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SARAY LOKANTASI 
Büyük bir ihtiyacı karşılamşıtır. Bu müesse

semize rağbet ziyadeleşmektedir. Tereyatlı ye
meklerin, mütenevvi Balıklann ve servisin 

nıütemmellyetine karşı bllhas.u. ehveniyetl 
L takdire şayandır. J 
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iki Mareşalin . . . 

mülakatı 

Günün ehemntlyetll haberi, 
Pransız ve Alman Mareşallerlnin 
görüşmesidir. Başka zamanda ol
saydı Mareşal Petain'le Mareşal 
Göring'in, · sadece iki memleket 
arasındaki işleri kcınuşmak için 
buıuştuklan· akla uygun gelebi
lirdi. Fakat şimdi, Avnıpada Rus
ya ve İngiltereye karşı kurulmak 
istenen birlik var. Rus cephesin
deki çetin çarpışmalara şimal Af
:tikusında yeni İngiliz taarruzu 
katıldı. Son aylara kadar ikinci 
Plana atılmış gibi g0riinen Fran
sız durumunun, Almanya bakı
nuncian birdPnbire ilncmli oluver-

ınesi bu hadiseler yüzündendir. aıoskova etrafında bir mevzie ateş eden Alman toplan ve harekete hazırlanan tanklar 
Esasen konugn1a bahsini lvfare- -==================================================================-=============ı::::a:==== 

Şal Göring gizlemeye lüzum gör-
ınemiş ve ımzetecilere: «İki mem
lekete favdalı şevleri münakaşa 
etti1Umizi hatırlıvar.ağızo demiş

tir. Vichv'de neşredilen resmt bir 
tebligde de cıgclecP.k günlerin art
nıış blr emnivetle karşılanabile· 
ceği.. ve cıAvrupanın yapılışında 
Ve birleşmesinde Fransanın ke
narda bırakılmıyacgğııı ilAn edi
liyor. 

Almanya Frans!lya ne verebi
lir, ve kar~ılık Fransadan ne isti-

Tobruk 
yeniden 

muhasarada 
İngilizler tekrar irtibat 

tesis etmek için 
çalıfıyorlar 

Yebilır? Kahire 2 (A.A.) - Orta ıark: 
Fransamn dertleri çoktur. He- İngiliz umumt karargahının tebliği: 

zimetıerin v ~ 20 sonte§rindenberi 2560 kilomet~ 

Gıda maddeieti için 
ihtiyat tedbirleri 

Hariçten sipariş edilen buğdaydan 
bir kısmı budu dlarımız içine girdi 

.. en agınna ugrayıp murabbalık bu bölgede bir eaaa cep· 
ınutareke imzalamış olan bu za- he üzerinde mevzii temevvüçlerle 
\'allı memleket, !lala harp devri- cereyan edan bu deği§i1' safhali 
nin hiitün sıkmtılannı çekmekte- meydan muharebesinde siklet mer· 
diz:. Fransanm en zorlayıcı derdi ke.Zi, · bizim ve~.a düşmanın hücu'? I · 
her türlü yoksulluktur. Herkes a~.abalr.rımız huc~~a veya mukabp 

.. .. hucuma geçmek. ıçın topluluk teşk:il 
ıı,çtu: ve cocuklar ı:oğuktan olu- ettiklerine göre, hemen her gün de-

Ankara 2 (Telefonla) - mclekctte, gelecek mahsul senesine 
kadar k!fi derecede buğday bulumr.asına rağmen hükUm.et bir 
ihtiyat tedbiri ob.rak mevcut buğday stoklarının arttınlmasına 
karar vermiştir. Bu kararın icabı olarak harice mühim miktar
da buğday sipariş edilmiş ve bunun bir kısmı son günlerde 
Türkiye hududlan dahlline girmiş~ir. Geri kalan miktar. ela 
pek yakında tesellüm edilerek anbarlara nakledilecektir. 

Rükümetin gıd_a rnadçlelert nakkl!'.da başka bir takım ihtiyat 
tedbirleri alacal!ı da anlaşılmaktadır. 

l'orla r. :Sundan JJaşkn Fransanın; ğişmiştir Düiman, dün nisbeten dar 
genç ve dine iki milyon evladı 1 bir cepht· üzerinde ~tinde mevcut 
Almanyada esir kamplarında çü- bütün zırhl. ~uvvetlerini muharebe· 
:tüyor. Bu manevi Sf'faletin bugün ye sevketmı~tır. . .. 

• • • oW. • Rczeı.- . Bırelhamıd - Zaafran bol-
'\Te yarın l('ın gızledı!.'!ı tehlıkelcr · d b"'t'" ·· - J k .. .. .. . gcsın e u un gun cereyan ~en ço 
buyuktur. Sonra. Fransanın üçte şiddt:tlı muharebeler, cenuptan ve 
-ikisi ve bütün deniz kıyılan işgal batıdan ilerleyen Alman kuvvetleri· 
altındadır. Fransızlann crını de- le bidayett" Zaafran civarında mev· 
mek olan Paris h9.la Almanların zi alan kuvvetlerin irtibat tesis etme-
elind d' . isini intaç eylemiştir. Hudut bölge· 

e ır. · d k k 1 · · · sın e mu aıvemet mer ez ennın ıza-
Şu halde Fransa Almanyadan ! lesi için yapılan harekat devam et

yiyecek ve vakacak ist!yebilir. Hiç 

1 

mektedir. 
olmaısa bir kısım esirlerin ~eri Diinkü muharebenin _bü_tün deva
gelınesini bekler. l~ altındaki mınca hava kuvvetlerımız Rczek 
toprakların azalacağını. iki bölae ! bölg~~ civarında ve garhınd~ bulu· 

• • • • u inan duşmanın zırhlı arabalanle ma• 
~ras_ında ınsan vç posta gıdıp ~el- kincli taşıtların:ı kartı mütemadi-
nıesıne eng-el olan sıkı yasagın lyı:n taarruzlar yapmak suretile kara 
Jı.afifli:vcceaini umar. Belki de hü- kı..vveılerimize tekrar yardımlarda 
kümetin Parise gitmesini özler. bulunmuşlardır. Doğrudan doğruya 
~ihavet yeni ııizamda Büyük müteaddit isabetler görülmü§tür. 

D 
· ' · . (Devamı sahife 7 sütun 6 da) 

evJet locac:ına oturmayı. dıler. ' 
Almanya bu isteklerden hangi

sini yapar, ycllut yapabilir, belli Vekaletlerle muhabere 
d ~ Ankara 2 (Telef.onla) - Vlldyetıe· 

eg•ldlr. Fakat şüphesiz olan rin Velı:lletıerle yapacakları mohabe-
nokta Mareşal Petainle amiral re evrakını bundan sonra. yalnız va
Darlanın bütün bu dilekleri or- lller imza edebll:ceklerdir. 

taya döktükleridir. 
. Almanya, şimdiden gösterdiği ... k k - ~ I e ... 
maddt kolaylıklara, yahut gelecek 
günlf'!r için adadığı Avrupa iş bir- · ı ırata varmıyalım 
liğine karşılık Fransadan ne isti- --

lzmirde Yangın 
1 otel, 2 tuhafiye mağazası, 1 terzi, 

1 berber, 1 piyango bayii dükkanı yandı 
İzmir 2 (Telefonla) - Bu gece ya

nsı saat yirmi dörtte Kemcraıtında 
bir yangın çıkınıt ve ateş Evllynzade 
otelini sarmıştır. İzmlr ll!atyesl der
hal faaliyete geçmiş, ve ateşi söndür
mek lçin icap eden tedbirleri almıştır. 

İtfaiyenin hummalı gayreti sayesin
de, yangın üç saat sonra söndürül
müştür. Bu yangın neticesinde Ev
llyazade ot.eli Ue arkasındaki fırın, 
şekerci Galibe ald Sevim pııstnhanesl, 
Nermin ve Kristal tuhafiye mağaza-

Bir lngiliz 
filosu 

Singapurda 
. 

Japon ordusu sözcüsü 
Siyama tarruz edilmi

yeceğini söylüyor 

lan, piyango bayii Ali Kemal Bcnll
nin dükkfuıı, terzi Mehmed Tankerin 
mabzası ve blr berber dükkfmı yan
mıştır. 

Bunlardan başka saatçi Zaharofun 
dükklnı, Maarif VekAleti yayın evi 
ve şimdi klmleı:-e alt olduğunu tcsblte 
1mk.8.n olmıyan bazı dükkAn ve mıı.
ğnzalar da kısmen yanmışlardır. Za
rar büyüktür. 
Yangının fırından cıktı~ tahmin 

edilmektedir. 

lngiltere mü
sellah kuvve
tini arttırıyor 

Churchill dünkü nutkun
da askerlik ya§ırun 50 ye 

çıkarıldığım bildirdi 
yebilir? Un tuarnlf etmek lUıİn ıelc:li. 
· Fransa fabrikalarından işe ya- Puta. baklan. 

4 
'!örek. çÖrek yap• . Sina9:1>• 2 (A.A.>.-. Bir İngiliz Lond.ra 2 (A.A.) - '!-1· Churchlll A-

bnDıyonız. Pekili! 8uiıları yalms 1 filosu Singapura gelmıştır. Bu filoda 
rayruıiar zaten Almanya hesabına ~a dijil, lokantalarda da ya· bir ·kaç zırhlı da bulunmaktadır. 

vam Kamarasında bu akşam söyledi
ği nutukta İngiliterenfn müsellih 
kuvvetlerini azaımLhadde vardırmak 
için en geniş tedbirleri aldığını &n-

çalıştıkları icin, son konuşmada, ıak eltik. Öyle icap etmifae elbet• - · 
bu çeşit yardım yer tutmamış ol- m.. ·• tir. Zira beaa' · · L~-...'. • .' T~ky~ 2 _(~.A.) .- Şangbaydan 

. edunaaapb" . . • P lflt ... w.p lfl, Y omıurıye gelen hır telgrafa göre, 
sa gerektır. Fransarun elle tutu- t .. lfl. .• Akar aidar durur. ··t dd"t ı -:ı· A rl'-c:....:di Hzı · mu ea ı nKulZ ve me m;;an 
lur ve dişe dokunur yardımı de- ..,..u gazeteler yazıyor: Pa- bankasile Çung-King hükumeti ta· 

lat~tır. ' · · 
M. Churchlll dem.l.ltlr ki: 

n'zd ki d Af .k d i tateaten de puta olmıyacak! Fm- f d ı_ · 1 . . ı e onanması ve n a ak d-1 .... __ d •-----'-! H' b" • ra ın <"n a.ootro edilen Çın banka· ıauuı a o ...... 7~ aç D' teY 1 ş h d k Sizlere 18 ay evvel kan, göz yaşı, 
hava kuvvetleridir. Fransarun deııı pasta olımyacak! arıw ang ay a i ıuhelerini kapa- 1.§ ve terlemek llzım gekUtinl vaadet-
doğrudan doğruya İngiltere ile Niçin 7 Pastacı ve fınncı. mubak· maga hazırlanma.ktadırlar. m!Jtlm. Allaha fükrederlm kl, tah

harb~ tutuşması hr>r bakımdan kak ki: kalası ezilrDeai icap eden Şaııgbay 2 (AA.) - Japon or- mln edlldlti kadar çok kan dökfilme
imkansız olduğu içln Almanya bu d.iit~~ar _deiı1dir. Onlarm da, l'e-jdusunu~ _ ıözcüıü, Va§İngton müza· mlş, çok göz yaşı akmaml.§tır. Fıi
denlz ve hava kuvvetlerini kendi- ç.mdirilmesı boyunlarına borç ço· kerdcrınu. akamete uğraması gibi kat şimdi terlemek ve çall§Il:lanın ye-

si 1.tılla ak i ti b·ı· Al luld~. çoculdan var. Her halde çok müessif bi:- ihtimalin vukuu tak- nl bir mükellefiyeti karşısında bulu-
r. nm s ye ı ır. man- b' , k b' ·'-' ı ıd· · d J Si . ar aç:< apı. ar rızuuanma yo u ııın e aponyanın yama karşı bir nuyoruz. Bu, feragat ve feda.kfırlıkla 

ya, Fransayı bu venye razı etmek bır-1olmalıdır. «Milföy• gi.bi unlu taarru·; harekatı yapmıyacağını be· olabiıecektir. Bu tckiflmin bütün par
lç.in Mareşal Petainln gözleri pasta olmazsa «beze,, tertibi yu-jyı.n ~ımiştir. tiler ve bütün İngiliz milleti tarnfın
önündc, yann, İngiliz yahut Ame- ı murta akından ve sütten yap•'-r•~· Mumaileyh Hiadiçini ile Siyam dan gurur ve takdire yanümamalı
rikan filolarının Atıantikte Da- lar yapılır ve satılır. Halk da bun· hududunda çarpışmalar olduğu hak- dır. 
karı almaları tenlikcsini canlan- ları yer. ~~undan devlete: mil.l.ete

1
k.ınua ln~iliz kaynaldarından çıkan (Devamı sahife 7, ~iHun 2 de) 

dı t zarar degıl, fay<la olacagına gore, rıvayetlcı. yalanlamı~ ve Japon or-
nrış ır. y • «hiç bir ,eyden pasta olmıyacak!» dusunun he.· hangi bir hadise çık- r ~ 
Bundan başka, cger Afrıknda diye:ıle · yanlı, i,itmitler, yanlq an- 1 ını:aktan içtinabn çalıştığını, bunun 1 Tiyatroda 

İtalyan ve Alman kuvvetleri sı- 1 lamışlar yanlı• yazıyorlar aanmak-,1için son günlerde geri alınan hudut 
kışık dlU'umda iseler Tunustaki tayız. bölgesinde hususi tedbirler aldığı- Yaıan: lfaJide Edih 

Necme
4
1..1

1
•
11 

S"ıiak , ifrata vl\muyalım; gayeyi kaybet- nı ve hlidudu tahdit eden hattın he- B .. b . l 
uu .. • eı· Es f t • k ı .. h . d'l . ld ugun eşme ~ahifcm!zde 

• 
BU SABA.-e-sı 'l'BL&BAPL•a 

ı 1 • 

Sidi Rezek'te Moskova 
yeni bir muharebesi 

muharebe devamda 
Kahirede bu muharebe, 

iki boksör. arasındaki 
dövüşe benzetiliyor 

Rostof kesimine! Alman• 
lar takviye kuvvetleri 

gönderdiler 
Londra 3 (A.A.) - BB.C.: Libyada L ( . 

Tobruğun cenubunda, Sidi Rezcktc _ ondra 3 A.A) - BB.C.: Mosıı:ova 
İngiliz ve Alman zırhlı kuvvetleri .bolgesinde şiddetli muharebeler dc
arasında neticesi şlnıdlden kest.!rile- vnm etmektedir. Vaziyet vehametfnl 
ıniyen bir muharebe cereyan etmek- muhnfnza eylemekte ise de Alm:ınıaıı 
tedlr. Muhnrcıbe şekli gayet seyyal ol- pek ınz llerlemişlerdlr . .Rusla.r, şlddetll 
du,....·ndan Kahl d iki bo'--" __ mukabil truımızlanna ck!vrun cdl-

f;U re e ...,;vr n.... yorlar 
sında.kl döğ{lşe benzetilmektedir. Bl- Rus.tebliğine göre Moskovnnın gnrp 
rlncl ravundu Alnuı.nlnr kazn.nnıışlar- . 
sa da iki taraf ikinci ravund için ha- ccphesınde_ gayet ağır blr Alman 
zırlanıyorlnr. taarruzu_ du!m~nn -~~ zayiat verdirf-

Knhire sözcüsü İngiliz kuvveteeri- lerek puskürtulmuştur. Bir kesimde 
nln Sidl Rczıekte Aman kuvvetlerine 50 Alman tanin Rus hatlnnna girme
yeni bir taarruz yapmak için tanzim ğe muvafkak olmuş ise de bunların 
ve tensik edilmekte bulunduğu .. _ piyade Ue irtibatı kesllmtş ve \5 Al-

. nu soy man tankı Ruslar tarafından ta.h-'"1p 
leml.§tlr. Ingillz takviye kuvvetleri edllrnl§tir. Diğer Alman tnnklıın kaç
ı:sasıı muharebe meydanına varmak mağa teşebbüs eylemişlerdir Bu ke-
uzered.lr. ı · 

Sıd k "'rfezln Sldl R s mde şiddetli çarpışmalar devam rn. o e varmış ve e- ediyor 
zekte bulunan mihver kuvvetlerinin Rosto! mıntakasında Alınan kuv
nr~dn harp etmekte bulunmuş veUerinln şimalden ve şarktan tnkl
olan lnglllz kuvvetlerine . gonderllen b!.ne devam edfimektedlr Almanlar 
~akviye kuvvcUerl mahalline varnu.ş- için bir rlcnt yolu açık kalmı.ştır. Ma-
ardır. . _ reşal Von Rudsted, Von Klelst ordu
_Llbya havnlıı.nnda lnglllz ustünlü- suna ıı.IelAcele motörlze takvlye kuv

ğu devam etme_k~dlr. :ayyarelerl- vetıeri göndermşltlr. Von Kleist ou 
mlz, ı>~znrtesl gun~ 13 duşman tnn- takviye kuvvetıerlnl alır almaz mukn
kını, du.şmanın motörlze kollarlyle as- bll taarruza geçmesi bekleniyor 
ker topluluklarını ve Bingazi lle düş- Bu mıntaknda bir Rus birliği 3 ·gün-
man tayyare meydanlannı muvatta- de 45 kilometre ııerllemlştlr. 
kıy;tıe bombardıman eylemişlerdir. Vichy 3 (A.AJ _ Oti'den: Moskov& 

llchy 3 (A.A.) - Ofi'den: Llbyada kcslmlnde muharebeler azami .!iid
mihver kuvvetleri Tobruk koridoru- detıe cereyan ediyor. Rosto! bölgesin
nu kesmişler, Sldl Rezek lle Blrelha- de Rus mukabil tanrrmu d"vnm t 
~idi zaptetmlşlerdir. mektedlr. ~ e 

Akdeniz' de 
bir lngiliz 

muvaffakiyeti 
Bir İtalyan muhribi ile 

iiç levazım gemisi 
batırıldı 

Japonya 
hazırlanıyor 

Japon - Amerikan 
murahasları dün 35 

dakika görüştüle.,. 

Tokyo 3 (A.A.) - Ofi"denı 
Ni~i Şimbun gazetesi, hükumetin s.,. 
ferberlik kanununun 5 1 madde-
sini yürürli:ğe koymnğo karar verdi

. Londra 3 (A.A.> - BB.C.: İngiliz ğini yazıyor. 
nTl~allı.ğının tebliğine göre p:ız:ı.rteslı Londra 3 (AA.) - 8. B. C.ı 
gu~~ .. merkezi Akdenlzde Aurora kru- Japon _ Amerikan müzakereleri de
vazoru k~mandanmın komutasında vam etmektedir. Salı günkü konfe-
bulunan Inglliz harp gemileri, harp •35 d k"k .. ·· .. V · 
'malzemesiyle yüklü 1976 tonluk İtnl- rans, a ı. ~ su~uştur. aşmg-
yan Adriatico levazım gemisinin 0 _ ton Japon aefırı amıral Nomura ga• 
!unu keserek batımuşlnrdır Bir m~d- zetecilerc beyanatKtda, Amerika 
det sonra 1628 tonluk · Albcrda- Hariciye Nazırına Jnpon uva-
mostra namındaki İt.nlynn muhrlbl.1 hını getirmediğini, Japon ce-
nin himnyt?slnde seyreden ve '10 bin vabının Amerikanın teklifleri 
ton benzin ve petrol taşıyan 6500 ton- uzun uzadıya tedkik edilerek hazır
luk Mankurntı namında.ki İtalyan !anmakta bulunduğunu söylemiştir. 
sarnıçlı gemisine nl:'llıyaııık petrol ge- B. Roosevelt, Japonya ile münn
misin1 batırmış, Italyan muhribini sebetleıde hasıl olan gerginliğin, Ja• 
de hnvaya. uçurmuştur. İnglllz gemt- H" d" · • k · ,_ 
ler1 hiç bir zarar ve ziyana uğr:una- ponyanın Kl ıçınıye ta vıye :KUV• 

m~ardır vetleri göndermesinden ileri gelmit 
Olafk~ namındaki Yunan deniz- olduğunu, Japonyanın bu kuvveı

altısı Glrld açıklannda 3,000 tonluk leri Hindiçini' de jandarma vazife,,inl 
bir dil§mnn levazım gemlsinl batır- görmelt için göndermemiş olduğuma 
IIUŞtır ıöylemi11tir. 

ı11111mııııı;uı11tnıı ... n:11 ••• mııımııınıuıa1111aıımmnııııııınırnnnıı .. 1111nıınu111111tınrııııırııııı••· •·· ••••00t1rmnıııum 

- Bana bir işçi gönderini.. Yazı odamın duvarına bir levha (Dernmı sahife 7, sütun 1 de) ~ıy ~: ubrmam. un ~ ed~':ıı~ -,~uz a~rl~ aten t.cs~ e ı menuı o u-jı 1...-; pas,... yap - '"'KM gunu ı aıvc etmııtır. "-' ____________ , astıraeöğıml ••• 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

İşçilere verilecek 
yemek 

İUı:önce bir müessese bqladı; 
•dı.aıra ötdöler yürüdü; derken, 
Öyle cörülüyor ki, bütün kurullan· 
nuzm adetleri arasına katılmaia 
doğru citmektedir: - Hayat paha· 
lılıjı brtısında bir dereceye kadar 
dayanıldı olabilsinler diye, aiindeliği. 
az iıçilere ekmek ve ııcak öile ye
ıneğ. verileck. 

Bmwn eıaslı bir pç.İm desteği 
olacağı ıu cötürmze. 

lnadmaym1' gibi ileri sürülecek 
cistemezük» leri ezbere biliriz. Me
ıela, diyenler olacakbr ki: 

- Efendim, ıu yemeğin parası 
her neyıe m&a$on.u:a katılaın, daha 
nıemnun oluruz. 

Zihniyet, çoiu sefer böyledir. 
Hatta, Re.-~ Nm-i üatadumzm 

töyle bir görütünü anlattıimı biç 
unubnnm· 

Bir rençperi i4e alırken deneyiniz: 
- Oğlum. aylığı kaça çalıprıın? 
Cevap verecektir: meseli 1 
- 25 Kaat. .. 
- Cel, seninle bqka türlü bir 

anlaıma ya~alım. 
- ? .•• 
- 2~ yerine 20 liraya razı ol, 

amma sana öile akşam yemeklerini 
de vereyim ••• 

Halda çalınmıKa&ına mazlum 
rna.zlum yijzünüze bakacaktır: 

er.- Cıyma bana, ağam. .• ,. ma-
naama. •• 

- Niçin beğenmedin, canım? .•• 
Benim ileri sürdüğüm oart senin de 
çıkarına daha uygun değil mi? 

er- Benü aldatmah sana yarat· 
maz ... » derneğe getirerek: 

- Kesme be• liramı, emice .•• 
- Yahu, cıldırdın mı? Bu, para· 

nı kesmek değildir ki. •. lt büsbütün 
tersin\'!... Sanı: ikram bile et~ sa· 
}·ılırım... Zira bu kadar ucuza hiç 
bir yerde karnını doyuramazsın .•• 

Dervişçe boynuruı bükecektir: 
- Adam, bizim yiyeceğümüz .ne

dür ki:' .. 
Ve, bun·1 inanarak böyle söyliye

cektir; kendi önsürüsünün ( = tek
lifinin) kendi çıkarına daha elverişli 
oldui:unu sanarak •.. 

Milli Şefin 
heykeli 

Heykeltra§ Belling tara· 
fından yapılacak ve Cüm· 
hut'İyetin 20 nci yıldönü· 

müne yetiıtirilecek 

Milli Şef İsmet 1nönünün, inönil 
gezgis1ne dllklecek heykeli hakkında 
son tedldklerl yaparak karar vermek 
üzere dün Vali ve Belediye Relsl B. 
Doktor Lütfi Kırdann rlyasetl altında 
bir topla.ntı yap~tır. Toplantıya 
Belediye Rela muavlp.I B. Rlfat Ye
nal, Belediye dalmt encümen azalan, 
Belediye fen heyeti ve imar lJürvsu 
müdürlerUe Güzel Sanatlar Akad mt
si profesörlerinden heykeltraş Bel
ling iştirak etm.lftlr. Toplantıyn ge
ce geç vakte kadar devam edilmiştir. 

ö~endlğiml.1ıe nazaran heykelin 
Belling ta.rafından yapılması muhak
kak görülmektedir. 
İnönü heykeli her taraftan görüle

bllmesl için gezginin en mutena. ve 
yüksek bir mahalline dikilecek ve 
Taksim ~bldeslne nazaran daha. yük
sek olacaktır. Heykel cümhurlyetln 
20 nci yıldönümüne yetiştirilecektir. 

Dıs ticaretimiz 
Almanya'ya bir ticaret 

heyeti gidiyor 

Bir müddet evvel Almar.yadan şeh
rimize gelen Almanya iUıalat, ihracat 
ve toptancılar birliği reisi doktor 
Rumph'un, karşılık olarak bir Tül'k 
tico.ret heyetini Berllne davet ettiğini 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Berlini ziya
ret edecek Türk ticaret heyett, Tlc:ırel 
Vekaletine bağlı Ticaret Ofisl umum 
müdürünün reisliği altında teşkil e
dilmiştir. 

Umum Müdüre, Ofisten blr ikl zat 
da refakat edecek, heyet perşembe 
günü ş~hrlmlzd?n ayrılacaktır. 

Bir İtalyan heyeti geldi 
Evvelki gün İtnlyndan şehrimize bir 

ticaret heyeti gelmiştir. Heyet azası, 
Bu, belki o· rençperin ille paraya İtalyanın hususi takas çerçevesi da· 

el dejdirmek hırsını, belki hesap 1 hlllnde rnemlekeUmlzl~ ticaret yap
aayı biimediğini göı:tcrir; fa.kat, her) rnak istediğini blldlrmiştlr. 

AKŞAM 

lstanbulun meşhur simitçiieı i 

"Beşlik. şimit gibi kuruluyor!,,_ 
sözü nereden gelir? 

Istanbuldan Bulgaristana giden 
elli tane susamlı simit 

Undan yapılan pastaların, keklerin 
ortadan kalkmasın& mukabil bizim 
m~hur susamlı s1mitıerlmlz came
k.Anlarda. rahat rahat ya.ngeliyorlar. 
Hakiki birer beşllk slmlt gt.bi kurulu-
yorlar-. .. 

Hem na.sıl Ituruınuı.sınla.r k1 en zup-
pe, en süsUi, en çıt'kınldım, en ko
ket pastnıann pabuçtan dama atıl
dığı halde ona. büyük bir nezak t 
gösbererek kendlslni ya.sak kara
nndan istJ.sna ettik. Ve bu doğru bir 
harekettir de ... Çünkü gün ortaların
da. .simltıe kamını doyuran pek çok 
klm9e vardır. 

Dün meşhur bir fırının önünden 
geçiyordum. Eskiden camekA;ılanı~ı 
çeşit çeşit, boy •boy p~talar suslerd.i. 
II:ı.lbuki burası yalnız Istan'bulda de
ğil, hattA bütün Türkiyede simidi ile 
pek büyük bir şöhret kazanmıştı. 
Fakat sonralan iş alafrangalığa vu
rulmuş zavallı simitçlkler kadro ha
rici edilmişti. Bu sefer baktım eski 
pastalnnn yerlerini b~t:ınbaşa si
r.ıltler lstllli etmişi.. Her biri topar
lak gö~uslerlni gururla büsbütün şi
şirmişler. Adeta hallerinde gelip ge
ç.enlere karşı: ııNasıl? .. Bütün ÇQCuk
luğunuzda bizleri yedlğlnlz halde bü
yüyünce zi_ippe p:ı.staJo.ra gönüı verir 
mlslnlz? .. I!ite gene blzblzc kaldık! .. • 
der gibi bir mana var ... Babacan si
mitler!.. 

Her birimizin hayatında az veya 
çok mevkii olnn bu toparlak ve gev
rek halkanın hlkl\ycsinl dinlemek için 
tramvaydun indim. İstan'bulun he

lan kuru s1mlt, bunun rengi beyaz· 
dır. 3 - Yatlı si.mit. 4 - Buımah si.
mit. 5 - Kadıköy aimldl. 5 - Uzun
lamasına. şekerli sim1tıer. 'l - Tom
bul si.mit. 8 - Gece sbnldl... Daha. sa
yılsa çok çıkar. Bu tombul almltıer 
toparlak, kalın. çok yum~'k. orta· 
sındaki deliği kiiçük va tatlıdır. 
Uzunlamasına. bir halka. şeklinde 

yapılan şekerli stmıde eskiden çok 
raıtbet vardı. Şlmdl azalmıştır. 

- Beşlik simit glbl kuruluyor, sö
zü aca.ba nereden gelmiştir? 

- Eskiden slınltlerin hepsi beş
llkt.i. Fakat bu söe; Kadıköy .slmltle
rlnden çıkmıştır. Neden dersen bu 
Kadıköy simitleri içl kof gayet kalın, 
şişman simltılerdlr. Yenildiği zaman 
kofluğu meydana çıkar. lçl boştur 
amma çok ltiblrll duruşu vardır. On 
tı:mesl bir camekAnı doldurur. Onları 
gören de bir şey sanır ... işte: cBeşlik 
simit gibi kuruluyor ... sözü buradan 
çıkmıştır"" 

- ESklden gece yansı çıkan simit· 
ler vardı. Bu sıcak sıcak gece simit
leri en büyük sevglllml?.dl. Alaturka 
s;ıatıe bize gece epeyce ilerlemiş gibl 
gelirdi. O çıl.ır çıtır, sıcak sıcak gece 
simitleri ne oldu? .. 

- Onlar Kadıköy simidinin nksidlr. 
Çok ınce slınltlerdlr amma mnsranı
dır.. . Çünük baştnııba.şa bütJiin ha
muru susamla yoğurulur. Tuzluya 
mal olduğu için şimdi yapılmıyor ... 

Simit ihracatı 
men en meşhur slmltçl rınnına gir- Esil simitçi: 
dlm. Talihime fır:ının yarıuı asm.ınn _ . Evvelce bizim pastamız da, ke· 
beri simit yapan ihtiyar ustası da kimiz de bu idi. Hele ramazan ve 
orada imiş.. . knndll simitleri ile yağlı. tatlı, tuzlu 
Susamlı simidin acayip blrçck simit 9(lşltlert vardı. Simit is

tanbulun en meşhur şeylerinden bl-
yapılışı ridir. nuradnn lbaş~ şehirlere giden 

İhtiyar simıtçi maks:>.dıını anlayın- otobüslere bakınız. Blrçoklan elle
ca fırınının demir kapal:;ınd:m içeriye 1 ıindc iplere gcçirUmlş simitler l!ötıi
b:ıkarak gülümsedi: rurl ~r. B!Jhassa taşralılar ... ÇunkU 

l Fazla sığır 
geliyor 

Canlı Sığır fiah 5 kurut 
düttü 

Sahife 3 

Elime bot , kullanılmamıo bir 
muhtıra defteri geçti. Bunım ilk sa
hifelerinde matbu olarak bıw fay• 
dalı mnlUınat, defteri satın runcak 
iman tarafından doldun.alır.ası liıztm 
gelen bir takım cedveller vardı. 

Bu sahifela-den birinin tam ÜS· 

tünde cHabrda kalması IAzım gelen 
Son günlerde yurdun bl~ok yerlerin ıeyler.ıt diye yazıyordu. Burada alt 

den şehrimize ınühlm miktarlarda sı- alta sıralanmıı bir takım ıualler var· 
ğır ve koyun gelınlştir. Sığır müvare- dı. Meseli cari hesap numaranı~ 
datının çok olu.şu, mezbahada can- nedir? Kumbara nmnaranız ltllçhr? 
lı sı~ır flyatlannı kilo başına 5 kuruş Ve saire ve saire ..• 
kadar düşürmüştür Sığır ve koyun Yani hayatınıza ajt unutmamak 
müvaredatının böyle çok oluşu, küçük iatediiini bazı mallımatı, bir takım 
ve büyük hayvan ihracatının llsansa numaralan bu cümlelerin önüne 
tAbl tutulmasından.dır. kaydedeceksiniz. Uzun olduğu za. 

Mezbahada s.ı~r keslmlnin halen man çlkanp: 
kilosu 45 lira kadar olan kösele fiyat- . . • 
lanna milstehllk lehinde tesir ede- - Acaba benım 11gorta pohça· 
ceği ~ılmnktndır. ımm nmnarası &ı.açtı ?.. diye deftc-
Şu veya bu memlekete deri ihraç e- rinize bakacaksınız. 

emeceği ümldl lle piyasn.dan deri top- Öyle ya medeniyet, hayat insan
layan bazı spekülUörlerln bu hare- lara bir takun nwnaralar ezberle
ketıerı önlenirse iç der! piyasasının mek külfetini de yüklüycn-. 
genişleyeceğine muhn1tkalt nazarlle Otomobil numarası, telefo!l nu· 
bakılmaktadır. -LJi t !'-

lhtikarıa mücadele 
-·-

Fazla fiatle satıf yapan 
3 kişi mahkum oldu 

Beyoğlunda bakkal Kostı fazlıı. !!
yatla beyaz peynir satmak suçundan, 
kasap Leon kıvırcık etinin kilosunu 
seksen kuruşa satmak suçundan, sey
yar satıcılık yapan İsmail adında blrl 
de yüz paraya satılması icap eden di
kiş iğnesinin paketini 17 buçuk kuru
şa sattığı için yakalanmışlnnhr. 

İkinci nsllye ceza mahkemesinde 
yapılan muhakeme neticesinde üçü
nün de suçları sabit olduğundan yirml 
beşer lira para cezası ödemelerine ve 
ikslnin birer hafta müddetle dükkrın
larının kapatılmasına karar verilm~
tır. 

Manifatura Ucaretl yapan Vahram 
adında biri. mağazasına gelen mü.şte
rllerc manl!utum bulunmadığını söy
lemiş, alfl.kadar memurlar tarafın
dan yapılan aramada Vabramın de
posunda kiilllyctıı miktarda manifa
tura e.şyası bulunmuştur. Elindeki 
manifatura eşyasını saklamak suçun
dan yakalanan Ve.brom iklncl ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmlş ve 
tevkif edllm!Ştlr. 

marası, eıı ye vesı&ası nmnarıısı, 

elektrik ı;aati numarası, bavagazı 

saati numarası, ıu waati numarası, 
batta tayyare kullanma vesikası nu· 
marası, çek defteri numarası gibi. 
Zamane insanı, meseli on sekizinci 
asırda y~ıyan bir adamda olmıyan 
bir takım numaralara sahiptir. Ve 
medeniyet ilerledikçe hayatımıza 
yeni aletler ve saire girdikçe hf'r 
ferde ait numaralar da gitikçe çoğa
lıyor. Yani bir kelime ile numnra.la
•ıyoruz ..• 

Lakin elime eçen bu muhtıra 
defterinde bir şey nazarı dikkatime 
çarptı: 

Defterde 4u sualler de var: 
Ayak numarana nedir? 

Zevcenizin ayak numarası? 
Kayınvaldenizin ayak aıwnarası? 

Olur a. .• Bir aı1enin bütün ayak 
numarası bir defterin köşesinde ya
z.ıh bulunm-sa fena mı? 

Fakat atakıdaki au&licre de bir 
göz gezdiriniz: 

Sizin eldiven numaranız? 
Zevcenizin eldiven ı:ıumnrnsı 1 
İşte bu kadar... Ayak numnra:;ı 

olduğu halde, kaymvaldenin eldi
ven numarası yok ... 

ha!de altyatak halkımızın kötü be- 1 İtalyan tnclrlerl, piyasada temasa 
a;ni kendine ltıvık gördüğünü bize lj da geçerek tak~ çerçevesi dnh.lllııe 
nl ·~ Cel el r L!_ •• giren mallar uzerinide sondaJlara 

_ Parınnk kndar çocukluktanberi oralarda lstnn'bulun simidi pek mc~
slmtt yC'rslnlz nmma bunun ne çc-şltl hurJur. 
şey olduğunu, nn.,'"11 yapıldığını bil- o kndar U?:ıgn gitme .. Ben bu fınn- Ta ks ,. m - Em ı·no .. n·u· 
mezslnlz ... Bak sana <'vveıa şu belki d:ııı ta.~Mısıra. Knhireye susamlı si-

Acaba neden? Medeni bir da· 
mad kaymvaldesine iskarpin alır 
da. eldiven alnmnz mı? .. Yoksa lm
yınvaldcJerin eldiven giymeleri 
memnu mu? •. 

a ny• • g e un oa m':1:°evver 1 başlamışlardır. İlk temaslar daha zl
sır.ıf o ıuçsu:zu bu cezaya mustaha.k ya~ fiyatların tcsbitl ~Ue aİii.kadar-

bütün ömründe 1000 tane, 2000 tane, mit götürenler! bUlrlm ... 932 senesin- ------ Elime geçen muhtıra defterinde 
bir de sahibi tarafından doldurul· 
mak üzere bo, bir ccaile bütçesi• 
yapılmış •.• 

belki de daha fazla yt'dlğin simidin de de 'bir Bulgnrlstanlı Sofyaya 50 ta- .. • • 
nasıl yapıldığnu anlatayım da. şaş... ne su~nmlı mrnlt götünnüştü. J Otobuslerın fıat ve hare .. saye.mayız... dır. 

Doğru: Öile yemeğini müessese
ler tarafındaıı verdirmek tedbiri, 

unu alırsın, evvela simidin hamuru- - Acn.ba bu simit bizde ne zaman ket tarifesi hazırlandı J sveç ve lsviçre'nin nu yaparsın. Sonra bunları halk kal- ba.şlnmış? .. 
bb .. l . ka kesersiniz. Amma sen diyeceksin Bu uallmlze fınnın bir köşesinde 

timdiki pahalılık gidi~inin zoru ile teşe US erı ki: oBir Simit knç gramdır?. Halka- t ... b" t· • 
1 b . k dbir"d" ı·k" .. . o uran ırza • o mu, u orunma te ı ır; a ın Dün, .şt>hrlmizdekl alakadarlara ge- !arı nasıl olçersinız?• Biz halkaları te- K t d simit oldu-

. · b" d"" k ı b · . · zı 0 - k .1 .. 1 - nnun zamanın a ıyı ır • uzene so u ~rsa u ışten len mnlu~ata göre, Isveç ve Isviç~e ra ye vurmayız. oz aran ı e o - r;unu ılvnyet ederler... Her halde ara-
fayda bile el?e ~derız: Ç~lış.an nu·ıl memlek.etunlzle yenld.~n .. ticaret mu- ·çeriz. Simitler 40 g~la 50 gram ara- mrnda b~ neslldenberi slmitçlllk 
fusumuzun mıdesıne, mevsımıne gö- nasebetı tesisi teşebbusll?de bulun- sındadır. Bazan bır kilo hamurdan edenler var .. ıı cevabını verdi. 
re balık. mcvsimme göre kuru ve muşlardır. Isvcç, bize bılhns.sa demlr 20. hazan 25, hnttA 30 simit çıktı~ı . • rl 

b h·ı· d t kal ·1· • ve demirden mamul e"-ya venncği tek- da olur Bızde bazı yemeklerin adeta eşle 
Yllf ııe ze a ın e, am orı ı yı- .,, · d Mesel·' pll"vla fasul "' Kar-e ~ • 1 · · · ıır etmiştir. Şehrlmizdekl ihracatçı- Halkalar oldu mu? Bunlan .kazana var ır. " " .}...... _ 
Y cckl-:r ıner. Y~ tertıplenmıt genel 1 lnr, dün, demir ithalat birliğine baş atarız. Üstüne de oldukça koyu pek· puzla, bol domatesli pilav .•. Gene böy-
aşevlerı ve fabrikala~da muntazam 1 vurarak demir ve demirden mamul mezll su dökeriz. İşte simidi bu pek- le eş olan şeyler arasında çay lle sl· 
>:eı:1~khaneler en faku tnba.ka ah!'-ı eşyanın iç ve dış plyasadnkl durumu- mezll suda kaynatırız. Pekmezli su mit vardır Blrçoklan için onlar blr-
lımmn yalnız J:Idalanmasına değıl, ııu sormuşlardır. .- simide gevreklik, lezzet ve üzerine de birlerinden .~eme~. hemen aynlf!Uyan 
m~aoerette bile ileri doğru bir adım· . _ 0 meşhur tatlı rengini verir ... Pek- iki sevgili gıbıdir. Oğle zamanını Iranlı 
cık atmasına varnynbilir. _ısv~çre de, son gunlerde bize oto- mczl kıvamında, bir su içinde kayna- ç::.ycınm getirdiği, beli ince pullu fin-

o·,:; t f B ki bus ~e kamyon vermeği teklif ctmtş- tılmış simit çıtır da çıtıır nğızda da- cam'la simidi batura batıra yiyenler 
ı u. &rı tan: .. ~zı yeme er tir. Bu teklif de tcdkllt edilmektedir ğılır Bundan sonra simitler kazan- epeycedir. B:ı.zan bu çay - simit fas

vardır ki .a".'cak ~u~ ~enc~ler, He~ iki memleket de tekliflerini hu- dan· ıkarılır. Sı.ısnma bulanır ve f:n- tının yanına.' beynz veya kaşar pcy
kazanlar ı~ı~de pıştıkler~ takdırde susı ~nkasa istinat ettirmektedir. Ma- na aıılır... nlr de ilave edildi mi sofra tamam 
ç.?" lezzetlıdırler. Mesela kuru fa- nmnfıh, alakadar taclrler, her iki Simitlerin ii?..erlndekl 100 para. ve olur!. Hikmet Feridun fu 
~u_lye. eti patetes, ~le 8Şure •.. O:ıun memleketten kısa bir zamandı:\ mal 3 kuruş flatıerinl görünce: 
ıçın mektcolerdeyken yediğimiz bu mukabilinde memle~etiml~ 1Lhaldt - Gallba flatıerde biraz yiiksekllk KÜÇÜK HABERLER 
b~ yemekleri sonradan da hasretle eşyası getirllebllcoeğine ihtimal ver- vnr!.. Çok cSklden blz bir boşllk &-

Ev kirası, doktor, ilaç. giyim ku· 
Taksimle Eminönü nrnsındn ihdas fam gibi bir sürü fasıllar arasında 

olunacak yeni otobüs scrvlslnln son ,u gözüme çarph: Seyahat mescftfı .. 
hazırlıklarını tamamlamnk maksadlle Bir sulb bütçesi kar~ısmda oldu· 
dün Belediye Reis muavini B. Lut.fi ğumu anladım... Nerede ailelerin 
Aksoyun riyaseti altında bir toplantı bütçelerine seyahat masrafı koy
yapılacağını yazmıştık. Bazı kayma- dukları mesud giinJer? Hnni? 
kamların işUrak etmemeleri yüzünden Hikmet 

0

f-cridu~ Es 
toplantı cuma gününe tehlr olunmuş-
tur. 
ö~rcndlğimlze göre, Takshn - Emin

önü hnttında çal~cnk otobüslerin 
hareket ve fiyat tarifeleri polis 6 ncı 
şube müdürluğü tarafından hazırlıuı
rnıştır. Bu tarifeye nazaran otobüs
ler gellş ve gidiş ücreti olarak 12.s I 
kuruş alacaklardır. Otobüslerin her 
15 daki.k:ıda blr hareket ettlrllmesl de 
kararlD.§1,ırılmıştır. 

Eminönü ile Tn.kslm arasında işli -
yecek otobfısler Emlnönünden Taksi
me giderken Knrnköy, Tophane, Fın- j 

Aldığımız 
mektuplar 

----
Römorklarda bilet 

atacak kutular 
neden yok? . / 

hatırlarız... memcktcdlı:_. ---- mit blllrdik. Sonra altml!J paraya 
Beş ekmek. bes kurtlu peynir ye

rine h~lmeli bir kış türlüsü yenilece
ğini düşünmek, insanda bolluktan 
darlığ. değil de, darlıktan bolluğa 
bir adım ablıyormu, hissini uyandı-

Mülkiye mektebinin 
yıldönüfnü 

kadar çıkmıştı ... 
Simitçi: 

dıklı, Dolma.bahçe, Aynzpa.şa, Park- , Tek arabalarda ve çJft ve üçlü 
otel, Tn.ksim istikametini takip ede- vagonların blrlncllerlndekJ sa-* Bir müddet beraber yaşadığı cekler ve döniişlerinlde Tcpcbaşı, Toz- hanlıklarda tramvaydan inerken 

Havva adında.ki kadını bıçnk.la yü- koparan. Knraköy, yullle Eminönüne bilet! atmuk içln kutulnr var. 

nyor. (Va-Nu) 

Vali Ankaraya gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi doktor LOt!i 

Kırdann, Belediye ve VilAyete ait 
muhtelit meseleler etrafında Vekftlet
lerle temaslarda bulunmak üzere bu 
giin Ankaraya gitmesi muhtemeldlr. 

- İyi nmına, dedi, biz de eskiden 
susamın klloounu 40 kuruşa nhrdık. 

Siyasal Bilgiler okulunwı (Mekte- Şimdi 75 kuruş ... Pekmez fiatl de art
bl Mülkiye) kuruluşunun yıJdönünıU mıştır. Simit yapamk için ne H\zırn
önümüzdekl 4 blrincikanun perş~ınbe sa hepsi fintlldlr .. 
günü nkş:ımı Parkotelin hususi sa- «Beşlik simit gibi 
lonlannda. teslt edilecektir. Hlç blr ku 1 
mülklyeliye davetiye gönderilmemiş ru uyor» 
olduğundan mezunların o gün sant - Kac türlü simit vardır? 
19,30 da Parkotelde hazır bulunma- - Simit çeşitleri pek çoktur. Amma 
lan ve bu ilanın davetiye makamına' en ziyade ynpılruılan sana sayayım: 
kabul cdllmesı gazetemize blldirll- 1 - Baynğı, susamlı slm.J.t. 2 -
mektedlr. Pelı:mezll suda kaynamadan fırına nt1-

zünden ve viicudünün muhtelif yer- avdet edeceklerdir. Maksadı karşılıyor zannederim. 
lerlnden yamlayılll Ha.yreddinin mu- Aksi halde konmamak icap e~r-
hakemesi dün ikinci ağır ceza mahke- Yeni Elazıg... valisi di. Halbuki bu iyi usul römork-
mesinde bltir1lm!4tir. Hayreddlnln !arda tatbik edilmiyor. Acaba se-
suçu sabit olmuş ve vakada kadının İşe baıJadı bebl nedir? <.Lüzumu yok, bazı 
kendisini tahrik etmesi göz önünde El" - (Ak ) El" - 1.1. duraklardn sepetler mevcut, orn-
tutularak on dört ııy hapsine karar -· azı·:. ~am -.- azıg va 1

• ı7 ya atılsın!• gibi bir dü.şünce 
verllmiştir gınt: tayın edılen, Dıyarbalur valısı mevcutşa doğru mudur? Eğer, * Ka~aşada bir dü.k.kftna. m\i4· Fıeyzi Gürel gelmi.' 'Ve iıe ba~~a?1~f" cllAlı kutular palınlıya çıkıyorsa 
teri sı!atlle girerek bir p:ı.ntalon ça- tır; y ozgad v'-= Dıyarbakırda ıyı ıı· lldllerlnl yapmak zor mudur? 
Iıp kaçarken yakalanan Hasan dün ler yapan valimizin şehrimizin elek· Beşiktaı Hikmet t:in.BM Önol 
adliyeye verilıniş, sorgusu yapılarak trik ve ıu iılerile ya.kından alakadar j '-------------"" 
tevklr edllmlftir. olacağı haber alınmııbr. 

Bay Amcaya göre ... 

I ;;:__ 
............ -~ 

~ 

"'--

biralara bir çare bulmuş deniyor iskarpinleri moda olunca ortada tar bulunamamııtıl.. palar kullanılacak, biralarımız s:ene Y eşilaycılan ils:ilendirse s:ercktirl.. yok, altı tahta ıskarpın propa-
- İnhisarlar idaresi, köpürmiyen 1 . . . Mnlfım a, , ahı mantar kadın 1 ... Bira şişelerinin tıpalarına man· ı ... Şimdi mantar yerine tahta tı· ı ... Bu k~if ayyaşlardan çok, biz B. A. - Evet, . bug~nden tezi 

bay Amca... m.uıtar azıılmıı... köpürecekmit·•• ıandasına baılayınl ••• 



Sahife 4: AKŞAM 

~~~!§~ . 
M törlü aluncılar Deanna Darbın pe 

O yakında anne oluyor 
Rusyadaki Alman harekatiyle şimali 

Afrikadaki lngiliz Welmb 
arasındaki münasebet 

Henüz 19 yaşında olan Deanna 
geçen nisanda evlenmiştir 

İngWzler büyük bir cürale ve da- 1 1 Hollyvood'dan gelen haberler ~ 
ha Llbya - MlSır haduıdundaki. muba~ Y.aun: slnema. yddı.zı Deanna Durbhı'in bu-

M cı k · y günleme anne olması beklendiğini 
tebe vaziyeti tam manasiyle bell1 ol- • ~el} 1 azman bildiriyor. Deanne. iki sene evvel Paul 
ma.da.n bir kısım nwtörlü ve zırhlı Vangham adında bir 8inema. opera-
k'ollarlyle evvelö. çöl ortas.ındakl Ola- lustlları>le B1Jıga&i a.msındak1 deniz töriy}e ru.,anıanmış ve geçen n\sand.a 
lo'da, sonra da Birte körfezi sahilin- nakliyatı teslllr veya çok güçlüğe 111ı'- evlenmlş.tl. Bu suretle eıvlendi~lnin 
de göriindüler. Bu kolların ~tleri ratılırsa Slrlıe örfezi boyunca. ys.pılan dokuz ayma. çoou'k doğunıca.Jt demelı:
lıenüz malfı.m detilse de sahamn çok 
geniş olması dolayısiyle fazla süratu kafa. nakllyatı. da bu akıncılu tara- Ur. 

lsbete k tll 
_,__ ıı--->-- tından kesileceği ıçln miişküla.t bir Deann.a.'yı daima mektep talebesi 

ve n n az uvve <MUUC ı.ın••u• · . _ ım-J k uhtem ldi Çünkü kat daha arlaca.ıctır. Bu set>epten In- gıbl pek genç kız rollerinde gorme-
~yÜ:~ard:1ve a~: v~talo.rdan gillz se'ldz1ııcl ordu komutanına. hfıs ğ~ alıştığımız, evlendiği harp gürül- , 

- ........ ,_
11 

b -
1 1 

. d olan ve Som.ali, Ha~lsta.n harekA.tı- tillerl arasında her tarafta. duyulma.-
mure ...... e;> "'" :ınn u ço çın e vıe h t l t b ·· tll ,_ "'-"'"l"k b ,__..._ 
1 000 

kil t kı il d-"'i nı a ıra an u cure arun ~ıuouı ı dığı içln u ~"= 'birçok kimslert 

lln
, d haomke tr;,:ebulya n mı enzh ""11 

- İngiUzler için ka.7.amlmL') ehem.miyetli şaşırtacaktır. Fak:ı.t Dea.nna'nın 19 
e re e .,.. unma an er şey- bi ·· de el be 

1 
h ikm Jl r puandır. yaşında. olduğu ve otedenberl lyi bll: . 

n evv nz n ve oep ıu1e a . a.il lrurma.k ıstediği g-z - ·· a.ırur 
bakımından çok güçtür. Bu t:ebeple Şimali A!rika'da .sa.va.şan Ingiliz e °' onune -
biz bu h:ı.reket.i eski hafif süvarinin lanvetleci için bugünlerde zuhur eden ·~ genç yaşınd~ anne olmasını tabi! 
akın hareketlle mukayese etmeyi da.- diğer bir ~üsaid vaziyet de Rusların gorme.k: ve ta~ır etme~ lAzımdır. 
ha do~ru buluyoruz. Rosto!'u Almanlardan geri almaları Dc1tnna Durbm. 4 ll~nun 1922 ta-

Maamaf\h akıncı hareketi demek- ha~sidir. Filhakika Rusyadaki Al- rihlnde Kanadanın Wınnlpeg _şe~-
man harekAtlyle Şimali Afrik.adak.i rinde doğmuştur. Fakat aslen h1gı

le bunu küçiiımıemek istediğimiz akla ın.g· iliz harekAtı ara.mıdn bir münas~- lizdir. Annesi ve babası Ma~çesterli-
getirilmemelictir. Asırlarca. müddet .. b D blı rn ııt komşulannı akın hareketleriyle tit- bet olup olmadığı., blri diğerinin yü- dir. Bru ası James ur: 1 g ere-

.. .. . . den ayrılmak niyetinde değilken 
retmiş ve. hattı\ son lstlklal sav94ında kunu ha.tifletip a~la.~tıra.bil~eğı Winnipeg'e giderek orada. yerle.şmiş 
Kilikya ve Şimali Surlyedeki Fran- suali S'lk mk soruldu. Aradaki binler- bulunan amcalarının :ısran üzerine 
mz kuvvetıe.rinl de akın hareketıeny- ce kllome~reye ve çarpışan kuvvetler İngiltere'den Kanada'ya gltmeğe razı 
le yıpratmış bir memleketin çocuğu arasındaki nlsbet..c;i~ farka bakılarak oıınu~ur. Durbin'lerin 1910 da İngıl- zetecllere ve be.şlıea anatklısJem bir 
sıf tiyle bu akın hareketlerinin ehem- çok defa da bir_ ~~~-t o~mıay- tere'de doğmuş Eclit.h adında. bir kız- :müsamere tıertlp etın.lftlr. lıliaame
mtyetini müdrik bulunuyoruz. Bun- catı şeklinde fikir yurutuldu. Şark lan vardı. İkinci kızlan da 1922 de rede ş.i!'ketln bütün aıtfıltleri bir nu
Ian !JÖylece tebarüz ettirebiliriz: cephe.sindeki Ruslar ve Almanlar _ba- Winnipeg'de doğmuştur. Ka.n koca. mara yapacaktı. Bm1lann a.rasında 

a) Cephe gerlı:.1 kuvvetçe en zayıf ~ belki. doğru olan bu muta.- buna Edna Mae adını vermişlerdi. Deann:ı- da. çıkıp şa.rkı söylem~r. 
ol:ı.n yerdir. Akıncılar büyük sürat-' ll'uı. Ingillzler bakımından doğru de- Sonradan bu iltl 1s1m birleştirilerek Daveıliler arasında bnlmıan meşhur 
leri dolayıs!yle ya ehemmiyetli kuv-1 gudlr. Eğer Almanlat' Rostofu da.ha Deanna yapılın~ır. artist Eddle Cantıor, Deanna'yı gö
vetıere çatmazlar ve yahut çatarlar- evvel ele ~lrmiş ve süratle Kafkas- James Durbin 1923 rekl şiddetli kış rfip sesini 1$tlnce hemen kendls~ 
sa biJhaıısa çi>l gibi geniş sabalarda yaya inmiş bulunsalardı Orta. Şarkın esnasında a~ bir hastalık geçirmiş radyoda yapmağ'a hazırlandığı bil' 
başka bir tarııftan geçerek diğer bir sağ kanadına. ~ı yapılacak Alman ve doktorlar bir müddet ikllm.1 mute- .saatJlk bir numara.da. rol ver.ınJştli'. 
hedefe yöneleb\l!rler, kendilerine yol lınreketlni durtturnlaıc rorunda kala- dil bir yerde oturmasını tavsiye e~ DeanDa, Eddle cantor'un yanında 
ve vuracak yer bulablllrler. eak İngiliz ordusunca. hatt! belki mişlerdi. Bunun üzerine James ka.- -çalı§mağa. ~ayın<:" blrd9Ilbire §Öh-, ret kazanmış, henuz 11LŞ1nm 14 oı-

b) Buna ka~k cephe gerisinin bugünkü Ltıya harekatına. g~ek rısını ve çocuklarını alarak Los An- duğu anlaşümca. alA.ka. blr icat da.h!ı. 
emniyet.sizliği ve cephe gerisi hizme- bile diişünülemezdl. Halbukl evvelA gele~·e gitmiştir. O zaman Deanna. an.ı:nı.,tır. Bundan sonra. fillnı şir
tlnin aksaması cephedeki kuvvetleri Rosto!un 1-allndekl gecikme, sonra J hen uz 11 aylıktı. ketleri lrendls1ne uzun müddeW mu-
d~dlrgin e.clen en müthı.,. bir A.mll- ! da bur~m Ruslar tarafında-n geri James burada. e~zi alını satım it- kavelelcr tıeidl! etnıf§lerolr. 
dır. Bu sebı:_pt:n general KannJng- alınması Ingilizlere şu SU1lıda ve en leriyle uğraı;a~_ak mlihlrn para kazan- Deanna Durbin bir metre 57 santim 
h~m'P:1 moto~lu a.kıncılariyle Sirte müsait mevsimde Orta Şarkın sol ita- mıştır. Vaktu bali yerinde -~ıw.ı- boyundadır. Sporu çıok 89ftf, bah
korfezınde gorünmesi bir taraftan nadında. bir tasfiye hareketine gi- ğunde.n iki kızımn i:1i tah9il gonne- çede çalışmak aı. büyüle revklerlnden
bu kanşıklıklara sebep olacak, diğer rtşmek lmkAnını verdi. Bugün de bu l~~lnl Jstl.yordu. ~ilyük kızı lise ~- dlr. Yata odasım filim §drketı, ruıa 
taraftan da _mı~ver, zaten az olan lmkAndan "e k:uvvetrerinden rahat silim bltlrln:ce unlve~tıeye gi~mıı;, güne.1 ıNı alması 1ç1n kAhn cam 
zırhlı ve motoılu kuvvetl"rinden blr rahat, zaman dü.fünmeden 1.sti!:ı.- edebiyat ve u,&tr'oya. aıd de~rı ta- tuğ-ladan ya.ptımu.ştır Oda. .sa.de dö
kısmını kendi taldplert için cepheden de çaresini bahşediyor. Bidayette kip etmif1;1r. F.dlth buradan dip_Io- şenmlşUr. Dean.na ~ yemek yer. En 
ayıracaktır. pek iyi gitmlyen İngiliz ha.reketkı.ln ~mı aldıktan sonra Hollyvood da. ç<ılt aevdifl blfte:k ve şekeı:iemed.l.r. 

H~le Libya'nm sahil mıntakasmdn- yenl zuhur eden bu miiısaid v~yet- bır tiyatro mektebinde dramatik ili~ Mt ~. 
kl Ingillz denlz kuvvetleri kontrolü !erden Jstlfade etmesi çok muhte- sanat hocası olm~ur. 
çok müe~lr bir hale konarak Trab- meldir. Arnlanndn yaş farkı ~ü.nden 

Edith'tn neanna üzermde büyitk nü- Yeni filimler 
Harbiyedeki otomobil 

kazası muhakemesi bitti 
F ı !U2u vardı. Edith kardeşine sanat • 

az a yapağılı deriler zevk.l.ni telk.lll e1m.i.ş, ona ders vermiş- Hollyvood dan gelen haherlere 

Plaka numarası itibarile o gün tak.
siye çıkarılmaması Jcap eden otomobi
lini taksiye çıkararak lçinde Üniversi
te kimya faküıtesı talebesinden İlhsan 
ve Hilmi adlannda lk1 müşteri olduğu 
halde Taksimden Harbiyeye giderken 
1.rarnvay durak yerindeki elektrik di
reğine ~arak otoınobllde bulunan 
İhsanla, duia.k yerinde tramvay bek
llyen Güzel Sanatlar Akademisi tale
besinden Fuad ve Kema.I adlanndıı. 
iki gencin ölüinelcrlne sebebiyet ve
ren şoför Hasan Fua.dın muhakemesi 
lklncl ağır ceza ma.hkemeslnide bitl
rilmL~tir. 

Muhakeme netlcesinlde Hasan Fua
dın tedbirsizlik, dikkatslzllk ve niza-
mn t:\ riayetsizlikle üç klşinin ölümüne 
sebebiyet vermek suçundan üç sene 
müddeUe ağır ha.psc konulmasına, ni
zama mugayir olarak o gün otomobili
ni taksiye çıkardığından dolayı 1ki 
llra ve kaza yüzünden de üç yüz lira 
ağır para cezası ödemesine karar ve
rilmiştir. 

Evvelce Ticaret VeWetl, çıkardı~ 
bir kararname Ue yapağılı derilerin 
ihracını kontrola ttı.bl tutmuştu. De
rileri• ilııerlnJdeki y~rm tabH 
uzunluğu, dert Rıracatmda yapağı ka
~ılıtına yol a~ıyordu. İşte bu ka
çakçılığın önüne geçmek: üzere kabul 
edilen karamame hfr:lciimlerl dahllin
de hareket eden ihracat kontroln dai
resi memurla.n, dün, ihracat için ha
zırlanmış mühim birkaç parti deriyi 
reddetmi§lerdir. Deri taelrlelne dün 
kararname hükümleri dahllinde hare
ket etmeleri tekrar hatırlattlımştır. 

VEFAT 
Muzika feriği Süleyman P~ kızı 

ve F.d.trne Vallsl merhum Müşir Arl! 
Paş.'.l. refika.sı ve avukat Yusuf Kenan 
Antel'in kain validesi salibatı nJsvan
dan (Em.ine Behice Başol) irt1lıa.ll da
rit>e.ka. eylemiş ve cenazesi 2112/1941 
salı günü Sultana.hmetteld apartma.n
lanndan kaldırılarak Beşlkta.,ta Yah
ya. E!endldeki aile mezarlığına defne
dilm1ştir. Mev!A garllti rahmet eyle
.sın. 

Edebiyatın şaheserlerinden biri.., 
Dünyada en fazla oynanmış tiyatro piyesi_ 

BiR KADJN YARA 17 iM! .. 

r ;• İstanbul Sinemacılık i.Jem.hıde bir yenilik., 

1-:":"~-----------.....;.~.;;.;,;;~~~ 
10 senedenberi, yüksek filmler, bilhassa (Türkçeler) İstanbul tara.

flnda 2 sinemada. birden gösterilmesi mutad olduğu halde 

Sayın ınü.,teriJerinden görmekte oldutu her ıüıı artan ratbet 
ve tev~cühe mukabeleten: 

Bugün matinelerden itibaren 

G= AZAK SiNEMASI T~~:: 
. İstanbu.Ida münhasıran yalnız 1 sinemada 

LALE Sinemasının Marmara FHm Stüdyosunda fevkaliide surette çe
vlrttığl Amerikanın kahkahalar kralı meşhur lastik ağızlı komiği 

JOE Mı\.K BRAWN'ı.n 

~ D ~ fE R K u lb 1 ~!tE ' 
Şohretl dunyanın 4 bucağını saran katııtıcı, yürekler açıcı neş'eler ~ı
cı, çıldırtıcı nefis ve hareketli komedisini (yalnız kemıı' sinemasında) 

clm.ak üzere (Istanbulda ilk defa olarak) ime edecektir. 
2 - iLAVE OLARAK: Başlı başına emsalsiz bir filin daha 

Bu hafta sthıER Sinemasında gösterilmesi sona. eren 

MODERN HAYAT :F:: 
gibi İstanbulda çok sevilen 2 büyük artistin en son ve yeni h~rikalan. ' ' , 

tir. Deanna. bentiz 13 ya.§lllda iken 

1 

göre Meksikalı yıldız Lop.e Velcz 
hususı temsIDerde büyük mlIVaffakl- uz\ln miiddet sinema faaliyetinden 
yet kazanma~a ba§lamıştır. uzak. kaldıılı:tan sonra ~n.i bir filim 

1935 de- bir hi\dise, Desnna'nın ta-

1 
çevirm~ğe batlamıttır. Bu filimin 

lihln1 dene_rncsl.ne imkan hazırlamış- adı cl-fonolulu _ Lu> dur. Filim 
tır. O tarihte Metro Goldvyn filim IH · d 1__ d b" 
şlrketl çevireceği bir tnim tc;in ll>-12 awaı a 4'Mlnn a geçen ır mace-
ya.şlannda güzel sesli bir kız arıyor- rayı canlandmyor. 
du. Fil1miiı rejisörü bir gün bir mek- Ame.ilcaya gİtmİI olan tan!Jlmı§ 
tebe gitmiş, o sırada şarkı söylemek- Fran,•z artisti Michel Morgan cPa
te olan Deanna'run sesini l.ş.ltinoe be- risli J eanne> adında bir filim çe
ğenerek kendisiyle 6 aylık mukavele virmeğe ba~lamıştır. Ba'! erkek ro
ya.pmıştır. Fakat bu filim. ÇC"frilme- liinü genç jönprömyelerden Laird 
rn~lr. Çilnkü rejisör hastalanmıştır. Cregar yapacaktır. 1 
Buna mukabll Dea.ruıa'ya. küçük bir 
filim yaptırılmış ve 6 ay sonra mu- Diğer taraftan Charlea Boyer de 
kavelesl. yenllenmlştlr. cAşk Randevusu> adında biT filim 

1936 da t1nlversal filim şirketi çeYiriyor. Bu filimde ha,, kadın ro
Deanna ile kısa müddetli bir muka- lünü Margaret Sulüvan yapmak
vele yapnbştır. Bir gün bu şirket ga- tadır. 

Bu aksam 

M&.LEK: .. 
- ' SiNEMASINDAı '• ·::_.. 

PARA 

Güzel ve ahlaki mev
zuuna... Harikulade 
sahnelerine doyamı-
yacağınız nefis bir 

film 

HHRSD 
Baş rollerde: 

LYNN BARI - JOAN DAVIS • 
HENRY WILCOXON 

Aynca: Büyük im.ad PADEREVSKİ'nin «La Sonate de la Lune 
PİYANO KONSERİ 

ÇEMBERLiTAŞ SiftamaStnda 
Bugün Matinelerden itibaren 

Büyük Arzuyu umumi üzere 
1 - Dünya komikleri LOREL ve HARDİ'nlıı baştan nihayete 

kadar kahkaha tufanı olan en son yarattıklan 

ACEMİ AŞIKLAR ı 
Il - Mevsimin en kı)'metli süper filini. Tepebaşı SES Sinema- 1 

sında açılış törenine l&yık göriilen emsalsız şaheseri I 

EBEDi AŞK (Niçevo) 
1 

MARTE HARELL - WILL Y FRITSCH 
2 BOyilk fillm birden muazzam program 

S Kanunuevvel 194 t 

GUY de MAUP ASSAN'F'ı şah ese~ 

BELA • 1 
Reji: WiLL Y FORST 

ZARAM LEA DER 

Kadın Sevince!.. 

YEŞiL 
Şimdiye kadar göıı6lea koman filmleJ:iııtn en~·

Blnlel'ce figüran_. Mlltllfş salın eleJ' ~· Herkesi al!kadar edeeek 
'l"URKÇE SÖZLÜ st1per film. önümüzdeki CUMA GÜNÜ 

T A K 5 i M Sinemasında 

ARMARA'da 
BUGÜN 

EDİSON'un hayatı fllm:l.ıı1 ~ 
renlerin bllbmsa deıfn h9Je'
canla.rla göıoeeelderi 1'D1 bir 

hA:rlka. 

Sönmeyen işit 
SPENCEB TBACY -

RİTA OOHSON 
AYRICA: Dünya.ya bir k!bm 

yaşa~ olan 

KARANLIK KUYU 
Mümessilleri: 

BOBEBT MONTA.MERİ ~ 
BOZAUN BOOSSEL 

Gelecek hafta 
Sinema a:Wonunun. 2 aut hep 
bJrden hıçJonlclarla atıadltı 

öLMEYEN ASK 
DİIKAT: Bu tiJma ~n 

hatta İslia.nbul elnemalaAl!dM>ı 
birinde bu 1slmle llkı ecmen 
filmle alAkam yoktu. :.a..l
mlz Beyoğlunda (Sa\&AT) s1-
nema.sında ~ baf1ıa. mMdeae 
gösterilmiş olan haldkl (ÖL
MEYEN AŞKJ filmidir. 

BUGÜN llaünelesden 
itibaren 

AL KAZAR 
sinemasının teref progra.ırunda 

GEORGES RAFT 
o~ CL4.İRE TREVOR 

~ 
C' 
-~ 

~-

~ 
2 nci tf\ 

.:.LKAPON ~ 

~ 
~
~ ·-• • 

Korkudan titretecek helecan 
ve heyecandan ürpertecek. ge
celeri rüyanıza girecek, gön
düzleri bir kt.bus gibi alz1 takip 

edecektir. 

ALKAZAR'da 
BUG(}N Matinelerden lttbaren 

Buoun SUMER 
sinemasında 

MİCHA AUER 
ve BABY SANDY 

tarafından yaratılan 

BiR BEBEK 
ARANIYOR 
Filmi görenler candan ve 

kahkaha ile gülüyor. 
tlaveten: LA CONGA 

Musikili, danslı ve şarkılı 2 
kı.ımlık revü filmi 

Gençlik .. . 
Ba filmi ..... . 

Milli - Alemdar 
Bugün 

~ıerı rnilletl.e-rin rüya.ı: 

ZAFERE 
DOGRU 

Baıtanba!1a renkli 

ROBERT YOUNG ve 
SPENCER TRACY 
Za~e susamı, insanların 1'ah
nananlık borçlarını heybet ve 

heır-eoanla yaşatıyorlar. 

Ayrıca: 

Dick Foran'uı 
titretici harilrulad etiWer 

ııet"güzeşti. 

Alev Dünyası 

BUGÜ~ 
Matinelerden itibaren 

Şehzadebaşı 

TURAN 
Sınemasu.da 

mevsimin iki büyük ~eser. 
filmi birden. Lüks ve ih~am, 
azamet ve zarafeti harikulade 
muııi.kiıri, son moda zarif tu
valetleri zengm dekorları. 
Renkli tablo ve dana Bahnele
ri Kalbleri yerinden oynata
cak, danslan dilttrden düşmi
yecek ~rkıları ile herkeai hay-

ran edecek film. 

1- iREN 
Oynıyanlar: 
ANNA NEAGLE -
RAY MİLLAND 

2 - Sinemacdık i1aninde 
miııliae raslanmamıf bti,iik 

aıanaster filmi. 

YER ALT1 
CELLADI 

Georgea Sandera .. 
Bela Lugoai 

Heyecan • deıhııet - ~ 
macera filtni 

11 den itibaren devamlı 
matineler 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepeba§ı Dmm. kısmında gece roat 

20.30 d!L 
(!llttDHİŞ AİLE) 

İstiklal caddesi Komedi kısmında 
Gündüz .saat 14 de 

(ÇOCUK OYUNU) 
Gece saat 20,30 da 

(SAADET •YUVASI) 



' 

S0Zült-OELl$1 
sözler 

H oratius:- «Ahbap arasmda .. kendilerine y~ halde 
bir türlü şarkı söylemeye zam oln:uQııp, lst.enflmecHğl za.. 

~ susma.mu bilmemek biiiünbmııuıdelae ma.Iwaa 1* n-

IST ANBUL HAYA Ti 

Pastalar, börekler. TiYATRODA 
Ya.zan: HALiDE EDiP 

Pastalar,~. baklavalar da -
tarihe karıştı. İstanbulun börekleri- ~aıtesi.: Lpkı Kollejin ipd'a Clim • .Bu Tolü o &<lar modern~ cİııun no kadar doğru olduğunu bir 

• poğaçalarmm ,öhreti hudut 811• a:nndıa, 8~ cebimet ko-: ro görli§ü ile oynadı; cKel llaaan> daha göımÜ§ oldum. 

cltır.n der. 
Doğru bir söz. uaua hanendeJerle ahlMq> o1mı:yan1ar ta,ıa.. 

~ bütün komşu railyolan ~ ~ gene Janı.t olma&. 
~ u;dolphe Bindiag sanattan hamedıelfmı-: .&mat.. sade-
il liğe doğru gittikçe penrasm-Glm. 8ac1elik amt ettMtl:r,. .-,.. 

ft ülkelere kadar yayılmqb.. Yüzü i)"up, pazar tirtilin.in azatJik se~ m kmiJt.atÜ!' ,dd&ucle v.esıaıbileceği ~·. llOD u,manlarda OU sÜ
-«Waa dtJaa lmarıntl hir tepsi böse- ile ~el UM.an> & kofttıiam ~ bir ömeği 0 olGuğu el::i yaşattı. rfi kuaır ~nlunnyor. Yirmi l-üsur se
• ~ ıPı kırpması ne la~ Şehir JlyaPosnna gioJim.. ~Ha- Ma!aıllb aralaımdaıki tamamen göç- nedir iianatln ıb.aıicirıe biç çıkmayan 

lfn:llli:ll!llllla iili. ~ P_er ~ la şeJih- rR:f.~,pamu!'bir cfcı.; ~.;Üzere olan küçük ~ tedkik çietiıı haya.tını, mesaisini takip CCÜ-
Bljlıi•1b!'I çarpık bir balta demınne lede zikr.$meme ~ .~ .. edin. latcr c.Berbcn ıatcr bakkal. yorum. Ontfn için kmdinc atfedilen 
ltM!ınm·w·en blıçaima lelıPhm ma ... ;1:1D da.nlııuyacaiıru. mC"t"liaıirı di- aktar •n t>oz.aeı olsun. AYni telaı- bu kusurlann en ağu olanları hak-

~ Ulnıanda dehanın hakıld .işareUdil'.» dİJIOI' • -
Doğru bir söz. Fakat dihinfn mutlaka dllft \le .girift oldu

hlla iman edip mrla 1mrmakanflk ve iıı.+*-ı flkıbnım olmap 
~Yl'et edenler için doğru değDdi.r. B Jr muhanir, yazısmcla: «BiK bı sııriar tuhaf ınahlCtklaıu. 

diyonlu, yaz gelince kışı aram, kıl gellnce ~ 
Doğnı bir söz. Fakat beş ya.şmda)d çocuklar tarafından 

l-eşredilen .bu halrikati ~ h lradıııır pcilnwk doğra de
iiıdi r. 

Y ine başka bir muhanir, öfkeli bir yamsmı bitirirken: 411-
nu haber vereyim 1d radyo c1enilen Alet, her şeyden ene! 

\-uıağı.nıa hitap eder ve ekseriya evlerde Jmllamlır.:. diyordu. 
Doğru bir söz. Fakat bana öyle geliyor ~ muharrir elenilen 

'-t bu kadar doğr11cu olmamslı. Şevket Rado 

ikisinin ortası 
Karşınıza biri çıksa da cSanat 

•lanınuzda ne var, ne yok}> diye 
•orsa, hiç şüphe yok ki aklınıza 
lıem:n cHamlet> gelir. 

Halbuki son gilnlerde sanat ha· 
'teketi yalmz bu değildir. Aııka• 
'ta.da bir Devlet resim sergisi açıl
()ı• Ve bu sergide eserler seçilip 
bı.ükafatlar dağıhldı. 

lstanbul Konıtcrvatuan talebe
ej Önemli bir programla konser 
'°erdi. 

Marif Vekaleti dünya klasikle
l"İndcıı 12 tane seçme eser tercü
ltıe ettirip satışa çıkardı. 

Bu art., içki dügmaıılarmı aeı 
hdaı ta.saya. düıürse yeri&. Fa• 
kat unutmamalıdır lci içki düş. 
manian gibi, içki doıııtla.rınm da 
az. çok lbir mücadele kabiliyetleri 
vardn!.. 

Mücadele, önün·e geçilmez bir 
tabiat yaaa8l olduğuna göne. on
lann da her hangi bir hücum ka.r
ııamda kendi çıkarlarını korumak. 
için mücadele}"C geçmelerine hak 
vermelidir. 

Asıl me.ae)e içki doatlannın ar
tıı sayısile içki dürmanlarının ~ 
tış s~ı arasındaki farktadar. 

İçki düımanları üye sayıaıru nr
tınnakla. bu farkı kendi tarafları• 
na çekmeğe bakmalıdırlaT. 

'VUl'al'ak ba.ytanrdı: zinci tiyatro davaaımı aı.z ve mizahi görüşü olan adamdır. kında tiyatrodan çıkuken 1kendi 
-·Ba)"l'IUn,:~·· K.,... hi.l.iyo~m. ~il o da, IH~ tn- Ayni ölçüli.!. hareket.leci. ve şuur-altı hükmümü vermek istedim. 

Dile peynirli ım? , . "1.atçılıgın, tiyatro aana.tkarlıguıın chir olırunluğu vardır. Bazıları çok Birinci derece istidatlılan geride 
- ges yarım kilo peynirlı! ~ bir derecesi değil, flHf • 0 111St1% sö•ler 

0 

bazıları biç konutmaz. fakat b al· di .ı h-= d. d''-... _u_ -L L'-.!-.1.. p.,.. .. 11 • l . _ı bi . ı_ı ~ • J • ır .ıyor, yorıar. sxcı sene ır uı.• 
~ .. ...,._. ~-an ~ -,..- ' çeşit ennaen . n oaouguna ınantr. bunlan çarşı estafmm çığırt.kanlan k t ed' h k' h h . 

ı.ıırııunıız o dükk&nJara mahsııı sapsan, Edebiyat hayat denilen oyunu di- ile 1----tırmamalıd.ır Bunlar Nas- b~ l~!orlunld k" er va lıt er andgı 
.._.:_ bir - ,.,__._ üzerinde w -'- • L• d "'-- ........ ~ · • ır ro u e e ı unsur arın arasın a 
,,,__ L1a•Ç .ıavuamn maga .-settıren vır vasıta an l'D&· reddin Hoca -!l..j metalannm <&usu- . · :ı.. ,_l · T l t' • • · · d"!_I e • f k ~ · · ts.., en ıyı ıoqaracaıı; ara verryor. a a ı. 
mu.ntuam, mımmmı uun er ayn- rettir, a at o oyun11 uır ayna IÇlll· ruou müşt'criye söyleyen dilerlerse Su .. • Muh . b' 1 k t 
L.1.-..... .__ .__ .. ~.koku- ı .. .. .. .. +ftr-.h • avı yı sın u up çı armış ır. 
Jll'Jl;ıı:n ....._, u::ı·eyagı ve ,,_,_ et~ gozumuze g011t.erıetl şey ...,.,-..o- susup dilenene söyle:rnı içleri hür 
la ~ !& ~an m~ 2ıe1k· dur. V ~ cKel Hasan> bu m~ fakat' modalan geçmiş adamlardır. • ~iyes. imi~~ı bir hey~e tevdi 
lam p, agzı sulandll'lll8ga botlar. aynanın mütevazı gündelik. kowele- San tkA b l d b" .. b" .. edilmclı, demlıyor. Bu bır kanaat
Catab babnrk_tın nefis asares.ini sa·ırini çocuk gözl;rimize her pazar } Ta~·1 A unzl~~l an uınıl'w~~.~~~- tir. Fakat bizde şimdilik yürüyecek 
bftnr, •9'dlk~ avmtlar yai ile do- tutar dururdu. Gülmeyi bir k11.pla.n t~aı.k eıapı ~-a gehaveze .1g~ ~ ~: bir it değildir. Oluş devrimizin ha-
'-- h. 1 _ 1 __ bö" ek bir L--dak k _ı • .. nne ıırvuıturma... ma retı. msıyaıu d . b·ı kı . mr. aa ~ r , uaı- smtı~ı aaar acı yapan bır dunya• b. kul w h l b. şın a ış yapa ı ece ıenn - mesu-
111. On dakika sonra mide tam lava- dayız. İşte bu zehir zenbelek alem- t~~ .~Y~ ag~· 0~. ~_en ır B!K!s, liyetleri kendilerine ait olmak şar-
mma lxılmoıtbır. Dükkandan Qlktık- de cK>el Hasan~ 1 hatırlamak insana f°zu h ıa!~ b. ı~b?'':ıruyuş .. d. un- tile - salahiyetleri de olması ıa-
tan M>nra kilonıetrelercıe yol yürü. hala bir azatlık anı yaşatıyor. arın epsını m ır•,e vur u. i zımdır. Yanlış yaptığı zaman gaze· 
Hiç konma. ~kadar acdanak . ........... cHalu rolünü yapan o kadar iteler daima tenkit edebilir. Esasen 
tehlikesi )'Oktur, Yalnız, ıu mesele- . . . .. temsil ettiği ömege sadıkb lci, bun- es:rin iyi ve yahut 'kötü diye gaze· 
sini ihmal etmeye gelmez. . Seyırcıle.r. arasında ~eçmış gunle· lan uzun uzad1ya mahalle araların- lelere g:çmesinin bir tesiri olmuyor. 

Ya o, iizeriade tekerleri pul pullrı anmak ıçın torunl~nüe gelen aklda •edkik ettiğine inanmak 18.zım Bir esere ister medhiye yazın, ister 
olmu,, alb üstü nar gibi kıza~, sakallılar, cparter> ı dolduran, ha- geliyordu. Firuz Beyin yavuklusu yerin dibine geçirin, halk oynayı· 
araları kat kat fındık, ceviz, çam yecanh, n_ıeraklı çocuklar var. .

1 
bugün şı!.: ve koket denilen, o geç- ııın, ve eserin hay.ata Vle kadar doğ

.f.biı d<>.eli baklavalar, baktıkça Sahnenın, . otuz beş :ıene e~velki 1 mış günlerde yosma diye tarif edi· ru, ve yahut ne kadar sun·i ve de
bel' kıvrnnı biraz daha iştiha acan j ıştklarını taklı.~ ~.den ~et~o} lamba- len genç Türk kadınımın çok hoş ğersiz olduğunu derhal seziyor. Ya
aaray barmalan... Ağua attıktan.- lan .. ortad~ suflor yen, ıçınde ba_şı bir nümunesiydi. Kimbilrr, belki ti· ni hükmünü, ister mi.ik:.fat, ister ce
IODl'a d~tere uhmet vermez, çene- feslı v~ elınde, oynana~ak ~e.~ yatromuzun müstakbel bir yıldızı- za olsun, sessizce veriyor. Ve halk· 
yi fazla yonnu; dil ile damak ara- kopyc'Sı mıakavvadan hır euflor 1 dır. Firuz Beyin kendisi Orta oyunu taki bu tiyatro dikkatini 'Ve bilgisini 
nada kolayca eriyip kendi kendine ~erd~ ~çı_~ı~ca cKel Ha.san~ emsal-ive Karagözün Tarçın B.!yidir. E..sa· inkişaf ettirmekte Mahs:n Ertuğrul"· 
midenin yolunu bulur. sı~ yuruyu~ıle İ sahneden ~lıp ~eç~ sen o devrin bütün alayları onun et-j un başlıbaşına büyük bir rolü vardır. 

İnce. renkli bir kağıda ~ ic':
1
_ sant~~e .uzuı: vucutu dbır rafında döner, tabii olarak muhar-

1 
Bugün dram edebiyatında görgü 

kabarık autlı J>oiaçanm · nefaaetmeı~o~e gı ı enın ta.ra ın :ın rir onu mübalağa ebnek mecburi- ve malumatlan Muhsin'd~n üstün 
ne bayunılur? .• faırdıkça ditler ara·ıö:hu~ . .t~~~fına ka~a:_.:~ı~çert~· Ga.~p· ıyetindedir. Çünkü bu telaşlı, ipsiz olduğuı;:ıu iddia edenler vardır. fa· 
unda ufalaıur. çiğnemeie vakit kal- tir.kl 1 • udnyanın ,_ _ u~ua.. tu uatlçı do- 1 sapsız, zübbe ve zanpara örneğini kat Muhsin Ertuğrul kadar, Alman. 
mad _:::__.1 • _:.1 T mı erın e - nalla şışman ann a T·· k"' w h h' b' 1 ·ı· F P. L · · an ag--..a er9' gouer. ramvay• 1 b·J h b kl' .ı· .. k.. l 1 ur un agı ru u ıç lr zaman I ngı ız, r.ansız ve ,us sannesını 
d ------1 ot k h tti ld ı e - ep u ta ıuı mum un o • h d . t. B tı. d . . d b'l k b·t . ~· _vapunaa urur. en, a yo a m;yan yürüyü~ ördüm 1 azme emem~ş. ır-_ u P -~~sın .. a ıç1n en ı en var mı yo nıu ı mı· 
yürürken ~e ~ doyu· g · ı fena adam degıldir, fakat gulunçtur. , yorum. Böylelerinin bir an için mev-
rur. Hele O. ~ vezninde ~ · · · ·• ·· · ·· · · Her halde cCevezc Berber> Türk cut olduklarını kabul d.Jıi etsd.:.. ge-
keırpueler ne nefia teylerdi!.. Selim Nüzhet p:rdenin önünde, 1 komedisinin tiyatro tarihinde aade- l ne sahneye yarayacak edebiyata 

Fakat, bence bunların en cana tiyatromuzun tarihinin başlangıcı- ce bir vesika diye telakki edilemez. ı seçmek daima aktörlük etmis, ti
yakını P~ idi. Totdlı bey~ ki.ğı- nı. herkesin anlayacağı ve alaka ile 

1 
Her zaman seyredilebilecek bir par- yatro sanatını içinde;ı >bilen 'bir mü

da aanlı bir puta bana es.ki sama- dinleyeceği bir sadıelik ve toplıı· ı çadır. İçimden, bir taraftan bu cazip ı nevverin kan oldugunu kabul et
nm beyaz Y~f!"•kh aaray~anm ha· lulda anlattı. Güllü Agoo'un, ?.n -~o- . Tür': tiyatro tarihini çizen ve bize j mek gerektir. Ve ş~ınu kabul etmek 
brlabr, Vdrinin .. ardındaki p~a kuzuncu unn ortalarında csuflörle gösterenlere minnet duydum, bir lazımdır ki, dünyada tanınmış bü-Fakat - içlerinae kon~r gibi 

bir de seslisi olmasına rağmen -
Çoğul!:uzun bunlardan haberi ol
ltıadı. Ne bir tenkid, ne bir tanııt
lna yazısı görülmedi. 

bakuken; selftmbk merasımınde oyun c.yoamak> için resmi bir izin 1 taraftan da dü~ündüm ki: yük tiyatroların hep3i bugün 1:.üyük 

Şarab içen ye~ilaycı! kupa arabeılarm camlan ardından aldığını söylediği zaman içimdeın r ·n- edeb" k bir rejisörün ~ahsi gayretile doğmuş 
Y ürkek barek~erle sap sola dönen, «henüz ne kadar gencin dedim.1 l ıdyatroFmkuzun 1:111 1 ıy~tı çd~. 

1 
ve büyümüştür <Komedi Fransez> 

«Ham1et> e gösterile.o alaka 
?\evinden sanat ilgisi mahkem-ele· 
'te Yol açıyor. Bu çeşit ilgisizlik 
~~-sanat haytunıza bir çöl eessjz
ııgı veriyor. İkisi de kötü!.. 

Sanat münekkidlerimiz l\ıtf.eın 
fl.!~un ortasını bulsalar!. •• 

Fark 
Y e.~ilay GcnçHk kolunun son 

~oplaıntısında meyhanelerin ço· 
ltalrnasından ,ikayet edilmiş. Bir 
:enıtıte geçen yıl 8 meyhane var
~cn, bu yıl 14 meyhane olmuf. 

Ayni toplantıda şarap içen bir 
Y eşilaycıdcın da şikayıeıt ecliJmiş. 

Her şeyden evvel, verdiği ıözü 
tutmamak bir kabahattir. Ancak 
bunun bir de Y eşilaycılara teıvec· 
ciih eden tarafı vardır. 

Demek istiyoruz ki Kurumun 
sava~ temelleri sağlam gi;irünmü
yor. Yani bütün güven bir yemi
ne, bir söze dayanıyor. 

Oysa ki böyle büyijk bir ülkü· 
nün her şeyden önce fikirlerde 
kökleşm'eai gerek.tir, O zaman sa
nırız ki ijyel~Te yemin ettimıeğe 
bile lüzum kalmaz. 

fırsat buldukça camlan delip d••• ... - H ] 1 d _ı 1 d lcı ız n. a a~ tıyatronun ·.ıı.en ısı . b · , , • • ~· an • av u arın a. meyaan ar a, h-er h . d b . 1 ı u sııaya sokmak is~emiyorum, 
ya fırlamak ut.er gibı ihtiraslı ba· açıklarda oyun vermekten bina al- angı mo em sanat JU emız- .. .. .. .. 

1 '°'1arl etrafı .. ..t gibi · b l k l d \den ilerdedir. Bunu Muhsin Ertuğ- çunku ne kadar buyuk o.ursa olsun, 

mak! ~ ---•~·~b slu .... y~- tınl~ lgeç·ıış adzı mdmlııne et -er e, me- rul'a botçluyuz. Eğer memleketi-! tabi olduğu Ş&l'tlar Fransadan baş· 
ara .._ı.u.... aş ar gozwnun se a ngl tere e on a cı asr:n son- . k b' ed' 

·· ·· dir l d w d F-'-- b' d f ha mizde sanatkarlara heykel yapıla- 1 a ır yere uymaz za.nn ıyorum. 
onune ıc • arına ogru ur. CUAt ır- e a ~ _ '- b" d . li bu d J V b ·· d" ı · ı 

Pastahanenin kapıamdan .,,;.erken lad kt,.~ .ik' ·ı d" b·~ ıcııuı: ır evır ge rse g~ur a a- e ugun unyaca ma um canı ve 
..- ı -· ı neaı •onra unyanın ı .. .. .. akb I Şch" T' b .. "k F · 1 D il latif bir koku qtibayı kabartır. Kay- rinci derecede ti atr d mın :ıtatusu, must e ır ıyat- ı uyu ransaz tıyatro an, u eu 

y osunu vıe ram .. .. d 1 cak Fak d . d . 
makluı, Hindistan cevizliai, krema- edebiyatını y:aratını lard Güll'" romuzun onun e o a br. at erecesın e tıyatrosuna ve oyuncu 
L § 1. U d .... d.. k' h h L 
wn tabak içinde utangaç tavırlru-la Agob bu izni alalı üç çeyrek. asır gene u~un um 1 : c:yctinıe i&im ve sahip o!an!a-
hiribirine ao!mlup ~ sırala- kadar oluyor. Biz biraz geciktik ga· 1 Bu statü, elinde asalı bir çoban rıdır. Ve Bel• diycmiz Muhsin Er
mrlar, bareme yeni~ acemi ha· üba. Fakat bu gecikmenin sebeple- kıyafetirıde olmalıdır. Çünkü, sem-1 tuğrul'a Şehir Tiyatrosunu tevdi et
la~ ~kekliğil~ emrinizi beklerken ri hakkında mukayeseli yazıları, 1 bol telaklciye göre tefsir edilir. Ço- 1 ~~kle. tiyatromu~u~ inkişafı !çin. b~
sanki lisanı bal ıle k~crlar: yahut ukalalıklan bugün yapacak ban, eski zamanlarda etrafını seven I~ hızmet etmıştır. Her hangı bır 
. - ~u narin vücudlanmız size tes- değilim. ive koruyanlann sembolüdür. İsa' ya 1 tiyatroda şayet böyle ~ser seçen bir 

lim. Bı=de kıskançhk yoktur. Han·ı ............ jhıristiyanlar cçoban> derler. Cemi- heyet teşekkül edcr:e bur.ların ıni:-
gimizi canınız Qekene emrediniz. cŞ~irin evlenmesi>, Şina5İ her yelleri millet ve devlet haline so- 1 nevver gazetecj \'e ) ahut romancı 

Her İte de yararlardL Süslü kutu· ·halde tiyatro yazmak kabiliyeti ol·' kanlar, her hangi sahada irşat edip \ zümresinden değil, hüyük aktörh r-

~~~~~ ~~~~l 
lar lçmde hediye olarak giderkr, 1ımıyan büyüklerimizden. Fakat oyun- 'yetiştirenler bu mukaddes manada ıdea olması lazımdır. 

4 O lüks saloaların ikindi çaylannda ka· dalric:Şain hayata sadıktır. Belki de insaniy~tin birer çobanlandır. Ço- ........... . 
t)~":=\ J o O . O o rm doyururlar, misafire PC4kct çe-IŞinasinin kendinin kubbede kalan banın elindeki c!cğnek de telakkiye! . 
~ - - kilirler; düğün, IU'8Jl cemiyetleri aa-lbir boş sadas.ıdır. Şairin rolünü ya-1 göre sopa ve yahut asadır. Sopa dö- .. j~~ ~unlan, tıy~tr?~an çıkarke~ 

Cam Ye rl. ne k 8UÇ U k pencereler varı~. randevu beldiyeolerio üzün-ıpan aktörün sesinin güzelliği bu sa-: ver, asa yol gösterir. Birincisi kor- ~u~un~~~ . ve :ırdıgun. z~m~nki 
tülermi defetmeğe çalışırlar i bunla- dayı tiyatronun kubbesin'e daha hoş ku, ikincisi muhabbetle karışık bir atıl gunu azatlıgının neş ~1 bıraz 

in 11 d 1n cumlarmdn ---•-- kın)A•lh ci,._..le, rm üstünde bir de sır ortaldıklcn aksettirdi. Geline yüz-görümlüguw .. ı disiplin içinde etrahnı harekete ge• I karardL Fakat çok aiirmedı. Ruhun .,,_ g tere e pencerelere cam yer e .. .,_.ilAL ~& u"" 1 ı ı 
jllçuk tnkılması için denemelere ba.ş- kauçuk cam tullnılması tecrübe edil- vardır. Putabanede masa uzerinde I takmağa kesesi müsait olmıyan gü- tirir. l~te Muhsin Ertuğrul bu ikinci tekamülü için zaman zaman darbe 
allrnıştır. Londra ga2Jetelerlne göre, meğe ba.şlamru.ştır. Hafif bit' kauçuk beldiyern zavallı bir pastacık dile vtyi, şiir düzüp okumağa karar ve· 1 manad,• ideal bir çobandır. Ona Yeme!ti laztmdır. Yeisle çökenler 

tanı, yerine kullanllmak istenen ka.u- tabaka.sile kaplanmış olan camlar ~ise de anlatsa. Ne ~k mualluı,lrip de bunu odasında. meşkettiği~göre tiyatroya ~nsup her sanat-\olabilir, fakat yaşayan ve büyük ol
~~ğun kalınlığı cam kalınlığının ayni- üzerine kurşunlar sıkılmış, cam kınl- ae izdivaç vaidleri, ne sevgi yemin- küçük sahne, bu iptidai oyunu.n en 1 kar ai1edendir, kendilerini, hatta öl- mağa namzet ola.;ı fertler daima her 
\' r. Pencere kauçuğu pek ince, hafif dlğı halde kauçuğa bir şey olmamıf- leri ve, ne itiraflar, ne kavga bo- cazip parçasıdır. Falr.at işte 0 ka.-l dükle.~ zaman ailelerini korumak! darbenin altından daha toc.riiheli ve 
.,:, ~ffaftır. Cama iistfınlüğü de kırıl- tır. . murtulan dinler. Hele tenhaca bir dar. Gerç.i mahalleli, bilhassa imam, acun için bir vicdan borcudur. Bu- kuvvetli kalkarlar. Edebiyatçı mii-

~zlıg1dır. Kauçuk camlar, normal camlar gibi dükkanın lot bir kö~eki maaa- hatta bekçi V.:! süprüntücü temsil et-lnu, Muhsin ErtuiÇul'un sanat görüş- nekkidıerle tiyatro bugünkii tutuş-
tngilterede sık sık yapılan hava hü- şeffaftır ve ışığı aksettiriyor. d.. .. l ·· ·· F-'-- 'ki . .. ki · __ L·d l ıı . 1. fik. t ki k d d t l '-ya , U(llDU$se ne er. !for~ .. , aauıt tı erı ome en 580..I en can andn- erme muha ıf olan, fakat ır na· u arı ~v_g~ aıı ~s o araıı. ayn• 

aeuız aadasaz hepamı dider, seyre--1 dılar. Fakat bu muharririn değil Şe- musuna inandığım bir münevver ha- lırlarsa ıkisi de karlı çıkacaktu. 
Amerikahlann garip ka~unlan der ve 1'•itün bu 11rları bağrına ba- hir Tiyatrosu sanatkarlannın m'"ari-'na söylediği zaman. Muhsin Ertuğ· Çünkü iki taraf ta biribirinin kuvve• 

~irl""ik Am"'rikada Saint Lou!s to _,_. d .... ,, ... 1 la zln 1 b x.ıı sar, o körpecik vücudu çatalın ucu-lfeti idi Muharrir aciz kanaatime,ırul'un sanatkarlığı yanında iyi ve!tini ölçmüı olac.aktn . 
...,. " n ş.,.unn e .._an nn c re a6 takılıp sabili · d. 1 • .. b. dek. · iz · · uh bb ı· b. · l · 1 HaJ!..ıı_ Ed!L ~hrtnde oturan Kuk namında ıne- olarak şehirde dolaştınlamalan ya- na Sil' mm "erı ara- gore ız 1 tıyatro ma emesını, m a et ı ır ınsaın o u~una ınan- ~ ıu 

l'akJ.ı bir hukukçu, Birleşik Amerllqı saktr. anda paramparça olurken bile ağ- yanı Orta oyunu ve Karagözü göz 'ı •----------------------------

1 Cle\>leUer1nin kanunlarında rasladığı Pensilvanya. eyaletinde Riding ka- zın~ -::;-z· ~..ıı kalı__ _ önünde tutarak, zamanın adetlerini 1 G u· • N ·u· N AN s·ı KLO PEoı·sı· 
ta sa.basında kadınların iç çamaşırlarını "as arm oruw~ J:UD&aI, ~e-l göste~mek istemi~. Fakat .. b_unu a:ı- I 
t rip ma.ddel-erln kolleksiyonunu neş- '""ık yerlere asmalarına. kanun ,_,_ Y.oilu .Pas. talumelerinde maaa üze- cık hır frenk seyyahı gouyle gör-. 
elınıştlr. Mesela Oenubi KarolL"la'da ......, ..._. 
~aatın 1stedı·ği g'bı' sil"hlanm•• oı·a- Vt?rmiyor. Mlnezotto eya.Iet1ndek1 ka- riodeki üç ~ta!a b~ ~~ sa- müş. Mahalle halk.ile gelinin ayni 1 H a a n d 

• .,. -. D\Ul ise, saf bir maksadla olsa bile, bablıyan bazı kimseJerın 1'HU boz• odada bulunması seksen küsur &ene !S\ --unu rre~ 
l'ak: k:Ulsıelere gitmesi ya.sak değildir. openl, öptüğü klz veya kadınla derhal du. Bundan sonra. k* başlarında; evvel mümkün müydü bilmiyorum, ~ D e:;t-' 
ltonnektitut eyaleti dahilinde Klin- evlenmeğe meebur ediyor. tramvay duraklannda: faltat güveyi girilen bir odada da.-

1 

- Pazar P.iinü ( ...... ) pastahane- madın aıkadatı bulunması, ve ara· 
B 1 • t d k • • ki d sinde mutlaka beklerim. 1arında, duvaıldı bir gelin huzurunda u gans an a ope er en Seldindeki qık randevulannı da münakaşa yapılması hiç bir zaman 

istifade edilmesi dÜŞÜnLİIÜyOr duyamıyacağız. Bari bu dülııkanlar o1mamış bir şeydir. Tiyatro her za
paata yerine ~tli meyvalanmm man olmuşu yapmaz amma, adet 
aau.lar. Cemal Refik pİyeslerir.dc miimlıııiinü -seçmesi şart· ll l{ö~ıe, deri pahalılığı yüzünden 

tı Ulgarlstanda köpek derilerinden is-
tade edilmesi düşünülmi.i§tür. ULco 
~tesı köpek derllerl.nln di~r hay
ı at dertlerinden daha sağlam ve 
bri ?lduğunu ve bu derilerin ayakkA-
~ unallnde çok işe yanyaca.ğım ileri 
~erek bu hu.:;usta Ziraat Nezaretine 
ağlı baytarlık dairesi şefi Dr. Gii

tov·un sözlerini yazıyor. 
· l3aytar Dr. Gürov demiştir ki: .Bul
galistanda muhtell! cinsten üç bu
ÇUJt nılIYon köpe.k vo.rdır. Bu, büyiık 
:auıı servettir. Memleketimizde bu 
~eklerin yansına ihtiyaç vardır. 
~an yansı sistematik bir surette 
~ a ve derilerinden de makul suret-

lstifade e<illmelidir. 
ÇQ Garbi Avrupa memlcketlerlnde bu 
ı:ı .kLan yapılı) or. Kendi ııüiusu 70 
1UYonıı geç.en Almanyada üç buçuk 

~il:von l~öpek vardır, yani blzdekl 
~dar. Belt;!!: da, köpelcler kesilerek 

llht.iif maksadlarda kullanılırlar. 

Derilerinden maada, köpeklerin et
leri sa.bun yapılmasında, kemiıklerl 
de harikullde gübre olarak kullanılır. 
Bizde köpekler sa.rl hMtalıklan ya.-
yarlar. Memleketlmizde her se11e 
8,000 kişi kuduzdan hastalanır. Bun
lardan 20 si ölür. Halbuki AJma.nya-

Ratid Riza trupu 
Ankara da 

tır. J-hr halde henüz milli tiyatro
muz o günlerde pirea halini alma
mış, içtimai mcsele]er1e temasını ha
yat içindıe göstermeein.i bilemcmif, 

Ankara 2 (Tekfonla)- Sana~ hilcaye, plan, karakter denil'en şeyi 
kar Ra.fid Riza trupile beraber An- scznıemiştir. Yalnız diyalog fena 
karaya gelmiştir, Burada temsi11en• deği]d:iı-. Buna biz de komediain 
ne baflıyacaktır. doğumu denemez, fakat tiyatro ta· 

da. bu M.stalık bilinmez bile. BlMe 
ele köpek cln.slerin1n ısla.h edllmcs1 ve 
iyi cins köpekler yet~irilmesi zamanı 
gelmiştir.• 68 numara bir yalımn rihçemfaıde mevkii mühimdir. 

Bundan sonra doktor, ekmak kırın- nhtımına çarptı 
tllannm bile ziyan edilmemesi_ lazun Şirketi. Ha~n\n 88 numaralı va.- cCeve2'e Be.ben. 
g~len bu zamanlarda. bttıer kope~in puro &?Velkl gün Köprüden hare.1tetle Bu da hımilı: bir piyes. değildir. 
gunde bir ~evalık yiyecek ~ ,saat 13,30 da. 'Vamköy fskeleslne ya- Fakat iieı;dek.i makalderde bahı,c
farzetsek gunde B~ristanda ko- naş:ıtken tıornıstan edememi3, ve 1s- deceğim cinkrı..de> dev~ gir. 
pekler içln 3 - 4 milyon leva gittiğinl keJ.enln ft8t tMafmd&k1 llaıif Pqa miftir. Muharrir mevcut milli ~at
söylemlş. Bu lilebeple bu köpeklerin sa- yalımnm rJlıtımms. ~ bumu TO malzemesini bir 8&4.V& toplama
hipler1ndetı satın alına.mk öldürül- btr mikta.ı· ıçert ~. Bıbtmı ha- ia. ~~ bir tmılli.p ~ 
melerlni ve bedelinin de sa:h1pler1ne., sıra uğra.İııı.ştır. vapn, bumdan çı.- mvveHaık. olmU§tur 
satılacak köpek derlleıdndep ve etle- kan.Im-., yoleulan allıtanna ed!ldikte:n .. _. • 
'nden alınacak na. .... llo ~ sonra ~e ..ıw..-..ıı.ı.reis: Mtmire c.Berbeıı> ~olunu 09~ iki 711 l ;;___..~·· .--- ___ ........ - ~........ dini biı:d~ .kıp tebtıik etuıek ~ 

1 er S.u~vur. ~·- J 

Gazetemizde ismlnln bll'ltaA; defa 
geçmesi münasebetUe meşhur Haru
nüneşid'in tercüme! halini kısaca ya
zacağız. 

Bağdatttı ~i.i:ltüm &Ül'en Abbasi ha.
llfelertn!n beşincisi olan bu hüküm
dar MilMi 761 tarihinde Rey şehrinde 
doğdu. Hallfe Mehdl'n1n oğludur. A~o.
beysl Musa. Hfuil'den smıra. yirmi iki 
yaşında. iktidara geçti. 

Evvelce de Bizanslılara. karşı mu
harebeler idare etmişti. HattA bir id
diaya göre Üsküdara kadar gelml.şti. 
Ballteliğinde de harpler aıc;tı. Bizans 
imparatoriçesi İren'e galebt;_ ~<:lı. 
İstanbulu almak üzere tekrar Usıkuda
ra. geldi~i gene rivayetler arasındadır. 

Devletinin muhtell! yerlerln<k 1.<;ya.
na. kalkışan valileri tedıll etti. Zama.
-nmda Abbasi devleti çok iht1!3amlıydı. 

Harunürre..<-At deibdebell bir ömür 
sürordi. Rıryll zulümleri malüm ol
makla beraber, Şarkta Mil blr hü, 
kümdar sayıl~ır. (Bermeltileri 
katliama uğrattığını evvelce yazmı.ş
tık.) 
Ra.nınürr~ld 45 yaşında iken Milü

di 800 senesinde Horasanın Tu.s §eh
rinde ölmii§tür. -

Şöhretinin sebebi, binblr gece ma, 
sallannda ismi geçmesidir. Bu hü
kümdar, Şarlman'a bir !ıl ve bir su 
saati hediye göndermişti.. Bu .su saati. 
o zaman bütün Garpte hayret uyan
dırnu.itı. 
Omın yerine Mehmed Emin halife 

oldu. 
••• 

Tan pzetesinde Ulunay şöyle yazı
yor: 

- Evvelki günkü cı:Akşam• refikl
nıizde Bağdat halifelerin.den •Haru
nürr~idıin kız kardeşi (Abbase) hak
kında verilen ansiklopedik malümatta. 
Bermekilerden vezir On.ferle havleb 
olmam.ak ~rtiyle evlendirilen (Ab
base> nln bu abde riııyat etmemesi 
Bermekilerden vezir Caforle halvet 
zikrediliyor. Bu malümat, romancıla
ra mevzu olan ynnlış bir efsaneden 
ibarettir. Eenn~kilcrln imhası Hicre
tin yüz seksen yedi ~nesinde vuku· 
buldu. (Abbase) vıı.k:ıdıın beş sene 
evvel yanı 182 de ölmüştür. 

N01': Biz, esasen. bu noktayı kat• 
bir haldkat diye ıdeğil, «ÖYle bir riva
yet vardır.• dlyc kayd~tmlştlk. 
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[ ::' ı:ı: I S A A T ] Gördllklerim, :uyduk/arım KONUŞAN MUMYALAR 
Blr zanuınlar yolum cezayite raa·ımQddet sonra milkellet bir sofranın Şaban aganın anası t fgı.ıJ 

ıamışt.ı. Vapurda. ahbap oldu~ 1k1 ba.§Ulda muhal>bet edl~uk. Bu h&- Telr1ka No. 121 Yazan: SKENDER F. SER .... 
seyahat arkada.şunla beraber bu dün- k.lkaten pek zengin bÜ' d,.atettL C... • Dedi ve bu aöeıerl aöyleıüa. batı 111- - Hanlya, sevdiğin erkeği bllA "' 
yanın en meraklı ve acayip tehrlnl zayirln m~hur .şarabmdaıı fçlfOl'dut. O ta.riht!e, .l.tanbulun eheri ko· - Buyur, Mfa eeldin büyük h&· kanda, aell yütaek n cearetlly~ la.nıadın mı? ..ı. 
geziyorduk. Nihayet yorulduk. Ve bir Bir aralık ev sahi.hl: naklarınd.. olduiu sıibl. bir aralık nıml.. larla karıılandı. Bu karaklf" Belim. nllıa.yet bir Habef carl.JU11 olan Olbl semerle Şaba.kayı bllsblltiiı1" 
gazinoya oturduk. Ben bir sürü kart- - Dlinyanın her ta.rafını gemJm. Wzim evin de ahçıdan yana. bahtı ta ta~radan geliyor. Sobanın ya~ Şabakanın bu oekllde konUflll8Blll& leden çıkarıyorlardı. 
postal almıştım. İstanbulda.k1 ahbap- Fak.at şlnıdt maalesef seyahat edeml- kapanmlfb. Beyazıttakl kahveden: daki mindere oturtuldu: Önüne pi- tahammfil edemerot. Şaba.ka bunlara.: ıt 
larıma bunlardan blrer tane yazdım. yorum. Ddktorlar izin. verm.iyo~. (Pifirdiği.ni yerken paYmaklannızı rinq mangal çekildL Hatır, lteyf ao· Plrl paşa da tesadüten pad1şa.l:un - Ben ne yapayım? Pad~uı. 
Knrtların üzerine pullannı da yapış- Artık en büyilk :zıcvklm sevdlR'lm ve . · ) d. ....:nı ı · -~k rul •-en ...:~, "anında duruyordu. Ptrl neı... deı:'bal sözünde durmndı.. tükürdüıı.nntı 1' 

1 d ly. t d ıı...... 1 rd 1 ..,...,. yera.nız ıye i''""' eıı enn y.......... - ur.ıı; ......... ı .,.-r- a 
tırdım. Gazinonun garson ann an ı anı ı15uu yere en ge en sen~· . .. ·'- ibi d x.·1 Ard d C::-b f d .. üat •. te .. aaında söze ka01t1· ladı 
biriyle nn.~tahaneye yolladım. larla görilşmek... len agza l'i.Onur. gı .er.ı • ar a .. ..- .. an e. cm 111 ua .. ru,y ş k tl

0

1ml d dl d da - C. ablyl ..... n .... l edl dU ş.· 
Pek a

.,z_ sonra garson yanın .. n yeril Şarap kadehler! arasında k.allkaha- aelen gelene, gıdeıı gıdene. gorm.u1- Bır derde mı. ugr. adı, bap• - ev e e • onanma mu- ev e m............,e e yor . u!J' 
.... • k idi. ..ı:_ ralt h1m bir vazife alan Kara Osman g1bl baka bu ağır sözleri. padişahın 1' JI. 

klyateUl blr adamla beraber döndü. lar yükseliyordu. Nihayet ev sa.h.lbi Nihayet ıturna')"I gözünd-en vur• ,ııa bır azc mı ee uqe me • değerll bir den1zc1mlz1 bir Ha.bet kızı- tına gitsin diye söylüyordu. O~ ıf 
Bunlar büyük bir hürmetle önümde bize: muş, Şaban ağayı bulmuttuk. Şa- taylten duramayıp İstanbul ,-ol~u na feda edecek detlllz ya.. O zaman haremağalan ve perdeciler bu SoıJt , 
e{;Uerek bann sordular: - sız yorgunsunuz .•. Yatak odala- ban ağa Mengenli, knk kırk beşlik, 1 tutmuş. Melttuplanndan oturdugu Sarıcayı esaretten kurtarmak lçln Şa.- kula.k. blle vermiyorlar ve bilaJtl! ~ti 

- Affedersiniz etendim... Slz İs- nnızı göstereyim!.. d~. kısa boylu ve Jtanburcanaydı. Diğer yeri biliyor; Kağıda yazdırmış. Va· bakaya böyle bir vaadde bulunmuş, di~h hiddetlenme.sin diye bunlJ 
tanbuilu musunuz? .. Ben: Genç ve güzel kAtlbeye güzel gece- ahçrbaşılar gibi, mavi saltalı ve tal· 'purdan çıkınca o kağıdı göstere olablllrs1nlz. Halbuki bugün Kara duymamış gibi davranıyorlardı. it' 

- Eveti .. diye cevap verince yerli ler temenni ederek kalktık. varlı, sallandırma köstekli değil, göstere, aora sora burayı bulmuı. OSman !stanbuldald . nlpnlımıdan Şabaka bu vaziyet karşısında US t· 
kıyafetn adam lklncl bir sual daha Yataca~z odalar yanyana. 1d1. etr pantalonlu dili düzgÜn efendi Dinüyenier de hayretler: başka blr kadın dÜfÜnmüyor.. onu müddet 3akln ve hareket.Biz ~ 
sordu: Ve hepsinin aralannda da birer kapı 9 

lJd d ' ' _ Bu yaıta vallahi a,ltolsunJ .• böyle bir Habeş kıziyle ~lendlrmek cek miydi? 
Bu geceyi Cczayirde mi geçireeek- vardı. kı ıy ı. v • • N fk. l° f No k ll b öldürmek demektir. • •• 

il? Bu odalardan benim yatacağım.da Malum a, ahçının ustalıııı pılavın· ı e ıe atı ana •• a t ı. ne ece- Selim de bu fikirde ldl. Mesele eald 
s ~Evet ... Vapurumu:- bir şilep ol- ha.rik:ullde bit: saat tarşı.mıda derin dan 'belli olur. Evvela onun da pili.- rilcli hatun!:·. hararetini kaybetmlftl. Kara Osman 
duğu için ancak yann 0 !ed_ÇJ'l biraz bir hayret ve hayranlığa dil.ştük. Şlm- vına •Öz yok. Bir tarçınlı düğün k~· Ha.tun dıllılerden de.. Erkekler• gibi bir yiğit, Şabaka uğrunda heder 
evvel hareket edebllectğiz.. diye kadar hiç blrtıniz hayatL"IUZda zartrnall yapısın, haza pamuk, bır d= açıp fU mealde hikmetler de edilemezdi. 

_ o halde bizim ce.kndb bu gece böyle blr saat görme~lk. Nemse böroeği. tırtıl baklava açaın, u.vuruyor: Padişah Şa.bakaya döndü: 
.slzl bekliyor ... «Tenezzill etsinler bize Bu saat bütün bir duvıuı b~tan- katları ıoğan zarı. Dünyada koca yüzünden ha,ıgi _ HAIA. onunla evlenmekte ısra.r 
misafir olsunlar ... • diyor Kendisi İs- başa kaplıyordu. Blr camın arkasın- Evimizin içinde kim gözünün içi· kadının kahır görmediği) Hangi ediyor mu.sun, Şabaka? 
tanbullu ve Ist:ınbulluları pek sever ... da ve tıpkı bir tiyatro sahnesi ~k- ne bakın.amada; almııverecdc, kıza- kocanın brmna yar olduğu) Er- - Evet. Çünkü onu seviyorum.. ve 
Zaten orada uzun müddet de bulun- linde yapılmıştı. Bu sahneye 12 ta.ne cak fazla aylıklı kapıyı bulup gide- keklerin !)"iireksizliği, iyilik bilmez· siz söz verdiniz.. e!endlmbe sözlerl-
muştur. Biraz evvel postah:ınede gar- kapı açılıyordu. Her kapının üzerin- • . . k km d l li... nJt·· 1...... (Z 11 k • nlzl hatırlatmağ'a geldim. 
sonun elindeki kartlara tesadllfen de 1 den 12 ye kadar rakalamr göır.e cek dıye )um • or a~a a. d gı, n~ °.r ugul:b ) ) ;v~ : ::. - İyi amma, blzlın dlnlmlz, 1.ı.dl.-
gozum lllşmlşU Yanımda bulunan çarpıyordu. Etrafa tenbih, tenbih: an ç rnıı ga 1 a llt tt an vaçta iki taratın da rızaa ve muvata-
cetendb ye gö;terdlm. Pek ziyade Biz odaya glrdlğilmz zaman saat • - Salun yanında kanbur la~•: ledunıun, coıtukça co~mada... katl şarttır, diyar. Bu 1.şte yalnız ııe-
alil.kadar oldu. Garsona sorduk. sızın tam o~8:. gelml.ştl. l4te o anda. saa- çekmece lafı etmeyin: söz gehtı l .~şama kadar, yennde. (ahka- nin sevmen ve yalnız benim söz ver
buradn oturduğunuzu ögi'end!k. Eten- tın kuçuk: sahnesine bakan ka.pıla.r- (Sırbmda yumurta küfesi yok ya) mukum), orta oyunundakt halJaç mJş olmam bir mil.na i!ade etmez. 
dlm hemen beni gönderdi.» dan üzerinde alO• rakamı yazılı ola- d~eyinl.. gibi kimseye ağzını açtırmadı. Ye- Kara Osman İstanbuldnkl nişanlısiyle 

Efendisinin klm olduğunu sordum. nı birdenbire açıldı. Ve bunun için- Misafir gelip yeme~ine bayılan meği ön sofrada yediktm sonra, yol evlenecekmiş. 
Bir isim söyledi. Bu sırada yamnuza den bir genç kadın çıktı. Evet gayet yüksek zevat, ismini. aylığını aordu- yorgunu ya, çifte §ilte, çifte yorgan - Yaptığım fedakdrlığı unutuyor 
gelen gazino sahibi bu adını Lşıttl- güzel Y1 adpı1~ .. ibdllr ltuDkla ... Bdu bklrıni.Is- lar mı, herkeste !rem küm: ve battaniyeli yatağına yollandı. ml!sunuz şevketl!m? 
timiz adam hakkında bize şu lzat\tı panyo ansozu · ans e ere .. - _Ahmed midir Mehmed midir Tam üstündeki odada anne an- - Sancayı kurtardığın lçln, bu hiz-
verdl. nlmtnl sahnenin ortasına. kadar yu- • d d ı b b b met· · - ka· fa•- b kma.k ıst e · üd" Bi 1 h b ib'lmem· yeni geldi nem ve a ım a era er en yatı· ını mu ....,ız ıra em m. 

Son derece zengin bir zattır ... r u. z m ayran akı.şlarıımz kar- ı '. • · s· d ki . d.k Para, hediye ne tsetrsen vereyim. Fa-
NJrell olduğunu hiç birimiz bilmeyiz. §ısında bir kere döndü. Sonra hlU.1 DahP. ılerı vararak: yorum. ~. e y~ta arımız~ gır .. 1 

• kat, Kara Osınanın kalbinl _,ana ve-
f'akat senelerdenberl burada. oturur. nçık duran 10 numaralı kapıdan içeri - Refikam hem§ireniz boğazına Altımızda oy1'e bır horultu kı bog~z- remem.. çünkü ona benden zlyad!! 
Şehrin C'll yüksek yerinde bir şatosu girdi. Kayboldu. düş~üncedir; taamın nefisini pek ı lanmış .a!gırların hırıltısı haltetıruş.. kendisi salılptir. 
vardır!.. Görülecek yerdir ... Mutlaka Ev sahibi: . sevt>r. İşbu Ahmed veya Mehmed 1 ~yuyabılırsen uyu; (yangın .":ar 1) Plri paşa da padi§aha yardım etti: 
gltmellsinlzl. Hoş vnklt geçirirsiniz. - Bu saati bana dunyanuı en me- bcıındeniz gibi bir ahçımız olısal.. di- avazını koparmadan durabılırseı:ı - Zorla güzellik olamz. şevketllml 
Do~rusu bu macera bizi pek alaka- raklı, en üstad santçlsi yapm~tır. ye dokundurdular mı, ona da: dur. Muhabbet karşılıklı olur, derler. Şa-

dar etmeğ'e başlamı.-:tı. Maamaflh tek Çok masraf etti~ .. nmma pek guzel _ Bir gün iyi p~irirae, dört beı Bütün gece ldrpilderimiz kavuş- baka Habeş, fakat çok sevimli bir ka-
başıma bu yerli ndamm tekllfinl ka- blr şey oldu ... Goruyorsunuz ya her gün baştan savıyor! madı. Erl'c.ıli sabah ilk i§imiz., Emine dma benziyor.. onu İstanbulda baş-
bul etmek de istemiyordum. Bunun saat için bir kapı ayrılnuştr. Ve her ş ytan kulağına kurşun Şaban kadının yatağını daha ötedeki ye-' ka bir kulunuza çırağ buyunırsamz 
Jçln biraz nazlandım. saat başında. bu kaııılardıın ayn ayn ~ ed b. ) d 'emnundu Hasta 1 mek odasına, oradaki cevir: büfeyi öpüp başına koyar. O da bu suretle 

- İyi amma yanımda. arkadaşlarım genç kadınlar çı~krlar. Ya dans eder- aga • a .. lız er enkr it . l k te tabaklıkla.n, masayı, sandalyalar; bir Türk delikanlıslyle evlerunlş olur. 
var ... Bu geceYI hep birlikte geçirme- ler veya şarkı soylerler... ammı og unu yo ama.• .meme e beri e ta ımak oldu 1 Şabaka birden yt.re atıldı : 
l;e SÖ'l vermiştim... Onlan bıraka- Arkadaşlardan blri_: mektup yazdırmak gıbı sebeplel' 1 Y ş • _ Hayır. Ben hlç kimse Ue evlen-
mnm ... dedlm. -1'.~kin demlnkl Ispanyol dansözü gös~erip g~ç vakitlere k~~a~ kahve- Şaba;ı ağan.•.n ~.alda~ım gene a.k-, mek istemiyorum. Efendimiz müsaade 

Yerli derhal cevap verdi: pek guzeldl... .. .. de ıskam'bıle dalmıyor, ışını alabar· , şama kadar dunku yennde, ıoba ıle buyururlarsa, ölünceye kadar kendll.:?-
- (l'.Efendlıı onu da düşünüd. Zaten Ev sahibi gulumsedl: , daya vurmuyordu. Nazarlardan mangalın arasında mihman. Gene rlne hizmet edeceğim. 

kendisi her lisandan da konuşur. Ar- - Evet ... Onu Granada da tanıınl§- irak, üç senedir bizde. ya çenede, ya da şekerleme keJtir- Selim lafı uzatmadı: 
kadaşlarınız da sizinle beraber da- tım ... ~.ek .. neşell bir şeydi.. mede; keza ön sofralarda. - PekfılA. Haremde bir de Habeş 
vctlldlrler ... Tenezzül buyurunuz. Çok Bu soz uzerlne hayretle sorduk: Ramazana ıbirkaç gün var. Harem Gece oldu. Herkes yatmağa çe· cariyem bulunsun ... :ılın götürü'l! 
güzel bir gece geçireceğinize emin - Ay ... Bu saatteki kadınlar tanı- tac:.lı<Yında ko?.u•malar, sesler ak- k.ld' ş· d' d l d b Dedi. Şabaknyı derhal d~-ınva çı-

1 blllrsi 1 dıklarınızın kuklaları mı? ... ., ı: .. ı ı. ım ı e atımız a oyuna k . o a n z... . k 1 k ardılar. 
Birbirimize bak~tık. Arkadaşlar - Tabll ya... Hepsi scvı;llllcrim. settı: gar? gurç ~pı ~çı ıp apa~ması: Piri p~a - Şab:ıka çıktıktan son-

benden zıynde merak sarmışlardı. Kuklalarını totogra!larındıın yaptırt- - Şaban ağanın annesi geldi!~. korıdorda gum gum ayak sesı... r:ı _padişaha: 
_ Gidelim .. gldellml .. dediler. tun ... Şlmdlllk Alla~. rahatlık versin!. O gürültü ~rasında Şaban aga, Anne annem : _Şevketlim; dedi, kulunuz bu ka-
N'ıhayct karar verdik. Yeri~ adam ::v sahibi böyle soyllyerek ~a~ll.ll hemen yukarıkı ara k.~pı.~ı tık .~k.;u- - Kada., helayı mı bulamıyor, dının nhvallni hiç beı;enmcdim. Bu 

saat tam altıda gellp bu gaz.ınonun çıktı. Biz hnyran hayran santln onun- rup nnne anneme, suklum puklum: I nedir) diyerek dadımı aşağıya gön· kadar cürckar biı' Iettnnın hnrcm 
ömlnde bizi otomobllle alacaktı. de oturuyorduk. Bu bakl.Y..aten bir - Valdem Emine cariyeniz beni derirken, tenbihte de: dairesinde bulunması, diğer hntunla-

Heplmlzl de lıdeta bir maceranın sanat qsert idi. k .• 1 · ı · ,.... d d 1 
başında imişiz gibi hatif bir heyecan On bire kadar bekledik... Tam 11 pe . oz emış, ge mış. ırnı.saa e e er- ı - Aman mumla dolaşıyorsa, uy- :ın. da flkl~lerlni l!sad ve huzurlarını 
sarmıştı. Yerli ynnımızdan aynlırken: olunca santtcki minimini kapılardan senız bu gece kalfal~rın ya~ı~~a ku sersemliğile tül perdeleri tutuş- ıhlal edebilır. 

_ Ismlm Nahli'dlr ... Saat tam al- biri daha açıldı. Bu sefer dışanya. ya~ın. '?:'~~ı~ ~emşehnlerde~ bırının turursa diri diri yanarız~.. - Hakkın vnr. Lakin, şimdi bir Ha-
tıda otomobllie gnzlnonun önüne ge- kırmızı mo.skell genç bir kadın siizıil ey.ıırıe .. gotururum: beı o~ gun sonra 1 Hakikaten şamdanla hela a ta ı- beş tettanın1? zcktı.sın~an korkacak 
leceğlm dedi dil ve: «Kulağına blr şey tısıldrunnk da koye yollarım!.. deyınce ceıvabı 1 • wl ki yd k ş vaziyette değıllz. Hele Istanbula ka-... · ıs ı 01> ormU!ı; yıı.g 1 yeme er 0 un- d"r "'itsl de ötesl ' orad" d" " ü Haklknten dedlğl gibi de yaptı. t yorum!. dlye başlıyan blr şarkı almıştı: 1 . • .. ., n ·· nı "' uşun -
Nahli pek büyük bir otomobille saat söyledi. - (Müsaade ederseniz) demek 1 m~~·h ti° h 1 d 0. . Ek ruz. 
altıyn bir daklkn kala ga1Jnonun kar- Maskeli kadın kuklası pek sanatka- nasıl lakırdı~ Başımızın üstünde ye- .

1 
d me ı e ~can an. ıtıyor. • Selim, Şabakayı büsbütün yanından 

"lStnda durmuştu Dört kişi idik Ar rane bir tarzda yapılnuş ve giycllr!l- . A l . k ı tı er en, akıl kahyası bır Sıdıka ha-ı atıp uşaklaştırnınk niyetinde değildi. 
~ • • - 4~ • rı var. ce esı ne, ramazanı çı ar- . D h 1 d . 
kadaı:lardnn blrl "<>eu~tyle seyahat mlştl . uzerınde parlak belkl de sa- h • l k 1 y b ı nımım.z var. er a uyan ırtıp ça- - Bu zeki ve becerıkll kadın her 

.. " 6 • hl 1 t · sın; atta ay arca ·a sın. a ancı• .. (Ş b .. k d d rdlyordu. Vapurda onu yıılnız bırak- c aşlar, göze çarpıyordu. Şarkısı mız mı 
0 
~ gırtıı. a an agayı ız ırma an ne zaman bizim Işlmlzc yarnyablllr. 

mamış beraber getlrmlştt. bl~r bitmez 11 numaralı kapıdan içe- s· E • k d k yapsak 1) sualine , kiıhyn çareyi Diyordu Şn.baka, .. ı esir cariyeler 
' riyc süzül" k uh ld ıraz sonra mı ne ·a ın yu arı b ld · " Otoınobl!imlz Cezayir şehrine tepe- up a,,,.,o u. .. . w u u. arasına götürüp attılar 

den bakan. hakikaten şato gibi kos- Arko.daşlardan biri: çıktı. Altmı§lık, gozle~ı .şaşı, agzı, I Gece yarısı kilerdeı:ı üç idare lam- zaten limanda ±s~ula ldecek 
kocaman, esrarengiz yüzlü bir bina- :::..-. Bu saat değil, bir servet doğ- burnu yazma yemenı ıle kapalı, basa getirilip biri koridora, öbürü yelkenliler hazırlanmıştı Bir fu g~ 
nın önünde durdu Hep birlikte in- rwıul.. avuçları kınal; sırt1nda upuzun hır· ı h kafil l .11 bindir! 

· · H dl 12 d be L kl d ( . •. sonra arem es gem ere -
dik. Içeri ~~r~lk. - ay YI e ~Iyellm... Şu u, aya arın a me5t. Devamı ıahife 7 sutun 3 de) l!p İstnnbula gönderilecekti. 
Burnsı gorulecek bir yerdi. Kendi- 12 de çıkan kadını gonnek ısterlm _,.. .... ., __ ,_"_"'"""""'"' .. 'unmıuumııuıuuıı1tın1111m11nnn11mınomı-11111mıttn111mm111111111 

mlzi küçük blr sarayda zannediyor- doğrusu... kalktık. Ev sahibi kahvalt1da bize yazlı kadın! .. Çocuk kıpkırmızı kesll
duk. Her tarafta dünyanın dört kö- Ve bekledik ... saat tam 12 ye ge- sordu: mlştl. Mendili öteki cebine sokarken 
şeslnden toplanmış gayet nadide eş- lince ortadaki kapı açıldı. Beyazlar - Nasıl? Saatte hayatımın bütün bir şey daha duştü. Bu serer baktık. 
ya göze çarpıyordu. g~.ylnmlş bir kadın, bir hayalet glbl toyalan meydana. çıkıyor değil ml? .. 10 da çıkan İspanyol dansözü ... 

Ev sahibi orta. ya.şlı bir zattı." Ya- suzüldü. Bu tam sant ıa ye yakışan Fakat o benim tçin çok kıymetlldlr... Arkadaşım onun ceplerini boşalttı ... 
nında da çok körpe ve glizel blr ka- bir tlp~ll. Lfl.kln çok güzel bir kn.- Her saat başına eski bir sevglli Ue Vay vay vay. Yaramaz. kO.tlbenln 
dın vnrdı. Vakıa şu «körpcıı kellmesl dındı. Inceclk bir yüzü vardı. Bu se- karşılaşma ... Ne hAtıra değil mi?.. kuklasına ktıdar ev s:ıhiblnin bütün 
daha ziyade yenlleock şeyler için kul- fer a~adaşlnr: Vapunımuzun knlkmasına pek az scvgilller!nl topl:\yıp cebine doldur-
lanılır. Fakat karşımızda.ki o kadın, - Dle birde çıkan kadını da göre- zaman kalmışt1. Ev sahibinden mü- muştu!. 
tarladan henüz kopmuş, çlçeği bur- llm .. diye tutturdular. saade istedik. Tekrar blr otomobile Küçük kuklaları bir gazeteyıe sa
nwıda ve çamuru üstünde, çıtır çıtır Beoklcdik., Saat birde çıka. çıka. kim bindik. Yola çıktık. Bir aralık arka- rıp özilrler dlliyen bir mektupla. blr
yenilen .salatalıklar kadar körpe idi. çıksa beğenirsiniz? K-cndlsly:Ie bera- daşımın küçük: oğlu mendilini çıka- llktc bir gün evvel gittiğimiz gazino-

Ev sahibi kendisini bize: ber yemek yedlğlmlz kAtibe!.. rırken cebinden epıt!ı dlye blr şey ya bıraktık ... Lakin olur kötü yumur-
- Kil.Ubcm! .. diye takdim etU. Bir Nihayet yattık. Sabahleyin geç ' dliştü. Ne görelim? .. 12 de çıkan be- cak değilmiş?. Uikmet Feridun F..s 

Ş:ıb:ı.ka cariyelerin arasında dura
mıyordu. O, Piri paşaya tena halde 
kızmıştı. 

- Bu adam padişahın yanında ol
masaydı, ben Selimi pekfıH\ kandırır
dım. 

Diyor ve Piri paşanın arkasınd:ın 
:ıtıp tutuyordu. 
Şabaka hiddetinden kabına sığaım .. _ 

bir hale gelmlışti. Padişahtan bu şe
kllde muamele göreceğini ummuyor
du. Cariyelerden birçoğu Şn.baka. Uc 
alay ediyor: 

Şabaka'run intikaını . 
o günlerde İ.skenderiye Ş.!hrl ıngJı. 

şerden bir nürnuneydl. Knhlreden :. 
file katile ordunun geri hl.z."lletıe r 
de bulunanlar ağırlıklarlyle be~ 
geliyor ve gemilere yüklenlyordU:..n,ı 
Şehrin her köşesi muzaffer ·ı ... 

askerinin ağırlıklarlyle dolmuştu. ~L 
de edilen ganalm de pek fazla l . 
Plrl pa.,.cıa denizden ve karadan hart 
katı idareye çalı.şıyordu. . 

Böyle blr günde vezlrlazam, şab3. 
ka ile u~raşamazdı. Maamaflh şaJ>$. 
ka hiç bir zaman Plrl p:LŞanın aldıJI 
dan çıkmıyor: 

1 - Bu kadını serbes bırakmaıt:ı. ge • 
mez... Kara Osmana bir fenalık f'' 
pabillr, dlyardu. 

Ümeradan bazıları d:ı. : 1 
- Yalnız Kara Osmana değil. pad : 

şahıı. da bir fenalık yapması mulı"tt9 
meldir. Onu şiddetli bir göz hııpslJ1 
almalıdır. 

Dzmlşlerdl. Şabakıı - bu ihtimauer 
göz önünde tutularak - gerçeld~ 
şlddetll ve devamlı bir göz h:ıı;slll1 al111ınıştı; ne yaphl';ı, nereye gitt~; 
kiminle konuştuıw kontrol ediliyor ..ı· 
Haremı.ığalarına sık sık emriler ved. 
llyor, Şabakanın dalma göz önfıtı 
bulundurulması tembih edillyordU· 

Kara Osman da, Şabakanın isketl' 
dcrlyeye geldiğini duyunca 1htlfl1~ 
tedbirler almış Ye gemiden dışarı 
çıkmamağa başlaml§tı. Ş:ıbaka gf>S 
h:ı.pslnde bulunsa blle, onun tanınJll~ 
mı.ş birçok ndamlan vardı .. ~:;. 
bu adamlan vasıta.siyle her türlil W 
nalı~ı yaptırabilirdi. 

Kara Osman en ziyade bundan çc• 
klniyor ve kadlrgasından dı.şanyıı çıtt; 
mıyordu. Zaten ona Piri paşa da b t 
emri vermiş ve donanma harcJcC

1 
edinceye kad!lr şclv'e çıkmaması!l 
bildirmişti. 

Hasılı Şabakanın bir fenalık )'::P' 
mağa t:?şebbüs etmemesı lçln her tur· 
lü tertibat alınmıştı. 
Şabaka, padişahın sözünde durtıl11' 

dığını ve kendlslne ehemmiyet "er; 
mediğlnl görünce, Knra Osmıındll 
intikam almak sevdasına düştü. 

- Mademki müslümıın dininde ı1'1 
tarafın nznsı olmadan izdivaç ynpı111' 
mazmış. O halde bu lşi esa.sındnn bO' 
zan ve padişahı da sözünde dur:J'I~ 
mağa .sevkeden Karıı Osmandan 
almalıyım, dedi. 

Fakat, bulundukları binadaki gıiı' 
cülerden kurtulup kaçmak münıkil1l 
olsa bile, mademki Kara Osnınn I<tı' 
dirgadan dışarıya çıkmıyordu. onıl 
gemisinde öldürmek nasıl mnmıcill' 
olacalttı?. 

Şabaka bin blr hileye başvurdut' 
t:ın sonra şöyle blr çare buldu: 

- Limandaki gemiye yüzerek gide-' 
rlm ... 

Şaba.ka. bunu yapabilirdi. Lfl.kln b11' 
lunduğu yepı.en lima.na nasıl gldC' 
cekU'.> 

* Habeşlllerln milli Metlerinden biri 
de, intikam olmanın mukaddes bit 
vazife olmasıydı. Onların da .Arflll' 
vutıar glbl bes:ılan vardı. Vlcda.nın• 
karşı yemin ettlğl zaman artık ondatl 
geri dönemezdi 

(Arkası var> 

EV KADER! ğına hü.kmetmelis.iniz. 
c- Pekala. 

ğil, hayata yeni atılacak nikbin bir 
insanın meskeni ... 

de: Koskoca noter bunca vcsaıtıne kadar zengin varisini bu ıekilde, bO 
rağmen işin içinden çıkamadıktan hayat tarzı içinde kim tasavvur ede' 
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• 
c- ihtimal... 
c- Niçin böyle yapıyorsunuz) 
c- Oraları uğumız bir yer ııibi 

öyle yüz üstü bırakılmaıını iltecli
iimden. 

cNoterı 
c- Peki amma, orada neler ol• 

clu kuzum) - diye ıordtL 
«- ... 
cBir an düoünceden •onra: 
c- Bir facia mı ceteyan etti) .• 
c- Evet. 

cAramızda uzun bir ıük.Ut hü· 
küm aürdü. 

cKendi kendimi zorladıktan son
ra söze başladım: 

c - Bir facia, evet. .. Fakat sizin 
tahmin ettiğiniz gibi dc.ğil... Bu 
mr.suın harbin bir faciası ..• Yalnız 
ağı.çların şahid oldukları bir çarpış
ma . . Fakat bu iş, kalb:mde ebedi
yen bir sızı halinde kalnc-aktır. Doğ
ru söylediniz, beyefendi; ben, ha· 
yatta, namus ve haysiyete zıd hiçbir 

Nakleden: (Vi • Nft) 

fCY yapamam. Bu, elimde değildir. 
Vicdanım tamamilo miı.teriltir. 
Kendi kendimi itham edecek bir ha
reketim yok. 

cCoıkunlu.lda dedim ki: 
c- Hayır... Alnını açtk. yü:züm 

paktir. 
cAyağa kalktım. 
cBir zarf uzattım: 
c- Ne auretle hareku etmeniz 

icab ettiğini buraya yazdım. 
cCidden bütün teferrüaltna ka

dar yazmııtım. Ve 1tend~ine, tam 
aalah:iyetli vekaleti mnıımiyeye bun
dıırı ıonra da devam etmesini bu 
mektupla bildiriyordum. 

cKendisinden ayrılmeğa hazırla
nıyordum. Ayağa kalktı. Beni yazt
hanenin kapısıoa kadar uğurladı. 

cOrada, usul sesle: 

c- Mektup yazacak mısmaz 

c- le.O ederse, evet... Benden 
talimat almadıkça. bütün bu konut
tuklarımızda lir deiiıiklik olmı-dı· 

c- Ka,bolnn akrabalanmı dü
ıununuz. Onlan bulmağa uğraşı
nız ... Allaha ısmarladık. 

c- Allah selamet versfo. 
cElimi. mutad doı~luğu ile sıktı 

ve dedi ki: 
<- Fakat evladım, şayet bütün 

olup bitıenelri aöyleseycliniz, daha 
.i.abet ederdiniz. 

cBir an, tereddüdle yüzüne bak
tım. Fakat itiraf etmek ceaaertini 
kendimde ıene bulamadım. 

cKaçarcaaına oradan uzaldaştım. 
Yüli>ata Ragıp, parmaklarını aaa

bt uabt ma.aanın ütüne vuruyordu. 
Mınladndı: 

- Korkarım iti ıizin zavallı no
terin hallı varmıı .•• Bu gibi sırlar 
insanı üzer, mahveder... Şimdi de 
eminim, bize böyle içinizi dökmek 
ıureıtiLe hayli fttahlamışsınızdır ..• 
Demek, bu anlattığınız tarihtesı son· 
ra artık yeni hayatınıza atıldınız} 

- Evet, noterin yanından çıkın
ca, birkaç gün önce kendime seçti
ğim mütevazt eve taıındım. Burası
nı fakir bir taleıbenin odası gibi de 
süılemiıtim. Hayır, öyle abus bir 
tariki dünyanın m~•keni halinde de· 

cEaa.sen hayli güzel, gün güneş sonra.·· 
içinde bir yerdi. Penaeremin Öni.İa· 
de çiçekli bir bahçe vardı. 

cKonaktan ayrılmadan evvel, ka· 
pıcıya artı.k seyahate çıkacağımı 
ıöyledim, kendmle vedalaıtım ... Bir 
tek büyük bavulla birkaç çanta al· 
dım. İçlerinde huıusi etyaml.a Veh· 
bi papnın hatıruı kabilinden ufak.
tefek öteberi vardı .•• 

«Rahmetliye kartı lalbimde mu· 
hab'bet duyuyordum. Çünkü ne de 
olu beni büyütmüıtü; ve, o men· 
hus aırn öğrenm~ine rağmen, ölüm 
haündeyk<en bile bana tatlılık gös
termiıti. 

Bir miktar para da aldım. Oooo, 
çok bir şey değil, birkaç yüz Üra ... 
Bunları kendi yeni ismim~ bankaya 
yatardım. Bu minimini servetçiğe 
ancak başım sıkıştığı takdirde el 
sürmeğe karar verdim. 

cŞimdi mesele paıanın hakiki 
varisini bulmaktaydı. Onu hayatta 
asla görmemiştim. 

cBirçok teşebbüaler'e giriıtim, aa· 
ğa sola başvurdum, amma nafilıe. 
Netice elde edemiyorum. Hakikaten 

cBahsettiğim para bankada hala 
el dokunmamıı bir halde durmak
tadır. Gc:rçi hayatta bunca yıldır 
sıkıntılara uğradım, amma diıimi 
sıktım. Zira o yüz füalar benim de
ğildi. 

Lafı fazla uzatmıyacağım: O ta
rihten itibaren notere hi9bir mek
tup yazmadım. Ve, bittabi, adresim 
olmadığı için o da bana yazmadı. 

cE.usen bizim ihtiyar noter de öl-
müı. 

cNasıl yaıayabildiğimi •oracak
ıınız. Onu da kıaaca eöyleyivere
yim. Beşiktaş taraflarının arka bir 
soltağına yerleımiıtim. Oraya git
miş değildim, beni do bu ecmtte 
tanımazlardı. Söylediğim gibi saçla
rım bir jki ay içinde beyazlaşmııtı. 

Bıyık da bırakmııtım. Eskiden pek 
şık giyinirken şimdi babayanHeştim. 
Zaten elalem içine pek az çıkıyor
dum. Çıksam bile apayrı muhitlere 
gidiyordum. Tek tük becıi bilenlere 
raslasam bile beni yolda görünce 
tanıyamıyorlardı. Hem öyle ya, 
koskoca Vehbi Paıanın Karunlar 

bilirdi~ ... 

cŞimdi artık bütün muhitin naztt• 
nnda müşkülat içinde geçinen. 1teıı• 
di yağile knvrulan bir muharrir ol• 
muı. çıkmıştım. 

cBfr bakıma da talüm vannıı: ıİ' 
ra yeni alemimde, hatta kendi otut' 
duğum binanın içinde bir lise hoc•• 
aile tanııtım. Gayet mah1matlı hof 
bir adamdı. Önümde yeni ufuk!•' 
açtı. Bana gayret, cesaret vercfi. 
Onun gösterdiği yollar ü~rindell 
yürüyerek gazetelere. mecmualar., 
tabilere makaleler, eserler yazmai• 
baıladım. 

cArtı.k, yavaı yavaı mütehaJtıl 
olmağa baılamıştun. Sağdan •oldall 
aranıycrdum, eserlerime kıymet '/ti' 
riyorlardı, amma hayatta asla f aı:l• 
para kazanamadım. Zira, daiın• 
cid~i olmak, zaman modaaı üzeri 
palavra yazmamak yolunu tutmur 
tum. 

«Yaşadığım hayat ıekli bcmim gi• 
bi filozof mizaçlı bir adamı pekiili 
tatmin ediyordu. 

Rüsuhi, hüzünles 
(A.rkuı yat) 
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[j)QIS1AlMJ#iJSM~ffj1 Gördüklerim ~Kü~Şıl)f.WARı~ 
lngı·ıı·z takımı·le duyduklarım lltm:şEBBfSLERE FlllSAT _ 

Tobruk yeniden 
muhasarada 

__ L~-..1 K 0 Ç 0 K 1 L J.. N ~ A R Taksim muh1tlnde az para ile mü-
(Bat tarafı 6 ancı --.-ue) Fev.tallde &hvalln devamı temmeı apartımana çevrllmeğe mü-

) k ı 
mftddetınce gayrı muayyen libı- saltı dört katlı gentf bina 18000 llrnya 

Yapı aca maç ar olaya, daha öbürii abdathanc,ye ıerde haftada W veya Oo defa sntılıktır. Galatasaray Köşeapartımnn Londra 2 (A.A.) - BugiinJc{i 
kondu. nefredllecektlr. EmllldJ. Tel: 49010. - 2 Kahlre tebliğinin Tobruk koridoru• 

Çarpmtılan yatıfbran .S.dıkanım 

(Başf;arafı 1 inci sahif edc) 

F'enerbahçe ve Galatasaray 
bugün AnkaTaya hareket 

takımları 
ediyor 

tam odadan çıkacaiı aırada demez J R y NI AR FATiB n ıAu:ı.t MUldTLl:BtNDE- mm muvakkaten kesildiii rnanuına 
mi ki: 1 - Ş A 1 A ~ a. s. 15 btn liraya 111 zandım•nıı kn- :1.~ ~~ d~~= 

- Sinirleriniz ayaklanmasın diye tı1 İNGİLİZCE BfLEN _ Tlca.rt çille apartımanlar acele satılmaktadır. korid ~. e ır. • . 
söylemedim ınmna .aklamak olmaz. muha.berata ftflna, ve da.ktllodan an- Galatasaray K(ışeapartıman EmllkifQ • ona hiaia açm deYam ettiii bda-
Siz de farkında olmupunuzdur. Ka· layan bir Robert kolleJ mezunu genç. mtıracaat. Tel: 49010. -2 mm olmıuyor. 

ba ,__ •-"'ft"i l n _ _. blr ,. _,.._ Kahfte 2 (A.A.) - Askeri GOZC.0. 

Misafir 
muhtelit 

futbolcular şehrimizde 
takımla oynıyacaklar 

dm durmadan. hart hart ıını ~- ....,....,.. Y e m ten ..... p l'l aram ......... - BETONARME vtLı.A Blly1lka- Tobrukla. 1rtlt>atm dÜ§man hulfilüııe 
ıryor. Böcek, möeeii mi var da he- dır. Aqam. gazetesine A.C. rQm~ danın muteber )'erinde den1ze hllbn ratmen bozlnmadıtmı IÖylemlştir. 
pimize üııüııtürecek diye çıldı,raca- konforlu :telefonlu 7 odalı nadide gül- Kahire 2 CA.A.> - .Mterl IÖ:.CU, bq 
ğım. Şekerlemedeykcn usulcacık BiR BAYA...,.. DEKARATÖR - Obel lerle mUz.eyyen bahçesi 40000 ıtraya. günkü Kahire tebllğinde z1krcdll~~ 
yemenisini araladım. Bafı -cılk yara. San'atlar Akademls1 Tczylni aanatııır Galatasaray KÖ§ea.partıman Emlfı.kl§. Alman kuvvetleri arasındaki ırt.iba1~ 

Öntinıfizdcltl cumartesı ve paznr 
~erı Ankarada İngilizlerle. tarşıla.ş
Q' tekarrUr eden Feneıbahçe ne 
, a.Iata.sarny :tutbolculan bugün ayn 
t 1rı kafile halinde Ankaraya gid.e
, etıerdlr. Her iki klüp en tuv
tıetıı kııdroslle gitmekte ve aynca 1h
r./at oyuncular dn götürmektedir. 
kaaıatasaray kafilesi 2-t, Fenerbahçe 

filesı 26 kisidir. 
t GaJ:ıtasaray ekiblnide: O man - Fa
._"-'c, Salim, .l\lusa, :ı-:nver, Eşfak, Gün.:Z· Salihaddin, Arif, Cemil. l\lusta-

Ga7.anler, S:ıim. 

111 
Fcrıerb:ıhç.c ekiblnfde: Nuri, 1'1u:ım

s-ı~' l'llurad, Aydın, Zcyneı. Ömer, 
~ IJQnct, İbrnhlm, Melih, Esad, Naci, 
:ılın, Turhan bulunmaktadır. Yuka

~ctakl kadrolardan Fenerbahçe takı
nda Cihadın, Galatasaray takımın

~ Adnanın oyn:ıtılmıyaca.rtı anlaşıl
aktadır. 
ingııız futbolculannm 13 ve 1f bi

;ncıkanunda şehrimizde de iki mnç 
aııacn.kıan hakkındaki haber spor 
~hltınde çok ~niş blr alaka ile ko.r

nrnış ve b~ üstad futbolbula.nn 
;tstanbuln gclmlycceklertni d~ünc-
ek- oyunlannı görcmk üzere Ankn
~Ya gitırneğe hnzırlnıın.n meraklılar 
,. son karardan sonra .seyahatten 
ıaaı"e~rek heyecanla İstanbul maç-
rını beklemeğc başlamışlardır. 

l?ıa ~itatır futbolculann şehrlmlzdekl 
tıa çlarını Fener ve Gnlatasarayln. ya
ta CakJan hakkında. henuz verllmiş 
la ıı bir karar olmadığı aın.tadarlar 
?':lfından söylenmektedir. Bu hu
~ Calatasarnyla Fe11ert>ahçenin An
;ıa. ınaçlannd:ı. nlacnklan netlccler
en tonra tekarriir edecektir. 
İııguızıerln şehrlmlzde yapaca~ı 

~Çlann kuvvetU birer İstanbul muh
~ ti He olması ihtlnınll 1azladır. 

1 
11 rnuht-clltıerin bilhassa. Beşiktaş -
~ OYtJncu nlınarak en kuvvetll blr 

::ude İstanbulu temsil etmesi düşü-
lrnektedir. 

Londm radyosu dün sabahki Tftrk- halia kd galiba... , şubeslnden mezun Par18te Ar Detora-- Tel: 4'»010. 1 - 2 n1ha1 net1ceye kartı olan İngiliz ıwrı 
d ·"- hak tlt'te staj yapmış blr bıı.yo.n kum.aş ve- madını, kattyen aarsınadıkıru söyJN! 

çe neşriyatında İngillz takımının Tür- O gece sabaha ka ar u,. .. uyu ya kravat fabrikalarında. Des!.na.tör- KIYMETLt AJlBALAR - Buadlye miştlr. Bu irtibat teQ.cıi, hldJsel! 
k.lyedeltl ma.çlnnndan bahsederken getire. Ortalıkta .el ıürmediği ne lük, vitrin tezyini ve yahut film stQd- asfaltında geırlf ~ell met.resi 15 bl:rb.o gUn geclktlrmedl\?l bqka b • 
İstan\>uld:ı. yapılacak maçlar münasc- var kH Kel bu, adama hemen gc- yolannda dekaratör olarak çıı.11.§nUl.k liradan 1200, ~m 1J1 ~rhıde oer yapamıync:ı.ktır. ve bu hfı 
betlle İstanbul futbolünün t:uvvetlnl çe:r. Artık kelcilere git gel, ıaçlan istiyor. Aqam gazetesi 791 R. K. rll- metresi 40 liradan 215 metre arsalar. mevzıı bir muvaffak1r.et olarak taTIÖ 
bllhaasa işaret etmekle bu işe verdi- kestir; sekiz dokuz kere ziftli kel muzuna mfirncaat. - S EmlAklf. Tel: 49010. - 2 edilmektedir. 
~ ehcmmlyetl bcllrtm19Ur. İngiliz takkesini giy· ağaca bağlanıp çatır Al t bl'..,' 
takımında. bulunan oyunculardan rner .. .. , KALORİFERCİ ış ARIYOR - Fab- NİŞANTASI VALİ KOMAÖI CAD- man e ıgı 
kez muhacim, solaçık, sağlç ve sağ çahr ısoktur. w ri~ hususi müessesede ve apertı- DESİNDE - Halen ıra~ attyen a.p:ır- Berlln 2 (A.A.) - Alman ordulnn 
müdafi İngllterenJn profesyonel bl- Mesele Şaban agaya çıtlatılaal ••• man'I:ırda askerlikle 1ll.ş1A1 yok. ıamı- tıman inşasına elv~ll gem, arsalı Ba§kınnandanl~ın tebliği: Şımnil 
rlnci ilginde bulunan ve şöhret yap- Kızacağı, ayağını öpsek durmıyaca- ratındnn anlar, okuyup yazması var yert kıymetli blı; bina 3'1000 llneya. Afrlkada., Tobruk an cenup doğu~n-
mış :futbolcular olduğundan Ankara ğı ıüphcsiz... Akşam'da cCemah riimuzuna met- Eml!ldş. Tel: toolO. _ 2 dakl kn.l\V§l.hklı çnrpLŞ111nlı:ır, son ı;un-
maçlannda bllh~ bunlıınn oyunla- Artık hepimizde dört gö.z ve pan- _ 1 lerdc Alriln:q - İtalyan kıtalannın mu-
n büyük takdirle karşılanmıştır. domima. En}ine kadın öteyi beriyi tun.in. Şl.'IIRbrtziN HER SEı'UTTh'1>E - va!fakfyeUeri lle bitmiştir. Mtıhasnra 

• eller ellemez, belli etmeden besleme· İl.'İ FRANSIZCA, TttRKÇE - İkl İkamet veya 1radn elve~ll 100-25000 atındaki kuvvetıert kurtamııya t~ .. ~ 
Klüplere para tevzi edildi re baş, kaı, göz i~retleri. Kapı tok- lisanda daktilo, biraz da İngillzce bl- liraya kadar satılık blnalru' 1çln Em- biis edjll düşman gert püskürtUlmüş 

Lig mnçlannm birinci devresi ge- maL:larıı:ıı, maşayı, körüğü odun- len mütercim bayan,~ arıyor, eve de Iakl§e acele mfimcaat ediniz. Gala- ve ciddi kııyıpl:ıra uI?nıtılmı ır. 
çıcn haftaki oyunlarla nihayet buldu- luk kapagvını sabunlu bezlerle sil- 1ş alır. JB. Pootıı. kulu.su 1281. - 1 tasarny Köşeapartmınn. Tel: 49010. Alınan savaş tayyareleri Solhun 

_ 2 cephesinln ikmal lşlerlne yarnyan Jn .. 
ğundan lk1 ay devam eden bu kar§l- dirme; cezveyi, ibriği, sürahiyi, bar- l.1İKSEK TiCARET l\mZUNU - -------------- gUlz demiryolunu bombalamış 'ite s dl 
laşmalar neticesinde elde edllen saha daklar. filcanları kaynar aularla Fransızca, Türkçe tercümeye vakıf 22000 LiRAYA SATIUK APAKTI- Bnrranı ve Marsa Matruh chnnndnkl 
h11S1latının Jki bln llrası blrlnei küme yıka~ tecrüben gen" muhasip ehven şerait- llAN - Üç kat dörder oda geniş fc- 1~ tesislerine cfdcll hasarlar verll-
klüplerlne gösterdikleri !ru:ıllyet nls- • .. 

t 
ıc iş aramaktadır. Kefalet, referans rah kontorlü gcllrt 1470 llrndır. Maç- nıtşıJr. 

be l.nde nvans olarak t.cvzl edllmlştır Ramazanın arife gunu. A~nğıki vereblllr. Tallplcrtn Beyoğlu PX 2065 ka karakolu karşıısındnld 80kaktan gi- Şimdiye kadar elde edilen malüma-
Bisiklet müsabakası taşlıktan acı ncı bağırtılar koptu: H.A mektupla. müracaat. - 2 rlnce sağda üçüncü Kuyulu Bo.stan ta göre L1byada. çarpışmaların b:?.Ş-

S Lim · · · ı sokak Gül apartımanı No. 6. - 3 cU langıcından beri dokuz binden fnzla 
Sarıyer Halkcvi tnrafmdan tertip - u serpin!.. on yeb§tınn ·• BİR TVRK KIZI - Avukat ve ya- dalreye müracaat. - 1 esir alınm~tır. Bu eslrlcr arasında 

edilen 42 kllometrellk blslklct yanşı Lokman ruhu yok mu) Koşugtuk. hut buna. mümas11 yerlerde iş arıyor. 1iç General vardır. Birçok toptan, 
pazar günil Kefellköy ne Mecldlyekö- Emine kadın mangala kömürü dol- Az daktilo esk1 harfleri okumasını b1- FABRiKA YE MATBAAYA ELVE- başka. 814 IngUiz tankı tahrip edilmiş 
yü aıasında yapılacaktır. Bu müsa- durup hamamcığa kaymuş. Yıkanır· lir. ~amda s. T. rilmuzuna. nişı.t Bin BİNA SATILIKTIR - Ca.- ve ele geç1rllm1ştlr. 127 Ingillz t:ı.yya. 
b:ı.kalara bütün tanınmış blsitıetçller ken prkadnk düşüp kendinden geç- ğaloğlunda fabrika \'e mntb~a 1ttlha- rcsı de d~rülmf~ür. 
iştirak edecektir. mi~. l'tlALiYE j ·ı.ERiNDE İHTİSASI Zlll!l elverişli betonarme yeni bir bina Sidi Rezek' de alınan 

Sıdıl.:anım, öfkeli öfkeli gene OJ,AN - Eski ve yeni yazıyı mü.kem- satılıktır . .Alt.şam ida.rcslne müracruı.t. 
Birinci devre maçlarında arada: melen blllr. Askerllkle 111şlğ1 yok. Or- 'J'eleton: 20681 - 11 esirler 
klüplerin aldıgı"' dereceler - Bütün kabahat §U ikbal k1%da. btaunyaşa lmı _umblrasllTurikşlerdbaey ;alıc;ı.,r:_e~cc~~ ANKARADA OTURAN Bia AİLE - Ro ... a 2 (AA.) - Stcfnni ajan• 

y k k · t d·w• · d söy- '"' ... ""' Bu kış İstanbulda. blr veyn. lld ay kal- ıınu1 Mannarika cephesindeki mı· Blrlncl ve iklnci kfune klüplerlnln ı anma 15 ~ ıgmı uymuı, kendlslne münasıp bir •· anvnr. Ak-
ı lb ahim h bur- ..., :.ı~ ma.k ii?ıere lkl kişi için, 1Y1 alle yanın- habiri yazıyor: Dün, Sidi Rezck 

1.ştlra.k ettiği llg maçlarının birlncl ese ya. r paşa amamı şa.m gazetesinde 110.n memurluğuna. da. k rd lk1 •~ ır 
devre.si geçen hafta.ki tarşııa.şmnlarla numuzun di.binde. Hiç değilse h'en müracaatı. -2 ' mer ez ye e veya. gen~ b çevresinde alman esirlerin sa1,sı 
--na e ..... t..Hr. Blrlncl kum" ede Gala- götürüverirdim hatunu... oda anyor. Banyodan 1sUtade, kalori- 500 den fazlaya çıkmı~tır. Esir'er 
'7'J .""9... ~ fer ve yüksek kat için uansör prttır. d 1 · · 
tasaray bir puan farkla blrlncl olmuş- Baygını nihayet ay:ıltıp yataiına EVL~DLIK AKAYANLARA - Or- Sıcak 8U ayn tuvalet, mutfak veya arasın a ngılız kumandanlarınd n 
tur. Beşiktaş ildnci, Fenerhahçe yabrdılar. Bir de bakalım ki erteai taköy iskelesinde Mecidiye KöprQ 50- ofisten cÜzı Sstlfade ve hafi! h1zmet .tuğgeneral Miers Reginald de bu-
QçihıcQ, İstanbul.spor dördüncildllr. sabah gene baıı yastıktan kalkmı· kak 26 No. da Ocüncn katta dokuz arzu olunur. Görüldükten aonra kira lunmaktı.dır. 

Dört grup haldaln~o- Baya1p1ılan lklndcl yor. Ateşler jçinde sergi. frını:~da.v=~:ı~~~~!aiuk ev- şartı konuşulur. Akşam Kfiçilk ua.n Bu
1 

muhabir, 1ayrıca düşman tay· 
kiime maçlann ua ç grupun a Hemen çağırılan, kapı komıumuz ınemunı \'asıtaslle cAnkara:t rümnzu- yare erinin bir talynn askeri hn ta· 
Kurtuluş, Kadıköy grupundn. HllO.l, Dr. Fethi bey koltuğuna dereceyj 

2 
_ İŞÇİ ARIYANLAR na izahat yanlması Te adresi blld1r- han~sini bir çeyrek saat mitralyöz 

İstıınbul grupunda. Davutpaş!l, Bo- k d 39 b w .. .. mclcrl rica ol\U\ur. - 2 at,..,iae tuttuklannı haber v-rm_, __ 
~azı,.ı ,,.,,..,punda Anadoluh!sar blrlncl oyup a uçugu goruncc: ..,.. , ._ ~ 
6 ~~M En t~~ 
olmu§lardır. - flüenzal •• yı bastı. ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR - El\ll,AK ALMı\K İSTEl.'ENJ,ERE -

Evin jçi o mcnhustan on beı gün Askerllklc alakası olmıynn gündüz ve 500 Uradan 250,000 llraya. kadar bir Şili kabinesinin bir 

iki
• evvel kurtulmuı: bulaşmadığı, ya· gece bir husust hastanede çalşruı.k mllyon liradan fazla kıymette eml~-

Mareşalın lngı'lfere mu··sella"'h kıp yıkmadığı ıerd kalmamı,. nzere blr asıstruı doktora ihtiyaç var- kin satışı büromuz:ı terlredllmLştır. toplantısı 
Gördün mü olanları §imdi? Bir dır. Her gün saat 6 da 80093 tele- Almak 1stcyenlerln müracaatınn. Fer- SantiaR'o «Sili» 2 (A.A.) _ Şili ·· ı "k t fon. - 1 dl Selek Türk emlft.k bfirosu Ankara 

ffiU a a l k t'n 8 arıtıyor daha buyurdu; bu erbain içinde cnddesı 9911 Adalet han No. 3 tele- müdafaa meclisi dün toplanın• tır. 
(B şta i h' uvve 1 1 kuyr1Jğuna zatürreeyi d'C katacak Kb1YAKER ARANIYOR - Tecrü- fon: 20607 Toplantıdan aonra Hariciye N:ı.zın 

h a rafı 1 nci sa üede) desene... beli kimya işlerinde 1htlsa$ sah1bl blr şunları söylemiştir: cBeynelmilel va-
~va ve deniz fislerindenı ve {Baştarafı l inci sahifede) Fethi ib'cyin fikri hastayı Haseki kimya öğretmeni aranıyor. İstanbul BEYAZİT YAKUP AÖA 1'1ABALLE- ziyıc1tc hası: olan ~rginlik dola:>ısi· 
l ansız kara su1anndan istifade Büyük Brlta.nynnuı bugünkü nüfu- hastanesine yatırmak. Gel de razı P. K. No. 585 e yazılması. - 2 Si - Kazancılar ııok. 4 numaralı arsa le Amerika kıtasının müdaf aa!ı me-
!lıkanlan da araşlınlmıştır. Da- su takriben 46,750,000 kişidir. Bunun ol. Şaban ağa asıl buna küplere bi- satılıktır. Marmaraya tamamllc M- selesini müzakere ettik, Şilinin mül-

ha ilen giderek tahmin edilebilir 33,250,000 si. yani 18 milyon erkekle, ner. HİZMETÇİ ARANO'OR - Dört nQ- kim çam ve meyva a~çlan bulun:ı:n ki tamamiyetinin muhafaznsı için 
1.. 17,250,000 kadın, 14165 yq arasında-

0 
d d d'V d k fuslu blr aile yanında f:V 1şlerln1_gör- elverişli bir arsa görmek lçln içinde- b•z.ı tedbı"rler alınmı .. t > 

l\l Afrikaya l'unus yolundan dır. NLsbeb edilcceıı: olursa, bu har- o a ve yanın a ıger o a, o· mek için blr kadın IA.."'1I11dır . .uıtek- kilere görüşmek için de Süleymanlyc .. N ~T . A ... ~· l 
Lnııver kuvvetlen gönderilmesi, bln 27 nci ayında sanayide ~ ca salon, hıela bulunan koridorla lllerln Nlşantaşı Gil.zel Bahçe sokak Fetvn yoku~ 35 numaraya - 1 azır .. ı ının men a ·ıtn ının 
lı .... -dınlann -•~An .,,........,., Büttil" Har- merdiven kapısı kapanıp kilitlendi. Çamlrbel apartıma.nı (7) No. rnUra- I""Üdafr a~na yardım edeceğini ili ve 

attft. İspanyanın lr:P kanşınası ...... ............. •--.-·· ,._ ACELE s~TD.IK EV sul•A- h · · r- bin '8 1nc1 ayında çalıfanlann .sayı- (Aylığımı iki mecidiye artbnrııamz caat. - 1 · ' - wuıa - etmıııtir. 
~tiınnU varsa, Cebelüttank bo- sının rn'- n ... "-d· .. •-. :Len bakarım) dı"yen Ta'-uk dudu, met Nakllbent Şifa hamam caddesin- ~==.,.,._...,..,.,.....,.,....,...,.,,..,.._.,.,=, 
"' ,.. ""' .. u.ııı~w.ı ~ o0 A BİR ÇAl\IAŞIRCI BİR HADDIE de üç kat üç odalı nıatbah balkonu ""'""'"""""'" """""" '""""""' """""'""""'"'"' 
azına karşı bir hareket için Bu harbln 1lk senelerlndekl mühim- hastanın yanına kondu. KADIN ARAN1YOR - Şlşli son ıstaa- olan ev $1.tllıktır. Bahçekapı eeıru B. El1LAK SATIN ALMAK iSTİYO-
~..sadan geçit verilmesi isten- mat sanayll, ~ hart>1n dört aeıie- iki gün sonra dudu mütemadiyen yon dura~ Cafer Tayyar Kankat Cer- han 6 numaraya - 2 RU1\I - Satmak lstey<'nlerln rn ıra· 
ı... 1 s1 zarfındaklnden çok daha. sOratıe . "d 1 ed 
·•ıs olsun. Her halde Almanya, yUlcselmLltın Şimdi m1lhlmınat aa- ıçerı en ses enm e: raht kllni~ine müracaat. - 1 SATIJ.IK 3 KATLI APARmlAN _ cantlan Ferdi Selek TOtt cmltı.k bti-
.\frika harbinde sırt1mn kolayca nayllnde bit mtıyon 1man ça}lflYor. - Koca karı fırınlar gibi yanoor Tramvaya gayet yakın ktırgir beton rosu Ankara caddesi 99 1 Adalet han 
l'ere gelmesine razı olmıyacaktır. Geçen harpte bu tadar 1nsan ~- da tı~e ekmek iateor: paatmnwa, su- 3 - SATILIK EŞYA apartıman satılıktır. Pangaltı Barut- No. 3 Telefon: 20607 

~ mamı.ştı. cuk ıateor. Bangır bangır bagınor. hane Çamaflr fabrikası mkU No. 74 O Rl 
Unun ilk çaresi Fransadan ve Parl!mentoııun lca.bultme an.ettiğim Vazgeçtim ilci mecidiyeden, deli di· ACELE SATILJK KELEPİR OT-O- kat s müracaat. _ 1 5 - M TEF ER K 

~ıısız A!rikasında.'1 istifade et- kan.nn 90t dddl blr mahiyeti oldu· Yancs olacağım. Bundan alın beni ı.. MOBİL - Halen takside çalıfıyor. 936 - -
!tektır. Almanya., Fransanın ça- tunu gizl~eğim.ı Artık canına tak dediği ve oilun- M. Doç aahlb1n1n tafraya gltmeshıden EMİNÖNttN'ttN - En gftae1 yerinde 
r .. ...: Teklif edllen detif~ltlerln ana d . d d d w . • satılıyor. <Salıpaazrı NecaUbey Cad. tramvay dwıı1'. mahalli yanında çok 

ÇOK TECJdJBELi LİSE PROt"'ESÖ· 
Rtl - İngilizce, Fransızca d"meı: 
verir. Mektep talebelerinin der l • i 
hazılatır. Her yere gıder, şer"!tJ r 
milsalt. Akşamda R.R. rümnzuna 

-ız zamanında hu fırsatı kaçır- hatlarm<San. bahseden M. Churchlll an ~ a um uKu llÇın. J>encere- Bakkal Zek.ll - 2 Jtlet: bJr dükJcin nakfi dola)'JSlylc 2-3 
lrıaı, elindeki btitün vasıtaları sözlerlne fU suretle denm etmışUr: den aaa~ tutunarak mu~.faaı boy.la. sene müddetle devredllecetilr. İstck-
kuuanacaktır. c- 1. Aakert çalın münte:huı il mıı. Öbur J?ence~den goren Emine SATILIK OTOMOBİL - 939 m.odeU illerin Galata Gümrük soka.ık Kürk-

F 
oldulu halde elliye çJıkanlmı.aıb.r Her kadm Jıaydı palaa pandıru oraya. spor dört alllndlr u kullanılmıf Mer- çtıbqı hanında Baha ömere mürn- ALMANCA DERSLERİ - Usulu t.Cd· 

rlsi mükemmel Alman bayanı Alm:ın
DEVREN SATll.IK _ İstanbulun ca dersleri "ermektedir. Pn"zrdan 

klbar, '•lek bJr mevklinde bilJÜk blr maada hergün snat 3! den 7 ye kadar. 

ransanın Mihver tarafında tea lS,5 YafUldan itibaren ıtendÜennl .Yoluna yoluna çığlıkta: cedes markalı bir otomobil Telefon: caat. - 1 
l§e k~a.sı Amerika - Japonya tescil etrnete bqlıyacaktır. _ Sen yemek mi piıı.iriyon, ~ok- 41845, Galata, Pe~pazar, Aslan 
lt 2 E k-.. ..AA•- h " han, kat 3 numara 9 m - 3 onuşmalan üzerinde de tesir · r ""'• ,..._..., erkee 11-18 ara- aa bu trarıyla İf mi piıir.iyon herif) 
tösterebilir. Almanya, belki bu aında teeıcll edlleceklerdlr. Gocamsın, elbet pkanınm. Hem 
b ı. Blok halinde :lhtlynUar yerine .ı:.. 1-1 d ld v 

lkırndan zoru Rrttınnaıun Ja- ferd fe.rd iıhtb'atlara ebie1nm1yet ve- ne ~· e a cm en. garın o u~u 
l>onyaya cesaret verec~"tne de rllecektlr. aa.lıcliyon) Beycnmıyon mu beru ?. 

~ olabilir. :n~ b:w~t=~ Şabaıı ağayı ara da bul. Ramaz.a· 
Fransa, Almanyarun lstedikle- makta. kil Bundan aıra daJıa. btl- nm ortalan. Kuli ferll kadın, erkek 

l1ııı t.abul eder mi, ne derecey~ yük b1r rol oynıyacaktır. Bundan misafirler iftara gelmede. Şimdi ne 
~ar kabul eder? Bunu uzaktan böyle 18 18t1Ddan 6n1ln bCltiln ka· yapacağız) Ramazan içinde boı 
ltestınn . . dmla.r, Meal Nezaretinin emrine Uçı nerede) 

ek mümkün değildir. Po- Amade olacaktır. s.dıkanım ı•• mütalia l>eya-
litlka da bir nevi allşverl§ olduğu· Tepemizde W Ub&ba ~. Bi- mnda: 
tıa ~ eri}enl a?ınan 'IPa,,_,lıklı ?1 2lti1l ltıtlmall, bb1 Ja&fa akıııJarı. Ha dj _L 

1939 1'10DELİ - As müstamel Gra
ham marka llstikleri yeni blr oto
mobil gatalıktır. Müracaat. ,-eri tele
fon 23141. - 1 

SATILIK OTOMOBİL - 1931 J'on1 
V.lktorya kupa. fkl b.p1lı araba. 1 
lAstlk C500X19) ve yenI akibntıl'6rle 
beraber. Her tilrlft yola fevtallde eı
nrlfll tıp. Ankara. T.C. Ziraat. Ban
ka81 Um. mlkıllrlük nuılıabent itleri 
Müd. Münir MaMartL mtlıacaat. - 1 

eıure v e • -ll'U mtıer lber aman --A -... ... - ol• -. y ~ni& ço14>ayı, 11ebzele-
l>aa&rıığa ve iki taraf menfaatle- manm hıncım b~·~;.Btı de ri. pillvı aradan çıkareın: bareiJ, 4 _ Kiraldi. SabhJC 

~ İstlklttl cadde.si 133, No. 6 milrncı.nt. 
bakkaliye ve mezeci diikkA.nı. Her 1şe ı 
elverl§Hd.lr. Müracaat: İstanbul pos- ·------------
ta :tutusu. 239. - 3 RİYAZİYE - FİZİK DERSLE&t -

Bia VNivEBsiTE TALEBESİ _ Muktedir blr Use muall mı ort:.:n ıt-
tep ve lise Wcbelerlnc Rltnziye - F ıcilc 

İ11 bir alle 1&lllllda. pans1:yoner ola- demerl vcrl:yor. Alt§anıdn A. D. o ct
ralı: kalmak ıstfyor. İstıyenierln S.H. men ~. e mektupla mür.ıc:ıat. 
Kimya rilmuzu ne Akşam gucteslne s 
mftracaat. - ı 

-JS'r.umm.DA - 2 bin iri. bir arsa 
her tara.ftan denize nazır iraılı yeni 
imar p1lnı hartıam ftr. Acele satı
lıktır. Mtlraeaaı TUs1m Şehit. Muh
tar No. 4 )'Ulbane,.e. Tel: 43488, - 2 tlotıı Uygunluk tartısına bağhdır one. göre hnzırlanJyoruz. baklavayı imklın yok ~z. V e7r 

ÇOK tYi İNGİLİZCE BiLEN -
Londra ünlversltesl edebiyat fakül· 
tAıs1 ~u bir genç ehTen ş:ırtıarla 
İngllbı:e, Fransızıca dersleri ~rlr. 
Terctime ve muhabere işlerine b&Jtar. 
Lark rumuzu ile gazctem!ze müra
caat. J 

.\Jıcat şlmdid akla gel talı• Hepbnls de uanı1 dereeede oaJıf1- nıecilerdeki Haadan aldmnz. derac- !60,000 LİRAYA - t.tık1l1 ca&lesl- IATILIK APAB.TIMAN ARANI-
ltlin M enn-•-ın en - ~ ve çahfrnap denm ecllyonız.> niz aiza kor komu anlarlaıı ada- ilin merlı6ezlnde btlytlk mataah ~ 'l'OB - MaıQta., Nl§antaş. Ayasp::ı~ Bin İNGİLiz BAYI - Ehven üc-

' areşal Pıı:ı.GO..u Fransayı mı l'efe korlar. Benim kızın :lcayna· katta alb. daireli tıymetıı aparUmt.n taraflarında. Daireleri 5 ııc a odnlı ret.le mfiltemmel İnglllz Usan deruerl 
~nyaya harp Aleti yapmakta, Amerikada §İmendifer tur Hurıid efendi arayıp bulaun Eml&.tış atmatta4ıf. Oalatuln.J ferah bir apaıtmıan aranıyor. Fnzla verecektir. Çok kolay ve seri mctod. 
.a.ııgııız ve Amerika düşmanlığım 1 • T" düzenbazı!... Köteapartıınaıı. TelefOn: 49010. - 2 katlı olması §art değildir. Den13 gören l 11Engllşhman11 rumuzuna. gazeteye 
Uatüne çekecek dereceye götür- ame eaı • grev 1 an Hurfid efendi Beyazıt, Parmak.· ı.ALELD>E - 'l'raml'a1 ve Ordu tercih ~ir. İstanbul posta tutusu mürncant edilin~. - 2 
inek etmiyecek kapı, Sirkecidelci ahçı kaLvelerinl d 0 beter tıpr i 337 ye mufassalan yazılması. - 2 .-------·----... 

. ten, bizzat Fransız :-fkA.nnın Vqingto,n 2 (A.A) - Rooae- yokluyor. Yok oğlu ırok. K.arııya ~~~a~! =~ 40-80~ 1 MF.KTUPLARL'.'IZI ALDIRDllZ 
Çirkin bula~ağı hallere duşm.ckten vdt tarafından fimendüer eendika- geçip Tophanedeki kahvede Şaban Uradan EmlAldf satıYor. Oalataaray nm~AL~A tal~ ~~:~ l oat:temtz ldo.reha.ncsinl adres 
~eceğldir. lan ne §Ünendifer amelesi mümessil- ağayı yakalıyor. Dmer dökliyorı Köşeapartıman. Telefon: 49010. - 2 atclye ve terzihane, doktor mu yene-; ~~k göstenntş olan lrnrflcrl-

Necnıeddin Sadak leri arasındaki ihtillifı hallctmeğe - Ya§lı kadın almanın ayıbı yok, hanesine elverlşlldlr. Tnltsiın c mhu- en 
b memur <e"dilen hususi komitenin rcisi,sevabı var. Ahretini yapmıpn. 1!000 UBAYA BETONARME VİL- rlyet meydanı EınlA.k han Emlllk Yur- S.P. - A. K. M. - S. B. - O. S, 
Qelgrad fiat ofisi memur- Wayne Monse cazetelere beyanatta Saniyen kör değil, çolak değil, to· LA - o&tepede çok zarif ve metin du No. ıs. Tel: 44439. - ı B.O.; - Z.B. - nerlin - l\I JI. -

ları tevkif edildiler bul~n~rak grev ilan cd.ilmiyeceğinilpa~ değı~: ~ek~la kadın bd.m~; ~a= C:=ı::!'; ~z== l\IAÇKADA - Trnmvay bekleme s;~ K: ~: B. lt.Lıİ.ıs.~.s.:...ç::U:t~ 
lleıgr~cl 2 (A.A.) - (0!1): Buda- ~e Jlki ;~r~f arası.~dt ~ır f 'kla§J11a :f!sen soylıye~l maaıına hır lira EmlA.klş. Tel: 49010. - 2 nın.halllne yarım d:ı.klkn. mesafede N.A. - Z.P. - ı~.ıt. - 1\1.S,Y, -

J'ı! ~t<'den gelen haberler Bclgrnd fiyat a;ı o ugun}/0 Y. h~k ~ at fb~ y,a ummets~-~r. w _
1

, l Adalara kadar bUt\İn Botnzı görür, Hasan - 0.B. - n.U - N.K -
0 ısı memurlannın hep birden tevki( a_n aşmanın ~a ıyeti. . · ın a ta sı- umu§ayan ..-?an aga w gcıır &'C - 36000 LİRAYA ~ KÖŞK - Du- terkos, havagazı kanalizasyon önün- G - T.S - D.K - P.R 
t!(lllerck harp divanına ~erlld"klcrin1 lat vermek ıatcmemı§tir. mez. ne yapıp edıp kancıgını ibatka varlı dört dönfim arazide çam meyva. den geçer bir arsa. elıven tlatıc ace~c namlarına gelen mektupl:ın ida-
l>iJdinnektedlr. zabıt.'\ raporuna go- Müzakereler hemen furlmıız ola- yere aıırmıı. bizler de nefes ahnı§- ağaçlan çiçek eebze ba.hçelerlle ga- satılıktır. S!rkecl Yalı köşku .Alllye rehanemb:den aldırmal:ın rıc:n 
~· or 8 m murlıın Karaborsa bes:ıbı- rak iki gün ve iki Kece de,vam et- tık. rajı ntdır. Oi.Jatuaray K.floeaptrtı- han blrlnc1 ka~ B. lb~ müra- olunur. 

a Çalışınakt:ı ldllcr. mi§tir. lermecl Muhtar AJ.. muı !:m'"1f Tel: 48010. - 2 CM&. - 1 ____________ __. 



Sahife 8 1 KŞAM 

1 GMlük Borsa I .---1:1?1:«•13! ... 
:zeyti~y.ığl.ırının - halisiycıinin aksini lib:u edene 

2 ilkkinan 1941 
L. K - 1000 - Lira ikramiye verilir 

% 7,5 933 Türk torcu 1. Il. Ill. 
Kupon kesik 23.25 

,, > 1933 ikramiyeli 2{).05 

f$tanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

~------- Tel:_24197._ --------

Adrese dikkat: 

» > 1933 İkramlyell Erganı 21.5-0 
• 7 1934 Sivas-Erzurum ı 20.70 
111 ,, 1934 Sivas-Erzurum 2-7 20.80 
111 7 1941 Demlryolu Lstlkra11 19.50 
-. 2 1932 Hazine bonolan 56,50 

" 11 1935 Ha:::ıne bonolnn 16.50 
.> 11 1938 bati.ne bonole.n 28,75 

aş rıp rom tlzma 
A. Demlryolu tahvili ı - II 49.25 
A ncmlryollan tahvııı ııı "8.85 Nevralji, Kırakllk .ve _Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser REKOR zeytinyağlannı Alcmciağ tereya~ 

A. Demlryolu mümessll senet 46.-
T.C. Merkez bankası 134.- icabında gilnde 3 kaşe :alınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiııiE. 

tev:ri otomobilinden ıuavım71. .. 

T. İş bankası nama ·muharrer 12.25 
T. İş bankası (haı'nlle alt ) ~ 12,75 
T. İıJ bankası mümessil h11. .145,-
A. Demlryollan şfrketl <% 60) 28:25 Tıbbi müsamere 
A. Demlryollan .e1rketi (% 100) ~.25 Haydarpqa. Asker hastaneel 11tln-
Esklhlsnr çimento 10.20 cf td:>bi müsameresi. 2/12/941 salı 
Kredi Fonslye 1903 109.- günü baş tablb albay Dr. Zahit To-

• ., 1911 103.- lun'un reisliğinde toplan:ınış ve nşa-
• • Amorti 59.- ğıdakl vak'alan takdlm e~lr: 
,. • Kupon 1'.25 1 - BUharzlya vak'a.Sı (Bevliye asl.s-

Türk altını . 26.70 tanı Dr. Suat Özgeh), 2 - Süllamltle 
Külçe altın bir gramı 3.73 şita. bulan asrl menenjit vak'nsı 
Osmanlı bankası (b:ınknot) 2 95 (BakteryoloJi asistanı Dr. Saim Gü-
Londra üzerine l sterlin s.22 lapo~lu). 3 - Duglas retcinde 1datik 
Nevyork üzerine 100 dolar 132-20 kist CHnrlclye asistanı Dr. Kutbettin 

Madrld üzerine 100 pezeta 12.89 T_ez_e_n_. ___________ _ 

Eminönü Halkevinde 
' konser 

Emlnönü .Halkevlnden: Evlmlzln bu 
hafta vereceği konser, 'tem:sil ve kon
feranslam alt program 1UJ8.ğ'ıyn çı
kartılmıştır. OlrL' knrtlnnnın büro-
muzdan alınması rica. olunur. 1 

·411211941 pefşem.bc günü saat (20) 
de: 1 - Halkevl postası, 2 - Konfe
rans (Makynvel ve Makyavelclllk): 

Stokholm üzerine 100 kuron 30.75 

IRADYOI 

Tarık Zafer Tunaya tarafından, 2 -
Tumsll (Ceza K:ınunu): Evimiz tem
sil şubesi. 

da~~m 1 askerlik dairesi başkanlığın- 5/12/1941 c.uma günü s:ınt (20) de: 

Yedek kurmay yarbay Şefik Oğ. 1 - Hnlkevl postası, 2 - Konferans 
Avni U-319) nln yedek subay oku- ~Milli Blrllk): Kars mebusu Ethem 
lunda bulunan 1. Tüm. As. dairesine izzet Benice tarııfından, 2 - Temsil 
11925 numara ile b"" gün zarfında. <Ceza Kanunu>: Evimiz temsil şubesı 

Bugünkü program ~ tarafından: 
mürcaat etinesl rlca olunur. 12.30 Program, 12.33 Hafit !asıl şar- .;.;.;.;;;..;;=::...::.==~=-:;:.:.::::!.!.!::!..:...___ 6/12.11941 cumartesi günü saat (20) 

kll:ın, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Ha- Rcşlktaş Sulh Mahkemeleri 8 de: 1 - Halkevl po.-,"ta.sı, 2 - K()nfe-
fif :!:ısıl şarkıları, 13.30 Karışık prog- katipliğinden: aş- rans (Dünya havacılığı karşısında 
rıım (PU, 18.03 Dans orkestrası, 18.25 Türk havacılığının kıymeti): Emekli 
Konuşma (Dış politı~ hfıdlselcrl>, Şuyu'un izaJıcslne karar verilen hava yüzbn~ı Arif Ahıskal taratın-
18.45 Çocuk klübü, 19.30 AJans haber-; Beşlkta.şta Yıldız mahallesinin Ha- dan. 
lerl. 19.55 Şarkı ve türküler, 20.15 sanpaşa deresi sokağında. 24-26-2a _7112/1941 pazar günü saat (15) de: 
Radyo gazetesi, 20.45 :Bir halk türkü- sayılı altında fiç dükkanı buluna.'l Evlmlzln aylık konseri: Şef Cemil 
sü öğreniyoruz, 21.00 ZJraat Ta.k'llml, Tilrkarman tarafından idare edlle-
21.10 Karışık şarkı ve türlcülc.r, 21.30 kfı.rglr 30 sayılı apartman ve k~e cektlr. 
ı:onuşma. 21.45 R!yaseUcümhur ban- başında altında bir dükkanı bulunan * Eminönü Halkevinden: 4/12/941 
dosu, 22.30 Ajans ve bomı hnl>crlerı, beden duvarlan kargfr diğer alcsamı. perşembe günü saat 18 de Halkeviml-
22.45 Dans müz.lğl (Pl.1. a.hşnp 32 sayılı e.v blr araya topluca z.l~ Tepebaşındaki merkez binasında 

4 Ririncikanun perşembe sabahı açık artırma ile 261121941 cuma gü- yüksek mimar Sedat Çetlntaş tarnfın-
7.30 Program, 7.33 Hafi! program • dan •Slvaata 13 cü asır Türk mede-

<PU, 7,4.5 Ajans haberleri, 8.00 Ham nu saat 14 den 16 ya kadar satılacak niyeti Eserlerinde n~tırma• mev
progr:ımın devamı (Pl.), 8.15 Evin ve bedeli kıymetinin 3 75 nl bulma- zuundıı mü.hlın bir konferans vcrilc
santl, 8.30 Müzll' programı (PlJ. dı~ı takdirde ~n çok arttıranın taah- cektır. Konferansı müteakip koro

YE~! SF.ŞRIYAT: 

hüdü baki kalmak üzere ikinci art- muz mutad konserini verecektir. Her
tırması 5/l/1942 ( pazartt>si l günü .;..k:e"""s-:.:.ge;.;;l.;;.;eb;.;1.;;;ll.:.:r ·-------------

Perde ve Sahne 
ayni saatte yapılac:ıktır. HOŞA GİDECEK 

Almak istlyenletJn % 7,5 teminat 
göstermesi lazımdır. Belt>dlyc resml 
tapu- harcı, ihale pulları ve 20 sene
lik Evkaf taviz bedeli müşteriye ait
tir. 

Eu r~~mll sinema ve tiyatro gaze
tesJnln blrlnclkanun sayısı çok zen
s'in resım ve yazılarla çıkmıştir. İçin
de profesör Salih Murat. Selim Nüz
het Gerçek, Hikmet Feridun Es, İb
rnhmi Hoyl, doktor Şemsettin Tallp, 
Nusret S:ıfıı Coşgun, Vns!i R. Zobu, Umum sahası 405.28 metre murab-
Fiiruzen Cemali, Refik Kemal Ardu- baı olup 58 metre murabbaı apart
man. Sabih Gclz0 n'in yazıları vardır. man, 130 metre murabbaı ev, 41 
Tavsiye ederiz. metre murabbaı çnmnşırlık 23 met-

re murabbaı depo ecri kalnnı aralık 
.B U L M A C A M 1 Z ve bahçe olan buranın kıymeti 22160 

. 
• 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 JO liradır. Şartnamesi divanhaneye asıl
nuş olup daha fnzla maHlmat almak 
lstlyenlerin 941/18 sayılı dosyaya 
müracaat etmeleri ve bu gayri men-

F.X :\lı\KHUI. HEDİYF 

AA 

Bulana · mükafat 
1 KdnunuC\·vel 941 p~rtool 

gilnü akşamı saat on blrde Bul
gar Çarşısı ile Meddlyeköyii ara
sında talts1 içinde unutulan bir 
tüp 11A.ç zayi edilmiştir. Bu
lanın Bomontl Bulgnr Çar§ı
sında İzzctp~ sojcağında cı45D 
numaralı haneye getlrdlği tak
dirde beş Ura Jkramlye verile
cektir. 

Tttrkiye Ctimh~riyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurutu~ tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,00IJ.000 rilrlt ttrosı Şut>e te 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi b:ınkn muameleleri. 

,Para biriktirenlere 28.800 lira ikramlve veriyor. 

KAT;iYEN 1 

iHTIYARLAMIYAN 
1 

KADININ 
SIRRI 

-
45 yaşında olduğu halde yilziinde hiç 

bir çizgi, hiçbir buruşuğu yoktur. 
Açık, yumuşak, 'lre bir genç kızınki 

gibi kusursuz bir cilt, ddeta· bir ha
rika denabilir. E'ak:ıt bunun fennJ 
bir izahı vardır 

Ziraat B:ınkasıncıa ırnmbaraıı ve ihbarsız tasarruı hesaplannd:ı en 
az 50 Hr-.ıcıı bulunanlara senede 4 defa çekllecPk ırnr'a ile asağıdnkı otı\nd 
ıtöre ikramiye da~tılacaıtıır: 

t adet 1.000 lirahlC 4.000 Ura ıoo adet 50 liralık s.orıo lira 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
• • 2so • ı.ooo • 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT:' Hesaplannaatı paralar t>tı sene içinde 50 ıtradruı a~nğl 

.. , .• ,.,ı .. ,.r.lere llı:rarılve r•l-'tııtı takdlrdP % 21\ fazlas\IP verUPCektlı 
Kuralar ~enede 4 defa 11 eyHH. 11 birincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
1 / 

·ı' l~-1 ~~~~~l_I Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idareKİ ilanları 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzc• 
me her grup ayn ayn ihale edilmek üzere (15/12/941) pazartesi günü hlz!l· 
Jarında yazılı sa.atlarda Hnydnrpa.şada sar binası dahlllndekl komL'!}'on tn
rafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin her grubun hl.zasında yazılı muvakkat temi• 
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadılı' 
komisyona mürncaatıan ltızımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 r- 12 adet Manyetolu masa tıclefonu muhammen bcdeU (504) lira mu· 

vakkat teminatı (37) lira f80) kuruş olup ekslltmesl saat (10,45) onu kırlC 
beştedir. 

2 - 30 adet Manyetolu Portatif telefon, muhammen bedeli (2550) ı1r!\ 

1 

muvakkat teminatı C191l lira {25l kurııs olup eksiltmesi saat (11> on birce· 
dl~ (104941 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme 
Komisyonundan: 

Nevi Miktarı Tahmln fiyatı İlk t eminat 
Eıkek ayakkabısı 120-130 Çift 125~ 121.88 
Kız ayakkabısı 50- 60 Çift 1350 G0.75 

kulde bir hnk iddln edenlerin vesika-

' 

lan ile birUkte 15 gün içinde müra
caat etmeleri llt\n olunur. (8429) 

İste, bu, Viyana Onıversıtcsl l'ro
fesörü Dr. Stejskal'ın şayanı hayre\ 
keşfi olan "Bıoccl., ın ncucesidir 
"Biocel., her yumuşak ve kusursu~ 
cild için elzem olan gençlestiricl 
kıymetli ve tabii unsurdur Simdi. 
penbe renkteki Tokalan kreminde 
"Blocel.. bulunduğundan, siz uyur-

lsvlçrenln PRESİZYON saah ken cildınizi besler ve gençleştirir. Elbise dikme ÜCJ.".)ti 80-100 takım 1350 101.25 
Palto dikme ücreti 50- 65 Tane 1250 6:1.94 Dakik Zarıf Her sabah kalktığınızda çizgi ve 

1 
buruşuklukların kaybolduğunu ve . Yukarda miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı okulumuz tnıooc

sı~c .. alt ayakkabı. ve elbise dikiminin açık ~kslltmeıerı 15/12/941 p:ızo.rt.csl 
gtinu saat 14 de lstanbul erkek lisesi yanındaki Yüksek Mektepler Muhıı.se· 
bccllJğınde toplanacak olan okul komisyonunca ayn ayn yapılacaktır. ! ti w Pr,"f. Dı. ' 

HER YERDE ARAYINız · biraz daha gençleştiflnizl görursü· 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi S. Doğu 

Pala~ N .... l 4. Taksim. Telefon: 
4 396 3 Hergüı. saat 1 5 • 16. 

----------------------
7.ı\ Yİ - Kıtamdan aldığını terhls 

veslkıı.ını ve snkat raporumu z:ıyl et-: 
tim. Her ildsinln de yenilerini alaca
ğımdan zayllerinin hükmü olmadığı 
lli\n olunur. 

1 Ri;r.enin Taşlık köyünden Ruşen 

~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!'!~~~---~o~t~h~ı~A~h~mı~e~t~3~1~4~=-==:.::._ - h , ~I 
Sold:ın s:ı~a ve yukarıdan a ağı: 
ı - Maliye mütehassısı. 
!? - Bir ncvı şeker - Gizleme. 
3 - Yabancı dll alış. 
4 - Ölüm cezası - Yükselme. 
5 - Japon parası - Bir icadın ismi. 
6 - Kuşun nağmC61 - Kifayet eder. 
7 - Ne!es alma clhazlnnmızdan -

Beygir. 
8 - Yakmak. 
9 - Kurtulma - Bir gô-l rengi. 
10 - Tınlama - Uyandınna. 

Geçen bul.:iucamızın halli 
Soldan sata ve yukand)I& ·~tı: 
1 - Tallmetmek, 2 - Asansalre, 

S - Labirent, 4 - İri, Im, Oda, 5 - • 
Mırıltılar. 6 - Esemte, One, '1 - Tan, 
Yat, 8 - Mitoloji, 9 - Er, Dana, Ye, 
10 - Kefaretler. 

Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kurut 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruf 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittihadına dahU olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneliği : 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

TURI< TICARl;T BANUA~I A.~ 
llUPONLU VAD~Lİ M~VDUAT 

PARAMI BURADA r~LET 

• 

I 

DÜZ. 
Gunduz.Jen ıçın de beyaz renkteki 

(yağsız) Tokalan kremini kullanınız. 
Bu r.nycde cildinizi tazeler, siyah 
nokt'11nrdan kurtartr ve açık mesa· 
matını sıklaştrrır. On yaş daha genç 
görününüz ve öyle de kalınız. Yüzü· 
nü.ziln zayıflamış adalelerine niha
yet veriniz Bu çlrldn tc~dcn kurtu· 
lunuz. Mektepli kız. olduğunuz ıa- 1 
manki taze, sıkı yanaklaruuzı ve 
tatiı güzelliğinizi iktisap ediniz. Cil• 
din gıdası olan bu iki muhtelif To
kalon kremlnln harlkul!de netice
lerinden tevkal!de mahzuz. k:ıla· 
cakımrz. Aksi takdirde paranıza 
memnunlyeUe iade edeceiiı. 

Lcıteklllerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası \'e ilk teminat makbuzu 
ile birlikte belli gün ve santte sözü seçen eksiltme komisyonunda bulun· 
maları \'e şartnameyi görmek ve Uk teminatı yatırmak tstcyıenlerln de ve· 
tnda Yüksek Öğretmen okulu l.dareslne baş vurmaları. (10472l 

Devlet Deniz Yolları lıletme 
Müdürlüğü lıanları 

Bartın postası 

Umum 

B~ünkü Bartın postası yapılmıyacaktır. İş'an ahire tadar Bartın yo· 
luna Istanbuldan yalnız cumartesi günleri vapur kalkacak ve bu vapur ine-
boluya kadar gidecektir. .10630• 

MOBiL YA YAPTIRILACAK , ÇOGUK HASTALIKLARI ' 

1'tVTEIIASSISI ıı C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
Dr. NEVZAD zıv A 1 - Erzurum, Kara Ye Isparta Hallcevlerl için temsil salonıanıun 
c-ğaJoilu Zeki Bey aıı:>artnnft'!t' 1 koltuklan ayn ve kütüphanelerin metnışatı da ayn olmak ~re açık ek· 

3 üncü kat 8 No. 1 slltmeye konmuştur. 
Her rrün 14 ılen 1 R 2'f' kad1t.r 2 - Açık eksiltme ve ihale Ant.arada Halk partl.sl Genel meı'k.ezlndekl .. •Iİll•••••••. •••il komisyon huzurunda 15/12/941 tarthlne rastlayan pazartesi g1lnli saat 15 d• 

yapılacaktır. 

-----· ' htktoı ••••• 
Bahaddin LOtfi 

Varnah 
OPERATÖR 0ROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasüJ yallan hastahklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası ıtarşı-
sında. : Emir Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. · 
· Tel. 422os 

ı 

1 
1 

3 - Tahmin edilen bedeller: 
· Salon koltuklan c45780• llra 

Kütüphaneler mefruşatı 122771• liradır. 
4 - Bu ~ler için hazırlanan proJ elerie şartname ve saire Ankarada 

Cll.P. Genel Set..reUrllRI muhasebesine ve C.H.P. İstanbul VllAyet idare 
hey'etl relsllğJne müracaatla 10 ar Ura mukablllnöe alınablllr. c1061h 

.. Doktor 

fethi· Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahpa.şa. hatanesı. bakteriyo
loğu] Kan, idrar, baJıram, me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğin Uk gilnlerin
de kati teşhl~) yapılır. Bcyotlu, 
Taksime giderken Meşelik sokatı 

Ferah apartım:ın. Tel: 40534. 

Dr. FAİK AKALIN 
FİZİIC "TEDAVİ BHSTtrtiSU 

Eski ve yeni Romatlznıa, Kırık, 
Siyatik kat'l tedavlsi, Dlyater
mi, M:ısnJ, Ziya banyoları, Yüz_ 
masajı en moclCm clcktrlt cl
hazlarlle yapılır. 
Salı günleri 15 - 19 arasında 

yoksullara mecca.nen bakılır 
İ.<Jtlklil caddes1 Tünel clvnn No. 
471 Haşet Kütüphanesi üstinde, 
Rensüra.ns Apt. No. 1 Tel: 49955 

Dr. Handan Saracoğlu 
ZAYİ Mt.!nt.IR - 480 No. muaye- Dotwn ve Kadın n.-lıklan 

ne Heyet Rel.sllği mühüril zayi ol- Mütehassısı 
muştur. Yenisi yaptırılacağından Cnğaloğlu, HllAllahm.er caddesl 

eskisinin hükmü olmndıjı. llAıı olu- ••P•ın•a•r•a•p•=ı•rt•ı•m•a•n•ı 8T<•:e•l :•2•01•8•9•ııi 
nur. 


