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BU ·SABAHKi VAZiY EKMEK· iŞiNDE 
~--=----------------------------1 

Almanlar Stalingrad' da geni- 1 
Yunan M. Müdafaa 

Nazırının Beyanatı 
Vali Başvekalete ve Ticaret 
Vekaletine Müracaat Etti.~ den şiddetle taarruza geçtiler 

Rus kuvvetleri baza kesimlerde 
geri çekilmiye mecbur kaldılar 
Şehrin sanayi 
hücumda 3 O bin 

Ortaşark
ta Harbin ~ 
Kızışması 1 !· 

---•ı---

Nelere Bağlı 
Bulunuyor? 

mahallelerine 
Alman askeri 

yapılan bu 
kullanılıyor 

Novorosisk ei,varnıda Alın an hava ılıili bataryalan 1 

"y p· unan ı-

yadekuvvet 
leri yeniden 
d üşn.tanın 
karşısına çı-
kacaktır.,, 

• 
Batı çOllade 'fu
aaa kuvvetleri 
mlblm mevzııer 

ııgal ettiler 
Lon<jTa, 16 (A.A.) - YWlan 

Milli Müdafaa. Nazırı M' Kane
lopaılns Yunan kara ve dl~niz 
:.avvı::tletinıe bltoben ~Ull!l.arı oku

muştur; 1 
_c~üşnıan bizi yendiğin; zan_n"t

:mıştl. HaibWti jlındi ye:rıı:<len 
lkarşısımJa Yunan piyadesi göre
cekıtir. Batı ÇO~ündcki Yunan 1 

kuvvetleri n'lıiihin.1 .mevziler i§gal 
~t.m-e<fü l er. 

lstanbulda hiç 
devamına 

dalıa iki ay 
müsaade edilmesi 

olmazsa 
şeklin 

şimdilci 
istendi 

Vilayete tebliğ ~di~en kararnameye nazaran Ekmek imali 
ve satl,ı nasll yapllacak? - Mütekaitler ve tl:emurjarla 
Halk için eyrı ayrı karneler hazırlanıyor.. • Dün gece 

saat yirmi ikiye kadar süren toplantl 
Halkın ekmek ihtiyacınm ma- 'ı 

halli belediyelerce temin edilm<>
si hususundaki kararname dün t 
öğleden c;,ınra Vili\yele tebHğ o
Iımmuşıur. 

Bu tebligata göre toprak mah
sulleri oiisi yalnız memur ve de~
let müstnhdeml"rle, dul, müte
kait, y_elinl. ve hiden1atı vataniye 
tertibindon maa§ alanlara ve bun-

KARA ı 
KİTAP/ 1 

ların besJ,,meğc mecbur oldukla-
rı kiımselerin elc.meklik hububat 
ihtiyaçlar:nı temin edccekt'r. Ya
ni bu gibilere devlet fialı ve ına- 1 

l:iyet.i ile ekmek verilecektir. Brı 

gibi kimsolcre evvelce de yazdı· 
ğımıı gibi beyanname vel"ilecelı 

(Devamı Sa: 4, Sü: 6 da) 

Haftada 2 Gün Et 
Yerine Balık! 

• 

Istanbul ve Ankara Belediyeleri 
bu hususta tetkikler yapıyorlar 

Kafkasya'nın ifgal ve is· 
tilaaı tamamlanmadan 
Ortşark'ta harbin hızlan
ması Almanlarca güçtür. 
Fakat bu hızlanmayı İn
gilizler temin edebilirler .. 

Yon Bock ordula- Milli ŞEF İst.anbuldan Ankaraya taze ba- karşılannıışt.T. Yalnız evvelki ak· 
Yugoslavya, Norveç, !ık gönderilmesi hususunda bir- şam şehrimizden Ankaraya 6 bin 

Yunanistan ile işgal kaç gündonberi tatbikine başlanı- kilo balık gönderilmiş ve bunuıı 

rı Volgaya ulaştı 
1 Teşrinisani P aza r 
günü B. M. Meclisini 
mühim bir nutukla 

1 d k . d • ~ fan yeni şekil Ankarada rağbetle (Devamı Sa: 3, Su: 4 de) 
atın a ı ıger yer- !==================== 

ETE!.1 iZZET BENiCE 

' Londra, 16 (AA.) - Almanlar Sta-
J,ingrad ~hrin!n Şimallıı:dıe tı:Juunan 
Eanreyi roohaJlesine karşı yı:ıntden
ı'dd~e taarruza ıırçmişlerdir. 

1'-icskw:ı\·a:da gt'cell'Yin ne~edilen 

'bebli.ğ; burada kan.lı çarpışmaların 

cereyan ettiğinden b'.1hsetını&tedlr. 

Dü;rn-an bu istikamette, :ıo.ııoo itişi-

l.ik bi·r k"vvct ve ı 00 taıım: ile taar
Puı eınnrktedlr. Bozı keEimlerde Rus
Jar gt"'l'i çek'lmek. mecbur~~e. ka.1-
ıµışlardır. 

Gene nynl Sovy;'t iı:ıbliğıne görP, 
Ruslar b'r gün d'C'Vam etien tarpış.. 
malarda 45 Alırn:ın t~nlcnı ~ahı'ip ve 

(Devamı Sa; 3, Sü: 5 de> 

açacaklar 
Ankara 16 (Telefonla) - Tet

kik seyahatinden şebrimıize dön
müş olan Parti Genel Sekreteri 
Memdı:b Şe\'ket Esendal dün 

(Deva.na Sa: 3. Sü: 4 de) 

)erde işlenen cinayet-
ler tesb:t ediliyor 

(YaıEı Sa: 3, Sü: 5) de 

Maltanın son dört gün içinde 
Iasıılasn lwmlıa(dıman edilmesi 
Orta Şarkta Mihver bareketİ<ııin 
yeniden ha~lanıannıno bir delili 
sayılmaktadır. l\laltawn gece!> 
gündiizlü boır:bardıman edildiği 
zamanlarda ekseriya l\libver tak
viye kuvveblcri Libyaya geçiril
miştir. Bu defa da l\lalta üssünün 
mefluç bale sokulmak i•tenme
sinin, İngiliz a•·cı tayyaN,leri.niıı. 
Malta ha\'al~rına leshi·l edilmesi
nin sebebi bunda aranıyor. 
AlmanJ.ırın Libyadaki kuvvet

lerini takviye etmek istemeleri 
tabiidir. Herhalde, son üç ay için-

Uzakşark'ta yeni ve büyüK 
bir deniz, hava arbi başladı 

Eğlence yerle
rinde ha Ik nasıl 

soyuluyor? 
Tasdiksiz, pulsuz bir 
tarife ile bir tat ak 
Balık 250, }Jeynir 100 

kuruia satılıyor · 

de kuvv~ı _D;luvnzenes~ her ba- Guadalkanal adasını ele geçirmek istiyen japoııların 
kıından Iııgılı.ıler lebıne bozul-
muştur. Rommel'in Almanyaya 17 
gidişi yeni harp pl5nlan ile ala- j 
kalı olduğu kadar bu takviye ile 

&yoğlundaki eğlence yerl er;run 
ekse.."İ:Sin<l~ kullar.ı:an tarifelerin tas
dik.s:z ve htı.-tt.a puisuız olduğu h<i~ın ... 
da ş'.l!<fı.D'et]er yapı'J112ktadır. 

de muhakkak ki ilgilidir. Anı:ak, 
Mihverin Mıs.ıra müfoveccih bir 
taarruzu şimd.lk.i halde beklenir 
mi, beklenmez nıi?, Zamanın 

seyri tnk\'iye alınak bakımından 
lngilizlcrin çok lehinedir. Ame:ri-

Bir ıılapoa denizaltısı 
bir Amerikan deniz 
tlııtlaQ topa tuttu 
Vaşington, 16 (A.A.) - Sak>mon 

kan harp istibsalatının devamlı Adal · ı ı ı arının zaptı ıçin yapı acak o an J 

laşmı§ oidu.ğu anl:ı~ilıyor. BahTi.ye 
Nazırbğının bi.ldlrdiğ 1 111ı göre, bir de
nizaltı oln1a:sı anuhtf'mel bir japon 
harp gemlsl1 Yen; Jlebrit'lerdeki A
~ne.rikan deniz ttssüııu topa. tutmu.ş
tu1'. Buı vak'n kmfrikan kuvveUeriy
le j.apoın kl1ıvvct!e1t1,ın Guadalcanal 
adasını ele grçirmcl:t üzere deniz
de ve lha.va)arda l:'tiyük bir muhare

(Drvaım 1'"-; 3, SU: 4 de) arll~ı da her türlü harp ınalze- muharı;berun şJmd; zamanı pek :yak-

mesinin Orta Şark \1J> Mısırda !=========================== 
arttırılmasını kolaylaştırmak -
tadır, Bunun irin Alınanl&r iki ba
kımdan O:ta Şarkta hareket yap· 
mayı dii~iinürler: 

a - Orta Şarkı Almanyayı teh
dit edecek bir üs halinden çıkar
nınk, 

b - Mihverin Orta Şark ve Ak
dcni'L hakimiyeti bakı.mından ta
sarlaruıı tahakkuk ettirmek. 

l\lihveıiu Orta Şark ve Akde
niz b.lkiıriyetini tahakkuk ettir· 
mesi Karkasyanın işgal ve istila· 
sın :ıı tnnıamlannıasına bağlıdır. 
Ancak bundan sonra bir kıskaç 
lıarel.eli ile Orta Şarkın iıkıbetr 
tayin edilmek istenir. Hakiki Al
man bedeCi de budur, Fakat, Al
n1nn )·az taarruzunun istenilen 
neticeleri alamaması bu hedefi 
ya geciktirmiş, yahut da artık te-

(Devamı Sa· S, SU: 3 del 

Zeytinyağı fia ı 
daha artacak mı? 
Balıkesirde toptan 120 ye alınan 
yağlar şehrimizde 225 e çıktı! 

B<'1lt:.Ce3ir, Edrt•mit, Ayvalık gibi 
zl"'y-tir.ıyağ istihsal mıntak.:ılarrr.da 
toptan zeytınyağ !"atlan 100 - 120 

kuru~ olduğu haidı.!" ~ehr!niııde fiatl:ır 
2.25 kurı;şa kada:- ~lkınıştır. l!"iatları!l 

daha fazla teref!üil"nü önlemek fiz<C· 
re Belediyenin bir an evv-e! !izam, fi
at tayin etmesi beklenmeoctedir. 
Diğer tara~tan e'.lerinde zeytinyağ, 

(Yaztsı Sa: 3, Sü: 5) de 

İK 
Üç gün müddetle 

tatil edildi 

r-------------------------,~ 
«ikdam» refikimiz Örfi 

idare Komutanlığının tensip 
ve kararı ile üç gün müddetle 
muvakkaten tatil edi!nıittir. 

~1~1111 111~ 
İkdam, Pazartesi sabahın

'dan itibaren tekrar tahrir 
kadrosunda zengin yenilik
let· ve deği§iklikler yapını§ 

bulunarak neşir vazifesine 
devam edecektir 

Bu yüzden muallimler 
talebelere az 

vazife ve r e c e k 1 er 
Viş" 16 (A.A.) - Fra:ıs~da mek

teplerde defter ve k.lğıt s·ıkınıtı.:.ınrla.nı 

Ooiuyt, nn.ı.allin1lere verdikleri ders

leı~ ve v<lzifelrrl n1ümkün c.ılduğu ka
C:.:..r ıus.mnk emri veri:mi~tiı-. 

Yeni, Büyük 

(Devamı So: 3, Sü: 4 del 

Maltada 5 gün
de 94 Mihver 
uçağı düşürüldü 
Yalnız Çarşauıba gi

ntt 63 tayy2re 
imha ve talır~p edUdl 

Londra, 16 (A_A,) - Malta Adası 
üzerr..dt ciil§uı-ül·:~ Mıhver 1.ı:Çakları
n~ !.L\Yl::.l SO!l 5 g:;n iç:ıın-e 9-1 i.!. t-ul
muştur. 

Adayh Çzrş::ırnba günii yapılan a
kında 23 l\'Iih\·er ıı<;ağının ta.hırip eıdıl

diğ1 ve 4t: uçağın d:i rr.uhtemel olarak 
t;ıht•ip edildig: b· ıd rii,r.istir. 

Tefrikamız: 

Bir Palyaço Dört Can
baz bir de Hokkabaz 
Yazan:NEZİHE MUHİDDİN 

Son Telgraf okuyucularının müteaddit romanlarını zevkle 
okuduklar: güzide kadın muhanirimiz gazelerun için aylar
danberi itina ile uğraşara·k yeni, güzel bir eser daha hazırla
mıştır. Bu niılll, edebi ve miza bi eseri de karilerimİ2itı zevkle 
takip edeceklerine eminiz. 

YARIN BAŞLIYORUZ 

Yabancı bir evi gak
mağa kalkan sarhoş! 
Beşiktaşta ısınmak için yangın 
çıkaran adam bodrumda tutuldu 

·iDii:n gel'<) B~ikla§la tuha! 'bir 

va'k'a o!muş, ba~~na ra!lr:ı vurarı 

b.r s<.ll'OOŞ bir uı ıutuşturmağa 

ka}m;ştır. 

Z.ncirlikuyuda Danişın man-

ÇERÇEVE 

<i:ra.smda ~anlık yopan Hüse

yin adında biri, dün gece bir kaç 

nı~yhane dolaşıp kafayı nckma· 
·kıllı tiiıtsülıed>kten ronra Bq:~ 

(De\>amı Sa: 3, Sü: 6 da) 

Blll 

Ne Düşünülebilir? 
Dimağı muhteşem bir işkembe

den ibaret Amerikalı coğraliya 

hocasının harpten sonra Türkiye
ye biçtiği şeköı karşısında teker 
teker her alaka kutbuna d~en 

ukir edası: 
Almanı a - işte Anglosakson

ların Türkiye üzerindeki hakiki 
maksatlau!. Şimdi bu gizli mak
sada karşı Türkiyede ne kadar ak
süliiınel ı·alkalanırsa onu büyük 
bir sükuİ içiııde uzaklan besle
mekten gı:yr> hana düşecek \'~fe 
kalınıyor! Ha gayret, ba gayret!. 

Sovyet Rusya - Kapitalizma 
dünyasilc bu dünyanın axnıaw a
rasında yine beni alet edip bir 
dalavere döndiirülüyor amma, de
m<>krasyaların hakkımda bu ka
dar lı'ıtufkar düşüneceklerine her
kesten e\·v~ı ben inanmıyorum!. 
Onların, hakkımdaki gizli niyet
lerini .herkesten evvel ben bildi
rirdim; ue yapayım ki • ., 

İngiltere - Mahut coğrafya 
hocasının 'işi, ancak Amerikadaki 
mih\'er beşinci koluna m<>nsup 
bir ferrt>,n ~ıkabilecek en parlak 
harekettir. Acaba biııiın gerçek;. 
ten böyle bir maksadımız olsaydı, 
Türkiyeyi şimdiden mihver kuca
ğına atmak istercesine, onu böyle 
bir ooğwfya hocasma mı ilan et
tirirdik?. Hem Sovyet Rusya, hem 
de Türkiye hakkındaki niyetler;.. 
mizi, m;hverin bir tAkım basit 
oyunlarile ifs" edecek kadar saf-

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

dil değil'z!. 
Amerika - Ne hükUınetiınin. 

ne de halk vicdanıın . n ses:nc uyaı 
bu tezahür kar.şısında inamnalı 

yun ki, hürriyet ve scı·bestl;ğ:ı 

nanıusu, anc~1k bu tlirlü lıiirriyc: 
ve serbestlikleri o·rladan kaldır
makla ye:ine gelir. l\l"hvere ka~' 
harp, müsbct tedl:ıUer b'r tarafa 
hiç değilse onun cknıcğinc yaf 
sürecek ıııenfj tecellileri boğmak. 
]a kazanıJabiJecc.ğ·ne göre, mahu: 
hocayı Amerikan ceıniyeliuin 12\ 

ııı:IJonda bir dahi olrn mümessil" 
olmak lıa~siyetindcn malınım et· 

meliyim!. Hiç değılse kupkıın 
mihver ekmeğine bcdarn yağ sür· 
me gafletinden uzak bir biinyt 
ta~ıdığımı isbat etmeli değil mi· 
yim?. 

Türkiye - Bu mevzuda ber
kesin ne dii.~üııdüğünii, ne düşü. 
nebileceğ~ni 1ne yaptığını, ne yı:.. 
pabileceğini, hangi fikir ve tesi 

altında iş gÖTdüğünü, görebile.:< 
ğini pekala biliycrnm!, Kaias 

muhteşem bir işkembeden ibare· 
tek ve miskin şall.ı.s kadl'Osuıı.uı 
tezahürü bence mukabele baysi 

l·etindcn ttınlıruntclur. Bu nıcvzu 
da ister heni &i!hte kışkırtma! 

ister manasız st'.zle yatıştırına 

istiyenler lı""abma .herhangi hi 

gaflet hareiietine girişeceğinlı s~ 

n1lu1ttSın!. Anlayı~un \'C davranJ 
~ıuı sükUtumdad.r!. 
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HALK FiLOZOFU 

İKTiSATÇI BUHRANI 

Bugiinkii i:ışc m<"Selesinio, bir 
µ0 1 ~!-3. nu.h.keıne, bclL-d.i)·e me-sele.-
si o1nıad,ğı anlaşılıoağa başlamış
tır. Olin;ao.a diğ~r ınemJeketle
riudc, bu ıııenuu tan«iın eden 
lntli> kar3kolları, bele<liye şube
leri dc(;il, a) n nıii• ta.J.il neıaret
ler .e nıüteha. ·ıs komi..) onlardır. 

Harp i~iııdc iaşe, iktıoadi mcse
kleriaı en nıuaınmalısıilı:r. Böyle 
bir muammayı halle memur olıH> 
ln<anlar, ı.e belediye ktıtibi, n.e de 
poli~ olmamak la71mdır. Bu iş, 
iktı alçının işidir. 

İa'ı mvrnunuu en çok üzerinde 
durhığtınıw: tıı.ralı, kontrol '\"e 
ilılikiır olıı~·or. Ve hepimiz bu ta· 
r.Cla ugra~ıyonrt. Halbuki, asıl 
müh:ın olan cihet iaşe madde>'1ni 
tem-in. tedarik, te..~bit, mııhafaza, 
teu.i ve adalet dairesinde vatan· 
d. lara tayindir. 

Kontrol ,.e ilı.tiloi• cepheleri en 
·ın.rua kal.r, Eier cıda maddo-

PROFESÖRLERE 
SORALIM 

li8'rp ek<>romisini bilen, iıqe 
meselelerini t~nzhı\ edecek büyük 
ikt,.atçolara lü-,um varııuş! Üni
,·ers: tı:de, dif:u bazı yüksek mek· 
teplcr.m·,d~. bir çok iktı>at pro
fosorlerımi.z ..ar. Bu ze\atın ses· 
!eri hi<; çıkmılor. Bir kere de, bu 
profosörlerin fikr' ni alsak, baka· 
lını, onlar ne diyor?. Belki, şifalı 
bir merhem ı.~.si>c ederler. 

:11( iIİM VE 
PIWLAl~ FlKİC 

~o)·le bir Lüçıik hnndis oku
dum: ·Ti<arct oda ı zeytinyağ fi
allarıon.ın yıık>clme>iııi ~·crs:z bu

luyor• 
Aman ııe mühim H~ isabetli gö· 

rii. ! Yahu, bu lıali, hcpinüz yer
>iz' lıulu)oruz. !\tariki yersiz bul 
malda Jer:·ı, teduir, çare bul· 
mt..kta!. 

SAHTE 
l'AT(.;RALAR 

B'.r kısıuı Hatların sahte ıaru
ralarla ~ülm.•ltildiıii anlaş•lı)·or. 
Faturalar, '8hte <>lmasa da. doğru 
<>ha, [itlur >anki yük>elmiye>eek 
m·?. O zaman da, erbabı, bir ba~· 
ka bahane, sebep 'e vesile bulur. 
Hula>11, yükselir.. vesselam!. 

GÜLSUYU 
ALINIZ 

Yerli ::\hllar ı:"azan, giilsuyu 
rekliımları yapıyor. Artık, kumaş 
... e a;re yerine bol bol ,·e ucuz 
gülsuyu alabiliriz. Güi>u~ ıınun ne 
ışe yaradı~uıı so-rmayln: Dünyayı 
güllük, ı;üliıstan olarak gö>lerir. 

AHMET RAUF 

r 
\,. 

A 
iKİN Cİ 

G ... !l rdL"n bir g.ın Kc•uao....-n karşı-
&!roı o r c.cıa.m çıktı ve so~u· 

İlAn e11"ğ'Uı<z para millı:afatı 

c«td.ı c•? 
-~ Cdcll. 
- O haldı;: ben çocı:tu k·w.in çal-

.i~~-:ıı, nerede old.Jğun\r btliyorum. 
Sıiy,ersem "'"""!atı veorlcdı: mooı..7 

- E,et, 
- O tı e 6iJYl•1•1•m, çocı>ii·> ben 

ça,dırn. 
Kea:ın urpettfl-k.. hat14 t:!<.>infreıt; 
- Ya! .. d\;d.i, 

REŞAT FEYZi 

le~inin ueredeu gelip D1'teY'e ve 
nasıl gittiğini bHmiyor, mevcmlü 
a\'Ucıımuzun ıçı.ne alamıyorısak, 
kontrol beyhude, iJıükir iddiaları 
ı:ariptir. 

Büti.in ia~ manıuntesinin ~ 
yekWı bel..Wyelere \;t>rilme>! ka· 

d:w ınua:uaın hala tasavvur e.ı;.. 
lemez. Çlinlr.ü, belediyeler, gıda 
maddelcrioio. temin, tedarik, t...
bit, muhalaza, memleket içinde 
tevzi ve tewin işinl.Japamazlar 
,.e buııu bilmek için, büyiik bir 
ikt:sat miitehassısı olmağa ~ Jii .. 

zum yoktur. Türkiyenin hususi 
şartlanoı !anıoı&k, 2i.bniyetin1jzi 
bilmek,. son üç yıllık hadiselere 
bakmak kafidir . 

Bugün, Türkiye<leki ha,.at P""' 
halılığıııın sebebi ilı.ükar, gıda 

maddesi buhranı değildir. Bıı ış.. 
leri taıızim ed&eek bir iktısatçı 
buhranıdı. 

Karton 
ihtiyaç 

ve ambalaj kağıdı 

luteai hazırlanıyor 
Amba iıj kağıdı ve lurtl!n tev

ziatı için yeni bir şclclin tat'b:
lkine ba~laıulrnıştır: Yalnız bir
l:k, cemiyet ve buna miiınasiJ 
teeşl<fkü,l:.er emı:i'ne yapılacak o
lan bu tevziat için yıllık cİhtı!yaç 
l!steleri, l-azı:rlanara:k bu ayın 
31 inci giiniine kadar Sü.merban&: 
SeW.oz Sanayii Müessesesi Mü
dürlüğüne gÖ!lderHecel<ıtir. Bu te
§Ol<lkÜ'2ler alıdıkla.n mat..an iı;zala· 
rına tevzi etımez.lerse haklarında 

kanuni takıbat icra olunacaktı.r. 

Edirnede elektrikler geceleri 
saat 22,30 da kesiliyor 

J)::l me, 16 (Teldonla) - Kö
mün.icn ve maııattan tasarruf et

mek. için belediyemiz badema 
geceleri şehir elel<ıtriJ< cereyanını 

saat bi<r yerine yimıi iki buçuıkta 
l:emıeğe karar vermiş ve bu 'ka
ı·arın taıb:k oı,u.r.mas-.na bôşlanı!

m ;tır. 

Damgalı ıışe 
İnhis&.r ~r idaresi, blr çıcoi.c ın:ı.dtle 

'\"e m.ab!..tte 1r.iişküliıtı arae: :ııda, ~ 
d<> 'l:ru'""''~""· Çünk•ü, !<la.re, kf'll<i şi
~!crir . .e kt:-ndl damg<"-Flnı vumı•:kta.

dır. 04,.>er N"leri brş kUTUŞ on kuıruş 
eotl<ği ;çm habk saklı,yor, tüccar top
lt'J'!)r. Fakat, iım;,;,;r ı~lerl a'tmıı; 
par.a ettiği .çLn, kimse toıJ!amı.'"'· Vu
rulan int.'sar c!Amga.ı, belk• bu §işe.. 
leri ct"UU top!am:ık içindi. Faka\ 
b-,,gün, hes:ıp yanlıs çılcırıuş• bene:i
yw. A)w;ş para:ııc l('ye ~ fazla 
tfr kıymet ve...r...ı;ıı00cn, siı<'y\ atıp 
kırmak zt:ı."k ni tere h t:d!yor İdare 
de ,.,.,1 °$6 olpaciş ecburiyftinde 
k.alarak d ha fazla para ödilyot. 

BURHAN CEVAT 

KISl!H 
bir odam yıı par. 

Ve oi< s !l. )e.-.mlcn fırladı, man
to.:ı.Unu. &:~:r~ı, dot;ru kOcaSJ.Dln yaıı

lt:maıın• ko;ıtu. ~t\'llala odada ltarl
sıra gtıri.ı.~ç ~:193ladı~ 

- Hayır ola'!. 
Erıcin koca.smın ;rakaama yavı:;bı: 

--Seni yakala.dl!"., dıe<i.:. t.enı ~ 

cak ıı.uı.ıı.ı seni... Art.ık iru3r çde
m~ln, 

Mu.-tafa Narlı ~·!~ rolü oy
r.adı: 

- sen çıldwdın rnı?. Neler <ö;rlil
y-ot'";iv.n~ 

istalloz so, barlnınya 
ylz Jlaruş .. 

BLID<lan bor ha!~'\ kadar ewı•J, eıılı:> 
bir oo.:.ı.n w•rlı davetine day<ııı.a
mryarak, Mı>ıımara.. ah• ilerinde koij.. 

çi.i.ıt. 1:>ar şehirdi'" otw-.:1n bu z.Rt.ı ziyare
te g:tni.şt.<n. M15a!h olarak bu:l""'1u
/ltıorn ~ a.ı.tı ıüııı zarf..-.Jıı, bane öyle 
ikı':lm ~it!, i\Y'le i;.!·a.rn et ki, ıoup.ııü 
ile besledi, dcaıem caizdir. 
Şimdi b•Wı.u~le, keııdiairı1 lıotan.

bu1a dcrvet t'"'lrrıat !arttın cc!dı~ni dü~ 

şündiiğüm valcit, i.deta, lçicn ü.~ri

'10r. Çii:ıik(l, Cll7'ı.i lkra.m ı, bet> burada 
nasıl yapacağ>m?. Mf'ınleit.,ııı,.ki hiı

if&t pahalıl.gmtn a'10rmo! olduil'unu ve 
bu halin 'bir 2o:ruret eseri dci'l, sade
ce.. ıe.ıc;ifiiaızJllt yüzünden ~ana 
gslen ınm't bir vazlyetıt'.ıı iboret b<t
luachlğıınıı, bu ziyıırel'm v('Sile<~le 
bir kere dah...'l anladııı1. 

Ydct>a, .. .riirk.i.yf't.ie, hCT nf'vl gıda 

madde,.: bol bol ıne,·cuttuT. LUı uızat.. 
1nad.an, ır.isaflrl~ g&rdü'klrrimi an
la.tay~ Tubil, yed~;m, içti!im benim 
olaeak. 
İ~ aıt,amdı, :JO!r"Bya ol\Jf·dUk. !11lsk 

g.bi kıok.arı t:ı:z.e ckın ktrr, masanın 

üstünde arzı enda.n1 et.ıııi;,ii. Dostuı
rırun anls~ığına gör<, l.ıuğd,.;, serbest 
olar--..ıJc satıhyomı~ .. ırcle, b'J::dan b!ı' 
!ti -.ry tv\-el kUoru. ytr.ml k.ur~ ~a ırntE .• 
O vubt epe-yet> bıir m ·tal'" sa!:n almış .• 
Şbı:di, pamuk gi:bı l'lcımck y:y<lt', 

Safranın üstünde, a~ınıza ltıyık, 
bir istakıoe yatıyordu Bunu görünce 

ha,yrtt ;çiıxle k.ald:m.. Anlattı. Balık.. 
çılar, ara s>ra is'.ak.oz tı.ıtM!armış .. Bu 
ınarma.ra sı>hili küçük şehirde müı&e
rlsi pek )'Ol<ı~.. Do<;tıım SRt.ln alır
~ .. Evvelce 30 - 4D <uru.-a a!ırl<en, 
§!ıoıdİ, Qdk pah.'.ı.l&n!nlŞ .. 

- Kaç ku~. diye, oordunı. 
- Boou 00 ktm~• a:dlm.. dedi ... 
AlA baı<l>l•DY• bal:klarma i90, d~e

c~k ,.,ıclu. Kiloeu y!lz kuruş.. İruın
ffilYa.cağım gel~orıdıı. M86a başında 
otururken, hazin hozin İstar>lı,ılu dU
şilnd!Rn. Ac:ıba, iyi bir l<ıl<ııntada, b~ 
ı:o>ı.,.;y.,,. ba_-(olll'IY~ balığını b'1' liraya 
vrrir:er mi idi? .•• 

Dcetl.11TIQ, bu ciı.·ann (':lk tıCUIZ ol
duğunu an!ırlmıya ça't ı)'Ord.um. IM, 
onutrtel!! gıda macltl lerin"1. r-aundan 
ac;ı,"'.nIŞt· l)ogt.llm., bu senn, bll-rada da 
ha..yaıtın ço<: pa·hal, o!duiıı..'llu s~ı..ı;. 

Ol'!"-'ld.a., nr [is btr dom:tf:! sala:U.sı var
dı. Tabatı ·şaret ederek: 

- Bu.ır.ilbarelt bile, yedi b~ kn-
nr.a ç?l-:11, dedi.. lla lbuı.. ... , blr ~'Y &v

vel dört kımı;a alıyorouk. İki 61'· 
ne evveline gelinciye kadar iaf", ~r 

1..-ur!J'Ş ııı:e deif:'.!d!, küfe i:e pauırlılt 
ederdik, de<!< ••• i,,,... mmılekr1f.e böyle ı~·-

ler d~ var. 
R. SABiT 

Fatih kaza•ından ayrdıp 
Bahırkövüne bağlanmaaı 

l stenen saha 

Yedlkule surları luricinden Ba
ikırl<öy bez filirikas.. yanındaki 
köprüye kadar olan salıanı.n Fa
tih kazasına tab: v:lması iş, güç 
sah:'b.i haI<ın }'•1lhe kadar git. 
mesini int~ç ert ğinden bura!,a
ruıııı da daha yakın dl.an cBa
kuk&y• lcazasına Glıakı İstanbul 
M""b'usları tara!ı.nc!an Dahiliye 
Vdkiıletinden temtnni o:unm~ 
tur. 

- ~I= gor"o;ü uz: ..• 
E:>glot zaıııgU' ur.gtr t<tr!yo:'<iu, 

b'.rdt~r:1lirc Loşand1, .::.f, .. .....m~;:ı ve yal
var~..aj!a baoJadı: 
~ n:zıc--ine k9pJn: r1'c ıyalv;ırırtm 

s:".lML bana çı;)O'L t :.nLrn nı,r'Xie oldu.
tunu &;.y\e •.• 

ll!wtal.l Narlı bor an mcı.,am<>te 
gelip; 

- Eğ,•r (,'{JCUğun r:ırfCde old~u 
bi~"'1, sana çol;fan heber ;crP
cektim! .. Dt~dt, Fakat ÇO<:Uğu emanet 
cltlbn:z kadın eiln.!erden bir güa 
çoou~ kaç!.ığ.ı..nı, ktıybokiugu.nu ld
ılia elt<... En·elA o kadını balrroılt 
ıı.wn. .. 

- N"'red b\.l!aca·~,z o kadın~? 
- Bunu da bilmem .•• 
Engin <iüşü,p bay;Jdı. 
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. '>1= i!5ve W: 
- Aroo kendi ıı-bıma çalmadı.m ... 

O • 11 a a <,'<:ol< darda idim. B'r gün 
b r adam tanl<iun, b~ adaıın k::ı rısı:ıın 

- Heyq', haydj, kardeşimin, S -
ginin çoctğ ıntı: ben.im çıocu~cuın zanue
dip ça!<l:rcLn ... 

Bu elin Kenan l~onağınln önünde 
o~1'>bllıntl.cıı. lneı'ken, 'Yantnıı aca:p 
bir ıtOaı!n rokU>ldu, Krnon ş&yle irkil
di, adaım gU1ürr.t>-:di, 

---Beni tanımsuınız; gıtli>a" .• 
ıı: &. ne ıet c::ıı "<l~:ı ~lp!ıe!e· 
Dı.YOI'O• Ço "'"" çıı :m ve foklr bir 
ka" a v rtılcn, Kad.rı aıu:Jqyı:n b1" pa-
ra :ı o.,.,t caklı, teıcs ~ sO... 
zuır' d adı Y n ""· sahi rr.1 
b l , f. 8.4 ~un kaçtılını ıddi:ı 
e .Jt b... et r a had.en o:"t.ıdaa 

:> "' ('. qı__,. 
- B~ lkldını b:ı.rı:ı 

em? 

l.\Iw'~h Narlı kecd-tıi lopladı: 
- Ba heyecanına bakılu'S3, Kenan 

bana _ya au ooyltmış olacak ... Çocuk 
her ha!(Je senı.n çıocug\JD ... 

- Farz t ki btı:.om çocc>ğ:ım. ı:ıe 

olacak ... 
- :>c.; dt itiraf ed,yo,....m? 
- ''falan söylemeğe, hrl~ senin gi· 

b b - ::a yaları •[ıylcneğe tenez.. 
nll e!mı'm... Ben >eni :on la başka 

nulu b! ad8.ln.In kollarına atıt.rn... a~ni 

- Ş it E y!e lı k v 911 ÇC<::1'u yı.lı..lıstıı.1. bıraktın... Ben de gen.cri·Lrn~ 
M !"l N rlı ~ .d 'dı .d ..g ze.ldıın. •E·vilımei:e, f ~ta ıU~iya:-

- E,.ı el dırn. r varo •. Karp.o.ıı b5yle bir ada.m 
- _ a N 1

1 ~e a !18.ndı, &f'n çıktı ... 
d C o~ t, a 1 U..k, çllnkU 1 - n r ocrser~ .• Ah!A.'=. Onu ge-

,. ..ı. ':a "ı.nın karı ının berlecll -:rı.. •• 
d • G ı b oııa söyl~ - Lıo:ıl bile silrem=in. Bo'!ldan 

'" f eli 2 ve bail.3. o k:: çalbık soru-a yapacağm. bır tek ~ry var: 
b~.. &ooen '1,J"rılu"1lı: ve çocuırıırun ne-

- F ~ e! ""· rede olOOğunu ,q,.Jemek ... 
- 18 - - Oo<:u;lun nerede olduİ!U"U ben 

E K <lan elup b r. haber de· artd< bılmiyorum. 
alı hiç f"lrn&dJ - S n beni Ah!&ıı çıld rtmak i 

P m.~., b ~ll b "-0ord.um. tiyonun Baba.s .,a h!: a.l) v rlrsin. 
bu ~ .lI1ıC ... n k. ı..i. r a ü O ttie:ı u!u. ... ıın.asuu l> lir .• 

- Ha ... Sen mlsln?. 
- .Evet~ ben, kanbur oeytan!. 
- N h•ber? 
- Kadını nihayet bulaıbild' . 
- ÇocuJ<. 
- 1v'adıe~tLğiniz para. m!.lkab·,inde 

90<-'<>tu tcsHm edec k. 
Kt nan ,e.,nçle göğüs g trdl: 
- Ne ttutlu engın ile sevgine! 
Ve Se·vgin der ci.e-me-ı ıkıcmağa fır

ladJ, evvela zail< :fa ~ kfon etili, 
konuştu. 11Pnra Ki:.!Ob'.lr ~·:ıtanı olo
ınobl:.e a~dt. G!ttJ.er ... 

801'\l'Ç 
Yoout bu!.undu, $4 vgln.1 knı;ır:ının 

da &.rzAll oldy.fu me;vdaM ç"·tı, fa
kat genç kadın !bulımamıyoma, Ni
ha:yet Kfnan ~anı tclıdid etti ve 
ona büy<ik bir p;ıra YCre<:eğ,,; •Öl'
ledi. 

Suzan partlifl ka,ot.ıettiğ nl tmladt 
ve çık:p g;tli, lakat 8'1mczd""1 önce 
de ~11.nin b·;lu.nduğu )'eri st.yldi ... 

Uzun bir ıtlırapto'1 sonra saadete 

l 
kav ar.' J.r mes'ut bi.r om.ür rilrdil
l<:r. - u ı r T ı -

H tt re va· z i e ti i. MA.H:;EM~~ERiJE• 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy~iiiiiiiiii~.......... Is m ıl c m use mm a ! 
Kafkas yada Alman ileri hare
keti yeniden inkişafa başladı 

YC"'rdcc yapn,a., u!a-k tefek bir &

darr..dı. Fa;.;.a.c, kx>ll.~·uu a.lıay..a{'a'k, 
b ... amuzu aş;.g,d:ı obürü yı.ll<arıdA 

öyle bil· ctcıcc, kaO.ıda)·ıc• o-·Uruy~ 

vardı ki ... lfan.i, ,-OTüyüşil~. küçü.t: 
dağlarL ·l>cn yarl\.tltın. d~yordu, ı.r.ı::tıa 

karı;ldacı gı·Lılowıı,, ıı ... ..._ 
- Ulan Karı.bel.ıi <iedl, ;rine mi? 
-. Yine ı;y::ı!., Nu o1nı~ ıo:: 

Eski Bükreş Ateşcmiliteri) 
Stali:ngrad'da piyade ve tank 

muıbarebe!eriniın şiddeti azalmış
tır Son günlerde AıI:ına.nları.n şe
hir içinde e!.e egçi.nnek isted!•k· 
leri hedef, büyük tzaktiir • tan'!< 
falbri'.kası ıdi. Burasını h!ç olınaz
sa sağlam bir h•~ almak için 
çok uğra.~ılar, fa.kat yen• kwnan
dan Fon List'in hücum p:Qnları 
da boşa gibt.i Bu bed<?f uğrunda 
yap;l:an savaşı.ar sona enniş de
ğildir. Ancak, A)manlar burasını 
da bir harabe halıne getirmeğe 
karar vererek hava ve toıpçu 
baır.lbadımanları alLnda tutuyıor
lar Almanl.:u:a ba·kılın;a fe.brika 
tahrip cdHımşli'r; l.ıcm<ira İ«e bu 
fa.br i.anın çclışrr;~\.-ta dJduğunu 

bitiimı.işt.ir. 
Ruslar arlık kışa !aı:la güven

miyorlar Staningrad'da çdk tıed
bittdirler. Miirlafaa nın ~vşem<?
ıııesi iç!'n ııehitdeki kuvv.et.lcri ge
ceE-r, Volga üzerindeki salı.ardan 

ve dubalardan istifade ederek ik
mal ve tıikıvi~ye devam ediyqr
lar. lk.nci te<Jb;.r olarak ta, ş::mal
den ~yyar yardımcı ardu ile g~ 
riSti.kleri yan taarruzunu ileri gö
fü..mıeye gayret ~lar. Mman-
1.arın hcr ne babasına oluma. aı. 
suıı. Staling.rad'da tekrar cebri 
hücumlar yapaca<lal:4rını sanıyor
lar. 

1. Teşrin ayının 3 üncii lı.aftası ı 
başlamıştır vaziyet böyte devam 
edecek olunsa, Al:Mnların Sta!in
gad şehrine ve tışağı V~a boy
larına h3!kim o'Jmalzrı mfunlkün 

deği!d'c. 

Stalingraclıda piy:ıde ve tar.ık 
muJıa.reb"9 rui.n hafiflemesine mu
kabil Kn.fkasyada Alman ileri ha
reketi kı..ıvvetlenm~tir. Tölhmiın 
ettiğimiz. v('Çh le, oradaki Alınan
Rumen kıt'a'arır;ı;ıı h~a filolarile 
ta.Jov'(yc OOildiği aııl:;şılıyur. Bel
iki AJ..'llan başkumandanlığından, 
Tuapse. lr maru ile Grzny petrol 
sclıaıımı sür'atle zaptetmek için 
kat'i emir alınış olmaları da çok 
muh:eıınd. 

Batı Ka.f'Y.as dağlarında harbe
den Alınar. - Rumen kıt'alan Tıı>
apse - Maj'k.op vadisini geçımeğe 
çalaşıyorbr. Dağ harplerıimde bü
:yıü,k kıt'alar, tepoler değil, bo
ğazları v~ bilhassa harekete elve
dşll ola:ı vadileri ta\''P ederler. 

M,,ykop v:.cl'dni takip eden Al
man - Rumen kuv\'et• ıherlhaJdç 
büyük b T koldur. R:ısların 'bu 
knlu mu.'ııkkak durdurması veya 
geri atır.osı J,;zım. B.ı Almar. ik.o
lu hem ru3pse lirnan.nı \e hem. 

Canıı caıısız, her şeym bir 
cbaş· 1 v&rdır. 

Şaş:lmcıı.: J)evenın b~· ! deriz. 
Fikn-t meı:hı.ım: 

cVa.ktiJe bii,yiik Oir deL•enin bir 
b<J§'&- 1XLHını..ş, 

BOfsı::: dev.e o11lf<IZ 
1yaı. ımcı.ııaL 

neyse.. .. • 
diye ya:ııdığı şiirini: 
cHoksı::tı.k eden ba,şlan b;r gün 

kopanrı'lar ... • 

diye bltir: r. 
Baş, Çok önemli 

Sinirlenı:Uk.mi: 

b :r az~.rıumır. 

- Başımın ucunda dunna. de
riz. 

Gareleciler: cBuşrnuiıarr r. e 
ehemmiyet verirler, cba;ihb dü
şüni:rler. cBaş yaz:nın yeri baş· 

lkadır. 

Ne kadar ~< manaya 
BruıJayayı.m: 

gelir. 

Sinmek, i1aat et:me'..<: Baş c~
mek, 

İsyan etmek: B~ kı2ıdımıa.'k, 
H~lokından geııınek: Başa çıilo

mak, 
Kabul elmek Baş fu,'tUne, 
Sargı göstermek, itibar etmek; 

'başa geçi tmek, b:ış sedire o! urt
nıaık, ba.ş tacı, 

E0enmc.-k: Başı ba[:l.aruna~, 

Meşgt."l:yet: Başını k~ıyaca.k 
vakt.ı yok, başından aşmış . 

Ned:ıımet: Baş>nı taşa vwmak, 
Tusitl.'k, serı;P.rilik: Ba:ıı boş gez 

mek; 

de bunun şirnalinOO sı.lıil yolunu 
müdafaa eOl>O Rus :..ıt·a.iMını teh
dit etn:ekfec!.ir. MaamaJ'h muha.
ırebel<-~ karlar içmde ceIL>yar. et
mei<tc:U:. Almanların l-;:,Uk güç
lüklerle ka~"'ibklan :mooa!kıkıaık. 
D~ğu Kafkasyada da Almanlar 

tekrc taorr-.ı:za ge~n..t~lerdir. Te
rek cen·ıbund>! Ma~beıkden Vla
dıkafkas veya Grozny istikame
tinde ilerlemtk istecHkJeri ar.Ja
şı.lınaktadır. Bu sebeple bu petrol 
•bölgesinde şimdi ~ ddctli muhar 
cebeler o1mak.tadır. 

Hulıi.s•, doğu cephesinde Stalin 
g,rad, Tuapo;e ve GI1Cızrı.y kes:mıe
rin~n ;ıayri cephelerde şand:ıik 
büyük. hareketler baklemı!k doğ
ru değildir. Stalin,gradda Alman 
ba<ıkısı haifflcmiştır. Fa'i<at Tııap
se ve Grozr.y',ye karşı tchli'ke bi
raz daha yaklaşmış bulunu~·or. 

- Yine k~mi tı.ac&11nailadın.? 
- ~ sefer h:ıc:ımat deg•l .. İi bll-

yü.k. Iş1 lllld.k.41eye O.ay.aralı lı-..ı ne-fer 
Ama, berN<et kı, m~inede ba~ 
i<"""l'i 1"ktuı Y<Aos:ı., k~ d<. 
mao.la dold.uı.'1lcakt:Jm.. 

Karııbeı~ı matıkem'"'e aldılar. 0-
kı.maı dava evrakına. göre_ Kara~ 
Mehmet, meylıanede iyiee ôçtd<ten 
B011:ra 'kavga çlıka~. me)'hanecınin 
on ıbeş yirmi liralı.it tnbak çanagıııı 

kınmış, ocd.ın wru·a da ltüçült, t<ıplu 
bic tabanca çekertt< me)1haıı>eciyi 

korlrutm"'ı<u. Karal>ela Mebmet 
. - Reyiz br.y, de<it; t&ılbanca bo~du; 
ıç'nde kw;ıun yoklu, Ben temizleme.k 
i>in yaı;sam, lroynuırıda çl!to kuılai< 

vardı; onu «keı"dlm. Yedi sekiz kişi 
biTden üz.er•.ne lıW::.um ecfuıee artık 
bllek işleır.eıı: oldoı.ı. Cebirnd bir 
çaka~ al.na~ vardı. Ç~.p korlrutlum. 

~ıeıyhanrci, Karıı.bc:.ô-ı.o ~Hah çek
mekte<ı n ~<>kı!<.'!l c("U!Jami,nl· 
ll180Jnl, kırılan )irıru l•ra.lık tabak, 
bard* vesa.irf1nin de ta21min ettirll
rnf;!;ini isltyordu. 

Şahitler dilblenl!d ::ten sı.ınr~ rr.ah
Kabattı§ta durmadan geçen keme 0<ararı verdi. Met.met. b'J'lruıt. 
tramvaylar ve kız talebelerin rna.k iç& •·1an ç;:>knw•<l<n ok ay, 

sarboşl,ll'k!a rezalet ç.karrna.t:ı.. da 
vaziyeti 00 ııcş gün hap.se rnah1dlm ediliyo.r-

Ka'ba taştaki tramvay tevakkuf du, nema! da k'\i<ll okllXar altı.na 
mahallıinin eSklden c.Mcoburi alındı. ).ieyhanecinin ıcrar ve Eiyaıru. 
durak• ]ardan iken şimdl , i:hü- olan yiım! J;rayı da öd ı,roekt•. Meb.-

yarl• ye çev.rilınesi ·urazıarı mu- met, gayet pli;k:in, 

1 
- Allat. ömıürler versio R~iz bey, 

cip olmuştur. Bihasııa sabah ve d~p lı::ımdill\ bir te:mem.a. çıı.kt, ve 
akşam vak:iıtlcri dı:Jlu gelen bazı 1 mahkemc-ilrn çılııtı. 
tratm•ay'kır fazla mıüışteri alıma- ll!ııhaf<err.eyl <iiııley<!t,leıden ;ı.cı 
mak için bura.da durmamakta-

1 

k!şi .J<:oriOOrda konu;;to-nrdu: 
dırlar. Hal>uki cİr.önü lisesi> nin - Aı0zim. He;ir.n boyu. blr karış 
kı:ı talebelcri iç.n burası t.:am- ama, şu .yaptığı ;şlcre b~: . Boyun-

._~lcl . h ll!i da.ıı b(l.yuk, Kaç qfy• o:ı:ın.e ıcat.. 
vay ~ eme veya ır.are ma a mıo\ 

olduğundan bu vaziyertc:ı kı.:ı: _ Ne diytr:'.oun, h!ornee·, iamtle mu-
ttlcl>eleri de mii'şteki bulunmak- serr.rn•! Ka'a bela iti Karab<>IA. Al-
ı:;dırlar. Tramvay idar<.'<"...uıi:n ta· lah insanı •iıöyleJ.erinın terrindcn mur 

' hafaza b~. 
!ebeleri ve Kaba taş, Fındıklı gi- _ .Aımin! 

UÜSEYİN BEHÇET bi ara semtlerdeki yolcuları dü
şünerek Beşlkıtaş • Karakıl;y hat
tını tekrar iıbdas etroesi ve Kaba
taş durağ;nı mecburiye tahvil et
mesi zururiclir. 

Bu yıl mühendis mektebine 
180 talebe alınıyor 

Yuksek Mühendis meklebine 
bu yıl a!'iınacıı.k olan yeni talebe-

lerin sayısı 180 olarak tcsibit e
cfümiştir. Bunlardan kırkı Aklke
ri lise mezunları arasın.da icra o
lt;nacak rn:r müsabaka ile ayrı'a
cak ve mütcbakı 14-0 ı da yine 
mii.sab2ka ile sivil lise mezunla

rından int'hap o}una.caıktır. Bu 
müsabakada kazananlar iltın e
d '.ım;,,ı~i'r. Kazananlardan Tqıci

I!isaninin birine kadar ge!ımil)'ern .. 
krin yerlerine diğer sırad.a olm
lar a1,m~cak!ardır. 

ş il 

Yazan: 
AHMUT YESARi 

Samimiyet: Ba{lbaşa, 
Can sıkmak: Baş ağrı tımo.lt, 
Hami-eden geç.-imıc.-k: Baı,ıan 

ay ağa sü.ıımc'k, 

Fena şek.ilde hatırlatmak: Ba
şa ıka-k:mak, 

Tazib etımeok: ~ının et.ini 
yemek, 

Reissiz: Başsız siiri.i, 
Ahmaklıık.:: Sallabaş. 

Bir çdk tabirler varoır: Belli. 
başlı, ba~tan başa. başta gelir b:'.Ş 
ucu, ba'j taraf, kocabaş; kuş başı. 
B<~ar, sayma.i;!a tükenmoz: 

Or ·,aşı, yüZbaşı, binbaşı, subaşı, 
başçavu~\ başefend, b~..,...ıtip, 
baş ağa, baş peh1ivan, bış mual

lim, baş hetkim, baş hcmşi.re, b~ 
kalfa, baş patlıcan, aşçıbaşı, bah
çıvan baş,, çııban 'başı, ay başıı, 

haf~- başı, pınar ba~ mer<li<ven 
bası, kuyu başı, kqprü başı, başı 
bozuk, ç~e 'başı. 

Tarihteki başlar: Baş mabe
yinci, esv<.pçı bsşı,. seccadeci ba
ş:, kuy umc LI ba ı, tütüncü başı, 
şaımdancı başı, '.kürkçü başı, sii
pili1k«:i başı, berber başı. 

Atalar sözJ.e~'nc gelelim: 
Er ol d:ı baş yar, 
Baş ol c!a eşek başı cf, 
Dost ba~a, ~an ayağa ba

kar, 

Beyazıtta 100 fakir ~ocak 
giydirilecek 

Beyazıt r.ah'.ye<>ı .Çocuk F.sir
geme Kurumu• her yıl <f.duğu 

gibi bu )~..ı da Cümhuriyeot Bay
ranıı.ııda 100 fakir ~uğu giydilr
meğe karar vermiş ve bu husus
ta gerı!ken haz.ırhk:lara b~anıl
mıştı:r. 

Hukuk ve lktuat 
fakültelerinde 

Üniversite Hulru!k ve İktısat 

F'a.kıüCltelerinde güz devıresi tah
riri imtihanlarına dün sabah baş
Qa.nılım~ı.r İrr.!t'ilııuılar ayın 23 
ü;nde roııa e-rece'k ve neticeleri de 
eyı.n 25 inden san.a bilkhrJ~
ür. 

a 
Gü!ı.T.'e rt«ln'.rşuna gelir b~na, 
Baş""a gelen, pimııiş tavuğun 

başın:> gelmemiştir, 

A!lı.{eş)n 'keçisi gim başı.n.ı saJ. 
lar. 

Ecel ge!fü Wıana, ~ ağrısı 
bahane, 

All.ah b~<dan d~ürüp ayağa 
balotımıasın, 

B%-ük başın derdi. büıYUlc olur. 
Batık, baştan Jrokar. 

Sı!kıntılı bi.- işe girmek, chaşa. 

ckıt almak• f4r. Başsız, bir şey 
o'l:ma:z ve ne çekeı-seıı, hep baş· 
mızdan çekeriz. 

Zorbalara: cEl kıran baş ke
sen• derler. Orta çağda haltta ile 
baş k..,;erlemı.i:ş. Fransada da 
giyotin He baş uçururlar. 

Biriııci hıncıırnu var mı cBaşıı 

kesi1.ecek heriftir oı, deriz. 
Defet maasına: cBaşından aıt.• 

denir. 
Aaıgarye işlerin adı: c.Başdan 

savma, dır. 
San'a't hay>atunı?rla cTupeba

şı. n.ın müh!m ·b11r mevkii va.rdıır. 
Canımız sıkıldı mı: Vay baı;ı

ma. ge'.en diye yanarız. 

Tek heceli kelime amma, ne 
kadar derin, gÖTÜYKır musunuz? 
Yazımı, <:Nedim> ın mıırailie 

bitııreyim: 

cSenkim. gelesm meclise biır '!tef' 
m& btttuıımuız? 

Baş üzere yerim ;vo.r! • 
l\lahmut Yesari 

Blndlıtan ve lbtnaı 
rubu •• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

Orta halli bİ'r Hind mi:nen"u 
bir ronıaıun .kahramanıdır . .Konıanı 
İng~liız ne~riyat H.le-mindc kl"u.din.
den ha~li bahsettirmi~tir. Bir 
Hindli muharrir macera ahibi 
<>lan müne\'nr bir Hindliyi harbe 
geuderiyer, Avrup.ayı rö.steriyor, 
geri getiriyor. Bunlar gC\cn se

ferki dünya harbiıHle ohııı~, bit
miştir. Fakat bu seferki dünya 
harbi de Hindlileri d<> dcn'<'e de
rtte alikadar etmiJor oıu, llind

lilerle İng'1i:ıler arasında bu o,efer 
de hiç mesele ek.ik uluyor mu?. 
Bu bakımdan Hindliniıı kitabı İn· 
gilterede çok okunııııı~ Glacak. O 
zaman genç olan - ~ünkü geçen 
harptenberi yuvaralk biT be· 
:;apla bir çeyrek asır geçti . Hind-
li müne'·"·er o yaşta kendisinin 

naS>l i:;yau etmeyi ·ever oldni:u
nu, dairua crişemiyeccği yerlere 

göz dikti~ini söylüyor. Çiftlik sa
hibİnin kızını scvnıiş, ~ıf ve ·efl
vet farla dolayısile o kızı ken<D
sine nrıniyeceklerini dü~ünııı.iye 
Jüzııın ı:;öx memiş. Bu yüzden ba
şına dert a~ınış ve bulunduğu 

yerden kaçmaktan başka ço1'$ 

görenıemi5tir. Harp çıkınca as
ker oluyor, harpte yaradık gös,. 
teriyor, yaralawyor, fakat Al
manlar eline esir düsmelcten ken
dini kurtaramıyor: Almanların 
Hindli esi"lere karşı muamelesi 
nasıl olabilir?. Bunu tahmin ko
lay: Çok iyi munmelc cdi~·o.rlar. 
D:ııha ne kadar Hındli «>lr varsa 
hepsini topluyorlar, onlara hep 
Hindistauıo kurtarılmasından, 

HLırdlilerio çalışarak İngi!'zlcri 
çıkarıp ı.tma.larından bahsediyol"' ' 
lar. Bahsediyorlar değil, llindlJ 
esirlere hep bu uğurda çalı. nıa
lan nasihat ediliyoı. Fakat Uind· 
liler susmı;.yı tercih etm.i-şl-cr, söy
lenenleri hep dJ!lemlşler, cevap 
vermemişler. Dünya harbi bıtmiş, 
esirler de memleketlerin~ dön
müşl~enç Hindliler de Almaıı 
esaretinden keodi köylerine "vdet 
e t:miş 1 er dır. 

Fakat nrtalıkla büyük bir deği
şiklik olduğunu farkclıucmek: 
kabil değıl. Hindistanıo ~ehirle>
rinde ve köylerinde eskisine nis
belle bir başkalık var. Herkes o 
zaman en ziyade Mahatına Gan
d.i'den bahsediyor. Gandi'nin şöh
reti yeni başlad ğı senelerde Ef· 
gani5taola lngiiizler arasında "'u· 
harebe var, Hindistanın öte.inde 
berisinde kıtlık da başgösternıiş. 
Fakat harpteki yararlığına guro 
bu Hindli gencin mükf,(at gHrmesi 
lazım değil mi? .. Yani kendisine 
arazi ve al~an verilmesi lizıın<1L 
Bilakis g<·lir gelmez sm-guya çel< il· 
ıniş; ncdtn CSİ'r dilltü, Alın.an)ar 
ona ne öğretmişlerdi. Hindi 1 re 
nasıl muamele elmi:jlerdi?. Neti
cede bir şey y<>k: Ue arazi \'eri
liyor, n<ı bir şey. Eli buş olarak 
köyüne döndüğü zaman orada da 
bir şeY. kalmamış ulduğunu görü· 
yor. Maceraların kahramanı olon 
Hindli yine gençliğiudeki ilıtiliıl· 
cila!< ruhunu muhafaza etmek is· 
tiyor, onı,ın i~in giderek Gandi'yi 
bnluyer, onunla görüşüyor. Lakin 
Mahatma Gandi'den aldığı inhba 
hiç müsait değil. Gandi onu ccz;. 
betmemiştir. O Gandi'yi o kadar 
caz.ip göremiyor, dönüyor. Niha· 
yet ltu hikıiye eski 11şk macera. 
sının neticelenınesi ile biti)or. 
Çiftlik sahibinin .klzmı seve .. 
genç nihayet o kızın sevgisini k .... 
zarunış; birlik!~ kaçımşlar. 

Hikayelerin da zamana göre 
siyasi mevzular aranarak ynzılclı
ğL devirler vardır. Şüphesi, ki 
Hindistan mesele•inin Anglo • Sak 
son alemi için bu seferki dünYa 
harbinde bu kadar ehemmiyd al· 

· dığı biT zam3nda bu Hintli gencİI 
macerası az çok şimdi1.i vckayi 
ile de ıııünasebetlidir. I'. TAKVİ 
Iftın·t 13!'8 ınzı·~ 1 l "ı 
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r-Günun siyasi icmali ""'\ 

i
l Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Ba/,ış 
~ j 

H.Ue,Je MuS8dh1''nin Brennff 
geç :<i'.N}e b uhış.ı.ca k : ... n Vaş'•ılg· 
tA n.ian bi!rl'ı.··\:-r.c_-krtetlur. Ge~t.:r[XJ 

>'<'[ H'ıT'T. er, İlaly~da Roma, 
1'l ı. no1 Tor~r.o, Gt:.•n.ova şehirJ~ 

rinde W; gi.iın ıe~.~ırtıış1:ır. H;arıımı1.er, 
i\.Ttı, ,,., nı ,.e Kant Ciano, P!'()
pa,'; nda Nazırı Aleksantl<-o, Pa· 
volın \'e s:ı.v.atı güm~ekl:(er ku ... 
ır.e,ndanı General Enııo GaTu" ati 
il-e güri.: riiş.tüt', 

l\TL'\SSOL.İNİ VE M.'\JREŞAL 
RO.~ . 

Poris raıdı.)'OSıı Mare""11, Rom
nıel';ırı Afr;kaya döndüğünü bil>
di.ıi?l.il,ıjr, 

n;.ğ r taraftan Yunanistandaki 
İıı:;~ au a.-lkcrlerj A:friika çölüne 
g: Lrnek isk:med;k:lertl için J\fo.990-
J.ıı;Tiin vaz\ycli düzdtmek ü:zere 
1\ t4i<ya gM>ği söyıten~kted:ir 

ŞARK C.EJPIIES İl\'D.E 

A'rman tehl"ğıne gö.-e. KaPkas
yacia Alman ve S0ovak kıt'alan 
dağ:ık ve kcsjf 01rmanl;_'k arazide 
ş'd<letl'i ç;&rUJJsnıa'.orla yeni Rus 
rr.eYzilerini 001.u:ııııer ı•e 500 den 
faıı1 a i'rti'nat rıdkıt-aı.<;Je müsoıah
kEtm mevziJ..,ri lıÜCL'ım'la ele ge
çh,müj:crıd.ir. 

Teıx>k kes:ım;,nd<' dü'!lnan kuv
velfed pü-,,!~irtüı'müşti:ır 

S~alingrrc\'da piy~d-e ve tank 
~P.<i~leri düsımanın inzd!:ı muka
vcır.d'm kJT·:ıırak evler'.ın ~rile
ı-irCi"'ki barT.ı:a'C!arı atarıı~:ı1ar ve 
ŞC:1"'.,.·n b:.r kı$1.nuna deırirJiğine gi.r 
lti: -:< E rıdir 

P .ke ve savaş uçakl&Tı filcl'Jı.. 
laları mi.ikakip dalgalar haLinde 
lıücLff!ar yaparalk dü.şmaııı kaza· 
mat ve bCl]>ÇU mewJJerini ytik et
ın: ı 'ıoe.rdir. 

Vaşingto'r.dan resmen ]ı;ıldiriıJI.. 

eliğine göre Guadcl kanal açığın
da b:r Japon zıılhl't>ı hasa1·a uğ
ramış ı·e bu: deslroyere iiç ;sabet 
kayd<."Clihnrştır. 

TOKYOYU OOMiBARDllMAN 
ET'MEK KA!BİL OLABİLECEK? 

Çungkinıg'dlen b>'dı.ri~.ı:Eğ'ııe gö
de Perş~ günü., öğleden sonra 
Çm kuV\etlerini'll, Çekiaııg eya
let ıvn me-ılk~ olan Kinhva·nın 
yakınkmrıd'a bu.tunsn Lanchl 
şt..J:ı>ri..'lilı mahall.elerine girdiliı1E'l'i 
biid),.il,m'Ef~tedir Buradan To.kıyıo
yu bo:r.~adııman e<amek mümkün 
olacak1ı<. 

1150 Lira aşı
ran kadın! 
L'.."dide Fc1hl bey cad'desinr"e 

21 ;~yılı :Mustafaya ait odada mi
satir bulunmakta o'aıı Bandır

malı Faik ad'ınd~ tıiri bu saıbab 
yatağ:~ndsn k.alltıtığı zaman ca!ke
t:nôn cebinde bulunan 1150 llra· 
sııı:ıı çalır.mış olduğLlllU görmüş. 

zabıtaya bajı"V'unmuşlu.r. 

Yap!ıın ıal-ık'lkat netices' nde 
bu P''anın ev saıübi Mustafa ta· 
! af!.:ltlan aş1rı1!dığt antaşıln~iş, 

hır>:z ev sah.ıbi pkalanmıştır. 

l\!usiafa verdiği ifa<kde Faiğin 
11 'iO lirı:sını karısı Hal.ianen'n 
çaktığını söylem~ bunun üzer'ne 
kadı!' da yakalanarak sorgusu 
yapı!ımşl.JT. 

Hd.ime çaldığı bu par~farı ayni 
yecdoe lbir kıapının altına gOOnıdü· 
ğiliıii itiraf eıımiş. p&"al.ar orada 
b•ıi:t112•rak sa!h.:Jbine wrilmiş.t.Lr. 

If,,r_.ı., ka.rı kıoca mi.idlle•llllllu
mLlô·ğe teslim edilrniı}tir. 

----<>-

~ Bertin 16 (A.A.)- D.N.B. ajan
sı, İngi.fi:ı ~rmın di.lc gece 
Rrnaııie üızeıı :rıde uıçtuı"klarmı ha- ı 
'l>er w:·:ne!,tcdir. 21 İngilirl ~ 
b:ı ,,,";;' diit;ürülmii.,'>lür. 

F.RANSAIDA 1NGİLİZ VE 
AMERl:ITKAıN F.İLMLERİ 
GÖS'I'ERıİLMltYECEK 

Fronsa s'.nemaf:>rında dünden 
ib"'bar<>n A.m€'rJkan ve İngU;z 
fimılerini:n gOOt~ yaısal< 
edıflımiş-tir 

GÖBIBELS'İN MAKALESİ 
.Das Reidh. adındaki haftııı.k 

Ai'ıııan mecmuasının son sayısın
da çıkan biır yazısında A'ımaııı 
Propaganda mızırı Dr. Göbhels, 
Alman ınilıl-etillin bu baıproki· fe
da.k>hlrtk ve 'feragatle.rin;•n mana.
smda.n, A~man ordusuııda·ki as
keri.erin kailatıdıklan mahnımi

yeb!<'rden ve A:lman m'~•"etinin 
giriştrği sav<ışın asıl gayesinden 
balısetmdotedir. c'l"oprağın Za· 
feri• ~hğıırıı taşıyan bu yazının 
sonlarında ş<>yte den:ılmekıtedk: 
•Kanın ıarlaltırı nernal.andırd.ı

ğı haD!lkındaki söz acı, f:ı kat dıoğ
ru bir sözdür. Mi:!Jet'ler kuvvt'b!e
r:ni l'Ol!'raktan aln1ar. Toıprakk<ı 
çoğal,tırlarsa yaşay<Şlannı da ço
ğaJtımış olıırlk. Yalnız sınai ik
ıısada dayanan devletler malıvo
lur'lar . 

HARP MÜCRlMLFıRi:N1t~ 
TE:SBİTİ İŞİNE .R'USALR DA 

İLTİIHA!K EDİYOiR 
Harp es.uasıı:da iş!.eınen cina

yet.ler hakCtmda taWd:kat yap
mak Uızere en kısa• bi.r zamand.a, 
Birle~ımiş mil'letler mü'lles<>~1e
rir.ıclen müre'.kf.<ep bir kıoınıôıs(}nn 
kurutlması yolunda~i karara S<Jıv
yet Rusya da i'~ihak eıımektedir. 

Bu hususta haz>rJanan ve Mos
'kwa radlfQGU tarafından bildki• 
len d~ara&yoııa göre, Sovyet 
Birllği, başta ş'mdiden 'S.:m'eri 
bilinen Nati şef.erini mes'ul tut
ma.kıta ve teECJ.it d~.ınaca.k diğcır 

müıcriımJerin beynelmilel lir mah
keıme huzuruna •evıkcd''me!eri 
l'füıTımuna işaret <>tıınektedir. Bu 
dek'.•lrasyonu, &alin namına M<>-
lı<>tıof iım'lalw11ı;>tır. . • 

BAGLANA.N ESİR'LER 

HiKKINIDA P.RDTES'IO 
!ıyi haber alan ma.lıf.i.Jle.de 

söyi!endiğine göre İsviçre, İn.gi1" 
teren:n menıfaatlerini temsH eden 
dev1et sıfat.illle Berı,:ne harp esir
lerinin bağlanması hıaıkl•ında bir 
İngiliz notası tevdi· etmiştir. 

'Bunun Çörçiılin Avam Kamoa· 
rasmda bah!90ttiği İngHiz protes
tıı teşellbü.sü o!dtığll anlaşılma'k

tad~r. 

Kafkaslarda 
Alman hücumu 
şiddetlendi 

Kıştan evvel davran
mak için dört büyük 
muharebe hirden vç-

r iy o r la r 
M«Jkıcıva: 16 (A.A.) - Cephe· 

dC'n alınan telgraflar, Almanların 
Kafkastal~i sa~ları şid'<leıl.,n
ı:i!ı<iiklerın; ve ş"rr.ıdı'.den şiddetini 

hissettirmeğe başlayan Rusya 'kı· 

şııı.dan evvel davranmak içtlı ü

mrtsiz l:ıir ga~ dört büyiilk 

m\lharelbe bicden veıımel<!ıe clr 

dukılannı bi~dirmekt.edir Mrnıın

lax, Ka:radeniıı sahilinde Novoro

siıfü'in dlcığu şima'llni şidldıetle döğ

me'kıte ve Kafilrasyanın cle>ğusun

da Mıo>ildk Wlgesinde Grosııiye 

d!Q,,":rU a~'ni zıamanda Kzıllkas dağ· 

amıcfa M m.il cenupta Qı.z,:ınikiL

"e as~ed yo.\Llnun oon ndkta~ına 
doğru ill?tilemeğe çalt,<ını<ıktadı.r
lar. 

As. Tıbbiye Okulundan: 
(" ' , 1.Z'.i girmt ge h-ıt.ekli ve n:..rnEet kayıt oltn Tabip, Kim.ya mliJ1'."ndıisi 

ve fX.. ,ı ol-;:u lartil irı.:1!.hr.nl •rı 2'0 B~ritıciteşri0 042 tarUıinde Fen Faküıfıesin
d.e y pıl l' k:tır. Okuhımu"f.a nan1zC"t kayıt olan ah-ı.ırları.n imtihana girebilcı:rııesi 

lç:ıı. o,;. t ı,u.z ka.len~ina nıü·ra<:.:ı.aUa veeika aLn~ları rica. olunur. 
(1394) (452)• 

TA K S l M Sinemasında 

y ebin şkı 
Büyük muvaffakiyetle devam ediyor 

3 - s o N TEL"' l'CA F- 16 1 ci TEı,Rl~: !~' 9 

km k iş·n e 
vaziyet sabahki 

Amerikada 18 D A K A R ] Şark cephesinde 
(1 pci 8ahif~n IJ.ı"lv9.m) 

ve •ahoı•leri bunları kı .. a hi.r -
nıan içiııde doldurup alôkadarfara 
teslim edeceklerdir. ı 

Ayni zaınanda ~ehre lıcr giia 
13 vıııguA buğday iawudu. 

Kacar ~·enj ıelıliğ etJ.:J.d'ği ıçı.a 

beledi)
0

e henü:ı biç bir ) ere mü
bayaa h~.yetl göıtdt:r111cıni ... tir. l'Iü .. 
ba_yır.ı beJelı gönderild;ği takdir· 
de ne gİbJ bİr notice alıu;u.:.:ığl da 
malum Jeğildir. 

ve 19 yaşında
kiler askere 

işgal mi 
Ediliyor? 

alınıyor .. 
Evvela evli olmayan
Jar, sonra çocuksuz

lar çağırılacak 
Vaşinghm 16 (AA.)- Meb'us

Jar meclisi a.skN·li.k enclimeni, 18 
ve 19 y~mdaki gençlerjn istisna
sız si!Alı dllına çağınlınas.ı salahi
yetini veıen kanun ırro:jesini itti· 
fakla kabu.1 etm.iştic. Proje, yarın 
ayaruı gönderilecektir • .Ayan ınec 
a;,;wn ın.İh1tyet on giin z:irfmda 
kat'i kararını vereceği zannfiiil
mektedir. 
Encünıe~ gençlerin mı aq; bir 

sene talim görmeden harb~mele
~in~ i>.iu ,·crilmemcsi hakkındaki 
takriı:i kahtı] etın.iştir, Bıwıılan 
ba§ka gençler aileleıri.ıllııı riza&nı 

<1lmadan asker yazılal»lecel<ksrdi,r. 
Askulik dairesinin lıeo:lıaııgi bir 
teTeddüdo düşmesine mah.a.I bı

~akmanıak üzere kanun prajesin· 
de evvela evli olmıya.ıı gençle"riıı, 
il<.ind derC>Ced1l evli olup da ç~ 
cuğu olroıyımlıırın, en sonra da 
çocuk sahihi evlilerin as.kere a· 
lııuıwısı 1oünasip olduğu tasrih c· 

dilmektedir. 

Ortaşarkta 
Harbin 

Kızışması 
<Rssmaltal.:den Devam• 

şebhiis edilse dahi başarıJa.mıya
cnk durun1a so.kıuuştur. Bunun 
hangisinin dcğru çıkacağını za ... 
ruan tayin dccektir. Fakat, Orta 
Şark1 Almanyayı tehdit edecek 
bi<r üs lı.alindeıı çıklnnıık bahsine 
gelince, bu kafi safhasında diğe
rine bağlı bir keyfiyet olmakla 
beraber lııgilizlcrl Mısırda iz'aea. 
devam eılcbilınck ve kuvvetli bir 
teşehbiis ile lltısırı ele geçirmek 
de J\llibvcr davasını kolaylaştıra
bilir. 
Mıstr ve Ot-ta Şarktan Alman.

yaya gelecek teh<liller şunlardır: 
ı - Arap YaTıınadası iizerine 

kuvveıli bir taarrıu ordusn yığ
mak ve bu ordnı·u Balkanlara ih
raç etmek, 

2 - Tunıısa kad•r ltalya ve Al
nıanyayı Şimali Afrikadaıı atmak, 
Şi.ınaH Ahikada mil~ul!:uk bir 
ordu haıırlnnıak, Sicilı·ayı işgal 

eimek, italJaJ n ihraç yapm:ık. 
ller iki ,·aziyct de Almanyanm 

bütiiu hesaplarını altiist eder. Bu
nun M·indir ki, ı\ıll!-itr topr>.tğlnda 
Rmıın.~cl'in uyak diremesinin teR 
dafili b~ 1i:undan bu rnı;lıı..1sı; teca .. 
vü.zi bakımdan da hıgiliz Orta 
Şark İoıparatorlıığunu yıl.-ıııak 
emeli ve ııı.lnası \: ardır. 

Rommel'in te-ılafüi bakımdan 
yeni bir taarruza geçınesi ve mu· 
vaffak olduğu takdirde İskende
riye \"O Kahireyi ele geçirerek 
İng'<liz harp gayretini haleldar 
ctruiye teşebbiis etmesi Maltanın 
boınbardtmaın ile aliıkalı olabilir. 
Bunun içilı de Orta Şarktaki harp 
gayreti yeni<len lı~lauabilir. Yi· 
ne Maltonın b<>mhardıman edil
mesi ile Alnuınfar Mısıra b1>l mik
tarda zırhlı birHklc.r ve ltalyan 

piyadesi geçirip Kafkasya taarru

. zuna mu.vnzi bir hareket tasnrın· 

da bulunabilirler. Bina<ııalcyh, 

Orfa Şarkla harbin yeni11cn htz

lan.ması bunlardan biri ile kabil 

olabildiği kadar İngilizlerin Rom

ınel'i Afrika toprakların.tan sö

kiip :ıtmıya karar vcrmderi ve 

harekete ge~mcJeri ile de müın,. 

kün olabillr. Bu da mümkiin ve 

ınubtemeldir. Hatta, zaruıidi:r. 

Nihayet İskend.,ri)'enin 120 kilo

m-etre gibi burnu ucuna giren 

Romnıel bir rahatSJzlık urısuru 

olduğu kadar Kafkasyada Alman 

harp gayretinin devam etmekte 

bulunması da İngilizleri bir an 

önce l\'lısırdn ve Şimali Afrikada 

:rahata çıkmıya ınecbıır eden 

kuvvetli bir amildir. 

E.TE.M iZZET BENiCE 

Amerikan askerlerile 
dolu vapurlar 

Dakar'a hareket etti 
Parlıı, rn (AA.) ·- Bülün Paris. 

. gaze-tclerl ıvıad<riU<>n gelen bir ha:be.TI 
il&yoat kaydiy k ne0rcdiy<>rlar. Bu 
habere göre elıeınmiyl"t.li Aıntr~~<an 
kuv-vetie1 i,Yle yü'..t!ü bir çtik vopur!~r, 
Dakat· i~t~kamet.inde sCy!·etnı"ktedır. 
Bu kuvıvetler.iıı Da1<.ar'a çı'.,.'lnl ... cağt 
GÖY l-en~or. 

Haf tada iki gün 
et yerine balk 

dört bin k~u 45 kuruştan satıl· 
ıuıstır. Ankara belediyesi bu rağ
bet karş>SJnda Samsundan da ha· 
Jık getirtmeyi kıııırrlaştırmıŞ ve 
ayni zanrnnda baltada iki gün ba.. 
Jık yenernk o günlerde et kesil
memesi için tetkiklere başlanu'· 
tır. 

Hem balık sadiyatınt arttmı
cak ve hem de yıık:la§"n k.ı.s nıtov
siıninde kasaplık hayvan kesimi
ni ı12altacak olan bu tedbir şeh
rimiz belediyesince ce alaka ile 
karşılanmı,, ve şayaıu tetkik gö
rülmüştür. 
Eğer İstanbulda da bu usulün 

kabiliyeti tatblkıyesi görulürso 
balıkçılığımız:n inkişafında yeni 
biı adım "tılımş olacaktır. 

MİLLİ ŞEF 
{ 1 ine~ Sahifcd'L>a Dev~m) 

Milli Şefimiz Reisicumhur ismet 
İnönü taraf.ndıın kabul buyurnl· 
muştur. 

A:nkar.a 16 (Telefonla)- Millet 
Meclisi, Gantcışrüııin ı,;dnc.: gü.nıü 
paızar olımasına raığman .saat üçte 
topl&onacaktı.r. Milll Şeıf bu içU. 
m;uda senelilk r,ıı tlrunu royliye
ce'ktir. B :.ı nutka büyük clhemmi
!Yet verilıınektedir. 

Nutukta h:ıır.ici si•yasctteki 
tarzı 'lıarakelimız'n bir drha be
lirtı ılmesi., dalhJli siy a..setl.e gerek 
lhüıkUmetin faaliyetini, .gerek 'hal
'ln ügilend'Jroc bir çdk d:i.rek--tıiıfleri 
lbıfıva et.mesi mıihtemeLdir. 

MEr.WRLARA KUMAŞ 
JH.iı'.wm<'t Meclis açı.lmca me-

muırlara. "'·erHocck tln:ıLn•e>ş ııçıırJ 
Mecli"Se ·bir 1.'ıyiha VCJl'tcd<ıtir. 
Söyler,.• ·ğlııe göre memurlara ve 
eşler!ne ve slibay eşlerine üçer 
metre yurlıi kumaş verilmesi ba· 
hi.s l!TiflVZLiUOU!. ---o---
E~Eence yerfGri ...., 

(1 incı ~ ... lı'h'\İ ',ı Uı .ı..ıt) 

B':.lnla!"d.an bir kıso' 1 ı:- a ~a. n:ı.ldite
ri.lel'd111:ıı h:.ıa % de on iaı smı h.·k.. 
kı alıındıgı görülnrek~t.G . E.::t:!~nle 
l.:oıtrkl::ıi [;,..l:ll•~iı~c )·\.ı- .~ n bir 
içkili, çn:gılı eğlence y~rinir. h·ze ge
t:ı-Ut:!n t.:.:ı'ıfes.i.nıd'C P'~t-.:·yuıı balıklar"ın 
2'00 _ 250 kuırUl.:h bir pir.talanın ıso. 
bı:>nfl!enin 200, k<..hVEııin S>e!\ı:;n 11 , yo
ğw'dun 75, peyoi1in yüz ktırıış, m~ y
va.nın üç lira oldL~~u hayı'i:tl~' g·~rü.
m~tüı·. B .. r t:Wak n'.'l'Zc f'..t•hnt I3~le
df.ye İntıtJ-sat l\!j.idil.r'.iığünün bu k.cJ..ci.<ır 
yiikB,ek tesb:t ve taOO.i'k e-jecx"ği tatı.
nWı edilmt'm'Cktediı'. Esasen bu tari
fede ne .nıiih'ilr ve ne de p.ıl vuroır. 

Halkın eğleDCC yerl1,>rjnde nasıl. 
ooyu!<lug<.llla blr rn""'1 olan bu hadi
seyi &·!f-di)~ iktı!at l\.lüdürlüğiinün. 
naızarı di.kJkatine lroyu~-0r ve efil~nce 
yerle1 .. nin geli§i güı:el fiat yi..;,~elt
nL.esiTuu ~ilr'atlt" önl~nrrıesinj ist~0-

rı.ııı:. 

Uzak Şark'ta 
beye tutuştukları hiJberinJtı Bahriye 
Nazırlı:<ı tara.tından ~rilme!linden 
btr ~ s.Jat sonra -i2n ed;l:n~tir . 

Hebrit'lı_•rde Espritu Sl.'l.to deniz 
fuEüne kal'Şl yaoılan t:.a.rruz bu ada
larda Ht.c \'wku bulan taarr .·~ :.r. Bahri 
ye ıı;azırlığ! taıc.ı lben 27. japon ıoyya. 
resinden n1üIC'kKep Y '114 bır dalganın 

Guad .. a ıcanal hava nlaıuna tc!;;:rar hü
cuıı.n c-ttıı;.n• ve adan!n Ş~ınıq sJlıili 
açığında J..ıi)On harp gom5lı•rin.n M
Ia do!aşrnn4;.L3 olduklarını bildiriyor. 
Bahriye Npzırlıgı Guade.Icana! 'daki 
kara harpleri hakıkır.r-.ia hr..ıb('r aJın

:madığını 'föy1'emck{e ig.e. de Albay 
Sti:nıaon, Bahriye si13.hendaz.larıııın ve 
isli-hk&rruların inatla ınukavenılt et
mekle olduklarını eV\'elce söyl!'mij 
idi. Şirnıd'.ye kadar en az 7 j:tpon ge
misi ba'5ara uğ:ıamıştır. Ayrıca 33 ja
pon tayyaresi düşUrii'.nnUştür. Bahri
ye Nazırl ğ11 son tc-blığinde, 3 japon 
taşıtının taarn.:?.dıtın 3 saat ooırra hali 
yarımal..1.a olduk!n~nı bild-~C"kte
dir. j"ponların adal.art tekrar ele ge
<;innek için sarl'€"ttiklerl gayretin faz... 

1 
!alığı, ta~ıtla.rın büyWt harp gemi
leri b:müyeslnde Uulundı.iklarn•a dair 
olan baberc}cn anlaşdc~akt:::ı.dır, 

kış hazırlığı 

Alman birliklerine 
kışlık fanila ve 

esvaplar dağıtıldı 
Vİ§i 16 (A.A.) - Tribune de 

Geneve gazetesinin Berlin mu
balıiri, Rus cephesiude her iki ta
rafın kış hazıtlıklarına gayretle 
devam ett.i.kleriui bildirınektedir • 
Bir çok ALnan birliklerine kı,,lık 
fanileler ve c,svaı•lar dağıtı.Jımştw. 
Alman tekll.İsyenleri ise Rıısyada 
gidip gelmekte ulan kaı::ıyonıların 
he~hangi bir k&zaY.a uğramaması 
içw tedbirler alıuaktadırlar. 

--er--

KARA KiTAP 
Lontlra, 16 (A.A.) - Avrııpa· 

dl M:manla:rın i:;ıgal etrn'şl oludlk
ları alıtı memleketin yani Nor· 
veç, Yugoslavya, Po.\onya. Çe.loos
lcıv~lk-ya, Hıdllanda ve Belç<karun 
I.on<lo:ada bulunan hüki'ımetle<~ 
lbu memiekelıiler halılı:ma karşı 
i§lerı<on cürümlere dai~ bir kara 
kitap hazırlamaktadır. Bu kilo.ılım 
hedefi, !ıa:rp biıttikten l'O!lra ~
kil e<lı.'leceık olan beynelım 'le! ma.h· 
keme huzuru.na mü.c..r.crl.eri çı
ıka·maktır. 

Zeytin yağ 
(1 ınci S:ıh•!ed~n D2'\lıtml 

pirinç ve çeltik bulun~ınlann beyan
name \"Cnne ru.ecburıycti Qu s~bah

tan i.tilxıren ba:ilamıştır. Bt'~nna

m-eler bı.;gündcn il·barf>n Qlr ha!ta 
zarfında ycril.ııniış cl:ıcaktır, 
~-

ALMANLAR 
(1 inci Sahiic<lt'n Dt•·vnm) 

1500 Alm.a,n askcr.ni de ölr:lii .. ın"4ı.ler
di:o.·. 

stalir.grad şehrinin Ş~mat Batısıın

da ve Cenu:aunda y:ırciun kıııyı.~"'·~·t1ert 
bazı terakki gö~"t\:l'n"J;Ş.:erd.oir. İlk düş

man sipe-·lerine b::uı nok•ta1~rdıa. n(i... 
fuz edilm'ye muıvaffcit olUJ".ııTıı.'1•1.ur. 

Kaikasyada, Mozc'.ok 1<.~ıir.ıit• bü
tün .A,man taarruzları grri a1.'.m:ştır. 

Bura.da. 2 Alman p:y-.ıde bölügu im .. 
ha edilnı.~,ş ve 19 tank taıht'ip c<lt!m~ 
tir. 

\~iş.:., 16 (AA.) - Dnğu CPPL'l:'ftu
de Alır.an kwveli!!rl yenl n~ı..vaffa
ık.kyeile.r elde el.m;,e;ılP.rdir. N'Ovoro
si$k'in Doğııt:ıunda Alman kınvetlı:aıri 
iki tepeyi ı:ı.ptı.z.tmişleı ve düşman 
batılarına nüfuz etm~erdir. 

Staliagr:ld şehrini.n içirı.C.f' iiddP1Ü 
ça!'pı;malur devam tHnıe.ktedir. BUı 
§f.lırin Şimal kısrr.ı §i1ndi tam11'!niylq 
Aunanların elindedir. 

Vou Bock ktt\·\.·ct!e!'i 3 Y.:'ilc1n':"'tre-· 
hık b'ir f;f·n.~şlik üzerinden Vo!ga, nr:h
l'İne ula:.n·lşl::ırdır. 

'I 

s:ncnıasında 

Seyircileri kl:hik ınusikidm 
modern mu:..İkiy<', Şopen'dcn 

Zeu.ci Tanı. Tam·ına çekep bol 
şarkıh ,hol çalgılı bir film. 

ÇALALIM, 
DANS 
EDELİM!. 

Şen, şuh, kıvrak, oynak, du
yulmnmJŞ, görülmemiş bir 

cu orkestrası, şef ve tatlı 
sesli şarkıcı: 

BOB CROSBY 
Tangolar - Rumbalar - Elc
saotrik danslar. 

Dikkat: SES Beyoğlımda 

Şehir Tiyatrosunun eski ko
medi kısmmdadu. 
Telefon: 49369 • 

r >fi ŞARK 

Karar beled~Yoye tebliğ edilin
ce Vali \C Brledıye Reisi Liıtli 

Kırdar Ticaret BonaSJ Reisi J.\'lu· 
rad Faslım, T>caret Odası reislo
rin11eo iUithat Nemli, Toprak 
Mahsulleri Ofisi ~lüdürü Şakir 

Turalı ile göriişınii~ ve bir araılık 
~raı>t Müdüri: Talısindeıı de İ7.a· 
hat almıştır. 

Vali akşanı üstü Tiearet "" Za
lı ire &rsas.ına da gitmiş ve nıü
kakibrn belediyede belediye rois 
ınua.-iı>le1·i L(ıt.fi Aksoy, Rifat ve 
İkhsat Müdürü SaCfeiin iştiraJoi.. 
le gece .saat 22 ye kadar süren bir 
toplantı yapılnıı§tır. 

Bn sabah elakadar bir zatuı 
verdiği iıahata göre bu roplamtı

da, İ~tanbul gibi 990 bin ınüsteb
likin Jıulunduıiu bir şehirde ek
meklik buğdayın siir'atle beledi
yece tembi kaböl olaınıyacağı ne
ticesine 'anlınıştır. 

Evvdt'e de ~ azd ığınuz veçbile 
lstanbulun bir günlük ekmeklik 
bnğday ihtiyacı iç:n giinde 150 bin 
liraya ihtiyaç \Curdır. 

Yabancı bir evi 
yakmağa kalkan 

sarhog 
(1 iııcl S>h·fedı'.n Devam) 

taşta Serenıcebey ydko.ışuncia do-
1 r.şmağa baŞamışur. 
Kend'ine mali'k olarm'Y.:ac:ıikı de

recede si<I'haş ibulı.ınan Hüıseyiııı, 
bu yak.uşta.n geçerken k"Jll"l açıık 

duran 6 !!umarah ovden içeriye 
girwJş, ta·şlı.kta eline geçirdiği ooa
ğtt ve paçavra parçab:r :ııı b.r 
araya toplıyax:>k •buınJ,.,rı y~ 

l\fübapa heyeti buğday bul, 
makta "Illişkülita uğramıştıı·. 

Dün gC'('.cki topl~ıntıda \"crill'ıı 

kararlara istinaden bu sabah b&
Jcdiyeoe Başvekalete ve 'l'icaret 
Veblletine telgraflar çekilerekı 

vuiyet bildirilruiş ,.e ekmek ih
tiya-eının brlediyece hemen .tenıi-. 
ninin kobit oJ..,nıyacp/ğı, hiç oJ.. 
mazsa iki ay telli-ri. istenilmiş.tir. 

YENİ KARNELER 

BİT yan<lan mütekait, eytam, .,. 
rami.! ve hidcmalı ,·ataniye terti
binden maa, alanlarla ındüller 

için karneler hazırlanııı.aktad:ır. 

Halk için de aY.rı karneler yapıl• 
nıaktadır. Bunlar bü~·iik, küçülıı 
, . ., ağır işçi "1mak üz.,.-e tefrik 
cdibcektir. 
Diğer tı>raftan devlet ba.-cmiıw 

dahil ı>lmıyan bir k16ını ınüess&

seler mensuplan He az k:ıza,n~lı 

vatanda~laruı vo bu meyand• 

tramvay, tünel \'O el~rik, fab·ri.
kalar müEiabd.,mlerirun de ucus 
ekmek almıııan imkanları a~ 
tırı.lınaktadır. 

Son yirmi dört 
saatteAlmanlar 
1 harp, 8 ticaret 

batırdı • • gem ısı 
1ıır. Vişi, 16 (A..A.) - Son 24 saat için. 

Sa.ı'll()<;> adam., ya.ktıığı bu ateş de Alman si!Jlhları ı>r harp gemisl "1 
kıüıınıes>nir. ksırşısında bağdaş ıkır 8 ticaret gom!owl bttırmış!ardır. 
rwp. ob>r;,uıış, ellerini de açaııaJ< l-----------·---
ımıı.ma,ğa haşlamıştır. 

F~•lııat bu S>rad.ı ora<lan gf'Çen 
k0ll1§1llr.r, vaziyeti görmüşler, eı. 
ibJrDğ le lıu adam yıiikalamaıkı is
temişlerdir. Hüseyi.n yakala.naıca
ğını ar.lar anlarca.ı. oradan ~ 
mış, kendisini giızlemek ~ere 8 
numaralı eı-e girerek ·lı<>drtam b
tında saldıının~ır. 

Lisan Mütehassısı 
Prof. ANJEL 

FRANSIZCA 
Dersbanesi: Bahçekapı Selamet 
W.nı, MÜKALEı'1E, TERCÜME, 
TAHRiR USULÜ. 

Bilahare va-!<'a yer :ne gelen 
mahalle belk.çiilerl bu garip adıamı 
sal<landıığı hodrurı,da yaka!~ 
laılldır. 

Mlib:im - i.truversrtc lisan nruafi7M 
tnı4blnı. ('J:bes.fr) veya Devlet mü 3 ... 

M kal arına lıazırlaıııın:ııt tsı;yen g<'llÇ 

mürwıverler })iıız.e mür:ıııcaat ı:debiilf"

lcc. 

• ,. Yar.ın ak~amdan itibace.a. Bey-oğlu İstikW Ca.d<}csinde 

Yalnn: lS gün için 

s F 1 YE 
tJ.nı~ııni istek iizerine 

ALABANDA 
Itevüsüne avdet ediyor, 

İlk defa olarak Nihat rolünde 

SELAHATTIN PINAR 
ve Dursun Reis M U A M M E R 
İstanbul Festival heyetiniıır Kastamonu ekibiııdeu meşhur 

DAVULCU MAHİR KARAYILAN 
kemani NOBAR - Kanuai AHMET YATMAN - Cti>ılıii:ı 

CEMAL - Kliruet SALİH - Kemani MAKSUT - Darbuka 
FER1T - Okuyucular: Aı(;.YAZAR - FARUK ALTiN 
Bayanlar: FAİDE - İzmirli MELAHAT BlRSI.N 
SANİYE - CARİDE - NERMİN - SEHER. 

Pek yıılı:ıutla Ekrem ve Cemal Reş;t Kard~lerİA yazıp 

'- besteled"lderi büyük Revü???.. Telefon: 40574 

Sinemasında Bu akşam 9 da 

,114 

Senenin en büyük müzikal şaheseri şerefine 

GALA MÜSAMERESİ 
Şa'şaalı sabn.-leJ>Hto gözler kamaştırauk. .. ruamet ve ih!i§aınilc başlan 
şarkıları ... Nağmeli valslan ..• Müstesna danslarilc herkesi me&tedı>cek ... 
kadınları ... Cazip tuvaletleri, tebcssi!m •e sevimliüklerile seyreıl.enl eri 

1 s~-• .. 
mubtc~cnı 

lusiki abidesi 

ST-RAUSS 
m şııheseri : 

döndürC<"ek.. Aşk 

Viyaııanın en güzel 
meftı.uı eıd..-cek .-------Senenin eo büyiik 

San·at 
harikalar hnril·a,:ı 

WiENER BLU 
fil 1111 

REGl:WİLLY FORST 
l\tARİA HOI.SI' • T.H:EO LİNOEN - WİLL Y FRİ'SCH • HANS MD SER • 

ın müştereken yarattıklan en azametli eserleri 
._ ... ____ ill!ll•m•maYerlerin~ evvelden alıluıra. Tel"'-: 4lı3&t •-•mıamıEm-= .. 
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HASAN FISTIK ÖZ·Ü VAGI 
Umumi nliyetin, •·ereın, kansızlıkta gıda suret.ile \iicuda aCiyet veton :reı:ane kun el ve gıda kay nnğıd :r. BUinci ve ikinci , .e,,.mleri kat'iyetle hi eder. l~ tihap ~tyid eder. BalıkyağUl<lan ve bütiin mukavvi ilaçlardan ve biitün .,.:alu

dan daha jyidir. Vitamin, kalor-i Hibarile en zenı:iu bir yağdır. Bir kilosu on kilo ha lıkyağına muadHclir. Bir kilo içen mutlaka birkaç kilo istıifade eder. Hasan Depos1l ve Şubelrri. 

4Milyon insanın yaşadığı bin 

bir garbetale dolu bir yer • 

MADAGASKAR \ 
ADASI · 

Cüceler ve siyah papağanlar, 
Siyah ağaçları-Araplar, İslam 
lar - Adanın son kraliçesinin 

ı11eraklı hayatı --Bl rllaç odadan mi
r eklla p ev şellllnde

kl mezarı~r 
Milhvercilcriın üs yıtpmama:a

r ı ıçin Birleş.1k devletler tarafın-
dan işgali gün:ün mevwları 

~ıı .. sına giren cMa.dagaskar ada
,,. bin bir gara.bctı:e doolu bir 
ycıı'C'lir : 

Cenup kısmından Hinci Ok:ya
nusuna, Scırı aliden cenubi Afri
kaya kadar hftk'm buhınan Ma
d;g~.C«:a.n mesahai sa11h yesi ta
b: c .iuğu F'ransa<lan daha bü
yi 1 ı:l:ır. 

Nebatat ve hayvanatı hiç bir 
diyara •bcnı<>miyen bu ad. deni
le.bilir &<i adeta ba!:i]ı başına bir 
;,• m, •b'r kıt'adır ve kcndisir.e 
mah<ıu6 çok hususiyetleri vardır . 

cZeob<h d-c-n fen b:oynuzlu bir 
r.evi ö.küz, ~ine h:ç bir yerde 
tes:ıdüf O:unamaysn bu adanın 
orijinal bir hayvanıdı.r. • 

SEYYAH AGACI VE SİYAH 
TÜLLÜ PAPAGANLAR 

cSeyyah ağacı. .smi verilen 
~ ü'"t.,k, fa!J: ı meyvalı bir ağaç 

ı!a- yalrnz Maclagaı.f.<ara mahsus 
bir nebattır. İç!eri; bu adayı zi· 
yaret rden seyıyahJarın harare
t'ni te~tkin edEibilrccı'.< su ile dolu 
m<'Yvalar vrrdiğir.drn ağaca bu 
•S'm u.Jı:ı)mışlı r. 

Her ye.rde tüyleri rengarenk 
olan .papağan. !arın Madagaı;

karda tÜ)'eri yalnız siyah, hem 
•imsiyabtır!. .. • . 
11ADAGASKARıDA İSLAi\1LAR 

DA VARDIR 
NcsJcien nesile naklolunan bir 

ci3aenye göre Ma<lzga9karda ılk 
cıturanlar, yani yerli halk !Ki
JTD.i• ismind€-ki ccüceler> dir. 
F«kaı bu eü;aneyi teyid edecek 
hiç bir det.1 ydktur. 

Dört mil<yaıı.dan m ü.re1ı~p o
lan karışık ve katışık Madagas
kar hal'kımn iç'nde Afrikadan ge-
1.c-n Araplaroan tu tunuz da Avru
palı, Asyalı, bey<tz.iar ve bunlar· 
da.ıı ba,.ıka İS1.am1ar da vardır. 
DÜNYANIN İLK AVUKATLARI 

cSaJ<ala\"a• tesmiye oh:ııan bu 
Ar·f.ıar cka\"gacılık. larile mcş- ( 
hurdurlar. Da~a Avrupada mah-

kcmelcrin tesis olunmadığı b:r 
tadı.te Sa",;alaval&rın meşhur kav 
g<farını , .e davatar:nı ha·lledc
cck avukatlar da varmış! ... 

1896 da bir Fransız müstemle
kesi o.lan Madagas<an jk istia 
eden Arnpl<:·r ciııııuştur. Arapla
rın son kraliçesi R3navdoııa is
mindedir ve hayatı haki'ki h;r 
romand:r. cKatJunımış olan• mı~ ... 
nası.na gelen bu is'rn; kıraliçenin 
resmi eJbiselerini sair günlerde 
katlaıy pir sa-ndıga koyarak yal
nız reşıni günlerde giymesinden 
dolayı ona verimı.işıir. 

Kralic;e Rı:na\•alona 1883 yı:>r.

cla tahta çı;~ış Ye Fransız!arın 

1Iadagaskarı i~gal eLmeleri üze
rine Lfıcezireye s:·,ruimüştüır. Fo
kat, daha sonraları Fransada ya
şamasına m~aadc o!n.ınmuştur. 

Kratçe de h r köye ycdeşerek 
evlenip rnes'ud bir yuva kur
muştur. Böy1ec<'; i!k yıfh.rını 

mükellef sarayında geçiren kra
liçe son nefesini Fransada.ki mü
tevazi çif:IJ.'ğinde k;ocasının, ta
vu.kla.rının ve inck'.c-:-:nin arasır.

d• vermiştlr. 
MADAGASKARLTLARlN 
. GARİ.P ADETLERİ! 

B'ir 'kısım Arap kwb:le!eri'e 
cenubi Af.rikada ve hatta cenubi 
A.fr.kadaki bazı ka bilelerdc ade~ 
otluğu gibi Madaga'1karda da ço
cukiar 'babclarınır. değil; ~ıınc

lec~nin Ls:mıJerini taşır!aı·. 1vlcse
la ,filan adamın oğlu• yerine 

cfil~3.n kad1nın oğ'u~ den:r. B11 cl
dc::n yayılınHı$ını:ı sd:X'bi .ı;c; 

c.;.seriyc<le babar.ı_, anne kadar 
mdum olrnamas:dır 1 ... 

MııdagaS'.<artı' a ,, r. musıki alet
le~·, çalgıları çok biiyük ve mü
tcncvvidir. Ekser:sinin boyu iki~ 

ş<r metreyi tecavüı eder. 

Zl'r,gin Maclagus~crlılar hayat
larır.ca müteadd:t odalı evleri 

andırır, büyUk me12r1ar inşa e:
tir;rler . Bir kaç odadan mürek-

1rnp olan bu mezarların bir oda· 
sına cesed gömülfu. Diğerlerinde 
ö:ini t<ıplanıtılar, dualar yapılır. 

E'l fakir Madag~skarlının meza
rı •bi!c en aşağı !ki odalı~r. lVIa· 
daı;askarlılarm bu mezar tanla
n esk' Rıır.1alılan hat:rlatıT. 

S. ;HELEN 

r1--~~~

1 Apartman Haline Koymağa Elverişli 

s 1 
Ca.ğ.'.l. 1 o!~u S:hh:ye ?\.tudu~iycli kn~ı~ır.dakı Ö!l. tar. fı H:ıaııa~-

mcr caddesı No, 10 arka tar;fı Ta..ş Savaklar so>;sğı No. g efki 

Kızliay Merkez Bii1as ı Sabhkhr 
tin1\•ersi~ K;!1".y:ı L5.bcc~tuo.rı o1!lra.~ ku' ..ını~an ve bu mtksa'tla 

içbde rr.u:ıyyen tad.J t yop.!an bu b:na bodı"um J' btı nb<r 5 katt:r. 
L, kag:r oc::ı:arı:ı. cü~em~i. tavan ·ve merd.v.cnl-eri tah~J.dir. JI;.... 
ma.m Vl' mC.t!'aUı;ft he!&l.-.n, E:eıitrik, Havag.:.ı.:. ve Ter.kos suyu t~si
satı mcı;C\.ittur. 

A:ıc:1a.rın Sirke-cidP;: Kızı!o.:y ll:t,nı 2 inci ka!.ta İstanbul rnUmes.sil
liğine rnilr:ıcaa t l;ırı. 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Kı.:oma.ş ve harcı Tr~ktı~pten ve:-i1mck; dikim, dtlhrn(', tire ve tl'lilsı tcl"Zlye 

ıit olımak:: üzere m(.'lkl,.bimız t1.1l.,l>esi içtn nU.munele-rin.c görr dlk'tirilecM 

o: n 124 takım. e)b;sr· i!e 42 ad~t p!:ı!tonun, 22/10//942 Perşembe günü eaa.t 

ı 1 de açık eksl.t.mesi Bı'ycğ! ır.da istikl5.! caddı'sindıe 34.!) num3rada LJ!lelC"c 
l\Ltıasebeci!iğlııde tf'plJn:ın korr-Jsyonda yapılaeakiır. E)bi.se nıuharmnrn bede

li 13 \'e pal!onurlki 9,5 liradır. n:k.~m İfİ m('ık.t('p harjcinde yap:ldığı takdi'rde 

Cia ·!.rıamrde yazılı olduğu üzere tes:llln ediJoo. kumaış ve harca mı.;.:...abil, 2490 

5::y1'1 ~anunun t.ı.y.n e~· c;i neviden 3200 I:ra. teminat gfuterıımt:ısi mecburidir. 

İ ' kiiıerin n~ür müh:t~(.'beye yatı.racckları 15-0 lira 82 kuruş JJk trminat 
ın;:.kbuzu ve yenı y :l T;c::.rc t Odası vesikası i e blr!~e k'.om~ona gr-lmf'1eri 

n lırr.tıırı-e ve :art.nameyi ht~r gün sa a.., ıo il e_ - 12 aca.wıda. İ~J.nbu:! z:raat 11ü-

rii: rlüğii-rxl.! eu:·m.,:erl. (44G) 
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SOLDAN SAGA: 

1 _ KAi!ıat, Bir Ku~. 2 - Yanar 
dağ:ardan fı~(urır, Saı;ın aksi, 3 -
Vil.l&·et, H~, Edat, 4 - T<::yyarryi 
kul ~anan, 5 - Ağacın kı.<.ı.mların.dan, 

Kabul etme!nr\<, G - o:gllrl, 7 - Su, 
Ördt'ğin öt~, Edat, 8 - BlT :-Enk, 
Kale dU"\arı 9 - Y:ohız, Harp yaeıta· 
!arından. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bilg'.ç, .Ek, 2 - Bir renk, Ge
niş, 3 - Harı~. Ten'JJZ,, Nota, 4 - Pl
rinçJ c yapılan bir yı·mek, 5 - Bir e. 
nıir, Afi;/, 6 - Palamut balığının. bil
yüğü, 7 - İ..~am!ıildc birli, Madeıı.
aen yapılma ip, Şa ,ı edatı, 8 - İıır 
sa.n uwfl.r!arından, N<ığı, 9 - B:r ıs 
yay:ma Votb:~-ı , Doğl'. 

Dünkü bulmacanıu balledilmiı 
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Fatih Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
Satış Memurluğundan 

F .Jırot. n Nrz!he Ka ı:..; Zeyn p Ne
b:ıhat Ay ·e s.-ıu;ha Nec.ıhat A.t;ett,n 
ve ı\b:rn.('ı:. Muhtarın .n~<flcrdren mUt
t;;~ =a'l"rlf oldukları Edi:ınl'kaıpı.da Ha
tice Sultan mahalle-sı Sa~·b:mu"Ult 
caddesi 7 9 ka,pı sayılı ve Kc~uda 
Jdit;bi HaHl E.!endi ,.,,kfından vt' 8675 
Ura mt:.ha.mrr.ıen kzyrr:ctl.e bir bap 
hane iz.alei şfiyu z.~mnı:-ıJa. a.ç!Bt aı<
hrma suırı·t:yle 3/ll/9-42 tarihirıc m~ 
sad f Salı gunü saat ~O dan 12 ;ye ka
çlar aiatıdaki ş-aıtla:- d24l"C6İ!r.ıie ~tJh
keme BJ !t!ı.t binin o<la,.ooa sat~l~czk

tır. M.uharnrnıen ~:ymC'tinin % yedi 
bU'Ç'uığunu bu!duğ:1 1:ıkdirde o gü::ı 
ilıa!e edilecek, aksi takıdirdc en son 
artt!ranın taahhüdü b:ı.ki. kalmak ü
zere 13/ı 1/942 tarihine mii:rndit Çar
şamba gürrü ayni m0<hal Vt., a.)"fli t>3-

atte ar(ıtlrmaya dt.!V~ın olunarak en 
çok arı:tıran:ı ıtıale edilccrkt.ir. 

Evsa!ı: 

Ev küg:r olup eletc..r~ ve t<"l'kos 
v e küçük bir babçC"Sl vard:r, 9 nunıa
r:ı.ya 8 ayak ~ ır.erdivenle çı.kıldıl<

t!n sonra dl"mir kapıdan glrild.kte çl
nl dö~t:li uır~k bir ta~lık ve. bi.r sofa ü
z~·ri!Jde 3 oda ile b:r hela oltıı> oda
lardan. biri can1t'kônla oofcıdan ayrıl
nn~ tı ı-. C.:ıınr kfutdan içt .":i.ye girıld.lde 

'iki mer<Lv.:n gö:ii~ilr kı bırisindtm. 

ıE:·ıni:n kata inilir. Burada ç'men1o bir 
t..~lı.k, ve bir oda vı) bir mL.-tıak var
di!'. Taşlık•:.n eokağo b r küçük kapı 
vardır. 

İ:<inci kat: Bir sora UEtUnde Cç oda 
ve b:r he!~n. ibarll~:". 7 numaralı 
kap?dan ir;rriyc girl:ince blr ufak antre

1 
ve bir odu v•• b:r de ho'~ vardtr, 

İı(ir.ıci ıc tı b;r od:ıda'l 1brırcttir. Bu 
kı.:ııo.da rrı~~~fa~c yari..tuı·. 

ı - i~Cı:.ı gayri m.enku.ldrn mW:ec
ct·l ve g YLı rrı...ll C«-.·1 h~ rahiplerin.in 
tarihi l!!tr.Jaıı .:.l:l:ı:-•·n 15 gün zr.-:-f.n
da \•esa k- .ıje bL"r:ıbrr meınur·ye!r:ni
z,..,, n u :ır:ıtllı l~n:ıdu·, s~ LkO~:de 
gayri ır.L:· Ce<:Ll ha:.t &ilh-ph ri pa.y'~

n!adan har:c k:ıhrr1:. 
2 - ATttınnaJa ı;•-rak cc!c'Ct1klL'r 

% de yed! buçuk wbct"nde pey vore
c<"n.!erdir, 

3 - Ar~tımıa bC'dL 1i p ~:l"IC:tr. lle
rnuru kanı:ni ·tnPh·! vtı-<'b'Jir. 

4. - Bedı·li ;h::ı:leyl :ı üş~·ri rn:~dın· 

d:ı vermcı:se ;h:ıle f·"hf'dilerı.:k gayri 
n1enkul yı·:ııdenı aı<t!inna.y:ı çıkarı

lır. Ve en çc.:c arttır4r.a ihale edilir. 
Ve aradaki Cark ·vr za!"ar bill hü::.Cüım 
müştcr·iden alın: r. 

5 - ihale tarilıhıe k.:.dar olan ver- ı 
gilrr hissrdaria:·a ve 20 sencJ:k Ev
kar ttı .... ~ bedelı ile % de lki buçlk 
del!<ilİ3e rr.~tt-..r!ye aitt::. 

6 - Şartna.:ıte htr.kesi:ı görebilrce
ğl şf.k!ld;., buıgür.drn it~baren açı:ktır. 

F:ız1 a mallımat a!rnak is!:yenlerin sa
tış 2!:!8 nuunara. He Satış Meı:ı;urh.;.-

Sahip ve Başmulı.L!Triri El!'m İ:!:lct 
Benice - Neş••:yat D'rektöFJ. 

cevd.·t KARABTLCİN 
SON TELCıtAF MATBAASI 

r . . . 
1 O. Demi ryolları ve limRnları işletme U. l~aresi ilanları \...,..._ ________________ __, __________ __, 

MuhanL-rıen bPdelı (1423) bin d<:t yüz yinnl üç lira (36) otuz 
&f·k~z kua- ~ i olan m'tlbleıli! cins ve eb'ati'a 7:lll1'para t::şı (27/birlncl t{'Ş-

rin/1942) satı günü s:ıat (14,45) on dö:"<lü lmk h->ı~·' ll.ı.ydll'1>~"'>d> 
Gar binası dah.ıliııdPki komigycn tara Hld~n 2çık ek:sJ~ne ~tr'ıl-c ı;aflJ'l a.h
ncacaktır. 

Bu işe g:r:nck lsteyrnleti:ı (106) yüz altı Ura (76) y t~r,iş altı kuruş-
Itık muvakk~t teminat v(' kan~nun hı in ettlği ve5.Jıklt'.' birl!acte ek:ı,i'.trr.e 
günil ~:ıatin~ kadar komi..cty'ona müra" >tJ.arl 15.zınlılhr. 

.Du i~e a.:t :aıt.n-o:nL·lor komkyo: ı·an pa:ra~ız o:c.f'!9ic dagJ11.m:-..kt.ad• ... 
(530) 

1'.fuhanırncn bedeli (18750) on St'k'z bin ytdi yilz ~:]: l\r:ı. o1a.n 15 
tı:»ı nJrı.bal.uj çenıbl'rl 3/ll/~Sı42 salı günü s::ıat 15,~0 ria k:ıp~lı :z.-:ı.rt llfnl

lii ile Ar.ka.rnda İd4T~ ·b'.n.'.lsınıda tor~·nan :'\ı:'.crkr>2 9 nı.cu K01.ni.-~ooca 
satın alınacı:ı:kJır. 

Bu şe girmf•k ist:yenler!n 1406.25 (B;ndört yiı.t a tı Jıra yit'rll6brş C{tr
r~) lira;ıl-c mu.-vakko.t irım!nat i1e ka~u'flun tıl.)"in ettı~i ,·~ıknları Vt' tc·'!-di!
lerinl ayni güıı saat 14,30 a kadar 3.dJ.6e<;ı'n komisyon ~:Sligın~ ve:"!r.e!~l'i 
1J..zı..'l1.dır. 

Şaı1ııarr.elt:'r p:ı.rasız olarak Ank: 1- ~da Malze~e daıl"(':;;uv:h:n, Hayd3rpa-
şada Tese-Hilm ve 6cv".c şcfliğindrn eın:n olunı.:.r. (529) 

Muhanıııwn bedel, ıco;oo (yüibin bcşyüı.) liro o:an 30 ton neıt yağı 
3/ll/li912 t alı gilnü saat 15,45 d•' k~nlı za:i u.>ulü ~e Ankar:ı<\a İdare 
binasında toplanan ml\rk"·z 9 uncu kc..-ıisyonca satın alına.cc.k1ır. 

- Bı.ı ise girmıek i6tı"Ye?ı!-er!n 6275 (altıb~n ilci yüız y-etm:ş bt.,~) liralık 
muıvd'ıtl:~at k'm.ina.t ile .k:1nunun tayin ı'ttiği veeik:lları ve tt"..k.1i!l.eri::n.i ayn:i 
gün ıSan.t 14,45 e kadar adı geçen ko:nısyon re~liı';..fnc vC'rmf;'leri h1zımdır, 

Şarln.arr:ı.:.:ler (2) J,ira m'Uk::ıbilinde Ankarada Mt' ı~ez vcı.nesinde~ 
Haydarpaşada Haydarpa~a veznesinden temin olunu·r. (528) 

İstanbul Belediyesi daimi Encümeninden: 
ilan N o. sı: 1 Neşir Tarihi: 16/10/942 

ı - Elinde vry:ı Fabrika, dükk~ln, di'JX', mağaza, ard)y .. ve bank:ı ar
diıyclerin.dı• vosair yer!e:"tl~ ,·c hcı.'h:1rı.gi. bir ş ·kilde fatı!nıak UzC're bağ. 

lanmış l:ıu!J11Sun vı·ya bul:.ı:n.ma.sın ı;c'.t:'<, plrin.ç ve -ı:cytinyagı bn1undı.:.-

ran'ar bunları.1 mcvcu<iünü, n1:ı·L'1 btiurıd~u mahal11 ve k.r:-rıt• ait 
oLd;ıkl~rı:ıı gfuterir b•r ltt·•ya.nn:lm.C ilP işbu il<in:n nı ~rl toırihlr.ıdcn ıLbarı:n 
en geç bir h:ı.f!a. içinde \•a:i vP Beled:ye rei~iğ'.ne bildirı'cc-kl-erd.ir. 

2 _ i;iliu iJiinın neş-ri tariıhinden itbaren lı!.:ınbul:ı gı;lecol-c olan Zf'Y· 
tinyağı, çeltı:.k ve piriı><;lı•r; vürudundan itibaren 48 SJ<ıt zartı'l'19a Vali ve 
Belediye Reis1iğ!ne beyan. eCilccckıttr. 

3 - İı.:ıtihfial mr.-1takalarınd::ı:n gc~ecEk çe:tik, pirinç \'C zryt:nyağı !atuı
ra1arının m.:ıh:ılli b~lt'd:y(·lcrincc tast!k edilmiıı btıltınn1ası ıazınıdır. 

4 _ Jler !abr~katör, mahallinde mübayiı.:ı ettiği vcı edertği mal~arın 

mikb.rını rrruntazama:ı ve her h.ı:tta sonunda bi!dir(?"Cektir. 
5 - Çı•ltik tabr-°J<Jlrırında b:ış.kaları-na ait k~r·ı!acnk rnnl bulunduğu 

takdirde bunların da r.yrıca bil~rilme:<i lazımdır, 

6 - Ayni uımar.da nH1ttah..~ı! olan labr!k.1.lörlenn rst.Jıs&l ,.e i.stanbu1a 
maliyet ı;a.tlann:.ı. ke:ı:a b:Jd~-rilmı·~i mrcbaridir. 

Hilfr.fında hareket eden'.er h~kkında ?-ı!:tJ Ko~ı.nm~ K'1r.unun..1 göre ta-
kL'Oat yrıpı!aca.{:ı ıl n o!u:ıu~. (583) 

l~-----------------------~J "' fnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

ı - İJoarı•m.z ihly.acı Jçiıı 7 ton karı;ı.it 01,.ji,ıal <'ırnbalajlı olarak satın 
a!ınıa.caktıı·. 

2 - Pazarlı!:t 23/10/942 tarihYne ra61.layan cunıa günü ~aat 10.-40 da 
Kaba~ lı•:ı''1ız.kl1, ~~esind. '&:! Q}ım kO':'n:~tfOn'-ır.tl:ı :yap!la-caktır. 

3 - ictekliJer!n paı.arlık için tDyin edil(n giln vi-1 faatte % 15 güvr~ 
rn'C pal'81.ar:i!e b:r]ikto adL g~en komisyona gelmr:e-rı i]:"ı:J olunur. (541) 

fstan bu J Defterdarhğından : 

Doeyo No, 
M ul:.a nıı.-n< n. 

n• acı Tt rr.~nat 

51217-11U/G3 Me<idoyeküyündc 5 pafta 12 ada 8 pnr-
oel No. lu 1731 met.re :munbba. arsa. :02s,&0 78 

y~~!'da ya21'.ı g~yriml"l'"l<ul 30/9~942 tar:h!nde açık artı~·:nıa ile sa1ı.şa 
çıkanlmı., ise de talip zt.buı· etrnt:diğ:nd.L'n bir ay için/-tl p<;z:ar~ığa bırukıl

mışdır. 
İstEik.Jileri.") muvnk&:ıt tcıminB t rncr.ı<.bua.ları ve nufus hfrviye-t cüxda.n-

1.arile bLr}iktı1 bir rıy zarfın.da haftanın pazartesi ve çn~arr .. ba gün1e-l'l saat 
14 den 16 ya kadar l\1i~li E:rı]tık müdilrlüt,üne arrüracaatları (428) 

- ____ :-__ --~-"12 ... ·•:.::---· j (HALK SÜTUNU "\.J 
,k-·ıx: .. ~ô' I -(1: anyan, "l{'Ç• i•1iyenleri~ 
~ .· ~ \ mektupları bu. süt11m!a para.sız 

~ olarak ne~rol111ı.ur ve yer rnıüsa.it 
b11ltmdııkça bir koç deja tekraı· 

16 llkleşrin 1942 edilir. Ayrıca dilck lel'c, w.il§kill-

18.00 Program vo M.<mlcket 
Ayı.r ı. 

saaı Zere de cet·ap veriü1·.) 

Hususi ders veriyor 
18.03 
18.40 
ıo.oo 

Mü~ k: F11sıl Hcy'etı. 
~1u.z':i: Dııt15 ~Iüz:L:i (Pi. ) 
Kon;·..,.:na (İk1t~s:ı..t S. ati), 

19.15 lili:J<: Saz Eser1erl. 
19.30 :t.Icml'f'kct s.ıat Ayarı ve 

jans l{a.bedet-i.. 

İ,ı i Fran&ı<:a ve b.raz İngiliz
ce bilen bir lise mezunu genç iş 
ar1yor. Ehven fiatl.a hususi ders 

A- de \'€r·r. İ$tcnllcn yere gider. cA. 

19.45 Mü2?'(; Klac:::k Türk 1'tü:zir,i 
Pı'Ogr:-enı. (Sı f: l\Iı :s'ud Cem!!). 

20.15 R;:ıeyo Gaıı·il'Sİ. 
:ro.-15 J\Iuı-Jli: Bcstl·k:lr S!.m:ı!arı. (Pl.) 
21.00 Konuşma (EVL."'l Saat;). 
2115 Teın~ ... 11 
22.00 :rı.1ı.:z~k: Radyo SJ1on Orke!ı.1.ra 

sı. (Şer: Nı•c'.p Aı;/-an). 

22.30 ?ı.fem!.ck-et SJat Ayarı. A jans 
Haberl-eri V I'! Bon:alar. 

22.45/22.50 Yarınki Program ve K a.-
panl.ş. 

ZAYİ - 14/10/942 B:-yra.mın iiçün
cU. Ça~aır·r.ba .günü Küc;~~pazar civa

rı-n.da içinde_ polis beyanna.mesl, ün

van t:?zlkeresi, mu.amele \·ergislne ait 
h:ıt'.da nurr.or:ıs ı ile sair evrakun bu ... 
Junan cüz.danım ı kaybe-tt~"l1. Bulan 

z.at a.şağıdaki adrese getircf.(..nd.e 
memnun. rd.lrcektir. Aı.\--st takdirde 
Kayıp evırı',ı;ın y .... ni'.erinl çıJ;;:ırtaca 

ifır.r.dan eski'.erinin hükn:ü kaJ:nıya

cağlnı ilan Pder'.m. 
Tah-taksh\ Küç:.i:kp:.ı1ar Şc·h Dav1.;,.t 

H3n No "32 l Jay-i..'11 ORHA."l 

Taner• r1:muzu11a,. 

Mürettip muavinliği yapmak 
isti yen l;se mezunu ecnı; ! 
Lise mezunuyum, mürettip 

mua\"inliğ ni gayet iyi bir şekil.

de yap<l'Jm. Her gün öğleden 

ronra orm:ık ~arl i lc tli r ba5'ıın 
ev nde çalı;.rnak ist1yorum. Talip
lerin cAhmet Çel.kay: Kum.ka
pı Çakmak>t~şı scC<ağı N.o m. a 
yazımalar:nı rica ederim. 

Gelen İ§ verme mektupları 
Güzin Y~l<ose.! Fitnat Dede: 

Mcktup1arnızı saat 14 - 16 ara
sında almanız veya dldııımanı;ı; 

rrıercudur. 

Angelik: Bir iş \"erme mektu
bunuz vard:r ace!e a\dııım~rıız ri· 
ca olunur. 

Aç:k •,wnuşma: Çanakl<alede B. 
Keııcal G ü-rscse: 

Kümune o'\m.;k ü2ere bir kaç 
yazı' ı;ind em-.eniz mercudur. 

Kuyumcunun markası mocevherın hakikT QÜmüs 
veya altın olduOunu temin eder. 

TUNGSRAM KRiPTON markası da aydınlatma 
amoulları hakkında verilebilen an lyl tıtminallır. 
TUNGSRAM KRiPTON amoulları an ez cereyan 
earleder va an parlak ıtıllı verir, 

T1JNGSRAM ~~o(Pu@m 

{J 
---- ---·--------------------

lstanbul Defterdarhğından : 
Mulılmmen 

Dosya No, Cinsi Bedel T rm.nd 

51190/199 Ad!! Tıp İşleri Müdürlüğü aııbaTIDda 
mevcut 185 parçadan ibaret müstamel e;y:ı. 388,&0 2'9 

0Yult.1mda r.ızılı cı;ya!ar 19/10/942 pazartffi giinü saat 15 de M-Li em: 'le 
nıi\dürlüğündc m'Üteşclı:kil konU~-yonda açık arttırma il•_' sa1. n alınacaktır, 
T:7tek;i:Je-r!n ntıfus hüviyet cüzdanları -ve ten1inat mC'kt~p!ariJle b rliJd.c ttı-.l~ 
faat:nde kıomisyon.a ve /az:la lzaha.t için Milli Err.ll;!< Müdi.lrlti.güll{' .-r.Jr.:-
ca.at:arı . (2{9) 

•• 
Oksüzleri Koruma C c;miyeti 
F esih dolay ısilc faaliyetini tatil eyliyen Ök•üzleri K oruma Cemi

yetinin me\cudat ve düyun:ı.tını Yetimleri kor:.ıma ve barındırma Cc. 
m:yeline devri teslimi hususunda evvelce itlare heye ti n<:e ittihaz olu
nan kru"ar ı ıununıi heyetin tasdik v e tasvibine atzcd ilnwk üzere 18/ 
10/942 tar ih :nc ınii,ndif PhL~r günü saat 10,30 da Bcynglu Ycmenİf 
sokak 23 say ılı binasında umumi t opla otı y opılo caktı r . 

Sayın ozaların bu to plantıya g etmeleri saygı ile rica olunur. 
Mefsuh Öksiizleri Koruma Cem iyeti adın a 

İdare Heyeti 

~~:l!f.~~'~i~ Şehir fiyatrosu 
~~I 111 '1 1 "1·~ DRAl\1 KISMI 
1 ·ıı· '~ı~il~ll!Jlı' Ilu akşam saat 20,30 da 

KI Ş llfASALI 

l Öksürük ve Bronşi t i 
:~ TURAL ' 

Yazan: W. Shakespare 
Türkçesi: l\Ie fhare t Ersin 

KOMEDİ KISMI 

~ Komııs•m"'krl derhal keoer Hor 1 
~~ f'czs.nedıe kutus·ı 35 kuruştt:·r. • 
li.'4,.a:.., w :.:.. ~;,,ı.: :9'!:...; ·~l''· .... ..,,'!lr - :"111':._ ... 

Bu a~am saat 20,30 da 
YALANCI 

Yazan: Carlo Galdoni 
T ürkçesi: S. l\foray 

Cumartesi ve P azar günleri 
15,30 da Matine 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BER.AB'ER 

Kadıköy Süreyya sinen:asında 

BENİ ÖPÜNÜZ 

Komedi .3- PErciı:-

,~~mmll&l.rllS!l!!lll9BI---------=~ 
T ÜRKiYE CUMHURİYETl 

Z iraat Bankası 
Kurulu' Tarihi: 18R!\ 

Sermayesi: 1 0 0,000,000 Türk Lir:ııı 

~ube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJelel·j 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bnnk11sınC:a kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar'"dn en 
az 50 lirası bulunanlara senede ~ defa çekilecek l. tL~·~ iie ap~ıd~ki 

plana ,öre ikranıiye dağıtıh::t:ılrtır. 

4 adot 1.000 Liralı\ 
4 • 500 • 
' • 258 • 

(0 • 100 • 
100 • 50 • 
120 • (O • 

160 • !U • 

4.0CO 
2.000 
1.C<!O 
4.000 
ı;_ooa 

oL~DD 
:ı.200 

Lirıı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesapl:ırındakl ;ııralar bir sene fç nde M liradan 
~şağı ciüşmiyenlere ikramiye çJrt ıii;ı ~akd:rde % 2~· fazlasile verıl..
cektir. K ur'alar senede 4 defa: 1 EyllıL 1 Birincık~nun, 1 Ma:t 
ve 1 Haz 'ran tıı.rihlerinde çekile ~ektir. 

• ~ ......................................... lllllDL; 

.. 


