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BON karşısındaki sokakta). 
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Cumhurreisimizin nutku her 
tarafta büyük akisler yaptı 

BU TELGRAFLAR 

lngilizler Mısır' da 25 kilo
metre kadar ilerlediler Bütün bitaraf gazeteler nutuktaki fikirlere 

tamamile iştirak ediyor Şimdiye kadar Afrikada görülmemiş 
derecede büyük tank muharebesi oluyor Zürih 3 (E.P.) - Türkiye Cumhu

fiyetin1n 19 uncu yıldönümü ve Rel
~umhur İsmet İnönünün son nutku 
:lsviçre matbuatında büyük akisler 
uyandırmıştır. cıNeue Berner Zei
tungıı neşrettiği bir yazıda ezcümle 
§Öyle diyor: 

cıAnkara, menfaatleri akort etme
te ve biribirile harb halinde bulu
nan büyük devletlerle olan mfu:ıase
batındıı. müvazene temine mükemmel 
bir surette muvaffak olmuştur. , 
İnönü. son derece nazik bir zaman

~a Atatürkün m1rasını muhafaza 
vazıres1 ile karşı karşıya bulunuyor. 
inBnü, bu mirası h1ç bir zarara uğ
ratmaksızın dünya sulhuna kavuştur
mak azmindedir. Türkiye Cumhuri
yeti, bu yoldaki gayretlerinin mu
vaf!akıyetile iftihar edeblllr. Bllhas
sa son üç harb senesinde görüldüğü 
gibi. Ankara hükümeti bu devletin 
korucusu Atatürkün, her şeyi Türk 
gözü ile görmek prensiplne aynen 
sadık kalmıştır ve bundan sonra da 
sadık kalataktıt.» 

cBesler Natlonatı;eitungıı gazetesi 
•Türkiye boş emniyet hislerine kapıl
mıyor:a başlığı altında neşrettiği bir 
yazıda ezcüınl diyor ki: 

cıTürk1yenln ne kadar doğru dü
rüncelcrle hareket ettiğini ve onu 
idare edenlerin bugünkü vaziyetin 
ortaya attığı 1mkinları ne kadar 
ciddi bir surette göz önüne aldık
larını İnönü'niln son nutku ~ıkça 
lspat etmlştlr.11 

laveçteki tefsirler 
Sfokholm 3 - Türkiye Cumhurre1-

sı inönü'nün son nutkundan bahse
den cAftonbladetıı gazetesi şöyle di
yor: 

cıTürkiycnin azimlcl.r devlet relsl 
İnönü tarafından Millet Meclisinin 
açıl~ı müna.sebetile lra.dedllen nu· 
tuk, bizim bu uzak şimal memleketı
mlZde dahl dikkat ve alaka uyandır· 
mağa la.yıktır. Tiltklye Cumhurreisl, 
bitaraflık yolunun güçlüklerle dolu 
olduğunu tesbit etmiştir kl bu söz, 
bizim tecrübelerımıza de uygun düş· 
mektedlr. İstikbal tehdltkAr bulut· 
!arın arkasında glzlldir, ve vaziyetin 
birdenbire değişmesi her an için 
muhtemeldir. Bu hakikat da biz.im 
tecrübelerimizden çıkan net!celere 
tevafuk etmekted1r,• 

Aft.onbladet gaz('tesl, İnönü'nün ih
tikAr ve spekilla.syon hakkındaki be
yanatının da İsveçte an1a.-yış buldu
ğunu Ube etmektedir. 

Alman sözcüsünün 
beyana ti 

BnUn 3 (A.A.) - Bugünkü gazete
ciler toplantısında., İnönü'nün nut
kunu bahis mevzuu eden sözcü, nu
tukta 1943 yılında harbin daha bü
yük bir şiddetle devam edeceği.na işa
ret edllm1.ş olmasına dikkati çekmiş 
ve bir milletin veya bir milletler züm
resinin bütün dünyaya. tahakküm 
edemlyeceb1 kaydından olsa olsa 
Anglo-Saksonlann cihana tahakküm
ler! murat edilmiş olacağını söylemiş, 
İnönü'niln rneinleltetin eıronorn1k du
rumımu baltalayanlar hakkında bu-

güne kadar hto bir nutkUnda görül
miyen şl.ddetU bir dll kullanmış ol
duğunu bellrtmlştit, 

Bulgaristandaki akisler Loııdra 4 A.A.) - Sekizinci ı çitten dalgalar halinde ilerlemiş-ı rülürse Rommel'in bütün sağ 
8 1 3 (T p > _Türkiye Cwnhur- ordunun Mısır'ın garp çölünde lerdır. cenahı tehlikeye düşecektir. Sa.-

reis~ Ytsmet könü'nün nutku Bulgari Romnıel hatıannda açtığı ge- Açılan gedik Seyit Abdürrah- hildeki Mihver kıtalannın çem-
fkıi 1 eslnd büyük blr tesir i dikte büyük bir tank muharebe.. man'ın 10 kilometre içerisinde herden kurtulamadıkları a!llaşı-
~ıra~:ı;m ri'azeteı!r Anadolu ajan- si. olmaktadır. 

1
Berlin ~adyosu E~esir mevkiinde~i tepededir. lıyor.. • 

51 tarafından verilen nutuk metni- dün gece Afrika da şimdıye ka- Duşmanın karşı hucumlan tar- Şıddetlı çarpışmalar 
nl. aynen neşretmektedlrler. zora dar bu derece ~üyük .~ank .mu- dedllmiştir .. Müttefik. kuv':etıer Londra 4 (A.A.) _ Mısır cep-
gazetesı, Mt!U Şefin resm.int birinci h~rebesi olmadıgım soylemıştir. 2? kilometıe kadar ılerlemışler- besinde, açılan çep etrafında, 
sahifesinde basarak 8.§aıtıdaki husu- Duşm~ h~tlarında. yarılan nok- dı~. Çarpışmalar fasılasız d~:'~m iki İngiliz tugayi ile bu cebi 
satı makalesinde belirtmektedir: ta, Muttefıklerln hücum ettikle~ edi~or. H~va kuvve~leri buyük kapatması için gönderilen ili.l 
cıTürktye Re1slcumhurunun :ı:utku ~a- ri cephe kısmının hemen hemen faalıyet g~sterr;ıekted1r. Donan- zırhlı .Mihver tümeni arasında 
mimi ve sarihtir. İsmet İnönü, Tur- tamam ortasındadır. ma da Mihver in geri hatıannı çarpışmalar olmuştur 
kiyen!n her zamandan ziya.de şimdi Müttefiklerin taarruzu şöyle bombardıman etmektedir. Uğranılan kayıplar· hakkında 
harbe yakın oldu~ınu .aarahatle söy- başlamıştır. Pazar gecesi saat . Londra 4 (A.A.) - Re?ter hiç bir malümat alınamamıstır. 
Iedl. Fakat aynı zamanda, her tlirlü onda fevkarn.de şiddetli bir top- aJansınm asked muharriri bıldi- , : 
zorluklara rağmen, tarafsızlı~ ınuha- çu baraj ateşi başlamış, ateş riyor: Mısır çölündeki muharebe Bır hava muharebesı 
faza. edebilmek arzusunu da tebarüz saat bire kadar sürmüştür. Bu şimdi bütün cepheye yayılmıştır. Londra 4 (A.A.) - Müttefik 
ettırd1.• esnada uçaklar Mihver mevzile- Beklenen büyük tank muharebe- uçakları, Mısır cephesinde, Müt-

p • l • d rini bomba yağmuruna tutmuş- si başlamıştır. Bu muharebenin tefik kuvvetleri bombardıman 
an& gazete erın e Iardır. Müteakiben piyadeler hala. devam etmekte olması muh- etmeğe gelen 25 Stuka ile 20 

Paris 3 (E.P.) - Bütün Parts .. mat- süngü ile taarruz etmişler, Mih- t.emeldir. Son haberler İn~iliz Messerschmitts 109 dan mi.irek
buatı sabah :ıüshal~r:~~~ !urldye ver'in makineli tüfek mevzileri- kıtalarının ilerlediklerini, Seyit kep bir Mihver hava filmmnu 
Cumhurrelsl Ismet Inönu ntin n~t- ni ele geçirmişlerdir. tstihka.m Abdürrahman'da bir çok esir al- karşılamışlar ve dağıtmışlardır. 
kundan parçalar neşretmişlerdir. Tür- kıtalan ve mayn tarlalarında ge- dıklanm bild1riyor. Elde edilen 5 dakika içinde 5 Stuka tahribe
klye devlet reisinin Millet Meellsinin çit acmışlardır. Tanklar bu ge- muvaffakıyetler biraz ileri götü- dilmiştir. 
açılış töreninde söylediği nutuk hak-
kında mUtalAa yürütülmemekle be-

nln neşir tarzı ile bu nutkun ehem-
raber bütün gazeteler nutuk metni- K f k 1 d k • 
miyetini belirtmekte ve bilhassa Tür- a as ar a ço çetın 
klyenln harbe şimdiye kadarki glbi 
hiç bir zaman yakın olmadığı hak
kındaki beyanat; tebarüz ettlr~.k
tedir, muharebeler oluyor 

Fransada 
hadiseler 

Haliç sahilleri 
Sağlam bir rıhtım yapılması ve bu 
işin senelere ayrılması düşünülüyor 

1 Cumhuriyet 
bayramı 

Almanlar Stalingrad' da da yeniden 
mühim kuvvetlerle taarruza başladılar 

Bir çok şehirlerde 
bombalar patladı 

Londra 3 (A .A.) - Alman 
radyosu, Vichy' de bu sabah erken
den iki bombanın infilak ettiğini bil· 
dirmektedir. 

Belediye, bir müddettenberi 
Eminönü ile Yemiş arasındaki 

!rıhtımı tamir ettirmektedir. Rıh
tımın taşları yerinden oynadığı 

için bu tamire lüzum görülmüş
tür. Mamafih yapılan bu tami
rin de uzun müddet devam ede
miyeceği -ve taşlann bir sene son
ra gene yerlerinde'n oynayacağı 
muhakkak görüiüyor. Haliç ze
mininin çürük olması ve rıhtımın 
sağlam bir zemine dayanmaması 
bu mahzuru doğurmaktadır. 

iaşe işleri 
Ticaret Vekaleti Beledi

yelere yardını edecek 
Ankara 3 - laşe müsteşarlığının 

lağvı üzerine faşe işleri Belediyelere 
devredilmişti, Ticaret Vekaleti He
kdiyeleri 4 kısma ayırmıştır: f -
Hudutlan içinde 5000, 2 - 1 O bin, 
.j - 20 bin, 4 - 20 binden fazla 
'nüfusu bulunan mahaller. Vekalet 
bu Belediyelere kadrolar ve tahsisat 
yermeyi kararlaştırmıştır. 

Piyasa durumu 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünün 

oın beı günden on beş güne Veka
lete piyasa raporu verdiğini yazmış· 
tık. Dünkü raporda ihtikan önle
mek ve dolayısile muhtekiri yaka
Jatnak üzere yakında kararlar alına
~ğı haberinin piysada mühim tesir 
tyaptığı bildirilmiştir. 

Satılmak üzere getirilen yiyecek 
maddelerinin sahiplerinden bir kıs
mı, piyaşadaki durgunluğu görerek 
mallarını nakliyat ambarlarından, 
!irkeci ve Haydarpaşa gümrükle
rinden almamışlardır. Nakliyat am
'barlanna ve gümrüklere Mıntaka 
il'icaret miidürülğü tarafından teb
ligat yapılarak malını bekletenlerin 
ihbar edilmesi istenmiştir. İstihsal 
bölgelerinden Sirkeci gümrüğüne ge-

B. Prost, sahilin denize doğru 
20 metre uzatılarak rıhtımın bu
na göre yapılmasını zaruri gör
müştü. Zaman itibarile malzeme 
bulmaktaki güçlüklerden dolayı 
bu projenin hemen tatbikine im
kan görülememekle beraber, rıh· 
tım tamirine her sene mühim 
masraflar ayırmaktansa rıhtımın 
denize doğru uzatılmış projesinin 
senelere ayrılarak tatbiki düşü
'nülmektedir. 943 bütçesine bu 
hususta tahsisat konulması ih
timali vardır. 

Kadın ve çocuklar 
Dakar' dan hareket 

ettiler 
Vichy 3 (AA) - Kadın ve 

çocuk olmak üzere 1 000 kişin.in iki 
gemi ile bu sabah Daka.rdan Fransa 
istikametine hareket ettikleri bildi
rilmektedir. En az üç çocuklu Av
rupalı aileler bu birinci kafileyi teş• 
kil etmektedir. 

Cumhurreisimize ve 
Başvekil ile Hariciye 
Vekiline gelen tebrik 

telgrafları 

Londra 4 (A. A.) - Dün Al· 
manlar Stalingrad' da mühim hava 
kuvvetlerinin yardımile 2 piyade tü· 
meni ve 40 tank ile taarruza geç
mişlerdir. Çok çetin muharebeler 
olmuş, Sovyetler dört beş defa ya-

Cumhuriyetin 19 uncu yıldö- pılan hücumlan tardetmiştir. 2090 
nümü münasebetile Arjantin Alman öldürülmüştür. 
Cumhurreisile Reisicumhuru- Kafkaslarda Nalçık'ın cenup do-
muz Soryetıer halk komiserler ğusunda Alman taarruzu gelişiyor. 
hey~ti reisi Stalin, Ka:nada, Yu- Ruslar bu:ada şiddetli müdafaa 
nan, Polonya Başvekilleri!e Baş- muharebesı yapıyorlar. M~skova 
vekilimi~, Sovyetler hariciye ko- r&.dyosu buravda m~ha.r7belenn da
miseri, Iran hariciye veziri, Ro-ıha kanlı oldug~nu_~ı.~dmyo~. Al~:ı'1 
manya Hariciye Nazırile Harici- hava ku~etlerı buy~k. faa~ıyet gos
ye Vekilimiz arasında tebrik ve termektedır. Tuapse nıın ııımal do
teşekkür telgraflan teati edil- ğusunda sarılan Alman taburunun 
miştir. imhasına devam ediliyor. 

S 1 ı d b Sovyet tebliği 
on ze ze e e azı M k 4 (R d ) Ge e 

k •• os ova a yo - c 
oylerde evler hasara neşredilen tebliğ: 3 ikinciteşrinde 

uğradı Sovyet kıtalan Nalçık'ın cenup do· 
Ank 3 S im ğusunda, Tuapse'nin ~imal doğu-

ara - on yer sarsı a- d la d oı·gVer k••ı"m-
i sun a çarpışmış r ır. ....., 

sında bazı yerlerde madd hasar- 1 rde maddi devi iklik yoktur. 
lar olmuştur. Balıkesrin Urgut e g·ış B ı k d · · 
k .. ·· d 10 S dı , Ç b Rus harb gemı erl atı eruzın-

oyun e , m rgı nın o an- 3 Al 1 · · · b 
l k .. ·· d 17 vi d 1 de maın e-vazım gemısını atıı-ar oyun e e n uvar an 1 d 
çatlamış, Akhisar'ın 4 köyünde ınış ar ır. • 
22, Kırkakac'ın 15 köyünde 74 Almanların hedefı 
ev hasara uğramıştır. Londra 4 (A. A.) - Moakova 

radyosuna göre Nalçık'tan, Ba- Vichy 4 (A. A.) - Vichy' de_n 
tu • · ı· d K d · k başka Lyon ve Clermont F errand .. m un şuna ın e ara eruz ıyısı- l 

d x..... ·ı 1 k · t" Al an da da suikastlar yapılmış, bomba ar na ol!>'"' ı er eme ıs ıyen m 
1 

k 1 h d f. b b I . . .. pat amıştır. 
ıta arının e e ı atı ö ~e~ını mu- Londra 4 (AA.) _ Vichy Fran• 

dafaa eden ~us kuvvetlerının arkaı- sasında karışıklık alametleri görül· 
sını kesmektır. mektedir. Vichy, Marsilya, Lyoa, 

Berlin 4 (AA) - Beynelmilel Nice da dahil olmak üzere 1 O şehir
Haberler bürosu bildiriyor: Batı de bombalar patlamıştır. Vichy' de 

bombalardan biri bir hükumet daKafkasyada muharebe yeniden şid-
iresinde patlamış, diğeri Doriot par• 

detlenmiştir. Bir Slovak tçşekkülü, tisinin merkez binasını tahribetmiş· 
bir Sovyet alayını imha ederek cep· tir. 
heyi daraltmak suretile muvaffakı· 
yet göstermiştir. T uapse istikametin· 
de Alman kıtalan, Rusların şiddetli 
mukavemetine rağmen arazi kazan
mıştır. 

Terek kesiminde Alman kıtalan 
diln hayli ilerlemiştir. Düşman mu ... 
kavemeı:laıin şimdi daha çetin mahi
yet almasına rağmen ileri ıhareketi 
devam ediyor. Bir tren bombalar 
isabetile baştan başa harabedilmiş· 
tir. İkinci bir zırhlı tren bombalar 
isabeti Üzerine durmuş, sonra yol· 
dan çıkmışbr. Dün 41 Sovyet tay
yaresi düşürülmüştür. Almanlar 1, 
Rumenler de l tayyare kaybetmiş
leTdir. 

Uzak Doğu'da 
2 Japon kruvazörü 

daha batırıldı 
Vaşington 3 (AA.) - Albay 

Knox, Savo adası yakınlarında 
11 / 12 ilkteşrin gecesi cereyan eden 
deaiz çarpışmasında, başka iki Ja
pon kruvazörünün batırıldığını bil~ 
dirmiştir. 

Nevyork 4 (AA.) - Batırıldığı 
bildirilen 2 kruvazör ile Japonların 
Cenubu garbi Pasifik'te son kayıp
tan 3 kruvazör, 5 muhrip, 1 nakli
ye gemisini bulmuştur. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Salomon adalarında 
muharebe şiddetlendi 
Londra 4 (A. A.) - Guadalcaı

oal adasında muharebe çok şidde~ 
lenmiştir. Japonlar bir gece evvel 
adanın şimal sahilindeki müttefik 
mevzilerinin doğusuna asker çıkal"' 
mağa muvaffak. olmuşlardır. Am~ 
rikan uçakları hücumlarını tiddeta 
lendirmişlerdir. 

Yeni Gine' de Japonlar Kok.o
da' dan Buna"ya doğru itiliyorl~ 
Amerikan tayyareleri Tunur adasın• 
daki Dili limanına dalgalar halinde 
akın yapmıştır. 

6önül 
Cehennemi 

tirilen 800 teneke sadeyağını çı;~e:k:-l~~:;;:~~;~~~~~~==!!::=::::::::::::::========~=~==========~======~~~==~~~~-JJLlhı~~L..eıı.-cı:.k...ae:s.ıa.ı:WiCUı.Ji&...L..._ ___ .J] n1ek istemi:ven tücc.ıım tPhliaa t v:..C 
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Sahife 2 

SÖZÜN 6ELiŞi 
Hükumete yardım 

nasıl olur? 
M illi Şef hala akisleri kuJaklanmızda çınlayan büyük nut-

kunda hallnınızın iki senedir iaşe işlerinde Cumhuriyet hü
kômctine yardım etmediğini söyledi. Hayatını on sekiz milyon 
Tiirkün refah ve snadeti uğ~unda cömertçe harcayan ve her hu
msta iizerimize titreyen aziz ~erimizi teessür içinde bırakan bu 
müşahede hepimiz için acıdır. işte l\1illi Şef bize bir Türk vatan
daşı olarak üzerimize düşen vazifelerden birini bilerek yahut 
b ilmiyerek ynpnındığımızı hatırlatıyor, daldığımız uykudan uyan
dırıyor ve hepimizi vazife başına ç.ağınyor. Vazifeyi bilerek yap
nuyan suçludur. Bilmiyerek yapmıyan ise masum dei:ıildir. 7.a
rnan hepimizin oJgun bir vatandaş katma yükselmemizi emredi
yor. Vatandaşlıkta olgunluk imtihanını ise her Tiirk l\lilli Mü
cadele senelerinden başlıynrak çıkan birçok fırsatlarda parlak 
şekilde vermiştir. 

llükfımcte nnsıl yardım edebiliriz? Çok basit bir şekilde. Ev
vela clünyanın dar bir devrindeyll§ndığınuzı kabul edelim. Her 
nrmlı~'lmızı, her canımızın ~-ektiğini istediğimiz kadar bol bol 
?mlnmıyacağımızı, hattfı bazıJannı hiç bulamıyacağımızı, bul
duklanmızı da pahalıya satın alacağımızı kabul edelim. Çünkü 
sulh zamanında milletimiz Anupa rnilletlerile elelc \'ererek, 
Jmrşılıklı alış veriş münasebetleri kurarak ihtiyaçlarını temin 
ediyordu. Şimdi Avrup:ı milletleri harb içindedir. Yollar lmpnlı
dır. lfarb eden milletlerle harb etmiyen milletlerin ihtiyaçları bi
ribirini tutmuyor. Ancak türlii sıkıntılar içinde münasebetler de
vam ettirilcbiJiyor. Bunun için biz miimkün olduğu kadar kendi 
yağımızla kavrulmak zonındayn. Her eyin a:z olduğuna ve 
hundan sonra daha da az olacağına kanaat getiren her vatan
das hükumete yardım için ilk adımı atmış demektir. 

Jfükfımet halkın ihtiyacını diişiinüyor; istihsali artırmak, it
halatı arttırmak için her çareye başvuruyor. Fakat elbette ki bir 
~k sebeple.r nltında istihsal sulh zamanındakinden azdır. Yollar 
kapalı olduğu için dışardan herşey bol bol getirilemiyor. Bu
nw1 için eğer üç ayakkabısı olan ,·atandaş bir ayakkabı da
ha almaya kalkmazsa, dört elbisesi olan vatandaş bir elbise da
ha yaptır:mnya girişmezse, 11lyasadaki şekeri, pirinci, nohudu, 
fasuJycvi ihtiyacından ltat kat fazla olarak evine yığmaya 
heves etmezse böyle bir vatanclaş hükumete en biiyük yardınu 
yapnuş, hüklımetle elelc vermiş, onunla birlik olmuş ve milli 
l>irlik yumağını biraz daha sıkılaştırnn bir ,·atandaştır. 1\füll 

. Şef bizden bunu bekliyor. Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Evlenmek va'dile 
kadınları soymuş 1 

A~ŞAM 

Tarihin kaydettiği en 
büvük facia ., 

Bu harb, şimdiye kadar 20 milyon insanın haya
tına mal olmuştur. Bir senede sarledilen para 

bütün umumi harb masrafından Fazladır 

Bir İsviçre gazet~si yazıyor: mına ve şarki A vrupaya mün-
1939 da, muharebe başladığı za- hasırdı. Simdi Polonya, Balkan
man insanlan·n bir kısmı harbin lar, Rusya'da tamamen harap 
kıs:ı süreceğini, o kadar çok kan- olan şehirler, yanan. yıkılan yer
Iı olmıyacağmı, bir kısmı ise ler, harap olan mahsuller müt
muharebenin yalnız denizlerde hiş bir yckOn tutuyor. Çini bir 
ve iktisadi sahada olacağını tah- tarafa bırakıyoruz, A vrupada 
min ediyordu. Şimdi herkes har- kaybolan servetler. şimdiye ka
b~n daha uzun müddet sürebile- dar hiç görülmemiş derecede bü
ceğfoe, milletlere büyük kayıp- yüktür. 
Jara sebep olacağına kanaat ge- """"' 
tirmiştir. B. Hitıer'in nutukları, Nüfus kayıplarına gelince, bu-
Dr. Göbels'in makaleleri bu hu- nn şimdiden tahmin etmek güç
susta B. Roosevelt ve Churchill'in tür. 1914 - 1918 muharebesinde 
sözlerine tamamen uygundur. B. cephelerde 12 milyon insan öl
Hitler daha ilkbaharda milletine müştü. Bu harbde ihtimal henüz 
Rusya'da :ikinci bir kış harbi ge- bu kadar büyük rakama çıkıl
çirileceği·ni bildirmişti. Tobruk mamıştır. Almanlar Rusfann 
f elakctinden ve cenup Rus cep- kayıplannı beş milyon tahmin 
hesinin yıkılmasından sonra .A!l- ı ediyorlar. Ç"ınliler de harbin ip
glo Sakson~arda 1942 se~esın!n tidasrndanberi 2 milyon kişi kay
sonuna dogru muharebemn bıt- bettiklcrini söylüyorlar. Bunlar
mesi ümitlerini bıraktılar. dan başka Fransa, Polonya, Nor

Herkes bugün kanaat getir- veç, Balkanlar, Afrika, Uzak 
miştir ki harbin ağırlığı her ay, Şark muharebelerinde, havalar
hattA her gün milletler üzerinde da, denizlerde ölenler vardır. 
bir parça daha fazla kendini his- Asker kayıplan henüz 1914 -
settiriyor. Şimdi artık mahru- 1918 muharebesindeki miktan 
miyetıerden değil kıtlık tehlike- bulmamakla beraber sivlller ara
sinden bahsedilmektedir. Her sındaki kayıplar umumt harb ile 
memlekette bütün membalar o mukayese edilemiyecek derecede 
kadar seferber edilmiştir ki bü- çoktur. Bir çok büyük şehir ha
tün memleketler aynı tarzda bir va kuvvetler· veya tanklar tara
iktisadi sisteme yaklaşıyorlar. .flndan bombardıman edilmiş, 
Bu sistemde halka ancak geçi- kaçan halkın büyük bir kısmı 
nebilecek kadar para bırakılmak- yo11arda bombardımandan, aç
ta, bütün fazla kazançlar vergi. lıktan, hastalıktan ölmüştür. 
istikraz veyaı mecburi tasarruf Jfransa'da kısa süren muharebe 
narnile harb masrafı için alur devresinde ölen sivillerin miktarı 
maktadır. Muharip büyük millet- askerlerinki kadardır. Avrupanın 
ler şahıslardan başka emvali de şarkında da durumun böyle oldu
referber etmiştir. Bu seferberlik ğu tahmin edileblllr. Buna açlık 
1914 - 1918 muharebesinde ol- yüzünden ölenleri ilAve etm1yo
duğundan çok ileri götürülmüş- ruz. 

ı tür. Harbin iptidasındanberi ölen-
smail davacıların iddialarını kat- bana ver, iskelede bekle. Ben ça- •~• lerln miktannı 20 milyon tahmin 

iyen kabul etmiyor; bilakis suçu ta- bukça eve gidip cüzdanımı alayım. Bugünkü muharebenin, nüfus etmek mübal~ğalı değildir. Mil-
mnmile onlara yükletiyor. iddiası- imdi gelirim.> dedi. ve para bakımından bundan ev- yonlarca insan da her gün bir 
na bakılırsa kendisi masum, dava- Gel de inanma bakalım t Hemen velkllere nispetle çok fazlaya parça daha kuvvetten düşerek 
cı kadınlcır birer dolandırıcı. lsmaili anahtarı kendisine ıverdim, ben de mnlolacnğı şimdiden anlaşılmış- ölüme mahk(im bulunuyor. Etra
salıvermeli, bay n Adile ile diğer beklemek üzere iskeleye indim. Bay tır. Bir kaç rakam qunu göster- fıımzdakf .felfı.ket, medeniyet tarl
dört kadını s;ıçlu sandalyesine ot~rt- hakimi Şu vaziyette siz olsanız aynı meğe yeter. 1942 - 1943 senesi hinin kaydettiği felaketlerin en 
malı ':'e hapı~an.eye göndermelı. şeyi yapmaz mısınız? ... indim iske- için muhtelif muharip memle- büyüt{üdür. 
. Aslıye sekızıneı ~eza mahkeme- leye, bekle bcbnm bekle... Yanın ketlerin bildirdikleri harb mas- -----------

tıınde muhn~e~clcrı ynpılı~or. Su?, saat, bir 11aat, iki saat geçti, ne go- rafları b~ döndürecek rakam- Moskova'ya bir Ameri-
evlcnmck. va .dıle kadınları. ıgfal edıp len var, ne giden. Başladı canım 81• ı lardır. Alman harb biltcesi 85 k ı · td• 
soymak. lddıa1ya ~e tahkı~~t .. evrn- kılmnğa. Meraktan çatır çatır çatlı- mllyar rayişmarktır. lngiltere an genera 1 ge 1 

lı.ına nazaran s~aıl, K.adıkoyu, ~a- yorum. Böylece bir saat daha bek- şimdi gü·nde 125 mllyon, senede Londra 4 (A.A.) - Reuter ajruısı-
ılmpaşa ve Beşıktaıı, cı.varında dort !edim, baktım ki lsmail görünmüyor. 45 milyar Türk lirası sarf ediyor. nm Moskova'dan haber aldığına gö
k d ı k d ı k d re Amerikan ordusuna mensup tuğ-

a mı ev enme va 1 e ·an ırmış Acaba bir kaza mı oldu~ Eve gidip Dominyonlann masrafı buna da- enernl Horll Moskova'ya varmıştır. 
ve hepsinin evlerini aoymuş. Bunu bakayım bari dedim Doğruca eve bil değlldlr. General muht.ellf h.a.rb sahnelerin! 
n?cslck. edinmiş. Zekii.sını bu işe tah- gittim. Kapıdan gire; girmez ne Amerikanın 1942 - 1943 harb görmek üzere B. Roosevelt. tarafından 
ııs etmı~. fstanbulun her tarafını do- .. b w • • • .,, E d ·w e bütçesinin 100 milyar dolan bu- Avrupa'ya go~nderilmı.tir . gorsem egenmıınız, . . . v e ıgn - · ...,. 
!aşı.yor, mahalle aralarında gezıyor, den ipliğe kadar bütün eşyam gjt- lacağı blldirilmiştir. Buna İtal-
kahvehanclerde oturup ahbap pey- · d ı f 1 t t k kaJ.. ya Japonya f'i. ... ve Rusyanın . . mış, o a ar, so a ar am a ır , ' 't~· 
da edıyor ve bu sayede o muhıtte ve küçiik devletlerin harb mag-
bulunen dul kadın1arın isimlerini, ser- mış. . . .. raflannı ilave etmek la.ztmdır. 
vetlerini öğreniyormuş. Ondan sonra .. Aklım başı~dan gı!t~ Orada du- Bu suretle muharib milletlerin 
faaliyete geçiyor, dul kadınlar ara- fUP hayılmadı~m~ hala da şaşıyo- şlmd! bir senede bütün 1914 -
unda parası, eşyası olanları seçiyor rum. Hemen çıglıgı bastım, komşu- 1918 muharebesi esnasında sar-

Amerika - Alaska yolu 
Londra 4 (A.A,) - Kanada'dan ge

çerek Amerlk'yı Alaska'yu bağlıyan 
şose açılmış, 70 kamyondan mürek
kep ilk kafile Alaskadakl kuvvetlere 
malzeme yötürmüştür. 

e onlarla münasebet peyda ederek l~n. top~~un. ?ra~an da kara~ola fedilen paradan çok harcadık
evlenmeğe kalkışıyor, o sırada dn gıdıp hal~. keyfıyetı anlattım. Nıha- lan göıiilür. (Geçen umumt har- JI:» - .k .k 
marifetlerini gösteriyormuş. Mahke- :~t tsz:ıaılı. ya.kal.adılar. Sonradan bin masrafı yekfrnu 1,200 mllyar I a. I e ra 
meye gelc!ll diıYacılardan bayan ogrendım kı, ~u ı~~fsızı~ kur~nı altın franktır.) 
Adile garip macerasını yana yakıla yalnız ben degılmıgım. Boyle benım S t lı "thi b" d / ane toplayıcılar 

ib• b ı k d dah ,_ ına ça şma mu ş ır ha -
anlatıyor: gı ı eş n tı a ını a ,.an- dl b ] t H h be 

K .. 1 .. d 1 k 1 dırmıı soyup soğana çevirmis. Bun- u m~ş ur ... er ay mu are Cumhuny" et ba,,,.."'"'"' ~•'- ...iini> 
- ocam o muş, u a mı,tım. 1 • b . d w ~ • • sahnelerıne gonderilcn tayyare- .,._ llA •-

Dayalı döşeli bir evim vardı. Bir ":11 ya~an, enım e ~~gıma ıneır terin miktan 14 - 15 binden az kapınızı çalıyorlar. Kaqınıza dört 
gün bir ahbap vnaıtasile bu adamı di~en ışte budur. Kesmız cezasını. değildir. Bu suretle senelik ye- kiti çıkıyor. İkiainin cebinde cildli, 
tanıdım. Kendisinin tüccar olduğu- Duny~da hakkımdan vazgeçmem. kfrn aşağı yukan 200 bini bulu- re6İmli ve renlı:Ji küçük bir kitap; 
nu söyliyerek onlnn kandırdığı gibi Çaldıgı eıyayı da aatmı.ıı. Karakol- T k to 'ktan b d biri söze başlıyor, o -L--- bilmıenı da itiraf tf yor. an ve p mı un an ....,..u 
beni de aldattı. Evlenelim, dedi. Eh. . e 1

• çok fazladır. Amerika'mn deniz hangi Halkevinde fakir kızlar evle-
bny hakimi Ynşım geçkin değil, he- lsmaıl kalktı: inşaat programının ne kadar nec:ek, bunun için parlak bir nutukla 
nüz evlenecek çağdayım. Hiç değil- - Bunlann hepsi masal, bay h6- büyük olduğunu biliyoruz. Ja- bir iane rica ediyorlar, Makbuz ye-
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Kafkasya' da Alman 
kıskaç hareketi 

Almanlar dağlık mıntakada mühim 
kuvvetlerle iki koldan ilerliyorlar 
Doğu cephesi:ndeı 

Kafkasyada Alman baskısİ 
arbyor. Alagir'i zaptcden kuv
vetler bir taraftan Ordzonikid
ze, diğer taraftan Kutais istika· 
metinde ilerlcmeğe bn~lamışlar
dır. Almanlar burada bir kıskaç 
hareketi yapmak istiyorlar. Bu 
ıhareket gelişirse mühim netice
ler verebilecektir. 

Londra radyosu Nalçık'tan 

müvazi mıntaka arasında ilerle
mişlerdir. Dün başlıyan büyük 
tak muharebesi devam et
mektedir. ltalyan tebliği, İtal• 
yanların mühim tank kaybettik-
1erini kabu] ediyor. 

Alman tebli~i sadece Mısır
da muharebenin devam ettiğini 
bildirmektedir. 

Uzak Doğuda: 

Almanlann cenup doğu istika- Müttefik kuvvetler hem Sa-
metinde ilCTlediklerini, Sovyet lomon adnlanndn, hem Yeni 
kıtalannın bir miktar geri çekil- Cine' de Japonları geri atmışlar-
diklerini bildirmiştir. Lotıdra, dır. Yeni Cine' de Avustralya-
burada dar bir sahada Alman- lılar Kokoda'yı ele gcçirmişler-
ların 2 tank, 2 Rumen Alp fırka- dir, Burası Owen Stanley daila~ 
sı ve büyük tnyyare kuvvetile nnın şimalinde mühim bir tay-
taarruz ettiklerin1, Rusların art• yare meydanı olan bir Japon Us-
çı muharebeleri ' yaptıklarını ha- aü idi. Şimdi buradan Buna' ya 
her veriy~r. doğru harekete devam etmeleri 

Dünkü Alman tebliği Alagir'in muhtemeldir. Buna, adanın fi· 
farkında kuvvetli Rua mevzile- mal kıyısında bir limandır. Ja-
rinin yarıldığını, bir zırhlı . Rua ponlar buraya takviye kıtaları 
treninin tahribedildiğiııl bildir- çıka.rmak istemişler, fakat müt-
mektedir. tefik tayyareler buna mey-

Stalingrad' da muharebe eski dan vermemişlerdir. Nakli-
ıiddetini kaybetmiıtir. Londra ye gemilerinden biri yakılmı~tır. 
radyosu Ruslann fabrikalar ma.-
hallcsinde taarruz ederde bir- Avustralya Milli Müdafaa Na~ 
kaç binayı geri aldıklanni haber zırı Kokoda'nın zaptının çok 
veriyor. Alman tebliği ı..e Al· •mühim olduğunu, Avuatralya-
manlann bir miktar daha ilerle· nın müdafaasını kuvvetlendiren 
diklerini bildiriyor. bir adım Nyılabileceğini a8yle-

Muhtelif kaynaklardan gelen miı, fa.kat nakliye lolerinin atiç-
haberlere göre, Ruslar, merkez- lüğü yüzünden, hareketin uzun 

/, de bir kış taarruzu lçirı hazırlıli ıüreeeğini ilave etmiştir. 
ı yapıyorlar. Bu maksatla «'Stalin Salomon adalarına gelince, 

birlikleri> adı 'T'erilen birlikler burada Amerikan ıilahendaz-
l teşkil edilmiıtir. lan bir nehri ııeçerek 3 kilomet-
~ Mısırda: N llerlemlılerdir. Amerikan 
l uçan kaleleri bu hareketi destek-
) lngilizler şimendiferle aahile lemiştir. 
'-~-~~"."'!"1111~~~~~~!!'19""'!'1oı!! ..... '!'Oıl""'~llllll!'lo-..ı'!!!----.~~~~· 
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Bir Alman gazetesi bunu anlatıyor ve 
ihtiyatkarları tenkid ediyor 

Cenevre 3 <A.A.> - cİhtlyatkArlar. 
lbaşh!P, altında neşrctllğl makalede 
Voelk.lscher Beobaht.er cazetes! mu
harrirlerinden doktor Slebert. mih
ver devlctıerl tarafından bolşekişle
re braı açılmış olan harbe lştlrlık 
etmlyen veya kalben buna o.Ieyhto.r 
bulunan muhteıır Avrupa mlllet.ıerl
ne mensup bazı içtimai sınıflara cid
di bir ihtarda bulWlmaktadır. 

Böyle bir hnreketln Almanyada. 
doğurduğu ha.,nutsuzluğu sarih bir 
ıst4ret1? bell:rten doktor Siehert, bu 
makalesinde ezcümle eöfle demekte
dir: cAlman ordusunun doğu cep
hesinde tahammfile mecbur olduğu 
tedaktı.rlıltlıırın derecesi arttığı nis
pette dlğer bazı mllletlerln bu harb
den hariç kalmalanna kendilerinin 
en az mabrumlyet.lere katıanncak su
rette hareket etmelerine veya kuv
vetıerlnl ba.şlm zamanlar için sakla
malarına hayret etmemek kabll de
~1ld1r ... 

Doktor Siebert, mihver devletleri
nin gayelerini §il .suretle tnrff et
mektedir: 

•Avrupanm yeniden teşkllfttlandı
nlınasmda ve Büyük Asynnın vU
cudB geUrHmesinde Amerikan ve İn
glllz A.leml katı ve dahnt olarak or
tadan kaldırılmalıdır, Şarkın ve Av
rupnnın hiç bir mtlletl zamı:uııa ye
ni n.17.amdan kendini lturtarnmıya-

Muvakkat 
ekmek kartları 

caktır Almanya ve müttefikleri do
ğu snhasında düşmanı yendikleri 
gün Anglo - Saksonların Avnıpacb 
ve Akdenlzden atılmalan münakaşa 
kabul etmez bir hakikat ~kllnl nıa~ 
cak ve Almanya. İtalya ve sllli.h 
kardeşleri dünyanın bu parçasında 

yapılacak teşkilatı kendileri karnr-
la.ştıracaklardır.• .. 

Doktor Slebert. cİhtlyatkli.r. ları, 
hftıdlsclcr üzerinde te&rlerl olması 
bakımından sitemle tenkit etmekte
dir. Bu tesir, bilhassa kendilerinin 
çapraşık vaziyetıerlle Almnnyanın 
düşmanlarını cesaretlendir ıııek s:ırc. 

tlle vuku:ı gelmektedir. 
Doktor Slebert, Anglo-Snksonlann 

Kımadalılar ve Fransız halkı tarafın
dan açık kollarla karşılanacaklanm 
temin etmek suretlle nasıl aldntıl
d.ıkiannı ve Dieppc asker çıkarma 
hareketine iştirak cttırdiklerlnt 
kaydettikten sonra Dleppcl1lcr tara
fından gösterilen hareketin bunlar 
fistünde ne kadar eterin bir hayal 
sukutuna sebebiyet verdiğini de yaz
maktadır. 

Doktor Slebert, makalesini billrlr
ken, Mi e~has olsun. guruplar ol
.sun, muhtelif içtimai sınıfiar ol sun 
kendllerlnı bu harpten hariç tutnn
lann şu veya bu şekilde bu hare
ketlerinden en sonra pişman ola
caklannı blJdinnektedir. 

Emir Abdullahın bir 
nutku 

se hem geçinmemize yardımı olur, kimi Asıl suçlu ben değilim: onlar- ponya'da bundan az çalışmıyor. rine kitaplan ıunuyorlar ve fiat ar
hem de evimizde bir erkek bulunur, dır. Kendileri bana evlenmek teklif Amerika 1943 senesi zarfında 16 kasındadır diyorlar. Bir de bakıyor
diye teklifi kabul ettim. İsmail ara- ettiler. Avuçlar dolusu paralarımı milyon ton hacminde vapur yap- sunuz ki kitabın arka kapağında 
sıra güı:ıdüzleri eve gelip oturuyor- yediler. On1arın yüziiflden işimi gü- mağı ümit ediyor. Bu gemilerin yaldı:zlarla sonradan basaldığı derhal 
du. Bir taraftan da evlenme mua- cümü de bozdum. Elimdeki, avu- büyük bir kısmı denizin dibine göze çarpan ckıymeti beş liradır» 
mel esini hazırlıyorduk. İsmail: cSen cumdaki sermayeyi hep onlara ~e- indirilecektir. Çünkü inşaat ge- cümlesini okunWluz. Bu miktann 
hiçbir şeye karışma. Ben Kadıkö- dirdim. Paramın azaldığını görünce çen harblerdeki miktarı çok ge- size çok geldiğini anlayınca bir diğer 
yünde oturduğum için oranın Bele- de evlenmekten vazgeçtiler. Üste1ik çerken batınlan gemilerin mlkta- nüsha ıunuyorlar. Onun ktymeti 
diyesinde bütün muameleyi hazırlı- beni hırsız da çıkarıyorlar. İnanmayı· n da artmaktadır. Altı ay evvel 250 kuruşhır. Eğer yüzünüz tutup 
yorum. Kağıtlarımız nskıya çıktı. nız laflnnna. Suçlu onlardır. Asıl ben muhtelif cephelerde düşürülmüş bu vergi gibi miktarı muayyen iane· 
Müddet tamam olunca beraberce onlardan davacıyım. Fakat, kadın olan tayyarelerin yektlnu 50 bin yİ reddederseniz veyahut aklınıza 
gidip Belediyede muamelemizi yap- oldukları için acıdım da dava aç.- tahmin ediliyordu. Bir kaç gün relip de iane toplıyanların hüviyeti
Dnnz.> dedi. Kadın aklı İ§te ... Da- madım. isteseydim hepııini hap~e tık- evvel neşredilen bir Alman isti- ni ve bu İaneyi toplamak aalahiyetinİ 
1ıa fazlasını düşünemem ki. Söyle· tınrdım. tistiği 1939 eylfilündenbert de- gösterir bir •eaika sorarsanız ne ala 
diklerine inandım ve bekledim. Bü- Diier davacılara tebligat yapıla- mokrat devletlerin 2.3 milyon ton bu paradan kurtuluyonunuz, fakat 
tün komşular da lsmnil ile evlenmek madığından, mahkemeye gelmemiş- hacminde ticaret gemisi batını- aksi takdirde nereye ıittiiini bilıne-
6zere olduğumuzu biliyorlardı. lerdi. bmailin tevkifine ve diğer da- dığını bildiriyordu. Buna Mihve- diğiniz halde parayı veriyoraımuz. 

Uzııtmıyalım bay hakimi Bir gün vacılarla §ahitlerin çağırılmalarına rin kayıplarını da ilave edersek Aklınız sonradan batuma ııelirse bu 
lamai) gene eve geldi: cBayan Adi- karar verilerek muhakeme başka 1939 da denizlerde mevcut Uca- adamları aramağa kalkıpnayınız, 
let Her iş bitti. Muamelemiz hazır. güne bırakıldı. ret gem11erini·n yüzde kırkının çünkü derhal a&vutmutlardır. . 
Şimdi Belediyeye gidelim de nika- battığ'ı görülür. 1914 - 1918 har- Biz zannediyoruz ki Halkevleri 
Lımızı yaptıralım. ikimiz yalnızca binde kaybedilen gemilerin mik- bu suretle son dakikada iane topla-
ıidersek daha iyi olur. Orada be- A~erika'ya giden tan bu rakamın yansını bile bul- maz. O halde halka diifen ilk vazife 
bim akrabalnnm bekliyorlar. Onlar gazeteciler dönüyorlar rnuyor. bunların arl<uına takılıp ilk poliı 
da ,ahit olurlar. Sonra istersen ee- N rk 3 (AA ) B' 1 ik Hava bombardımanlannın se- memuruna kadar ılbnektir. Fakat 
nin dostunu, akrabanı da eve davet Am ~o 'V K ·d · -: d' ır et bep olduğu müthiş tahribata ge- bunu bir vatandaşlık vazifesi telakki 
eder. çalgılı çengili düğün yaparız.> d e;ı ~be~·ı an~ ayat~ ıye a- lince, Varşova, Roterdam, Lon- edip yapacaklar pek azdır. O halde 
C:lcdi. Nikuha gidiyoruz diye beraber- a{ı er t 1 en 

1 
zıyar~ erıl .. ~k me- dra, Kolonya'da, İngiltere ve Al- balkı boş yere parada.."l çıluınnamak 

ce evdeln çıktık. Köprüye geldiğimiz ra t 1~1~1 ~~am ıy~ .. eşd Br .fa· ma:nya'nın bir çok sanayi şehir- veyahut en azı bir hayır işi için vcri
:tnman smail birdenbir~ ~)ini cebi· zel~lcıs d~~ ~'Z on guhn tılç°! e brezlı ya lerindekl tahribat bütün 1914 - lec:ek ianeyi ret mevkiine düşürme-

İıtanbul Vilayetinden tebliğ edil~ 
mi~tirı lglerini gönnek üzere mu
vakkat bir zaman için lstanbula ge
lecek olan vatanda~ların buradan 
kolaylıkla muva.lckat ekmek kartı 
alabilmeleri iç.in bulundukları ma
halli belediyelerinden ve köylerden 
gelenlerin de mensup oldukları Na
hiye müdürlüklerinden birer seya
hat belgesi almaları usul ittihaz edil
migtir. 

Londr:ı 4 CA,A.) - Maverayı Üsdiin 

Emirl Abdullah teşrii meclisin açıl
ması münascbetile söyledi~! nutukta 
dcmlştır ki: • üı·dilnlülcrln tim itleri 
mütte!lk zaferine bağlıdır. Çünkü bu 
zafer, hakikatin, lns:ınlı~ın zafeıi de~ 
mek olacaktır.1> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACIKLI ÖLÜM 
Erk{uu adliyeden merhum 

Hilmi mahdumu, şehrimizin 
tüccarlanndan 

Salih 
maruf 

n kt · E hl 1 B" yo ı e onuı ıeya a e.rıne aş ıya-- •• e so u ve. c yva ıır o sun. ıraz • 1 d 1918 muharebesi esnasındaki mek ıçın her bayramdan evvel nn· 
... •rvrl eizde cüzdanımı çıkarını tım. CM nr ır. tahribat lJe Ö)Çülemiyecek kadar cak filan mÜessesenİ..'1 iane tophya-
• lJ. ".cenin üzerinde unutmu- Gazeteciler Nevyorkta birkaç büvilktür. cağı ve diğer hiçbir teşekkülün iane 

' r ' • ,. ,.. "n ietir .. hqt rttikt"" ııonrn .l\l'Yl1TC ımt harbde muharebe. to lamağa mezun olmadığını Vila-

Bütün vatandaşların bu tedbir
den !haberdar olmalan içiın i~bu teb
liğ tarihinden itibaren on beş gün 
müddet konmugtur. Bu müddetin 
hitamından ıonra lstanbula gelecek
lerin bchemehnl bu belgeyi humil 
olamaları, aksi takdirde bu gibilere 
ekmek kn.rtı ve.rilmiyeceği teb1iğ olu-

SELArııi SALİH ÇENE 

kısa bir hast::ı.lıktnn sonra Allahın 
rahmetine kavuşmuştur. Cenaze na
mazı bugün oğle nnmazmı ınütcakl· 

ben Teşvlklye ç::mjln_de kılınnrnk 

Edime-kapı Şı:h t lı d ki f'bedi ısu-

' 
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fllBİ~Atı·~-da Iİ 

B~Gnkha~d~~n l.--~·~-----------------------------------• ~s~likmo!a Türkçede manzum ı• 

olara .. k yazılm. asi\ Kahve ve çay Hem rahat, hem bedava Elektrik, haline giriyor 
munaaebetıle -·--

B. Sa1abatt.in Batu clpbipnia 
Tauriat'te• İIİmli bir m.mmmı dram . 
neırettL 

Sabılan Bugu··n ı·çı·n en ı·yı· tramvay ta:.~d:~~~::ııe~=~ =u!!; 
cıŞimdi dünyada herkese tutum-
lu, hatta biraz da hasis olmak 

96 sahife büyüldiiiünd• olan bu 
eser.in yiizde doluaıı dokuz mısra· 
lan kafiyeli ve heceyle 4+4+4, 
yahut mUatezad olarak 4+4, yahut 
4 auretinde vezinlidir. «Yüzde dok· 
un dokun diyorum; zira, Grek 
isimlerinin girdiği bazı yerlerde ve
zin bozuluyor. 

Bazi ıaticılar hakkinda 
takibat yapılacak nakı·ı vasıtası nedı·r?. 19!ı3e~1~!:e~~:ild~mi ::;s:;; e:::r·d:ut:~ü ~~=~ 

mecburiyetindedirler. Başka tür

Ey Tyndaros kızı anam, 
Ünlü Klytemneıtra. 
Kaç yıllardır kalbim yara, 
Beni öldü bilen s81'la hasretteyim. 
Burda engin denizlerin ötesinde 
Jaurist'te bir mabetteyim. 

Fakat bil ki ak ellerim kızıl artık 
Kana battım, 
Ellerime kan bulaşık . .. 

Müellif ne yapsın ki bazı kahra· 
rnanlann ismi 4 hecedeııı uzun! cNi
çin 4+4+4 veznini seçmİf? 'Bafka 
ölçü yok muydu?• denecektir. Fa· 
kat değil ecnebi has isimlerin, hatta 
öz Türkçe fillerin bile hece veznine 
11ğamadığı ahval vardır: Meseli, 
« yerlettirilemiyeceğİmiz:İJ>, « oturtu-
lamadıklanndan11, « barıştınlamama· 
lana ilh... - Aruzu çürütmek için 
derler ki: 

- Memlek~,.inüzüı ismi olan 

Kahve ve çayın iınhisara tabi ola· 
rak aatılmasına karar verildikten 
sonra perakende olarak çekirdek 
kahvenin kilosuna 550, çekilmiş 
kahveye de 630 kuruı fiat konmuı· 
tu. İnhisarlar, bayilere çekilmiş kah-
vede 1 30 kuruı ki.r bırakmııtır. 
Hükumet, kahve ve çayı inhisar al
tına almakla serbes sahş zamanın· 
daki fiatleri indirmişti. Son zaman
larda kahve bayilerindeJt bir kısmı, 
aradaki klr farkını, evvelki fazla 
karlardan aşağı bulduklarından 
kahve satmak istememektedirler. Bu 
itibarla bazı bayilerde kahve bulu· 
namamaktadır. 

cAnadolu», aşk ifademizin en mü· 
bim kelimesi olan «Seviyorum» bu 
vezne hiçbir suretle girmediğine gÖ· 
re, Türle şairlerinin aruzla yazmaları I 
abestir. 

İnhisar idaresinin elinde kafi mik
tarda kahve ve çay bulunmasına ve 
kendisine müracaat eden bayilere 
de - hiç bir tahdit yapılmaksızın -
kahve ve çay vermesine rağmen sırf 
alabildiğine kir edemiyen bayilerin 
kahve satmak istememeleri şikayeti 
mucip olmaktadır. Bu husustaki şi
kayetler Belediyece dikkati çekmiş 
ve müşterisine kahve yoktur şek
linde suni bir buhrana sebebiyet 
vermek istiyen bayiler hakkında ka
nuni takibat yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

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

Yerli mallar 
pazarı Fakat işte, nice fiillerin de ayağı, 

hece yorganının dışında kallyor. -
Bu münasebetle bu noktayı iJaret 
etmeksizin geçemedim. 

.Y..Y.'6 

8. Salahattin Batu'yu girittiği te· 
tebbüsten dolayı alkıtlamamak el
den şrelmez. Diğer pirler, bir bar· 
dak ıu içinde fırtına yarabnağa uğ· 
r1qırlcen, o, engine yelken açmak 
yolunu tutmut. Amma usta kaptan· 
mıf, yahut teknesini kuma oturtmuı· 
mut; batka mesele! Muhakkak olan: 
Bahriyelilik denizde olur! Şiirin de 
ummanı var: Bütün milletlerin asar· 
lardanberi ele aldıktan büyük mev· 
zular, bizim edebiyat için volta vu
racak bir Okyanustur. 

Grek efsane kahramanlarından 
fphigenia'nın Karadeniz kıyılarında 
Tauride'de uiradığı bir macera, 
Milattan evvel beşinci asır sonlarm· 
da m9'hur edib Euripide tarafından 
bir trajedi halinde canlandınlmıfb. 
O tarihten itibaren aynı mevzu Yu· 
nanhlarda 5, Romalılarda 3, Fran· 
sızlarda 5, Almanlarda 21 defa İt· 
lenmiş. 

Mesela Göthe, eski ef5aneyİ his
sedilir dereeede değiştirmiş, vaka
lar yerine ruh mücadelelerini birinci 
plana koymut: ahlak safiyetini, in
san hanlarına galebe çaldırnuıtır. 
Eserin cazibesi bilhassa üslubunun 
güzelliğinde. ahenginde, ve sade za· 
raf etindedir. 

Bir Türk f&iri de böyle maıu:wn 
pheserler üzerinde tecrübeye giri
ıirken her ıeyden evvel ıekil mü
kenuneliyetine gayret etmlidir ka
naatindeyim. Mesela ckaç yıllardır• 
mı demeli, yoksa «kaç yıldıra mı? 
«Ellerime kan bulqık» tabirini kul
lanmah mı? Vezin ve kafiyelere na
sıl hakim olmalı? Gerek lisan ve tek· 
nik, gerek R'Wlo bakımından, - her 
dilin olduğu gibi Türkçenin de -
sarsılmaz temellerini ifte bu klasik 
manzum eserler teıkil eder: bizde 
de öyle olmalıdır. 

Türkçeye bir manzum ıaheseri 
kusunuz olarak kazandırmak, Tür
kiyeye bir ıehir hediye etmekten 
daha mühimdir. Netekim. Grek si
teleri mahvolmuı, Euripide'in eseri 
kalm1Jtır. 

Hulisa doğru yol, B. Salahattin 
Batu tarafından tutulan yoldur. 
Kalb, adale ve isab kuvveti oluna, 
Türk şairini de Olympos'mı doru· 
ğuna ulaştıracak başlıca yol budur. 

Halka ucuz eşya kuponu 
dağıtılmaya başlanacak 

Haber aldığımıza göre Yerli mal
lar pazarları ay başından itibaren 
halka ucuz eşya kuponu dağıtmağa 
başlıyacaktır. Kuponların basılma işi 
bitmek üzeredir. Her nüfus için heı 
metre kumaş verilecektir. T evziatta 
basma, pazen, pijamalık, patiska 
vardır. 

Bundan evvelki tevziat eylôl ayı-
na kadar devam etmiıti. İkinci tev
ziat bittikten sonra tekrar tevziata 
geçilecektir. 

~-------~ 

Yeni profesörler 
Üniversitede 8 doçent 

profesör oldu 

ı·ı 01t·~ur ).'ov uz 
Abadan 

Üniversite do
entlerinden sekizi 
ırofesörlüğe terfi 
·tmiştir. Bunlar 
\Ukuktan Yavuz 
Abadan, Hıfzı 

/edat edebiyat
Sabri E.sat an 

)iyavüşgil, Hulusi 

\rel, Ali Tevfik 
r en ol, iktisattan 
{efii Şükrü Suvla, 

: ıptan Naci Ben
gisu, Nebil Bilin
man' dır. 

Yeni profesörlerden Yavuz Aba
dan 1929 da hukuk fakültesinden 
diploma aldıktan sonra Almanyada 
Heidelberg üniversitc!sinde doktora
sını yapmıştır. Profesör Yavuz Aba.
dan Eminönü Halkevi reisi sıfat.ile 
de fikir ve içtimai hayatımız saha
sınd kıymetli çalışmalarda bulun
maktadır. 

Profesör Hıfzı Veldet de lstanbul 
hukukundarı mezun olduktan sonra 
Berlin' de doktorasını yapmıştır. 

Bugünkü çocuklar eski nesillere 
nispetle pek az yol yUrüyorlar 

Jstanbul halkı yavaş yavaş, en İçeride, ayakta durup da her sar· 
mükemmel, en rahat ve en ucuz na· sıntı da, hep birden aynı saniyede 
kil vasıtasının hangisi olduğunu an· derin reveranslar yapan yolculara 
lamağa başladı. Artık birçok. k.imıe- baktıkça halimize ıükrettik. Ayakla
ler için talkım .alkım insanlann rımız yerden kesilmediği için mem-
a11ldığı tramvaylan beklemeğe, nun olduk. 
dopdolu gelen otobüslere uzaktan Ve bu esnada baktık. Bizim semt
e} kaldırıp cDurl> i,areti vermeğe ten bir tramvay arabası geliyor. 
lüzum yok. cAcaba istasyonda beraber bekle· 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel işletmeleri umum müdürlüğü 
l 943 yılı bütçesini hazırlamıı ve 
Umumi meclise vermiıtir. Bütçe en
cümenine havale edilen bu bütçeye 
göre idarenin 194 3 yılı bütçesinin 
muhammen varidat ve masrafı 

9,900,001 liradır. 
9, 900,001 fua muhammen vari

datın 2, 995,000 lirasını elektrik 
tenviratı hasılatı, 2,020,000 lirasını 
sınai ihtiyaçlar hasılatı, 4 30, 000 
lirasını tramvaylara verilen cereyan 
bedeli, 490,000 lirasını yardımcı 
hasılat, 3,476,000 lirasını tramvay 

yolcu hasılatı, 42,000 lirasS\ı otobüs 
hasılatı, 1 76,000 lirasını tünel ha-

Hatta bu ıöylediğimiz vasıtada diklerimizden kimler buna binebil
bilet de kesmiyorlar, para da almı- mişL .. > diye meraka düştük. Ön 
yorlar ... Uzun veya kısa her türlü sahanlıkta 'Vatmanın sağ dirseğinin 
mesafelere gidip gelmek tamamile dibinde bir çehre gözüme ilişti. Ga· 

V l k . b yet acar, yırtıcı bı·r kadın vardı. O sılatı, 36,000 lirasını vergi, rüsum ve parasızdır... e görü üyor ı u na- O 1 b 
kil vasıtasından istifade edenler binmiş!. .. Bir de genç polis basarna· reklam ücreti, 235,00 irasını an· 
günden güne çoğalmaktadır. ğa asılmış .•. İıte o kadar .. . Demek kalardaki mevduatın faizile tasarruf 

Her gün tramvay beklediğim yer- biz bekleseydik hala orada idik. bonosu ve hazine tahvilleri faizleri 
de, kalabalık fazlalaştıkça: Yalaız arabanın içinde, kim bilir teşkil etmektedir. 1 lira da tevaiata 

- Haydi yürüyelim ... Nafile ye· hangi istasyondan binmiş bir arka- karşılık müdevver kir bakıyesi ola-
re bekliyoruz. Gelse de binemiyece- daş gözüme ilişti. Salkım salkım kol- rak bütçeye ilave edilmiş bulun· 
ğiz ... Gibi konuşmalardan sonra ha- lar, eller, kafalar arasında onun hu- maktadır Yeni bütçe geçen aenenin
zen ikişer üçer kişilik guruplarla yol- nalmış çehresini gördüm. Pancar gi· k. d 6S 5,000 lira fazladır. 
lara çıkanların arkasından bakıyo- bi olmuştu. Arkasındaki yolcuya 

1 ın en----- ----
rum. sert sert bir şeyler söylüyordu. Belki 

Eski tramvay arkadaşlarından ba- de sinirli bir münakaşa ... 
zılarının da gidip gelme programları- · Bu sahneyi gördükten sonra hali-
m tamamile değiştirdiklerini görü· mize bir kere daha şükrettik. 
yoruz. Piyadeliği biraz daha fazla sev-

Mesela uzun zamandanberi Laleli dik ... 
tramvay istasyonunda rasladığım Bayezitteki alet .. 
bir genç bayan vardı. Her halde bir Hem insan yürüyooce daha fazla 

Veremle 
mücadele 

Cemiyet iki dispanser 
daha yaptırıyor 

dairede filan daktilo olacağını tah- dikkatli, etrafına karşı daha alakalı 
min ediyorum. E.skiden her sabah oluyor. Mesela aylardanberi tram-
istasyonda beklerkea sabırsızlanır, vayla geçerken Bayezit meydanında - -
sinirli sinirli dolaıırdı. Hiç kimsenin benzincinin yanında büyük bir kala- Verem mücadele cemiyeti, biri 
yaklaşmağa bile cesaret edemediği balık görürüm. Duvarda bir kutunun Unkapaı:ıında, diğeri de Üsküdarda 
en dolu tramvaylara saldırır, basa- etrafında toplanan bu kalabalığıın . olmak üzere iki dispanser binası da~ 
maklara ancak ayğının ucunu değ- ı hikmetini bir türlü anlamak kabil 1 ha İnşasına başlamak. üzeredir. Bir 
diren yolcuları aralar, vatmanın bü- olmazdı. Bu sefer arkadaşınla bera- 1 kaç ay içinde tamamlan.ack olan bu 
tün itirazlarına rağmen: her yaklaştık. Baktık. Bir takım binlar için 60,000 lir.- ayrılmııtır. 

- İçerisi bomboş efendim 1 ••• di- kimseler deliklerden bazı paralar j On beş senelik bir mazıya sahip 
yerek sokulurdu. Lakin o son dere- atıyorlar, sonra bir düğmeye bası· I bulunan İstanbul Verem mücadele 
ce sıkışık vaziyette, çantasını açar· yorlardı. Bazan da bu kutunun baş· cemiyeti, faaliyetini en verimli yol
ken, para çıkarırken daima asabile- ka bir deliğinden dışarıya kürrr diye 1 ıardaa yürüyerek ilmi bir şekilde 
şir, terler, alı al, moru mor ~lurdu. paralar akıyordu. 1 teşkilatlandmnağa çalışmaktadır. 
Şimdi bakıyorum, genç daktilo ar- Avrupanın, Amerikanın hemen Cemiyet oimdiki halde modern ve
tık dairesine tramvayla dağil, yaya hemen bütoo ıimendifer, otobüs 1 rem mücadelesinin esa11nı teşkil 
olarak gidip gelmeği adet haline ge· garlarında, tayyare meydanlarında, 1 eden dispanserler, sanatoryomlar 
tirmiı. Ben tramvayla giderken, ba- böyle kutular vardır. Delikten para 1 açmak, fakir veremli hastaların ia
zen onu Bayezitte, yahut Çarşıkapı• atarsınıL Bir düğmeye basarsınız. şelerini temin etmek ve hunları sa· 
da, bazen de Türbede gazete kağı· Attığınız para eğri büğri bir yayın 1 natoryomlara yatırmak gibi işlerle 
dına sarılı yemek tası elinde olduğu üstünden kayar. Kutunun içinde 1 meşgul olmaktadır. Eyüp ve Bey· 
halde İşine giderken veya akşamla· gözlerden birine girer. Bu suretle kozda açılan dispanserlere müracaat 
rı daha ağır, daha sakin ve daha ra- girdiği göze göre makine size para- 1 eden bütün hastalar muayene edil
hat bir tarzda evine dönerken görü- nızın ya 20 misclini, ya 1 O mislini, 1

1 

mekte ve röntgenden gcçirilme.kte
yorum. Artık kendisi secıelerdenheri ya iki mislini iade eder. Lakin çok dir. Bunlardan verem oldukları an
devam eden uzun ve üzücü tramvay defa da birşey vermez. lstanbulda I laıılanlar ayrılarak tedavi edilmek· 
beklemelerinden de kurtuldu. Tık- bu aletleri hiç görmemiştim . ilk de- I te, fakirlere parasız ilaç verilmekte 
lım tıklım arabalara kan ter içinde fa Bayezitte rasladım. Çocuk Esir· ve ayrıca iaşeleri de temin olun
girip sinirlenmiyor da ... Geçen gün g t..ne kurumu tarafından konulmuş, 1 maktadır. Kazaları dahilindeki mek
baktım da kızcağızın yüzüne bayağı Başına da bir memur dikilmiş! .. tep talebelerini, fabrika ve imalat• 
renk gelmiş. O asabi halinden de insan yürüyünce neler görüyor... haneler işçileriı.,i ve diğer kalabalık 
eser kalmamış... .. Bugijnkü çocuklar az tesisat mensuplarını her sene rönt-

Daha bunun gibi bizim semtte yu- .. •• l gen muayenesine tabi tutan bu iki 
rümeği adet haline sokanlara sık sık yuruyor ar dispanserin masrafı •~nede 12,000 
raslıyorum. . Yürümeğe dair yazı yazar~en lirayı geçmektedir. 

B• .. .. .. d bır şeye temas etmeden geçemıye- 1 Ôgvrendiğimize göre 25 yataklı ır yuruyuf sırasın a ~· . 
ı .. "}" ? cegım:.. .. . olarak açılan Erenköy sanatoryo-

ne er goru ur•. Bug'-!'1ku çocuklar, bılhC:~~ mek- munda şimdiki halde 90 dan fazla 
Evv.elk_i gün ge?e aynı ıstasyon- tebe gı?en.l~r pek az yuruyorlar. , yatak bulunmaktadır. Zor şartlara 

da eskı hır gazetecı arkadaşla tra~- Halbu~ı hızım zamanımızda mek- rağmen tedavi ücretlerini arttırma· 
vay be~liyorduk. Araba, .. o~.ob.~s, tebe gıden. çocuklar lstanbul~.n .. en ı mağı şiar edinen cemiyet, bir kaç 
otomobıl, hep dolu olarak onumuz· u~~ semtı~den. kalkarlar,. yuruye ay evvel yaptığı heşaplar netjcesin· 
den geçiyordu. Nihayet arkadaşım yuruye şehrın hır ucuna gıderler ve 1 de sanatoryomun 1 O bin liraya ya· 
yürü~emizi teklif etti. Epey zaman· yine 1.:'ektepten . böyle dönerlerdi. kın açık verdiğini görmüı ve bu aç~ğı 
dır bırçok semt tanıdıklarımın yap- Mesela ben kendı hesabına Sultan· bütçesinden avans vermek suretıle 
tığı, fakat her nedense bir türlü gö- ahmdden kalkardım. Sirkeciye iı.-ıer, kapamıştır. 
züme alamadığım bu teklifi nihayet ~öprüyü geçerdim. Tophane vcadde: Cemiyetin, Validebağında Maa
kabul ettim . . . Ve doğrusu pek mem- sınden ta Tomtom sokagındakı rif Vekaletine ait aanatoryomUClda 
nun oldum. Hakikaten dünya var- mektebe ... Parasızlıktan mı} .. Ha· da iki yatağı vardır. 
mışl ... Eskilerin tabanvay dedikleri yır . . • Hem gündelik, ~e?' d~ ~~am
bu tabii vasıta, ötekilerin hepsinden vay parası alırdım. Lakın yurumek 
çok rahat ve hatta safalı... hoşuma giderdi. Ve aşağı yukarı 

Bayezit' e doğru ilerlerken arka· hü~ün arkadaşlarımız böyle }di. 
mızda bir kamçı seşİ işittik. Baktım. E.dı.rnekapıdan T omtom ıokagına 
pıllım pıllım bir fayton arabasının gıdıp gelelner 'Vardı. 

Gazocağı patladı, bir 
kız yandı 

lü yaşamağa imkan yoktur.» 
Eğer hayat prensiplerimizin 

arasında hasisliğe bu derettde 
yer verirsek yakında bütün in· 
sanlar IUoliere'in meşhur kahra
manına benziyecekler demektir. 
Mamafih asırlardanberi dilimize 
doladığımız şu hasislik denilen 
şey pek çok insanın hayatı, mu
kadderatı üzerinde ne mühim 
bir rol oynamıştır. 

Meseli bugün yeryüzünün en 
zengin ailelerinden biri de mu· 
hakkak ki Vanderbiltlerdir. Bu 
ailenin servetini ilk defa kaza
nan adam da dede Vanderbild 
yani Cornelius Vanderbildttir. 

Yüzlerce milyon dolan olan 
bu zat kendisini ölüme götüren 
hastalığa tutulduğu zaman dok
torlar. 

- Su yerine daima şampanya 
jçeceksiniz... tavsiyesinde bulun
muşlar ... Bunun üzerine Come
Jius \'anderbilt yattığı yerden 
başını kaldırmış: 

- Doktor, doktor... Sen aklı· 
nı mı kaybettin?.. Su Y.erine 
şampanya it;eceğim ha... Ölsem 
bu i ·i yapmam ben! ... demiş. 

Doktorlar şaşkın: 
- Aman efendim haynbnız 

me\'7.uubahs!... ce\•abını vcnniş
Jer ... Lakin ihtiyar Vanderbilt: 

- Gazoz benim neyime yet-
mez ki ... diye dayatmış ve kati
yen şampanya içmemiş. 
Düşünmeli bu zat zenginli~i

n in en parlak devirlerinde çifli
ğindeki giibrel~ dışanclaki pi
yasa fiatine oğlu Bil Vanderbilte 
satarmış ... 

Mamafh bizde de aşın derece
de tutum1uluğa dair yerli misal
ler bulabiliriz. 

Kendisine son derecede itimat 
ettiğim bir zattan mesela şu hi
kayeyi dinledim: Bundan bir 
müddet evvel şehrimizdeki meş· 
bur mali müesseselerden birine 
üstü başı perişan, iskarpinleri 
bir kaç yerinden yamalı bir adam 
geliyor .•. Giinlerden cumartesidir 
ve saat bire bir dakika vardır. 

Müessesenin kapıcısı bu hara
bati adama: 

- Müessese kapanıyor.. tatD 
başlıyor!.. Artık pazartesiye ge
liniz! .. diyor. 

ı.akin derbeder kıyafetli ve 
yamalı iskarpinli zat kapıcıya 
sertleniyor: 

- Sen karışma... Ben cıkapa
naeak! ıı filan dinlemem... Senin 
kapısında durduğun şu miiesse
senin yan parası benimdir be. 
Orada tamam 200 bin liram yatı
yor! •. 

Kapıcı bu söz üzerine yırtık 
ayakkabılı adamı deli sanıyor. 
Zaten paydos saati de çaldığı 
icin onu i(.'eri sokmuyor. 

Pazartesi .ninii ateşler püskü· 
rcrek miiessescye gelen adam 
doÇu direktörün odasına çıkı
yor: 

- Biitün paramı istiyorum ... 
Verin 200 bin liramı! Kapıcmıs 
bana hakaret etti .. 

1\lüdür rka kıvamet... 200 bin 
lira hu... Nihayet kapıcıv::ı yol 
,·eriliyor ve para da kasada ka· 
hyor. 

Kapıcı hila şa~kındır: 
- Bunca senelik banka kapı· 

cısıyım... Bir eok zeneininl, c(). 
merdini, hasisini gördüm... J,a• 
kin böylesini görmemiştim.. dl· 
yormuş .. 

Ve galiba ha~islik bir gün mü• 
him bir m~ivet haline girecek ... 

Hikmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

incili çavuşun mezan 
tamir ediliyor 

(Va - Nu) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lhiracat itleri 
hararetlendi 

Fındık piyasası Yeniden hararet
len~İştir. İhraç fiatleri müstahsil ve 
tüccarın yüzünü güldürecek mahi
yettedir. Fındığın kilosu l 15 kuruş
tan ihraç olunmaktadır. 

Diğer bütün profesörler kendi 
sahalarında temayüz etmiı gençler· 
dir. Doktor Naci Bengisu kıymetli 
göz doktorlarımızdandır ve tıp fa
kültesinde göz hastalıklarını okutu· 
yor. Doktor Nebil BiLh.an da kıy· 
metli dahiliyecilerimizdendir. 

Sebze fiatleri 
Belediye İktisat iıleri müdürlüğü, 

yaı sebze perakende fiatlerini kon
trol etmektedir. Kontrollarda toptan 
fiatlerle perakende fiatler arasında
ki farkın azaltılmasına çalışılıyor. 
İstanbul 'Ve Beyoğlunda yaş sebze ve 
Yaı meyva satıılarında perakende
ciye azami kar haddi tesbit edilmiı· 
tir. Karların bu haddi aşmamasına 
dikkat olunmaktadır. 

Beyoğlunda Y enişehirde İrmak 
sokağında oturan Zare'nin kızı 14 
yaşlarında Erden dün evde gazoca· 
ğını yak.mıı, pompa ile bava verir
ken ocak birdenbire patlamııtır. Et
rafa saçılan gazlardaın Erdenin el· 
biseleri tutuomuı. etraftan yetiıilin· 
ceye kadar kızın bütün vücudu yan
mıştır. Ağır surette yaralanan Erden 
biraz ıonra ölmüştür. Adliye dok
toru cesedi muayene etmiş, kızın 
yanarak öldüğii anlaşıldığından ce
sedin gömülmesine rühsat ve.rmiştir. 

içinde demin bizimle beraber tram· O zamanlar ortası kaymaklı çiko
vay bekliyen beı arkadaş!... Son latalar bulunurdu. Üstü yaldızlı im· 
derece sıkışmıolar ve ağırlıklarından mızı veya yeşil teritli... Yol para• 
fayton tamamile sağ taraf esne- ları ile de iıto bunlardan alırdık. 
miş... Bir sarsıntıda dııarıya fırla- Sonra bizim gidip gelirken aocı de• 
mamak ve müvazeneyi temin etmek recede mühim bir eğlencemiz de 
maksadile yan tarafta oturanların ·vardı. Geçtiğimiz ıokaklardaki dük
kimi araban1n körüğünün kenarına kan tabelalannı okumak 1.. Bu itin 
yapışmış, birisi de hani o açılır ka- adeta tiryak.isi idik. yolumuz üstün
panır, iki kişilik oturacak yerin iki deki bütün levhalari ezberlerdik. 
tarafındaki demirlerden birini tut- Hattl hunlar arasında Tophanede 
mu•. Hepsi tetikte duruyor. Sanki cSaraç Numan üıta>, cKavaf Meh· 

v ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
para vererek kendilerini bu derece met ağa> diye iki dükkkln tabelası 

Sultanahmet Firuzağa camisinill 
yanında meşhur Türk nükte üstadı 
incili Çavu§'un mezarı vardır. B11 
mezar, birkaç sene evvel meydana 
çıkanlmıştı. Mezann tanzim ve ta• 
miri işile Müzeler ve Belediye ya
kından alakadar olmaktadır. Mezar. 
ktcili Çırvuş'un tarihi hüviyetine 
uygun bir ıekilde tanzim ve tamir 
edilecektir. 

Soğuk hava tesisli taze balık sev
kıyatından başka taze domuz eti ih
racı da başlamıştır. Domuz etinin 
ihraç fiati 160 kuruştur. İsviçreye 
mühim miktarda domuz eti goode· 
rilmiştir. 

Tuzlu balıklar 60, taze balıklar 
2G kuruştan ihraç olunmaktadır. 
Kabuklu ceviz ihracına da başlan• 
mış, Suriyeye bir parti kilosu 60 ku
ruştan satılmıştır. Pamuk deıesi ih
raç fiati 120 kuruştur. 

Dünkü teftiılerde pırasanın pera
kende kilosu 25-30, ayıekadın fasul• 
yesinin 60, kabağın 30 - 35, patlı· 
canın 40, domatesin 50 kuru~a sa
tıldığı görülmüıtür. Bu fiatler İstan• 
bul .semtlerinin fıiatleılidir. Beyoğ .. 
!unun uzak semtlerinde fiatlu daha 
fazladır. • · 

cefaya ve işkenceye sokacak ne var- hala hatırımdadır. Bir de clnşirah deva addedilen bazı ilaçlardan 
dı L .. Üstelik biz yaya yürüyenlere itriyat mağazası> diye bir tabela ki bahsediliyor. Yürümekten do alda 
de merhametle -bakıyorlar. Halbuki onu hep birlikte Attaryat diye okur- hayale gelmiyecek hin bir fayda 
kendilerinin manzarası o kadar acık- duk. umanlar var. Barsa.klan düzeltme· 
lı ki onların haline bizim ağlıyaca• Bugünün çocuğu ise gittikçe yürü- sinden tutunuz da vücut estetiğinin, 
ğımız geliyor amma düny tu'haftır İş· mekten kesiliyor. Mesela Bayezitte genç kalmanın tılsımı her halde on
te ... Onlar bize acıyor, biz onlara ..• oturuyor, Türbedeki mektebine da İmİf ... Bu sözlerden yüzde doksan 

Bayezitte bir otobüı yanımızdan tramvayla gidip geliyorl... tenzilat yapılsa bile her halde yüzde 
geçti. O derece dolmuı ki kapıaını Son a11r içinde doktorlar cvita- onu doğru olacak. Onun için yürü· 
bile kapatamamışlar, otobüsün bi- min> nazariyesi kadar, cyllrümek<> yelim h~kalım... Harb bütün dün-
letçisi bu kapanmayan kapıyı elile denilen ıeye de ehemmiyet veriyor· yayı cpıyade~ ~ı~ıfına aokacak. 
tutuy~r. lar. Hani yeni çıkaıı Yt her ~erde & 

6 önü 1 ========ı 
Cehennemi -
Edebi roman 
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Gördüklerim, duyduklanm 1 .._ G_ü_nl_ük_B_o_rs~_ı ı R A Ô Y O 1 
HEZARFEN KOMSUMUZ ÇENBERLITAŞ SINEMASINDA 

4-0 yillık ltomŞu ooeufuydu. AnDe
,,ne bera.bet dalına btze gellr, ılde 
f>üyüdö.,llii, araya süt de tanşU:ı içhı, 
j!clikanlı olduğu halde kaçgöçsüz ba
teme girer çıkardı. 

Dört mecidiye aylıkla Gümrü~e 

Clevamd.a, tahsill idadi derecesinde, 
gelgelellm marifet kumkuması. 

Hezarfen lakabını kaleminde tak
mışlar. O lakabın tam mtınaslle 
ehliydi. Aklı ermedil1;1. listesinden gel
mediği ne vardı ki? 

Me ~ıA anasının arkasından odaya 
«fı-er. Büyük.lelin ellerini öpüp, dl
fcrlere yerle beraber temennahını 
edip, göğsü ilikli, kollan ıtavnşuk, sa.n
dalyaya ilişir. 

Çok geçmeden, gözü duvardaki sa
ate lllşmlş : blleğlndcklne baktıktan 
sonra diyor ki: 

- Müsaade buyurulursa. erendim, 
karşıki saatin rakkasını bir muaye
ne edeyim. Hep 9 dakika geri kalı 
:yor. 

Bizimkiler de hemen: <Hayhay!), 
Blrıı meharetı mücerrep. 

Saati duvardan indirip, on on iki 
ağızlı çakısının sıvrt b!zlni rakkase, 
tornav!dasını bir~ vidaya ck>kun
durur dokundurmaz, kronometre 
olup gitti mübarek! 

Kahve getiı:lllr.ken Jcapırun zor açı
bp kapanış1, keçeye ta.kılışı, gözden 
kaçmamış. Gene derhal atılır: 

- Menteı;eler aşağıya bastıl1;ı için 
kanat da kaymış efendim, Çekiç 
emrederseniz yerine kaldırıvereyim. 

Ona da cevap hazır: 
- Hay Allah razı olsun, ne zaman

dır haı:ıma dertti o!. 
Kapıyı omuzlayıp çıknrarak, per

U.2'.dakJ mentc.~ yuvasının altına çe
kici vurup vurup takar takmaz, kanat 
yağ gibi kaymada. 

Herkeste can ve yürekten dualar; 
- Allah gençliğini bağışlasm. Gı

cırtısından da kulak zarlanmıza, bey
nlm!ze .şişler saplanıyor giblydı. O 
da kalmadı. 

Hoşbeş arasında annesi, tazelerden 
birine piyanoyu işaretle: 

- Haydi yavrum, biraz çal da ku
lağımın pası gitsin! deyip boyun bü
kerken, taze: 

- Teyzeciğim. akordu bozuk; Nu
ruosmaniyedeki akortçu ne &aman
dır geleeek! .• mi dedi; hez&rfen 
Uhıada piyanoya. seğirtm~. tuşlan 
yoklamasile kesip atması bir: 

- Yalnız sol, fa, si He ilci diyez gev
fe'k. İnglliz anahta.nnı lüt.fcdersenız 
düzeltirim efendim! 

Etraftan: (Ömrüne bereket) ler "e 
o beş çlvlyi çevlrmf'slle akort ta
mam. Ertuğrul bandosundaki Lange 
beyi oturt, resitall dinlet.sın. 

Taze peşrevden girişip şarkıları sı

ralı' Jr, kulaklarının pası giden ha
tun da cezbeye gelip sa~a sola baş 
~llarkcn, oğlunda gene yavaşçacık: 

- Mükemmel Alman piyanosu, yal
nız cilası uçmuş. Beyoğhındaki bü 
Jiilr ma~ yollanması müşkül. 
Ar.ıu bnyurulun;a bendeniz cilllayı
~reyim! •. 

Bittabi buna da: 
- Hay ellerin dert görmesin evll

dım ! denllirkerı, o, dörtnala dışa
n. Bakkaldan ~ kuruşluk ispirto, 
aktardan yüz paralık (Gimıalaka) 

alıp soluk soluğa dönmüş. 
Kolları sıvalı, önce pamuğu :zeyUn

yağına batırıp her tarafa bir boy 
gM;dlrdlkten, ardından ş1şCdekln1 tek
rar tekrar, 15, 20. belki de 30 kcıe 

sürdükten sonra piyano ayna. 

Yemeğe oturacağız. Yemek odası
nın eı yıkayacak yerinde leğen, ibrl
~I gören komşu genç, derakap sor
guda· 

- Dolap bcygirinlz mı öldü efen
dım? Vah vah kuvvetli hayvan-
cağ'ı~ı. 

- Hayır, bilakis aulikça azıyor. 
Bu sııbah egen telı:rne, çifte, tulum
bayı kırmış. Topuz İsmail etcndiye 
haber gönderdik amma dük.k~da 
bulamadılar! .. denilir denilmez sof
raya oturulurken, delikanlı ~rtada 
yok. 

N,0 den sonra bir geliş ki elleri, 
.kollan kam kara yağlar içinde, pa
çaları sırsıklam ve muslukların hep.. 
sinde şarıl şarıl su. 

Kuyunun dibine inmiş. Tulumba
da kınk mırık yok, yalnız pistonun 
tö.~Jelerl çürüdüğünden cıvataları 
lftşknl~ışmıı;. Eski bir terliği kr>
mp parçalarUe civntaları s:~tırma
~~ ™? 1 

.Bu işle uğraşma arasında alt kat 
1 

aptefhanesinin halinden de haber
dar. Süklüm püklüm mırıltıda: 

En ııeveı alıren ve çaresın1 bulan 
ıene cençcatııı 

- Beş on dirhem p.p, :varın\ ro
ca.n terementı ruhu, bir d• Umonla 
§imdi pirüpak edeflm efendlın.f 
eıvanmaslle lekeyi ara da bul; 15r

tft sakız mı .sa.kız. 

1111/ 94Z flatleri 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork tlze.ı1ne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 

6,22 
131J80 

30,67 

Madrtd üzerine 100 pezeta 12,89 
Stokholın üzerine 100 kuron 30,80 

ESHAM n TABV:iL!T 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 21,50 
% S blr.lnci tertip Milli 
Müdafaa istikrazı 19,05 
Anadolu Demlryolu I ve II 60.-

DOCUM 
Ne vaklttenbert salonun tavan kö

şesindeki muşamba sark.ık, karton
plyerlerl dökük. Sebebi, o taraf çatı 
~ağının yaltmutdan akması. Prof. Dr. ·f'ng. Necati Engez ve 

Xaç usta getlrHmlş, 'kaç düzine relilca.sı Jülide Engez'in bir kız ço
Marsilya kiremidi alınmış. k.a9 yev cuklan dünyaya gelmiştir. Anne ve 
mtye verllm.tşse de boşuna. Bunun da. babasını candan kutlular, yavroya 
farkına varan delikanlı kaşla. göz uzun ve hayırlı ömürler dileriz. 
arasında damda değll mi? Köşe kire
mitlerini üslftplu ~üplu dizm~ 
mi? Ondan sonra akıntının katrasın
dan eser yok. 

Kalpleri yangınlara w_,.., • ._ 

Hezar fennin daha. nice bir fenni 
nt sayayım: 

bir filmin mucizesi 

Bir hafta. geceli gündüzlü 
insan selleri boşanan 

FiLMLER TACI 
Mesela o yıl kış fazla, odun ya.kan 

çini sobalar ortalığı IS'ltmıyor. Demjr 
sobaya kok doldunılmuş, herkes et
rafına üşüşmüş, 
Geıtp görür göımez onda tel~: 
- Aman efendim, soba. ziyade ha

raretle yanıyor. Terldblnde karbon 
vardır; havanın mUvellldillhumuzast
Ie imtizaç edip huınuzukarbon neş
reyler ki semdlrl diyerek derhal pen
cereleri açma; hava deliğini kapatıp! 
yamşı kısma; (yübusetl gidersin) di
ye üstüne de su dolu çinko tabağı 
koyma. 

ARJANTiNA 

Gene faraza, ertesi sabah öküz arn
balarile Kay1J1dağına. gldllece. Ora
da çevrilecek kuzular akşamdan ke
silmiş ve la.kin mevslm Eyyamı b:ı
hur. 

(Yarına kadar kuzular acaba ağır
laşır mı? Kok.ar mı?l lafı olurken 
onda şipşak cevap: 

RENKLi 

Uzak semtlerden akın eden
lerin görebilmesi için 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

2 NCt HAFTA 
BAŞLADI 

• Bu müstesna film şerefine 
müdiriyetimis aynca: 

- Hiç üzülmeyin efendim, şimdi 
çamaşır Ieğen1ne kömürlükten kömür 
t.ozu doldurur, kuzulan içlne göme
rim. Hattft haftasına kadar taze ka
lır!. 

ÇAM SAKIZI 
Al TIN ARAYICISI . l 

Dede yadigarı seksenlik siyahi ba
cının göz akları kan çanağı; (Tepem 
de tepem!) diye kıvranır. doktor 
1laçlan kAr etmezken, komşumuzun 1 
oğlu gene derde derman. ' 

Çitte sülü~ü kulaklarının arkasına 
yapıştırıp gözlerini de. çenesini de 
açbrma. 

- H!\IA. 1kı.sı:netim çıkmadı. Ne za-

söylendlrme. 
••• 1 

Annesi a.bretine giLmiş, senelerden 
sonra, yan! kırkını aştığı mralar ev-

Muazzam blmi ilave etmiştir ı 

MARMARA 
Bütün btanbul'un dilinde 

SüRTüK 
man erkeğimin sökü~ü dikecek, çl
yini plş.lre<:~ mi.islüma.nJa.r? _ diye 1 
lenmlşti. Vefa yangınında. ev1. yanıp 1 T~- Fi~•-~•-: .. :- ,..L-~ 
tis.küda.ra yerleşmişti. unJ. ımu .... .._. ..-ucac:n 

BJr cuma günü o tarafa yolumuz ELHAMRA'da 
düştü. Ştmcabzı yoklıyalım, kansını 
da görelim! dedik. Kapıyı bl'Zimk.1 .._,_ ____________ ,,, 

açtı. 

Bermutat yerle beraber temenna.h
\ar, efendlniler, ihya bnyul'dunuzlar. 

Bir taşlık k1 köpek batlasan dur
maı:. Sarnıcın kapağı açık, yanında 

iple sarkıblan k-0va. Kenarda te11e
ıeme kömür dolu saç mangal, üsıün
dıe boru. J.f.arsık duma.nından, koku
sundan durulmuyor. Bir taraftan da 
buram buram apteshane kokusu ya
yılıyor. 

Yukarı kata çıktık. SO!anın dört 
köşesinde gaz tenekeleri, Evelki gün
kü yağmurdan knlmı•, çatı aktığı 
içln kon.mu.ş, 

Misafir odasındaki kons-0luıı kap-

Çaryıkapt - Gedikpaşa 

AZA K'da 
Bugü n 

Matinelerden 1Ubaren 
büyük feda.Urlıkla.rla yalnı:z 

sinemamızda 

1-Karanga 
Ekspresi 

lamaları şahrem şahrem, altlarından CBARLES BİC1''0RD) 
çam tahta.lan görünüyor. thtündekl Vabşllerin, yerli Amerikalılara 
pirinç saatin akrebi, yelkovanı yok. kal'ŞI glrl.'}tiklerı kanlı boğuşma. 
Kerevetll minderlerin patiska örtüle-

1 
büyük mücadele filmi. Medeni-

rlnde mavi, mor, san lekeler. Kapı- yet için savaşan, hayatlannı fe-
lar açılıp kapanırken bostan dolabı da eden yiğitlerin zafer de.staııı. 

'
1

~:ı°~anım çıkageldi; sinek ko-1 2 _ Pla" 1• Yosması var gibi blr tcmennnhtan sonra baş 
sedire kuruldu. t _ . • 
,Halis mublls Ha.~..ş: Kıvucık kuz- Şen .•• Şuh ... Eglenceh bır mevnı 
gunl sııdar, çıkık alın, yam:,asm bu- '\ , 
run, koca koca dudaklar. 

Hezar fmılmizin kadın seçme, ıev 
bark kı.ırmadaki kara cahilliğine şa- , 
şıp kaldık. 

Sermed MuhtarAlus 

ALKAZAR'da 
B U G tl N 

Matinelerden iiib:ırerı 
büyi!k fedakarhklnrla 

AKŞAM TALEBELERE 
m---------------

G EN Ç LE RE 

l 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi SPORCULARA 
senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 
'150 • 
4-00 • 
150 • • 

Şimdi)e kadar 
gördüğümüz bütün 

Siiper •e büyük avantür 
filmlerinin şöhretini - Affınıza mağruren yüzün üze 

güller, kalfaların helüsında taaffün .,_ ____________ -41 

Posta 1tt1hadına dahli olmıyan 
geriye bırakacak 

Zoronun 
intikamı 

Yar e.tendlm. Hıfı.ıssıhhaya müııayir, ecnebi memleketler: Seneliitl: 
maazallah hastalığa s~beblyet verir. SGOll. altı aylığı 1900. üc aylıib 
Bir miktar kireç ltaymsıtıle as1tfenlk 
aldırıp çanak içinde bir kenarcığa ______ ıoo_o_ırn_ru_ştu_r. _____ •

1 
koyalım. Sabah, akşam ~ altı kova Telelonlarınm Başmuharrir: 20565 
royu da eksik etmesinler!. Yazı lşlert: 20765 - idare: ıossı 

Ku1al1;ı büker blikmez ecı:aneye ko- Müdür! 20497 
tran, çanağı kenarcığa koyan, beş altı 1-----Şevv--aJ-24--lil%1T---l8-3---tı 

Adalet için dövüşen, h:ık 
için savaşan ylğiUerin 

seref destanı 
kova suyu da ilk döken gene ken- s. tm Gil ö~ ııu Ak. 
dlst. E. 11,.51 1.32 6,55 9,41 12,00 ı.33 15 sc:~~T:~ıı~!~~~loiz 

Si 
1 

va.5,55 7,3512,5815.4418,0219,36 n5 t«fSIM a onun yan kanapesinde, keteı1 L. .- ' 
örtünün iisUinde masmavi bir leke., İdareban2 Babıali elvan T k ·ı · b" d 
Her halde hırkasını külüstür bir bo- Aeımnslok sokak No. l3. 

1
.__ : IDJ 1 l r en 

;,.acıya boyatmış bl.r1n1n oturma b::l. İİll•••••••••••••li ,._ -

Bugünkü program 
12.30 Program. 12,83 muzlk: (Pl.} 

12,45 Ajans haberleri. 13,00 şarkı ve 
türkfiler, 18.03 Fasıl heyeti, 18,45 Daııs 
orkestrası, 19,30 Ajans haberlerl, 
19,45 Yurttan sesler, 20,15 Radyo ga
zetesi. 20.~ Bir m.al'ş öıtreniyoruz. 
21,00 Evin saati, 21,15 Muzik, <PIJ, 
21,30 Temsil, 21,50 Riyaseticumhur 
band0$U, 22,30 Ajans haberleri ve 
borsalar. 

Yann sabahki program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lı~tıralıın, 7.4-0 Ajans ha.berlerl. '7,55 
Mimk <Pl.l 

Aci bir ölüm 
ErkAnıharp mlrlivalığından müte

kait general Sabri De~rin hafidi. 
Denizyollan Muhasebe müdür mua-

Bugün Matinelerden itibaren 
Bu aeııenhı iki bilyük şaheseğ birden 

En katı ytij:eklllerl bile göz yAşlanna garkMıfce.ıt Aşk, Kin, İntikam 
Ye Iztırap doluı 

1 - KISM T 
Arabacının Kızı 1llminln biricik kudretli artisti 

HEiNRiCH GEORGES'in 
yarattığı en büyük san'at A.bldesı 

En tıüyılk facia. - En acıklı vak'a - Beş.eri ihtirasların en unutuı
maz ıztırabı ..• Bir aşkın .• , Blr clnayetln ... İki yetimin hazin hayat 
romanı. 

vini Baha. Değerin oRlu, Teknik okul şen. şuh ve me.şhur bir cazın ~tlraklle BOB GROSBY'nin en son 
blrln<!i sınıf talebesinden 654 No. lı ibdaı: Tangolar ... Rumbalar filmi. 

2-ÇALALIM, DANSEDELiM! 
Siiha Değer Ant bir rahatsızlık netı- ~llıiiiıiiiıiıııııiiiiiiiİiilmiiiiiiiiiiliiiiİll•••••ı•mma•-" 
cest genç yaşında vefat etmiş, cena- ~---
zes1 2/11/942 tarlhlnde meraslmle BUGVNMATİNELERDEN İTİBAREN ----.... 
kaldınlarak toprağa tevdi edUm.iştir. 
Kederli ailesine ta7lyetıer1mizi suna-
rız. 

ŞEHİR TİYATROLARI 

~
mııınııııııı~ Bu a~~ ~~s~ı~~~Q da 

l~Jlijf'I N U H j Yazan: Andre Obey 
l!Hllll 1 l'iirkçesl: Mübeccel Yarar 

Saat 20,30 da komedi kısmında 
ASRİLEŞEN BABA 

Yaz.an: Spiro Melas 
Türkçesi: A. Hacoptilos 

SİNEMASINDA 

a 

o p ~ IK sinemasında 
İki fevkalade film birden 

KAN VERGiSi 
GENE TİERNEY - RANDOLF SCOTT 

•iŞ K ENCE 1 İNGRİD BERGMANN ve ROBERT MONTGOl\IERY 1 
... • 1 ,, 

MELEK sineması 1 Gördüğü büyük rağbetten cesaret aJarak 

Yarın gece saat 21 de tekrar. TYRONE POWER ve Dorothy Lamour'un 
tekrar göreceğiniz bu mevsi- beraberce yarattıkları 

=:~ :.!:~li en heyecanlı 1 JOHONNY APOLLO'yu 
O •• Lou·· REN , (KiRLi MiRAS) 

'·--BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİP.. 

BAHAR 
S E S'in bu ikinci süper fil
mini adı dillere destan ola
cak büyük san'atkA.r: 

KATAliN KAHAOY 

, 
Guy de Maupassant'ın ölmez eseri: 

FAHiŞENiN Kili 
( YVE TTE) 

KATHE DORSCH'un son ibdaı 
A§kın baş döndürücü şehvet ve ihtiraslarile t!lukut eden bir ana ... 

Gayrimeşru bir izdivacın mahsu1ü babasız bir kız ... 

Pek Yakında Ş A R K'ta , ___________________________ .ı 

1 

Sinema .severlerln görülmemiş a·km ve umumi istek üzerine 
BUGUN IUATiNELERDEN İTİBAREN 

Şehzadeb:ışı TURAN SİNEJ\IASINDA 

Mevsimin iki büyük fil mi birden: 
Şarkın biricik ve eşslz Yıldızı FATMA RtJŞTtJ'nün yarattığı 

- YIKILAN Y UVA 
Türkçe sözliJ - TÜrkçe n Arapça sarkılı 

Iklncl ve son hafta olmak üzere devanı edec<-'ktil'. 

1 
:a:tı;:e-::ı 

yerlerinizi bugÜnd; 1 
kapatınız. 

12 
1 

- YUZU DAMGALI ADAM 
CALKAPONE) 

40RİS KARLOFF - PAULMUNİ - GEORGE RAFT 

,_ TeJefon: 49369 ıılj 
ı••A•ğ•la•y•ın•ca•y•a•k•a•d•a•r•gu•.•.l•m•e:mkı~ 1, 

Dahi dünya komikleri ı, 

glbl üç büyük artist.in çevirdiği, herkesi merak ve heyecandan 
titretecek büyük Gangster filmi. 

11 elen itibaren devamlı matineler. -
LOREL - HAROi ' 

OENiZCi 
T'ÜRKÇE 

istanbulu kahkaha bombar
dımanına boğuyor ... 

BUGÜN 

2 
İNCİ HAFTASINA BAŞl,ADI 

1Milli1 

§MnARI 
İlave olarak: 

senenin yeni süper filmi 
:llickey Rooney - Lcwis Stone 

in 

ANDY HARDY 
ve Katibesi 

DİKKAT: 

Filinin ayakta seyr~ı 
memesi F.abıtaca mene· 
dilmiştir. 

Yarın akşam: 

Senenin en büyük musiki harik:ısı 

İLAHİ KEMAN 
Musiki harikasmda dünyanın t>n meşhur viyofonisti 

JASCHA HEiFETZ 
İlk defa elarak si.ıemada rol aldığım göreceksiniz. 

MtJSTESl'\A EİR FİLM ... l\fiikemmcl bir KONSER .•. J\fuhtc')em bir Gala 
Diğer baş rollerde: 
ANDREA LEEDS - lOEI. l\lc. CREA - WALT.ER ERENNAN 

Cidden göı illrcek ve dinlemcek bir şaheserdir. 
Yarın ak!'lam için yeı·lerinizl C'!vvt:lden a.ldırmıı . 

Deniz fabrikaları umum müdürlüüünden: 
Gölcük deniz fabrikaları lçin dökümcüye ihtiyaç görüldüğıinclen istekli

lerin ~yillk kağıdı ve bonscrvislcrile birlikte imtihan edilmek üzere genel 
müdürlüğe müracaatları. cılGCIJ» 

Devlet Orman İşletmesi Düzce revir amirliğinden 
Devıet C•:-man işletmesi Dü~e revirinin Darıyerl deposunda. mevcut 

180 metre küp ve 58!! desimetre küp muadili 230 adet kayın tomruğu 13/11/ 
942 cuma günıl sn.at 14 te Difarrde Devlet Omıan isletmesi Revlr amir:iğ ı lıl
nasınd::ı miiteşekkll komisyonda açık arttırma lle satılacaktıı. 

Tomrukların bJr metre küpünün muhammen bedeli 20 liradır. Şartnamrı 
Arkam Orman umum miidürlüğü. İstanbul Orman çevlrgc müdüılii~ü ile 
Düzcede Revir amirli~lmlzdc ve tomruklar yerinde r,öıiileb lir. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat ve evrakı ıazlmelerile blrllkt:! :·~'.\le 
gün ve saatinde mezkür komısy<ına müracaatları. OOH) 



BEB TELDElf' 

V aktile ticaret liigatmda <ızarar etmek.> diye bir söz vardı. 
Şimdi bu söz artık büsbütün tarihe kanştı. Mazi oldu. 

Eskiden tüccarlar çok defa 2al'ar ederlerdi. Aldıklan ınalı bir
denbire müthiş bir fiat düşüklüğünden eksiğine satarıarili. Ve 
tabii bu arada tüccarına ve malına göre :b!Werce, on binlerce, 
yüz binlerce, hatta milyonlarca 7.arar •. 

Artık bugünkü ticaret lı'igatında <~ zararı> kelimesi yoktur. 
Ne gibi ticaret işi yaparsanız yapınız 7'1rar diye bir şey düşü-
niilemez. l\levzuubahs olan yalnız Ye ·,,.ce kird.ır. 

E\'Velce ticaret iki çarhlı bir makine halindeydi. Bu çarh
lardan biri kar, öteki zarardı. Bazan biri işler, öteki dururdu. 
Baran ikisinin faaliyeti biribirine denk gelirdi. 

Şimdi yalnız «kar» çarhı işliyor. Tabiidir ki kimsenin za. 
rar ettiğini gönül istemez. Lil.in bu gidi"?le ticaret alemi cızarar» 
mefhumunu büsbütün unutacaktır. 

l\lulıakkak ticaret denilen şey ve tüccar denilen insan her 
tarafta bir usaadet çağın içindedir. Eskiden: «Sermayeyi kedi
ye yükletti.n diye bir tabir Yardı. Artık bu sözün de bir kıymeti 
kalmadı. Zira bugünün tüccarı sermayeyi ancak ve ancak file 
yahut balinaya yükletebllir ... Şayet sıkletin altında zavallı fil. 
ciklcrin, balinacıklann bel kemi1·lf' ri kırılmazsa .. . - n 

Bu~ünkü seyahatler 
Dünya harb içindeyken seyahatin güçlüklerini 

tabii görmek lazımdır, fakat bunlardan 
bazılarının önünü almak kabildir 

lST ANBUL HAYA Ti ., 

Muşmula ve kest1ne 

Bundan sonraki harbin manevra .~~~EfE~~?::E 
alanı: Orta Şark Ve Afrl

.ka ::;:,e:;:g:;~:~eşi!::ı is~~: 
leri ile bana; muhtelif cemiyet 
a~al~nru kartvizitine yazdırıp 
koşesıne de minimini fotoğrafını 
yerleştiren üm•an meraklılarını 

Stallngrad boğuşması bize şu- r lunduğu havadisi henüz bu ha- hatıl"latır. Buruşuk yüzlerin muş-
nu öğretti ki, kış gelmeseydi da- Yazan: rekatın tam inkişaf etmemiş ol- mu!aya benzetilmesine aklım er-
hi Şark'ta artık büyük hareketler M. Şevki Yazman ması zehabını tevlit ediyorsa da rniyor. Onun, heJe tazesi olursa 
beklenemezdi. Alma·nlar çetin bu havadisin Berlinden verilmiş öyle gergin, parlak cildi ,·ardır ki; 
t.aanuzlarda büyu'"k zayı'at ver- allıklı . pudı·alı körpe yanaklarla 

olması da nazarı dikkate alınmak · b" mekten o kadar yılmışlardır. Di- meşkuk olduğundan bir kaç gün Y~nşa gıre ılir. Her halde bu teş-
g- er taraftan Sovyet - Alman sa- evvel Mersa Matruhtakl İngiliz icabeder. Biz bugünkü deniz nak- bıhten kendisi de sinirlenmiş ola-

liyatının bu kadar muazzam bir k ki ·· llik vaşımn bütün safhalan da bize çıkartmasının bile bir nümayiş- ca , guze , zarafet he\csin-
kuvveti Mısırda toplamıya yet- d · · · k b d bv 

Şunu ögr-etmiş bulunuyor ki,· en ten i_baret olması çok muhte- en vazgecıp ışı a a ayı ga t;e-
miyeceğine kaniiz. Son hareket- · • B b -'· müsait zamanda ve yerlerde da- meldır. . \'ınnış, (< eş IJ.1.Aı> diye heybetli 
ler de bizim bu kanaatimizi tak- b. · · h hi, Sovyet taarruzu Alman mü- ~imdiye kadar Ingilizlerin bü- ır ısını da a almış. Beş tane sır-

dafaasını kırmağa yetişmiyor. yük. hareketler gösterememesi viye etmektedir. nıa bıyığa sahip olmak az kaba-
Onun için şimdiye kadar bu har- ve ?ediğimiz gibi büyük ölçüde Harbde kuvveti mekan itibari- dayılık değildir. rıDönr"' '~ ıl" soy
bin en büyük manevra alanı olan çevırme yapmamatan bu son le tevhit mühim olduğu kadar adı olsa gerek. 
Şark cephesini muvazenesini bul- taarruzun akibeti hakkında da zaman itibaıile de tevhit mühim- Kestane karagiin uo:->tuduı·. 
muş, mevzi harbi devresine gir- şüpheler uyandırmaya başladı. dir. Parça parça hareket daima Uzun. üzüntiilü kış gecelerimle 
miş te1Akki edebiliriz. Vakıa eğer İngilizlerin elinde zararlıdır. Eğer bir milyonluk mangal başı sohbetlerinin baş 

Buna karşılık serbes manevra ihtiyatları varsa daha bu çevir- kuvvet Mısırda tahşit edilmiş musahibidir Bıçağın ucu ile ka
alanı olarak her iki muhasım menin zamanı geçmemiştir. Yal- olsaydı bunun tesirinin ilk an- rınlarını çizip delikli saç maııgal 
taraf arasında Orta Sarkla Afri- nız her geçen günün de Mihve- dan görülmesi gerekirdi. kapağ·mın iizerine dizdiniz mi, 
ka durmaktadır. Bu ·sahada her rin meseJıl hava. takviyesi alma- Mamafih bu taan-uzun tam evl·eıa eski zaman gelinleri gibi 
iki tarafm da plAnJarı aşağı yu- sı bakımından Ingi~izlerin pek inkişafını yaptığı veya artık mu- sıkıla büzüle biribirlcrile fısıl<laş
kan tebellür etmiş bulunuyor: lehinde olmıyacağı tabiidir. Mü- vaffak olamıyacağı hakkında mağa başlarlar Vücutları ısınınca 

Bir dostumuz anlatıyor: tile Trak vapuruna girenler giriyor, A - .Almanlaı Kafkasya _ Mı- h!m hareketler yapılacaksa. ~u söz söylemek erkendir. İlk gün- etraftakilerle senli benli oluverir
lki hafta evvel bir aile işi için giremiyenler o hücum esnasında es· sır araSlnda bir kıskaç hareketi- bı~ an -~vvel yapılmak .. g~rektır. lerin neticeleıi - eğer bunlar ler. Kalın mantolarının önünii 

Bandırma yolile lzmire gitmeğe vapları yırtılmak, kaburga kemik- ne girişmek istiyorlar. Bu kıska- Hiç de~~se baskın tesırını kay- nümav~ hareketleri değilse - açarlar: dalıa sonra ipekli kadife 
mecbur olmuştum. Bu yolculuğu an- !eri kınlmak, kadınlar b2lyılmak, ço· cm garpteki ucu bu yaz Mısırda bet.me~ı. ıçi??-. İngilizler için pek de müsait de- bh1zlannın yaka.smı da çözüp fil
latmak ve çekilenleri ~öylemek için cuklar ezilmek tehlikesi içinde Trak oldukça güzel işlediği halde, _Ingılızlerı~ bu ccp~cd. ı bir ğildir. Şimdilik tesbit edilecek dişi göğüslerini meydana çıkanr-
acele etmedim; çünkü çektiğimiz vapuru süvari.:;inin cBen yolcu alı- Şarktan gelecek ucu Kafkasları mılyonluk b q· ordu yıgmı!'\ bu- nokta budur. lar. Bu iç gıcıklayıcı manzara et· 
aıiıntıların verdiği sinirliliklerin geç- rım, boğmağa adam alamam~ nida- söktüremedi. Bundan sonraki --==- --= rafta.kilerin ağlZlannı suland·nr 

mesini bekledim. Şimdi oldukça se- sın1 i~tiyorlar ve biraz geriliyorlar. Alman gayreti bu ucun hızlan-™' ~ ~t~~o ~t~~1 ken çapkın bakıslarile cih·; d; 
:tin kanlılıkla anlatabileceğim. Ban- Bu suada vapura yolcu teşyii için masına sarfedilecektir. • O yaparlar, arada bir uffaya pufla-
cırmaya jşletilen Sus ve Trak adlı girenler bile içeride kalarak vapur B - Müttefikler de Mısır ile:o ~0 o o o '? )~a nıan!fal ~t~~de ~erdan titrc-
iki vapurdan birincisile gidiyoruz. iskeledcııı aynlıyor ve biz de yağ- son zamanlarda Amerikalılar ta- .___ ~ı . tırler. Agaç ustundc ıken bıtrnklı 
Saat sekizde kalkacak vapura saat mur ve çamur içinde akşam karan- rafından işgal edilen Liberya K, $ nası I ı yeşil kabuklan iJe minimini el 
yedide geldik. Birinci mevkide otu- lığında bütün otelleri esasen dolu arasında bir kıskaç hareketine Q€Ç€ Cek ? bombalarına benzer1er. Kanıı clc-
ıacak yer yoktu, vapurun kapalı gü- bir şehirde kalıyoruz ve başımızı so• teşebbüs etmiş bulunuyorlar. Bu Bu kış nasıl geçecek? .. Avro- Diğer bir kısmı da şunları söy- !inmeden ate~e atılnsa o narin 
'\'ertesinde tahta koltuklara kurul- kocak bi.r yer aramağa çıkıyoruz. hareket inkişaf eder ve muvaffak pada kömürün azlığı karşısında lüyor: «1934 denberi havalarda vücut. birdenbire dinamitlesive· 
cluk. Bu tahta koltuklu güvertenin Ertesi gün vapur olmadığı için 48 olursa şimali Afrika ve hatta herkes buna merak ediyor. İsviç- büyük bir değişiklik vardır. Her rir. el bombası ~ibi patıayıp n;an
adı da birinci mevkidir. Fakat haki- saati Bandırmada geçiriyoruz. İtiraf Akdeniz meselesi Müttefikler le- reli mütehassıslar bu suale veri- sene kış bir sene evvelkinden da- galm külünü göke savurur, ctraf
htte, bu vapurun plani çizilirken edeyim ki, biz bu mecburi Bandır- hine hallolunmuş ve zaten Al- lecek cevapta birleşmiyorlar. Bir ha soğuk oluyor. Buna. bakarak takilerin yürek]erini aw1c rma 
yalnız 112 kişilik güzel maroken ma ziyaretinde bir dostun büyük mi- manlar Orta Sark'a sarkamadık- kısmı. <ıS. imdiye kadar birbiri ar- b k" ,_ d idd tll 1 getirir. 
ı_ 1 b f' ı· · · d l lan içın· Orta" Şarkta da Mu··tte- u sene 1 .11..ışın a ş e 0 aca-a.anape i irinci mevki yanında sa ırperver ığı •ayesm e güze saat- kası sıra üç sene loş çok şiddetli ğrna hükmetmek lazımdır.n Kestaneciğin bu iste hi'' salrnsı 
yolcuların gezmeleri, öteberi içme- ler yaşıyoruz. Fakat diğerleri ya fikler vaziyeti tamamen sağlaş- geçti. 3 sene kışın şiddetli ge~me- yoktur amma. bu kücücük kusu-
Jeri için düşünülmüş bir salondur. trende sabaha kadar oturuyorlar ve mış olur. Bu sebeptendir ki har- si ancak 1903 _ 1805 senelerinde Şiddetli kış iddiasının ne de- runa karşılık bir çok meziyct!eri 
Yani koca vapur esasen 1l2 birinci yahut otellerin koridorlarına sığını- bin yarınki gelişimi hakkında görülmüştü. $imdi dördüncü kı- rece doğru olduğunu bilmiyoruz. vardır. Kabuğunun rengi sa<;. göz 
mevki yolcusu almak üzere yapılmış yorlar. Şimdi bu dağdağalı seyahat- Orta Şark ve Afrika'da cereyan şın da şiddetli olması fevalade Fakat bu tahminin Avrupa mem- renklerine teşbih t>dilir. Esldden 
)üks bir vapurdur. O halde ismi ten sonra dü~ünüyorum ki bu sıkın- etmekte olan ve edecek bulunan bir hadise olacaktır. Böyle hadi- leketlerinde herkesin sırtına so- kadın saçlarında kestane rengi 
(Sus) olacak yerde (Süs) olmalı tılar dünyanın harb içinde ve bizim harekat birinci derecede ehem- seler ancak 250 senede bir tek- ğuk su gibi döküleceği şüphesiz- pek ınakbul idi. Gözler de övlc ... 
kli. harbin ortasında bultıılduğumuz bu miyet kazanmış bulunmaktadır. rarlanır... dir. İçinin hassaları saymakla tüken-

Nihayet vapur, sebebi bir türlü sırada bin bir sebepten dolayı tabii- Bence bu iki sa.hadan Orta ----- mez. Kurutup unundan ÇOl'ba, 
anlaşılamıyan yanm saat teehhürle dir. Ancak seyahat güçlüklerinin Şark, petrol kaynaklan dolayısile Fransa'da pencereden hah silkmek yasak bulamaç yaparlarmış. Hele şelrnr-
hareket etti ve pek güzel bir süratle bir kısmı, kömüre,,rparaya, vagona. Afrikadan da daha mühimdir. lcmesini şimdi hatırlayınca a~""Lıın 
ve güzel bir hava ile yola düzüldük. bandaja talluk etmeden önl~ebi- Hatta Mısırın ehemmiyeti dahi Fransada mikroplara ve bun,. isteği kabul etmi§tir. sulandı. Kebabı yapılır, suda 

Derken kolları urma işaretli aln lir. Mesela Bandımı.ada vapura ai- Oıta Şarka giden yolu müdafaa ~~ad1::ı~m:~~lş~r. to~~a a::~:~ Akademi, yiyecek azlığı yüzün- haşlanması pek nefistir. Ekmek 
•apur memuru aa.lOlla girdiler, biri· rcrken iskelenin kapısına bir par- etmesinden dolayı büyüktür. Şu- misi son toplantısında pencere- den vücutıann mukavemeti azal- yerini de tutar. Yalnız şu ınezi
nin elinde bir makbuz koç&m, diğe- maklık (ki zaten mevcuttur.) ko- rası var ki Müttefiklerin Orta !erden halı ve toz.J>ezlerinin sil- dığını, bu yüzden nı.ikroplara yeti ile manav dükkanlanmn baş 
rinin elinde bir para kesesi ve üçün- nulsa ve bir memur ka.pıda durup Şark vaziyeti Sovyetıerin ina- kilmesinin kati surette yasak karşı uyanık bulunmak Hlznn köşesinde değil, şu sırada ba.şımı-
cünün elinde de bilet torbası, diğer onar onar yolcuları salıverse ve bu nılmrvacak derecede kahraman- edilmesini istemiş, 'hük~.met bu geldiğini ileri sürmüştür. zın üstünde yeri var. Çiğ olarak 
fiçü ne yapıyor anlıyamaclım. Bilet- on kişi vapura girdikten eOflra diğer ca yaptıkları Kafkas müda- kilosunun kırk beş, elli kuruşa 
ler kontrol edilirhn kontrol eden on ki~i daha salrverse hem ahali faaları dolayısile esasen sağlam A d 'd k• • ı·· d•• ••td"" satılması da bu marifeti sayesin-
z.at arhdaşına bağmyor: cKes bir üstü hpalı bir yerde sıra.snı bekler olduğundan onlar içrn en mühim n Or a es l seçım USU Une ODU U dedir. Bir yerde okumuştum; o 
bilet, kes birİllci fuku O da cliğe- ve hem de o müthi§ itiş kakı§ ol~ şey Garpten gelen Mihver tazyi- Avrupanın en küçük hükümet- Andor hüküm.eti şimdi bu usu- fildişi gibi beyaz, kıtır kıtır gev-
rine al ~u kadar kuruş; adeta seyyar maz. Vakıa belki bu biraz da fazla kını ortadan kaldırmak suretile !erinden biri olan Fransa ne is- Jü kaldırmış, eskiden olduğu gi- rek vücudunda neler varmuı ne
hir büro gibi. Başka yerlerde va- zaman ister, fakat tarife o surette ya- bu sahayı bütün bütüne emniyet panya arasındaki Andor Cumhu- bl yalnız aile reisinin rey verebl- Ier! .• Şeker, a:E"ot. ya~. 1 ve 2 nu
purlarda bilet kontrolunun anc.ak bir pılusa ~erkes de bunu evvelden bi- altına almaktır. Müttefiklerin riyeti 1933 senesine kadar orta ıeceğini nan etmiştir. Andor hü- maralı B vitaminleri, potasyom, 
memur tarafından yapıldığını gö· lir. Mısırda giriştikleri taarruzun Çağdan kalma seçim usulü mer'i kfunetinden bundan başka roem- çelik, manzanez, iyot ve daha bir 
renle.r bu hale biraz hayret, biraz ikinci ve en mühim alınacak ted- esas hedefi budur. idi. o tarihte bu usul kaldırılmış, lekette bulunan şüpheli bir çok sürii madenler... Japonlann bu 
da eğlence ile bakıyorlardı. Nihayet bir de zannımızca şudur: İki tarafın hedefleri bu kadar yerine her vatandaş için rey ver- ecnebiler Andordan ayrılmağa harlKle icadettikleri yemek kom· 
yarım saatlik bir teehhürle Bandır· Evvela ya~dığımız şu zamanı vazih olmakla beraber bu hedefe me l:nı.kkı kabul edilmişti. davet edileceklerdir. primelerinden daha mükemmel 
maya geldik ve asıl 0 vakit insanı göz önüne alarak eskisi gibi keyif varmak için giriştikleri hareket- bir tabii gıda komprimesi! .. 
•eyahate tövbe ettı"rer•k s•kıntı baş- · · h ı · 1 Jer her iki tarafta da garip dura· Ü Vı'taıninlen· · · · .. ~ • ıçuı seya at erın yapı amıyacağını, K COK HABERLER 1 G • b J · S ınsan sınırlerinin 
ladı. Her nedense vapur·- kapılan . eli~ lamalar gösteriyir. azı u uvarının araç- . . t . .... yanı insanın iste 'gi dakika çantası- ~uvazenesını emme yararmış. 

koyun ağılı gibi dar "Ve alçak yapıl- nı alıp yola çıkamıyacağını düşün· Almanlaı Orta Şark'a sarka- * Hasköyde oturan balıkçı Nora- hanebaşı - Aksaray kısmı işte, sinir hekimlerine büyük bir 
11ıış, yan yana iki kişi güç geçiyor; meli ve binaenaleyh herkesten bilmek için a.~mak zorunda bu- k" d k -ı A Gazı· bulvarının Saraçhanebaşın- yardımcı .. B_ u id. diaya n. azaran, 
~ lk ht ·· · d b ki. lunduklan Şı'maı~ Kafkas sı'lsı'le- yımın se ız yaşın 8 i og u vram d na 11 ım uzenn e e ıyen tren· seyahati mümkün mertebe tahdidet- 1 d.. b" d b' h 1 ş· ı· dan Aksaraya kadar açılacak kıs· BUISa a sınırlerı bozuk kımse yok 
de yer bulmak üzere tek kapıya va- sini ge"mekten henüz cok uzak- un ır en ıre asta anmış, ış ı d kt" ç · 

mesi istenmelidir. Mecburi, yani me· "' Çocuk hasta · • ""t" "l ·· tu··r mının Beledı'yece 1"stı"mlaAkı'ne devam 1 eme ır. ~lık, manganez ma-
b·ı k · · K dk- l tırlaı·. Her gu"nku" teblı·g-ıer mu"te- nesıne go uru muş · d ı k nı 1 me ıçın a ı oy vapur arının murla.rın, iş sahiplerinin seyahati ta- A dil ek .. h edilmektedir. Saraçhanebacımdaki en. eri andaki kırm.ı.zı. kürecik-

merdivenlerinden daha dar yapılmış b madiyen muvaffakıyetlerden, vram muayene e m uzere as- " 1 rtt E h ii tahdidedilemiyeceği için bu müt- tanenin ki. ·-· t 1 k b" lbrahim pa•a hamamının arkasında- er! ~ ın.r.mış. ·". n.m ıın h::ıc;sa-
merdivenle.re hücum edı"yor ve bir h düşürülım müstahkem mevkiler- ınıgıne ya ırı ır en ır- .. d ki tt B iş sıkıntıların önünü alabilmek üze- d nbire "I .. t" V k "dd . kı" bı"nalardan başlıyan istimlak mu- sı ıçın e ıyo a ımıs. u madcle, 
ana baba günü manzarası hasıl olu- den, yarılan hatlardan bahsetti- e 0 mu~ ur. a a mu eı- kad ·· d d k' t· •t re vapurda ve trendeki yerler kadar ı·ı·v b'ld" ·ı . dl' d kt amelesı'nı'n yakında bütün muame· . ın .. vucu un a ı ıroı gud. de-

r:'_·ıd· d' b v I b b 1 gvı. halde on aiın' evvel 2.0 kı'ln.. umum ıge ı ırı mış, a ıye o o- l l t k b 1 yor. Cı::.;tı ım> ıye agıraı:ı ar, a- i et satılmalı ve herkes sırasına ra- n' v- f d 1 leleri tamamlanacaktır. Belediyenin enn. ı ıs .. e ere_ ayan ara gfü:cllik 
1 k b d 1 1 l metre yakınına varıldıg-ı bı'ldiri- ru tara ıın an yapı an muayene ao- D - v vu unu ay e en er, pa tosunun zı olmalıdır. sta.nbul tramvayların- d - "l" .. .. h 1· .. "l elı'nde yalnız bu adaya aı"t ı"st"ımlaAk verırrruş. . OgTUSU, bu clegerli has-

d .. v 1 • k 1 len Tuapse lıenu'"z dt'·ışmedı·. Hal- nun a çocugun ° umu ııup e 1 goru - k { t ugme en opan ar mı ararsınız. da muvaffak olunamıyan bir sıra ter• .. . 1 ak l . k ) } t b l sanın es ı. uvalet salonlanmlakl 
buki bu deniz ÜSSÜ alınsa bile muş, otopsı yapı m üzere ceset muame esı a mış ve s an u un kr I . 

Karaya ayak basar basmaz. tren· tibine, evvelden numaralı bilet sa· M k ld 1 b k tiın' d d"V b" . . lAk eın eı·ın, boyaların pabucunu 
kışın bu taraftan bu silsileyi orga a ırı mıştır. aş a sem e ıger ır ıstım a d ttı d . 

de yer bulmak için yolcular arasın- tılmak usulile bu yolculukta pekala · · b T d v d b h . ama a emektır. Bundan son-
da bir koşu yarışı bac.lıyor. Tabii bu muvaffak olunabilir. İşte ne tren, ne geçmeğe imkan yoktur. Hazer * Mıntaka Ticaret müdürlüğü 1~1 

1 .~ u_nml 3: ~gınb. an u sal anın ıs· ra kestaneci diikkanlan tuvalet 
~ denizine dogvru ise aylardanberl tarafından nıallannı gümrüklerden ltım a ış er .. ınıkn.. ıra1n ekvve tamam- salonu vazifesı· go··re~D·ııecck. yarışta sporcu gençlerimiz kazanı- vagon, ne vapur adedini çoğaltma- -

d•v 1 - ı. k fazla bir ilerleme kaydedilemedi. çekmek üzere tebligat yapılan tacir- anması mum un o aca tır. !Yor; ıger eri, hatta birind mevki ga ınacet almadan herkesin raha- uh b I . Kestane için bir de hikfıve 
yolcuları da, hiç olmazsa Balıkesire tını temiA-ı edecek bir tedbir. Bun- Eğer Stalingraddaki m are e- !erden ikisi bu emre itaat etmediğin- bra:him paşa hamamının yıktırılıp naklederler· Vaktile çobanın birl 
ladar, yani üç saat aptesanenin dan müteess.ir olacaklar, aeyahatine lerin yavaş1aması:ndan istifade den haklarında zabıt tutulmuştur. yıktmlmıyacağı tereddüdü mucip Btın>ıada aiaçtan kesta I· • 
önündeki koridorda ayakta kalıyor- evvelde«ı karar veremiyen ve ihti- ederek Almanlar bir aya kadar Bu iki tüccara ait mallar, umumi olm~ştu. Eski eserleri koruma ene~- rırken sahibi göm1ü.c:;, a~:mc~g~ı 
la.r. Esasen yarım saat teehhürle yatlı davranıp biletini evvelden ala- Hazer denizine varıp süratli bir mağazalar müdürlüğü tarafından men~ hamamın on al.tıncı. asra aıt fena halde dövmüş. Canı yonan 
kalkan tren her nedense üç buçuk mıyanlardır ve emin olmalıdır ki tempo ile Kafkas silsHesini Ha- gümrüklerden çekilerek satılacaktır. oldugunu ve Bursa mımarı tarzııada çoban bu hadiseden sonra bir 
saat kadar bir gecikme daha yapa- bunların çoğu iş için seyahat eden· zer sahilinden geçemezlerse, on- Satış işi, mıntaka Ticaret mildürlü- olduğunu tesbit, hamamın muhafn- gün zamanın padişahı ile nasılsa 
rak dört saatlik bir teehhürle saba- !er değil, keyif için seyahat edenler- laıın da bu kış Orta Şark'a in- ğünün nezareti alhnda olacaktır. zasında ısrar etmi~tir. Kanuna göre karşılaşmış ve vazh•eti padişahın 

J meleri beklenemez. h J 
hm saat ikisinde zmire varıyoruz. dir. İ * Kumkapı nahiye müdüril bay encümenin mu afaza!lına lüzum gör- hoşuna gitmiş: 

D. .. · B d d .Y.H ngilizleri'n Elalemyn mevziini düguw.. eski eserlerin yıkılmasına ce- _ Dı"lc beııden ne dı"lersı·n önuşte ıse an ırma a müthiş k Ü · 1 t'k1 i h Hasan mahalle dağıtma birliklerinin 
bl·r vagvmur ve ru""zgaAr •!tında, buse- yarma zere gır ş l er are- l vaz olmadığından hamam şimdilik Denıış· Cob . . 

J .. k t d b"' ük ı· l }tst muame atını kontrol etmektedir. an 
E d d b 1 k · İ e e uy ge ışme er gv. ere· bulundugvu mevkii muhafaza ede- p ·. ~. · . . . .. 
e.r e vapur a yer uma ıçin yol- ıı: arıyanlara d" Bi zat "Ik ızda Pazartesi günü gecesi C. H. P. Kum· k adişaJwnı E ı~ -1 -

cular rıhtımda bir koşuya iştirak ~ me ı. Z en ı yazım cek, yalnız etrafındaki binalar al- . -. · vve a sag ıgmı 

l l iki Şı•ıı Halkevinden: Konı~uıanınız- eğer İngiliz kuvvetleri Kattara k~p.t nah. iy.e merkezin_de mahalle d 1 kt B 1 d h dilerıın; sonra da, şu elimdeki 
ediyorlar. •keleye ge ince · · öküz "" ...... b ükl 1 , ~ ın aca 1r. u var a - amam h 

dan evlerde hlzmetcllik, ahçılık, da- çöküntüsünün cenubundan bü- ır en reıs ve aza an umumı top- t d k 1 k t'l her iki ta sopayı avaya atayım, sopa yere 
arabasının daractk iskeleyi tıkadı- dıhk ve milrebbiyelik yapmak isti- yu .. k mikyasta bir revirme hare4 lanh yapmışlardır. Mahallatta teftiş- ora a ama şar ı e. - • dtişünceye kadar ge"en zaman 
gvı ·· ·· J da gere k ..., 1 I k raftan açılmak suretıle Saraçhane-

1
. m· dişahlı- b 'I." nı goruyor ar ve ara n y ce yen bayanlann perşembe günler! sa- keti yapacak kadar ihtiyata ma- er ~apı rna tadır. 

1 
k Ç ]Ja ıpıu ana ver. 

dar yerlerden dize kadar çamura at be~te ki k d Halk imiz - hed başından Aksraya uzatı aca tır, D . B . d"l k 1 ... n se ze a ar ev lik degillerse yalnız cep en mnonnııımn11m111111111111111111111nnu11rınmın11111111- emış. u acayıp 1 e <arşı-
batarak. koşuyorlar. Ve insan derhal Sosyal Yardım şubesine müracaat- yaptıkları taanuzlarla mühim . •• •• ı sında mcrnka düşen padişah tclc-
düşimüyor ki elli metre boyunda ve lan, ... neticeler elde etmeleri pek güç- ~~.._.. 0 n U iiii;:... Diyoroma sergisi lifi kabul etmiş. çoban sopayı 11a-
dört beş metre arzındaki bu iskele- tü"r demiştik Şimdiye kadar bu ' "" Büyu"'k Türk zaferleri Oiyoroma -,.-aya fırlatmış, yere düşerken: 
nin kaldırımı İstanbulun bütün kal- o. H. P. Eminönü Halkevı İş bul- · tnki · f t edi-1 gibi d ma - Ku,...··-- Yurdundan· çevırme şa em g e- sergisinin gördüğil büyük tağbete - Bursamn kestanelikleri va• 
dırım taşlarını veren Kapıdagvı'nın 'V<LLuıa • • 1z kuvv ti bakımınd Ü t •• k 1 ' d · 

Aşağıda Yazılı işlere girmek ıstJ..,.,.,., n e . an S Uil c e h e n n e m 
1
• ve me tep enn e zıyaret etmeleri- kıftır. karşısındaki Bandırmada acaba ne- J~~ İ ühim 

d 1 vatandaşalnn hüsnühal varakası ve olan ngilizlerln sa.hılde m nin tamimine binaen 8 / 11 / 1942 Dı"ye haykırmuş, O au··ndcn ı'tı·-
en yapı amıyor} Acaba vapurun bl ihr 1 d'" · 2 "' ,., 
1 1 1 lkl fotoğrafla birlikte Nuruosmanlye r aça uşman yanını çevır- pazar günü gece saat 4 de kapana~ haren Bursa kestanelikleri V"luf 

yo cu arı ge eceği sırada iki öküz camll a.v1usundak1 Yurda müracaat- meye muvaffak oldukları da gö- caktır. .. 
arabası tam yolun üzerinde neden lan: Gemici, amele, çark~ı. ten&kecl, rülmedl. Mamafih bugünkü ha- him ve sanat .hayatmda ilk defa olarak kalmış. Çoban ermiş mu• 

---~~~~~---------~~~~~~~~----~~-~--~-~ u •. ~-~·. ~~RO~N ~~ ___ 1 __ L., ---~~ ~~--· - ra~n~hlz pk~ım kenwtin~ .. 
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r :::;~ı:i SON TREN l lngilterede bütün eski ~DiKULE ZilDANLARINDA 
•&~r·da·~·r·~-b·~~r~9·s·ın·~~·-·ğm•u•rl•d•ın~ın-~·~·~-~·u-~·- ~·~·n-hl•ç•b~lr demirler toplanıyor l._Tu.~.~.a=N=0=·=~=~--==Y~~-:.1.*cm=~=F=·=~~a·m-~~ 
:ratcfıRı Jıgln istasyona kO§a kop. geldi. emare yoktu. ~ne tıtabına dahru.ştı. .,. 
Saate baktı. On biri yirmi bet geçi- Tren yürürken vagonun tavanındaki Ha.mza.nın balası da aynkta iken ·yapacatın ı,. hemen komtum~ bo-
JOl'du. Son trenin gelmesine tamam elektrikler zaman zaman ışıkla.nnı B J k "' h komlUSQ ~ hanım gib1 lbacıetıe caruma bet on para verip babaı>m 
,edf dakika vardı. Ölil gösil gibi SÖ- çıolaltıyorJardı. Bazan da 1flklar kı- un ann ye unu er sene mefPI Ye t,,Ullc yapmuuıı aevel" b ruhuna bl.r hatim lndlrmek oJmahchr_ 
n'ik tek bir ampulle aydınlatılan Sa- sılıyor. kı.sılıyor, kısılıyor, ldeta. va- hatuncatımı. Kötilriim olduktan Baban senden hayırlı bir 1f yapm•DI, 

tuJon blna51 bombo§tu. Bu yalmuriu pın kararıyordu. o zaman genç ka- ·ı larca tonu bulmaktadır sonra yatap di},şmüftü. onu hatırlamanı 18t17or. İnan J'8ilm 
bavada, aon trenle İatanbula hiç blr dın Jcitapt.a.n bafını kaldın)'orda. IDJ yon - Kmml tyı Jel Hamza senlnle flV- dirilere değil, ölülere kar:şı da maıı 
üıllı insanın lnmlyec"1n1 sanan bilet Sarhot bir arah1c onlara bakarak Jendi. Her aman ya kötil bir geline olmağa çalışmalı, yavrum! 
memuru, gişenin küçük penceresini yüksek eeele: düşersem ne yaparım diye düşünür - Ah sen ne kadar tem.iz y\\reldl 
blle açm&mlftı. -Haydi banoın ... Banım! .• Ben- İsviçrede çıkan Neve Zürcher ldnelerin yedek olduğu ticaret dururdum. Senin gibi iyi yiiretll, be- bir lc.'\dınsm, Hala! Hanın her a-

Arif parmağlle vurarak giyotine den .size nMlhat... Barı§lll ... Kan Zeitung Londradan şu malfunatı nezareU tarafından tastlk edil- cerlkll ve namuslu bir kadına düşen man senJn varlıtınla övünür durur-
benzi~n gişe kapaRını açtırdı ve ten- koca arasında darcınlıJc ne demek? .. almıştır: mesl icabetmektedir. Demir ve Ha.mzacığım her zaman seninle övil- du, Hakkı varmlf. Qok yerinde O.tl-
Ctlıdıie hayreUe bakan memurdan t.s- Nasıl alsa bart§c"\•ak detll m.lainlz? .• İngiltere inşaat ve plAnla.ştır- makine sahiplerile in.5aat ve nebillr. Allah, ölünceye kadar lldnhl nürmüt Hamza .• 
tanbul Içln bir bllet 1sted1, Öyleyae dargın durmak da ne de- ına nezareti 1941 senesi iptida- plAnla.ştırma nezareti arasında bir yastıktan ayırmasın. Mesut ve .Ayşe biraz sonra Hocanımm evine 

Blraz sonra lokomotif kapkara göv- mck... sındanberi memlekette e.skl de- çıkacak ihtillflarda ticaret ne- ve ba.htiyar yaıaym, geçti. Arka bahçelerden bl.rhlrtne 
deslle ~idi. istasyonun önünde dur- _Arıt de, genç kadın da sarhofun bu mirleri toplamakla meşguldür. zareti hakem vazifesini ifa ede- Diye söylenh'ken, o akşam ilk defa geçmek için küçük tahta ka.pı.la.r var-
da. Trenin önündeki !Jel elektrik lam- sörılertni şaıkın fa.4)tın dlnlemiflerdl. Nezaretin yeni bir emirnamesile cektir. Ayşeye miras meselesini de açtı: dı. AYfe aynı zamanda Hocannna 
buınm 1$1ında yaRtnurun si.cim si- Evve-ll lfltmemezllte gelerek cevap bütün emlAk ve arazi ve maaden İhban mecburi tutulan eski - Kızım! bu ev benim üzerimde- te.,elckür de edecekti. O Piç Ahmed! 
ebn yatdığı görünüyordu, vermek istemediler. sahipleri ellerindeki üç tondan demir ve makinelerden hiç biri dtr. Bana koca.mdan kaldı. Ben d~ az mı azarlamıştı? Hoeanun bu ma-

Arlf birinci mevki vagonlardan bl- LA.kin adamın çene.si durmuyordu fazl ki d mirleri beyanname parasız alınmıyac~. Şimdi size bırakıyorum, Bundan batka hallede olmasaydı, Ayşenln peşini 
tine girdi Kimseler yoktu. Başta blr Jel: • a es e •t 1 Edımekapısı dı.şmda büyücek bir mı- tovalıyac&Jclann, pencerelere .siW.gün 
ngona g~U. Orada da 1n cin top oy- - Hem de genç karı kocasınız ••• ile_ haber verec~~erdir. Buna ~ı eski demir tophya.n müessese er sır tarlast vardır, Sultanahmet yo- ~ün bakıp geçenlerin sayın k.lm 
nuyor. Tuhaf şey teren ldetl bom- Yalcıfır ml size? •• dedi, Arif artık işe muddet 21 teşnnıevvelde bitmış- kullandıklan amelenin mlktan- lunda bir marangoo dükkAnı da bana bilir ne kadar artacaktı. Bereket ver
bottu. oülümsedl: kanşmanın sırası geldiğine hükmet- tir~ m arttırarak bir çok eski binayı rahmetli kocamdan kalıru§tı. Bunla- sin tJ, Hgcanun erkek gibi cesur ve 

_ Havatımda hususi trenle seyahat mlştl, sarhoşa cevap verdi: Ihban mecbur~ olan eski de- demirlerini almak için yıktır- rın hepsi Hamzamın, sizin olacak. güzel söz söylemes!nl bilen blr ltadL~ 
etmediğime artık yanmam.. İşte bu - Rica ederim •.. Üzerinize vazife mirler yaıru.z hurda demir par- maktadırlar. İngiltere harb sa- Benim de sizden bir ısteğlm var: dı. Hamzaya da çok muhabbeti ve 
da adamakıllı hususi bir t~n •.• diye olmıyan şeye kar~ayınız. Hanıme- çalanndan ibaret değildir. Kul- nayii muhtaç olduğu demiri bul- Görüyorsunuz ki , benim iki ayağuıl l teveccühü vardı, Bu sebeple Ay§a!yi 
mırıldandı, Fakat bomboş vagonlar fen<liyi rahatsız ediyorsunuz. lanılmayan bütün binalann de- makta zorluk çektiği taktirde da çukurdadır. Ölünce mezanma. biri korumayı adeta bütün maha.Ilell na-
1.det.a içine kasvet vermişti. Kendi Sarhoş iki kere hıçkırdı: mir aksamını, metnik madenle- yeni emirnamenin tatbiki şiddet- taş dlkilmesinl ve benl arasıra da ge- ı mına bir borç bUlyor ve AYteYc toz 
kendine: - Petı ... Pekt . . . Kızmayınız ca- rin demir levazımı ve işletilme- lendirilecektir. llp yoklamanızı, ruhuma bir fatiha. kondurmuyordu, 

_Ta.bil herkes benim glbi deli de- nım . .. Artık sesimi çıkanrsa.m !Jel yen makinelere şiınildir. Harb sanayii için ham maden okumanrzı istiyorum, yavrum! Bu Ayşe o gün Hocanımla lronuşurken 
111 ... Bu havada. gece yansı son tren- olsun ... işte ben uy.~yorum . .• Amma Eski demirlere alüminyum ve ve bahusus ciemir bulmakta yal- büyüle blrşey değil.. hepinizin her çoıc düşünceliydi; Hocanıma Hamza.-
de kimin işi var? •. dedi. dargın kan koca gorünce dayana- mağnezyum hariç olarak demiri ruz İ'.ngilterede değil Amerikada zaman yapablleceRi bir iştir. nın hala.sının gördüğü rüyayı anlat.. 

.Nihayet bakmadığı en son birinci marn hemencecik, ınp diye ban.§tın- iht" t d" ~ b"'t '" ma da zorluk "ekiliyor. BU sıkıntı - Allah size ömürler versin. hala! mış, Hocanım da: 
mevki vagonuna glrdı, Evvelfl kimse- veririm... ıva e me~e'll ıger . u un - " Biz senin lylllklerlnl unutacak kadar - Ölü, diri getirir •. candan blrln-

1 "" re em!JJtl U.kln en son bölme- - Canım efendim si7.e ne?. Hem deni mamulat da dahıldir. sivil ahalinin ihtiyacı için yapı- nankör kimseler değiliz. İnşallah öm- den hayırlı bir haber alacaksın!. 
~lns;a:ınd:ı.n geçerken blr:!cnb:re hiç biz karı - koca değiliz ki.. . Eski demirlerin toplanması lan demir eşyanın tahdidini ica- rünüz uzun olur da bir arada vakit Demişti, İstanbul h:ı.lk:ı rüya tabi-
urnmadığı bir manza1l ne kar§ıl:ı.ştı. - Haydi, haydi bendc?n saklamayı- demir izabe eden kalhanelerle bettirmiştir. Bunun için harbi, geçiririz, rinde bilhassa o devirde pek Heri gl~-

Orada pardesüsünün yakası kalkık nız ... Beni sarhoş sarup kandumağa çelik fabrikalarının ham mad?e istihsali idaresi milli maadin is- Hasta kadın hayretle Ayşentn yü- m!.şti, Her rüyanın mutlaka bir mt\-
blr eli ceb!nde, oteki elinde bir kitap çalışıyorsunuz değil mi? .. Plştl .. Bak ihtiyacını temin etmek içindır. tihsaline bir kat daha ehemmiyet züne bakarak: nasıl vardı . A:Yle de - günler geçtık
tutan genı; blr kndın vardı. sen bendeki göze!.. Ald~n~cak !nsan Nezaretin parlamento müsteşarı venneğe lüzum görmüştür. - A kızun, dedi - senin yerinde! çe - bunların tesiri nltın<la knlıyor 

Tren 0 kadar boş ve kimsesizdi ki hali var mı bende?.. Görur gormez Georgc Hicks tarafmda:n verilen İsthsali arttırmak için mües- başka bir gelin olsaydı, dört goole be- ve her gece gördüğü rüyayı ertesi sa-
Arll bu genç kadını gördüğü zaman anladım •. Kan kocasınız. hem de bir- izahata nazaran geçen on dö~t sir tedbirleri düsünmek üzere nim ölümümü beklerdi. Halbuki sen bah Hamzanın halaS!na anlatarak 
Adeta Jçinde bir ferahlık duydu. Yağ- birinize çok yakı.şmışsınız!.. ay içinde gönül nzasilc ve hamı~ harb istihsali idaresinin maden- bana Allah tan uzun ömürler diliyor- tfı.blr ettiriyordu. 
murun ve tnmamtle yolcu..."Uz va- Genç kadın sanki bunların hiç bl- yet eseri olarak teberrü edilen cilik şubesi şefi Wilbur Nelson sun! Artık hemen şimdi ölsem de Ayşeıı!n gördtl~ü bu son rüya ona 
gonların, lçl!!de uyandırdığı yalnız- rlnl lşltmlyormuş gibi başını _kitabın- eski d emirlerin yekt1nu bir mil- bu idarenin umumi müdürlüğü gam yemem .• Kalbimi öyle aldın, be- :nftnasız bir tcseıu vermişti Bunun 
lık hisslncren şimdi eser kalmamıştı. dan kaldırmıyordu. Sarhoş bıraz da- ·on dört yu'"z bin tonu bulmuş- fevkalade muavinliğine getiril- nl öyle sevindirdin ki. simdi neredey- manasızlığını kendi de blllyordu, 

ı 1 n\ ha gevezclenlrse Arif onun kalkıp ~ se sevlnclmd ...... kendimi kaybedece- Çünkü A'-'şe babasıın 01dü11 üne ka-Artık ya~ur vagon arın cam arı mistir. Simdi bu zat yerli demir- "" J 
6 

1stediğl glbi kamçılayablllrdl Ve ge- ba.şk:ı. vagona gitmesinden korkuyor- tuı. ski t 1 t• aret lerden Azamı· madeni istihsalatı ğlm. nldl. Sinyor Antonyoı:un Yedlkule 
ce alabildiğine karnnlık oİ.sa gene du. Ada.m devam ediyordu, ~ eşya sam a an ıc c:ı Hamzanın karısı bu konuşmadan' zindanlarında inlediğini n ereden bt.. 
hiç bir şey icabetmezdl. oenç adam - Sizin dargın halinizi görünce yü- muesseseleri tarafından para ile temini i.çi'n mufassal bir program sonra, hasta kadına bir nar şerbeti lecektf? 

0 
zaman anladı ki . insan yüzü gör- reğlm parça parça oldu. HRycU hay- satın alınıp nezarete verilen eski hazırlamakla meşguldür. Bura- getirdi. ••• 

mekı1 çok defa mühim bir ıhtıyaçtır. dl .•• Inat etmeyiniz .. Birbirinize eli- demirlerin . miktan. yukan~aki da istihsal usulleri. tecrübelerin - Günün birinde heplmlz ölece~iz, Mısır tarlasında bir 
Kadının üzerinde ne tesir uyandı- nlzl veriniz, barışınız bakayım. hesaba dahıl değildır. Bu mues- teatisi, fiat ve nakliyat mesele- halat Dünyada tamah edilecek hiç k 

ğı d "" .. d karşısın Sarhoı AdetA debe!leş oluyordu. seseler tarafından sa.tın alınan leri halledilecektir. birşey yoktur. Herşey bir rüyaya ben- avga 
:~~ ~~na~~m:tu~~~~~ Vakia b~ Arif: ı " demir parmaklıklarla Almanla- Fakat bu meseleler arasında zer .. gelip geçer. o gün Edlmetapı dı~ındak1 mısır 
pek münasebetsiz blr hareketti. Evet - Çattık .• diye .. gfilumsedl, rrn hava hücumları esnasında en zorlusu amele azhğ'ı.dır. Çün- Hasta kadm başını salladı: tarla.sında büyük bir kala.balık vardı. 

Genç kadın da §Oyle kalkar gibi ol d ık 1 w ad i t"h li - DoR'ru söylüyorsun, kızı.mi İşte, Cuma günü öğleden sonra halk tar-
bir yolcu istedtı~ı yere oturablllrdl, du Fakat sarh""" mu"bal"galı bir ne-- hara.p ol.an bin. alar an ç an an kü amele azlıgı m en s ı sa - _. 6 ~y n. il a b biz de geldik, geçiyoruz, Fakat, rüya laya akına t>a,olaml§h, Yemişçiler. iP-

Trend" şöyle b!raz kalabalık bulun- zaketıe · demırlenn mıktan iki m von ne engel olmaktadır. Mesel a- dedin de aklıma geldi .• sabahtan beri mitçiler, oyuncakçılar 'V'e bunlıann 
muı olsaydı Arifin bu hareketi hiç · tonu bulmuştur. İnşaat. ve plı\.n- kır maden şirketi "klfi derecede seni kolluyordum. Maşallah eteği be- etrafında toplanan sürü sürü çocuk-
de gayritabii addedllemezdl. Fakat - Rica ~erim, ablacığım •. Ayağı- !aştırma nazın lord Portal bun- amele bulunduğu takdirde istih- llnde hamarat bir kadınsın. evi çevl- ıar mütemadiyen bağlrışıp duruyor-
tamamlle bomboş bir trende, gelip nın ·~~ :ey~, Kulun ~endif~a- dan sonra haftada 80,000 ton es- sali ayda beş bin ton yani yüzde ren sensin! sana •İşini bınık da ~E'l, lardı, 
de bir genç kadının tam karşısına rm·rl aeo z :!l~orsıı~h t 

1 ıx:-~ ki demir toplanacağını Ve top- sekiz nispetinde arttırmak müm- çene çalalmı!• derneğe diltm varmı- Tarla:ıın imt taratınt!akl kır ka.h-
oturmak!.. Hele vakit gece ve bu ese ~ ... benı:;(;n dma. itt a ını lanan bu gibi demirlerin her se- kfin olacakt1ıt demiştir. yor amm&, ben de bu gece bir rilya velerlnde sıral:ınan dellkanlılar Ye-
tren <k son olursa ma •• .1.9te uyu wn g ı.. lix. 1 

rlf i •lnd" Beıki' d ada Böyle söyllyerelc köteaine büzüldü. ne dört milyon tona ba 5 o a- Askeri hizmete davetler, ma- gördüm •• bmıu sana anlatmak isti- dlkule civarından gelen çalgıcılara 
A ç ~ • e fU esn Hakikaten hemen göslerlnl kapadı ca.lt tahmin edlldlğ1nt haber ver- denlerln amele kadrosUnu yüzde yorum. zuma ve darbuka çaldınp etleniyor-

!~~ ~:1~t::~~la~!~ ~= Bir müd<kt öylece :taldı. ~c; ka- mlştlr. Yeni emlı'?1am~ ile her :vırm~ . nispetinde. azaltmıştır. ~. Hanumun hala..~m yata~ lardı, 
tlğlmi sanıyor... Kendislne biraz iti- dın yine kitabına, Arif de guya gaz~- sene ~planan demır wmiktan~ın Bah~ı ınşaat tezJ?8.hlan, tayyare kenarında oturmuştu, - Hanlya mısır kebabım •• 
mat telk.ln etmeliyim • dedi ve he- tesine daldı. Bir istasyon daha geçti- bir milyon ton artacağını da ila- fabnkalan ve zırhlı tank fabri- - ~lerknl bitirdim, dP.dl. Senl - Şam ııı. Beyrut 1şl bak.la\'ım .• 
meıı cebinden gazet~~ni çıkararalc ler. Fakat bir sarsıntı e&naamda sar- ve etmşitir. kalan usta olmıyan ameleye dinll'yonnn, Hala! Hayırd~r l!l~llah.. - Kar gibi beyaz. Etme beyim nas, 
okumağa bafladı. Mamafih :van gözle hoş birdenbire zıplıyara.k uyandı: Çok demir t5>J>Ianmakla bera- made'nlerdeki usta ameleye ve- anlat bakalım rüyanı. Gel al biraz.. ne güzeldir Jceten heı.. 
onu seyretmeğl hiç ihmal etmiyor- - Ne o? •. Neredeyiz?.. Yahu MlA ber çelik imalinde çok lüzumlu rilen ücretten daha yüksek para Hamzanın halası rüyasını anla.t.- vam .. 
du. mı inat. ediyorsunuz? Hlll mı banş- olan ağır ve yüksek evsanı demir verdiklerinden maden amelesi map başladı : - Can sıkıntısına, gönül üzüntüsü-
Dı.fandakl yağmur gittikçe şiddet- sımadı ın~? •• KAmma.ı d ~·11 keçd l lnalntıadı imdi.1- kA.fi derecede bulunamıyor. Bu- işini bırakıp bu fabrikalara git- - Bu gece dağlık bir yerde Piç ne birebirdir .. haniya tuzlu, taze ka-

lenmlştl. Vagonun kapalı camlarına n z ~a... eç e"' • eve ı e- nun için eski makinelerin top- mektedirler Maden amelesinin Ahmedi gördüm, kızcağmm! Yanına bak çekirdeği .• 
d d t\deta k k ve.. &rışınız yahu.. 1'e olacak: bu · solruluyardum; blırdenbire karşına. Ve böylece b~ırışan birçok satıcı-

1.Ş'an an ova ova su çarpı- ölümlü dünyada &t nasıl de blrbl lanması ve ihbara mecbur tutul- askeri hizmetten istisnası ve uzun boylu blr adam çıktı. Ahmet bu ların kısık. boğuk. çatlak sesleri yüıt.. 
1r d~ıbık:~ıb od kad~r ki ge~Jd kadın rlnlze yakışmı.şsı'nız yahu Allah ba: ması icabetml.ştir. madenlerde!n fabrikalara nakil- adamın kollanna sarıldı. Rüya bu sellyor ve kulaklan tırmalıyordu. 
~~cereye ~;~y~u.aşını ırmış, ~~lasın! •. Ben bi?.Yl: u~n .. bir çllt şu kadar var ki harb dolayı- !erin yasak edilmesi gibi tedbirler ya.,, Ahmedln sanldıtı adam gtiya Bu arada sıra kahvelerde oturan-

Bu sırada tren bir takım sönük g~rmemlştlm. Şuk~r bu gunleri de sile faaliyetlerini durduran ve alınacaktır. senin babanmış .. hem de ölmcını., •• lardan iki baldın çıplak başbo.şa ver-
ışıkların önünde durdu. Bir istasyona gosterenlere .. Arbk olsem de gam ye- harbin devamı müddetince işlen- ---------=-=--==--==== uyanaca.Pn sıırada onun sesini du- mlş konu.şuyordu: 
gelmişlerdi. Vagona sallana sallana mem. mesine imkA.n olmıyan fabrika- YENt NESRll'AT: yar gibi oluyordum: , - Bu gece sözünde duracaksın . de-
bir :ı.dam girdi, Bumun un yerine Artık sarhoşa kızmıyorlardı. Ad~ lar harbden sonra faydalı bir Ane içini çekerek, ıslanan gözleri- ğil mı? 
sanki bir havuç yapı.ştırmışlar sanı- o derecede tuhaftı ki insanda gül- surette ~lemeğe müsait bulun- Bir an hlki,.e ni sildi: - Peki dedik ya imanım .. rce ya. 
lırdı. o kadar kırmızı idi. şapkası ~ekten bak ~~lr his uyandırmıyordu, duğu taktirde makineleri sökül- üstat Halit Ziya Uşaklıgll'ln cKırk - Babam öbür dünyadan bana se- nsına doğru Hamza r els!n evme bah-
ark:ıva kaçmış saçları dış:ı.nya fırla .. onu.şur en ...., .. ret parmağını sallıyor, . kt' yıh ile .Sara ve ötesi• kitaplannın llm göndermiş .. beni düşünmüş. Ba- çe kapısından girip Ayşeyi lmçıraca.-
mıştı. Vagona· girer girmez genç ka: ikisine birden: _ mıyece ır. .. devamı demek ola.n bu eser blrçolt ta- na gücenm!4 olacak k.l, benlm rüya- ğız. öyle değil mi? 
dınla onun knrşısında oturan Artre - Bakınız, diyordu. Ne sen böyle Bundan ba.şka hava hucum- rihi vakalara temas etmekle beraber ma girmiyor da seni rahatsız ediyor. - Aşkolsun be! Harfi harfine tek-
fa§ı gözlerle dik dik baktıktan sonra güttl bir kadın, ne de sen böyle ya- larında harap olması muhtemel oğlu HallJ Vedad'ın hayatını ve Akı- - Bu ne demek, a kızım? Bir insan rarlndı:ı sözlerimi. Ben de sana bu 
yük .. ek sesle : kışıklı bir koca bulablllrsln.. Haydi. fabrikaların yedek makineleri de betini tasvir eden blr acı hlkAye olan lstecUğlnin rüyasına girebilir mi? Bu akşam gizil te?,gahlarrlan birinde l1d 

_ Burada yer varmış yahu!,. diye- haydi, verin _bakalım el~le.. . bugün işlemediği halde eski de- bu eser, Hllml kitabevi tarafuıdan Allah vr.rgisidlr. . kazandan çekilmiş rakı ısmarlıyaca-
rek öteki taraftaki kanap ı?lerden bl- Sarhoş cumleslnl bıUrmem~ı ki mir beyannamesine ithal edil- neşredilmiştir, Okuyuculanmıza ha- - Dotnı amma, benim babam Ev- ğım. 

gen k d ağa kalkt Tren ıs raretle tavsiye ederiz, Uya denecek kadar hüner ~ mnrifet - İyi amma bu taraflcrd:ııti glzll 
rlne kendisini attı. ç a ın ay ı. son - miyecektir. Yalnız bu gibi ma- ••• h b lr ı11.ı t ~hı h 1 ka eh. H "ftrin 
sıırhn" iri yarı bir adamdı. Ve va- tasyona glrmiştl, . sa i 1 b adamdı, isted"fi zaman ezg.. ann eps pan . a.,... 
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korkunçtu. önünde duran tek taksiyi genç kadın _ Senin Köroğluyu kaçırdın .. Yn- Bu biricik sinema ve tiyatro m.ec- di öbür dünyada da kendi bllgllertn- - Ben sana gizli bir köşe bulunun. 
Arıt g;enç kadına. baktı, Şimdi 0 çağırdı, hemen içine atladı, zık, yazık •• Sen de, çok cnal herlfm\ş - muasının iklnclteşrin sayısı birçok <len istifade edlYor demektir. 1 Hüküm~t l.srediğl kndar kapııya dur-

za vallı kimblllr ne derece korku lçln-j Arif .sarhoşla kalakalmıştı, sin be!.. diyordu. kıymetli yazılar ve zengin resimlerle - Haydi kızım, günaha girme! Al-, sun. Sur dışındaki izbe yerleri de 
de idi. Tren ka1kmıştı. Ma.ma!ıh k&- Adam onun omuzunu tutarak: <Bir yıldız) çıkmıştır. Tavsiye ederiz, lahın ı.,Ine karışılmaz, Şlmdl senin keşfedemez ya, <ArkRq nr> 

tıe:: 

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 114 Yazan: (Vi • NO) 

Orhan: !dönmeliyim artık .. . Bundan ıonra 
- Size hayal görünmüı ... - de- bquna plecek felaketlere karp da 

Cli. - Gerçi bu anlattıklarınfZJn bir irademi hazırlam11 bulunmalıyım ..• 
luımı hakikat ... Fakat öteki tarafı - Ben yatarken asla aize feli.
hakikat olamaz. .. Zira bu odaya ket gelmiyecektir .. Sizi müdafaa ede
J.içbir yabancı erkeğin girmesi kabil ceğim ..• E..ı korkunç, en sıkıntılı bir 
değildir. anınızda daima imdadınıza kotabi-

- Peki kocam} . . . Köae Emin) ... leceiim düıünün ve kuvvet bulun ... 
- Köse Emin mi} • . • Kocanız Muhitinizden hiç uzaklqmıyaca-

rnı) . . . Kocanız o mu) ... Aman ya ğım ..• Benim için artık bu konaktaki 
Rabbi .. . Çıldıracağım .. . Demek aiz hayat bitti ..• Bugün ölüm bile naza· 
onun karısısınız, ha} . . • Öğyendiğim nmda İşten değil! ... Fakat zalim el
~ • r yeni hakikatle ıztırabım biraz lerde sizi himayesiz bırakmamak 
daha büyüyor ... Bundan sonra ol- azmile ya,ıyacağım... Yalnız sizin 
aun m esut olmanızı görerek teselli için yaııyacağım . . . 
J,ulacaktım ... Fakat ne yazık ... Kö- Kadının solgun yüzünde bir te-
le Emin . .• Kocanız. . . beşsüm belirdi. Minnetle Orhan Sa-

Handan, lafı uzatmamak istediği- miye bakarak onun elini tuttu. Du
tıİ ihsas etti. Eaasen yorulmuştu. daklarına götürdü. 
Gözlerini kapadı. - Fakat ıimdi ... Ben gitmeli de-

- Artık gitmeliyim... - de- ğil miyim) .. . Gelip beni burada bu
ıli. - Ne olursa olsun, çilehaneme lurlarsa, ayılm11 a:örürleru irim bi· 

lir neler yaparlar ... 
- Hayır, gitmeniz olamaz ... Sizi 

ben düıüneceğim artık ... Her müı
külün bir çıkar yolunu bulacağım ... 
Köee Eminle evlenmiş olmarıızı de
min bir felaket telakki etmiftim ... 
Halbuki timdi buna memnun olu
yorum... Sizi o melunun elinden 
kurtarmak kolay olacaktır... Hiçbir 
,eyle kendinizi üzmeyin... Kendini
zi yormayın ... Ben ıimdi sidip be
ni küçüklüktenberi büyütmı evimi
zin bir emektannı yanınıza getirece• 
ğim .•. Sizinle komıu otururken, o, 
çok hastalanmııtı ... Kendi.ine balı:
mııtım ... Bu alilı:amdan dolayı ba
na minnettar olduğunu söyler, du
rur.yeni hizmet için fırsat bekler ..• 
İıte ıimdi bu sadık kadını yaaınıza 
~etireceğim ..• Buradadır... Bizim 
bulunduğumuz katta... O sizi bek
liyecektir ... Odanıza hiç kimse gir
miyecektir... Ben gelinciye kadar 
sakin, rahat yatınız ... 

Orhan Sami, sevgilisinin şakakla
rına yapıtan saçlarını düzeltti. Yor• 
ganını örttü. Dudaklarını alnına 
değdirmek için bir an tereddüt ge
çirdi. Fakat buna cesaret edemedi. 

Handan bütün felaketini unutmuı 
görünüyordu. Gözlerinde bir çocuk 
ıe,·inci vardL 

- Korkuyorum . .. Yanımdan ay-' Bana çarpmadınız . .. Ben sizin diz- müsaadenizi rica edeceğim ... 
rılmanızı iatemiyorum ... - dedi. - lerinize çarptım ... Yolunuzd8'1 sızı - Hakkınız var . .. Handan ha-
Bu odadan çıkarsanız sizi gene kay- alıkoydum... nımla meşgul olmalıs:nız ... içeride 
bedecekmişim gibi geliyor. - Ya)... Niçin)... onu yalnız bırakmamalısınız ... 

Sami patanın oğlu, bu çocukça - Size bildireceklerim var... - Ya ..• Demek bunu da biliyor-
yalvarı9 karıısında dayaaamadı. ~ - Ruhi bey ... Pek meıgulüm ... aunuz ... 
daklarını oevgilisinin yanaklarına - Meıgul bile olsanız ..• Söyliye- - Evet ... Biliyorum ... Hatta Kö-
hafifçe değdirerek: ceklerim Handan hanımla size taal- se Eminin ilaçlarını bozarak ayılma.-

- Korkma, yavrum... - de- lak ediyor... sına sebebiyet veren benim ..• Sizin 
di. - Uzalı:laımıyorum ... Bet da- - Handan haıuma mı)... bana hiçbir minnettarlığınız ola-
kika .İçinde buraya döneceğim... Kendi kendine mınldanır gibi: maz ... Ben bu hizmetleri sırf kendi 
Şimdi döneceğim ... Ve ıenden ay· «- Acaba daha neler öğyenece- zevkım için yaptım ve düımanla-
nlmıyacağım artık ... Ne oluna ol- ğim) ... > nmdan böyleltlde intikam almış ol• 
sun ayrılmıyacaimı... Ruhi: dum ... Daha size anlatacağım çok 

Ve: - Şunu bilin iti, beyefendi, ben şeyler var .. • Fakat ileride ..• Zama-
- Hattl ölmek lazım gelse bile Handan hanımı kendi karde9immiı nı gelince ... Şimdi, siz dönünceye 

yanında öleceğim... • diye mınl- gibi se'Yiyorum ... Onun 'Saadeti için kadar ben buradan ayrılmıyacağım 
dandı. hayatımı tehlikeye koydum. . . Şu ,.e Handan hanımın odasın1'l kapı

Sonra arkasına bakmadan oda- defteri ele geçirdim .•• Size veriyo- sıru gözetliyeceğim... Orhan beyi 
dan çıktı. rum ... Okuyunuz . .. Oradan pek çok Sizden de ricam ıu: Kendinizi düt-

Sofndııın geçmek üzereydi. Alnı ıeyler öğerneceksinizl... Handan manlarınızın gazabından koruyu
yukandaydı. Gözleri bir ilham an- hanımın bütün hayatı şu def terde nuz. cOnun> nam ve hesabına koru-
yor gibiydi. Muvaffak olacağına da- yazılıdır ... Bumu Köse Eminden çal- yunuz ... Köse Eminle arkadşlarının 
ir içinde kuvvetli bir his vardı. dım ben . .. Küçük hanımın bütün ne kadar canavar mahluklar oldu-

<- Artık avucumun içindeler ... > düşünceleri:ıi bu defteri okuyup öğ- ğunu öğreneceğiniz gün, bu sözleri• 
diye düsünüyordu. reniyor ve aleyhinde kullanıyordu. me hak vereceksiniz ... Yolunuzdan 

O anda eteklerine sanki bir şey Orhan cücenin ellerini avuçlan fazla alıkoymıyayım .•• 
takıldı. içine aldı: Orhan Sami sütcıincsinin odasına 

Gözlerini yere eğdi. - Size nasıl teşekkür edeceğimi doğru yürürken, cüce cebinden bir 
- A . .. Siz misiniz) ... Affeder- bilemiyorum . .. - dedi. - lnıallahj"İŞe rakı çıkararak birk

1

aç yudum İçtiı 
siniz, Ruhi bey... minnetimi ödeyeceğim günler pek 

- Siz affedersiniz, beyefendi ... yakmda Kelecektir ... Fakat aimdilik (Arkuı •ar) 



1 - iŞ ARIY ANLAR ----- 4 - Kiralık • Satılık 

MUHASEBE iŞLERİNDE.N ANLA· HERSEMTDE - f',000 - 6,000 liraya 
RIM - Öğleden sonra cüzt bir üc- ahşap evler satılıktır. Karaköy Melek 
retle iş an10rum. Akşamda A.E. rli- han No. 8 Emlltservls'e mflracaat. 
muzuna mllracaat edilmesi. - 2 

TiCARETllANELERDE - Muha- BEŞiKTAŞTA - 15,000 - 22000 ll-
alpUk eski yeni yazılarla muhabere, raya apartımanlar satılıktır. ~
otel, lokanta, daktilo, sigorta hesap- köy Melet han No. 8 Emllkstrvls e 
lan bllAnço kar ve zarar kanununa m:.:.:ü:.:.ra~ca:.:..;.a.:.;t·;_ ________ _ 
uygun ehven flatle yazılır. Telden 
49el0 - 4 

Uç KiŞJNİN - Hlzmetlni g5re
cet bir bayan aranıyor. Sultanhamam 
.Emin Bey han altında 22 numaraya 
müracaat. - 2 

SİRIECİDE l' A7..IRANF.ME - B1r 
genç bayan kdtıbe alınacaktır. Kısa. 

hA.l tercilmesUe İstanbul 438 numa
ralı posta tutusuna mektupla müra
caat 

Maarif Vekilliğinden: 1 
* Beyoj)u Helke-Tinden t '/ 11 /, 

9 ... 2 perfeJDbe aünü ... t 1 & ele Hal
kevimizin T epebqındaki merkez bi-
naamda. Toplı:apı .. rayı müzesi mü- 1 - Ankara llölce Ban&t Otuıu Demir atıf~ bl.nası inşaatı (elektrik 
dürü 8. Tahsin Öz tarafından cEaki te81satı hariç) tapalı sarf usullle eblltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tnp.atm keıtlf bedeli 246958 lira 6() kul'U§tur 
Türk ailahlan» me-Ynlu mühim bir 3 - Eksiltme, 20/XJ/942 cuma gunü saat 15 ıe Ankara Bii7uk EvW 

. 1 • konferans verilecektir. Herke.9 ge- apnrtımanındatl Meslekl Ye Teknik Öğrethn .Musteşarlı;lında topl:ınacak 
MOBiLYALI - Bir Aman ötret- lebilir Veklllik ihale ~o-' ... -unda yapıla"" .. t.ır. 

men ailesi yanmda temiz bl~ oda Jd- ---·----------- • ..._,,.,.. ...... .. 
ralıktır. Pazardan maada bergün Fatih 1 lnd Sallı Hukuk RllılmH- V ~Uk :u ~~ta aliltd'!~~~,,.e_ "Y~~~· 12 lira 35 ku1'U§ muk:ıb1llnde 
4 _ 7 ye tadar İatlk!Al eaddecsi 133 . t apı "9'"u m ur Ue;UDu-çu a ınav • 
H be Ap ı ncl merdiven ı tn 1 fınden: ' 142/319 5 - Bu lntaat lçln lüzumlu olan çimento n demir Vek1lllkçe temin olu-

asan Y c . Ömer Alpak vekili avukat Em1n nacaktır. 
kat. 

6 
No. -

2 Ö2ıbek taratmdan Eyüpte otakçıJar- 6 - 13597 lira 93 kuruştan ibaret olan muvattat teminatın, 2490 sa.yılı 
da, Namazglh caddesinde 53 No. lu lu:nun hükümleri dahlllnde verilme&. 5 - MÜTEFERRiK hanede ~ Mmeyyen aleyhine açı- B> En az < 150,00C)) liralık benzeri inşaatın taahhüt edlldltlne ve t~ 
lan 250 Ura alac&Jt dAvasının icra tı- hlldün Ha olqnduğuııa dair vesika gösterilmesi, 

Y. MCBENDİS TALEBF.Sİ - Geo
metri, cebir, f!zlk, kimyadan zayıf ta
lebeleri kısa zamanda yetı.ştlrlr. Ha
tfçten lise blUrmeye girenleri busust 
metodla hazırlar. Altşam'da t.Ş. H.• 

lman muhakemesinde usulün 337 ncl C) !hale tarihinden üç gün evvel <tatil günleri hariç) Nafıa Vekilliğin. 
maddesi mucibince Ye 50 lira hakkın- den alınmış chllyet "Yeslk.asının ibraz edilmesi, 
datl iddiaya sabit Olmllf nazarlle ba- D) 1H2 senesine alt Ticaret odasından "YWUo alınDUJ olma.sı şarttır. 
.kılmasına tarar verlldJtlnden bahslle 7 - İsteklilerin tekllt mektuplarını ihale gü,ntı olan 20 XI/1942 cuma 
müddelaleyhe yeniden 15 gün müd- günü nat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndemılf obnalan lAzundır. 
detle tebllgat yapılmasına ve duruş- Postada vuku bulacak geclknıeıeı kabul ed.llm~z. (1041) -1 

Y'UKSEK Mtlnınmis - Mektebi 
son sınıf talebesinden: A.qamlan 
saat 5 den sonra lise ve orta mektep 
talebelerine her t.nrlü derst ehven 

manm 20/ ll/ 942 günü saat 10 a taıı- -------------------------
klna karar verilmiş olduğundan, 
mezk.ür günde mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesı llAnen teb-
111 olunur. 

flatle veriyorum. İlfm memurlu~una !111••••••••••••1! 
;~:;:;~A VE iNGİLiZCE DE~S: or. ibrahim Oenker 
LRRİ - Uzun müddet Pariste öğret- Bahkh Rast. Dahiliye Miltebassısı 
menlik etmiş tecrübeU bir muallim ı Beyoğlu AğacamU, Sakızağacı, ı 
sen ve pratik bir metodla. Fransızca Cöplükceşme sokak No ..... 13ii.••ii 
ve İngtllz.ce dersleri verir. Evlere gl- Tel: 42488. • 
der. Mctod rümuzu ile gazeteye tah- -------------
rlren müracaat. - 2 Ooktor 

BiR iNGİLİZ BAl'I - Ehven ile----- -L-•t•f•.ll 
retle mükemmel İngiliz Usan dersler! Bahaddin Q 1 
verecektir. Ç<>t kolay, pratik Ve seri Varnah 
metod. •LesooruiD rümuzuna mektup-
la müracaat. - 2 OPERATÖR 0ROLOO 

DERSLERE YARDIMCI - Ehven :fiatl 
ve m6sait ~ra!Ue fen fakültesi üçün
cü sınıf talebesinden bir genç orta, 
IJk mektep talebesine her dersinden 
llse talebesinin ıse bir kısım dersle
rhıe yardım edebilir. İsteklilerin Ak
şamda P. N. mektup ynzmalan. 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

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

Panatya aprl No. 1. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eks1.ltmeye konulan if: 
1 - Kocaeli Su işleri on yedinci şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan 

Pamukovanın Sakar.ya nehrinden sulanması ve .ıslahı lflerl tahmin edilen 
kefif bedeli f lat vahidi esası üzerinden (1534838) lira (80) kurwıtur. 

2 - Eltsiltme 27/11/ IK2 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Ankara. 
rad:ı Su 1ş]erl relsllğl binası içinde toplanan Su eksUtme komisyonu Odasın• 
da kapalı zarf usuıııe yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksllt.me prtnamesl, mukavele projesi, bayındırlık işler> 
ge.ııeı şartnamesi. umumt su işleri fennt prtnamesl Ue hususi ve fennl oart:. 
nameleri ve projeleri •50• lira •00. lturtıf JtarşıJıtında Su işleri re.lsliilnden 
alabilirler. , 

4 - Eksiltmeye glrebllmet Jçin 1stek1Jlerln &59,795• lira .ıs. kuruşluk 
mu\'akkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel bir dilekçe Ue Nafıa Veklletlne müracaat ederek bu 1.şe nuhsus olmak 
üzere vesika almalan ve bu veslkayı göstermeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika lstetinde bulunmıyanlar e'lı:ıslltmeye giremezler. 

5 - İsteklilerin tekllf mektuplannı lklncı maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Bu itleri rel&lltlne makbuz kaılılıtında -yerıneıerl lA• 
zmıdır. 

Postada olan recllı::meler kabul edilmez. (1053) 

••••Beheri Hl ton •anetlade 1 adet sablık komple 

HiDROLiK PRES 
Tel. 42203 BDbusa yat fabrikatörlerine tavsiye olunur. 

·----------- .. •••••• İstanbul Posta tutusu No. 111. 

Kunııu.s tatıııı: 1888 - sermay'est. 100.000,000 Türk llruJ Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi ban.Jm muametelul 
Para blriktirtnlerl' 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Zltaat Bankasında kumbaralJ ve ıtlbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe'ltllecek kur'a ~ aşatıdald 

pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
f ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira j 
' • 500 • 2.000 D 1 
' • 251 • 1.080 • 

40 • JOt • ··- • 

100 adet 50 Urabk 5.000 lira 

120 • ' ' • 4.&00 • 
160 • 20 • 3.!00 • 

DiKKAT: Heaaplanndatı paralar bl.r sene lçlnde 60 llradan &lalı 
dtışmlyenlere tkraml7e ~ılrtılı takdirde ~ 20 fazlaslle verUecettlr. 
Kuralar senede t defa 11 e,lfil. 11 bUindkinun. 11 mart ft 

11 haziran tarihielinde çekilecektlr. 

Fen memuru ve desinatör alınacak 

Öksürük ve Bronşiti 

TURAL 

Müteahhit nam ve hesabına muhammen beqell 615 lira o'an 40 adet 
biiyb ve 15 adet küçük ReWetfmhur fotoğraf çerçeveleri numıın lcıi vcç. 
hlle 10/11/1942 aalı günü saat 15,30 da açık .eksiltme usulu ile Ankara'da. 
İdare bhıuında toplanan Mf'rkez 9-uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

.Bu ışe girmek isteyenlerin 46,13 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlgt vesltalan hamilen aynı gün ve saatte adı geçen Kom onda 
hazır bulunmalan lflzımdır. 

Şartname ve nümuneler Ankara'da Malzeme dairesinde, Haydaıp:ıc;a'da. 
Tesellüm ve Sevk Şefüğlnde görülebU!r. ~359 

* 22/ 10/ 942 tarihinde yapılan eksiltmesine talip zuhur etmlyen ve ınu-
hammeıı bedeU 72000 lira olan muhtelif çinko levha 12/ 11 942 perşembe 

gür,fl saat 15,30 da kapalı zarf usuın ile Ankarada idare blnMında toplanan 
Merkez 9 uncu komisyonca sabn almacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln 4850 liralık muvaJtkat teminat He kanunun 
tayin et.tığ! vesikaları ve tekllflerlnl aynı gün saat 14,30 a kadar :ıdı g!'Çen 
Komisyon relsllltne "Yermeler! llzımdır, 

Şartnameler 1 lira mukabilinde Ankarada Merkez ve Haydarpaşada 
Haydarpırşa veznesinden temtn olunur. (959) 

Deniz fabrikalan umum mUdürlüğünden: 
Buhar makineleri, Dizel ve bemln mot.örlerl tamiratında ça!ıştınlmak 

llzere b!rlncı sınır tesvıyecllere Uıttyaç vardır. Talip olanların bonservis ve 
ıyı hal kAtıtıartıe birlikte imJthan edllmek bere Oölcilk deniz fabrikalan 
genel müdürlüğüne mtıraeaatıan. + ıoos, 

T. it Bankaıı 
~TASARRUF 

HESAPLARI 
1 bdneitepin Ke

pdeslne aynlan 
ikramiyeler 

1 adet lMO lirahlı 
1 • ... • 
21 • 151 • 

H • 100 a 
it • Si • 
et • 21 • - - -
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ALMAN TE KN\GiN\N YARA111G\ BiR HARİKA 

Ç/)~1141 "2!10!iUIV. 
GÖZEN Müessesesi: Büyük Pos
tane Oad. No, B ve 1trivllt de-

polarmda. 

DOK'fOR - Ol>ERATÖR -

Zekiye Temize 1 

Paris Tıp fakültesinden mezun 
Doğum ve kadın hastalıkları 
Birine! sınıf mütehassıs. Pazar
dan maada her gün saat 15 ten 
18 e kadar. Çarşamba günleri fı
karaya bedava. 
Kadıköy Mtıda iskele. i 251. 

Telefon: 60918 

1 Fındık faresi, Sıçan, Tatla. faresr ve bD.tün fare nev:Uerlni llldürilr, Blr ı ·~===========; 
parça yağlı ekmek veya pastll'ma üzerine sürülüp de farelerin bulundtı- I ! 
ğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı seve seve yiyen fareler derhal atıhk deniz motörü 

1 
ölür!" Küçük tm<hk fareleri için fare bu~day zehlrlerlnden serpmelldir.

1 25, Macun halinde 50, şişe 75, dört misli ş4;e 125 kuruştur. 
H A S A :S D E P O S U ve Ş U B E L E R İ . 1 

1 KUŞ TÜYÜNDEN 
1 ~astık. Yorgan. Yatak kollanmak hem kesenize ve hem de 

s::;:::~1~'BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 1 

Yatak, vorganıarı da pek ucuzdur. Adres: tstnnbuJ Çakmakçılar. San-

Teknesi miıkemmel yaKında 
iyi tamir edilmiş yelkenleri, bor
da ve havale muşambaları di
namosu milceddet 60 tonluk 
mazotlu 60 beygir fi~kli Dulç 
Dizel makinesi yeni konmuş bu
ltınan noksansızdır. Satılıyor. 
Müracaat: Unkapanı Ayazma 

1 caddesi 204 demir tüccarı Knra
kln Arapyan. Telefon: 21710. 

" MRSIJ 

OQ.MAN SAK ~R 
ve Şki 

Bankalar Cad. No. 59 

TAKSİTLE 
SAT 1 Ş 

1 - Tam «Süperbeterodique» 
alıcı 

2 - Devasa kudretli bir makine 
3 - Seste sadakat ve kudreti 

yükseltilmiş son sistem linı· 
balar. 

1 KA DE 
RADYOS ,.,. 

Uzun ve devamlı tetkik 
ve tecrübe mahsulüdür 

4 - Ses ve ton ayan ve parazit 
kesme tertibah 

5 - Sarfiyatla tasamıf 
6 - Munzam operlör ve gramo

fon tertibah 
7 - Yeni sistem tennik sigorta 

Umumi Mümessili: 

A.V.MENGER 
Asicurazzioni Generali ban N. 31 

TE KA DE 
Radyodan anlıyanların 

makinesi 

8 - 13 metreden itibaren kısa 
dalga 

9 - Yüksek randımanlı antife
ding tertibah 

1 O - Pürüuüz musiki. 
Or.NIHAOTOZGE 

Cild-Saç Frengi 
ve diğer Zührevi hastahklar 

_____________________________________________; 

* KULLANINIZ. TESIRtNl DERHAL GÖRÜRSÜNÜZ. • 

Semti 
Bcığazlçinde Anadoluhisarında esk.l 
Ot:ı.ktepe, yeni Sakabayırı soka~ın
da eski 17, yeni 3, 3/1 No. lı 

t BIRl!<Cl SINIF MUTAllASSIS ı 

Pazar ve Perşembeden mada beroan 
14 den •7.80 • kad•r (T•••lonı ••-•) 

Bahçekapısında. ayda yüz lira bedeli !car lle on sene konturatlı l.k1 
ardiye maktuan on beş bin liraya satılıktır. Vasıta ve masraf kabul 
olunmaz. 

Telefon: 21128 

r 


