4 dım beklenmezdi. Hattl onunla 
Bö
!'1 rcuml ebeirnınilaleytin .,,,. .. tı ... duiu .nL: ucuz fiatle enak ve eıya tinin bütün azameti bu trajedieinde konu~ulmudı bile. .• 
y ~ şev er e yara cı ...ı.~ ·:~ •. __,,. • 1 d .. .. .. kurut ilave olunarak bunun S kurup Bugün «gtisel kadın» a çok 

zekAsını sıfıra indirir Fakat ne ._..tma& uzere vuayetin geçen er e gorunur. çıkanldığını yazmıştık. · bl ald -ır-••tır· Zeki 
Yapalım" 11 .. •ka -·__; yok Me- bir tebliii netredilmifli. Bu tebliie cPromethee Zincirde> Şehir Tı- müthiş r 1' P ~........., • 

• ~ ,.-ııı:zta • •• J"kad J "k "L' nd J&-L ld " • · 1 M tal ... Balıkçılardan mürekkep bir heyet. kadın! .• 
deni kanun •-rcüm• •ttl~-ı- gore a a ar ar. ı ametganıarının yatrosu a 7 ... o ugu ıtinay a Gökban Erdem as a .ıuan V k dı da od B 

w: ., ~ 5•.IUUI ·b· ld .. h" 1 il il d"ld" Hadi H bü "k Belediyeye gelerek yeni buz fiatinin e unn a m ur o 
gibi hu fonnüDerl de tercüme ta 1 0 ugu na ıye. ere. m racaat tema e 1 1

•• • ün en yu Giresun ( ........... ) _ 18 lnci tertip pahalı olduğunu ve ihracatı sekteye itibarla 1329 da çıkan evİ~me 
edeceğiz Yoksa· A.x...--.. burnu- ederek evvelce verdıklen beyanna• aanatklrlan ımrendıren bu rolde , ~ 1 .. B 1 k ilA d k" t b .1 --LA indim 

· 5_..._ 1 • ı ki ld &.1 ı b '" ült b" ık .. di birinci çeklllş plA.nm bilyiik 1krami- uğratacağ1111 i eri ıürmüştur. a ı • anın a ı <ı a sı ve ~ • 
muza bulaştınyorm! m~de'~J~Lalca. ar, .?1.~aı a'-I ı d~n Mmal uyn trır varTı rihig?ster r:

0 

__ h 1 "d yesi olan 20000 lirayı kaza.nan 37'1101 çılann müracaatı tetkik edilmekte- de ikinci derecede gelir>l cümlesi 
••• mu ur ~ erıne gotııreceıt er ır. a c ıya o a > CAÇ y e en b k 1 b .. ün k ki . l a..-a- b" 

S h 1 r::- _ numaralı biletin sahipleri Mustafa dir. Yeni fiate göre ir a ıp buz ugun er e enn onuı ır 
Ray Simi .... ioğlu'nun yaptıx.. müdürlükleri de bu beyanname ile sonra op oc ee"a kaydeder. ı:.r Al Erd dir f 32 5 k 125 k k h ,_ d "' .. .. ~ 5• h ı • ka 1 d b " an lle Gökhan em • iati . uru•tan uru,.,. çı - ayrew: u•uruyor 

örf ve Adet tenkidi burada biti- maq sahibinden birer fotqjraf ala- c Y e in insanı derin e in e ır .. .... H" ikm t .F.. id E 
• k 'b" ·· · uk b'I Bu iı.--•yeyi kazanan talihliler- mı• oluyor. Halbuki harbden evvel- e er un ı,;s 

Yor. Gerçi komik cihetleri var, rak bunlara verilecek erzak ve eşya oyunca gı. ı gostermesme m a ı ııulUlll " 

k ti So h 1 h ı 1 k den Mustafa Alan bana şunlan SÖY- ki senelerde İtalya ve Balkan dev· ... ................................... . 
ama, acı cihetleri de eksik değil. ar annı dolduracaklardır. Bu kart- P oc es 11.'~'!1 eyeca.? ara ıv· lem••tir: letlerine mühim miktarda taze balık 

••• lar, mal müdürlükleri tarafından ranan. benlıgını tahakkumden kur- ..., KÜÇÜK HABERLER 
Çehresinin bozuk cihetlerini Belediye iktisat müdürlüğüne te.. ta~aya uğrapn bir varlık olarak •- Dalml surette Milli Piyangonun gönderildiği esnada buzu balıkçılar -------------

1 d 1 k B 1 di ik ta t k d" müşterl81yim. Her ay iiç bilet alırun memleketlerinden getirirlerdi. O e.- . . . 
kendi evinde, kendi aynasında im e i ece ve e e 'ye . tisat mü· ıvır e me te ır. ve her biletime muhakkak aurette nada balıkçılar Belediyeye müracaat * Şıılı Çocuk haıtanesı doktor-
görerek tashih etmek başkalan- dürlüğü bunlan resmi mühürle mü· Şehir Tiyatrosu sahnesinde bu ay ufak blr ikramlye çıkar. Bllete ver. ederek buzu balıkçılann memleket- la~~ndan bayan Hanife zabıt~ya 
na l'iilünc olmaktan evlldır. hürliyerek mal müdürlüklerine iade Sophocles'un Azra Erhat tarafın· mlş oldutum parayı alnın Bu suret- 1 . d t' 1 . Bel d'ye- muracaatla gece Altmbakkal cıva· 

Okuvucumun bu mektubu da edecek ve mal müdürlüğü de sa· dan aılına da müracaat edilerek le piyangonun talih yüzÜnü göstere. erın e.n, ge ı~e?1.e .•rıbve f' tle r~run· nndan geçerken öniıne bir adam 
ki yi• . . h" 1 · d " ta kt el• l d' ye varı<.iat temını 1Çın uz 1& e ı k k 1. d k mse gücendlrinemelidır. ıp enne agı ca ır. güz • sade oir iaanla tercüme e ı· ceğtne emindim. Neteldm bu ay al- 1 ıl 1• Jd'w 'ni bildir· çı ara e ın en çantasını apıp 

(VANft) A b d · 'b 1 1 El k dh 'ed' · · ·· d x. ü i .. · i ucuz at maaı azımge ıgı k w •• 1 · · Zab b 'd ı:ı.- y &§in an ıtı aren memur ara en. c e tra> a tzaJ ısını gor· lı;lm ç biletlmln bir ne buyuk k- • 1 d " B 1 d"y de balıkçılara açtıgını soy emıştır. ıta u ı • 
ucuz erzak verilmesine baılanaca· dük. ramiye, diğerine 10 ve üçüncüsüne de mıı :k ı. b e e ;i:tlerini ucuzlat· dia üzerine tahkikata baılamıştır. 

Fazla fiatle çİmentb 
satanlar 

ğından mütekaitlerle dul ve yetim· Yine Sophocles'un cAntigone> 2 lira amorti isabet etmiştir. uyar b uz ti b" b l k * Fahri adında biri evvelki gün 
1 mlf, u sure e ecne ı a ı çı· . . • 

lerin bu beyannameleri biran evvel adlı eserini ba yaz Ankara Dev et Blletln yansını Oökhan Erdeme ların memleketlerinden buz getir- elınde bir bavul ıle . haydarpa~ 
yaptınnalan lizımgelmektedir. Konservatuvan l.tanbulda temsil veripm §Öyle olmuştur: melerine ma· nı· 1 k B I d ' . ganndan çıkarken polısler kendı-

T k . . d Vahan adında . . S h 1 b . d b "' o unara e e ıyenın . d .. h 1 • 1 b 1 a •ırn cıvann a etmışti. op oc es u esenn e uı _ o•~·- o~- mektep talebesi buz var"ıdatı tl l b B f" b" ım en ıup e enmıt er, avu açı-
b. . . 160 k t 1 1· Beledi ı be , ____ ı_.. ruh • ıu::awı &- ar ın mıı • uz ıa lın .. d 19 k'I k k b 1 ınnın urup sa ı muı azım• ye munaae tiln m..m.KID una nüfuz etmıt olan Oökhan Erdemin ailesinin evine t k 8 ülc. itil' k' d " .. 1 k ca ıçın e ı o auçu u un-
gelen çimentoyu on buçuk liraya mu··duru"• •• A.-•---aya olduiunu mükemmelen göstermek- bir aqam mls&flrllte gitmiştik. Ko. e r r Yb. sbae 1 kıncle es bıye:d onu ecki-e. muştur. Fahri bu bavulun ve için-

w "ddia dil . Vah _L_ ~ dir ve ecne ı ı çıar u annı ea dk' k ki M hl ' d d sattıgı ı e mıt. an Ya&&· te · • nUfUı1cen Qö1cban: cBaba kızma bi- d ld .. 'b" . 1 k ti e ı auçu arın u ıı a ın a 
lanmııtu. ~u adamın ardiyesinde gidiyor cAntil(one> la cElekru anamda let aldın da bana nlçln bllet alma.. .•d 0 u~ gı .. 1 'bnİ m:kle d e· birine ait olduğunu aöyltmiıtir. Za· 
40 t~rba ~ento bulunmuttur. Va· Belediye muhasebe müdürü B. kayda deler bir benzerlikte T&J"dır. dın? dl,e fiUyette bulunuyordu. BA.- rm Bİıkgj rme~ Üııya t . ~r ~· bıta tahkikat yapıyor. 
l:~n ıfadesın~e bunla~ Ayvansaray Muhtar Acar, yann ıehrimizden An- Her iki eeerin ismini t&flY&n bqlıca yllerde bütün biletlerin a&tılmıt ol- llzı a taka~ G" İ:k b ıçın ';" * Sefer adında biri fener civa
cıv-:"!'d~ ~pıro ve Kiry~~ ad~~- karaya gidecektir. 8. Muhtar Acar fll)uslar hemen lıemen birbirlerinin ~dan babası oiluna: cNe yapa. yatı~~ ~: ~:ı1

1;~r. uıi'elediy': ı:ıJ:. nnda ıüpbeli bir vaziyette dolllflı• 
da ıkı klflden .aldıiuu soylemıttır. Ankaracla Belediyeye ait bazı mil- aynıdırlar. Hattl tlli üç rold• de bu un evllctım gelecet ay da ana alı- la d h f 1 b d ' .. · ~-Ld" ken zabıta memur lan tarafından 
B lann evlennde ılan ·- be __ 1!L nm, dl19 8ÖJledl..• Ben de ooculU:n bu çı ra a a aza uz ver ıgı IAA ır- -'--1 Sef . L d 17 

un 1~P ar-.- bim ifleri takibedecektir. Memurla· DZcru& ırörGlebilir. cAntisone• un arzusmıu kırmam.at için bende tıo de onlan da ıarfedebileceklerdir. ~~-anhmı~r.b 
1 

enn &oynuBn ad 
mada da 26 tor~. ç~ento bulun· nn maqlanna yapıl• yüzde yirmi Imıene, Creon ve Hemon"a cElek· bile• ... ,..._._ • .,-.et erom u unmuıtur. u a a-

t Bu ilç klfl Ut L "' Tal' ~11&111 yarıaın,,, ana vere. b inJ • d ld .. m~ı ur: .... ını. • &?runma bete kadar zamlar için hülr.Omet büt- tru nm 0.rJSOthemia. Egistlıe ve Jhn dedim. Bu blletln yanmu 06t mm ero en nere en a ıgı arq-
~uddeıwnumtliK1ne verilmittir. Tab- çeeinden Belediyey• de yardım ya• Oreeteidir. Her iki eeer karplqtm- h- T91'dtm. Ve bu suretle Göt.han: Mektep defter~eri tınlıyor. 
kıkata bqlanınıtbr. pılmuı kararlqbnlmıtb. Belediyenin lacak oluna. Sopbocla'un cAnd- la btlJilt 1lı:ramlpye ortak olduk. Mekteplerin defter ihtiyacımn it- * Şoför Mehmedin idaresindeki 

bu zam dolayllİ)e sarfettiii para bir l'ODe>a, her suretle tarzının en miiı- Blletın :vanmıı veımekle h19 de halatçı birlikleri umumi katipliği kamyon dün sabah kömür yültlii 
Vilayetimizde ekim milyon doksan bin liradır. kemmel eseri oldaiu. eskiden oldu- milıee.tr detmm. Çibıktl o çocutun tarafından giderilmekte olduğu ya- olarak Alemdağına giderkc Sultaa 

miktan bu aene B. Muhtar Acar ba paranın hiran iu kadar, bUK(ln de kabul n tu- f&Dll ohmdılı qlenemft.• zılmışb. Vilayetlere yapılan ilk tev· çifliği civannda direksiyonu bozul-
evvel Belediyeye verilmesini temine dik edilen cAntisone>u. bir .ikind Mutafa Alan uıen Kıbn.stı olup ziattan sonra defter stoku yapılmıw- mut ve yolun yan tarafındaki hen-

yüzde 25 fazla çalıtacaktır. defa daha mülemmel olarak yaz- uzun senelerdir, Olresunda tahTeclWı: tır. Bunlar, eene sonuna kadar jste· değe yuv&rlanm11tır. Kamyonua 
HükGmetin istihsali arttırmak lıu- Bundan başka Belediye ile sulara. malt hevesine kapıldıiı kanbti ha· T8 IOll amanda da t~tl l'IYlm et. yen villyetlere daiıtılmak üzere ha- içindeki kömür itÇilerinden Nuri 

MUunda aldıiı ıon tedbirler faydalı medraelere. çqmelere ait bazı ihti- 811 olur. 7&Sl Gzertne alıf verit yapmaktadır. zır bulundurulacaktır. Ucuza malo- ve Sadık adlannda iki kiti yaralan
neticeler vermiıtir. Vilayetimizde llflar vardı. Bu ihtillflarm halli bir cElektru nm menua yalnız hı çocutu olup 4 ntuualu btı ellenin lan defterlerin kara borsaya intikal m11tır. Yaralılar Haydarpata ha.-
hu seneki ekim miktannın geçen kanun mevzaunu. teıkil etmektedir. Elektranm nıht lıeyec:anuıı. ihtira· rel8k:Ur. ettirilmemesi için maarif idareleri tanesine kaldınlmıılar, kaza etra· 
senenin miktanna göre yüzde Mubaıebe müdürü. bu kanun liyi- sını. azabını. tevek.külilnll tanir tarafından tedbir alınmııtır. Mektep- ıfında tahkika•a bqlanmııtır. 
yirmi bet nispetinde arthiı alakalı hannın biran evvel Meclise sevki eden bir tablodan ba,b bir py de- Ec:linıecle beyaz peynir ler, her sınıfın talebe miktannı maa- * Şoför Hasanın idaresindeki 
resmi makamlar tarafından teabit için allkadar Veklletler n4;Zdinde iildir. Mesela daha o)'1111Wl bqlan- fiati rif idaresine bildirmektedir. Maarif tabı otomobili Harbiye caddesin· 
edilmiftir. Havalann ekim vaziyeti- tqebbilslerde bulunacak ve latanbul gıcında bile biz Elektra•nbı kardeıi- .,. ... ı___ (AL·--) _Edime Bel~ idareleri her sınıfta bir çocuia isabet de vatman Halidin tramvayile çar-
rıe müsait gitmeai. ekimin iyi neti- umumt meclisinin son s&nlerde Ter- ni balacaiuu biliriz. Fakat bu neti- ~ ~. eden defter miktannı teabit ettiğin- pıımıtbr. Otomobilin ve tramvayın 
celer vereceiine delllet etmekte- diii bazı münakale kararlarını ela ceye Tal'IDAdan onun uzun elemle- dJ;y..t IMtpz peJDır8 perakende ola• den tevziat bu esaa dahilinde yapıl- ön k18nnlan parçalanmıttır. Kazada 
dir taadik ettirecektir. riıahi. mahca1'17etlerhala. llmltlerbılD. sak 1 ZS karat fiat kOTmuflUr. maktadır. kimse yaralanmamıthr. 
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Sahife 4 

Bir tramvayın 
arşı koptu 1 Gü:~~~'~:rsa j l' ŞARJ!~~!'!~MAS/ 11

' M E L K~•~ • .,~~~~ma~ı~da 
IARABACININ KIZl!-IBALIKCININ KIZll D E ~ml~•••"'~or.~"'~ U L Tramvay arabalarıni 

iyice muayene 
etmek lazım 

Dün öğleden sonra aaat on beş 
Luçuk sulannda büyük bir kazaya 
~hep olabilecek bir tramvay hadi
sesi olmu§tur: 5 7 numaralı birinci 
mevki bir Maçka arabası Sirkeciden 
Bayezide doğru yol alırken Salkım
söğüt yakınlarında ve kavis yerine 
gelmeden evvel müthiş bir gürültü 
ile birdenbire durmağa mecbur ol
muştur. Tramvayın elektrik tellerin
den cereyan alan arşı, vidasından 
çıktığı için birdenbire arabanın üs
tüne duşmüş ve cereyan kesildiği 

Londra tlzertne ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine ıoo frank 
Madrid üzerine ıoo pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESH.UI ve TAHVİLAT 

5.24 
131,80 
30,325 

12,9375 
31,135 

% 7 1/2 933 Türk borcu tranş l 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 

19.- YIKILA
FllmlNerlSgiblAAOET wiLLtAM PowELL - MYRNA Lov 

Saat 13 te tenzilAtlı Halk Matinesi, 

~ ........................... I ....... ~ 

A. B. C. 
% '1 941 Demlryolu I 

% 7 941 Deml.ryolu n 
% 7 Birinci tertlp Milli Mü
dafaa. istikrazı 
% 5 İkramiyeli birinci tertip 
Mlll Müdafaa 

20.25 
19 - l Büyük aile faciası da 
19 '30 Görülmemiş ~idilınemlş blr rağbet kazandı. 

· Sinema meraklıları hıçklrıklarla göz yaşlarla bu şaheseri 
19.- tekrar seyrediyorlar. 

..-----------------------·~------·· 
19 

_ Sinemamız bu ibret ~erici hlss1 dramı :;.ayın .. •••# 
• müşterllerlne hararetle tavsiye eder. 

tekı-ar, 

==================== 
Sayın halkımıza 
ehemmiyetli itan 

Günlerdenberi sabırsızlıkla beklenen 
için araba da durmuştur. 

Hadise tramvaydaki yolcuları te-" 1-!:::::;--=:;:::::!... 
Jaşa dü~ürmüştür. Bereket versin ar- M•ıll"ı ALEMDAR ALDIRMA 
ıır. yoldan geçoolerin ba§ına birden- M 
bire düşmemesi bir facianın vukuu-
na sebep olmamıştır. Arşın vidadan da 12 tablO fantazi revu 

HER AKŞAM çıkıp dü~esi elektrik telini de ko
parmış ve arkadaki arabalar, bir 
hayli 9.man durmağa mecbur ol
mu!!lardır. Bu hadisenin düz bir yol
da olması bir talih eseridir. Tramvay 
arabalan sefere çıkmadan evvel 
ciddi surette muayene edilmelidir. 

IRADYOI 
Bugünkü program 

ıs 30 Program. 13,33 Tıirkçe plak
lar, J3;45 Ajans haberleri, 14 Rlyase-1~ 
t!cumhur b:ı.ndosu, 14,30 Ank:ı.ra son
bahar at koşularının tahminleri, 14,40 I 
Temsil, 15,30 RiyasetJcümhur Fi!Ar-

1 monik orkestrası, 18,03 Dans orkes.. 
trası 18,45 Radyo Çocuk Kulübü. 19.30 
Ajans haberleri, 19,55 Fas1l heyeti. 
20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 Şarkılar, 
21 Konuşma, 21,15 Dinleyici istekler!; 
21 ,4.5 Konu~ma; 22 Salon orkestrası; 
22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 

'Eann sabahki program 
8,30 Program; 8,33 Müzik (Pl.); 

8,40 Ajans haberleri; 8 55 Mu1.lk CPl.). 

j Bulmaca 

Soldan sata ve yukaudan aµğı: 
ı - Pirinç yemeği -Tersi ekmeğin 

iptidai maddesidir. 
2 - Daveti kabul etme. 
3 - Bir kış_ sebzesi _ Ses sada yokl 
4 - Mamur etmek, 
5 - cenubi Amerika devletlerin

den. 
6 - Tersi adet oldu~ gibi demek. 

tir - Karadeniz uşağı, 
7 - Sorgu edatı _ Kuzu feryadı • 

Arnavut yemini. 
8 - Bir çalgının kirişleri. 
9 - Tersi bir çift üzüm bevengL 

dir, 
10 - Sada - Üye - Meşguliyet .. 

G~n bulmat'amız 

Solhn sai:'ll ı;e yulcırıdan aşaf;ı: 
1 - Kımıldamak. 2 - Isıraısıra, 

3-,Mızık.layan, 4-Irıp, Ipak. 5 Lak, 
Al, Sim, 6 - Dılılar, Ya, 7 - Asap, Raket, 8 - Mıyas, Ki. g - Araklye, 
Su, 10 - Kan, MaUup, 

ÖLÜM 
Yafer Akşit, Nihal Şenot ve Fahri 

Garan'ın babaları Sadriesbak Halil 
Hamit paşa ahfadından emekli 
yarbay 

DOKTOR HALİT 
vefat etmiştir. Cenazesi 28/11/942 
bugünkü cumartesi günü Teşvlkiye 
camlinden ikindi na.mazını müteakip 
bldınlarak ~rtköy me:r.arlığına 
defnedilecektir. 

Allah Rahmet eylesin. 

ŞEHİR TİYATROLARI 

t
~~ı~i Bu akşam Sa.at 20.3-0 da Komedi kısmında 

ım1 "" Asrileşen baba 
I~ Yazan: Splro Melas 
mım Türkçesi: A. Hacopulos 
Bugün saat 15,30 da matlne 

Binlerce seyircinin alkışladığı 
en güzel Türk Filmi 

SURTUK 
5 nci ZAFER HAFTASI 

ELHAMRA'da 

~-----·---

Bütün seans1an görülmemiş bir 
hücumla ayak ayak üstüne 

seyredilen 

Dünyanın en yüce denizleri 
Fatihi 

BARBAROS HA YREDDlN 
devrinin destanlannı yaşatan 

EROL FLYNN 
ın yarattığı 

Sinema medeniyetinin son 
• azanıet tacı 

DENiZLER 
ARSLANI 

Süper filminiı:l 

Y almz bu hafta 

ST ANBUL GAZiNOSUNDA 
Yazan Ekrem Reşid, müzik Cemaı Reşid. Telefon 40574 

HER PAZAR 
16, 30 da içkisiz matine 

-----•MUAMELE VERGİSİNE AİT-----· 
(iMALAT) - (MUAMELE) 

{EMTİA, iTHALAT ve iHRACAT) 
Defterleri, mürekkep geçmez birinci hamur kağıda basıhnış, ha

zırdır. 25, SO, 100, 200 ve daha fazla sahifeliler mevcuttur. Taşra 
siparişleri süratle gönderilir. 

Umwni 5at1' ,(derkezi: lNKILAP KITAPE;;;.VIİİtİlll ___ ıl il•••••••• İstanbul Ankara Cad. 15 5 - • 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senellk: 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

TÜrk.iye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Darmstadth E. Merek evinin 

Eski Aile Arnıası 

alameti farika olarak kullanılmakta 

ve üç asra yakın bir zamandan beri 

aurmadan devam eden yaratıcı ana· 

neye işarettir. M ER C K ismi bütün 

dünyada başarın ve üstün vasfın 

timsalidir. 

KiMVA FABRIKASI 
OARMSTADT 

Bugün s u M E R Sinemasında 
Nüktell ve hareketli mevsimin en p:.U"lak Komedisi 

iZDiVAÇ CiLVELERi 
güzel fi.imi mutlaka gidip gorunüz. Baş Rollerde: 

r 
.JO.ı\N BENJ:'l'T - ntANCHOT TO?ı."E 

Seyircilerine hoş ve unutulmaz iki saat geçirtlyorl~.r. 

,, .. ._ ................................ mm .. ı~ 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
Hoş bir sürpriz: 2 filimden mürekketı zengin bir program 

1 • MösYö MADAM ve BEBE'i 
MEŞHUR 3 KOMİliLER 

Benny Singliton - Arthur Lake ve Chic Y oung 
Ta.raftndan oynanmış hahlmha.11 ve gayet gülünçlü bir komedi 
2 - Umumi taleb \i:ıC'tine. 

UÇ ŞEYTANLAR 
Boris Karlof - Peter Lore - Bela Lugosi 

Tarafından oynanmış dcbşet ve entrika ve heyecan 1ilnıi ' . ............ -. ........................ , 
~ .......... mllllllm:ıillllllll .. fm .... lm .. millll&lllal.@!ll!'g1~1 flll .. B~ 

SALI 1 İLRKANUN SAı\l' TAM 18.30 <la 

t----1~::ı----~ Ti::.::.~ .. CAZ KO SERi 
Şehrimizin en seçme Cazband üstadlarının iştirii.kilc 

BüYüK CAZ OR ESTR Si 
Çok zengin programındr.. Filınlerde dinleyip sevdiğiniz en gtlzel 

şarkıları çalacaktır. 
RUMBAL,\R - TANGOl,AR - KONGALAR 

Numaralı biletler şimdiden satılmaktadır. Salı günü gişelcrdckıJ 
kalabalıktan kaçınmak lçin ycrıerlnizi şimdiden ~lınız. 

ne:± •:;; f&ii' , ,. M A K S i M'de ... --~ 
HER PAZAR MATİNE 

MUZEYYEN SENAR 



HEB TELDEH 

Bir konferansa dair ... 

R adyo mecmuasınaa Dr. Galip Ataç'm pek enteressan bir 
konferansının hülasasını okudum. Büyük adamlann deli

liklerinden bahsediyor ve bir aralık da şöyle diyor: 
«Şairler büyük adam olsalar da olmasalar da orilara, biç bir 

vakit tam akıllı diyen oJmamıştır. Şafrlerbı deliliklerinden bahset
mek eski dilimizde denildiği gibi ıc .lUalfunu ilamn kabllindPD olur. 
Zaten şiirin .zevki de şairleıint.am akıllı olmamasından ileri gelir. 
Zaten tam akıl insana ukaJ.ihk verir. Delilik bu dUn.yanın tuzu, 
biberi demektir. Deliler ve şairler olmasaydı hayat büsbütün tuzsuz 
ve tatsız bir şey olurdu.>> 

Bundan sonra Vagnerin deliliklerini ele alan Dr.: «Vagııer'in 
meşhur bir deliliği de pek çok Aşık olması ve sevdiği kızlan sık sık 
değiştirmcsidir.ı> diyor. Bana kalırsa bunun delilik değil, başka bir 
adı vardır. Çapkınlık!.. Fakat bel ki ae bu da delilik hudutlanna 

giren bir sıfattır. 
Radyodaki «Evin saatiı> nin hakikaten üstat sözcüsü: <cTam 

akıl insana ukalalık ı·erir.» i!emektedir. 
Halbuki sayın doktor hiç de ukala değildir. - H 

' 
Bağ, bahçe ve ev ziraati 

Mozaikleri sere Manolya tohum 
alınız verir mi ? 

Sonbahar bitmek üzeredir. Kı.,ın MağnoJya, on beş metre kadar 
ilk tesirleri başlamlştlT. Bundan ııon- yükı.elen bir ağaçtır. Çiçekleri kopa
Ta bahçede ve açıkta hiç bir çiçeği nlmazsa her hiTi biT çam kozalağı 
bırakmak doğru değildir. Yalnız büyüklüğünde ve kozalak biçiminde 
kasımpatlarıru yerinde bırumalc, di- bir tohum kozası verirler. Bu koza
ğer fidanları ve soğanları topraktan laı ilk.in ye~dir. Yava.ı yavaı pem
çıkarıp limonluğa, ıer veya cam~ bele,erck .onunda k.ıpkımıızı olur. 
Una ve lüç olmazsa soğuktan mu- Her kozanın. üzerinde 20 - 50 ta.ne 
hafa.Wı yerlere .nakledip ıaksılan 'kmnızı renkte tohumlar bulunur. 
halıara kadar muhafaza etmek ik- Bu mevsimde manolyaların tohum
tiza eder. Soğanlardan yıJdız ve lan tamamen kemale gelmiş gibidir. 
kanaları ela ihtiyaten kaldırınız. Tamam.ile kırmızılaşan tohumlar 

Mozaiklerin hepsini, vapur du-- kendi kendine dökülürler. Daha iyi
IDAill, ardunyaları, sa.kız ve telgraf, si bu kırmızı kozalakları toplayıp 
&oniela, salc.sı güzeli gibi bahçe tarJı.. tohumlarını birer birer çıkartarak 
Iarının şekillendirilmesinde kullanı- ekmektir. Manolya tohumu ~erlere 
lan bütün fidanlan toprak.tan çıkarıp ve yaprak çürüğü içine ekilir. Ekilen 
saksılara dikmeli ve bunları aoğuk- saksıların üzerine bir cam kapak ör
ten korunabilecek yerlero götürüp tülür. Serin sıcaklı,ğı yirmi dereceden 
muhafaza ıetmelicUr. Eğer eeriniz yukarı olmalıdır. 
varsa bunların hepsinden ayn ayn Her tohumdan bir fidan meydana 
tahta kasalara, 11aksılara bol bol çelik gelir. Manolya geç büyüyen bir 
yapmalısınız. Bu çeliklerin ııaaıl ya- ağaç olduğu için tohumlarile üret
pılacağma dair evvelki yazılarunızın mekten ise daldırma veya çelik ile 
birinde malumat venniı idik. Mo- üreterek vakıt kazanırlar. Oaldır
zaik çelı1deri yapmak çok istifadeli· ması yaz ha,langıcında ve teııeke
d.ir. Geçen ıene tanesi 6-1 O kuruşa den bir huni içine alınan dallardan 
atıla" bu fidanlardan bol çelik ya- yapılır. Çeliği de şubatta dalların 
paramız ilkbaharda i!tifadeniz o uçlarından kesilerek iki yapraklı çe
nlııpette artmış olur. lik halinde camekanda veya serde 

yapılabilir. Güç köklendiği için çe

Fulun toprağı ne 
vakit değiştirilir? 

likleri dip aıcaklığı ile serde köklCGl
dirmek laz1mdır. 

Yumurta kışın 
Ful, Mersin veya Antalyadan ge-

tirilmelte olan çok güzel kokulu çi- bozulmaz 
çekler açan bir ağaççıktır. Şehrimiz- Sıcak hava yumurtanın bozulma-
de ıon 3-5 ıene içinde ful merakl k l l d b h d 
gittikçe artını~tır. Ful getirtip bakan- sıru o ay aştır ığı gi i sı r erece-
laıuı bir çoğu bu fidanın hangi top- nin altında devamlı soğuklar dahi 
ruta ya~dığıoı ve aahwnı.n hangi yumurtanın clonmasına yardım ede
a,-da ckiiıtirileceğini bümedikleri bilir. Yumurta aıfıraltı 7~8 dereçe
için aak aJt aoruyaılar. Fulun iki den qağıu.na dayanamaz. Buna 
mevııimde ıaksısı değiştirilebilir, Bu mani olmak için yumurta1an ııaman 
ayda çiçeklerini artık açmıyacak veya rende tozu olan talaş içinde 
kadar çiçek açın~ olan ve üzerinde muhafaza etmek lazımgelir. Evler
konca bulunmıyan fidanlann topra- de ve apartımanlarda kışın yuınur
ğını deği§tirmek kabildir. Fakat iyisi talan rutubeti az. aıcaldığı on beş 
fulu şubat veya martta değiştirmek- dereceden yüksek olmıyan yerlerde 

sepet veya sandık içinde, saman 
tirO zamana kadar soğuktan muha- yahut rende talaıı içinde kolaylık.la 

k 1 muhafaza etmek mümkündür. fazalı bir yerde buJundurulaca o an 
aaksılan şubatta ymiden saksılarna- Buzhanelerde klşın yumurta sak
lıt!ır. Bunun için köklerin etrafında- lamak lüzumsuzdur. Kullanılacak 
ki toprağa hiç dokunmadan yalnız olan talaş tozu veya samanın çok iyi 
mevcut toprağının altına ve üstüne kurutulmuş olmasına dikkat etmeli
ve bir miktar da yan taraflarına yeni dir. Şayet bu iki madde yaş ve yağlı 
toprak koymak kafidir. Kullanıla- ise yumurtaların arasında yavaş ya
cak toprak, bir kısım iyi elC51miş vaş kızışarak yumurtaları bozduğu 
funda, bir kısım yaprak çürüğü ve görülmüştür. Eğer talaş tozu veya 
bir kısım ince dere kumu (Mil) den ısaman tedariki kabil olamazsa o za
iharettir. Başka toprak ilavesine lü- man odun veya mangal gömüründen 
zum yoktur. husule gelmiş külün içine yumurta-

ları gömerek muhafaza etmek kabil

CEVAPLARIMIZ: 

Kestane nasıl 
muhafaza edilir? 

dir. Fakat külün de rutubetsiz ol
ması şarttı. 

A'YTUpada yumurtaları kışın ka
ğıddan keıeler içinde muhafaza 
ederler. Bu usul en pratik iııe de ke
s~ kağıdı bulmak zorluğu karşısında 
şimdilik. tatbiki oldukça gÜçtür . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Feneryolıaıda Feriha Aydın"a 

cevap: Kaynamış veya. kavrulmu~ 
1 

~ Bütün 'iii7iiii2---..--;~ 
keııtaneden ziyade çiğ kestane daha 
UZUn müddet dayanır, muhafaza 
edilir. Kestane rutubetten küAenerek 
çürüdüğü için bu küflenmeye manı 
olmak kafidir. Küflenme rutubetin 
tesiri ve havaSlz kalmış, küf ispor
lan bulunan yerlerde olur. Bunun 
İçin kestaneyi çuvalı içinde bırak
mak veya ağızlarını sıkıca bağlamak 
ııartile Amerikan bezinden yapılmış 
torbalar içinde muhafaza etmek 
ınünıkündür. Bu torbaları kilerin ve 

RADYO 
dinliyenlert alikadar 

Büyük bir 
eden 

MÜSABAKA 
başlıyor. 

Ya odanın yüksek bir yerine asmalı Bu müsabaka hakkındaki 
ve lazım oldukça torbayı açarak tafsilat, pek yakında, 
kestane çıkardıktan sonra yine eskisi 1 

gı"bi yerine konulmalıdır. 1, CEMAL NADİR G'VLER 
Kestaneyı· kuru rende talaş tozu 1 ~A-'--dan 

d ( WU.lUlll çılranlacagmıv 
Veya kül j.-inde de ilkbahara ka ar 

"" haber verdi;;.; .... ı~ saklamak kabildir. Bu şekilde her & ..... , ...... 

kestaneyi gözden geçirip içinde çü-
1 

\ A M c A B E y 
rük ve delikli olanlnrı ayırmak su-
retile bozuklarını atmalıdır. Kavrul- / 
nıu!J veya fırında kurutulmuş kesta- I 
neler k.ınyanmış kestaneden daha . ı.. 

gazetesindedir, bekleyin.izi ! 
Çok dayanır, ~JJ 

IST ANBUL HAYAT 

Kuvvet " macunu 

8 
Almanların sağ yanları büyük zorluklar 

karşısında bulunuyor 

Kopenhag hayvanat bahçesinde 
sevinçli bir doğum 

Kopenllag hayvanat bahçesin- nat bahçesinde doğan küçük na
de sevinçli bir doğum vakası ol- rin zürafa yavrusu dikkatsizlik 
muştur. Bu bahçenin kuruluşun- yüzünden boynunu kırmış, bin
danberi ilk defa olarak bir züra- netice bir kaç dakika sonra öl
fe yavrusu doğmuştur. Böyle va.- müştür Yeni doğan zürafa yav· 
kalar hayva:nat bahçelerinde çok ·~ 
nadirdir. Çünkü ıklim değiştiren rusu saglamdır. Boyu 160 santi· 
hayvanlann çoğ'u üreyemez. Bir metre olup ağırlığı 75 kilogram
kaç sene evvel Kopenhağ hayva- dır. 

ls landa'da bağcılı k 
cek derecededir. Islanda'da bağ 
yetişmesine buranın sıcak kaynak 
sulan yardım etmiştir. Bu sıcak 
sular borularla bağ' çubuklarının 

dikildiği geniş cam evlere götürül
müştür. Sonbaharda bu kapalı 
uzun geniş yapılar içerisinde 
yetiştirilen bağlardan 40,000 kilo. 
b'Tam üzüm alınmaştır. 
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Gece Bekçisi i 

' Bir znmanlnr ortasından yıı.nyana Birdenbire kencllmdn geçtim ••• Son-
Dd n~rln akıp gittiği bir vldlde otur- ra aklım başıma gelince: 
muştum. Buranın sükfuletJ.nl. raha- - Nasıl?. Bu söylediklerin aa.b1 
tmı sinirleri dindiren sesslzll.ğlnl mi? Hakikaten elinden bir kaza fl
hlç 'unutamam. Bütün dünya ile alft.- lAn mı çıktı? •. 
ta.mı kesmil gibi idim. Yalnız civarda - Evet •.• Altı sene oluyor ... Gene 
cRüzglrlı kôy• ün biraz ilerisinde bil- böyle bir ln~at yerinde gece bekçl
y{lk bir bent yapmakla meşgul bir llğl ediyordum. İki de arkadaşım 
mühendis arkadıı..şım vardı. A.msıra. vardı. ~ce yan~ sanki bir el beni 
onunla buluşur ve konuşurduk. dürterek uyandırdı. Yatağımda otur-

İşte bugünlerde, kıştan hiç fıırksıZ dum... sonra da kalktım. Bu ustura 
soğtık bir sonbahar gecesinde sa.at ile iki arkadaF,ımı kestımı •. 
on bir buçuğa do~ kapım hızlı hızlı - Ne?. 
çalındı. Qe<:enln bu saatüıde beni - Kestim onlanı •• 
arayan klm olabillrdl? Kalktım. Ka- - Niçin amma? •• 
pıyı açtım. Şiddetıl bir rüzglirla bera- - Bilmem .• Aklımda bir hava 
ber içeriye uzun boylu bir adam gir- esti işte ••• Kesiverdim ikisini del .. 
dl. Bu benim bent inşaatı Ue meşgul Sonra nklım haşıma geldi amma ne 
olan mühendis dostumdan ba.şka kim- fayda? .. Bereket ceza vermediler ... 
se değildi. Dell)l~lroe b::ıjp.şladılar. 

Büyük bir heyecan içinde olduğu - Yanan .. 
ilk baln§ta anlıı..şılıyordu. Onu sön- - Birkaç zamandır gene kefa ta-
me~e yüz tutan ocağın yanına götü sımm bir köşesi delindi galiba ... Ak-
rürken: hmda o hava esiyor gene ... 

- Başıma gelenlen h!ç somın... Böyle söyliyl'rek usturayı kara ta-
Ölfim tehlikeleri geçirdim! .. diyordu. şa sfirtmcğe başladı. Bir yandan da 

Salondaki ocal:;a iki küt.ük attım. gayet garip şarkılar söylüyor, yerin
Kendisine sıcak bir çay ikram ettim. den fırlayıp göbek atıyor, ı:acmasa
Heyecanı biraz yatışınca anlatma.ğa pan lakırdılar ediyordu. 
başladı: • Artık durulacak g!bi !dl. Bayrama: 

- Aşa~ı yukarı sen bizim ış!n ma- - Ben biraz dışnn çıkmağa mec-
hlyetınl blllrsin. Gündüzleri amele burum ı .. dedim. 
gelir, çah!lır ve a~ı.mlnrı köye döner. Kulübeden çıkar çıkmaz k~ağa 

....... ..,..--

Devlet Deniz Yolları İtletme Umum I •' 
Müdürlü«ü tlinlari 

Konşumento ş:ırtlnr.nuzın 15 ınci maddesi (Yük.leme, boşaltma, vapııra il 
nakil, istif \•e istiften nyırma. kimin tarafından yapt!trsa. yapüsın mam-afı 1 Tefrika No. 59 

YEDİKULE ZiNDANLARINDA 
Yazan: İskcndcr F. SERTELlıİ 

ve tehlikesi yüke aittir.> şeklinde değiştlrllmiştlr. ı. llltktı.nun. 942 tarlhln~ .._ 
den 1Ub:\ren İstanbuldnn hnreket edecek olan vapurlara ve bu vapurlardan -..llllllll••• •======••••ı::::=::ı••••======••mllılll' 
boşaltüııcnk olan ~ya hakkında bııhüküm tatbik edilecektir. Fıızla izahat _ Ben de: .aıt. fu kaltağın 1.şlnl 
acent:tlanmtzdan almabllir. ,(1'175) bitir!• diyeceksln diye korkuyordum. * Bu söylediğbi kolay bili ~r. Çıkar 

Konşlmento şartlanmıı.ın 15. ncl maddesi <yük.leme, boşaltm3, vapura çıkma.z yapaca~ımdan emin ol! 
nakli, isUf ve isUften ayırma kimin tarafından yapılırsa yapılsın masrafı Ahmedin gözleri ışıldadı: , 
ve t"'hllkesl yükr alttlrl şeklinde değiştirilmiştir. ı. DkkAnını. 942 tarl- _ Haniya, şu kork.tuğun Lşl de ya-
lılndcn itlbaren rstanbul'dan h::ıreket edecek olan vapurlara. yüklene- pıversen.. Benli Fa.tmanın vücudünü 
cek ve bu vapurlardan boşaltılacak eşya hakkında bu hüküm tatbik edile- art.adan kaldırsan vallahi. sana b:ı
ccktir. Fazla izahat ncentalnrımııdan alınabilir. c1Tl5• rada blrlktirdl~lm bütün paramı ve-

Denizcilere ilin 
Dcv:et limanl:ırı bletme umum müdürlüğündtn 

Karadeniz Boğazı hari cincieki ziyalı şamandıra 

rirdim. • 
Lüzumundan fazla para canlısı olan 

Kalafatçı Musa birdenbire kulak ke.. 
sildi: 

- Paraya da o kadar lhUyacım 
var ki.. Şu lşl becerebilir m!y!m 
acaba? diye düşünüyorum .. 

- Adam sen de. Bu iş, bir teknenin 
Rumeli fenerinin 13• hakiki cihetinde ve ıı mU mesafede ve: sırtını kızgın ziftıerle knlafatlomak-

A ııı • 24 • 35" ş t.nn daba kolaydır. F.ıtmayı görmeğe 
T: 29~~ 09:• 30."" ş." o. gldersln .. Konuşurken üzerine atılır, 

coğrafi mevklinde bulunan ve asetilen gazı ile yanıp her 10 saniyede tek r Ujinlbbitlirllr, ~~er gl:~rsln~ ~~fa~~: 
beyaz şimşek gösteren Karadeniz boğo.xı haricindeki ziyalı şamandıra 21/ sen u ~ 0 a ar s z v 
11/942 tarihinde esen şiddetli fırtınn .teslrlle yerinden kopmuştur pa:;~~ k Ahmcdde ara ko artmak 

Bndelmuaycme tekrar aynı mevkıe konualcak olan mczkftr şamandıra- i i b ' t kllf denh f. P 
nın ,Yerine konulduğu ve yakıld~~ı aynca Han edilecektir. ç 

11
' P~ki~ Ah~ed~l~~ı dedi. senin 

Itlzar: Bundan evvelki nus~alarda Cş:ımandıranın yerine koııul:ı.cağı. gibi mert bir adamı buraya diişüren 
aynca ıı~n edilecektir.) yazılacak yerde sehven edllmeyecektlr, yazılmıştır. .. 

1 
bi k 

1 
be 

1 
ka akıtm:tk 

Tashih olunur c1827a oy e r :ı 1 n n nını 
• borcum olsun. 

1 1
-: - Bent atlatmıyorsun, değil mi? 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !§letme - seııt nt.ıntmak aklımdan b:te 

d geçmez. Hem ben burada senden çok 
Umum i aresi ilanları tyllik gördüm. Stı.ıın hizmet etmeğe, 

Alt katta ölii göıü gibi ışıldayan blr,, 
kandil yanıyordu. 

Musa yavaşça içeriye girdi. 
Birbirlerine bakıştılar •. 
Fatma sert bir tavırla: 
- Seni tanıyamadım, dedi. Klmsln, 

Ne istiyorsun? 
Musa pişkin bir adamdı .. Güldü: 
- Yabancı değilim dedim yn. Seni 

görıneğe geldim. 
- Benim kim olduğtımu biliyor mu

sun? 
- Bilmesem burnda iŞlm ne? El

bette biliyorum .• Benll Fatma sen de
ğil mlsin? 

Fatma ıstemiyerek yol gösterdi. 
Arka odaya girdiler. 
Burası alt kattan düha aydınlıktı. 

Köşede kalın bir mwn yanıyordu. 
Gö-Lgözü iyice görüyordu, 

Musa eski bir dost ednslle ~erdeki 
mindere oturdu. 

- Bana Kazancı Musa derler. Ye
dikuleden geliyorum. 

Fatma bir.,ey anlıy::ı.ınadı: 
- Yedlkulede mi uturuyon;un? 
- Hayır. Allnh dll.5ffianımı düşür-

mesin oraya, Yedlkule zlndanından 
bugün çıktım. 
Fatmanın rengi attı: 
- Zindandan mı kaçtm '! 
- Hayır. Günüm tamam oldu. Tah-

liye edildim. 

Bütün amele eRüzgfirlı köya ne, biraz başladım ve kendimi buraya attım. 
ötedeki •İğrlfmdık» köyünden top.. İşte benim b~mn gelenleri.. Uı
lanmıştır. Burnlan da çalıştığımız ye_ kin buraya geldim amma bt-ni son 
re uzak de(\:_lldir. Akş::ım olunca her- derecede düşündüren bir mesele var ... 
kes !töyüne doner. İnşaat yerindeki Bu deU herifi oraya bıraktım... Ya Hayda.rp~ geçit köpı:fısü imla ve ha!lr ÜJinln noksan kalan kısmı mü-

=========::;::========================= !'ana yararlık gö~termeite mecburum. 

büyük kulübede bir ben kalırım, bir o bozuk kafa He bir şeyler yapmağa t~·hhlt nam ve hesabına açık rkslltmeye konmu.ştur. 
Yer yüzünde bir aşlttenln vücudunu 
knldırmak o kadar güç bir iş değildir, 

- Suçn neydi? 
- Hlç. Fındık knbuğımu doldur-

de gece bekçisi .. Işte o kadar •• Bekçi kalkarsa... Meselfı ister misin °b"nt 1 - Bu işin muhammen bedeli 66.400 liradır. 
dev gib! bir adamdır. ismi •B:ıyrama.. inşaatını uçurmağa kalbm... Ya- 2 - istekliler bu ~e n.lt ~rtnnme ve sair evrakı D.D. yollan Ankara ve 
Gayet güçlü kuvvetlı bir çocuk .. Yal- hut orada yüz binlerce Uralık rnalY!- Haydarpaşa veznelerinden 332 kunış muknblllnde alabilirler. 
nız blr:ı.z delib:ış birşey.. rne var... İster misin onlan ıutu.ş.. 3 - Ekslltme 15/ 12/ 942 salı günü saat 16 da Anknrndn Devlet Demir-

Son gunlerde ona tuhaf bir hal ol- tursun? .. Deli bu birader! .. Yapar yolları yol dairesinde toplanııcak merkez 1 inci komisyonunca ya.placaktr. 
du. Bir dalgınlık... Gittiği yerden mı? Yap:ır!.. 4 - Eksiltmeye glrabllmek için lstekliler!n aşağıda yazılı vesikalarla 
gayet geç dönmeler •• geceleri su iç- _ Doğruı bırllkte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
mek lr,ln kulübeden çıkıp saatlere<' _ I:Iaydl "gidip şu adamı güzellikle I A - 4570 liralık muvakkat .trınina~ mektup veya makbuzu. • . 
dönmemeleri.. sabaha :Cadar oyalıyalım. Sabahleyin B -;, 2490 ~ayılı kanunun tayın etuğı vesikalar ile bu l.şl yapaoıleceğıne 

Vaziyetinde dehşetli bir gayri ta- ameleler (.tellnce bir lcabma bakıı.-1 dair Munnkalat Vekfl.letinden alınmış ehliyet vesikası. (Ehliyet vesikası 
blillk seziliyordu. rız ... Çünkü 0 muazzam ınsa:ıt bir- için isteklllerln bir is~kia ile ihale tarl~lnden en aşağı (8) gün evvel MÜ-

Bu gece omelenln hepsi gittikten denbire delimılş bir adamın eline ıınk:ılı'lt Vekll.JeUne muracnat etmeleri lazımdır.) ıı1817ıı 
sonra ben veme{;'lmi yedim. Sobayı 
yaktırdım. Blliyorsun blz!m orası bırakılmaz... Şimdi benim gittiğimi 
çok ayaz oluyor.. . Üşüyorum... Ki- anlayıncn herif büsbütün azacak ve 
ta.bımı aldım. Okuyordum. sapıtacn.ktır. 

Blzlm •Bnyram• da her zamankln- Arkadaşım o kadar ısrar etti ki 

Emekli dul yetimlerin v e ask eri 
m a lüllerin nazan d ikkatine: 

dı. •Acaba ha~ta filtın mı?.• diye dü- sonra da inşaat yerine kadar geldik. Emlak Ve Eytam Ban kasından: 
den çok daha fazla bir tuhaflık var- knlktık, Atlarn bindik. Ve bir müddet ı 

şündilm. Kulübeye yanaşmadan evvel atlar- 1 - Maa.şlnnnı bankamızdan temlik suretile alan emekli dul ve yeUm-
Blr aralık onun garip bir şeyle dan 1ndlk. lerln Mart, Nisan, Mayıs 943 aylıklarının tediyesine 1/12/942 salı günü :;a..at 

.. ~şgul olduğunu gördüm. Kulübenin Arkadaşım heyecan içinde idi: 13 den itibaren 00.,lanacaktır. 
bir köşesine oturmuş, önüne k.apka.. - İ~e bizim kulübe ... İçeride ı.şık 2 - Aslmi harp malullerinin ise aynı günde saat 8 den 12 ye kadar 
ra bir taş koymuş, ağızlan açık ko- var... Yavaş, yavaş sürüne sürüne maaştan verilecektir. 
camnn lkl usturayı biliyordu, gidelim ... EvvclA. pencereden baka- 3 - Eyüp, Sanyer, Adalar, Bakırköy, Kartal, Beykoz, 1/12/942 salı günıi 

Llf ol.sun diye .sordum: Iım ••• Herifin ne yaptığını anlıyalım... öğl<'den sonra verilecektir. 
- Bayram... Ne o berberllte mi Yan eğilik bir vaziyette, kendimi- 4 - A§ağıdakl tarihlerde: 

başlndın?.. zl göstermeme~e çalışarak Uerllcdlk. 2/12/942 çarş:ımba günü Fatih 
EvvelA cevap vermE'di. Sert sert yil.. J4ık olan pencereye kadar geldik. • ,. 11 

zUme baktı. Onun biraz terbiyesizce Buradan bin bir ıtln:ı ile içeriye bak- S/12/942perşcmbo Fatih 
haline fıdeta. alışmış g\bl ldlk. Çün- dık... • ,. Eminonü 
kü kendlsl lnş:ıatı yapan müteahhı.. Ne görellm?.. irt yun herif, ya- 4/12/942 cum& ,. 
din adamı idi. Ona güvendiği Jçln nına gen!: bir köylü kadını oturtmuş- • ,. Üsküd:tr 
epeyce şımarıklık ederdi. Bu serer tu. Önlerinde bir rakı tepsisi,.. 5/12/942 cumartesi • 
sorduğum şeye cevap vermemesini de Adam kahkahalar atıyor: • • Kadıköy 
buna hamlettım. Fakat Bayr!lm •US- - Ülen bizim mühendlsl bir gan- '7/12/042 paznrt('st • 
turna sını hnvaya kaldını.rak ı;öze dıı'<ium ld... Mecnun olmuşum gibi > • • 

başladı: yaptım. Beni sahiden deli .sandı ... 8/12/942 s:ı.lı günll Beyoğlu 
- Bu ustura sakal kesmez!.. Buradan gaçtı gitti... Şu usturayı • • " 
Söylediği şey tuhnfmıa gitml.FJ: göst.em1eseydlm seninle bu ısıcacıh 9/121942 çarşamba Beşiktaş 
- Ne keser ya?.. odada yalnız galamıyacaktık Zey- • • • 

.. 
Mülki 1 Uı\ 
Askerl 1 • 

• 3141 • 
Mülki 1 • 
Askeri ı • 
Mülki 1 • 
Askeri 1 > 
Askeri ı • 

» 2767 • 
Mülki 1 • 
Askeri ı • 
Mülki 1 • 
MülkJ 1 > 
Askeri 1 • 

3231 kaza numaralı 
3140 • 
6071 • 
1141 • 
3311 • 
1886 • 
1525 • 
2766 • 
4495 • 
:!833 
2973 
1181 
1401 
3210 

• 
• 
• 
• 

Bir anda nğu, bumu, gozıerı blr· H ""'f t Mao..şlar tediye edilecektir. nep... en ne gaç ı emme ... 
birine kan.şır gibi oldu. Bağırdı: Böyle söyllyerek bir kahkaha da- Maaş s::ı.hlplerlnln yukarda. bildirilen günlerde ve ellerinde bulunan 

- Bu ustura gırt.lalt keser, gırt- ha attı ve kolunu genç kadının be- fişlerdeki Saatlerde bankamıza mürncaatıarı ve bunun haricindeki müra-
la.k1.. 11 d 1 d caatıc.rın katlyen kabul edllemlyeceği ehemmiyetle Han olunur. (1774) ne o a ı! •. 

Bunu söylerken öyle acay•p bir 
hali vardı ki A.deta ıçlme bir ürperti 
çök~ti. Delirmiş mı !dl bu ndaın? •. 
İşi alayn vurarak gülümsedim: 

Arkadaşımla birbirimizin yüzüne 
baktık ... Bu ne akıllı dell idi ... 

<Bir yıldu) Ambar taracalan ·asfaltland1r ı l a cak 

n canım •. Mernk etme sen ı 
Ahmet sevindi .. Ve koynw1dan bir 

küçük kırmızı kese çıkarıp Musaya 
uzattı: 

- Al şunu .. Buradan çıkar ç:kmaz 
para bulamazsın! Bununla iş bulun
caya kadar geçinirsin. 

Musa para kesesini kims?ye göster
meden aldı, cebine koydu: 

- Allah r::ızı olsun senden, Ahmed
clğim! Sakın parnsız knlmaynsın. 

- Yok canım. nen parayı burada 
ne yapacağım? Gün g~tlkçc tekrar 
biriktiririm. Sen keyfine bak. 

Abmedln kini uyanmıştı. Zindan
da günler geçtikçe Ahmet, Benli Fat
manın yaptıl';ı fenalıı;ı düşünüyor ve 
hiddetinden mütemadiyen dişlerini 
gıcırdatıyordu. 

- Eğer Musa sözünde durur da şu 
kaltağın hesabını görürse, ahım yer
de kalmıyncak. 

Diyordu. 
Ertesi gün ö~leden sonra Musayı 

çağırdılar. Ko~u.,un kapısı açıldı. 
Kara Mehmet: 

- Haydi, gel bakalım, Alla.hın ta.. 
llhll kulu .. 

Diye seslendi. Musa arkadaşlarlle 
vedD.la.şarak beşinci kot;uştan çıktı. 
üst katta bir ufak dnynk faslı vardı. 

Adi suç sahiplerinden tahliye edi
lenlerin kıçına ylnni beş sopa vur
mak Metti, Kara Mehmet: 

- İyi ki bana düştün, dedi. Bugün 
sopa atacak halim yok amma, haydi 
yat bakalun .• Adet yerini bulsun. 

Kalafatçı Musa yere yüzüstü yattı. 
Zindan bekçisi sopalan hafifçe indirip 
kaldırdı. Musa, Yedlkule muhnfızınm 
elini öp~rck zindnndan U"Znklaştı. 

- Oh .. Diinya ne aydınlık, ne gii
zelmL~. Allahıml 

••• 
Kalafatçı Musa, Benli 

F atmanın evinde 

maz. Bir yıl yattım pisipisine. 
Fatma bu vakıtsız ziyaretçinin be

ldlı bir adam olduituııu anlrunıştı. 
-- Sana bir kk! ikram ctSc"m mcm

ııun olur musun? 
Diye sordu. Musa dudaklaıını büze_ 

rek giildü: 
Memnun olm::ık aa Uıf mı a ca

nım? Tam bir yılı.Jır hasretini ~ekiyo
rum onun .. 

Fatma dolaptan bir kadeh rakı çı
kardı ve Musaya uzattı. Musanın kl
min tarafından ve ne maksadla gel
di~lni bilmiyordu. Fatma, Piç Ahınedi 
çoktan unutmuştu. 

Musa rakıyı blr yudumda içt!. 
- Vallahi yer yüzündeki insanlar 

ne kadar mesut ve bahtıya.rdır. Her 
dilediğini bulur ve yaparlar. Biz ta
mam bir yıl zindanda neler çektik 
bilsen. 

- Allah düşürmesin bir da.ha. 
- Oradakilerin hepsi a.f bekliyor •• 

Hele bir kere padt..ııah ölürse •• 
Fatma, MlL<>anın sö-ıünü kesti: 
- Sus .. Öyle tehllkell şeyler söyle

me benim evimde. 
- Yerin kulağı vardır, demek ıstt

yeceksln amma.. Burada görüyorum 
ki ikimizden başka kimse yok. Eğer 
varsa susarım. 

- Hayır. Kimse yok. Fakat, bizi 
duyarlarsa, padiµhın öleccğlnl siz 
nereden blllyorsunuz dlye !kimizi de 
zindana atarlar. Allah ~kına benlnı 
evimde böyle .şeylerden bahsetme! 
Gel, sana bir kadeh daha doldura
yım .. Keyfine bak. 

Fatma ikinci kadehi de doldurdu. 
Musa hayretle genç kadının yüzüne 

baktı: 

- Biz zindıı..nda herşcyi konuşur
duk; ya.hu! insan hüniyete kavuşun
ca zlndandnki hayattan daha scrbes 
olacağını sanıyor. Halbuki burası zin
dandan beter. Ben, padlş::ıhın hasta 
olduğunu duydum. Eğer öhirse, yerL.. 

Musa sözünde durdu. Zindandan ne geçecek şehzade Ibrahlmln d"rhnl 
- Nasıl gırtlak?. 
- Basbayağı gırtlak ı .• İnsan cırt- Memlekette kaç radyo 

abonesi var 

Devlet limanları işletme umum müdürlüg"" ünden • çıktığı günün akşamı, ortalık kararır bir nf ilan edeceğini biliyorum. Sana 
• kararmaz Benli Fntnınnın evine gitti, bunu söylemek istedim. Sen <!e runma 

la!P ! .. 
Sonra usturası elinde ama kalk.. 

tı ... Bana yaklaş•ı: 
- Znten bu usturanın marlteuerı 

vardır. Marlfctıert... O tamnm !ki 
gırtlak birden kesti! •. 

- Ne diyorsun?. 
- Amma, valahİ bunu bilerek 

yapmadım ha... Dnnn baznn iylsaat
te ol:ıunlar mus::ıllnt olurlar Aklı
mn esiverir. -O zaman bu u~L~ra ı:e 
gırtlak kesmeden ynpamamı •• o se
fer de öyle oldu ... 

Son yapılan 942 istatistiğine göre 
memleketlmlzdek! radyo abonelerinin 
sayısı 113,595 dır. En çok radyosu olan 
şehir İstanbuldur. Abonelerh1 adedi 
42,933 dur. Bundan sonra 13,563 nbo
nesHe Anknrn, 6.574 abonesile İzmir, 
3,895 abonesile Bursa gelmektedir. 

Radyosu en az olan memleket Ha
kfmdır. Burada 15 radyo abonesi var
dır. 

B İ LLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 138 Yazan: (Va • NO) 

Biri: 'maldan arasından minimini bir de-
- Eyvahlar olsun. iki nişanlı ev- mir parçası çekip çıkardı. 

deydiler. Hizmetçileri de beraber. Ve: 
- dedi. - Jşte .şimdi bu hizmetinden d~ 

Diğer biri: layı hakkımı sana helal ettim. - dedi. 
- Reoitle Ferit kurtuldu. Çünkü Kalabalığwı arasında bir kadın 

yoktular. çığlıklar atarak: 
Üçüncü bir adam: - Milyarlar istemem 1 Sıcak bir 

- Ya Rabbi! - diye ellerini yü- yatak, aıcak bir yatak! - diye ko~u
züne kapadı. - Bakın infilaktan ycrdu. 
bacaklar, kollar uçmuş; bir adam Biri seslencü: 
da şakağı yarılmış, laboratuvar lta- - Polis efendi! Tutsanızal Ney-
pısının önünde, elinde anahtar, can- miş anlasanız a ı 
Slz yatıyor. Polis omuz silkti: 

Kalabalık arttıkça artıyordu. Aha- - Ha pu penum vazifem mitur'? 
liyi yararak, Kemal Mehmetle Or- - eledi ve ulık çalarak uzaklaştı. 
han Sami ve cüce Ruhi gelince, her- ••• 
kes ev sahibi doktorun etrafını alı- Bir seyya!l vapuru Galata rıhtı-
verdi. Bu arada, küçük adam, in- n.ından kalkmak üzeredir. Mcrdi
aanlnrın ı hacaklannın arasından sü- venden yubn, eller cepte, lakayıt 
zülür gibi geçti; yerde yatan cesedin bi. adam çıktı. Güvertede yürüme
Gzerine eğildi. tekall\ı.a etmİ§ par- ğe ba~ladığı sırada, kalpaklı bir po-

K«>,şlf bedeli (12.095 on iki bin lira doksan beş) kuruştan ibaret anbar F'nknt, Musa, kolayca nd:tm öldürecek korkakmışsın y::ı! • 
taraçnlarmın asfnltlanmnsı işi pazarlık.la ekslltmeyc konulmuştur. kadar cesur bir kimse değildi. O, en - P:ı.dlşnhın hastalığını ben ilk d('-

Muvnkluı.t teminatı (907,13 - Dokuz yüz yedi lira on üç) kuruştur. çok Benli Fatmayı yakındazı tanımak fa senden duyuyorum. Demek ki, zln_ 
İhalesi '1/12/942 tarlhlne r.ı.c:layan pazartesi günü saat on beşte Galata. merakile gitmişti. Kapıyı ~~vnşça danda. sultan Muradın yerine b~ka-

Rıhbmındakl Umum Müdtirlük binasında toplanacak satın nlma itOmlsyo- çaldı. sının geçmesi bile konuşuluyor. öyle 
nuııda ynpüacaktır. Pencereden ince blr ses duyuldu: mi? 

Şartname ve teferruatı her gün sbzü geçen komisyonda görüleolllr. Kimdir o? - ö;·'e ya. Niçin konuşulmasın? 
08!!8) - Benim, nblacığım.. Yab:tncı Konuşmak da yasak mı yoksa? 

--------------------.---------- değil, - Şurada burada cc•ezelik etırc~. 
Zayl - Iktisat fnkülteslndcn veri-

1 
Fatma bu scsl tanıynmndı. Fakat şunun bunun o.leyhlnde söz ı.öyıeıuek 

len 1490 numaralı şobekeml knybet- yabancı bir kimse olmadı~ına hükme_, de içki içmek gibi yasaktır.. Duııu 
7.ayl - Tıp Fakültesinden aldığım 

hüviyeti ka;> bettlm. Yentsıni çıka
racağımdan eskisinin hükmü ycktur. 

İsim Ali Gallp No. 2107 
tim. Yenisini nlaenğundnn eskisinin• derek kapıyı nçtı. bllmlyor musun? 
hükmü yoktur. Sedat • ıüceldili - Buyurun.. (Arlt:ısı var) 

lis, omuzuna dokundu: 1 Masanın ü:i.:erindeki kristal sura-
- Nereye adaş'? hilerdc renk renk içkiler var. Cüce 

- l la sen misin, Rıza efentu? Pen Ruhi, dolu bir kadehi havaya knl-
seni kelup telukten çıkarmiş itum... dırdı. 
Şimdi nen pcnu yakalny musun'? - Yeni gelinlerle güveyilerin şe-

- Yok yok ... Bunu benden um- refine içiyorum ... 
ma ... Eğer imdadıma gelip kelepçe- Hepsi de onu taklit ettiler. 
!erimi çö:ımeseydin, Köse Eminin Kemal Mehmet: 
bodrumunda feci şekilde ölüp gide- - Aziz dostumuz! - diye söze 
cektim ... Gene aferin sar:a ... Vicdan başladı. - Bu ak§am ne kadar içse
sahibi imiasin... niz sesini çıkannıyacağım. Hekimi-

- Ha pazi pazi victnn kullani- niz olmama rağmen sonsuz müsaa-
rum...... de ... Fakat yarından itibaren alko-

- Söyle baknlım ... Burada ne işin lün yudumu yasak 1 Yok, yok ... İti
var'? ... Gene hnzine peşinde misin? raza kalkmayın... Bu fedakarlığı 

- HazSıe tetigün da nelur? Köy bizim için yapacaksınız ... Sizi daha 
mitur, kaaapa mitur? ... Pen Avı-u- uzun seneler aramızda görmek jsti
paya giteyrum. yoruz ... Hayatınız kendinizden faz
Aynı lakaydi ile, elleri cebinde la bize aittir ... Bir daha katiyen iç

uzaklaştı. Polis, arkasından baka- memeğe, bilhassa bana sormad'l.n 
rak: İçmem eğe eöz vermelisiniz ... 

<- Kim bilir gene ne dalavere Küçül: adam başını önüıne iğdi. 
çeviriyorsun amma, neyleyim, beni Sonra, güç bir iııe karar vermiş in
kurtardın... Ben de seni yakala- sanların ifadesile, evvela gişelere, der 
marn ... > diye içini çekti. kcn dostlannın yüzüne baktı. Cevap 
Aynı vapurun sigara salonunda. bekliyen bir sabırsız.lıkLı kendisin

bir masa etrafında Türklerdeı:ı mü- den gözlerini ayırmıyorlardı. Ruhi, 
rekkep bir gurup toplanmıştı. gönüllü olarak harbe giden bir 

Rahat 'l.'e gcıniş koltuklara gö- kahraman feragatile küçücük elle.ri
mülmüşler... Hayattan memnun in- ni doktorun avuçlarına bıraktı. 
sanlar oldukları her hareketlerinden - Söz veriyonım 1 - dedi. -
belli... · Gerçi ı1imdiye kadar kendi kendime 

bir çok dcfalnr söz verdim. Fakat sizleri menınun görmek olacaktır! 
maalesef tutamadım. Size verdiğim - dedi. 
sözü tutacağım. Bundan sonra mü- Vapur hnlatlannı çözdi;, Bir kıla
saadcniz olmadan içmiyeceğim ... vuzun yardımile ağır ağır nhtımdl:n 
Hoş, kendi hesabıma hnyatıma kıy- uzaklaştL Beş kişilik grup, küpeşte
met vermiyorum: diri diri gömül- !ere dayanarak lstanbulun mnnzara-
mekten mucizeyle kurtulduktan sını seyrettiler. 
sonra bedava yaşıyorum demektir. Şayeste: 
Nihayet bana düşen vazifeyi de yap- - Bilmem nedense içimde yine 
mış sayılırım. Yaşamak veya ölmek bir hüzün var! - dedi. - Acaba 
benim için müsavi... Amma, ma- Çocukları bmıktığımızdan mı'? 
demki sizler öyle istiyorsunuz... - Adam sen de ... Nasıl olsa ge.ne 

Bakışlarında sevinç ve minnet dönecek değil miyiz'? ... Azami 3 ay 
vardı. Gözleri dolmuştu, sürecek bir ayrılık ... Dnlayı seyaha-

Handan yerinden kalktı. Onun timiz ilanihaye devam edemez d
koltuğunun arkasında durdu. Elle- bet... Biraz gezip oyalanıp şu kötü 
rile Ruhinin omuzlarını okşıyarak: hatıralarda.rı uzaklaştıktan sonra lii-

- Hepsinin namına size teşek- boratuvarımızm bu sefer harikula
kür ediyorum ... - dedi. - Saade- desini memleketin ortasında kurn
timiz.i size borçluyuz... Servetimiz.i cağız... Sultan Hamid in hazinesini 
de... Üstelik ben hayatımı da size bu yurdun hnynna snrfedeceğiz ... 
medyunum... Beni, mazinin yükü Genç kadın Cüceye döndü: 
altından kurtaran sizsiniz... Saye- - Hani şu hazineyi nasıl çıkardı-
nizde yaşıyorum... Sayenizde me- ğınızı harekctimizdct:'I sonra anlata
sudum ... Ve öyle sanıyorum ki siz caktınız'? ... işte zamanı geldi ... 
olmasanız tam manasile bahtiyar değil mi, Handan'? Merak ediyo-
olamıyacağım... Tuz ... 

Cüce Ruhi Handanın temasile ve Orhan Sami, içten gelen bir kah-
bu sözlerile mestolmuş gibiydi. Tatlı kaha attı: 
bir musiki dinler gibi sesini dinledi. - Tabii... - dedi. - Kadın 
Boynunu bükerek: tecessüsü... 1 loş görmeli 1 

- Benim de en büyük zevkim (Arkası v-,c) 



\t:~I :'lil 'Kl\Al': 

Tiirkçe - Almanca lfıgat 
(llEUSF.R • ŞEVKET) 

uzun yıllardanberl yüksek mühen
dis mektebinde ve teknik okulunda. 
Almanca öğretmmliğl yapan İstanbul 
Alman Hse.:i muallimlerinden - Fr~tz 
Heuscr Türkçe - Almanca lugatuu 
ehemntlyetıı bir surette genişleterek 
lJı:incl bir tabı halinde tekrar baı;tır
mıştır Bu tabıda bugün kullanıl
mıy~ keUmeler yerine kullanılan 
yeni sozlerln bulunmasına bilha~ 

Kars'ta tıbbi 
müsamereler 

Kars doktorları kış devre;! a,yhk 
tıbbi müsamereleri Ordu Evl ııalo
nwıda Askeri hastane başdoktonı 

Jinekolog Saim Sağlık'ın açış sözü 
lle ba§lamış ve mıntakayı sıhhi tef
tişe gelen kıymetli misafir Ordu Sıh
hiye mütehassısı operatör tuğbay 
Necatı Altıntas'ın reisliğinde devam 
etmiştir. 

AK?ŞAM 

1 Beyoğlu 
Satı§ B. Muvakkat Te, Semtl,mahallcst 
Lira Kr. Lira Kr. 

118 20 8 90 Beyoğlu İııbnü 

130 70 
88 68 

9 85 
6 70 

:ııı , 
:ııı Kalyoncu 
kulluğu 

75 • Kuloğlu 

Sokağı 
Dolapderc 
ve Babll. , , 
Ömer ha-
yanı •• 
Altıpatlar 142 75 

5000 00 
10 

375 oo Ortaköy Mecidiye Büyük Ayaz) 
.ma Çayır ) 

Vakıflar 

Cins! 
Ahşap 

Hane. , 
, 

Arsa 
İki ev ) 

metruk ) 

n.hır ve ) 

ağnçlı ) 

kuyulu ) 

bostan ' 

Sahife 7 

Direktörlüğü ilanları 

No. Hisse Tamamı 
Es. Y. Mlk. Mr.Ds 
146 134 
148 136 3/12 31 75 
150 138 3/12 55 25 .L 

1 
3 1 9/36 71 50 
1 5 l/ 4 80 00 

1 30 ) ı 

s 30/1 ) Tam. 870 00 Hududu: Bir tarafı Çayır sokağı T• 
• 1 30/2 ) Hacı Papa, Nevrlkyan Nl.§an bahçele-
19 rl, Sbnon tarlası ve bir tarafı Bal-

mumcu ~tllğl, diğer tarafı Kastı 
bahçesi, Yahudi mezarlııtı, Ayazma 
80knğı. 

dikkat edilmiştir. Lflgat aynca riya.. 
slye, hayvnnat, nebatat ve tıbba ait 
birçok yeni kelimelerle zenglnleştırlL 
miştir. Lftgatln hnzırlanm~da üni
versite ordinaryüs profesorlerlnden 
Dr. Rltter gibi yfıksek salA.hlyet sa
hibi bir ilim adamının yardımı te
min ed!lmiştlr. 

Ordu veteriner mütehassısı albay 
Sellm Bayav ile beraber garnizonun 
sivil ve asker bütün doktorlan, d1f.. 
tabipleri, eczacı ve veterlnerleıinln 

hazır bulunduRu bu tıbbi t,oplantıda 
operatör SalA.hattln Baş (Harp cer
rahisinde erken müdahalenin fay
dalan) ndan bahsederek bazı vaka
Jnr göstermiş, dahiliye mütehassısı 
Sedat Altuğ, Sıılfamldlerln muzır te. 
sirlerlnl hu!Asa etmlş ~e n.tsaiye 
mütahnssısı 8alm 8al;hk (Üç hafta 
geciken ateşi! blr dış gebellk vakası 
ameliyatından sonra kan vermenin 
<Kurtnncı tesirinden) bahsetmiştir. 

Yukand:ı mahalle. soknk ve kapu numara1nn ı1e hisse mlkd:ırlıın yazı1ı ah~ap ev, arsa ve bostanın mlilkJyetıerı peşin para lle sntılac:ı.~ından ~ 
beş gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmı§otır. İhaleleri 14/121942 pazartesi günü saat on be§de Be~ıu Vak1flaı: İdaresinde yapılacaktır. 1stekl!le• 
r1n hizalarında yazılı muvakkat teminat akçelerilc blrllkte Akarat Mahlillô.L knlemlne müracaattan. (1812) 

Bu faydalı eser Unlversum mat
baasında basılmıştır. Bezden ellili 
ol:ırak satış fiati 10 Türk lirasıdır. 

* Eminönü Halkevinden: Evimiz 
Temsil şubeslnı1 h:ı.zırladığı Kırat 
Ödlp plyesı 28111/1942 cumartesi gü
nü gece saat (20) de Evlmız snlonun
da b şlıyacaktır. Davetiyeler Büro
muzdan alınabil!r. 

••• * E. nu Halkevinden: Spor şu-
be'll idare lıey'etınden lnhllô.1 eden ıki 
Aza yerine yenid~n intihap yupıla
c ndan şubeye kayıtlı butun fıza
l"rın 4 Xll/1942 cuma günü saat 
18 d Halkevine teşrifleri r!ea olunur. 

4lf 1f * B yoblu Halkevinden: ı - Halk: 
evim zde parasız Türkce derslerine 
kayıt ve kabul ay başına kadar de
vam edecektir. isteklller her gü.'1. 
idareye müracaat edebilirler. 

Buru sulh hukuk mahkeme in-
den: 942160 

Bursanm Camı Kebir mahallesinde 
Çıknkçı soka ındn küln bir tarafı 
Hamam sokağı ve blr tarafı Şeker
ciler sokabı bir tarafı Receb ve Hüs
nü dükkll.nlan ve bir tnrnfı hamam 
ııe çevrili evknfn lcarell (30) pafta 
461 ada 13 ve 14 parsel (55) buçuk 
metre murabbaı arsanın lki cııd
d"ye nazır cephesinde 40 met-
re murabbaı camlı çercevc!erl 
müştemil ve (2250) lira kıy-
ınctl muhammenell bir bab dük
tAn <20> hisse ltrbarlle CS> hlsse.sl 
Şemscttln kızı Huriye ve 3 h' sesi Is
mall kızı Rahlme ve S h1sses1 Hacer 
ve 3 hissesi Firdevs ve 3 his.sesi İs
m3ll oğlu Ali ve üç hLc:scsl Münevver 
uhdelerinde olub mezkur dükkll.nm 
tamamı şuyuun izalesi 1ç n açık art
tırma ne Hi/12/IH.2 fanhlne rastla
yan snh gUnü saat 15 den 16 ya Jta.. 
dar Bursa ikinci sulh hukuıc ınah
temeslnde satış memurluğunca !ha
lesi yapılacağından aHlkad:ır ve müş
terilerin kıymeti muhamll!cncslntn 
yüzde yedi buçuğu nlsbetlnde pey ak.. 
çeslle gelmeleri ve arttırma bedeli 
muhakemece kıymetinin yüzde yet
miş be~ı bulmadııtı takdrlde en faz. 
la arttıranın taahhüdü baki k.almak 
üzere (10) gün dnha temcUt tle art
tırmanın 25112/942 tarihine rastla
yan cuma günü saat 15 den 16 ya 
il.adar tekrar müzayede olunnrak en 
çok arttırann lhalcsı lcrn edileceği ve 
şartname tnrlhl JI!lndnn itibaren 
mC'Lkfır mahkemede herkese açık bu
lunduğu ve irtifak hakkı olanlar 
ve ipotek sahibi nlncaklılarla diğer 

nlt'lkadarların gayri menknl üzerin
deki haklarını ve hususile faiz ve 
masrnra dair olan iddlalannı müsbit 
evraklarını (15) gUn lçlnde satış me•
murlyetlne blldinnelerl ve aksi tak
dirde haklan tapu slclllerlle sabit 
olm:ıdıkça satış bedeli ynplaşmasın
dan hariç kalacnklan ve beleôlyeye 
alt delliıllye resmi ile llınle ltnrar pu
lu ve tezkere ve kazanç verglsi ve ev
kafa nlt taviz bedeli alıcıya alt oldu
~ mm olunur. 

Zayi - Emniyet Sandığuıdald 75 
numaralı vadesiz tnsarruf hesabnn
da kullanmakta olduğum muhrümU 
zayı ettim. Yen!sİni kazdıraca~dan 
esklslnln hfikmü yoktur. 

Küçlikçekmece Safa Yolu Yeni ma
hallede Kadri kızı Emine Karataban 

Bu mevzular üzerinde pek hara
retli, istifadeli münakaşalardan wn
ra SıhhLye mütehllSSlSl Altmtas'ın 
ordu sıhhiye hizmetinin önem ve 
başarılan hakkında kısn, veciz bir 
soylcvllc toplantı son:ı. ermlştlr. 
Kış devresi tıbbi toplantılan Do

ınunevı snlonundn devam edecektir. 
Müsamere her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 5 de başlanacaktır. 

Bütün nebati yağ tasirhanelerinin ve 
müstahsillerinin nazarı dikkatine 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
- 16/11/1942 tarihinde yürürlüğe> giren 4307 sayılı kanun 

gereklnce bütün zeytinyağı vesnir nebati y:ığları istihsal eden sınat 
müesseselerden ve muamele vergisi karşılığı olarak tesir ve istihsal et
tikleri yağların yüzde on iki buçuğu Devlet hcs:ıbınn aynen alınacaktır. 

Bursa ulh hukuk mahkomcsln- 2 - Yine 14111/1942 tarihinde yürürlüğe giren 393 sayılı ko-
den · 942162 ordinasyon kararnamesi gerekince istihsal edilt:ı.ı yağlann yüzde 15 i 
Bursanın Şerl'fett n Paşa nıahalle- hükumetçe tesbit edilen fiatlerle ticaret Vekaleti nam ve hesabına satın 

sinde Tek sotakda 13 No. rvde alınacaktır. 
Mehmet oğlu Mehmet Ba rıkıınllı> 3 - Bütün memleket dahilinde birinci ve ikinci maddelerde zik-
Elmalık mahnlleslnde 27 No. evde d"I wl ]J·· ·· d J •· ·k· · del deki ... h t ~ tttl Ev d re ı en yag arın tese umu, epo anması, tevzıı ve ı ıncı ma e 
me me .,._..,.ae n TCnUS arasın a w} )[•• •• •. •• k" b d 11 • • d" · • ") 8" l°w• • 
müşterek olup kablll taksim olmadı- yag arın tesc umunu mutcn ıp e e erının tc ıyesı ışı e ır ıgımız tav-
ğınd:ın şuyuun izalesi ı~ın satılarak zif edilmiştir. 
bedelinin hissedarlara hlsseJerı nls- 4 - Ege bölge.s!..,de bu i~ Birliğimiz tarafından doğrudan doğruya 
betinde paylaştırılmasına Bursa ve diğer bölgelerde Birliğimiz namına aşağıdaki teşkiller tarafından 
lklncl sulh hukuk mahkemesinin 17/ yapılacaktır: 
9/942 t-ar.h ve 942/1121 No. llaml e 1 Marmıırn bölgesi - Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri 
karar verllen Bursada Elmalık ma.. Birliği tarafından 
hallcs1nde ve sokağında 27 kapı Nd. İstanbul ve Trnkyapölgesi - lstanbul Ticaret Ofisi tarafından 
vetl tnpnca 5k~6 a1daı 35 parselde kn- Adana Mersin ve Hatay belgeleri - Çukurova Pamuk Tarım 
yı ı yansı ı4rg r ki katlı fevkani 5 K. ·n · B" ı·v· f el 
iki oda ve bir sofn ve tahtanl iki oda atı~ oope~?tı ~rı ır ı?ı tara ın an. . 
ve bir sofn ve bir mlkdar b:ıh c e Gazıantep Bolgesı - Gazıantep Fıstık Tarım Satış Kooperatıf-

ç ' 1 . a· ı•w. f d Gökdere suyunu havı 07UQ) lira en ır ıgı tnra nı an. 
kıymeti muhammenell dosynsında 5 - Tesellüm ve ödeme iıılerinin biran evvel yapılabilmesi için, 
mevcut ehli vukuf raporundan ani~ ndı geçen kanun ve kararnameye tevfikan zeytinyağ vesair nebati yağ 
şılnn bir bap evin ynnsı Mehmet oğ- müstahsillerinin hükumetçe satın alınacak yüzde onbeş yağ mahsulü için 
lu Mehmet ve diğer yansı Mehmet mal.:ıllin en büyük mülkiye amirine vermekle mükellef bulunduktan 
Şerefc?t:.!.n uhdelerinde olup mezk\lr beyannamelerin birer suretini Birliğimize veya diğer bölgelerde Birliği
evln tamamı tarihi llhıdau ltlbaren rniz namına hareket edecek olan dördüncü maddede yazılı tctkillere 
20 gün ,mildd~Ue açık arttırmaya i.~e göndermeleri kendi menfaatleri iktizasıdır, ve ehemmiyetle tavsiye olu
l5/l2/942 tarıhlne raslayan salı gu- nur. Bu suretle bu yağlann biran evvel tesellümü için tarafımızdan tcd-
nü ı5aat 15 den 16 ya kadar Bursa b" 1 k b deli · · ·· ı d" · ·· k'" 1 akt 
S il h k k mahk sJ d t 

ır a ınara e erının surat e te ıyesı mum un o ac ır. 
u 1 u u eme n e sa ış me- • 1 d ı · · 1 k B" ı· 
murluğunca yapılacağından almak . 6 - Tasırhaneler ve mengene er. c mua~c e vergısı o .ara .. ır ı-
ısteyenlerln kıymeti muh:ı.ınmcncsL ğımize veya adları yukarıda yazılı t•şkıllere teslım edcceklen yagların 
;nln yüzde yedi buçuğu nisbetinde cins ve miktarını ve ihtiyaçları olacak kapları vaktinde bildirerek bunla
pey akçesile beraber ge)mefcrl ve nn biran evvel kaldırılmasını ve bu suretle fnbrikalarının normal çalı~ 
arttırma bedell muhammen luymc- ma imklnlannın azalhlmamasını kendileri temin ctmi~ olacaklardır. 
tinin yüzde yet.mi§ beşini bulmadığı 7 - Verilecek beyannamelerin aynen alınacak muamele vergisi kar
takdlrde en fazla arttır:ınm t:ıahhü- §ılığı yağlar için Tcşrinisnni 16 dan .,, e satın alınacak % 1 S ler için Tc~
dü baki kalmak üzere arttırma 10 rinisaı:ıi 14 tarihinden itibnren istihsal edilmiş ve edilecek yağlar jçin tan-
gün daha temdlt ne 25/12/942 tarlhl- • d"l . 1" d 

s1 .. " 
15 

d zım e ı mesı nzım ır. 
ne ra ayan cum:ı gunu saat en • . . d v d el .. kt t 1-16 ·tm kada tek " el 1 Fazla malumat ıçın her zaman ogru an ogruya me up ve e 

.,_ r rar muzny ae o una- fi s· ı•w• . .. d"l . 
rak en fazla arttırnna ihnle dlleccğı gra a ır ıgtmızc muracaat e ı mesı. 
ve şartname tarihi Handan ıtıbaren Telgraf adresi Tarım İzmir - Posta kutusu: 220 
mezkur mahkemede herkese açık Telefon numarası 3118 
bulunduğu ve irtifak hakkı olanlnr 
ve 1potek sahibi alac:ı.khlarla diğer 

alll.kadarunn gayri menkul üzerinde
ki haklannı ve hususlle faiz ve 
masrafa d:ı.lr olan iddlalnnnı müsblt 
evraklarını 15 gün içinde satış me.. 
murlyetınc blldlrmelerl aksi takdirde 
haklan tnpu .slclllerlle sabit olma
dıkça satış bedel! p:ı.ylaşmnsmdan 
hariç kalacaklnn ve belediyeye aıt 
delliı.llye resmi ne lhale karar pulu 
tezkere ve ferağ harcı ve evkafa nit 
taviz bedell alıcıya alt olduğu ilful 
olunur. 

Karar hülasasıdır 
İhtıkfı.r 942/474 
Milli korunma kanununa muhnle 

fetten Beşiktaş Köprü başında 17/l 
numarada sebzeclllk tlcaretıel meş.. 
gul Dede oğlu All Yaşe hakkında İs
tanbul !kinci mllli korunma mahke
mesinde cereyan eden muhnk<>mesl 
neticesinde suçlunun filli sa.bit oı
dUb'tından mllli korunma. kanununun 
31/2, 59/3, 4 ve 63 llncü maddeleri 
mucibince beş lira para cezası öde
mesine ve yedi gün müddetle de 
dükkanının kapatılmasına ve hüküm 
katileştlğlnde ücreti suçluya alt ol
mak üzere karar hülD.sasının Akşam 
gnzetesinde neşredllmeslne 27/8/942 
tarihinde karnr verildi. (1798) 

Deri ve Barsak Arttırma ilanı 
Türk bava kunımıı İstanbul vilayet şubeslndr.n: 
Kuroan ~ayramında teşkilatımız tarafından Uıplanacak deri ve bar

saklar p:ı.znrhk suretlle nyn ayn arttırmaya konulmuştur. 
2/12 942 çarşamb:ı günü saat onda nrttınlmnsı yapılacak olan fiat mu

vafık göriilürse ihale edilecektir. Tallplerln nnklt veya Devletçe muteber 
bir banka mektubu olarak deri için bin beş yüz, barsak için de üç yüz Ura 
muvakkat ti!mlnııt ni:celcrlle mezkOr gün ve saatte Cnğnloğlund:ı.kl şube 
meı kezinde bulunmalan. 

Şartnameleri anu edenler vllavet şubesine müracnatıa alabil!rler. 0562) 

Memur -ahnacak 
Hariciye vekaletinden 

Harfclye VcklUettnc, talimatnamesine tevfikan müsnbakn Ue 11 inci dere
ceden memur alınacaktır. 
Müsabaka in\Uhanı 14 blrlncl kfınun 1942 pazartesi günü sant 9,30 da Ha
riciye veuıetlnde yapılacaktır. 

Müsabakayo. iştirO.k için taliplerin memurin kanunun 4 üncü maddesln
dekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalan H\zımdır. 

Hukuk mülkiyenin siyasi ve idari §ubelerlnden ve fakülte derecesindeki 
yüksek tıc~ret mektepleri veya hariciye mesleği lle alA.kası bulunan mümasll 
ecnebi yük~ck mekteplerinin birinden mezun olmak ve yaşı otuzu geçmemiş 
bulwımnk. 

Askerliğini yapmnmış olup da her hangi bir suretle muvakkaten tccll 
edilmiş olnnlar imtihana glreb!llrler. Ancak muvaffak olduktan takdirde 
nsk<>rllklerlnl yapıp dönünceye knd::ı.r namzet ol:ı.rak knlırlar. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
l - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme (eleme) 
2 - Hukuku medeniye, hukuku düvel; hukuku hususiye! düvel. iktisat, 

mııliye ve tarihi siyası (1715 den zamanımıza kadar) (tahriri ve şifahi) 

Zayi - İstanbul emniyet dördilncü 
tubeden aldığım 31/6309 nmnaralı 
Jtamet tezkeresını kaybettim. Yen1s1-
D1 alacağımdan estishıln hfikmü yok
tur. 

Zayl. - Güzel Sanatlar Akademl
sbıden H/9/937 tarihinde aldıRım 

Gul~ o~lu All Gullmzade t.aacH!mameyt kaybeWm. YenJslnl 

3 - Üssü mizanı doldurmak şartlle (alınacak adede göre) en fazla. nu
mara. alanlar müsabakayı kazaıımış olacaklardır. (Müsavat halinde Fransız
cadan başka bir ecnebi dlltne vuku! sebebi tiichandır.) 

Taliplerin mektep şahadetnamelerl. askerllk vesikaları, iyi durum ve sat
lıJt Jı:Ağıtlarlle hüviyet cüzdanları veya tasdikli aureUerlnln bir ıstlda ile 4 
Blrlr.cJt!n\Ul 942 akpmma tadar vetllet slcll n memurin dalresl umum 
müdürlüRftne tevdi etmeleri IAzımdır. (Bu tarihten t0nrakt mtıracaatlar 
kabul ohmmaz.t 

alacatımdan esk.lshıJn hillanü yoktur. 
zayi _ Emniyet Sand$zıa 35821 22 numarada mukayyet Ekrem Öğeı 

ft 42078 .sayılı bonolarla tevdi ettJ11m Zayi _ Güzel saııatıar Alradf'mlsl 

paralar 1çln k'nllanm:ı.kta oldugıım yük.sek mimari oubeslndqn al<iıtun 
m~hrll zayi ettim. Yenisini yaptıra- şebekeyi kaybettim Yenısını alaca-
catımdan esklsbıln hükmü yoktur. tınıdan eskisinin hbtı yoktur. 

Mustafa Demiröz 2948 No. lu Milnlr Ansan 

Dikkat: Tarlht siyasi gelecek seneki imtihanda 1648 den zamanınusa 
kadar olan devreyi ihtiva edecektir. 0669) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesinde: Hayatı ve 'fıbbl kimya, Hljlyen Patolojik Anatomi, 

üçürcü iç hestnlı.klan, Fen fakültealnde: Unıumı Botanik, Galenik, Sma.1 
kimya. Hukuk fakültesinde: Devletler hukuku, ve İktisat fakültesinde: İkti
sat, İşletme doçentllklert açıktır. İsteklilerin yabancı dil imtihanları 28/1/943 
perşembe günü saat 9 da yapılacaktır. Namzetliği vekllllkçe kabul edilenler 
tezlerin! derhal Jüri heyetine vermeğe mecburdurlar. 

İsteklilerin .sıhhat. raporu, tıeş foto~raf, nüfus tezkeresi örneği ve ıımı 
hüviyethıl gösteren flşlerlle (fişler tedris işleri kaleminden istenecektir.> 
21.1.943 tarlhlne tadar Rektörlü~e baş wrmaları. 0769) 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DiŞ 

Tnfsllll.tıı evsafı şartn:ımeslnde ynzılı bir ndet ve 1925 lira tahmin bedelll 
el ktrl~ motorlle akuple edilmiş 22 mlllmetro deler makkap tezgfLhı 1.12.942 
salı günü saat 15 de İstanbul - Taksimde jandarma satın alına komisyonu
muzda açık eksiltme ile alınacaktır. Muvakknt teminat 14• Um 38 kuruştur. 

Ve Bütün Ağnlan Derhal Keser. Her Eczaneden Arayınız. Şartname her g{ln komisyonumuzdan para.sız alınır. iıııtekUJerin vesika 
ve teminat mektup yeya makbuzl:ırile ebllime ailD.,. ..-c1e komisyon 

Tütün ve içki bayile
dikkat nazarına • • 

rının 
inhisarlar lstanbul Baş 

müdürlüğünden : 
28/11/942 sabahı her bayi elinde mevcut siga• 

ra ve içkilerin ve ispirtoların nev'i ve şişe hacımlari 
itibarile mevcutlarını birer beyanname ile aynl 
gün akşamına kadar en yakın İnhisarlar deposu· 
na bildirmeleri ilan olunur. (1791) 

Açık içki satan bayi e
dikkatine • • • 

rının nazarı 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçkili lokanta, birahane, gazino, Bar ve emsali 

mahallerde açık olarak içki satan bayiler ellerin
de mevcut içkileri satabileceklerdir. 

Ancak 28, 29/11/942 cumartesi ve pazar gün· 
leri aksamları ellerindeki mevcutlarını birer be· 
yanna~e ile açık bulundurulacak olan depoları· 
mıza vermeğe mecbur oldukları ilan olunur. 1826 

Puvantör ve anbar memuru alınacak 
l\lünakal.lt \'ekfıleti devlet Umanları işletme umum rnüctürliiğiıntlen 

Kadromuzda münhal bulunan puantörlük ve nnbar memurluğu 1çm 
3 blrllicl khı\Ul 942 gün'ü saat 15 <le umum müdii1lük merkez blnasınc\n yn.
pılııcak lmUhan ile lUzumu kadar memur alınacaktır. 

.Aranılan şartlar: 

1 - Memur olabllecek kanunı evsafı ha~ olmak ve 35 yaşını geçm~mek, 
2 - Filen askeı1iğinl yapmış bulunmak, 

3 - Orta mektep mezunu olmak, 
• - Sıhhi durumu bu vazifelere müsait bulunmak, 

5 - Yukarda yazılı vesikaları ve dörder adet foto~ranan Dlşlk olarak 
bir dllekçe 1le umum müdürlüğe ı blrlncl kAnun 942 akşamına kndnr mü-
racaat etmiş olmak 11\zımdır. d62h 
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Li M ON 
ÇiÇEKLERi 

A K 9 t. ~.:. 28 Teşrinisani 1942 

ÇIKTI 

Avrupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf edilmlyecek derecede nefis 90 derece limon çiçekleri HASAN kolonı .. bilyflk feclakArlıklar netJcesl fstlhzarma muvaffak o~uştur. HASAN Deposu 
ve şubelerinde cep §lşesi 50 • 1/16. 80 • 1/8 150 • 1/S 300 • l/ı U5 • 1 kilo 900 lnınqa satılığa çıkarılmıştır. NESRiN limon çl9*J.erl dahi çıktı. Fiatlerl fUDlardır. Cep şişesi 35 • 1/16 60 • 1/8 100 • 
1/4 175 • 1/3 225 • 1/2 2'75 bir kilo 525 kuruştur. 

BeyojlUDUn en t.k ve en nezı~ 

• 
1 

Salon.ınJ<. Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 
geçirmiı olursunur. 

Her Ak,am MASARIK ve arkadaılari 
DİZORı HRlSTO MNlMATlDtS ve Tenor AVYERİS. 

Aperitiften sonra da saat 1 O dan itibaren açılnn 

STUDYO'da Dans ediniz. 

YENi ÇIKTI 

B • 
1 

KONTRAKT - PLAFON 
DEKLARASYON ve OYUN 

Bu kitap, Briç oyununun Deklfil'asyon prensiplerini ve klğıt
Iann nasıl oynanacağını açık bir lisanla ve etrafile izah etmek
tedir. 230 sahifeden ibarettir. Fiatl l ~O kuruştur. Her kitapçıda 
bulunur. 

MASA R 1 K ve Arkadaştan. Telefon: 43848 Satış yeri: SEM1JI L'CTFİ KİTABEVİ 
, ............................... ..,~ ........... um ............... _.., 

--· En makbule geçecek hediye --.. 
Dünyada büyük tC>hret karanmıt İngiliz marknlı bir 

P A R K E R 
D O L M A K A L E M l D t R. 

-..---• Her kırtasiye ve büyük mağazalardan iıteyfınlz. 

Iyl blr goz mütehassısına lhUya.
yncınız oldu~u gibi, fenni bir gö-ı
hıkçllyc de ıhtlyncınız vardır. 

FID."Ni GÖZLVKçl! 

ZIYA AK U ve Şk0 
1 

(Eski ismııiJ Hakkı) 
1

111"V.<,.,.,... 

Gözll\k reçeteleri fennin en son 
şartlan dah1llnde kemali dikkat 
ve itina !le yapar. ZEİS9 PUNK
TAL gfulük camlan ve en son 
model gözlük çerçeveleri bulunur. 

ADRES: İstanbul Sultanha
rnıım l'.cnlcaml cadde 1, .So. 2Z 

Vrolog - Operatör 

Or. SUPHi AHIN 
İdrar ve tenasül yollan hastn

lıklnn mütehassısı. Tabı\m Sı

rnscrvller caddesi No. 59. Tele
____ fon: 49284--••• 

$EKER 
Vucuda ızn nafi 

gıda olduğ~. kadar 

G.. ll'k GtQdZ E,N uze ı su u e cılde 
en elverıslı bır 

mus+ahıardır ... 

R 
isviçrenin maruf presizyon saati 

Beyoğlunda Lion Diamandştayn 
Galata'da: OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

Müesseselerinde: sablmaktadır. 

------•Ne zaman olsa slzln terzınız•-----.. 
Tüccar Terii fEKiR YILM Z 

·6lacRkt:r. 

KAŞELERi 

30 senedenberi 
Meşhur bir 

Güzellik reçetesi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekiletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kat• alınabilir. 

1 
En sert ve en donuıc blt cildi 

Temiz lrullamlmış 

Satılık Elbiseler 
Bir siyah, bir Orl blr Fantazl 
3 palto, bir frak takımı, 2 sme
klng takımı, bir jaket atay ta
ve Redingot satılıktır. Çarşam. 
ve Redlngıt satılıktır. Çarşam

bıı. ve pazar gUnlerl öğleden ev
\"el görüleblllr. F~atl toptan 
800 liradır. 

Moda Deniz Kulübü kap:cı.sı 
Sevkl'yP müracaat. 

Halka Mahsus Sıhhi Eser -

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıatır. 

Her yerde POKER tra§ 

bıçaklarını ar;;r.mz. yumuzatıp beyauat.ma.k. &tyah 
nolı:t.alan gldermet ve açık me.sa· 
melert sıkJa$Urmaır. ıçın <Beyu 
renltt.ek.1 yağsız) Toknlon Kremini 
• uzun seneler tecrübelerlnı ıe· 
çirmiş güzellik reçeteslnJ • kulla· 
nınız. 

KAD~~ARDA, ERKEKLERDE .. _ .... __ .......................... _ .. __ illi 

Tokalan Kremi 

Bel soğukluğu 
hastalığı ve tutulmamak çareleri. 
Yaznn: Dr. CAFER TAYYAR 
KANKAT. Tevzi yeri: INKILAP 

----KITAPEVİ. __ Dm .. 

DANSLI MATiNELER 
ÖZGÜRÜN 

Ait B~c ~ d 
Her Cumartesi ve Pazar sant 17,30 

Pek yakında KOKTEYL SAA Tl sürpriz 
Her Pazartesi ve Perşembe giinlerl 

Mum Geceleri, Tenbel Gölgeler! •.• 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Reveyon ve Yılbaşı Gecesi için büyük sürprizler hazırlanıyor. Şehir Tiyatrosu Dram kısmı S3.hne çatısının ta'mlri (2490) No, lu ka-

Adres: Galatasaray Yenlçarşı raddesi nnnun l46) ıncı maddesinin (B) fıkrasına tc\"flknn pazarlıkla yaptırıla-.. _____________________ .. crıktır. 

SAYIN HASTANE BAŞHEKlMLERlNIN 
NAZARI DİKKATİNE: 

Bozulmllf alltı cerrahiye tamlr edilir nikelaj ve 
Kromaj yapılır. 

Dr. HALiL SEZER KARYOLA 
ve Madeni Eıya Fabrikaıina Müracaat 

Adres. Sirkeci Demlrka ı Cad. No. 7 

Ke§lt bedeli al95h lira c93• kuruş \"e teminatı 129311 llm a:25o kuruştur, 
Kt'§if ve şartname Zabıt ve MuamelA.t Müdilrlfığil knlemlnde görülebillr. 

İhale 30/11/942 pnznrtesı günü saat 14 de Dalmt Encümende yapıla· 
crktır. 

Taliplerin teminat naakbuz veya mektuplan Fen İşleri Müdürlüğüne 
nıüracaatla alacaklnn Fennl ehliyet ve kanunen ibrazı llzıın gelen dlter 
\'eslkalarlyle ihale güntl muayyen u.atte Dalmt Encümende bulunmalan. 

(1791) 

Sumer 

TE KA DE RADYOSU 
Uzun ve devamlı tetkik ve tecrübeler mahsulüdür. 

Osman Şakar ve Şk. A. V.~EüNeGllE R 
Bankalar Cad. No. 59 

TAKSiTLE 
SAT1 

1 - 'ı'am cıSüperheterodiqueı> 
alıcı 

2 - Devasa kudretli bir ma
kine. 
3 - Seste sadakat ve kudreti 
yüksetilmiş son sistem ıa.ın
balar. 
4 - Ses ve ton ayan ve para.
zıt kesme tertibatı. 

Asicurazzioni General1 Han 
No. 31 

TE KA DE 
Radyodan anlıyan makinesi 
~ - Sartiyatta tasarruf. 
6 - Munzam oparlör ve gra
mofon tertibatı. 
7 - Yeni sistem termik sigor
ta 
8 - 13 metreden itibaren kı
sa dalga. 
9 - Yüksek randımanlı antt
f edJng tertibatı. 

10 - Pürüzsüz muslld. 

EvvelA dönemeçli şekilde sarılmış, 
bir tel tekrar ·aynı şekilde sarılır• 

Neticede. 

'J.'lı santim uzunluğunda bir telde . " . 
3.600 sargı' husule gelir. Bu da 
tekrar birbirine temas etmiyen yüz~ , 
den fazla dönemeci ihtiva eder'J. 

Bu ameliye gözle tefrik: edileme~ 
Faydası: 

Mümkün olduğu kadaı cüz'i eo~ 

~utma _sathına mukabıl azami ışık 
temint. Bunun için 

OSRAM-(ID .. AMPÜLLERl 
Az cereyana mukabil bol ışık verir. 

y alDJZ bir defa Bayatmn mtiddetlnce alı: At· 

İçin 3 lira ıamun btedıtınts renr• kf'nc!l 

gönderirsiniz 1ı:enı1Jne bo1•1•blllnlnb. 

StaJlanmı Parlste yaptım. Para lle aaçlannmlan bir parçayı ıöndertt. 
ken ıetediılfnlz rengt de IQtfen yazınız. 

ADRF.S: İstanbul posta kutuau No. 427, .Ta.ıra ile de muhabere Od111r. 
Profes6r NİMET SELÇUK 

Bank 

YERLiMALLARPAZARLAR T-Ü~üRriL 
• Komprimeleri derhal geçirl~~ 1 

MÜESSESESİ MÜDÜRLOCONDENı 

.. Kutusu 35 kuru tur. . · -~ ithal mallarının serbest satışa çıkarlldığı hakkında 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri llalkınuzın giyim ihtiyaçlaı1lll ithal ınallal'lyle de karşılamak üzere Manifatura İthnIAtçılan Birliğinden aldığımız 

1 _Takriben 15~~~~a!1:a'!a~~!~!~~~~~dırııccektır. Gömleklik, pijamalık, muhtelif basmalar ve salapur çeşitleri 
ı - Muvnkk t teminat maktuan 285 liradı'". Bahçekapı, Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy mağazalarımızda aatııa çıkanlmııtır. 
S - Pnı rhk 12 942 çarşamba günU saat I5 de Metro Hanın 6 inci Serbest satılan bu mal!ardan istedi kadar ahnabilece"' sa halkımıza anolunur. 
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