
Ankarada bir tayyare 
rnotör mektebi açılmasına 

karar verildi 

Şoförler yüzde eJli taksi 
zammının arttırılmasını 

istiyorlar 
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lvtoskova meydan 
ınuharehesi 

de~Oskova meydan m uharebesi 

~ ediyor. İki büyük millet , 
liııe hayatından makine kudre
teı~ teknik llyakattan zekA. kuv
~ e kadar bütün mad di ve 
&ah evı kıymetlerini mücadele 
~asına atmış bulunuyorlar. 

Şark cephesinde ileri hatlara doğru giden Alman motörlü nakliye vasıtalan 

BU 
• 

SA.BA-a-aı 

Almanlar 
Moskova'nın 
şarkında bir 

çember çevir
mek istiyorlar 
Kalinin ve Rjef istika
metinde son derece ağır 

A lman tazyiki devam 
ediyor 

TELGB.&l'L.A.B 

Taganrog 
Almanların 
eline düştü 
Moskova'nın garbinde 

muharebeye mahsur Rus 
birliklerinin imhasına 

devanı ediliyor 

hij u Inuharebenin sonu, karşı
>in 1 Silfihıarm mukadderatını ta
lan ed~e~, fazla olarak iki taraf
Cesı ~~rtnın gelebesi harbin neti
eekt Uze~nde de tesirini göstere
)~· lr. lş bununla da bitmiyor: 
tı:~Skcva meydan muharebesi, iki 
fldll'ıleketin varlık, yokluk sava-

ır· G ================================================================================= ~a. ·.. crmenlikle Slavlık arasın- J.ondra 11 (A.A.) - (B.B.C.) Rus 
tebll~de muharebenin bilhassa Vi
azma, Brlansak ve Mel'topol nunta
kalannda. şiddetli olmak üzere bütü."l 
cephe boyunca devam ettiği zikredil
diğine göre Alman ihnt.a. pl:inınm 
muvaffak olamadığı zanncdllmekte
dlrdlr. Valday tepelerinden yapılan 
Alman taarruzu geri kaldığı cihetle, 
Alman kollan birleşecek vaziyette de
ğildir. 

Viehy 11 (A.A.> - Of iden: Sov
yet merkez cephesinde, Moskovanın 

200 kilometre gnrblnde muharebe 
aznmi şiddetle inkişaf ediyor. Alman 
kuvvetleri, bu cephede çevirdikleri 
Rus birliklerin! imha etmeğe devam 
ediyorlar. ılii)'uz Yillann çözemediği kör 

tıa Rtn~eleri kesip atacaktır. Kabı
~ tıgamıyan iki yayılgan ırk, 
~ ~ zamandır rejimlerinin, zen
ttla lıklerinln, bilgilerinin, çalış
la.<t larının olanca taka tile hazır
cu 1klan bütün yıkıcı ve öldürü
l>a Vasıtalarla egemenlik kozunu 
h Ylaşıyorlar. Bu çarpışmada 
~ın bir politika, hem bir din 

t\nl d • • Ro ~ var ır. Kavga, onu n ıçın 

Çe~l~emiş derecede kanlı ve 
bı hıdır. Her iki millet muazzam 

01~ facianın sona ermek üzere 
lll Uğuna inanıyor. Sovyet ku-
6~ndunı: «Düşman karşısında 
<! _eYip kaçanlar cephe ger isin
h~t 0Ieceklerdir» diyor. Hitıerin 
J:ı abı daha manalıdır. Führer, 

soo kilometre 
genişliğinde 

bir gedik 
açlldı 

Alman tebliği, Alman 
kuvvetlerinin bir gedikte 
derinliğe ilerlediklerini 

bildiriyor 

Almanların yeni ileri 
hareketi yaptıklarini 

resmi Sovyet ajansi da 
haber veriyor 

Us harbinin -sebep olduğu son
~ fedakarlıklann zaruri oldu .:nda blr daha ısrar ediyor : 
l'i ~ düşman en büyük endişele- BerJin 1 O (AA.) - Alman or-
tl ?n
1 

lZi aşacak derecede fevkalade dulan başkumandanlığının tebliği: 
Ahıanmıştı. Eğer bu düşman, Azak denizi, Briansk ve Viazma 

!ltı yakınlannda çevri lmitı olan d üııman 
ha binlerce tankını bizden evvel kuvvetleri dünkü gün daha ziyade 

tekete getirebilmiş olsaydı Al- sıkıştırılmıştır. 
~~ ınilleti mahvolacaktııı diyor. Bundan başka cephenin merkezin
b· hınleri burgulayan mukadder Öe açtığımız 500 kilometre genişü-

bır _suaıe cevap olduğu anlaşılan \{indeki gedik doğuya doğru derin· 
U lcştfrilmiştir. Ehemmiyetli bir demir 

1l'ı ızah, Rus harbinin, yalnız Al- yolu kavşağı olan Orel 3 ilkteşrin-
g ~nyaya zafer getirmesi lazım denberi elimizdedir. 
~ eıen bir mücadele değil, ayni Leningradın batısında düşmanın 
sıattıanda Führer için kazanılma- ta.Clklarla yaptığı çıkış teşebbüsü püs-

. elzem bir dava olduğunu da ltürtülmüştür. 
Rcı~teriyor. Moon ve Ösel adalarının işgali 

llitı . d .. d l'k için yapılan muharebelerde şimdi 
l'ln enn, or uy~ . gun e .~ em- tamamlanan hesaplara göre 12. s 31 
ı.._ de <Üç, beş ay ıçınde, duşmanı 1 esir, l 6 l top ve müteaddit tanklar 
·~ basmadan imha edecek son ı alınmıştır. Ayrıca 2680 mayn da 
Oatbe den bahst>tmesi de Rus- toplanmıştır. 
l'acıa bir kış harbinin, evvelce Alman hava kuvvetleri dün gece 
tahn . . . . . . Kırım tayyare meydanlarını, cephe-
1 ıın edıldığı gıbı, Almanya nin merkez ve cenup bölgelerindeki 
Çin arzu edilmeyen zor bir sefer demiryollurını ve Leningradda bu
Cllacağını anlatıyor. lunan a~k,,ri tesisatı bombalamışlar-

l3u gündelik emirde dikkate dir. 
<ieğer bir 'lOktn daha var: O rdu- Berlin 1 O (A.A.) - Askeri bir 
l'u 1 k ·· k"l ·· l · menbadan D.N.B. ajansına bildirili-

' cıge ece muş ı gun erınıı 8 'lk · b h b' Al fect k. .. yor: ı teşrın sa a ı " man 
b a arlığma davet eden Fuhrer , öncüsü Viazma mıntakasında geniş 
t U Zaferin «Sulhun en esaslı şar- bir yola doğru il erlemiş ve Mo~ko-
1.~ı., getireceğini bildiriyor. Bu vaya giden bu başlıca yolun di~r 
cunııeden açıkça anlaşılıyor ki yollarla birleştiği mühim bır nokta
<\Itnanya Devlet Reisinin fikrinde vı ele geçirmi!.tir .. ~u m_anevra i_le 
Sovv . . Sovyet teşekkullerının ncutı kesıl-

. et hezımetile, sulh arasında, miştir. Bu noktaya verleşmi olan 
\'eya hiç olmazsa' sulh imkanı Alman toplarının a teşil e u~er ve 
arasında beraberlik vardır. As- cephane yüklü bir kaç uzun nakliye 
lterı bakımdan bunu · anlamak, kolu tahrip edilmi~tir . Y üzlerce Sov
her t ürlü malürnata malik olmı- yet askeri öldürülmü~ ve binden 
}'an b' 1 i . .. ı·· z· b ' fazla esir alınmıştır . 

ız er çın guç u r. ıra ızce 
80vyet Rusyanın tam am en yere (Devamı sahife 2, sütun 1 de) 
Serilmesi harbin bit m esi demek ============= 
~eğildir. Asıl harp İngiltere ile .. :1. k k - ~ I e .. a 
c\lrnaııya arasındadır ve d evam --------------
ediyor. Rus seferi, araya karış- Türk atları 
llıış, umulmadık bir hadisedir . 
Clerçı Führer, beyan namesinde SokakJarunızda atlı arabalar tek-

fcıbu. düşmanı kırmakla Avrupada rar belirdi. Fakat dikkati celbet
ngılterenin son müttefikini or- mektedir ki atlarımız kafi derece 

ta.d güzel değil, bakımlı değil, mikdar· 
li' an kaldırnuş oluy~ruz)> diyor . tarı da çok değil. 

akat, bu müttefik, I ngilterenin Şurası anl~ılıyor: Motörlü vası-
~Uhurat müttefikidir. lngiltcre - talar zuhur etti d iye, son çeyrek 
.t\ltrıanya arasındaki bu harpte, asır zarEında at yetiştinneği ihmal 
t~giltere Sovyct Rusyayı mütte- etmişiz. Gereği gibi üret~mem~iz, 
f ık cinsini ıslah edememiıiz. n· olarak hesaba katmış değildi. Topraklarımızdan oluk oluk pet-
ılakis, üç dört ay evveline ka- u. l akmadığına, sanayümizden seri 

~ar, Sovyet Rusya Almanya sa- seri motör çıkmadığına göre ne 
ıncta. İngiltere düşmanları ara-, 

1 
büyük batıı ... 

Stncta bulunuyordu. M.illi petrollü, m~li .mot.?rlü A v~ 
Su h alde, Sovyetlerin galebesi °!akıne Y~pan . n:akıneh ~ut~il 

lnn-ı it .. .. hır sanayı sahıbı olacagunız gun 
!') ' ereye buyuk şeyler ka zan - r:lahi, at ne3]bi ihmal etmemeliyiz. 

Necmrdflin Sadak At, biif'n ,... : ııet!e- "'rasmda Tür-
&u.,,.&uu ı>abılt ı sutua la daJ ~ün ananevi bayvaıudır. 

Ticaret Vekilinin 
mühim beyanatı 

Istanbul iaşe ve fiat mürakabe 
teşkilatı takviye edilecek 

ithalat eşyasin'in kar yüzdesi arttırılacak· Türk· 
.Alman ticaret muahedesi ve ihracat vaziyeti -

odun ve et meseleleri 

Bununla. beraber, Almanlar Kalinln, 
Rjef istikametinde son derece altır taz 
yikde bulunuyorlar. Şimdi Almanla
n n tank kuvvetlerini Moskovanın 
şarkına sürerek daha büyük bir mu
hasara çemberi vücude getlrnıck is
tedikleri anlaşılmaktadır. Odesa elan 
mukavemet ediyor. 

Rus vaziyeti Londra' 
da buhranlı oörülüyor 

İngiliz gazeteleri son 
Timoçenko taarruzunun 

doğru olmadığını 
yazıyor 

ı.ondra 11 (A.A ) - Bütün. mulıave
relerin münhasıran yegline mevzuunu 
teşkil eden Rusya. vnzlyetı, tekmil ga-

• zete idarelerinde, k.lüplerde, sokaklar
da, nezaretler ve elçlliklerd.e ve her 
tnmltn buhran kelimesi ile ifade edil
mektedir. 

Tacaret Vekili B. Mümtaz Ökm.en deri tacirlerile ıörÜfüyor 

Şehrimizde bulunan T1caret Ve
kili B. Mümtaz Ö kmen dün sabah
tan aksam geç vakte kaaar Galata
daki ihracat ve İthalat birlikleri 
umumi merkez.inde meşgul olmuştur. 
Vekil manifatura, madeni eşya ve 
deri tacirlerile ayrı ayrı görüşmüş
tür. Gerek bu toplantılarda görüş'ü
leın meseleler, gerek diğer muhtelif 
mevzular üzerinde B. Mümtaz Ök
men dün akşam bir rnuharrirjmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Churchill 
kabinesi 
sarsıhyor 

-lstanbulda V eki.lete bağlı mü
esseselerin mesailerini yakından tet
kik eUim. Buradaki müesseselerimiz 
arasında d aha ya.kın bir iı birliği te
min etmek için kararla r aldık. lnşe 
ve fiat mürakabe teşkila tı takviyeye 
muhtaçtır. Mürakabe teşkilatı ve 
kontrolörlerinin mürakabe vazifesi
ni müsbet şekilde yaptiklan görül
mektedir. Bugün Fiat Mürakaba bü
rosunun başında şef olarak bulunan 

(Devamı sahife 2 sütun 3 de) 

Rus hükumeti 
Stalingrad'a 
çekildi mi? 

Mevzuun fevkalade gen!~ olmn.sı 
buhranın neticesi hakkında. rnütalO.a 
ve tahminler yapmağa müsait olmn
mnkla beraber vaziyetin vahametine 
rağmen Lonclrnda henüz fazla bir 
bedbinlik görülmemektedir. 

İptida.da birçok kimseler dnl blr 
şaşkınlığa uğramışlardır. 
Lom:lranın salahiyettar bazı mn

haflllnln Rusyada cereyan eden mu
kabil t:ıarruzlann nınhlyeUcri hıık
kında nldanmı.ş olmamasına rağmen 
İngiliz matbuatının blr .kısmı Timo
çenko'nun yaptığı son taarruz hare
keUerlnln hnkikata asla mutabık ol
madığı fikrini izhar eylemişlerdir. 

Rumen ordusu Sovyet 
hatlarını deldi 

Beme 11 (A.A.) - lsviçre rad
yosu Biikreş' den öğreniyor: Q., dört 
saat devam eden şiddetl i muhare
bcle·den sonra Sovyet hatları Ru
men ordulan tarafından delinmiştir. 
Ehemmiyetli bir sevkulceyş nokta~ı 
İşgal edil miştir. 

Cenubi Ukraynada Alman kuvvet
leri yeni te.rakk.iler kaydetmişler ve 
Azak denizi sahilinde Tagnnrog llma
nını işgal etmişlerdir. 

Rus tebliği 
Moslcova 11 (AA.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği: l O birinciteşrin 
günü, kıtalarımız bütün cephede 
muharebe etmişlerdir. Muharebeler 
bilhassa Viazma, Briansk. Melitopol 
istikametlerinde çok şiddetli olmuş
tur. 8 birinciteşrin günü 34 Alma n 
tayvaresi düşürülmüşttür. 

Bizim kayıbımız 2 7 tayyaredeıe 
ibarettir. ---------------

Amerikada 
. 

yenı toh .§isat 

12 ~875 dolarlık yeni 
tahsisat kabul edildi 

J,ondra ll (A.A.) - B B. C.: Ame
rikan mebusan meellsl 67 reye karşı 
320 reyle mihvere karşı harp eden 
demokrasilere yardım etmek içln is
tenilen 12,870 milyon dolarlık yent 
tahstsanı kabul etrnşitlr. Bu suretle 
Rusyaya yardım yap~lmaması teklltl 
reddedilmiştir. 

Vichy 11 (A.A.) - Ofı'dcn : Vn
şlngtondan bildirildiğine gorc bita
raflık kanununun tadill lfıylh:ı.sı bü
yük blr ekseriyetle kabul edil0 ccktlr. 

Bulgaristan ltalyadan 
harp gemisi almadı 

Sofya 11 (A.A ) - D.N.B.: Bul
garistnnın bazı ltalyan harp gemi
lerini satın aldığına dnir hariçte ~nyi 
olan haberler lıilii.fınn olarak Bulgn· 
ristan'ın hiç bir ltalynn harp gemisi 
satın almadığını Bulff'ar istihbarat 
ajansı beyana mezundur. 

Roma radyosunda 
esrarengiz bir ses 

ı.ondra 11 (A.A.) - B"rlln ve Sor
ya radyolarında olduğ'u gibi iki gün
denberl Roma radyosunda Rusyaya 
dost ve Almnnyaya düşman esraren
giz bir ses duyulmaktadır. 

Rusyaya yardım için 
azami gayret 
sarf edilmemesi 
tenkid ediliyor 

Volga bölgeaindeki 
Sovyet hükumet daire
lerinin Ural'lar öteaine 
nakledildiği bildiriliyor 

................................................................................ 

Nevyork 10 (A.A.> - Londradw 
Amerika ajanslanna bildirl!lyor : İn
giliz parlfı.mento mahfiller inde hasıl 
olan kanaate göre Sovyetıerin uğra
dık.lan muvaffak.ıyetsizllkler Churc
hlll hükfımetınln vaziyetini sarsmış
tır. Aynı m ahfillerde bu h alin bil5.
h ere Ingtliz kabinesinde bazı değişik
likleri intaç edeceği U!\ve olunmakta
dır. 

Muhafazakarla rda olduğu kadar 
liberallerde ve sosyalistlerde h5.kim 
ola.n kanaate göre İngiltere Rusyaya 
yardım bahsinde azami gayretini sar
fetmemlştlr ve yenl gayretlerin sarfı 

1çln bir çok tedbirlerin düşünülmesi 
15.zımdır. 

Times ne diyor? 
ı.ondra 10 (A.A.) - Times diyor ki: 

oBütün İngillz milleti mümkün olan 
en büyük cfirctkô.rlıkla hareket edil
mesine tarafdardır. Maamnfih şimdi
lik Rus davasına pek nz yardımımız 
olacağı ve hatta içinden çılulmaz ma
ceralara kendimizi ntm:ıkla Rusyaya 
zarar vereceğimiz meydandadır. Rus
lar çetin günler geçiriyorlar. Fakat 
kLJ mevsimi gelmezden evvel her şey 
bıtm iş değild ir ve kış mcvslmine Al
ınanların pek az vakLl ka~tır .. 

Budapeşte 10 (A.A.) - Stcfanl: 
Budapeştl Erteslte gaııetesinln aldığı 
haberlere göre Volga. bölgesinde bu
lunan bütün hükumet devalri Alman 
kıtaatı tarafından kazanılan son mu
vaffakıyetler üzerine Urallar ötesine 
nakledilmiştir. 

Berlin 10 <A.A.> - cııDienst Aus 
Deutschland• gazetesi Sovyet h ükü
metınln Stal ingrad 'a çekildiği hak
kındaki henüz teeyyüd etmeyen ha 
berleri siyasi mahfillerin al~ka ile 
kaydettikler ini yazmaktadır. 

Londra 1 O (AA.) - Moskova
daki İngiliz ve Amerikan heyetleri. 
Londraya donmu~lardır. Lord Bea· 
verbrook konferans hakkında müta
laa serdinden istinkaf etmiş, ve yal
nız Rusların cesur bir millet olduğu
nu söylemekle iktifa eylemiştir. 

Amerikan heyetinden amiral Stan
ley şunları söylemiştir: cRuslar ao
na n"\ 'kadar harbe devam kararını 
vermişlerdir. İntibaım şudur: Naziler 
Moskovayı almağa muvaffak olsalar 
bile Ruslar cephelerini geri almnğa 
ve harbe devama hazırd ırlar. Rusfar 
ümitsiz değil dirler. Almanların mu
vakkat zaferler elde e tmeleri müm
kündür. Fakat bu muvaffakiyetlerin 
Ruslann cesaretini k.ırmayacağına 
cmiuim.:t 

- Gazeteler et sıkıntısından bahsediyorlar, nerede acaba} .• 
- H er halde tramvaylarda olacak! •• 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
BerUn 10 (A.A.) - Alman ordula.n 

Ea.şkumandanlığmm tebliği: İngllte
ıeye knrşı ynpılan mficadelede, Alman 
enva.ş tayyareleri Faro adalarındaki 

Pasifik'te 
alınan 

tedbirler 

Ticaret Vekilinin 
mühim beyanatı 
,(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ehemmiyeUi tesısa.ta hücum etmişler Çevirme hareketi kar•i· · · · A 

ve İngllterenln flmD.l sahlll açıkların- ·- _ ~ _ zat ve arkadaşları mesaılerınde cıddı 
da ceman 6600 tonilatoluk 4 ticaret sında Japonyamn kayıtsız olaralt çalı~ma.kta ve muvaffakiyet 
gem,!Sl batırmışlardır. kalamİyacağı bildiriliyor göste~m~ktedirler. Kontrolörlerden 
Duşman tayyareleri Abnan toprak- mesaılerınden memnun olunmıyan 

!arına hücum etmemişlerdir. bir ikia.i tasfiye edilmi~tir. 

Sovyet tebliği Tokyo 10 (A.A.) - Japon Ti- ithalat işleri 
mca And Advertiser gazetesi yazı· Bu defaki temaslarımın mühim 

ıuoskova 10 (A.A.) - 10 'Leşini.ev- yor: bir kıamı ithalatçı birlikleri idare 
Yel sabahı neşredilen Sovyet tcbllğl: Pasifik.telci umum clurum İngiltere heyetlerile ve ithalatçı tüccarlarla 
Dün gece kıtalanmız bütün cephe bo- ve Amerikanın Japonyayı ciddi ııu- görüşmelerimiz teşkil et.ti. Biliyorsu
Jtınca çarpışmışlardır. Muharebeler rette tehdit etmekte olduklarını gös- nuz ki hükumet ithalatı te~ik ve te· 
bilhassa Viazma ve Brlansk mmtaka- teriyor. Bu durum karşısında Japon- min için son zamanlarda tüccara bir 
Iarında ştddctll olmuştur. yanın emniyet tedbirleri almak- çok ko1aylık1ar göstermekteydi. Tüc· 

ltalvan teblil!i ta haklı olcJuğu mu}.~kkakhr. carın istediği akreditif i~i. kendileri-
lngiliz imparatorlug"unun cenup mev- ni memnun edecek tarzda işlemek-

Roma 10 (A.A.) - İtnlyan orduları zi1erine Japonyanın taarruz edeceği- tcdir. Son haftalarda manifatura, 
umumi karargfi.hının 4.95 nınnarah ne inanmak gülünçtür. Bütün bunla- madeni eşya ithalatında mühim bir 
tebliği: Şimali Afrlknda Tobruk mm- ra rağmen cten·~..f ... t.·:,.;:ı. hazir- inkişaf görülmü,tür. İthalatı daha ri
taknsında topçumuz büyük bl.r faali- hklar yapılmak"taClır. Bu çevirme ha· yade arttırmak üzere menşe rnemle
yet göstermiştir. İngl.Uz tayyareleri rek"eti kar İsİnda Japonyanın kayıt· ketlerden lisans almak gibi güçlük
Bingazi üzerine bl.r nkın yapmışlar- SlZ kalacağına kim inanabilir} lerin izalesi için bazı hükumetler nez· 
dır. İtalyan ve Alman hnva t~kkül- J A "k. 
lerl müteakJp fasılalarla Tobruktakl aponya • merı an dinde ~şebbüslerde bulunmuştuk. 
doklan ve Uman tesısatını, müstah- müzakeresi Bu mevzu üzerinde "daha fazla ça-
tem mevk.ltn bataryalarını ve diğer Tokyo 1 O (A.A.) _ Japon ha· lışmağn lüzum hasıl olmuştur. Na· 
tesisatını, Mnrsa :Matruhun şimendifer ı; 1 b .• .• •. •. J le.il vasıtı"ı temininde de hükumet 
istasyonunu, hareket halinde bulunan ~r er. urosu?.un. ııo:r.cu!u ap°'! • mümkün olanı yapmaktadır. Mem
blr treni ve düşman hava meydanla.- Amerıkan muzakerelen hak~ında lcketimizin toprak mahsullerini dı
mu bombardıman et.mşilerdl.r. Hedef- «cörüımeler de,·am etmektedir.> 
Jere müessir isabetler kaydedlimlştir. demiş ve f.itt..QiJla ile Hongkong'da· şan götürmek ve dışardan ithal 
Bütün tayyareler üslerine dönmüşler- kt fonfer. 1 ,ıarCla hükumetin alacağı maddelerimizi getirmek için daimi 
dl •eferler tah!!İ!I ettik. r. vaziyet hakklnda sorulan bir ıruale 

Slcllyn sahlllnd~ bir mmtnknnm de •u cevab'i vermi tirı Müracaat yerleri ve fiat 
üzerinde uçan iki Ingillz bombnrdı- " . . ş _ 
nuın tayyaresi bataryalanmızın ateşi c:Amenka,. hır taraftan muzakere- tespit komitesi 
karşısında pek müşkül vaziyette kala- lere devam ederken öte taraftan Ja· lthalat birliklerile vapılan son te· 
rak blrblrlerile çarpışmışlar ve nteş ponya ile yaptığı müzakerelere ta- maslar neticeainde Fiat Mürakabe 
almıslardır. Bunlardan bh1 yere düşe- mamilı- zıd olan bir vaziyet alıyor.> komisyonlarının ithalat eşyaııı ıçm 
rck Parcalanmış, diğeri dentıe düşe- tesbit edt"ceği fiatler~ C3as olmak 
rck batmı.ştır. Her iki tayyarenin de J üzere ..;mdiye kadar birlik idare he-
mfırettcbatı Ölmüştür. "'P ..n ft ya .,. 

..n V u C: yetlerince ihzari mahiyette ve ma-

500 kilometre geniş
liğinde bir gedik 
(Baş tarafı l lncf sahifede) 

Akşama doğru gelen takviye kı· 
taları cnrpta bulunan Alman kuv
vetlerile sıkı bir İş birliği yaparak 
Rusları demir bir çcnber içine almı§• 
lar ve bu suretle düşmanın artık 
içinden çıkamıyacağı yeni bir cephe 
açmışlardır. 

Briansk imha muharebesinin cere
yan etti~i mıntakda Alman teşek
lülleri. 8 teşrinievvelde, üç Sovyet 
fırkasının bakiyesini imha etmişler
dir. 

Hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Berlin 10 (A.A.) - D. N. B. : 
Alman tavyarelerinin dün Sovyet 
ecchC'sinde mal:r.eme yüklü 20 treni 
tafırio ,.tmi!l olduklannı bildirmek
tedir Donetz cephesinde, bir loko
motif fabrikasile bir mühimmat fab
n"kası riddi hasnra uğratılmıştır. Rus· 
!arın 800 tonluk iki gemiııi Ladoga 
,... •• .,.. 1 " 1-•11t1r. 

Sovyet ajansınin tebliği 

ne yapacak? 
Amerika mahafili bunu 

dikkatle takip ediyor 

V*§ington 10 (A.A.) - Ucıited 
Press: Rusyadaki askeri vaziyet kar
şısında Japonyanın hattı hareketine 
bütün mahfillerde büyük bir ehem
miyet atfedilmektedir. Japoryı:ıdan 
ise bu hususta hiç bir ~ey ınzmamak
tadır. 

fyi malumat alan mahfilinin ka· 
naatine göre, Japonlar Moskova 
muharebesinin neticesi IC'at'i olarak 
anlaşılmadığı rve Sovyet mu\.aveme· 
ti <levam eylediği müdd~tçe hiç bir 
harekt:tte bulunmıyacak1ardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Japonya ha
ler Çinde rnqguldür ve Rus <ırami 
sona ermeden yeni aergüzeştlere abl
mıyacaktır. 

Birleşik J\.merika, Avıupadalı.i 
vaziyetin inkioafını dikkatle takip 
etmektedir. Bununla bere ber, Ja
ponyanın en küçük bir h"areketi Pa· 
ailikte derhal yeni bir 'Yaziyet ihdas 
edecektir. Halen ne J•ponya, ne de 
Amerilca bu vaziyetin çali'uk husulü
İ\Ü arzu etmemektedir. 

liyetin tesbiti için yapılan muamele 
bundan sonra birlikler umumi kati· 
biııirı riyaseti altında birlikler umu
mi katip muavinlerinden teşekkiil 
etmi;ı olan fint tesbiti komitesinde 
yapilması kararlaştirılmıştır. Bunun 
hem sürat ve hem de ticari emniyet 
bakimındnn faycfosında mutabakat 
hasıl oldu. 

ltlinlatçı tüccarlarimız ithal ettik
leri mallarin yüzde muayyen bir kıs· 
mini :Anadoludan gelen tüccarın ve 
alıcının ihtiyacını karşılamak üzere 
birlikler umumi katipliğinin riyase· 
tinde müracaat bürosunun emrine 
tah'1s etmeyi muvafık buldular. Bu 
kararın tatbiki için icap eden hazır· 
!ıklar yapılacaktır. 

Tacirlerin karşilaştıği 
güçlükl~r 

İthal.at tacirlerinin kar yüzdeleri· 
nin arttırılma.sına ait dilekleri de 
müzak"ere e"dildi: ithalat tüccarı
nın bugün kar,ılaştıği güçlük, ciro 
noksanlığı, sigorta ile lCarşılanamıya
raIC riskler dolayıııilc ithalatçıyı te,
vilt içJn Ur yüzdelerinin makul ve 
haklı olacak bir nial.:iette arttirılmaa1 

Tayyare motöt 
mektebi acıllyor -

takanür etti. İthalatçı tacirlerimizin 
hükumetten diledikleri bu mevzula
ra mukabil kendikrile samimi ve 
açık bir ııekilde 'Vaziyeti mütalaa ve 
müzakere ettiğimiz hu arkadaşlar ih· 
tikarla mücadele mcvzuunda hüku· 
mete en geniş şekilde yardım ede
ceklerini ve bizzat mürakıp vaziye
te geçerek her hangi bir tüccann 
bozguncu bir rol oynamasına asla 
müsaade etmiyeccklerini kat'i olarak 
temin ettiler, hükUm.etin ihtikiırla 
mücadele işinde asıl bu sınıf vatan
daşların rolü mühim olduğundan ıa· 
mimiyetlerinden asla ıüphe etmedi· 
ğimiz bu arkadaşların bu mevzuda 
memlekete iyi hizmetler edecekleri 
kanaatindeyim.> 

Türk - Alman ticareti 
B. Mümtaz Ökmen yeni imzalanan 

Türk • Alman ticaret muahedeei 
hakkındaki suale de şu cevabı ver
mi~tirl 

- Ankarada imza edilen yeni 
Türk • Alman ticaret mukavelesi 
iki memleketin ticari münase'batın'da 
mühimce inkişaflar lıwıule ıetire
cektir. Mukavelenin bir hususiyeti 
de ecrbes piyasaya alış veriş İçin ol
dukça miihim bir miktar ayrılması· . 
aır. 

lliracat vaziyeti 
Ticaret Vekili ihraca.t vaziyetimiz 

hakkında da demiştir ki: 
- ihraç maddelerimizin, harp 

ikfüadındaki mühim mevki İtibari· 
le, müşterisi çoktur. Fakat memleke
tin ihtiyacını istikbal için daha em
niyetli bulundurmak dü~üncesi ile
dir ki ihraç maddelerimizi hem li· 
san• bakımından ve hem de fiat ba· 
lcımİnClan ıık'ı bir mürakabe altında 
bulundurmaktayız.> 

lstanbulun o'dun ve et 
meselesi 

B. Mümtaz Ökmen şehrimizin 
odun -ve & meselesi hakkında ıun· 
lan ıöylemi~tir: 

- Ffatlerin tesbiti i~i tamamile 
mahallidir ve mahalli Fiat Mürnka
be komisyonlanna aittir. Ticaret 
Vekaleti ancak memlekete şamil fi
atleri teshit etmektedir. 
Müşahedeme göre odun fıatleri 

hakkında yapılan şikayet üzerine 
valinizin bizzat yakından alaka gös
tererek riyaset ettiği komi,yon vası· 
tasile aldığı karar yerindedir. İcap 
ederse Belediyeye doğrudan Cloğru
ya mahallinden o'dun güİrtmek için 
yardım yapılacakhr, Bu m~yanda 
vesait ve l>enzin temin edilecektir. 

Et meselesin~ gelince: Ankaraya 
döndükten tıonra canlı ıie.yvan nak
linin tesrii için te§ebbüste bu1unaca· 
ğım.> 

Vekil yarın akşam Anfaraya dö
n~cektir. 

Kurt ve ayı 
sürüleri 

Roosevelt'in 
kongreye 
mesajı 

Berlin «Rooseveltin 
beyanatında bir dü§Üii· 
cesizlik hakimdir» diyor 

. 
Bezlin 1 O (A.A.) - Yarı resmt 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alınan ıiyasa kaynaklannda, Roo· 

sevelt'fo parlamentoya gönderdiği 
mesaj hakkında ıu mütalaalar yürü
tülme1'tedir. 

Bu mesajda bitaraflık kanununun 
ltaldırılması teklif e"diliyor. Sakat ıe 
beplere dayanarak harbin peşin.de 
koştuğunu gizlemeli İsteyen Roose
velt'in b"eyanabnda, ıon zamanlar
da yaptığı bütUn beyanatta olduğu 
gibi gittikçe a.rtnn bir düşüncesizlik 
hak.imdir. Bu meııajdaki tamamile 
uydurma Cleliller ve varılan netice· 
nin mantıksızlığı karşısında Berlin
de ve l>ütün Almanyada herkes ıu
nu eoruyor: Amerikan milleti gibi 
bir millet böyle bir hareket tarzına 
daha ne kaclA~ t .. h .. rnmül edecektir. 

Roosevelt 27 birinciteş· 
rinde nutuk aöyliyecek 
Vatİngton 10 (A.A.) - Cüm

hurreisi Roosevelt bahriye günli mü
nasebetiyle 27 birinci tC1rln"de bir 
nutuk 11tiyliyece~ini haller ıvenniştir. 

Moskova'daki 
elcilik/er 

' 
Sefaretler heyetlerinin 
Moskovadan ayrilmak 
üzere olduklari lienüz 

teyid edilmedi 

Stokholm 10 (A.A.) - Şa.nghnydan 
alınan Te Sovyet h ükümctınln ve 
Moskovndaki sefaretler heyetinin pa.
yıta.htı terketmek 'Üzere olduklarına 
dair olan haber, henüz teyld cdlline
mtııtır. Filhakika Stokholmdekl. dip
lomatlardan biri, Mosko:vada bulun
makta olan bl.r diplomat ni'kadaıılle 
dalml surette telgrafla tem.as etmek
tedir. 

Hariciyede terfiler 
Ankara 1 O (Telefonl.ı) - Hari

ciye Vekaletinde beşinci dc:ece me
murlardan merkezde Basri Reşid 
Danışmant dördüncü dereceye, ye
dinci dereceden merkezde Hasan 
Rifa.t Süzen altıncı dereceye, ıeki
zinci dereceden merkezde elçilik 
ba,katip Ragıp Berkay, Haydar 
Gök, Bürhaneddin Işın, Füruzan Sel
çuk, Tokyo büyük elçiliğinde baıka· 
tip Seyfullah Esin, Bern elçiliğınde 
ba~atip Tarık Emin Ye..U.oy yedin· 
el derueye, 9 uncu ducc:eden mer
kezde elçilik ikinci katibi Senai İzer, 
elçilik ikinci katibi Eth~m Nazif Be
yantoğlu, Roma büyük elı;iliği ikin· 
ci Utibi Adnan Kou.1 selti:r:inci 'de· 
reoeye terfi etmiılerdir. 

Modern cezaevlerin· 
den yalniz bir kiti 

kaçmİf ... 

··d"" Ü 13. Cezaevleri umum mu O .. 
Baha Arıkan, İstanbul ve .k;; 
dar hapishanelerini tef ti§ etın1 , 
için ochrimize gelmiştir. M~ :c 
lcetimizde cinayetlerin yuude 
seksen nisbetind e fevri oek 
işlendiğini kendisinden öğr~ 
dim. B. Baha Arıkan, bilha • 

kili v ... modem hapishanderin te;ı d 
ikmali i,-iyle meşgul olmakta ır· 

Bana şunları anlattı: 
K b""k , _. '"t hassıs· - ara u teKı mu c .. 

lar, kaatillerin oraya gelip i~ go: 
receklerini haber aldıkları ıa 
man ilkönce irkildiler. Fakat W 

-~ lahı hal ehniş cezalılarla t.,. ... l 
edince bunların artık fenalık; 
alakalanını k.esmiş insanlar 0

1
' 

d • .. d'"l U ,·~·ele ugunu gor u er. mum., 
hapishanelerde, mahkumlıır111 

eline ufacık bir demir pıırÇ&~! 
bile verilmez, bilirsİlliz. Halbu ~ 
modern cezaevlerinde bıçB. 

• eh· oyunu oynayıp bize ııeyrettır 
ler. Elinde çifte, kırları dolıışB) 11 

ııabık canilere rasladık. Tar ıı• 
lan kargadan koruyorlardı. 

- Kaçmıyorlar mı~ . 
- Yalnız bir tek firar haclı· 

sesi oldu. Gerede köylülcrindert 
bir mahkum, zevcesinin ima~ 
tarafından iğfal edildiğini ö~· 
renmi,. Kaçarak imamı öldürdll· 
Sonra derhal en yakın karak0~ 
teslim oldu, Tabii yeniden .h~· 
küm giydi. Bilhassa, kendisi ıç:t 
en .Fecii: Modern cezııevjn c 
müddetini doldurmak hakkını 
kaybetti. Şimdi eski usul hapis· 
hanede bulunuyor . 

Zihnimi ötedenberi kurcalı• 
yan bir ıunl ııordum: . 

- Bu modem hapishanelefl 
pek methediyorlar. }ş hayatın~ 
müııtenid bir nevi iııtirnhat e\'1· 
$erait mükemmel, iklim Cıl~· 
Boş zamanlarda, okumak. e~· 
lenmelC de var. Birçok köylerı: 
mizin, kasabalarunızın s~vi')'CS1 

bu dereceyi bulmamııı olauğu~ıı 
göre, acnba, yeni cezaevleri sıs· 
temi cürmü teşvik etmez mi? 

Baha Arıkan: 
- Etmezi - dive cevap ver

di. - Zira her mÜcrimi orııY3 
almıyoruz. Ancak muayyen ve 
zaruri bir müddeti hakiki hapis· 
hanede doldurduktan sonra hiç 
bir inzıbati cezaya. hatta tek· 
dire müstahak olmıyanları rrıo· 
dem müesseselere gönder.iyo· 
ruz. Zira, demin de söyledim= 
Cinayetlerin yüzde ııeksenioderı 
fazlası, fevri şekilde işleniyor· 
Yan;, cürüm i~liyeceği akla gel· 
miytn, u~lu, kamil bir insanın 
elinden bir kaza çıkmış olabili· 
yor. İşte, tezciyenin yeni te• 
lakkisi böylelerini korumakta· 
d~ (~~) 

Moskova meydan 
muharebesi Moskova 10 (AA.) - Arnanla

nn Moskova yolunda kain bit tehir 
olan Viazma ceohesinin muhtellf 
höl$:elerinde yeni ileri hareketleri 
yapmış oldukları bu sabah re1111t 
Sovvet ajansı tarafından bildirilmİ§• 
tir Ru aians diyor ki: 

Amerikada 
gizli silahlar 

Ankarada açılacak bu 
mektebin temeli 

dün abldi 

(Bq taralı 1 inci sa~i'ede) 
Ukraynadan kaçarak B. Hamdullah Suphi dırabllirdt, fakat, bu müttefiJdtl 

T ·ı ·ı • , ... anrıöver Bükre&e hezimeti, İngiltere için csaserı 

Bu bölgede müthiş bir harp cere
yan etmektedir. Bu bölgede Alman
lar. adeden faik kuvvetler tah§it et
mişlerdir. Rusların mukavemeti, 
anudanedir. Hatta çenber içine alın· 
mış olan Sovyet cüzütamları. düşma· 
na karşı büyük bir enerji ile müca· 
deleye devam ederek onu ağır zayi· 
ata uğratmaktadır. Beş gün devam 
etmif olan muharebe esnasında bir 
Sovvet cüzütıımı. takriben 220 Al
man tankile, 1 40 Alman kamyonu
nu tahrip ve 7 ila 8 liin asker itlaf 
etmiııtir. Çenber içini:le olan ba~lia 
liir Sovyet cüzütami. mukabil bjr 
iiıuırruzda llulunarali Clü,ınanın ma
ilnalı k"uvvetlerini inhizarna uğrat· 
mİş ve 4 bin Almanı öldürmü~r. 
Bu bölgede hareUt icra etmekte 
otan diğer bir Sovyet cüzUtamı Al· 
manlara zayiat verdirmiştir. Düş· 
Tl"'a:- 1. oon rı- lctul bırı\k'mi$tır. 

Alman zaferinin akisleri 
Bem 10 (A.A.) - İsviçre gaze

telerinin ecnebi memleketlerdeki mu 
lial>irleri, Almnnlarin ilan ettikleri 

ft-rlerin siyas~ akisleri hakkın"da 
alUmat verivorlar. Luisse gazete· 

i!nin muliabiri, 'A1mannnn bütün 
Rus A"vrupasıni İ~P'al etmesi ihtima· 
Rndl'., bahcıedr~t>li Clivor ki: 

d'.lerltnrle "!ÖylrnrV~inr S?Öre bü
tün )\\,,., ...... J • .,,. ,t t, ,. ı.,ı ,. ı,'ll n r d e· 
v:ı,..., ,.tt:"".i r.; • c!d !ce...lnı...kıra" bes
femeğe vardım <"decek o!an bu tnın-

. ranıı vanyaya ı tıca ı ı ~ mevcut harp vaziyetini değiştir" 
etmiıler gidiyor miş sayılamaz. Bu takdirde, sul" 

Vatinıton 10 (A.A.) - Cüm- Edime ıo <Aqa.m> - Bükre§ elçi- hun, askeri şartlar bakunındatl 
liurreisi muavini Wallaa, Birle,ik Ankara 10 (Telefonla) _Şehrimiz- Bnda..-cte 10 (A.A.) _ '"""'-aynn m13 B. Hamdullah Suphl Ta.nn!Sver di-
' A:...... ·ı~ d d d ~ uA.1 a.lleslle blrl1k.t~ bugün Biikreşc gitmek deg-il, başka yollardan beklen ttrnerİıta a mütea did antttpolar a de bl.r tayyare motöi'I mektebi nçılma.-J muharebesinden aonra büyük miktar- ;J 
bulunup m.ihnr nüfuzu altındaki. 81Jln kamr vei"llmtıtlr.: Bu mekteblh da kurt ve ayı rurnıert Transllvanya- üzere §Chrlmizden geçmiştir. ğine hükmetmek doğru olur. .. 
memleketlere gönderilmek Uzere ha- temeıatmn. töreni bugun yapılmıştır. ya. ııtıca etmtştl.r. Ti'aruı:llva.nyanın manyn, Rusya da, umduğu zafere 
zirlanan mühim rnikdarda harp mal- Bina 130 bin Uraya. çıkncak ve mck- bl.r çok mıntakalannd& bu son günler Rus aaflarinda çarpiıan varırsa, acaba sulhu temin edC-
zemeai ke§fedildiğini ve bunların tobe bl.r mllyon llra. kıymetinde ma- r.arfmda kurtlar iki Y11Zden fazla haY- küçük İspanyollar cek anlaşma şartlan mı elde edil" 
müaadere edileceg-ı"nı· ao-yl ....... :••=r. :kine konaca.ktıı'. Tahsil mfiddetl 8 yıl van öldünnllştilr H !.....Lt A ) P v 

....... ~"'u olan bu mektebe şimdilik: 100 kişi alı- · elauuu 1 O ( .A - etros· miş olacak? Bu bahsi konuşnıa;ı. 
Wallu, yalnız New - York lima· ruıcaktır. ----- kofun uptı için cereyan eden mu· için henüz çok erkendir. Şimdilil< 

nın<la yapılan ilk tahkikatta, bin ka- Bulgariıtanda harelleler anuinda Fin kVV!fttleri, ~ _ _,._; 
dar kamyona doldurabilecef mile- 1 araJannda on Def •aflllda çocuklar bütün dünyarun gözleri uırııı.>Jl, 

'Türk • Bu gar km k ika. - " ~ eıı Clarda malzeme meydana çıkarıJdıiı· e e veı Si bulanan l>ir ~olt aenç lapanyolları Moskova önünde cereyan cuen 
nı ilave etmiıtir. münaıebetleri Sofya 1 O (A.A. )' _ Bugilnden da Mir alıruılaidir. Bunl&Q\ ~nya büyük meydan muharebesine dl .. 

WaJJa.. müdafaa iktisad konseyi Solya 10 (A.A.) - Türk-Alman itibaren Sofya'da ve l>üyüf Bulgar dahllt harbi emuında fıpany~l kı- kilmiştir, Muhakkak olan şe1• 
reisi aıfatile nqrett:iği resmi beya- miifterelt beyannamesi Sofya aiyaıa ,ehirleriııde eltmelt tarS,.afi veeilia- zıl idaresinin te~bf ile Madnt. kı- orada, yalnız bir harbin cıeğif, 
nahnda New Jer1ey'in bir tıdt mar- malıafilin<le çoli müaaid ~arıılanmıt- ya tabi tutulacalttir. Ekmeli vesika- zılordu lcuman<lanlıiı tarafından , ı· t llh1 ln ..... An .. 
tan İz gannda, ezcümle külliyetli br. Bu mahalil, 1.:ieyannameye büyüle lan fU ıekilde tevzi edilecelitir: ranaa ~e uayaya aon d F ~-.....!.'-" R .. dec· bir kıta siyase ı a n o, .. _.. 
miktarda alüminyom ve tenekeden bir eli'emmiyet atf.etmekte ve liun'Cla y c"di }'afmClan ~üçült ~ocıalara olanlar'C:lan ibaret oldutu anla11 ı· dığldır. Necmeddüa Sadak 
maada demir 'Ye telik mamulat Türli ve :Alman hü1t.Cimetlerinin Bal· g{inCie 200 gram, yıedİ yattan yu1'an tıı:ı=r·==============:ıı:a== 
meydana çıkanldığıni ııöylemiştir. kanlann cenub doğusunda b'an,ı ya4ta çoculdarla büyüklere günde 

muhafaza için göııterdiklerl iyi rıfyet· 400 gram, 1.:iedent mesai yapan iı· 
lerln bir "deli1int görmekta:lir. çi]ere günde 600 gram ve bilhassa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
""'kr ilr me!lı:tul .,fmnktadır. Yine 
Bcrlin'Cle 8Ö)'lenClibrİne göre Avrupa 
...... _ .J· · - ... ' '" a;,,_ ,., .. ~ · ııı-t: bfT ni7ıırn 

verecek", yaliut hiç vermiyecek'tir. 
Bu meselenin Alman hükumet 
adamlarının başlıca düşüncesini teıı· 
kit ettiği muhakkaktır. 

i\Tman ga:z:etelerinin Frnnsa ve 
rnare al Petain"in İdaresi altın'daki 
r.nlı <;n"" .., dair hıwirhalianc maka
lt-lı-ri Fransada da vaziyetteki ger· 
..,.;r1;~in kavllc-lma~~ b"!!ladığİnİ ve 
~=r Avrupa işl>irliği fikrinin ilerle
-nekte olduiunu sröstermekte'dir. 

Gazeteler TürIC - Bulgar iyi mü· ağir -ve zal\metli 4lerde ç.alışanlara 
na.seliet]erinl billiassa kayCled.iyor- ..,ündı- AOO t"r*'\m ek'mek verilecetCtir. 
lar. 

Hayirsever vatandaşlar 
Zonguldak 10 "(AA.)"- Burn~a 

modern bir lise hinasi !'faptırarak 
Maarif VekUletine vermi~ olnn Men· 
me'd Çelikel, muhtaç rocuklarin giy
dirilmesi için ÇocıılC Esirgeme kuru
muna <ıO tal.İm elliise. k'un<Iurn tüc· 
carlarınİ:Jan 1hsan Boren (fa~ _çift 
hınclura hediye c~lerC!ir .. 

B. Hüsrev Gerede ve 
doktor Klodius bugün 

ehrimize geliyorlar 
Ankara 10 (T<!lefonla.) - Berltn 

bilyuk elçimiz B. Husrev Gerede ile 
Türk - Alman ticaret anla.şmnsım 
miiz:ı.kcrcye gelen doktor B. Klodlus 
ve arkadaşları bu akşamki ekspresle 
İstnnbulı:ı. hl\rckct ctml§lerdir. 

Tahran Büyük Elçisi 

Suat Davazın 
cenaze • • 

merasımı 

Ta.hran'da vefa.t eden TaJ:ırnn büyük 
elçlmlz Sunt Davamı cennzesı bu ak
ıınm Toros ekspreslle şehrlml.ze muva
salat edecektir. Merhumun cenazesi 
yahnkl pazar günü Sirkeci nhtımınn. 
nnkledllerek buradan sabah saat 11 de 
merasimle kaldınlacnk, Beyazıd ca
mllnde namnzı kılındıktan sonra F.dir
neknpı Şehıtllğlndekl aile kabrtııe de!
ncdilccektl.r, 

Ife demeli? 
Her <lilin kendi eöyleme tzı.rı.ı 

var<Iır, aynen terceme edilmez· 
Mesel& cNıızan clilckati cclbetti> 
yerine, öz türkçe cdikkat gö• 
zünü çekti> dereeli eaçma olur. 
cGörÜflne ynptı> tabiri de h~rn 
çirkin, hem yanlış ve yabancıdır. 
Gene çolt kullanılıyor. 

Görüııme yaptı 

dememeli; 
Görüştü 

demeli! 
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~AMDANAK~MAı[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~,ı" -~ 
~ e~yeni bir catanda, 

1 J ::: :i::~:e:: . 
fipı: Bayan Mükerrem Cümhuriyet f lstanbulun meraklı yerleri Bir kadın z~hniyet!·· 

- ISi,çok. ecnebi romanlar ve piyes· Bir dostum bana .tunları s5y edi: 

8q adapte ettik ve ediyoı-m da... bayramı 1 52 sene evvel kaçırıldı «-Babamın ne kade.r okumak filr "'1diin pirlerinden biri, İbnürre- merak?ısı bir adam oldu~unu bilirsin 
~ Ahmed Nuri merhumdu. Bilirim değil mi? So.:ı :zarnanla:-~a h3sta· 
tr. ıavallı, çok müıküJAtta kalmııtı. ld ? Edirnekapi dışinda bir landı. Zetcn yaş da scltse."1 beş ••• 
cılct .. bir çeyrek asır evvel kaç göç Yilayet ve Belediye Mahmutpaşa nası 1 mezarlıkta bırakıldı Yatakt~n çkDmıycr. Uıhin ne efor· 

• Utu iç.in bizim örf ve adetleri· merasim programını • sin azizlın, öyle bir okuyor, öyle bir 
lbiı rarbinkine biç uymuyordu. Bu oku k' T haf d - ·ı ·? Hal w....__- h · J yor ı... u. egı mı • •. -
~le vodvillerdeki göri.İfen, konu• P. ~,r ıyor Beyo~lunda Janet ndında 30 yaşla- buki ne kadar ömrü v.:ır ? .. ~ip 
~ ıevişen kadın ve erkekleri r' I l B ., • "l nnda evli bir kndın iki klşl tarafından ıey ! .. » 
~amcazade, hala.zade yahut ıüt 29 teşrinievvel Cümhurlyet baytamı r QLCl aF ve UYUCU er çarşısı, cüretkf\rane bir şekilde lmçınlmıştır. Fakat asıl benim P:aribine giden 
~et halinde akrabalatbrma gay· bu sene, her sene olduğu gibi şehri.- Zabıta ve adllye bu husust~ tahklknta fey arka:lıl§ımıo ktndi mütalaası idi • 

..,.e dütmiiftü. mlzde büyük merasimle kutlanacak- lstanbulda kurulan araba parkı girişmiştir. Müddeiumumillkç! ynpı- Seksen be, yaıında hasta bir adamın 
,,ihay t, b' d Id" baktık tır. VlH\yet ve Belediye, bayram prog- ıan tahkikata nazamn vaka şoyle ol-

•· . e ar evre ge ı; "l yatagıw nda kita'>. olrurr.am:da ne cibi ıq L:_• - d ull • · A ramını hazırlamaktadır. Cümhurlyet muştur: Janet evvelkl gfın Beyo6 un-
~-aın e us erunu: vrupanın· bayramı gecesi şehrin tenvlrl için da sinemaya gitmiş ve altı buçuktn bir fevkalide!ik vardı ki.,,. 
I..; YaklatmlJ ..• Artık adaptasyon şimdiden lazım gelen tedbirler alın- Çocukluıtu.mda. bir sene büyüklerle Hoş hlç ahşverit etmeden, sırf kah- sinemadan çıkmıştır. Genç kadın ya- Arkac!ec: T"\~ .,..., .. dt'nl: 
t CliJem olavermİftİ. Hatta doı· maktadır. Sarayburnu ve Şemsl~da •beraber bayram a}lfVerl§l için beni de ve için buraya gelenler de vardı ya... ya olarak Kurtuluş'taki evine döner- - Neden okumasın? •• 
el~ Selami İzzet Sedes'in fÖyle de- ziyadar su fışkırtan havuzlar temizle- Mahmutpa.şa. ça.rŞ18llla götürmüşler- Çarşı o kadar tala.balık olurdu ki ken kestirme yoldan gitmek üzere El-
ı&i iyi hatırlarım: til.Inl4 ve yapılan yen! tadilatla .;uların dl o zamanlar İstanbullulann dilin- bayrama on beş gün kala yokuşun bir madağı yoluna sapmıştır. Janet blr Dudağını büktü, şu cevabı verdi: 
~-Bir romaının içinde düello ol- daha fazla yukarıya fırlatılması temin w; cBeyo~luna. çıkmak• gl.bl b~r de tarafından ötekl taratma geçmek çok müddet ııerledlkten sonra yolwı ten- _ Birader, geçmİf ondan ••• 
1_ IQ da .•. ötesini benzetmek k~ olunmuştur. Meydanların tenviri için ıMahmutJ)l4aY& çılcna.kt ta.hırt var- mü.şkülle§irdl. Hele daha eskiden ara.- ha bir yerinde birdenbire arkadan _Baban ihtiyar olmasın:ı rağmen 
...,.,. de lhun gelen hazırlıklar yapılmıştır. dı. Aiı.şverit hususunda bu Mahmut- baların çokluğu izdihamı büsbütün gelen bir otomobil tam Itendlslnln 

Sel Tramvay idaresi Cümhuriyet hayra... paşaya çıkmak meselesi çok mühim- arttınrdı. yanında durmuştur. Kndın yoluna de- yemek yiyor mu? •• 
)l imi, bir Fransız romanının ha· mı gecesi tramvay seferlerini bütün di. Aranılan bl.rşey bulunma.dl. mı, ya- Blr çoklan arabalarla gelirler, yokU- vam etmek isterken fenerlerl sönük - Tabii yiyor... Onun da bir 
ıa..'tnııza eldiven gı'bi uyması için gece devam ettirecektir. Cüınhurlyet but keseye el vennlyecek derecede şun ortasında ln1p dükkl\nlara girer- olan otomobilden lkl erkek çıkarak midesi var .•• 
dııa. k~darcık bir tartı~ :~rüyo~· b:ı.yra.mı günü şehrimizde yeniden ba.- pahalı olduğu takdirde: cBir kere de lerdl. O zamanlar arabalar cHamam Janet'ln üzerine atılmış, bunlardan Arkad'1iL-n bir insanın mid~i ol· 
cf.,L. ense cruyamıyac • ar fCYID n açılış resimleri yapılacaktır. O za- Mahmutp~ya bakalım!• denlllrdL sokağı. denllen yerde sıra sıra yanya.

1
- blrl bir mendU ne kadının ağzını tıka- dugu· gıibi bir de kafası bulunduguw • 

L""l&cl farkına varmı,tun· Bir köylü mana kadar tamamlanacak olan Be- *Mahmutpaşaıt alışveriş meselelerin- na beklerlerdi. Amerlkada. otomob l mı" ve lkl arkadnız blr olarak kadını 
~ ' • 1 B d bl aba .. """' nu hata·:-.. ···r:ntm~tt L. bpi ki, han, dükkan. lokanta it· yazıd meydanı da Cümhurtyet bayra- de her türlü m~ülü gideren aca P parkları varmış!... urası a r ar kucaklayıp otomobilin içine sokınuş-
-.:tlyor, ve kolayca sebirlileıebiliyor; mında merasimle açılacaktır. bir ticaret semti idi. Dükkrınlannda parkı halinde ldl. ~teri bitenler bura- lardır. Oradan bütün süratlle hareket Hide denilen teyin ölünceye ka-
"'er-lcezde ~atlayabiliyor... --- ve gayet cskl hanlannda ne arasanız dan arabalarını getirtirler, biner. gl- eden otomobil Unkapanı köprüsü tari- dar tatminine çalışırız da, cka.fn 

,.. bulabljirdiniz. derlerdi. eBeylen, chanımlar• alış ve- kil Ist. anbula geçm'r+ir Yolda Janet '-k • '-erçi tarlalarımızda rençperlik, T" t • e "'l• • ' mıza l"vni hat\ ı verrnevız. )llJıı ıya ro, sınema ve o bayram arifesinde Mahmutpaşa rlşle meşgul iken arabacılar da. arala- ağzı mendllle kapanmış olduıtundan 
d' ut tchirJerimizde ücretli kol ve eg"lence yerlerinde yokuşunda geçirdiğim saaUer hi\l~ nnda yarenllk ederlerdi. Bazan Ha- bağıramamıştır. Hele ıu «arhk bi;:der.ı geçli• 
lllıağ İ§çiJiği yapan hel1lfire hem· gözümün önündedir. Sanki bir insan mam sokağı o kadar dolardı ki yeni Otomobll bir müddet daha gittikten cümlesi! .. Sanki ömrümüz bir takını 

"'ilerimiz eksik değildir. Fakat o tedkikler seli içine düşmUştük. Bir tarafto. gelecek arabalara yer kalmazdı. sonra durmuş ve Janet, şoförle diğer istasyonlara ayrılmı~. Her istasyona 
~lattığun evsaftaki köylü kız, bü· İstanbul Belediyesi, şehir dahlllnde havlucular, camekanlarında altın gl- Sonra etendllerlnln alış veriş işleri ikl meçhul şahıs taraflarından dışarı- ŞtelC:ikçe neşemizden, hliv.iye imiz· 
""" Avrupada pek çok olmasına bulunan tiyatro, sinema, bar vesair hl pırıl pırıl yanan san tasl::ır .. kay- esnasında arabacılnr hayvanlarım ya çıkarılınca kendisini Edlmckapı den b: .. c:e•· er bıralur.aıZa mecbu--

clta.iınon; bizde ya hiç yok; yahut eğlence yerlerini fennl ve sıhhi nok- nnşan ha1k arasında baloncular. Ve şimdi kaldırılan Mahmudp~a çeşme- mezarlıklarının ortasında bulmuştur. ruz. Mesela filanca İ:;~s:;·cndan 
• ı. talardan tedklk etmcbl'fe karar vermiş- mu··th1a bir gürültü... O kadar kala- sinin sıra sıra meşhur yalnklanndtı. B ~ k'·sı kndına tecnvüz etmMcr ve 
""• oen raslaınadun. ~ u uç " .. '" son.rn öyle h'!:- türlü ııı·ı:-ı r.e'lcli ha-8. tır. Bu iş, hususi surette teşkll olunan balıktı ki, biran annemin elini avuç- sularlardı. Çok defa bu yalaklann boynund~kl bir altın kolye ile altın 

k ır Fransız romanında, filiz gibi bir komisyon tarafından yapılmakta- larımdan kaçırdım ve kayboldum. önünde b!iyük bir at kalabnlıjp görü- bilez!ğinl ve altın sn:ıtlnl aldıktan rcketler yar\altbr. Falan istasyonu 
I!' köylij mademoiselle tipi tasvir dır. Komlsyon itfaiye, makine şubesi Yeşil tulumba karakolunda burnumu lürdü. Hayvanlar su içmek için sırn sonra kendisini merazlığın ortasında ~ectiniz mi? Fazla açık renk elbise 

edilir. Babasının dükkanında çalış- miidürlerlle Belediye müfettişlerinden çeke çeke ağladığımı ve göz yaşlan 1 beklerdi. Sulanan beygirler ıı:Araba bırakarak tekrar otomobile blnıp kaç- bile giymeni-: memnudur. En son 
"'1akta, batta onun uzakta kaldığı s~ B. Kuzım'dan ve bir elektrik mühen- arasında. polislere ifade verdi~lmi h:ı.- parkı" na çekilirdi. mıslıırdır. istasycoda c!a kemiklerinizi bir ku--
llder zarfında ticareti idare etmek- dlslnden müteşekkildir. tırlarım. Mahmudpaşada falcılar J~net meçhul mütearrızlann ellerin- tuya koyu;> ahret yolunu tu~acaksı-
ted" S ı · ··zı·· if Üç gündenberl şel'rin Beyo~lu ve Dün Mahmutpaşadan gecerken " - den kurtulunca koşarak Edimekapı ._ ır. arı sacı, mavı go u, zar . d kl b" •• "l nız ..• 
'4'\' 1 • b' ak Mek Istnnbul cihetindeki sinema, tiyatro bunlan düşündüm. Nere e o ÇOCU. :ı.- ve uyucu er çarşısı sur1arı.tıdan içeriye girmiş ve bekçi va-
leptır 1

' .~nele •. 
1
r lyavkruc brd.. w - ve eğlence yerleri tedkik edilmiş 4 sı- rı kaybettiıecek derecede büyuk in- Mft"'mudpaşada bir de Falcılar çar- sıtaslle polls karakoluna gidip mace- ilim kit.ap!an dünyanın YaflDI 

• e guze RUZe o umus, ımagca h !? Malım t t k k1 i.Wl rasını anlatmıştır. 3.400.0n."'.000 sene olarak tahmin tnc 1 nema, H\zım gelen fenni ve sıhhi te- san ne r ... u ;paş:ı :ı.r ı es şısı vardı ... Evet Falcıl:ır çarş1S1! Men- uv 
e nı~tir. Sorulan suallere, atik, slsat ve tadilft.t y:ı.pılıncıya k:ıdar ka- Mahmutpaşa değlldlr... gene sokağındaki sıra sıra dükkanlar- Vaka derhal müddclumumillğe ha- ediyorlar. ~er bir fevkali.delik ol-

~~ilc, al..,Uıca ve terbiyelice cevap· patılmıştır. 52 sene Mahmudpaşada da falcılar tıpkı insanlara ltizumlu eş- ber verllm!ş ve muavinlerden B. Ke- mazsa daha bu kadar da ya2•yacağı 
llr verir. Civarda y~ıyanlar, hep Heyet şimdi, Kadıköy ve Üsküdar I d ? ya satan kimseler glbi alenen icrayı sa mal özçob:ın tahklkab el koymuştur. sanıhv-- •. 

011u severler. Hatta köyünden g~ mıntakasındakl s!npmaları kontrol ne er gör Üm. nat ederlerdi. Bunlnr Türk değ'illerdl. Dün Janet'in isticvabı yapıldıkt:ın 
ÇenJ bil b" k . k k ed ktl . sonra ""b•.•ft memurlarlle müddclu- 3,400,000,000 rakamının yanın· er e ır ere görmı.i .. e:ı en- ece· r. Dün Istanbulun bu en meşhur çar- Daha ziyade cenuplu, hatta içlerinde ...... "'' 
el•' "" • mumı· muavlnı· vakanın b""ladı~ El- da bir iman ömürünü dü.,ünün. Ne llıni bir daha unutamazlar. O ha- şısının mazisini dinlemek için Mah- Afrikalı olanlar vardı. İkisi p"k ma- .... ıc;• 
-.a.ı· -'- 1 Fı"at mürakabe komiayo- mutp:ışa yokuşunun en eSki sakinle- ruflu. Kavuklu kavuklu adamlardı. madağı caddesine gidip tedkikat yap- mikrosk.,bik bir nokta gibi kalıyor 
l. ıye tt:Krar uğrar arsa mını nunı nıı~•ar ve Edlmekapı me""rlııı.ına gl- de~I m'ı? ~ 1 • •• 1.. • b" k"l rini sordum. o zamanlar Mengene sokağındaki '1' ..... " ''" •-Yanı arar ar. Nezih ıurette ~a· nuna yenı ır §e ı - Ahçı Yaniye git .. dediler. 52 se- dükkiınlann önünde en lüks konak derek vaka yerini tesblt etmişlerdir. 
""fırlar... verı"lecek nedenberi bu çarşıdadır... arabaları sıra sıra dunırlardı. Falcı- Taarruza uğraynn .lanet, otomobllln Bir debi-.: bu ~özle görüntmiyecelr 
• Derken, gene Fransız romanının b derecede küdik nokta•-ı. gençlik, • Eskiden Babıô.llde meşhur bir er- ıara gelenlerin çoğu kadınlardı. Ma::ı- fenerleri sönük olduğu için mütear-
lcabı, bu kücük bayan, l!ÜnÜn birin- Vali ve Belediye Relsl Dr. Lütfi Kır- ber vardı. Onun da ismi Yani idi. mafih erkekler, hattl bunların ara- rızlann eşkı\llni tesbit edemedı~inl ve orta Yatlılık, ihtlyarlol< nibi bir talmn 
de, köylülükten ıehirliliğe doğru dar flat murakabe koml.ııyonuna yeni Güler yüzlü, komplimanı seven bir sında tanınmı.ıı paşaların bile geldiği otomobllln plaka numarasını da göre- devirle:-e avırrnağa kalkıyoruz. Ne 
lbeıud bir istihale geçirir. Hükiımet bir şekil verilmesi lçln tedklkler yap- adamdı. Babıali yokuşunun eskllerln- !!örüliırdü. mediğlni söylemiştir. Dün yaptlan tah. lii,.umu var? ... 

maktadır. Bu hususta Baş\·ekfılete ar- ~ 
l'rıerkezinde zerrece yadırganmaz. zedilmek üzere bir de rapor hazırlan- dendi. Mahmutpa.şa yokuşunun Yani- Bunlar yalnız !al bakmakla kalmaz- klkatta kendllerlnden şüphe edllen üc Haya.'1 yelQare bir halde kabu' 
Cemiyetin en yiikıek kademekrine makta olduğu haber alınmşıtır. Ba.,.ka si de ismi gibi tıpkı ona benziyor. ıar, södlm ona büyü filan da yapar- kişi yakalanarak Janet'e gösterilmişse etmek en makul ıey .•. Ve bu yek· 
l>ne icmale • ti"d d ·· t • vazi, feleri bulunan bazı Aza bu vazife- Güler yüzlü, kısa boylu. şişman. be- !ardı. İşin dehşeUI tarafı bu büyüle- de kadın bunları tanımadı~ını ve ~ d ı~•- de-

t çı 15 a ını goı erır... a yaz saçlı, senelerce ya.,adığı semtin rln, devrin kodamanlannın himaye- mütearrızları seslerinden de teşhis pare 'eve ae 18 e<:e «genç &a» 
ate bo0 'yle bır0 t"p den aflarını istemektedirler. Fakat bu ek kA" d wil "? 1 

... her türlü ahvaline, ttlemleılne şahıt s!.nde en pahalı, en nadide kuma~ar edcmlycceğlnl söylemiştir. Zabıta ve m ""1 eg mı· B:.· h t d t ed ek 1stlfalar henüz resmi bir şekil alma- , !_~ LL ... un ava ımıza a ap e ec olmuş bir lnsan .. Çarşının en m:ıru1 gibi "afillere s:ıtılm:ısı idi. adliye cüretkarane tecavüz fiilinin Ve bilhassa 9u: "Bu;uen arua 
olı • • h rk °f k 1 mşıtır. Bu itibarla şimdiden islm tas- " Is •nız, emınım, e es 1 ll'az& a • rihl muvafık görülmemekt~dlr. simalarından... ASll büyük caddede tabil bu falcı faillerini arnmaktndır. geçti! .. • zihniyetine nihayet versek. •• 
Itır: Mahmutpaşa yokuşunun yarım asır dükktlnlanndan eser yoktu. Yukarı 

ı. .. - ?Iama.z ..• Kabil değil •.• Bizde T evvelki halini bana şöyle anlattı: kısımda Tarakçılar vardı. El işi harı- 1 t• 1 A k • • Hikmet Feridun Es 
"'Oyle kt M .. nb aksı•ıer - Ben Mahmutpaş:ıya geldiğim za- kulMe nefis taraklar yaparlardı. Hat- S 1 m a ışı 
h•,,al :ulf.~ ur... u :ısıran man, vanı 52 sene evvel burası çok ta İspanyol taraklarından güzel şey-

.Fakat ben, vatand••lanmız ara- başka türlii bh- yerdi. Acaba Beyoğ· ı ıer yaparlardı. Daha aşağıda saç bo-..,. Ş f•• l "d lunun şimdiki şöhreti, o zamanki yacıları vardı. 8tnda bunun bir tek nümunesine ıu O or er yenı en zam Mahmutpaşanın yanında blrşey mly· Bunlardan SOğancıyan'm beyaları 
&on haftalar içinde rasladım. Yaka· yapılmasını istediler di? En büyük mağazalar burada idi. pek rağbette idi.. en kibarlar. zcngin-
c:ak İçerlerine doğru, Samandll'a Sonra o devirlerde henüz Slrkr.cl bir ler ona koşarlardı. So~ancıyan'dan bir 
diy..: bir köy vardır. Orada bakka· otel mıntakası olmamıştı. Dışarıdan tertip saç beyası aldın mı? .. Art!k saç-
liyesi olan bir hemıer;nin kızı: Ba- Öğrendiğimize göre şoförler, yeni gelenler Mahmutpaşadakl hanlara !arının akınd:ın korkma ... 

yüzde elliye iblağ olunan taksi zam- uıerlerdl M h d d k 
)an Miikerem... !arını az bulm3ktndır. Belediyeye Hatta 

0

blr .. Kırım oteliıı vardı ki es- a mu paşa a ÇO 
Kendisi on üç yqmda olduğunu taksi ücretlerine zam yapılması için kiden buraya ecnebiler 1nerlenn1ş... eskiden pazarlık 

•Öylüvcrsa da henüz doldurmam14; yeni bir müracaat yapılmıştır. Beledi- Ben de son zamanlarına yetiştim. d .., ·ıd· 
Lüyüklük satıyor galiba... (Bu ih· ye iktlsad müdürlüğü vaziyeti tedklk Ruslar tarafından işletilen bu Kırım fazla egı 1 
h.rundan dolayı bana sakın gücen· edecek ve hazırlıyacağı blr raporu Be- oteline ecnebilerin indiklerini hatır- Yokuşun en iyi yerinde çarşmın c· 
lbesin .•• ) Babasının gurbette bu- lediye daimi encümenine verecektir. lanm. Mahmutpanş o zamanlar bir meşhur düklci\nı vardı. Bu, sarayın 
lunduğu sıralarda ticareti yalnız ba· Ö · -- ticaret semti olduğu kadar hanların, tabak bardak ve fıncancı başısı Bu-

ğ le tatilleri yapan otellerin bulunduğu bir yerdi. Sonra hamı; Alim zaoo Ömer efendinin •ıtıa pekala yürütmüs mini mini bir 
lı ticarethaneler kahveleri de pek meşhurdu. dükkanıydı. Cam eşyası satardı. Dev-

ayat kahramanı! ... Kahraman; ol· Mesela bir eYüksek kahve• vardı. rln en büyük müessesesi idi. En nadl-
duğu kadar - yukarıda «Fraauız İstanbul cihetindeki tic:ırethancle- Burası iki k:ıtıı idi. sonra daha kırk de, pahalı, blllür takımları onda bu-
tonıanındu diye anlattığım - bü- rin büyiik bir kısmı, bilhassa kumaş sene evveline kadar İstanbulun en ıunurdu. 
liin evsah haiz: Nilufer gibi zarif, satan mağazaları her gün on ikiden meşhur kahvelerinden biri ~ M:ıh- Abdülhamid mari!etll eşyaya düş
ıen yüksek ıeviyede bir İstanbul aile· on dörde kadar iki saat mağazalarını mutpaş:a camii avlusundaki kahve idi. kün olduğu için Alim zadenin dükkıi.
•İnin İyi yelqmİ.f evladı kadar ter- kapıyarak tatil yapmağn başlnmışlar- Burası şimdiki kahvelerden pek süslü nında kapağı açılınca çın çın öten 
Liyeli, ayni zamanda en .,...gıv halk .~?.~inıııııııımmın"""'""'""''""""'"""'"'"'"'"',_ idi. Hatta bazen halılar serilirdi. Av- cam kutulardan tutun da her türlü 
t -Y- tunun içinde birçok asmalar. gölgeli eşya bulunurdu. Ömer efendi kocaman 
•bakasiyle konufmasını da başa· tek açmaz. EvveJA biri, nümane ola· çardaklar vardı. kavuğu ve gayet uzun tesbihlle dalma 
tıyor, nık görünür. Arkasından da, diğer· Kahveciler arasında meşhur olan dükkanının önünde otururdu. Senede 

Köylülükten ıehirliliğe, bahsetti· leri ve dij-erleri, gümrah tekilde İn· •Bir okkalı ... Asmaaıtına• cümlesi de bir kaç kere cam eşya almak için o 
iiırı o mesud istihaleyi yapmak için kitaf e:der~r. işte buradan çıkmıştır. Çünkü müş- kıyafetle Avrupaya. giderdi. Dlyeblll
eline fırsat ıTer.memİSf. Esasen henüz Dileyelim ki nazariyem doiru ol· terllerln çoğu asmaların gölgelikleri- rim kl o zamanlar Avrupaya en fazla 
erken. Fakat, öyle bir imkin zuhur sun... Köylerimizden, kuabalan· nl tercih ederlerdi. seyahat etmiş olan insan bu adamdır. 
ettj~ takdar' de, yenı" ve y"'---'- yerm" 1• -~ b. k Mük. 'I t..-k Zaten Mahmutpaaş dile bir yolu~ Buharalı tabakçı bazı fevkalAde 
lcativ.en yad ..... •-·yacakl.wuıı::a mı~an ll'ÇO errem er·~ ıra• olduğu için buradan alışveriş etmek günlerde dükkılnın önüne blr kaldı-

,.-... ~ olurlarsa, ne mutlu bize ••• Bu, insana yorgunluk verirdi. Gelenler rırndan öteki kaldırıma kadar cadde-
Brr memleket, 8.fağı yukarı bir iktisadi nüfuıumuzun bir nail içinde ellerinde paketlerle camı avlusunda ye halılar ya)'dınr, 20-30 semaver kur-

l.ıırlı.7a benzer. Orada bir nevi çiçek iki muli büyÜmeai demektir. 1 asmaların gölge.sinde bir yorgunluk durur, gelene geçene çay ikram ederdi. 
~ iatidadmdaysa, her halde (Va - Nu) kahveı;l lcerler ve keyif çalarlardı. Devrin en göızde vilkelılsile arası pek 

- O ne bay Amca, yerde biri 
Yatıyor! .. Acaba bir sarhoı mu, yok· 
aa bir cinayet kurbanı mı? ••• 

••• Bir ölü!.. Bir ölü 1.. Sen bura-ı 
da bekle, ben hemen gidip polise 
haber vereyim 1 •• 

Eay Amcaya göre ... 

••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• r 
- Siz şöyle durun baylar, cina

yet mi, kaza mı, zengin mi, fakir mi, 
ı evvela onu anlıyalım ••• · 

Be!ediye yeni bir 
program hazırlıyor 

Beledlye istlmlftk işlerini daha ve
rimli blr hale koymak için yeni blr 
istlmlnk proe;rnmı hazırlamaktadır. 
Bu progrnm. İstanbulun imar progra-
mına muvazi olarak hazırlanacaktır. 
Yeni lstimliik programına göre mev
cud istimlakler muayyen bazı nokta
larda teksif edilecek ve bu noktalar
daki lstımlflkler tamamlanmadan di-
ğer yerlerde yapılması lfızım gelen 
istimlaklere geçilmlyecektlr. istimlak 
işlerine Belediye bütçesinden her sene 
ayrılacak tahsisattan başka, Belediye
ler bankasından yapılan beş milyon 
liralık istikraz da tahsLCJ olunacaktır. 
Bu lstlkrnzın mühim bir kısmı şimdi
ye kadar Eminönü - Unkapa.nı istlm
lnk sahasına sartedilmlştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lyl idl. En büyük kona!dann sofra ta
kımları ondan alın?.rdı . 

Çarşının yıldızı Balkan harbinde 
sönmeğe b~lamıştır. İşin tuhafı ben 
buraya Uk geldiğim zaman, yanı 50 
sene evvel çarşıda öyle gırtlak gırtla
ğa pazarlık etmek adeti de yoktu. Bu 
lş 1900 senelerinde b~ladı._ 

Hikmet Feridun F.s 

Şüpheli bir ölüm 
Müddeiumumilik bir ölüm etrafında 

tahkikata başlamıştır. Tnkslm clva
nnda oturan Marlka adında genç blr 
kadın dün baygın blr halde otomobllle 
Senjorj hastanesine götürülmü.ş ve 
derhal tedavL~ine başlanmışsa dn biraz 
sonra kadın ölmüştür. 

Adliye doktoru t:ı.rafından yapılan 

muayenede kadının hariçten bir mil
dahale neticesinde fa:zla kan zayi ede
rek öldüğü anlaşılmıştır. Bunun üzeri.. 
ne müddclumumtuk tahkikata başla
mış ve bir gün evvel ~yo~lunda bir 
doktor tarafından Marlkaya kürtaJ 
ya.pıldığı tcsblt edllmlştlr. Marlka kür
taj neticesinde fazla hastalanınca 
doktor kendisini kurtaramıyacağuu 
anlıyarak hastaneye göndennlş ve 
kadın ölmü.,.otür. 

Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Necati Kütükçüoğlu tahkikata el koy-
muş ve doktor hakkında kanuni taki
bata glrlşllmlştlr. 

Merhum Ahmet Refik'in 
ölüm yıldönümü 

Bugün müverrih merhum Ahmed 
Refik Altınay'ın ölfimünün dördüncil 
yıldönümüdür. Bu hazin münasebetle 
kendlslnl seven dostlarile akrabaa 
bugün Büyükadadakl 'kabrini 2lya.m 
ederek aziz hltırasını anacaklardır. 

••• Soara da kanuni muameleye B. A. - Ölünün bir zengin ol-
koyarız I.. duğu muhakkak bay memur!.. 

- Tanıyor musunuz? .. 
B. A. - Hayır, fakat avucunda 

bcı. on tane çivi 1ıörünüyorl .. 



SahUe 4 

Paris modası 
Bu kiş terzilerin teıhir 

ettikleri modeller 

Yün •• orme 

AKŞAM 

Günlük Borsa 
JO Birfncitcşrin 1941 

L. K . 
~ ., ~ 933 Ttlrk borcu ı n m 21 ,25 
• • 1938 tkrnmlyetı 19,65 
• • 1933 İkramiyeli Etganl 20,55 

blôzlar 
• 1 19S4 Sivas-Erzurum 1 20,30 
• • 1934 sıvas-Erzutum 2-'I 20,40 
• 2 1932 Hazine bonolan ~6,25 
• • 1935 Hazine bonolnn 16.50 
• • 1938 Hazine bonolıı.n 26.50 

A. Demlryolu tahvfil 1- lI 47,50 
A. DemJryoilan tahvlll m 48,50 
A. Demtryolu mfimess1.l senet 45,.-
T C Merkez bankası 125,50 
T. 14 bankası nama muharru 11,90 
T. iş bankası· Chamlle alt) 12.50 

11 Teşrl~levvel ~ 

LO ıV"• DANS .... KS ...• 1UVALET.... ZARAFET.... MUS 1\.1 .... 

ŞARKI .••• •c BiR ÇOK GÜZEL KADINLAR •••• fıte: 

ANNA NEGLE - RAY MiLLAND 
Tamfından harikulade bir tarzda Y• .'an 

• 

Göz kamaş.tıran muhteşem fıhn buclur .. -

B11 eali aqamİ 

S U M E R sinemasında 
İsviçre gazetelerinin yazdıkla

nna göre Faris modasını yaşat
mak için Paris terzllerinin hepsi 
kış modellerini teşhir etmekte
dirler. Her terzi kendi fikrine 
göre bir moda ibda etmektedir. T. 14 banka.si mQmessll hts. HS,- ~--••••••••••••••••••••·-~ 

A. Dem1!'10Ilan fltketı <'° 80> 27.25 
(Marcel Rochas) teşhir ettiği 

modellerde eteği yerlere kadar 
mmn yapmaktadır. Buna sebep 
ayakkabıların kötülüğünü 'Ve ço
ıap olmadığım g&termemektedir. 
Uzun etek bütün bu ayıpları ka· 
pamakta ve otomobilsizlik yü
zünden arabaya binildiği için 
bacakları örterek ısıtmaktadır. 

(Lucien helong) ve (Balancla· 
ca) kumaşların pahab olduğunu 
Ueri sürerek iktisad etmek için 
etekleri kısa ve dar yapmakta
dırlar. Yol yürümekte ve merdi· 
Ten inip çıkmakta müşkül~t çe
kilmemesi için etekte yırtmaçlar 
vardır. Eteklerin aşağısı dar fa,. 
kat kalçalar hizasında bolluk 
vardır. Burada drapeler yapıl

maktadır. 

(Robert Piguet) bütün elbi.'Je
lcrini el i lerile süslemektedir. 

A. Demtryollan ştrtetl (tJlı 100 43,50 
E2.lhtsar Çimento 9.90 
Kredi Fonsiye 1903 102,-

• • 1911 G7,-
• • AmorU 18,50 
• • KOPOD 1,08 

rtlrt albnı 
Kllçe altın blr grami 
Osmanlı bantaBJ Cbantnotl 
Londra ftzerlne ı sterlln 
Nevyork tizerlne 100 dolar 
Madrtd ftzerlne 100 ~zeta 
Stokholm flzertne ıoo kuten 

24,95 
3.~2 

2.80 
ti,22 

132;20 
12,89 

30.'15 

rRADY.QI 
Bugünkü prorram 

13,30 Program, 13,33 Tilrkçe plülar 
13,45 Aje.ns haberleri, H.00 Türlcçe 
plı\klar, H,30 Ankara sonbahar at 
y~lannın t.ahmlnlert, 14,40 Rlya.se
ticümhur bandosu, 18,03 Meydan 
fa.sll, 18,40 Caz ve tango orkestrası, 
19,00 Konuşma, 19,15 Caz ve tango 
orkestrası, 19,30 Ajana haberleri, 19,55 

Bu loş giyilecek yün örme işler.mektedir. Sonra bu lA.~tik Müzik: Saz eeerlcrt ve oyun havalan, 
Renkli ipek, boncuk, sim, sırma, bluzlar kahnca ve 1ıntacak şekil- 2 No. resimde göıiildüğü gibi 20,ıs Radyo gMCtest, 20,45 Kan.,ık 
hepsini kullanmakta.dır. dedir. daha koyu renk yünle ikişer şarkılar, 21,00 Ziraat ta.kvlml, 21,10 

Bugün SARA v sinemasında 
Hop giclaı. .. Eilenııllraı n heyecanlandıran bir FilJD. .. 

Rmrtn bir harikuı ft tamamen renkli bir §aheset' 

SON YARIŞ 
(MARYLAND) 

Gibel bir Aşk Romannun macerasını ~ etıne}dedit· 
Baş Rollerde: 

BRENDA JOYCE ve W AL TER BRENAN 
" Bugün saat 13 de t.enzilatlı matine. 

Tür.kiyede bugüne kadar görüp ifitil.en Türkçe filmkrin en fevJca• 

lldesi en ibretiamizi 

KIZIM DUYMASIN 
TORKÇE SOZLO • ARAPÇA SARKILI 

Bu ınul..te§CUı içtima! büyük film gençliğe ithaf olunmuştur. 

Bat mümeMilesi: BEDiA MESSABNI .. MARİ KU1Nl 

(Jacques Fatll) etekleri gayet . . Dinleyici istekleri, 21,45 Konu:pnn. 
. Reı;lmde görülen bluz ince yün ikışer tuttunnaktaclır. Basıt olan (Günün mceclcleri>, 22,00 Salon or- ~-----

bol ve boylnnnı şimdıkl etekler- ve ince şişlerle işlenmiştir. LLc;tf. bu iş bluza bir zerafet vermekte- kestra81, 22,30 Ajans ve pnra borsası 
Senewıin en güzel türkçe f'L · · .1 

den beş santim daha uzun yap- ~den sonra bir sıra atı: bir sıra dir. Sırt kısmı da aynı suretle baberlert, 22J5 Salon orkestrası, 
mnk~a~ır. . . . üst olarak yapılmıştır. Kol altın- yapılmıştır. Yakası düz işlenerek 

Büt.un terzıler elbıse1erdc bü- dan :itibaren bluzun yukarı kıs- kendi kendine yuvarlanmakta· 
yük cepler, uzun bağlama kuşak· mı lltl alt Url üst olarak l~stlk dır. 
lar ve düğmeler kullanmaktadır- ' 
Jar. Düz kumaşlar fantezi yal>' ~~~~~----------------------------~~--~~ 
mak için kendi renginde ipekle 
elde işletmektedir. 
Açık ve koyu renkleri kanştı

rarak iki kumaştan elbise gene 
kul !anılmaktadır. 

Kestane 
şekerlemesi 

Şapkalara gelince öne doğru Bayram yaklaşıyor. Gelecek 
meyleden küçük şapkalann artık :misafirlere evde yapılmış kesta
modası geçmiştir. Şapkaların ke- ne şekerlemesi ikram etmek 
narlan enli ve arkaya doğru gi- mümkündür. 
yilcrek yüzü çerçevelemektedir. 

1 MUŞKttLLERE CEVAP 1 
THe üzümden likör 

Ayten L: Taze üzümden likör şöyle 
yapılır: 

İri taneli, olgun mlsket üzi.unünli 
alınız. Kalın kabulclu ve kokulu olan 
bu Uzüm tanelerini blrer birer ma
kasla salkımdan keserek ıcyıruıız. Her 
üzümün ucunda küçük bir aap kal
malı. Tanelerin en irilerinden üçte 
birini ayınruz. Kalan kJ.smını e7.Cret 

Amerikada ilk hamlede bütün 
artistlerin başına geçen genç 

Vf" ıevimli yıldız 

MiKEY RONNEY'in 
En son çcvirdiii nefis bir 

kahkaha tufanı: 

MiKEY RONNEY 
AŞIK 

Filmi ıizi sevindirecek a:üldü
recektir. 

Kadife şapkalar en çok kulla
nılanlardır. Büyük tüyler bütün 
§Spkalan süslemektedir. 

Kestane şekerlemesini yapuıak suyunu sfizünüz. Bu suyu tartınız. 250 
güç iş değildir. Dikkat edilirse iş gram üzüm suyuna 250 gram 45 de
başanlır. İri 50 kestane intihap recelik ~irto ve 125 gra:m pudra oe

kerı hesabı Ue karıştırınız. 

etmeli. Bunların üst kabuklarım Tane olarak nyıı.lı:m üzümlerin blr YAKINDA 
bıçakla çizerek saymalı. Soğuk iki yerine iğne batırınız ve bir 'k.a.va- M E L E K ' t 

C l kı • • 1 noz içerslne ycrleştlrlnlz. 'O'zerlne f!V- e .at a ·ara ıyı ge en su dolu bir tencereye atarak ateşe velce sıkılan ve içine ispirto :ııe şeker 
bir pomat koymalı. klınştırılnn üzüm suyunu doldurunuz. ' ., 

. - .. Ağzını bir mnntarla kapadıktan son-
Bu mcvsım elde ve yuzde hasıl Tencere ateşte uç saat kalacak; ra mantann ürerine bir parşömen 

nlan catlakJara gayet iyi gelen Jçindekl su çok sıcak olmalı fakat kağıdı ba~l:ıyınız. Altı ay durciuktnn 
basit ve ucuz bir pomat: kaynamamnlıdır. Gazı .kısmalı 1 sonra içmeli. Bu likör ikram _e<'.!illr'ken 

. - • . , kadeh lçcrsine sa.pı ile bir uzum ta-
Bır çorba tabagı ıçine ıki kaşuc yahut ateşi küllemell. Bu su için- nesi de konmalıdır. 

un koymalı; üzerine mayonez ya- de kestanelerin iç kabuklan yu- Yürdcki boynyı nasıl çıkartmalı? 
par gibi damla damla gliserin muşar, bunları dikkatle keskin Nnclyc n: YüzünüZün m..-ıklyajını 
akıtarak kanştırmalı. Bir pomat bir bıçak veya çakı ile soyma1ı. çıkartmak için gece yat.mnzdım evvel 

ha1inc> gelince kapaklı küçük bir Zor görünen bu iş biraz itina şu4:~~ ~:1~~~~11r~:pa-
kap içerisine koyarak saklamalı. edilirse kolayca yapılır. ra.fin, 12 gram lanolin, 18 grrun mal 

Du pomat ancak bir hafta da- ~ mukattar, 5 santigram va.nllln. Xrem 

yandıg~ı fc,in tarif ettigım~· iz mik- Dlger taraftan .şeker şurubu haline gelinceye kaoor damın dnmın 
·11 ]amalı B' kiJ k iki alkol tlAve etmelidir. 

tı:ırdnn f~.zln yapmamalıdır. Arzu 'azır · ır 0 şe ere 
edilirse 'en nihayette bir damla bardak su ve bir çubuk vanilya 
esans na.ve ec!ilebilir. koyarak ateşte kaynatmalı. 

Yıkanan kurdeleleri nasıl 
ütülemeli? 

Kıvama gelince ateşten indir
meli, ılık olunca içine kestaneleri 
dizmeli ve üç gün böylece bırak
malı. Dördüneü giin su dolu bli

.. :Jka.nan .. ~urdeleler Y~ken yük bir tencereyi ateşe koymalı, 
utuı.emrse utu lekesi ol~~ ıhtl- su ısınınca Jçerlsine kestaneler 
malı vardır. Kuru iken utulenir- b 1 ten yi t rt lı 

k 1 . i H' ··t··l u unan cere o u ma ve 
se htıl"U§Uk a abil r. ıç u u e- b . rle 1 .. il alt t · . . . .. aın rna usu u e ı saa pı-
rneden yenı gıbı yapmak mum- . 1. T 1 rl •A<>t ind" •. 

0
- şırme ı. encere e a~ en ı-

kün ur. rerek olduğu gibi soğumağa bı-
Bir maden suyu veya kolonya rakmalı. 

şişesini gayet sıcak su ile doldur- .. . . 

Sünı=eri nasıl ieınizleııneli? 

Nl.şant:ı.şı No. 22 Ayla: Klrlene.n. ~ 
yağlı hl.sslnl veren süngerleri tooılz
lemek için bWllan derince blr le~en 
lçerslne koymalı. Üzerine yuvarlnk
lara k:csilm1ş ll.mon parçalan koy
duktan sonra kaynar sıcak su ha§
la.malı, ve leğenin üzerini örtmeli. 
En aşnjp Yirmi dört saıat böylece 
bırakmalı. 

Ertoot gfuı sıt:ı.ra1: sudan çık.anle.n 
siingerı bol .ru ile }'lb.malı sıkmalı ve 
gölg~e tııiııtmalı. 

Eğer limon yok.sa. suda az limon 
tuzu ttlterek aynı tanxıa J?D.malldır. 

Limonun kabuklarindan 
istifade malı. Yıkanan ve yaş olan kurde- Ertesi gun aynı amelıyeyı tek-

. . .. .. rarlamalı artık kestaneler olmuc:ı- Limonun pahalı ve kıt oldugu-
Jeyı ~ıse uzerine sarmalı. Mucellfı • ~ 

" · k d ku d 1 ··tül ir tur. Şekerden çıkararak ya hafif şu sırada. suyu alındıktan sonra 
ve SJcaid yerf eksi r le e u en ıhk flnnda kurutmalı yahut ol- kabuklarından da. istifade etmek 
ve yen en ar z o ur. k b' · 

duğu gibi çikolata teline sararak a ıldir. 
muhafaza etmelidir. Kullarulacak limonun san ka-

Tırnaklar neden kırılır? buklarını gayet ince olarak kes-
Tırnaklann çabuk kırılması kin çala ile ıraş etmeli. 90 dere-

yumuşaması, tırnaklara sürülen İngiliz ıampuani celik ispirto bulunan bir şişe 
verniklerden ileri gelir. İngiliz şampuanı denilen ter- içerisine atmalı. Her gün kulla-

Tırnaklan çacuk kınlan kim- tip saçları çok iyi temizler. Bir nılan limonun veya limonların 
seler her gece tırnaklanndaki maden suyu şişesini sıcak su dol- kabuklarım ispirtoya atarak altı 
vernikleri silip çıkarmalı ve 111- durmalı, ıçerisine bir çorba kaşığı hafta bırakmalı. Arasıra şişeyi 
nolin ile tırnak köklerini masaj rendelenmiş beyaz sabun atmalı. sallamalı. Sonra ince mtre ka.

1 PEK 
sinemasında 

Hayatınızda gülmediğin.iz 
dar gülmek .isterseniz. 
Dünya komikler kralı 

ka· 

lorel - Hardi 
AŞJK 

Türkçe ıözlü ve dayanılmaz 
derecede eğlenceli sahnelerle 
dolu filmi görmelisiniz. Ayn-

ca: Matbuat U. M. · 
Memleket jumalı ıve ı-enlü 

ıeyabat filmi 
Bug\in saat ı de tenzilatlı 

matine 

11/119- BÜTON ŞEHiR -
Perşemllc alqıe.mı l6 f1kteşrin 

Elde ettiği ndis filmler 
İlrasında şahane biz' film olan 

EBEDiAŞK 
(NIÇEVO) 

u seyretmek için 

SES 
('ESKİ ASRI) 

Sinemasının açUmasmı 

bekliyor. Oyniyanlar: 
WILLY FRİTSCH 

MARTE HAREI.l.ı 
cVe NİKOLSK,, RUS 

HEYETİ 
Muhteşem bir sinemada. .. 

Muhteşem bir film 

yaprnalıdırlar. Sabah ak~am ya- Sabunun erimesini ve suyun ılık- ğıdından süzmeli ve güzel kapa- Tepebaşı Dram. Kısmı 

pılan ve iki dakika süren bu ma- lanınasını beklemeli. Sonra bir nan şişede muhafaza etmelidir. Gece ==o d~ 
~aj çok faydalıdır. çorba kaşığı 80 veya 90 derecelik Bir bardak şekerli su içine bu tstft1m ~ komedi 

Bir pamukla gece sürülen 15.- kolonya ilAve ile şişeyi çalkala-
1 
limon esansından birkaç dam1a kısmı gün.düz B. 14 dil 

iıolin silindikten sonra tırnakla- malı ve şampuan gibi kullanarak I akltılıp karıştırılınca nefis limo- Gec;::e;: 
ra tc::krar vemik sürülebilir. başı yıkamalıdır. nata elde edilir. KİBARLIK BUDALASI 

1 

OTEL EMPERYAL 
~ta~ (3 Ü R E L aineınasrnda 
Görülmemiş bir muvaffuiyetle devam ecHwır. 

Teknikte.. San'atta eşsiz bir nıuci7e yaratıldı 

Bugün LALE sinemasını 
heyecandan titreten 

TAMAMEN RENKLi 

Dır.. S D IK lt::s O P S 
Bu mucizenin en kudretli blr misali .. 
Dehanın en büyük şerefi .• Sinemanın en parlak zaferidir. 

Numaralı yerler kapışılıyOJ', geri dönmemek için Jutfen yer· 
Jerinizi evvelden kapatınız. 

Cumartesi : Saat 1 de tenzilatlı halle ıtıatinesi 
Pazar • 11 » ,, » » 

'9'11111~•••••••••• Telefon: 43595 •••••---~ 

S ü M E R sinemasında 
GRET A GARBO" nun parlak rakibesi 

SiGRiD G U Ri E 
Bir aşlc kurbanı müessir ve hissi tarihçesini lnsv.ir eden 

UNUTULMUŞ 
KADIN 

filminde, bütün seyircileri ağlatıyor ve heyecanlnndırıyor. 
Bugün aaat 13 de tenziliitlı matine. 

I 

MELEK'te Bugün 
NORMA SHEARER JOAN 
CRA WFORD • ROZALIND 
ROUSSEU. gı"b:i 3 büyük yıl
dızın yarattığı eşsiz ve nefis 

bir film: 

KADJNLAR 
ARASINDA 

Herke.in beğeneceği tak.dir· 
lerto alkıtJıyacaiı ,.heser. 
Bugün aaat 1 de tenrltltlı 

ma.tine 

Büyük bir muvaffakiyetle 

ŞARK 
Sinemasında 

a..m eııliycır 

, 

MEVLÜT 
Sovgili babamız merhum emekli 

binba§ı BEHÇET TA YLAN"nın rı: 
huna ithaf edilmek Üzere 12 Teşrı• 
nievvel 1941 - yarınki pazar güniİ 
Maçka T eşvikiye cnmiinde Mevlit· 
du Şerif kırant ettirileceğinden ııile 
dostlıı.rının ve ;ırzu eden zevatın bu• 
lı•nmaları rica olunur. 

AKŞAM 

Seneut 
8 AJlıt 
3 Aylık 
1 Aylık 

Rıcnebl 

HOO kll.ruf 2'700 turuıJ 
760 • 1450 • 
tOO • 800 • 
160 • • 

Posta tttıhadwa dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senell~: 
wıo. altı aylıl?J 1000. De ayhp;J 

1000 tu.ruştur. 

reıetonıanmız: Bnşmnharrlr: 2056 
f'az1 ~lerl: 20-'165 - İdare !OOSI 

Müdilr: U49'1 

Ramazan J9 - Hızır 159 
S. İm. Gll. ~. İki. Ak. Ynt. 
E. 10,52 12,29 6,24 9,33 12,00 l,S 
Va. 4;:29 6,o7 12,01 15,10 17,36 19.07 

İdarehane: BabıAU civarı 
Acımns1uk .soknıtı No. 13 



Bandajlar ıJe 
tünelin kablosu ~e»~A.t 

"'---===-=-===-==-=-==-==-================ ~unun §ereli 
Elektrik, tramvay ve 

tünel işletmeleri umum 
müdürlüğünün izahi Tayyarelerde buz 

tutma tehlike 1 
ne .ıüddirl.. 

SAnk.i yeryüzünde bahse <leğeT 
başka mühim işler yokmllf gibi 
bütün kalemler bu odun meselesi 
üstiinde işliyor. 

Eğer hakikaten memlel:ettıe 
böyle odun meselesi diye bir me
sele varsa idari işler bakımından 
ayıpbr. Yok, matbuatımız pireyi 
<leve yapmak it:iyadına kapılarak. 
ortaya böyle bir mesele çakan• 
yorsa bu daha ayıptır! .. 

Piyano hocasi 

~rıxı ... d.Uma güzele. doğruya 
\ ~":L Citi P11enaip edinenler, sırt• 
ltr~ -.ı;L ~cnrnaıun çlıkinliğini gÖ

' 'lr kanUın koymuşlardı. Bu 
~ 1 it Uunanlarc:la büyük bir 
~ti· tle tatbik ed4lmiş; semerli. 
tGı.. ~ sırıklı ham:allar 1'ikaç 
•ı.ttt~e ortadan kalkmıştı. Hat· 
~ 

0 
rtnda_ yemiş, l)aşle.nnc:la ba· 

~ llıuzlarında yoğurt satan ge
~ '-naf bile bu kanuna uya
~i:;' bir hayli acayip olmakla 
'-' ıt ~ - yeni yeni ~ill~rle or· 

A. Çııtrnı§tı. Bir Halkevi piyano hocaaı ara· 
~dan geçen zaman zarfında dığını ilin ediyor. 
~ti Un değiştiğine V'CY• hldı- Radyonun zuhuriyk beraber 
~~;na dair bir ip.ret olmadı. nesli azalan bu aaınat kolundan 
ttııe Yavaş yavaş hamalların 'belki birkaç talip çıkacak ve 
"'1J 8erner1enip küfdendiiine; Ha1kevinin ınuai.ki heves.kan genç-
' •rırı m~larını gene başları- ]erini yetiştirme mesuliyetini üa-
~ ~trıuzlarına çıkardıldarına gö- tüne alacaktır. 
~ nunun tatbikinden vazgeçil- Fakat bu zatın. sanatında ne 

e· llnlaşılıyor. kadar ehil olursa olsun, genç ka-
tibi'' muharrir arkadaşın yazdığı bityctleri yeti~tirmekteki kudreti 
lttk otomobilin yerini arabaya daima meşkuk kalacaktır. Gü-
Lit ttıneai uicab değil, geçici nün birinde muvaffakıyetsizlik 
tılıi~tutettir. Bizce asıl ricat bu kendini g()şterincc Halkevi kaba-
Li; c! Rerilemelerdir. Hele elde hati piyano hocasmın ac.zine, Üs· 
~ e kanun varken 1.. tad ise verilen paranın azlığına 
~ et sırtta yük taşımak ta bir veya talebenin kabiliyetsizliğine 
llıııılıretsc bari yasak kaldınLp ka· atfedecek ve büyül bir hüsnüni-

ıın Şerefi kurtarılsa!.. yetle başlanaı. bu i, yarıda ka-
'4 lacalıt, piyano dersleri d-c hocasız-
~lpfır ! Jıktan ötürii lağ"·edilecektir. 

~" ~te sahif elerimizi gene bir Böyle bir akıbett" düşmemenin 
pccan dalgası kapladı!.. tek çaresi şu olsa gerektir: 

-, ~kat bu heyecan ne politika HaHcevleri böyle ilanlarla fu. 
)iil;•ılitlııa halledilmekte olan bü- tad anyacaklanna devlet kon~r-
~ıı ~~nya davalarının; ne de her vatuarlarına başvurmalı ve ora· 
tı11 Rı ılıni ve fenni münakaşala- dan yet~Clfl sanıatkarlardan bir 

n'ltahsulü değildir. liyakatlisi - tıpkı bir devlet me· 
~!.\ ~ bizim heyecaalı neşriyat, muru gibi - bu işe tayin edilme-

--~;~~~~-~~~.mı 
Nayvanların şimendiferi Deve 

A,~friJtadak"ı Bu""y"u"k s-1--a ve c:l"f . .. ·ı . . D "• aıu ı erı unvanı ven mıştir. eve, gün· 
t~~ralyadaki çölleri develer ile lerce aı; ve susuz kalaa bile mukAıve
~ııd' olan lngili.ı: alimlerind~n meti h·~ azalmaz. 
~Ilı tcfor Oijon yeryüzünün en Kıllarından urgan, elbise -.e deri
~11.d':t)j hayvanının dove olduğuna sinden ayakı:;\bı yapılır. Devenin 
'(~ ır. Deve. çölde kızgın güneş eti ve !Ütü nefistir. Devenin diğer 
~rı altında günde yüz kilometTe bir meziyeti de ne kadar uzaklara 
diııJ fc kateder "'e iki ÜÇ hafta hiç götürülürse götürülsün mandırasını 
a tıorneden ve yorulmadan yürür. kolaylJr.la bulmasıdır. Avustralya 

Ilı ~lşka hiç hir hayvanın bu dere..""-c çöllerind" develer, eft"ndilerinin evi
~"Vernet kuvveti yok.tur. Buna ni, kendi ahırlannı 750 mil uzak

endir ki dt'vcye çöllerin şimen· tan keşfederler. 
~~~----------....;_~--

l! Siyah renkli tavşanlar 
'°)llılın blldlğlmlz tavşanların çoğu yüktür. Siyah renkli tavşaıı]ann tüy
tıı.e bej rengindedir. Maamafih In- lerl, rlğerlerlnden pe.k farklı olup bu
\ ~e Gal memleketinde tavşan n.un tavşan derlsl olduğwıu tarket-
~lır tltle meşgul bir mneseese, muh- mek için mütchllSSI.! bir ltfırtçü olmnk 
~ttıı tavşan einslerlnl ç1ftıe~rmok I§.zımdır. ŞJmdiye kadar birçok kürk
)tu~. e slynh renkll blr tavş:ı.n cinsi 
ıı%itnıeğe muvaffak olmuştur. Bn c;ülcr, tavşan derilerini tilki ve yuhut 
tı--~ renkli tavşanların tüyleri hem hermln derisi diye göstermek için de
~ 8lk hem de çok yum.uşaktır. Bu rilert boyatıyorlar ve birçok hilelere 
~ tavŞaniar fazla miktarda üretl- baş vuruyorlar. Siynh tavşanlar 
tı.11J klir'kçülük bakımından bunlann kürkçüleri bu zahmetten luırtaracakl ~tinden edilecek istifade pek bü- tır. 

arıta ayakta sakladığı paralarını çalmışlar 
Sı~l\cı.nadada Montreal şehrinde 
~-r~ Kilsen namında bir lokantacı 
~ ır. Kilsen'in geçen umumi harp-
ı •ldıw • • d v v 
~''il . gı yara rıctıcesın e, aag ayagı 

Bir gün K.ilsen kırda uyuyakalmış, 
bu sırrını bilen açık göz bir hırsız 
tahta ayağı, kayış l:iağlannı keserek 
içindeki paralar ile beraber alıp 
götürmüştür. 

KiJsen uyandığı zaman tahta aya
ğ:nın yerinde yeller estiğini görünce 
zabıtaya başvurmuş ise de meçhul 
huzısı yakalatmağa muvaffak ola
mamıştu. Takma ayak ile beraber 
çalınan para S 60 lngili7. lirası imiş. 

l() rnış ve yerine tahta bir ayak 
~~uştur. Kilsen'in bankalara 
tit_~l'en itimadı olmadığı cihetle, bi~ 
~ .'diği paralan takma ayuta 
'den oyduğu mahfaza içinde aak
dı~kta ve bu suretle paralarını çal
~cağından ıcmin bulunuyordu. 

.,.ur~·A1rnan·ticaret -;,,1a·ş~-
mas•n•n imza merasimi 

Tramvayların bandajlan ve Tünelin 
kablosu hakkında. yapılan neş~ 
münascbetile Elektrtk. Tramvay 
Tünel işletmeler! umum müdürı
tarafındnn gazet~ şu mali\ma 
verilmiştir: 
Şehrimizdeki müruı.kaJ!ııt müşkü15.tı

nın halkımız arasında uyandırdıli'
asa.blyetc makes olan gnzeteıertmızden 
b:ızılan tünelin tatiline sebep olan cer 
lmblosile tramvay arabalanndan ba.
zılannın depolarda kalmasını int.u) 
eden bandaJıann sec; atpanş ediiınıe
stnden şikiyet etmekte ve ~ 
bundan dolayı tahile etmektedir. ida
remiz ne slp&.ri.şlerde geç talmı.ş. ne 
bu siparişleri takipte ihmal ve tered
düt göstennlştir. 

Buna karşı ahnan tedbirler 

Hakikat şudur kl: İdare şl.rkdten 
depolardaki levazımı pek nokan de
vir aldığı için 29/3/1939 da. Fransada 
Bcssenneau firmasına bir çift kablo 
sipnrlş edllmlştir. Fransız faıbrfkası 
akreditif istemiş, bu açılamadığından 
hükümettcn serbes döviz talep olun
muş, fakat bir taraftan d:ı. Aınerlb., 
Fransa ve Almanya.nın diğer fabrika.
lanna müracaat olunmuştur. Bmıunla 
beraber seıt>es döviz temin edilebildi
ğinden Fransız fabrikasından bir çift 
kablo harp b~lamadan pek az evvel 
depomuza ginnl.ştlr k.1 son günlere ka
dar çalışan bu kablolardı. 

Bu kablolar geldikten üç ay sonra. 
Almanyaya ba., vurulmuş, Jorj Hekel 
mües-;eseslne bir çift kablo sipariş 
olunmuştur. Ancak bu fabrika. faallye
tini tatil ettiğlndm kablolar alınama
mıştır. 
Aynı zamanda hem İnglltereye, hem 

gene Bessenneau fabrikasınıı. müra
caat edilmiş, fakat bu fabrlknlar 
1940 da hnrbin aldığı şekil yüzünden 
siparişi yerine getirememiştir. 

Geçen sene blibirinl müteakip İ.wlç
re, Alnı:ınya, İngiltere ve hatta Parole 
Elektrik flrma.!1 Tasıtasile Hlndlstana. 
k:ı.blo sipariş edllme-k istenmiş, niha
yet 17/1/941 de Amerltaya bir çift 
kablo sipariş olunmustur. Bu kablola
rın şlmdl Buraya gEldl~i haber al
dık. 12/2/941 de İngiltereye de bir çlft 
kablo sipart.ş olunmuşsa da İngiltere 
ihracat füansı verilmesini rcddctm'ııt.l. 
Fnkat ondnn ronra Amerika ve İS\ ... çc 
üç çlft tablo .sipariş olunm~tur. 

Tramvay bandajlanna gelince, kfa
renln bize devrinden hemen sonra 
yani 28/4/1939 da Almanyad.ı. beş fab
rika il.e temasa. geçilmiş. bunlardan 
Sta.hlunion fabrikasına. sipariş veril
mlşUr. Fnkııt o sene kllrlng nıuka.ve
lesl müddeti bittiğinden sipariş gerl 
kalmıştır. Arfrnsındruı Fran.'la Te Belçf
ka'da beş fabrikaya ~ vurulm\1.f ve 
nihayet. Maubeuge demir fabrikasına 
.slpnr~ temin edllınlştlr. Ancak Fran
sa tesllbat. nezareti lisans vermediğin
den bu si~rlşt de l:ptaı olunmuştur. 

1941 de Isveç ve Ingillz fabrikala
rından bandaj t~inl kabil olamamış
tır. Yalnız Romanyay:ı sekiz ay evvel 
1000 bandaj slPQrlş cdilmlştır ki şim
di bunlar hazırdır. Diğer devlet mües
seselerinin levazımı gibi bunlann da 
henüz getirtilınesı. kabil olnma.nustır. 
Romnnyanın bu siparişi kabul için 
şart koştuğu Pik'I Karabük .fabrikası 
nncak sekiz ay evvel temin edc.f>Umiş 
ve sipariş bunun fçln geclkmistir. 

4 itfaiye arabası geldi 
Belediye ltfniye müdürlüğü lhtiyncı 

karşılamak maks:ı.dile bundan bir 
müddet ev\·el Amcrlknya itfaiye nra
baları sipariş etm!ştl. Bunlardan ilk 
dört tanesi Basra yolUe şehrimize gel
miş ve fnaliyete geçml.ştlr. 

İtfaiye müdürlüğünün siparLs et.tiği 
diğer itfaiye nrab:ılarlle hortum vesalr 
malzeme yol~ C!karılmıştır. 

Akhisar ve Edirne me
buslarının tedkikleri 
Edirne (Akşam) Edirne 

mebusları Fatma Mcmik, Faile Kal
takkıran VE' Temel Nücümi diin 
~hrimize gelmitlerc:lir. Gece Halke-
vinde, halkın dileklerini dinliyen ve 
Parti müntesipleriyle ltmıasta baılu
nan mebuslanmız intihap dairelerini 
dolaşmak üzere şehrimizden ayrıl
mışlardır. 

Akhisar 1 O (Akşam) - Dün bu
raya ~len mebuslarımız biitün köy 
muhtarlarile bir l:ısım halkın İştirak 
ett.ilderi toplantıda halkın dilekleri
ni dinlemişler, tütün müstahsillerile 
de görüşmüşlerdir. Tütün satışları-

Antijivraf tesisatını hais Heinkel 111 tayyareleri inşa halinde 

Alman - Sovyet A&rbi bütiin 
Pddetile devam ediyor. Bu mııhuc
hede hava k.uv"Yet1cri l>atlıca rolii 
oynamaktadır. İki tarafın tayyarelm 
mütemadi akmlar yapcyor. Fakat lu
§ln yaklarması lıava kUVTe,ktini, 
baUi pç bir meaele ile karşılaşhra
cakm. Bu güçlük ha.it bir tabiat ha
disesinden. tayyal'elerin buz tutma
sından ileri geliyor. 

Buz tutmak tayyareler için çok 
mühim ve düşündürücü hir mesele
dir. (Civrage) denilen huz tutma 
hadiscsirıe kartı kim cv-.ekeclen ha
zulanmış '" te<Jbir almışsa ha"a ha
kimiyetini o muhafa:aı e<Jec«:ktir. 
Geçen Rus - Fın harbinde b.a-.alarm 
müsait olmadığı zamanlarda hava 
harekatı hemen hemen durmuJtu. 
Buna başlıca se~p bu7. tutma yü
zünden bombardıman tayyarelerinin 
çok hırpalanması ve avcılann elin
de eczilmeseydi Finliler, esasen ağrr 
olan, Sovyet bombardıman tayya
relerine kal'Jl kafi miidahalede bu
lumnamışlazaa bunu av tayyarelerj
nin pek az olmasında aramak lizım
dır . 

Soğuk: bir mıntakada tayyarenin 
buzdan korunması için hususi teıti
batı o1mıyan bir tayyareyi dÜ§ÜJle
tim. Tayyare yükseldikçe hava daha 
ziyade rütubetli olur ve aoğur. Ka
nadın en iıç kı!mında yavaş yavaı 
buz kiitleleri toplıınmağa ba~lar. Bir 
kaç dakika içinde bu kütleler hir 

KOÇUK HABERLER 

* Be~·o~1W1da kurulan yeni fiat mü
rakabe bürosu bugünden itibaren faa
liyete geçecektir. 

kaç N.Dtimetre kalmlqır. Bu. ai11lık 1 tutmaya mütemayildirkr. bunlara 
ta~eaia eiiratini azaltır Te tedri- pek küçük buz dolaplarıdır diyebili• 
cen 1iir ditme haolar. riz. Havanın dahile nüfuz etmesi: 

Penanenin pa}alarma da ayni tebahhur eden benzinin hasıl elliği 
ı..ı anz olar. Kaiburatörlerde. ve cereyan bu cihazı daima soğuk tu· 
aihayet pilotun önündeki camda bi- tar. Havada su buharı bulunduğu 
le buz tabakalan toplanır. Bunun takdirde tekasüf eden ııu buharı mo• 
drnmı tayyareıün gittikçe ağırlaı· törü l:ioğar ve gan kestiğimiz anda• 
m..-. '9'e Nl.ayct düpnesine sebep ki hadiseler tekenür eder. Hispnno· 
olabilir. Suiza. Solex. motörlerindc knıbura· 

Havacılık •al:wurncla pek büyük törlerin alt ]usmına yerleştlrilmi~ bir 
hizmetleri görülerı AmeTikalılar buz kompresör vasıtasiyle zahmetsizce 
tutma hadisesirıi lcauçuk kullanmak hir aıc.aldık elde edilir, bu suretle 
suretile önfemi~lerdir. Bu usul gayet karbüratörde donmanın öniine ge• 
ı;.uttir. Kanatlann en uç kısmına çilir. ~Chandlt-r-Groveslerin> en ye• 
kauçuktan mnmul ve üç hava kese- ni Amerikan karbürntörlerindendir 
siınden ibaret bir nevi kılıf «eçirilir. jivraj h.adises:ne karşı bir takım giı:· 

Buz hıbna ha.,,'laclığım HZen pilot li tertibatları olduğu söylcnÜmelıtte
derlıal tazyık ahmda bulunan l.aTa- dir. Pilotun ön camını kaplayan bu.ı:• 
yı hava keselerine .!evl:edeı-, ~i~en lann defi için otomobülerde gördü· 
hava kesleri kabarık bir satıh arze- ğümüz, peryodik hareketler yaTJan 
eler ıvc binnctice buzlan çatlahr. Ve ucu kauçuklu kol kafi değilclir. Ciin
şiddetle esoo rüzgar buz ·parçalarını kü o da buzdan müteessir olur. 
sürülder. Buna kar§l ne yapmnlı? Camın 
P~nelere gelince onun ela lı:o- gayet kalın triplex cinsinden old~u

la}, bulunmuştur. Pervanenin orta- nu bili.,,oruz: ( Pitot lubu) denen 
~na tupit edilen bir hazneye buz· ve 5ıcaklık nakleden tüpler bu ka· 
lan erjtme h8-'Sasına malik bir mah- lın camı katederler. Bu tüpler fev• 
lul konulur, jivraj ba~ladığı esnada kalide incedir. Bu P.erait tahtında 
pilot derhal bir musluğu çevirir ve daima ılık: duran camın buzun yer• 
gayet ince bir boru mcık.ezden iti- leşmesine meydan vermiyeceği aşi· 
haren palaların dibine damla damla kardır. Bu son mahzur da ortadan 
bu mahlülü (anilmerkez kuvvetinin kalktıktan eonra pilot berrak bir 
yardımiyla) götürür ve bu eurctle cam arkasından dışardalti müth" so
de palalar buzlanmazlar. ğuğa rağmen rahatca yoluna devam 

Karbüratör]er zaten esasında buz eC:ebilir. Nurdhıh Y;)ver 

1 GüNüN ANSi~~OP~J?! 
Afg@.1~ü~t<§lffll ın: t.@ltrü~uü * Fiat müraknbc komisyonu pa?.ar

tesi gunü toplanarak şehrin et mese-
lesini de kati bir neUceyc bağlamnğa İngiliz _ Rus not::ısı dohyıs.le, Af-ı ısyan edıp lnı;.ıız sefareti m .. 1 :ıpla-
karar vcmıUiUr. ganlstan giinfm meV7.1lU olmakta de- rını öldürdü, Emlri devirdi. General * Odun nnrhının yüksek tesbltlne nım ediyor. Rolx'rts'de Kabul'a muz:ı!!ernne 
il.mil olınlann ndllyeye verilmeleri Şarkla garbı blribirlne bağlaynn girdi. Inglatere, bunun üzerine Dost 
hakkındaki fiat mfuıı.kabe komlsyonu büyük kam yollan \i7.erindc bulun- Mohammccrın torunu Abdürrahman 
karan üzerine sekiz toptancı odun duğu için, bu memleket, Kurunn Han tnrnnısı oldu. Bu hanın nlcrh
tacirlle Belediye lktlsad işleri rnüra- uladanberl Ciluı.nglr ordularının ge- tarlan ayaklandılar, fa.kat general 
kıbi Fi. Süreyya Cümhurlyet müddelu- çld yeri ol~uştur. Sirüs'ün sntrnplan Hoberts tarafından ezildiler. IngUiz· 
mumillğfne tcı-di edilmi~Ur. tarafmdıın isU!! edtldi. SOnrn Ist~en- lcr askerlerini çektiler 0881). Abdıır-* Mahmudpaş:ıda Tanı.kçılar end- delin imparatorluğuna katıldı. Ta- rahman hana verilmek üzere, Hindis
desindc bir h:ının ikinci katmd:ı Bch- rlhçe lvi tcsblt edllmeml.ş bir devri t:ındn.n senevi üç milyonluk bir para 
HU admd::ı. blrlne ald sabun fabrlkn- mü\eakip, altıncı asırda Turklcr ve alma~n başladılar. 18~5 d" bunu lkt 
sının bacasından sıçrayan kıvılcım- sonrn. da Araplar tarafından feth- misline çıkardılar. 
lardan yangın çıkmış, fabrika d~o;e- olundu. Diğer taraftan Rusya, Afgnn nrn1.i-
melerinin bir kısmı yandıktan sonra On birinci asırdan on üçüncü asra sinde ilerliyordu. Relrabeti önlemek 
ıtrnlye tarafından ~öndürülmüştür. tadar. Afganistanda zuhur etnıl.ş için muhtelif komisyon kurulınasınn. 

Sult.ansellmde 30 No. b ev~ oturan Gaznevl sı.il~lesl İran ve Hinde hfıklm knrnr verlldi. Fakat Ru lar, müznke
Esm:ı adındaki kadının yaktığı m..1.l- oldu. releri uzatıp, fırsat.tan lstifnd", n_qer. 
tızdan ateş sıçrayarak yangın c;ıtmı.ş, 1221 de Cengiz. han, 1400 de Timur, yığıyorlardı. Hatta Rusların İngilizler 
mutfa~ın dCşeme ve tavan tahtaları 1504 de Baber han Afganistan üzeri- arasında bir çarpışma bile oldu. Nl
yandı.ktan sonra ateş ltfalye tarahn- ne nktılar. bayet Alman;>·anın müdahalesllr uz
dnn söndürülm~tür. On yedinci ve on seklzlnci nsırlnr· Jaşıldı. Penct'h Rusyaya veriliyor, * Üsküdnrda Selnm.gz clvannd:ı da Algan prensleri İran hükümdar- Meroncak Afganlstnnda kalıyordu. 
oturan IAtlf adında biri dün Şirketi Jarlle mücadele ettiler. Zaman za- Afgan. bir tnrnftan, isynnlarln kav-

.. man, İran yaylA.sma ya. oulıır, ya ruluyordu. 
Hnyrlyenin S0 No. h npurlle Uslı:ü- obürlerl haklın oldu. Nihayet, 1747 dl', Amanull&h han, Afganl modem. 
dardan köprüye geJlrlten Kukulesi Berat hanmm oflu Ahtne'd Abdullah leştirmek lstemişU. Ta.~t~d:ln " lndi
açıklannda vapunm güvertesinden K. andıhar'da Afgan sülale.sin! kurdu. rlldl. Şl.mdl bu memle~etın hukum• 

• n1n tanzimini istihdaf eden rapor 
üzerinde rnqgul olmuştur. T esbit 
edilen esaalar alakadar malca:nlara 
ver:ilc.cektir. ~buslanmız Somaya 
gitmişlerdir. 

denize bakmak üzere eğilmiş. muva- dan z hl h d 
zenesinl kaybederek diişmiiştür. işte, bu memleketin yeni tan"hl de. a r an ır. 

Kaza üzerine derhal vapur durdu- böylece başladı. 
rulm\lf Te etraftan ye~ balık~ılar 1807. de, büyük Napoleon Hinde 
LAUrt boğulmak imre iten kurtar- ?rşı Iranın yardımını tenıf.n etmişti. 
m.ışlardır. Faıa& .su yutmaktan hasta- Inı:tlltıerede, Afgnn Emirlle_ ıınl_aştı. 
ıanan Lltlf baygın bir halde hastane- hkat Ahmed ~dullahın suWesı. ıs
ye kaldırılmıştır. :ranı::r netfccsl mkırnz etti Herat Jr~-

Çerket ve baklava 
Çerkeş (Akşaml - Çerkeş denince 

hatırıma ya leblebici, ynhut da nefis 
bir baklava gelir. Lebleblcllerin çoğU 
Çerkeşliylz derler. Hak\katen de bun• 
lamı ekserisi Çerkeş:l.n, Abırtöy, 
Erenköy ismini t~yan köylerinden 
Istanbula gelmişlerdir. UJdn nnzan 
dikkati çeken bir şey val""...a. o dn. Çeı:
keşlilerin leblebiyi İstanbuldan temin 
etmeleridir. Yani Çcrkt'ş halkı y :li 
çıkmış taze bir leblebi yiyemez. 

Alman ticaret anJaşınutnın hmaSI: Yukanda Türle, 
aşnğ1da Alman delegelt.ri imza ederlerken 

Kadın yüzünden 
ağır cerh 

İmıir (Akşam) - Kahi"aınanlar 
mahallesinde na.san ~lu Hüsnü, Os
man oğln Raufu bıçakla. kamından 
ağır surette ya.rala:ıruştlr. Vakanın 
sebebi kndın ~lesidir. Hasan adın
da blr genç, .sık sık Hüsnünfuı evine 

,gelmekte im~. Hüsnünün komşusu 
Rnuf, Hünsünün genç kansını na.zan 
ltibare alat::tk ba ziyareti hoş görme
miş ve bir nkşrun Hasnna: 

- Bu eve gcUn gitme! diye ihtar
da bulunmuş, batılı tokatıamıştır. 
Hüsnü bunu duyunca Raufu ça~rmış 
ve bıçakln krunından tehlikeli ~t
te yaralamıştır. 

na tabi oldu. Çok ge('meden. e6kf su-* Çıkardığı bir kitap hakkında ıaıenln sadrba.mmın biraderi Dost 
yazdığı bir yazı ile kendlslne hn.knret Mohammed lktldan ele ı::eçirdl. Rus
edlidlğinl ileri sürerek Cümhnrl;'t!t yadan yardım istedi. İnglll7Jcr. bu
gnzctcsf muharrirlerinden B. Nadir nun üzerine A!ga.nı istila ettiler. Fa
NadJ aleyhine üniversite edebiyat fa- kat lblr halk isyanile karşılnşarak lm
kültes:ı profesörü B. Herbert Meltrig ha olundular 0842.J Bunun üzerine 
tarafından açılan da.vaya. dün asliye Dost Mohnmmed'e yanaştılnr. o da, 
birinci ceza mahkemesinde devam İngiliz yardımile Herat'ı ele ceçlrdl. 
edilmiştir. Bu zat 1863 de vefat edince, kanlı 

Bu celsede yazının bir ehlivukuf tn- mücadeleler başladı Şlr Ali isimli 
rafından tcdklklne karar verilmiş ve Eın1r Ruslara güler yüz cö.sterlnce. 
profesör bay?n Halide Edip. B. Sıdıl: Ingilizler yeniden Afganı istilfı etti. 
Samı \'e B. Isınan Hakkı Baıtacıoğ- 1879 da Kandıharn girdiler ve Ynkup 
Iundan miiteşekkfl bir vukuf heyeti Han'a. Godamalı: muahedesini imza
scçllmiştir. Vukuf ehli raporunu ver- !attılar. Böylelikle Hocak Paivnr ve 
mesı 1çln muhakeme ~ka güne bı- Haybcr gcçltlcrinl elde eu'nı~ bıılunn
raJı:ılm.ıştır. yorlardı. Fakat Afgan halkı yeniden 

Baklava meselesine gelince: Bllıyor• 
sunuz ki en iyi aşçı Bolu vilayetinin 
Mengen nahiyesinden çıknr. Nasıl lı::l 
leblebiciler Çerke§lll iz d('rlers(', nşçı• 
lar da Boluluyuz derler. 

İşte en iyi aşçı Mt'ngcndcn çıkma.
sına ra~en ben nedense Çerkcşia 
y~meklcrlnl Mt'ngen ıışr,ılannm ya~ 
tıkları yemekler<' tercih ederim. Heı. 
baklavasına doyum olmaz. 
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=:: ~ve~$BI~ o~~™- n&t.icesl de öyle Yarınki karşılaşmalar birinci ve ikinci 
LMdn bu.. mezatiı ve gi1z'e1 olacaık mı? ~tta k •• ki .. • d 1 kt - .sen de bir taıkmı. masallar ve prensıntn kmYJ.m. ··uerlJld g6t'_ 

~~~:ı~=erıe bent 9.la:ı.t- =-~o~~~:~~ 
Va8fl arkadaşnm sözünü mrtı: heı"J9J'l:n sm:n. natlcest ~el çıkm.as... ume up I erı arasın a yapı aca ır 
_ ArkaıdaŞ batın için çiğ tanık bile Bu. son cümleyi söyledilcten smıra 

yenili.rm1Ş... Ben de mulınkbıtı::: bu 111 .sa..nk1 mtlthJ.ş bir fe~~ ym:nu?tlamış 
yapmanı istiyurum. Sana deminki gil>l .~nalı manalı gülünısedi. F uıibol ajan.lığmm tespit ettiği 
sözlerim! tekrar edeyim. Bu. genç ka- Mütemadiyen kinayeli ~yeli ~ programa göre her ayın son hafta· 
dınla aylardanberi bi.ribirlmiztn yü- mandan baı:h.sedişt Saıbiha.nın dik· sında yapılması icap eden kupa maç
zünü görmeden mektupla.şıyoruz. O katine çarp~tı. Hatta blil a.ralık: larına bu pazar günü Fenerbahçe ve 
nasıl bil' insan? ... Ne bi~1m bir ka.dm? - Kuzum, dedi, ne :tstiyorınm be- Şeref stadlarında başlanacaktır. Üç 
Bunu bilmiyorum. Fakat işte bugün ııfm. ·roınanı:rndan? ... 
saat tam dörtte Beyoğlunda bir pas- Şlnast al~ycı bJr tavırla cevap ver- haftadanberi devam eden lig maç· 
ta.cıda kenilisile randevum vardı-. di: _ .. . Iarından sonra her dört haEtacla bir 
Ne yazık ki, 0 kadar beklediğim bu - Goruyorum ki, sevgUı romanı- teıkrarlanaca1' olan kupa maçlarıntn 
randevuya gidem.iyeceğim. Çi1nkü. bu- nız:a. toz .~ondum:u!Orsuntız.. hu ilk müsabakalarında kuvvetli ta· 
gün öğleden sonradan itibaren gece - Taıbu... Sevdiğun kitapla:'1 sanki kımlarla zayıf takımlar kar~ılaşaca
ya.rısına kadar umumi müdürle bir- aramızda bir akrabalık teessus etmiş ğından oyunlann teknik ve heyecan 

tasaray .. Anadoluhisar k.at"şılaşma
sıd.ır. Aynen Hilal takımı gLbi genç 
ve enerjik oyunculara malik'. olan 
Anadoluhisarhlar seneCle bir <Iefa 
karşılaştıkları kuvıvetli bir ekip 
önünde iyi bir derece almak gaye
sile bütün enerjilerini sarfedere.k oy
nayacaklarından Galatasaray oyun
cularını bir hayli t>erleteceklerdir. 

Diye bağırdı. Yunus pQfa, şaşırdı: diim.. s!Ze Aşık oldunı.. ~ P.:'ııa' 
- Aman şevketlim, lrnl'IDlUZ hiç Bana merhamet edi!J... 

1 
ye ~dil 

kimsen.in sözüne inanmam. Erendi- dan ayırmayın, ulu, şan ı ~ 
mize bir z.arar geJ.rn.es1n diye etl'a!ta- . kümdar 1 dı.Sl11 ,r 
ki dedikoduları dinlem.eğe Te vazl:ve- Sanca bu sözleri kaP~ dllp;ıı 
tı anlama~ mecbur kalıyorum. Yale- işitiyor ve :vava4ça, ar.ık a 

..ıı.t1 zirlAzama: .... ır l>Jl!·'....-sa. :lruındığımdan d .. 5.... lJ: ~ ., F., 
- inanmasan, mücevher küpünün - Padişaha. aşık o n y-u.nUS ~~ 

nerdeyse bura.ya getlrll.eceğindmı Diye mınldamyordu. .. tııt~ 
emin bulunman lazım gelirdi! Halbu- gülmemek için kendini guç J,:i)lll fil'' 
ki, sen de yerlller gil)l, a.skerlerlnlln - Oğul, haydi, sen ~u şıı}liıt "' 
onu yerinden oynatamıyaca.klanna. bırak da ehramlara gıt. bu.rıı.Y, ~~ 
manmıŞı görünüyorsun! vunun kilpünü bugün de cjJ:llb~~ Ukte çalışacağız. Halbuki sen serbest- gibl benimserim ..• Onlara lilf söylet- bakımındaıı kıymeti yoktur. 

sin.. benim yerime oraya git, ve nıa.- mek istemem!... . ~ .. .. .. 
zeretimi kendisine söyle ... Yazıların- - Ya.:ıa... O halde atteders1nlz... Fık.sture gore pazar gunu Fener 
dan anlıyorum ki, çok ~s b1r ka- Kıymetli roma.nımm karşı ~rek bahçe stadında Taksimle Rumeühi
dındır. Eğer gidemezsem fena halde birı terıbiyes!zllk ebniş isem şlmdlden sar, Kasımpaşa üe Haliç, Galatasa· 
içlenir ve mektuplannm arkasını özür dilerim... rayla Anadoluhisar, Şeref stadında 
keser... Sabiha bu roman mesıelesinl kaJ?.3't- da Davudpal}a ile Unkapanı. Süley· 

_ İyl amma. sen kendin sevgilini mak istedlkçe Şinasi o bamt. mute- . .
1 

R . B "I 1 
tanımıyorsun ... Ben onu nasıl tanıya- madlyen tazellyol'du. Bir aralık şöyle ~re G 1 e 

1 
a~, .k eyı°g ~~fa{' a, 

cağım?... sordu: kı a
1 
ta kençıler. ekşıl tdıaş a ta ta-

- A ... Bak o iş kolay ... Pastahane- - Bu romanda sevglJ.isin.l aldatan rn an arş aşaca ar r. 
ye girdin mi sağ taraftaki masalar- bir ka:dın v.~~- mı?... Birinci kiline klüpleri ile ikinci kü-
dan birinde oturacak... Ve önünde Sabiha gül~i: _ _ me klüple:Qni karşı karşıya getiren 
«Yedi p..,.eli kadını. romanı buluna- - Var ... Hem oyle şaheser, oyle us- b 

1 
.. d . h t k tı· 

v" 1 lllslni ·· 1 u maç arın ıçın e nıs e en uvve ı cak ... Mektubunda öyle yazıyor. Ben tad blr yalancı ki .... Sevg oy e l Hil~li B "k 
1 

A d ı hi 
zaten kcnedisini bunwtla tamyacak- deh.şetli surette aldatıyor ki!... Aca- 0 an Ga 

1
n eşı t[aş a, na okul -

tım ba hayatta da bu derece yalancı ka- sann a atasaray a yapaca arı 
Sinasi küçük bir kahkaha salıverdi: dınlar var mıdır? Ben zannetmiYo- maçlar diğerlerine nazaran daha 
- Amerikan filimlerindekt gibi bir rum... ınühirncedir. İki 9ene evveline kadar 

sahne ... Maamafih fena d€ğil ... Bu iş Şinas! birdenbire sinirlennlli}tl. Ar- bfrinci kümede oynayan Hilal takı
yavaş yavaş hoŞ'.ıma g:itmeğe başlıyor. tık taha!Ilmül edemedi ve: mı hu sene ikinci ligde rakiplerine 
u .. kin peşin söyliyeyim. Eğer sevgilin - Hayatta öyle yalancılar var ki, karşı çok iyi dereceler elde etmek-

1 k d h rornanlardakiler onların yanında ga-
guze se an ınrım a ... . tedir. Enerı"i);; ve genç elernanlar-yap a n Se Vıcd"nlı ço- yet masum insanlar kalır ... dedi. - m zsı n... ... d k ul HilA l k b 
cuksıındur Bunu biraz yüksek sesle söylemesi an ur an a ta ımı u sene 

İkinci ]ig takunlannın başta gelen 
ekiplerinden olan yeşilsardılan tas
fiyeye uğratmak için Galatasarayın 
·hu oyuna eh·emmiyet vermesi la· 
zımd.ır. Yukarda Beşiktaşlılara yap· 
tığımız tavsiyeleri Galatasaraya da 
tekrarlıyoruz. Bu karşılaşmanın bir 
hususiyeti de maçı beynelmilel ha
kemlerimizden Futbol ajam B. Nuri 
Bosut'un idare etmesidir. Hakem
lik formunü kaybetmemek için ara~ 
da sırada maç yapması icap eden 
ve bu sene sahaya ilk olarak çıkan 
arkadaşımızın bu işteki bilgisini bil
diğimizden müsabakanın çok zevkli 
geçeceğini tahmin etmekteyiz. Gü
nün diğer maçlan kuvvetlerin mü· 
savi olmaması yüzünden sönük ge
çeceği muhakkaktır. Bu karşılaşma
larda Taksimin Rumelihisarma, Ka
sımpaşanın Haliçe, Süleymaniyenin 
Ramiye, Davudpaşanın Unkapanma, 
Beyoğlusporun Galata Gençlerbirli· 
ğine galip gelmeleri normal neticeJ 
ferdir. 

- Olur ~:.. Belki dayanılmıyacak Sabihanın nazarı dikkatini celbet- ikinci lig şampiyonluğuna eın ku.v
d~recede güzel bir kadındır. Ya mu- mlşti. vetli namzet görünmektedir. Bu ci
ka vemet edemezsem... - Hayatta da müthiş yalancılar hetle hu haftaki kupa maçlarında 

- Edersin, edersin ... Benlm sana var ha ... Mesela? bütün birinci küme klüp]eri rakiple- Talı·matnameler 
emniyetim var.dır... . O zaman Şinasi, bir katili itham rini kolaylıkla mağlup ed·erkıen Be-

- Vuil:ıhi bilmem... Çapraşık hır eden bir maddeiumumi c1ddiyetile Q!!la "k 11 b' dah f 
1 1 

k komisyonu işini bitirdi 

Şazi Tezcan 

vaziyet olursa mesuliyet kabul et- parma~ını uzatarak: şı taşı ~r .ıraz a az
1 

adça ışma 
· kı x. M ı· se ı ded.1 mecburıyetinde kalacak ar ır namelerı· proı· elerini hazırlayarak Be-mem... Kimsenin kımseye zma0 a - ese a.. n ... . . 

hakkı olamaz ... Peşin söylüyorum. Sabiha kıpkırmızı kesllnıişt1: Bilhassa rakiplerini ihmal ederler- Müsabaka, tescil ve ·lisans talimat· 
Şint.~ i. arkadaşından aynldıktan - Ben mi? ... IDç yalan söylemem! .. se müşkül vaziyetlere düşeceklerini dem Terbiyesi Merkez istişare Heye-

sonra Beyoğluna çıktı. Saat dörde - Sen yalancıların en korkuncu ve hatırlatmak icap eder. Bundan ev- .tinin tasdikine arzedilmek üzere ~eh-
daba epeyce vardı. Uzayan saçlarını en fenasısın... vel bir kere daha yine böyle bir ku- rimizde on gündenheri toplantılar 
kestirmek için berberine girerek gü- - Fakat .. Sen sarhoşsun galiba Şl- d • k k d yapan mu .. tehassıs komi""'on mesaisi-1.. .. d Şf d' k d b ı pa maçm a aynı ta ım arşısın a -,, 
umsuyor u. m ıye a ar aşına nas··· 1. 1 k . . •t:• d f k 1 • b" · · h ı d " "elerı· hiç de böyle acayip şey gelmemişti. Hiç - Haydi haydi ... Biriblrimlre ağı;ıı ga ıp ge me ıçın uu e a arşı aş- n1 ıtırmış ve azır a ıgı pro1 
bilmediği bir kadınla, hem de başka- yapmıyalım rica ederim ... Senin lçini mak lazım geldiğini eski Beşiktaşlı- umum müdürlüğe göndermiştir. 
sının namına, gayet garip bir şekilde bugün iyice öğrendim ... Bir taraftan lar pek iyi hatırlarlar. Hatırımda Klüplerimizi oen çok alakadar et
bulu~:ı.caktı. Arkadaşı namına ona beni oyalarken... Açtırma. ağzımı ... kaldığma göre ilk maçta berabere mesi bakımından talimatnamelerin 
özür dileyecekti. Yeter artık.. kalmışlar, ikinci maçta da bir çok esas noktalarını şu suretle hülasa 

Kendisini traş eden berberin eli Bu suretle aralarında başlayan gürültülere ve temditleTe rağmen an- edebiliriz. Sporcu azanın klüplere 
nğırdı. Btr aralık saatine baktı. Dör- kavga pek çabuk alevlenmlştl.. Niha- cak bir sayı farkla Hilal takımım tescilleri yalmz ikiınci kanun ayında 
de çeyrek var. Sanki kendisine ait bir yet Sabiha: b"I · l di M wl. l yapılacaktır. Senenin digw er ayların· · _ Rezı·1 ... Sen! ~"'vdı·~un· hatınma yene ı nuş er . ag up o anın tas-aşk randevusuna gıdiyonnu.c, gibi he- - e b 1 d l k B"J ı d h "I' d 
yecanla · geldikçe kendi kendlme utanacağım._ fiyeye uğradığı u gibi maç arda a tesci yo tur. o ge er a l ın ıe 

- Aman çabuk ... dedi, birisi ile bu- Fakat bir daha benı görmiyeeeksin... bilhassa kuvvetÜ takımların rakiple- veya haricinde klüp değiştirenler bir 
lmıacağıın da... diyerek yerinden kalktı. Kitabını al- rine çok ehemmiyıet vermesi lazım sene müddet bekliyeceklerdir. Ay-
Traş biter bitmez pastahane yolu~ dl . Pastaherieden çıktı gitti... olduğunu siyahbeyazlıların düşün· nca ikinci ve üçüncü klüp değiş.tir-

Padişah , Yunus ~ya fazJ:a ~ tlrem~e. yeni nıünec pııd 
söyletmedi: . boynu vurulacaktır. _zir~'edi)-or· rl' 

- Sen zaten biran evvel Istanbula bunlan bl.r'er oyun telıı.lt~~eri.Oe ~· 
dönmek hevesindesin.. burada kal- Sanca, veziriaza.mın so erı • 
mamak için, ne mü~ünse ya.pıYQr- lak vermedi, içeriden aıtsed 
sun!. .• Hattfl ,gecel~ri Istanbulun has- nkJan duyuyordu. ettJ: ııt! 
ret!nt çek.erek uyku bile uyumadığını Habeş kızı sözüne devanı bir ~;;n 
blliYorum. Benin bu husustaıld sözle- - Çölde sizin aleyhinizde .. ı.ı1 ~ı> 
rlne inanmam. hazırlıklar yapma,kla_ ı:n~ d~f~1~ Yunus paşa huzurdan çıkar ç1kmaz, Devlet bay, sizi sevdı~~nıı eriP :(r 
dışarda Sarıca ile ka.rşılaştL Halbuki beni vahşilerin içine gond ı: ,S·ıı~ 
Sarıca bey o sabah pad.i.şa.hla. görüş- etmek istedi. Yanına çağırd .,.~~ ,, 

? l ~· · müştü. Şimdi tekrar padişalhı rahat- cck erkek bulamadın nı.~ ·. edil1 
1
, 

sız etmenin manası var mıydı? merd Çerkes beylerini goı_ın.se,•Jllı'J·~ 
Yunu3 pa§a Sarıcaya.: diye sordu. Ben Çerkesıerı ııeYl>'.~·ııl 
_ Oğul, dedi, hünkan bezdirecek- mi, Osmanlı padişahının 50y!e<>~d sin ve bu yüzden gözden d~ceksinl ~zametine aşık olduğutnU ı>eııl ~ 

İnsan sevildiğini anla.malı, takat şl· Işte o zaman Devlet baY ıstccll } 
marmamalı. kabileler arasına sürmek eııcr111° 

Sanca, veziriazamın yanına sokul- kat muhafızlarını kandırıp 
du: kaçtım, Kahireye geldinı. .. ,ıerdl' 

- Sa.ray kapısına bir Haıbeş kızı Selim bu havJ.dise alak:ı go:: ~~: 
gelmiş. aPadi.şaha. çok mühim birşey - Madem ki Devlet b:ıyıı~~r b~-! 
söyllyeceğim.,, diyor. Bunu haber ver- ber ,. ıı ıı · 

k bi d'l ğ' k dan geliyorsun .. b ize ha , ısı ' ·" meğe geldim. Baş a. r ı e ım yo . lım : o , çölde neler -yap·nı· a.kd"· ıc et11" - Ne söyllyecekmlş .. SOnnadın mı ? _ _ a L 

- Sormaz olur muyum? Sordwn Benim ordumla hii.la muc '.1l 

amma, söylemedi. niyetinde midir? ı-i!tıl;r 
_ Kovsaydın kaltağı.. - o , sizin ordunuzun .. çeıntı . 
- Kovamadım. Belki Şaıbakanın bekliyor. Ordunuz dön er doıı ccı:til'· ıY 

lzini bulmuştur .. belki ona dair bir let bay Ka.hireye h ücum edt' a~ıı} 
haber getirmi.ştir diyerek kapıda alı- - Devlet bay, benim bur:ı1 iJ1ı J. 
koydum. neceğimi nerden blliyor?. :e tır.ı }-c 

1
, 

- Şabaka dedin de aklıma geldi, sırdan bir yere gitmeğe nıYC ·•'/ ~· , 
Sancar Dün gece rüyamda gene Ka- _Bir akşam çölde D:?vıet :~1• li~ 
ra Osmanı gördüm. Acaba bu deli- ram yapıyordu. ~bebini sor yııı;!l'fı 
kanlı sağ mıdır dersin? na: «Sultan Selim Mısı:da.tı 0;ııs.tl' 

- Onun sağ olduğuna. J>en de inan- dönecekmiş . Etrafındakiler bııl et 
mağa başladım, devletlim! Çünkil, kendisine dönmek fikrini k!l ııı' 
son günlerde üç kere rüyamda. gör- rebilmişler.ıı dedi. 11~ıı düm onu. Ölmüştür diye ruhuna blr _ Demek ki, Devlet b:ıY 
fatiha okudum. Ertesi akşam gene dönmemi bekliyor, öyle mi? o 61 
girdl rüyama. Onun için Haıbeş kızı- . 1eı na müsaade edin de gelslıı görsün - Evet.. siz döner donn · 

Kahireyi zaptedecek. ..,ıf padişahı.. :ı.r 1''_,,,r 
- :Pekala .. gelsin. Fakat, blr kere - Yanında çok kuvveti v .· ıe 1'.ı 

git de haber ver bakalım. - İki büyük ka.bile kend~11 1''~ 
Sanca huzura girmedi, kapıda du- dımcıdır. Bunlar otuz bin ıcışl,J(a•~ 

ran haremağasına işi anlattL Biraz tahmin ediliyor. Devlet baY 1'ıl~vr 
sonra pad~h: reyi za.ptetmek için bu kadıır 

- Gelsin .. demiş. bile ihtiyaç yoktuu diyor. ı.ı..~ 
Ha:beş kızını hünkarın oturduğu Yunus paşa muhaverenin~:;.' 

odaya. çıkardılat'. nı duyunca, Habeş ıazını hU 
sanca kapının dışında duruyordu. tuğu.na pişman oldu. 

nu tuttu. Saat tam dörttü. La.kin pas- Şinasi çok slnlrli idi. BJr müddet mesi lazımdır. 1-kind lig takımı de- melerincle bekleme müddeti birer 
tahaneden içeriye ilk adımım atar daha orada oturdu. Belki 8.saıbmı ya- ğil mi nasıl olsa yeneriz diye oyna· sene artacaktır. Futbolculara yalnız 
atmaz şa.şırdı. Kendi sevgilisi Sabiha tı~ırır diye bir kahve daıha içti... yan ve sahaya da esas kadrosundan ağwtos ayında lisans verilecektir. 
bir masada oturuyordu. İçinden: «Ey· Sonra yerinden kalktL Yaşlı fakat k 'k k k l k f Talıın' atname proı"eleri bu ayın f 6 vah, hiç günahını olmadığı halde !e- ço'k boyalı bir kadının masası önün- e 81 çı an ta ım ar ço zaman e-
na halde yakalandım ... Şimdi Sabiha- den geçiyordu. Bu baştan başa açık, na neticeler almış ve elimine olmu~- smda Ankarada toplanacak istişare 
nın yanında Vasfinin bana havale et- kanarya sarısı elbiseler giyinm~ kadın ]ardır. heyetinde tetkik edilecek v·e kabul 
ti~i i.şl n:ısıl yapabilirlm? ... Zaten Sa- elindeki kitabı masasının önünden Günün ikinci derecedeki mühim edildiği takdirde bölgelere tamim 
b!ha kıskançtır . o meçhul kadınla geçenlere adeta göstererek gülümsü- maçı Fenerbahçe stadındaki Gala- edilecektir. 

Yunus paşa da meraka düşmü.ştil. Ve sancaya fısıldadı: ıı~ 
Acaba. bu kız padişaha ne söyllye- t 
ce'k: diye bekliyordu. - Oğul! Bu kadın, nevıe siJly 

casusuna benziyor. Sen ne d_e~ı. fl' 
Habeş kızı yirmi Ya§~da vardı. Sarıca kapıdan geriye çelcil 

saçsaça, ba.şbaşa gelir ... • dedi. yor<iu. Şinasi cu kitabın üzıerlne bak- _'""'..,""m"'m"""""'"""'"'""m""m"-n"~"''"""""_ ....... ....,1HD11111nnııımınıu11n-Sabiha da onu görmü., ve gülümsemiş tı, o:Yedi peçeli kadın!. .. > 

İrt boylu, gen.UJ kalçalı, ze.kl ba~ zirlazamın yanına geldi: ciJ ı,:ı\ 
ıı, şehvetli bir kızıdı. Padişahın buzu- _ Devlet bayın casusu ot.saf cıe~ıel 
runa girer gİrn?.ez yere kapanmak su- ka. türlü konuşması gerekti, 5'1~ 
retile selam verdi. Sonra başını kal- Ilın! o, bu malüm.atı verdikteııcr1'~4 dırdı, dizleri yerde konuşmağa ba.ş- padişah bu sıralarda Mısın t peı'~ 
ladı. mi 7 Orduyu buradan çekerse. yo~ "'1' 

ti. Şinasi onun masasına doğru yürü- Heyecanla kadına yaklaştı: 
dü. Elini sıkarken gözü genç kadının - Affedersiniz ... dedi, sizin de ktta-
<··1 ünde dura n kalın ciltli blr kitaba bınızın ismi «Yedi peçeli kadın> nu? 
ilişti. Bu kitabın üzerinde şu kelime- Yaşlı kadın elini uzatarak çatlak 
l e-r yazıyordu: Yedi peçeli kadın! ... bir sesle : 

- Türk padişahı adildir, herkesin hayın adamları hiç şüphe M· ~-. 
derdini dinler, dediler. Benim de bir Kaıhireye bir baskın yapacıı.ld ııo ıl 

Bü-denbirc kafası attı. Demek aylar· - Ta kendisi r. .. dedi, siz de bekle-
danberi arkaC.:aşı Vasfi ne mektupla- diğlm zatsınız değil mi? 

derdim var. Size geldim. Hft"'ft" sus, yapacağı işi haber verınez· ' 
Selim, bu tdk sözlü ve şlr!n ....,.,,, :zın söyledikleri doğrudur. ı:ııır:' 

Hikmet Feridun Es 
şan ve bu gün burada ona randevu 
veren Sabiha idi ha ... Halbuki iki se-

nedir bu gen() kadının kendisine ga- .---------------;;ı 
yet kuvvetli bir surette bağlı oldu- Fitre, bizi yılda bir defa, ıah-
ğunu sanıyordu. İçinden : "Ne kadar sımızdan başkalannı dii§ünmeğe 
aldannuşım i.:o dedi. Şimdi :içinde in- çağıran hrııathr. Bu davete sa• 
tikam almak, hiç değilse şu karşısın- mimi bir alaka göstenneliyiz. 
daki güzel ıcadınla acı acı alay etme-k 
arzulan uyannu.ştı. Sabihanrn yanın
daki iskemleye oturdu. Kitaba uzana
rak: 

- Roman mı okuyorsun? İsmi ne? 
diye sordu. 

Sabiha gülümsedi: 
- Tercüme bir roman ... İsmı «Yedi 

peçeli kadm! ... » 

* C. H. P. Ortaköy Ocağından: 

Ocağımızın yıllık kongresi. 14/ 10/ 941 
salı günü saat 20,30 da Ocak merke
zinde yapılacağından partili ~ ar
ka.da.,ların teşrifleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

ET KADER! 
Aşk v e mac e r a romanı 

Tefrika No. 50 

Meliha, hakikati. kız kardeşinin 
gözlerinden saklama1c ister gibi yü
zünü öbür tarafa çevirdi: 

- Benim için mi söylüyorsun) 
Hamdolsun sıhhatim demir gibidir. 

- Doğruyu söylemiyorsun abla, 
yüzün çok sarardı, vücudun çok za
yıfladı. 

- - Bu ,fazla yogunluktaıı. fena 
havalarda öteye beriye koşma~tan 
ileri gelmiş olsa gerek. Hamdolsun, 
şimdi bahar geldi. Çabuk kendimi 
toplarım. 

Galibe, hemşiresinin bu izahatına 
l:'.lni olmadı, iki elini omuzlanna 
dayayarak sordu: 

- Doğru mu söylüyorsun? Seni 
kemiren başka bir derelin, bir sıkın· 
tın yok mu} 

- Bunu niçin soruyorsun? 

- Çünkü bir kaç zamandanheri 

Nakleden: (Vi • Nft ) 

- Evet sen. Evde yapyalnız kal
dığım uzun günler hep seni düşünür. 
hal ve hareketlerini tedkik ederim. 
Vardığım netice şudur: Benden gizli 
bir sırrın var. 

- Rüya görüyorsun yaıvrum, ne
den, :sıenden gizli bfr sırrım olacak 
imiş. Şüphesiz ·bazı defalar kaygıla
larırn, endişelerim olmuyor değil, 
çünkü halimiz o kadar iyi değildir, 
istikbalimiz ise kararsızdır. 

Meliha, bu sözleri ııöylerken gü
lümsemeğe ve kız kardeşinin şüphe
lerini izaleye çalışıyordu: 

- Bu kararstz vaziyetin içinden 
kolaylıkla sıynlacağız. Rica ede1im, 
bu kara düşünceleri kafandan çıkar 
da git uyu. 

- Ya sen, ne yapacaksınr 

- Yazacak bir mektubum var. 
- Mektup o kadar aoele mi> 

klzına : - o halde uzun zaman 
- Doğru söylemişler. Anlat ba.ka.- kaldık desen e?I ,,-•ıı.~ 

lım, derdin nedir? ıtl"Jl'" V' 

il . 
1 ~ 

Band U'ma (Akşam) - Dördüncu ders yılını muvaffakiyetle ikmal 
eden öğretmen Fahriye Aytaçm idaresindeki Dikiş ve Biçki yurdu Halk
evinde bir sergi açmıştır. Serginin açılışında Belediye ~isi ve hükU:met 
erkanı bulunmu~ ve kalabalık bir halk kütlesi sergide teşhir edilen 
mütenevvi dikiş; nakış, çiçek vesaireyi zevkle seyretmiştir. 

Dedi. Habeş kızı yukarı Nilden gel- - Mısırda kalışınızdan i)ıJ f 
diğlni, bir aydır pa~hı görmek için değil misiniz, devletlim? Ne g !> .. p' 
Kahirede beklediğin! söyledikten son- memleket. Kı.şı yok .. soğuğu yo~ ı:ı\, 
ra., ba.şını tekrar yere eğdi, halıların n , yağın uru yok. Bol bol h urı:ıı iiJI t ı• 
üstünde duran bit" ka.pla.n postuna üç çelerinde gezip eğlenmek, berı ool~'ıı 
kere alnını ve gözlerini sürdü ve başı ra.miarda, mumyalar arasınd;.eıı>cı, 
yerde, sözüne devam etti. mak hiç de insanı sıkmıyor. . t.~~ 

bir alem.. hangi tarafa el :ıl'Jle 
merak ve heyecan verici bir s:.ı. 

••• 
Selime iş?k olan karşılaşıyorsunuz. ,.,, 

i1l" bir Habeş kızı... Yunus paşa içinl çekerek, nıı.Z 
Fotoğraf bu seneki mezunları öğretmenleri Fahriye Aytaç ile bir· 

likte göstermektedir. 
- Sizin büyük ve şanlı mu7.afferl- zln Sarıcanın yüzüne baktı: i 

yetinizi çöıde duydum. Bir ay evvel (Ar~ 

başka bir işe aiddir. Mesele, katlle
şince sana anlatırım. Senden saklaJ 
dığım birşeyim mi var sanki;ı Haydi 
bakalım yatağa. 

- Madem ki öyle istiyorsun. Bo
yun eğeceğim. 

Galibe, bitişik odaya girdi. Bu iki 
kız kardeşin yatak odası ra
hibelerin tyatak odalarını andınyor
d u. Od.anın ilci köşesine, demird~n 
iki küçük karyola ile, iki komodin 
yerleştirilmiş. pencerelere çiçekli 
basmadan iki perde asılmış, yerde 
de Rüsuhinin kendilerine hediye et
miş olduğu küçük bir sıeccade seril
miş. işte yatak odasının bütiiın eşya
sı bundan ibaretti. 

Meliha ,yatağa giren hemşiresini, 
güzelce örttükten ve alnından öptü· 
ten sonra oturma odasına döndü. 

Odada yawız kalan Meliha kara 
düşüncelere dalmıştı. Bütün mazi
si gözünün önünde canlanıyor, ken· 
dilerini Erenköy lisesinde okutan 
meçhul adamm parayı apansızın kes
mesi Üzerine kız kardeşiyle beraber, 
nasıl sokak ortasında kaldığını dü
şüınüyordu. 

hul ıvdinirnetinin bilvasıta kendisi- küçük bir kı.~miyle, oturduklan iki 
ne bil-.:l!rmiş olduğu veçhile. hem odayı, Bitpazarından aldığı ucuz ve 
kendis;ne, hem de küçük kız kar- müstamel eşya ile döşedi, geri kalan 
deşin.e bakabilecek bir yaşta parayı da kendilerini geçindirecek 
bulunuyordu. Sıhhati yerinde idi. bir iş bulur.caya kadar azami ta
Erenköy kız lisesinde kaldığt ıPene· sarrufla harcamağa karar verdi. 
fer. bir gün bj(e hastalanmamışh. Genç kız, bir iş bulmak için baş
iki kız karcJ.eş, sokak ortasında kal- vurmadık kapı bırakmamı~tı . Fakat 
dıkları zaman ceplerinde yalnız yüz .küçük l.emşiresi Calibeyi çalıştırma· 
lira kadar bir para vardı. Bu para· yı bir türlü izz·etinefaint> yediremi· 
yı da meçhul velinimet, kendiler~ne yordu. Evet, kendisi çalışacak. yo
verilmek üzere mektep idares.ıne rulacak, fakat Calibeyi rahat ya~
göndennişti. Bu adam kimdi, nel't"- tacaktı. En nihayet bir gün baş
de oturuyor, ve nıe i!f yapıyordu, bil· ,,..urmu, olduğu müstahdemin idare
miyordu. Kendisini de hiç görme· lıanelerindec birinden hir mektup 
mişti. Meliha bu esrar perdesini aldı. Bu mektupta, Beyoğhmd..'\ 
kaldumağa hiç teşebbüs etrnemi,ti. Doğruyolda Recai hey tuhafiye ma
Çünkü kendini meydana vurmryan ğazasının veznedar vazifesini görıe
bir ad.amın hüviyetini öğrenmeğe cek bir genç k1z aradığı ve o ma
kalkışınağa izzetinefsi ve gururu ma- ğazaya başvurması kendisine bildiri
ni oluyordu. Zaten hüviyetini de liyordu. 

- l 
lunduğunu anlamış ve Meliyııh1 ıJ 
uzun tedlcik ettikten sor.ra: ~ 

- Size ayda on be~ lira .,et fi 
ğim. Öğle yemeği de btınderı· ç,ıt 
kat bur.a mukabil, ada.rn~ıll~ ıııı ' 
mak lazımdır. Pazar günlerı. j1'İJt 
ğazamız öğleden sonra saat Jr' 
diğer günler ise, akşamları saaJeP' 
ku7da kapanır. Hatta icap e 

1
i 

bazı g;eceier, saat onc\ kada~ şll 
kalırız. Hesabına gelirae işe ı 

.t sın. .
1

, 

M~hha bu şartları k21bul et:JllJ# 
derhal işe haşlamıştı. Üç serıt ~I 
beri bu mağazada çalışıyordU· ıı1ıı' 
cai bey, veznedar kızm muaJ11."0ıır' 
nı birkaç gün tedlcik etmiş'.... ~ l 
dürüstlüğü ve vazifeseverlig~~~ıt 
rünce kontrolü pek seyrekleştı 
Yalnız arasıra: 

1
,Jl 

- Y azılannız çok iyi, h~etJ 
rmız da çok mükemmel 1 _dı~eti' 

benden bir şeyler sakladığım sezi
yorum. 

- Yann sabah postaya vermeğe Bereket versin ki, lisenin son sı-
mecburum. Bu mektup, bugünkü işi- nıfında bulunuyordu. On sekiz ya
mi kaybedecek olursam, bulacağım şına da basmıftı. Binaenaleyh meç-

ogrerıse ne olacaktı? Binaenaleyh Meliha, kalbi ümidlerle dolu ola
Meliha, daha ilk andan itibaren ka- rak müracaat ettiği bu tuhafiye ma
rannı verdi: Hayat:ı 1ttılacak, be-.n ğazası sahibinin kaba rnuamelesin
kend:s!ni hem de kendinden küçük elen geri çekilip gidecekti. Bereket 
ve himayeye muhtaç kız kardeşini versin ki, Recai bey, genç kıza ilk 
geçindire<:ekti. Esasen dünyada anda yaptığı haşin muameleyi değis
başvuracak, icabında gÜıvenilebüe- tirmişti. Recai, daha ilk başıkta. 
cek hiç bir akrabalan ve tanıdıktan zaruret ve ihtiyaç sevki ile hayata 
yoktu. l.'ltılmağa mecbur kalan masum ve 

memnurıiyetini göstermek iç.ın f'.ıJ~f 
hanın yanma uğrayord~ . ffr 
bu üç sene zarfında şcyanı ~3 şJ' 
güzelliğine daiT en küçük bir iti' t'' 
bile bulunmamıştı. Birkaç 9f1.'1t ~~ı• 
vel EÖylem.İf olduğu ıözler, ,J; 
Melihanın kulaklarında çmlıY0 

-Ben mH, 
Meliha,, eline ~eçen yüz l.iraının namuslu bir kenç kız kar§ısında bu- .(APlmsa .,,, 
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BİR GENÇ ARANIYOR - Bir tica

rethanenin aya'k işlerinde çalı§D'a.k 
tlzere ilk tamtllnl b1t!rm1g b11'1 gence 
ihtiyaç vardır. Taliplerin (Galata, 
poota kutusu: 1~31) o yazı ııe ~an
nı bildirmeleri. - 2 

'1 BİN LİRAYA - Bii.yükada. plAJ 
oteli clvanndn. asfalt üzerinde blrlncl 
kat Uç oda büynt blr mutfak ve bü
yük bir aamıc lk1ncl kat ıse 6 oda. ko
ridor daracalar ve yandan denlz gö
rür mükemmel ki\rgl.ı hane satılıktır. 
Yazlık varidatı 600 liradır. 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
müessesenin 1sta.nbuldak1 ya.zlhane- No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 
slnde dosya ı,,Ierlle meşgul olacaktır. 

BiLİK - IDILAK BUROSUNDAN -
Beyoğlunda tramvaya. bir da1dka yer
de ayda. 137 lira getiren 3 çell odalı 6 
katlı a.partıman 19,500 llrnya dDs
yo 313 
Beyoğlu İsUkl!il caddesi 54 No. da. 

Bl1ik-Eml!ik bürosu Tel. 43376 

Keza Beyoğlunda pek yakın 5 katlı 
partıman randıman yüzde sekizden 
nzladır. Flatl 18,000 llrndır. Kele
lrdir. Acele ediniz. Dosya. 337 

a 
f 
p 
Beyo~lu İstiklal caddesi 54 No. da 
lllk-Emlak bürosu Tel. 43376 B 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

Soldan s:ıta ve yukarıdan aşatı: 
1 - Resmigeçld. 
2 - HnyVan koşum takımlaıından -

Sahife '1 

En müşkülpesent bayanların 

cJahi beğene(:cği 

SAPKA MOOELLERi 
MOD FEVRO 

'(Eski mondiano) 

Salonlarinda teş'hlr edilmek
tedir. Beyoğlu İstiklal cad. 
.33 f No. 1 inci kat (Cliniclis) 
kuncJunı mağazası içersincle. 

TİCARET - Okuluna de
k lise mezunu bir bay res
usust müessesede öğleden 
ramaktadır. Akşamda S. 
uıunn müracaat. 

Daktilo bilinesi şart değlldlr. İstedik- 4 BİN LİRA YA - Kadıköv Acıba.
leri aylık ücret, mümkünse foto~ranı demde S dönüm nğuçlı blr bahçeyi 
ve hayntlan hakkında tnfsllMiı mek- havi ve aynen. çamlık ve sebze ba.h
tupla Galata posta kutusu 1150 ye çesi bulunan ve o clvnnn maruf 
müracaattan. - 7 köşklerinden bulunan 9 oda. ve kuyu 

ve maa müştemUM etrafı duvarla 
Ağahamam clvannda 6 kat çift da.
en yüzde sekiz buçUk geliri o1nn ke
pir apartımnn 82,500 Ura.ya, acele 

diniz. Dosyo 341. 

Öde. 
Satılık Halılar 

'OR - Ortn yaşta. askerlik-
l\ıt.JREBBiYE ARANIYOR - Fran- muhat içl yağlı boyalı terkos elek lr 

le 
s - Bir m:ıden - Mahvetme. 
4 - Uzun adam. 

olmayan milslüman bir 
ve yeni yazılan mükemmel 

nnm Arabi ile farlsi 11-
e görftşeblllrlm. İçki ve tü
llanmnm. KazanılmatnU} 
nefret ederim. Namuska

CCek bir işi olanın Akşam
nnıı Mehmede mclttupla 

sızcayı çok lyl bilinesi ve 1Y1 referans- trlği mevcut köşk satılıktır. 
lar vermesi şarttır. İsteklllerin 15 bl- Taksim Abdülhak HA.m1d caddesi 
rlnclteşrtn çarşamba gllnü öğleden No. 23 Bozkurt-EmH!.k Tel.: 43532 

e 
Beyo~lu İsUklA.l caddesi 54 No. da 
ilik-Emlak bürosu Tel. 43376 

r; - Va.ret - Tem hububat ekilen 
arazı. 

16/10/941 tarihine müsadif 
per§embe günü Çar§ı kebirde 
Belediye pıüzayede salonunda 
emsali nadir görülen Türlcis
tanı Şarki halıları sa tılacnğı 

B 8 - Nota - Nida - Ynmn.la. evvel Tepe-başında Brlst-01 otelinde 
bay zeki Aykana müracaatları. - 1 B~YOLU İYİ DÖSELi Bin ODA 

KİRALIKTIR - Adres: Ş~U: Os-
ERKF.K \'EYA KADIS DAKTİLO manbey Şair Nlgfn sokn~ı Nlgftr apar- d 

Cih:ı.nglrln asfalt ve santral yerin
e 4 katlı modern apartıman kaUar 
ve 5 şer oda1ıdır. 26,000 liraya. 
Beyoğlu İstlkliil caddesi 54 No. da. 
11\k-Emlak bürosu Tel. 43376 

7 - Dellller - Başına cS-. gelirse 
bir nevi ayakkabı derisidir. ilan olunur. 

4 
8 - Kıymetu blr nevl kürk. 
9 - Mehmedln başı - Tersi Vekll-ACELE ARANIYOR - Anknrnda bir manı No. 9 İçlndekllere müracaat 

dairede çalışacak lltl dnktilodan llya- edilebilir. - 1 
katına göre Steno - daktiloya 170 di- B 

JerdJr. 

ğer daktiloya 80 liraya kadar ücret SATILIK Kı\RGİlt EV - 3 katlı 
EBE - İngillzce - Alman- verilecektir. isteklilerin 15 teşriniev- tramvay caddesinde yağlı boyalı mu-

10 - İnkiyad et - Tersi §lk!ı.rdır. 
Geçen bulmacamızın hanı 

Soldan saka ve yukarıdan aşağı: Satılık kamyonlar 
a ve Türkçe muhabera- vel çarşamba günü a:kşamına kadar şamba döşeli 6 oda, iki sofa bir mut

ın, tecrübeli bir memur hal tercümesi ve bonservis suretlerin! fak. banyo, terkos. elektrik. tulum
Yahud tekmU gün için iş açık ndreslerlle birlikte (K.BK.) rü- balı kuyusu iki balkon ve iki ailenin 

Teşvlkiyede tramvaya bir dakika 6 
kat 11 dairell bir dükkanı olan ve ay
da 401 llrn getiren modem ve muaz
zam apartıman satılıktır. Dosya 323 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 
ilik-Emlak bürosu Tel. 43376 

1 - Bilyükdeniz, 2 - tİmid, Aleni, Faaliyette bulunan altı adet 
3 - Yine, Mizan, 4 - Üdeba, Kllbl, kamyon satılıktır. Galata Baki 
5 - Arkadaş, 6 - Dam, Küp, 'I -, Tezcanamüracaat. Tel: 42621 

ata P.K. 1201 <LL.) rümu- muzu altında gazetemize gönderme- oturmasına elverişli altında bir dük-
.tupla müracaat. leri. - ı kan ııe satılıktır. Görmek için Ortn-

B Ellkapalı, 8 - Nezüd, Lira, 9 - İnaba, •••••iııııll•••••••• 
Iras. 10 - Zlntşl, Ası. 

~RE · j ı·zcE AI"'t•N y köy Camfener sokak 12 No. ya paznr-
" " ıNG 1• '· • • ... n - 3 SATILIK EŞ A n ansı?.Ca ve Türkçe muhabe- - lık için de Hazine sokak 8 No. ya m - g 

Park oteline amud bir yerde deniz 
ören modern muazzam 9 daireli ny
a 323 lira getiren apartıman 56,000 
Iraya. Dosya 326. 

kkın, tecruMbeli bir memur racaat. - 1 
İKİZ ÇOCUK ARABASI ARANI 

d 

Yahut t.ekmU gün için iş arı- YOR - Taksimde Talimhanede Gün FABRiKA VE l'tlATBAAYA EL\'E
ta P.K. 1201 (L LJ rümu- gör Apartımanı knpıcısma veya 3 No RiŞLİ BİR BİNA SATIUKTffi - Ca-

1 

_tupla müracaat. - 1 ya müracaat. ğalo~lunda fabrika ve matbaa ıttlha-

B(.'yoğlu İstiklal caddesi 54 No. da 
Bilik-Emlak bürosu Tel. 43376 

''AN ts ARIYOR Lise zına elverloli betonarme yeni bir bina 
ı ' ' - SATILIK MOTO .. R iLE tSLER OT 'i 

Sk1 • ı til k e okur ya • satılıktır. Akşam 1daresine müracaat. 
ve yen r ç - BALYA MAKİNESİ- Müracaat: Ga- Telefon: 20681 - 9 

en seri dnkt1lo blllr. Kendi- lata Fennenecller 50 No. Türk maki 
asıp bir iş anyor. Akşamda ı - 7 Kt'RALJK KAT - Beyo~ıu Tilnel c!-
uzuna mektupla müracaat. ne ev · · t; =..:.:..!.::...------------ varında Müelllf sokak No. 20 evin 

. ACEI.F. S.o\TIJ,m )IOTÖR - A. E. - .. il k t 24 d" dn n -tı Hl ıır:ı. 
T DIKKA1.' - Mal sahiple- G. Marka. 220_380 ceryanla çalışır biri uçunc a ı . or uncu ..... · -

ı rına ! Bllfimum akar - Apt. 3,5 ikisi 4 biri de beş beygir km'vetln ya kiralıktır. Taksim Topçu ~addcs 
lerln vekilharçlığı ve büyük de motörlar acele satılıktır. Sirkeci Uygun apartıman kapıcısı bay :?lece -

3 odabaşıhklan v.s. kefnlet İzmir Afyon oteli odacısı Sabriye mil ,::b:::,e...:m!!.:::.ür:.!a!!:c:.::a::,a.:::,t ________ _ 
ek muntaznm temiz ve ucuz racaat Tel.: 22279 AYA7.PAŞı\DA KİRALIK E\' - Sa 
min edebilecek blr genç iş ray arkası sokağında 30 numaralı e 

-
v 

kşam gazetesinde M. F. rü- KURK MANTO - Kanadanın Lütr kiralıktır. on odalı, ltnlorlferll, tam 
mektupla müracaat. - 2 dö mer müceddet kürk manto ve konforlu, drnlze nezarcUı ve bahçeli 
·,RK Gl-:NCİ i~ ARIYOR - fevkaırıde bir Renar satılıktır. Tele- dlr. Yanındaki Namık paşa sokağınd 

-
a 

felıiketzedelerlnden orta fon: 2oıo7 7 No. lı eve müracaat. 7 

erecesinde tahslll olan kim- SATIUK OTOl\IOHİL - Acele sn 
' tilo bilir. Kendisine münasip tılık Plemot marka bir taksi otomo SATILIK F.V - Boğaza. Adalara 

Yor, uygun bir ücretle insn- bill maktuan 1200 liradır. Taksim Sı- manzaralı. güneşli, mutedll havalı, 1 9 

ına iş vereceklerin A.k.'şam ra~lvl ızara1da Pctrova müracaat. oda, bir cihannüma, mfıtcaddlt. bal -
konlan ve salonları muhtevi yapım 

de E. R. Z rümuzuna mek- DiKİS ATEt,v1-:umiN"İN NAZARI çok sa~lam 5-6 daireli apartıman ha 
. rncaat. - 2 DİKKATİNE - Yedi aded son sLc;tem ııne konmağa veya yıkılıp ikt büyü 
'F. nm - Memurluğu için, tam devirli müceddet dikiş makine- apartıman yapmağa elverişli, arsası 

-
k 
-

m. iş verenin Akşamda i N. Ierl toptan ve perakende olarak acele nın yül4ü 15 M. derinliği 20 ve 25 h 
- 1 satılıktır. Taliplerin 12 den 14 e ka- bahçeli ahşap bir ev ucuz rıatıa satı 

1'.. 
-

----------- dar Fındıklı Sctüstü mezarlık yokuşu Jıktır. Gömtek için Fındıklı İnön 
İŞC_ ( ARlY ANLAR 5 numaralı haneye mürncantlan. mektebi karşısında merdivenli Har 

Ü ------------------2 dal soknk 9 No. ya, pazarlık için On 
\-İYİ CİNS - Horoı.suz hafi! 12 ka- latasarny B:ı.lıkpazarı köşesinde ti 

lıbre blr av tüfeği satın almak lstiyo- tüncü Mehmet Aliye müracaat. Kı\DIN ARANIYOlt - İki ki
r ailenin vemek l~lerlnde çalı
e iyi plşlrmeslnl bilen 30 lln 40 
da kadar olan ve 30-40 llrn 

verilecek elinde bonservlslerile 
a A K~ D. rümuzuna mektula. 
at. 

nım. Miıracant: Galata Merkez han 
No. 5 Telefon: 42643 

SATILIK OTOl\10llİL - 7170 ti
pinde, yalnız 17000. Km. yapmış, ye
dek lastikle beraber, kapalı, 4 kapılı, 
beş kişilik, gayet idareli ve pek temiz 

\NCA. İNGİJ.İZCE -Ve Fran- vaziyette, 1 adet «1\IERCEDES • Benz 
ls:ınlarınn tercüme ve muha- otomobili satılıktır. isteyenlerin 
tamamen vakıf bir daktilo 42613 telefon No. sına müracaatla
lstıyoruz. Bu llsanlardan iki- rı. - 2 
bilmek kl'l!idlr. Müracaat her SATll,IK TRAKTÖR _ otuz altı 

at 9 dnn 17 ye kadar. Adres: 
Perşembe pazıır kat 3 No. 9 beygir kuvvetinde pek az kullanılmış 
ıu J,lmlted şlrkeU. Aslan eFordson• marka blr traktör satılık

- 1 lır. Tallpler: Sirkecide Şn.hinpaşa 
oteli müdürü (Asıma) müracaatları. 

l'F.R l\lt:l'llUR ARA!'IIYOR - • - 1 

a KİRALIK GÜZEi, EV - Anknrad 
oturan bir allenln İstanbulun en 1 
yerinde Sultan Ahmet parkı üstünd 
güzel bir evi. 12 odn, kaloriferi, par 
kesi, lüks ve servis banyoları, tera 
ve balkonları, fevkalade güzel bahçe 
si ve bütün konforu ne 1deal b 
mesken telefonu var. Esas cephe 
pakra, bir tarafı denize iki yüz 
bahçesine baknr, yazlık kışlık b 
vllHL Toptan veya kısmen kiraya v 
rilebllece~I gibi eğer kiracı sa.yflyey 
çıkar ve isterse ynz aylarında b 
kısmında ev sahiplerinin ikame 
şekline görede anlaşma yapılabll 
Her gün saat 12 ııe 14 arasında 446 
nu!1larah telefondan 45 numara 

y1 
e 
-
s 
-

lr 
si 
u 
lr 
e-
e 
lr 
ti 

lr. 
02 
yı 

isteyiniz. 1 

g 
Li\lellde iyi bir yerde ayda 116 lira 
etıren güzel ve yeni apartunnn 4 
atlı ve 4 der odalıdır yenidir 15,000 
Iraya dosya 327 

k 
l 
Beyoğlu İstiklal caddesi 54 No. dn 

Bilik-Emlak bürosu Tel. 43376 j 
Şişli caddesinde modern yeni npa.r
ıman nyda 205 Ura getiren 55,000 ıı- ı t 

raya satılıktır. Dosya 333 1 
Beyoğlu İstıklli.l caddesi 54 No. da. 

Billk-Ernlak bürosu Tel. 43376 

l 

ı 

Lalelide tramvaya pek yakın ha
en pansiyon olan ayda 150 lira geti

ren 3 katlı 9 odalı bahçeli apartımnn 
ilks eşyaslle 15,000 liraya satılıktır. 
Beyoğlu İstiklfı.1 caddesi 54 No. dn 

.Sllik-Emltık bürosu Tel. 43378 

l 
1 

SATILUC E\'J,ER - Beyoğlu Tar
abaşı clhetıerinde üst ve ynn sokak
arda 4000 llrndan itibaren 10,000 lira 
arasında randımanlı evlerimiz vardır . 
Beyoğlu İstikl1il caddesi 54 No. da 

Bilik-Emlak bürosu Tel. 43376 

SATILIK APAR'fll\tAN ARA!lil
l'OR - Talimhane ve Ayaspaşa cl
heUerlnde 80 lla 100 bin liraya kndar. 
Sıraserviler dahil, çift daireli olmak 
şartlle emlfi.ki olanların ncele Bilik 
Emlak bürosuna müracaat etmeleri. 
Beyoğlunda İstikl1\l caddesi, 54 No. 
Bilik Emlak. Telefon: 43376. 

OSl\UN BEYDi: l\IUTENA l'ERDE 
KİRALIK APARTl:\I.o\N - Knlorlfer, 
ıncak su, 7 oda, telefon, kısmen mo
bilyalı, muşamba döşeli kışlık ta veri
lir. Müracaat: Osman bey Şair Nlglir 
86/2 bakkal Klrkora. Tel. 80235 

ÇİFLİK ARANIYOR - İstanbul ve 
civarında çiflik satmak lsteyenlerln 
mevki ve hususiyetıerlle miktar ve 
nsgaıi bedellnl Akşamda çlnlk adre
sine bildirmeleri. - 3 

işlerinde stajyer olarak ça
cak memur alınacak. İstek

tnhsn dereceslle lsteyecek
ıtari ücreti mektupla Ak.,amda 

riimuzuna etranlce blldlr

4 - Kiralık • Satılık 
BOZKURT-El\ILAK - Osmanbey 

tramvay caddesi üzerinde senevi 2520 
lira geliri mevcut ve sıcak su tesisa
tını havı ve altında 2 bap dükkanı 
bulunan eok modem bir apartıman 
(50) bin llrnyn satılıktır. 

rt 

SATIJ.IK NEZARF.TLi HA'SE -
Sultan Selimde Tabak Yunus mahal
lesinde 38-fO numaralı 12 oda - dört 
sofa _ iki hamam - iki mutfak - ter
kos, elektrik ve cok nezareti havı, lkl 

ACELE SATILIK - Müsto.kll dö aneyl banndınr. apartımnn olınnğtı. 

- 3 

İST ARANIYOR - Nazim 
lin.Ikevl relsllğintlen Halkevi

ln piyanist aranıyor. Tallplerln 
izi öğrenmek üzere müraca-

KADIS VE KIZ ARANIYOR
mızın modem otomatik baskı 

l'lertnde 1şe alıştınlmak ve ça
ak üzere kadın l.şçller nran

dır. Makinelerin kendi kendine 
&! lşl hafifletmektedir. Orta

ı bitirmiş ve lise tahsili genç 

Taksim Abdülhak Hftmld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlfıt Tel.: 43532 

18 BİN LiRAYA - Beyoğlu Par
makkapıda tA.ll bir cndde üzerinde 
ve tramvaya 1,5 dakika mesafede se
nevi 1764 Ura geliri mevcut bir bap 
dükkanı havi ve dörder oda ve ban
yolu apartımana kalb edilmiş dört 
katlı bir apartıman yüzde sekiz ran
dımanla sa.tılıktır. 
Taksım Abdülhak Hô.mld caddesi. 

ir 
r-

apartıman taksimatlı 18 odalı b mllsalt kelepir bir hane satılıktır. 
köşk. Her dairesinde hava gazı, te İçlndekllere milracant ve e2071h te
kos, elektrik, hamam vardır. önünd'! Jefon Abdi beye. - 2 
çamlıklı ciçek bahçesi ve arkasında 
meyva bahçesi olarak iki dönUın bah- İKİ KİRALIK APARTJMAN DAi
çe içinde. Ayda 86 lira icar getiren ve RELERİ - Nişanta.ştn, Şafak ooka
denlze ve tramvaya iki dakika mesa- ğında, Şafak apartımanında, liselere 
fede Kadıköyünün m.erkezl bir mn- yakın, sıhhi havadar dört ve beş oda
halllnde bulunan boyalı bir köşk satı- ık iki daire ehven ftate kiralıktır. 
Jıktır Galata Ömer Abit han sokak Oalatadn, Mumhane Kuto han 6 No. 
İntlb~h handa Nuri Ertnnn hergün ya sabah 9,l - 12 ye ve ak.şanı 4,! -
saat 12 - 13 e kadar milracant edll- 6 yn müracaat Tel: 41954 

1 

mcsl. - 2 ACEJ,E SATILIK Kı\RGİR EV 

İl'İ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo- 45oo I.İRA - Fntlh tramvay durnl?'ı
na C5) dakika. mesafede k5şebaşı, 

' 

TtlrkiJ'& OtimhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
KurUluş tarihi: 1888. - Sermııyesı: 100,000,000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
J 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
a~ 50 llr:.ı-;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşa~ıdakl plA.na 
~öre ikramiye da~tılacalttır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 

' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4.800 • 

4 • 250 .. 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 
40 .. 100 .. 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl patalnr bir sene lçlnde 50 liradan aşa~ 
.. .,.,m!ver.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazla.sl.le vetllecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikftnun, 11 mart ve 

11 haziran tnrilılcrinde çekilecektir. 

Maarif Vekilliğinden: 
Vekllliğimi?. merkez teşkllt'ıtınn baf:lı mesleki ve teknik öğretim yapı lşle

rı müdürlüğünde çalıştırılmak üzere yüksek mhnar, Jnşant, elektrik mühen
dlslerlle fen memuru ve ressama ihtiyaç vardır. Taliplerin şeraıtl öğrenmek 
üzere tahsil veslka.lar1le bulundukları vnzlfclcre ait evrakla birlikte vekilliği-
mize müracaat etmeleri 110.n olunur. (8910 - 7367) 

, İstanbul Nafia Miidürlüğünden: 
13/10/941 pazartesi günü saat 15 de istanbulda Nafıa Müdürl~il ek

siltme komisyonu odasında. (5600) lira muhammen bedelli mevcut nü
muneye göre (4000) adet !kürek pazarlıkla. eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi şartna.'lleleılle bu
na müteferrl diğer evra.k dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (420) lirndır. 
İsteklilerin en nz blr tcahhütte (2500) llraltk bu işe benzer Vi y:ıptıgına 

dalr 1darelertnden alınış oldu~u vesikaları ne 841 yılma alt Ticaret odası 
ve!ltknlannı hamilen şrelmt>lerl. (9061) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
120 No. lu lll'ln: 
İstanbul vUl'lretl dahilinde odunun çeklsl toptan azamı 370 kuruşa 

perakende ise 510 kuruştan atılacaktır. 
Bu narha riayet etm!yenler Milli korunmn tanuıılan hükümleri dahi-

linde cezalandınlncaklardır. <9085l 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
9/10/941 tarihinde yapılan Fen Memurlu~u kısmı giriş lmtltıanında 

kaz::ı.nanlann kayıt numaralan okul kapısında bugünden itibaren asılmı-s 
bulunmaktadır. • • 

İlgllllerln neticeyi anlamak üzere müracnntlan lüzumu blldirlllr. (9074) 
...............•.•............................................................. , 

5 _ MÜTEFERRiK .FUAl'.lS}zcA iNGiLiZCE mmsı.ı:
Rı - Ingillzce ve fransızcayı ilerlet-(Ltnotıp) makinelerinde iş ve

tlr. Talip olanlann İstanbul 
.. caddesinde Ülkü matbaasına 

kü kltab yurduna müracaat-

RETHAXEDE - Satış lşlerln
IŞacnk genç tezg~htar aran
dll'. Kırtasiye işlerinde çalış
anlar tercih t'dillr. Fotoğrafları 
ııam'da M. S. rümuzuna tafsi

No. 23 Bo2kurt-Eml1'ı.k Tel.: 43532 

16 BİN LİRAYA - Taksim abidesi
ne 1,5 dakika mesafede senevi 1200 
Ura gellri mevcut üçer odalı ve ban
yolu ve bahçeli 3 katlı apartıman sa
tılıktır. Evin cephesi 25 metrelik cad
deye mütenazırdır. 

bllyalı, balkonlu. ınanzarn.lı, banyolu manzaralı, katıannda 2 oda mutfak 
Şişli caddesi üzerinde 1 - 2 oda ehven ve kabinesi bulunan küçük tarasnlı 
kiralıktır. isUyenlere yemeıt verllebl- ki katlı 4 odalı muntazam ve İNGİLİZCE ve Al.MANCA DERS
llr ve cama~r yıltanablllr. Akşamda yi bir ev acele satılıktır. Satan: LERi - (Bahusus ticaret şubeleri ve 
P. R. rümuzuna mektupla müracaat. Fatih postaııaııest J'&llında 38-40 bakalorya) _ İngiliz oxford ve Ber
_____________ -_1 cUğ\lr.t emJAk idaresi Tevfik ~- Un ttnlversiteslnden mezun bir profe-

SATILIK HANE - Be§ikta.,ta Türk ran sör tarafından en S'Crl ve a.'!rl metod-

ı 
i 

mek içln tecriibell bir matmazel tar:ı
fından iyi bir metodla öğrenmek istP
yenlerin A.kşamdn X. B. rumuzuna 
mektupla müracaatıan - 3 

BRİÇ DERSLERİ - Profesör Sap
rlç tarafından ayrı ayn veya toplu 
blr halde hususi olarak verlllr. Ak-

ektupla mürac..-ıat etmeleri. 

ve MÜCELLİTHAh'EDE
Cak 15 - 18 yaşında l~i aran
dır. Anu edenlerin Alqaın'da 
rUmuzuna mektupla müracaat-

\'El'A BAYAN ARANIYOR -
ve etüd tcrslmat işlerinden 

veya az ihtisası olup ta bu işte 
k isteyen bay veya bayan ara-

1535 pasta kutusuna yazılma
- 1 

İ BAYAN ARANIYOR -
\telycslle bu ntelyeye mer

tenlhanC" için biri maka.stnr 
~ k üzere iki t:ıayana lüzum var
a rn.e't~:ı,) rfimuzunn ml'ktupla Ak-

'.i müracaatları. 

1 
tııı:---l\ - -------Bir

'" n:n !\SIP Al!ANIYOR -
~ tl'thaned,.. ç:ılışmak Uzere muktc
l l' bı { .. r nıulu:.s1bc ihtiyaç vnrdır. Alil.-
t, · ,. nn L M s riimuzllc Akşa.m 
~etn ' ne ynzmnlnrı. 

Taksim Abdillhak HA.mtd caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 

12 BİN LİRAYA - Tablm abidesi
ne 1.5 daklka mesafede senevi (840) 
lira gellrl mevcut üçer odalı ve ban
yolu ve bahçeli 2.5 katlı apartıman 
$Rtılıktır. 

Taksim Abdülhak HAmld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emmk Tel.: 43532 

25 BiN J,İRAYA -Cihangirde bah
çesindeki arsasından mükemmel bo
ğazı görür 4 ve 5 odalı ve her katta 
asıi mutfak ve banyosu olmak ve 
dört ltattıı.n ibnttt olan !Şbu npartı
manm senelik varidatı 1800 liradır. 

Taksim Abdülhak Hft.mld caddesi 
No. 23 BozkurtMEmlıik Tel.: 43532 

8 BİN J..İRAYA - Tnrlabaşındo. 
Sakızağa caddesi dört yol a~a 1,5 
daklkn mesafede (720) llnı. gcllrl 
mevcut üç katlı apartımana ifrağ e
dilmiş içi ve dışı yaf:lı boyalı sağlam 
k!i.rglr bir blnn sat1lıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlfık '.l'cl.: ~53.3 

All mahalle.5inln Şalt Nedim sokağın- SATILIK BAHÇE vz EV_ Kadı- la verlllr. - Fransız.cayı mükemmel 
da yeni 106 numaralı maa bahçe blr köy Kızıltoprakta Papaz bahçesi satı- konuşur. - Esa.cılı n en serl usul -
bap hane acele satılıktır. Talip oıau- lıktır. Tren güzerg~hında, stadyom Ücret mutedil. - CProf. HJ rümu
lann bet gün saat 18 dan 1'7 ye kadar !Ufalta nazır hisar içinde 22 döniim, !'Una mektupla m\lracaat. - 15 
Ankara caddesinde 44 numaralı ha- çamlık ormanlık 1k1 daire beşer odalı PUL MERAKLILARiLE _ Mektup
neye müracaat etmeleri Uln olunur. kArgir haneleri dört kuyu havuzları la pul mübadele etmek ıstiyorum. 
_____________ 1 vardır. Herkes görebilir. Yüzü 180, Türk Balkan ve Yakın Şark pullan 
ŞEBZADEBAŞI .., yahut BEYAZIT arkası 136 metredir. Müracaat. 1st. mubblllnde Anııpa, Amerllta vesaır 

CİVARINDA - 50 - 70 ~alabilecek Balıkpa2ar No. 65 deniz a.f1r1 memleketlerin pullannı 
büyüklükte yurt olmağa elv~ll ki KİRALIK EV _ Anadoluhlsannda. mübadele ederlm. Ak.lam gazetesln~e 
ralık blr bina aranmaktadır. «Kfl.rglr iskele üstünde dört taraf nezaret fev- (Filatellst) rümuzuna mektupla. ~u2 
bina tercih olunur.> Bbıa. .sah1plerlnln kaldde dört oda bir sofa clhıı.nnüma ra=cn=at::.·-----------
e.232680 telefon nunıarnsına mUraca bfr taşlık telanll ayn bir bölük elek- BİR İNGILİZ BAYI - İnglliz llsan 
atlan. - l (8884 trlk terkos 18 lira kirası is'kele me- dersleri, ayni zamanda mükemmel 

-
-
) 

-
-

KİRALIK - Tophane - eski Sa.tiye 
blnası yanında depo, kalafnt yeri, de 
nlz hamamı olarak kullanılır n.rsa. 
Satılık yazı mnklnnsı dn vardır. Te 
lcfon: 40023. 4 

muru bay Ahmecle müracaat. - 1 frnnsı?.Ca dersleri verecektir. Çok se-
KİRALIK _ Kcresteellerdc hal ti metod. M. T. R. rümuzunn. müra-

karşlSında, otele, apartımann, ynzıha- ~caa~t_e_d_Um_e_~_. ________ _ 

ne her işe elve~ıı geniş, 24 odalı ne- ALl\ıANCA DERSI.ERi- Bir mual
zaretu A~emdnr hanı .~ralıktır. H~r lime çocuklara, lise ve üniversite ta
sa~at görfilebllli. Eminonü Küçük Mu- Jebelerlnc büyüklere almanca gramer 

SATILIK l\1EltA - Şarköy civarın hürdnr hnn Mehmet Bnyraksana mü- edebiyat ve muhabere dersleri verir. 
da yirmi dört bln dönümlük Man rncnat Tcıt· 23999 1 
datepe merası satılık oldu~unclan tn · - Adalar, Kadıköy, Bo~ziçine gldebi-

--
Uplerln kimyager Hüs:ı.mcddlne mü SATILIK VE MOBİLYE.siLE Ki- llr. Metodlan çok kolaydır. Sabah 
tııcaa.tlnrı Emlnönü EmUl.k ve Eyt::ı.ın RALIK KADIN BERBERi - Miinı.- saat 11-12 akşamlnn 18-19 za ka
bankası karşlSUlda izzet be:Y. !Uını cııat: Slrk~l Hüdavendlg!i.r: ~nddes1 dar Taksim Bıraservtıcr No. 101 k:ıpı 
lklncl kat No. 1 ·~ U No. emlA.k telltw Sallhe. _ - 8 9 kat 4 Madam Slftar. - 1 

--
~ 

şam gar.etesine IBriç) rümuzunB 
mektup gönderilmesi. - U 

Al.1\IANCA DERSLERİ - Usum 
tedrlsl mükemmel olan bir Alm:ın ba
yanı almanca dersleri vermektedir. 
Mobllynlı giiiel, temiz oda kiralıktır. 
Pazardan manda her gün sant S,! dm 
7 ye k.ıı.:dar. istiklal caddesi 133 Ha
s:ı.n bey apartımnm 2 el merdiven 1 
kat 6 numaraya müracaat. 5 

l\IEKTUPLARINIZI ALDIRII\'IZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarnk göstermiş olan katUerl
mlzden 
S. P. - A. K. M. - S. B. - O. S. -
B.0. - Z.B. - Berlin - T. S. -
Çiftlik ......, Stajyer - 1\1. il. -
R. R. - 333 - 1\1. S. - A. K. D. -, 

K. ll. O. - P. R. - L. l\I, S. 
n:ımlarına gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmalan rlco. 
olw1Ur. 



Sa hife 8 

J 

Baş, diş, nezle, grıp, ıomati ma 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağnlar1nızı Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

Sümer Bank Sellüloz Müessesesi 
için ( 35 ) kalem muhtelif cins erzak aşağıdaki ıerait dahilinde mübayaa edilec~tir. 

1 - ihale edilecek erzak müessesooin Y emişdeki deposunda te.slim edilecektir. 
2 - Muhtelif cinsde bulunan erzak nev'ine göre talihlerine parça parça ihale edilebilir. 
3 - Talihlerin jştirak ettikleri kısımlara veya tamamına ait malların 'Verdikleri teklif deki klymetinin 

yüzde onunu teminat akçası olarak ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatırmış bulun
maları lazımdır. 

4 - Vercceklerı kapalı zarfınüzeooe Sellüloz Müessesesi erzak dcsiltmesi ibaresi yazılacaktır. 
5 - Kapalı zarflar 14/ 10/ 1941 salı günü saat 12 ye kadar Galatada Sümer Bank Satınalma Mü

düriyetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Talihler verer,.ı.ı . ~: "nakın nümunelerini de zarflarile beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir. 

Müessesemiz, İçtimai Teşkilatının aiti aylık erza k ihtiyaç listesi 
Mikdarı Vahidi Cinsi Evsafı izahat 

1 O Çuval Pirinç Pilnvlık Bursanın olacak 
> > 1 O Çorbalık > > 

Teneke Sade yağ 100 Urfa Urfa yağı birinci olacak derecesi 

200 
200 
400 
300 
60 
90 
20 

Kilo 
> 
> 
> 

Teneke 
> 

Çuval 

Makarna 
> 
> 
> 

Zeytin yağ 
> 

Sabt.wı 

Kes~e ) 
Fiyaşgo ) 
Şehriye ) 

Çubuk 1, 2, 3 No. ) 
Ekstra ) 
Yemeklik ) 

Beyaz 

nümunc ile birlikde bildirilecek 

(Makarnalar undan imal 
edilmiş bulunacak) 

(Zeytin yağı 1 : l /7. ıt ... i~ nll'cak 

Rutubet % 24 
Sahmı hamız 64 

Askerlik işleri 
Beyoğlu yerli ask.erlik şubesinden: 

Aşağıda isimleri sınır ve rütbeleri ya
zılı Yd. subayların acele şubemize mü
racaatları. S. 5 MJ,. Me. İhsan Canse
ver (156/ 584), s. 5 MI. Me. Mehmed 
Esat (43210>, İs. Atğm. Mü!lt (44781>, 
S. 6 Hs. Me. Halit <323/51), S . 8 Hs. 
Me. Hil.şlm oıt: M. Esat (18330), S. 8 
Hs. Me. Şerit Oğ. Bürhanettln (1122>, 
S. 7. Makinist Hakkı <220/2), Mu. 
Atğm. Ahmed Sekban (31875), Ecz. 
Tğm, İsmail Hakkı Oğ. Mehmed Rem
zi (37005), Tbb. Yzb. Mahmud Oğ. All 
Rlza (36178), P. Atğm. Hidayet o~. 
Yusuf Kenan Barutçu (31759), P . Tğm. 
Hasan Eryasun (31526>, P . Tğm. All 
Ergin (44203), P . Tğm. Nafiz Oğ. Vehbi 
(43263), P. Tğm. Musa Oğ. Mehmect 
(20057), Dz. Ov. Yzb. Rasim Oğ. Ma
hir C1043> 

••• 
Eminönü Yerli As. Ş. den: 
Eze. Tğm. M. Rıza Van (36967> 

• • Apdlilkadir (38416) 
P. Tğm. İbrahim Necdet (30131) 
Hüviyet cüzdanlarlle birlikte acele 

.şubeye gelmeleri nruı olunur. 

ÇOCUK H.ı\ST.\LIKLARI ' 
l\ltlTEHASSISI 

Dr. NEVZA D ZIYA 
Cağaloğlu Zeki Bey aparhmanı 

3 Üncü kat 8 No. 
Her ı:i.in 14 den 18 z.e kadar 

Bahaddin Lütfi 
Varnalı 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasill yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankaın karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Pa n afya aprt. No. 2. 
l'el. 42203 

Ehemmiyetle nazarı di 
fapartada imal edilmİf her kaliteden en güz.el halılar 

Sirkeci caddesi Hamidiye türbesi yanında (ISPARTA 
p AZARINDA) ıatılmaktadD'. ıer , . 

En müıkülpesent mÜ§terilerini memnun edecek nurnu•;e 111'· 
cud olduiu szibi her kalitede ve eb'adta sioaris de kabul 0 un 

Halk Bankası Türk Anonim Sirketinden ıf .. 
d ı~r u 

A w d ··r d . . 1 . 1 k' • rnad e .L1,.,de 
şagı a mu re atı ve ısım en yazı ı ımyevı • tarı.P"' ~ 

partiler halinde ve açık arttırma ile hizalarında gösterıl en ,ahiP ~ 
satılacaktır. Bu maddelerle doğrudan doğruya alakalı sanatbul ~~ 
müesseselerinin lstanbulda Yeni postahane civarında lstan tte ııııı 
S d w b' d .. kk"l k · .. ve saa an ıgı ınasın a muteşe ı omısyona muayyen gun 
caatları ilan olunur. 
Arttırma günü 

ve saati 

13.10.941 
Saat 14 

> ,. 
> 

20.10.941 
Saat 14 

» 
> 
> 

Maddenin ismi 

Vulkacit Merkapto 
> D 
> D. M. 
> F. 

fger>al c. 

Tanigan 
Acide Oxalique 
Bisulfite de soude 
Mourinax 

Mikdarı kilo 

2000 
ıooo 
1000 
1250 
350 

500 
1000 
2000 

____,/ 100 

Maarif Vekilliğinden : 
Sanat okullarına meslek dersleri ve ate1Y

0 

öğretmenleri alınacaktır 
Sannt okullanna: 
1 - Radyo ve telsiz telgraf lşlcrinl, 
2 - Telefon ve telgraf makineleri tesis ve tamiri işlerini, 
3 - Her nevi motör tamlrl işlerini, 
4 - Tesviye, freze. torna ve ince tesviye i.1'lerlnl, 
5 - Demircilik •Sıcak, soğukD ve kaynakçılık işlerini, 
6 - Elektrik tesisatı ve makineleri tnmirl işlerini, 
7 - Makine ve inşaat ressamlığını, :ıcıııt•t:. 
Nazari ve prntık olarak bilen teknisyen, ustabaşı ve ustalar ttlırı 'le gl).i 
Talipler nazari ve ameli olarak blr imtihana tabi tutulncnkl ır 

tereceklert kabiliyetlere göre ücret veya maaşla tayin edileceklerdir. oııı.nıarl' 
Ecnebi memleketlerde tahsil etmiş veya ntelyelerde çalışmış 

srnat okulları ve lmaıatı hnrblye mezunlan tercih edileceklerdir. ı.n ın gt< 
İmtihanlara ecnebi tabiiyetinde olanlarda gireblllrler. Talipler 

15 birinci teşrlne kadar M:ınrlf Vekilliğine bir istida ile mfıracaf ~ 

20 
15 

> 
> 

> 
Mercimek 

Yeşil 

> 
Kırmızı 
Böreklik 
Baklavalık 
Beyaz 

Sahmı hamız bağlı kalevi % 2.97 
Sebes ka levi % 0.03 
(Yeşilde 60 dan aşağı olmayacak 

ZAYİ - Bazı evrakla hamil buuln
duğum İran ~portumu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 1 Yüksek Mühendis Mektebi Satınaiına 

Komisyonundan eıı!ll 5 > 
5 > 
5 > 

60 Teneke 

3 Çuval 
2500 Kilo 
2500 > 
600 > 

3 Cuvnl 
15 Küfe 
20 > 

200 Kilo 
50 Kutu 

100 > 
10 Teneke 
60 Kilo 
10 > 

> 
Un 
Un 
Peynir 

Kaşar 
Fnsulya 

> 
Tuz 
Soda 
Zeytin tanesi 

> > 
Pirinç unu 
Bisküi 

> 
Salça 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

Ekstra 
Orta 

Birinci nevi olacak 

Peynir yağlı olacak tcrclhan 
Edirne malı 
T t-:rihan Edirne malı olacak 

hükmü yoktur. 
:u. Rıza Kchnemu~·ı 

İstanhııl asliye altıncı hukuk hükinı
liğinden: 9U/ 175 
Davacı Süıeymaniye Şahende so

kak 11 No. lı hanede oturan ölü Os
man kızı Vesile tarafından kocası 
olup umumi harpte sili'ıh altır.a alı
narak şlmdlye kadar kendisinin ha
yat ve mem::ıtından haber alınamadı
ğından gaipliğine hüküm verllmesl 
hakkındaki davanın icra k;.lınan mu-ı 
hakemeslnde gnipllği iddia olunan 
Hamdi oğlu Mehmedln hayat ve me
matından malumatı olanlann Türk 
kanunu medenisinin 32 nci maddesi
ne tevfikan evvelce bir sene müddet
le Han edilmiş bu kerrede tarihi Uft
nından itibaren blr ay içinde keyfi
yetin mahkemeve blldlnnelerl ilan 

5 > 

Kırmızı biber 
Kara biber 
Bahar 

Halis domates olacak' 
Karı'lı k olmayacak 
DöP,ülmemiş olacak 
Dö•?ü lınemi~ olacak 1 olunur. 

. ~~~~~~~~~~~~~----

5 > 
50 Düzine 

2000 Kile 
2 Çuval 
7. ... 

AÇIK ARTTIRMA 
!LE FEVKALADE 

SATIŞ 
941 birinci teşrinin 12 inci pazar 

~unii sabah saat 10 da Bcyoğlund:ı. 
Istiklal caddesinde şehir tiyatrosu 

Tarçın 
El sabunu 
Bulgur 
irmik 
i~ .... ;1{ 

Muhtelif 

Orta 
ince 

ON TON' OT ALINACAK 
1 -SümEr ~ ank Bevkoz Deri ve Kundura 

~ 

komedi kısmı tam karşısında 209 No. Sanayii müessesesi Beykoz fabrikasının iskelesinde ka- ı 
lı Aziz Boravalı apartım::mın 8 numn- ti 
rıılı daireslndc ve bayan Kler Popo- yıkta teslim 10 ton balya halinde (Şartnamesi müdüriye - ~ 
ıovlçe ait olan kıymetıı eşyalar ve blb- mizdc görülmek şartile) ota ihtiyaç vardı r. Taliplerin mft- l ~ 
ı !:ı.r açık arttırma ile satılacaktır. racaat ederek şartnameyi görmeleri lfızımdır. 

1 
rlnll massif meşe ağacından yemek 2 - Yapılacak teklifler 14/10/ 1941 tarihine kadar kapalı 

En idareli 
,LAMBA 

Üzeri crlstal ayn:ılı ve lki y.andıın \'it-

1 
1 

oda takımı büfe. dressuar, otomatlt. zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer Bank binasında 
yemek mo.sası ve 6 deri sandalyeslle 1 . . t 1 :~'ıt 1 ~ ~ HEl lOs HOESSESAtı :=·= 
nadide bir asri yatak oda tak ımı. ıı- ~atınalma müdiriyet ine tevdi edılmış olacak ır. 

~~~v~~~;~~al~r~~:i~ 24 :~::ı~~~la!Ji ı İ3 _ Teklif ver~nler m~l bedelinj~ yüzde onuntu S~me~ Ba
1
nk

1 
,I • 

8 
E R L 

1
• T Z 

markiz masası ile çok iyi halde, 7 stanbul şubesıne teklıf mektu bile beraber evzı c me er 

parça haklki İngiliz ve mnon a~ııcın- ' lazımdır. -ı•••••••••• 
dan zarif salon takımı, tekrar maon istiklal caddesi No. 294 

agacından kıymetli yazıhane ve kü- 1 DAKTı"LÜ ARANIYOR l ı; Fransızca, İngilizce ve 
tüphane. 6 parçadan ibaret lake ya- Almanca lisanlarında 
tak oda takımı kııryolo.sne, 3 parça 1 
deri takımı, ı kanape ve 2 koltuk, Bir Mali müesseseye Iyl Türkçe ve Almanca bilir bir Türk bayanı Akşam Kurs,arı 
Amerikan portatif 5 parça üzeri ka- D:ıktllo alınacaktır. Bu şeraiti haiz taliplerin (D. BJ rümuzu ile Is- -

dife kaplı salon takımı. dert koltuk- İİIİtiaiinibuilİIİl17iıii6İIPİloiisiititn iıkiiuiitiıısiitİlı iiaidiıireiiisıiilnİİ~İlviiaiiiziı lİiliıiıellmiiiiüiirniciiaiiaiiıtliiaiiıriiı .•••••• .. 'I Haftada 3 ders 1 
lar. aynalı ve aynasız dolaplar, sahi-
binin sesi pllıklarlle salon gramofon. Ayda 4 Lira 
mnon oyun ve salon masalan ve eta- Kütahya Vilayetinden: - T ecrübe dersi parasız-
jerler, bronz okside avizeler ve aba- 1 - Uşak memleket hastanesinde yapılacak pavyon inşaatının 13989 lira 
Jurlnn. ııo parça. porselen t3.bak ta- 70 kuruşluk kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
kımı. 60 parça kristal kadeJı takımı. 2 - Muvakkat teminat 1049.23 liradır. Eksiltme 17/10/941 tarihine mü
blr çok kristal vazolar ve çiçeklikler, sadlf cuma günü saat 15 de vllAyet makamında toplanacak daimi encümen 
bir çok ya{tlı boya kıymetli resimler, komisyonunca yapılacaktır. 

Münakasanın 
Cinsi 

Elbise dikişi 
Palto :t 

KömUr nakliyesi 

Miktarı Muhammen İlk temi- Eksl.lt~~ad 
bedeli natı Şekli Tnrih1 ı t ,,. 

400 1850 555 Kapnlı 13/10'9!~ 10'6 

175 1800 237 Açık 1311019 ! 
400) 150) ı ıı 1 
100) 200) 60 Açık 13/ 10 94 de tJ• 

Mckteblmlzln 1941 mail yılı ihtiyacı yukarda gösterildiği şekille~ullr!l' 
sl!Lmelere konulmlL~tur. Fazla tarsıııı.t için Gümüşsuyunda YultSek 
dic; mektebine müracaat (8587) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa~ültesine 
Harçlıklı talebe Alınıyor · 

6 
uı 

Fakülteye alınacak harçlıklı tnlebcnln vnzılı hntlhanları 15 ve 1 

teşrin 1941 günlerinde yapılacaktır. ınt· 
Ayda kırk Ura harçlık alarak talebe olmnk üzere talip olan ııse ıa· 

zunlannın nihayet birinci teşrinin on üçiincü pazartesi akşamın:ı 
d:ır fakülteye kaydedilmiş olmaları lazımdır. (6906> (8426> 

lstanbul idrofil pamuk fabrikaları 
T· A. Şirketinden: ce1 

Yanmış olan Idrofll pamuk fabrikası Türk Anonim Şlrkettnlll e\'• 
mı:ı dc umumi lçt.ımaında fabrikanın yeniden inşası ile fnnliyet ve ~urtl 
nnna 1ttlfı:.kla h !ssednran karar vermiştir. Pek yakın bir 'Zamand'.I ıııı:tl 
acnk olan bu modern fabrikada milli mnmfılatımız.ın dahn mukC crt 
vasırt:t \'e dnhn elverişli bir surette piyasaya çıkarılacağını muht 
ıvılk:ı ve mfüıterilerimi:ı; .... hnber \'ennekle müftehırlz -- Radyo teknisiyeni aranıyor .. 

1 
Radyo tnmirntı ile uğraş~ış '\'C bu İşte ihtisas sahibi olan tek;.~i· 
yenler aranıyor. Türk PHILIPS Limited Şirketi Fen Şubesi Şef ı,, 

ne mün cc.nt. 
Galnt ,. Firenkvnn Han Eski vnlr11 0 .. 1 .... ft .. ı.. .. r,,••mdR 

1 L---------ls_t_a_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_ı_·v_e_s_i_i_li_n_l_a_r_ı _______ ::::ı_~~· 
Kndıköyünde, Söğütlü çeşmede yeni açılacak olan yolun ŞOSI:' \'e2,29' 

nal inşaatı knpalı zarf usu!Ue eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli !>'' 
lira 84 kuruş ve ilk teminatı 1822 lira 11 kuruştur. Mukavele, eksiltnt~e 
yır.dırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif _hiil i ?J~· 
bum>. müteferri diğer evrak 121 kuruş mukablllnde Belediye Fen I.şlt'r ~· 
c!ürliığünden verilecektir. İhale 141101941 salı günü saat 15 de DaliJ11pıııı1' 
cümende yapılacaktır. Taliplerin Uk temfoat makbuz veya mektU (11"' 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye fen işleri müdürlüğUne nı w' 
et.atla alacaklan rennt ehliyet, 941 yılına alt Ticaret Odası vesıkalarıuııı'' 
zalı şart.name ve kanunen ibrazı !Azım gelen diğer vesaik ile 2490 n ııt'' 
ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan tekllf mektupları~~56ı 
le günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri U\zımdır. (DJ 

. * - ~"'· Istanbul Belediyesine orta mektep ve lise mezunları arasında tn\15 

ka ile memur alınacaktır. ill1ıı. 
Orta mektep mezunları arasındaki imtihan 16110/941 perşembe gtJlcJl 

lise mezunlarının da 17/10/941 cuma günü saat 14 de Belediye merkeı 
Umu::ni Meclis salonunda yapılacaktır. 

Taliplerin: ,O 
1 - Türklye Cumhuriyeti tebaası olup askerliğini yo.pımş olması ~ 

yaşından yukarı bulunmaması. 61 
2 - 28/ 4/ 941 T. ve 4007 numaralı knnuna göre tahsil müesseseıeril' 

tül perdeler. tonet sandalyalar, IAk:e 3 - Teklit mektuplarının tam saat 15 de encümene tevdi edilmesi şart
karyola ve divan, salon masaları gü- tır. Bn saatten sonra mektup kabul edilmedi~ glbl postada vnkl olacak ge
müş pasta takımı, port kartlar. ye- clkmeler de kabul edilmez. 
mlşlikler ve sair birçok kıymetıı eş- 4 - Eksiltmeye girmek lçln ihaleden en az üç gün evvel Nafıa Müdıır
yalar .. Kuyruklu bir Alman p!yanosu lüğüne müracaatla alacakları ehliyet vesikalarını ve Ticaret Odası kayıt ve
konser için caprast telli ve arkası de- siknsını muvakkat teminat makbuzu ne birlikte encümene tevdi etmeleri 10.
mtr Acem ve Anadolu seccade ve ha- zımdır. Bıı vesaiki vermeyenler eksiltmeye giremezler. 

tale:be olmaması şarttır. JJ' 
Mezkur şeraiti haiz isteklilerin 16~10/941 perşembe günü saat 12 ye O• 

~- D 0 K T 0 R ;ı dar Beyazıtta Belediye binasında Zat Işleri Müdürlüğüne §'U vesikalarla ıtl 
llr raco.at etmeleri ilün olunur. 

t: 
Emin Şükrü Kunt 1> Belediye riyasetine hitaben yazılmış istida. 

2> Nüfus hüviyet cüzdanı. 
Ç R ASTAUKLARI l\Iütehııssısı 3) Tahsil vesikası. 

11 Liraya teminatlıl 
~PVO~~~~~~~!~İ~O 1~4 

t:lıır 5 - Ameliyat için fazla malflmat almak ve keşif dosyasını görmek is-

DİKKAT: Çalınmı§tır. 
23 eylltldc Sultanhamam civarın

da bir bürodan kahve renginde, şef
faf; 6 numaralı altın ucu kalına in
ceye ayar edlllr, mürekkep alma ter
tibatı çıkarılmış Everşarp markalı 
dolma kalemlın çalınmıştır. İhbar 
edene 5 <beş> lira mükafat verilecek
tir. 

Adres: Bay Hilmi 
Mııhmutpaşa yokuşu 

!Uanastırban 

teyenler her @n daim! encümene müracaat edebllirler. (8768) 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motörln on b~ gün müddetle ve 

kr r,alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c76,850• liradır. 
3 - Teminatı 0:5,09211 lira .soı kuruştur. 
4 - İhnlesl 17/10/941 cuma günü saat 11 de yapılacaliından şartnamesi

ni görmek ve a385» kuruş mukabillnde almak isteyenlerin her gün encümen 
kalemine müracaatları ve isteklllerin de ihale günü olan 17/10/941 cumn i' 
günü saat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarf tekllt 
mektuplıırını Belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. 

(7220) (877•> 

Yeni muayenehane ve evl: Osman-ı 4) Dört tane vesika. fotoğrafı. 
Jey, Bomontl tramvay durağı No. ::ı-ı~==========================:::s-,...ll 
rn

7
. Teleton: 

81784
· Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 

' JIERGUS 2 DEN SOXRA , u .d • ·1 " ları-

(9083) 

A CELE SATILIK H A NELER 
Küçükpazarda Hacıkadın ma

hallesinde Bostan sokağında. 36 
ve 38 No. lı beşer odalı ve birer 
mutfaklı ve bahçede müşterek 
kuyulu haneler acele satılıktır. 
Görüşmek için Bahçekapı Cer
man va Hanı 22 No. ya müracaat 

edilecektir. 

mum ı aresı ı an 

Muhammen bedeli (16716) lira olan (üç) kalem kereste 27/10/P41 ~: 
zartesi günü saat 05.30> da kapalı zarr usulü ile Anknradıı idare b!J111 

da satın alınacaktır. ıc'' 
Bu işe glnnck isteyenlerin 0253,70) llralık muvakkat teminat. ile dılt 

nunun tayin ettl~I veslkalan ve tek.liflerini aynı gün saat (14,30) a kil 
komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Hayclllf" 
paşad:ı Tesellüm ve Sevk tetliğlnden datıtılacaktır. (9060> 


