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YAKILACAK KiTAP 

Bil:rilk edip ve giiıide roınant'unıs 
ETEM iZZET BENICE'nin 

Ba lAyemut eserin 
tJçVNCU BASKISI ÇIKTI. 

Tanesi 125 kuru.Ş. 
İNKILAP KİTAPBVİ _J 

TUNADA. 
100 kuruşa Tabldot 4 kap yemek ve 27 

kuruşa bol mezeli DUBLE BİRA lle çakır keyt 
olduktan sonra çalgıya gitmek menfaatmıroır. 
Adrea: Bey0ğlu Tünelb~ Asmalı Mesçit CLE
BON kal'§l.Sllldakt sokakta). 
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Bazıların ihtiyati bitaraflığı 

harbin uzamasına mı sebep 

oluyor? 
İsviçre gazetelerinde okuduk. tefild, ufak tefek ordulan olan 

Berlinde bitaraf memleketler ga- daha başka, el altrndak1 devlet-
. zetecilerini kabul eden Hariciye !eri almış, Sovyet Rusya. gibi bir 

Nezareti matbuat müdürü Dr. devletle boy ölç~üyor, İngiltere 
Schmidt, İsviçre gazetelerinden ve Amerika gibi büyük devletlerle 
acı acı şikdyet etmiş, bu glbilere kozunu paylaşıyor. Böyle devler 
yeni Avrupada yer olmıyacağını, arası, çetin bir harb çabuk blte
bunların Asya bozkırlarına sürü- cek de bvtçre gibi ıninlmlni bir 
leceğ'inl, yahut kısaca öbür dün- devletin mi seylrcl kalması lşl 
yaya gönderileceklerini söylemiş. uzatıyor? Rusyanm, yahut İngil
'<Gazette de Lausanne» bir baş- terenin cesaretini arttıra:n İsviç
yazısında bu korkutmaya şiddet- renin bitaraflığı, hattA. diyelim 
le karşı koyuyo,r. . yüreğinden gizlice o yanı sevmesi 

Almanyada Isvıçre gazeteleri- midir? lsviçre vahut İsveç ordu
nin uyandırdığı kızgınlığı ve bu- lan işe karışs~ Rusya hemen yere 
nun sebeplerini bilmiyoruz. Bu serilecek trigiltere «peS» mi di
mesele bizi ilgilendirmemekle be- yecek? ' 
r~ber herhangi hür ve müstakil Alman Devlet Basını şefi Dr. 
bır memleket gazetecileri hak- Dietrlch'tn söylediği nutku he
kında söylenen sözler bir politika nüz bilmiyoruz. Fakat bu müna
~iyetine örn~k olarak dikka- sebetıe yazılar yazan bazı Alınan 
ttmızi çekti. Dogrusunu söylemek gazetelerinin bitaraf memleket
l~zım gelirse, bizde şahsen se- ler matbuatına lüzumundan faz.. 
Vimli bir hatıra bırakın~ olan la ehemmiyet verdiklerini, bu 
Dr. Schmdt'in bu sözleri söylemiş münasebetle de yanlış düşünce
olmamna bir türlü ihtimal vere- ıere saplandıklarını görüyoruz. 
miyoruz. Bir konuşma arasında Bitaraf memleketlerin gazeteleri 
belki yanlış anl~ılmış, biraz bü- harb karşısında bitaraf olmalı
yütülmüş sözler olması müm- dırlar. Bunda herkes birliktir. 
kündür. Çünkü., bir memleket ga- Fakat matbuatın Devlet malı ol-
2etelerinin, yabancı bir hükO.- madığı yerlerde gazetelerin bita
metten direktif alarak mutlaka raflık politikası' çerçevesi içinde 
onun hoşuna gidecek şeyler yaz- bazı küçük temayül farklarile 
maıarını ısrarla istemek, bu ol- ayrılmaları pek tablldir. Hüni
mazsa ~ ~azet.eı~:,~ sert sert çıkış- yette ü•nif orma yeknasa.klığı yok
mak, hızım bıldıgımiz milletlera- tur. Güzel de değildir. Harbe gir
rası münasebetlere sığan bir zih- miş, yahut bitaraf kalmış mem
nlyet olmadığı gibi, Dr. Sch- leketlerde gazeteler ancak milll 
midt'in yeni Avrupayı tasvir ediş menfaate hizmet ederler. Bu sa.
tarzı Avrupa milletlerinin hoşu- hada hürriyetin bir sının var
na gidecek, Mihver ~amının dır kl onu aşmak ihanet sayılır, 
propaga'.ndasmı yapacak bır man- ve fazla tarafçılık yapanlarsa ya
zara canlandırmıyor. Bir Mihver hancı emellere çalışmak şüphesi
aulhundan sonra Avrupada kuru- ni uyandırır Bu her iki taraf 
la?ak yeni. nizama göre, hoşa git- için °de aynıdır. ' 
mıven İsvıçre gazeteçilerlni Al- Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2, sütun 5 de) 

Memurlara 
gıda maddeleri 

verilecek ----·---
Baıvekilin Mecliste-
yapacağı beyanata 
büyük ehemmiyet 

veriliyor 
-11-

Ankara 7 (Telefonla) - Al
dığmm malilınata g8re1 ça.r
~amba gÜnü Batvekilin Büyük 
Millet Meclisinde yapacağı be
yanata büyük ehemmiyet veril
mektedir. Beyanatta bükUmetin 
alacaiı yeni tedbirler araaında, 
memur ve sabit gelirli olan· 
lara ucuz ekmekten batka pi
rİnç1 faaulye1 nobut ve bulgmun 
ucuz fiatle ve aynen verilmek 
auretile yardım edileceği söyle. 
neceğf tahmin ediliyor. Mühim 
bir yeklln tutan bu müstehlikle. 
rin piyasada bu maddelerden 
mübayaa yapmamasl faydab ola• 
cakbr. 

••• 
Alıtverişte fatura 

mecburidir 
Vilayetten teblif edilmiştir ı 

Bir kısım tacirlerin bazı Yanili 
anlaY1J1ara kapılarak celbettik-
Ieri mevat ve eşya için fatura 
almadı.klan ve fiat mürakabe
sine yarar vesika göstermedik· 
len yaphnlan tetkikattan anla
tdınıtbr. 

Her tacir celbettiği mevat ve 
eşya için fatura almağa ve l 00 
kunqtan yukan ntqlar için 
müşterilerine fatura venneğe 
mecburdur. 

Bu lazımeye riayet etmiyen
ler hakkında Milli Korunma 
kanununa tevfikan taıa'bat ~

~alacaktır. Tebliğ ohmur •... 
J man jandarması yakalayıp Asya.

ya sürebilecekse: böyle bir tagallüp 
nizamı yalnız Isviçre gibi bita
raflann değil, Almanyadan baş
ka Mihverci devletlerin de hosuna 
~tmez. Bunun içindir ki ~ihver 
nızamırun bu derece ters propa
gandasına Dr. Schmidt hizmet 
etmek istemez sanırız 

Fakat, yalnız gazet~lerin değil, 
bitaraf devletlcıin politika du-

Sahte ekmek kartı ba
san şebeke yakalandı 

runıunun da Almanyayı son 
zamanlarda fazlaca meşgul 
ed<m ve biraz da sinirlestiren bir 
rnesele halini aldığını başka gös
t~ril;rden anlıyoruz. Telgraflar, 
bırbıri ardısıra «Völkischer Beo
bah terıı gazetesinin bir yazısını, 
Almanya Devlet Basını şefi Dr. 
Dietrich'in bir nutkunu, bu nu
tuk etrafında bazı Alma·n gazete
lerinin yazdıklarını bildirdi. 

Bunların hepsi bitaraflık ya
hut ihtiyatr.ılık suçlannı işleyen
lere bir ihtar mahiyetindedir. 
Kimler olduğu açıkça söylenmi
yen, sadece Avrupa . milletlerin
de bazı tabakalar, zümreler, sı
nıflar gibi müphem taıiflerle an
latılan bu kütleler, bugünkü ihti
yatlı durumlarile Almanyanın 
düşmanlarına cesaret veıiyorlar, 
harbi uzatmış oluyorlarmış. Bun
lar, bu i~in sonunda yeni nizam 
kurulunca pişman olacaklardır. 

Hakiki ekmek kartı satan ikinci bir 
şebeke efradı da yakayı ele verdiler 
İzmir 7 (Telefonla) - Zabıta, 

sahte ekmek kartı basıp satan 
bir şebeke meydana çıkarmıştır. 
Bu şebekenin buradaki lokanta
lara tanesi S liradan kart sattığı 
tesbit edilmiştir. Zeki, Boşnak 
Mehmet, ahçı Abdullah, Ahmet, 
İbrahim ve Mecit fgıninde altı 

İzmir 7 (Telefonla) - Nefaset 
matbaasında sahte ekmek kartı 
basmaktan suçlu olup ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edi
len mürettip Muhiddin 1 sene 
3 ay yirmi gün hapse mahkftm 
edilmiştir. 

kişi bu suçla alfiltadar oldukla- Parti gurupunun içtimai 
nndan yakalanarak adliyeye ve-
rilmişlerdir. Şebekenin kullandı- Ankara 6 - Parti gurupu salı 
ğı sahte ekmek kartı klişesi ve günil topl~~a~a~tır. Bu toplan~da 
230 sahte kart da ele geçirilmiş- Cumhurreısımızın nutuklarında ı~aı
tir. ret buyurduklan hususlar üzerinde 

hükQ.ınetçe alınan ve alınmakta olan 
Bundan başka, hakiki ekmek tedbirler hakkında izahat verileceği 

kartı satan altı ~ilik diğer anlaşılmaktadır. 
bir şebeke daha meydana çıka-
rılmıştır. Bttnlann arasında ya-
hudiler de vardır. Zabıta tara- Ankara Belediyesinin 
fından yakalanan bu altı kişinin istikrazı 
isimleıi de şunlardır. Muiz, Mar- Ank 6 A _ ,_ B ıed· · 
ko, Nisim, Sadık, İsa, Şemsed- ~. - .MmKara e ıy~ı, 
din. Bunların ceplerinde 352 ağır zaru.:t ıhtı~açl~n. stok yapmak ıç:n 
u. l k t bul t y l 1 mılyon lıra ıatıkrazda bulunmaga ""ç ar ı unmuş ur. apı an k . . 
tahkikat neticesinde kartların arar vermıştır. 
tanesini 750 kuruşa sattıklan ============ 
anlaşılmıştır. Fakat sahte oımı- lfJ11D i. k ı~ a. ~ I e rs 
yan bu kartları namı tedarik 
ettikleri henüz anl~ılamamıştır. 
Zabıta, tahkikata ehemmiyetle ibret 

Bu gibi iddiaların değertnl an
?amak bizim için güçtür. Her 
Clevleti.~, ~~~eli menfaatlerine uy
~n gorduğ'ü bir politikası var
dır. !.fe~ milletin ve o millet için
de .~urlu mnıflann, dünya harbi 
önunde açık, .. gizli düşünceleri, 
e!!lelleri olabılır. Bizce en az dü
rust, en e.z a.hl!ki hareket tarzı 
n:!m ~?ealleri, mllıt nıenre.atlert 
g?Z onünde tutmıyarak yarın 
pışman olmamak için bugünden 
en kuvvetlinin pe§ine takılıp mi
ras payına ortaklık güden politi-
kadır. İki vurgmıcu daha maııkemeye 

Bundan b~ka <1Siz kavgaya verilmit. ·Birinin adı Muiz, ötekinin-

devam etmektedlr. 

!!eyirci kalıyorsunuz, zahmeti ben oo·• nu·· ı .. ------...... ki Yosef. çekiyorum. Ben yenersem size 
gösterlrimJ, diyerek boğuşanlarla Yahudiler, bütün Avrupa mem· 
h!ç bir da.vası, boğuşmaya da hiç leketlerinde çektiklerine bakarak 
bır heves!, yahut kudreti olmıyan .--C .... -h-------------·• yalnıı bu memlekette rahat rahat 
milletleri korkutup zorla harbe e en nem ı· yemek, içmk. hatta bol bol kazan-
liOkmak usulünün kullanıldığını, mak yebniyonnut gibi vurgunculuk 

Lahut. fayda verdig~ini tarihte ----------------1 da yapmaktan, 11tınabildikleri bu 
Müellifi: ek a•ngı tecıiibe göstermiştir? tek memlekete biyanet etm ten çe· 

Bu yazıyı yazan Dr. siebcrt Mebrure Sami Koray kinmiyC!rlar. 
tlüşünmüyor mu ki. fikirlerinin Burada yqıyan.. burada kazanan, 
hakikate uygun hiç bir tarafı Bu nefis edebl romanı ya. bu memleketi .ayan bu adamlar, 
yoktur? kında AKŞAM siitunlannda üstelik biri İspanyol. biri İtalyan te-

BU SABAHKi TELGB.A.l'L.4.R 

Çölde üç ltalyan 
tümeni kuşatıldı 

Muharebe, şimdi Elalemeyn'in 150 kilometre 
batısında oluyor, takip devam ediyor 

Londra '1 (A.A.) - Batı çölünde, tnış, kotkunç tarra.kalarla dtlşnan de- kullanılan yeni U.blyeye mukaveme\1 
müttefikler, mareşal Rammelln çekil- PO V9 cephanellklert havaya uçurul- edemediklertnı söyleml.şt.l.r. 
mekte olan kuvvetler1nt takibe de- muştu. Sekizinci İnglllz ordU811 tumand&
vam ediyorlar. Muhabirlerin mesa.j- İngiliz radyosunun muhablıi dlln nı general Montgomery esir Alman 
lanna. göre muharebeler, o\md1 El!- gece şu mesalı gönde~r: generall Von Rltnert yemeğe alıkoy .. 
lemeynln 150 kilometre garbmda. ce- - Hio bir ordu çöldeki mihver or- muştur. 
reyan edlyor. ElA.lemeynden 100 ki- dusu kadal' dö~emi§tlr. Yol bo- General Mon~ery şu beyanatta. 
lometre uzakta. bulunan Fuka. hava yunda. kıtal korkun9 olmuştur, Yol bultmmuştur: 
meydanı olındl mUtteflklertn elinde ımtıda.dınca. düzineler 11• Alman ve _ cenupta ~vrllen mihver ıruv
bulunuyor, Muhabirler, Almanlar ta- İtalyan cesetleri bulunm~tur. Kam- vetler1n1n kurtulmasına 1mkAn yok· 
rafından terkedllmlş olan Folgore, yonlarla nakledilmekte olan düşman tur. Bunlar esir edllecektır. HarekAtı 
Breçiya n Trento İtaI,ya.n tüm.enle- askerlerinin cesetleri atılan 'Qomba.- gevrııeteceğlm1zl sanmayınız. Baskunı· 
r1n1n cenupta müttefikler ta.rafın- lann !sabetfle yüzlerce .ı;rı.etf'6 uza.k- za devam edeceğiz ve mihveri Afrl· 
dan kuşatıldl#ını b11dlrlyor, Tr@.to lara atılını§tır. Düşman ordusunun kadan atacağız 
tümenbıln eslr edilen kumandanı ge- dötnımest hAH\ devam edly0r Mat- • · 
neral Skot'tur. ltıp dllşınanın takibinde hl~ bİr gev- Lıbya muharebesinin 

Müttefik tayyareler, çeıdlmek:te eeme alA.metl görD.lmüyor. Seldzlnc1 siyasi neticeleri 
olan dÜ§Jna.n kuvvetlerine araS12 ta- ordu, tam blr §e\'kle imha. tşlne de- • 
arruzıanna devam ediyorlar. Per- vam ediyor, • Berhn 7 ~T·~·>. -. Alman Hari-
şembe gecesi tayyarelertmtz, dü.şma.n Cenupta sarılan Mihver cıye ~~zareti s~zc~ ~ısır m~ha-
kollarını .se'k1z sa.at bombalamışlar- k • rebesının yapabıl~eğı ııyast tesırle· 
dır Düşmana gayet büyült ve kud- UVVetlerı rin neticeleri hakkındaki ıuale, 'ba 
reti yüksek lntıllklı bombalar atıl- .kurtulamıyacak hwu.sta ancak muharebenin netice-
m.I§tır. Dört motörlü bomba. uçakla- Londra 7 CA.A.> _ Batı çölUnde si hakkında mütemmim malumat 
rıtn.1%, ricat eden düşmanı pa.n.tğe ut- ıron gllnlerde esir edUen Alman zırhlı alındıktan aonra bil' oey söylenebilir, 
ratm.ışlardır. Bom.baların açtıtı bü- kuvvetleri .lrumandanı general Voırı vevabını 'Vermiştir. Her ıhalde, mu· 
yük ve derin çukurla! dfi4ma.n taşıt- R1tner, mihver kuvvetleri için duru- harebenin neticesi hakkında, Alman 
lannı karmakarışık bir ırurette Ytlt- mun va.hlm oldu~u ve mlhver kuv- baş.kumandanlığı zamanı geldiğin"' 
mlf, trenler, kamyonlar tahrtbedll- vetllerinin müttefikle~ tamfından de, tebliğini neşred.ecektir. 

B.STALIN, iKiNCi CEPHENiN 
AÇILMASINDA ISRAR EDiYOR 

Eğer bu cephe açılmiı olsaydı faşist orduların sonu 
gelmeğe baılamı§ olacaktı diyor 

Stalingrad 
muharebesi 

Rus tebliğine göre yeni 
Alman hücumları 

tardedildi 
l\loskova. 6 (A.A.) - Sovyet 1nkıll- vermiştir. Tasavvur edel1m ki Av-

bınm 25 1nc1 yüdönümü mllne.sebe- rupada geçen btlyük haıi>de olduğu Londra 1 (A.A.) - Dün gece 
tile Stalln bu akşam Moskova. Bov- gLb1 1k1nc1 bir cephe vardır. Ve bu yanın Moskovada neşredilen resmt 
yet dlvanmın toplantısında. beyanat- cephe takriben 60 Alma.o tümeni ne Rus tebliğine göre, Almanlann pi· 
ta bulunmuştur. Alman müttefiklerlnln 20 tümenlnJ yade ve tanklarla Stalingradın fab-

Stalln, Avrupa.da. ikinci cephe hak- başka yerlerde meşgul ediyor. Bu rika bölgesinde yaptıkları taarruz• 
kında şun.lan söylemtştir: takdirde Alman ordularınm acıklı bir lar püskürtülmüş, 1000 Alman 

- Eğ-er bu cephe açılarak 80 Al- v~~yette kalnll4 olacakları sş1kll.rdır. yokedilmiş, 11 tank da tahribedil
man tümeni ile 20 Alınan mütteflk1 Boyle olsaydı Alman faşist ordulan- miştir. Nalçık cenup doğusundg 
tiinıentnln geri alınmasına lınkft.n nın sonu geımeıı.e b<>~l ı ktı 

"' -t amış O aca . Ruslar Almanlan tutmaktadır. Bura• 
ver!lnı.1.ş olsaydı. Hltlercl~rln sonu Kızılordu da şimdi bulundu~ yerde d d ·· ı • k dil · · 
gelmeğe başlam14 olacaktı. değll, Pskov, Mlnsk, Zhltemlr ve Ode-- aT a yu.z ~rce. nalzıdy~ e dmı~tır. 

Stalin sözlerine (!Öyle devam et- sa'da bulunacaktı. Bu geçen yaz fa.- .uapse nırı şırna ogusun a ma• 
mlştlr: şist Alman ordularının yıkılmağa yüz hall; çarp~şmalard'o~j11~'·. Almanlara 

- Mısır'dakl İngiliz seteri Rusya- tutmuş olacnklan mll.nasını i!ade esası zayıat ;-er ın mıştır. 
dan 4 Alman tilınenl Ue ıı J:talyan eder. Halbuki böyle olmadı Çünkü S ı· ,. •• d ı·k • · 
tümenini geri çekmiştir. İkinci bir Avrupada ikinci bir cephenıı; mevcut ta ın ın gun e 1 emrı 
cephe mevcut olmadığı için Rusya olmayışı Almanları kurt.ardı. Londra 7 (A.A.) - B. Stalin. 
170 Alman tümenine karşı koymak- Stalln, geçen umum! harbde Al- Sovyet ihtilalinin yıldönümil müna• 
tadır. manyanın 220 tümenlik kuvvetmden sebetile Kızılorduya hitaben neşret• 

İkinci blr cephenin mevcut ol- Ru.sya cepheslne ancak 85 tümen tiği gündelik ~irde Ruı ordusunun 
mamo.sı düşmana hiç bir tehıtkeye ayırmı.ş olduğunu, halbuki, bu sene şimdiye kadar Almanlann ve mütı
maruz kalmadan cenubu garb!dekl Almanyanm elinde bulunan 256 tü- tefiklerinin ordulanndan 8 milyon 
mevzllerımıze hUcum etmek 1mkA.nını (Devnmı sahife 2, sütü.n 1 de) ikişiyi muharebe dı~ı ettiğini beyan 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı etnıiştir. 

- Bizim Molz blı.1 yirmi beşllk yuttu Salamon, acaba sl7'ln doktor.a 
emıılyet edllcblllr mi? .. 

Madagaskar 
teslim oldu 

Londra 7 (AA.) - İngiliz Har
biye Nezaretinin tebJiğine göre, Ma
dagaskar Fransız umumt valisiniıı 
müracaatı üzerine, 5 sonteşrln saat 
14 te muhasamat durdunılmuo vo 
mütareke imzala.nmııtır. Hareklt 
muvaffakıyetle hitama ermiştir. 

Viclıy 1 (AA.) - Saat 15, 1 O 
da Madaga!ıkardan §U son mesaj 
alıruıu:ttır: c01aylar hızla gellıiyor, 
irtibatı keşiyoruz.> Miitareke imza• 
la.ndığı zaman Madagaskardald 
Fransız kumandanının elinde yal~ 
2 7 nefer kalmıştı. 

--~--

Arnavutluk kabi
nesi tadil edildi 
Roma 7 <T.P) - ,Arnavutluk ka

binesinde bazı ta.dllA.t yapılmıştır. 

Maarif Nazın Buratt!. istifa et.mış
tir. Yerine vekll.leten yeni işgal edi
len eyaletler Nazın tAyin edilmlştır, 
Devlet Şiirası ı\zalannda.n Toro ve 
Loka Adliye ve Maarif Nezaretl&ti 
müsteşarlıklarına tdyln edllmlşlcrdJr, 
Naibi saltanat kııbtncdekl tad1l!tı Almanya f!İbi kuvvetli bir dev- okuyacaksınız. baası .•• Cidden ibrete layık. Fakat 
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ı tR ' HA~~ IOU~UMU 

Beğendim - Beğenmedim yıorsunuz? Beğendiniz mi? Do~rusu 
pek beğenilecek gibi değil. 

~ı ı ·r ı ·d Haftanın mühim_k_a_r_ş_ıla-şması ngı iZ er yenı en 
T iyatro münekkitlerimiz boş a

damlanlır. Yazılarını okuyun
ca insan onlan Şehir tiyatrosunun 
aylıklı öğretmenleri zannediyor. 

Eğer sahici olsalardı ..• 

H aydl bunlar neyse ... Fakat sa
yın Ulunay bu sefer Nı:h -pi

yesinde rol alan birçok artistle be
raber sahneye çıkan aslanı da be
ğenmemiş, Aslan için •O kadar 
biçare ve gülünç bir halde idi ki 
onlJllla yalnız Nuhun gemisinde 
değil, başka yerde de kar~laşmak
tan pek zarar gelmiyeceğt pek ta.
bil ldla diyor. 

Fenerbahçe - lstanbulspor 4000 eSl•f aldılar 
arasında yapılacak 

Sanki eserler kendileri için oynanı
yormuş gibi bir halleri var. Maka
leleri cbeğendim>, cbeğenme-
dim> le dolu. 

İşte Şehir tiyatrosunda oyna
nan cNuh> isimli eser hakkında 
iki tiyatro münekkidinin perşmbe 
günkü gazetelerde çıkan maka
lelerinden ıatırlar: 

Bulgar maçları ve kupa oyunları 
dolayısile bir hafta fasılaya uğrıyaaı 
lig maçlarına yarın yine Fenerbah
çe ve Şeref statlarında devam edi
lecektir. fikstüre göre Fenerbahçe 
stadında Beykoz - Süleymaniye, 
Galatasaray - Kasımpaşa, Fenerbah
çe- lstanbulspor; Şeref stadında da 
Vefa - Taksim, Beıiktaş - Oavutpa
fa kulüpleri karşılaşacaklardır. Ayn
ca bölge tarafından yeniden yaptı
rılan Fatih stadında da ikinci küme 

iç: .. buna imkan göremiyoruz. Çün
kü bir taraftan Beşiktaşlılar forma 
girip önüne geleni mağlubiyete sü
rüklerken diğer taraftan Oavutpa
şalılar eski hızlarını kaybetmiş bir 
vaziyet arzetmektedir. Genç ele
manlardan teşkil edilen Davutpaşa 
bir kaç iyi oyuncu.sunun askere git
mesi yüzünden de sarsılmış bulun
maktadır. Kulaklarımıza gelen Da
vutpaşarun Beşiktaş karşısında sür
priz yapacağı yolundaki taYialara ' 
pek ihtimal vermediğimiz gibi fam· 
piyonlukta emin adımlarla yürüyen 
Siyahbeyazlılann da bir sürprize } 
kurba.cıı gidecek takım olmadığı mu• ı ) 
hakkaktır. Normal netice Beşiktaşın 
galebesidir. 

ileri hareketi hızla devam ediyor, bir 
kısım ltalyan kuvvetleri çevrildi 

öteki münek:kJtıer de kaplanı 
pek komik bulmuşlar. 

Bizce sayın münekkitlerin blIDa 
şflkretmeıerı JAzımdır. ~er rejt
l!JÖI' rollertnı tam yapsınlar diye 
sahneye sahici bir aslanla bir kap
lan getlrseydl bu •beğendim - be
~enmedim:. nekaratından sonra. sa.-
11n münek.kttler fimdlkt gibi :ına.
sa.!annın ba§Illda değil, «Nuh• ta. 
l'ol alan aslanla kaplanın mldele
rlnde olurlardı! 

maçları oynanacakhr. 

F enerbahçe - 1. Spor 
Haftanın en mühim karşılaşması 

F enerhahçe stadında yapılacak olan 
Fenerbahçe - İstanbulspor maçıdır. 
Takımlarında yaptık.lan tadilat üze-
rine mevsim başmdanberi iyi neti.- ŞAZI Tezcan 

Son Posta'nın münekkidi şöyle 
cllyor: Hükmümü verirken h1ç de 
muhteriz davranmak niyetinde de
tulm... MlUerclmln muvaffak ol
duğ'u.nu söylemeliyim, Gene bir
çoklannı kızdıracağım. Allah tak
siratımı affetsin... Temsili pek 
beğenmedlğlml söylemek iztırann
dayım ..• SanatkA.r uzun cnmleler 
konuştu~ zaman sanatını göste
rebilir diyenlere bak yermem ••• 
Şa1Jyi doş masalı. ndan dahn az 
ıarklı buldum .. ,11 ve sal.re ... Bir temenni celer alan Sarılacivertliler •on Bul- Maçların programı 

Tan mlineltlkdl töyle kon~uycır: 
•... Nuhun çocuklarından en 

muva.tfak olan YA.sel rolünde Zilini 
Rona'dır. Bu sene bu sa.nat.JtArda 
pek kuvvetll blr hıklşa.t gl'lrllyo
rum. Avni Dllllgll'ln Ufl derece
de bellrlcl olmamasını, KA.nl Kıp
~ak'ın da fazla bellrlcl olmasını 
kusurlu buldum. Samiye Bün ve 
N~ Dllllğfl'\ ÇOk t>eterıdim .•• • -

Naru? Öğretmenıen naml bulu-

B tr ba.şka milnekldt de Şehlr 
t.lyatrosımda .tufan sahnesi

nin biraz daha gürültülü olması 
pya.nı temennl klb dJyor. Acaba. 
hemes bu &irde mldlr? Tam tu-
1.a.n Ahnes! gelince Şehir tiyatro
sunu su baslı> ortalıRJ,ıı allak bul
lak olması §llphesfz haklkate da.
ha uygun d~erdl ama bu «Şayanı 
temennı.. mtd.lr, kestıremyloruz. 

Şevket Rado 

gar maçları dolayısile ııkı bir rejime F enerbahçe atadı: Saat 11 Bey· 
tabi hıtuldular. Ve muntazam bir koz _ Süleymaniye. Hakem: A. 
ıe.kilde çalışarak hazırlıklarım ta- Adem, Reşat. Faruk; Saat 13 G. 
mamladılar. Takımın bazı aksıyan Sz. . ...1y _ Kasmıpaşa. Hakem: Adnan, 
taraflan olmakla beraber diğerleri- Semih, Halit; Saat J 5 Fener bahçe -
nin iyi bir formda bulunması bu ak- lst. Spor. Hakem: Şazi, Mustafa, 
aaklığı ortadan kaldırmakta ve ta- Newet. 
kını iyi randnnan vermektedir. Şeref stadı: Saat 13 Taksim .. Ve-

Ze~1tinyağı mahsulü 

İatanbulapor takımında bu sene an· fa. Hakem: Tank, Hayati, Sadık; 
l.afUla iıoksanlığı göze çarpmakta- Saat 15 Beşiktaş _ Oavutpaşa. Ha
d1r. Genç elemanlardan kurulan bu kem: Feridun, Bülend, Müeyyet. 
takımımız son Beşikta~ maçında bu fatih atadı: Saat 9 Topkapı -
eksikliği yilzünden fazla sayılı bir Kurtuluş. Hakem: Necdet, Zeki, 
mağlubiyete uğradı. Dağınık bir şe- Sabahaddin; Saat 11 Oemirııpor -
.kilde oynamaları ve her oyuncunun R. Hisar. Hakem: H. Galip, Ltıtff, 
kendi bildiği şekilde çalışması takı- Fazıl; Saat 13 Unkapanı • Beylerb&
mm aleyhine olmaktadır. lyi bir yi. Hakem: Selami, Rıza, Baha: 
antrenörle çalı1'llaianna ve idareci~ Saat 15 Galata _ Alemdar. Hakem ı Bir İzmir gazetesi müstahsillerin, hububatta oldu

ğu gıöi, devlete borçlandınlacaklanni yaziyor ferinin yaltinen oa}ıit olduğumuz fe- Sekip, Münrr, Ru,en. 
dakarlıklanna rağmen şimdiye ka- Macar federasyonu Türk 

İzmir - Tlcaret gazet.esl yazıyor: 
Yen! sene dip ı:na.h.sulll zeytinyağının 
piyasaya arzı devam etmektedlr. İlk 
dip ma.hsullerlne nazaran §lmdl pi
J&SaYa verilen mallar kalite ba.Jrunın
dan blraz daha lyidlr. Yen! mahsu
ınn bu hafta tçlnde piyasa.ya inmesi 
ınuhtemel görillmektecl1r. Yenl mah
auı ştmdlkl hal.de İzınirde ~mekllğe 
müsaade olan cinsleri 154 - 157 ku
ruştan, sabunluklar da 130 kınılştan 
satılmaktadır, Eski mah.-rul yemeklik 
etraf mallan 140 - 1!50 kuruştan mu
amele gl5rmüştür. 

dar aldıkları neticeleri parlalt gör
?.eYtlnyatJ retolte,,i 30 - 18 bln tonu mek imkansızdır. Daha dikkatli oy· Milli takımını Macarİs· 
bulabllecektlr. namalan bilhusa anla,maya fazla tana davet etti 

Bmus1 SW'ette otren~\ze ııöre, ehemmiyet vermeleri IAzımdır. Eak._ Maca futbol federasyonu lstan• 
zeyttnyatı meselesinde h~et Jenl denberi Fenerbahçe karşısında mu- b 1 b d b' · "d" 1""'" 
bir karar &lm.&k üzeredir, Hububat vaffakıyetli neticeler almakla iştihar ~ e .:.n t:r ıyesı muT'u~_ugu!'"ıtı 
ve plrlnçte oldu#u ıılbi seyUnyajtda d t nbul l l nk' gonderdıgı hır telgrafla ijyg mı 
da milstahLsl mua~ nJapetlerde e en uta sporu ann y~n 1 m!"- futbol takımını 22 birincikanunda 

ç1na bu bakımdan ehemmıyet venl- Pe•te'ye clavet etm.i,tir. Millt takım 
borçlandırılacak ve borçlandırılan mektedir. } . 
nispetler Uyln edilecek, deiteı: fl.atle musabakaları lçın karar vermek ea• 
alınacaktır. Qt'M kalan tısmın ıratıp G. Saray· Kaaımpafa lahiyeti futbol federa9yonuna ait 
da aıtıea olaelıktır. Borglandırma Fener atadmın ikinci maçı Gala- olduiundan Macar fedeT-yonunun 
n1spetıerlntn yemek11kte yüzde ın • tuaray 110 Kasım paşa arasında ola- t~~li.~ .~edcır; . t~rb!y7si umum mil· 
30 ve sab'ıuıluk yallarda da 35 - "° caktır. ui maçlarında eaha ihtilafı durlugu1;1e bıldınlmış!ır. 

yilzünden Beşik:tq ve Fener bahçe Peşte ye davet edılen milli takı..-
Dün akşam Ankaradn.n aldığımız olaca#ı ve bu b.rann bugftıılerde bll- il '- pl b" ·· fi M f d 

bı dlrllec..,.1 ~ıenm~• .. edlr e ~u a.mamay:a karar veren Ga.. n1ın utun. masra an acar e 
0
eras.-r habere göre, bu aene Ege bölgesi "~ ou3 C'A~ ır·- l 

----------------------·--- lat~raylılar diğer kulüplerle timdir yonuna aıt olacak ve aynı ıeraıt a -

B. Stalin ikinci cephenin 
açllmasında ısrar ediyor 

ye kadar yaptıldan maçların hepsini tında ve mutabık kalınacak bir tao-
k<.zandılar. Henilz Vefa, lstanbul- rihte de Macar milli takımı Türki
spor gibi nispeten kU'VVeHi takım- ye'ye gelecektir. 
la.rla kartıla.tmadıklan için ekipleri- Lıtanbul muhtelitinin Almanya se
nin kuvveti hakkwıda katt bir kanaat yahati hakkında Alman lederasyo
edinınit değiliz. Diğer tarahan genç nundan henüz katt bir cevap gelme

eonra Rus - İDgll.U T• .Amertkan oyunculardan kurulan Kuıımp~alıı- diğiııden Macarların bu teklifine 
koalisyonun insanca Te malzeme- lar •on oyunlarda eski &'Ünlerini mlispet cevap verilece~! tahmin edil-

Mısırda: 

Mısırda sekizinci İngiliz or" 
dusu Mihver kuvvetlerini ta.ki· 
betmeğe devam ediyor. Son İn
giliz tebliği bu husuııta IU malu
matı vermektedirı cMihver kuv• 
vetleri dün bütün gün garba doğa 
ru çekilmekte devam etmİf vo 
kuvvetlerimiz tarafından takibe
dilıniştir. Bu unada 4000 w 
alınmışbr. Kuvvetlerimiz Elcla.
ba' yı almışlar, Fuka yakınına 
gelmişlerdir. Cephenin ceııup kıt• 
nunda motörlü kuvvet1er tara
fından kendi hallerine bırakıl
mış büyük miktıuda İtalyan lcuv
veti de esir edilmiştir. Bunlann 
arasında meşhur Trento tümeni 
kumandanı ve erkooıherbiyeai 
vazdır. Dün 59 İtalyan, 29 Al
man tankı ele geçiriJm.Ştir. Haa 
va hücumları geee giindüz de
vam ediyor. Kuvvetlerimiz Me.r
aa Matruh'a doğru teveccüh at
miştir.> 

Tebliğde alındığı bildirilen El
daha, Elalemen'in .55 lilometa 
.re garbındadır. Fulk.a, EIAle
meyn' e 75, Mersa Matruh 200 
kilometre mesafededir. Sah.il 
mıntakasmda.ld kuvvetlerin ıtank
lar tarahndan himaye edilerek 
çek.ilmeğe çalıştıklan, müttefik 
hava kuvvetlerinin, ricatin mun.
tazam ıe!kild.e yapıhna.llll& mey-
dan vermemeğe uiraııtıldari an
laşılıyor. Marqal Rommel ııer 
ride müdafaada bulunmak için 
tan:klanm korumak iatecliiindecı, 
cephenin cenup Iumundakl tank· 
lannı acele geri çelı:miııtir. Piya
de tanJdarla aynı tempoda çe
kilemediğinden, burada.ki ltal
ıyan kuvvetleri birçok n.oıktalar-
da çevr:ilmişlerdir. Burada İn.al
lizlerln büyük miktarda eair alaı-

cak1an tahmin edilebilir. 

Bazıların ihtiyati 
bitaraflığı harbin 
uzamasına mı 

sebep oluyor? 
(Bat tarafı l !Qci sahifede) 

(Bat tarafı 1 inci aahifede) 
menden 179 unu Rusyaya kal'fl 
.tevkettittoi ve bunJara 13 Macar, 22 
Rumen, 14 Fin ve ıo İtalyan tilınenJ 
.katıldığını ve bu auretıe Kı.zılorduya 
lı::arşı sevked.llen tümenlerin adecl.1 
240 ı buldujtunu söylem.lş ve beyana
tına devamla demı.,tlr ki: 

ce m.lhvere t1.stün oldUIWıu kaydet- arattıracak. maçlar çıkarmaktadır. mektedir. · 
ml.§ ve deınlşUt ld: Takdirle •eyrettiğimiz canlılıklann· Basketbol müsabakalan Bu zamanda. propaga.nda.nın 

- Bl9 blr meı:ıtQre farkı, m11tte- dan eaer göremiyoruz. İyi netice al- :ts.t. Sportif oyunlar ajanlı~dan: ehemmiyeti inkAr edilemez. Fa-
tl.klerln azm1nJ a.rsamaz n k:ıramıuı. malan tesadüfe kalmış bir tarzda Bölgem.iz Basketbol teovtıc m&aba- kat propaganda harbde herşey 
Mütteflklerln bu hareketi, be§erly4rtl 1 k' b k'ld 1 kala.rı."la 1!1/11/942 pazar gftnl1 Bey- ' 
tam blr esaretten turtaımaıt ıçın ya- tlynuyor ar ı u OC 1 , e ça ışma oğlu Halkevlnde ba.ş.lanacaktır. Her değildir, ve temeli olmayan pro
pılmlştu' & randıman alırunasma ıınkAn yok- taıınm.& açlk olm.ak üzere tek katago- paganda gülünç olur. Mesel~ bir 

- ŞlmdJye kadar Kızılordunun ka.r- Churchm'in Mo&konyı ~ti gi- tur. Bu kazşıla§IDada Galatasarayın ti ve elmtnasyon usullle yapılacak Alman gazetesi dlyor ki: cTema-
~~~t~t~~~:hı~~!3' ::J~ b1 Molototmı İngiltere ,.. Amerlb.- galebesini normal gördüğümüzden bu milsa.ba.ka.lara lştlrA.k edecek ta- yüller, başmakalelerle değil, da.ha 
vardır, Karşılaştığmıız gtlçlfı.klertn ya aeyahatl, tam blr anlatma ne ~nn~oalıla.ra fazla go~ yememek k:mllar mura.hhaslannm 11/11/942 ziyade havadislertn seçilmesi, 
ne kadar ciddi ve revltla.de olduğunu netıcelenınlşt1r. Nihat ır;a;erfn mtı.t- ıçın müdafaaya ebemmıyet verme- ta.rlhlne lr::a.dar saat 17 Ut 18 a.ra.!ın- b lıkl na d1s1n azılı§ gös.-
ve faşist müstevlilere kar§ı glrlşt.1- tefiklerde olduğ1ma fÜphe r<*tm'. lerini tavsiye ede~~ • da Bölgede a.janlığa. mlln.caatlan, ı:~ ~ u:;ellrlyo~.» Ol~bllir, 
ğfmlz kurtuJ~ş harbhıde Kızılordu- d~~~ :;~:_ ~~ ~; Beykoz • Süleymanıye ama bundan ne çıkar? şu veya 
~~~ bll:ı~t~ kahrama~h:Jr~- mez. Binaenaleyh Almanyayı imha Fener ntadının ilk maçını yapa- İzmit Belediye reisi bu ordular büyük bir zafer ka.-
n.12. Başka hiç btr3::k:t. ehlç b~ fikr1 ne kafamızı yoramavz. Fakat ~ ~.lan ilet ~mekdar kulüp Bey"oz yine beraet etti zand.ığı. vakit bunu bir gazete 
ordu fa.şist Alınan sfirilleri ile mütte- mtıerlzmi ortadan kaldırmak, hem ile Suleymanıye ıon yaptıkları kal'- tmıt 6 (Telefonla) - Bura belM.1- isterse son sahifesine yazsın, ha-
fJklerlnJn böyle bir hUcumuna daya- mtimkün, hem de zaruridir. tılaşmalarda aldıkla.n neticelere gl>- ye reisi B. Kemaı öz aleyhine mnıı vadis gözden kaçar kıymeti aza-
nam.az. ve bunlann hakkından ge- B. Eden'in meıaji re :kuvvetçe .. müsavidirl~r. Karııla!: ırorunma kanununa muhali! hare- lır mı? Bir hezimeti örtbas etmek 
Jemez. Neticede !ldncl bi: cephe ku- Londra 7 (A A > _ İngillıt Ha..rl.clye marun bu yuzden çe~ geçecegı ketten dolayı açılan 11dnc1 d~vaya için baş sahifeye en 1rl harflerle 
rulacak mıdır? Na.ıın B. Ed~n: Sovyet ihtll!llnln muhakkaktır. Yalnu Süleymaniyeye bugün asliye ce-z;ada bqlandı, Müd- n ' rsa azılsın kim alda-

Arka sıralaı·dan gelen birkaç ses 25 inci yıld&ıllnı.11 müııasebetlle B nazaran takımında genç oyunculara delumumtnın talebine uyulatak mu- e yazıll t 1 J'n ro ' 
.:Evet kuı:fulacaktır.• cevabını ver- Stallne gönderdiği mesajda .,tiyle di~ da.ha fazla yer veren Beykozlulann hakeme mevkufen cereyan ett1, Bu rurti? Gah ze ete t P yüll:Ji>aganri da. gacaky-
m.lştlr. yor: nefes bakımından ufak bir tefevvuk- seferki .suç, husus! işe.retli ve resml re ' usus ema e an 

~t:ılln, sözlerine şöyle devam et- .:Rus mllletln1n kahramanca mu- lan vardır. Müsabakanın berabere mühür yerine belediye reisinin lm- olana ve olguya dayanır ve yar-
mıştır : kavemetı, son y1.nn.1 dört ae.nede kur- veya Beykoz lehine kilçük bir fark- zasını taşıyan numara.sız ekmek kartı dım ede.rse işe yarar. Hakikati 

- Evet, er. geç ikJncJ bir cephe ku- muş oldugu b.l:nanm maddt ve ma.- la kapanması ihf 1 dahT d d. verilmesi idi. propaga:ndaya, taraftarlıp feda 
rulacaktlr. ikinci bir cephe yalnız nevt kudretini .ispat ediyor.• V f ıma • ı ıın e ır. Muhakeme, gece saat 23,40 a. ta- eden gazetelerin ipli~i pazarda-
blze lazım olduğu 1çtn değil, mütte- B. Eden mesajının sonunda. haJ'b- e a • Taksım dar devam ettı. Bitçok fQ.hlt.ler din- dır. 
tiklere de lazım olduğu ıçtn kurula- de olduğu gibi, hal'bden IODla da yir- .Şeref •tadının ilk maçı Vefa ile lendi. Müddeiumumi esas hakkında- Alınan dostlanmızda bitaraf 

lngiliz sekizinci ordu kuman• 
danı gene.ral Montgomery ga
zetecilere: cBu defa Şimalt Af
rika iııini tamamile temizliycC4S• 
iiz.> demiştir. Bundan, mütte• 
fik.lerin bir yerde durmak niye
tinde olmadık.lan anlaplmalı:.tar 
dır. Almanlara gelince, bunlar 

daha dar bir hatta, bilha.aaa Mı
sır - Libya hududundaki Halfa
~ geçidinde müdafaada bulun
mağı ümidediyorlar. 

Lond.ra radyos:unun bildirdi
iiruı göre, general Montgomery 
esir edilen Alman kumandanı 
general Ritner ile birlikte yemek 
~İ§ ve harita üzerinde duru
mu tetkik etmi;,tir. Alman gene· 
ralı MilıV>er dınumunun fetıa ol
duiunu kabul eylemi~tir. 

Dilnkil İtalyan tebliği Fuka ile 
MerM Matruh arUlllda ıiddetli 
muharebeler olduğundan hah.
tetnıekteclir. Bu tebliğ, Jngilizk.
rln Fııka'yı da zaptederek Meraa 
Matnıh'a yaklaştıklannı anlat
maktadır. 

Doğu cephesinde: 

Stalingrad V'C Kafkasyada ıid
detli çarpışmalar ohnuşsa da esas.. 
h bir değişiklik yoktur. Londra, 
Ruslann Tuapse'nin şimalinde 
bazı tepeleri geri .ıı.ldıklannı bil
dirmektedir. 

Merkerl Kafkasyada Alman
lar Ordzonokidze'ye doğru bir 
miktar daha ilerlemişlerdir. 

Uzak Doğuda: 

Salomon aclalarında mubaıe
be yeniden kızışmışbr. Yenl Gt
ne• de Avustralyalılar, ıiddetli 
yaimura rağmen ilerÜyerek Oi
vl yakınına gelmişlerdir. 

Hububat 
borçları 

Ticaret Vekaletinin 
vilayetlere bir tamimi 

Ankara 6 (A.A.) - Ticaret Vek:t'\ .. 
letJ, vallllklere bir tamiDı göndere. 
rek borçla.ndJkları hu1.mbıat mlkta• 
nnı muayyen miidıdetıer sonund~ 
alım merk:ezıerlne teslim etmemli 
olan müstah.slllerln bllümum hubu~ 
batı el koyma hükmüne tAbl olacaği 
ve bu suretle el konan hububatı da 
vaktlnd~ teslim etmeyenler hakkın .. 
da mlll1 kon1nma kanununun mu• 
addel 65 ve 65 inci maddelerlnh,l 
tatbik ed.llec~l hususlarında. borçlu 
müstabs!ller1n her vasıtadan istifu 
de edilerek aydmlatılma.ğa devallı 
edllmesını blldirm~tir. 

Veka.Iet, bu tamimi Ue haklarmdJi 
böyle a~ır müeyyidelerin tatbik.in• 
den borçlu müstah.sllleri sıyanet et• 
mek ıstemektedJr. 

İzmir' de gıda maddeleri 
fiatleri düşüyor 

tmıJr 7 (Telefonla) - Son blrka9 
gilndenberl gıda maddeleri fiatlerln~ 
de blr ucı.ızlama görülmekted.i::. Bu· .. 
nunla te.r;ı.ber piyasada durgunluk 
v&rdır. Sebep, fiatıerin daha fazla. 
dÜ§mesi ihtimali karşısında hal1oı:\ 
alış ver~e rağl)et etmemesidir. 

caktır. mı sene müddetle RWI .. İngiliz m1- Tahim d la k B ki miltalAasını serdederek guçun ıa-
Londra 7 (Radyo) _ B stalln dün sakımn e evest dalt'e4tnde 1kJ. mil aruın a yapı ca tır. un- bit oımarutmı söyledi ve B. Kemal memleketlere, ve gazetelerine H " b•l 

lradettığl nutukta, Udncİ cephenln Jet ara!~al'I 1'btrl111nJn dev~ ~~ ~el~i ~lamnızda işaret et- Öz'iln beraetln1 tstedl. karşı görillen stnlrllllğln yersiz • ususı .otoma ı 
ergeç açılacağından bahsettik.ten edecetJnı tebartlz etttrm~ tigımız Kibı Y CfllbeyazWan bu ıene Neticede, belediye relal B. Kemal ol<lu~u kısaca, umumt «alt&r müıaadelerı kaldırılacalf. 

• çok iyi bir durumda ıördüğümiizden Öz'lln beraetlne Sabahaddin Pala.hı- demik» şekilde anlatmak istedik. Ankara 8 - Mübrem ihtlyaçlal' 
kümenin •onlannda dolatan Tak- yık, Besim Unlu ve Çalgıcı Osmanın .lçfn bazı mütea.hhlt, doktor ve aaır 

Mecliste encümenler Bern elçimiz a.imlileri lra:v1ınmalann1 tabit bul- bir takım hllUı hakikat 1dd1o.la.rla dU::efle kille= ~ f4a ye verilen otomobil kullanma. m 
İntih b Bern 6 (A.A.) - Türldyenlıı ma:ktayız, . Şifli kulübUnUn en ıözde resmi makamları ışga.ı ettlklerJnden ' şi arş gaze e eaadesJntn kaldınlınası etrafında tet 

a atı Bem el ist B Yaku Kadri b a oıyunculanrıı kadroıuna toplamasına dolayı hantlanndıı ta.ldbat yapılmak polem~e dökmek hoşumuza klkler yapılmaktadır. 
Ankara 6 (~am) - Büyük gün !svl Relst ~ 1~ rağmen bir varlık gliıteremiyen Tak- üzere milddgiumumlU~ tezkere ya.· gitmez. Yoksa «Völldscher Beo-

Millet Meclisi encümenler inti- matnam:~ı v-ı:run~ : almliler~ bu ebiJcliklerlni antren zılmasma karar verllcll, balıtenı gibi ciddi bir gazetede 
habı pazartesi günü yapılacak- simde Harlciye Nazın ·da h~ man noksanına atfedebiliriz. Bir hayretle gördüğümüz, sebebln'l, 
tır. Meclis mutat toplantılanna bulunmuştur. .futbolcu ne kadar yüksek kabiliyet- Aldığı kok kömürünü mahiyetini bir türlü anl~adığı-
çarşamba gününden itibaren Şek •th 1· • • te olur-. olsan oynadığı takım a.ı>- satan fabrikatör mız ima ve tehditlere p&nnak 
başlıyacaktır. er 1 a 1 ıçın b.daılarile yanyana gelip idman İımJr 7 (Telefonla) - Naldöken basar, bazı noktalan açıkça ~-

tetebbüaler yapmazsa netice alamaz. Bu imkanı mevkiJndeki palamut fa.brtk'asll ~ renmek isterdik. Fakat, böyle 

ık• ]" b • . . Ankara 6 (Telefonla) _ Husuat buldukları takdirde Taksim takımı aldıA'ı kok kömüründen bir kısmuıı nazik bir devirde Ud memleket 
ı va ı ecayıf edildı bav Türk firmalannın teker ithali ligde Jyi derece alabilir. Aksi takdir- muhas&becısı İtalyan tebaasından arasında.kil zor imtihanları geçir

Ankara 6 - Bilecik vallsl B. Rıfat için teşebbüslere giriştikleri 13ğrenil· de sesıe ao~unda kUme değiııtirmeııi Barcotıye veren fabrika müdürü Con miş samhrd dostluğu boşuna. göl-
Şahlnba§'m İsparta vallllğlne, İs- miştir. rr · kadderdır. m.llll korunma mahkemesince 3 ny gelendirmekten çekinırieyi vazife 

rta D .. ' a.Eta Am rik d _ı B •k D hapsa mRhkfun eclllmlştlr Con bıı.-
pa vallst S:ılfthnddln'ln Blleclğe ıger tar n e a an ua eşı taş • avutpafa plshaneye ııevkedllmiştır ' b1liyoruz. Türkiye bitaraf Olmak· 
nakl"n tdylnlerı kabul ed!Jm!Jjtir. külliyetli miktarda ıekeT ithali için Şeref stadının ıon maçı Beşiktaş • la beraber, bu dootıu~unı 1ld taraf 

temıular yapılmaktadır. ile Davutpaşa arasıııda olacaktır. Bu Sovyet büyük elçisi lçi•n de çok faydalı olduğuna fna-
Hayvan yemi k~rşılagma mevsim bidayetinde ya- . Ankara. 6 (Akşam) - Mezun~n myonız. Almanyayı idare ed~n-Pekmezli lokumlar 

1 

•Takvime-
Şevval 2'1 - Hızır 18Ş 

S. İm. Gil. Öğ, tkı. A!ı Yat, 
"· 11,57 1,89 6,59 9'-42 12.00 1,83 
Va. & 58 '7,38 12.58 l&U 17,59 19.33 

Kadın Terzisi • 

SELiM EMRE 
Yeni model ve kuma~Iannı 

9 Blrlnctteşrinden itibaren tak-
İzmlr 7 (Telefonla) - İzmir şeker- imılr 7 (Telefonla) _ Palamut pe- nı Davutpaşalılann hız1ı zamanl~- memleketınde bulunan Rusyanın lerin de böyle dUşündiiklerıne 

eller! pekmezle lokum yapmağa baş- lldl'nln hayvan ye.ml olarak satılma- nnda olsaydı Beıiktaşa korkulu da- Ankara eefiri bugün Erzurum yolile eminiz. · dlm eder, 



Ne zaman ba{Mıızı darda 
hissetsek şunu demet~ adet edin· 
mlşlzdir: 

- Efendim... Nü1usumm az .. : M kt 1 · d ti 
Çoğalmalıyız... 60 _ 70 milyonu e 

0
ep erın era ıaa e- A d T l 

bulmalıyız •.• Ancak o zaman rıne uydurulacak vangar iyatro arı 
bambaşka bir mllll hüviyet ala- y b" · ik f l edeyim. Hahrladıg" ım lıimler bun· 
cagız" a·· .. k 1 d b hl "l'- urclwnuzun ırıc pro eayone 

. . utun me tep er e aa a an ı &; • ld " d $ h' T" t ,__d ' -- Latı'nı ' - Thr.-tre Bu ~öz t<!nkidçi ağızlan sustu· d 1 b' Udd b • tıyatrosu o ugun an c e ır ıya - 1lll ır: ı...cıı , LA ca 
w ' • • • • ers er, ır m etten en yanm b"" · d"' b w ·ı d"dL Le Eacholı"ers ' -- Eaa r rucu bir ilmi tıkaç vazifesi go- dah b 1 k d H lb rosu> utün unyaca egenı en ı ees, s , &....e11 yeu e. 

rüyor. o ileri sürüldü mü gftya ~~at ıc· a geç aş ama .. ta ır. kt ;:· klasikleri oynamak, bütün milletlo- Le Theatre deı poeteı, Le Theatre 
akan sular duruyor' ı . es kı ~rograma glr~ me e e rirn tiyatrolannı en iyi temsil eden d' Art, Le Theatre de la Grimace, 

Elbet nüfusu çok bir millet nü- yetışme . ısteJ.~n t~t 1 e "d da- eserleri eahneye koymak, arada hal- Le Canard Sauvage, La Chimere, 
Cusu az olandan iyidir Elbet ~~:kl':'ke şılme~ ~ e: .tarı e en~ e k e- kın zevkini okaıyacak tarzlara mey· La Petite Sccne, Le Theatre idea
lle.rfi'nun kesif Türkiy~l doğa· gı§lı ~ do ma kıgı kıçın -b ç~ ;r den letmok, hattl hazan telif eser gös- liste, Le Theatre d' Astr~e. Kim 

ev erın en çı ma mec urıye m e- k "b" h l'f f r 1 . bilir duymadığım daha kaç tanea.i 
cak. Zira, harbden evvelki ra- dirler Mektepler, zamanı gelmedn ktennd: gı. ı n;u te ı aa ıyet erı 
karolara ,,.öre bizler - Slavlar- 1· 1 b • kt b k b 1 t en ıne hır vazıfe sayıyor. Ve bu vardır) Kim bilir bu son senelerde 

,,, , evve ta e eyı me e e a u e me- .. _ ,_ .. h" d d h k · · kk"'l dan sonra - Avnıpa'da en fazla d'1_1 . d t 1 b .. .. "Ik tl cumleden olma.&; uzere senede ıç e a a aç tane yen~ı teşe u 
ı.ıı; erm en a e e, gunun ı aaa e- l . . el · • • ' 

rogw alıc.:ta'-'IZ" Cermenlerle ayıu . d kakta ,_ 1 B h t o ma:zsa bır defa hır cavangar > tı- etmıştır r 
>' "' .1 , rın e so ~a ıyor. u usus a . 'h 1 • 
tempoda gidiyoruz Hele şu ba- ·k· ti " ld " d h . h yatrosu rolü oynamayı ı ma etmı- Bu avangard tiyatrolan yalnız 
direde herkesin sÜah kuvvetile ştı liafye ertlço.gad ıgın lan şte rın mu • yor. Bu suretle yalnız seyircilerin Fransada değil diğer muhtelif mem-

k e sem erın en ge en ren ve va- k . . . d v ·ı k · · d 
ve müzavakayla ı..,nlmasına ar- ti · . k I . d e serıyetını egı , o e senyetın ı- leketlerde de teşekkül ettL Rusların 
1:1Jık birlm birinci şekilden iyi ptulr ~aa ~~ınm rn~ tepd~lrın .1ers aak- şında kalan tiyatro sever bir ekal- cThentre Artistique> i bunların belli 
ıt·. • , b a erıne gore tanzım e ı mcsı e na - . . d b" · d' 1 
bır siyasetle yakayı sıyırmış U· l" "d 1 • •. d'l lıyeti de unutma ığını ıze ıspat e ı- başlılarından biridir. ngilizlerin 
lunmaklığımız atide feyzini gÖS· ı~et~asıta 1 are erıne muracaat e ı - yor. cGordon Craig> leri ve AJmanlann 
tcreoek. mıı ır. Bundıırı tabiatiyle ~ikayet aklım· cReinhart> lan var. Ve hepsin.in 

Fakat nüfusun çokluğu, acaba • dan geçmez. Mademki tiyatromuzun bu vadide çalıoan daha bir çok sa· 
bütiin müşkülleri halledecek Çimento satışları seviyesinin yükselme!inden mem- natkarlan var. 
olan bir <ıfilozofal taş» (1) mı- İktı"•at Veka·letı" tarafından her ay nun olacaklardan biri de benim, " Şimdi yine cNuh> a gelelim. Evet 
dır? Bunun bir te\·ehhüm oldu- halkın müstacel inşaatile tamirlerine bundzın elbette memnun olmalıyım. cNuh> §İmdiye kadar görmediği-
ğunu 7.ann~ttirecek sebepler var. mahsus olarak verilen çimentonun Fakat, niçin olduğunu kestiremiyo- miz tarzda piyestir, Bütün avangard 

l\1csela IstaIJ.bul Üniversitesi bu aya ait dağıtma emrinin bugün- rum, bundan lüzumu kadar mem- tiyatrolan İşte hep böyle yeni Jj.. 
tarafından nı>sredilen der!!ide !erde verı"lecegvı·ne daı"r matu•mat gel- nun olamıyorum galiba. Günahimı I l 

~ ~ sanlı, yeni tarzlı eser er temsi etme-
prof~ör doktor G .• K. essler'in mı"•tı"r. Geçen ay halka mahsu-, ola- itiraf ediyorum. l ka 

_ v ye çalışırlar. Temsil edi enlerin ç· yazclıgı şu sat!rlan bırlikte oku- rak 300 ton ayrılmı•tı. Bu aya ait Avangard bir piyesi üzenerek 
.. ta kaçı muvaffak olur} Bunu isıa-

yahm: mı"kdarın arttırıldıg~ı zan:ıedilı"yor. tercüme eden müellifin, onu nefis b ... tistiği yapılmadığından henüz tes it 
. ... . . . .. . . .. . .. . . .. •· .. , . ... ... •·..... Diğer taraftan çimento satışları hak- bir şekilde sahneye koyan rejisörün kabil değildir. cNuh> un Pariste 
Jiilometre murabbaına isabet kında İkt~at Vekaleti tarafından ye- ve mükemmelen temsil eden sanat- muvaffak olduğunu ogreniyoruz. 

eden nüfus: ni bir karar verilmesi muhtemeldir. karların heyecanını duyuyorum: Aca Hatta Jacques Copeau'nun onu 
Avustı·alya'da 1 kişi, Karında'- ba tercümeı:ıin lisanı hoşa gidecek 

cCamedie Française> sahnesine çı· da 1 kişi , Rusya Asyasında 2, mD Acaba eser anlaşılacak mı) 

T h • h J kardığını da duydum. Fakat 1940 Brezil~·a'da 4, Arjantin'de 4. Ye- 3 }fi e V3Sl Acaba beğenilecek mi? diyorum 
.ı enesine ait her hangi bir Fransızca ni Zclanda'da 5, Orta Afrika'da ama; bu suallere verilecek cevabın 

neşriyat bulamadığımdan tevsik 
5, Şili'cle 6 kişi. müspet mi veya menfi mi olması edemedim. 

Bunlardan mnada nsati bir Pekmezle yapılanların lazımgeldiğini kestiremiyorum. . 
niifus kesafeti arzeden memle· fiatlerİ tetkik ediliyor Bunu düşiinür ve arıyadururken cNuh> un lisanı yeni, tarzı yeni 
ketler Amerika Birleşik devlet· biraz evvel kullandığım cavangard> olduğu kadar mevzuu e.dci. ~\ıh za-
kri kilometre ınurabbama 16 kişi, tiyatrosu tabirini okuyuculan:na manandan kolma, Hatırlatmaya Iü-
A \'rupn Rusyası 19, Türkiye 21 Şeker ıirketi, şehrimizdeki şekr- biraz izah edeyim. Tiyatro bolluğu zum var mı) Cevdet paşa merhu-
ki i geliyor. cilerle helva:~ı~~a. henü~ . yeniden içinde yüzen Fransızlar günün birin- mun cKısası Enbiya> sına bir göz 

Diğer faraftan şu memleket- şeker vermedıgı ıçın oehrımızde pek- de tiyatronun ıeviyesinin düşiiklü- gezdirmek cAdcm oğullarının bü
lerde fazla bir niifus kesafetile mezle yapılmış" tatlılar, tahan het- 1 ğünclen şikayete başlarlnr. Münek- yük bir bela görmüşken soma yine 
karşılaşıyoruz: vala~ yapılmaga başlamııttır. P~- 1 kitler, piyesleri chep gördüklerimize azıttıklarını ve yollarını sapıttık la· 

Çin 43, Japonya '\'e l{ora 135, mez ıle yapılan tahan he!vaslflın kı- benziyor, hep aynı terane> tarzında rını, tevhidi bariyi unuttuklarını> öğ
Ca\•a 314, Fransa 76, İtalya 133, losu 180 kuruştur. Beledıye, tahan cümlelerle karşılarlar. Bunun üzeri- renmek kifayet eder. 
Almanya 134, Hollanda 231, İn- helvasının bu fiatten satılması doğru ne Antoine, çok kısa bir müddet Mübeccel Yarar'ın tercüme ettiği 
giltere 265, Belçika 266, 1\hsır olup olma~ığını tetki~ etti~e ~~~ için bizim de ti.ratromuzun başına Andre Obey'in cNuh> unun da 
403. lamıştır. Fıatte gayrı tabıı bır yuk- geçmio olan Antoiıne, Hk aksülameli umumt manası bu galiba. 

Kapitalist ve endiistriel meın- seklik görülürse helvacılar hakkında göstererek «Theatre libre> adlı bir , h .. . . 
J k tl · d h f z1 b' ··r k t tak"b t 1 kt • . cNu > u Mubcccel Yarar çok ıti· e e errn n a a a ır nu us anun ı a yapı aca ır. nvangard tıyatro kurdu. Gayesı za· .. . . 
kesafeti •·e ziraat memleketleri- Tahan helvası ötedenberi h•ın · ·1 • .. ·· d b" nayla tercume etmış. Mıııal olarak . ., , . , ~ manın seyırcı erı onun en ır sıra · . .. 1 · 1 N h 
nin <laha az bir nüfus kesafeti halk tarafından çok ııırfedildiğinden vUkuat geçirmekten ibaret olan ve pı!.eaın ıon soz en ° an c u > un 
arzettiklerini söylemek doğru Belediye, helvanın fiati etraf1nda içinde hayat bulunmıyan eserlerinin muı:ıacııatmı aynen alıyorum: 
olmaz. Yukarıda verdiğimiz ra- büyük aliıka göstermektedir. yerine baştan başa hayattan bir par- cŞikayet gibi olmasın ama, hana 
kamlar vaziyetin böyle olmadığı- ça ol8.G1, bütün §ahıslann vakaya te- çok çile çektirdin! Bu tahammülü de 
nı gösteriyor. En büyük cndüs- İstanbul Emniyet sirini, 0 vaka karaısında neşesini, geçti artık, farkında mısın~ Beni 
tr! u!emlel;:ctl~ri~den biri. ol~~ müdürlüğü ye.sini, korkusunu, ümidini anlatan, ~ir ~ahçeden kaldırıyor ve bir kaya 
Bırleşık Amerıkn nın az bır nu- H b ld " .. . t tahlil eden piyeslerin oynanması ve uzerıne fırlatıp yapıatınyorııun ..• 

.. i t .• k a er a ıgımıza gore emnıye . . . . "'k D l b 0 . . d ık 
fus kes.ıfet arze mesıne mu a- .. d .. .. B K· C b"k B d ı bu suretle tıyatro sevıyesının yu - arı ma unun a ıçın en ç mıya h" . tc ·r b" . t t .. d mu uru . amran ur ı ur ur 1 b l 

ıl ı~ ntsı ır zl ırkaatl ~l"Lld gu en valiliğine, Burdur valisi B. Haluk selmesiydi. . k ça Ea arım. R bb' B . . . . 
\'e zırna meme e erm en ma- N"h t p .. . d J b 1 • t Antoine cTheatre liber> ı ura- vet ya a ıml u ışın ıçın-

1 il 1 d C Ş. ı a epeı nın e stan u cmnıye • ., . 
dut o an o lan a ve ava, l· ""d"" ı ••W •• t" . l . k l l rak bugünkü Fransız hatta Avrupa den de çıkacagrml Haberın olsun! • "k , ın· mu ur ugune nyın en arar aştın - , . • . . 
malı Amerı ·aya nazaran n us- t B h tak' . b .. 1 tiyatrosunun temelini attı Antoıne - Artık hıçbır ıey a:ılıyamaz oldwn. 

2 16 d f d h k "ft" mış ır. u usus ı emrın ugun er- · F 
ça 1 veya e a n a esı ır. d ·ı · t t bl'W• b ki ek d" ın tiyatroda yaptığı bu inkılôp o de- a.kat ne ehemmiyeti '\'ar. Olsun ol-
Ve diinyanın nüfusça en kesif e Bvı aKy; e e ıfgı 1. e ti~nd~' .. tetl"~~·.. rece esaslıydı ki derhal mücadele sun, yine senin yolundayım... Yi,i.-

1 k t . . • b" il t:.d· . , amrL'lll, aa ıye , urus ugu, Th. .. 
1
. 

1
. 'ı' l d 

meme e ı. zıraı ır n '\'« ısıne "f • b vl I .. . 1 ,_ d" .. t t başladı Ve neticesi olarnk c eatre ruye ım yürüye ıml anız sen en · b I l'\ 'd vazı esıne ag ı ıgı e ır.:en ısını anı - · . • . 'w· • 
mahk u unan Iısır ır. . k 1. "d d l d libre> tutunamadı Fakat Antoıne, hır dılegım var. Benı pek yalnız mış ıymet ı ı are a am arımız an · . , 

· · · · · · · · ·· · .. · ·· · · · · · .. .... . ..... . ... . . Jd - "b" B H lUk N"h t d 1 t yaptığından emin olıın bütüıı ınsan- bırakma. Ara sıra benımle ol. Ara 1 

Göriiliiyor ki biz de hiç geriler- ho lugu gıb 1 
• ha. . ı a da v~lda~ tar gibi me"us olmayarak çalıştı ve sıra ıesin ... hiç olmazaa sade nefe-

d d .. . 1. A ·ı 'd b"I ·ı r u un ya ancı ır sıması egı ır. • ,, . • ., v 
e egı ız. merı ~a an ı e le • Eminönü, Fatih kaymakamlıkların- İsmile de bir tiyatro tesis ederek sın. Hatta yalnız ışıg~n .. l~ıgıın tan• 

deyiz. Diinya iizcrine bir nüfus f"k' ı · · d d n h ·· k·· " ·· t"" d da, Belediye mektupçuluğunda, İs· ı ~r erının proJ?Agan. a~~~~ . ~vam m.' er gun u emegımın us un "en 
galebesi çalmış sanılan Rusya- t b 1 1. . 1 . .,. d b" k etu. Sonra tayın edıldıgı ıkıncı res- eksık olmasın. Ve hoşnut oldugu· 
ııın değil Asyasından, hatta en an u va ı muavın ıgın e ır ço Od . 'b . . • • . d 
kesif mıntakası olan A\TUl>asın- mez.iyetlerile beraber herkese ken- mi Fransız tiyatrosu olan eon nun ıntı aı, emnıyetı, 1manı Jçıı:1 en 

d . · · d' · k k ti' b" "d miidürlüuünde de tiyatroya sayısız çıkmasm 1 Memnun olmak lazım. elan biJe iistiiniiz. Keza: Belçi- ısını sev ınnış, ço ıyme ı ır ı a- ., D " "" . 
knnın yahut İngilterc'nin Al- recidir. Her ikisine de !)"csıi vazifele- hizmetler etti. ogru degıl mı) Ben memnunum! 
many~"dan iki misli kalabalık rinde muvaffakıyetler temenni ede- Antoine'ı cL' Oeuvre> adlı avn?- Memnunum! Memnunum!...> 
olma 1 büyiik mana ifade etmi- riz. gard tiyatrosiyle Lugne Poe takıp Bu ıon sözler söylenirken alai-
ror Şayet yegane amil nüfus tı· - etti. Tiyatroyu ıeyircilere yaklaştır- müssema gökte bir tamp işareti 
kış;klığı ol:sayclı, l\lısır'ın fira- Bir çocuk otomobil altın-ımaya, tiyatroya ruhi tahlilleri so~- gibi parlar. 
nmlar devrindeki gı·bi hala tek· d kal r k ""ldu" maya, eskiden karışık olması _hır Seliın Nüzhet Gerçek 

a a a o • t 1 . l verıne mil diinyaya Efendilik etmesi .. . . . . . mezıye sayı an pıyes er ,, . . -------------
in r d " Şofor Hıkmetın ıdaresındekı 2288 mümkün olduğu kadar aadelermı M l d k" "th 1" 

Z1ş'?.1ghc ır. ı. ""f b "" ""k k numaralı otomobil evvelki akıam oynnmağa baoladı avna ar a ı ı a at 
up esız nu usun uyu ıy- B "! d B k ı dd · d · 

metini inkar edecek değiliz. Fa- .j0 f un al ak a at ~a esın e~ Lugne Poe'yl cLe T:heatre du eşyası 
kat kı'-·metli olan istihsal edici ~· er en yo un .arşı a;a ına geçme ,.Vieux Colombier> adlı tiyatrosiyle Anadolu ve Trakıyadıuı ıehrimize 

.ı •• '. • ısteyen Menahım oglu 7 ya~ında J C ak" · V · · · ı ll tt v "b" 
niifu tur.. Şo.yle. b~r ı 8 mılyonlu Yudaya çarpmıotır. Yuda otomob._ aclqueş 'b" op~au t dıp ettı.·ı·k e pı- gr·etılrı en mb a barınkaatd!ı dar Aıgı gıd ı 
Tiirkiyeyı zıhnımııde tasavvur 1. k I ki . 1 d b" ._ yes er gı ı mızansen e yesıı ı yap- ıat er ıer es ıra ı ıgın an na o-

. . • .. ın te er e erı a tırı a ır KAÇ met- b l d D ıı· J t B t l k dil "th l• t ·k edelim: Şımdı vasatı olarak gun- .. "ki k v 
1 

maya aş a ı. u ın, ouve , a 7 uya ıev e en ı a a e~yasırıın mı -
ae iki saat {amma adam akıllı dre hsurluS enere. h agır :aralcalndmı~ı' gibi çok kıymetli yardımcılar buldu. dan da çoğalmıştır. Vapurlardan 
fk er a en Jor1 astaneşıne a ırı - U" d"d" . B" k affa.le .. kl til 1 dak" l h lat 
·i ~at) 5a!~yorsak,_ orada, bey- mışsa da biraz sonra ölmüştür. Ço- grlaşh,k ı ıştdı. ırLeço Thm:1~ d ı- yu e denhmlavbna arı -~- kt ab"l elt

nelmılel olçude sekiz saat çalışı- v d" d"I k .. yet er azan ı. c ea re es yasını er a oşa tmAA- a ı o a
lıyor. O takdirde daha şimdiden cu.~lun ~ese 1 hmuayen~ e. •.ere go- Artn da baıında Berny ve bilhassa rr.ıyor. Halbuki Ticaret Vekaleti, İt· 
l 8 milyonumuz dört misli arttı muM~"esıddn~ ru 88! verı ~ı)şu:. d B J acquea Rouch6 olduğu zaman ken- halat eOYAsının derhal yerini bulması 
il kt. . .. u eıumurnı muavın erın en . d' k h t b. k" pmı•tı · · ·· ""ki ] k d 1 eme ır. Kudretimız de oyle. z· y hk"k l le ıne ço usus ır mev ı ya ~ · ıçın gumru ere ya ın an men:u 

Ve bu kuru nazariye değil, tat- ıyaV ~gan .. ta ak~ ata { 
1 
oymuş- Yalnız bütün bu avangard tiyat- olmaktadır. 

biki kabil bir şeydir. Lafla, kon- ~~r. H~yı ~u~e . 1~ ya a anan ıo- rolarının tuhaf bir tecellis.i var. lşe Ticaret odası oda meclisi lzasın
feransla olamaz şiiphesiz fakat or ~ et 1 a e~~~ e: k l ve seyircileri kendilerine alı~tınna- dan Antalya nakliyat oirketi sahibi 
milli mane\'İ şahsiyetimizin he-1 d --: en otomo 1 e geçe~ CCl Y? - ya baıladıktan bir müddet sonra B. Mehmet Sipahioğlu dün oda mec
plmizi yine hepimiz içn çalışmak k a Jtimke yokt\ ~ocu~ .~ırden~re onlar da yavaı !fava~ hüviye~ler~i lisine bir takrir vererek ticart aaha
(izere tcşkil§.tlanmağa mecbur oşara ot~mo 1 .n onune çı tı. değiştiriYor, artık yenilik getıremı- da ferahlık temin edilmesi bakımın
kılmasile olabilir. Olmalıdır da! Fl~n yipdag~ v~kıt kk~~ad~n ka~a yerek eskilere benziyorlar . . Yahut dan bu mahzurun ortadan kaldınl
Bizi sıkıntıdan çıkaracak, adetçe 0 uK un a enık a ~·atım yo. - dağılıyorlar. cVieux Colombıer> de masanı ve Haydarpaşada boşaltıl
fazlalaşmaktan ziyade istihsal tu1i) 8.za'!a b~cu ·~.be ı~et ve~d~. diğerlerine nispetle daha çok yaşa- mak üzere aıra bekleyen seksen mav
ı;aati miktannı arttırmak, müs- d .e~ı!~;· kun mu?cı;ıu~u~nı.f dıysa da tutull!\madı. Onun anane- nanın derhal tahliye ettirilmesini ia-
mirlcştirmektir. e ıştira 1 e ~za ~erın ı:_ . ır eıt~ sini cLes Quinzea> adlı diğer bir temiotir. 

Esasen bugiin içiıı birinci şık yapılmıştır. M~ddeıumumılık tahkı- teşekkül idame ettirmeye baılndı. , ... .,,."""-mnnwıııınn111mu11111111111 ........ , .......... 
.. ıki" d w ·ı ancak ikincisi kata de,•am edıyor B d f •W• • N h dl Turan Azı"z Beler nnm ın cgı , · u e a e.eyrettıgnnız c u > a ı 

mümkiin. (V~ - Nıl) eseri oynıyan bu teıekktildür. 
Ankarada sabuncuların cNuh> tan bahse başlamadan ev- S E V D A 

(1) Eskimiş bir tllbir olan chacerl toplantısi vel tiyatroya yenilikler getirenlerin &.\ 
telsefü kullanmak istemedim, Eski A k 
1 l b k .. - 0 ıu al n ara' da bugünlerde bir sabun- arasında Cemier·nin ismini zikret• s mya~er er, a ırn surunce ı - 1 . . 

1 1 
" -

tın yapmak lçln bir cczn nrarlarmış, cu ar cemıyetı top antısı yapılacak- memenin büyük bir hata o acagını 
Ona da dllozofal taş. derlermiş ma- tır. Bu toplantıda sabun tipleri hak- ve bu avangard tiyatrolarının aa)'Jt" 
IOm. kında karar verilecektir. lıının daha oek cok olduiunu illve 

ROMAN 
Her münevvertn okuduğu mev-

simin kitabıdır. Okuyanlara 
sorunuz. lnkıIAb Kitabevi 

İıtihıal bölgeleri her 

hafta 1 O maddenin 

fiatini bildirecek 

Şöyle bir konuşmaya şahit 
olduk: 

- Ne yaptın sen? •. 
- Ne yapacağım?. Çaktım! •. 

Fizikten ••. 
- Hamdi?. 
- O da topçu! •• 

İstUısal bölgelerlnln her haftaki fi- Ötede ba§ka bir gurup yine fi-
atlerden Istanbul, Ankara ve İzmir zik öğretmeninden bahsediyor: 
belediyelerini telgrafla. haberdar ede- - Sorma.. Fizikçi öyle bir ekl
ceklerinl yaznu.ştık. Tlcar!t VekA- yor ki şaşarsın ... Kızlann on dör
letlnln bu husustaki karan dlln be- dünü de gürletti •• İçlerinden yal
Iedlyeye ve alAkadar da.kelere tebll~ nız 119 l\lelfıhat j?etmis ... Erkek
edllmlşt.1r Tebliğde hangi maddele ]erden de dört kişL •. Geri kalan
rln tlntlerl hakkına. malQmat ve- ların hepsi atmışlar 42 likleri! .• 
rllcceği yazılmakta.dır. Bunlar, sa- Onlan ildeta hayretle \"e nıe· 
deya~lar, zeyt.lnynlt sabun yemek- kJ dinr duk Benim es 
llk zeytinyağ, tnsuıye, p1r1~ç. nohut, ~a a ıyor · !1 · 
kuru bakla, patates ve beya:ı: pey- lı~d~n olan arkadaşım kulagıma 
nlrdlr. egıldı. 

Müstahsil bölgesi belediyeleri, her - Ne çok dönüyorlar... llay-
haftaki flatlerl İzmir, İstanbul ve rettir! .• Halbuki biz ikmale bile 
Ankara belediyelerine telgrafla bll- kalmaktan son derece korkar, ge
dlrirken oralardan klınln ne flatıe, celeri kllbuslar geçirirdik... Jlat
ne miktar mal topladı~ ve ne yoldan ta evlerde babalar, anneler, ço
nereye götürdüğü hakkında da ma- cuklanna sıkı sıla tembih eder-
h1mnt vereceklerdir. Icrdi: 

Büyük şehirlere giren mallann _ Bak sınıfta kalırsan artık 
da~ kontrol altında bulundurulma- bu eve girmek yok! .. 
sı güç olduğundan yenl karann ucuz- .w. w 
Iuk ve bolluk tem.ini bakımından her E\•et arkadaşınun dedıgı dogru 
clhetçe faydalı olacağı umulmak- idi. Bir zamanlar smıfta lmlmak 
tadır. bu lı:adar ga)Tl tabü, bu kadar 

Piyasada sıkı teftişler iyi netice- miithiş, bu kadar korkunç bir 
!er vermektedir. Birkaç gündenberl şey addedilirdi. 
!ıatlerde durgunluk vardır. Patates GeJgelelim şimdi! •. Benim ken
!iatıert diln dllşmeğe b~amıştır. di tanıdığım beş talebe \'ardı.r. 
Yağ. kMu:U sebze rıatıerlnde de dfl..mıe Bunların üçü bu sene dönıniiş! .• 
temayulu varclır, llalbuld bi:zim :z.amanınuzda 

12 tüccar 
Borsa harici satı§ yaptı· 
ğından ceza görecek 

T!caret ve zahire borsası memur
lannın Anadolu ve Trakyadan İs
tanbula gelen her clns mallan iskele 
ve ıstasyonlardo. dalml teft~ '\'e mü
rakabeyc tftbl tuttuklannı yazmı,
tık. 

Her nevi yiyecek rnndde!erln.ln sa
tışlan borsaya. alındığından ticaret 
borsası memurlarının iskele ve is
tasyonlardaki vazifeler! ehemmiyet 
kesbetm.,ıtır. Gelen malların kimlere 
aıt olduğu ve cinslerı günü gününe 
borsaya blldlrtımektedlr. 

Mal getirenler bunlan ne flatten 
ve kimlere sattığından da borsayı 
haberdar etmeıte mecburdur, Bu su
retle mü5tehllkln eline gidinceye 
kadar tlatlerdekl tcreftü meydana çı
k:ınlmakta vn mallann orta.diın 
kalkmasına mO.nt olunma.ktndır. Fa
kat bunlara rağmen kaçak sııtışlann 
sona ermediği görülmektedir, Borsa 
harici satı~ yapan on iki tüccarın is
mi, cezalandınlma.k üzere dün tica
ret odası oda meclisine vertlml.ştlr. 
Bunlara beş liradan yüz liraya kadar 
para cezası kestlecektır. 

Kumbara ikramivesi 
İkinciteşrin çekiliıinde 

kazananlar 

bir sınıftan en kabadayı 10 - 15 
kişi ikmale kalır, beş talebe ya 
dföıer, ya dönmezdi. Hatta bütün 
sınıfça geçtiğimiz seneleri pek iyl 
hatırlanın. iki sınıfı birden ge
çenler bile \•ardı. 

Acaba o ,·akitıc.r mektepler ve 
imtihailllar sıkı değil mi idi? •• 
Yoksn biz mi daha fazla çalışır
dık? ırİpkau kalan talebe ftdeta 
parmakla gösterilirdi. 
Şimdi vaziyet tamanıile tersine 

çe\Tilmiş. Öyle ki bir çok talebe 
sınıf geçmeğl Meta tayyare ile 
denizaşın yapılmış biiyük bir 
rekor, bir kahramanlık adcledi
yor. 

İşi yalnız: 
- Efendim çalışmıyorlar •• Ver 

zılgıtı da bak nasıl yola gelirler! .• 
Mekteplerde sıla yok efendim •• 
diye ele almamalı •• Bu işi umum! 
bir dert olarak tetkik etmek la
zımdır. 

Beri sıruf dönenler arasında 
pek atA çalışkan çocuklar ıröril· 
yorum. ZekaJan da hiç kıt de
ğil... Buna rağmen, talebe dili 
ile söyliyeyim, yine de çaloyorlar. 
Sınıfta kalanlar gayri tabii şe
kilde çoğalmıştır. 

Neden acaba? .• 
Birçok memleketlerde nasıl 

uvefatı> lar çoğaldığı zaman bu
nun sebepleri heyetler tarafın· 
dan incelenirse, bu iş de aynl 
ehemmiyetle karşılanmağa de
ğer... Hikmet Feridun Es 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirden lstanbula gön· 

rilen mallar 
Türkiye İş Bankasının kumbnrah 1 . · 1 b ı 

ve kumbarasız kficük caı1 hesaplan zmır 5 - Beledıye, staıı u a 
arasında tertıbeyledlğl 1942 ikramiye yapılan satışları kontrol etmekte ve 
plftnının iklnclteşrln keşi.desinde ken- ta .. dikten geçilmeyen malın ıevkı
dilerlne büyük ikramiyeler isabet yatı yaptırılmamaktadır. 
eden tallhlllerin Wmlerlni, hesap nu- Belediye, lstanbula meşru ıe1tilde 
maralannı ve bulunduklnn şcblrlert yapılan satı~lara milsaade etmekte
bildlrtyonız: dir. Ancak, lzmirden satılan ve fa-

1000 liralık ikrnmlyeyl Konynda turası tastik edilen malıı:ı lstanbulda· 
5069 hesap numıırnlı Tevfllt '\'e 600 k. ı d b'l' · 1 
liralık lkrnmiyey1 de İzmJrde 9745 he- ı a ıcının a ı ınmesı şart tutu -
sap numaralı Alt kazanmıştır maktadır. 

250 ~er Ura kazananlar: Ankarada Faraza, lstanbulda bir manifatu-
38462 hesap numaralı Alt, Beyoğlunda racıya nohut sabşı katiyen yasaktır. 
7671 Vahe. Gönderilecek malın lstanbuldoki alı-

100 er lira kazananlar: Emire 3068 cının o madde üzerine ötedenberi 
(Zonguldak), Mediha 5542 {Samsun), iş yaptığının vesikalarile ishah l8z.ım• 
Mehmet 6()9 <Kayserl), Nejnt 7652 gelmektedir. 
(Bursa), Mustaro. 4057 (Balıkesir), ---------
Turgunt 611 <Antalya), Ayla 27933 KÜÇÜK HABERLER 
{Ankara), Handan 8323 (Ankara>, __ _.;... _______ _ 
Andan 44141 <Istanbul), Gülen 75075 '·· •. , 
(İstanbul) Oilrel 97558 (İ3tanbu!) * Evvelce Kuçulcpazar ve Kısıklı 
Yalçın 10908 (Kadı.köy), Dün1ye 68GS nahiyeleri emniyet başkomiserliğinde 
(Galata), Muammer 24684 (İzmlr). bulunmuı olan B. İhsan Fatih kazası 

Bunlardan başka on hC68p ı;nhibt- e~n~yet ba~komiserliğine tliyin edil
ne ellişer kırk he.sap sahibine y1rm1 mıştir. 
beşer ura' ve altmış hesap snh!bine de * Aydın vilayetine tabi Naz.illi 
onar Um isabet etm~. Bu keşide kazasının Horsunlu nahiyesine bağlı 
ile 1942 plfınının Uıtblkatı sona er- Gereniz köyile Fethiye köyleri bir
dlğlnden Türkiye İş Bankası 10~3 yılı leştirilerck bir köy haline get1rilmi~ 
için isabet nisbeti dnha gent.ş olan tir. 
yeni bir ikramiye pltmı hazırlamış * c. H. P. Knkırkby kaza kongıest 
bulunmaktadır. 8/ 11/ 942 pazar günü tam saat 10 da 

Bakırköy Parti binasında toplıınn

İzmir' de bir tren kazası <'aktır. 
izmlr 4 (Telefonlal - Bugün saat 

19 dn Gaziemir istasyonunda tren kn
zası oldu, Alsancak ıstasyonundnn 

Aydına hareket eden mara.şandlz tre
ni, Ödemişten İzmlra gelmekte olan 
otorayla çarpıştı. Otoray yolcu!ann
dan Oçü ağır. sekizi hafit yaralandı. 
90 yaşında Fatma Polat isminde bir 
kadın çok a~ yaralıdır. Diğer ajpr 
yaralılarla beraber hastane:ve knldı
rılmıstır. 

1 Günlük Borsa 1 
6/ll/ 194Z rıatıerl 

Londra. üzerine ı sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine ıoo 
Madrld Qzerıne ıoo pezcta 
Stokholnı üzerine 100 kuron 

5.22 
130.50 
30.025 
12.e:ı 

31.155 
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IRADYOI 
Bugiiııkll prorram 

HERMk. 'de "AKŞAM_ a sım .. 
MUZEYYEN SENAR 

MUHLİS 
13,30 Program, 13,SS Türkçe plU:-

lar, ıs.~ AJana haberler!, H Rtyase- Kemani NECATİ TOKYAY ve 24 kişllJk 8az Hey'etl 
tlcmnhur bandO!ll, 14,30 Ankara son- SABAHADDİN'ln ylllp besteledlfl 
bah r at koşulannın ta.ıım1nleri, E F E N 1 N A ş K 1 
14 40 Te?Mll, 18,03 Dans oritestrası, 

ı 45 Radyo Çocuk Kul bü, 19.SO 60 K.İŞILK MİLLi REVÜ 
A haberi rı. 19,55 Niha~ent ma- Yann saat H de yukandakl Programla 
k • dıı.n ~ 20 15 Radyo ga- ,._ ______ t Ç K f S 1 Z 1\1AT1 NE ______ ,, 
se 20,4 K lhlr~...t.Ar maka.- ~ • 

m d n r · r, 21 Konuıı , 21,15 ••••••••••••••••••••••••' 
Din ylcl Is itleri, 21.~ Konuşma, "'ı 
2 on or ·e 2,3 Ajans ha-

rt e r 
J" nn ~hkl pr ram 

8 3 Pro m 8,32 M k (Pl.), 
8.40 Ajans h r eri, 8,55 MU • (Pl.). 

B bir k p 

B. KİLİSLi ARSLAN 
\EFAT ETrt 

G ant p müdafiler nd n ve örlt ı 
ki re mnhkMn ı r1 evrnk müdürü 
yü b ı K il Arslan vefat etmLşttr. 
C esi b n 7/11 942 ö&le :na-
m n an ra Ü küdar'da Yeni 
cam den a ar • K racaahmettekı 
aile kabristanına. detnedUecektlr, A1le 
ve d nn ı tnrlye l'der. Tanndan 
ra t dll r • 

,.ı Filmler Tacı ·~--.. 

ARJANTiNA 
Renkli 

Yuz binlerce İ.stanbul halkına 
hayranlık ve saadet saçıyor, 

BETTY GRABLE -
DOWE AMECHE • 

2 net Hattanın 
Son günlerine yetlşlnlz. 

Aynca: 
İstanbulda 11k defa 

ÇAM SAKIZI 
Al TIN ARAYICISI 

~ MARMARA• 
<-

.. ftUG'tlU 

1 PEK SİNEMASINDA 
! Büyik Film birden 

1-Kan Vergisi 
GENE TiED"U ve RONDOLF 

8C01T tarafından 

2-işkence 
İNORID BEllGMANH 

ROBE&T MONTGOMERY'nm 
emsalsh ıareUe yarattıklan 

bir fDm 

1 

Siirtiik 
Siirtiik 
Siirtiik 
Siirtiik 
Siirtiik 
Siirtiik 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

İstanbul Sokaklnnnın 
kadını 

Pollsln peştnl bırakma-
dığı kadın. 

Lüks hayat kadım 

Beyoğlu Barlannm 
knclm1 

Türk Filmlerinin en 
gilzell 

: Herkesin beğendiği filın 

Baş Rollerde: REFiK KEMAL - HALiDE -
ZEFRA - A VNl - YAŞAR - NADİDE -
ŞEHIME - REŞiT - SELAHADDİN - MU
AMMER - MÜMTAZ - NEDiME - Yüz
lerce FigÜran. 

' 1 ELHAMRA l-1 
Bu Çarşamba akşamı 

Melek ve ipek 
Sinema1annda aynı zamanda 

Tamamen renkli •.•..• dünyamn 8 incl harikası 

Bağdat Hırsızı 
Artistleri 

Conrad Veidt - Sabu .. Gune Duprez 

., 

T AKSiM SINEMASINDA 
Şimdiye kadar görülen Türkçe fim1erln en mükemmeli 

KÖY KIZI 
Türkçe Sö~lii Türkçe Şarkılı 

Hlssf, ahlW hArlkalar fibnl 

LEYLA MURAD T AHiYE MUHAMMED 
YUSUF VEHB/ 

Okuyanlar: MUALLA IŞILA Y SUAD GÜN 
BESTEKAR - SADi IŞILA Y 

< , 

• ŞARK SiNEMASINDA • 
~::r!: tumının HiLDE KRAHL'in 

Dillere destan ol:ı.n Saheserl: 

ANUŞKA 
Bü.yük muvaffakıyetle ve rn bctıerle devam ediyor. 

Ehemmiyetle Dikkat Nazara " 
Bu hafta her gün sant ı de umum! istek üzerine: 

MARIKA RÔKK ~11~~~J!ı;attıRı 
ŞAHANE DANS 

Lütfen 
Dikkat 

Saat d• matlnesl Jçln bilet alnnla.r aynı blletıı 
UO aeansındn. (ANUŞKA) Fllmtnl dı 

g6reb1llrler. 

~--------------------------__, Bugün sa.at 1 de tenz11tı.tlı maUne 

YARIN AKŞAI\I 
Beyoğlunda fstikUU Caddesinde 

ISTAIBUL GAZiNOSU'nda 
Hanende ACYAZAR'ın 44 üncü ıan'at . 

hayatının yıldönümü 

içkisiz olarak A l A B A il O A Revüsü 
Büyük tlstadı seven l\lüzisyen1erinin lştlrakile pek zengin bir 

programla kutlanacaktır Telefon. 40574 

Pek yakında Gazlnomuzda. EKREIU ve CEMAL REŞİT kar· 
deşlerin yaup besteledikleri 

A L D 1 R M A büyük Revü 

Düyük bir faciayı tns\'lr eden blr dram ... Allahın ve ınsanlann 
adaleti ... Müthiş bir adli hatanın feci netlccst •.. 

HENRY FONDA -
MAUREEN O' SULLlV AN 

RALPHE BELLAMY 
Glbl müstesna artistler tarafından yaratılan 

BIRAKIN YAŞAYALIM ! ... 
Filın1 bu çarşamba matinelerden itibaren 

5 ü M E R sinemasının 
Fevkalade program olacaktır. 

... 
Bütün Dlinyada Meşhur dah1 Viyolonist 

J A S C H A H E 1 F ET Z' in 
Andrea Leeda • Joel Mac Cree - Gene Reynolda 

ile beraber yarattığı 

İLAHİ KEMAN 
Musiki hlrllı::asında bu hafta 

S A R A Y Sinemasında 
BQtthı aeylrcllert gaşyedlyor. Musitı dalgalan arasında ıeçen 

mvezuu be cidden callbl dlkkatttr • 
Suareler tç.ln yerlerlnlzl evvelden aldırınız. 

sınema dtınyasının en btıyt1k za.feri .• , Tıp fakülteıi dekanlıg"' ından: 
Shıema llem.lnln e§&iz btr phesert olan Karar büliaaııdır Türkçe Fnki\ltemiz iklnci lCJ hastalıklan klinlRlnde bir uısta.nlık mQnhald1r, • T Tallp olanlanıı Yal>e.ncı dll bilgim imtihanı yapılmak üzere tarihi 11'-ndan 

İhtlklr 42 409 D~--1-- Aç ıt!baren on beş giln zarfında dekanlık Jı:alemlne müracaat etmeleri, «1060• Mlill korunma kanununa muhale- ~....... .,., 
retten Beyoğlu İmam sokak 12 nu-ı Liseler Alım, Satım Komisyonu Reiıliğindenı 
marada bakkallık tıcaretlle meşgul 09nlerdenber1 İatanbulu yerinden oynatan bir harika Komisyonumuza batlı altı yatılı Usenln 1942 malt yılı thtlyacatı olan 
Dimltrt o~u Yani Yuvanldla hakkın- L A L E ' de 29750 kilo zeytlnya~ın 22/XI'942 gününde ve 18500 kilo toyun tuvrntıan-
da Istanbul İkinci Milli korunnııı. "· -
mahkemesinde cereyan eden muha- nm S/Xl/942 glliıllnde tapalı zart usuıne yapılruı ekslltmelerlne talip zu-
kcmesı neticesinde su,.lunun flill sa- eereı yollan açan en büyük P'llnıdlr. bur etmedlthıden bir ay pazarlığ'a bırnk:ılınıştır ve 12/Xl/942 pertembe 
bi ld '"' d illi k kan .._ Buıtın aaat 1 de tenzıııtıı matine. J/11 glintı saat 15 de plyaaa tlatlert göz önünde bulundurularak pa.mrlıkl& yapı-

t o Uı;un :ın M onınma u- ·-••••••••••••••••••••••• .. ıaca.k eksiltmesinde uygun flat verenlere 1hales11cra edilecektir. İsteklllerln nunun 59/2 4 ve 63 üncU mad- ~ 
deleri mucibince y{lz llra aa-ır para ta.nunt ves1kalan ııe birlikte sözU geçen gün ve saatte komisyonda. bulun-

ce-msı ödemesine ve üç ny mUddetle Vatman Bı'letçı' alınacak malan. .1200. 
~~:~a:ı~ı:!S:!d~~~~~e;!~~~: 9 Belgrat Devlet Orman lıletme Revir 
ti inde ücreti suçluya alt olmak Uze- l t b 1 El ktrik T T·· 1 • 1 t l l Amirliğinden: 
re karar hii a.suun Akşam gazete- 1 an u e ' ramvay ve une 11 e me er ı - İfletmem1zın Ba.ll"·eköv d'""""""mia mevcut <7500> kental <1tç bin 
stnde neşrcdum .stne so 6 942 tarı- umum müdürlüğünden: oekl> kestane oounu deı><>cİ:ı. ~~iımek ttzere açık arttınnaya çıkarıl-
hinde karnr verildi. d126ı ~ır. 

İstanbul T:ramvaylan 191n vatman ve biletçi alınacaktır. Bıhht durumu 2 _ Beher kenta.ıın muhammen flaU 120 kuruştur. (Çeklst tlç llrn) 
Karar hüliaasıdır iyi 18 yqmı bltlrmlf olmak n okuma yazına ne biru da beap bilmek 1 _ Arttnma 231111942 pazarte& saat 15 de BUyükderede Belgrat Dev-

e. 942/1268 Prt.t.lr. let orman İf].etmesı Revir Anıtrllğlndedlr, 
Mm korunma k.n.nununa muhale- İlle ttlrl§de vatmanlara 165, blletçllere 1-e lru.ruf gilndellk vı UAveten 4 _ Muvakkat temın&t (675) Uradır. 

retten Şllen n Karaca köl ünden kö- rbde Jlrml bef pahalılık zammı ı:ı. her çalııma ıUnüncı. aynca yirmi kuruş ı - Bu at~a a.tt p.rtname İstanbul Orman Çevlrge Mildürllltllnde ve 
mürcüluk tıcaretıle mc gul cemal bıtızam prtml Terlllr. Bundan ba§k& bir kap yemek ve yanın e-k:rnek mecca- l§Ietme merkezlnde, odunlar Bahçeköy deposunda gl!rQlebUlr. (10M) 
ağ Ismall sa~ hakkında. İstanbul nen t~ı ed1Ur haftada. bir '8tlrahat eden ve çalışmayan ~çl o (tbı için 
a llye lklnc! c a mahkcmasl.'lde ce- tam glindellk alır, İfçlkr ekmek tevzi bakımından hllkdmetlmlzce alır işçi • • 
re an eden muhakemesi nettcesinde te!Akkl edWr elbl.se kasket ve palto parasız olarak veri.Ur. Hastaıann teda.- S U M E R 8 A N K 
su !unun f ııı it olduğundan mlllt vısı llo UO.Çlan meccantdlr, Bundan başka. mevzuu bareme göre aeneden B k k"" B f b "k d 
k mma k unun 31. 59 ve T. seneye gündellklere zam ya.pılır, Mesai sa.atlert harlclnde çalı§anlara. yüzde a ır oy ez a n ası Mü ürlüğünden : 
c. K. 55 4 6 m ddel rt mucibince otUJ tanıla. fazla. tıcret verilir. İsteklllertn Oaltı.tada Tramvay hareket dal- AÇIK EKSı.LTME ı·LANJ e l m 60 kur p ra cezası ödemesine resi.ne mü.racaaUan. ('119) 

ve huttım k tileştlğlnde ücreti suç- -------------------------
luya alt olm k üzere karar hnIAsası- f b l M hruk t Ofi i U M'.d'" l'""U d 1 - Fabrikamız dahilinde muhtelif yerlerde yapılacak ııva ve aa-
nın Akşam g eteslnde neşredilme- stan U a a ı mum U ur ug n enı ir tamirat iıçiüği vahit fiat eaaıı ile açık eksiltmeye konulmu;tur. 
stne 13/2 942 tar hinde karar verildi. ı - Oflslmlzln tevzi edilecek birinci tertip odun ve kllım11rtlne alt det- 2 - İhale 9/11 /942 paz.arteai günU saat 16 ela Fabrika mUdUr-
-----------•-ll.;..;;2~3D;.... terler ve karneler kaza kaymntamhklanna. gönderl~tır. lil~ünde yapılacakhr. 

Karar hülisasıdır 2 - Blrltltler bu defterlere tendllerlne b1ld1rllen mlkda.rl&ra gön ma- ' _ ihale eVTakı ıunla.rdır 1 
hallerinin en faklr, mütekait, MU§ sahlbl dul ve yetim olanlarmı kaydede- A) Kefif cetveli, 

C. 42/1438 cekler ve k&yt ettikleri ldmselere aynı zamanda karnelerlnt vereceklerdir. Ehil 
MılU korunma kanununa muhale- 3 - Hane ba§ma vet'llecek odun olmdlllk btn kllo vı mangal Jı:&nt\rti 200 B) . tm.e prtnameai, 

ıetten ~ilenin Akça Kö~e köyünden kllodur Bu husu.stakl talimat btrllklere gönderllen defterler tlzer1ndı ya- C) Sümer Bank yapılar111a mahaua umumt feıınt prtname. 
kömurcülük Vcaretlle meKUl Meh- mlıdır • D) Mukavele formUlil, 
met oğlu Huseyln hakkında İstanbul 4 :_ Onatm odun ve k&ntır almak isteyen mahdut gellrll ve taklr hal- E) Vahit fiat cetveli, 
asliye 2 inci cem mahkemesinde bnıze :mahalle blrilklerlne ve tamelert gelmeın1f blrllklertn de nahiye Bu eVTak Fabriluunız iııpat bakım ıofliğindcn 18rllleblllr, 
cereyan eden muhakemesı neticesin- mOdtırlertne Te tazalann Jı:aymatamlanna müracaat etmelerin! rı ede iz 4 - Eluiltmeyo lttirak edebilmek için isteklinin bu çetit it 7ap-
de suçlunun filli sa.b!t oldu~ndan c~1182: • tıiıru veaaikle ispat etmeai ,arttır. 
Mlııt korunma kanmıunun 31/2-59/3 
maddeleri mucibince bet lira para ce- ------------------------- .5 - Muhammen ltçllik bedeli 967.5,90 liradır. 
saaı ödemesine ve hükilm kat~U- İıtanbul Mahrukat Ofiıi Umum Müdürlüğünden: 6 - Muvakkat teminat 72.5,70 lira olup ihalenin )'apilacali aün 
ttnd ü tı çl it ı tız saat 14 e kadar Fabrika vezneaine yabnlmıı olmui ,.ıtar. 
kara~ h~~:ı.:Y:~m 011:~sı:~: Ofisimiz tarafından halka tevzl edilecek kömürler! .satmak tst~ ba- 7 - ıtekliler 942 Tica:ret odası vesikasını beraberinde getire-
neşredllmeslne 181319.U ta.rlhlnd yller şartıannı ötrenmelt Te muamelelerini yaptırmak tbere 10/ 11/942 ta- cektir. 
tarar verlldl. •1124.1 e rlhlne kadar her gün otlsunlze milracaat edebillr.ler. .ııaa .. •llliı•••••••••••••••••••••••J 

.... Mevslmın ılk ... ___ ,._ 
· 1 Rekoru! 1 

:tstnnbul'u gülmekten kırıp 
geçiren 

LOREL - HARDI 
DENlZCl 

Tllrkçe 

MiLU t-IUEMDAR 
2 ncl Hafta. 

s 
o 

GÜ LERi 
Aync: 

S n nhı yeni h r!kası 

ANDYHARDY 1 
ve KATlBESl 

MİCKEY ROOl'\LY - 1 
LEWİS STONE -l::V 

MELEK 
SİNEMASINDA 

TYRONE POWER ve 
Dorothy Lamour'un 

yarnttıkl!ırı 

JPHNY APOLLO 
(KiRLi MiRAS) 
tllmi muvaffakıyetle devam 

ediyor, 

Bugün saat ı de tenzlllth 
matine '·------' Karar hülasasıdır 

İhtlkl\r 42/538 
MWl korunma kanununa. muhale

fetten Fatih Sofular YeşU Tel:.ke rn• 
kü 66 No. da oturur ve Fener nahi• 
yeaJ lnşe bürosunda sabık tevzi rne• 
muru Hauı ~lu Tayyar Şenol h:.tk• 
kında İstanbul İklncl Milli korunma. 
mahkemesinde cereyan eden muha. 
kemesi neticesinde suçlunun filli sıı. .. 
bit olduğundan MU!l korunmn kanu .. 
nunun 64 ve T, C, K, 230 uncu mad· 
delen mucibince altmış lira. para r.e. 
za.sı ödemesine ve hüküm kat'ile. tı. .. 
tinde ücreti suçluya alt olmak üzere 
karar hülasasının Akşam gazet sin· 
de neşredilmesine 24 9 942 tarihinde 
karar verlld!. .1125, 

Karar hülasasıdır 
İhtlkAr 42/261 
Mtııt korunma knnununn nıuh:ıle

tetten Unknpanında Kerestecllerd~ 
43 numarada komürciiiük tlc:ıretlle 
mewuı Mehmet otlu Me-hmet Yaşar 
hakkında İstanbul ikinci MIJU ko· 
runma mahkeme.!lnde cereyan edenı 
muhakemesi neticesinde mçlunun 
tıııı sabit olduğundan MIJJt korunma; 
kanununun 32/a, &9/3, 4 ve 63 UncU. 
m&ddelert muclıblnce yedi gün mud• 
detle dukkAnının kapntılmasma ve 
be~ lira ağır para cezası odemeslnc ve 
hüküm kat'Ileştlğlnde Ucr,.tı suçlu· 
ya alt olmak üzere karar hüla.sasmın 
A~m gazefrslnde neşredllmcsıne 
2/6/ 942 tarthlnde karar verlldl, .1127, 

Karar hülasasıdır 
İhtlkAr 42/375 
Milli korunma kanununa muhale

fetten Galatada Necatı Bey cadde• 
sinde 07 numarada kuru kahvccllllC 
tlcaretlle meşgul Dlmltrl oğlu Koço 
Dlnon hakkında İstruıbul Birinci Milli 
korunma mahkemesinde cer varı 
eden muhakemesinde suclunun mıı 
sabit olduğundan Milli korunma ka• 
nununun 32 C, 59 3, 4 ve (13 u .cU 
maddele.rl muc blnce bes lira ğır 
para ceza"ı odem ine 7 gun müdd t• 
le dükkAnın knpatılmasına V<' hü· 
küm knt'ileşt inde ücreti suçluya. 
alt olmak üzere kaı r hfilô.sn ının 
Akşam gazetesinde neşredllm in~ 
27/6 042 tarihinde knr:ır \ erlldı. 

cll Bıı 

İstanbul asliye il uncu hukuk hO.· 
klmll •inden· 42 606 
Beyoğlundıı Kalyoncukullukt 178 

No. da mukim Surp k tarafından 
Büyiikderede Dere okak 6 No, d ko· 
cnsı Ohannes al yhlnc açılan b ın• 
ma dıl.vnsınm ynpılm kta ol, ıı mu• 
hakemest sırasında· M. aleyhin k:ı• 
metgrthı meçhul oldu~ dan d t'• 
ye ve dava nrzuh 11 m hk dl· 
vanhı>.nesine tnllk ve g ete ı,e n 
edlldlği halde gelmediğinden muha,. 
ıkemenin gıyaben icrasına ve l!lYllJ.? 
kararının ylrın1 gün mliddctıe 11 nat 
terası ve tnrthlnden it :bar n b n 
içinde lt.lraz etmediği tıı.kdlrdl' bl.ıı 
daha mahkemeye kabul edllmlyec ği 
ve mahkeme 18/11/942 tarlhlne tn
Hk edlldltı gıyap karan ınakrunına 
kaim olmak üzere 11An olunur, 

ŞEHİR TiYATROLARI n; Bu akşam Saat 20.30 da 
Dram kısmında 

NUH 
Yazan: Amire Obey 
Türkçesi: Mübeccel Yarar 

Saat 20,30 da. komedi kısmında 
ASRİLEŞJ:N BABA 

Yazan: Spiro Melas 
Tiırk~esl: A, Hncopuıos 

auınuı saat 15,30 da ınaliııe 



BEIL TELDER 

Miiferrlhi zaf; 
Peymanei gülg\in, 
Nevvarei §eyh .• 

H nElne evrak l"fSfknJan ar asında bir takım JAle isinılerfne 
pek çok rasgelinfr. Bunlann fçlcrlnde pek garip ~m1cr 

vardır. Mesel1l: 
MüferrihI zat, Vefkı meram, Gülrengl feyz, l\lısbahı fen; 

Berki rfuıa, Tesellil hdtır, Sayet elmas, Aynı kerem, Ruyi mah· 
bub, Hndengi naz, Zibendci A.le m, İhsanı yezdan, Camı stıntn, 
Nb:el JUleyin, Zfibdcl çemen, Pepmanel gfilgOn, Nevvaref feyh, 
l\lensubu kuzeh ... 

f nsnn bunlnn okurken hay ret etmekten kendini nlam:ız. 
O lmclıır güzel, o kndnr gtiz nlıcı, o derece 19 açıcı çi~cklere bu 

dar nca)ip L9ınler t.akmağa, onlnn Haclvadın komlk dağda
ğalı dillle çağırmal'..r::ı nasıl ci;'lzlan varmış? •• 

n 

Bu cep eae m arebe istikrar b uş görünüyor. 
Şimdi başka cephede şiddetle.nmesi bek enebi ir Acaba bu Pcynıanci gülgünlnr, bu Ncvvarel şeyhler, bu Ziib

dcl çemenler Hacivat ~leblnJn bahçesinde m1 yetişmişler?. 
Onların kimlerin bahçelerin de yetlştlklerfn1 hllm.Jyonıın. 

Fakat her halde hnllan bahçesinde olmasa gerek... Çünkü ta-
Gazette de Lausanne'ın e.s- sığınaklaıla müdafaa edilmekte liyatım dalın! hava akınlarile 

kert muharriri yazıyor: bdlundığu haber verilmektedir. sekteye uğratmak 1nık!ıunı elde 
şıdıklan isimlerin halk dillle hiç bir ntrı.kası yok... , 

Bu Hndengl nazlan, bu Aynı keremleri, bu İhsam yezdan
lan, bu Ruyl mnhbubla.--ı işittikçe fnsanm lfileden bile sıtkı sıy
rılıyor •.. 

1'azık olmuş zavallı çiçeklere! •. - n 

Stallngrad muharebesinde gö- Bu iR.hkimat, daha geçen kıştan- etmeleri rn.zımdır. Cenup ordula
rülen durgunluk ve bu hususta beri Alman kuvvetlerinin tutmak- nnı talCTTJye etmek için başka ke
Berlinde yapılan beyanat, birçok ta bulunduktan şlınal ve merkez stmlerren kuvvet nlrnmıştır. 
tefsirlere yol açmıştır. Bilhassa kesimlerinde bitirilmiştir. Fakat 

1 
Rusyadaki harekdtta görülen 

bazı İsveçli ~ütehassıslann be- muharebelerin henüz bitmemiş durgunluk aynı zamanda malze
llrttiklerine gore doğuda Alman bulunduğu cenup cephesinde her ı me ve cephane nakliyatında uğ
taarruzu, artık aşılamıyacak blr şey yapılmağa muhtaçtır. ranılan zorluklardan da ileri gel
seviyeye varmıştır. Çabuk neti- Doğu cephesinde kış hazırlığı- mektedir. Bu da münakale hat
celer çıkarmaktan çekinmeliyiz. nın doğurduğu bu durgunluğun larınuı fevkalMe uzamış olma
Bununla beraber, Rusya'da vazi- başka sebepleri de vardır. Bunlar- sının ve belki de İngiliz tayya
yette askeri bakımdan enteresan dan biri Stalingradın !evkaldde relerinin Alman fabrlkalanna 

Ateş çİçegv inden At kestanesi to- blr gelişme karşısında bulunu- mukavemetidir. Bu mukavemet yapmış oldukları taarruzların bir 
yoruz. Alman genel kurmayını kuvvet-- neticesi olabilir 

ı•k ) h d t• t• ·ı· Geçen sene Alman ordusu lertni ve mühimmatını tasarruf · Çe l yapl Jr Um an ye iŞ iri Ir Başkumandanlığı 8 ilkkfuıunda etmeğe mecbur ediyor. Haftalar- Almanyanın şarkta boş kala-
Atcş çiçekleri soz'.ı çiçeklerini Yurdumuz:un her tarafındıı at doğu cephesinde taarruz hareka- ca süren müthiş ve öldürücü b\r cak olan h"Uvvetıerini klşın mu-

açmalc üzeredirler. Ateş çiçekle- kestane& yollara, paıilara dikil- tanın tatil edilmiş olduğun~ 118.n boğuşmadan sonra yeni guruplaş- harebenin lmka.nsız olmadığı 
rinin bir de mor renkli çiçek mektedir. At ke.tııneainin ~eyaz ve etmişti. Daha 1941 ilkte§rıninde tırmalar yapmak ve takviye kuv- başka cephelere nak

1
letmek 1ste

açanı vardır. Bunların hepai bol pembe çiçekli iki çe~idi do makbul yağmurlar, çamurlar sonra kar vetlerinin gelmesini temin için me~ akla gelebilir. k~ncl cephe, 
tohum verirler. Fakat ate~ çiçelderi- ağaçlardandır. Her iki çe§idin yetiş- ve soğuklar bir takım zorluklar zaman kazanmak zarureti hasıl 118.nıhaye platonik münakaşala
nin yetiştirilmesi için dallanndan tirilme.i de tohum ile kabildir. At doğurmağa başlamış ve bu zor- olmuştur. Bu bakımdan mareşal rın mevzuu olarak kalınıyacak
yapılan çelikler dahi kullanılll'. An- kestanesi tohumu çok ni~ast.alıdır. lukların mütemadiyen artması- Timoçenko'nun şimalde Almanı- tır. İkinci cephe olmasa bile ba
cak bu çelikleri yapabilmek için kı- Bu nipsta çabuk kuruduğu için bu na rağmen muazzam gayretler lann tutmakta bulunduğu kilit tıda yapılmakta olan hava taar
fln sıcak tulabilecck aer .ister. Serin kestane tohumu pek çabuk çimlen- pahasına olarak mücadeleye de- noktalanna karşı yaptığı taarruz ruzlan, Şimal ve Manş denizleri 
gece ve gündüz: sıcaklığı 18 dere- me 'kuvvetini kaybeder. Blllla mani vam etmeğe çalışılmıştı. Fakat kayda değer. Bu taarruz, mü- saht/llr.r~d~11 f~maedn11hav~ 1 

~uv: 
ceclen a~ağı dÜfmemck lazım gelir. olmak için lcest.ano tohumlanru general kış bttna müsaade et- tearnzlann vaziyetini bilhassa ve er n n a v } e mes n ca 

Ateş çiçeklerinden çelik yapmak kum içinde eıralama yani katlama medi. gilçleştirmiştir. Şehrin içinde bett~~t~frh Hatt.t Al~~1'3i 
için bu fidanlardan bir miktarını ameliyesine tlbl tutmak ]hun gelir. Bu sene Rus cephesi geçen se- taarruzlar devam etmekle bera- nın b uyilakl d ~ ~~tcer n 
toprağile birlikte çıkanp büyük .ak- Bunun için tahta bir kasa almalı, di- nekinden iki ay evvel istJ.krar ber, Alman sol cenahına karşı gkar e h n kAet e 

1 
glihti realyei 

b 1 ·bı ·· .. kt d' B 1 - )( arşı are u a geçmes m aıl.na almalıdır. Saksılara alınan Ii- bine on aııntimetre kadar dere ku- Umuş gı gorunme · e ır. er- çevrilen bu tehdidi, dama gozv- d Lo drad 
11 

ri SÜ ··ımüşt··. 
danlann çiçek açmış olan uç dallan mu koymalı vo üzerine bir 1Lra at ll'nde kabul edilen blr formüle nünde tutmak 1cabeder. c n a e ru uı · 
budanmalı ve aaksılar sonbahar keataneai tohumu aıralamalıdır. Kca- göre Stalingrad sokaklarında ce- Diğer taraftan Almanların yaz Bundan başka Mısırda son söz 
donlnrmm ve kırağının tesirinden tanenin birinci aırası üzerine yeni- reyan etmekte olan muharebeler, taarruzlarının hedefine varmak söylenmiş değildir. Mücadele, 
korunmak için sere alınmalıdır. Se- den on santim kadar kum koyduk· c.teferriıata .. ait savaşlar» . dır. 1çin Rus payitahtının petrol kay- Rus cephesinde istikrar bulmuş 
rin şimdiden wtılmasına lüzum yok- tan aonra an.ndık veya kaaa ağzına Kafkasya mu.stesn__a olmak üzere naklarile irtibatını kesmek, bu- görünüyorsa, bu başka yerlerde 
tur. Ancak birincikanundn ve hava- kadar bu euretle doldurulur ve en Rus cephesinıtı diger kesimlerin- nun için de kuvvetlerini Hazer şiddetlenmesi içtndir. Fakat bu, 
lar be~ dereceye kadar aıc:ııklığını üstüne kum •crpilir. Kasa veya san- d:kı muharebeler de bu neviden- sahiline ulaştırmak, Groni'yi zap- nerede ve ne zaman vukubula-
ltaykttiği zamanda aerin ısıtılması- dık açıkta veya yağmur ahında bı- dır. tetmek ve Bakıl.dan petrol nak- cak? 
na başlanmalıdır. Serin ısıtılmMına rakı.lac:aktır. Bu auretle kestaneler Şilpheslz Şark cephesinde ve 
başlıındıktan sonra fidanlıır yeni kumda kendi kendilerine ve bozul- bilhassa Sta.Ungrad harabeleri 
sürgün yapmağa ba~lnrlar. işte bu madan çimlenmeye b~larlar. ile Novoıisis~ - Tu.npse ve .. ~e
ıürgürıler 4 - 5 :rapraklı olduktan Jıkbahann ilk günlerinde kasa Tek keslmlen:nde daha buyuk 
aonrıı bunlar birer birer diplerinden boşaltılır ve lçlndeld çimlenmeye muhare~elcr olacaktır. Moskova
kesilir ve çelik yapmak iç.Cı yan ya- başlamıo ve bbarmıo olan at ke3ta- da, Lenıngradda veyahut cephe
nya funda ile kan§tmlm~ ince dere neleri kökçü1derf ve filizleri zede- nfn başka bir kesiminde rnevsımin 
kumundan yapılınıı bir harca dilci- lenmeden birer birer kumdan çılca- çok llerlemiş olmasından dolayı 
lir. Bu harcı küçük fincan aakaılan- nlır. Bu kestaneleri i~lenmiı ve güb- büyük ölçüde btr taarruz yapıl
na doldurmalı ve her aakaıya 3 - .. relenmiı fideliie birer birer Ye bir- ması beklenemez. Alman ordu
çdik yerleştirmelidir. Suyuna dik- birinden 20 - 25 santimetre aralıklı sunun cephenin şimal kesiminde 
kat edilirse bu çdiklcr t 5 - 20 gün- olarak dikmelidir. Ara.sıra aulan- Leningrada karşı taanı.ıza geç
de kök1enir1er ve y~zın bahçeye di- nuunna, otlannın temizlenmesine meğe hazır muazzam kuvvetler 
ltilirl~r. dikkat ediline 3 - 4 sene içinde bulundurdnğu zaman zaman ha-

1,25 - 1.50 metre boyunda genç 11.t brlatılmak.te.dır. Hat~ bu kuv
kC3t.aneleri yetiıtirilehilir. vctıer son 1.amanlarda 550 mili

Ateş çiçeği 
tohum verir 

nakledilen manashr 
Amerika.da 12 ncl asırdan kal- ve parçalar 14000 sandık içine 

ma esk1 bir İspanyol manastın korun~tu. 
satılmıştır. Bu manastır sandık- Sandıklar Amer!ka'ya nakle
lar içinde duruyor! •. Manastır İs. dlldikten sonra muharebe baş
panyada bulunuyordu. Bir gün la~ı, manastırın kurulması lşl 
Amerika gazeteler kıralı Hearst geri kalmıştır. Şimdi Hearst eski 
şatosunda eski blr manastır kur- manastırdan vazgeçmiş, gelen 
rnak istemiş, adamlar göndere- parçalan satılığa çıkaımıştır. 
rck İspa·nya 'dan çok eski ve çok Fakat sandıklar kendisine 500 
güzel bir manastır satın almış- bin dolara malolduğu halde kim
tı. Manastırın her kısmı müte- se 19 bin dolardan fazla verme
hassıslar tarafından yıkbrılmı.ş mlstir. 

Ağaç dikiminde 
(cihet) gözetilmeli 

mi? 

metrelik devasa havan toplarile 
techiz edilmiştir. Fakat bu kuv
vetler iyi havalarda taarruza gl
rfşmemişlerken, şinıdl büyük so
ğukların arifesinde bu kesimde 
ne rapabnirıer? Yiyecek hakkında 6 tavsiye w . . . Ateş çiçekleri ıon çiçeklerini ver-

Agnç dıkme mevsımı yaklaJJtlak- diler. Bu çiçekler ye§illikler içinde Rus seferinde hasıl olan bu in- Dünyanın her tarafında hü- yenilmesini tavsiye ediyor.) 
tadır. Şimdiden eğııç dikilecek yer- çok gijzel ıve göıterialidir. Ateı çi- kişaf, bir takım ahval ve şeraitin küm sürE!.11 yiyecek sıkıntısı yü- 2 - Tavalardan sakrnmalıdır. 
l~r~e ağaçların çukurlannı açmıılı: ve çeii fidanlan kııa tahammül etmez- bir araya gelmesinden ileri gel- zünden yiyecekten hem tasarruf, Bu hem yağı israf demektir, hem 
dikım zamanına kadar bu çukurla- ler. hk ıoğuklann tesirile bozulur- miştır. Şimdi bunlardan en esas- hem de 6.zamt derecede istifade besleme kıymetini azaltır 
rın havalandınlmasmı temin etmek lar. Bu fidanlar hol tohum verirler. lılannı tahlile ça.lışacnğız. etmek çareleri aranıyor. Fransız 8 - Et lskara olmalıfur. 
faydalıdır. Ağaç dikilirken prka T Ohumlann rengi ilkin beyaz.dır, Alman genel kurmayı, gafil tıp akademisinin toplantısında 4 - Tereyağını dalına çiy 
bakan tardının yine ~arka bakacak yavaı yavaı eamerleıirler. Her çiçe- nvlanmağı sevenlerden değ;ldir. bu hususta profesör Pogesskl'nin kullanmalıdır. Pişmiş tereyağı 
8Urette olması ve diğer taraAannm ğin dibinde tohum bulunur. Çiçek S~rprlzleri düşmanlarına sakla- bir tebliğ~ okunmuştur. Tebliğde ölmUş demektir. 
da nynı cihete maruz olnrak dikilme- bapkla?Klın kırmızı rengi ıolmağa dıgını dalına ispat etmiştir. Ge- şu esaslar tavsiye ediliyor: 5 - Haşlama etlerden sakın
si luzımgelmez. Eskiden bu hususta ba~ladıktan ıonra tohumlar kemale çen sene tabiatın kendisine yap· 1 - Her madde kabll olduğu malıdır. Bu hem eti, hem kömü
baz.ı tavsiyeler yapılmıı vo (cihet) ynklarmıı demektir. Bugünlerde e.r- tırmış olduğu tecrübeleri ihmal kadar az pişirilmelidir. Bu suret- rü israf demektir. 
gözetilmezse ağacın tutmasının teh- tık çiçekler ıolmağa baılamı~lardır. etmediği için 1942 - 43 senesi le hem kömürden tasarruf edil- 6 - Suda pişecek her madde 
likeye düşeceği ileri aürülmü§tü. Bunun için fidanlan hu giln gözden ı,,,ş cephesini biran evvel tes~it miş olur, hem de bu maddenin sıcak suyn atılmalı, bu suretle 

Böyle bir iddianın fen bakımın- geçirerek ıolmuı olanlan koparmalı ve organize etmek 1stemektedır. gıda kıymetinin azalmasına mey- içindeki C vitaminlerinin müm
dan hiç bir kıymeti yoktur. A~acın ve tçindeki tohumlan toplamalı- Geçen senenin haşin meşakkat- dan verilmez. (Profesör btlhassa kün olduğu kadar muhafazası te-
tutması için iyi dikilmiş olması, kök- dır. !erinden mümkün mertebe sa- sebzelerin mümkün mertebe civ mln olunmalıdır. 

92 yaşında bir muhacir 
!erinin muntazam yerle~tirilm.Iı ve T ohlimwi topladıktan aonra kınmak için yapılacak türlü 
toprağın iyi hazırlanmııw olması la- 2-3 ııün golgede kurutup kutulara türlü hazırlıklar vardır. Bu su
nmdır. Rüzgarlardan acacın ıareıl- koymalı vo muhafaza etmelidir. retle üç, general şiddetli soğuk
maması da şarttır. Yoba oar.k ciho- Ate§ çiçeği fideleri ilkbahar •onun- lara karşı mukavemet için doğu Fransada m~ Bayen adın- tizertne Fransanın cenubuna çe
tine bnkaı:ı dalların garp cihetine ba- da pahalı olarak aatıldığı için tohum cephesindeki orduyu beslemeğe, da 92 yaşında bır kadın iki sene kllmfştl. lktnci defa 1914 harbin
kacak şekilde ~ğacın dikilml olm~ toplayıp tohumdan fide yeti§tirmek giylndirrneğe ve ısıtma~a memur memleketinden uzak kaldıktan de, üçüncü defa olarak da 1940 
aile ağaç tutmamazlık etmez. Yeti- daha faydalı olur. Ateı çiçeğinin edilmiştir. Bunlardan blrl, ordu- sonra tekrar Marne derpartma- da hicret etmiştir. 
~ir ki ağaç usul ve kaidesine uygun bir de mor çiçek ııçan nevi vardır. nun asıl ihtlyaçlarile • meşgul n:nda .. ~osnes adlı kasabamna Madam Bayen hicretinde eş-
i ak d'k·ı · b ı B k __ 1. olacak ikincisi ordunun umu- donmu~tur. Madam Bayen 7 şu- A,. 

o ar _. ·ı mış ~unsun. u nevi de ayni ınnıı:ı çi~ açan mı levazımını temin e"liecek ve şi- bat 1849 da doğmuş ve köyünden yasını kaybetmiş, birçok !elW\.et-c EV AP LAR/ Af/ Z: ncvl gibi tohum verir. Onu da ayni mendlferleri idare edecektir. yalnız 3 defa ayrılrnıştJr. Birin- ler geçirmiştir. Buna rağmen ce-
ıuretlc toplayıp muha.faza etmeli ve Harbe ve kır:a mahsus yen\ bir elsi 1870 muharebesindedir. o sareti klnlmamıştır. Şimdi evini 

F •J d d l nisandan sonra Eideliğe ekmelidir. ~ aman bl kı ı d tamı ederek y lde b d r J o en ro n nası nınımııııınıuuununıııı11111unıınıuwuııımnııuuıu••- tıp lokomotif kullanılacaktır. Bu z genç r z o an ma aın r . en n ura a ye -
lokomot1fler kar fırtmalannda Bayen Almanların yaklaşması Ieşecektır. 

bakılır ? boylanır, duvara dayanarak aanlıcı ve don zamanlarında 4 .. ıemek ========================= 
bir durumda bllyilr. Çiçeği orta ~ * Beş!kt:ı.ş 1n dl z • "' f • } • 

Maçkada Saime Doğrul'a cevap: boyda bir yemek tabağı kadardır. 1ç1n imal edilmtştır. AtatUk'ün '&ıu~:~ ::=c:~ılı n~:: eytinyagı T~a:di~.rı 
Füodendron sıcak ıklimlere mahsus Ortuuıda muzdan daha uzun ve Bundnn başka Alrnanyada bin- nasebetıyıo Evlınfme ya.pılncnk iht1- ~alıkes.irde çıJ:an ur ı gaze-
ve sarıcı bir ağaçtır. Buna deve ta- fizerl .an portakali renkte benek- lerce lozak ve ordugfilılara mah- fal n§ağı.da g5sterllm1şt1r tcsı yazıyorı VilAyet makamınca 
banı denilirse de doğru bir isim ferle ve benercik.lerle ailslüdür. sus sobalar, kürklü elbiseler ve · zeytlnyağı fiatleri §11 suretle teshit 
değildir. Bu ağacın gövdesi üzerin- Yirmi yaoında ancak çiçelderir. skiler yapılmışt1r. 1 - O gün tam 9.5 dt Halkevı rel- edilmiıtirı 
de Yal~ız yaprak bulunduğu İçin Sevdigwi top--'- varı yanya funda Nlsp te kü ük k tl le a1 Hükmtı Arkök tarfa.ınd.an Ata- 1 ' uito kadar z:eytinyağın lit-

•• ~ ., e n ç uvve er türk'iln bugün ve bu matte &dülü- real 'ı 26, ' aıit 11,, 4 aait l 06, 4 
buna (yaprak ağacı) miınıuıına ge- toprağı .ile kanıtınlmıt yaprak çU- müdafaada kalabllmek 1çln sağ- nil klSa vects blr ifade ne anlata.rak uitton yulum olan yaX.ların litresi 
len bu isim verilmiştir. Salonla- rüğildür. Suyu sever. Fakat qin lam istinatg!hla.ra dayanmak lft.- hazlı buhuunalan e.ya.tt& bfe da• t ~ 
nmız.da aüs olarak kullanılır. Ba· haftada iki defa, yazın '-4 defa su-- zımdır. S1egfrle,S1 hattının inşa- tJb. saygı awmıasma davet edecek- de 00 kuruştur. 
kımı hiç güç değildir. Yalnız soğuk- lnmalıdır. E~er ıerde muhafaza edi- sında Dr. Todt'a vaktlle muavin- tır. -0-_-B._P_._Em_1n_ön_1l_H_a_lk_ev_l_İşb_ul-tan, hava cereyanından ve güneşten lecekae _ve &er kıoın sieall l.e dlier llk yapmış olan 11çüncü general m& • Xurtarma Yurdundan: 
korkar. Bundan dolayı yapraklan ser nebatlan gibi bakılır. Salonda ise, haktld bir set çekecek olan t~ ~~~~a.b~a!"!ıı~e::: H'Ql'llamWl.1~ YU'rdum\C!. 
sararmakta ..,"C bozulmalctııdır. Ca- kalorifer varaa aakaı1arı. kaloriferden tahkimatı yapmağa memur edil- :tında Partl reıst Zf&ht11 Cubutçuol· muhtelif !şlert atayan va.ta.ndaşla.n
mekanda, serde camlı yerlerde gü- uzak ve pencereye çok ,-akın olmi- mf3tir. Cephenin arkasında kuv- ıu tara?ındari blr hitabede bulunula- mız denmlı wrette müracaat etmek
neşten uzak olarak yani doğrudan yan bir yerde bulundurmalıdır. Sık vetll btr lstlhkft.m şebekem v<1cu- u.k n badehu M111t eef1m1z ismet tec»rler. J'ai>rtka ve mU~lerlm1zl.n 
doğruya güneşe maruz. kalmııyacak 1sılc yapr~lannın, üst ve a)tlannı te- da getirildiği ve geçen aene Al- İnön1l'nün Atatlirtc hatkındakl be- ltendlleıine Hızumlu ola.n ifçllıırt Yur
ve biraz gölgeli olacak bir yerde imiz. bir l:>ezle silıp tozlannı 8lmalı- manların işgal etmış oldukları yannames:lnl okuyacaktır n mera&· dumuz vuı.t.a.slle temin etmeleri rl.ca 
tutmalıdır. 1 O - 15 metre kadar dır. bütün şehirlerin beton ve zırhlı 'Dı.e son verllecektlr. olunur. 

lST ANBUL HAYA Ti 

Milli Şef'in ihtarı 

İnsanlık tarlhinhı en korkung, 
en l~rrenç dcnindeJiZ. Beşeriyet 
üç )1ldır nmnnsız harb ltasırgnln· 
n ıırasındn eziliyor. Asırların 
meydana getirdiği nı('f.leııiJ et 
Abideleri bir knç sant içinde bay. 
kuş hnrnbesi oluyor. Kıtndnn 
kıtnya afüıJıp genişleyen cehen
nem nle\'lcri dünya ) uvarlağım 
baştan bac:a sarclı. Bu ölüm di
rim savaşı, at~ lınttını cephe 
gerisinden n:vırt etmiJ or. Öfüıu 
ejderleri, sefal t sağnaltlan, ateş 
hattı kaclar cephe gerilerini de 
yakıp yıln)or. 

Bu cehennem afetleri yurdu
muzun dört yanını ela çevrelemiş 
buh{ımyor. Hudutlanımzııı bir 
karış ötesi boğucu barut clu
mnnlarile örtülü, h.arb :Jangını
nm alevleri pcııceremizdl'n görü· 
lebilecck kadar yalmumızdn par
lı} or. Ye biz, bu şuursuz boğaz
laşına salmelerinin ortac:ında c[
snııe\'i bir siikfmet diyannın 
bahtiJ ar sal inieriJ iz. -

Acaba bu bahtiyarlığımız, te
sadüflerin eseri midir? BöJle mfi
nasız bir düşiinceye snpanlnr 
\'arsa, Milli Şefin taıi})i nutulc
lannın şu kı mmı tekrar olm
sunlnr: "Gittikçe şiddetlenen 
düşmanlık hın;ası içinde, her gün 
biraz daha sinirlenmiş taraflar 
ortasında tarafsızlık politikası 
yiiriitmck, hükumet için çol; yo
rucu olmaktadır.» İşte, bu sualin, 
en salfilı.iyctıi ağızdan verilen en 
açık cevabı ... Amansız harh zcl· 
zelelcri ortasıncla bugiinkii dim· 
dik duruş \•aziyctimizi temin ede
bilmek için hükiımetin göğü~ ger
diği yorucu g~ıyretlcr gözle gö· 
rüJecek, elle tutulacak kadar 
açıktır. 

Yambnşım~:m kadar sokulan 
şu harb kasırgasının serpintilc
rindcn bizim ele miitees ir olma
mız tabiidir. Bugün harb dışm
dayız. Fakat, unutmamnlı)ız ki, 
sulh devrinde değiliz. Dünya 
sullıüniin ölçüsüz refah devri 
tarihe karışmıştır. Bugün içinde 
yaşaclı;::'lnuz huzunm devamı, 
teneffüs ettiğimiz saf hnvanın 
bulanmaması için biiyiik !C'da
karlıklara göğüs gennek zorun
da bulunduğumuzu bir an hatır
dan çıkarmamak gerek ... İyi bi1-
meliyiz ki, clbirliğilc mahrumi
yetlere katlanmak. bugiinkii ağlr 
vazifelerin basanlmasında hiikii
mete destek olmak her ferdin 
omuzlanna vüklenen en önemli 
vatan, millet .borcudur. Milli Sef 
şu veciz cümle ile hepimb:e bu 
vazifeyi bir kere claha hatırlattı· 
lar: <1Harb içine ginni ve millet 
seıametinin kaygısına düşmiiş 
gibi her m:ıhnımiyeti göze. ala
cak, \'e bütün milletçe külfet ve 
nimette birliğimizi ve beraberli
ğimizi gözlerin önünde canlan
dıracak ı:amandayız. 

insan kiitleleri am ınd:ı her 
zaman bazı kötii düşiincelcrin de 
bulunması olağan şeydir. Nezih 
Türk camia~ nrasıııa da bö •le 
btdhahla.ır karışmış bulunuyor. 
Dünya buhranının şu ıstır:ıplı 
de\.irlerinde hiıktlınetin iyi ni
yetlerle göstcr<Uği miisaınahayı 
fırsat bilerek şahsi k:ızanç ihtl
raslan uğruna \'atan, millet men
faatıcrini feda edecek kadar 
soysuzlaşan l1u fırsat diişkünle
rinc karşı Milli ~ef'hı l\leclis 
kiirsüsüııden yiikselen sert ihta
rı, onun etrafında bir kiitlc ha
Unc gelen Türk milletinin en 
açık nefret ifadesidir. 

Milli Şef: «t!ç beş yüz ldşiyl 
geçmeyen bu lnsanlann ,·abmn 
karşı aşikar olan zararlanm gi· 
dermek yolu elbet de Yardırı) de
di. Fır at düşkiinii ihtiras dala
verecikrini titret~n bu sert ih
tar. milli bünye iizcrine çullau
mağa yeltenen kasvetli üzüntü 
bulutıannı da parçala)ıp dağıtı
verdi. Evet, «Bilyiik bir milletin 
biitiin hayatına küstah bir su
rette kundak koymağa çalı ·an· 
Iarıı ın nramıulnn seçilip ezilme· 
si zamnnı gelmiştir. Devletin cc
lik eli onlara müstahak olclnliln· 
n eczayı pek yalanda \•erecektir, 
Bu da, asil Tfük milletinin refa• 
hının zekatı olacaktır. 

Cemal Refik 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yakında tefrika sütunumuz.
da zevkle. heyecanla oku
yacağınız telif romanımız -

Gönül 
Cehennemi 

Müellifi: 

Mebrure Sami Koray 



HER AKŞAM 
BİR HİKAYE 

Bir kamp hikayesi ====D-e=vle=t =D~===~~===0!=~-;===~e===;:=il~=i~a=a~=Ia=ri =!ıl=etme=======r j YEDİKULE ZİIDANLARINDA 
DelikanWık nm.anmıda bir defa yenlleıbllecekU. Batka blrşey yenilme- Muhammen bedeli 21000 yirmi bir bin lira olan 100,000 adet Marsllya 

l 
D.D. Yollan Eskişehir satm alına komisyonundan: 

blr kampta tamam bir buçuk ay ya- sı katiyen memnudu. Kampta bulu- tıpı kiremit ne 5000 ad~ Marsllya tipi mahya ldremltl 12/11/942 perfCmbe 
pıonı.ıştım. Oldukça talabnlı&tık, on nan herkes birinclnln yaptılı hare- günil saat 15 de tapalı mrt usullle Eskifehlr işletme müdürlültı bltıamıda 
J9d.l kifl ldlk. Dört büyük çadır bul- ketleri aynen taklide mecburdu. toplanan toınısy0n tarafından aatın alınacaktır. 
mut ve yola çıkmıştık. Kamp kurmak Bunun lç.ln de namus aCiBil Yerecek- Muvakkat teminatı 15'75 Ura olup lateklllerln kanunun tlyin ettltı bel
içln belenditlmlz yer manzara ve lerdl. Kamptaki bayat programım gelerle tetnfierlnl aynı gün saat H de kadaı: komisyon relaURfne vermeleri 
hava itlbarUe ~ gijzeldi. U.kln te- nlfan mtısabaltalanm kazanan adam llAn olunur. 
birlerden pek uzaktı. Fakat bts oeh1r yapacaktı.. Herkes bu programa eski Şartname Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci idare veznelerlle F.tıkteebJr 
denllen yerin gürültüsünden, patırdı- bir tAblrle. eun elifine riayet etmeğe satınalma komisyonundan param alınabll1r. (888) 
aından, kalabalı~ndan o derece bık- mecburdu. * 
mıştık ti bunlardan mümkün olduğu Milsaıbalı:a p.rtlaruun en sonuncusu Muhammen bedeli 51120 lllfil.i bir bin yiis yirmi) lira olan 1800 Rulo tak· 
kadar uzak bulunmaktan A.detA ~vk da ıu idi: riben. 5G800 Kg. karton bltilıne 23/11/1942 pazartesi günü saat 15,30 da ka.-
duyuyorduk. cBlrlnclllRl kazanan kamp nlhaye- palı zart usulü ııe Ankara'da İdare bhıasında toplanan Merltes 9-uncu to-
İlk glinler son derece me.sut geçti. tine kadar her-şey Ye herkes twerıne misyonunca satın aimacakt.ır. 

Yer yuzünde kafa dinllyecek bir kf:ıfe h!ldm olacaktır.• Bu ite girms l3teyenlerin 3806 ('Ö'ç bin sekiz ytız altı> llralıık muvakkat 
bulunmasından pek memnun oluYor- Müsabakalar btıyiik bir heyecan teminat ne kanunun tayin ettıtt veslkalan ve tekllfier:lnl aynı gün saat 
duk. L&kin bir hafta sonra ya.va.ş ya- arasında bqlamıştı. Şimcl1 en sona 14 de kadar adı geçen komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 
vao sıkıntı llametıerl kendini göster- Hilmi ile Kaninin kalına.st heyecanı Şartna.melel' blr lira mukab111nde Ankara ve Haydarpap. vemelerlnde 
dl On beo yirmi gün geçince arka- arttınn.14tı. LA.tin onlar blr ttırlil bir- tedarik edilebilir. (1185) 
d~ar kenc:İııerine yeni yeni eğlence- birlerini altedemlyorlardı. Kamndık- .. ••••••••••••••••••••••••••• 
ler aramağa txışladılar. Bazı oyunlar !arı puanlar hep bqbaf& gellycrdu. 
Scadedlyorlardı. I te bu sıralarda bir Blr aralık Klnl &llllum lı:aldırdı. 
.nişan atma. milsabaltalan çıkardı- Nl.şıanglha ateş ettı. UJdn bu esnadl. 
ıar. Kampta herkesin. ya.ni on yedi- uzaklardan bir ses, bir insan ae.si lşlt
mlzln de birer tabancıısı vardı. Bera- tlk: 
berlm!zde pek çok kurşun da getırmı..,- - Heeeeey ••• Ne yapıyorsunuz ya-
tfk. hu •.• Kesin ateşi! •• Yoldan geçen ın-
Nlşan almak lçin kuru blr dere ya- sanlan yaralıyacaksınız. 

Almanya ile Tica•1i 
münasebetleri olanlara 
lthalatcı ve lhracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden : 
tağır.ı seçtik. Artık blzlm 1çtn yeni bir Hemen Klni tabancasını bıraltt.ı. 
faallyet. yeni blr eğlence t~lamıştı. Kuru nehir yatatınm öteki taratma 
Kurumllf nehir yatağıiıa bir lta.c; nı- nöbetçi koyma.r?U§tılı:. Demek oradan 
pnglh dikmiştik. Hergün buraya gi- geçenler varmış ••• Şimdiye tadar bir Almanyaya gidecek olup halen şehrimizde bulunan Berlin 
dip blrblrlml71° müsabakalar yapıyor- kaza olmaması tamamlle mesut bir Ticaret Ataşemizle bizzat temas ederek dileklerini blldlnnek 
duk. tesadüf eseri ldl. isteyen tüccarunızın 9/11/194 2 tarihli pazartesi günü saat 

Bunlann hep l de iddialı musaba- Aradan birkaç dakika geçtlkten son- 10 _ 12 arasında umumi katipliğimize müracaat etmeleri rica 
kalardı Bunlarda birinci gelenlere ra uzaktan e~k tıst\lnde ihtiyar bir 

satır." k!taplar hediye ediliyor, zi- adamın bize dotru geldlğinl gördük. iıııo•l•un•ur•.•••••••••••••••••••••••• 
~afetler çeklllyordu Ba2an da birin- Gayet tuh::.f bir yüzil vardı. Çember 

TİCARET VEKALETi İÇ TİCARET 
UMUM MÜDÜRLOGONDEN: 

eller me el! blr hafta kamp işlerin- sakallı ve yusyuvarlak kımuzı bu
den, kamp angnryalanndan tama- runlu idi. HattA arkadaşlardan ba.
mlle artediliyordu. Artıt herkes birin- zılan onu cNasredc:Un Hoca. ya ben-
ciye hizmet ediyor. kimi yata~nı ka- zettller. Eşeğini durdurttu. Ve Klni- Türldye'de yangın Sigorta l§lerlle me§glll olmak üzere kanunl hükilmler 
bartıyor, kimi kahvaltısını onüne ge- ye aertlendl· dairesinde tescll edilerek bugün faaliyet halinde bulunan (20.000.000) Ra-
tlriyor kimi ustunu b:ı ını süpilrilyor- - Bak şu heybemi nasıl deldin? •• 
du. Bu suretle b.rlnc1llk kazanan nl- Ya kurşun· bana gelmlf olsaydı?.. yJşmark sennayell Ahen ve Münib Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi Ve-
pncı bütiln blr hatta yan geliyor, KAnl işi alaya boğmsk ı.stedl: kili bu kerre müracaatla, Şirket esas mukavelenamesinin 5 lncl nuı.ddesi-
t.am bir mllyoner hayatı geçiriyordu. - Kızma hocam kızma.. nin ı el tı.kraslyle 22 ncl mn~desinin 2, 3 üncil fıkralarının tadil edlldiğlnl 

I mlzde Kanı adında k,.skln bir Hoca btısbtıttın köptırdü: ~ bundan dolayı Şirket sermayesinin (30.000.000) Raylşmarlı:a çıkarılctıtı."lı 
nişancı vardı Ondan adet~ görlimüz - Ne demek? •• İnsan yiyemlyeceği 
yllmı u. · halta bumunu sokmaz!.. sen kim bildirmlt ve lazım gelen evrakı vermiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin 

Çunkü KAnl 12 ye ayırdığımız he- nişan atma kim? teftlf ve mürakabeai hakkındaki 25 Haziran 192'7 tarihli kanunun hükilmle-

defl dalma yuksek rakamlardan vu- KAni giılüyordu: 1r1n~e·m-uv•a•f•ı.tlııig•örülm••ilşİllo•ln•ın•k•la•il•A•n•o•l•un•urıl.•••••mıııl•••••11!!! rurdu Attı~ mermi erden hiç blri - Vay hocam benim ntşaııcılığunı 
11 d~ aşağı duşmezdi. Onun vurdu- betenmlyor musun?.. Ben bunlann Açık Arthrma i'e Fevkalade Sabş 
tu rakamlar hep 11 ve 12 idi •• Bu hepsinden keskln nişancıyım... Gel 
ıtıbarla Kini hemen hemen müsaba- istersen sen de müsabakaya gir... 942 İklncltefrln'in 8 inci pazar sabam saat 9.30 da oehrlmlztn ga-
kaya lroydu~umuz bütun saatleri al- Hoca kendlslnden umulmıyan bir yet maruf ilet ailesine alt ve BeyolJu Meşrutiyet caddesinde İngl.llz 
nuştı. Heplmlzln saati onun cebine çeviklikle etetln üstünden at.ladı. sarayı sırasında 43 No. lu Şeker Apartmıanmm 1 No. lu dairesine 
kaymıştı Berabeı111"1zde getirdiğimiz Cübbesinin kollarını sıvadı: r.akledllen haklkaten emsalsiz Avrupa mamulA.tı eşya, biblo, Kristal, 
romanla;, da toplamıştı. - Slzin gibl cahll çocultlara uymak halı ve saire açlık arttırma. ile satılacaktır. 

Ü t lik kazandığı birincilikler yü- istemezdim amma haydi bir ders '!e- Ha.kllcl Alman mamulAtı teknıUl Şen fü.ıne 9 parçadan mürekkep 
zünden hepimizi kendisine AdetA. pa- reyim... Nişanın nasıl atıldıtım gos- fevtalAde bir yemek oda takımı, yine haklld Alman mamulltı Şen Fü-
ra ile satın alınmış blr ıeslrler kad- tereyim ••• Verin bana blr tabanca... me büyült ve emsalsiz bir ktltüphane, blr yazıhane, bir koltuk ve 2 
rosua haline getırmlştı. Kendlslne na- Hani nlşangahmız. ·· Bl!lldalyeden mtırekkep gayet nadide blr çalışma odam.. Parlsln en meş-
aıl hizmet edeceğfmlzt bilmiyorduk. Hepimiz bu eğlenceli sahneyi gil- bur tabrUuw olan MERCIER'nin mamulA.tı 9 parçadan mürekkep ve 
Etrafında fır dönüp duruyorduk. !erek seyrediyorduk. Hocaya bir do- emsaU az görülmtlf t.YON 1peklls1 ııe kaplı bir stll Lui-~ salon ta-

Kampta yalnız onun canının iste- 1~ tabanca uzattılar. O yere diz kımı. Son model ve Dresuvar yerinde güzel blr vltrin1 havi mavun 
dlğl yemekler pİflyordu. Çünlttl bazı çoktil. Dudaklan aramıda bir şey- kaplama aart p.~ zarif yemek oda takımı (9 parça) .on model asrı 
nişanlara ba111arken bunu tan koyu- ler mınldandı. Sonra bir s6slbıtl ita- 3 komple J&tak oda talamlan. BaJ')l 8ab. BeTI', Roantaı, Yelmen; 
yordu payıp nlfan aldı. Dresden, ee1c1 Kftta.hya, Xapo-di Monte, V1eu-vtenne, Carls'bnt ve sair 
Yln~ kampın eğlence programlanru Tabanca patladı. Bir de nişangAha çaydanlıklar, tabaklar, pudralıklar ve vazolar. Meşhur Fllemenk res-

hazırlamak ta tamamlle onun salAhJ- baktrk: 121• Evet hoca tam 12 den samı Van Loo'nm gayet güzel yağlı boya tabl<>«tı (Ecole Hollandaise); 
yeti dahlllnde idi vurmuştu!.. Herkes derin bir hay- esld b1r Baule - Bahut, memleketlm1zhı en meşhur (Salın, 8am1, 

• rete dü.ftil. Klnf: ti bo ._~ıoı M ONYX RO Kininin bir tek rakibi vardı: HU- _ Canım., Nureddin Hocanm vu- Tahsin ve sair> ressamların ya ı ya ....u arı. enner, , -
mi ... O da lyJ vurucu kil. Fakat Klnl gibi bir 18'1 TamamUe tesa.- SENTHAL ve aalr boy boy ve çetlt çqit heykeller. 2 adet t!3kl Çin ba-
tad_ar olamıyordu. ~u... Yoba 0 ·h~klkl bir nı••n•cı 1dt1 ve Portokez bilyWc vazo ve ayaltlan. Gümtl.t e*1 nargile ve saire. 

ı: ı bfü>i\k ~ Emsalalz hakiki tı1atal ba.kara. vazo ve .sürahiler, hak11d eski Ampir ~ep mlz Hllmlye ....,.. muvaffakı- olab111r mi? •• B1r daha atımı da vur- yaldızlı blr a'"'&", Bronz ve akaju Parla lş1 blr -.y arabası. eskı Şa.m ı.p 
yetıer dlllyordu. Çünkü Kini ta- sun bakalım... ,,_ ...-
zandıtı muvattakıyetlerl~ bl2 ldetA I.Aldn hoca a.3'91a kalkmıt. cübbe- bir oyun maaaa, yazı Ievhalan, bayll, kadlte perdeler; maden tep51-
zallm bir kırat muamelesi ediyordu. alnin kollarını indiriyordu. Bir tere ler; Vampir martca halı silpürgesl. Koltuklar, Ayna - Kon.sol, portman-
Ona kJzmata başlamıştık. Hllminin daha ateş etmek istemiyordu. KA.nt: to ve salt ev et:valan. Meşhur HOOF markalı çaprast telli lçt denıirll 
bu işte üste çıkıp, Klninin ellnden _ Fakat hocam, müaa.batayı ka· son model btıyWc boy Alman piyanosu. Yunlter's bava gazı ocaRı. 
saatıerı, kitaplan almasını pek arzu zanırsan balt bu sa.na neler temin Anadolu ve Acem halıları. Pey stırenlerden 100 de 25 teminat almır. 

ediyQrduk. edecek ••• diyerek birinci gelecek ola- imS•a•tışıİIİpeflndlllİİı••lrıiıı. ••••••••••~•••••••••-

Tefrika No. 41 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Bu atıaap h19 dlyecs 70k dol- Ahmet bu sözleri duyunca ya 
rusu. Ben bile inandım ta sünnet Ve 1Jdnc1 b.detıı Jl'atmanm e 
dültiinü martavalma... 1~. Falı::at. aenerilfll'tn Mıl'Mııeıtı:ıi 

·Adıaz, zetı blr senen idi. Genç m- mantık~ mı? ~ Amnet btı 
dının uz:adJimı g6rance, JU olaun hayatını me,tıane köfelerlnıde, 
dJşe laılıUOUJOl'du. tat yerlerlnde, battA camı. tamu 

- Al>lclml dedi. Sen 18ıh1den bu nnda geçlrmlf blr adamdı. Diler ~ 
güzel çJ.çetcıe evlenecek mlab? serilerden farkı lrl boylu ve tuvv~ 

- Öyle ya. ~ olmalc 1st1yorum oluşu idi. O, iri cüsseslle tendi akıt 
onunla. Fakat, o tatatatlıca bir dü- arasında dalma bqta gelen ve 
tün yapmak Jst.lyor. Ben ıae böyle tuttuğunu yere vuran bir adamdı. 
şeylerden hoflanmadığım için yan çi- Ahmedin kıskançlık daman kabt 
zlyorum. mı.ştı blr tere. Fatma ne de olsa 

- Evlensen fena olmaz bel sık uğradıltJ, param kaldıkça •SÖ 
- Ulan, nasıl evlen1r1m ben bu orta bakalım gaco!• diye~ boynuna 

malı kahbeyle? Bu gece gidecetlmlz rıldıiı blr lcadmdı. Fatma Olla 1 
yeri unuttun mu yok.sa? çolt tehlikeli l§lerde yataklık ta 

- Unutul' muyum aıblcillm? Ham- ~ı. 
za reUin... Ahmet bütün bunlara ratmen :n 

Ahmet elinin tersiyle Ad.sızın aRzı- mayı detll, Ayşeyi yani Hamza 
na bir tokat vurdu: • kansını .seviyordu. O, blr kadına 

- Sus. Yeter o kadar. Alzıını kapa. ğer kadından bahsetmenin man 
Ve yavaşça mırıldandı: lığını anlanuyacak kadar ihtfya. 
- Ben Ay§enln afkından neredeyse ve akılsız de~lldi. Fatmann1 ev~ 

öleceğim. Böyle bir şlrtlnUyt kan dl- Aneden ba.hl& blle etmiyordu. Zat 
ye alır mıyım hiç? İmamın duasına, bunu arkadaşına da sıkı sıkı ten 
zerdeye pllA.va yazık olur bel etmişti. 

- Haniya bu da fena bir kadına Şimdi en büyük saygısızJı~ A 
benzemiyor da. yapıyordu. Bu adam gerçekten 

- Sulanma.. Çarpanın f1md1 na.. mı\naslle bir serseri ldi. Ne an 
- Yahu, sen de ne tuhaf adamsın! ne babası. ne de yatacak bir yeri v 

Hem ....,.asında gönlün var. hem de dı. Adsız çok defa gecelerini 
bu kachncatızda güzün varı İki tar- kapı mezarlığında, servııer a 
puz bir koltuğa sıtar mı hlç? geçirirdi. Kendisine nerede yatt 

- Ben iki dettl, on lld karpuzu bir soranlara e:t~yzemin evinde yatan 
koltuğa sıR'dıran adamım. Sen da.ha derdi. Hakikatte ne teyzesi vardı, 
beni anlıyamamışsmı Bana o da IA.- de bir sıtınacaıı: yeri. 
zım, bu da.. BöYle bir adamdan sevgi, a.lle t 

FazJa konuşamadılar. Ahmedln dos- biyesi ve arkadq diye birşey be 
tu elinde blr tepsi lle içeriye girdi: mek ve ummak gülünç olurdu. 

- Slzi biraz geciktirdim amma.. bir kaç kadeh içince aklım oyna 
Kusura bakmayın. Me:ıe hazırladım •• gibi, saçma sapan şeyler söyleme 

Tepsiyi yeıe koydu: Piç Ahmedin canını sık:maıta b 
- Benim aslanım her feY1n de ye- mıştı. Ahmedin tam nnmushıca k 

rinde olmasını ister. Sonra da böyle kıp gideceği sırada. Adsızın kırdığı 
habersiz gellr. Hem de kollannı saı- pot, Piç Ahmedi birdenbire çıldırti 
Iıyara.k: Adsız, Fatma.ya süzgün bir bakış 

Ahmet lı:aşlannı çattı: - Kız sen ne güzel, ne sevlnlll 
- Ee, yeter artık, Fatma! Evine malsın! dedi. Bu çam yarın.ası h 

yeni getırdlğlnl bir arkadafın yanın- senin k.ıymetlnl anlar mı sanıyo 
da bu kadar gevezelik yapmanı iste- Fatma birdenbire şaşaladı. Bu soz 
mem. neler doğurabileceğini Fatma 

Fatma gözlerini süzerek glllümsedl: Alı\ biliyordu. Fakat. Fatmanm bu 
- Adam sen de. Bu, kaputun blrl- la~lan blr l§e yaramadı .• Yanı o 

ne benziyor. Onda düğüne g!jecek Icı- cağın önüne geçemedi. Ahmı:t b 
Iık. kıyafet var mı? . denblre yerinden fırladı ve arka 

- Ey, sus dedim ya, Şlmdl ça.rpa- nın boynuna sanldı: 
nm aR'Zına.. , - Ulan at hırsızı •• Maskara. lı:ö 

Adsız, Fatmanm bu hakaretine hiç Ben seni adam sandım da buraya 
de kızmadı. O, gerçekten kopuğun tirdim. Meğer sen bataklıklardaki ç 
biriydi. Ahmet kadehleri doldurdu: murdan da.ha mülevves ve ~ya~ t 

- Her gellş.l.mde mutlaka bir kere köpekm~I 
canımı sıkarsın! Diyerek. Adsızı aya~nm alt 

- Can sıkma.it için söylemedlnl.. aldı 
- Niçin söyledi~! blllyonım. ön- Serserinin rektığt hep dllinln 

ce beni danltıp. aonra ~ için paklıtındandı.. .Aqamdanberl 
de para 8llldırmalr. deltl ml? kere Pot lcırmlf.. ve Ahmet bun 

Kadehi bir yudumda mld~ne bo- kulaka vermemişti. Fakat, bu ·· 
şalttı: Ahmet değil. cemiyet içinctc usturo 

- Ben senin ne kurnaz tilki oldu- söz söyliyen a~r batlı kimseler om 
tunu blllrlm. Haydi bana me-ıe ver sllkemezdl. 
bakayım. Adsız baP;ırmap başladı: 

Fatma önüne baka.raJt cevap verdi: _ Benim yakamı bırak dfyo 
- f3te, mezeler öntınde. İstedlğlnl sana! Yolma berşeyt söylerim •• 

al, ye 1 - Bre melfın ! Benim khnsed 
- Hayır •• Ben senin elinden yemek korkum yok Sana hesap verecek d 

l&tlyorum. Kafamı kmdırma.. Canını tlllm ya. 
yakanm şimdi. - Bana değil amma, fu gilzel 

Adsız, Ahmede çıkı§ır gR>t blr ta- dı.oıa hesap vermeğe mecbur d 
vırla: mıs:n? 

- Aıblclm, dedi. Kadmao b6yle mu- Fatma: 
amele yapılır mı? Onlar birer çiçek- - Bırak şu herifin yı&asını.. 
t1r be. Diyerek kolundan çekti. 

clslnl 11, üçiıncuyil gene 11-. Kaybe~ tik. Orada aen bana .ıd.yah üztım al- Ahmet kadehini ellnden fırlattı: Ahmet bırakmadı: 
mlştl. Dll4f;m. Denize karşı ne güzel rem1'- - O çlçett koltlaynnın bumu yere _ Ona haddhl blldlrece{Um. 

Ne çare It1 KA.nl her defasında blzfm nın neler kazanacağını kARtttan oku-
ümltlerlnllzl boşa çıkanyor, blrlncl- du. 
llğl kııtlyen kaçırmıyordu. Bunun 117.erlne hoca. adamat1Ut tş-
N~ musabnkalannda KAıı1 Ue tahlandı. Tekrar kollarını aıvadı. 

HUmi finale kaldıklan zaman bizi de Yeniden diz çökttl. Ve bir oeyler mı
btıyuk blr heyecan alırdı. Tıptı eski rıldandııctırn aonra atet etti: 121 •• 
Galatasaray - Fener musabakalann- Evet admı cNasreddln Hoca. koydu
da olduğu glbi lçlmiz tıp tıp atardı. ğumuz adam lkhııc1 defa gene 12 yt 
LAldn bir defa olsun Hilmi blrlnclllğl vurmuştu. 
Klniden alamıyordu. Klnl köpürüyordu: 
Yıne bir gün, bir mu.sa.baltada on- - Bir da.ha ••• Bir tere da.ha ate§ 

lar finale ka~m~ı. Bu seferki etsin. 
atqlar çok mühimdi. Çilnktı kazana- Hoca üçünctı defa nlfaıı aldı. Ta-
cat olan kampın sonuna kadar hiçi banca patladı. Gene 121 •• 
blr murata lftlrak etmiyecet, tama- Hepimiz hayretten Adeta alıkiq
mlle bedavadan yiytp içecekti. Kamp- mııtlk. Hocanın arkba$>.'*1.n Hllml 
ta sadece onun arzu ettıtı yemeltler tabancayı aldı. Dkinl 12 vurdu. lklıı-

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 117 Yazan: (VA • NO) 

Tabancayı Kini aldı. Birlnclyi 12 tiki •• Şu llerlmlzdeıcı bağda aynı si- dil.şer •• Haydi iç şu zık.lomı da gide- - Ne demek 1stly0r bu herif? H 
vurdu, ltfnclyl 12 •.• Öçünctıyil 10!.. yah tıznmden vv ••• Hocaya rica et- llm. gt hesaptan balısedJyor? 

.. Nasred.d.ln Hoca. birinci idi. Bü- sek te l>it1e Yenuıti 1ç1n aldımıat!.. - Haniya sünnet düğününe lld Ahmet dişlerini gıcırdatarak, A 
tün saatleri topladı. o günden sonra dedim. Fakat hoca ortası pekmezli aaat aonra. gidecektik? Daha eUblr za flddetll bir yumnııı: salladı: 
kampa yan geldl. Kendlslne hususl mısır unundan O&.fDUYOr... Bundan dönmemiştir beya.hul İ 
blT çadır ayırtt.ı. Her gün ne yemek bafka her giin bize hep birden abdest Fatma, Ahmedln kolundan tuttu: .. - o, serserinin biridir. çhıce 
yese belenlrs1nlz? Mısır un•te tıı.ça- aldırıyor, hep birden namaz ltıldın- - Ona kopuk dedim •• o kızmadı da soyleditlnl bilmez. 
mak, yani mamallka denilen §flY- yol'du. Kamp ıaıuna kadar her günl sen kl7.dınl Bu naaı1 1f a canım? Be- Adsız. boğuk blr sesle batırdı: 
den Adam atzma. bqlta bir ıey koy- taçamak redlk. namaz kıldık ve nl müdafaa etti.. Kopuk obnadığmı - Ya sen.. 8-.-n de meşhur se 
mu;;r ve bJzıe hiç b1r 081 yedlrml- hoca.ya hizmet etut. anladım •• Duygulu bir adammış. sö- rllerden biri değil m!'5'11 be? Sulta 
Yordu. Civarda giizıel ballar vardı. KA.nl hazan bize soruyordu: zümtı geri alıyonmı Haydi. iç ıunu selim camlltıln tabut!uklannda be 
MeselA ben bir ırtın çok sevd11tfm bir - Nasıl? •• Bentm blrincilllc zaman- bakayım. ber yattığımız .. geceleri unuttun mu 
arlcada§Jm&: lanmı betenmez mi&tniz? Fatma kendi ellle Ahmede bir ta.- Fatma güldu. 

- Hanı .seninle Çekmeceye g!tmış.. llllunet Feridun Fa deh rakı sundu. (Arkası nr) 

dan e.er yok. bilikia mwıia a&ünüyordu. Bir mid- c- Ne aptalmlf•m. - diye dü- önüne iskemleler atmıı. çürük eli 
Ne yapmalı. onlan nerede bul· yeci dıtuı çıkarken Ye bir kokmifçi tündü. - Rızacığım ıayet bu kadar- lerile kallahalar fırlatıyor. K .. 

malı) ilk aklma gelen yer, Borjiya içeri girerken Atiye de onwıla bera- cık bir feyİ akıl edemediiimi öi- hamallar, gündüzkü mqakkatli · 
Melihatin daima Fethi reiale bulur ber kapıdan eüzüldü. rense vallahi benden aoiurdu. > !erini bitirmit. timdi burada k 
tuğu Tallt'in meyhanesi oldu. Gr Şi,maıı meyhaneciye sokularak: Bu düşünce tüylerini diken diken için dolqıyor, ve aralannda kalk 
yet ,.üJc.ek tavanlı n ambar kadar - Barbal - db-e hafifçe fıs~ etti. Rızanın kendisinden aoiumaaı. leli kalkaleli konufUyor. 
senit dülrlr&nluclaa birinin önünde dadı. - Şeıa bilir ,.ok F etbi reis bu- Rızanın batb bit' kadına ait olmaaa 1 Buralara kadar gelmek Zeynel 
durdu. OaYarlara koca koca fıçılar rada) Seıi sönnemit hizim amdat- Aman ,a Rabbiml itte bunu tuev• bidin pqanın lumaiında ye· 
yaplftmlllllfb. Şipm bir meyhane- J.ar) 'Y1lr edemiyordu... TuaVVU1' ed~ bir Atiye için. hele me,rutiyetin 

ı . IMutlalra L-• ci, seyyar bir tulmn balinde, iki ta- Atiye, Rıza cıbi kurnaz bir erke- mezeli ••• Ölmeli bile buna tercih men akabinde, büyük bir cüre 
~dı. Kapıyı çal.eh. ._ bul•mlar. rafa yalpa YUranık, fakat vücudun- ğilı MVgiliai olduiıma böylece ispat ederdi. Fakat gene de, bunca macerala 
~~--vıyaklama ile ~~ kad ~~bozuk kaldı~ dan beklenilmez bir çeviklikle aaia ediyordu. Hakikaten de burada, fi- Kale pntana gireritea antredeki alıfllll§. Rızanm .evailiai. nice def 
.myan. dev anan cıbı bır iP r~ d iki ık aokaklarcla yu- aola aejirtiyor; memıer mualardan ,.eyi deiittirmek. mü.lüman kaclmı dehlizlerin dınarlanna bakb; fo- lar girip çıktıiı bu yerlerde pek 

açbı . • . bamın) k:f~1 u. ~~onu bu aldığı bot karafakileri fıçılann talı- olduğunu belli etmemek llzımclı. tograf halinde değil, fakat acemi bir kadar heyecan duymuyordu. Bunu 
..-;-. C:,·;_:T mıaı; A~ lar k aaı t ~ı;r:,:, d17 ~ı cKo- ta mU81uldanna dayaya1'k. içlerine Barba, belki de on, on bet mini· reaınmm hrçaaile Mel&hatin numa- la beraber. aon verdiği karar üzeri 

ı· fı ·-;- r i:'. -:rainJ B 
0 .? ~:t > e Petme ta- kah kırmızı. kah pembe, yahut au mini meze piyataamı ve pironlannı ralan burada reklam ec:liliyordu. ne kalbi ,iddetle vunnaia bat~d f: ır er mı r:kıa da L-- b.iir- A~;_ Ga1 ta kakla • • tef fafhiında mayiler doldunııyo.rdu. bir cambaz meharetile aol elinin bet Caı.ona. •onra da müeaeese aa.hs"bi- Hakikaten de ba dalacaiı aokaf. G yumj d' .:i:j -"-·L- ele ı:;;_ __ f al ~- d~Z: Sonra ta dipteki kalın kalın kemer- parmağı üzeıinde müvazeneyle taoo ne~ o taklit ve bozuk Türkçesi- bıyıklannı eline almamıı delikanlı 

_1_ al cırbŞ~ mer L~.J._ A~ !._d n t F ~f· ~t. e aT:Ud" u L__ 1_nn• _...ı..·-da gizlen- b::'--e me- tarken. aai elile de aarboı muala- le arkadaflannı aord"- kim cevabı lar bile pek o bclar aerbaçe gire 
ç~tı ar. ıtman ııuao.uu. tiyenın o- en etıu reıam evın e aynaJQD IUU'" ııe ..-.;;_.,.. - U&c7 • • • • aldı• l d" 
laplıuı sandıklan kantbnnaama iti- flSIDA geçerek. gözlerine kuyruklu zeler hazırlanmuı için eealeniyordu. nndan bınne •t.izam vermekle mq- • ' mez er ı. 
ra;. et~iyordu. Zira onun ne derece aürmeler çekmif, yanaklarmı gaz Tavanludan zincirlerle aaıbn lam· ıuJdü. Bana r~~n bqmı röatça . - Yok bu aksam aelmek ... Bel· Yükaekkaldınmla müvazi bir yo 
emniyetli olduiunu evvelki tecrübe- boyamuile horoz ıekerine döndür- balann etra&nda duman ve toz bu- genç bclına çevırdi: kim !far&n aksam var gelmek... kuıtu burası. 9at tarahndan kı~ 
lerinden bilirdi mU,tü. Yumurta ökçeli. sıfu numa- lutu klireler balinde keaifletmit aıi- - Ha senin madam) Bu aktam Sokakta: bnca .namuslu İnaalılann tumandıa 

Atiye. çarıaf etekliğini, elbise ra fesli lcülluuıbeyler onu muttalı- biyeli, Subotlann uiuJtulan kulak,. yok Fethi reis selıftek burda. Ama c- Acaba) - dedi. - Yok1a. •• merdıvene buradllll çıkılırdı. Faka 
etekliğinin altına giydi. Pelerini de yar, çimdikliyor; fakat genç kadın, larda çmllJ'ordu. lapralann, ispirto-~ aıi~ k.af~ aantanda. Ne- C_eae .. mn .•• Olur olur .•• Pek mÜlll- bambath ?ir muhit, b~b~a bi 
blGzunun altına tıkııtırdı. Bapıa bü- ne onlara, ne blıvelerden. meyha- nun ve bunlara da inzim-. eden ki var Borzıya Suki SOl)'lemia... kundurb • &le~. ~nki .. latanbuhm oteki ~wna 
~çe bir ipek atkı aldı: nelerden ablan sözlere elunmiyet pi.lifin ve rütubetin kokum genze - Menil - dedikten sonra, Ati- Karanm vermİfti... Sağa ~la ~ larile ~ alakası yok. Batka mzam 

- Ben tekrar uğrarım. eter ben- etmeksizin İ8pirto kobn, l&tanıa ça.- doluyordu. itiraf etmeli ki ilk önce ye ondan .,ateh. Oç bıçkının göz ri bir naza~ atb. Kalpakla bır polia, l~r .. ca~ Kapılar açılmıt. pencerele 
elen vvel oalar pliree Melibat ha- bnan. aarbot nlralarile çmhyan an- inunm hislerine batan tMitün bu he- kırpıp, bl)'lk burup llf atmalanna arkaamı donmiif, orada duruyor. aurulmUf, kazan kulpu rastıklı b 
nmu~ Calatadaki yerindeyim. Öyle bklarcla dolapyor: aaia sola, para- yeti umumiye, muhite biraz alıttık· ve kendini davet etmelerine aldı~ !Halle lakayıt, selip geçiyor. Sabellar dınlar selenlere. geçenlere aalenl 
dersın; anlarlar. it mühimdir ha. ya bura)'a blıkı7ora Ma~ tan aoma bic ele .,kan selmi7or; malrsınn aokaia ~ baJtwvor. Tqfalar luıuthuıclerin or_1 (Arka. Yar) 
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1 lŞ ARIY ANLAR -----

KELEPİR ACELE SATILIK KAM
YONET - Tlcarethaneıere, taJ:ırtka
ıa.ra elverlşll. Takshnde Anbra gara.-

DERSEI\!TDE - 2,000 - 8,000 liraya 
ahşap evler satılıktır. Karak~ Melek 
ban No. 8 Em1dkserv1Ke mtıracu.t. 

TİCARETHANELERDE - Mııh&- jında Karlo ustaya mtıracaat. M
.sJpJik eski yenı yazılarla muhabere, res: Kemeraltı Şevketpaşa. han No. 16 HERSElUTTE - Elveı1§1l arsalar .a-

FEVKALADE l\IANZARLAI ARSA -
Olbanglrde denl?.e tama.mııe hWm 
btr arsa. uygun f1atle atıııktır. Boz.. 
kurt Emldk Taksim Abdtılhak HA.mit 
caddesi telefon 43532 - 2 otel, lokanta, da.ktllo, algorta. hesap- Galata _ 2 tllıktır. Karak15y Melek han No. 8 

lan bllAnço Ur ve zarar kanununa • Em1Ak:serv1a'e mtlracaa.t. 5 MÜTEFERRiK 
aygun ehvl'n flatle yazılır. Teltfon SATILIK EŞYA - Kuyruklu ply&- - • 
49010 - 2 no çini soba portmanto bilyük gra- RERSEMTDE - 8,000 - 8,000 ıtraya -----------

m~fon lk.l btıyt\k nitel 'vuo bnytlk kAıir evler satılıktır. Karaköy Melek "f'tlKSEK MttlID."Dts - 'Mektebi 
·EIIVEN BİR VCRETLE - Bır bay avize. 'yaıdızlı tabaklar, muh~llf ha- han No.8 Em1Aserv1.s'e mtıracaat «ın mııf talebesinden: Aq.amlan 

her gün resmi veya hususı blr mües- N 85 kat aat a den aonra crtse :ve orta mektep 
sesede 17 - 22 karar yazı tasnif dosya lılar. BeyoRlu Sakızağacı o. VSKttDARDA - 11 odalı reniş talebelerine bet ttırm. dersi ehven 
l§lerl aramaktadır. Milrncaat 24368 3• Pazar, sah gtınlert ~tUeye kadar. 1 bahçeli, terlros, el&ktrlk, kuyuları elan ftatle veriyorum. hln memurluRuna 
ŞefJk. -------------- ahşap ev (4000) liraya aatıhktır. Ka-1• müracaat. 

BAYAN AHÇI İŞ İSTİYOR - Ala- - Kira 1 • ab mttracnat. _ 2 FRANSIZCA VE İNGİLİZOE DERS-4 1 k S lık rakOy Melet han No. 8 EmlAJaıervts'e .;;;.;;;.;;;;.=----------
franga - alaturka yemek pl.ş1rmesln1 LERt - Uzun müddet Parlste Olret-
mfikemmelen bllJr tafraya gider. ıso,ooo - ı.t&nbulun en göbek ye- TOPKAPI HARİCİNDE - Blrçck menlik etm~ tecrübell blr mualllm, 
Elinde bonservı.sı vnr. Küçük Parmak- rtnd• 411 odalı 65 yataklı bir otel fa.brlka arsalan ayn ayn veya toptan 8Crt ve prat.ık blr metodla Fransızca. 
tapı No. 42• A.N. _ 1 acele a.tılı'ktır. Ta.ksim Şehttlnuhtar satılıktır. Kara.köy Melek ban No. 8 ve İnglllzce dersleri verir. Evlere gl-

T ..... o• D N .... ,. EmlAltservis'e müracaat. - 2 der. Metod rilmuzu ile pzeteye tah· 
t h.. ..,. •T cad. 1/4 : "Nnıv, • o. '"" - I 
NŞAAT, TAlUmAT, !'ADıı.n. rlren müracaat, 

t ı h ..... .,,_.... 1 GALATADA - Otel, han, kA.glr ..:.;;;;.;;,;.:..;;.;=.;..-..---------PROJEJ.ER - .Betonarme.. ırenn e- 90.000 - .ı.ııı.uııuı:ı.n:et!e R tı katlı BİR n..GİLİZ BAYI _ Ehv- Uc-evler (5000 - 4000) Jtraya sattlıktır. m ~ .. 
aabat yapılır. Rııma't 3i)erJ ta"kip et- 8 lfDl" odalı lta'lori!erl\, 'bahçel1 titr Karakt)y Melet han No. 8 EmlAkser- retle mükemmel İngtUz llsan dersler! 
tlrlllr. Kadılt5y 'K~lerde 'Mü- apart. .satılıktır. 'Mürncaat Takmn: vıs~e mllracaat. - 2 ·verecektir. Cok kolay, pratlk ve sert 
hilrdnrfuatbey soka~ 1/1 b:ıy ts- Şehltmuhtar cad. 114 Tel: 43486, D. met.od. ct.essaru;ıı rtımuzuna mektup-
mall doğrama fabrikasına ve Sul- No, 441 - 1 BAl'EZiTJ'E - LALELİDE - Em- la mtıracaat. 
tanhamam ECE tuhafiye mağazasına salslz apartımanlar (30,000 - 411,000) =-~;;..;...;......-.. _______ _ 

•Mühendis. rtımuzuyla müracaat. SO,OOO - Beyoğlu Balıkpazar blr liraya satılıktır. Kanı.köy Melek han ALVIANCA DERSLERİ - Bir Al-
- 1 apart. il katlı 4 der odalı 2 dükltln No. 8 EmlA.bervis'e mtıracaat. _ 2 man bayan tara.tından ucuz verıı~ 

aynca büyük blr depo üzerinde ayda mektedlr. Beyoğlu Reşatbey sok. No. 
YtJKSEK MtlllENDts TAUIBESt - 300 Ura, Tel: 434811. D. No. 442 - l KURTULUŞTA - Te~ altuıda 9. Galatasaray Apt, daire 2. - 2 

Mftsa.ıt Ocrctıe m0e$eselerde hafta- tramva.y caddesinden 20 adını 1 lta-
da Uç giln ~leden sonra çall§II1ak, l 3,ooo - Bcyo~lu Bakıza~ocı el- tında blr sofa 4 oda, 2 katında 3 oda AVRUPADA TAHSİL GÖRl\ttJş -
lise talebesine busust riyaziye dernl vannda il odalı, bahçeli, banyolu. yağ- banyosu olan zemini kSllollt flç katlı Tecrübeli bir bayan lise taleteslne 
vermek lstemektedlr. Akşam'da. Y.M. lı boy:ı.lı k!ırgtr bir ev satılı.ktır. Tak- 2 bahçeli apartıman satılıktır. Mu- Tt büyüklere Almanca, FranS17.Ca 
M rümuzuna. sim Şehltmuhtar cad. 1/4. T: 43~8. tavassıt kabul edllme-ı. Ftat 19,000 ve piyano dersleri verllme:t.ted1r. 

D. No. 443 - 1 lira. Tell'fon 41378 •2 _ 7 ara~ı. Akşamda <T E R) rtımuzuna mek-
TECRtJBELİ BİR KArtP - Mua- ttrpta mQracaat. 

21,000 - Tepetıstil ctvar:ı.nda tram-
meıe vergisine tO.bi müesseselerin vaya 3 dokikn 3 katlı 3 - 4 - il odalı ACELE SATILIK APARTIMAN KOLLEJ MEZUNLARINDAN -
defterleri haftada birkaç saatte laı- usuı.tJ - 4 kat, havagazı, elektrik, Gayet tyl inglllzce bilen tecrt!belt bir bir ap:ırt. satılıktır, Müracaat T: 
nunlnra uygun hazırlar. B.B. rümu- '34B6, D. No. 444 _ 1 terko.-;, tramvaya ynkm vaat bahçeli bayan evinde veya talebe evinde deı11 
zu ile P.K. 178 No. ya müracaat- nezareti mükemmel 9 odalı, ı:t.i cep- vermektedir. tsteklllcrln Yönder rem-
lan. 80,000 - Cihangirde 1yl bir mevki- heli 90 lira lc:ı.r ıetırlr. Aksaray Mil- zıne milracantınn. 
--Wıcı \'EYA BEKÇiLİK - Bu de 6 katlı !I :Pr odalı banytilu gfize~ let caddesi Yusufpaşa 123 No. Emlflk _A_Ll\o__;,IAN~-C-A_D_ER_..;;_SL-F.-.R-t-----U-su-ın 
işlerde çabş~ askerlikle l!llş\ğl !'Okj bir ıapart. sat.iliktır. Veli Öz.der_ :re.ı. _s_n_ra_t_ıd_a_r_eh_a_n_esın __ e_m_n_rn_c_a_at_.__ tedrls1 mükemmel olan blr Almnn 
tnhs111 orta lb1r Tlüı4k genel iş ıanyor.i 43486• D. 'No l4!1 -

1 ııcno LİRAYA SA111LJX ı OnA· ôğretmenı Almanca dersleri vemıek-
Bcykoz Çayır cnddeo;t 166 Mehmet 27,000 - Beyoğlu Siirpagop cıva- LI EV - :aakırköy Sıı.kıznğacı Ortn tedtr. Temiz mobllyalı bir oda klra.-
Güz. nnda tramvaya yakın 8 katlı 3-4-5 sokak 125 - 127 No. b:ıhçell. Milti- lıktır. Pazardan manda her gün saat 

odalı banyolu bahçell b1r apart. satı- yadl odun deposuna bltLşik. Banyola- 4 ten '1 ye kadar İstlkl~l caddesi 133 
lıktır. T: 43486. D. No. 447 - ı ra yakın. No, Has:ın bey apartıman 2 nci mer-

SATILIK APARTll\IAN _ Bayezit dlven 1 inci kat 6 No. ya milnıcnat. 

Sahi!e 'I 

RADYOLARI 
1943 

• • • • • 
MODELLERiNi DiNLEYiNiZ 

.. .. 
Y. l!IVHENDIS 
GALATA . 

KUAKfJY l'A!.:AS 

İKTİSAT PAKÜLTESI TALEBE
st - Bir gE'Jlç ehven ticretıe her han
g1 bir müessesede her nevi tşte bü
tün gün çalışmak istemektedir. Ak
onm'da <S.T.) remzine müracaat. 

4!,000 - Osmanbeyde tramvaya 
yakın il kntlı 5 §er odalı banyolu, çok 
sağlam bir apart. satılıktır. Müracaat 
T: •s•ae. D. No. fll8 - 1 

-G 
Merennağo. mahallesi Tııc1rhane so- --------------
kak No. 8/1 apartunan satılıktır. ARİTMETİK n GEOllETRi DERS- ---------------------------
Yeni biltihl tesisat mevcut s ıtıncn LERt - LL9entn fen şube.51 mezunu 
katn mftrac:mt. 1bıivers1te talebesi tarafından orta. 

-1 

DAK1'İLO, KATİP - ~l ve yeni 24,000 - 'Maçka cıvnnnda S katlı ------------- mektep ve dokuzuncu sınıf talebesi.-
Türkçeye bihakkın vakıf bir bayan 3-4-5 şer odalı banyolu bit apart. sn- SATll.IK İRAD - 360 lira iradı ne kolay bir metodla öğretlllr. Ak· 
clddf müesseselerde hesap, satış, ko- tılıktır. Müracaat Tntslm Şehltmuh- son 5000 liradır. Fındıklı tramvay şanı gazetesine s. B. rfimuzuna mek
mlsyonculuk işlerini dahi mükemmel tar cad. 1/4 Vell Özder, T. 43486, D. caddesinde 68 numaraya mllrat'.aat. tupla yahut 52-33 telefonla müra-
blr surette yapablllr, A~m gazete- No. 449 - 1 Tavassut istemem. caat. _ ıı 

slnde (Can) rümuzuna mektupla mü-ı i BARİT İ ş T l"""İN E" .,K racnnt. _ 2 34.000 - Pangnltı hamam clvann· K RAl.JK BOSTAN - Sanyer Bu- A, :S AA , l't rın A, ..., --------------1 da & katlı 5 şer odalı banyolu sağ· lar caddesinde 18 (\llnfun bostan kl- TRİK - Res1mlerı temız, ucuz yapı-
GENÇ BiR BAYAN - ESkJ ve yeni lam ap:ırt satılıktır. Ta.ks1m Şehit- ralıktır. Beyoğlunda Tarlaba,,ı cad- hr. İstanbul Posta kutusu No. 111 

Türkçeyi iyl okur yazar az daktilo bl- muhtar cad, 1/4, T: 43488, D. No. 450 desi 110 No. lu dilkkAnda Kemıı.le mU-
llr. Ynzıha.ne veya Ucarethanelerde - ı raca.at. MEKTUPLAJUNIZI ALDIKINIZ 

Gazetemiz tdarehaneslnı adres 
çahşm:ık istiyor. Akşam gazetesinde 
CTürktın) remzine müracaat. 

2 =-!_ŞÇI ARIY ANLAR 

Vç Ktşil\1N - mzmetını g5re
cek bir bayan aranıyor. Sultanhamam 
Emin Bey han altında 22 numaraya 
müracaat. 

ALMANCA VE TVRKQE - Ticarl 
muhaberata bihakkın muktedir dak
tııo bilir bir bay veya bnyan aranıyor, 
Posta kutusu İstanbul 562. - ı . 

:tşçt ARANlYOR - Bob1nuarcı, 
kordeln şerit ve poUnbağı maklnele
rlnde çalışabllecek ~çllere lbtıyaç 
vardır. Aceml ~i dahi almır. Gala
ta NecaUbey cnd. No. 158 ya müra
caat. - 2 

35,000 - Maçka clvannda 2 kat 
ilzerine '1 oda. bahçell fevkalAde bir 
k15şk acele mıtılıktır. Takslın Şehit
muhtar Vell Özder, T: 43486, D. No. 
451 - l 

4600 LiRA SENELİK NET VARI- olarnk göstermiş olan knrllerl-
DAT - Çok merkezt yerde altı büyük :nlzden 
daire metin ve güzel bir apartıman ET - Atru - Ş N - 8 S A A -
sahipleri tarafından satılıyör. Her N E - H D - K T - l\I V -
gün 4 - 8 arası Ç:ı.rşık.npı Aru elek- G, Satış - Metod - Yönder -
trlk mnRazası 93 - 95 No. ya ml\ra- Lessons - Ş. B 

13,000 - Bomorıtı civarında iki kat caat. Tel: 22045 namlarına gelen mektuplan 1da-
nzertne 4 odalı 2 hol banyolu beton- _ _..;____________ rehanemtzden aldırmalan rica 
anne bahçell bir ev satılıktır. Tele- TAM TEFERRtlAT - Bir nlke- olunur. 
fon 43486. D. No. 445 - l lljhane takımı satılıktır. Galata Yel· ._ _________ "!1111 __ .. 

tencller 147 No. B. Cemlle milrac1.o.t. 
18,500 - C>.!rnanbeyde t>e., odalı -1 

bahçeli kAglr bir ev satılıktır. Tak- -K-İR_A_L_IK-----M-ob_U_y_a_h_ve_y_a_m_o
slm Şehltmuhtar caddesi 1/4 Vell 
ÖZder telefon 43486, D. No. 452 - 1 bllyasız. Şl§llde Bomontı clvannda 

tramvaya 1k1 dakika. mesafede müs-
takil bir tatta üç oda büyük hol, 
elc.ktrik, havn.gazı ve terkos. Müra
caat: Her ırün. Telefon: 20553 - 1 

Fatih Sulh Birinci hukuk. mahke-
me81 satış memurlu~dan: 942/1 

<Oayrt menkul aatıfı> 

10000 LhtAYA - Batılık Portakal 
bahçe.si. Adanaya bir .saat mesafede 
Q9 sene aonra mahsul verecek :tennt 
surette bakımlı ylrmi ilç dOnnm bah
çe acele satılıktır. İsteklllerln vasıta-

tşçt ALIYORUM - Boblnvuar ma- sız, mektupla (posta kuturu 2209. 

BAKmKÖYVN - Güzel yerinde 
denizi görür metresi bir liradan tıç 
llraya ita.dar satılık arsalar. Ta.fralı· 
!ara tafsllAt verilir. Bakırköy Zuhu
rat Baba caddeslnde 22 numaraya. 

Şa.dlye, Asaf, Kemal, Ştrlfe Nezihe, 
Güzidenin pylnn mutasa.mf olduk· 
lan Şehzadeb~da. Mollahüsrev 
mahallesi Hacı Çeşme soka~da eski 
ve yenı 15 kapı ve 639 ada numaralı 
Abdullah paşanın mektebi ..hayratı 
ve saırcsı ıvıık!mdan 193 b~Uk met
re murabba"mtıa.ltl mnıı. 'bahçe ahşap 
hane şuyu'unun 1zalesl zımnında 
4/12/942 cuma günü saat 10 - 11 de 
Beyazıdda Veznecilerde Fatih sulh 
mahkemesinin üst katmda 3 Uncll 
hukuk kaleminde satış memuru hu· 
zurunda ıcm edllecektlr. Maa bahçe 
hanenin muhammen kıymeti 2500 

kineslnde ça~ış usta mıı.suracı tız- Beyoğlu) na müracnatlan. lann Yeni Postahane hr§!Slllda 32 _.;......; __________ _ 

-1 
No. ıu Küçük Ticaret hnnmın üçttn- KİRAl.IK - Möble bir oda banyo 
ctı katındııkl iplik katlama atölJ'e ile beraber, Galatasaray, Balo so. 
me müracaaUnn. _ a Noef ap:ı.rt. 14.3 numaraya müracaat. ------İki--------

- 2 SATILIK - katlı Urglr apartı-

TURK 
TiCARET BANKASI A.S. -.._.. . .. . ... 1\IVREBBİYE iSTENİYOR - Dört ------------- mnn Kadıköy Rıhtım boyu Misakı 

y~ındakl kız çocuğa gündllzlerl ba- H LİRAYA KAG:tR 2 ODALI Mlllt sokak 107 No. Oazl mektebi 
kac:ı.k, Taksim Sırnserviler caddesi EV - Ankaraya nakil dolayıslle il karşısında alt kata müracaat. - 2 
~9 doktor Suphl Ann'a müracaat. odalı mllstaltll tısım da 18 liraya acele KADIKÖY - Bahriye caddesi, Ali 

liradır. Evsafı: SOkak kapısından içe- ~--••••••••••••••••••••••• .. ı.. 
ri glrlldlkte 1ki taşlık, mutbak hclfl, 

_ 2 111 dönüm bahçeli yeni konforludur. Buavl sok. No. 2313 ild katlı, beşer 
------------- Kadıkl$y Acıbadem Knrakol karşısın- dal bah e b ta elek 

ECZA .... IKALFASI ARA""~OR dıı. ..... , .... sokft........ 8 n o ı, ç • anYo, ras, BU, -
• • vıa •uı - ............ ......_ numaraya m - trik manzaralı apartımı:ı.n sntılıktır. l§e vakıf b1r b:ıyı:n yazı Ue 757 lts- racaat. - 1 _ 

6 tanbul flOSta kutusuna :ınilrJcaa'tl. 
-2 

kömürlük, kuyu ve tulumbıı. ve arknj 
tarafında bah<:e ve asma. knttıı. bu·ı 
oda ve bir helft., Blr1ncl katın: 4 oda 

1 bir k1ler, bir hell ve b1r sofa, 1.tst 
katta il oda. bir sofn ve blr belMnn 
ibaret olduğu ve a.hşa.p olup elektrik' 

SATILIK ARSA - Bebekte Yoğ'urt- SAT.ll.IK (3500) LİRAYA - CaRat- Ve terkos tesisatı yoktur. Müzayede- : 

3 - SATILIK EŞYA 
çu sokağında l\9 tanıtı yol, 351 met- oğlu kadınlar hamamı ıttlsallnde ye iştirak lçtn yil7,de 10 nl~etınde 
re~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
n1a yeri eıverlşll flaUe ııatılıktır. Mtı- metre yüzlü dftkkAn satılıktır, vez- mu tellAilye ,.e ihale pulu ve taviz 

AZ VE İYi KULLANILMIŞ - Av- nıcaat yeri Kalyonculrulluk Fakir neciler Hamam sokak No. 11 2 ncl ka- bedell ve tapu harçlan müşteriye 
rupa mamulatı bir çocuk arabası sa- sokak numara 12 her gün 11 - 17 ye tn müracaat oluruna.sı. alt olup sat~ günUne kadnr mfitera-
tılıktır. Cihangirde Karadut cadde- kadar. - 1 k1m vergi ve ıcnrlar satış bedellndeı1 
aJnde Gündüz npartımnnmda üo nu- MEVmiYıEKöVU.ı: - '!Bir YDzil Odeucektlr. Gayrimenkul muham-
maralı daireye müracaat edilmesi. İSTANBULUN EN KIYMETLİ YE· asfalt caiıdede .qer yt1zü .Arna.vut- men bedelinin yür.de yetmiş beşini 

RiNDE SATILIK MAÖAZA - Sultan- köye glden caddede (16000) arfl,n ar- t>uldutu takdlrde taUblne ihale edl-
MAKTUAN d80• LİRAYA - Avru- hamam Yentcamı caddesi 11 - 13 ıa. Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Bat.ıJ lecek bulmadıtı takdime 80Jl tallblnj 

pa mamuldtından nikele kreme kes- köşede 1kl katlı cSt.ok matnzasb na- Memurlutunca 14 Wncitqrln 1942 taahhüdü baki kalmak IJIU tile 23/12/ 
me karyola pek az lrullanılmıt som- mlle maruf bt1yük ve çok Jaymetlt cumarte.ıl rttnü ııabahleytn saat 10-12 942 ça.roamba günü aat ıo - 11 de 

1 ,esi de vardır. Ö&küdar 1enı mahalle matazanın dörtte btrt eatılıktır. Ma- &rasında aatılncalttır. fıkincl arttırma.sı icra edilerek m çok 
tfecltrets ldkat lNo. 911. Gize?, Dazamıza 11i1Daeaat. BAHÇE İÇERİSİNDE MÖBLELİ verene 1haleat yapılacaktır. 89.tıf me-

Tttrklye Otlmhuri,.eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlb1: 1888 - Sermayesı: 100.000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedl: 265 

Zirai ve ticari her nevi banim muamelelerl 
Para blriktir4:'0lere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

SAL<Jll •AVAGllI flmlASI - JKiıR.ALIK - "nelelan'lu, ımdbilyalı MVSTAKİL DAİRE - Bir ant.re, oda murlutu ta.rafından verilecek mehll 
Gayet ilk aeta b'lr mobllyA gibi :!tn- apattnnnn, Balon -yeml!lk yatak oda.- ve mtlşteımllAtından m11reltkep Alman zarfında lhale bedellntn tamnmı Ziraat Bankasında tumbaralı ve itibarsız tasarrut hesaplarında en 
ılllz şömlnelerlne benzer İsUklAI cad- 61, geniş sofa bahçe havadar aydın· .efarethanesl yanında çınevav so- ödenmedl.~l takdfrde 1hale fesbedlle- az 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile qaRtdakJ 
desi 146 No. da satılıktır. - 2 lık her türlü konforu babı tesbln de kak 1l 1Elen çar.tıma.nml!& tını- rek 7 gün sonra tekrar müzayedeye pllna göre ilcramlye daRJtılacaktır. 

temin lıkt · 8 vazedlle:rek en çok tallblne lbale.~ YBr ' adet 1.000 liralık 4.000 lira PİYANO - Yeni, :tevkalAde gtızel, edllın1J telefonlu bir daire ki· ır. - pılacaktır. İki ihale bedelleri arasında 
Çapraz telli, demir kadrolu, Alman ralıkb.r. Adres: e1.şu Tramvay dura- İKİ l\IİMAR TAL'EBl:Sİ _ Pan.s1- fark hUSule geldiği takdime bllilmum 4 • 500 • 2.000 lD 

mnrkası satılık piyano. J3eyoı;lu Zilm- ğı Hasat sokak 38
• 2 el kat. - 2 yon, oda veya kat anyor. Mutfak masraflar zarar ziyanla birlikte ilk 4 ~ 250 lD 1.000 • 

100 adet 50 llrabk 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.800 ~ 

160 • 28 D 3.200 • 
bül sokak Tünel hnn ll/9 sayılı dal- MOBİLYALI - Blr Alma.n ötret- masnı.fına 1şUr~k de kabul edllir, talipten bllft. hllküm tahsil edilecek- 4.0 :. 100 • f.000 • 
resine mfirncnat. - 1 men nllesl ynnmda. temiz bit oda ki- A.1$:şam'da. F.I rümuzunn. mektupla tir. Gayri menkul üzerinde her hnn· DİKKAT: Hesaplarınd:ıkl paralar bir sene içinde 50 liradan a§nlı 

SATILlK RDIİNGTON YAZI ıuA- ralıktır. Pazardan maada hergün müracaat. - l Si bir şekllde hak iddiasında bulu- düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 :tnzlaslle verııecektlr. 
KİNF.Sİ - Muceddet ecnebice yazar 4 • 7 ye kndar İstlklı\l cadde-si lSS nanlann evrakı mUsbltelerllc blrUk- Kumlar .senede 4. defa 11 eylnt, 11 b!rincikfumn. 11 mart ve 

1 
H bey AP 2 ncl merdlven 11nc1 ACELE 'YAZIHANE ARANIYOR - te satı" ...n~ttne kad:ır mtırncnaua Ve muhendlsler için "erit metro. Tak- nsan • ı v " .... ' 11 h lr tarih"eri d ekil kt" .. hrncat 1§1lerlle uRrnşan bir müessc- haklnn tesblt ettlrmelerl lflzımdır. az an ı n e ç ece ır. 

sim Lftmartln caddesi Çelik Palas kat. 
6 

No. se 1 - S oda. möbleU, möblesiz tele- Aksi halde paylaşmadan hariç bırn.- "tıım•••••••••••••••••mmn:;!!::Jar!l••llll" 
kapıcısına müracaat. - ı; SATILIK HAN - Sultnn hnmam fonlu tercih edııır. İstanbul, Oal:ı\1, kılacnklardır, Talip olnnlıın.'l mezkör ~ 

s \TJUK TAKSi vP niNı:K OTO- Hoca h:ı.nı karşısınd:ı Sıvacıynn hanı Beyoğlu semtıerlnde olablUr. istekıı-j gün ve saatte mn.hkemede haıı::: 'bu
l\IOBİI L:t:RI Tul{ m Cumhuriyet satılıktır. Anu eden gezcblllr. Milra- lerl Ocret verilir. Galata pcst:ı ku- lunmalan liizumu bütün aHik ııınra 
caddesinde 25 No. 1a mtiracaat olun- caat: Sirkecide sanasa.I' lıan karlı- tusu (1218) NQ. J& mektupla müra- aynı zamanda teblli makamına ka.JJn 

Üçüncü mıntaka Etibba Odası R"yase'"irden: 
t 14 
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Hasan Vitamin Kremleri 
Vücut için vltamlnln ne kadar IAzıın olduğunu herkes blllr. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son umanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzelltk enstitüleri vltamlnll kremi ıstıınaı 

etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etm!§lerdir. CUtlerlnl be!lemek ve gayri tabıntklerlnl ve enfeladyonlannı gidermek yolundaki gayelertnJn tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaratı lletn§Umul bir mah1yet alan ecmcı Baaan'ın enerjik mesa1slle istihzar edllebllmlt ve Huan Vitamin kremleri namile piyasaya 
çıkanlmıştır. Yüzdeki sivilcelerle ergenllkı ve bunJfUkluklan izale eden, ihtiyarlan gençlettlren, renolert gür.elleftlren bu kremleri derhal ve bil! tereddüt tstimal ed1n1z. Hasan Deposu ve şubele
rinde tüp 25, büyük 40, küçük vazo 80, büyük 150 Iruıııştur. 

BRiÇ MERAKLILARINA 
Uzun zamandanberl beldediiiniz kitap 

,----BRiÇ 
Kontrakt - Plafon 
Deklarasyon ve Oyun 

Gazetemiz (BRİÇ KÖŞESi) muharriri Nazım Denan'm dünyaca 
tanmmq Briç profesar Ye eksperlerinin müteaddit ..... terini tetkik 
ederek bazırladaiı bu kitap yalanda satıp çılan.ak Uzerec:lir. 

FIRSAT- SATILIK 
Şlfll Büyilkdere caddeal Zlnclrllltuyu virajında aatılık vuiı: 3058 

metre arazi, 85 metra asfalt yol 1lzerlnd& cep'heet 80 metre çiçek 
camekAnı betonarme kÖ§k. Banyo, elettrtk, au, garaj, ahır, gazino, ku
yu, fçlnde elektrik motörQ dört ton su deposu, bahçe, milteaddtt çe,
meler ve bahçede müteaddit çiçekler. 

tstanh·ul İs Bankası karşısında MaJiil Cemal ılşealne müracaat • 

................... MODA .................. . 

AiLE PANSiYONU 
Deniz kenarında No. 20. Yemekli ye yemet.ıdz, tıatıer ehvendir. 

---•••ır:>datar tonforludur. Telefon: 80289••••••• 
--· En makbule geçecek hediye --.. 

CELE SATILIK 
APARTIMAN 

Fatlh Sangtlz9lde 8 dalrell ve 
ba.hçell den.Is ve gihı~ görQr a.t
lam ve btıt11n konforu havf ha
vagazı elektrfk n terkoau mevcut 
bulunan bfr apartıma.n acele aa
tılıktır. 

Müracaat: Fatih Tramvay 
caddesi 28 No. MİLLi EMLAK 
Alım Satım fD§aat bürom. 

@ 
= 

. ~ lJw /." /J, o 11/7/Y) ı "T, 

GÖZEN Müe.wesesi Bilyllk Pos.. 
tane Cad. No. D ve ıtriyat de-

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

KAŞEı.:ERr 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, 
Ve büttln ağrılan derhal keser 

Sıhhiye Veklletinin rabMtma babdlr. lcabmda ıhd• 3 kate elmabilir. 

Dün,sda AR k~ER· polarında•••- ••••••••••• .. 

DOLMA KALEMiDiR. 
---· Her kırtasiye ve büyük mağazalardan isteyiniz. 

HARRY 

Perükar salonunda ç~aya ba~ladı. Sayın mü.şterllertne yeni 
adresinde hizmet edeceğlnl blldlrlr. • 

DOKTOR • OPERATÖR 

Zekiye Temizel 
Paria Tıp fakültesinden mezun 
Doium ve kadın butalıklan 
Blrfncl sınıf miltehassıa. Pazar
dan maada her gün ııaat 15 ten 
18 e kadar. Çaqamba 1r11nıerı tı
ltaraya bedava. 
Kadıköy Moda iskelesi 251. 

Telefon· 60918 

.. -----------------------· ..... tJrolog • Opeı:ıtör 
Dr. SUPHi AHIN Satıhk mağaza - tütüncü 

ve kahveci dükkAnlar1 
İdrar ve tenasül yollan hasta-1 - Asma altında Canbaz hanı karfUUlda 28 numaralı maRaza 

(32000) liraya acele satılıktır. lıklan mUtehaıısısı. Taksım sı-
2 - Galatada Perşembe pazarında kÖfe başında 63 numaralı tütüncü ruervller caddesf No. 59. Tele-

ve kahveci dükkAnının 128 hissede 69 hls.sesl 3000 liraya acele satılıktır. ı ill-•• fon: 49284 •••illi 
Cumhurlvct Merkez Bankasında veznedar Bay Şakire müracaat. 

SÜMER BANK 

Bakırköy Bez Fabnkası Müdürlüğünden 
Açık Eksiltme ilanı 

1 - Fabrikanın ahşap iskelesi tamir ve tevsi işçiliği vahit fiat 
üzerinden açık eksiltme ile müteahhide verilecektir. 

2 - ihale 9/1 1/942 pazartesi günü saat 14 te Fabrika mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Muhammen işçilik bed eli 3083.40 lira olup isteklilerin 
% 7,S nisbetinde 231,26 lirayı muvakkat teminat olarak Fabrika 
veznesine yatırmaları lazımdır. (Banka mektubu da kabul edilir.) 

4 - Bu iıe ait fenni ıartname, plan ve vahidi fiat cetvelleri 
Fabrika Bakım ıefliğinden görülebilir. 

5 - isteklilerin ihale günü saat 1 2 ye kadar teminat paralarını 
yatırmıı olmaları lazımdır. 

6 - Resmi harçlar ile pul ve delli.liye gibi resimler müteahhi
de aittir. 

Satılık Iran Halı ve Seccadeleri 
Sandal bedesteninde teşhirdedir. 9/11/942 Pazartesi saat 14 de 

satılacaktır. 

YATAKLI VAGONLAR ŞiRKETi 
Türkiye Mümessilliğinden: 

Şehir Lokantalarında olduğu gibi restoran servislerimizde 
de kame De ekmek verilmesi usuuı kalclmlınıştır. Servlslerl
mbde yemeklerbıl yiyecek muhterem yolculann ekmeklerini 
beraberlerinde (etinneleri hassatan rica olunur. 

Kelepir sıbhk irad 
Balat Lobleblcller çarşısında. 

3 dükkAn satılıktır. Pazartesi, 
satı 2-~ e kadar Balat Karabaş 
mahallesi 9 numaralı kahvede 
bay Haydar Pamıre müracaat. 

Eczacıların 
Nazarı dikkatine 

DJyüretik kabiliyetiyle 
Maruf 

"Euphyllin"in 
Tablet ve lntravenöz ve 

İntramüsküler ampullarile 
Silpezituvarlan gelmiştir. 

BiIQmum Ecza depolanndan 
tedarik edlleblllr. Piyasada 
bulunmadığı takdirde Türki
ye Umumt Acentesi: 

F. KNECHTEL'e müracaat 
edilmesi rica olunur. Posta 

kutusu No. 139 

Zayı - İstanbul emniyet dördüncü 
şubeden aldıtım 31/7313 aayılı ika.
met teneresınt kaybettlm Yentsını 
alacatımdan ealdslnln htıkmtl yoktur. 

Tarla.başı Halepli llOka.lt 18 No. j 
Kail AınlraU 

Hukuk fakültesine yeni devam 

Hul:t:t ~:t3:1tf ~ri 
L°COATI 
Flatı 1 Lira 

Yazanlar: Avukat CelA.1 Jl'eyyu, 
Feyzi Gileael 

Babılllde ctBAN ve İKBAL, Be-
7Ultta Mb.LiY:rr ltitabnt V9 

'Ontnnlte lllcr&n•al lc&rflSmda 1 
Tt'RKİYE kitabevinde bulunur. 
Adedi azalmı~tır. 

Sablık Kelepir 
Konak 

Befiktaıta eski Köyiçi yeni 
Cihannüma mahallesinde Fınn 
sokağında 16 numaralı Secca
dccibqı İzzet bey konağı Be
ıiktaş Sulh mahkemesirıce 1 O/ 
11 /1942 sah günil saat 14 ten 
1 6 ya kadar satılacaktır. Mu-
haınmen kıymeti (9440) lira
dır. isteklilerin 942/13 dosya 
numaraııile mahkemeye müra· 
caatları. 

ahlık deniz motörü 
Teknesi miıkenunel ya.kında 

iyi tamır edilmlf yelltenlerl, bor
da va havale mUfambalan dl
namomı mjlceddet 60 tonluk 
marotıu 60 beygir ftşeklt Dulç 
Dizel makinesi yeni konmuş bu
lunan noksanmıchr. Satılıyor. 
Müracaat: Unka.panı Ayazma 
caddem 204 demir tilccan Kara
kln Arapyan. Telefon: 21710. 

En son Dans ve Swing pJAk. 
lan, en mükemmel filmlerin 
en güzel tarkılan. zengin ve 

müntahap kllsik plikJar 

ODEON 
Müessesesinde satılmaktadır. 
Beyoğlu İstlklAl caddesinde 
Yıldız sineması karşısında 

48/1 ' 

ltOTVll 
8. m. b. H. 
ZLll • BOHEllU 
YE llORAYTA 
PIOTElTOIASI 

ÇEKYA · MORAVYA 
SANAYllNIN MA· 
MULITINI SATAR 
VE HER NEVi T0Rl 
MENŞELi MALLAR! 
SATINALIRIZ. 

UmumT Mümesslllmlz ı 

TORKIŞ 
KOLLEKTIP ŞiRKETi 

latanbul, Katırcıo{llu Han 13 

Teıeıon ı 23887 

acw-zzc 

Salon.ınJ .. Aperatifinizi alınız. Hoı bir vakit 
geçinniı olursunuz. 

Her Akıam MASARİK ve arkadatlan 
DlZORı HRİSTO MNIMAT1Dls ve Tenor AVYERİS. 

Aperitiften ıonra da aaat 1 O dan Jtibaren açılan 

STUDYO'da Dans ediniz. 
MASA R 1 K ve Arkadatlan. Telefonı 43848 

SAClNIZ DÖKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

F ABRiKA ve MÜESSESELERE POKER 
MAJIK SAÇ EKSIRI 

KULLANINIZ. TF.SIRtNI DERHAL GÖRORsONOz. 

UfJitöz· ;;;;;~a DÖKÜM İŞLERİNİZ 
İçin, Galata Tünel caddesi 36 No. ya müracaat ediniz. 

Edebiyat F akülteıi Dekanlığından: 
Fakilltemlz Doktora ııınınarına kaydedilen talebenin lisan imtlhanları 

9'XI/1942 pazartesi lilnll saat 15 de Fakülte binasında yapılacaktır 
Bu .sene knydedilenıecıe evvelce kaydedlllp de Uııan lmtlhanm~ gtmıe-

llÜf bütun tslebenfn JmtJ.banıarda b UAıı olunur. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrit etmez, 

cildi yumuıatır. 

Her yerde POKER tra 

biçaklarini arayimz. 

Anilin paket boy alan 
Umumi Satış: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3. 4. 
DİKKAT: Sayın milıterlierfmlz piyasadan 

mübayan ettlkl rl paket boyalardan rütubet g&-mtış olana tt.sadüf 
ederler fse her an yukankt adrese müracaat ederek detiftlreblllrler. 


