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tere, Sovyet- Almanlar 
}'ardım etmek bütün cephe
neden hare-
e geçmiyor? de Herliyorlar --ftUsya sllAhlannın tali- Brianak ve Viazma artık 
~~ce yardım meselesi ceİ>henia çok geminde 
-ııa fazla meşgul etme- kaldı 

,_ __ İngiıterede, Rusyaya 
'."-uun edilmemesine kızan

Mebuslann, Avam 
da hükftmetl bu işten 

-guya çekecekleri haber 
• Londra mehafillnde, tn

Avrupa kıyılanna as-

Çember içindelıi Ru• 
lıUVtJetlerinden 200 bin 

eair al.ındı, e.irlerin 
mlktari mütemadiyen 

artıyor 

ak suretile Almanyayı Fiihrerin umwni kararpJu t 2 (A. 
çarp1'rnaya mecbur A.) - Alman ordulan Bqkumao

latiyenler de olduğu an- danlığının tebliği: Huauat bir teblii
de bildirildiği veçhile bu aym bat

ta.raftan Kızıl ordunun langıcındanberi Sovyet ordusuna 
tltrasna' z sd İn indirilen kati ağır darbeler netice-

lUs ya ~e B», - sinde harekat yeni bir aafhaya gir-
111..__ kuvvetıennln derhal mittir. Azak denizinden limen ırö
--ı:cek Alınan ordulanna lünün cenubu tarkiaindeki Valdai 

indirmeye çalışmalan- yayluına kadar, yani t 200 kilo-
lstiyormuş. metrelik bir cephede AJman ve müt

- Rus harbinin yarattı- ~elik ~ıtala~ ,ar~a doğru tam bir 
~ ...... _ . . ılerleylf halındedırler. 
lıttL fırsattan nıçln ıstl- Brianak ve Viazma muharebe 
~~diği, Rusyada olduğu meydanlan cephenin gerisinde uzalc 
oqguterede ve başka mem- bü- menfede kalmıılardır. Anudane 

de fikirleri derinden bir müdafaaya, birbirini takip eden 
Uguencliren bir sualdir. çık14 teteb~iialerine v~ en büyük 

eni kanlı fedakarlıklara raamerı çenber 
n harekete geçme- içine alınan düf!Dan kuvvetleri ken· 

8ddes hodkAm.Iık mıdır, dilerini bekleyen akibetten lcurtula-
'lkert lmkinsızlık, yahut, 1U1yacaldardır. Daha fimdiden 200 

işin içinden çıkmak binden fazla e.ir vardır. Bu miktar 
tutan bekleme siyaseti gittikçe artmaktadır. 

Dün sece m..ı..rebe tanareled 
ccpbenm merkeı; mıntakuıada dOt

Başvekili .son nutkun- D'anın yürüyüf lcollannı ve ıimendi-
~ere cevap verdt. HattA. fer hatlarını hüyük bir muvaffakı· 

ki ıenişlik sabaaını ve yetle bomhcardunan e_.erdir. Le-

ar ... ~ ..... 

••v•ro ı i skı 

Şark eepheslnde son vaziyeti, mah.."111' Bas kuvvetlerinin 
b.ulunduklan mevkileri ve Alman taarrus istikameUerinl 

-&Wedr barita 

arttıran bu suale cevap ningradın ... te8İaabna brp da -----------------------~ lç1n o uzun nutku söyle- müe:mr taarruzlar yapılmJfbı'. 
t'bUrchlll'e göre Sovyet Bw gecede 101 Sovyet 

astert ıcum:etini ye- tayyareıi dütürüldü 
'1tınat gayretlle Ilzım ge- 8-lln t 2 (A.A.) - 1 t - J 2 ıe-

yapmak için lngllte- (De. .... sabile 2, .ut.a 8 ela) 
fedakirlıklara kat-

lngiltereye 
taarruz 
yakınmış 

Avrupaya 
lngiliz ihraç 

hareketi 

BU SAB•••i 

Rus tebliği 

Briansk'ı 
tahliye ettik 

'l'BL&BAPL.&B 

Almanlar 
Rosto o f zerine 

yiJr'l1yorlar 

Dliıman merlıezde Aaıl hedefleri Moakova 
miJclafaa hatlarımı- ve Kafkaaya'dır 
•ın ~a•ı no'lrtaia- Vlchy ıs <A.A.> - oMen: Rua ~ 
._ f1 M besinde vaziyet şöyle htlllsa edUe.bl-

rına girdi 
Londra ı3 CRdayo saat 7,ı5 de>: Rus 

teblltl: 12 tefrtnlevvel gilni tıtaatı
nuz, bütün cephe boyunca ve blllıaa
sa Vlazma ve Brlanst ınıntaltalann
da dÜIDJ.anla anudane blr .surette çar
pışmlf}ar, günlerce süren oetın mu
harebleerden sonra Brtan.!*1 tahliye 

llr: Şlmalde Almanlar Lenlngradı 
muhasara etmekle lttlfa eylemekte 
ve mevzilerini muhafaza etmettedlr. 

Memezde Alman taarruzu devam 
ve lnldşaf e~r. Ruslar Brianstı tah
liye ettlklerlnl itiraf etmfllerd.lr. Mos
kovaya. karşı tehlike tavazzuh. ediyor. 
Ruslann vıazmadatı çemberi yarmak 
lçln yaptıtlan tetebbüs atim kalınlf
tır. 

Barkofta nlsbt silktn hüküm stırtı-
etmlflerdir. yor. Almanlar, Azalt aahlllni takiben 

Cuma günü, 14 tayyare t&Petme- Rostof üzerine yürüyorlar. 
m1ze mukabil 2'1 dilpan tayyaresi Almanlann hedefi lkldlr: Moskova 
tahrip ettik. Cumartesi günll Mosko- ve Kafkasya. İngiliz ve Amerftall 
va yakınında 4 ve dün ı2 Alman tay- mahflllerl, 48 saattenbert vaziyetin 
yareal dii.lürdük.. Moskovada nefl'e(li- vehamethıl aattıamıJOrlar. 
len mlltemmim blr teblllde dhıWyor 
kt: •Almanlar, muharebe meydanına I .1• b I fikri• 
tue- kuvvetler attıklarından adet ngı iZ me US annın 
tefavvukunu temin etmişlerdir. Merkez Vlchy 13 CAA.l - Oflden : ingllls 
de çarpıtma gittikçe şlddetıenmekted.lr mebustan Chun:hillln Rusyaya llzım 
AJmaıılar milthlt lnBa.n ve malzeme gelen ~ yapmadıtı flkrtnde 
zayiatı bahasına olarak kıtaaturuzı bulunuyorlar. 
gerl sünnete ve müdaafa ha.tlanmızııı ----
bazı nottalanna glrmete muvaffak Sokol t--kilab dağıbldı 
olmUflradır. Fa.icat Alman hamleel -s 
anudane blr mukavemette k:aqllaf- Vl.chy 13 CA.A.) -Öflden: Bohemn 
mattadır. Dibı alman natamam b1r " lıloravyada Sokol JbnnuWt tetkl
~ rröre 90 A1maJı ~ 250 tam- lltı dattıJımf ve emı•ttııe vazıyed 
yon, muhtellf çapta 82 top ve btlyQk edllmlftlr. 
m.lktarda mltraıy~ tahrip edDmlfUr. -------
~ ölü ve yaralı olarat zayi
atı 12,000 Jdşklen fazladır. 

Akdenizde 
Rusya büyük 

tehlikede 
lngllız akınl!lrı fnailizLevazımNazınnm 

dün akpmki nutka 
ltalyan aemilerine ve 
üslerine müteaddid 
himuclar yapıldı 

Almanlar, Mo.kovaya 
lıarfll taarruzda 14,000 

tanlı lıullaıuyorlar 
nnt btıtün tayyare ve Moskova 

Rusya · d Loan 1J (AA.) - <B.B.C.) ilde-
ya gön ennest, • 111* tasuls tayyarelertnbı h6cum- Londra ıs (AA.> - Moatova ton-

._.."•-Jn Amerikada da ye- I d Bir İtalyan tıazeteai New-Y ork Tunea,. vauta lan haldcmda 111 :reni taıısl11t veril- feransına 1ftlra.k etmlt olan tncuı. 
~~rikalar kurulması icap yo Un 8 yazdığı makalede mevcut olsaydı bu,,fıraabn nı:~e bir ttaınn yapur tan- ~~azım:~~ Bea::= 
~ dolayı yardım pek böyle eliyor bçınlmıyacaguu lealne yapılan hticuinda orta bl1ük- haüında Bi1Wt Brltanya De Amertb 

olabili.yor, ne vermek muharebeler lükte lk1 y1lt vapuru ba.tırıhnıt blr hallcına hitaben radyoda blr nut1* 
veriliyor yazıyor üçüiıcid de muattal 'bınlolmJftu'. aöJlemif ve demlftlr t1: 

··· MilUo 12 (A.A.) - Stıefani AlÇat b1r lrtlfadan yapılan yeni bir - Size lı:onferansta vaıdıtmm ta-
Başvekill, bu bakımdan Popolo d•ltaUa pzeteai. Almanya- Londra 12 (A.A.) _ New _Yort Tl- hücumda bu gemi yanar bir halde rarlan SÖ)'Uyebll1rlm. İngiltere De 

· Sovyet crdulan, şimdi- Almanlar yıgın halinde nın Sovyet ordulannı kemirmek ve mee gazetellnln diplomatik muhal>lrl bıra.tılmıf, btıyiik blr ytMc cemlllne Amerika, Rusya.ya ~~-= 14 bin tayyare, 18 bin top, tank, piyade i~ e~eltten ibaret .olan sayeai- Avrupaya bir tngws ~ hareket~ :bMı::e~=üitl b~ ~;:ıı~..:~arı::: QIDda 
~ bin top kaybetmiş. Bu kull ) nm fnırilizler ve ~hllll' tara- lhtlmallndm-- bahleder Ate dı,or Cumartesl gintl Strta t&-fer&tnde Ruyaya gönderilecelc tantıar tembl 
l?ıalzeme tle dahi dn"ma- anıyor ar fınd~n ço~ geç enlqıldıiını yazıyor Blr 1hrao harebtlne tltelJl>O. et- blr ırcmıt ateee verilmJltlr, Batlmf ol- edllmiltir. 

""9 ve dıyor ki: met itin preten ftmtaıarımuı ola maaı muhtemeldir. Dt1ff bir flleb cıe Lord Beanrt>root Jen1 tip Ru a ... koyamıyan Sovyet ordu- p _J T 1..ı•1.._ L..!! ••L I ..:J!_, _ 1 Amerikalıla b' ldl. bu tuaıa pelt ltlt&r. olarK ta- alevler lçlnde ~ Camarte- cı ft plb tanareıertnın mOteanıw. 
hiç olmazsa eskisi kadar ra1111a c e111IK11 uu)'llR- c npımer e .r. ar ara- oum•mllr l'l*at n 111.Gt•ter mncut sl gintl B1n&Ukle en u bir llJMlnden bahleWkten emua Alman• 
eııdlmıek mak.sadll tür Hitlerin Yıldırım lak Almanlarla mittefiklermm yerle- dellldlr. oı.tarılmıt. Bard1a ve Deme19 = l&rm flmd1 lılolkovaya k&l'fl taamıs-

e aynı ! . . . rinde saycLklannı zannederek Rua DÖfllWU pre1t denı.den ft preae U atmıar ~ da H,800 tank tuııandıtlarmı aiiıfle-
81llhı yenilemek isteseler ltarlıinı aüratlı bir darbe mukabil taamazlanadan bat.e bat- havadan llblob a1tma a1m11ı1e ben.- ,. · · mit " Ru.syaıa malzeme yetlftlnnetc 

a ve İngiltere fabrikalan- ile yenmek ümidine lam1tlar ve maA!tal Timoçenko·nun ber, denlBlerln ~ tıtm•nı temin hUIU8Ullda ameleye terettüp eden ftll( 
:'lrf J).,_ ... f in iki sen .... ı... l · l • zaferi elde etmit olduğuna inanmıı- ediyoruz. Bu IUl'8t1e R111,1&1a JalnD diyor: feJe aözt1 götilrerelc demiftlr ki: 

1:~.JA ç e ~- ltapı mıya ım• dıyor !ardır Amerika ve İnglltereden delll. ba4lca R111 mllttef*lertmıze atın.Ue " O«* - Rusya bflyilk blr tehllre içlnde-
~m gelir. Bu silAlılar · memıetetıeMen de mallıeme yetlftl- JUdJm etmellJIZ. Qünkl Ru,ada dlr. Fakat manevlratı tmıınamwur. 
Olsa bile eldeki nakliye Jngilterenin bizzat kendi .. Icerle- rilınettedlr. RUI mutanmet tudreU- durmnun vahim oldutunu 86ylemek Bize tahramanııt mkaıtnı veım.lftlr. 

' Londra ı2 <A.A.) - Reuter blldlrl- rile mihver ukeri karflSUlda kala- n1 fuıla.m bir Rrette tuelemtlc ta.- ltltı delildir. Durum bundan daha Bunu lnklr edemeyiz. bJıtww. bare-
t.. ... _~e yol, bunlan ild se- yor: unda ı1makta oJan cağı saat yaklapnaktadır. bWyetı yabm bu )'aftbma llallldır. fenadır. Amerlb. ve hattl. İngiltere ötı için Rua onhııunu ,.eni ıecblsat-
-tımaya yetmez. Hakikat Moetova yol yap Ayni gazete dller bir yazıda ~le tehllbJl kaVl'Ulllf delillerdir. la techlz etmeUJts. 

onblnlercesini kaybet- büyüt meydan muharebesi flddetıe- cHldiaeler, yeni Avrupamn uke- •H11•'•"111111n•••1111uua111111H1111111•11111111nHn11111•11•11111aaı1111HH11ıı11H11n11nı11 ... •nwa11IHl•11-
~-- • .• devam etmettedlr. Rualann fevbllde rt kudNtine itimad etmit olanlan -----------------.. •----------------...... ~aya birkaç yuz tayyare lnadcı mkavemetlne ratmen. insanca halci öatenniımr Sovyet ordulan-
tank göndererek yapılan ve malzemece biyüt fedatlrlıtlara 1 

R - • • d. Pi 
(Deftnu sahife ı, sitan s te) nın imhuından aonra, • I~ 1 u-

kıymetl derhal anlap- tocratique eerYet n ıhtifanun da 
Yardımın, Rus milletine .. A .k • a 6 I er a en1mesi aıruı ırelmiftir. 
Olmadığım anlatarak ma- cSovyet askeri ilctic:lannın yıkıl-
tuu arttıracak timsall kıy- Fınnlarda elımelı muı. mihver Plutocratie'ye karıı 

başka ehemmiyeti yok- bı•tme.: -rl 
1 
• .Jar"ı tam zaferine doiru atılm11 büyüle 

- •• " ' bir adandır. Britanyanın albn ma-
~tl haktıd yardı A alı.alılılıtandır denlerine iatinad eden hllcimiyet 

ere m, V• ve ltqemonyaa artık maziye aittir. 
garbında bir cephe aça- I . . Milletlerin itbirliii :rapmalan aati 

~ Alınan kuvvetlerini ikiye•nWda, ldde Wr, fınalarda 1 • t• 
. elanek ~. A,. oaancla " ge maş ar.,. 

ı. .. _-_ Rus ordulannın yükü- oa Wriade ele, ......ıa &eyojlunda, ------
ı~etmek suretlle olabilir- apı Yui,et hud oldu. Kaa, daha /ngiliz gazeteleri 
~tere bunu niçin yapmadı? evvelce, bir ld kwe bu ç8fİd iraa· 
;,itterecıe bile, böyle bir ha- 1ar1a ~ idi. vaz ıyeti vahim 

niçin tefebbüs edilmediği- Halhalü lıepimis sayet iyi bilip. 
~ _,.........___ göre bu m ki, hüldioaet bu buauata mük....- görü )'01 lar 

vau99~ ' melen tertibatbmr. Modern ailoı.r 
t.._ hayati tdr ..aeıe hakkın- yapddı• ihtiyat baidaylanau var; Stokholm 13 CA.A.> - CD.N.B) Lon
~ın iç J(ld:njl bilmeden, dı- " devi.t, depmencilere de, fına· dradan İsveçe gelen mal\imata göre 

ve uzaktan hflküm yürüt- edan da otoritesini tamthracak Londra matbuatı tam cepbeelnde va-
f'n... •• _1uk 1 .,_,.ftt İngUiz 1mc1retted• elbamc:liilillü ILl..U zlyetin pek vahim oldutunu müttefl-
a""ug o ur. , aMI ' .. • .•• "7:-.1 :- kan teslim etmektedir. 
kili bu suale de cevap ver- ~· mad~: ~ --:.;:: sunday Tlmes ırazete.si vaziyetin 

r. Blzim için, bu bahiste de •.:"': icWi C:.nn bir ,..w..J ciddi oldulu aöylenmetıe pek az blr 

in ifadesi odur. ~ileri pli,or. ;r:zı;:~1~~=u yazmaktadır. 
Necmf!ddln Sadak Bir ....._ iki eelde dikkatin ceJ. tnsms gazetem bllhaa8a SovJet htı-

t 
la n •~..- 1ra& .-..u mit w .. daeUnlıı •ranatandatl te11t1a *"' 
• •.,.. ... ..,.. • ı>n ,.._, ..,. ..- ....-... BU bakun• aonmaclal ... 



Sahi!e 2 

Geceki ve Bu. Sabahki aber er 

Harp tebliğleri Japonya Amerika demiryollar Odesa 
Mihverden kralı ·B. Harrı·man etrafındaki İngiliz tayyareleri t~ 

Fransa üzerinde uç 

~~~ ~ ın:ği~M ayrıimıyacak muharebeler Londr 12 < A > <S. 
Bir gece evvel maruz kaldıklan bü- M IL d f l Ü l l a A. · - 1 Jlik muvarrwyetmzıığe rağmen bır- OSROVa a op anan c, er ngiliz hava kuvvetleri »siı rJı 

Jngiliz tebliği 

eok Alman ta.nklah 
10 

_ 11 tcşrlntev- Rus yada son vaziyet Rwnenlerin karııla•bk- ki Şimali F ransadn kan• • 
vel gecesı gene Tobruk'Un cenup ve liakk:ında Japon gazete- konferansın Jakı· Amerıckan ~ Iunan mavnalara, kamyoıtlJf 
cenubu gnrbtslne ya~r. a~ lari güçlükler liakklnda trene ve bir top mev:ı.ii~e,,, 

Harici mınt.nkn.mızın ıst.ıhMmlan- lerinin mütalealari l.. Bükret'ten gelen etmişlerdir. Kanallardaki 
nıı. takriben blr mil mes:ı.fede bulu- neyeti reı·sı~nı·n haıvatı larda bul\ll\an Alman eıke! 
nnn başkıı. bl.r dinleme ıstasyonuna • 'J haberler ti k .. k Jcurt 
da taarruz edilrnLştır. Zayiatımız 1kl • Tokio 12 (A.A.) - Japon mat· ıuya a ryara ' yuzere · ~ 
maktul ve yedi yaralıdan 1barcttır. buab. prk. cephesinde cereyan c(fen MoskovaCla toplanan üçler lonfc- çalıştıkları görülmü~tür. Bıt ~ Diğer mmtakalarda. yaz aylarında ce- imha muharebelemin kati ehem- ranmıdaki Amerlkaa heyeti reisi W. Bülaet 12 (A.A.) - (0. F. J.): infilak neticesinde par~!~ 
BUrane ve azlmk:Arnne b1r hareket ne- miyetine işaret ~tmektcdir. Miya'4:o /\. Haniman kendi hayabnİ münha· iki ~beri Sovyet lı:uvvetleri Tayyareler 20 metre alv-1'11 
tlceslnde kıwuıdıklan teşebbüs kabl- gazetesi şunları :yazıyor: eıran _ kendi gayreti ile kazanmağa Odesada fevkalade bir mukavemet muşlardır. Fransız balıkf.ııı 
llyetinl şimdi ellerinde bulundnrnn Eğ f gi] •

1 
B' l ik Am mecbur olmıyan bahf.rirarlnrdandır. gösterıhektedir. Ask.eri mahafil, aallıyarak tayyareleri se a A~ te~if kollarımızdan b1r kısmı pek < er n tere ı e ır eşı eri- .• . .• ~,. 1 d B h da rv m~unlyete şaynn neticelerle taar- ka. Rusyaya cidden yardım etmek ÇunkU ecdadı l:e:ni:hsme im~azlı bir Odeaayi aük~ta mecbur etnıek için a8:cıır~yy:re~:~~~~:n~;nbif rfl' 

ruzi tablyelerlne devıım etmektedirler. niyetinde i6eler bir dakika bile icar- n:ıevld ~emin ~tmioler. Ecdadı Ame- tesadüf edilen ınllt,küJatın, Sovyet-
Cenubu gıırt>! mıntakasındn. bl.r Avus- betmemelidirler. Müttefiklerin ıarkw l'~aya 1lk gelıp yerl~e.ılerden olup lerhı l>uruını ayni zamanda hem vemet görülmemi~tir. re 
tralyn keşif kolu bl.r İto.ıyan zablUnl taki muva!fakıyetlcri, geniş bir ~ 'bura~a btr ~ok muvzılfakiyetli tc- tedafüt - tnarruzt sistem1erfoin mü- Almanya ve f ngiltt 
esir nlmış ve kunuuıdasındakl müf- mulü haiz bulunmakta ve Japonya ~buılerde bulunmuşlar. Bu teşeb".. ilim hfr ilMü hem de komirıtcrn'in üzerinde faaliyet 
rezeyl tamamııe imha etmlşt.lr. Ayni Jııı. kendi balnmmdan doğu Aeyada ~UI ruhunu Harriman e.iled bugüne en ehempıiyetll bir merkezi olarak Londr 12 {A A ) _ J-1•'" 
muıta.tada ~ bl.r keşll lrolumuz umumt bir refah mıntakuı tesis için kadar her zaman muhafaza etmiıtü. kullanmakta olmalarından ileri gel- t' . ab. bl':.. ·d "yle d ( 
Jl4 kişiden murekkep bir: düşmnn • ...._._ • •. Eski . h d l da -ı lct l .1 • _L _.J zare ının ır tc ıgın e §O 
grupunu pusuya. dü.şürmü.ş ve grup ~h~çe artan hır encrJ1 ile çalıpna- z.engın ane an ar • gfüu en meB_: ot ~~;'1 e ızan "".l''cmektedirler. yor: İngiliz bombardıman "' 
rlcat ederken sahada 4-0 ölü bırkamlş- gl\ aevam etmclttedir. Japonya bu ter~ddı ;eı tedenntye bu aılede tc- anr ~Kundan, Odeaa bir kaç J • 'd" Al ın bJ 
tır. Keşif kollanmız bundan sonra .mabada vliaul için mihver Jevlet- sadüf edılmez. Harrlman ailesi A.m:e· ]ıenede~dberiOSdivuto,folu ııe~ bu- ;:~i hu;de~e:r: ta::t~X:ıni~lt 
zayiata uğramadan geri c;ekllmJştir. lerile Jaima ziyadeJqen bir ifblrliji rikanın en büyük J~iryoJlannı ya- unl uyor _!!~_ . __ ,eela um!'"nı s.eruılctil- Aynı gece zarfında düf-1'1aıı ..ı 

O civarda faaliyette bulunan düş- yapmak mecburiyetindedir.~ pnrak. A.deta bir iktisadi hnparator- m Ş, ve aenızaıb an iç.ın yapılan te- gi}te ü • d k' f l' ti d•f , 
manın 50 kişilik başka. blr keşif kolu Am ik J luk kurmuştur. Bu wretle büyll}i de· ~t. l:iuraaini Karadeni%irı '&irinci yut re l zerı~ e 
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pusuya. dilşürlileret tama.mile imha er an - apon miryollar hala ba aile Azasının kon• derecede limanı haline gftirmilti J" a o muş vur. ~sar ·ı ~ 
edilmiştir. müzakeresi trolu almdadır. Stalin hattmin b'tim ol:iuı 
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lan U§man uça~ı tahrıp edı ~biti' 
Biraz daha cenupta 30 Jttşll1k blr T ,_ 
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n ° Alman ve lngiliz uçağı },jf ,,,.. İtalynn keşif kolu Ant blr t.na.rru?..a Oa.yo .A.) D.N.B. ı · . amman Pasıfik dernıryo • en, un!' aylar devam eclebilec~ çarpı~ışlar ve her ikisi de dlh' 

oğramıştır. Bu kola kumanda. eden Fıcv~alade elçi B. Wakasugiaoin lu birliği ve lllinois merkezt 'demir _ liu ınuhaaaraya multav.e.rnet edece* tür ı-' 
zabit yaralı olarak yakalanmıştır. Vqmgtona aıvdetinden bahseden yolu gibi iki büyük' §C'b~enin kon• B. Haniman l telu1de hllırlapnuı bulunuyordu. İ..onclra 12 (AA ) _}-iş'°' 
Düşman burada 15 ölil bınılanı§tır. Kolrumin Şimbun gazetesi f1Jn1an trol heyetleri reisidir. Harriman ik· Bur!'~ ~lt!mat sistemi. fevka- müsaadesizliği h~ebile imPıarS1 

ti 
Hudut mıntakasında keşi! kollan- yazıyor: tisadi aahada kendisine böyle bir Rooaevelt'in cyeof it> C:lcdiği ikrfşa- lide lt11Clretlı tOJ>SU mevzilerile tah- h k 1 . · d kl6"~ .f 

mız gene gent, b1r cephede faaliyette <Birleşik Amerikanın Japonya ile mümtaz mevki temin ettikten batka di ıalnhatı da en zjya<le iltizam eaen kim e~. it Jç 1çe üç hattı ihtiva r:k:ti yuevnı~deent erbaın:nlamıuşruar. ouıı.11 
bulunmuşlardır. Jet ld v .. k 1 b 1- -'- .. ı 1 Har · 1m etm lct ·_ı "' " yapma a o ugu muza ere erin ir gereıı; 8pora, gercz: guze sanat ara 1 nman o U§IUJ'. e eaır. f ')' ·1 · • h d fiıı1 

l ti 
- •v k h' p l -:r_'L ·_ı - - M . h ela 1 __ ngı ız tayyarecı erının e e A m an tebliği ne ceye varmaS''ll arzu ettigi talı- ço .ızmet etmiştir. o o oyununu L..a.Jl~rae kendi pJiJ. Ye ~!men• agınot aU:ın görütcn noksan- bölgesi teşkil etmiştir. Taarrııı 

min edilemez. Japonyanın tazyüi Amenkada yayınlfhr. faatlenne mönafi gö~ bu hareJieor ludardan cI_ers alan Sovyetler eıkııık bir muvaffakıyetle ba§arıltnt~ '°' ~ 
Berlln 

12 
(A.A.) _ Alman orclulnn edi!mek ... surctil~ ü~lü pakttan çeki- Bu gibi i~leT çok paraya muhtaç• ti dostlan tarafından aldl&ne ve ihtt- tahkima~. &ı.st~i lct,}Jmnıılar ve çok llnai müessesata kati isab' 

b~kumandanlığınm tebllği: lebilecegı farazıyesı tamamen yaln~ hr. Harriman servetinin müaaadcai yatk!rane hlr, tedb(.r olerali liartı- krtaata l~unda mult.ahil taamız- kaydedilmiştir , 
Ingllterenin !~esini temin eden olduğu gibi Amerilıca - JapOC'I müza- dahilinde bu te,ebbüslere yardım lanmış ve takdir ei:lilınift{r. lar yarmıal' surefile müclafa.aya ge· B. Al . re5
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münakalflta karşı yapılan mücadele- kcrabna aid mÜBtllkb'el tahminler etmiştir. Bunun ıemereef ~clbnemittfr. çeln1mekte biij-tili llolaylılllar temin ır man tayY
3 

de Alman denlzaltılan Atlantlkte cc- de o nisb'ette l:aranlıl:tır. OkyanUA- Harriman elindeki demiryollan Çünkü Rooaevelt Harrbnan•ı. gene- e'Clen yenJ btr ılatem ikame etmir dütürüldü lıı~ 
man 23 bin tonluk 3 vapur batırmış- talti manialar hertaraf edilmed.iii hem umumi menfaatlere, hem de ral Conaon, Leon, Hmderson ~ lerdir.. Londra 12 (A.A.) - ·' 'I. 
larclır. Bir muharebe tayynrem1z Fe- tll.dirde Japonya her türlü fedakar- devlet.in hizmetine faydalı olacak Juae Jocıee gibi başlıca yar<hmcılari Bundan ba,ka Od.eaa ıehri, en amirallik dairesinin bir teblı~ / 
:;:~ ~d:ı~-ı;:e~ç~~;!~ c:ı~: ton- lığa hazırdır.-.· ıurette idare etmiıtir. Harriman'ın arasina aokmuftur. NiJiayet iktisadi modem teçhizi.ta malik bir ~ok. ha- bildiriliyor: Dütmanın dün g~ 

ıı _ 12 teşrinievvel gecesi Alman Tchougei ~ho Gio Ahimpo i.k.t:i- iktisadi laaÜyeti demiryoJlarıne meclisin reisi olmuotur. Bu aıfat1a va meydanlarile çevrilmif b!'lun· mal deniziı.nde bir İngiliz kafd J 

tayyareleri İngllterenln et.rafındaki ~J mecmuuı da cŞimdi Japonya- münha11r olmayıp çok geniştir. Harriman Ro~MVelt Mikthnetl D-e maktadır. D_oğruaunu aö~lemdt için taarruz e.tmi~ olan bir bornbl'r (/ 
deniz rnıntaknlannda cemnn g bln nın takip edeceği yol sarihtir, mih- Harriman ailesi Ncvyorkta Walls- Amt!rikan iktisat &lemi aruinda alev R'l&Bla~ ıimdiye Jiadar ~ ıner.dan- tayyaresi, kumandan T. r-J. pıı 
tonluk Ud tlcn.ret vapuru batırmışlar- ver polib1tasıni takip etmek yıeg&.ne treet' de merkezi bulunan cBraw bi- lenmiş olan haTp ve milcadele atql- lardan. da.ha llyıltile i9tifaCJeye lüzum wo<><l'nın kumandası altında. ,l~ 
dıı:. hal çaresidir, dünya vaziyeti, Japon- raderler, Harriman ve §Ürelc.Uı> is· ni teskin etmek Içln bir h~li su gönne<lilı:krini de il&ve etmek. Jeap nan ve kafileye refakat ~ lı' 

Inglltcrcnln cenubu şarkt ve cenubu yanın takip edf!f:eü' t k y 1 1:) minde mühim banka müeueseai ile serpmiştir. Şimdiki ha"" dolayıe"e eder. olan Shea.rwater adındnki \,jt 
garbı sahillerinde tayyare meydanla.- :"1 e . 0 un. ~n- H ·"' 

11 
l .. ae nnn ve n.5ker1 tesisata müessir taat- dan ibaret oldugunugöstennl§tı~.> arriman ve Ric.leyımd Co. ism.inde· Amerika silahlandığı uman Harrl- te mareşal Antoneslfonun Ru- gemisi tarafından alevler içiP 

ruzlnr yapılmıştır. demektedir. ki ihraç bankasını takviye ebniştir. tnan teslihat meclisi b.alığınn geti· men kıtalaıi, RuS}'anin oenut>~da şl.irülmUştUr. oJf._ 
Dün gece birkaç İngiliz tnyyares! Ayni zamanda Harriman Nevyorkun rilmiştir. Daha sonra tcchizata ait :ls· Sovyet k!Jdret.i ftflteriyesl tarafından Ne kaUleyi teşkil eden ıvııP ~ 

Alma.nya.nın şimali garbi mıntnkasın- Şarki Avrupa- en büyük bankası Guaranty Trust tihsal dairesi teknik ve malt balığı- müthi§ liir azimle mildafaa edilen ne de kafileye refakat eden ~ 
da b:ızı mnhallcrc infil:lk edlc1 ve IJ k"umpanyasının idare meclisi reisi na tayin edilmiştir. Bundan sonra '!'uhMUa T~leqıt u.tlerlne alml§ gemileri hasara uğramamı,tıt· 
yangın çıkarıcı bombalar atmı.şlnr ~ bulunuyor. da müdafaa murahhası olarak fev• ~u ftlJVVetli mlista'ftlteım mevzii arwnter, 580 ton hacminde 
de hns:ır azdır. da ı•ktı•sadAI Western Union Telgraph Co. şir- kalade memuriyetle Londraya gön- l:iuluyorlar. gambottur. 

Sovvet t b/•ğ. keti ile bir çok vapur kumpanyaları dui1miştir. ---------
e ı l idarelerine de iştirak etmiştir. Bu Buradaki vazifesi Jngi}tettnin tcs- M k 1 da Al 1 b ·ı··n 

mes 1 1 şirketlerin esham ve tahvilRtını ken- lihat ve techizata olan ihtı'yaç,_~-nı, os ova yo nn man ar·• u u 
.Moskova 12 (A.A.) - Bugünkü Sov- e e er aarı U :ret tebliği: disinin ihraç bankalan vasıtasile sür- nakliyat zorluklarını ve Jngi}terenin 1 r 
lJ blrlnr.lteşrin gecİ!sl tıtalanm.ız müştür. elindeki dolar matlubatm idaresi h bel ceohede ı·ıerıı·yor ~ 

bilhassa Brl:ı.nsk ve Vlazma !sUJc.amct- Harriman'ın girmediği iş yoktur. gib: işleri tanzim etmekti. mu are er 
lerlnde şlddeUI ve anud:ıne olmak Alman İktisad Naziri Eğlence ve lüks teslsatında da, his- Harriman asıl meeleği demiryol- • i .abifeOt) 1 
ftzere bütün cephe lmtldadınca mu- Şark fuarının açılıtı ec.si vardır. Bilhassa İdaho' dalc..i Sun culuk ve vapurculuk olduğuna glSre '(Baş tarafı 1 inci sahifede)' (Baı tarefı 1 

mc . ıO 
h:ırebelere devam ~!erdir. •• b J NaJley lüks güneş banyolarını ken· Rusyanın demiryolJanndan ve <leniz katla.natü: ~. :A.lman hava kuvvetleJ1 ~ 

Jta
lvan teblı"g .. ı· munase eti e bir nutuli disi tesis etmiştir. Bu te,ebbüe çok yollarından gönderilecek yardım<la lar 'llL...t.~ lleı:Ek "'119i ~~ Sovyet tayyaresi tahrip etnı~tet ı .. 1 eli ••"l ı.r. 1 d A "k d k le d . 'f d --''I b'l ğL! • ~VllUIJM/vaya en ae.u JOnıı.u.u. ' aoy e .... gam ve ,..ar ı ır. men a a uv- ne a ar ıstı a e co.ı e ı ece llll ta• ele eal ! haUn Al .. ··}eti 

Roma 12 (A.AJ _İtalyan ordulnn vetli ve cesur müte§ebbisler çoktur. yin edecek v~iyettedir. AynJ E~- pl~~topç~ ~!1 ~ man para§utcU . ~"-
umumi karargahının 497 numanı.lı Königıberg 

12 
{AA ) Al Fakat her aahada muvaffak olanlar manda Amenltanın ist.ihaal kudreti· maktadır. M~ova. 12 (A.A) - Reut.Cf~e~ 

t.ebliği · 1 · · - man azdır. Haniman daha 19 32 de Roo· nin hududunu da bildiğind«ı Rusya· İmı1 z1lcnııdll.mJ.yen b1r !m1e b1r ma c8pheşinde 8oveyt kuVl"t ~ 
Şlm~li Afrlknda düşmanın ma.ldnell ktisad Nu.ırı doktor Funk §Ark sevelt'in Cümhurreisliği namzetliii- ya~ kadar yardım yapılabileceiini nehri ~e m.!t#f~ olıll1 Alft'ıap- ~ te!e ~rllerhıe 1mıı1ş oıan rı'l!l"' 

'Tnsıtalarıı ıstlnad eden piyadesi, Tob- ~m.ın ıı:çıhp münasebetile, timdi- ni iltizam etmişti. Halbuki Rooeevelt de iyi bilmektedir. Bu itiba.rla !Jar- Jar .j!ddetll sovy~ kartılık w~Ian ~n~~~aüleeridll~;'Ytiret kıtnlnn ıs. .#. 
ruk cephesindeki mevzllerimize taar- kf ıktisadı ıslahat çerçevesi içinde, daha o zaman lapitalistlerin dar rimanın Moskova ecferl mü.bet ne- lle püskürtülm~er Te SovYet tankla.- ""vı.A.UUı .... "'l • "e"'~ 
ruz et.m~Ur. Kıtaatmıız d;;,,,.,.,,..,m ta- şark sahasında .iktisadiyat ve ••rı.t 'h · 1 d b 1 b'- _ .... ~ w-.a. arana cephesln1n tfUI mer ... " -.-· ,,.. ~ zı nıyet erine ü,man u unuyordu. ticeler Jofurmuı olmalıdır. n uırun ~ m~~ .arın~,,_ t·"'·--d· ... • Sovuot uk ·emetl ıı 
a~ruz harekeUn1 tamam!le kırmış ve Avrupada iktisadi mCl!eleler mevzuu •Jı:1lometrelllt tıoP811 gert abnıo1ardtr ,........w.u ......_. •,J- m n.' ~tt 
dw;mf an zayiat lle tardedllml.ştll'. -etrafında bir nutuk söylemi§tir: Alm.aıllann Liıiligtad. 1BflJ6metlnde-: aa.fhasına. ginnektedlr. Burn~.M 

talyan ve Alman tayyareleri veni- B J • ,__ A it 1 - B 1 T b kt .,_._A taraf da büyük kuvvetler ~:~. 
den büyilk V6 orta çapta bombalarla. t - < bo ş~vızmed~r§ı v~h'panın aç- a yan - u gar o ru a ~ .... -::. ;;;;'iki !'~A ~-~= mi§tır. Almanlar mühim bit yelli 
Tobnık ve Marsa Matnıh mıntakasın- .ıgı. ~ . arpte ooya tarı ı asırlarca _..,. •~ ~_..,. ~J.UU eeçlnnek için nevmldane u 
dakl hedefierl bombardı.-.. n otm~ler ılerısi ıçın taayyün edecektir. Alman ~arµıda. yeni kıtalar kullnn- tadırlar. 
ve düşmanın tahkimat ,e tesisatında ordu.sunun ve müttefiklerinin görfil· 1 ) • ] Al ) 1 p 1 11 wıgıa.rııa da Gehrln milda.faacılan bu 'f1 
yeni ve mühim hasarlara sebebiyet memiş muzafferjyetleri sayesinde mza anan yenı an atma man ar a· o onya ı ar tıareketJ. önlem.4ılerdir. Amerikan gazeteleriJ11 
vermlşlercllr. Bazıianna pek nğır ol- ANrupanın §llrk ıınha.sında 8iyasi n 800 milyon liretlik mal liarbediyorlar Leningradda mütaleaları 11 

nınmak üzere isabetler vakl olmuş iktisadi ıslahat için aer'bcs bir •ol üb d 1 • d • d• v 
olan tnyyarelerlm.1z1n kArtesı üslerine 1 n· b" . ". m a e eaıne aır ır Bertin 12 CA.A > D N B n1n N k 12 (A A ) D t' ~ donmüşlercllr. açı. mıştır. ıze ır vazıfe terettiıp Londra 12 (A.AJ - Reuter aja:>.Sl- · - · • • as- evyor · · - · 1 ~ 

İng1llz tayyareleri, Demeye bir akın edıyor. Öyle bir vazife 1ci büyijklü- Sofyn 12 CA.A.) _ Dün sabah Bul- nuı Kahlredeltt muhabl.ri btıdlrlyof!: kert kayna.klo.rdlın öğrendiğine göre, Nevyork gazeteleri §ark cephe5 , yapmışlar, birkaç bomba atnıUilarclır. ğil dolayı111e ancak, ideoloji itibari- ~ MUU bankası reısı M. Ounef ve Tobruk'un kumlu çevresi berlnde Len~d muharebe kealın1nde Rus- berlerinl ilk sahifelerinde ve btıea'. 
Tayyare dfıfl bataryalarının endahtı le_ imar enerı"ilerile dolu ve Avrupa- İtalyan tl.caret b--tı re!B1 M. DQU .... Almanlarla Polon}'8.lıla.r karşı ~ :ı:ı.; .. idtüny de t.opçtun~,~~ebmuliite- ba§lıklar altında ne,rediyorlıt!·, / -.J~ ..... bul 1 p ı yal·,·- """"" .... , dö .-..... a.rm& ~e""""""e~e un- · o: tiı:1 ~ 
neticesinde iki tayyare alevler 1çlnde nın prk ıahasında ıslahat vücude 1lo yeni Italyan - Bulgar ticaret an- ?JlllYOr ar. 0 on u.cu -wva. AJA - mtJ4}ard\f' Bütün b ~ kim tün gaz.eteler Sovyetler P'r d ,, düşmüştür geb' ... "hi b" Fe 1 t- I......,ıı.smı imza e•- 1 .. 1 redlr. vi}füyorar. Bunlardan ~tıvoğu Polon- bıraktını..: .. ntır. u er a va7'vetinin tahlikeli ve cı'ddi ol 

11

,'J 
. rmegı tan ır vazi o ara. _... ~ ya muharebesine ~!.1'k et.ınlş a.sıker- u•uq f'.!L-:--d_J,_J K 1 d .,.aı'.~ 

haAlman avcı tayyareleri, Mamınrlqus b"enimsemiş olan Alman milleti gi- Yeni anl~ına Ue ikl memleket ara.- lerdlr u:rm euı.r er. ızı or unun .., .,.. 
te~~;;.~~~ı:~~_:~m dl- ~i bir millet tar~f1nclan ba~rılabi- :.fam=de~~~ J:,~, =:. · Pravdanin makalesi olan cKızılyıldıu ın cTehli1'ek"~ 
Şarki Afrlknda müs~;'iabu l - l!r. Bu tark sahasının ıslahı münue- İtalya Bulgarıstandan yiyecek ala- Atinada ve Pirede Moskova 13 CA.A.) - Pravda. aç.e- yijktüu ünvanile yazdığı J1la 

mnız, Celga tabyasından bir ~ lietflt Almanyanın ikti.adi ııiyaeed caık. buna mukabil Bulgarlstana men- ekmek dağıbldi tesı buıtm yazdı~ blr makalede di- misal olarak zikrediliyor. . ıfl' 
istikşaf hareketi yapmak lçln .. lıkm ... İçin yeni hedefler belirmeie L-fa- ıueat, ma.klne ve ktnıya maddeleri Atina 12 (A.A.) _ Yunan la- yor kl: Bundan ba,ka tark ~phetı be' 
lar ve düşmanm bü ..... ,. bir +.!.. .... ül,. mı•hr. Evvel~ mu•ı··- ve 'p ~b. -' - 't l'lkıdereeetttlr. ..'- - ,,... eTehllke büyüktür. Bu tehlikeyi kezinde Sovyet ordularının ç.ı::tı ıiO' 
D 

., ...,,. ......,,.._ " .,, a .. ......... ı a.a ı'laZJrı yaptı~ı beyanatta !ekmek c!a- ı ~ 
e muharebeye glr'~'-lerdlr. Mtifre- ~Jı?ler \,.-_ '-~m- _ı_n •eng"ın olan Dlıtler taraftan ı:t..ı .... r Hariclye Na- azımsamak chıa.yet olur. Hitlerin yıl- enmesine ve Azalt deni7; şı .. t> 
1 1 

....,...uq oıuu ... aa ... t .... _.. illmaaına muvaklı:aten mlni olan dı h rbi in -'-'- '-·'dıx. ha•· 
Z'em er ~ tad rafından da~tıla.n dl\•. nu •ra--:deLı· bu-tün t."ıym·tl•r'ın v· zın Popof lle w.ı,anın SOfya elçisi nm a n -..u' .r.AJ f!ıl ve onu deki Rus kuvvetlerini:ı jın - j an .....,, bi ..., - .. ıt ~ ... .. ı.... t u .. ..t.+ t1 d nakliyat zorlu1dannın kaldırıldığını ü tll ,____ d Aff!".J • a a rçok ölü bırakmıştır bUtlln k ti rl ha il . la •vn ..._ ... ~ra ara.sın & Sofyada bir ı ra 'Te ~ blr darbe ııe yenmete aid Alman hususi tebliğleri e 'tı"" 

Slcllyada ıı llk.1qrfn Aballı erk~- k uvve e n ry tiyaç nna lktiıadl anla.şma da ~amnıştır. bildirrniıtir. Bugün Atina ıve Pirede muvaffak olacatmıız ümidine kapıl- rikan matbuatı tarafından j]tl• 

den düşman tayyareleri birçok defa- g~re ulllınılmuı lbım geldiil ta· Sofya 12 (A.A.) _ Bir Macar elemek daiıtılmı~hr. mıyalnn. Hayır, Alman faş.istllğlnl 1 k d eJ 
lar Vlttorla - ,,.,..,.._ mevkii "-•rl d bifdlr. nı.ahvede ek l h bl h 

0 
unma ta ır. 

·-..-- ıu.c n e heye.ti buraya gelmiıtir. Heyet iki f ·ı· • •hb c 
0 

an arp uzun r arp A - • ed p l 1 r ,,., ~muşlar, küçllk ~apta bombalar at- ~ '(D __ .._,~ . 1 · ngı iZ llb arat umum olacak n bizden bilyük bir kuvvet ve ~soc.ıat rcss, ngi tere .. eP mışlnrdır. Bir miktar ev ha,..,p olmuş- namı aanıre 7 Mtun 2 de) mem eltet arasındaki ticaret müna· mahafilinin, bir çok Sovyet tııf11 1.,r 
tur Ah il ... .el>etlerinin durumunu ~ki'- ed- müdürü Rusyaya gidiyor cesa~t lstlyecektlr. Ahval ne olursa ı · be d ki ıtt• · a arnslnda dört yarnlı var- ıı; '" olsun, faşizm yıkılacaktır.• erınin çen r içine alın ı ar 
dır. Amerikanin ihracati cektir. _ ·- Kahire 12 (A.A.) - fngiliz iatih- raf ettiğini kaydeylemektedir. 

Akdenlzde kameıertmlze refaknt ç· . . k d r ? barat nezareti umum müdürl~rind~n Sovyet sefirinin 
eden torpidolar, üç tayyart düşür- müthiş surette arttİ ın zayıatı ne a armıt • mister Mouckton Ruıııyaya gitmek 
müşlerdlr. Diişnuın tayyarecilerinin . Şanghay 12 (A.A.) - Domei .üzere Kahireye gelmiştir. Yanında 
b
1
lr kısmı eslr edilmiş, b!r kı8rnı telef V&§İngton 12 {A.A.) - Ticaret a1ansından: Japon makamlarının İngiltere devlet nazırı ııı'r Arthur t 

0 rnu'"tur. nezaretinin istatistiklerine nazaran h · 1 · ç stokholm 
12 

(A.A.l - Londradan . I'' ta mın erme göre. indeki Japon Greenwood'un oğlu J\nthony Green· ha.bcr alındı~ına göre, Sovyet büyük. A 
B J Birleşik Ameriknnın harbin birinci heyeti ecferiycsi iki senedenberi bir wood vardır. Orta Sarkta İngiliz elçisi ııe Sovyet heyeti azası, İngiliz Bir gazete, general Aziz e' 

U ga

0
r Dahiliye Nazİrı ısenesinde doksan milyon dolar olan milyon selliz yüz bin Çin askerile kabinesinin mümessili olan mister basınının Rusyadakl ıuıkcri dm uın ve Masri' den bahsederken, ,ceıı"li 
skübe gitti ihracatı, harbin ikinci senesinde yaptığı mücadelede 6, 300 muhare· Lynelton ile birlikte seyahat eden hareketler hakkında gösterdiği bc-d- rnb sözünün kısaltılmış şt r· 

Sofya 12 CA.A l _ Bul""ris•-n """- dört milyar dolara. baliğ olmuştur. be vermiş dü .. mana ölü olarak · t M kt K h' d k' k blnli~I Churchlll nezdinde protesto · olarak G. harfini kullan1>'
0

ı., 
b.. .... . ...... • ,. • • mıs er ouc on. a ıre e ı teva - etmişlerdir. ' 1,. 

hlliye Na?.m Gabov&kt, Bulgarl.stcınr. Bfrleşik Amerika 1941 ıenesinde 121.400 telef verdırmış, 17.000 den le.uf undan jstifade ile ~hemmiyetli . . .. 11 Halbuki bundan, o mann ç ı 
yeni Jlhak edilen toprnkl'lrdnkl IM!le dört yüz doltean i1'i milyon dolarlık fazla esir almıştır Bundan ba,1'a . • .. k 1 k .... Ingl!ız hukümetlnln verdi!li cevap- maz. Doktorun ihtisarı or • • 

0 

diye rı"i.! 1 il - - .. .. h O O . sıyaıı muza ere er vapaca tır. ınu- ta bu bcdblnli!!l h6dise1erln tama 1. dı' 
<: er e oruşmek üzere Uskübe tayyare i raç et'?1iştir. Bu ihrac.a.tın ~ .O o. Çin .uke~ Nan.kin hüküme- maileyh Rusyada M. LozonkJ ile mİıe haklı gö!t~rdltl U.ydecillwği chığu gibi, c :-nernlinki G .. 

gltml§tl.r. 1 büyült kıınu lngıltereyc )'ap~ır. tınln ~•Uf!• &llMÜJ'1. ıörütecelttir. 1 Z&DAec:lilıılelıedir. 1 ~---------
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~MDAN AKŞAMA 
/(adın kacırma 

• 
vak asındaki 

, J: ıı-~~ ~---.. ·~-il l'-1-~~11111111--------~·--------------~~~---~-~=- Muaırı umumı ve 
foföre dair Ticaret Vekili Aktarma biletlere rağbet.. Et meselesi genel direktör 

~e pek müessif bir zabıta 
•• 0hnuı. Büyük bir müessese 

~c:n kızı ve bir ithalat tacirinin 

Dün akşam Ankaraya 
hareket etti 

~ il._ 0lan 28 yaşında Bayan Ja-
11""?0ğlunda alh buçuk matine- İstanbulda. tedklklerlni bitiren Ti-

k - ~dan çıkıp KurtulU§taki carct Vekili B. Mümtaz Ökmen dün 
~~ aitlerle b' k b d akşamki ekspresle Ankarnya hare-
~ en, ır öşe qın a ket etmiştir. İthalll.t blrllklcrt umumi 

tarafından kıskıvrak yaka- kMiplert ve tacirlerimizin de lşUrftld
~ A~ kapatılıp bir taksiye ıe Tlcaret Vekilinin reisliği altında 
'laf:. E:dU'llekapı mezarlıklarında yapılan müteaddit toplantılarda. veri
~~ de dahil - üç erkeğin te· len kararların derhal tatbikine geçUc
' t\' e uğradlktan ve para11 ile cektlr. 

ti.. · tlı_erleri soyulduktan sonra pe· İthal§.t birlikleri, toplantılannda 
~ uır h-' verilen kararların tatbikine alt hazırk _ : cude koyuverilmif 
·~· tıklan kısa zamnnda. ikmal edecek ve 'et ısine, ıoförlük gibi umumi yeni şekilde faaliyete başlıyacaklar

~ ~ "1U:İfesi verilecek bir adam- dır. Derhal teşekkül etmt, olan Fiat 
~ an evsafın yalnız mesleki bir tesbit komitesi İthallt birllkelrl umu
'i Riiıt hilgiıer olmaması icap ettiği· mi kAtlblnln riyasetinde bugiln taall-
y eren bir vak'a... yete geçecektir. 

~da,lardan lüzumlu ve lü· Maarif Vekilinin 
~t:ıi) Yet-lerde hüsnü hal vesikası tedkikleri 
\. ~·or ve ekseriya bu, manasız- Şehrimizdeki Maarif işlerini tedkik 
'ıra •abıkalı da hayatını namus- etmek üzere Ankar::ı.daın gelen l\harll 
~ F kazanmak için elbet çaİl§&· Veklll B. Hasan Au Yücel bugün de 
~tıı • ak•t umumi hizmete taallUk Yksek mühendis mektebinde meşgul 
' l§lerde faaliyet gösterecekler- olacaktır. · Yüksek mühendis nıckte-

trı- ı· U ak binde bugiln derslere başlanacaktır. ~L· "'~e a dirlksiyon lru anm , 
tl~ Bu münasebetle merasim yapılması 
~ aksamını bilmek ve aıhhatli tekarrür etm1ştir. Mern.slmde Maarif 

~ ~ti: "a:nflarile beraber, gayet ter· veklll B. Hasan Aıı Yücel de buluna
~-.., Rayet dürüst, gayet namus- caktır. 
~~':..~e babau olmak; hiç içki Vekil. şehrimizde bulunduğu mild
'lııı· ~·~k, küfretmemek, esrar detçe t.tnıversitede ve San:ıt okulun
,~~k hırsızlık yapamamak gibi da da tedklkler yapacaktır. 

1J 1 
evsaf ve seciye aranmalıdır. 

llı.ır-• h" c· • .. ) • y b d • ı ı ...... azmet şer~ını uzer erınc a ancı 1 er 
~U ar, hir tek istisnasız, bu yijksek 
~arı haiz bulunduklarım isbat et
~ ltıesleğe öyle alınmalıdırlar. 

~tti 'b~lı bayan Jannet'in ıahsi fela· 
~ ~ 0 Yle umumi bir ifte intibah 

ıraın bari ... 

:::: tS .... 
erı alemi gör, herkesi 

;.~rsem mi sanırsın?» 
~ ~l Ülkü isimli bir genç kari
~ ~a An.karadan mektup gön
~· (Genç olduğunu isminin üı
~lln anlıyorum. F~at yazı üs-
~ t ıtn da şüpheleniyorwn: Sakın 

L\ .. tar is.ullanmış olmasın?) B. 
'ııt 11 ilYtıi zam~,da da bir mizah 
~~.ının bir sahifesini koparıp 
ş11 ıçıne koymu,. 

satırları yazıyor: 

~~!kın, gülmeyen mistik ruhun
• 8 °türü, taklr kalan mlzahunızdıı. 
c~~lıon 2:8.mnnlarda bir kıpırdama ol
,~~u görünce bilseniz ne kn.dar se
~~ttnı. Çıplak kadın resmi çiz
~~· açık blrkac hikaye yazmakla 
~ mecmuası adını takınan bu 

, ııııltıua1arın içindekiler değil gülilm
~lt, düşündürmek, bilô.kis yazı
~lrı karlkatiirlerln fakirll~ dola
ıq e insanı neredeyse mizah namı
~ltafHatacak! Bu bayağılıkları gö
lijl;ı, : •Ba,,langıçta böyle olur, hı-

Üniversitedeki kurslara 
ayın sonunda haşlanacak 

Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek 
üzere Üniversitede nçılması knrarlaş
tınlnn kurslara müracaatıer artmak
tadır. Müracaat edenlerin ekserlsl 
kollejde tahsil gönnU., veya. olgunluk 
imtihnnını vennemlş lise mezunları
dır. Kayıtlar bu ayın 27 slnde kapa
nacak ve 27 _ 28 birlnclteşrin günleri 
de talipler arasında müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

İmtihanda muvatrak olanlar 30 11· 
ra nylık ücretle ve bir sene müddetle 
Üniversitedeki kursa devam edecekler, 
siyasi vaziyet normalleşirse tnhsiller\
nl takviye etmeleri lçln bir yıl da dl
llnl öğrendikleri memlekete gönderi
leceklerdir. 

Berlin büyük elçimiz 
bugün hareket ediyor 
Vazifesi başına. dönmek üzere ev

velki gün Ankaradnn şehrimize gelen 
Berlln büyük elçimiz B. Hüsrev Gere
de bugün otomobllle Edimeye gide
cek ve oradan da Bulgaristan yolllc 
Berllne hareket edecektir. 

* Beyazıtta Çarkçı hanında otu
ran Bekir, Sirkeci anbarına eşya ta
şırken düşmüş, ba.şından ve vücudu
nun muhtelif yerlerinden yaralana
rak tedavi altına alınmıştır. 

ır} düzelirler.• diyebilir miyiz? 
~Ut ru mizahtan, nükteden so~utan 
t Yazıdnn duyduğum teessür bc
~kbu satırlarla sizi rahat.sız etmeğe 
>"ılı;!ti. Bozuk süt satan bir sütçü, 
teıı ~61 ek§!. olarak müşteriye yedi-
Sn ahçı, dükkanı pis kolmn kasap, * Kızıltoprakta oturan Muammer 
~ Sinemasını ısıtmıyan blr sine- dün Yüksek.kaldırımdan inerken elin
~ belediyeden ceza görüyor da; de büyük bir şişe llc yürümekte olan 
bı; nı ı donduran, yo.zıdan iğrendiren Ali adında blr çocub çarprnı.ş, lklsl 
tııı~1ecnıuacı ve bu yazıcı iimmenin de yere yuvarlanmı.şlıırdır. Kınlan şi-

nden niçin kurtuluyor?• şe parc::ı.Ian her ikisinin de muhtelif 
~ yerlerinden yaralanmalanna sebep ol-ij~ecn-tuadaki yazıya göz attım. muştur. 

' •ten tüyleri diken diken ka- , ...................................... , 
ıı~cak cinsten. Fakat yİne de bangır bağırma. Çalı dibinde adam 
~}' et olsun diye adım teıhir et· buluntr.Jl 

0runı. 
~· Galatasarayda Şem'i Elendi ismin-
~ ~ah gazete)e'ri umumiyetle biz- de sarıklı ve güler yüzlü bir tı'arıi 
)~ ıtıhi yapmazlar. Gündelik n~ri- hocamız vardı. «Yutturduk !ıt kana· 
I_; a Par:maklanna bir şey doladı- alile bir harekete kalk111p da yaka
~ ltı.t adeta kanımıza susanuşçası· )anacak olursak, bize derhal fU InlS

lllıı d~vranırlar. Belki de, kendileri- ra1 okurdu. 
lttılı:~ırndiye kadar her hangi bir 
t~lı: •tten uzak kaldıklanna güvene-
1~ höylc davranıyorlar. Amma İ§· 
bı;ltıhay Ülkü'nün mektubu lbtiyatlı 
>cı 1\n\alannı onlara anlabruf olu· 
~ t, R.efiklerimize şu meseli habrla· 
~. 

ıc[)llğ ba§mdayım diye bangu' 

Sen Aleml kör, herkesi sersem mi 
sanırsın? 

lıte böyle, «masa bqmda yapa· 
yalnızunıt diye alabildiğine dolu diz· 
gin yazıp dururken umulmadılc yer· 
den münekkitler çıkıveriyor ... 

'(Va. - Nu) 

~ - Ağır gidiyoruz amma rahatlı- .. . Sağa, aola bakma bakma yol 
11• da söz yok bay Amca... almak .•• 

Yedi buçuk kuruşluk bir biletle 
evlerine gidıp gelenler .. 

Acaba tramvaylarda gidiş - geliş 
biletleri ihdas edilemez mi? 

Komisyon bugÜn kati 
kararini verecek 

Geçen gün bir «umumi direk· 
törıt le larufbm. Lakin bu beni iyice 
hayrete dÜ§üren bir hadise oldu. 
Zira senelerden beri bir umumi di-
rektörle bu kadar ynkmdan temu 

Fint mürakabe komisyonu bugün ebnem~tim. 
Mıntaka. Ticaret mütiürlüğünde top- Bu zat çok genç bir adamdı. Se
lanacaktır. Bu toplantıda. görtişüle- virnli idi. Ve i§in tuhah çok güler 
cek başlıca lş, İstanbulun et meselesi yüzlü idi. Sporcu idi. Pek iyi ve tik 
olacaktır. Komisyon, et meselesini gİyİn.mİ§ti. Maiyetindeki memurlara 
ıknti bir karara bağlamak istiyor. Bu- kaı-§ı son derece nazikti. Onlara 
günkü içtimada celeplerin de dinlen- arkadll§ça muamele ediyordu. Sene
melerl muhtemeldlr. lerce evı.-el başımın içinde hayali 

Celepler bir taraftan Belediyeye, dl- knlm~ «müdiri umumi» tiplerine 
Sultanahmedde oturan okuyucu- şam yine aynı vaziyet ... Edirnekapı ğer taraftan Fiat mürıı.kabe komlsyo- tnban tabana aykın bir İnsan oldu-

larımızdan aldığımız bir mektupta ile T opkapı arasında oturup işleri nuna mürncıı.nt ederek et no.rhının ğu :çin hntta bir aralık kendi ken-
şöyle denilmektedir: Beyazıd ve Çarşıkapıda olanlardan yükseltllmesinl lstemLşlcnll. Belediye dime: 

«Tramvay jdaresiniın tatbik et- bazı kimseler de aynı surette hare- bu talebl reddetmLşse de, Flat müra- _ Haydi cnnım. böyle de umu-
mekte olduğu aktarma biletlerd-en ket etmektedir. kabe komisyonu narh ilzerlnde son mi direktör olur mu? diye nunlda· 
pek memnunuz. insan bu biletler Bunlar güındüz sabahleyin Edir- karnnnı bugiln verecektir. nacak oldum. 
sayesinde İşinin olduğu yerde ini- nekapıdan tramvaya binip Beyazıda Lakin 

0 
mis gı'bi bir umumi di-

yor, yapacağını yapıp tekrar tram- geli.rorlar ve Beyazıddan Topkapı· Alman ticaret heyeti rektörü ve bu güler yüzü, nazik 
vaya biniyor ve yoluna de~am edi- ya t".k!arma bilet alıyorlar. Akşam tavrı ile de iflerini tıkır tıkır görü· 
yor. da T opknpı yoliJ.e evlerine dönü- bugün gidiyor yordu. Halbuki bir zamanlar crmü-

Ancak tramvay idaresinin buldu- yorlar ve yine yedi buçuk kuruşa Türk _ Alman ticaret anla.şmasını diri umumi» denilince yukanda 
~u ve tatbik ettiği bu kolaylıktan gidip geliyorlar. imzaladıktan sonra evvelki gün An- anlattığım genç direktörün ne ka-
lstanbulun bütün semtleri istifade Karşılıklı bilet alanlar .•• karadan şehrimize gelen Dr. Klodlus dar zıddı olan bir insan gözönüne 
etmelidir. Halbuki Sultanahmed. Bazı kimseler de yedi buçuk ku- dün öğleden sonra otomobllle şehrl- gelirdi. Bu a:müdiri umumiıt ler
Tepebaşı gibi şehrin en kalabalık ruşa gidip gelmenin yolunu bambaş- mlzde bir gezinti yapmış, akşam fizcrl, den birile yıllarca evvel hemen k..,.. 
yerleri İçin aktarma bilet verilme- ka bir tarzda bulmuşlardır. Şöyle: mis:ıfir olduğu Tara.bynda.kl yazlık şı kartıya oturururduk. Oğlu mek-
mektedir. Mesela Şişliden tramvaya Mesela aynı yerde ralışan ve şeh- Alman sefarethaneslne dönmüştür. tep arkada•ımdı. Aman o ne abus 
b T b d b . · · · ~ .Alman ticaret heyeti bugiln Bcrline :r iniyorsunuz, epe aşın a ır 1ııınız rin ayrı ayn istikametinde oturan surattı! Adamc,.c;,., cazami ciddi-

k ı hareket edecektir. --var. Bunu yaptı tan sonra yo unuza iki nrkndaıı aralarında anlaşıyorlar. yeb diye gülümsemekten tifo mik· 
devam edeceksiniz. Fakat bunun Bunlardan biri Bebekte oturuyor robu kadar korkar, ve çel<inirdi. 
için aktarma bilet alnmazsınız. Su!- Öteki de faraza Yedikulcde ... Ve KOÇO K HABERLER Sokaktan bastonlDlu ölçülü ölçülü 
tanahmed de böyledir. lstanbu_l ci- çalıştıkları yer de mesela Sirkecide.. yere değdirerek kftf)ar daima çatılc, 
hetine aktarma tramvayı ya Sırke· Sabahleyin tramvaya hmdikleri za- * Nihad ndında biri, nrka.daşı Ha- yaka her zaman kepekl~ burnunun 
ciden, Eminönooden veya ta Beya- man Bebekte oturnn Sirkeciden Ye- lldln haberi olmadan evlM girerek ü:.tünde kelebek gözlüğünü titret. 
zıddan değiştirebilirsiniz. Halbuki dikuleye aktarma bir bilet alıyor içeride bulunnn eski bir otomobllin titrete geçerdi. Lakin asıl onu dai
Sultanahmed de, Tepebaşı da Tak- Yedikulede oturan yine Sirkeciden fı.letıerinl söküp satını;;, müteaddit resinde görmeliydiniz. Orada bü.
sim gibi, Harbiye gibi büyük istas- Beb~ğe bir aktarma bilet kestiriyor defalnr yapılan bu hırsızlık nihayet bütün acayip bir mahlük olurdu. 
yonlardır. Bu kolaylığın buralara da ikisi de Sirkecide iniyorlar. Daire- Halidln nazarı dlkkatini celbederek Bir kere bir İf için oğlu ile birlik· 
yapılması lazımdır.> lerine gidiyorlar. Biletlerini değişti polise haber vermiştir. Nihad yo.kn.- te dairesine mtmek mecburiyetinde 

1 lanarak Adliyeye verilmiştir. ... 
Evet Sultanahmedli okuyucu arı- riyorlar. Biri Sirkeciden Bebeğe gi- ceza kalınııbk. Çallfhğ:ı odanın kapısına 

Sultanahmed blrlncl sulh mızın hakkı vardır. Bulunan bir ko- den Lil,.ti ı:ılıp tramvayla evinin yo· mahkemesinde sorguya çekilen Nl- gelince içerden avaz avaz bağırdığı-
laylığın bütün bir şehir halkına teş- lun.ı tutuyor, öteki de Sirkeci Y celi- had, ifadesinde: ru iıittik: 
mili icap eder. Aktarma biletler kdc bilctile dönüyor. Bu suretle Be- _ Ben Halide haber verdim, onun - Bu ne rezalet Savni efendi.-
sayesinde yedi buçuk kuruşa işleri- b~kten Sirkeciye yedi buçuk kuruşa rlzaslle evine gidip otomobil parça- Bu ne rezalet, bu ne kepazelik! .• 
ne gidip gelenler bile vardır. Mese- gidip gelmiş oluyorlar. farını aldım. Fakat ticarette zarar et- İçerisi kalkıp otoruyor, cümbür 
la Beıiktaşın Akaretle.r semtinde Gidip gelme biletleri tlğlm için ödeyemedlm .. demiştir. gümbür ötüyordu. 
oturup Karaköyde işlcrı olaınlar ~u "hd t k Nihad tevkif edilerek tevklthnne- Kapının önünde, müdiri umumi-
bilctlerden çok istifade ıetmektedır- 1 as e me ye gönderilmiştir. nİn yanına girecek memurlar, ceket-
ler. Bura sakinleri sabahleyin evle- Tramvay §İrketinin halka yaptığı * Üniversitede Tüıık lnkılfı.bı tarih~ lerinin önlerini düğmeliyerek, imti-
rinden çıkınca Beşiktaştan tramvaya kolaylıklara bir ilave olmak üzere dersleri Ucmal imtihnnlanna bu ayın han odasına girmek için sıra bekli
biniyorlar ve: cgidiş geliş> biletleri çıkarması pek 27 nci pazartesi günü Üniversite kon- yen çocuklar gibi heyecan içinde 

_. Karaköyden Maçkaya bir ak- iyi olur. ferans salonunda başlanacaktır. titreıİyorlardı. 
tMm:ı bileti.. diyorlar. Ak~am Ka- Şimdiki aktarma biletler nasıl ol- Nihayet dernindenbtti ismi İfİl:İ-
rnköydeki işinden çıkan bu bilet sa- sa aynı kasana iki defa tramvaya )en Snvni efendi alı al moru mor 
hibi bu sefer Cnlatadan tramvay<ı binmek hakkını ıvermektedir. Lakin Hakli Şikayetler kan ter içinde ve perİJan bir halde 
biniyor ve Maçkada, -en ilerideki bu ilci defo tramvaya binmek gidiş, dııan çıktır. 
cTaşlıb istasyonunda iniyor. Aka· geliş bileti şeklinde çok daha i§e ya· Büyükadanın ilk Şimdi bütün bunlan düıündükçıe 
retlere gidiyor. Bu suretle sabah rar. kendi kendine: uMüdiri mnumi ti-
başka, akşam ba~ka bir hattan tram- Yine aktarma bileti fiatine orta- vapuru pi ne dei'işmİf !» diyorum. 
v&ya binmek suretile aynı aktarma sındnn zımbalı ve ayın, günün tarı- «Müdiri umumi> den cCenel 
biletile ve yedi buçuk kuruş muka· hini taşıyan ~iletler çıkarılmalıdır. direktör» e gecsin. •. 

b • f d" .. t Büyükadadaıı 6,10 da hareket bı"lı"nde ı'şı"ne gidip geliyor rve bu Gidi .. te zımbanın ır tara ı, onuş e Hikmet Feridun E. 
"' k 1 den llk vapurun, tarifeye göre arada yokuş çıkmaktan da kurtu- öteki tarah kullanılırsa mesele a -
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de Köprüye muvasalat. etme-
luyor. Sabahleyin yokuş aşağı, ak- maz. si li\zımdır. Fakat, lda.renhı sa

2 kadm hırsızı 
Çaldıklari e§ya ile 

yakalandı, bir ay hapis 
cezasına mahkum oldu 

Ayşe ve Fatma tsrnJnde lkl kadın 
Topkapı dışında İsmallin evinl S-OY
mayı diişünmU.,ler ve evde kimse ol
madığı bir sırada Ayşe gÖ'Zcülük vazi
fesini görmüş, Fatma da eve girerek 
yükte hatlf, pahada. a~ır ne varsa çal
mıştır. 

Fakat iki kadın evden uzaklaşırlar
ken İsmallln komşusu Eda. bunların 
vaziyetinden şüphelenmiştir. Ayşe bu 
kadına şu cevabı vermi.ştlr: 

a- Atfedersiniz bayan, çok sıkıştık 
da onun tein eve girmeye mecbur kal
dık.• 
Kadınlar uzaklaşırken hô.dlse polise 

haber vcrllmlş ve Ayşe lle Fatma çal
dıkları eşyalarla yakalanmışlardır. 

Cürmü meşhud ma.hkemestnde mu
hakeme edilen bu hırsız kndılnardan 
Ayşe gözcülük ettiği tçln bir ay, Fat
ma da suçun ~ talil olduğu lçiıı 
bir ay hapse mahkü.m edllmt., ve der
hal tevkif olunmuşlal"dır. 

Yangın 
Beyoğlu postanesinin 

bulunduğu binada çıkan 
yangın çabuk söndürüldü 

Dün öğle üzert Beyoğlu Postaha.nesi 
•bir yangın tehlikesi geçlrm.lştlr. Sant 
12,49 da pastahanenin bulunduğu bi
nanın lldncl katında B. Bürhaneddln 
isminde b!rinln oturmakta olduğu üç 
odalı dairenin blr odasında. her nasıl
sa yangın çıkmış ve bir yük dolabile 
tavan ve d~e tutuştuktan sonra 
derhal yetişen itfaiyenin. gayretlle 
ate~ bnyümeden söndürülmüştür. 
Yangının nasıl çıktığı henüz malftm 

değildir. Prizde 'bırakılmı.'l ütllden çık
tığı zannedilmekte 1se de tahldknta 
devam edilmektedir. 

Un kaçiran bir fırinci 
İzmir (Akpm) - Süleyman na· 

mında bir hrıncı ekmek imaline 
mahsus unlardan 1 O çuvalını Çam· 
altı tuzlaaına kaçınrken. 16 kilo 
tmu <Ia bö11ekçi Hasana satarken tu· 
tuJmuş ve adliyeye verilmi§tir. 

Bay Amcaya göre ... 

bahlan ilk postayı yapan va.pur
lo.n değiştirdiği uzun bir müd
deLtcnberi bu mümkün olmuyor 
ve halk 15 - 30 daltika rötarla. 
Köprüye çıkıyor. 

Ben yaz, kış Büyükadada otu
rnn ve her gün ilk vapurla. İstan
buldakl işine yetişmeye mecbur 
yolcular arasında. bulunuyorum. 
Vapurun bu geç k:ılışınd:ı.n şlkA
yet etmlyen bir tek yolcu hatır- · 
lnmıYorum. Öyle ki, baza.n kap
tana. müracaat ediyor, gayri niza
mi olarak vapura son yolu ver
mesini yalvanyoruz. Buna inan
mıynnlar 1lk vapurun kaptanına 
sorabilirler: aNe yo.p::ıyım; yürü
müyorıı diyor. 

Kaptan elbette bir şey yapa
maz. Fakat Jdare, ll'ıgar vapurla
rı ilk postadan kakiınp bunun 
yerine, evvelce olduğu gibi, yollu 
vapurlanndruı blrlnl koyarsa me
sele halledllir. 
Yarın kış bastıracak ve rötar 

belki 45 dakika.ya çıkacaktır. İda
re hlttedip şu 1ş1 ted.ldk ve halle
derse Adalann bütün sabah yol
cularını memnun ve minnettar 
e~ olur. 

hk vapur yolculan nnmına 
Fuat Akoğla 

... Caddelerden kelle götürür gibi] _ ••• 
geçmekten keyifli olsa gerek ... ·-

İeterl'CD. aç ıazeteni oku 1.,. J ... Dilersen yaslan bir köşeye, nal 
-- seslerini dinliye dinli~ uyku çeki .. 

mıu111111111m1111111ıuıııuı11nıınou111ımumn111wınaww 

B. Suad Davaz 

Tahran büyük elçimizin 
cenazesi merasile 

kaldırıldı 

Tahran'da vefat eden büyük el
çimiz Suad Dav az' ın cenaze .. i eT• 
velki akşam T oros ekspresile Hay
darpaşaya getirilmiı ve Nümune 
hastanesine naldedilmiştir. Cenaze 
dün sabah hastaneden Sirkeciye 
nakledilmiş ve buradan itibaren ce
naze merasimi başlamıştır. 

Cenazede Vali ve Beledi~ Reisi. 
mebuslar, lstnnbul kumandanı, vi
layet idare heyeti reisi 1Ve azalan. 
şehir meclisi azası, sefaretlett: men
sup zevat, İran sefareti erkanı ve 
merhumun dostlan bulunmuştur. 
Merasime asker ve polis müfrezeled 
ve Şehir band~ da iştirak etınşitir. 
Cenaze Beyazıd camüne nakledil
mi~ namazı burada kılındıktan son· 
ra 'Edirnekapıdaki Şehitliğe nakledi
lerek orada defnedilmiştir. Merhu
mun ailesi erkanına taziyelerimizi 
sunanz. 

maksuda varışta!.. 
- ~ ... 
B. A. - 78 kuruşun yüzde bil

mem kııç zammını hesap etmek 
zorluğu yokl ••• 



Hollivut yıldızları güzelliklerini 
neşelerini neye borçludurlar? 

Pasta. eatolar katiyen yenııüyecek. 
Akpm yeıncği - Yağsız acl>ze 

çıorba.sı, iki kap aebze, siyah erik 

Bağ, bahçe ve ev zifaatl 
Şekayık ağacı 

var mıdır? 
Çin usulünde 1 

~~!ü!l~~~~!!~i~_ı 
YB" Sovan begoD 

lannı saklaytııd 

f yansızca bir atalaT sözü vaı • 
cKiminle dü§iip kalktığını söyle, 
•ıl b iT insan olduğunu habcT ' 
rim.> dCTleT. Şimdi Hollywo0< 
bunun yerine şu söz kaim olmu§ 
cNe ycdii!ini söyle, nasıl bir ir 
olduğunu haber veriTim I> 

Amerikalılar yiyeceğe çok eh 
miyet veriyorlaT voe bir insanm 
rek sıhhatin;.,, gerek maneviyatu 

;7a kay1a1. kompoatoau veya mey-l 
Akşam yemciinJe veya yatarken 

bir parça ıroğurt yemek barsa'klnr 
için çok faydalıdır. 

lenda, kolaylıkla her nevi çiçek. 
aoianı ile turfanda çiçek y~Te
lıalhaiıüz. Topraksız olarak ~ti,U
.e1ııileceiiııiz şoianlı PÇdder fUD
ılmıdır: •UJe, aümbül, :z«en, fulya. 
anmıon. ~&ıonkü, iris. Amıı.rilis. 
Buıilann toprağa ihtiyaç almadan 
;reti~ebı1ec:ck çqitleTini veriyo
ruz: 

Beyaz çiçek açan Romaine aüm
bülii, HOllandamm miD,-atür süm-
bülü, zıcren.lerin .hepsi, :lrislerdcn <l...i • LııJ 

gerek çalı.şmn tarzının yediği f 
1crlc büyük nlökası olduğunu id 
edi) orlar. Şişman mısınız) Bu. 
d ifriniz yemeklerin neticesidir .. . 
.zayıf mısınız) Aldığınız gıdac • 
ileri geliyor ... Cildiniz mi fcnad 
Sadannız mı dökülüyor) KendiT. 
de )-Orgunluk mu hissediyorsunu 
Boska şey artımaym bun\ay hep ) 
eiğiniz ~clderden ileri gelmt 
k d ir. 
Amerikalıların iddialan buduT 

yiyeceğe dikkat etmek sayesinde j 
11anın vücudünü tam sıhhatte tutal 

l,ıe yıldız.lann az çok tadilatla 
tatbik ettikleri reçete ;J;,udur. Bu 
tarzda gıda almak eıhhati korur, 
mi<k ve baraaklann yorulmasının 
bu suretle Talı:itaiz: ihtiyarlamanın, 
bir çok. butalıldarm önünü alır. Bu 
mnılü tatbik ed~ olan tabii bir 
ç.ok lezutli, fakat vücut için zararlı 
fCY)ere Teda etmeği göze almalıdır. 
Sıhhat. gmçlik ncş' e iç.in bu feda
karlık. büyük bir fCY Cleğilc:ür. 

lcceğini, çabuk ihtiyarlamıyacağı 
söylüyorlar. Bir Amerikan sinenıı::11rv..-.~ 

Tarif ettiğimiz gıda tarzını takip 
edenler muhakkak bunda foyda gö
receklerdir. Fakat bunu bir iki gün
de dde etmek kabil değildir. Sa.bır
h olmalc, azunca ıbir müddet bu re
jimi takip etmek lazrmdıT. Bir de 
11ejim yapmakla hareket ihtiyaandan 
kurtulduğunuzu zannetmemelisiniz. 
Hareket büyük bir ilıtiyaçtır. İmkan 
bulduğunuz kadar çok heden hare
ketleri yapırlız, yahut en kolayı bol 
yürüyünüz.~ 

m crnuası d iyor ki: 
c:Bir çok kimseleT zay1flamılk :i 

tiyorlar. Fakat bunun yolunu bilrd 
yorlar. Gıdalannı keserek sıhhatl 
rin i bozuyorlar, kendilerini her tü 
lü hastalığa müsait kılıyorlar. Ç: 
buk :uı) ıflamağa çalışmak, çabu 
iyile'mld~ için doktorun verdiği ilf 
cı tayin edilen miktarın bir mis 
fazla içmek gibidir. Fazla içile 
il.k vücuc!e foyda değil zarar verdi 
ği g~bi çabuk zayıflamak için gıdny 
kc•smek d e i nsanın 11hhnti üzerind 
re~a tesir yapar. 

Kilo almağa çal~mak da böyl 
clir. Kilo almak isteyen h:iri eline n 
gl!'.çerse yerse muhakkak midesin 
b ozar. şişmanlayacak yerde zayıflar 

Acaba cinsi cazibelerile meşhuı 
ola.1 HoTiywood'un yıldızlan ince· 
Jik1erini muhafaza etmek, yahut 
pek .zayıfsalar kilo almak için ne ya
pıyorlar? Ciltlerinin şeffaf, gözleri· 
nin ve saçlnrının parlak olması için 
ne yapıyorlar~ Bunun için yıldızla· 
nn neler yediklerini anlatacağız. İşi
nize gelirse siz d-e bunları takip ede· 
bili rsioiz. 

Sabah k2.hvaltısı - Uykudan 
lnlkınca bir bardak portakal, üzüm. 
yahut pamplemuıı suyu .içcceltsiniz. 
Sonra iyi kızartılmış ince ilci parça 
ekmeğin üzerine kabil olduğu kadar 
az. tereyağı veya bal sürerek yiye
c.elc, ÜttTİne de az sütlü bir kahve 
İçeceksiniz. Bundan .sonra öğle ye· 
m<ğine kadar hiç bir şey yenmiye
cckıir. Yalnız kilo almak isteyenler 
öğle yemeğinden iki saat evvd iri 
bir muz veya bir elma yiyebilirler. 

1 RADYOI\ 
Bugünkü program 

J".30 Program, 12.33 Kemençe :ve 
tanbur ile say, eserleri, 12.45 Alans 
haberleri, 13.00 Beraber şarktlnr, 13.30 
Knnşık program (Pi.), 18.03 Dans 
müz!ği (Pi.) , 18.30 Fasıl heyeti, 19.30 
Ai ns haberleri, 19.55 Mwılllm ve ta
lebesi, 20,15 Rtıdyo gazetesi, 20,45 Bir 
hnlk türkusü öğreniyoruz, 21.00 Zlm
at Tnkvlml, 21.10 Muhtelit şarkı ve 
lurkülcr, 21.SO Kimgll afiesi , 21.45 
Sen foni orkcstrn."ll, 22.30 Ajans ve 
pn.ra borsası haberleri, 22.45 Dans 
m üz.4!1 CPU. 

14 ilktcşrin sah sabahı 
7.30 Pro[:rnm, 7.33 Hafit proğrnm 

fPl.) , 7.45 Ajans haberleri, 8.00 senfo
ıılk müzllı: <PU , 8.30 Evin sant.L 

-
Giizcllik reçetesini harfi harfine 
tatbik eden yıWnlanlan Dorotby 
Lamour'un son resf:mlerinden biri 

Öğle yemeği - Zeyt.tnyağlı ve 
bol limonlu bir .salata (ye§il salata 
ve pancar, k.el'C'Viz, domates, y~il hİ· 
bcT, bir katı yumurta) ısgaTa et, 
aruın balık, yeşil aebze (yefil fa· 
sufy~ ıspanak, kereviz. et auyunda 
piJID.iş yqı1 u.lata ve aairc) konser
ve yenmiyecek, pa.tates kabil oldu· 
ğu bdar az olacak, meyva., lcnlwe. 

ikindi kahvaltısı - Meyva auyu. 

~.......;.~--~------~ 

lsviçre'de 
yeni bir filim 
Son :zaman1arda lsviÇTede bir fi

lim yapılmı§b:r. FJim Milletlerarası 
Ka:ılh.aç c:enıfy-eti tarafsıdan yapbnl
mıştır. İsmi •Kasırga ortasında bir 
vaha. dır. Filimde İsriçreye ait gü
zd manzaralar Millaıtlerarası Kızd
haç ~tinin çalıpna tanı. haTp 
sahneleri buluıunaktadır. 

F.ilim 2600 metre uzunluğunda
dır. Mevzuu §Udur: Bir Fransız ka· 
dmı biT genci seviyor, fakat bu sev
dada hayal eakutuna uğruyor. Bu
nun üzerine Kızılhaça gönüllü ya2ı· 
lryor. Burada hizmet edeTken çifçi 
bir gençle tan"§ıyor, 9C'Vi§İyorlar. 
Kadın ilk yarasırıın kapandığını his· 
•ediyor, evlenmeğe karar veriyor· 
lar. Fakat tamam bu sırada barp çı
loyor. Erkek cepheye gidiyor, kadın 
da cephe ıı:eriaindeki hastahanelerde 
çalı§m&ia batlı,or. 

Bu anada CTlı:elı: yara1anıyor, fa· 
kat yarası iyileşiyor. Ha.stahakıcı 
!tadın ise vazife anasında ölüyor, 
cepheden evine dönen eykek bura
da .kadının hahralan arasında yap
ın.ağa başlıyor. 
Filim~ bir çolt harp sahneleri, 

hastahaneler ve hastabakıcıların ça· 
lııımasını göstmen kısımlar vardır. 

Yarın akpm 

s UMER 
cinemaaındıı. 

BOYOK REVÜUER FlLMl ••. 

A$K VALSi ... 
En ııüzel kadınlar .•• 

Senenin en göz lı:amatman 
6lmi ••• 

IUsmen renkli bir ııaheseT .•. 
BaJ rollerde: 

ANNA NEAGL 
RAY MILLAND 

~ann alqrıa.m 1çln yerlerln1zl 
en-elden aldı.nnız. 

ACI BiR KAYIP ,•--• Pek yakında: Beyoğlanda ' Tüccardan merhum Necmi 
Sünter'in kızı ve merhum Mus
tafa Arif Sünter'in ve Tica
ret V eknleti Stnndarznsyon 
müdürü Faruk Sünter'in ve 
tüccardan Nnzmi Akduman' • 
ın yeğeni Sümerbank memur
larından Semiye Sünter'in kar
deşi Beyoi'•lu kız orta okul öğ· 
retmeni 

NERMiN SÜNTER 
vefot etmiştir. Cenaz~i bugi.in
kü paznrte$İ günü öğle nruna· 
zını müteakip Beyazıt camiin
den kaldınlarak f C'riköy aile 
kabristanına defnedilecektir. , _____ _,,, 

ktiklitl caddesi komedi 
kısmı 

Gece sn.at 20,30 dn 

KİBARLIK 
BUDALASI 

EL H A M R A Sineması 
Tamamen değişmiş, tezyin edilmi§ bir halde 

YEN i DEN AÇILIYO R 

Türle. musikisinin fll büyük 3 ismi ' 

MÜ NiR 
NUREDDiN 

SA DED Di N 
KAYNAK 

MOZEYYE 
SEN AR 

cLEYLA Üe MECNUN> dan aonra sinemacılık &.lemini tchamet ve 
azametiyle yeniden saracak muazzam ve yeni bir filmde tekrar 

bulu~tular. 

Se/Bhaddini Eyubi 

BOZ ASLAN 
TüTk e sözlü ve Turk musikili ahcserlerin aheseri 

1 

A1ata ve Tmjita.Jaa çqitleri, Anemon Sovan pe,gonyalan artık ~,ıt 
ve Rönonküllerin hepsi, Amarilis- n.i rve yapraklarını <löbneie "'"" 
lsden Vitata gigantea ve Formo· mııtır. Bu cins begonYalar:s° bl" 
sisma nevileridir. Bunların soğanları la.rını anksıda ve toprağı i~~ 
birincit~rinden ;itibaren §Ubata ka- kırsanız bir müddet sonra ~,ıd-' 
dar dikı1ebilir. Toprahız olarak çürürler. f:yuj, her aovanı toPıJ' 
soğaıth çiçek yeti}timıdtte ilk defa çıkarıp bir bezle kurulaY1P. e ..,-e1• 

c:_ı. h .. • muvaffak olan Çinlilerdir. Bu sebep- silktikten sonra pamuk lçil1 ~ 
~ayık em aoganlı bir c:.sıstfr, Je buna Çin usulü derur. Çin usu· ince kopyclik daktilo kiığıclı~ı,ı' 

hem de ~ğııç ol~~-y~en cinsi ıvat'- iüııde lher hangi b:ir boydıı eam, rak rütubetsiz bir yerde dıı'I ı,O it' 
dır .. So. ganlı ı:n~nın •• Y111n ... ruhı olan toprak, por9Clen veya riniden ma- d " . M '·a .ar ~et 1 ld - ibi --t. "" e ıruz. :ı.rtın sonuna ~ t o 
çeşıt en o ugu • gı • agaç ~a: mu1 b ir kase alınız. Bol veya kom- ce buakılan aovanları ınart ıık~rl 
yıkanın da renk itibanyle ~tlen posto kaseleri de iRe yarın. Kasenin me -'ıl' 

d S - la ık mide " hava müsait ise veya en ._:~bil' 
~r ır. ogan §C Y • .me eti- jçine Te ağzına kadar büyüklüğü fın- var.sa, ynhut kaloriferli y.e?ıv-1211 ıtf mızde aulak ve rutubctlı omınn ve dık boyunu g,.,.memc:k üzere ve _ıe- ı,. v ı-.ı 

k 1 d k d 
-,.-·· .ı nuyorııa saksılara dikersını ı.ııık Y 

çayır enar ann a en i kendine~ relerden toplnnmıa r»kılla doldum- 1·ofJ1. · J.f · b" li Çi y ...- vanlaT çok rütubetten :ı> ... sr 
tişen ır n battu. ıçeğl kırnııZJdır. rıuz. Yalrnz !kasenin bi! sııntim ka- gıÖi fazla güneşten de hoıılıııt"" ı 1 
Kırmızı renkten baıkcl yıedi eek.iz dar1k kenarını boı bırakınız "ııııı L;, 

kt A • l · d B Harç olarak ku11anacag ·ı· 11"' ren e vrupa çeşıt en var ır. un· D k "l _,_ w 1 t "ı I"' ,., 

1 w l ,_ _ d"k . . 1 eccı sogan an ·yanyana o a- rak bir kısım funda topraS 1. ~ 
aıın ı;ogan annı §Uoo.tta ı crserJz k ı I • . - - - S .... 5 cıı" 

:t.. • d w k d . ra çatı.1 m 1çıne gomunuz. ogan· kısım ynprak çü~ügw üdür. ı~·ııll (I' 
nazının sonun an agusto~a a ar ,.,. ] · · ı tikt b" • 

k, . B d cliik • • ar ıy:ce yer eş en !!'.onra ıraz sı · mekanınız varsa begonya so ·Li ' çe ıentr. u ay a · ersenız mayıs • b H ı_A • h" k ·· · ı> 

h . d . kl . . ı:'§ nn17. er ıı.:aseyı ıç ışı gor- m küçük saksılara dikinı.%• toP • veya azın"m a ÇJçe ennı açıır. • ek b" .. ·· .. w d 
.A • 1. kı b' b k mıyec ır yc._re flOlUrup SOganın yapraklı olunca kalıp ha)İı.1 e 111.f'.lf" 
r .gnç §CKayı ır uçu metre 1 d" 1 · · 1 k k d 1· • 

kad b 1 b" fi& d S v ya nız JP ennı zs a taca. a ar er- ğile ibernber büyük saksılarııl~r ç{ 
,_ar 0~.an8:° ır n ır. ogcl~ kos suyu ile doldurup bırakınız. Her n.. • 

şt ·Kayı'kı uzcrıne aşılanmış ve yem k" .. d :ı... · d f ._. l • . ma ediniz. Bu halde eo"ııb l ç' t 
• 1 . t M h l'f k se ız gun t: ·oır e a ıı::ase en zıya· ku t]" I k b "' .. ve o 

ç~ erı a mmışhr. u tıe ı on .ren - tl k .1 J fk· vve ı o a ra · uyur rı) 
t • k . 1 . el F ~ re e c ·sı en suyu tamam nyEız. ı açarlar. Resimde aovan be .. lI~,•o e çıçe açan çeşıt en var ır. ennı ·· h ft kad b ld h k , 
adı P eo • 'd K kı uç a a · ar u yo a are et nndan kTistata Ç"•idini gof\l o mn ır. ışın yapra ıannı cdini A k k 1 k k d -y 

döker. Mayıstan temmuza kaclaT "" z. .nen . aran ı yere oy u- nuz. 
. .,.;:}d b"" ,, ı_ -1 ı_ _ • k gunuz kasefcnn havasız kalmaması ----e- en uy'"" ve gu e ıocneyen ço . • h ,_ k w 

g-o·t~ · ı· l • kl . . y 1çm er gece x:apı veya ıı.pagını 
" rış ı o an çıçıe ennı açar. e.. k ı· el 

tiştirilmes:i, yalnız llJl iledir. Tohum açıE tu~a~ıdı: akzım Lı~: d J 
· d h l · .. 1 . n musıu aran A; yer o .ıp, 

'-ennıe e, to um . e yet191ın meaz d le h "b' 1 _1• B 
L • • I . . w aan ı , ma zen gı ı yıcr eTcur. u 

ancaıı:: yem ÇCJıt er yetişbrmege 1 . . _ '-l .... h h ld 1 2 13 
ı. • • I J yer cnn sıcıu;: ıgı er a e -

mansus vesaıti o an ar tarafmdan d d v d '" elid" 5 
tatbik olanur. w erece e:' aııagı v uşmern ır. .. o• 

B fid IA iklimi ) it ganlnr koklenmege ba~larlar. Kok-
"'~- ani' d:yay a 0 ~--~o ler büyüdiÜtçe soğaııları yeTinden 

segu~ yer er c yaşıyunaz.. ..::ııcıu;ça w d b 1 -'- --1.. 
· .... d·ı t k !- -_ı . • . . oynatacagın an, un an tca.rar 'w'"'At-

ve mu.'° ı mın a a azua ıyı yetişir, I • I . w• • w 1 
b l · cJc · 1 R · d .. d '" m çıne yeT CJbrme.gı, yanı ıogan a· 

o ÇlÇ verır er. csım e gor u • _ c d- '-" le ita eli k 
v •• •• v k kıd rm etraıın &KJ ça ı n e sı ıştır-
gunuz &gnç şe ayı ır mayı urıutmamalısınız Soğanların 

Krizantemler 
çok dayanır 

Krizantemler (kasımpatı} piyasa
ya çıktı. Bu çiçeğin mcrakhsı çobur. 
Kocaman çiçeğfo sapı da uzundur. 
Çiçek yapTaklannın su ve yağmu~ 
dan bozulduğunu bilirsini:r:. Bunun 
İçin yalnız .aplarını ıslatmalıdrr. Çi
çeğe •u <loltunmamast IUımdrr. Ka· 
mmpahlannı 20-30 gün taze olarak 
dayandırmak isterseniz vazoların her 
gün suyunu tıebdil ediniz. Vazola
Ta hiç bir .ilaç koymağa lüzum yok
tur. Yalnız Hk suya koyacağınız çi
çeklerin sapı üzerinde Lir parçacık 
bile yaprak kalmamalıdır. iki günde 

ı 
bir defa çiçekleri vazodan çıkarınız. 
temiz bir yere sıralayınız. Keskin bir 
çakı veya ına,kas ile aapm ucunu şiv
li olarak saz kalem gibi kes.iniz. Fa-
lc.at sapın ucunu zeckkmeyinir. ki, 
çürümes.in. 

Çiçek yapraldan aapa biti§Üc olan 
kısımlarından bozulmıya başlarlar. 
Bozulmağa baŞtayan çiçek yaprak
larını yine makasla ıve diplerinden 
kesiniz. Çiçeğin ortası ~ün geçtikçe 
açılır ve top §eklini alır. Çiçeğin or· 
tası tamamile açılıp san ercik.kr .gö· 
Tülünoc tıaplann udannı kesmcğe 
nihayet vcnnelisiniz. 

Saksı değiştirme 
zamanı 

Salonlarda bulundurulan fidanla
rın, ömürleri uzun çiçeklerin sak..ı
larıru ancak şubattan sonra değiftir
meli3iniz. Bu ayda bütün aa1on fi
danları istirah at deVTcsine girmiş hu· 
lunurlar. Kaloriferli apaThmanlar· 
da. sıcak sera ve limoaluklarda bu 
işi martta yapmak daha muvafıktır. 
Yalnız bazı sıcak iklimlere mahsus 
ve nadide fidanlar vardır ki, bunları 
mutlak surette mütehassısına rnüra· 
caat ederde harcını yaptırtmak ve 
saksısını değiştirmek lazımdu. 

clipleri:lden yukarısı ıslanmamalıdır. 
Yirmi birinci günde kaseleri karan· 
!ık yerden çıkarınız. Salona getiri· 
niz. saionun sıcaklığı 14 - 18 de· 
rece arasında olmalıdır. Suyu aza
lınca -ve hemen her gün auyunu 
eksik <etmeyiniz. Bu suretle illdn 
yapraklay te~ekltül eder ve 35 - 45 
gün içinde çiçekler açılmllğa baılaT. 

Frenk 
yerli 

armudu 
midir ? 

Ad~ı vermek istemiyen bir mey
va meTaklısı fTertk armudunun yezli 
olup olmadığını soruyor: Avrupa· 
dan memleketimize getirilerek aoı 
ile Üretilmiş birçok Anupa armut· 
ları Yardır. Bunların aTasmda ıyı 
netice veren çeşitlerin her birine 
kendi adı konulacağına hepsine bir
den frenk armudu denilmelcted.ir. 
Fakat bu ç~it1erin arasında en çok 
makbul tutulan frenk armudu ya:ı 
sonunda kemale gden ve san renkli, 
kabuğu kızarmadan sanla,an, üze
rinde çok küçük benekleri bulunan 
armuttur. Sulu, lcuetli, kokulu bir 
çeşittir. Kumsuzdur. Biraz hamca 
iken toplnnırsa bir hafta içinde ken
di 'kendine olgunlaşır. 

Çabuk çürüyebilir. Uzun yola ta
hammülü yoktur. Şekli Bozdoğan 
armudunu andırır. Buzhanelerde de 
uzun müddet dayanamaz. Orada 
rengi dip tarafından ba!llıyarak koyu 
kah'Yerengini alır. 

Bu armut Düse.s nevinin bir QC· 

~tdidir. Buna benziycı:ı yüksek ka
liteli. fak.at claha büyük olan Kontes 
dö Pari armudunun aslı, Türkiye· 
den F ran.saya götürülmüttür. AsJı 
köse kahya armududuT. Buna dnir 
gelecek bir yazıda malumat ve
receğiz. 

Her bahçıvan bu...Gsi yapamaz. Ve 
sabısını d~irmeye vıerdiğiaiz 
bahçıvan, belki de o fidanı ilk .defa 
görmüş.tür, ne toprağının harcını bi
lir, ne de fidanın ismini, cinsiııi bilir. 
Saksı değiştirmek demcık, hem top
rak harcını tebdil hem de saksını,n 
hacmini büyütmektir. Bunun usul V'C 

kaidesi vardır. Her fidan ayni usul 
'Ve kaideye tabi tutulursa vereceği ı 
netice bCf on gün sonra kurumak.tan j 
ibaret kalır. Saksılara harç olarak 
pazarda nblan topraklara aldan-

Azaleaları 

ser~ya ekiniz ~-
• JJerı -.. 

Salon ve balkonlarda çıçc cl .. ~f11"' 
ten sonra yapraklarını da 

0 çiÇJ 
olan Azalca saksılanm artık et'>' 
camekanına yani ısıLJlacak ~ı~ 
almak lazımdır. Bu fidanlar ııo ıJ.ı' 
korktukları gibi fazla yağtıt;eıı ' 
dahi hoşlanmaz ve çürürle~· Jiclıaııl•' 
lerine hediye edilen bu gibı . . ıaC~ 
nn bu sene de güzel çiçekler~ Joi' 
bilmesi için salonda bırakrn11 

ru değildir. ..:i' 
•• eŞ li:I 

Eğer salonunuzun çok guıı ·fer' 
ren bir tarafı varsa ve kıı1°~ı' 
wtılıyorsa §U taıvısiyeleri y~P~ . $( 
fidanınıza çiçek aç.tırabilirsıniı· e'( 
Jonda sigara içmemek, hava ceftıl'~ 
oı yaptırmamak, tozlandırrrı~ ~ti' 
.aksının altına derin bir tab~ı11'~ 
yarak içinde su bitince yen1 

•• ~11ı 
yapraklar ve dallar üzerine pus <' 
goç ile günde iki defa (akt11f ,,ııl' 
öğle zamanı) su serpmek, !IS~ 
hararetini 20 - 22 dereceden ıfl21!ı
sck ve noksan bulundurtJll' pı ( 
yapraklar üzerinde husule gele j.tlt 
cek mantar ve böcekleri teJll ...e~ 

·z}eıv 
mek şarttır. Mantarları teın1 ı;r 

için bir parça süngeri bir gTıtrrı ~ı r 
taşı eritilmiş bir bardak suyn 121' 

rnak ve bununla yaprakların ~e~jıel 
rafını silmek kufidiT. Böceklef1 
birer toplamak kolaydır. 

CEVAPLARIMIZ: 
• 'I 

G ül a,ısı yapılabilir 11'1_:, 
İzmirde Ali Erkayaya cc,•aP ıf 

İzmirin. İstanbula nazaran dahi' ~t 
tcdil ve hatta sıcak olmasınl' ı11,. 
men güllere arhk güz aıtısı Y9~, 
maz. Yaz ıonuncln yapılan to ..J 1-

• 111 
güz &§tsı için mevsim gec;,ınişbf· tıİ' 
nız aize bir defa ela tecTübe et~~jl 
zi tavsiye ederim. Şayet güllerın~ 
yapraklan soluk bir renk alrııl' ,., 
parlaklığını muhafaza ediyor52' fi' 
ii.zerinde koncalar bulunuyo~· dt"' 
danın henüz öz suyu çekilmeınış ;Jı' 
mektir. Bu halde aşının tuttnıı.51 1 ,_,ı 
timali kuvvetlidir. Ak~i halde a~ı 
nisan ortalannda yapnoz. 

Perşembe akşamı 

ıs İlktcşrln 

S E S sinemasu~•·~ 
<Tepebaşı - Eski Modem> 

Yenid1?n açılmsaı münaset>etDi' 
o A L A Müsam.ere:;Uc 1lltl$l" 
mlle gözler knma.ştırnn bir fi1Jl1 
SÜTUN İMPARATORl.UK nusl"ı' 

Şarkılar... Kaza.k danstan ... 
Çigan Melodileri. 

EBEDi AŞK 
(Nİ(lEVO) 

Oynayanlar: 
\'\iI.LY FRİTSD 
MARTE HARELL 

mayuuz. &ı iyi harcı, saksı ile fidan 
yetiştirip satan bahçelerden tedarik ve RU S BA LE T LER i 
etmelisinİL 1 iııııı••• Gala için bllet.lc~ .s:ı.tılmakt::ıdır. 



Bir patlama 

KUS BAICIŞlı 

Seyahat etmek 
hastalıtal 

AlllALAMJ4'f.-l8fft 
le~~ hilinde patlayan brpit

ueral>er ~- . ,L L!Jc" ~=-ili ı.. raıtOD JBO an owıre ye-
oır çıban da patlamıı bulunu-'°'· Kirnbilir bu da ;etrafa ne iğ

~~ hakikatler saçacaktır. Fakat 
i1 kltak ki kimyevi bir vasıta 
~ - daha doğrusu mintarafil
itt·' - deşilen bu yaradan sonra 
.., taadi bünye biraz daha oh di· 
"tccktir. 

olmaması yalnız gazetecilU l;in 
değil. kariler için C:le p.fllacak feY• 
clir. ı 

.Jizce, hunun tıelMıbi. on.ada 1'a,a 
kikaten bir kitap me.el.min * 
lunmayıtmdan ziyade Ankarada 
l.tanliuldalt.i kadar çok gazeteci 
bulunmayııında aranmalıdır. Ma
kim a cHorozu c;ok olan ye~e 
aabah geç olurl> 

Garib haber 
.. Yeşil bir limonu karpitle aarar-
qp t • Dünyanın en garip haberleri 

Fr.- harpte mailQp olcia ve biı 
mütueke imza etti. Bir aıenecleaberi 
bu mütarekenin bühnü tatbik edili·· 
yor. Fakat harbin durmuına rağ
men memlekette .ülcGa Te iatikrar 
avdet edememi§tir. BU11u birçok ha
d.iseler ve halkın ruhi vaziyetini an
latan alametler gösteriyor. Bu ala
metlerden biri de Fransızlar arasın
da bir aeyahat etmek hastalığı> 
baş göstermiş olmuıdır. 

laviçre' de çıkan bir gazetenin 
Vichy' ddci muhabiri gazetesine gön
derdiği bir mektupta bu hususta 
dikkate şayan malumat veriyor. Mu
habir Fransız.lann bir türlü yerlCTin· 
de oturamadıklarını, müt~diyen 
memleket içinde, yer değiştirdikle
rini yazıyor ve diyor ki: 

DllnkU kupa maçlan 
Galatasaray, Beşiktaş, SiJ/eymaniye ve 

Kasımpaşa rakiplerini lrolaylıkla yentlikr 
İstanbul Futbol ajanlığı tarafın

dan tanzim edilen program muct 
blnce her ayın san haftasında oy
nanacak olan kupa maçlarmın bi
rlnel karşılaşnnla.n dün Fener ve 
Şeref stadlarmda yapılrmftır. 

-·~ 
ı_ anesıınde sekiz, on kuruş faz-
111 kaz şimdiye kadar daima Amerikalı-anmak gibi zalim bir ihtiki-
~ •apanlann akıb,.ti, ümit eder.iz lar tarafından ortaya atıtrrdı. Dün-
ıı:ı s ] 1 ya efkarı umumiyesi bu garip ha· .,:L UdÇ U arın benizkrini sararta• b ) .. ,. d ( Jl Ja 
-.ıı: er er onun c a a ayıp pşa r-erecede ağır olacaktır. 
_ Cl -ünkü bu işte tecavüze uğrayan ~ « T om Amca> piposunu ke-
,a rı ·ıı yjfle tüttürür, bıyık altından gü-
1g._ ız nu i iktisat değil, milli ah- ]erdi aankil .. 

lır. 
li .. k. Evvelki gün Romadan verilen 

İti u umet ihtikarla mücadele ve Amerikalılann f ngiliz kaynak-
nde halktan yardım beklerken 

orıa ı,- ı larını ele geçirmek için gizli mak-
~) oy c zararlı bir mukabelede aatlar bcslediklerfoi bildiren bir 

1 ı llnrnak, milli vicdanın gazaba telgraf da şimdi Amerika efkan 
c tlı"Si içicı kafi bir sebeptir ea-

lltn ·. umumiyesini bir haylt f&§lrtacağa 
benziyor. 

Kitap meselesi ! Nasıl şa;ıırtmasın ki, müşterek 
•• Caz! ete muhabirleri. bir kaç gün menfaatler endişesile ve pek dos· 
~ ~tanbula gelen Maarif Yeki· tane niyetlerle İngiltereye ac;tıkla-
<ını lcıtap mesele.sile karşıladılar. rı yardım kapısının arkasında 
~Ortaya odun meselesi gibi dallı böyle bir fesat kuyusu bı,.ılunduğu 
t:... daklı bir mesele çıkarıp işi Ad- iftirasına uğramak az ağır bir töh· 
•ıycyc kada r düşüren meslektaşla- met d-e ğildir. 
:b-~eni bir mesele aramaları pek Fakat ne olursa olsun, Ameıi-

1•dir. Meslek aşkı!.. kalılar şimdi, bu çeşit havndisle-
F'akat Vekil bu kartılamayı Tin ne mene şeyler olduğunu ken--

tM~arif Vekaleti için böyle bir di nefislerinde hissedecekler ve 
~e ele yoktur!..> cevabile karşı· belki de bu !)"Oldaki neşriyata ar-

dı. tık tövbe edeceklerdir. 

1Poğrudan doğruya Vekaleti Gelecek sulh vıe sükun dünyası 
}/kadar etmesi luzım gelen böyle hesabına yerinde bir :istiğfar 

~lii~f ~!~~-~.J~~~mı 

inal altında bulunmıyası Fran
sada gördüklerimden edindiğim ka
naat tudur: F ransız.lar her ıeyden 
evvel seyahat etmek istiyorlar ... Bü
tün güçlüklere, sıkıntılara rağmen 
her Fransız oturduğu şehirden başka 
yerlere gitmek için çırpınıyor. Kimi· 
si .. 00 kilometre uz.akta oturan bir 
dostunu ziyaret etmek, kimisi· hava 
değiştirmek, kimisi daha iyi yiyecek 
bulmak, bir kısmı da sırf tecessüs 
merakile seyahate çıkıyor. Bütün 
bunla r 1940 ıeneıi mayısındanberi 
sanki m emlekette hiç bir şey değiş
memiş gibi istasyonlara ko§Uyor· 
ıarı. .. 

Tren seferlerinin azaltılması, se
fe rlerdeki intizamsızlık, vagonlann 
ağzına kadar dolu olma:-ı, yolda yi
yecek bulmak güçlüğü (herkes lo
kanta vagonunda fena bir yemek 
İçin 40 - 50 frank veremez), kaza, 
hastalık tehlikeleri seyahat meraklı
larını yola çıkmaktan alıkoyamıyor ... 
Soknklarda, ellerinde çantaları , ba
vulları ile ietasyona doğru giden, is
tasyonlarda beldeme salonlarını, 
rıhtımlan dolduran biiyük: bir lı:ala-

K ı r m l ZI buz nasıl yapılır ? balık aöze çarpıyor. 
A. Her tarafta otelkr ağızlarına ka-
~ ınerikaa rasathanesi müdürlerin- tur. dar doludur. Lyon' da büyük bir 
~·D.oktor Basfild ıJidddli bir hava Bu au, beyaz kar olmUf, ııonra da otel, fimendifer ldarctile anlatma 
lh, ıltı neticesinde kırmızı buz ir.ıa- yavaş yavaı kızarmıttır. Doktor yaparak bir çok yataklı vasonlan 
bi} e ~ ınuvaffak olmuştur. Barsfild, Barafild hu tecrübeden sonra demiş- kiralamıt ıve o~I haline lr:oym~tur. 
ı ,:'.ılt ıeyyarelerden birinde görü- tir ki: Burada yer bulmak için avuç dolu
' renkli tabakaların beyaz karlar cScyyarede görülen kırmızı kar ıu para veriliyor .. . Bir çok kimseler 
d'~ı;.da hasıl olan kırmızı buzlar- tabakalarının hakikl\ten beyaz kar· Lyon ve Marsilya otellerinin salon-
~ an başka bir şey olmadığını, izah dan hasıl olup olmadığını bilmiyo- 1arında koltuklarda geceyi geçiri-
L t l isbat etmek için bir kap içinde ruz, belki bu kırmızı tabaka, biz in- yorlar. ' 
, u Unan iki metre mikabı suyu bin sanların henüz bilmediğimiz bir ta- HükUınet bu seyahat hastalığının 
trnc>!ferlik bir tazyika tabi tutmuf- kım maddelerden mürekkeptir.> önüne geçmek için elinden geleni 

----~~~~~-----~--

sürat 1 Müdhiş 
f Jules Vcrne buharın keşfinden, nin yazdığına göre tayyarecilikte 
1
Incndifer ..,.e vapurların imalinden yapılan terakkiler, devrialem seya

::1ra cScks:n günde dcvrialem> hatini inıwıılmıyacak d.erecede kısa 
O "anlı me!lhur romanını yazmııtı. bir zamana sığduacaktır. Bir kaç se
d Z<ltnan Jules Veme'in bu romanın· ne aonra tayyareler saat.le 1200 ki
~ Yazdığı seksen gün zarfında bir lometre süratle uçuılara batlayınca, 
Lıı arnın devrialem seyahatini yapa- pazar sabahı Nevyorktan hareket 
it:" e~eği, hayal mahsulü zannedil- edecek bir yolcu öğleden sonra Loca-

•lftı. Halbuki tayyarenin icadı, draya varacak, pazar akpmı, Lon
ltı(hur romancının ileri sürdüğü 
~ •en gün müddeti sekiz güne in· dradan hareket ederek pazartesi sa· 

hahı Nevyorkta iıi ba11nda buluna· 

mühendislerinden b.iri· bilecektir. 

1tıni1tir. 
Anıerika 

Hollivud ismini 
Sinemacılığın merkezi olan Holly

~0od şehri, 1880 senesine kadar 
ı:_h-anlar:ıı:ı otladığı bir kırdan bat· 
)( bir şey değildi. Y~rliler bu yere 

ahuenga adını veriyorlardı. 1883 
~es:nde Madam Velkoz namında 
1•Yct :zengin bir dul bu yeri aatın al
~1§ "e ikinci defa evlendikten sonra 
\ırada yerleşmiştir. 

1- ~İr kaç sene sonra Kahuenga bağ
rı, bahçeleri, meyvalı ağaçlan ile 

nereden aldı? 
meşhur bir yer olmuı, yer yer evler, 
villalar inıasına başlanmış ve küçük 
bir kasaba halini almıştır. Bunun 
üzerine bu yeni kuabaya bir isim 
vermek icap etmiş ve Madam Vel
koz da buna. civar bir tepeyoe mis
yonerlerin dikmiş oldukları tahta 
haça izafetle Hollywood ismini ver· 
miştir. Hollywood, cMukaddee tah· 
ta> manuına gelir. 

-----~------~------~~---
Talebeye çahşma odası 

Bundan üç sene evvel Birleııik siminde iyi havalandmlmıı ve ısıtıl
~rikada Atlantik ıehri belediye· mış bir ııalon değil, fakat işlerine 
:':, t~hrin umumi kütüphanelerindeki yarayacak her türlü kitaplar da bu
Q\lyuk salonlardan biriıU talebeye luyorlar. Amerikanın büyük tehide
~rıılcrine çalışmak için tahsis etmiı- rinden yirrniei, Atlan.tik tehrinin bu 

· Evlerinde, her hanji bir aıebep güzel hal"Cke&ini taklit ednelr: fakir 
>ii:ıunden aükllnet içinde ~alışamı· oıre kim.eesiz talebelerin c;alııabi\m.e
hn talel>eler, burada yalnız kış mev· leri için huauıi aalcı1ılar açm11lardır. 

( GUNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Efraslyab 

~azetemlzde muhtelif seferler Ef
Ya.b'ın ismi geçtı. 

ı.:raaıyab eski Turan.m en büyük 

yapıyor. Bir sene içinde ik'-,ci defa 
olarak ıimendifer ücretlerine zam 
yapıldı. (Eylül iptidasından itbaren 
yüzde otuz) bir çok tren aeferleri 
kaldırıldı. Hatta yeniden seferlerin 
yüzde kırk nisbetinde aza1tılacağt 
bildiriliyor. Buna rağmen halk her 
türlü rahatıızlıia tahammül ederek 
eeyahate çıkıyor. 

Kömür, malzeme, ağır yağ az.lı
ğından bir gün ııeferlerin bir kıemı
nın durması lazım gelecektir. O za
macı uzaklara gitmie olanlar çok 
mütkül vaziyette kalacaklardır. 
Bunlar memleketlerine dönmek için 
vaaıta bu)amıyacaklardır. Hele Cf
yalarını taşımak büsbütün imkansız 
olacaktır. Şurasını aöyliyelim ki ye
ni seyahat etmek hastalığına tutu
lanlar beraberlerinde kıt-bil olduğu 
kadar çok çanta ta~ıyorlar. Geçen 
gün bir kontrolör, vagonun kuhra· 
rına bir çok çantalar yığmıı olan bir 
kad111a: cMadam burası sokak de
ğil, dar bir yerdir. Çantalarınız geç· 
meğe imkan bırakmıyor, bunlardan 
bir kısmını kaldınnıu <liyordu. Fa
kat nereye kaldırmalı) . . . 

Bugünkü vaziyet hiç de normal 
değildir. HükUmet buna karşı tesirli 
bir çare aramağa başlamıştır. 

İktiaad vekileti İ.f daireai 
reisinin tedkilderi 

Eclirae (Akpm) - Beraberle
rinde iki genel müf etlİ§ :ile dÜSl Al
pulluya gelen fktisad Vıekaleti iı 
daireıi reisi Enis Behiç Koryürek 
burada şeker fabrikasında it haya
tını tedlcik ve tefti§ ettikten sonra 
ıehrimize gelmiştir. 

B. Enis Koryürek Edirne ikıiaad 
müdürlüğü muamıelatını gözden ge· 
çirmif ve ticaret borsasında yapılan 
toplantıda şehrimiz tüccarlarik 
memleketin jş hayatı üzerinde gö
rüşerek incelemelerde hulunmuştur. 
lı dairesi re.isi yann fdırimziden 
aynlacakhr. ------ -

ünıdarlarmdandır. Iruı efsanesi
~ gore Fcrldunun üç oğlundan Tur'
~ haf!di(iir. Efrasiyab, kendlslnden 
i~ -kanı almak üzere hareket eden 
~ıl~ra mağlCip olmuş, Ceyhun 
~ ti Iran ve Turan arasında budut 

siyab İra.na tecavüz eW. ~eşhur. ef
sane kahramanı Za.lotlu Rüstem Iran 
a.skerile Turanın üzerine yürüdü. Ef
ra.styahı Ceybunun öte tarafına. ta
dar takip etti. Müteakıben de Iraııla 
Turan arasında. kanlı kavgalar oldu. 
Nihayet Zaloğlu Rnstem'ln de delAle- Dört katlı inhisarlar 

buı edilmişti. Fa.kat sonradan Ef
~Yab asker sevkcderek İ.rnn hü
~dan Nozer'i katlettirdi ve bütün 
idi ı eıe geçirdi. Sekiz on sene zulum 
~ İranı harap ettL Nihayet, İran-

' ırene kendi lddlalanna. göre, .kı
~ ~rck Efrasiyabı İrandan koğ
la.r r. Iran tahtına yenl hilltümdar
~ oturduğu Jçln artık Pişdadyan 
Qı · de kapanmış bulunuyordu. Yeni 
..... !_anl:yan sülAJe.slnln iklnel büküm
-.ı lteJ'klT11S :1111 manmda da Efra-

tne Keyhüsrev tarafından bir ordu imalathanesi 
cemcdildl. Turan Zl.rüzeber oldu. 
Kaçmtf olan Efrasiyab tutulup öldü- 1zmir (Akpm) - inhisarlar ida-
rüldü. reai tarafından Alaanca"ta iDf& ed.il-
Mc.şhur §ehnamenln en büyük ve mekte ota.ı büyük ve 4 katlı ima

en güzel parçası bu vakalan tasvir lithane ve fabrika l>inaaı, iki a:v 
eder. • .. sonra tamamlanacak ve işletmeie 

Y\man k~ muverrihleri tara.tın- aÇ1lacaktır. 
dan zaptedi.len Iran tarihine tat.bit Q.!_ f b !L _..ı_L• • ·ı d 
edildiği talı:dlrde Keyhüsrev Kirüs ..ııagara a Tı&UIDOllıu ışçı er en 
( = Cyrusl Ef~lyal> Itıe Aatiag'dır. 450 kifiye 1'er gün aıcak ve paıaaız 
Bu halde Turan denilen memleket de yemek vermek .için hazırlıklar bit
Azerbaycan Ye İran Irüı olan lıliQa mek ü:ureclir. Yalr:mda •ICÜ yemek 
tUuacbr. • teniatına 1».,Janac:aktır. 

Fikstür muclblnce l1t hafta ma.c;la
nnda birinci küme ile Dtlnci ktı.me ta
kımları knl"Şllnştığından, dünkü m.aç
lılr heyecansız geçmiş ve .stadlarda. 
az seyirci bulunmuştur. 
Beyoğluspor - Galata Gençler Blrll-

11 maçı müstesna, diğer ka~:ı.
lann hepsi normal §ekllde nlhayet
ıe.nmı.nır. Şeref stadından batiıyara.k 
mar:Iann tafsilatını BJruile bildiriyo
ruz. 

UNKAPANı 4, DAVUTPAŞA 1 
Şeref stadında güntin l1t maçı 1k1 

ikinci küme klübü olan Davutpqa lle 
Unkapanı arasında. yapıldı. Eşref 
Mutlunun hakmeliğl altında yapılan 
bu oyun çok güzel oldu. Dünkü maçlarda Hilal kalecisi bir Beşiktaş akınını 

dunlunnağa çalışırken Davutpaşalılar 4 üncü da)"ikada Ab
dürr::ı.hman vasıt:ısllc yegft.nc gollcrlnl 
yaptılar. 34 üncü dakikada. N,ecdet, yapıldı. Muzafferin idare ettiğl bu Ana.doluhlsar her zamnnkl kndro
knlecinln hatasından Un:ıtapanının maçın llk devresi 1 - O Rumelllllsa- sunu muhafaza ediyordu. Oyuna Ga
berabcrllk golünü yaı>b. ve birinci rm galibfyetııe bitti ise de Jklncl dev- ln.tasa.r:ıy rüzgflr altında b:ışlndı ve 
devre ı _ ı ~rnbere bitti. rede rakibine tld gol yapan Tablm beşlnci do.kiknda müdafi Adnan ea-

İklncl devre tama.mile Unbponı ta- maçı 2 - 1 kazandı. katıandığından, oyunu tcrkctll. On 
kımının hakimiyeti altında gc(tl. ve KASIMPAŞA 5, BALiç ! kifi ile oyuna devam eden Galntas:ı.-
N:ıcl vasıta.sile sırnslle Uç sayı daha Günün lklncl maçı Kasımpqa. lle raylılar haldm1yctL o.lmr..kta. guçlük 
kaydcdm Unkapanlılar kuvvetli ra.- Haliç arasında yapıldı. Mehmed Re- çekmediler ve 7 ncl daklk:ıd::ı. Arif, t~
kfpleri Davutpaşayı 4 - ı yenerek tas- pdm idare ettiği bu m.açuı 11k dev- kınunm ibirlncf golünu yaptı. D"vre 
rı~eye uğrattıbr. Eşref Mutlu bu ma- reslnde iki ve ikinci devresln.de üç gol sonuna kadar birçok fırsntl::ı.r k~cı-
çı çok güzel idare ettl ~pan Kamnpaşa.lıla.r müsabakayı ran Galatasaray nlhQ_yct 43 üneu dı.-

st' ı E1"'1ANİYE 7 RAMİ ı 5 - 2 galip bitirdiler. . kikada Mustafa vasıt:ısııc ikinci goliı-
- - • • • - ' - GALATASARAY 4, ANADOLUHISAR ı nü de yaptı , .e devre 2 - o bitti. 

Gunun lklncl mu.c;a.baknsı Sul~y- Fener stadında son maç Galatasa- İkinci devreye Hisar t.-ıkımı çok 
maniye flc Rami arasında oldu. Dk ra.y lle Anadoluh!sar a.ra.sında yapıldı. canlı başladı ve 3 ünc\i d:ıklknd:ı. yc
dcfa resml b!r ıruı~a çı_!tan Rami tala- Çoktanbert sahada görmediğimiz Fut.- gflne gollerini kazandılar. Bun:ı oo.ıo.
mında, bir urkcklik goze çarpıyor " bol ajanı ve beynelmilel ha..kcnılerl- tasatay Arif vamt:ısilc mukabcl~ ctu. 
oyuncular sahayı ve halkı ~;gtJor- ınlzden Nuri Bosut'un idare eltiği bu 17 ncl daltllı:ada gene Arlf Slkı bir 
la.rdı. Bun~? neticesi ol:!..rnk Suleyma- maça Galatasaraylılar tu şeklled çık- şütıe takımının dördüncü go1ilnü 
niye oyun uzerinde tam tılr hAklmfyet mlf}ardı: yaptı ve miisab:ık:ı bütün çalmn:ıla-
kı:rmağa muvaffak old 1

• Ve birinci Osman · Faruk, Adnan Mu.sa ra rağmen, bu netıcc değişmeden 
deyreyl 2 - O galip bltirdıler. Bnver, ~ - Sallm, Arif, Mu.ata.ta: 4 - ı Galatasarayın g:ılebeslle nlha-

Ikhıcl devreye Rami, kmdlııden Krfak Gazanfer yet buldu. 
ümfd edllmJyen bir canhlıkla bqladı -'--------· ----------------------ve Uçüncü dakikada. bir brgqalılc-
tan istifade ederek yeglne sayısını 
yaptı, Oyun bundan sonra tamamen 
Süleymantye baskısı altına girdi. Ve 
üst üste 5 gol daha. yape.n Biileymani
yelller maçtan 7 - 1 galip otatak ay
rıldılar. 

GALATA GENÇLE& '- BEYOOLU ı 

Günün üçüncü ~ı Galata Gem4:-
ler Ue Beyoğlu.spor arasında oy.nandı. 
Hııkem Biilendln idare ettlil bu ~ 
biltün tahminleri alt ast eden ve aıtd
blnl ihmal etmenin fena lkıbdln1 
gösterir bir şekilde Beyotlusponuı a-
YJf rakibine mağlfıblyetlle niha,.et
lendi. 

Galata Gençler canlı bir tekHde ça.
lışa.r:ık tık deneyi eol[ hlklım Oyn&'

dılar ve on dakika içinde tıııt i\Re ld 
gol kazandılar. Ve devre ıııonlarmda 
bir sayı daha yaparak deneyi S - 1 
gallp bitirdiler. 

İkinci devrede Beyothısprolular • 
çal~ıla rsa da ancak iki gol yapd>IJ
d.ilcr. Sonlara doğru Galata Oençle
rtn merkez muhaclml bir ayı da2l& 
yaptığından, oyun f - 2 BeyotlWllJCI" 
nın matl<>blyctile nihayetlendi. 

BEŞİJtTAŞ 6, eiLAL O 

Şeref stadında gfmün llOll ve dl
ğerlerlne nazaran miihlnıce maeı Be
şiktaş lle Bllil arasında yapddı. Ha
tem Adnan Akmm klareslnde l8baya 
çıkan Beşittqlılar fil tekilde dizlldl
ler: 

Mehmed All - Fe7Zl. Yanı - Celil, 
Memduh, Çaçls - Sabri, Hüseyin, :b>
rahlm, Şükrü, İbrahim. 

HihU her zamanki kadrosunu mu
hafau. ediyordu. Oyun aeri bamleler
le hücuma t.alkan Betkta..ıııann bu
k.ısı altına gtrmette geclt:medl. On 
da.kfka kadar rnldplerlnt mtı bir ~
ber lçlne alan siyah beyazlılar blr ıtı 
fırsat daha yakaladılarsa da, bunlar
dan ı.stıfade edemediler. ~ 
nn sıkı tazylklnl gol yemeden a.t.latan 
Hll!lliler yavQ4 yavaş açıimela w bl
raz da fazla plıp.r'&k .,,unu miltna
zln bir şekle Mtm•i& mmalfak olc111-
lar. Bu sırada her lld taraf saman. -.. 
man blrlbirinl tehlikeye IOltuyordu. 
Akın yapmakta. BePktaf rakibine 

tefevvuk ediyorsa. da m\Jlı&cllmerln1n 
sıkı.şık oynamala.n, netıce almalanna 
mlnl oluyordu. Hllllln J'l.pblı llmı
Jar daha aeyrek oJmak)a benıl>er da
ha fazla ıetııae ,.,aUJordu. 

Hil1lln bu canlı müdafaaaı SO uncu 
dakikaya tadar devam ettl. Ve Be§Uc
~lılar 34 üncü dMlbda. 6ükriinün 
verdlRi çot güzel bir ara paamdsın te
tlfade eden ibrahlm vasıtulle blrln
et -gollerini yaptılar. Ve dene bl\b 
çalışmalara ratmen bu netice detlt
meden ı - O nthayetlendt. 

Madam Butterfly operası 

İkinci devreye Beş1kt.a.tlılar p 
canlı başladılar. Tek kale halinde de
vam eden oyunda Beşl:Jttaşm gol ade
dini arttırması bekleniyordu. lfetekinı 
3 üncü dakikada bir lcargaplıktan ia
tlfade eden Hüseyin, 1klnci ıolü yap
makta mü.fküiata. uğarmadı. Bu sıcyı
dan sonra Hllallller b<mıldular ve 
maRliibiyeU kabul etmiş bir şekilde 
oynama.ta başladı1ar. Bundan t:stifa
de edm siyah beyazlılar üst iste dört :,&..nkaia konservatuari talebesinin yakında Bdelio operuını oym• 
lol daha JapafÜ maçı 1 - O gibi acık ,..cağından baheetmittilı:. Kon9erıvatuar talebeai geçende Puccini'nin 
lir IQ'l tatile kazandılar. lmadam Butterfly operaaın1 oynamıt ve çok muvaffak olmQfhl. Yulta-

TAKSİM !, R1JlllD.iRISAll l ndaki reaimkr bu operanın tem.iline dairdir. Birinci Teaimde Prima 
fth~ *4mdll sftnfan mr ma- Doua LQaıa Mesude Çağlayan (saic1n) bir arlr:adqile, ortada prova
Tlbtm IJe RameJlb"ar ...... lıu ,,. ............. ~j ......... aörilüYoı. 
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.... A D W!'m W!9 '• çindirebiliyordu. Vaziyet böyle olun- teklifinizi kabal ederdim. Zira bat- ç::ılar s:uıtini kurdultan sonra yor

... .mim .-W ca. Recai beyin kendiıaine teklif ettiii kalan reddettikleri halde beni mü- gun ve bitab, karyoluına uzandı ve 
selameti. huzuru ve SSYeti reddet- eueaenize kabal etmek ~retiyle ha- c!crin bir uykuya daldı. 

ve macera romanı meli miydi) Akıl ft mantık kıen- yatum ve sonsuz bir te"fbt ile baih Bu esnada iki kır. lc.ardeıin kom
disiııe bu teklifi kabul etme.ini balunduğum kız brdetiminkini size ıuau Rüsuhi ne yaprvordu) Rüsuhi. 

Tefrika No. 52 Nakleden: (VI •Na) emrediyordu. Fakat kalbi. bırıa i9- borçlu bulunduiumu hiç bir zaman Gali);cnin yanından aynldıktan son· 

H I
L--L• • • • • .. .. yua edİyorda. O, bir tek adam IMr'f'• unutamam. ra iki küçük odadan ibaret dairesi• 

4 ~ • bu sefil. her ~ ~ baki CAYdet me,-danda. ~ aorua- mitti- O da CeYdetti. Cevdetten NL"Dua ve teref hiacinin icaba~ ne dönmÜftü. () JtJardan birinde iki 
haıeket edqor ve bu .cız. Te zaafı milyor, Meliha da Gmidi kanim., ı...._1- birine n.ramudı Bu dü•iw dan olan bu cevabımdan dola- l:ia- b·-· ·Lemi .• · d ,__ ,_ __ 
--ı-.. d Mel!L---- -"'-- .._,_ ..:~•- --L L-. 1........-!- bir .....- -..-- 1

• - 1111; e. uzerı.n e -rma.ıuuı• 
,-.un en lllADlll en ~- _. 15vDJU y~au. uayatta -.- ile .MeJma, Jı:.aleme aanldı ye aubl na aücenmemen.izi ve aize 'borçla -L u_,. L al '-!ta l b 
gGn t le • d-,eçeiini ı... · . • hma ... ~:ı.. . w-. wr .. o .. mecmu ar ve 1U par u-

ed
r. rardpençF~eedd'!'; ._ ftZIYM ette ~ yo tu~..,.v~- bir . el ile patronuna f'I mektul>a bulunduium mevkiimi muhafaza lunan küçük on· masa, birkaç ceket 

aap ~or u. aıu uwı • ÇO& elibawo keliıiren lıutahk da yazdı· etmeme delalet etmek suretiyle ve '--ll- --'-- •- .:ı ed '-' .. "d bailadafa ihtimal d Melihamn. ı• • tw IUllUllll&VaCa1' uerec e ea&a• 
~ .• l .. e Cncleti aörememeei. ondaa hi; bir c.Saym R~ beyefendi, ülGTvüc:eıaabınm bir defa daha 'ben· mit d3rt p.pka aaab bir part-

r gudil ça ~ ~~~daa bpa dı· haber alam•mua idi. Sefalete. mih- T eklifiımd• eoıı Clerece mllt.. den esirgememenizi rica ederim. manto bulunuyordu. Rüauhinin 
flll1 e . meaı alve ~ ortumda aç net ve iztırahlara dapnan ı;. g6- hU8İs oldum. Uzuu uzadıya Cliitün- Şayet itimden olursam neNCle it çalapna odasındaki ewa ba 
ve rerıp.n it masa ıdi. zel vücad, ~ kenCIWni dükten eonra eenliam hiJcliriyo- bulabilirim) Halim. daha doğrusu aaydığamız ıeylerden ibaretti • 

Bu mülahaza ile Pkinna atılmak umatmua ye terketmelll ,.ü6den yorum: halimiz ne olacak) Bilirsiniz ki. ko- Diier odada eski hi! zrnginliğin ba-
üzere ~ü?aaip am bek~ bir ca- günden süne eriyordu. Artık ne Sizinle evlenemem. Batkeaiyle ele ca lstan};ulcla dayanacak ve gijvıe- kansı olduiu muhakkak kıymetli 
navar 11bı pusuda yatıyor<W. Halbu- ümi~ ne ele çeaaret w takati bl- evlenmeğe kati;ven niyetim yoktur. nebilecelı; bir k.imaerniz yoktur. Yaz.. bazı tey)er göze çarpı;·ordu. Mesela 
ki Melihanın daüna diifündüjü. 1D1fb. Hayatnnda mevcud olan hir sır, daklanmı. anlıyorsunuz değil mi) odan111 bir köteaine ahlm19. gayet 
yolunun üzerinde beklerketl sörmek Busün)cü. itini de elinden kaçır- l>eni evlenmekten menediyor. Bu Son derece muhtaç buunduiwn iyi 'lrÜZel bir kadamn altın iılemeli bir 
i tediği Fahreddin deiiJ, CeVdetti. dıktan sonra ne yapacaktı) Bilbaua sım kimseye fq edemem. Kalbim, kalbliliiinize iltica eder ve size kar· çerçeve içine yerleıtirilmit portresi 
Meliha. aylardanl>eri Cevdeti, tek- izbrablara. mah~etlere Clayana- dem ve keder içinde kıvranarak il beelediğim ebedi m:nnet ve ,ük:- vardı. Gerek resim, gerelc çerçeve
rar görmek ümidiyle yqıyordu. Hal- mıyacak kadar ınhbati bozuk olan size bu eatırlao-yazryoram. Bana ser· ran. ~erine •• ~re küçük kız kar- si. bir ~aheeer addedile-bilirdi. 
buki Cevdet, hiç görünmemifti. küçük kardefi Calibenin hali ne ola- vet ve belki de uadet bab,etmek c:lqarun de • ıttirlk. etmekt~ bulun- Rüsuhi elindeki şamdanı, Batpa
Hatta Meliha, birçok pazar günleri. cakb) i.tediiinizi bilıpiyor Cleiilim. Ben duğunu temm ederun. Dem saygı- zanndan alındılı belli. bir maaanan 
ögleden •onra yanında kız kardeti Vakıa Rüsuhi 11'bi. sadık ve can- Ç~ .i7!- bilirim ld. sizin l:iana .tdr.lif lamnı &onarım~ Meliha Ramiz üzerine koyduktan sonra yüzü sol· 
Calibe bulunduğu halde, Cevdeti dan bir doatlan vardL Ba. mu- ettiiiniz servet n huzuru da bır da- ı mut geniş bir koltuğa oturdu. Kö-
tekrar görebilmek ümidiyle atk yu· bakhkb. Fakat Rü.uhi de onlar ıibi ha bulamıyacaiun- .Meliha bu mektuba bir defa da- ıedeki resmi eline alarak derin bir 
"Yalannı lmnnuı oldukları küçük fakir bir mubanirdi. Cece Te sün- E'.1- nlenmelt &ıaim İgİD miim· lia okuduktan soma Lir zarfa koya- düıünceye dalc:lı. Bu portre, Rüau-
~~~ lW- düz çahprak ancak Dndilini ı .. kün n bY ~ wak aizia rak kapadı. Erken uyanmak için biDia •neli. Yanyah Haznedarza-
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delerin gelini Rukıye hanımefeocliı' 
ye aiddi. 

Rüıuhi. annesinin portresine ı,.
karken çehresinde, kin ve nefret
ziyade JMrbamet hisleri •eziliyord• 
Portreyi çevirdi ve esrarengiz ...-_: 
biyetlerinden bir vecd ve i.liitP 
zamanında yazıldıllan anlqdan t' 
kelimeleri yübek sesle okud• 1 

cDaima ve biç bir zaman>. 
Bu kelimeleri. zihninde hakke~ 

ten s<1nra ilave etti: 
- Dalına hatarlayıacağun. Hiç bat 

zaman,üzu.ime ald~m ~nieıJll 
ifasında zaaf göatermiyeceiim. ~ -" 

Rüsuhi bir an durdu, sonra tiu
bir sesle fU kelimeleri mmlclandı: 

- Hayar, yapamam, yapınaill 
bakkam yok. 

- Acaba bu sözleri söylerkd 
komıu genç kızlan mı düıünüyol"' 
du) Onlan bin türlü aztırablara .~ 
mahrumiyetlere katlandmm f.,p• 
sefaletlerine mi acıyo?du) 

Rüsubinin için<le bir mücadel• 
vuku bulduğunda ıüphıe yoktu. S
eararengiz kelimelerj tckrarl-'?~ 
la. üzerine almıı olduğu vazıfq• 
ifada tereddüd göatermemek • ~ 
lazam gelen manevi kuvvet -ve K.UU""' 

reti bulmak istiyordu. 
(Arbla ..,, 
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Ingiltere, Sovyet-
lere yardım etmek 

• • 
ıçın neden hare-

kete geçmiyor? 

Sarkf Avruoada 
iktisadi meseleler 
(Bq tarah inci sahifede) 

Şarkta fmal edilm!o olan toprak
lam ilı:tisadt verlmlerl ilerlde mev
cud menbalara ll!ve edU~ zaman 

<Bııı tarafı t inci sahifede) Almanya <laba kuvvetll olacakbr. 
A'vrupanın iktisadi aistemfnıe dahil 

~ ~. Churchill, bin zorlukla, hat- bulunarak sahasının lptidat madde
t.,._~k geç kalınarak hazırlanan ler l>akımmd~ zengin olan toprak
"<ıgljlz orduswıun ancak anava- lan l:iu maddelerden Jatifade eden 
lanı Irıtid f ed bil ce.ğinl k endüstri üzerinde miknatlst liir ca-
Ça sÖ 

1 
a aa e e açı - ıa"bo hu.Wo getirdikler.indtat ı;undan 

cJ ~ Y edl, bu orduyu ayırmak, sonraki in]dpflarda Alman iktisadi 
'1(1trnak mesullyetini üzerine siyaseti için ~ ufuklar açılacaktır. 
anııyacağıru lift.ve etti, · «Zira Nazır Funk bol~cvik lıarlii iktisa-
d~an b kı bl ldı b'll diyatımn uğradığı zararların ehem-
dedf u ş ze sa ra ı r» miyctinden bahsetmiş ve zapt.edilen 

· veya Alman ordulan tarafından 
'\Tazfyet böyle olunca İngiltere- zaptedilccek olan topraklann Sov

bin k&.raya niçin asker çıkarıp yet devletinin iktisn_deıı en çok in
>.hnan1arı h b t t adığı a kişaf etmio olan kısmındaki endüstri 
lıavr t t a ar e u uşm n istihsalit merkezleri olduğunu hatır· 
h · e ~ mek abes olur. Hiç şüp- latmı~tır. 
l e Yok ki Alman ordulanrun bin- Şimdiki halde tehdid altında hu
be.rcc kilometre uzakta çok çetin Junmıyan mıntakalar bu toprakların 
ir harbe girmiş bulurunalan ka- yerine kısmen hile kaim ola~a.z. . 

l'nya çıkmak için bir daha ele NBazılr d~kvlam ebder~.h~enuştikr kı: 
~"lll « o ı;ıevı er, u mu ım ayıp· 

~~ ~ bir fırsa.ttır. Fakat, bu !ardan ve Alman ordusunun darbe-

BUI;MACAMIZ 
1 ! 3 ' ~ 8 1 8 9 10 

Soldruı sağa -re TUkandan aş:ığu 
l - Bir Ja.pQD oebrl. 
! - Aya'kta d~· 
s - Para ile oyun - Yazılan ~. 
4. _ E'k1n biçme tıett - Ze:.hlre. 
ı - Tersi candır - Tcts1 bir çalgı-

dır. t1 
6 - Kamer - Buzu su lıallne ge -

ren. 
7 - Tersi bir nevi tednvllıanedir. 
8 - A.."1Zalar - En mükemmel 
9 - uzamaktan emir - Tnhta ayat

tnbı. 
ıo - Nevale - Yemenin meraezı. 

Geç.en bulmacamızın halli 
Sold:ın ata ve yubndan sışatı: 
ı _ Gcçidresml, 2 - Eger, Ednet, 

8 - Çelik, 1mhn, 4 - İrlboylu, 5 -
Ko, Alraı, 6 - Re, Ya. Ekle, '7 - Edll
le, üet, 8 - Samuıikürk, 9 - Meb, 
Alekilv, 10 - itaatet, Va. bbus, askerlık bakımından lerindcn sonra nrtık yaşıyamazlar. 

~Uayyen bir kudrete bağlıdır. L~.ndr~ ve V~~ingtondaki kapitalist 
lllgiUz genel kurmayının İngil- muttefıkler guzel nutuklarına zayıf YE\"İ 1'"EŞRİ~AT: 
tere bu kudrete malik ~lsaydı, mu~ave~e~lerin.,e ra~men hiç bir İngilizce ö~mek lstfyeıılere! 
ken<Iır·m h ed b biri Geyı degıştinnege muvaffak olamı- Yusuf Ziya K.alafatoğlunun İngillz-
Clk ıg den zu nr en u - yacaklardır. Bu ittifak dünyada ce t:onuşmn kitabını almalıdırlar. sa-

fırsatı kaçırmıyarağmı kabul ş.imdiye kadar yapılan hareketlerin tış yeri İKBAL Kltaphanesi. F'ıatı 50 
etmek lazımdır. fngilterenin bu- en saçmasıdır. Sırf iktisadi bakım- kuruş. 
lla kudreti yoktur. dan İngiliz, Amerikan ve Sovyet 

'f:• iktisadi 8ahaları arasında hiç bir 
.-ger kudreti var da yapmıyor- "h' ··b d ı · ._.. d 

ıı:a mu ım mu a e e ım~nnı mevcu 
~P.lnız yardım borcunu öde- değildir. Bundan b~ka Sovyctler 

l'rıenıekle kalmıyor, kendisine kar- Birliğinin inhisarcı temayüllerile ln
§1 da mukaddes vazifesinde ih- gilizlerin ve Amerikalıların serbea 
ltıal gösteriyor demektir. Fakat, ~~badele usulleri aynı seviyeye ge-
bU,,;ık tınlemez. 
ı.. "u bir memleketin sevilmiş F k b"l'- ____ ı ·· ı · tir' 1Jlr n . . . un ı nassa şun an soy emış : 

.c::aşvekili: «Kuvvetım yet- cŞark mıntakalannın kurtarılma· 
nıeıı doo· · · b in ı ı · · · ·· ıı ıgı zaman una an- si e a ım ve satım ıçın :z.engın pazar-
l'rıak ınccburiyetindcyiz. lara yol açılmıştır. Avrupa toprak 

Buyle bir ihraç hareketi ancak k~zanmıştır. Çünkü S?vyetler Birliği 
lime ·k l k bır Avrupa memleketı sayılmıyordu. 

. rı a donanmasının, b r aç Şimdiye kadar .AıvTupa kıtası bütün 
rtıııyon Amerika askerinin ve Al- imkanlarından tamamile istifade et
ltıanyadan üstün lrnva kuvvetle· memişti. Almanya dünya ticaret, 
linin vardımile olabilir. Amerika fikrİc'le hiç bir veçhile '?uanz değil-
hen ~ I dir. Almanya empervahst mak~ad- 1 ı ız hazır değildir. ngiıtere ise, ]arla yapılan ticaret, kredi ve ser-
8lrf kendi müdafaası için Amerl- maye suiistimallerine karşı mücade- j 
ltanın yardımına mühtaçtır. le <ediyor. lngiltere §İmdiye kadar 1 

Nihav<>t bir memleketten baş- böyle yapmıştı. Almanya plutokra-
lta b! - te d 'a e- tik emperyalizmi tnhrip etmek ve 
ti r m emleke yar ım g yr beynelmilel ticareti muhtelif ikti-

le, sonu belirsiz maceralara atı- sadları kolaylaştıracak dürüst bir 
lnrak vatan müdafaasını zayıf vasıta haline getirmek istiyor. Al
dii~1rmesl istenemez. Bu, mese- manya bundan başka Avrupa tica-
lenin dd' teknik ~ft~afıdır ret merkezinin Avrupa sahasında 

ma ı ve L<.Y • k 1 · · il 'd 'k · cı· 1\ • a masını ıstryor. ~?J e ı · tısa ı 

••• 
HAMLET 

Shakespe:ıre'in bu en mUhlm eserl, 
İngiliz Edeblyntı şubesi eemtner me
saisi olarak neşredilmiştir. Profesör 
Halide Edib ve Vahit Turhan t:ıra
tından tn.Shlli ve tertip edilen ve 40 
sahlfeUk blr mukaddimeyi havi olan 
bu eseri karllerlml.ze tavsiye ederiz. 

ZAYİ - Fener şubesinden alınış 
olduğum nüfus tezkercml zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskislntn hük
mü olmadıtını llft.n ederim. 

Haydnr Bıçakçı AlAeddin sokak 
38 numarada Bahrl Kemal 

• • «AKŞAM» neşriyab 
MUHTELİF F.sERLER 

Kuruı 

~adar. asker oluna 
Necdet Rü~tü 50 

İtalyadan Amerikaya 
nam uçtular M. Saffet 35 
lttibad ve T eraJCki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Smema yıldızlan (ciltli) 100 
F~ Ahmed 

: lfeselenin manev1 cephesıne harpte hiç bir muvaffakıyet ümidi 
eeıınce, İngiltereye düşen yardım kalmadığı zaman ihtilanar daha ko- vesaire 

Hitabeler, ,iirler, hicivler 
80 

ILANı;AR 
FeüalAde abvalln devamı 

mllddetin~ gayri mU3.1J'l!lll giln
lerde haftııda m vera ~ defa 
neşrec!llecektlr. 

4 - Ki~alık - Satıhli 

BANYOLU trt DÖ ELİ BİR ODA 
KİRALIKTIR - Adres: Ş~ll: Os
manbey Şair Nlgt\r soknğı Nigfa' apar
manı No. 9 İçindekilere müracnat 
cdlleblllr. 

Sahife 1 

SATILIK VE l\IOBİLYESİLE .Ki
ltALIK KADIN BERBERİ - Mtıra
ca.at: Sirkeci Hüdavendigar cn.ddf'> i 
37 No. emlAk tellalı Salihe. - rz 

5 - MÜTEFERRİK 

1 - lŞ ARIY ANLAR SATILIK K!RGİR EV - 3 kntlı 1NGiL1ZCE ve ~IAS'CA DERS-
tramvay caddesinde ya~lı boyalı mu- LERt - (Bahusus tıcaret şubeleri vo 

MUHASEBE, tNGiLtzcE, ALMAN- ~ba döşeli 6 od..'\, 1ld sofn bir mut- bakalorya) - İngillz Oxford ve Ber
CA - Fransızca ve Tilı1tçe mulı::ı.be- fnk, banyo, terkos, elektrik. tulum- lln Unlversitcslnden mezun bir profe
rata. iblhakkm, teeriibcll blr memu? balı kuyusu 1k.l balkon ve 1t1 nllenln .sör tarafından en seri ve asri metod
saatıerle yahut teknill gfin 1çln iş an- oturmasına. elverişli altında b!r dük- la veıiUr. _ Fransızcayı mükemmel 
yor. Galata P.K. 1201 {LL.) rilnıu- kdn 11e satilılctır. Görmek lçln Orta- konuşur. - Esaslı ve en seri usul -
zuna mektupla mfiracaat. köy Cam1cner sokak 12 No. ya pazar- ücret mutediL _ (Pror. HJ rümu-
DİKKA.T DİKKAT - Mal sahiple- lık: için de Hazine soltalt S No. ya mü- zuna mektupla müracaat. - 14 

raca.at. 
rlnin namnnal BlJQmum ataı: - Aı>t. PlIL l\IERAKLIL4RİLE - Mektup· 
ev v.s. - lertn veJölhaıı;lığı ve bilyük FABRİKA VE l\IATBA.ı\l'A EL\'E- ıa pul mübadele etmek istiyorum. 
hanlann odabaşılıklan v.s. ketal~ ntşıJ .Bin BİNA SATILIKTIR - Ca- Türk, Balkan ve Yakın ş~rk pullan 
gösterilerek muntazam temiz ve 'llCUZ ğnloğlundo. :fabrlt:a ve matbaa 1ttllıa- mukabilinde A\·rupa, Amerika vesal.ı': 
ol:ıra.k tcm.ln edebllecCk b1r genç 1ş zma elverişll betonatnıe yeni b1r blna deniz Qfln memleketıerln pullannı 
atıyor. A'qam ga7.eteslndc M. F. rü- .sa.blıktır. Akşam idaresine müracaat. mübadele ederim. Akşam gazetesinde 
muzuna mektupla mtirncant. - ı Telefon: 20681 - 8 (Fllatellst> :rümuzuna mektupla. mü-

BİR Tt.IRK GENcl iş ARIYOR - KİRALIK KAT - Beyo~lu Tünel ci- racaat. - 1 
Enlncnn fel!'ketzedelerlnden orta varında :Müellif sokak No. 20 evin ALMAXCA DERSı.ımt- Bir muııl
mektep der~de tahsili olan kim- llçüncü katı 24, dördünctı kntl 19 lira- lime çocuklara, lise ve üniversite ta
seslz daktilo blllr. Kendlstne mUnasip ya. kiralıktır. Takslnı Topçu eaddesi Jebelerlne büyüklere almanca. gramer 
bir 1ş arıyor, uygun bir ücretle 1nsa- Uygu!;\ apartıman kapıcısı bay :1ece- edebiyat ve muhabere derslert Vf'rlr. 
nlyet namına lş vereceltlerln Ak.şanı be muro~nat - 2 Adalar. Kadıköy, Boıtaziçlne ı:;idebl
gnzetcstnde E. R. z tümuzmııı. mek- AYAZPAŞADA KinALIK EV - Sn- llr. Metodlnn çok kolaydır. Sabah 
tupla müracruı.t. - 1 rny arkası sokağında ao numaralı ev saat 11-12 akşamlan 18-19 zn ka-
MAKİNE !FEN _ Memurluğu için, l:!ralı'ktır. On odnlı, kaloriferli, tnm dar Taltslm Sırasen•Uer No. 101 knpı 

iş arıyorum. İş vc.renln Akşamda t . N. konforlu, denize neznretıı ve bahçell- 9 'knt 4 Madam Siftnr. 
rilmuzuna mürncaat etnies1. dlr. Ynnındak1 Namık t'aŞn sokawnda 

7 No. lı eve müracaat. - 6 
HUKUK FAKtlLTESİ1''F. - Dev:ım 

eden blr genç perşembe günü miis- KİRALIK Gft.l.:EL EV - An'knrnda 
tesna. her gün Oğlcden sonra çal1410ak oturan bir allenln İstanbulun en iyi 
için müesseselerde, yazıhanelerde, yerinde Sultan Ahmet parkı üstünde 
nvukat yanında. ış arıyor. Ke1'll gös- güzel blr evL 12 oda, talorltcrı. par
terlr. İstiyenlerln A~'da H. T. rll- tcsl, lüks ve servis bruıyolan, teras 
rnmuna müracaatı:ı.n. ve balkonları. revkıılüde güzel bahçe-

si ve bütün konforu ile !dcal blr 

2 işçi AR.YANLAR mesken telefonu var. Esas cephesi 
- pakra, blr tarafı denize ikl yüzü 

bahçesine bakar, yarlık kı :tık bir 

~---------~---

BAl'. \"E\'A RAYAN ARA~IYOR -
Harita ve etüd tersimat işlerinden 
r.nlıı.r veyn nz ihtisası olup ta bu işte 
çalışmak 1stl'ycn bay veya b:ı.yan arn
myor. 1535 .posta kutusuna yazılmo.
sı. 

vlllA. Toptan veya kısmen kiraya. ve
rlleblleceğl gibl eğer k:lrocı sayfiyeye 
çıkar ve isterse yaz aylannda blr 
kısmındn ev s:ıhiplerlnin ikameti 
şekline görede nnlaşm:ı y:ı.pılablllr. 
Her gün saat 12 ile 14 arasında 44602 
numa.ralı tclclondnn 45 numarayı 
lsteylnlz. 

FRANSIZCA İNGİLİZCE DERSI,R
Rİ - İngilizce ve fransızcayı ilerlet
mek için tecrübeli bir matmazel tara
lmdan iyi bir metoclln Öğrenmek ıste
Ycnlerln Akşamda X. B. rllmuıunn; 
mektupla mıırncnatıan - 2 

AJ,l\IANCA DERSLERİ - Usulft 
tcdrlsl mükemmel olnn bir Alm~n ba
yanı almanca dersleri vermeklcdlr. 
Mobllyaiı güzel, temiz oda kiralıktır. 
Pazardan maacln her gün sa:ıt 3.~ den 
'1 ye kadar. İsUklfil caddesi 1S3 Ha
san bey apartımanı 2 el m erdiven ı 
kat 6 numaraya müracaat. - '.!: 

PUL MtlBADELESJ - Gönderilecek 
Tür:k pilllan mukabilinde ecnebi pulu 
göndermektevim. Saffet Balcısoy, Nl
şnntaşl Ofü:elbnhçe sok. Nilüfer np::ır
tunanı !5/ 1 - Ist.anbul. - 2 

l\IEKTUPLAJUNIZI AJ,DIPJNIZ 
Gnzetcmlz 1darehancsl.n1 ndrcs 

, olarnk göstcmıl$ olan knrilerl
mlzdcn 
S. P. - A. K. :u. - S. B. - O.P -
B .O. - ZB. - Bertin - Çiftlik -
Stajyer - l\f. H. - 333 - :r.ı. s.
A. K. D. - K. H. O. - L.l\I.S -

• M. l\f. - 111. T. R. 
namlarına gcle.n mektuplnn id:ı
rehanemlzden nldırmalan rica 
olunur. 

Yann sayfiyelerde ho§ \'akit 
geçirmek için meşhur 

bıecburiyetinin şartlarını unut- )aylıkla bertaraf edilecektir. Avrupa Edeb: hatıralar 
ll'ıaınak gerektir. ilctisadiyatı g.elecek ıenelerde istih- Hüseyin Cahid 60 BiR BAYAN ARANll'OR _ Bir SA'l'JLlK HANE - Be~!ktaşt:ı Turk 
İn ·ıt S tı · al besi sal ile istihlak arasında bir muvaze- ıc k b. · mu------'- İst.anbuldald yazıhane- Ali mahallesinin ı:: ... ır Nedim soka:ınn -

BİR GEKÇ AI'..ANl~OR - Bir tlcn
rethanenln ayak işlerinde çalışmak 
fizere Uk tahsUlnl bıt!rmlş blr gence 
ihtiyaç vardır. Taliplerin <Galatn, 
poota tutusu: 153l)e yazı ne şartları
nı blldlnnelerl. - ı 

İl1 BİU Aiı,'E SEZDİ?\'DE - Mo
ibilyalı, balkonlu, manzaralı, bany!l'lu, 
Şlşll enddesl llzerlndc ı - 2 oda ehven 
kiralıktır. İstiyenlere yemek verllcbi
lir \'e çamaşır yıkanabilir. Akşanula 
P. R. rihnmı.ına mektupln miirncnat. AR SEN 

LUPE 
lll gı er~, ovye enn g _e • ne hasıl olacalc şekilde ıslah edile- ., uruşa tam ır roman ese.n slnd~· 1şlerlle meşgul Ol!lcaktır. da yent 106 num~lı maa ba~t>btr 

is ter, z1ra, bu sayede, duşma· cektir. Dipsiz kuyu Va-Nu 25 Daktilo bilmesi şart değildir. Istedlk- bap hane acele s:ıtıhktır. Talip ol:ın- Büyük ve heyecanla roman 
serisini okuyunuz 1 nı Almanya mağIOp olacaktı. Bu B. Hitlerin telgrafı P~pe pırlanta Va-Nu 25 Ierl nylık ücret. mümkünse fotoğraflı ların her gün saa t 16 dnn 17 ye kadar 

lığurda elinden her geleni yap- Kn.~;-L- f 2 (A.A.) _ Kö- lki cinayet gecesi ve hayatları hakkında tafsirntlı mek- Ankar:ı caddesinde 44 numaralı ha-
...----""""'ö H k F ·d 2 tupla Gıılata posta tutu.su ııso ye neye müracaat etmell'rl fltın olunur. 

~ak istemesi de gayet tabiidir. nigsberg" de 29 uncu şark Almanya r.: h i d~et en un 5 müracaatlnrı. - 6 ŞE~'"ZADEBASI "e '""hut B~'AZIT Bu seri 6 l:üyük ve resimli dit tir . 
._.u ha!dn, yapılamıt.•an şey, elden Fuarının ar•lışı münasebetile Alman .aracaa me ın esrarı .... - • • .ı.. r.ı 

'" J ...- Vi-NO 25 HUREBBiYE ARA?\"Il"OR - Fran- CİVARI iDA - 50 _ '70 ldşt alabllece'ıt Beher cildin fiati 80 kuruş. 

• 
telrniyendir devlet reisi Hitlcr fuar komitesine 1 Kardeş katili Vu-N'1 2S mcayı çok iyi bllm~ ve iyi referans-, büyüklükte yurt olma~ elverişli ki- ' 6 Cildlik takımı 
~ · aşağıdaki telgrafı çekmiştir: ınr vermesi şarttır. ıstetlilerln 15 bi- rnlık bir bina arn.nmnktadır. cKfırgir 

den gelenden fazlasını yap- Alman askerlCTinin kahramanlığı 1 Tevzi yeri: rlnclteşrtn çarşamba günü öğleden bina ternlh oıunur.a Bina sahiplerinin : birden alanlar için 
ll'ııya çalışarak, yardım uğurun- ile şarkta yaratılan yeni vaziyet AKŞAM matbaası evvel Tepebaşında Brlstol otellnde a23268,. telefon numarasına müroca- ı' fiati: 4 liradır 
da büyük fedakarlıklara katlan- 29 .un.cu .~r1'.t Almanya fuarın.a. çok 

1 
bay Zeki Aykana miir.acaa.Uarı. atları. ('3884) 

k a kl d ı t cAKSAMıt karilerine mahsus Tevzi feri: AKSAM matbııası 
l'l::ıayı, hnttA her türlü tehlikeyi genış 1 tisa 1 topra - ar a yem ış e • 1 y\fu)e 20 tenzilat lmpouu ERKEK \'F.YA KADL~ DAKTİLO KİRALIK - Tophnne - eski SaUy.:ı tel: 2068 1 
~Öze alarak · ı ri atılmayı kimse me kaynaklan açmaktadır. Bu gay-- r.o. mal ACELE ARAJll"ll.'OR - An'karnda bir binası yanında depo, k:ıla.!at yeri, de-ı---------------1 
'-• ı e . retlerin muvaffak olmasını dilerim. "' ım dairede A.,,,..., __ ,_ .... ·"-"-tllodan llyn- niz hamamı olarak kullanılır nrsa y d 
·•nınseden lstiyemcz. Bilhassa, ~......., ..... ~ üz 4 virmi iakonto kuı>onu 
llı .--------------------------~, katına göre Steno - dnktlloya 170 dl- Satılık yazı maklna.sı da vardır. Tc-' Bu kuponu kesip cAKŞAM anevt bal...-ımdan, vaziyet öyle ı İ I l ,.er daktilo"" so Ura...,, kadar ücret ıeron: 40023. - 3j 
d .t bul Beıedl.yesı· ı· a"'n an " .,- J- Matbaaeı Kitap servisine• ge· 
eğildir. Sovyet Rusya, Alman- an verilecektir. İsteklilerin 15 teş;in!ev- _ 1 

,. vcl çarşamba günü akşamına kndar SATILIK MERA - ~o~ clv:ı.nn- tirir veya gönderirseniz fıat 
Janın taarruzuna uğradıktan Beşlkta"şta Abbasağa mahallcslnln Rum mCY.arlı~ sokağında l parsel nu- hal tercümesi ve bonservls suretlerin! da yirmi dort bln donumluk Man-

1 
üzerind1;:r. cıize yüzde 20 iskon· 

Sonı-a, hadiselerin zoru altında, marnh ve 425 metre murabbaı sahalı arsa satılm:ık üzere açık arttırmaya ko- açık adreslerlle blrllktc <K.B.KJ rü- datl'pe m.cre.sı satılı~ olduğundan t:- ı '° vnpılecaktn. 
ı nulnıuştur. Tahmin bedeli 435 lira .e ilk teminatı 32 lira 63 ~mnıştur. Şart- u ıerın kimyager Husamcddl m flıc::ı!r!E~G~Rıa!al:Slfn~"-

n:ıme Zabıt ve Muamclftt Müdürlüğü !kalemin e co e · .uı e Jerl. .racaatınrı. Emlnönu ~ml5.k ve E;yt:ım ngi)terenı'n mu- ttefikl olmuştur. d ··rill· bilir n..nı 271101941 muzu alt.ındn gazetemize gönderme- P . _ ne u-j li 
Ondan biraz evvel Almanya ile pazrutesl günü saat H de Dulmt Encümende r.ıpılacaktır. Taliplerin ilk te- -------------- bankası karşısındn 17.zct bey hanı 
harp sahasında jc: birliği yanmıc::. mlnat makbuz veya. mektupl:ırlle ihale g{inü munyyen santtc Dnlml Encü- GEMLİKDE _ Bir ynğ fnb!rkası ikinci kat No. 6 _ s 

r: _,...., Onur 

t :." ı-·~ mende bulunmala.n. (9008) .... _ bl d 1 
ı. Unutmamalı ki harbin başın- !tln tccrübe&UU bir müdürle r e . . 

danbert ~nk ba<:"lnn kalan +-gı·ıte- muhasip nranıyor. Mektupla İstanbul SIŞI.I'DE - MobUy:ılı klrr.lık 5 Ora öy 
Şifa Yurdu 

"" r-~ .uı Devlet Deniz Yolları İşletme Umum Asmnaltı No. 22 ye münıcant. - 2 odalı ev. Fazla tarsıfüt ıçın 81189 
te, bizzat Başvekilinin söylediği No. ya sant 8 - '11 nrasındn t~lefon 
Ribi, kendl vatan müdafaasını Müdürlüğü llanlari 3 - SATILIK EŞYA ediımcsı. - 2 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güz.el manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

'Pek geç ve güç hazırlamıştır. İn
gilterenin varlığı, bu harbin ne
t.ıcesine bağlıdır. Harbin neticesi 

ıse benUz uzaktır. Sovyet harbi, 
hAdısenin muazzam akışı içinde 
bir safhadır. İngiltere, kuvvetin-

den hiç bir şey ekslltmiyerek bü

)'ük neticeyi önlemeye ~alışıyor. 
Yardım dAvasını bu gözle gör-

2lıek icap ettiği kıınaatındayız. 

Cl:ecmcddin Sadak 

Irak ve lrandaki Japonlar 
Benderşahpurda 

f 'f ahnuı 12 (A.A.) - Irak ve 
tl!lndaki Japon tebnnsı memleketle

rine dönmek üzere Benderşahpura 
Ritın.j !erdir. Kutlüı müftü.sünün de 
Afsııni:Hana geçtiği ı:annedilmekte· 
dir. 

ADALAR • ANADOLU - YALOVA HATTI 
TARiFESİ 

Adalar _ Anadolu • Yalova hattında. 15 Blrlncl ~rtn &41 tarihJnden ıtl
baren tatbik olunacak Sonll&lı.ar ve Kıo tarifesi iskelelere asılmıştır. (9111) 

SATIUK MOTÖR İLE İŞLER OT 
BALYA MAKİNESİ- Müracaat: Ga
l:ı.ta Fermenecller 50 No. Türk maki
ne evi. - 6 

ÇİFLİK ARANIYOR - İstanbnl ve 
civarında çifllk satmak isteyenlerin 
mevt:ı ve hususiyeUerlle mlkt.;J ve 
asgari bedelini Akşamda ~ifllk adre
sine bild1rmelerl. - 2 

SATILIK NEZARETLİ nA ... · .E _ her türlü hastalara açık husuıi 
DİKİŞ ATELYELERİNİN NAZARI - ., S 1 • • 

R • l" ~ • d · o...ıtan Selimde""-'--"" Yanus __ .. _,_ hastane. inir erını ve yorgun· 
ı nb 1 M k L• - ı>iKIATINE - Yedi nded son sistem QW1 ........... .uwıuu ek ata u ınta a ıman eıa ıgın en: tam devirli müceddet dikiş makine- lesinde 38-40 nmnanlı ]2 od.'l - dört luğun\< dinlendirmek ve n &• 

Ftrab vapuru ha.diseGl.nde şehlt olan gemi zabitan ve mürettebat aJlele- leri toptan ve perakende olarak acele sofa _ iki hamam - ikl mutfak - t er- lııt: devrin; geçirmek iııtiyen· 
rtne ıeml ahlbl tara.fından verilecek lkramiJ'C mlktalmı gösterir mtttredaUı satıhktlr. Taliplerin 12 den u -e kn- iltos, clektı·it: ve çok ınezarett ha'l.1, 1'kl tere mahsus yegAne müesaese. 
lbste muhteYiyatl Beyotlu iiçG.ncü noterliğlne teslim edilmiştir. dar Fındıklı Setüstü mezarlık yokuşu a!leyl b:ı.rındınr, npartım:ın olınağn T t f 42221 

İst1hkak sahiplerinin muhakim1 aldeslnden 1stihsaJ edecekleri ~raset 5 numaralı haneye müracaatları. müsait kelepir b1r hane sııtlhktır. iİl••!Dİiııemeıi!ıiioıinii:llıilH•••• .. 
lllmile meztdr noterllğe müractıat ve ıısre<ıekl Islmlerl hizasında gösterilen _ 1 İçindekilere mürı::.caat ve e!071h te- ıımım•:mıanm~••mB•I 
miktarın hl~ iblr YC-1'11 kaydına tabi tutu1mıyarak tam;unen lüzumu tlnn ------- - ------ lt!!on Abdi beye. - 1 l3 4*6 bfi ' mw 

olunur. cs35b SATILIK OTO!\IOBİJ, - 7170 t.t- l\İR.r.LJK EY - Anndoluhlsarınd:ı. 1 

pinde. ynlnız 17000 Km. yapmıs , ye- ı. .. l:clc ü t.ündc dört tnraf nezaret fcv- 1 
dek liistH:le beraber, l:np:ılı. 4 kapılı, kt'li.de dört oda bir ~ofa clh:ı.nnUm:ı LABORATUVARI 
beş kl{ilik, gayet idareli V<-' pek t .. mf-1. b;r t:ı.şlık t ekmil ayrı bir bölük ell'k- 'ı 
\·azlyette, ı adet • l't-"'RC~J)rg,, :Ren., tr le t . !'kos ıs Urn klro<:ı lc;kt"le me. Cerratıpaşa hastanesi bakterı· 
otomob!ll sntılıkt:r. 1<-t ')ycnlerln muru hnv .A hmede müracaat. roloğu kan, idrar, bnlgn~. 

ı - Orman umum müdürlüğü teşkilatındaki 10 lira maa;lı vem 5J lira 42Cil3 telefon No. sın~ mfi raca:ıtb- --.------------ mevudı gnita tahlilleri ve (id· 
aylık ücretll vazifelere müsabaka ile memur alınacaktır. . 1 n . - 1 rrıns:.ın - Kerestecilerde bal Taı "'&tıtasile gebeliğin ilk ~ün· 

2 _ Yazılı müsabaka imtihanı 17/10/ 941 cuma günü saat andıı Ist:ı.nbul 1 km~:ı:mf'.ı., ot,Je, npartımana, yaz.ıl1:ı.- lerindt kati teşhisi) yapılır. 
VH!yet kona~nd:ı yapılacaktır. SATIJ~IK Tnl\KTön - Olu ~ nltı 1 ne h er h:! elverişli geııL~. 24 od:ılı ne- BeyoE;lu. Taksime gideı kcn 

3 _ T&llplerln ınıUhan gününden evvel nü!us kft~ıdJ, ~sll~ derecelerlnll beygir ku\Vetlnde p~k az ~!lllc'!1ılmı~ ~reuı /ı ltm:i:ır bcnı kirnlıkl1r. Ucr -'\eşclil sokağı Ferah apıır:ı 
ve askerlik duruml:ı.nnı gösteren vesiknl:ın, sıhhat raporu, h\Lmulıal m:ızbıı- eFord3oıın mnrka blr trakt?r sntılık- 1 saat g5rülebi111·. Emh1önü Küçük Mü-

05 3 tası ve dört kıta fotoğraflarmı blr arzuhale ekliycrck İstanbul orman mu- tır. T:ı~lp!cı:,: s.rk~c'd~ .. Ş:ılı 1np:-şa) tıfirdııı.r h:-.n Met.met Bayrnksana mü- llıl••m•all:ııl!ı.•T•d:t:~!:c:!4Bl!42'.lll!F' 
dilrl1et.ine muraeaatıaa. l90SG) oteli ınudüru <Asıma.) aıur3Ca:1Uarı. rncnat. TcU: 2399i 

İstanbul Orman çevirge Müdürlüğünden: 

Müsabaka ile Memur Alınacak 

Dr. F ET H i 



Sahile a 

Ba~dl~nezle,grip,romattzma 
Nevralji, Kırıkhk ve BUtUn Aarlları Dertıal Keser 
icabında giinde 3 .... almal»lllr. TAKLITLEBiNDBN SAJDNINIZ. Her ,.,ıe Pulla Kutulan ....... ..,...... 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

1941 yılmın 15 inci tetrinden yeni ilina kadar pazardan batb sinler 
için ilk ve son liareketleri gösterir klılık evkat tarifesi 

Jlfo. Yollar İlk blklt lon blklt J!f.. Yellar tik bOat Son kalkq ... -"4U - Tünel 1.10 23.30 ... IJ 18/a Tablnı • BeJmt UO 19.32 
ıo Tünel - Şişli ı.so 23.50 -;;. ~ Beyazıt - Tablm 8.03 20.0ll 

·----------------···- G) ·---
11 Şi.tll - Beyazıt 6.25 22.0'1 ~ A 19 Kurtul\1.1 - Be:vazıt 8.15 22.15 

1 
____ B...;;e,azı ___ t _._ş.;;..1ş_u ___ .,_.os ____ 22_.so __ 

1 
G) Beyazıt - Kurtulut '1.00 23.00 

12 Faltb _ Harbiye 8.15 :ıuo W> 19 a Şlfll cdepcb Em.ln&:ıtl 8.12 7.00 
Harbiye _ Fatih 7.00 23.30 Emlnöntl - Kurtulut 8.45 20.05 

KurtulUf - EminOOi 7.05 19.33 
-----~--------------------·•---··-----23 Bebek - Eminönü. 6.30 22.50 

12/a Ak.saray - Harbiye 8.20 22.zı !!' •;; Emln6ntl - Bebetı: uo 23.30 
Harbiye - Aksaray '1.03 23.10 .., •• Bebek • Beflttaf auo 

~ -·-------_...;;~....:....---------..:...:.:.=-·---------------------·~ ~· H Maçta - Tünel U.53 23.2t ... G 21 Ortaköy • .Atsa.ray 8.28 19.35 
Ttinel - Maçta 20.H 23.45 .,._ .O Alı:.sara7 - Ortaköy 7 .CM 20.20 

~ ~·------_;._ ____ ..:._~:.____.:==-
16 Maçta - Beyazıt 8.20 23.23 c:z:3 .. , M Beflkta.t - Fatih 6.30 19.48 

ÇOCUK llAS'l'ALIKLABI 
M'VTF.llASslsı 

Dr. NEVZAD ZIYA 
C.pJoi)a Zelö Bey apmtmwn 

3 üadi bt 8 No. 
Her tin 14 d,.. 18 se kadar 

DİKKAT: Çalınm•ıbr. 
23 eyliUde Bultanhamam civarın

da bir bllrodan tahve rengfnde, 19f
faf; 8 numaralı altın ucu blma tn
ceye Qall edlllr, mtlretbp alma ter
tibatı oıtanınut BYeqaıp maıb1ı 
dolma taJMnlm oaI1nm1,fbr. İbbar 
edene 5 (bef) un mflklfat verllecetc-

U SABAH, öGLE· VE AKŞAM 

t1r. _______ .............................. ~. 
.ure.: Bay llilml Manamrlwı ~ 

_ .. hm._ ... ::___ 011 TON OT ALlllACAK 
eah~:~~~.~attı 1 -Sümer Bank Beykoz Deri ve Kundurt 

OPERATÖR hoLOG Sanayii müessesesi Beykoz fabrikasının iskelesinde »" 

sabret, mesane. idrar "' 
tenasül yallan haatalıklan 

mOtehassım -Beyottu. ı. BanJrası kaql-
smda, Emir Nevruz aoJmlı. 

Panatya aprl No. 2. 
Tel 42203 

yılda teslim 10 ton balya halinde (Şartnamesi. müdi11'11""' 
mlzde görülmek şartile) ota ihtiyaç vardır. Taliplerin ınl
racaat ederek şartnameyi görmeleri lAzımdır. 

2 - Yapılacak teklifler 14/10/ 1941 tarihine kadar :tapala 
zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer Bank btnasıJlCla 
satınalnıa müdiriyetine tevdi edllmlş olac{Lktır. 

3 - Teklif verenler mat bedelinin yüzde onunu snmer Bank 
İstanbul şubesine teklif mektublle beraber tevzi etıneıed 

DOKTOR 
--.. -------• lAzımdır. 

Emin Şükrü Kunt 
iÇ BASTALDU.ARI Mitebaam 
Yenl muayeerihane ve evt: Os
manbey, Bomontı tramvay dura
lı No. 287. Telefon: 81784. 

RERGtJN 1 DEN SONRA 

Fevkalade Fırsat 
İ8tanbul'un en mefhur Terzi ve Şaptacılanndan ahnmıt ve raJt!!! 

bir mevsim giyUmLt gayet şık ve Müstema Model tuvaletler, Rob ~ 
Manto ve Şapkalar pek ucuz rıatıa satılıttır. Her giln Beyoğlu~ 
caddesi Yeniçeri ataaı (Bati Venedlt> sotatmda 26 No. da birinci 
müracaat. 

Beyan _ Maçta •ı.os 23.05 Fatih - Betı.tta.t 1.12 20.30 

18/a Şlfll cdepoa Emln&ıtl 6.30 7.0'1 ------ Lokman Hekim Veteriner Fakültesine talebe alınacak 
Eminönü Maçta '103 2008 ~ ·- 12 Toptapı - Slrtecl 8.20 22.33 
ııaçta - bıınönı ,:ıc, 11:38 f ;ı ı---:-:--Slrtec __ 1_-_~_op_ta,_Pl __ 8_.s_2 __ 23_.os __ 

1 
<Dr. HAFIZ CEMAL) Yüksek Ziraat Enstitüsünden 

1'1 Şilll - Sirkeci 8.55 19.35 • i il Yedlkule - 8lrbc1 8.15 22.32 Dahiliye mütebauisi 1 - Görülen lüzum üzerine Veteriner faltillteslne yeniden bir ~ 
____ Slr:_ıı:_ecı - Şlfll 7.25 20.oa .= ..Q l--::-=-Slrk-:-ec_ı_-___;,:~..:..edltul.:;.;;:.:::e.:.._ __ a.=t:.:7 ___ -=23:.::.l::O_ l>İnn7olu t04 daha talebe alınmak üzere )'eni bir mtlsabalta 1mtlbam açılacattır. ~ 

17/a Mectdlyetöy - Em.lnöntl 8.20 19.20 ""11' !.. l'1 llcllrnetapı - Slrtecl 8.15 22.42 Muayene aaatleri Pazar hariç k 2 -1~~~intlhana gireceklerin tayıtlann~,1.:_~evvel Ml de 
Bmlnönfl - MecJdJ7*07 8.53 19.53 ~ _.. sınecı - Edlmetapı U5 2312 her eü. 2,S - S Tel: 22398 ca 3ve : ,:::9' !evvel lantarlhlnde nihayet ve~ucçça~:._.,. bul · -~•..-

• 
................................ .;.. .... .;.. ............ -.-. .. -. .. -. ..... · .. ...I -MIOllÇmezunuo veolgunlutlmtlhanınıve.uuw unan~ .. Iİlll•••••••••• aşalı.da.ti tarlhlerde lmtlbanları yapılacaktır. 

Asid Sulfrik ve Super 
Fosfat Fabrikası 
INŞAATI EKSiL TMESi 
Sümer Bank Umumi Müdürlüiiindenı 

1 - Karabükte kundacak olan Aaid Sulfrik ve Super foefat 
fabrikuı inıaah vahit fiat •aa w kapalı zarf usulile ebikmeye 
konulmuıtur. İıbu inpatn muhammen ketif bedeli S42, 116.46 
liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Sümerbank muame· 
lit tubeainden almaDilir. 

3 - Ebiltme 2 7 birinci tetrin tarihine müaadif pazarteü sünü 
saat on altıda Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünde ya· 
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 2S.43S lirachr. 

S - l.tekliler mükellef ewalu meyanına timdiye kadar yapmıı 
olduklan bu kabil itJ.re banlann bedeUerine. firmanın teknik 
teıkilAtının kimlerden teıtekkül ettiiine ıve hanai bankalarla mu· 
amelede bulunduklanna dair veailcalan koyacaklardır. 
6 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale sünü 
aaat on bqe kadar makbuz mukabilinde Aakarada Sümerbank 
mubaberat müdürlüğüne teslim ediltcektir. 

7 - Pos~a ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale aaatinden 
bir ••t evveline kadar selmit ve zarhn kanuni ıekilde kapatıl· 
DUf olmaaı lazımdır. Poetada vaki olabilecek gecikmeler nazan 
itibara alınmayacaktır. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Yabancı dil öğret11wmi yetiftirilmek üzere açılmıı 
olan Fransızca, lnsilizce ve Almanca kurılanna 

, talebe alınacaktır. 
AbnacaJc talebe blr yıl ünlversltedetl yabancı dil turaıarma devam ede

petler ve alJUl vulyet nonnaJleştll1 taJcdlrde tahalllerhıl takviye etmet üze
re bir J1) da dllln1 ölrendlltlert memlekete gönderlleceltlerdlr. Her blrlne bu
rada ayda SO lira verllecettır. Seçme auıavlan 27 ve 28 blrhıcl tıefrln Ml pa
zartesi ve salı gflnlert İatanbUI tlnJverslteslnde yapılacaktır. 

Sınava girmek için : 
Tilrt ol.mat ve Jerll veya Tabancı bir tolleJ veya liseden ve yahut bir öl

retmen okulundan mezun olmak llmndır. 
cOlganlut tart delildir.• 
Namzetlerin 21/X/Ml de ttntversltede muayeneleri :rapılacaktır. Bvlller 

alaramaz. 
Sınavda muvaffak olanlar t&bsll müddetlerinin lk1 mlll1 Maarif Vetllett 

en.rinde eaı1'M'a1t1annı taahhilt edecetıen:Ur. Kura talebealnln hiç blr lfle ~-,..-• 
Dı*11} oJmamuı .ntır. ır T. 1 $ B A N KAS 1 
nfll::::v;1:~~0~:-'i a~-~rmı:aı:~t:ı:. ·~~~~~"· ı Küçük taaamıl lae11tıplari 1941 ikramiye plôılı 

inhisarlar U. M••dU•lüVünden: KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağaltos, 

• 

3 bdncttefrln tarihlerinde yapdır. 
1941 iKRAMiYELERi 

= 2000.- Lira = 3000.- .. 
= 1500.- " 
=MM.- " =2000.-

" = 3500.- .. = , __ 
" == iMi.- " 

Saat: 9-12 

14 Birinci tetrln aaiı F1zlt Tflrtçe 
15 blrlncl tefrin çaqamba Kimya Bl)'OloJl 
18 birinci tefrin pertembe Cebir Yabancı dll -
4 - İmtihan Antarada Yiit.set Ziraat Bnstltü.sflnde ve tstanbulda 

set Ticaret mektebi tonferan1 aalonund& yapılacattır. 
5 - Tallplerhı rettörlüle mUracaatlan. et::J 
8 - Birinci mOabataya 1ftlrlt ıoın eylill IOllun& tadar taJıt 

talebenin hntlhanlan enelee llln edllell tarihlerde yapılacattır. < 

'l'tlrklJ'• O•mhurlJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
1tunı111 tarihi: 18& - Berm&Jell: 100.000.000 TQrk Ur&ll. labl" 

aJam adedi: -
Zirai" &tearl ber ani .................. 

Para blrUdlrenlere !8.800 Ura ikramiye t•I> .. 

ZJl'aat Banka11nd'\ kumbara.b ve lhbarlls ıuarruı hesaplarmda eD 
u IO ıır.w ti'uhmanlara 1e11ede 4 defa oetuecet kur'a De qalıdakı ~ 
C6re ltramJJe dalıtııac&ttır: 

' det t,• Urahk ... Ura ' .... .,.. . 
ı. 111. I.•• • • ı• ...... 

100 adet 50 liralık ı.• 111'1 
Dl ......... .. 
ı• • il ..... . 

nflnr•T: Beaaplanndatl paralar bir 1e11e toınde IO Uradan ..... 
ı4ft~:ver.lere ltramlye çıttıtı tatdlrde 1' 20 ruıuue verllecettlr. 
Karalar senede C defa 11 eyltl, ıı blrlndUnun, ıı mart ft 

J1 balnn taılblerlDcle çekilecektir. 

Milli Müdafaa Veki.letinden: 
Koııyada Kuleli, Attehlrde Maltepe Ye Bursa aaterl llaelerbıln ııer Of 

mııfuıa talebe alınıyor, 
l - Kiııell, Maltepe, Buna aaterl lllelerlnln her ilo mufına vı. ~~ 

Hl de bath1acat olan ıenı den dene.! için Maarif llaelerlnden ~~ 
orta metteblnl 1Jmıal ederet devlet olgunluk lmtllwılarmı muvaff~ 
verm11 olanlardan talebe almacattır. 

2 - Ahnaeat talebentn Tf1rt ırkından olması sıhbl mua,yenede ~ 
çıtmaaı ve 1atekU adedi ihtiyaçtan ful& oldula tatdtrde yapılacü li4fl/I 
auıavmda tuanmaa .ntır. 

S - Tahl1U tertedenler, her ne aebeple olursa olsun yquıı bilJlltıD• 
veya tfloftltmU. olanlar, bulundutıan otullann IOll amavlannda lpb .,.,. 
bfltthllemeye talanlar, J&llan. boylan ve atırlıtları ubrl llteler tallJDW' 
tındatl hadlere 1U'PD olmıJ&nl&r tabul olunmular. 

Bu hadler fQnlardır: 
L1se L Smıf 15:19) 
L1se II. Bınıf 18 :20) dahD 
L1le m Sınıf 17:21) 

t - Bu tartıan tafıYan 1.steltlllerln bulundukları yerlerin &sterlik ,.,. 
belerinden dJler taydl kabul tartlarlle mflracaat yollannın ötremnelerl ,. 
buna göre de taydl kabul tAlıtıarını girmek 1stedlltlert otuııara ıönderdl,.. 
lerl ve otullann bulundutıan yerlerde oturan ı.steltlllerin de gene 1/1. 'ter 
rln/Ml den itibaren en geç 10/2. tefrln/ 941 tarlhlne tadar dotrudan dal-! ruya okul mlldürliiltlerine mflracaatlan llln olunur. (1088-8111> 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idare•i ilinlan 


