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Hükumet herşeyden önce 
az S?e lirli vatandaşları 

düşünmeğe mecburdur. 

Dürüst 
siyasetimiz 

BU TELGBAFLAB • SABAHKi 
~. . ı: . . . ~ ... , 

ae\-diğlmlz buhran, sadece .Hük11metin önümüzdeki hafta 
&Jı\n doğan bir sıkıntı de- Millet Meclisine getireceği tedblr
tUlirf!arbin, her tarafta oldu- Ier, memlekette yolsuzluğu ve 
~ti bizde de yarattığı azlık soysuzluğu kolayca yaşatmıya
yahut,ahalılık, karşılaştığımız cak, temiz bir muhit yaratmağa 
bugilfı zorlukları kendi b~ııın çalışacaktır. Bula.şık hastaııklar
fzah emez. Harbin bir araya la mücadelenin çaresi yalnız 

---••ı----

Amerika Hariciye 
Nazıri «Bunun herkes 

için dera alınacak 
taraflan vardır• diyor 

Mısırda Mihver kuvvetleri 
bozgun halinde çekiliyor --·--

getir~ kaçınılmaz şartlar, ha- sıhht tedbirler değil, bilhassa Nevyork 5 - Amerika Ha-
yatı ti derece güçleştirdi. Bu halkın mikroplardan sakınması- riciye Nazın. Amerik..adaki Türk 
şartlB:lok olmadıkça bu güçlü- dır. gazetecllerile görüşmüıtür. Nar 
ğün ö~e geçmek imktlıısızclır. Bugünkü pahalılıkta en çok zır demiıtir kiı 
Fakat emleketlmlzdeki durum, sıkıntı çekenler, kazancım fiat- «- Türk Cumhuriyeti mı1· 
harbinormal halini aşmıştır. lere göre arttıramıyanlardır. letleraran münasebetlerini dil· 
Bumınbebl yalnız maddi değil, Hiikümet ilk önce buıiların der- rilst idaresi baknnından yüksek 

En son lngiliz tebliğine göre 9000 esir, bir 
çok ganimetler ele geçirilmiştir. lngiltere 

kıralı bir tebrik telgrafı gönderdi 
bllhas5j ruhidir. cumhurreisl- dine çare anyacaktır. Müstahsl- bir f(>hret ve itibar kazannu,tır. 
nln d~ gibi bir inan ve güven le fedak!rlık yükletecek yahut Türle Cumhuriyeti harlct iflerlnl Londra 5 (A.A.) - Mısırın Garp muvaffak olmuılardır. Fak.at ma.re-
buhr~eçlriyoruz, zehirli bir bütçeye ağırlık verecek tedbirle- dürüstlük ve iktidarla idare etli· çölünde Mihver kuvvetleri bozgun CebeJu•• ttarık'ta tal Rommel"in bizzat idare ettiği bir 
hava i<(le nefes alıyoruz. re ba~ vururken, kazancını beş ğinden dolayı Amerikada mü· bir halde garba doğru çekilmekte- karıı hücum, lngiliz taarruzun'l$1 

Bun<\ dolayıdır ki derdin ça- misline çıkarmış olanlara da ucuz sait intibalar ya.rabnıfhr. Bugün dir. Sekizinci ordu bu kuvvetleri tar ağırlık merkezini teşkil eden nokta• 
resi sade rnaddt tedbirler değil, ekmek, ucuz yiyecek dağıtması- bunu ifade etmekten bahtiyarlık kibed.iyor. Binlerce esir alınmıt, yüıı- • ya kadar vannııtır. Muharebe dC4 
hP.r.SCYh fazla bir ahlfık ve dl· m hükfunetten kimse isteyemez. duvuvonım. J~rce tank ve uçak imha edilmiıt:ir. Mühim bir İngiliz vam ediyor. Durum hakkında bir 

siplJn lsudur. Satıcının bir Bugün pahalılıktan şlkAyet et;.. Tı.irldye, aenelenfenberi çal· Buna dair dün akp.m ge.; yaJdt Ka- fikir beyan edebilmek jçin hareki.· 
kazanSsı var ki bunun bln bir mek için en fazla seslerini yük- kalaıum bir dünya içinde iab1<· hirede ıu resmt tebliğ nqredilmir- filosu toplandı tın önümüzdeki günlerde göstercce-
gizli folni hiç bir hükümet seltenler, darlıktan en çok zarar rar Lmill vazifesini 1rörmelctedir. tir: • ği ıreliımeyi beklemek Jizımdır. 
tedbirf;ıliyemez, en ağır ceza gören, temiz hayatlarım harbin Bu ıiyaıetin herkes için den cKara ve hava kuvvetlerimizin Berlin 5 (A.A.) _ Cebelüt- Şimdiden muhakkak olan bir oe.r 
buna tı olamaz. Halkrn şahst zaruretlerine uydurmak zorunda alınacak taraflan vardır. 12 gün ve goco yaptıldan mütema- tank'ta büyük bir İngiliz fi. varsa, o da ileride yapılacak haro-
menfaı kaygısından yahut kalanlar değildir. HükOmetln Müttefiklerin hasnnlannm söz· eli hücumlıudan ıonra ıimdi Mi.hver losu toplanmı§tır. Filoda Fu- ketler hakkında marqal Rommel, 
korkudcJoğma bir telAşı her tuttuğu yolu yanlış göstererek lerinin hiçbir kıymeti olmadığın· kU'Vvetleri tam ricat halindedir. rlus ve Argıu uçak gemileri· tam bir hareket aerbesliğine malik 
!!:eye at ve her şeyi kapı• et- akıl ö~etmekte ileri gidenlerin d•n kendilen1e müzakere yoti· Dü"""'ana gece glindüz merhamet• ~ olacaktır. =-- .,, o' --. ,..... le sınıfı bilinmiyen di5 er bir 
mesi vu vurguncuların cesa- çoğ'u, büyük kaza·nçlarile henüz le bar14a vannafa Jmkin yok· sizce hücum ediliyor. Marepl Rom· uçak gemisi, 6 kruvazör, 1 Kahire .f (A.A.) - Rommcl. 
ret ~,8ğını teşkil ediyor, bu- hiç bir mahrumiyete katlanrnı- tur. Diltünülen prensipler aynen mel"in Almanyada bulunduğu emaı- yardımcı kruvazör, 26 muh· umumi bir ricat hareketine baılnmıır 
nun on kararla, ka:nunla ge- yan, bugünkü, yannki, hatt~ gerçeklC4İnclye kadar mUcadele- da Alman kuvvetlerine kumanda rip, 1 avi-zo, 20 ydk geınlst, 12 tır. Sol cenahı e-vvela çekilmektedir. 
ç!Jemez gelecek seneki 1htlyaçlannı top- ye devam edilecektir.~ eden general Ştummer ölmUıtür. petrol gemisi bulunuyor. Müttefiklerin tebliği, Mihver kuv-

Hükq bu türlü hareketle- dan temin etmek için fiat haddi Nazır, aöz1erinin aonunda Bat- General Jotner. Fantoma ile diğer vetlerinl, Der ~l Angar, Menasib 
rin zarh kısacak şekilde ted- tanımayan, bu ınıretıe de paha- vekiümizle Hariciye Vekilimize subaylar dahil olmak üzere 9,000 ve Hamaymat'ta bulunan mevzileri-
birler fnktır fakat en tesirli lılığa yardım eden kimselerdir. eel&mlannın bildirilmesini iste- den fazla uir alınmışbr. göre, sekizinci fngili.z ordusu elinde- ni bıraktılclarmı bildirmektedir. Bu 
çare, bh vatandaşlan dünya- Bunları memnun etmek r,üçtUr. mistir, cDüfl't\anın kayıpları fevkal!de ki biitlln kuvvetlerle hücuma geç- mevziler İngilizler tarafından İ§gal 
nın bu in yıllarında, ~azife ve Buna lüzum da yok. Hükfunet, "------------..,,, yüksektir. 260 tan fazla tank tahrl- mtıtir. Tank rnuharebeai olmadan edilmiıtir. Mihver ıimalde do geri 
mesully iyi bilerek mııu men- m~larlle bugünkü geçim zor- bedilmi1e 270 top ya tahribedilmit. yapılan ille hücum tardedildllcten çekilmektedir. Fakat buradaki çekil· 
taatleri r şeyden üstün tut;.. luğunu karşılayamıyan bir züm- Dogv U yahut ele geçirilmiıtir. Alınan harb ıonra tngilizler tank himayesinde me yavaı yava, yapılmaktadır. 
masıdır~ıı.vamız, bir rnillt ah- reyi doyurrnağa muvaffak olur, ganimetlerinin yek.Onu bu aafhada ikinci blr hücum yapmı~latdır. Bu Vicby 5 (A.A.) - Ka.lıireden 
lAk dftvdır Tüccar fırsattan tedbirler genişledikçe bunlara cep h es .

1 
n de tahmin edilemez. Hava kuvvetleri- hücumda bazı yerlerde ilc.rlemeğe gelen haberler aekizlnci ordunun Si-

fstifade de~ek türIÜ hllerlerle yavaş yavaş az gellrll diğer va- miz 300 den fazla dü§l1Uln uçağı muvaffak olmu§lardır. Bu aırada di Abdurrahman"ın garbında mu• 
halkı SÇ:ıağı tek hedef bilirse, tandaşlan da katabllirse, paha- tahribetmiıtir. Aynı miktarda uçak ta lksavarlar, uzlll\ menzilli toplan vaffakıyetler kaz.andığını bildiriyor. 
halk h~lığ'ı bırakarak ken- lılıktan gercek ıstırap çekenle- • , d da yerde tahribedilmiı veya hasara bulunan ağır Amerikan tanklarına Berlin mahafilinde söylendiğine 
uı ı ~1~\(razı ol~ça, hU- rln sayısı çok azalır, bu suretle Sovyetler Stalıngrad a uğratılmııtır. 50 bin ton :hacminde ,Iddetli ateı açmıılar, J aaat zarfın- göre, marepl Rommel elastiki bir 
kumetln en şidde tedbirleri piyasaya en esaslı şekilde tesir yeni bir Alman taarruzu- duşman gemisi batınlmıı. bir o ka- da 11 tank tahribedilmiıtir. muharebe tarzı takibetmektedir. 
buhranı hafifletem~ HükO.met- de yapmış olur, alım ve alıcı aza- t d d"ld"ğini dan ~asara u.ğratılm.ııtır. ~kizind Bertin 4 (A. A.) - D. N. B. Bunun için istediği yerde taarruz 
le elblrllği yapacağil söz veren 1acağı için flatler ke'ndill~lnden nun !'-r. ~ ı 1 

ordu ılerlemesıno devam edıyor.> ajansının aldığı haberlere göre, in- edebilecek ve ooa göre hareketini 
ve namu!::lU tanınalilr çok tüc- normal haıtnl bulur. hıldırıyor İngiltere kıralının tebriki gilizler sayıca çok üstün oldukların- tanzim eyliyecektir. Mareşal bu hu-
car Devleti aldatm iyi nlyetı Bütün bu tedbirlerin yürüme- , Londra s (A.A.) _ İngiltere dan mevzii ban gedikler açmağa susta tam aerbestiye maliktir. 
zaaf saymıştır. Bu~nn ettik- si içln, Mlllt Şef'in dediği gibi Londra 5 CA.A.) - Stalingrad da k ı 0 ş k ı ·ı· k 1 ri 

Al 1 1 2 tfun rile a t kla ıra ı, rta ar ngı ız uvvet e 
Ieri yanlarına kdrıacak de- (ITek çare, resmt vazife sahiple- mtan~n ı::edl.lml• ~m~l~r ı bl; kumandanı general Aleksander' e biz 1 u k D v da 
ğildir. Ancak bir s halkın bu rlne ve en b~c:ında Cumhuriyet n ... b "k t 1 h k · · T 1 f za og U ~ kno bin a.tdcer kaybetmelerine rağmen te ~·. e gra çe ~ıştır. e gra .t~ 
sonsuz kazanç hırsıı arttıracak hükOmetine candan yardım et;.. bir karış yer alamamışlardır. Dlin sekızınci ordunun Mıhvere Jndlrdığı 
şekilde kara borsayı rağbetleri mektlr.» gece neşredilen Bovyet tebliği Alnınn darbenin ehemmiyetindet'I bahsile 
devam ederse hiç T ceza bu Meclis ve hük11met, Devlet rel- taarruzunun bir kere daha tardC<i11- bütün kumandanlara ve efrada tek
gizll satrnalma kudtlnin besli- sinden aldığı direktifle her zor- dlğ1ni söylüyor. mil imparatorluğun hayranlık .,, ... if. 

B. Churchill 

yeceği pahalılığı kaldıramaz. luğu yenmeğe, memleket üzerin- Şehrin şimal batısında bir kesimde tihar duygulan bildiriliyor. 
Dünyanın her ve,nde ve her den ağır havayı kaldırmağla az- 6 Alman müstahkem noktası Ruslar B" A ·k 1 h b • • 
devirde bilyük hırsıb.k suçunu metmiştir. Büyük tehlikeyi at- tarafından ele geç1rllm1şttr. Almnn ır merı a 1 mu a ırın 
işleyenlerin - bun irnk{).n gör- Iatmağa karar vermiş bir mfllet hnva. kuvveti daha az fan11yet gös- 8Öyledikleri 
dükce - en ağır cdı-Yl önceden mfatile, bu buhranı da geçiştire- termektedlr. Rus avcı uçnklan büyük Londl'.ll 5 (A.A.) _ K.ahirede 
göze aldıklarını h ba katmak ceğiz. muvaffakıyet kazanmıştır. bulunan bir Amerikan radyo muha-
lılzımdır. Necmcddln Sadak UKdafkasya.r k'da NadlçıkA't1a anuht ~use biri bu sabah erken şu tebliğde bu-

m a aıı.sı nrşuın a mnn are~ - R 1 d h h 
tln1n yavaşladııtına dair emareler l~nn:ıu~t~r: omme or usu er an-

Reisicumhurun nutku 
vıı.rdır Naziler mühim b1r mevki olan gı hır du§lllanın karşılaştığı en mer
Ordz-0~ok1dze'ye do~ru Uerle:meğe ça- hametsiz darbe altında ezildi, bu 
lı.~ı:;orlar. ordu görülmemi, derecede şiddetle 

Garbi Ka.f1msya'da. Tuapse'ntn şi- bombalanıyor. Bu defa çekileni~ 
malinde Ruslar bazı yerleri gert nl- Almanlardır. Bu zaferin ıerefi 54 
mı.şlardır. yn§ındn bir kumandan olan general 

Amerikan kuvvetlerinin Yakında mühim nutuklar 
muvaffakıyetli bir söyliyecek 

taarruzu 

Londra ~ (A.A.) 8alomon nda-
lanndan Ouadelcanal"da Amerikan 
kuvvetleri mevzllerintn gnrbındak1 
Jap0nlara hücum ederek bir miktar 
Uerlemlşlcr, bir kaç makfnell tüfek ve 
2 t-Op nlnu.şlardır. Sa~ cenahtaki mu
harebeler hakkında henüz haber yok
tur. 

Yeni Olne'de Avustrnlyalılar Koko
dcı.'nın ötesinde Buna deniz üssüne 
doğru ııerı hareketine devam ediyor
lar, 

Londra ~ (A.A.) - Bnşvek11 B. 
Church111, yakında müte::ıddıt nutuk
lar söyllyecekt1r. Bu arada ham duru
mu hakkında geniş izahnt verecektir. 
Mısır seferinden başkn. belki de csir
lcrln zincire vunılmasındnn dn bahse· 
decektır. 

B. Cuhrchlll'Jn söyllyeceıtt bu nu. 
tuklar büyük nllıkn lle bekleniyor. 

ParlClmento, Kırnlın açılış nutkun· 
dan sonra 3 hafta Eilrecek geniş blr 
müzakereye bnşlı.yacaktlr. Bu muza. 
kerede dahııt işler de görilşfüeccktır. Bütün AvruP,a gazeteleri nutuktan 

büyük bir illaka ile bahsediyor 
Montgomery"ye, 52 yaşında olan 
hava mereşalına ve mükemmel bir '"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Utro'nun makalesi 
Sofya 4 CE. P.> - cUtro, gazete

.sinde Prof, Genoff, Türkiye Cumhur
rc1s1 İsmet İnönü'nün nutku hakkın-

Bükreş 4 CE. P.) - tUtılV~suh ga... 
zetesl, çarşamba. gunkii n(\ıuı.sında 
Türkiye Cumhurrelslnln nu\cu hak
kında miltalfta yürütereı. '1\-ldyenln 
dış slynscUnln h:ırb b,Şl~cından 
1tıbaren güç lmUhanıar gCiırdiğini da bir makale neşı-ederok Tfirklyentn 
harbdcn uzak kalmağa prens\> olarak katı bltarafük hususunda. şimdiye ka
azmetn11.§ bulunan Tütklsetiln katı dar ta'ld.bettlğl nokta1nazara sadık 
bltaraf vaziyet aldığını ve bu bitaraf- kaldığını, fnkat Cumhurre1s1n1n ayni 1 
lığını bcynelmllel do.5tluk tnü4ascbet- zamanda. bu nutukta Tfirklyenln bu
lerl cümlesine soktuğun yn~ kt _ gUn hame her zamnnklnden ye.kın 
dır • u ıı a olduğunu söylediğini yazmakta.dır. 

• Prof. Genoff'a göre, Türklyenlr. 
Gazeteye göre, İsmet İnönü, T{irkl- sulh 1ç1nde kalmak hususunda.kl &r

yenin dış siyaset1ntn bu gıı.~ertnı zusundan k1mBe şftphe edemez. ÇUn
ııon nutkunda hakikl çCh~le gös- kil sulh Tilrk1yn1n ha.k1k1 m.llll men
term!şt1r. Herşcy hakkında saınlın1 faatlerine uygundur. Tüı1tlyen1n doğ
\'e açık söz söylnıek Türk <lış siya- rudan doğruya komşusu olan Bulp.r
setln!n harb başlangıcında.n~rl ay- lnr bu gayretin muvaffa.Jt semere 
tıımadığı bir şiardır. Devlet nısı Tür- vermesini ve böylece dünyanın bu 
kJyenln her türlü tnarruza. karŞı koy. yerinde sulhun muhafaza edllmesln1 
ınak yolundaki azmini açıkça belirt- temenni ederler. • 
ıniştır. Tfirklyede en yüksek şahsiye- Bir İsveç gazetesinin 
tın Türk topraklanna karşı bir taar-
ruz lht1mal1nden bahsetmesi Uk defa makalesi 
vaki olmaktndır, ve T{lrklYe Cum- Stokholm 4 (A.A.) - cStokholm 
hurre1s1ntn sade, faknt aztrnk!ir nut- Tldnlngen, gazetesi Tilrk1ye Cumhur 
ku bu bakımdan bllhnssa büyük bir reısı İnönü tarafından söylenen son 
ehemm1yet1 haizdir. mühhn nutku bahis mevzuu ederek 

İılönü, kısa kelimelerle bütün bir bununla. FlnlAndiya Cumhmrel!iln1n 
19 ve dış siyaset programı çizmiştir. geçenlerde söylemi.§ oldu~u nutuk ara-

1 
Bu programda ıo ya.set dış siyasete sındaki göze çarpar bir benzerlik gö-
aıt şartlara b:ı lı bulunmaktadır. tUyor. ~ 
Türkiye Cuınburreısı ayni zamanda Türk!yenln tarafsız kalmasına ve 
tıarbdcn sonraki yeni nizam hakkın- Finlitnd1ynnın har.be lştlrak!ne rağ
~a Tilrklyenln dilşllnceslnl de tesblt men her iki devlet reisi aynı mcsele
~tmlye ltizum gonnüş ve bu münase- !ere, aynt tchllkelero işaret etmişler 
betle. kurul:ı" k ol n ycnJ dünyanın dlr. Her iki reis bilvük devletler arn
b!r tek 1 h tı 

8
,. a g! "ınd ki anlaşmnzlı 1 ra kanşn :ık ıs-

- -SİNEMASINDA bu gece ıaat 
21 den ib"baren 

MUHTEŞEM BlR PROGRAM 

•• •• 
OLDU REN 
BAHAR 
Mubt~em bir SAN' A TKAR 

Pek az kalan yerlerinizi evvel-

asker, büyük bir atlet olan general 
Aleksander" e aittir. S O ya§ında olan 
general Aleksander daima .hllcum ta.
raftarıdır. 

Kahire S (A.A) 1-Reuter ajan
sının ileri hatlarda bulunan muhabi
ri bildiriyor: Pazartesl giinü tarı.le:. 
lar. piyadenin açtığı gedikten geç
mişler ve Mihverin 2 zırhlı tiimeni
Je harbe tutu§tnUDlardır. Bu. ilk mü· 
hiin tanlc muharebesidir. Muharebe 
dün gün batıncıya kadar devam et
miftir. 

Mihver umumt bir çek.ilme baro
keti ~apaT gibi g8rünüyor. Cenupta 
İtalyan kuvvetleri, lngilizlerin co
nahlarını vahim ıurette tchdidettik· 
lerini görerek çekilmitlerdir. Şimal
de Sidl Abdurrahman ile Eldaba 
arasında mUhim Mihver kuvıvetleri 
çember içindedir. Muharebe daha 
batıda devam ediyor. 
Berlin mahafili ne diyor? 

Berlin S (A.A.} - Sal&htyetli 
askeri mahfillerden öğrenildiğine 

Gönül-----... 
Cehennemi 

Bu sene en çok sevecefinlz 
telif edebi roman 

(Bazı ldmselertn aşın para hal'camaları da 
pahalılığı arttınyorl - Gazeteler -



Sahife 2 ... 
AKŞAM 5 Teşrinisani 1942 

•• 

Li 
Eğlenmek 

Eğer hekim öğütlerine uygun bir hayat sürer, Yaktinde kalkıv 
vaktinde yatar, vaktinde yer içersek, vücudumuzu yormaz. 

sak buna <ıtatsız hayat» ismini veriyoruz. Dünyaya geldiğimize 
göre biraz eğlenelim, biraz yaşayalım der.ilir ya bu, biraz uyku
suz kalalım, biraz yorulalım, vücudumuzu tahrip ederek vaktin
den evvel çiirüğe çıkaralım demenin başka bir şeklidir. 

ek 
kın 

e er hak-' HA~~ 
a_m~_i_k_a_rarlar M sırd ngilizler 

Loka~talar hiç bir şekilde ekmek· ilerliyorlar -
vermıyecekler - Kaymakamlar 

Gece çok eğlendiklerini ballandıra ballandıra biribirlerine 
anlntan kalabalık bir gr:upun nmba§lllda otururken onlardan 
her birinin yiiziine ayn ayn baktım: Yorgundular. Zaten konu
şurken de bitmiş oldfıklanm saklamıyorlardı. Çünkü gece hemen 
hiç uyumamışlar. Eğlenceleri sabaha kadar siirmiiş. Gezmişler, 
tozmuşlar, yemişler, içmişler, dansetmişler, gülmüşler, şarla söy
lemişler. Şimdi hiç birinde neşe kalmamış. Ağızlarında bir acılık, 
mir1elerinde bir kaynama, başlannda ağn. kulaklarında bir uğultu 
varmış. Gözlerinden uyku akıyormuş. Gidip hemen yatacaklar, 
dinlenecekler, kendilerini tophyacaklannış. 

sıkı bir kontrola başladılar 
1 /ngilizler, aahil mıntakaainda Mihver kuvvetle

rini 27 kilometre geri sürdüklerini bildiriyorlar 

Eğlenmişler mi, yük mü taşımışlar belli değildi. Eğlenmek 
:kendi isteğimnle kendi kendimizi yormaktan ibarettir. Bir akşam 
eğlenceye değil de eğlenceyi incelemeye karar vererek sokağa 
cıkm ve eğlence yerlerini bir dolaşın. Oralarda in~anlann ken
dilerini takattan düşürmek için lüzumlu tertibatı nlmış oldukla
rını hayretle göreceksiniz. 

Dışarda eıı az eğlenenler sınıfına girenler sinemada.kilerdir. 
Rahat evlerini bırakıp kimbilir nereden bu karanlık yere gelmfş
ler. hanl hanl göz1crini yormaktadırlar. Gece saat 12 de veya 
J de evlerine döndükleri zaman yorgunluk tamam olmuş, bina
enaleyh eğlenmişlerdir. 

Gazinolarda oturanlar. bir takım muzır içkiler ve meıe denilen 
tahrip kalıplarile midelt"rlnl, barsaldarını, böbreklerini yormak· 
ta<lırlar. Aynca uykusuz da kalacaklanndan bunlar kendilerini 
gece sinemaya gidenlerden daha fazla eğlenmiş addederler. Çün· 
kil daha etraflı bir şekilde yonılmuşlardır. 

Çal~lı. clnnslı yerlerde oturarak ylyip içenler en fazla eğle
nenlerdir. Çiinkü fena ışıklar altında ~özlerini, fena yiyecekler ve 
kecclderle midelerini. barsaklnnm, böhreklerlni yormakla kal
rnamıs, giirültülcrle Jmfalanm d ::ı şi irml , boyuna dansetmek 
~nretile ırraklannı takattan dü ilnniiş. sinirlerini hırpalamış, be· 
yinlerinl tınnalatmı<;Jar, sabaha karşı evlerine döndiiklerl için hiç 
uvumamıslar, demek ki çok, ama çok eğlenmişlerdir. Yani sizin 
anlıvaca~rınız berbat olmuşlardır. Yanımda eğlendiklerinden bah· 
sedcn knlahnlık böyle berbat bir kalabalıktı. 

I\en<li kendimizi yomıamn, tahribetmentn adına aeğlenmek» 
eliyoruz.. Ama ba kalan bizi zorla çalıştırıp bu kadar yorsa adı 
"iskence,, olur. Tuhaf değil mi? 

• Şevket Rado 

KUŞ BAKIŞI: 

Avrupanın çektiği sıkıntı 

Memur tYe mütekaitıerle halka 
mahsus ekmek karnelerinin da
ğıtılması bittiğinden umumi bir 
kontrol yapılması kararlaştırıl
mıştır. Bu maksatla evvelki gün 
akşam üstü Belediyede Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lfıtfi Kırdarın 
reisliği altında bir toplantı ya
pıhnıştır. Gece geç vakte kadar 
devam eden bu toplantıya Vali 
ve Belediye Reis muavinleri, Be
lediye erk~ru. kaymakamlar işti
rak etmişlerdir. Verilen karara 
göre her kaza, dün akşamdan 
bert kendi memurlarlle mahalle 
blrliklerlndekl karneleri ve kar
ne kayıtlarını kontrol etmeğe 
haşlamışlarcbr. Bu kantrol için 
Beyoğlunda l 00, Fatihte 600 me
mur çalışmıştır. 

Yapılan kontroldnl bilhassa 
mahalle birliklerinden memurla
ra karne verilip verilmediğinin 
tesbiti cihetine gidilmiştir. Me
murlarla mütekaitlere kendi 
mıntakalanndakl resmt makam
lar tarafından kame verildiği 
için bunlann tekrar halk kar
nesi almaması ıa.zımgelmektedlr. 
Kontrol neticesinde fazla verilen 
karnelere tesadüf edildiği taktir
de bunlar geri alınacağı gibi bu 
suretle fazla karne alan memur 
veya mütekaitler hakkında da 
kanunt takibat yapılacaktır. 

Kontroller saat 16 dan saat 
19 a kadar devam etmiştir. Bun
dan başka kame defterleri de 
kontrol edilmiştir. Kontrol neti
cesinde dağıtılmıyan karneler 
kaymakamlıklardan Belediye ik
tisat müdürlüğüne iade edile
cektir. 

Memur karneleri 
Memleketimizde yalnız ekmek günlerde tuz vesika ile verilece- VllAyetln toblıti: Memurlar tçtn 

vesikaya tabidir. Diğer her iste- ği duyulmuş, bunun üzerine kn- daire ve müesseseler tarafından alı-

Mısırda: 

Lokantalar ekmek 

vermiyecek 

----
Mısırda fngiHz lmvvetleri aalı 

sabahı ıafnkla beraber yeniden 
taarruza geçmitlerdir. Evvela. 

1 ıiddetli bir topçu ateşi açılmıı, 
bunu müetakip piyade ve tank.• 

Vilayetin tebliği: İstanbulda farla harekete baılamııtır. İng'-
bulunan bil\ımum lokanta. bira· liz tankları açılan gedikten iler-
bane, gaz.İno ve emsali gıda lemi:ıler ve Elalemeyn'in 27 kilo• 
maddeleri satan mücsııeseler ve metre garbında Sidi Abdurrah• 
aeyyar sabcılar miifterilerine 

1 

\( man'ın 1 O kilometre cenubunda 
karne mukabilinde olsa dahi ek· Telelkebir' do Mihver tanklarile 
mek vermiyeceklerdir. Vatan- I karııla§mı~lardır. Burada 48 ıa· 
daşlar bu gibi yerlere ekmeğini ı, attenberi çok ıiddetli bir tanli 
bizzat getireceklerü. Aksi ha-

1 

ı muharebesi cereyan etmektedir. 
reket edenler hakkında takibat Muharebenin neticesi henllz ma· 
yapılacağı tebliğ olunur. lum olmamakla braber fngi1iz-: L,._, ___________ .. __J_ ı ler çok miktarda esir aldıklari-

( nı, tankların Mihver hatlarından 
nıın ekmek kamelerinln mn.hsup mu- geçmesi açılan gediğin çok ge
amelesl tebligat mucibince bordro- lı ni• oldugwunu aöaterdiğlni ıöylii-
lan kaza, nıı.hlye Ve adresleri ve kar- : " e 

ne numaralan gösterilmek üzere tas- yorlar. 
ıııf ve tasdik edilerek beyannameleri ) Kahirede ne~redilen ıon tel:i. 
ile blrHkte en geç ayın altıncı gilnll } liğde Alman ve İtalyan kuvvet• 
ak~mına kadar Belediyedeki ekmek ~ lerinin Sidi Abdumıhman'in 
bürosuna getirmeleri teblllt ol_unur. 

1 
garbına siiriildüklerl, cenuba 

M 
doğru Menaaip ve Hamaymat 

uvakkat karneler 1 mevkilerinin ele geçirildiği 'V'• 
VUAyettn tebliği: İstarııbuldn muvak- Mihver kuvvetlerinin burada da 

kat karne yalnız 'Uç yerde verilecek- çekildikleri blldirilmektedir. 
tir. Beyoğlu, Beşikte., tarafında otu- ' Müttefik tayyareleri bUyük fa· 
ranlar ve Galata Yolcu salonundan 
gelenler muvakkat karnelerini (Oa- ,, aliyet göstermektedir, 
lata Yolcu salonun) emek bDrosu ı Sahilde bir kısım Mihver kuv-
§efilğlnden. l vetlcrl çember içine alınmııb. 
İstanbul tarafında oturanlarla tren \ Bunlann miktarı 2000 kadardır. 

ve otobfüıle Slr'keclye gelenler Emin- Bu kuvvetlerin geri ile f ,5 kilo-
Onll kaymakamlı~daltl Sirkeci Yol· ) metrelik dar bir tabada lrtibati 
cu ekmek BQrosu şefll~den. vardır. Mihverin bu aabayı ıe· 
Kadıköy UskMar ve havııltsınde ) nlşletmek teşehbüaü neticesiz 

oturanlarla Anadolu demJryolu tal'lkl \' kalmııtır. Çember içindeki kuv-
tle İstanbul& gelenler muvakkat kar- -vetler tayyareler tarafından dur-
nelerlnl Haydarpa§a gannda bulunan madan bombardıman ediliyor-
Yolcu salonu ekmeır: btı.rosundan ala-
caklanndan mnracaatıann buralara lar. 
ynpılmn.~ tebliğ olunur. 'Dün Stokholmdaıı gelen bir 

diğimizi, eskisine nispetle daha ra borsada tuz !fatlerl çok yük- ----------------------- telgrafta deniliyor ki: cBerlin
den gelen haberlere bakılırsa 

va ve malzeme bakımından Us· 
lilnlüklerini kabul ediyorlar. 'A.1-
maıı sözcüsü İngilizlerin Alman 
mevzilerine girdiklerini ne.K:· 
zip. ne do teyidetmiotir. !CÜ 

dü,manın püskürtüldüğür Uk 
defa söylememiştir.> 

Londra radyosu Mısırda edi· 
len bir kısım tayyarecilaaf.
kaayadaıı alınarak göndik
lerini söylediklerini, bun A\.
manla.nn doğu cepldeo 
kuvvet çektikleri anlağını 
aöylemektedir. Timea :!!tcsi 
de makalesinde: cSeki or
du düomanı bu defa ekten 
büyük ve kati neticeli buha· 
rebeye zorluyor> diyor 

Doiu cep besinde: 

Kafkasyada Almana.akısı 
devam ediyor. Dün kova· 
dan gelen bir tclgraOenili
yor ki: cSııyıca üstüı\lman 
kuvvetleri Nalı;•" c~:boğu
aunda muntazaman iyerek 
Ordzonikidze',}i. Ka.yanın 
eenubundakı zengin :ele.rin 
yolunu ve Crozni ılanna 
giden §İmendifer hatı tehdi
detmektedir. Öğle üzeeşredi
len Sovyet tebliğinde.ıidafaa 
kuvvetlerinin geçen tadan· 
beri yedinci defa olarnir mik· 
ta.r geriledikleri itiraf mekte· 
dir.> 

Staliı:ngrad' da muhae eski 
ıiddetini kaybetmekleıeraber 
devam ediyor. Burad Ruslar 
ede sık taarruzda bulıyorlar. 
DilnkU Alman tebliği r kısım 
Rus kuvvetlerinin çenr içine 
alındığını, Ruslann ma H taar
nızlannın neticesiz kalını bil
diriyoT. 

Uzak Doğuda: 

yüksek !iatle olmakla beraber, selmlştır. Hük11met bir tebliğ 
arzu ettiğimiz miktarda tedarik neşrederek şimdilik tuzun vesi
edebiliyonız. Halbuki Avrupada kaya bağlanması düşünülınediğl st di as Elnlemeyn muharebesi Alman• Salomon adalarına ponlar 

yada oldukça endişe doğunnuŞ"' yeniden takviy;_,.Jt.·•~a çıkar· 

yalnız harb içinde bulunan meın- nt 11an etınlştlr. tur. Muharebenin aalı gUnU pek mı~lardır. BLöa bÜY\ik bir mu-

Jeketlerde değil, diğer bitaraf hü- Avrupacla yokluğu en çok du
kfımetlerde bile her şey vesika ile yulan şeylerden biri de tütündür. 
veriliyor. Tabii vesika ile verilen Tütünün, tiryakiler 1çln ekmek 
bu maddeler ihtiyacı tamamile kadar, belki ondan da daha mü
karşılıyacak nispette değildir. him olduğunu herkes billr. Tü-

nazik bir anfhaya vardığı ve harebe bekl&or. Yeni Gine· de 

Kornilof ve Pavlof hakimlerin reddi talebinde 
bulundular. Muhakeme 18 ikinciteşrine birakıldı 

( pek yakında 8nemli neticeler Kokoda"yı ,teden Avustral-
1 beklenileceği söylenmektedir. yalılar Bunatnanına doğru iler· 
1 Alman mahfilleri ngillzlerin ha· liyerek Oivi'ı yaklaşmışlardır. 

~--·-% --- -~ _____.!!!!§ .... _ _ u --·· ıwı . • ,, 

Halk gerek yiyecek, gerek giyecek tün meraklıları bu sebeple, yan Ankara 4 (Tele fonla) - Bom· ı pat eder. Bu sebeple hlkimleri ret 
hususunda sıkıntı çekiyor. tütün yan ottan yapılmış sigara- ha hadlaeai hakkındaki klll'ann Tem hakkımı kullanıyorum. 

İngiltere kömür memleketidir; lardan günde bir kaç tane alabil- yiz mahkemesince bozulduğunu bil- Kornilof, elindeki kl§ıttan TUrk· 

Mahkemelerde: 

Avrupanın bir çok yerlerine bu- mek için saatlerce sıra bekleme- dirmi~tim. Ağır ~za mahkemesi bu çe okuyarak, Pavlofun fikirlerine 
radan kömür gönderilir. Böyle ol- ğe razı oluyorlar. sabah dava Jle yeniden meıgul ol- iıtir!k etiğini belirtmJı veı 

Avukatlar gibi 
duğu halde İngiliz hükOmeti kö- Ttün yokluğu en çok duyulan mata baılıımıttır. Maznunlardan - Bu tahkikat öyle hakimlere 
mürün sarfiyatını tahdit etmeğe memleketlerden blrl de Hollanda- Abdurrahman, Silleyman, Pavlof ve verilrneldir ki, önceden edinilmJı Nw~ niıaııtayı erolıı diye ıatmak 
mecbur olmuştur. İsviçre süt dır. Harbden evvel yiyecekten Kornilof dunı§mada hazır bulundu· her türlU dilşilnceden lzade olıun· suretile dolandırıcılık yapmak ıu-
memleketidir. Fakat bu memle- başka tütün hususunda da bol- lar. lar. çundan yakalanıp a.liyo yedinci ce-
ket de süt sarfiyatını vesikayn ta.- luk içinde yüzen bu memleket Evvell Temyizin bozma karan Derniı ve müddelumumUiğin de za mahkemesine ve.rilmiı. Tutulan 
bi tutmaıra mecbur olmuştur. halkı şimdi sigara bulamıyor. okundu. Bu karann okunmaaı bit· reddini .lsternlttir. zabıt 'Varakasına nazaran Nuri, bir 
İspanya, İsveç gibi bitaraf mem- HükOmet elde mevcut az miktar- tikten ıonra reis, karar suretlerinin Berber Süleyman da ret talebine gün aktam üzeri KUçükpazar civa
leketıer yiyecek bakımından hiç- da tütünü idareU kullanmak için daha evvel maznunlara verilmio ol- i§tirak etti. nnda dolaoıyonnuı. Kendisi aabıka• 
te parlak vaziyette değildirler. ya şeker, yahut sigara verileceği- duğunu eayliyerek, muhteviyatına Heyet, müzakereden ıonra da.- lı olduğu için polisler bu luueketin• 

Fransa bugün filen harb 1çfn... nl ll!n etmiştir. Kadınlardan ço- v!kıf olup olmadıklannı tercüman yanın tetkik mercilne ıönderilmal- den tilphelonmlıler ve yakalamıılar. 
de olmamakla beraber en çok sı- ğunun şekeri tercih edecekleri vaeıtasHo Komilof ve Pavloftan ni teminen milddelumumtliğe tevdi- Karakolda Uzeri aranınca :Uğıtlara 
kıntı çeken memlekettir. Burada zannedilirken 2,250,000 HoUan- ıordu. İkiıi de karan tercüme ettir- ine ve duru§lllanın 18/11 /942 çar· ıanlı on alh paket beyaz toz bulun· 
yiyecek giyecek bir çok Avrupa dalı kadından yalnız 950 bini şe- diklerini ve muhteviyatına vakıf §&mba g\.inU .-t 9,30 a bırakılma· rnuı. Bunlarwı ne olduğu aorulunca, 
memleketlerile kıyas edilemiye- ker vesikasını tercih etmiş, d1· olduk.Jannı söylediler. ıına karar verildiğini bildirdi. Nuri: 
Cek derecede azdır. Halk ancak ğerleri tütüne talip olmuştur. Temyjzin bozma kararına uyulup Mamunlar tarafından, hlkimin aka dd d - Bunlar tebeıir tozuna karııtı-
yaşıyabilecek kadar bir şey alabl- Erkeklere gelince 11ç ınllyon er- uyulmama111 hakkında ldrua m : re e ilditl takdirde, doıyanİn en nlmıt klnJnclir. Eroin müptelaları 
Uyor. Fransada bir çok 11!ç1ar da kek~ yüz bint şeker, alt tarafı mının mlitalaaaı aoroldu. B. Cemil yak_ın ağır ce~ mahkeme.ine gön- beni tanıdık.lan için dalma gelip 
yoktur. Bu yüzden şeker hastalı- tütün istemiştir. Altayı derıl:rek tetkıkı lcabctmektedl. Bu- eroin laterler. Eroin bulamadığım 
ğından rahatsız olanlara verile- Görülüyor ki bütün Avrupa - Uyulmasını talebederim. ~ gore, hu ret taleplerinin Keekln için ben de tel>eoirleri kazıyıp içine 
cek tnsulin vesikaya tabi tutul- büyük sıkıntı içindedir. Çok şü- tekrarlandı. Abdurrahman ve ber- ~gır. ~eza mahlcemeılnce tetkikı biraz klrıln tozu kanşbrıyorum ve 
rnustur. Hastalar muayeneden kür ki biz en az sıkıntı çeken Dedi. Aynı aul trftlznunlara da ıcabedıyor. eroin dlye aatıyorum. Onlar da ha· 
gertikten sonra bu vesikalardan memleketiz. Baklava börekle ol- be.r Süleyrnnn da uyulması fikrinde '-'k ı d k k · ı .. Gümrük kolcularinin · ıu aten ero n zanne ere pa etın 
alacaklar ve her üç ayda bir ye- masa bile karnımız doyuyor, gi- olduklannı ıöylecliler. Pavlof Tem· , • . . • bir liraya alıyorlar. Ne yapalım> 
nlden muayeneye tabi tutulacak· yecek her şey bulabiUyonız. Bil- yizin bozma kararına uyduğunu, bu- aılelerıne harcırah Çoluk çocuk sahibiyim. Bundan ka· 
}ardır. hassa tfryaldler istedikleri kadar nunla beraber karann bazı noktala- Ank • ( f ı ) ar.-......... +_._ ra u Tele on a - wu.• ıu. ve zandıiım para ile geçiniyoruz. 
, Fransada tuz da azdır. Son sigara fçebntyorlar. nna itiraz ettiğini do söyledikten .uuılsarlar vek.Alet1, g11m.rük kolcula- Demiıtir. Bu lfade üzerine zabıt 

aonra, reiı ve h&kimlerin değipne· nnm allelertne de harcırah vertıme- . ah 

Reisicumhurun 
nutku 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) 
temlyen ve fakat uzak olmak için 
bütün kuvveUerlnl sarfetmeye mecbur 
bulunan mllletıertnın noktal nazarını 
mlidafaa ve muharip taraftan blrtnln 
dlğerJnln bir hegemonya tesis edebi
leceğine lnanmadıklannı beyan et
mişlerdir. 

Türkiye ve Flnll!.ndlyo. bllyllk dev
lerin hnrb bölgelerinde bulunan mll
letıerln hnkSlz olarak duçar oldukta
n mahrumiyetin ve zararların birer 
mlsallnJ arıedlyor. EmnlyeUerlnl mu
hafaza edebilmek için tek blr çare 
vardır. Dahilde ve hariçte hazırlıkla
nnı tam tutmak. 

Mahrukat ofisi 
müdürlüğü 

Mahrukat ofisi umum müdürü B. 
Zeki Kokgi) diin vazifesinden istifa 
etmiştir. Boş kalan vazifeye eski , . 

T
• V ,. I • . alnl t.alebetti, cleüllerini birer birer alnt Maliye veklletlne blldlrmtşttr. ~tup kendisini m kemeye vermlr 
ıcaret eka etının .aydı ve a8zk.rinl ıöyle bitirdi: er. 

Belediyelere tebliği - Ben mahkemenin verdiği ka- Kızılay haftaıİ kapandi ~un Nuri, eamer, çil yUzl~. 
Ankara f (Aqam) _ T1caret ve- rardan, hakimler heyetinin mcaul Ankara e (Telefonla) _ Kızılay rnüıtehd bakıılı, iri kıyım bir dolı· 

Uletı, .Belediyelerin muhteJlf madde- olduiu kanaatlndqylın. Bu karar, haftaaı ta.p&mnlftır Ba.tta. içinde Kı- bnlı. Mahkeme salonunun kapısın• 
lertn flaUertni ne ,ekllde tPsD1t tde. mahkemenin bitaraf olmadığını ı... sılaya Cl93CI aza ta7ded11mıftlr, da aıruını beklerken, etrafındakile-
cetıerlnl Vlllyet Belediyelerine blldtr· re dert yanıyorc 
ml§tir. İBUhsal mıntakalarındakl bU... - Hiçbir ıuçurn yok be karde-
tOn Belediyeler, sevkedllen rnallann dl{Jj" · ı'· timi Nipata için d• adami bapaet-
ııat ve mlktarlarmı her hatta 1stan- a -- . . mezler ya. 
bul, İzmir ve Ankara Belediyelerine ~.lll'-_ •ıD>!t. (C . , • 
blldlrece-klerdii'. Bu arada alanın ve J;J~ , Arlıcadqlarindan biri ıoruyorı 
sataxıın tsımleri de kaydolunacakbr. 'J - Peki amma, karakolda niçin 

'· ~ ,,_ eroin yerine tel:iqlr .atıyorum, do-
Alemdağİ ormanların- din de kendini dolandıncı yerine 
dan kesilecek odunlar 1 koydun> 
Vakıflar 1darcs1 ile Mahrukat oflsl ıtf,.el - Sorma be kardeşimi MalUnı 

arasında Alemda~ ormanlarından elll :ya, ıercle sabıkalılık var. Hiçbir gü· 
bin çekl odun kcs1lmest 1çtn blr mu- 4t8op.t!. \lalibl~tiiltUn.(ldll~y!y_!l1J.&J>llmı$ nahim olmasa bile polisin eline ge· 
kaveıc yapılmıştı. Mukaveleye göre • çlnco nutkum tutuluyor, söylediğimi, 
Alemda~dan kesilecek olan odun- '()Janfdenenmf$!J_IAÇlarT lçlnlblr gJraiitirJsa: ı8yliyeceğim1 ta§ırıyorum. o zaman 
Iıırdan çoğumm meşe yeı::tne kestane dfiiiT.;.m- ~111411, ı- .. bOtU dUh"atdof< da ıa•kınlıkla böyle söylemişim. ağacı olduğu anlaşılmıştır. Mahrukat etı ı'.Jı.!.N~~ç arını . n ı..ı . ~ ~ c:_ " 
Ofısı' Aıemdaıw~dan kesilen odunl"nn J -ı;;pr. :-::-,· .. ll.tçlar .,..iıudi mahkemede l~in doğr~u 

r.u• ... ~Orlon yıosta.larma vermeıue,ı,.,ve .. uU 11 ' d k k H d işe yaramayacak vnzlyctte olduğunu tney ana çı aca . er ne ense ha· 
Bert .sünnllş, mukavelenin feshini vı- inilyonlnrcallnsan:tarafmdan:fi.dJiıt:emoıny kimin hrşısında dilim açılıyor, bül-
ayeıten istemiştir. VUO.yct hukuk 1N(!lliUQ1Lill<ulloı:ulmafili4ıU ıhüller gibi konu~uyorum. 
mOşa.vlrllğl, muknvelcnin feshi kabll Muhakeme eırası geldi, Nuriyi 
olmndı ı blldlrm tir Ma.hruknt ofl mahkemeye çağırdılar. Evrak oku· 

•• soz . ı . ' !ly emış. 

vermek için e sık ayağa kalkıyor
du. Sorgus\Sl başlandı. Hakikaten 
do dışanda srlcdiği gibi dili açıl• 
dı, bülbüller pi anlattı: 

- Poliste~ ifade yanlıştır, bay 
hakim 1 Beni ıakııl~dıkları zaman 
,aıırdıJl'l, öyl/ ıöYlcdim. Cebimde 
bulunan palceflcrin içinde nişasta 
vardı. ~in de değildir, tebeşir de. 

- NcyaplYordun bu nişastalan); 
- Bty h&kiın 1 Benim arasıra 

karının ılğrıf· Yanımda niş.asta ile 
ıeker t~rırll· &ıncılandığım zıımnn 
hemen lir paket nişastayı şekerli 
•uya kaiştırıP içerim. Nioasta bcs· 
leyici ıe!dir. Yeroesi, içmesi de ya• 
sak değicJir. 

- Bınlan eroin diye satarak do· 
landırıcılk )"apmışsın. 

- Htyır hilkim beyi Bunun asli 
yoktur. Kirôe ııatmışsam göstersin• 
ler . .zabıtta da böyle bir kayıt yok .. 
tur. Kinıseye satınadım. 

Evr~~ tetkik edildi. Tıbbı adlido 
Yapılan tahlil neticesinde Nurinin 
cebinde bulunan tozların nişastn ol• 
duğu tcsbit edildiği bildiriliyor ve 
mazrıUJ\un hu tozları eroin diye sal• 
tıiı hakkında bir delil gösterilmi• 
)'ordu. 

MahlteJl'le, Nurinin üzerinde bulu .. 
nan to~ların nişasta olduğu anlaşıl• 
dığından ve nişasta, taşanması mcm .. 
nu bir madde olmadığı gibi, mali' 
nunun bunları eroin diye eatarall 
dolandırıcılık yaptığı da sabit görü .. 
lemedifünden, iddia makamının da 
talebi l\"eçhile, beraetine karar ve• 
rildi. Nuri koridora çıkınca, kendi• 
ıini bekliyell arkadaşları boynuna 
aanlıp öpüşerek kendisini tebrik et .. 
tı1er. Öpüşme merasiminden aoıua 
dostlannın koluna giren Nuri: 

- Gördünüz ya, dedi, mahke
mede avukatlar gibi BÖZ öyledim 
haaa ... 

• T vim 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Hazin bir ölüm 
Ş B il ~r." il 

'~~~~~~~~~~~~·~~~•·a1ım·e•a2·~~~~~~~~·~~~•sawa·~-~'~~ldan~ayın~z 
Piyasa Musa dayı!.. Memurlara haspaya •. 

durumu erzak ve eşya 

ve 

Mesud bir ölüm 

Fasulye fiatleri 5 kuruş 
düştü 

Gazetelerin ilan sahifelerinde 
«IIazi~ ölümıı, «Müessif ölüm» 
serlevhalanna sık sık raslanıyor. 
Bu da bir kaç kere küçük ten
kitlere, hatta karikatür nüktele
rine sebebiyet verdiği halde aynı 
b~lıklar devam edip duruyor. 

«Ölümün hazin olnuyanı var Hükumetin ihtikarla mücadeleyi 
mıdır ki ... n dendiydi. Bunu söy- şiddetlendireceği ve vurgunculAuğ~.n 
leyen münekkit şöyle düşünüyor önüne geçilmesi için yeni cez~ı hu
elbette. «Ademe göçmek hepimiz kümler vazedileceği haberi pıyasa
için mukadder filtibet değil mi?n da mühim tesir yapmıştır. Piyasaının 
Fakat sevdiği insam kaybeden- dünkü durumu da Mıntaka Ticaret 
ler, kendi felaketlerinde hususi müdürlüğü tarafından Ticaret Ve
bir fevkaladelik var sanıyorlar; kaletine bildirilmiştir. Vekalete ve· 
ve işte sırf bu alakalanndan do- rilen malamata göre, piyasadaki 
layı, ölüm, belki de «l.Uesutıı ha- durgunluk devam etmekte, alı~veriş 
lini alıveriyor. Zannederim, böy- ve fiat tereHüü işlerinde tüccar mü· 
le bir şefkat ve muhabbet muhl· tereddit bulunmaktadır. lstanbula 
tinde gözlerini hayata kapadık- getirilen yiyecek maddelerinden bir 
lan için, gazetelere vefat ilanı kısmı ardiyelerde bekletilmektedir. 
verilenleı·in hemen hepsi de bah· Ticaret müdürlüğü kuru fasulye fi
tiyar fanilerdir. Hatta pek genç atlerinde kilo başına 5 kuruş düşük
olsalar bile ••• Şu harb, körpe ha- lük 0]duğundan Vekaleti haberdar 
yatların sönmesini ne ucuzlattı. etmiştir. .. 

Ölümün hazini, bahtiyarı 01• Sade yağlar 
maz mı hiç? Muhakkak var. Ticaret ve Zahire borsası memur-

((Hazin ölümıı denince aklıma 
lan, İstanbula çıkarılan mallardan 

mesela şu insanların dünyadan T" "d" 1 ........ haberdar et-
i 1 li B . • ıcaret mu ur ugunu 

ayn ış arı ge r: ızans ımpara- k d' s· k . .. "ki . d fi 
toricesi İren. Osmanlı padişahı me te ır. ır ecı gumrn erın. e.. • 
Yıldİnm Bayezit Fransız fatihi atler durgun olduğundan, çekılmıye· 

' k b ki t'I 800 teneke sadeya .. Napoleon B6naparte Carmen re e c 1 en . 
' " h'b' t bl' t apılarak pıya-operasının bestekan Bizet Troç- gın sa ı ıne e ıga Y 

ki ' saya çıkartıldığını yazmıştık. Mınta~ 
•E•· tı H · "ı·· d" onla- ka Ticaret müdürlüğü, istihsal mm-.ve . azın o um ıye 1 b 1 · ·1 k .. 

nnkine derlt'r... takasından stan u a g~tırı me uze-
Sekiziııci asrın sonlarında ya- re 3000 teneke sadeya~ın yo.la ~ık~

şıyan İren mutavazı bir Helen rılmış olduğuınu tesbıt ettırmı~tır. 
kı'll iken.' güzelliği sayesinde, Yeni yağların sahipl~riıne teblıg~t 
dikkati celbetmiş; dördüncü yapılarak bunların gelır. gelm.ez pı· 
Lcon'la evlenmişti ve imparato- yasaya çık"trılması temın edılecek
run öliimiincle, heniiz küçük olan tir. 
oğlııntın yerine tahta geçmişti. İstihsal b~lgeler~nde" mal toplıy~n 
Garııta hüküm süren Cbarlemag- müesseselerın zeytmyagmı sadey~gı· 
ne (= Şarlman) 1a evlenmesi na tercih ettiklerini, bu yüzden fıat
biJe bahis mevzuu olriiuş, ce- Ieri gayrı tabii olarak yükselen sade
miyetin göz bebeği iken 802 ih- yağına istihsal bölgele~in?~ talep 
tilalile clevrildi· Lesbos'a sürüJe- azaldığını yazmıştık. Bır ıkı hafta
rek yiin eğinn'ekle hayatını ka- danberi lstaabula mühim miktar~a 
zanmağa mecbur kaldı. En sefil sadeyağı gönderilmesine sebep, yag
şerait içinde, metrUk ve bedbaht ların yerlerinde alıcısız kalmal~rın
öldü. dandır. Tüccar, buraya gelen yagları 

Yıldınm Bayezit ve Napoleon piyasaya çıkarmıyarak fiatleri düşür· 
hakkında vazılanlan da okumı- memeğe çalışmaktadır. Alakadarlar, 
yan var midır? İkisi de, en par- fırsatçıların yeni hilesine mani ola
lak askeri muvaffakıvetlerden caktır. 
sonra, kendilerini dünyanın 
efendiliğine namzet saymışlar ... 
Fakat, iddia doğru ise, Aksak 
Tiu~:i~~ '"'.i&nı.nrı blı' kafes için
de memleketten me~~kete sü- h • 
rüklemiş ... _ Napoleon'sa kur- Yüksek istişare eyetı 
du~u imparatorluğun parçalan- toplantısı 
dı~nı uzak menfasında seyrede Beden terbiyesi umum müdürlü-
ede kahrolup gitmiş . .• - O mağ- ğü Yüksek istişare heyeti önümüz.
rur cihangirlerin bu akibeti ka- deki pazartesi günü Ankarada top· 
dar ağır ne vardır? lanacaktLr. Bu toplantıda mükelle-

Bizet'nin son günleri bundan fiyet işleri tetkik edilecek ve bu hu· 
daha az feci !'a)'11amaz: Bütiin susta kati bir karar alınacaktır. 
iimidini ko~ar.ak. h~.z1~_1adı~ Kulüplerin lisans işleri 
"Carmenıı seyırcılcrın buyıik bır B d b' . "d" ı·· · · ıl z Ilı e en ter ıyesı umum mu ur u· 
lstısknhle karş asıyor. "ava .. fı d b"l 1 • · · ·ı 
bestekar: rıYa bunlar ahmak. ya gü t~ra n .an ~p.or o. ge e.rının sıcı 
ben deliyim!n diye eseflcnip kısa v~ .ı.ısans. ışlerı~~ yenı t~lımatname 
miiddet ·sonra kalb sektesinden hukumlerıne gore tanzım ~~O::k 
··ı.. Fakat o tarihten itiba- üzere memur edilen umum mudur· 
o uyor. l"k . ·ı l' "d'" .. k' ren, "Carmenn, dünyamn en bil- u sıcı ve ısa~s mu uru es ı ~por-
v "'k ra«bet gören operası halini culardan B. Saım Seymener bırkaç 
"hu "' • lgündenberi şehrimizde bulunmak-
A yor. d 

. r Tr k'' ne de . . ? s ta ır. 
~a . OÇ ı Y~ ~ rsmız. os- B. Saim iki aydanberi bölgeleT 

yalıstlık gayesı ugruna çalışarak, h k b 
Kmlorduvu kurnyor. Fakat ik- arastınd~ seyEda' at etAmedıte veMu ~ra· 
• · ·· k f I d da zmır, ırne, y n, anısa, 
tıdardan duşere men a ar a do- Bal k . B b"J ı · · k 
1 · nI sanki .. ı esır ve ursa o ge erının u-

lıaşıyor; ~nb:a adra~ korktcuza
1
m· lüp ve sporcularının tesçil işlerini 

ymıs gı ı on ıyor ar; d' . b 1 ak d ş h 
hiç bir memleket kendisini ka- s~n~ er ırmlkı~ u1.u~md 5taOOırk ... e. -
bule yanasmıyor~ tam manasile rımı_z~ .evve ı ge ışın e . ışının 
~erseri yahudiye dönüyor. Niha· tesçılıru tamamlıyan B. Sai~ b.u s~
yet mezhebinin adeta remzi olan fc;r de 1000 spo~cunun tesçıl ışle.n· 
bir çekiç, yine mezhebinin ma- nı ~apmakta ve lısanslarını vermek
budu olan bir amelenin clile ka- tedır. 
fasına iniyor; ölüyor! Ötedenberi çok karışık bir halde 

İşte "Feci ölüımı. "11aıin ölümıı bulunan tesçil ve lisans işlerinin 
diye bımlannkine denir... Yoksa Bedeın terbiyesi umum müdürlüğü
gazetelerde ilanları çıkan 0 vefat nün yerinde bir kararile düzene 
hadiseleri, elbette <(Mesut ölüm»· konmuş bulunması, kulüp idarecile-
lerdir. ri tarafından takdirle karşılanmıştır. 

lf.lf.• Bu tesçil muameleleri nihayetlendik-
Lakin galiba, hepsinden, hep- ren sonra muhtelif kanşıklıklann 

sinden de müthiş bir ölüm şekli önüne geçilmiı olacak rve eskiden· 
var ve o da Yahya Kemal'in tarif beri kulüplerin arasını açan itirazlar 
ettiği: ortadan kalkacaktır. 
öımek değildir öm:,ümüzlin en reel ışl, Lisan müdürü şehrimizdeki işle-
M~kül budur ki olmeden evveJ ölür rini tamamladıktan sonra Kocaeli, 

.. l • k41! Bilecik ve Eskişehire gidecektir. 
Cenabı bak, cum emw bun-

dan korusun ... 
(Va - Nü) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* Vatman I lamdi Ünlü'nün ida

resindeki 3 7 numaralı tramvay dün 
saat 11 sıralarında Kızıltopraktan 
F eneryoluna giderken ~.~dık~yünde 
oturan nalbur Zülkefıl ıo oglu 16 
yaşında lsmet Gezi~i~e çarpmışt~r. 
Tramvay tekerleklerının altında bır
kaç metre sürükleı.-ıen _İsmet, ba~ın
dan ve muhtelif yerlerınden tehlıke
li surette yaralanmıştır. ~aralı. çocu- , 
ğu hastaneye götürmek ıstemışlerse 
de biraz sonra ölmüştür. Kaza etra-
fında tahkikata baş)annıı5tır. 1 

•••••••••••••••••••a••••••••••••••••••·• 

~MCtiBE 

Haftalık 

.,r;y.;ı,s; Miz~/, "ecmtltil.SI 

Müessi~ 

Mecidiyeköyüne bu ismin 
verilmesi lazımdır 

lstanbula bir köy ve bir meyva 
hediye eden adam .. 

İstanbulun en kısa zamanda, en Mecidiyeköyü'nü bir cdut köyü> 
büyük değişikliğe uğrıyan yerlerin- haline sokuyor. Meıhur cMusa da
den biri de muhakkak ki Mecidiye• yı> dutunu böylece yetiıtiriyor, üre
köyü' dür. Şimdi ıık ıık villalann tiyor ... Bugün köyde Musa dayının 
yükseldiği bu topraklarda 30 sene tek atıaından meydana gelmio ve 
evvel tav~n avlıyanlar hala hayat• aynı meyvayı veren kaç ağaç vardır 
tadırlar. bilir misiniz? ... Tahminen 1 milyon 

Son senelerde ıehirlerin doğuşla .. ağaç!. .. Belki de daha fazla .•• 
rını filme çekmek Amerikan sinema- İşte Musa dayı böyle bir insan .. 
cıları için bir nevi tiryakilik haline dı... Dutçuluk bu köyün iktisadi 
girmişti. Mecid.iyeköyü'nün bu filim- bünyesi üzerinde pek dem bir rol 
lere mevzu olacak derecede me- oynamışhr. Köyü köy eden de dut• 
rakit bir cdoğuş hikayesi> vardır. çuluktur. 

Oraya ne zaman gitsem yeni bir Musa dayı bundan sonra gene 
bina, yeni bir köşk, bir villa, yeni boş durmuyor. Çiçekçiliğe başlıyor. 
yeni imar hareketleri gözüme çar• Karanfiller, nefit kasımpatılar ye
par. Bu köy adeta gözlerim.izin tiştiriyor ve bunu bir sanat, bir tica
önünde doğdu, büyüdü, gelişti ve ret haline sokuyor... Çiçekçilik ya-
ilerled.i. pıyor. 

Son gidişimde buranın en eski Ne yazık ki Musa dayı, bütün ça· 
yerlilerinden B. Abdullah Akyol ile l~masına, harikulade namuslu bir 
tanıştık. Kendisi aynı zamanda Me- insan olmasına ve bir köy vücuda 
cidiyeköyü'nün mümessili idi. getirmesiıne rağmen zengin olama-

Hemen hemen yarım gününü ba- mıştır. c:Dayı> uzun zaman yaşll"" 
na tahsis eden B. Abdullah Akyol mış ve birkaç sene evvel Mecidiye· 
köyün meraklı hikçyesini şöyle an- köyü' nün kendi kurduğu köyün 
lattı: inanılmıyacak derecede geliştiğini, 

- Şimdi gördüğünüz şu son de- değiştiğini. güzelleştiğini göre:rek, 
recede modern köşklerin, villaların memnun, hayata gözlerini yummuş
yerinde biz buraya geldiğimiz za- l tur. 
man avcılar, mevsimine göre tav- Musa dayının bazı garip 
san ve bıldırcın avlarlardı. Dünya- hususiyetleri .. 
da hiçbir yer bu derece çamurlu de· ş· d' h k t f d n b"u'yu''k 
"'ld · d k 1 ım ı er es ara ın a 
g.ı ı. l B~ra kand geçer en d avkcılardın bir hürmetle anılan cDayı> çok dik
çızme en ço efa çamur a a ır ı. k d .. b' · idi Gayet iri
Arka tarafta birkaç kulübe vardı. ate beger 'k'ır sımt ay y.akıın bir in-
s k B.. .. k'" b' k k yarı, oyu ı ı me re e 

u Y.O .tu. utun . oy ır te uyu• sandı. Fevkalade güçlü kuvvetli, 
dan ıstıfade ederdı. B~ ~uyu~~n adı sıhhatli idi. Buram buram kar ya-
cMusa dayı kuyusu> ıdı. Dıbmden , .. k ...... b " k d l 
çamur çıkıncıya kadar su çekerdik; gar en go~su agrı açı 0 adşır, 

1 f ')A d .,. B ktık k' 1 kahveye gırmez, dışanda oturur u. yo ı aa nere er . . . a ı o a- V .. " .. k " d K · 
cak gibi değil. Biz köylüler bir usul .. ~. go:sb~t ~· yag;r .. ı. atıyek 
çıkardık. Köyden herkes haftada bir ud~'umk.~ d" 1 Mmez 

1
1
; D ogazına hi:ı>k: 

.. k"' · · 1 kt Ö l uş un u. ese a ayının §U a· gun « oy ıçın> ça u1aca ı. Y e . h d 
yaptık ve yollan açtık. Arkasından yeM meş /r uh .. b h 1 1 · d 
köye Hamidiye suyu getirtmek için 1 usa. ~yı er gkn 1 a r. e. rıBee 
paçaları sıvadık. Oraya koştuk, bu- ~ ışan ı~ç er~ yeB'e 8 ml ıçk k• 
raya koştuk, yorulduk. Onu da ge· şı takşa ınerm.ış. ır ~uva a ~ mde 

1
• 

• 'k Al k' · 1 'k H b" sucu , pıutırrna, peynır ve saıre o • 
tırttı . tmış ışı yer eştı . ep ır- 1 1 k 
d T k . k . 6ono r 1 k durur, bunu sırtına a ır, yo a ÇI a.r-

b~n ber oskşırdetdı?e k""' Tırakı mış ... Lakin Mecidiyeköyü'ne yaya 
ır a on<! ay e ıp oye er os k ı· · k d b' k d ld k ş· d' .. d .. w •• .. ol ara ge ıncıye a ar ırço yer-

suyu ak~' ı ·b ımd 1 şu ~lor ... ugunu_z lerde mola verir, çuvalı açar, aldığı 
mamur oşe u utu çı egı ve çı- I d d V · .... · 't ' .. . neva e en atıştırır, ururmuş... e 
çekçıl~gı ıle stanbul~a mumtaz bır ekseriya 0 kadar yermiş ki köye ge-
mevkı alan şu yer, ınsan çalışması· 1. . k d al .. .. bı' ha .. • B ıncıye a ar çuv sonmuş r -
nın en guzel bır meyvasıdır... u· l d" · · d b' kalma .. M "d' k'' ... .. so<rı . ona oner, ıçın e ır şey 'il" 
gun ecı ıye oyunun evı mış ... O zaman Musa dayı bahçe-
vardır. Ve pek yakın zamanda bu· d k' · ·ı d b' · · h'dd ti 

l · · 3 4 b" k " e ı ışçı er en ırını ı e e yanı· 
ra ev erının - ıne çı acagı mu· na çağırır: 
hakkaktır. - Gene çuvaldakileri bitirmi· 

Bir köy kuran insan: şiml ... Al sen şu paraları da koş, 
Musa dayi... öğle zamanı geçmeden öteberi ye-

Bay Abdullah Akyol konuşurken meklik al gel. .. 
bir şey pek dikkatime çarptı. Sık sık Diyerek , çarşıya, Beşiktaşa gön· 
bir cMusa dayı> adı geçiyordu. derirmiş. · · 
Musa dayı kuyusu, Musa dayı dutu, Lakin kendisi o derece kuvvetli 
Musa dayı karanfili, Musa dayı bah· bir adamdı ki bir dönüm tarlayı 

· bellemek onun için işten bile de-
çesı. .. 

1 Sordumt ği di.> 
- Bu Musa dayı kimdir'>... Mecidiye köyünün ismi 
Ve pek dikkate değer olan şu ce- «Musa dayı köyü» 

vahı aldım: 
- Bugün lstanbulun hemen he· olmalı .. 

men bütün dutunu temin eden yer Yalnız B. Abdullah Akyol değil, 
bu köydür. Buradan çıkan duta da tanıştığım bütün eski Mecidiyeköy
c:Musa dayı dutu> derler. Yani siz lüler, Musa dayının hahrasını sevgi 
şehirliler Musa dayı dutu yersiniz ve ile, saygı ile anıyorlar. 
onu çok seversiniz. «Musa dayı> adı lstanbulun «şe• 

Musa dayı bu köyü kuran vatan- hir tarihçesi> ne geçecek bir isim· 
daştır. O buraya geldiği zaman köy dir. Ağızlarda dolaşırken unutulup 
filan yokmuş. Musa dayı; Osman gitmeden, ondan ilk defa yazı ha· 
ağa, Halil ağa, Adem ağa gibi bir- linde bahsetmeği bir hemşerilik va
kaç arkadaşile beraber buralarda zifes.i addediyoruz. 
ekip biçmeğe başlamışlar. İlk kuyu· Musa dayı lstanbula girin ve gü
yu 0 açtırmış ... İşte meşhur c:Musa zel bir sayfiye, baharda İstanbullu-
d k ların ağzına tat veren bir cMusa 
ayı uyusu>... d 

Sonra Musa dayı bakmı~ ki tar· ayı dutu>, bir etek çiçek, karanfil, 
lalanndan eve, evden tarlalarına gi· ve çilek hediye etmiştir. Bu bir va· 
dip gelmek çok güç oluyor. Buraya tandaş için ne büyük bir mazharİ• 
ilk kulübeyi kurmuş!... O zaman yettir!. .. 
Mecidiyeköyil, ıehre dut filan gön· Bir yerde cMustabey armudu>, 
de.rmek nerede}... Burada vak tile ':e «Hasanbey kavunu> etrafında 
gölgesiı:ıda oturulacak ağaç bula- ıncelemeler yapıldığını okumuştum. 

d Galiba İstanbul Halkevleri tarahn-maz ınız ... 

Bültenler Damga matba
asınnda bastırılıyor 

Memurlara dağıtılacak erzak ve 
eşyaya mahsus haneli bültenlerin 
bastırılması için Damga matbaasına 
talimat verilmiş ve Damga matbaası 
da bunlan bastırmağa başlamıştır. 

lstanbula mahsus kameler 30 bin 
numaradan başlıyarak iki yüz bin nu
maraya kadar teselsül edecektir. 
Bunlar, her memura verilecek ve fo
toğraflı olacaktır. Bundan sonra da
ğıtılacak erzak ve eıya bu cetvellere 
işaret edilecektir. 

Aşhaneler 

Tüccarın yardımi temin 
ediliyor 

Kızılay'ın İstanbul'un muhtelif 
semtlerinde fakir halka qhaneler 
açacağını yazmıştık. Aşhanelere ta~ 
cirlerin de yardım etmeleri istenmiş, 
bu teklife Ticaret Vekaleti tarafın-
dan müspet cevap verilmiştir. Ve
kaletten alınan cevaba göre aşhane
ler 700 bin liralık tahsisat ile idare 
edilecektir. Tahsisatın yüz bin lirası 
Ticaret odası ve diğer yüz bin lirası 
da Ticaret ve Zahire borsası tara
fından terniın edilecektir. Geriye ka
lan beş yüz bin lira alakadar daire 
tar~fından verilecektir. 

Aşhanelerin hazırlanması ile İs
tanbul mebusu B. Sadettin ve Tica
ret odası İdare meclisi reisi B. l\füat 
Nemli meşgul olmaktadır. 

Kartalda muhtelif 
hırsızlıkların faili olan 
bir sabıkalı yakalandı 
Kartalda Ankara caddesinde foto 

F evzinin camını keserek atelyesin
deki saatlerle fotoğraf makinelerini 
ve yine terzi F arisin evine girerek 
pahada ağır yükte hafif eşyalarını, 
sebzeci Mahmudun evın.ın camını 
açarak içeriye girip bir takım eşya 
ve saatini çalan Ahmet Küçükyalıda 
bir köşkten çaldığı 350 lira kıyme
tindeki eşyalarla birlikte Kartal jan
darması tarafından suç üzerinde ya
kalanmıştır. Anmet suçlarını itiraf 
etmiş rve çalınan eşyalarla birlikte 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Gümrüklerden çekilme
yen mallar 

Gümrüklerden çekilmiyen mallar 
hakkında tatbik edilen talimatname
nin tadit edilmiş şeklinin şehrimizde
ki alakadarlara bildirildiğini yazmış· 
tık. Mıntaka Ticaret müdürlüğü, bir 
müddettenberi yeni talimatnameye 
göre hareket ederek, malların güm
rüklerde bekletilmesine mani olma· 
ğa çalışmaktadır. 

Malını gümrükten çekmiyen iki 
tüccar hakkında :zabıt tanzim edil
diğini yazmıştık. Her iki tüccarın 
malı Umumi mağazalar müdürlüğü 
tarafında.tı gümrüklerden çekilmeğe 
başlamıştır. Dün yeniden sekiz tüc
car hakkında zabıt tutulmuştur. Bun· 
lara ait mallar da bir iki gilne kadar 
Umumi mağazalar müdürlüğü tara· 
fından çekilecektir. Gümrüklerden 
alınan mallar, normal fiat üzerinden 
piyasaya satılarak parası sahiplerine 
ödenecektir. 

* Birlikler umumi katipliği, itha
lat eşyası piyasaya çıkarılırken kim
lere ve n~ fiat üzerinden satıldığını 
araştırmaktadır. İthalat tacirlerine 
yeni tebligat yapılarak 1939 sene· 
sinden sonra üınvan tezkuesi alanla
ra. mal verilmemesini bildirmiştir. 
Bedelini ödeyen bir ünvan tezkeresi 
aldığından 9 39 senesinden s.onra ün
van tezkeresi alanların sayışı bir 
h&yli artmıştır. Eliınde toplu parası 
olanlar bir ünvan tezkeresi tedarik 
etmekte, bulduğu malı satın alarak 
saklamaktadır. Birlikler umumi ka· 
tipliği 9 39 senesinden sonra ünvan 
tezkeresi alanlara mal verdirmeme· 
ğe çalışarak lüzumsuz stoklara ma
ni olmağa çalışmaktadır. 

işte ilk defa Musa dayı kendi is- dan yapılan bir araıtırma idi. Ağzı
mile meşhur ettiği d~tu burada ye- mıza tat veren bu cMustabey> le
tiştirmiş. Bu da pek meraklı bir rin, d-lasanbey> )erin kimler oldu
hikayedir. ğunu öğrenmek pek güzel bir ıey· d. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir gece misafirliği ve ırBu arad bir milyon ağaçla bir çiçekli bahçeler içinde villaları yük
bir milyon dut ağaci... cMusa dayı dutu> yetiştiren iriyan selen zengin 'Vatandaşlardan biri ol-

Bir gece Musa dayının evine av• ihtiyan da hürmelte anmamız ica· saydım, ' 5ayfiyenin methaline Musa 
cı arkadaşlarından biri misafir ge1i- beder. Hatta c:Mecidiye> köyü gibi dayının çifçi kıyafetinde bir de hey
yor. Bu zat aynı zamanda meyva garip bir isim taııyan bu güzel say· kelciğini diktirirdim. Lakin buınun 
meraklı;ıdır ve yanında balmumile fiyeye oranın kurucusunun, köye ve hiçbiri olmasa bile, bahardan baha
altlan kapatılmıı aşılar vardır. Mu· İstanbula birçok hediyeler bıraka- ra ağzımıza kendi adındaki dutu ile 
sa dayı bu misafire izzet ve ikram rak ölen «Musa dayı> nın ismini 1 tat veren Dayıyı her sene anacağız 
ediyor. Misafir de giderken dayıya vermek küçük bir kadirşinashk jes· 'ya ... Bu da bir mazhariyettir ... 
bir tek çubuk hediye ediyor. tinden başka bir şey değildir. Evet, Mecidiyeköyü'ne ve buradaki ar-

Musa dayı ertesi gün dere içinde c:Mecid.iyeköyü> nün c:Musa dayı salaTın nasıl taksim edildiğine, köy-
hir tek dut dikiyor, aşı yapıyor. Onr köyü:t olmasını istiyoruz. deki hayata dair ba~ka bir yazımda 
dan ıonra büt~n köyü &§ılıyor. Ye Ve eğer ben bu köyde çiçekli malumat verecdiın. •• - F.a 

Yer yüzünde büyük bir şüphe 
havası esiyor: Acaba «Zaman» 
denilen fettan kimin dostudur? 

Ve aşıkları onun için birbirine 
giriyorlar: 

- Zaman benim dostumdur! •• 
- Hayır ... O benim sevgilim! .• 
Diye kendisini adeta paylaşa

mıyorlar. Halbuki Zaman adm-
aki haspa kime dosttur ki? .. Yü

zümüze derin çizgileri vuran, be
limizi büken, bizi ihtiyarlatan ve 
nihayet insan1an ölüme kadar 
götüren kimdir? .. 

Netekim işte şimdi de meşhur 
hafifmeşrepliği ile bütün dünya
yı idare ediyor. Bir tarafa <•Se· 
ninle beraberim! .. ı> tesirini verir
ken, öteki tarafta da «tamamile 
senin için çahşıyorum!» kanaati
ni uyandınyor. Bu sinsi, bu hin
oğlu hin, bu kaşarlanmış mahlft
kun kimin sevgilisi olduğu henüz 
anlaşılamamıştır. Halbuki o kim
senin iyiliği için çalışmaz. Müsrif, 
kötü ve kaprislidir. Bilhassa bu 
devirlerde bütün yer yüzünde fe
nalık, açlık, sefalet, ölüm için 
çalışmaktadır. 

İnsanlar tıpkı aşk, ölüm, zen
ginlik, şöhret vesaire gibi zaman 
mefhumu üzerinde de yıllardan, 
hatta asırlardanberi kafa pat
latmışlardır. 

uVecize)ı kitaplarında Z"""""~ 'l 

dair yazılan seyler bir çok sahiCe-
Jer doldurur. Diin gece bunlardan 
bir kaçma göz gezdirdim. fşte 
Ovid'den bir vecize: 

11Zaman ekseriya en iyi doktor
dur.ı> 

Allah icin ne doktor. ı e dok
tor! .. O güzel gençlik rengini yii
zümiizclcn silen, kara cii!crlerimi
zi bozan, böbreklerimi7j işleınez
bir hale getiren. kalbimizi berbat 
eden, bizi daha nice nice ruubct
lere uğratan o değil mi? .. 

İşte ikinci bir söz: «Zaman kır· 
kından sonraki kadınlann uma· 
cısıdır.ı) 

Yalnız kırkından sonrald ka· 
dınlann mı ya? .. Zamana meydan 
okumak, ona tepeden bakmak, 
onu küçümsemek ıçın ancak 
18 yaşında bir delikanlı olmak 
lazımdır. O da pek muvakkat bir 
miiddet için ... 

İnsan sonra haşmetlU Z3man 
Hz. nin ne müthiş, ve ne mMeret 
dinlemez bir kuvvet olduğunu he
men anla~'lverir .•. 

Bütün bunlardan sonra cıza. 
manı> a itimat edip, zamana bel 
bağlayıp, bınıim dostumduır!» 
demek insanlara mahsus bir saf
Jık, lüzumundan fazla bir açık. 
gönüllüfüktiir. 

Bize ettiği bir çok kötülüklere 
ra~men hazan haini severiz de ... 
l"rtesela; övle zamanlar vardır ki 
gecip git~esin diye içerimiz tit
rer ... Aksi gibi de onlar çok çabuk 
gidiverirler. Bazan böyle sevdi!!;i
miz zamanları heyecanla, sabır
sızlıkla bekleriz. Halbuki o za
manlar da nazlanırlar. Ve geç 
kalırlar ... 

Bütün hayatımızın akışır.da bu 
«zamanıı denilen şevden çckmt'
diğimiz kalmaz... Simdi de onu 
yine kendimize vefah bir arkadaş 
sanıvonız... Aldanmayınız '·efa· 
sız haspaya ... 

Hikmet Feridun Es 
.......................................... 

Emekli, yedek subay ve 
askeri memurların sıhhi 
durumları hakkında 

Eminönü As. Şubesinden: 
Şubem.izde mukayyet emekli. 

yedek subay ve askeri memurların 
sıhhi durumları tesbit edilmek üzere 
bildiriln günlerde şubeye müracaat
ları ilan olunur: 

3/ 11 / 942 den 10/11 / 942 ye 
kadar: Piyade. 

11/11 / 942 den 16/11 / 942 yo 
kadar: Topçu. 

17/ 11 / 942 den 25 / 11 / 942 ye 
kadar: Süvari ve hava. 

26/ 11 / 942 den 30/ 11 / 942 ye 
kadar: İstihkam ve muhabe.re. 

1/12/ 942 den 10/ 12/ 942 ye 
kadar: Lv., Jan., Dmy. ve Nk. 

11 ;'.12/ 942 den 20/12/ 942 ye 
kadar: Tuh., dişçi, eczacı ve veteri
ner. 

21 / 12/ 942 den 31 / 12/ 942 ya 
kadar: Muhtelif sınıflar. 

6 ö n ü 1 =========ı 
Cehennemi 

-
Edebi roman 
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Ruh gıdası .. 
S on bir sene içinde Karuso'nun ve madam Melba'nın eski 

şar'1lanna ait milyonlarca plAk piyasaya çıkarılmış. Av
nıpaWar, seslerini yaşıyanlarl yacllgAr bırakıp öteki dünyaya 
giden bu iki sanatkftnn konserve halindeki şarkılarını kapışa 
lapışa alıyor1armış. 

Fakat rağbet sadece Karuso, Melba'ya değildir. Şimdi Av· 

rupanm i,ıısanlan atelumom muslktyJ ~R sevıneğe baş1amışıar: •. 
Bazı ınahlükJar aç oynatnMlarmış amıwı, boş mide He şarkı 
dinlemek kabil oluyor demek ki .• 

Denizden dört bin metre yüksekten çıkan 
bu nehir ekseriya dağlar arasından geçer 
Son zamanlarda Kafkas ha

rek~tı Terek vAdistnde oluyor. 
Bir İsviçre gazetesi bu vadi hak
kında şu maltlmatı vermektedir: 

Ilahçekapı trannay durağı an 
kovanından farksız. Uzaktan çan 
sesi duyulur duyulmaz yolcular 
arası~da ka~ynaşnı.a başlıyor. 
Duragın on beş yirmi metre H~ 
risinden basamaklara nsılanlar. 
arabadan inecek yolcularla kav
gaya tutuşuyorlar: Mamafih bu işe şaşmamalı. Zira musiki hakkında «Ruhun 

gıdasııı c1erlcr. 

Avrupalı için bir gıda olsun da ne olursa olsun... Mideshıl 
doyuranuyan «llarb insanı» şimdi ancak ruhunu doyurabiliyor ... 
O <la bir ı~azançtır. • 

l\lusikinin sinfrler üzerinde büyük tesiri olduğu muhakkak
tır. Hntta bazı hastanelerde, musiki ile hastaların tedaviye kal
kışıldığını da okuyoruz. Acaba musikinin mide üzerinde de tesiri 
var mıdır?. 

Belki de ... 

. Eğer öyleyse A\.nıpa bugünkü sefaletten kurtuldu demek-
tır. Bir kaç <•Doyuran şarkı» ~i kökiinden halleder. Öğle vakti 
üstiiste iki şarkı dinlediniz mi, tıka basa doyarsınız ve elinize 
kürdan almağa lüzum görmeden lokantadan çıkarsınız. 

Tabit lokantalar birer konser salonu halinde ... Ve Avrupada 
e\•lerden birinden ince bir kadın seslntn çocuğuna şöyle bağır
dığım işiteceksiniz: 

- Oç şarkı çaldım •. hila doymadın. Aç gözlü çocuk!.. Bir 
çalgı daha çalacağım anıma mide fesadına uğnyacaksm! ..• 

Terek nkhrl beş bin metreden 
fazla yükseklikte bulunan Kazbek 
dağının cümudlyelerlnden çıkar. 
Denizin sathmclan dört bin met
re yükseklikte bulunan nehrin 
mecrası Kazbek'in cenup yamaç-
laıını dolanmaktadır. Daha son
ra bu dağın yamaçlannı yararak 
Draial gcçfdi'ni teşkfl ediyor. 

Kısa bir mecra takibettikten 
sonra Terek Vila.dikafkas (şimdi
ki adı Ordzonikidze'dJr) şehri 
civannda ovaya inmektedir. Bun
dan sonra nehir şimali garbi isti
kametini takibeder. 

Burada mecrası Sunşa dağ sil
sllesile karşılaşmaktadır. L!kin 
nehrtn kuvvetu cereyanları bura- Kafkas dağlarını ve Terek neh rinin mecrasını gösterir harita 
da dağı delmiş ve kendisine yol 

- Duı·unu1. yahu. Biz inelim 
de siz sonra rahat rahat bininiz. 

- Biz bura) a istiralıate gel
medik, tramvaya binmek için 
geldik. Sizin inmenizi beldcrsck 
sabaha kadar burada ayaza ı· . 
lınz. 

O zaman Şopenler, Subertler, Bethovenler tabıt bir ahçı 
haline girecekler ... l\Iamafih öyle bir şey olsa bu devrfn, bu bü
yük sanatkarlann insanbğa daha biiyük hizmetleri dokunnnq 
olacaktır. - il 

bulmuştur. havzasında geniş mikyasta buğ- Şimall Kafkasya ile Cenubt ya-
Yekaterinograd civannda Te- day, arpa, çavdar ve mercimek ni maverayıkafka.sya arasındaki 

rek tekrar ovaya iniyor. Nehir gibi hububat yetiştirilmektedir. en mükemmel askerl yol bugün 

~ukandakilcr ite kaka yol aç
maga çabalıyor, basamaktakiler 
bağıra çağıra içeriye girmeğe 
uğraşıyor. Bütün gayretler bosu. 
na ... Ne inmek kabil ne binmek. 
Biletçinin çığlığı, \'atmanın hay
k;trm~aı da nafile... Nihayet içe
rıdekiforden biri fedai olarak öne 
geçip olanca kuvvetile cuUam
yor. Parmak1ık1ara asılan"' yolcu 
zinciri ikiye bölünüyor. Bu defa 
da basarna~ yanında kucaklaş· 
ma başlıyor. içeriden kurtulabi· 
leııler kösteklene debelene aşai:rı
dakilerin Üzerlerine atıhvorlar. 

Arkadan bir nara. . 

~ 
burada birdenbire şark istikame- Bozkıra tesadüf eden havzasın- de bu hattır. Çarlık Rusya daha 
tini takip ile cenuptan yarmış ol- da çok iyi cins at ve sığır ve ko- geçen asrın ortalarında bu askeri 

- Vardaaa... Yol veriniz de 
geçeyim. Elimde kanlı balık var. 
Alimallah üzerinize dokunursa 
lekesi çıkmaz ha ... 

itti 
duğu Sunşa dağını yalıyarak yun yetiştirilmektedir. Ruslar bu yolda bir demiryolu yapmak is-

~~~~ ~~~ 
akar. nehrin havzasını zapt ve istilft temlştJ. Fakat erazl çok arızalı 

0 0 0 0 r Daha scmra .şimali şarki istika- fçfn 1760 senesinden 1860 senesi- olduğundan bu proje bir türlü 
........ • _ metini alarak Hazer denizine dö- ne kadar harbetmişlerd.ir. Rusla- tahakkuk ettirtlememlştir. 

Herkes ezile büzüle biribirine 
sıkışıyor. Tepesi sivri siyah şap. 
kalı adam elini kolunu sallıva
rak aradan geçip tramvaya gir· 
dileten sonra gerideki arkadaşına 
seslwyor: J aponya isminin menşei 

külür. Denize döküldüğü mahal- ra karşı bu havzadaki dağlılar Rosto! ne Bak'O. arasındaki de-

Uzak Şark harblerinde ismi ge- nndan en büyüğünü elln bu 
(en Japonyanın ismi nereden isimle yad.etmektedirler. 
gelmiştir? Japonya, Japonlar ve Japonyada, «Büyük Japonyan 
yabancılar arasında muhtelif demek olan «Day-Nihonı> ismi de 
isimlerle malômdur. Daha !sanın çok ku11anılmaktadır. 
doğumundan 670 yıl evveli, Ja- Japonya Çin yazısile «Ya-pen
ponlar kendi memleketlerine Ni- kuoıı diye yazılır. Avrupalılar da 

de 110 kl1ometre geruşliğinde bir mütemadiyen müdafaada bulun- miryolu hattı Terek havzıısından 
delta teşkil eder. Bu nehrin sula- muşlardır. Bunun için Ruslar geçer. Terek nehri havzasından 
rı çok boldur. Yukan mecrası Mozdok'tan itibaren nehrin yu- bu demiryolu Prohladnoye şehri
.şöyle dursun orta ve aşağı mecra- kan mecrasına doğru bir sıra ne girmekte ve Mozdok, Nauska
lannda dahi ekseriya suları taşa- kale ve 1st1hkAmlar vücuda getir- ya, Şçedrlnskaya, Guderrnes şe
rak etrafı bastınr. Deltada bile mek mecburiyetinde kalmışlar- birlerinden geçerek Mahaç Kale 
sulann tahribatına mftni olmak dır. Bu mildafaa manzumesi as- civarında Hazer denizine dökül-
için birçok setler yapılmıştır. kert tarihte Terek hattı adile mektedir. 

Deltadaki Kızılyar civannda meşhurdur. Bu istihkrutılar man- Bu demlryolu hattından Proh-

bon (Ni-tsi-güneş hon=ba.ş- Çinceden alarak Japonyaya: Ca-
langıç) v ' 1. d pon, YapO'n, Japon .. ıı demişlerdir. 

• .. eya avam ısanın a Japon edip ve şairleri ise eser-
(guneş doga·n memleket) demek ıerinde memleketlerine ((Yama.

olan 11Niponıı derneğe başlamış- to)) derler. Bu da, cıdağlann kapı-
lardır. Avrupalılar, Japon adala- sı demektir. ' 

yapılan setlerin uzunluğu otuz zumesinin en mühim merkezini Iadnoye'de ayrılan bir şube hat 
kilometrevl bulmaktadır. Yeka- VilAdikafkas kalesi teşkil ediyor- Terek nehrinin yukarı mecrasını 
terlnograd'dan sonra Terek neh- du. takibederek şark istikametine 
rtne yine biiyük Kafkas silsi.lesin- Ruslann yapmış oldukları as- uzar ve BeslAn ve Grozni şehirle
den çıkan birçok ırmaklar kanş- ked yol bu şehirden başlar. Bu ılnden geçtikten sonra Gudermes 
maktadır. askeri yol Kazbek da~ı eteklerin- civarında tekrar ana hat ne bir

Amerikada viskiye hücum 
Terek nehrinin yukarı mecrası deki geçide kadar yükselir ve son- leşlr. Besl~n'da dar bir şube hattı 

havzasında üç yüz bin hektar radan birçok dolambaçlar yapa- ayrılarak Viladikafkas c1vannda 
onnan vardır. Ovadaki mecrası rak Tifliste nihayet bulur. nihayet bulur. 

Amerika'da viski yapılması nız bir gün içinde satılan viski
yasak edileceği duyulduğ'undan n1n kıymeti bir mllyon dolan 
l>ir .. ~ok ki~!kr_ viski toplam.ağa bulmuştur 
başlamışlardır. Nevyor.k'ta yal- · 

C enizaltıda radyo ile 
Alman gazeteleri bir Alman 

denizaltısında bulunan zabitin 
nikah resmini bildiriyorlar. Ni
kfilı radyo vasıtaslle yapılmıştır. 

ları almıştır. 

evlenme 

Doğuda Almanların işgal 
ettikleri yerlerde ekim işleri 

Denizaltı Amerika sularında bu
lunurken nişanlısı olan genç kız 
Hanover belediye daireSİne gel
miştir. Belediye reisi iki tarafa 
mutat sualleri sormuş ve cevap-

Denizaltı bu münasebetle do
nanmış, kumandan şahit olmuş
tur. Mürettebat da resmi taki
betmişlerdir. Bu sırada bir Ame
rikan torplto muhribi göründü
ğünden denizaltı acele dalmıştır. 
Nikah resminin alt kısmı 60 met
re denizin içinde yapılmıştır. 

Almanya bu sahalarda ziraati temin için 
büyük gayret sarf ediyor 

Gazette de Lausanne" ın Berlin Bu İşte iki ttirlil giiçlükle kar• 
muhabiri yazıyor: §ıla§ılmıştır. Bir taraftan Sovyetler 

Maretal Goering'le Devlet Nazın geri çekilirlerken bütiln ekim aletle
Amerika d a kazançlar ve vergiler Back'in ıöyledikleri nutuklann, rini tahribetmiıılerdi. Bu ucu bucağı 

Ziraat İ§letmesi ııefi Leffler'in harb- bulunmıyan yerler için bilhaasa 
Amerika Maliye Nezareti, ma- Geçen seıneki listede ismi bu- deki hizmetlerinden dolayı nişanla Kolkhose sistem.inde traktör kullan-

aş, ücret vesaire suretile büyük lunanlardan birçoğu bu listeye taltif edilmesi ile aynı zamana ras- mak elzemdir. Bu yerlerde ziraat iş
kaıançlar temin edenlerin liste- girmemiştir. Bunun sebebi aske- laması, bilhassa doğuda Almanl~r letmeleri bir fabrikaya benzer. fü. 
sini her rene neşreder. Bu sene re çağ'rılmı.ş olmalarıdır. Mesel! ve müttefikleri tarafından işgal edıl- naenaleyh Almanyanın doğu çifçi
de bu liste neşredilmiştir B _ geçen sene bir milyona yakın ka- m.iş olan topraklar üzerine na~ı )erine ziraat makineleri vermesi ia
ne kazananlar arasında· ş!f:r zanan Clark Gable şimdi asker dikkati çekmeğe bir vesile teşkıl zım gelmiş, 'Ve bu tevziat bütün yer-
vardır: ' olduğ'U~da•n kazancı pek azdır. etti. ~ . lerde derhal yapılamamı~. ekinler 

. . Amerıkada .senede 200 bin Ura- Doguda Almanların elinde 14 ile dolu uçsuz bucaksız sahalarda 
1 - Metro <?<'ld~;n filim şır- dan !azla kazananlann yekfuıu milyon hektar toprak vardır. Bu son derece yorucu olan tırpan ve 

keti idare .meclısl reısı Lo.uis M~- 716 dır. Bundan yukarı kazançla.- topraklann ve bilhassa kara toprak- orağa dönmek mecburiyeti hasıl ol
yer (senelı.k kazan~ı 6 .~iyon lı- rm yüzde 77 si vergi olarak alın- lar bölgesinde bulunanların verim- muştur. Bu i§lerde Alman askerleri 
ra). makıne fabrıkatorlerinde'n maktadır. Gelecek sene vergi yüz- !iliğinde mübalağa yoktur. Bu top· de geni~ bir ölçüde kullanılmıştır. 
Th~mas ~ats~_n .. (2 m~lyon lira), de doksanı bulacaktır. Amerika- raklardan Almanyanın büyük istifa- Fakat muktaz.i aletler, el altında bu
Çelik fabrıkatoru Eugene Grace da harbin devamı müddetince de edeceği ııimdiden ümit olunuyor. lunmuyordu. Bir raporda okundu
(1,5 milyon lira), tütün fabrika- hiç kJmse, kazancı ne olursa ol- Fakat mübalağalı nikbinlik göster- ğuna göre, Alman askerleri 8 hasat 
törü George Hill (1 milyon lira.), sun, senede bir milyon dolardan mekten de sakınmak icabeder. tıTmığı bulabilmek için 30 kilometre 
Artist Bing Crosby (500 bin lira). fazla alamıyacaktır. Alman milleti, dört senelik plan- yürümeğe mecbur olmuşlardır. 

ların tatbikına memur olan 'Ve zira· Fazla olarak işler, cephe gerisinde 
Y elken gemı"lerine rag-bet arttı at işletmeleri kendisine bağlı bulu- faaliyette bulunan bolşevik çeteleri 

nan ~efinden. iaşe vaziyetinin dil- tarafından sekteye uğratılıyordu. 

Batan vapurlann miktan gün 
geçtikçe arttığında:n, diğer taraf
tan yakacak sıkıntısı yüzünden 
yelken gemileri yeniden rağbet 
bulmağa başlamıştır. Japonya 
bir kaç senedenberi yelken gemi
lerine çok ehemmiyet veriyordu. 
Şimdi Amerikada da yelken ge-
misi Jnşası çok ilerle~tir. ' 

Yelken gemilerinin çoğu talı- z~lmesi.~: inti~a~ ede~ilec~ğini se· Bu çeteleri de tenkil etmek gerekti. 
tadan yapılıyor. Bu sayede demir vınçle ogrenmıştır. Fılhakıka son Bunun için hazan köyleri tamamen 
ve çelikten de çok tasarruf edil- ~anlar?a Ukrayna?an hu~ubat boşaltmak zarureti hasıl oluyordu. 
mektedir. Yeni yelken gemileri ile ~olu ılk tren Be~lme gelmış v_e Tabii işgal edilmiş olan mıntakalar• 
içinde çok büyükleri olmakla be- bu yıyece~ maddelerı m.~ntazam ~ır da pek az genç erkek kalmıştı. Bun
raber bunların çoğu 18_350 t<Xn tayın şe.klınde hayı: muesseselerıne dan dolayıdır ki ekseriyetle ziraat 
arasındadır. Bu gemiler sahiller- v~ fabrikalara dagıtılmış~r. ..son işleri yaşlı erkeklerle kadınlar tara
de iç dmıizlerde nakil işlerinde gunlerde Alman gazetelerı gunde fından görülüyordu. Bu oartlar al
kullanılıyor. Açık denizler için ~n a~ hubu~at dolu 20 katarın do- tında verim, yüzde yüz nispetinde 
yapılanlar daha büyüktür. ~u bolgelennden gelmekte bulundu- olamazdı. Askerlerin yarisı düşman-

gunu yazmışlardır. la çarpışırlarken, diğer yarısı hasat-

22 Askerin hayatını kurtaran bir köpek 
Bu neticelere, doğu bölgelerinin la meşgul oluyordu. Fakat iaşenin 

bütün Avrupayı beslemek için ya- temini İçin hiçbir şey ihmal edilme• 
kında bize göndel'ebileceklerl ııey- miştir. 

rinde çalıoarak gefle cepheye dönü
yorlardı. Teşkilatın temelleri atılın
cıya kadar çalışma ıartlan hoş de
ğildi. Almanya, bu bölgeleri verimli 
bir hale ıokmak iç.in bilhassa hay
van yetiııtirme bakımından masraf
lara bıtlanmak mecburiyetindedir. 
Almanyadan doğu bölgelerine bir
çok hayvanlar ve beygirler nakledil
miştir, Es.kile.ri iade edilmedikçe ye· 
ni ziraat makineleri alınmadığı göz 
önimıde tutulursa, doğu bölgelerinin 
ihtiyaçlan anlaşılır. 

Bununla beraber Alman milleti
nin bütün teşkilatçılık kudreti, bu i~e 
tahsis edilmiştir. Mareşal Goering, 
istikbalden bu kadar emniyetle bah
setm.işse, bu işin neticesinden emin 
bulunduğuna delildir. 

Doğumli:l büyük bölgelerini isti
fade edilir bir hale getirmek İçin 
muazzam bir gayret lazımdır ki, iııin 
büyüklüğü. Alman milletinden da
ha az teııkilatçı olan başka bir mil
leti caydırabilirdi. 

Devlet Nazırı B. Backe'in hatır
lattığı pbi, Almanyada da mesai 
pek çetin olacaktır. Halkın bakımını 
temin için Alman köylülerinin daha 
az deA'il. daha fazla çalışmaları la
zımdır. la§e rvaziyeti düzeliyorsa, bu 
iyi havalardan değil, fakat gayeye 
varmak için bütüın kuvvet ve vasıta
ları guruplaştıran mliştereık gayret 
ve himmetten ileri gelmektedir. Al
man gezetele.rinin temin ettiklerine 
göre, bu aahadak.i terakki bin bir 
zahmet ve emeğin mükafatıdır. 

- Gördün mü, enayiler nasıl 
kandınlır? Ellinde balık var diye 
bağırınca herkes yol açtı. Sen 
niçin arkamdan gelmedin? 

Hareket düdüğü çalınca her
kes bütün kuvvetile önündekini 
itip içeriye sokuluyor. Araba 
sarsıldıkça yolcular biraz daha 
sıkışıp yakın akraba samimiycti-
le kucaklaşıyorlar. • 

Bir kadıncağız acı acı haykı
nyor: 

- Ayyyyy ... Ensemden nş:ığı 
bir şeyler akıyor. Nercllen çıktı 
bu sular? •. 

- Merak etme bayan!. mrU 
su değil. Kese kağıdını yukarıya 
kaldırdım amma. fayda verme
di; içinde iizümJer ezildi de 
onun suyu akıyor. Senin ensene 
damladığı bir şey değil, bi?.im 
elli kuruşluk üzüm berbat oldu. 
Basamağa asılan bir delikanlı 

yiiksek sesle anlatıyor: 
- Azizim. tramvaya binerken 

sünepelik etmeğe gelmez. Benim 
gibi boks bilmek lazım. Önünde
kine bir direkt, bir kroşe çaktın 
mı yol açılır. Rahat rahat içeri
ye girersin. 

Biri cevap veriyor: 
- Dediğin doğru amma, bu 

kadar marifetin vardı da sen ne 
diye basamakta kaldın? .. 

içeriden bir kadın sesi: 
- Ayol, bizim kız tramvaya 

binemedi gllliba. Para çantası da 
onda kaldı. Şimdi nasıl bilet 
alacağım? .. Yol veriniz de ineyim 
bari. 

- Merak etme teyze!.. Biletçi 
yerinden kımıldanıp senin yanı
na gelinciye kadar tramvay Top· 
kapıya vanr. Sen de bileti evde 
alırsın inşallah. 

Cemal Refik 
1111111111111tuıııııııııııınnnıııı1111111ıııııııuıııntıı111111111111 .. 

Sular idaresi 
1943 bütçesi umumi 

meclise verildi 

.{lelediyeye bağlı İstanbul Sular 
idaresi memur ve müstahdemlerinin 
194 3 yılı kadrosu ile bütçesi hazır.
lanarak Umumi meclise verilmiştir. 
Bütçe encümenine havale edilen bu 
kadro ve bütçeye göre lstanbul Su• 
lar idaresiode 395 memur müstah
dem vardır. Bütçe 1942 bütçesin• 
den 326,300 lira fazlasile 2,595,000_ 
lira olarak hazırlanmıştır. 

Bu bütçede işletme varidatı 1 mil• 
yon 680 bin lirası T erkostan, 280 
bin lirası Elmalıdan ve 22 bin lirası 
da Adadan olmak üzere I, 982, 000. 
lira tesbit edilmektedir. 

* Balat civarında oturan Orha.• 
nın bir yaşındaki çocuğu Öcal dün 
baatalanmış, Şiıli çocuk hastanesin• Fransa.da 22 askerin hayatını 

kurtarmış, 5 esir almış olan Dick 
adında bir köpek billnmiyen biri 
tarafında:n zehirlenmiş ve ölmüş
tür. Dlck çok zeki bir hayvandı. 
Ötf'denbert muzik hollerde numa
ralar yapardı. Harb başlayınca 
orduda kendisine vazife verilmiş-

men 22 yaralıyı bularak bunların lerin mütevazı bir başlangıcı olarak B. Hitler, nutuklarindan birinde 
kurtanlmasrnı temin etmiş, bu 'bakmak lazımdır. Mamafih bu ne- tah.n"battan müteessir olan bu geniıı 
hizmetine mükafat olarak keneli- ticeler emeksiz elde edilmemiştir. topraklan teşkilatlandırmak ve ma
sine bir nişan verilm1ştir. Bunu elde etmek için zirai bilgiler• zidekinden daha faydalı bir vaziye 6 •• •• ı götürülürken yolda ölmüştür. Vaka 

~~ o n u lliiiİİİilfiilliiil~ müddeiumumiliğe bildirilmiş, Adli
ır ' \ ye doktoru tarafından tapılan mua--

tir. 10 mayıs 1940 da tayyare hü
cumları. piyade ta::lrruzlaıı esna
sında yaralanmış olmasına rağ-

Muharebe bittiken sonra Dick den başka şeyler de lazım geldiği; te sokmak .için ne zahmetler ve 
eski sahibine verilınlş, gene mu- ordunun iaşesini tem.ine ve bölgeler· emekler sarfedilmesi lazım geldiğini 
zik hollarde ça1~mağa başlamış.. de sükOn ve asayişin iadesine, en hatırlatmıştı. Almanyacla kalmaları 
tı. Lyon şehrinde bilinmeyen blri müşkül ııartlar altında ve kendi ha- elzem olan binlerce köylü doğuya 
tarafrndan hi 1 i ti H _ yatını tehlikeye koymak pahasına gönderilmiştir. Bunlar, zirai istihsa
vanın bi k ~ ~ e~~mk ş ~· gial olan ve Alman hükumetince Harb latı teşkilatlandırmışlardır. 

( r ıs anç ıga ur an - haçı nişanile taltif eclilmi§ olan B. I Birçok asker cepheden geliyor, 
tiği zannediliyor. .. Lef!ler aöstermiştir~ ve kah harbederek, kah hasat işle-

Cehennemi 
TEI,IF ROMAN 

yenede çocuğun ölümü ııüpheli gö• 
rülmüştür. Çocuğa evde ilaç verir
ken yanlışlıkla zehirli bir madde içi• 
rildiği iddia edilmiştir. Adliye dokc 
torunun gördiiği.i lüzum üzerine 
otopsi yapılmak üzere çocuğun ce• 
sedi mor~a kaldırılmış, miiddciu

~~!!!'.!!!!!~ ?!!f?!'!~,J mumilik tahkikata girişmiştir. 
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Beyaz sakallı adam: ı Böyle söyliyerek yarım bardak su 
_ Kntiyen mübalağa etmiyorum aldı. IIaçtan iki kaşık doldurd~. Bu 

azizim... Şu gördüğün şey bJr nevi yanın bardak suya boşalttı. .ı.<'ıı.kat 
cşurup• tur. İçinde alkol filan yok- elleri titriyordu. Güldü: 
tur. Lakin bu, i~enin enerjisini a.rt- - Ikl kaşıktan fazla gitti! .. ~
tırır, kendi kendine karşı itimat his- ma!ıh bir mahzuru yok ••. Bilakis ıll
lerini kuvvetlendirir Konuşmasını cı !azla aldığın için sevgilin aya.k
~n derecede kolaylaştırır ve güzel- lanna k.a.panacaktr, 
leştirir. - Haydi Inşallahl •. 

Tecrübesi kolay ••. Bundan iki ka.şık Böyle söyliyerek dellkanlı ihtiyatın 
lç, ondan sonra ne kadar kolaylıkla, uzatıtrP. bardağı aldı. Onun içlndeld 
ne kadar güzel ve ne derecede en- su açık yeşile boyanınışt.ı. Ata !-~e
tercsan konuştuıtunu görürsün •.• Son- ta heyecan duyuyordu. Işte butmı 
ra bu icadettiğim şurubun şa.,ılacak. saadeti.: aşkı .şu yanm bardak yeşil 
bir meziyeti daha vardır. suyun ıçinde ıdl. 

İhtiyar durdu. Dellkanluun gözle- - Haydl dik: bakalım! •. 
rinln içine bakarak ilave el.t.l: Genç a~~ bir ha~ede bardağı 

- Bu bir aşk cksiridir az.izim •.• Aşk boşalttı. Içtiği su hafif nane koku-
eksiri ... Anlıyor musun?.. yo~u. 

Genç adam şaşkın cevap verdi: Ihtiyar onun omuzunu okşadı, ka.-
- Anlıyamadım doğrusu .•• Bu za- pıyı açtı: 

manda aşk eksirl!.. · - Haydi dedi, şimdi git .•• Sevgtll-
- Evet, bu zamanda aşk eksirl ne bir görün... Bakalım seni nasıl 

ya.,. Ne zannettin? .. Yediğimiz, 1çt1- karşılıyacak •.• Hem bak bir s'\3.t san
ğimiz şeylerin maneviyatımız üzerin- ra kendi nefsine karşı ne büyük blr 
de büyük tesirleri olduğu artık iU- itimat gelecek. Cesa.retln ne kadar 
raz kabul etmez bir hakikattir. Me- artacak, ne güzel konuşacaksın! .• 
selfı. öyle gıdalar vardır ki insanların Ata kapıdan dl.şan fırladı. Tram
zekô.larına hizmet eder. Öyle yiye- vaya atlıadı. Hakikaten kencUı>ind:a 
cekler vardır ki insanda. «lişık olma> bir değişiklik hissediyordu. Acaba 
arzulan uyandırır. Bazı yiyecekler ll!ç tesirini göstermiş mi idi? Belki 
yahut içkiler sinirler üzerinde bü- de! .• Her halde kendl nefsine karşı 
yük roller uyandırır. Bu benim icad- itimadı artmıştı. sonra cı:sareti de 
ettiğim şurup da insanı a.5k Lşlerln- !azlal~ştı.. Saate baktı. Dii.cı içeli 
de muvaffak eder ..• Çunkü onu Jçen- henüz kırk beş dakika olmuştu. Gü
ler bir kere kendilerine güvenirler, lümsedi: 
cüretkar, cesaretli olurlar İyi rahat - Demek bir çeyrek saat sonra 
korkusuz ve enteresan kon{ışurlar'. büsbütün aslan kesl.lece~lm! .• O za
Sonra da aşkta muvaffak olacakla. mana kadar da sevgillye yetişmell-
rından emindirler. Ve yüzde bin beş yim ! •· _ 
yüz muvaffak olurlar da... Herkese Trıı:~~.aydan osı:nanbeyde indi. Gu
şirln göıiinürler ... Bu blr nevi şirin- zel gozlu .sevgl.lisini?.- b~radan geçe... 
llk şurubudur. ~eğl1:i bllıyordu. Çunkü o her gün 

Atfı. şaşkın: Inegoldeki ba·ba.."l!la bir mektup y:ı-
- Tuhaf şey! .. Çok tuhaf! •. Lakin zar ve öğleden sonraları muayyen 

siz bu şurubun imtiyazım alır da saatte mutlaka postahaneye uğrardı. 
piyasaya çıkarırsanız milyoner olur- Ata kaldırımın kenarında bir aşağı 
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Devlet Demiryollari ve Limanlari ltletme ı · y • z· 
D.D. Yolbn ~:=~i~:e:~i::::onundan: M~--'•ya. ~ T~!~!~ULE l~~~~der~. ~~~LLİ 

Muhammen bedeli 21000 yirmi bir bin lira olan 100,000 adet -i)U 
tipi ldremit ne 5000 ade'~ Marsilya tipi mahya kiremiti 12/11/942 perşembe '••••======•-•••ı==:=a•••ı====::::;.;ı•••~ 
günii saat 15 de kapalı zarf usullle Eskişehir işletme müdürlüğü blnasında. _ Ne o •• sen de g1zll bJr köşe bili- - Gel bakalım, adsız, dedi, gOrtı-
toplanan komisyon tarafındıın satın a.lınacak.tır. yorsun galiba? yorsım ya.. benJm azaıpkapıda 1~ 

Muvakkat teminatı 1575 lira olup 1steklilerln kanunun tayin ettiRt bel- _ Bilmez olur muyum be Am.edim? banm yok amma, İstanbul surlan dı-
gelarle tekllfierlnl aynı giin saat 14 de kadar komisyon reisli~ venneıerl Hem de bir değil .• bil'kaç ta.ne. Fakat şına. çıkınca herkes beni tanır. Ben 
ilan olunur. • ç<>k pahalı.. buraların a~asıyım_ 

Şartname Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci idare vemelerlle Eskişehir _ Adanı sen de. Ben parasında Sonra bird~ genç kadına. döndü: 
satmalma komisyonundan parasız almabilit. (888) değilim. Ne kadar pahalı olursa ol- - İki saat sonra g1.tmeğe mecbn-* sun .• akşam üstn ortalık kararınca ruz, Fatmacığlml Bir sü:rmet düğü· 

Dil iskelesi clvannda K1Dt. M+600 de a.şa.ğıda ctns ve miktan ne mu- bent o glzU köşelerden birine götür. nüne dAvetllylz, 
hammen bedellert yazılı blok moloz ve balast ihzar 1§1 kapalı zarfla eksilt- Blr ik1 saat kadar t~ başı yapa.. - O halde neden dosdoğru dii~ün 
meye konmuştur. hm.. Kafaları tutalım, Ondan sonra evine gitmedlıı.lz? 

Ekslltme 9.11.942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Hay- cızlamı çeker, taban.lan k.aldınr, yo- Ahmet blr yer minderine çöktü: 
darpaşada ı inci 1.şletme komisyonunda yapılacaktır. la düzülürüz. - A canım uzun uzadıya sana h&-

Muvakkat temlnat 1676 Ura 25 kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyen- - Sur dışında dediğin bu yerler sap verecek tleğllim ya. sen bilirsin 
lerin kanuni vesikaları ve tekli! mektuplarını ihtiva eden zarftan eksilt- çok uzak mı? ki, öyle düğünlere akşamdan ekAbir 
meden bir saat evveline kadar komisyona vennlş olmalan lAzımdır. - Neden sordun? gelir •• ve gece yansına doğru döner 

Clnsl Mlktan Muhammen bedeli - Çdk uzaksa, Hamzanm evtne ge... gider. İşte biz onlar dönüp gittikten 
llnceye kadar ayılırım dlye lrorkuyo- sonra gideceğiz. İşte söyle:rte'k: 1."ft&

ı. el sınıf blok: 800 M3 300 Kr. 
% :p :p :p 1000 M3 250 :p 

3 .. :p J) 1500 M3 200 :p 

Moloz 2000 M3 160 • 
Balast 5000 M3 22ô • 

(670) 

* Muhammen bedeli (16000) on altı blıı Ura (lOO)•yüz metre m.ik'zbı muh-
telit eb'atta karaağaç kalas C18 iklnclteşrln 1942) çarşamba günll sa::ıt (lG) 
on a.ltıda. Haydarpa.şda. Gar binası dahiUndeki komisyon tarafmdan. knpalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek isteyenlerin (1200) bln 1kl yüz liralık muvakkat teminat 
kanunun tAyin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat (15) on beşe kadar komisyon Reisliğine vermeleri 111.zımdır. 

Bu ~ alt şartnameler komsiyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
c998• 

* Muhammen bedeli (260-0) iki bin altı yüz lira olan (1000) bin kilo taran
mış kenevir (23 ikinciteşrin 1942) pazartesi gilnü saat (14) on dörtte Hny
darp-.:şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ı:ksiltme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin C195l yüz doksan beş liralık muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa::.tine kadar 
komlsyonn müracaatlan lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisYondan parasız olarak: dağıtılmaktadır. 
(1093) 

rum. 
- Eeee, biraz uzakça. Fakat, bu 

tşe bizim biraz ayık kafa ile başlıınıa
mız da.ha hayırlı olur. Ametciğim.I 

- Ne o •• korkuyor musun be Salak 
Abdi? 

- Ben senden başka kimseden 
korkmam, Ab1clm 1 Aynasızların eli
ne düşeriz. diye çekiniyorum. 

- Haydi. lşine bak sen. Aynıu;ızla.r 
bizim semtimize uğramazlar. 

- o halde gece yarısına. kalmıya
lım. Da.ha. erken gidellm. Hamzanın 
evine .. 

- Ortalık karardıktan sonra kata.
lan biraz tütsüler. gldeı:1z. Fakat, 
mahalleli pe~lmize taküır da yakayı 
ele verirsek ne yapacağız? 

- Bu da düşfü~ülür mü be? Biz 
ilerslni bu derece dü5iinen insanlar 
olsaydık Ya1ıboyunda köşk, Kadırga
da konak ve mevki sahibi olurduk. 
Akşam iısi ü ortalık kararınca Mı

sır 'tarlasından kalktılar. 
Piç Ahmedin kendisi g!.bi serseri 

olan arkadaŞ'l: 

medlm .. gene söylett1n bana.! 
Elini uzattı, ~lannı ve gerdanını 

okşadı: 
- Şimdi için rahat etti mi? 
- Bu gece gelmişken burada kal-

saydın, daha rahat edecektim. Hem 
ben artık senin sözlerine inanmıyo
rum, Ahmeteiğim! Sen bana: •Yakın
da seni nikahlıyacağım....» ded.lğl.n 
halde aradan altı ay geçtl .• sözünde 
durmadın. 

Ahmet gülmeğe başladı: 
- Yahu, benJ.m gibi !pi sapı olm.Jr 

yan bir adam böyle mühlm :işlete 
altı ayda karar vereblllr mi? 
Adsız lata karıştı: 
- Öyle ya. Hele bir altı ay daha. 

geçsin ba.kalım aradan. 
Gillüştiller. 

Genç ·lta.dı.n. Ahmede sordu: 
- Ne içeceksiniz? 

Bu da sorulur mu be? Mı.sır ta,!.
lasında gevlş getirmekten iç!.:ne bı:ı.y
gınlık geldi. ııHaydi benim Fatmacı.
ğuna gidelim dedim, o bize biraz 
imam suyu bulur da. içeriz.• 

. .mnnr. ... İsim de şöyle: «Ylizde yüz bir yukan dolaşır'ken bir kere daha-------~----------------------

garantili. aşk şunıbuoı şışesi 50 lira! .. san.te baktı. M ·t Vek'ıllı·g"' ·ınden · 
- Haydi yürü, Amet abil dedl, ben 

kafayı tütsülcmcylnce iş göremem. 
- Geçen akşamdan biraz ka~ 

tı .• onu getireyim. 

lhtiynr beyaz sakalını karıştırarak Sevgilisinin gelmes!ne 10 - 15 da- a arı • Surların ardından yürüdfiler, köh
ne bir evin önünde durdular. 

Kadın a.ı.~an çıktı. 
Ahmediu arkadaşı kendini tuta

madı: gülümsedi: kika vardı . Piç Ahmet: 
- Diışt:.nmüyor değilim ... Fakat bu 

•§urup »U keşfedinceye kadar çok 
yoruldum. Çok çalıştım. Onnn uğ

runda bütün bir ômür verdim, azi
zim ... Bütün bir ömür! .. S:ıçını, saka
lım, bembeyaz oldu. Belim büküldü. 
Lakin enifıde sonunda şu cr.A.~k şu
rubuD nu buldum ya .. . Artık ölsem 
de yanmam... Gam yemem ... 

Bir an durdu. GÖ'lleri maziye çev
rilmls gibi idi: 

- Ah şu şurubu 50 sene evvel bul
muş olsaydım... Halbuki aşkta ne 
kadar ıstırap çektim... Çok vefasız 
bir sevgilim vardı. Bir türlü kendisi.
ne söz geçiremiyordum. o zaanan 
böyle bir şurup olsa, iç iki kaşık ... 
Aşkta muvaffak ol! •• Fakat nerede 
o vakitler böyle a..,k şurubu? ... O za
manki çekt!ğim ıstıraplar i§te böyle 
bir şey icadetmeme sebep oldu ... 

Genç adam gülümsedi: 
- Acaba şimdi bu ~urup slze lazım 

olmaz mı dersiniz? •• 
İhtiyar öır tehllke karşısında inıiş 

~ibl geriledi: 
- Allah etmesin... İcadettiğim. bu 

şuruptan herkese kaşık kaşık, bar
dak bardak verırim... Fakat kendlm 
katresini tatmam ... Bu yaşt:ın sonra 
onu içmek benim için felikN.tir ev-
15.t ... Şurubu icadettim o.mma ne ya· 
zık ki onu içecek, hatta tadacak yaş
ta bile değilim! .. 

Atfı. tereddütlü bir an geçirdi A#tt
lına vefasız sevgilisi Leyla geldJ ... 
Güzel gözlü Leylii ! .. Kendisini ara
yıp sormayan Leyla! .• İçinden: 

o:Acaba şu şuruptan iki kaşık is
tesem ihtiyar verir mi? .. Belki bunu 
içince Leylfmın kalbini yumuşatır, 
onu yola getiririm ... 11 diyordu. 

Nihayet, ne olursa olsun istemeğe 
kar::ır verdi: 

- Affedersiniz, dedi, acaba ,}U şu
nıpt~.n iki kaşık.cık olsun r!ca ede
bilfr miyim? .. 

Ihtıyar gülümsedi: 
- Ne demek evladını... Derhal! .• 

Nerede kaşık? •• Ha.h işte! .. 

Her günkü Metini değiştirmemiş- 1 - Ankara Bölge Sanat Okulu Genel ambar binası inşaatı (elektrik te-
se mutlaka uğnyacaktı. slsatı hariç) 1.-apalı zar! usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Netekim biraz sonra Leyli uzaktan 2 - Bu inşaatın ke.şif bedeli, 255295 Ura 55 kunıştur. 
göründü. Ata şimdiye kadar kendi- 3 - Eksiltme, 18/XI/1942 çarşamba ,günü saat 15 de, Ankara'da Büyük 
sinde göriilnıiyen bir cesaretle onun Evkaf Apartınuı.nında.kl Mesleki ve Teknik Öjı:retlnı müsteşarlığında t.opla-
yanına yaklaştı: nacak Vekillik İhale komisyonunda yapılacaktır. 

- Aferin ihtiyara ••. il~ adam.akıllı 4 - Bu inşaa~a alt proje ve şartnameler, (12) Ura 76 kuruş mukaıbilln-
t~slrini gösterdi... diyordu. Evet. o de Vek1lllk Yapı Işlerl Müdürlüğünden alınabilir. 
cesaretle dili de açılmıştı. Sevgilisine 5 - Bu inşaat lç1n lüzumlu olan çimento ve demir Vekillikçe temin olu-
neler de neler söylemiyodu. nacJktır. 

Ley!A hayretler içinde kendisini 6 - Eksiltmeye girebilmek için, 
dinliyordu. Nihayet genç kadının ko- a) 13.961 Ura 82 kuruştan ibaret olan muvakıkat teminatın, 24{10 sayılı 
luna girerek: kanun hiikümleri dahilinde verilmesi. 

_ Benl böyle sokak ortasında coş- b) En az (150000) liralık benzeri inşaatın taahhüt edildiğine ve teahhü-
turma rica ederim... Herk.es bana dün ifa olundu~ıma da.ir vesika gösterilmesi 
bakıyor •.• Gel de bizlm apartı.manda c) İhale tarihinden üç gün evvel, (tatil giinlert hariç) Nafia Ve-klll~ln-

den alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi, 
sana hem sıcak birşey içlreyim, hem d) 1942 senesine alt Ticaret Odasından vesika almmış olma..'"1. şarttır. 
de lçlmdekllerı daha. fazla dökeyim... 7 - İsteklllerin, teklif mektuplarını ihale günü olan 18/XI/ 1942 çar-
de~yla kabul etti: şamba günü saat 14 e kadnr komisyona vermiş veva göndermiş olmal:ı.n ı~ 

zınıdır. Posta.da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. cl042> 
- Peki •.• Amma ••• 

Dedi, cümleslnln sonunu getıreme- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
dl. Gülümsedi. Delikanlı hayretler 
içinde Jdi. «Ne şurupmuş meğerse! •• • umum müdürlüğünden: 
diyordu. Ne dıye şimdiye kadar on- 1) İdaremiz Tramvay elektrik şebekesi ve tali merkezleri ~in aşn.ğıda. 
dan içmemişti ki .•. Keşke oldu olacak yazılı işlere ait malzeme mektupla teklif vermek suretlle mubayaa edile
bir kaşık daha. yuvarlasaydı ya. ••. cektir. 
Apartımana geldiler. Saatlerce tatlı al Biri 2 adet 4-00 KVA Iık diğeri 2 adet 200 KVA lık takatte olm.a.k üze-
tatlı konuştular. re 2 şer grupluk: civa redıesörl~ iki yeni tall merkC'Zin teçhizatı. 

Artık Ata dünyanın en mesut insa.- b) Mevcut iki tali merkezin, her birine 800 KVA lık takatte birer ko-
m idi. «Aşkolsun ihtiyara. ..• A.şkolsun mütatrls veya redresör ilaveslle takviyesi. 
doğrusu .. • diyordu. c) Bütün elektrik malzemesinin itası d!llı.U olduğu halde, mevcut 3 taU 

Bu esnada dışardakl telefon acı acı merkezin yüksek tevettürlü tevzi tablolarının tadUI. 
çaldı. AU yumuşak bir divan üstüne 2 - Bu gibi işlerde ihtisas sal1iıbl bir fabrikayı temsil ettiklerine dair ve
uzanıp rehavetli bir tavırla sigarasını saik ibraz edebUecek alakadarların idaremizden 50 lira muk:abılln<ie veril
içen Leylaya: mekte olan şartnameleri aldırmalan ve tekliflerini en geç 1943 şubat niha-

- Bir saniye sevgilim! .. Şu telefo. yetine kadar İdaremize tevdi eylemeleri llan olunur. (1020) 

:;;:r:.Y:!i'~:::~~~i. X:'.."'::. '·,-: Deniz fabrika ı arı umum mü d ürlüğ u nden: 
şekkür edeceği sırada karşısındaki: . . .. . 

_ Azlzim diyordu sana anlış u- _ Buhar maklnelerı, Dızeı ve b~nzin motorleri tamıratında çalıştırılmak 
nı tan i lımııııun• ' 0 e ~ iş uzere b!rinci sınır tesvlyecilere ihtıyaç vardır. Talip olanların bonservis ve 
aşi iksiri ç değil, bi;· nevi sb~~r iç~: iyl hal .ka~ıt~::ı~~e bir~ikte imithan edilmek üzere Gölci.i.k deniz fabrikalan 
idi ... Gel de iki kaşık hakiki aşk şu- genel müdurluğune müraca.atları. .1005. ............................................................................... , 
rubu lçireyim olmaz mı? 

Ata evvela derin bir hayrete dü.ştü. 
Demek kendislni o kadar cesaretlen
diren şey aşk şurubu tllıln değildi. •. 
Güldü ve telefonda şöyle cevap verdi: 

- Teşekkür ederim efendim... Ar
tık o şuruptan içmeğe lüzum kalma
dı... Ben ilk şurubu beğendim. 

<Bir yıldız) 

Zayi - 3/11/942 günü nüfus ciiz
da.ruml kaYt>ettim. Yenisini çıkara
cağımdan esk.is1n.ln klym.eti yok.tur. 

Sadrettin Akyüz 

- Hamzanın kansını kaçmrıak 
için daha vaktimiz var. Mahalleli he
nüz uyum:ımıştır. Hele o cadı hoca 
hanım yok mu .. o cadaloza ben dün
yanın kaç bucak olduğunu gooterece
ğim. 

- Ey, şimdl ne yapmak istiyorsun 
imanım? 

Ahmet omuzlarını kaldırarak gül
dü: 

- Şu e;re girelim.. biraz eğlenelim. 
Sonra yolumuza devam ederiz. Fa.
kat. sakın orada a~dan bir şey ka
çırma.. va.lla.hl işlerim altiist olur .• 
ağzını tutunca kulaklarına kada.r 
ayınnm.. 

- Pekt aıblclğim.. beni yetiştiren 
sensin! Ben sana karşı gellr miyim 
hiç!? 

Piç alımet kapıyı çaldı. 
Burası bir katlı ve iki odalı küçük 

bir evcikti. Arka odasında hatır bir 
ışık! vardı. ön odanın penceresin
den bir kadın se.sı duyuldu: 

-Kim o? •.. 
Piç Ahmet yüksek sesle cevap verdi: 
- Benim.. aç kapıyı .• 
- Açıyorum aslanmı, açıyorum. 

Pencere kapandı. Ahmet böbürle
nerek arkadaşına döndü: 

- Her horoz kendi çöplüğünde 
öte-r.. görüyGt'su:n ya.. lkıalllak nasıl 
davrandı benim sesimi duyunca .• 
Kapı açıldı.. aynı ses da.ha yıllşık 

bir eda ile: 
- BUy\run aslanım •• hangi rü:zıgar

Iar attı böyle erkenden buraya. seni?. 
Ahmet içeriye daldı. 
- Yol göster de geçelim. Yalnı:z 

değilim. 
- Tuh.af şey. Nasıl oldu böyle? 

Bugüne kadar evime hiç bir arkadaş 
getlrrnemiştin ! 

- Bu gece icabetti. Bir iki saat 
oturduktan sonra döneceğiz. 

- O zamana kadar gece yansı olur. 
Öyle geç vakit ben seni bırakır mı
yım? 

Yürüdüler, arka odaya gircller. 
Piç Ahmet arkadaşına.: 

- Koca aslan! dedi, insan sen.ln 
yanında çıraklığını hL..-:scdiyor. Sen 
demin o yalanlan kıvırulren, gülme
mek için doğrusu kendimi güç tut
tum. Vallahi yaman adamsın v~ 
Hl.mı 

- Ulıı.n. benim yaman a.da.m oldu
ğumu yeni ml anladın? Ben Hamz& 
reisl.ıı tuzağına. düşerek, de!tero!l4' 
emininin emrile zindana atıldmı dA• 
bir ay yatmadan gene çıktmı.. gör
medin mi? Benim yerimde ba.şkaS 
olsaydı, yıllarca yatardı. 

- Sen na.mı olsa gene kurtulurdım. 
a canım! 

- Nasıl kurtulurdum be? Zindan
da içki ya.sağma karşı gelerek yatan 
iki bmden fazla mahkum var. Bun
ların arasından benim gjbl bir ada. 
mm kurtulma..!1 bir ıtı.uc~edlr. 

- Padişa.h çok hastaymış diyOl'lar. 
- Bun.dan ne cıkar? 
- Ne mi çtkar a.blclm?! Yarın pa-

dişah ölürse, içki yasağı da Jcaltar •• 
zindandakilere gün doğar. 

- Doğru amma, bakalım Sultan 
Murat ölecek kadar hasta mı? Ölse 
blle onun yerine şehzade İbra.him ge
çerse, içki ya.sağını kaldıracak mı? 

- Hiç şüphe etme, aıblcinı! Mura
dın yerine şehzade İbrahim geçer
se, o ehlidildir .• yani bivAiendir. Ben 
onun gizli gizli kendi dairesinde hell 
akşam 'çki içtlğtnl saray bahçıva:ru.. 
nın ağzından duydum. 

- sana bunları söyledi.. sen de 
durdun durdun da tam şimdi anla
tıyorsun, değil ml teres? 

- Burası senin evlnnılş. ablc1ğim.1 
Böyle sırlar ancak böyle emin yel"
ıerde a~ılır. 
Adsız bundan sonra Ahnıedlıı ku.

lağına eğildi: 
- Şu kadıncağıza öyle bir kıtır at

tın ki.. vallahi parmağım a~rzımda. 
kaldı, 

- Bunlar bir şey değil be. Ben her 
gece poota çavuşlarını ve yeniçeri 
kollarını öyle atlatınm ki •• 

(Arkası var) 

vardır. Arzu buyuracağınız zamana di evine bıraktıktan sonra avdet et- ile midesini doldurmuştu. sıntılara mukavemet edemiyordu. . ~ . kadar bende mişafü kalabilirsiniz. mişti. Doğruca kahya efendinin ya- O sebeple, şüphe.siz normal zama- Davranmak istedi. Bütün irade-

BiLLUR ŞiŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 115 Yazan: (Va - Nft) 

• 
c- Hele biraz cesaret ve kuvvet ı Emektar kadın romatizmalı baca-

alalım ... I> diye söyledi. Ve orada ğmı sürükliyerek Orhana muhabbe~ 
öylece bir müddet bekledi. Zaten le, muhabbetten de daha büyük bir 
bu taraflardan pek o kadar kimse hisle bakıyor. Tam yanından geçeı
geçmez, yalnız Bedriyenin maiyeti lerken: 
bulunur. Şimdi de Atiye yok. Dem.in - Yatağının başından kımılda
hızlı hızlı geçip gitti. Kim bilir ne- mam, içeriye kimseyi almam ... Sen 
reyd Yalnız dadı kalfa c- Allah o cihetl~ri hiç merak etme1 dedi. 
ısh.h etsin> diyerek telaşlı ve ser- Ve sonra Handanın yatbğı odaya 
sem sersem dolaşıyor. girdi. 

Cüce Ruhi şu anda Köse Eminle Cüce, Orhanın, gözlerile etrafı 
aTkada~larının nerede bulunduğunu araştırdığını farkedince saklandığı 
biliyordu: Onlar sarnıcın dibindey- köşeden. meydana çıktı: 
diler. Fakat düşmanlarından gozu - Gelen giden olmadı beyefıendi. 
yılmıştı. Onıın için dikkatini nöbet· - dedi. - Fakat burası hence ar
çi durduğu odanın kapısından ayır- tık netameli bir yerdir. Niçin fazla 
maksızın on dakika kadar bekledi. kalmalı~ 
Kalın kadife perdelerin arkasına kü- - Eveti Burada ne işimiz var ar-
çüciik vücudunu saklamıştı. tık? Derhal gitmeliyiz. 

Nihayet ayak sesleri duyuldu. - Size haddim olmİyarak bir 
Z eynelabidin paşanın damadile teklifte bulunacağım. Bilirsiniz ki bu-

sütninesi koridordan geliyor. raya pek de uzak olmıyan bir evim 

Üçünüz de... mna döndü. nında çekineceği aşın hareketlere sini topladı. Fakat kurutulan elbise-
- Üçümüz de mi~... Yani süt- Cebindeki şişeyi çıkardı, bir iki girişmiş bulunuyordu. Boğazın sem !erini giyip de ayağa kalktığı zaman 

ninemle ve Handan hanımla birlikte yudum daha içti: sularında biT banyo yapıp da aklı 'Vücudunun adeta müvazenesiz bir 
mi} - İçiyorum diye bana itimatsız~ başına geldikten sonra kendi kendi- hal aldığını farketti. Dizleri ket1ili-

- Evet! Bana jtimadederseniz. lık göstermezsiniz değil mi kahya ni ayıpladı: yordu, başı dönüyordu. Derisini bir 
Delikanlı hala& elin.J- tuttugyu ha&- f d'..., d d. 7_ • • _,_ sıcak, bir soguy k dalga kaplıyor·, 

u.~ e en ı, - e ı. - L.Aten sızı uza:&- c- Nedir bu benimlci:ıi} Kahya 
tırat defterini gösterdi: l d .. ··kı · - __ ı_ d Y•ı· dişleri binbiTine vuruyordu. Kapı..,.. ara ~suru eyıp yora.cö&. egı ım. efendiye gidip haber vermekte ne J-

- Siz bunu bana 'Verdiniz. Ve Şuraya, bahçenin sahil kısmına ka- mana vardı sanki} Kayıkhanede kadar bile yürüyemedi, duvara da-
demin sütnincm odasında hazırlan- dar gideceğiz. Ne güzel bir gece! bulunduklarını benim bilmem kafi yanıp durdu. Kahya efendi kendi
dığı sırada §U defterin birkaç sahi- Boğaziçinin manzarasını seyrede.riz. değil miydi? Nafile takibe giriştik. sıne: 
fesini kanftırdım. Okuduğum satır- Aynı zamanda da kayıkhanenin ka- Beyhude dikkati celbettik. Şimdi ar- - Katiyen olrn.az. Bu gece bir 
]ar mücaddcı için b~a, yepyeni pıamdan gözlerimizi ayırmayl%. tık bize karııı uyanık davıranacaklar- yere bırakmam. Sizin sıhhatiniz her 
kuvvet verdi. Size inanıyorum ve Uroanm ki pek ppcağıruz ıeyler dtT. Halbuki Köse Emin öldüğüme şeyden Üstündür. - dedi; ve çekerek 
güveniyorum. Teklifinizi de mera- göreceksiniz. kani idi. Beni kendi elile gömmüıtü. onu kanapeye yatırdı. 
nuniyetle kabul ederim. Bir araba Kahya bu teklife razı oldu. Birer Gönlil ferah, uzaklara gidiyordu. Cüce Ruhi kendi kendine şöyle 
tem.in etseniz. Buradan hemen git- iskemle atıp tarasa.da azıcık bekle- Şimdi ıha.re.ketini de~.ştirecekti,r. dü~dü: c- Bir çeyrek, haydi hay. 
sek ... Hiçbir §ey almadan. diler. Hakikaten Rıza önde, gocuk- Elini çabuk tutmanın yoluna baka- di yanrn saat istirahat ederim. El 

Ruhi: lu iki nahif vücut arkada. üç arka- caktır. Bu işte en mühim olan cihet etek çekilince buradan çıkar, futık 
- Ben şimdi ara bayi bulurum. daş kayıkhaneden belireli. acele etmek. Hazinenin düşman el- ağacına giderim.> 

Siz de o zamana kadar Handan ha- Ve işte evvelce anlattığımız ka- lere geçmemesiae çalışmak. Emin- Üstüne battaniyeler örttüler. Bir 
nımı hazırlayınız. - dedi ve süratle yık.la takip faslı böylece başladı. den daha atik davrarunalıymı ve da- daha, bir daha örttüler··. Ruhi bu 
oradan uzaklaşb. Cüce çok heyecanlanmıııtı. Zateııı ha kurnaz.> ağır örtülerin altında bile titriy<>r-

Aradan on dakika geçmişti ki, Mr bu kırk sekiz saati dolduran ıvakalar Böyle düşündüğü içindir ki kona- du. Yavaş yavaıı vücudunu ağ:ır bir 
araba, içinde iki kadın ve bir buçuk o kadar müthiş şeylerdi ki, asabı ğa dönüp de Rızayı orada gördüğü uyuşukluk kapladı. Göz kapaklan
erkek olaTak, ?:eynelabidin paşanın içkisiz de bozulabilirdi. Fakat kendi zaman düşmanlanmn hilesine inan- na gülleler asılmış gibiydi. Derin bir 
konağından uzaklaştı. Sonra aynı kendine evvelce vermiş olduğu söze mış gibi rol yaptı. Atiyenin aşığının uykuy daldı. 
araba konağın önündı: gene durdtı. ırağmcn, kayıktan denize düttüğü adeta avukatı kesildi. Cidden üşü- Uyku da değildi bu. Hayli ağır 
İçin-den yanın adam bu defa yalnız zamana kadar küçük vücudunun müştü. Nahif olan sıhhati üç gecediT bia- haııtalığ'11 başlangıcı gibiydi ..• 
baş.ıına .indi. ~c.e, misafirlerini ken- ta1lıammül edem.iyeceii kadar rab biribirini talcibede.11 bu kadar sar- (Arkut var) 
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Bursa ikinci sulh hukuk mnhkeme.I 
slnilen: 942/1107 dos}a 

ltstnn bul beledi~ es'l vekill ~ursa 
avukotlıı.nndan Kemal Zfyn. Demirel 
tarafından Bursadn Vnll kona~ cl
vannda 23 Temmuz okulu karşısm
dald hanede mukim natı;ı l'P.,ş mü-

SATILIK TAKSİ ve BİNEK OTO- SATIUK ARSA - Bebekte Yoğurt- hendlsliğlnden mfitekait Ahmet Fcv-
MOBİLLERI - Ta.k:slm Cumhuriyet çu sok.n~da 1lç tarafı yol, 351 met- zl aleyhine ikame olunan oğlu Os
eaddeslnde 25 No. ya mUracaat olun- re murabbaı vüsatınde olan eski te- man Nuri Adalar belediye tahs11 §U-

TİCARETBANELERDE - Muha- ması. _ ı> nls yeri elverlşlt flatle satılıktır. Mü- besinin a1d:ı.tıı tahslldaılı~nda iken 
alpllk esi yeni yazılarla muhabere, racaat yert Kalyoncukulluk Fikir mtlkelleflerden tahsil ettiği (79) llra 
ot.el, lokanta, dalttllo, s!gort& hesap- 4 _ Kiralık • Sabim tokak numara 12 htr gün 11 - 17 ye (14) kuruŞU :lht11As etmıo ve 1936 .se-
ıan bllft.nço kft.r ve z:ı.rar kanununa kadar. - 2 ne.<;Jnde Cerrahpaşa hastanesinde 
uygun ehven fiatle yazılır. Telefcn vetat etmiş olduQ'undan meblA.ğı müd-
49010 - 8 BEBSEMTDE - 2,000 - 8,000 liraya 1 İSTANBULUN EN IUYl\'CF.TLİ YE- deabihln ölll Osman Nurlnln babası 

. • a.h§ap evler satılıktır. ~araköy Melek RİNDE SATILIK MAliAZA - Sultan- Ahmet Fevziden tahsili d~vasınm ca-
EBVEN BiR t1CRF.TLE - Bir bay han No. 8 EmlAtservla • müracaat. hamam Yenlcamt caddesi 11 - 13 r1 muhakameslnde Mtld~aaleyh Ah

her gi}n resmi veya husus! bir mtles- - l köşede lk1 katlı cStok mağazagı• na- met Femnln tkametg!hı meçhul bu
ısesede 17 - 22 karar ~ tasnif dooy& HERSEMTTE _ Elverl§l1 arsalar aa- mlle maruf büyük ve çok kıymetll Junduğundan dft.vacı veklllnln talef>l
tşıerl aramaktadır. Muracaat 24368 tılıktır: Kara.köy Melek han No. 8 mağazanın dörtte biri satılıktır, Ma- le ve on gün mtlddetıe ıııı.nen teb
Şeflk. - 1 EmlAkservls'e müracaat. - ı Razamıuı mtlracaat. - 1 llğat terasına ve muhakemenin 19/ 

ORTA T.ARSlL'tNt - '!Bltlrm.1§ bir HF.RSEMTDE - 3 000 - 8 000 Jıra.yal .20 J,İBAYA - ŞEJIREMb.1 MEVI.A- 11/942 saat 10 a tallkma karar ve
genç her hangi bir müessesede, as- kAgtr evler n.tılıktır. Kar~köy Melek NEKAPISINDA KİRAL'IK EV - 2 oda rilm~ oldutundan mumaileyhin mu
terllkle al!kası yok. Münasip btr 1i han No.8 EmlA.servls'e mtıra.caat - 1 bahçeU, tramvaya. yakın. Erenköy kız ayyen gün ve saatte mn1ıkemeye b1z-
nnyor. Akşamda <R. Yılmaz> remzi- Useslnde Fransızca ~retmenl bayan zat gelmediği veya tarafından mu-
ne mektupla mtıraca.at. SATILJK :htAD - 380 lira trndı Medlhaya mtıracaat aaddak bir vekll gönckrmcdlğl tak-

san 5000 lJradır, Fındıklı tramvay • dlrde muhakemenin gıyabında ce-
BAYAN AHÇI İŞ İSTİYOR - Ala- caddesinde 88 numaraya mUracaat. FEVKALADE MANZARLAI ARSA_ reyan edeceQ't davetiye makamına 

franga - alaturka yemek plşlrmeslnl Tavassut istemem. - 1 CJhangtrde den~ tama.m1le hlklm kalın olmak üzere tlft.n olunur. 
mükemmelen bllir taşraya gider. • bl tla tıı kt 
Ellnde bonsenısı var Küçük Parmak- KİRALIK BOSTAN - 6anyer su- r arsa uygun tle aa 1 ır. Boz. Bursa sı.ılh hukuk ma.hkeme:.1n. 
kapı No 42 AN • - 2 ar caddesinde 18 dönt\m bostan ki- kurt EmlAk Taksim Abdülhak HA.mit den: 1 

· • · • ralıktır. Beyoğlunda Tarla.başı cad- caddesi telefon '3532 - 3 Bursanm İsmet P~ köyünde Uln 
iNŞAAT, TAMİRAT, TADfLAT dest 110 No. ıu dükk~nda Kemale mü- oarkan yol et.malen Ömer oğlu Ah-

PROJF.LERt _Betonarme, fenn1 he- racaat. _ t ıtiRALTK - Telefonlu, mobilyalı met Arslan veresesi dutluğu garben 
snbat yapılır. Ruhsat lşlert takip et- -. • . i t npartımıın. Salon yemek yatak oda- §lmalden cenuba doğru 0sm"n oğlu 
tlrlllr. Kadıköy Kerestecllerde Mil- 4600 Lll\A SENEL K NET V~R. - sı, gen~ sofa bahçe havadar aydın- Rıza bahçesi ve hanesi ve yol ceno-
hfirdnrtuat.bey sokağı l/l bay İs- DAT - Çok merkezi yerde altı buyük lık her tUrlü konforu haiz teshin de ben keza. yol ile mahdut takriben bir 
mnıı d~a fabrlka.sma. ve Sul- daire metin ve giızel blr apartıman temin edllmlı, telefonlu bir daire kl- dönilm bahçeyi ihtiva eden iki kat.lı 
tanhamam ECE tuhafiye nuı.ğazasmn sahipleri tarafından satılıyor. Her ralıktır. Adres: Şlşll Tro.mvny dura- tıç odayı müştemll ve 500 Ura kıy-

• gün 4 - 6 arası Çarşıkapı Aras elek- ğı Hasat sokak 38. 2 el kat. - 3 ti 1 •Mfihendls. rllmuzuyla milracaat_. 
2 

.... L ma~azası 93 _ 95 No. ya mttra- me muhammene l bir bnp ev 6 hisse 
"lA "' ıtıbarlle bir hissesi İsa oğlu Hüseyin 
caat. Tel: 22045 - 1 KİRAl.IK - Mobilyalı veya m0- ve bir hlssest zevcesi Sallhn ve bir 

' 

YÜKSEK MtlHENDİS TAi.EBESİ -
Müsait licreUe mü~eıerde balta
da tıç gtln öğleden sonra çalışmak 
lise talebesine hususi riyaziye demi 
vernıek istemektedir. Akşam'da Y.M. 
M rlimuzuna. - 1 

TF.CRtlBELİ BİR KATIP - Mun. 
mele verg!slne ttıbl müesseselerin 
defterleri haftada birkaç saatte kn
nunlam uygun hazırlar. B.B. rümu
zu ile P.K. 176 No. yn milraca:ıt
lan. - 1 

ACEJ,E SATILIK APARTl1\IAN bUyn.sız. Şişlide Bomontl civarında hissesi oğlu ısa ve bir hlssesı diğer 
USULtl _ 4 kat, hava.gazı, elektrik, tramvaya iki dıı.kl-ka m~afede mtls- o~lu Ahmet Taş ve bir hlsse!ll Ahmet 
t.erkos, tramvaya yakın vasi ba.hçcU tnkll bir katta üç oda büyük hol, Taş kansı Gülizar ve bir hissesi Mus

elcktrlk, havagazı ve t.eTkos. Müra- talanın temmuz 942 taTlh ve 27" 
nez:ırctı mükemmel 9 odalı, iki cep- gü 1 3 " 

caat: Her n. Te efon: 3055 - 2 numaralı tapu ı>enedl mucibince uh-
heU 90 Ura !car get1r1r. Aksaray Mll- -------------- -
Jet caddesl Yusufpaşa 123 No. Eml!ık RAKmKöYttN - Ollzel yerinde delerlnde olup şuyuun lzalcsl için 
Sürat idarehanesine müracaat. - 1 denizi görür metresi bir liradan 1lç açık arttırma lle 17/11/942 tarihine 

liraya kadar satılık arsalar. Tn.şralı- rastlayan salı günü saat 1!5 den 16 ya 
MOBİi.YALi KİRALIK APARTl· lara tafsllAt verıur. Bakırköy Zuhu- kadar Bursa ikinci sulh hukuk mah

MAN - Şişli'de Bomontl tramvay ıs- rnt Baba caddesinde 22 numaraya, kemeslnde satış memurluğunca lha-
tasyonuna yakın kalorifer, telefon ve _ 2 lesi yapılacağından allı.kadar ve müş-
salr konforu haiz Mobilyalı bir apar- terllerin kıymetJ muham.mcnenln 
tıman katı bir sene için kiralıktır. 5 _ MÜTEFERRİK yüzde yedi buçuğu nlı.-peUnde pey 

2 _ İŞÇi ARIY ANLAR İsteyenlerin Bahçekapı, Cermanynn akçe.sile gelmelert ve arttırma bedeli 
Han 18 No. da bay Abdlye müracaat- kıymeti muha.mmenenln yüıdc yet.-
lan. Y, MtJilENDiS TALEBF.St - oeo- m~ beşini bulmadığı takdirde ~ 

Vç KtşiNtN - HlzmeUnl göre
cek bir bayan aranıyor. Sultanhamam 
Emin Bey han altında 22 numaraya 
mlirncaat. - 1 

. metri, cebir, fizik, kimyadan zayıf ta- !azla arttıranın taahhüdü baki kal-
SATILIK KOŞK - Çamlıcada Lt- lebelerl kısa zamanda yetiştirir. Ha- nıak üzere 27/11/942 tarlhtne rast

bade caddesi 8 No. 9 dönfi.ın era~l l'lçten lise bitirmeye girenleri husust laya.n cuma günü 16 dan 17 ye ta
çam ve bol meyva ağaçlan lçlnde gü- metodla hazırlar, Akşam'da •Ş. H.• dar tekrar müzayede olunarak en 
zel iki köşk satılıktır. Galata Mah-
mudiye caddesi 63 No. Telefon: 42864 çok arttırana. ihale edlleceğl ve şart

T. J, Bankası 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 

2 İkinciteşrin Ke· 
şldesine aynlan 

ikramiyeler 
1000 Urahlı 
600 • 
250 it 

ıoe • 
60 it 

25 it 

Al.MANCA VE TtlRKÇE - Ticari 
muhaberatıa bihakkın muktedir dak
tilo blllr bir bay veya bayan aranıyor. 
Posta kutusu İstanbul 562. - 2 

name tar:lhJ llAndan itibaren mezkflr 
1600 L1RAYA SATILIK 6 ODA· YtlKSEK Mt HE1'"DİS - Mektebi mahkemede herkese ~Ik bulunduğu ----------------------------; 

LİSE TAHSiLt GÖRl\ltlŞ - 3 Ba
yan istiyoruz. Onlata Bllrnr sokak 
_!31llur han No. 9, 

LI EV _ Bakırköy Sakıza~cı Orta son sınıf talebesinden: Akşamlan ve irtifak hakkı olanların ve ipotek 
aokak 125 - 127 No. bahçelı. Mllti- saat 5 den sonra Use ve orta mektep sahibi alacaklılarla diğer alft.kadar
ynd! odun deposuna bitişik. Banyolo.- talebeler1ne her türlli dersi ehven lann gayri menkul :Uzerlndekl hak
ra ynkın, - 1 flatıe veriyorum. İlf\n memurluğuna lıı.nnı ve hususlle faiz ve mnsrafa 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafia Müdürlüğünden: 

KATiBE ARANftOR - Yazısı gü
zel olması, daktilo, hesap, muhabe
rnt ve Usan bUmesı şarttır. Galata 
Ömer Abit han 2 nci kat 23 'No. da 
Ferdi Belok Türk Emlak :bürosuna 

n'ıfirncaat. - l da1r olan lddlnlnrını müsp!t evrnkla-
SA'l'ILllC EV - Yeşllltöyde 'Hnlknlı rmı 15 gün itinde sa~ memurl~etı- ı - Bilecik ı.st. - Kn.rakOy - Bursa yolunun esnslı ŞOSe ta.ınirntlıe lsl: 

eıı.ddestnde 20 No. il odalı 4 kat. bn.h- FRANSIZCA \'E fNGtı.tZCE DF.RS- ne bildirmeleri aksi ta.kdJrde hnkla- dıvnn inf:ı.atı olup keş1f bedeli 92H7 Ura 24 ku~ fü:erlndcn kap lı 
çe, bol su. Bir tarafı asfalt oose, bir umt - Uzun mUddet Parlste ö~ret- n tapu slcllUle sabit olmadıkça. sat ş usullle eltslltmeye çıltanlmıştır. 
tıırnfı tren hattı ah~ap 7000 liraya menlik etmlş tecrübeli bir muallim, bedeli paylaşmnsından hariç kala- 2 - İhale: 
83.tillktır. Müracaat aynı haneye, seri ve pratik btr metodla Fran51zca caklan ve belediyeye nit delliı.llye 25/11/942 çarşamba günll saat 1& de Blleclk vlltıyetı nn.fla mudfirl 

muracant. ve İngll\7.ce dersleri verir. Evlere gt. ~• 11 1h 1 otTJ\IHURİVF.T ftL\TBAASI _ cı- "'"'"u e ale knrıır pu u ve tezkere odasında teşekkül edecek ihale toml.syonunca yapılacaktır. 
-~-:-. der. Mctod rümuzu ile gaze• ye tah- f x. h k f a.1 t ız ,.__ 

FRANSIZCA1.'I İYİ BİL~ - Dol
gun maaşlı bir ba.ynn aranıyor. Be
ttır ve kibar bir bayın evinin işlerine 
'fe 14 yaşındaki mektepli kızma ne
zaret edecek. Bugün ve yann aaat 
1 dan 14 e kadar Tepeba.,ı Brlsto 
otelinde bay Zeki Ay1tnn'a mtıracaat 

vannda bir aUenln ıcaıında. ev katı- ve era"' arcı ve ev a a t av S - .uuıle evrakı şunlardır: 
riren milrac:ı.at. - 1 b d li 1 ı • nın bir odası kiralıktır, Bayan ve yal- e e n ıcıya alt o dul\'U 1lun olunur. A - Keşif metrajı 

nız olması şarttır. İstanbul Beledi- BiR İNGİLİZ BAYI _ Ehven 1lc- İstanbul asliye altıncı hukuk mah- B - Ke.ştt hülft.sası 
yesl Tahsil Md,ğü memurlarından retle mükemmel İngll1z Usan dersleri kemesinden: .. 942/340 C - Hususi §artnam~ 
İhsan Hlnçer'e müracaat. verecektir. Çok kolay, pratik ve serl Müdel: Mehmet Yunus Toksöz, D - MUkavele formülll 

-• metod cLessollS• rllmuzunn mektup- Miiddeialeyh: Şemsi Toksöz: Rami E - Eks!ltme onrtnamest 
SATnlK APARTIMAN - Baye.ut . Yenı mahalle No, 13 Salih Dizdar F - SllsUel fiyat cedvell 

Mercanağa mahallesi Tacirhane ııo- Ja müracaat. - 1 nezdinde. Müddei M. Yunus tarafın- H - Bayındırlık işleri genel ve fennt şartnamelcrl, . 

1 
. 

İŞÇİ ARANIYOR - Boblnuarcı 
kordela §erit ve poUnba~ makLnele
rlnde çatışabilecek işçilere ihUynç 
vardır. Acemı 1K1 da.hl alınır. Gala
ta Necatıbey cad, No, 1~8 ya müra
caat. - 3 

kak No, 6/1 apartıman satılıktır. ALMANCA DERSLERi _ Bir Al- dan müddeialeyh Şemsl Toksöz aley- Bu evrak 461 kuruş bedel muk.nblllnde Bilecik nafla. .nftdürlü~-undcn 
Yeni bütün tesisat mevcut 3 üncü ril hine açıl"n boşanma d•vası. 1,.ln nnbUlr, man bayan tarafından ucuz ve - ... .. ,. 
kata mUrncaat. - 1 mektedir. Beyonlu Reşntbey sok. No. müddeialeyhin 9/10/1942 cuma günü 4 - Eksiltmeye l§tldk etmek için qaRJda yazılı prtıan haiz olın 

ANKARADA KİRALIK APARTI- 9, Galatasaray Apt, daire 2. - 2 saat (15) de ma.hkememlzde hazır şartt.ır: . - . 

' 

l\IAN _ Yenl.fehlrde beş odalı kalori- bulunması lüzumu ııanen tebliğ edil- A - nıa.ıe tarihinden J gQn evveline kadar nafia mudurlüğune mü 
ferli bir daire, mobilyalı veya mobll- AVRUPADA TAHSİi, GöRMt1Ş - mest üzerine mumalleyhtn o gün caat ederek bir ısene zarfında en az 50 bin Hm nto;bettnde şose inşaatı Y 

SEKRETER - DaltUlo Ve eski harf
ler! lyt bllen takip işlerinde tecrü 
belJ tercihan lisan ve nıuhasebe bl 
len t:ı.llplerln '1 /11/942 ye kadar yazı 
ile 11/11/942 on 1klde §ahsan müra 
caatıan. oaıata Bankalar Adalet ha 

ya.sız, İstanbulda il - 6 odalı ve kon- Tecrübeli bir bayan lise tal~slne gelmemesi veya bir vekll gönderme- Mlf oldutun& dair vesalk lbras ederek bu tŞe glrebllm<'k için vllAycttcn 
torlu bir apartımanla mtıbadele IU· ve büyüklere Almanca, FranSı?.Ca mesine mebnl hakkında. gıyap karan llyet vesikası alınacaktrr. 
retııe kiralıktır. İstlyenlerln 24204 ve piyano dersleri verilmektedir. ittihaz olunmU§ ve lmll kılınan bu B - 942 yılına alt ticaret odası vesikası. 
numaraya telef<>n etmeleri. Akşamda (T E Rl rümuzuna mek- karara alt lhbamamenln bir nüsha- 11 - Muvakkat teminatı 5857 lira 38 kuru§tur. 

1 sı da mahkeme dlvaıiıın.neslne asıl. 8 - İhaleye girmek ısteyenlerln 2490 sdayıdlı ltanulınunktalttrlfatı dalres1n 
-
-

10000 LiRAYA - Satılık Portakal tupla müracaat. - ~ k fl eti b gün üdd t- hazırlayncaklan kapalı zarfları 2 nc1• ede e yazı ~:ı en l sant e 
bahçesi, Adanaya. bir saat mesafede le ~tı e; t ~~~t!ı 201;11111~42 llne kadar komisyon reisliğine makb~tbUlnde vermeleri Uızımdır. --

Dl 3 
n.9 sene sonra mahsul verecek fennt Gay~~~:·Ftngl~~~!~~~ı~~!~~~ı bir cuma ~~ün saat cıoı ı: bırakılmış Postada vuku bulacak gecikmeler l edilmez, c 1011 
4UI'ette bakımlı ylrmı ı üç dönüm bah- bayan evinde veya taldbe e\1nde ders olduğu tebliğ yerine geçmek üzere 
çe acele satılıktır. steklllertn vasıta- vermektedir. İsteklilerin Yönder rem- Han olunur. 
m, :mektupla (posta ikutusu 2209• zlne müracaatıan. - 1 _Z ___ .;..... _______ _ 
Beyollu) na mUracaatlan. - 1 onguldak sulh hukuk hl'lklmllğln-

3 - SATILIK EŞYA Belediye Sular İdaresinden: 
Su aayaçlannı soğuğa karşı muhafaza 1çln şimdiden tedbir almnlnr 

zoo LİR:.\ YA SATILIK 'YF.Nt SAN den: 942/996 
DAi, _ Meşhur Halil ustanın yapısı KURTULUŞTA - Tepe alt.uıda Zonguldak - Ereğll kömürleri !şlet-

. sayın abonelerimize tavsiye ederiz. •1095 

i Kadıköy lklncl sulh hukuk hlk1m tramva.y caddesinden 2.0 adım 1 ka- B ,f.t. rl ~ IAk mesJne izafeten veklll avukat Avni 
bav Reşnda müracant. tında bir sofa 4 oda, 2 katındn 3 odn OZnU •ı;;-.mıo Hakbllen tarafından sabık GeUk 

banyosu olan zemini ksllollt üç katlı lstanbulda oldux..• aibl ocağında Sflrveyanı aslen Pülümer 4 - ADET TORNA - Vargel, plfln- 2 bahçen apartıman satılıktır. Mu- xu •· kazasının Plntıke köyünden Vaclt 
:P. matkap, testere, zımpara ~ tavassıt kabul edilmez. Flat 19,000 Ankarada da kendini tanı oğullanndan Azlz oğlu 335 Do: lu Nu-
:-~~~o~rü ~~:!g!~tı~ı~~~~e lira. Telefon 41378 c2 - 7 arası• -1 ,_-=...~·=..:,~· rt Doğan aleyhine açılmış olan ı~ -
racaat yeri K'- "LIK _ Möble bir oda banyo Ura alacak dAva.sının cereyan oden 

: Galata Perşembepaznn ın,,. duruşmasında: Müddeialeyhtn t>eb-
samur sokaıt No. 13 - l~ Mahmut Bil lle beraber, Oa.la.tasaray, Bıı.lo so. llb sallh lkametgt\hının bulunmama--
p •e Ortalı. Tel: 42149 Noer apart. 14.3 numaraya mftracaat. Zayi - Bakırköy birinci orta okul sından hakkında.ki daveUyenln llA-

AZ VE IY1 KULJ..\Nıunş _ Av ------- --------" yedinci sınıfından aldıRun tasdikna- nen tebliğine ve muhakemenin 27/ 
rupa ınanıulAtı bir eocuk ·•ra .. ·- sa- SATILIJ[ BAN - Sultan hamam meyi kaybettim. Yenisini alacağım- 11/942 saat 10/30: tallkına karar 

1h gl d .. - dan e.o;klslnln hükmü olnıadığını bll- il 
tıııktlr. C an r e Karadut cadde Hoca. hanı kart1BU1da. sıvacıyan hanı dlrlrlm. vder mlş olduğundan, muayyen gün-

-
-

atnde onndllz aı>art11nanında «ı .. nu satılıltttr. Arzu eden gezd>lllr. Milra- e mahkemeye gelmesi veya b1r ve-
milracaa ·'"\' Bakırköy orta okul yedinci sınıf km 

maralı daireye t ~llınest. caat: Sh1teclde Sana.sar han ka.J'fI- talebesinden Vala önengüt kanunt göndermest, gelmed.1ıt1 Te 
-

mnda No. 51. _ ı vekil göndermediği takdirde ha.k.kın-
l "Ao IJaA-.. dakl muhakemenin &1Yabında de-

MAKTUAN • ow •A - Avru MO-+.rYALI - Bir A'-ft- x-t- Zon"uldak aulh hukuk hlldmlltln-
dan nikele - _ D1.&. ... ..__. v&•"' b vam edeceği, davetiye makamına ka-

1 

-
-pa mamutA.tın ... uwe kes men aııesı yanında temiz bit oda ki- dm: 94211227 im olmak tizere HAn olunur, 

me karyola pek az lrullanılDUf som ralıktır. Pazatdan maada. hergün Zonguldak İnhisarlar baş müdürlü-
1eal de vardır. t)'stfldar yenı nıaııaıı 4 - '1 ye ta.dar İstltlll caddesi 133 ğtıne izafet.en veld.U avukat Avni Zayı - Dlvanyolu roalmtıdürlU
Jııfecıtreıs ıııotak No. 9 s. Gtzer. - Haan bey AP. 2 net merdiven 1 incl Hal.'bllen tarafından Koçhisar kaıa- lftnden almakta olduğum tekaüt ma-

SAl,QN HAVAGAZJ SOBASI - kat. e No. - 1 Sln& bağlı Kaldınm tuzlası muhafaza a§Imda lrullan~ım tatbik mührünü 

-
e 
ı . 

O ._.. bir mobilya ..ıhı +- M t Arsl aıe hine açıl kaybettım. Yenls1nl kll2dıraca'"mdan -a.7"" IJık adeta &• .uı. 14 LİRAYA KAGİR ı ODALI memuru ura an y - P 
glllz ıoınlnelerille benzer İsttk1A1 clld EV _ Ankaraya nakil dolayıslle 3 D1l§ olan avans baklyesı bedelinden egkls!nln hükmü yoktur. -
dem 148 No da satılıktır. - odalı mUstakll kısım dıı 18 il.raya acele 28 lira 40 kuruş alacak d~vasının ce- Aliye Alpa.got 

reyan eden muhakemesinde: Müd- YaUb askerUk şubesinden: 
3 

PiYANo - yeni, fevkalft.de güze 15 dönUnı bahçeli yeni konforludur. delaleyhln tebllğa .sallh 1kanıetgft.hı- Vize asldcrllk §ubesl mıntnka~ 
Çapraz teıu dcınlr ıkadrolu, Alman Kadıköy Acıbadem Karakol katşısın- nm bulunmamasın.dan hakkındaki dan FnUh askerlik şubesı mmtakn· 
markası satılık ;pıyııno. Beyo~ıu Züm da Tekin sokakta 8 numnra.yn mtı- daveti.yenin ııtınen tchllğlne ve mu- sınn naklen gelerek Fatih Otlukçu 
bül 0 nk Tün hllD 11 9 ıınyıJı da1-

1 

racaat. r- 2 hnkemenın 10/12/942 saat 14 de tali- yokuşu Şehremini mahallesi llıise
re ne ..!!!!!r ca~ - 2 ACF.J.E YAZIHANE ARANIYOR _ kına karar verllmf§ olduğundan, mu- yln Remzi sokak No. 83 de oturdu-

SATU IK F.ş1'.t\ - Kuyruklu p!ya- İhrncat Jşllerlle uğr&Şail bir mile~- hakemenin mulllık bulunduğu giln- ğunu söyleyen ve bu adreste buluna-! 
no ç nı p0rtrnanto, büyuk ra- se 1 - 3 oda möbleU moble lz tel _ de mahkemeye gelme l veyn bir ve- mayan piyade astcğmcnl Z\ya oğlu 
rnof n lkt bu u · n kel \ a :o, b Uk :fonlu t rclh edlUr. J~t.nn'bul, Galat'l., kiU .k:ı.nuni göndermesi, gelmedi i Kemal (13097) nln hemen şubcyej 
avı "· 'Y ı 1 1 t b !el r muht.eUt ha- Bqo~lu mtl r nde olab lir ıstekli-1 veya ve'kll gondcrmedlğl tnkdlrde miırncantı, müracaat etmedi 1 tnk-1 

h S ·ı :ı ı ?il • 55 kat !eri ucıe · 

1, 

-

'l'llrkiJ'e Ctlmhuriyeti 

ZiRA A T BANKASı 
Kurulu~ tarlhl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası Şube ve 

aJanı.acledl: 295 
Zirai •e llcatll er neVI :ualrn m.amelelel1 

._. lilktk'enlel'e 2UOI Bra 'tlmmliye -.eriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve Jtıbarsız tasarruf hesapiannda en 
az 110 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a lle aşa~dakl 

pllna göre Jkrnmlye dnğıtılacattıt. 
4. adet 1.000 liralık 4.000 lira 1 
' • 500 • 2.000 1) 1 
4 ~ 250 1) 1.000 1) 

40 • 100 .. • 4.000 1) 

100 atlet 50 Urahk 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.800 » 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hcsn_plımndr- ı p:.u:aln.r bir ene içinde 50 !lr:ı 
düşmlyenlere 1kı:o.mtye ~ktığı takd rde % .20 f:ı.zln 
Kuı·aıar senede 4 defa 1 1Cıl 11 in i ~ 
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DiKKAT 
AÖZINIZIN FENA KOKUSUNU ANCAK 

Diı macuniyle K O L A Y C A hale edebWnlnls. 
Köpüğü dahile nüfus eden bu Diş MACUNU; dit aralıklamm4akl 

ghll bil · gayrlşaf maddeleri eritir n 

gzınız a oş ır e es Bırakır 
DEMEN TEORVBE EDİNİZ. 

BÜTÜN ECZANELERLE PARFO'MERİLERDE SATILIR. 

ll 
ACELE SATILIK 

APARTIMAN 
Fatih Sarıg1)2eld• 1 daireli ye 

beJı.0911. den.lıl V• g11nef gôrtır sa.i
lam ve b11tQn konforu ha.vl ha
vagaz.ı e~lttr1lc ve terk°"1I mevcut 
bulunaıı bir a.pa.rtıma.n acele sa.
tılıktır. 

Müracaat: Fatih Tramvay 
caddesi 28 No. MİLLi EMLAK 
Alım Satım inşaat bürom. 

üjde 

MİLLi EMLAK ALII\1 SATIM 
VE İNŞAAT B'VROSU 

Nevralji, 

.& 

T z 

il • 

f 

Kırıklık 

ezle, rı p, roma ızmE 
ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

I cabinda günde 3 kaıe alına bilir. 
Tanınmış ve rall'bet kazanmış 

olan müessesem!z şimdiden sonra 
sayın halkımızın maliye, veraset. 
tapu ve bllfun.um ipotek ışıerlnl 
az zaman zarfında büyük mu
vaffakıyetle başaracağını L$ sa
h lplerlne müjdeler. 

! ' .... • . .. . .. ;. - .! ~ -:. - J , 

Temiz Yemek, Temiz Servis Nerede? 
Galatada Yeni Yolcu salonu üstündeki 

LiMAN LOKANTASINDADIR 
TABL-DOT (150- KURUŞ 

Saat 12 den 15 e kadar müzik 
Ayni zamanda alakart yemeklerimiz de ucuzdur. 

İier bir sipariş kabul edilir. Geceleri açıktır. Tel: 41033 

GÖZLOK KULLANANLARIN NAZARJ DiKKATiN& 
ZEISS PUNKTAL ~özlDk camlan dünyaca lanmmıo 1 

bir marka dır. PUNKTAL kelimesi yalnız ZEls~· 

' fabrikaeımn kanuni imtiyazı altındadır. ZF.fS~) 
labrikuı alı\meli farika olarak her ZEIS.~ f'amına 
bir ~ emniyet markası hak clmiıjllr. Camların 
~berindeki bu ~ markası hakiki ZEI~ PUNKT.\L

1 

camı ahcısı iı;in bir cmniyt>l bah!clmektedir. ZEb~ 
l'U~ KTı~L ~iiır.lük f'amlıırı bir kıılilt- oldu~o c-ihcllr.\ 
hiiliin cliinyada PUı\KTAI. marka yalnız ıt:ISS 

l'UM<Tll. •'•lük '""')l,,11k.t al.ı 

ı: .\ 1C ı Z • ı ... ., . J t: ~ .t 

SÜMER BANK 
Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlüğünden : 

AÇIK EKSiLTME iLANI 
- Fabrikamız dahilinde muhtelif yerlerde yapılacak sıva ve sa

ir tamirat işçiliği vahit fiat esası ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 9/ 1 1 / 942 pazartesi günü saat 16 da Fabrika müdür-

lüğünde yapılacaktır. 

3 - İhale evrakı şunlardır ı 
A) Keşif cetveli, 
B) Eksiltme şartnamesi, . . 
C) Sümer Bank yapılarına mahsus umumi feıınt şartname, 
D) Mukavele formülü, 
E) Vahit fiat cetveli. 
Bu evrak Fabrikamız inşaat bakım şefliğinden görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için İsteklinin bu çeşit iş yap

tığını vesaikle ispat etmesi şarttır. 
5 - Muhammen İşçilik bedeli 9675,90 liradır. 
6 _Muvakkat teminat 725,70 lira olup ihalenin yapılacağı gÜn 1 

saat 14 e kadar Fabrika veznesine yahnlmı~ olması şarttır. 
7 - stekliler 942 TiCftret odası vesikasını beraberi:lde getire

cektir. 

KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖR0R50NO~ 1 
Tük Diş Tabipleri Cemiyetinden: 
Şimdiye kadar A.ui Diş Deposundan Kauçuk almıJ bulunan 

meıılekdaşlara üçüncü tevzi olmak üzere yeniden üçer kutu SELEK
['RA ve onar yaprak ASH kauçuğu verilecektir. İstanbulda olup ünvan 
tezkeresini Cemiyete mühürleterek vize muamelesini yaphmıış olan
lar, doğruca Asri Diş Deposuna müracaat edeceklerdir. Anadoluda 
bulunan ve Cemiyete talepname gönderen meslekdaşlann yeniden mü
racaat etmeden adreslerine kauçukları Aıırt Diş Deposu tarafından pos
ta ile gönderilecektir. 

Adres: Fatih Tramvay 
caddesi 28 N o. l\IİLLI EMLAK 
..\lını Satım inşaat bürosu. 

L J 
Cr. NiHAD TCZGE 

Cild-Saç Frengi 
ve diQer ZOhrevt hastahklar 

ı BUUl<Cl SLW llVTAllASS!S ı 

Puar u Per$tıııbldn mldı -erglln 
1& deft 17 .. 0 ft luıdaP (\' el8fDft 1 Ilı•&•) 

8olı<aa. ~ııtrt· _.., - ile•• """""" - 1 t 

--· ,._.. .. ._.,,. ..._. ...... ..-,.ı.r 

Önümilzdekl pazar satışı 
Louis XVI Stilinde ve Parls 

Mercier Fa.brl.kası mamulAtm
dan Komple salon takımı, Masif 
meşe ağacından Alman mamu
lMı çalışma odası takımı keza 
Maslf meşe ~acından Alman 
mamulMı komple yemek odası 
takımı. Kristal ta.kımlan, renkli 
Bakara, meşhur bir ilstadm 
yağlı boya tablosu, Ampir yal- · 
dızlı ayna, milkemmel iki çay 
takımı blrl Sab ve diğeri Ro
zental, küll1yetll mlkdarda va
zolar. heykeller Dekoratif ta
baklar, Biblolar ve saire. mü
kemmel blr Bul marka mükem
mel bir sandık, araba. şekllnde 
çay masası. 

Bütün bunlar açık arttuma 
ile satılacaktır. Fazla tafsllAt 
için yarmkJ ve cumartesi günkü 
gazeteleri okuyunuz. 

Sayın 

Doktorların 
Nazarı Dikkatine: 

Senelerdenberl Dl.y1).ret1k ka.b1-

llyetJn1 takdir ettiğiniz 

"EUPHYLLIN,,in 
tablet entravenöz ve İntra

müsküler arnpullariyle Süpo
zitüvarlan gelmiştir. 

Bilumum ecza depolarında 
mevcuttur. 

Piyasada bulunmadı~ tak
dirde Türkiye umumt acen
tesi: 

F. K N E C H T E L'e 

Posta kutusu No. 139 a mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Zayi - 10/10/942 de nüfus tezk.e. 
remi zayi ettim. Yenisini çıkaraca

~da.n eskisinin hükmü yoktur. 
Cihangir Güneşli sokak 31 No. 2 kat 

Fehlme Aran 

Sablık Apartıman 
Beyoğlunda Kuled.lbinde Yazı

cı sokağında 42 numaralı Şükrü 
Efendi Apartmanı 11/11/ 942 çar
şamba günü sa.at 14 den 16 ya 
kadar Beyoğlu Sulh Mahkeme
leri B~kfttipllğince açık arttır
ma lle satılacaktır. Fazla malu
mat için 942171 numara lle 
m:ıhkeme başkA.tıpllğine müra-

caat edilmesi. 

tter zayi olan damla israftır. Fena kullanılan bir zerr• 
elektrik cereyanı dahi israftır. Bunun için fena t>Ir 
2:lya verdikten maada cereyanı yutan eski 16mbalorİ 
'kullanmamalıdır. 

1' u N G s R A M K R ip T o N ampulları ;öılerl kedal 
·c:Ozdanı da tmrur.1 

.TlJNGSBAH ~~oiP~@ro 

{' 

Niçin kap~ kap~ gidiyor? 

Bunun sebebi 3 s~bebl vatı 
-1- -2- -!-

Deniz fabrikaları umum müdürlüüünden: 0!~?:a~ın~ı~'f~ ~~L!!ı s~2 ı;~~J.~~~~~ 
Gölcük deniz fabrikaları için dökümcüye ihtiyaç görüldüğünden istekli- kerli ve gayet kuv- büttln vasıflan ha.vl- kese faydalıdır •.• 

11!j \~11 N li 
~Sa.< 1 '-I c.-#' A. 
Y ~ PL~NI 

İkramiye İkramiye İkramlye 
Adedi mlkdan tutan 

Llr& Llra 

·ı 20.000 20.000 
t 10,000 20.000 

• 5.000 20.000 
20 2,000 40.000 
40 1,000 40.000 
80 1500 40.000 

400 100 40.000 
400 &o 20.000 

1.000 20 40.000 
4.000 ıo 40.000 

80 ,000 s 160,000 

86.947 Yektln 480,000 

Tam bllet 2, Yarım bUet 
1 llradır. 

RSENAL T 
ve 

Futbol Tekniği 
6 ikinci teşrin cuma günü saat 18 de 

Eminönü Halkevi Salonlarında 
Futbol oyunlari ve tekniği hakkında 

BiR SESLi FiLM GöSTERiLECEKTiR. 
Filme alınan takım meşhur «ARSENAL» dır. Tekrtik ve çalış
ma tarzı ve pek meşhur sistemi hakkında izahat verilecektir. 

Bütün Spor Sevenler Davetlidir. 

SÜMER BANK 

Bakırköy Bez Fabnkası Müdürlüğünden 
Açık Eksiltme İlanı 

1 - Fabrikanın ahşap iskelesi tamir vo tevsi işçiliği valüt fiat 
üzerindeın açık eksi1tme no milteahhido verilecektir. 

2 - İhale 9 / 11 / 942 pazartesi günü aaat 14 te Fabrika mü
dürlüğünde yapılacakhr. 

3 - Muhammen i§çilik bed eli 3083.40 lira olup isteklilerin 
% 7,S nisbetinde 231,26 lirayı mu'Vakkat teminat olarak Fabrika 
veznealno yatırmaları lazımdır. (Banka mektubu da kabul edilir.) 

4 - Bu i;ıe ait fennt ıartname, plan vo vahidi Hat cetvelleri 
Fabrika Bakım ıeffiğinden görillebilir. 

.5 - İsteklilerin ihale gü,:ıtl saat 12 yo kadar teminat paralarını 
yatırmı;ı olmalan lbım.dır. 

6 - Reıımt harçlar ile pul ve dell!llyo gibi resimler milteahhi~ 
de aittir. 

lertn lylllk kağıdı ve bonservislerlle birlikte imtihan edilmek üzere genel vetu bir gıdadır. d.lr ... 

müdfirlüğe müracaatları. ,. dOOth •••••-•r•••••~••••••••••••••ı• ••••••••• öksürenlere: 

!!!!llmm•~lmr:l:J!-H i zm et E rba 
1 Ti"rkhede vce-ane satıs merkezi: Muallim Fuad Gücü ener'in Anadolu Türle Kitab De su dur. Yeri: Yeni ostane kar ısında Me dancık-hanında~T- önderilir. •• • ~ ..... ,1 


