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Üsküdar meydanının tan· 
Zİnıi ve asfalta tahvili 
nıüteahhide ihale edildi 
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Odun · sahcılarının beyan
name verme müddeti bu 

akşam bitiyor 
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Odun ve as:falt 
toık • 

h.Yı k Unç bir kasırganın dün- sında nasıl mantıki bir münase-
tta O<l k.sıp kavurduğu bir zaman- bet bulunabilir? 
dUdip_;::ııa asfalttan dahi bahse- Bu bahis etrafında okuduğu
~ ~ e hayret etmemek lflzım- muz, hayıf şiddetli yazılarda aşa
\ü~ Unlar da bizim dertlerimiz, ğı yukarı deniyor ki: Odun nar
l!ı!nA • f~kat için için taşıdıkları hı meselesini halledem.iyen bele
\terııe .itı~rile mühim sayılacak diye, Beyazıt meydanının o güze-
İsta 11

rnizellr. Jim parke t~lanru söktü, asfalt 
~ llbuıaa bir odun meselesi döşedi. Bu olur mu? 
\ar~1~un satın almak ihtlyaclle Bir defa, odun narhı, İstanbul 
da • aşan bir insan olmasanız valisi ve belediye reisine düşen bir 
la~ı~~ze~ıer, her gün size, ilk vazife değildir. Bu mesele, kanun 
)'au dr~nde, memleketin en ha- mucibince, onrm sal8.hiyeti ve 
'ini Yası olarak odun mesele- mcsuliyeti haricindedir. 

•.ioUiu 

e ICasımov 

l\Ioskova etrafındaki vaziyt'ti ve foanıız istikametlerini 

fu]{j:ın~rlar. Hakikaten, oldukça Bundan başka, eğer ileri sürü
lldtın ~ır mesele. Bir şehirde len mantık doğru olsaydı, yani 
tııaıı11 ,~1bi.' en basit bir istihHik 1 odunla asfalt arasında - lojik 
llıek, t fıatini yanlış tesbit et-I dilince - bir cdlliyet» veya ıttera
lea_hrıtt~~lka bir müddet, odunu fukıı münasebeti bulunsaydı, hü
~Ut ginden fazlaya sattırmak, j kümlerimizde şu neticeye varmak 
aııası - bu mühim ısınma va-ı lazımdı: Odun işi iyi şekilde hal
f!tlert.>~a ayrılmaz eşini de ilave ledilseydi, Beyazıt meydanının 
~lğ1nde- fıkarayı b~ s.~rt .. kışın J kaldırımlarını sö~ü~ a~.falt döşen
tııknıak Od-~~.suz komurs~z bı- 1 mesini mazur gorurdük. Yahut, 
lltıı g :·· Butun bunlar, dunya- 1 şayet şu Beyazıt meydanının mil-
de\'ti eçırdiği bu en büyük buhran' vonlara mal olan asfaltı gözümü- =========================== 
tlir. ;de, affedilir kusurlar değil-! ~e batmasaydı odun gibi basit, 
tı~11 Unu kabul etmemek imkan- fakat halk için hayati bir mesele-

gösterir harita 

liaıı~ 1 
deki ncemiliği affeder, geçerdik ... 

llıtı ba ın nıenfaatini, kaygıları-ı Bu mantık. bize doğru görün
llıatb Şlnda tutması lazım gelen 1 müvor Bunlar birbirile alakası 
bıresı1ıat, odun meselesine ilk sa- ol~ay~n rneseieıerdir şu halde 
1~· nde ve b k 1 · d ı · · · ' 
l(l ha aşma a esın c en d::tha mühim, hatt~ çekınılmesi 
"" tflerle b .. ..k i ı 
•

41eliafr. B en ııyu yer. ~er-1 bizce daha zaruri, zararlı başka 

Moskova'ya 
100 kilometre 

mesafede 
çarpışllıyor f!tleılnı. ki unu anlıyoruz, ve ıtı~at I bir nevi mantık işe kanşıyor. De

~! bir odun meselesınl niliyor ki. Belediye lüzumsuz ye-
erce d d "k ı ı . ' . taJt şe1..· e ı odu mevzuu o a- re ta~lan söküp, asfalt döşemek Al 1 A k d · • 

i;ı.. ~ "'ilde "-0 all t kte ~c·ız bı·r y •• •• •• man ar za enızı .~ • 
11 e me n n için masraf edeceğine, onumuz- • • 

l}ul'oruhlekanızmasını asla anla- deki kara kışta fıkararun kömü- mıntakaaında ılerlıyorlar n:· :ıadise, oldukça açı~tır. ı rünü düşünsün. Yazık değil mi, • 

11 hır de asfalt meselesı ka- bir çok zavallılar soğuktan titr.e- Almanların Sovyetlerden 1 
~ unu .hiç anlamadık. yecekler, ölecekler, üşümek, aç aldıklan eairlerin mik-

Sovyet 
radyoşu: 

"Ya zafer ya 
ölüm,, diyor 
İngil terede iki cereyan 

çarpıfıyor 

Efkarı umumiye henüz 
garpte bir cephe kurul
ma.!tna taraf tar değil tıın t azıt nıeydanındaki kaldı-1 kalmaktan beterdir ... Doğru. Doğ- tarı 3 milyonu buldu 

taıt d~arı sökülmüş, yerine as- ru, fakat meselenin şekli değişi-
~cla~e~~iş. Bazı arkadaşl1.ar yor, mahiyeti değişiyor: B

0
eledi- Bertin 14 (A.A.) _Alman or- Bern 14 (A.A.) _ O.F.l.: Ma-

llnb ayı belediyeye ve s- ye, bütün bütçesini içtimaı yar- dul arı ba•kumandanlıg-ının hususi kaleleri ekseriya Stalin tarafından 
ttl Yar • · h ·· tın· y 

tltlll'OrJa ısıne şıddetle ucum dıma sarfetmeli, olanca gayre ı tebliği: Viazma aahaaında çevrilmiş yazılan Praıvda gazetesi son baıma-
terclh r. Parke taşını asfalta sefaletin azalmasınıı hasret.meli- olaın düşman kuıvvetleri, şimdi kat'i kalesinde sivil muharipleri acele bü
hu~ edenler bulunabilir. Ya- dir ... Böyle bir meslek ve nazari- olarak imha edil?1iş bulunm.~ktadır. tün kuvvetler!ıoi lı:ullanmağa davet 
tuL.~~Ugünkü ahvali gözönünde .1 . •· .. leb'lir Hem oldukça Brianıık ceplerınde de duşmanın , ederek diyor ki: cDüşman Sovyet 
~lllt ye ı en suru ı . .. ..1 . d d d am etmek R 
~ • bu aralık asfalt gibi pa- parlak ve muvaffakıyetli bir mes- çozu mesı. ~ırma an ev d - usyanın kalbine, yani Moskovaya 
ı. Olan v .. b" . . tedir. Bu ıkı muazzam mey an mu- varmağa çalı:ııyor Sivil muharipler 
~lrı De . e mubrem olmayan ır lektir. En büyük mezıyetı halk harebesinde Alman kıtaları tarafın- . ..ı • b"l ·ı . · · ı t 1 
,.... ı::. rı bır kıl ·· · l • ıuJKerı ı gı erını ace e amam ama· 
"""ğı tik . a m~sı munasıp o a- tabakasının duygulanru gıcıklı- dan alınan esir miktarı beş yüz bini lıdırlar.> 
~leb·~ de, serınkanlılıkla ileri yarak kolayca hoşuna gitmesin- a:ımııtır. Eşir miktarı durmadan art- Moıılı:ova radyosu bu heyecanlı hi-
etınek 1

1lır. Her kanaata hürmet dedir: «Büyük caddelere, güzel maktadır. ,, t~~eyi neırederek aon~~?a ~bugÜ~-
~ Aııtndır. meydanlara ne lüzum var? Bu Doğu cephesinde harekat başladı- ku parol~ zafer v_eya ol~~ur.> <Jf· 

la.ı lltat, Beyazıt meydanına as- ·ı fık a kömur- dağıta- ğındanberi Alman kıtaları tarafın- yor. Hafif aanayı kom•erı Luk.in t ~.. para ı e aray . 
1 

• ,_. ·ıc Al 
5 

R ha ı 
~A : '40Şennıesine itiraz eden ar- . ihti dan alınan esır erın topyuun mı - manyanın ovyet uayanın ı ı-
"'QQ<l§lar b . lım. Opera bınasına yacımız tan üç milyonu geçmiştir. ca sanayi merkezlerini tehlikeye koy-
~ ~ôste' U ışe, daha evvel ala- yoktur, hastane yapalım ..• » rk 

14 
(AA) Lo d duğuınu kabul etmektedir. 

llarhı llnemişlerdir, sırf odun Nevyo · h. f"ll-. n tra- Oig-er taraftan Londra inkar kabul 
""' N -..ııdin S d k l"h" tt ma ı erıne ge en ti\.... :ueseıesinden dolayı kızmış ecmına a ab n~n saba ıye _ar R h . d b·· etmez bir kanşılı:lık tesiri albndadır. 

'""Unu,, rl ır ha ere gore ua cep eaın e u- ''k' • b" h . . t . .,o ar. Bu iki mesele ara- (Devamı sahife 4 ıühm 3 de) _ f 1. k de V'C eeli az mile- ı ıncı ır cep e tesısı mea eaı en mu-
...___ tund aadıyebt ~~r ez l d t lı: .. f t halif fikirlerin şiddetle çarpııtığı bir 

tar a a aşııı;a yer er e e aııu e - K .. . l ·l...c! • b. • • • ı1 mevzudur. omunıst er, cıuncı tr • k Al d 1 ~ miştir. Moskovanın zaptı ıçın yap an h . . ld'"" . .. Ur t ._ h ı; b" b h d - "t cep e tettıaı zamanının ge ıgııu aoy-• man os ugu :~k::dir~ ç~~üu ~~~:nlar0~:'kı:cı~ Jiy~reh acele. yardımlar ya~ılmaea-
ld etm k · · b"" ·· nı ıstemektedırler. Bu noktaı nazar bir netice e e e ıçın uturn Su d E •. b uh . • . A le d • 1 n ay xpreu ın aım anırının ~ılb A k b •• •• k ) • • gayretlerini sarf etme te ır er. de dahil olduğu bir zümre tarafın-

an yaDID n ara . uyu e ÇiSi Moııkova - Roılaıvl yolu uzunlu- dan müdafaa ediliyor. 

\ton Papen lzmı·rde bı·r nutuk so··yledı· ğund~ Almanlar. büyü~ kuvvetlerle (Devamı sahife 2, ıühm 6 da) 

«A.tat•:..u.. ht · · ı· d tut ·· l .. O.it .... R un mu efem eserını e ın e an un u 
'>1 er Ve ender görülür kabiliyetteki devlet adami 

eltl.~eketinizi, eminim ki, her türlü uçurumların 
uatünden afırarak saadetli ve refahlı bir 

istikbale götürecektir» 

ı:tllı~ ...... ------------------------------' dcnbcU: 14 (AA.) - Bir kaç gün-
ttı rı şch . . d akta I rırnız e misafir bulun-
l'lilc elç? ~nF Almanyanın Ankara bü
ltı.irPal 181 

• 
0 n Papen dün akşam lz

?tıtt er~• salonlarında mahalli hüku-
f, ıı::anı ·ı 
' 1tıe bi . 1 e Alman kolonisi şere-

r zıyaf )'· et vermiştir 
~·· ~•Yafette V 1· . . 

urnhur· a ırnızle Belediye reisi, 
;cami dı~et Halk Partisi müfettişi, 
"lı .. 1 aıre .... ··d·· 1 , r er·1 •uU ur erile banka mü-
ıc• 'Ve Al 
I il~ı '"-c le I ~an konsolosluğu cr-
l'ltıle- birlik~ onı mümessilleri refika-

\· ~i:vnf . c hazır bulunmuşlardır. 
Q'" • ctın 1 
2 ~:Viik l .. son arına doğru Alman 
..... .:1 e çı.,ı r. p b" k ... ~ cd 'ln .ao•n ır nutu 

,-.. .. kerek demiştir ki: 
• 1 Ur ' 

~l'ltct ::veye celelidenberi lzmiri 
l>l'ltıdı>ııl: rn~k ve bu sur-etle gerek va

li aeh/ırn.n t•mnuı r.elmek, gerek 
l°'t'ı • •n gü .. ll"kl · · 1 •· .. ; e ı <'·ı•" ve Bıo ediye 
Si ... ""',. 1 1 'rl.ıc it u "'"• e '~·il· bu-; rılan 

alkınrnası eserini görmek 

istiyordum. Burnun İçindir ki, dün
yanın hakikaten en güzel ıehirleri 
arasında yer alan bu şehirde bugün 
darbımesel haline gelmiş <..: . ana-
nevi Türk misafirperverliği içinde 
bulunmakla bilhassa bahtiyarım. 

Birbirini anlamıyan ve yiyen bu 
alemde lzmirin çalışma ve barıs ha
vası, Türkiyeyi, şimdiye kadar karşı
sına dikilen bütün tehlikelerin arasın
dan sevk ve idareye muvaffak olan 
kiyasetli bir siyasetin nimetini biZ'C 
anlatıyor. Atatürkün muhteşem ese
rini elinde tutan ünlü asker ve ender 
görülür kabiliyetteki devlet adamı 
memleketinizi eminim ki her türlü 
uçurumların üstünden aşırarak saa
detli ve refah.!.: bir istikbale götüre· 
cektir. 

Milletlere tedrici ve muslihane bir 
tekamül çerçevesi içinde daha ziya-

(Devamı sabile J, sütun 5 &e) 

dar bır ceı>hede ılerlemışler ve Mos-
lc:ovanın takriben 1 oo kilometre gar- ... :1. k k a. I er 1 hında kain Mozai.k' e kadar gelmiş-
leıwe de geri püıkürtülmüşlerdir. 
Şimdi burada şiddetli muharebeler 
cereyan etmektedir. 

(Devamı sabile !, sütun 2 de) 

~ 

Yarın Akşam 

SES 
Sineması 

Açılıyor 

Y er•iz hücumlar 

Zaınanmm büyiik bir luunmı 
memleketimizde ıeçiren, beynelmi
lel kıymeti haiz bir Fransız ilian var
dır ki, uzun aemelerdenberi mevcu
diyetini Türle tarih ve mimariaine 
baaretm.İf buluıuo-or. Her biri üç 
bet okka ıelen ÜÇ bq cilt vücude 
cetirmiş. Bundan maada da sayısız 
makaleler kaleme alnut. Bahusus 
baklwnızda hüsnü nazarla hareket 
ediyor: Türklerin kendilerine bu 
bir aanat çe§nİleri olduğunu söylü
yor; hı.mu isbata da uğnlf ıyor. 

B. Gabriel ismindeki bu zat, epey
ce fasılayla, Cumhuriyet gazetesin
de iki hücuma uğradı. Bı.mlar yalnız 
kendisini değil, bizi de rencide eder. 

Mesaisi arasında, bir alim, bir 
edib yanllf da yapsa. ona karşı hür
mette kusur etmek bizim milli ter
b~emiıe yakışmaz. 

- !:.fatalara d~ ! 
- Onlan da diier alimler, tlile-

riz ki bizimkiler düıeltain. 
Sbake1peıare, Varıovayı ..ı.ilde 

sanıp limanına pmt.y~ di-' . ,. afaroa .a-. 

BU SABAHKİ TELGB.APLA.B 

Rus tebliği 

Mariupolu 
tahliye ettik 

Merkezde Rus kıtaah, 

anudane mukavemet 
ediyorlar 

Moskova'nın 
garbinde 

harp ediliyor 
M oskoıJa muhar"ebesinde 
Almanlar 10,000 tayyare 

kullanıyorlar 

Londra lŞ (A.A.) - (B.B.C.) Muha
rebe Moskovnnın garbinde ve nısıf Moskovo. 15 (Radyo saat 'l de> d d. 

Dün gece ne.,redllen Sovyet tebliği: daire şeklinde şiddetle evam e ıyor. 
"' Almanlar bu muharebede Guderian ve 

14 teşrinievvel günü, kıtao.tımız. bü- Raf zırhlı orduları ue 10,00:> tayynre 
tün cephe boyunca ve bilhassa Viaz.. kullıınırorlo.r. SOvyet . tebliğinde ilk 
mo., Brlo.nsk ve Knlinln istika.metle- defn zlkredllen Kalinln şehri Mosko
rinde dfu}manla şiddetle muharcbeye vanın 180 !kilometre şlmall gnrbislno 
devam etmişler ve şiddetli muharebe- düşüyor. 
lerden sonra Mnriupol şehrini t.n.hllyc Ruslar, Mnrlupol şehrini tahliye et.
eylem!.şlerdlr. Hava kuvvetıerlnılz tiklerini kabul etmişlerdir. Ukmynada 
12 te.şrlnlevvelde 27 sl. hnvn. muha- vazlyelt bulanıktır. Ruslar, Kınında 
rebelrlnde, 62 si yerde olmak üzere 89 Perekop bernıhında Almnnlann l.lerl
düşman tayyaresini tahrip eylemiş- lemelerlne mani olmaktadır. 
!erdir. Blzlm zayiatımız 28 tayyaredlr. Odesada Rumen kıtalnnnın cum'l 
14 teşrini.evvelde MOSkovn clvannda. & günü yaptıkları yarma teşebbüsü mu
düşman tayyaresi düşürülmüştü!. vafla.kıyetsizllğe ucramış ve kcndllc-

Sovyet resmi tebliği garp ccphestn- rlne ağır zayıata mal olmuştur. 
deki muharebeler hnkkındıı. şu tafsili\- Cephenin şimalinde Lenlngrnd blil
tı vermektedir. Kıtaatımız, düşmanın gesinde müdafaa vaziyeti gittikçe 
tnarruzlnnna anudnne mukavemet sağlamlaşmnktadır. 
etmektedir. Düşmıµun müdafaa hat- Ruslar. Lenlngrndın lGO kllomtere 
ıanmm derinlemesine ynmıak için cenubunda kain olup Almanlo.nn clln
insan, malzeme zayiatına ehemmiyet de mühim b!r üs teşkil eden Novgorod 
verm.iyerek yaptığı müteaddid teşeb- şehrini top ateşine tut.muşlardır. 
büslerde tnnk tuzağı vazlfesinl gören 

1 
Vlehy 15 (A.AJ _ Ofiden: Gelen 

derin hendekler, tank, kamYon. moto- son haberlere göre Moshova meydan 
sıklet enkazı ve binlerce düşman ce- muharebesi nznmi haddine vnnnıştır. 
setıerlle dolmuştur. Kıtaatımız, kah- Rusların şiddetll mukavemeti, Alman
ramo.nhkla haI'b ediyorlar. Almanla.- lnnn yenı ternkller ynpmalo.nna mft
rln 14 tcşrlnlevvelde zayiatı, 13,000 den nl olamamıştır. Şimdi Borodlno'da 
:J4nğ"ı de~lldlr. harp edilmektedir. Almanlar RJef -

M k a' d ·· Kallnin istikametinde yeni terakkUer 
os ov ya un kaydetmişler ve Smolensk - Moskova 
geceki akın Yolu üzedinde Mojnsk'n varmışlardır. 

Moskow 15 (Radyi saat 7 de) -
Bu sabahki Sovyet istihbarat bürosu
nun resmi tebliği: 14-15 teşrinievvel 
gecesi Almruı tnJ.7nrclert Moskovaya 
akın teşc'l:>büsünde bulunmuşlar, fıı.kat 
detı ateşimiz ve gece avcılarnnız ta
ra.tından püskürtülmü.şlerdir. Şehrin 
lmırlrie gelen tek tük Alınan tayyare
leri yangın ve lnf!Hik bombalan at
mışlardır. Hasar ehemmlyetsızdlr. 

Cephede Rus 
takviye 

kuvvetleri 
Şarktan gönderilen 

aakerler cepheye vardı 

Londra 15 (A.A.) - (BB.C.) Sov
yet resml sözcüsü dün gece aaerl 
:ır.azlyet hakk1.nda fU beyanatta bulun
muştur: 

- M\'.kova yolu, Almanlann ölüm 
yolu olacaktır. Almanlann Mostovayı, 
hiç bit zaman ıwaı edeml~erini 
blliyorui. Yaptıklin taarruzıU kendi
lerine pahalıya mal olmaktadır. Şark
tan Moskovanın müdafaa&Ul& 1.ştlrat 
için taze kuvvetler gönderllmektedlr. 
Bu takviye kuvvetleri, cepheye var
mışlar ve Moskovanın müdafilerinin 
yanında yer almışlardır. Muharebe 
sahnesine kar ynltmnta başlamıştır. 

Leoinorati'd~ mühim 
bir mevki ele oec~rildi 

Hclsinkl 15 (A.A.) - Salnt Peters
bourc kesiminde Almanlar, şiddetli 
muharebelerden sonra Urizk: kasaba
sının cenup batısında en ehemmiyet
li müstahkem mevzilerden birtni işgal 
etmişlerdir. Urlzk kasa.bası şehrin bir 
cüzü olmakla beraber Satnt Peters.
burg'un müdafaa mevzllemtn en kuv
vetlllerinden biridir. Alman kuvvetle
ri, bu kesimde şimdiye kadar müstah
kem hatlardan üçünü deim!.$ bulunu
yorlar. 

Karadenizde bir deniz 
feneri de ele geçirildi 

Bcrlln 15 (A.A.) - D .N.B . nln sall
hiyetıı blr ka"ya.na.ltta.n öğrendiğine 
göre, Alman deniz mu:ha.rebe kuvvet
lerine mensup kıtalar, Sovyetler tara
fından tevke:!Ade tahkim edilmiş olan 
Karadeniz sahilinin zorlukla vıı.nlabl
len deltalarrndan birinin münfcrtd 
bir noktasında Utn bir deniz fenerini 
eürettlrane bir hareketle zaptetm!f
lerdlr . 

L~nin'in naası 
Ural'a nakledildi 

Vichy 15 (A.A.> - Oflden: Gelen 
haberlere göre Lenlnln Mosıkovadald 
naaş! Ural dağlarında bir yere nakl&
dllmiştlr. 

- Zavallı kadını şöyle bir göğüslemişler, derken sol böğrüne bir 
yumruk, ayağına bir çelmel.. Üç kişinin aras111da sıkışmış bir halde 
kendini arabanın içinde bulmuş! .. 

- Kaçırılan kadın mı anlatıyor) .. 
- Hayır, kanml ... Tramvaya nasıl bindiğini anlatıyor! ..• 



Sahile 2 AKŞAM 
M 

Geceki ve ·au Sa ahki e 

Budienny aybolan bir eser Türk - Al!,11a 
orduları R d dostlugu 

Alman tebliği Ye e QU 58 
k •• k •• ı (.Saf tarafı 1 inci sahifede) 

Harp tebliğleri 

Beriln 14 (A.A.) - Alman tebliği: ço muş u de saadet, daha ziyade refah ver-
Berl Alınnn boUnn İngiliz ga,hUle Şeerimizde çıkan fransızca Re· mek arzusunun icabet&irdiği 6jya:ıet ı 
açığında kuvveuı bir hbnaye nltmdıı. v~7i ,alitC mecmuasının aon sayısında ötıedaaheri iki memleketimizi birleş-
9Cyreden bir kııfileye mensup cemnn Q691 ıRe~acı'ün tercümei haline dair tiren müşterek bir esnstır. Bizim tn-
18 bln tnoulk altı ticaret vapuru b!ı- :bir makıtle vMdı. Redhouae ismi rmimiz ve sizin tarihiniz 'birbirine 
tırmışlardır. Bütün botlar üslerine 'll.lemleketimizde mgi}izce bilenlerce ,pek çok benzer. A vrupanın ortasın-
dönmüşlerdlr Merkezde Almanların bfümnemek kabil değilcılir. Çünkü da rniJletlerimizin muhafazası için 
· Dun gece Almnn tayyareleri birçok d d rul 
İngiliz hava meydanlarını bombala- taarruzlarının ur U • onun yarım aaırdan fazk bir zaman asırlardanbcı:i savaşmak ~zlere mu· 
mışlardır. masına ralıMJıyor evvel neşrolunan ingilizce • türkçc, kadder ot.!u. Nruııl ki siz Türkler de 

Alman nv tayyareler!, dili b.-ıtaryn- 3" r tfukçe - ingilizce }Q,gat kitzıplarınm bundan ytHnİ sene evvel ocağının 
!arı ve don~ mensup topçu y.erini tutacak heaüz mükemmel bir parçalanmamıt ve yabancı mili-etler 
kuvvetleri dün Ma.nş kanalında. 31 İn- Stokholm 14 (A.A.) _ Tele- luga.t ~ıkmadı, ve onlara müracaat- aHtStnda nüfuz bölgeleri haline geti· 
• iliz tayyaresi d""ümıü,ıerdlr. Bir ı· ı· h • hab. • d B •- h·ı· ·· •-" · k 1 d L M il · ı 1- k Allnan tnyyaresl ~e dönmemLşUr. ~onata ın wıusı mu . ırı~ en: • u- -n a a mus .... gnı a ama ıK. a• r meml§ o mıı.sını ancnıı; ve anca 

Dün gece İngiliz tayynrelerl Garbi dienny ordusunun vazıyeti .çok cıd· kalede 181 l de doğup 1891 ile büyük devlet adamlarınıza ve Ana-
Almanyru:hl. -ve Almanyanın ş.Imal sa- c3i ve hatta ümidsiz addolunnbiliraıe ölen .sir James Redhouse'rin haya· dolunun kahraman askerlerine borç· 
hlllerindc bazı mevkileri bombardı- de Timoçenko ordusunun vaziyeti hndan kısaca bahaolunu.yor. J}u bi- lııeunuz. 
man et.mışlerdlr. Beş İngiliz tnyya.res1 tahmin edildiğinden daha nz mı feci- kayerun bizi alakadar eden en mü· Hakikatte tnrih bir tekerrürden 
düşürülm~tür. dir} Degens Nyhetıer·in askeri mii- him kısmı Redhousc'un bifkaç defa ibaretir. Bu dünyanın ,kendilerini 

tehassısı albny Bratfnın mütalaası, memleketimize gelerek muhtelif .iş- Allahın inayetile. denizler bfıkimiye-Sovvet tebliği Rmlann mukavemet kuvvetlerinin lerde ve bilhassa Babıalide çalışını~ tile ve cihan zenginliklerile imtjynz]ı 
henüz tükenmemi• oldug" u merke- olması, hatta bir ara on cfo• gören bazıları tarafından idaresine Moskova 14 (A.A.) - Sovyet ~le ~ ı 

nkti te'\Uği:· ziııdedir. kuzuncu asır ortalarında Osman ı Sir James Redhouse nrbk müsaade etmemeğe 'büyuk dev• 
13 1lktl\rln gecesi, kıtnatmuz bütfin Mamaab Rus gazeteleri. vaziyeti imparatorluğu :ile lran 'lirasında let a.damlan ve milletlerin nılıu az· 

ecphe boyunca diişnın.nla çarpışmış- te.blikeJj addetmekte ve bi. çok jsti- aktedilen mukavele müzakcratına lclınnıni <ıa btanbulda Yıldız kütüp- meylemiştir. 
brdır. Muhareb~ler Brlan.s.lt 1stllmme- kamctlerde Alman taarruzunun pfut- iştirak etmiş ve bu işle dört sene harıcaine gönderjyor. Rusyada, tP,rihin bir eşini daha as· 
tinde bilhııssa şiddetıı olmtı§tur. l:ürtülcmemi§ olduğunu k.AJtdeyle- Erzurum' da bulunurken bir lugat Maatteeasüf bugün bu on iki la görmediği en büyük meydan mu-

Moskovn. 14 (A.A.) - Öğle fızeri -- -•-~ - .:ı· 1 R 1 · • •· ·d· kitabı ile bir de Osmanlı dil gra· ld y ld L h · k. har ebeleri Türkiyenin de m-ensup ol-ııeşredilen Sovyct tebllğlnln btr illve- ~ır er. us g~te ennm ~ ı, ci den ı ız ıı.ütüp ane!tı ıtap· 
alnde şöyle denilmektecUr lımoçenlcoya takvrye kıtaatı gonde- m-er.i ( 1846 da Par is' de 'basılmışhr) lan ara.anda hiç bir eser yolr.tur. duğu Avrupanın akıbetini tay.in 

Sovyet topçuları ceph~nfn :şimali n1nıe.inde ve kıs mevsiminin hulul yazmasıdır; vakıa Redhouse·un Makale muharriri bize bu acıklı ederken de biz yine barış Ye refah 
ıarbi istikameti kesiminde t.:ıarruza etmesindedir. yukanda söylediğimiz iki büyi.k JU. haberi verdikten hemen •onra hugÜn l.İya.aetine hizmet etmdtten geri dur-
geçen düşmanı alPr zo.ylnta uğrat.mış_ l.Jcnjngrad bölge.inde ga.nmon. gati bu çalı,malann en başına ko- ~limizde bulunan türlc.çe - İngilizce madılc. 
l:ırdır. yeniden mukalıil taarruzlarda bulu- nulncak eserler olduğunu biliyor· IUgati neşredenlerin ellerindeki müs· Bundan dört gün evve1 Ankarada 

Birk:ı.ç gün içinde Alm:ınlnnn zayi- narak Alman kuvvetlerini bu mınWl- duk; hele türkçeden fogilizceye bü- veddede bulunan birçok taıiht, T\irlc - Alman ticaret anlaşmasını 
atı asgari 5 bin maktul ve yaralıya kacla tutmuşbtr. yük lugnt bizim eıelı:i eserlerde, me- cografi ve aair malumatı hazfettik imzıaladık. Burada propaganda yn-
~ır..nııştır. Bir Sovyet topçu blrllğl yn.1- sela vaknnüvis tarihlerindeki keli· ierini de söylemesine nazaran paraJc: misafirperverliklerinizi suiis-
nt7. tnışmn 18 tank dan topu, bırtaç Berlin büyük" elrimiz melere varıncaya kadar ihtiva et· 1 d. timal t · v• P d tahra topu, üç slp.ır hn.van topu ve 22 3' nsıl müsveddenin bun arın 1· e mıyece:gım. ropagan a yap· 
mitralyöz mevzii tahrip ctlrJ~r. Edirıı:ıe l.f (~) - Bcrlin tiği cihetle, İngilizce bilen gençler ne geçmif olmB.Sl ihtimali ha- mağa muhtaç değiliz. Size rakamlar 

Lcninarnd önünde Sovyet hava kuv- büyük elçimiz B. Hüsrev Gerede dün için Kamul'lar, Ahterikr, Burhanı tıra geliyor. Halbulci öğrendiği- ve a~tistikl~r vermeme ihtiyaç yok
'YCtlcrile topçu ve tank birlildt'ri fao.- a.kpm buray8 gelrrüıı, geceyi geçir- Katı'ları kanştırmağa lüzum bı- mize göre bu müsveddelerden, tur. Asıl olan hakil.:attir. Almanya
) yet gö~~ennl.şler ve .-Stromovın .. ti- dikten sonra bu sabah Bulgaristan rakmıyacak pek faydalı bir türkçe • in,Plizce Higati nqreden Y1 muhtaç olduğu feylerden mahrum 
pinde yeni ptke bomoordıman tayya- yoliyle Be:rlfue laarelı:et etmiştir. eser olduğunu takdir ediyMduk. Bi'ble Houşe müCS9C9esinde de bir bırakmak arzusundııııl doğan •un'i 
releri. içi asker dolu 120 kamyon, ben- Şimdi bu makale ile öğreniyoruz ki eser yoktur. O halde ba müsvedde· pazarlar, sulh avdet ettikten sonra 
zin taşıyan ıo sarnıçlı kamyon ve bir- k 100 Redbouse 185 1 8Cneeinde Paris kon- ler ne oldu~ Bunlan aramak bu- bir gün fazla ifliyemez. Hakikat ~u-
knç tank tahrip etmişlerdir. Mos ovaya k 

Cephenin cenubu arıbt .l.stikametJn- greıi müzakeratına da fi'len iştira gün bize d~en bir Tazifedir. Çün· dur ki iki memleketim.iz arasındaki 
de Sovyet han knvvetlerl düşma.n k•} ettikten sonr arbk İn.giltcreye av- k.ü müellif eserini 0 zamanki hü- iktüıat münasebetleri milletlerimizin 
tıtaıanna, tank kollarına. siper ha- 1 Ometre mesa- det ve Londra'nın Kill>mn mahal· kümdara göndermdde onu bizlere hakiki ihtiyaçlarına ve iktisadi bün· 
.an topu ve sahra topu batarynlannn f d J lesinde ikamet ediyor. Ye tür.kçe~ hediye etmiş demektir. Evvela müa- ~ne dayanmaktadır. İıte bunun 
ağır darbeler indJmı~lerdlr. e e Ç3rp1Şl tyOr cidden merak saran bu mt gene Hl- vedJelerin buraya gönderildiği ha- içindir ki §İmdilci buhranlardan ~on- 1 Hı:ıva meydaruılnna yapılan bir ta- gatç.il;k me:ıle:ğine dCV8n'l ederek berini tevsik etmek }fu~ımdır. Çok ra da yaşayacaklar ve aramızda en 
arruz esnasında g düşman tayyaresi (Baş tarefı 1 İnci sahifede) türkçeden in..,ilizceye. inmlizceden Lo- _ı • • 1 t kt B 
tahrip edHmlştir. Şimali gnrt>t 1.stikn- Briansk'tzı vnziyet karanlıktır. ., 0 • galip bir ihtimale göre eser nun- snmımı an aşmayı yara a.ca ır. u· 
metinde bulunan başka bir hava mey- türltçeye olmak Üzere go.yct mu· dan buraya· bizim ıef'.uıct vru:ıtasiyle nn yalnız hirıey ilave <'deceğim o dn 

Orel kesimi yapılan «iddel-li taarruz- f ı ,,_, ı· t d ba .. ba h-k· · · b b.. ·· b 1 danında 12 Mcsserschmidt tayyaresi ,,.. . . _ _ l\ssa :ııu ugn n Y?lzmaga §• ğönderilrnis olacaktır. O lullde u umctımın u ta ıı munn e et c· 
d "o"n-ılmu"ştu··r lara mukavemet eder gıbı gorun· lıyor. h "' • d --~-- . bu r· .,_un· a de 'n],.crm ... • husu dnk" u,,u · mcktcd. Almrulla Azak d . . . ariciye arttvfo e ~etin on ı11 oa rı ....--...... ı sun ı 

J J bl • ' ır. r emzı lS· Makale sahibinin ifadesine göre iki cildi getiren tahrirah bulun- sam.imi arzusudur. 
ta van te ıp,ı tikametinde bazı terakkiler kaydet- bu eserin türkçeden angilizceye olan mak gerek~r: bunun tahkiki ise ko· 1939 mayısında hükumetim ken· 
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Refik Halid müteroİJ". 
liğe kalkar · · · 

Alj - Hani Nasreddiıı ~ 
ya, yapacağı ev hakkında h~: 
bir tavsiyede bulunmuş. . cŞ<t' 
cŞuraya bir cumbn>: J6':°1:}!1D" 
raya bir tchni§in I> dernış.. :&!"" 
da. dostlarının arzu ettjğinı :ı; ~ 
rnış. Sonra onları davet eder ı;ıı· 
clı;ıte, görüyorsunuz. Sjzj~ ~ 
nuzu yerine getirdsn. Bir. ,1 
benzıemedi. Şimdt bu bın' 01 
müsaadenizle yıktırarak. ke0

1, 

bildiğim gibisini yaptırayı_ınde 
demiş. Refik Halld'in hali 
bunn benziyor. 

Veli - Ne gibi} ~ 
- Sayın üstada, öteki .. ~e 

cTürkçeyi şöyle yaz, bO>~ 
yaz .. .> Yok cistanbul türk~etı 
kullan 1 > yok: cEııki tabirler. 

0 
ayrılma I> diyormuş. Halbuki .t 

• artık hiç birini dinlemiyec~~. 
cKendi dilimizin tadına a 1 

,, 

lım I> diyor; ve Dil Kurutt1°011ı. 
öz türkçe saydığı kelimeleri ~e' 
)anıyorum . S<Xlra, gururla: ' .. ııı• 
ramımı oldukça iyi anJnttıg~ 
ve alı~hğınıza uygun görün:rıııı 
size bunu hiç ç.aktırmadıg 
sanmakt.ayıml> diyor. ~-

- Argo olmaması için. ~ e· 
tırmadığunı> yerine csezclirfll ıl 
diğimi• demdiydi. Fakat, rı
dnva: Az.izim, mesele halle fı\ 

· d .. ·ıd· ş·· h · Re 1 
mış egı ır. up esız. . ·cJ't 
Halid'in seçtiği yol, en iy~ Jİ' 
Ancak şu var: Her milletın 1 
line tercüme edilmi~ arsıulııJ 
klusikleri, - hatta onlnrdıı~ ,tr 
vazgeçtik - gelişi güzel as11 ~I 

. romanı, bir başmak~Jeyi bu u~ 
türkçeye ~irmeğ:i tecrübe ~· 
s.in ... l~e o zaman usulün ~ i 
saklığı bel}j olacaktır... En i 
ı. -ul nedir, tekrarlayalım ff11 

- Nedir bakalım? ı 
- Türkç.emiz bugün me"-e

11
, 

kelimelerin hiç birini kapı C!ıf. 
n etrn<eğe kalkmamak. Lugati~ 
zi büsbütün züğürtleştirmeffl 1 ~ 
Frıkat yeni mefhumları karşı gt 
bulmak gerekince bunları oeıl 
türkçe köklerden ve ekler 
vücui:ie getirmenin çaresini art' 
mnk ..• 

Torpilli tayyareler 
Akdenizde bir İngiliz 

filosuna taarruz ettiler 

miş"lerdir. kısmında Osmanlı, şark tüTk lehçele- leydır. Eğer hakikaten böyle bir dini büyük devlet re:isiniz nezdinde 
Çember İçindeki kıtalar riyle arnpça ve farsça kelimeler, eser gelmiş ise nerelerde kalmış ol- temsil etmek vazifesini bana rverdiği Al~ 

Berlin 14 (AA.) - Alman reb'.- hnua Kur'andan l\Iimeler ve mi- duğunu düşünmek Te türlü '\'astta· zaman yegane arzum geçen büyük l 
liğinde bildirildiğine göre p.rk cep- snller, şairlerden ş.e"Vahid {misal· larla araıtmna.k da bizim borcu- harbin eonu muahedclerinin mirası \l 
besinde harekfit tesbit edilen planlar kr) konu]muştur. Eserin büyüklü· muzdur: olan dünya durumundan doğmuş Moskava radyoS 
c:LW.esinde cereyan etmektedir. Bri· ğünü göstermek için malCale mu- Maamafih 0 on iki eildlik büyük suitefehhümleri ve boş jtikatları or· 

mmtakasında çcnber .içine a1ı. hnmri hazan bir kelimenin elli sabi- eseri :bulamasak bile büyük tülı:çe • tadan ıtaldırmağa çalışmak olmuş· "Ya zafer, ya 
Roma 14 (A.A.) - İtalyan ()rdula.rı nan lı:ıtalann imhasıon metodik l.ir fe1ik .izahatı o1duğunu da söylüyor. İngilizce }unontini - tabii bugünkü tur. Mezkur !'enelerdeki bir çok buh· 

mnurni karargahının 499 numamlı k o- ı · · d • d 1 - •• 1 •• d• Ilği . §ekilde devam edilmektedir. Brians F<ılrat acınacak feydir ki RedhouS'C ilmi teraite uydurua.k - türkçeye ran ar lÇın c ananevı ost ugumuzu o um,, ıyor 
Şarki Akdenlzde dün öğleden sonra ve Viazmadn o.lınan ve dün 3 5 O bin ı 85 1 den 1 690 veya 1891 e kndar ÇCY.İt"İp noşrctmek de eski edebiyat muhafazaya sarsı.lmaz bir itimatla 

iki muharebe gemlslnden ve bir knt- kişiyi ~ulnn esirlerin ıaik&.ım giuik- bu esere devam ctrikten sonra ve tarihleri okuyacak talebeye bü- çalııtım. Eğer mütevazi bir muvaf· (~ tarafı 1 İnci sdıifede) Jıİ" 
'Yar.ör ve rnuhrlpten mürekkep bir çe artmaktadır. Alman 1uwa .kuv- - galiba eekeen senenin verdiği yük biı' kolaylık olacaktır. fakiyet elde edebHdi İsem bunu dev· Sunday Express, lngil•ere J-lıı 

0
t, 

düşman deniz teşkili torpille müceh- vetleri Lcningr.adı bomı>nrdrmaa et· .. zan( ile - artık bu iııi baprmnğa British Museum' da bulunduğu let adamlarınızın ve ilk önce do ye Nezırını tqebbüsten mahnı~ 
0

r: 
:bez tayyarelerlmizln ~ ta:ırnızuna n·iıtferdir. 'muvaffak olamıyacağını anhyarak söylenen bsımdan da İngiliz müs· I mcmlek-etinizin harici siyasetini hü- makla ittihnm edesek şöyle. Clô iti1' 
uğ?',..:.mışı;:. Düşnlucrluı ~-ktuvveitılli rinla~: v· zm ---L--inde ıbırakıyor ve o sene vefat ediyor. otc~ikleri har halde iatifadeyi dü· yül: hir Dl8ha!'Ctle idare eden rnuh- ~Almanya.nın müttefikleri bıre~ ı.ııl• 
ra0 .uen .... yyare mu. orp e uu ~ ~ f b lk.i dah f . ,_ b" ·-n---ı:ı-_ V ıL ___ , '-'- • • t d · • l-- 1 kl d · 1 ı-muaherebc gemlsfne 'Ye lO bin t.anluk -~eti· rebeler -uo 'Ve a«.an e ec.ı ouın ır ~ıı=ı<ne. e~ na«nıew.-otı.m.ı· erem oatumı.m eamnnı anwcyıŞ arı· J.ıa etmekte o uğu an n seyırc ı' 
bir kruvaEöre Lmbet ettimı.lşlenlir. ı ~uu 1 

m şey de bundan aonTll vaki Oluyor: a.i, dilimizi pdt çok sewniş olan bu na bo.çlu~m. malda imparatorluğu kurtzı.raITl":ıl 
Bu kruvaıörün yann. yatı$' görüme ~o~a l..f (~~) - Pra~da Müellif eserin :incffi;tce ktermnı ih- zıttın diğn eserlerinin bir kollek.si- 18 hazir.an anlaşmamızın her ai ız.11 f ,ı 
tür. Bütün tayynrelerlmlz, hattA içle- cuetesınıa. mlillabın yazıy<?.r : .. Vıaz: ti va eden ci1dleıi Lond.rada Bri- yonunUll da tedarik edilıerek kötürr halk kütleleri arasında bulduğu he- Bu noktai nazar bir çok tııfl.'I t • 

rinde ağır basanı uğnyan bir tsuıeıııt .ma cephe..D<le, Moıtk:Ha onund&k1 ti.sh Muaeum'a tevdi ederk:en on ~ kormlm.. lcadWJinas}ık. .Y.ecan ~nları siyaset han~e. btd>i· bıd akta fakat, Avrupn .k~ra~;r 
bile, klimilen üslerine dönm .. enilr. Alman taNtUJ:U Sovyet Mdusunun ilci eiYcJ~ ~ olmı,,.n tür1tçe lY.r. *44 rıne bağiıyan ~ k~vvetli bır dıq- yapılacak bir ihraç hareketrnın ~1' 

mukavemeti arttığı ni.'bette ağırkıf-
0 

gunan bu1unduırvnu ısbat ~r. Bu,• .. tlocnnden ıend~ eden bütün e!k 

ispanya ve 
Portekize 

malacndar. Almanlar bir kCJllİmden '' A ·l t. t 1... Tahran'ın lcift~~micin d~~erioe kö~ aa· ummni~yi iirükleycmemekt~•f·bıl 
" • e umMlar ve nıotörlü piy.a.de ~'We lCe ar fff hn sil.ih k:ar~lıgmın ananevı 'bn- Oliaervcr gazeteainde Garv1rı 

• n&ltletmektedirler. Birke-

1
• • ğ.dır. . . • .. münasebetle 1t1nlan yazıyor: ,, 

Almanlar . ,..me&i g«e:n a• ~ -,-1 _Jl tah "rf•SI I~ bu duygu Jledır Ju, ünlu dev- cCemi·noksanhğını temin ·ıı-e • .:ıı L--~~ LL So--t "--k 1--......:....e nttil na, ,, li • • • d ili • • •Ll._ 1 • .,\Y, 
~n 'l»I" •-1... ....,.. ılluvvvo.• ot l'el8lJlJJle ve oat mı otin :ısba;·oa· bir hava &alıÜt'ıliğü elde edilme>~ ıi 
tesadüf edince bir ta~a manevra· line, vıı.1.iye ıve bu güzel ıel.rin mü- A-nııpa lı:arnBınn bir İngiliz he>'e 

1 taarruz mu ?. ana ~hır 1"C burey8 büyük Bir Alman gazetesi 'İngi]iz ve Sovyet kıtalari messili Bele~iye ~eisi~e kadehirrü ~eferiye&iôin ihracı suretile dü"'ın~, 
Jlarn.ctler. 1bill.aaş..-ı tnn1'.lar ve tay- y } ak d b .. . &aldım, ve hı:ıe gostcnlen kabulden taarruz edifolıı.ilecei'ini farzctınek pir 
lJ'Ueiler getİnniflo-rur. (\ apı ac yar ım unu T ~an bolgeaınden dolayı en samimi teşekkürlerimi nr· dar büyilk hata olamaz. B~ . ~ 

- V'UWlla etrafındaki gök geoe ,.. değ..İ§lİremez» diyor çekili.yonar zederim. ~ctehbüstin feliıketJ.e netieel~~ 
B. Hull Almanyanın hu gündii.z fi«detli hava ~ebeleri~ İzmir valisinin cevabi mıUtndderdir.> 
l•k• t ruza h zı nin cereyan ettiii bir meydan halini V 

1
. . p . r..,_-..;......;, ______ _.__. 

ı yere aar a r- •-=--- .,. 1 -~ . ll Benin 14 (AA.) _ Deutache T 1 ... (AA) _ 1--!t=- ve a ımız Fuat Tuksal von apenın 
ı d .., k a~ . ...,. man tayya~en yo ara, ., · · ~ tk d'"" kend. · 
an JgJDJ 0ngre azagına ,giıncndifer i§tuyonlanna. trenlere ~ci C ~ gazt:tes'İ, ~rk SoYyet Jtıtakm İt'an hill:i:mot DlUk~- nu una •Ver ıgı cevapla• ~ 
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., 
Necib Fazıl Kı kürek dit ı,aıh· 

eine dair - cOoğru> Te .._:ı/ııfl' • ıc:· 
lış> ~e - bir cetvel 
.mif. 'favaiyelerinin ltepeiıni ye
rinde bulmadık. 

Mese&i, tanınmış pirin arı.ıı· 
ıu veQ}:aile cMuht:elif g,.'lzete' 
demek doğru değildir. c~~· 
lif gazeteler> demeli. 

Bir tiyahodan 'bahsedeik~I~ 
cGülünç mü, acıklı mıh de . 
diği takdirde, cCülünç> ten P1 

yesiı:ı c Yürekler acısı bir acef111
" 

likte> olduğu manası çıkar. cf,. 
cia> uın aluıi kaRtediliyor•' 
cGüldürücfüı> demdi. el• 

c: T opkap.ı.aı surlıırı> deroC?ll 1 
Bu kelime, ktt.fbhı!a bl1':'11 ,~ 
nıüıokkep bir hlı.a h.im httliıu ~ 
mwtır. c"l:opkııpı mır.lan> dc:Jl' J 

Keı:n, N>edb Faz.ılın taTS!:yCJh1.e 
uyarak, «Sümer BankaSl mfidii~ 
rüı> de dememeli. Zinı. bu ffl 
cs:ıese kendme c5ümer B:ınİ<:P 
nd1m ~· Bir !trmX)'! ~eiic 
t:rm_cL~ lMıb ~~.., Mohlav1:ıdn mütemadiyen yağan ı:ı.r 1500 ölü ve birçok yaralı vemıi§l rni~tir. Gemi son defo ı;örüldiığü an· ı dana, ı;ığır ve manda etlerine'dc rıat i3:ı730 Papenin kızlarının şcreHer.ıoe I 

Iuırla.r dolaruııe vaziyet güçleşmi§Ur. lerd.lı. lda batmak üzue .iW. ltoyncaktır. içm~tir. '--------------
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1 
... ur1<çede okunmağa 

QYılr kaç kitap vardır?. 
( . L i ) Uıe:•r ç•r·~·-11 
._ ...................................................................................... ..,::;:- O ne zevkh .• 

l !liitiiıı Ti;::._'- •• __. • • =•-= 
ttıcf • ...-& munevvııı:ınerını ugı· 

ep_ ll'lneai icap eden bir mevzu 
-.,.ce Z8ınand L-~ d' v • tll ~d· anucrı unagunı lf· 

~~ordu. Bunun etraflı surette 
de edilmesi gazetelerden zi) a
d~ecınuaları ali.kadar edeceğini 
~er~, a:Yücel• deki arkadq
~ hll' mektup gönderdim. Sü
~ da bu bahse yer nnnelerini 
&it ttirn. Teklifimi kabul ettiler. 
~İyl U anket açnuılar. Oıtad Halid 
l'\ı14b A1'1ıgi], Mükrimin Halil, Nu
ıtı~ hw taç aorgularuna cevap ver
ner:ı • unuyorlar. «Yücel• buıilan 

llCı .. h ier .~uı alarmda neıredecek. Di-
hiın rnıuıevverlerimizden de bu mü
llılıin ~e\'zua dair cevaplar ıeleceğine 

ltb. . 

Ba ilk neden az? 
Balıkçılar bir an evvel 

mazot verilmesini 
istiyorlar 

En makbul balıkların bol miktarda 
tutulması icab eden mevsime girınit 
olmamıza rıı.ıtrnen, piyasaıda. balık kıt
lığı görillmek.tedir. Pek az tutulan lü
fer ve uskumru da şimdiye kadar 
ra.slanma.mı.ş olan çok pahalı fiıı.tlerle 
satılıyor. Bu balıklan her gün bulmak 
da mümkün olamamaktadır. 

Bu vaziyetten balılı:çılar da. şlk!yet
çidlrler. Balıkçılar ba.şta. Ticaret .ve
kAlet.1 olmak üzere şehrlmlzdeki ~ 
t.eşk.118.tlle beraber bütün a.lAkadar 

~ea-• • • • makamlara. baş vurarak kendilerine 
t o:ıe ıu: k!f1 miktarda. mazot verilmesini ıste-

~i d7 ~el«:rinıizden fevç fevç ec- mlşlerdlr. Ticaret VekAletl bunlara 
>"o, il bilıniyen münevv~rler çıkı- ma?..ot verilmesi için alAkadarlara 
1rı.: .llunların umumi kültürlerini ta- icab eden dlrektlfiert vermiştir. ~
~~ · • ··r1ı: ed k • kat balıkçılar şekle ait bir ta.kını. guç
'""'dır •çın tu ç e aç kıtap lükler yüzünden h!ill kendilerine Pet-
t.hirl • -.; .. hangileridir 7 Diğer bir j ı-ol ofisi tararmdan ma7.ot verilmedi
)~ A. urkçeden gayri dil bilini- ğini iddia etmekte, bu yüzden balıp 
bit i rap harflerini de olruyamıyan da çıkamadıklarını söylemektedirler. 
~hı ~n neleri okwnak suretiyle Kürek balıkçılığı ise, pek az miktar 
hu;,.,e. lllİlel manada münevver o)a- balık tutulmasını mümkün kıla.bu
..... _ • LutEen bir bibliografya ıa ar mektedlr. Et fiatlerinln de pa.halılaş-
--.qU\12? ' Y tığı şu sırada balıkçılar bol balık tu-
l ~ - E . . . tup satmak için kendilerine bir an 
~~ d cn~~ı dıl bilen '?~evver- evvel mazot verilmesi için alakadar 

le llttı ~· Turk olduklan ıçın elbet- makamlara tekrar müracaatte bulun
k~ Utnı malumatlarını milli ha- muşlardır. 
<ltrı bn tamamlamak için bizim dil- ---------
>~İtıd az~ kitaplar okumak mecburi
tıerı edarler. Bunlar için hangi 

er tavsiye edilir? 
Q· •-Y-".Y. 

tllaJ,t! sohbet e3nasında Yahya Ke-
ırı fı='- . . • . • 

- •ınını uhmzaç ettım: 
ki% Okunmağa layık 500 kadar 
li-ıiı~12 vardır. Amma Mükrimin 
flltl e sorarsan 2,000 rakamından 

Ca:ra çılcar ! - dedi. 
ev -np verdim: 

1 - Em· . ttirıd rrıım, onun tavsiye edecek-
detıJ erı • ekseriıi, ihtisasa taalluk 

1-r:ca et-dır. Mesela Beyşehir'de fa
~ilı .rn.e~reseye dair vakıfname, bir 
:\.~1 ıç.ın ~akayı calip olabilir. 
l:tiyeı:; urnumı malumat elde etmek 
Oıııa. ere bunun lüzumu var mı? 
Ll•İtı r, faraza ancak Mükrimin Ha
l'İirk Yazacağı «Anadolu'daki eski 
tıı~~s~rler!n diye bir cildi maal· 
~ ilt!ıye okurlnr... Keza, Os-

Un tevzii 
Börekçiler, simitçiler ve 

çörekçiler dinleniyor 

Börekçi, simitçi ve çörekçllere yapı
lan un tevziatında yolsuzluklar oldu
ğu hakkında verilen haberler üzerine 
Belediye Iktlsad müdürlüğü tahk.lknt 
yapmnğa başlamıştır. 

Dün börekçi, simitçi ve çörekçller 
Belediyeye davet olunarak, kendile
r inden bu hususta izahat. alınmıştır. 
Dün gelenler, tevzlattn yolsuzluk ol
duğundan haberleri olmadığını söy
leml.şlerdlr. 

Ayrıca tevziatı !dnre eden ve börek
çi, slmltçl ve çörekçiler tarafından 
intihap edilen 7 kişilik heyet de din
lenmişti r. Bunlar hesaplannı göster-

\>" ı tarih' b-1 d ak' ·· ıtJer· ı ı:uumm an, v anu- meğe amnde olduklarını söylcm!şler-1 ı ve H t .• • • k ar. d( ammer ercumesmı o ur- dir. Belediye bugün şikayet eden es-
ta,ki k aYnarca muahedesinden son-• ııa!ı dinllyecek ve bu hususta kararı
lıııd Unu Harnmer'in devamı tar- nı verecektir. 
rf:_ a biri d k k h ...,Ye h yazsa a o usa , a ••• » 
liiı- anJı eklerler... İşte, bakınız, kül
d% . 8tnızda bir «boşluk» derhal 
d atı celb .... . s· d .. ırn y e ..:yor... ız e, usta-
llıağ ahya Kemal, «500 cild okun
hıı ta §~Yandır!» diyorsunuz amma, 
kltı~"sı~r~izden fÜphelenirim. Kor
f:Ci:d kı mesela 200 cild Divanı 
•irı:ı ett veçirmemizi tavsiye edecek
llıııııİ lialbuki, umumi kültür bakı
lltıl\j an bunlann kıymeti nedir? 

Arabalar için bir tarife 
yapıldı 

f• n Diva d b' tın b' ·· 11' .'llli2 • n e e ıya ı ır mue ı· men tarafından tasdik olunarak me-
~itıd' cazıp misallerle iki üı; cild I riyct mevkllne girecektir. 
t~~· telhia etse, bunları okuso\k, 

Benzin tnhdid:ı.tı ve tramvay sefer
lerinin azalmasından sonra Adalar ve 
Boğaziçinde bulunnn birçok faytonlar 
İstanbula gelerek yolcu ve eşya nak
line başlamışlardır. Belediye, bu vazi
yet karşısında faytonla ynpılncak se
yahatler tçll\ bir tarife hazırlamıştır. 
Tarife birkaç güne kadar Daimi encü-

'at 1
• Nef'i Nedim, Şeyh Galip 8 . . h"b" 

" ~daki kalb ·· t.. · 1 • d" ır garaJ sa ı ı lltıl ur us u şaır erın ı· 

ela.. arını da bllfından sonuna ka
~i 0 kusak, bu vadideki kıraatımız 
d~d &aYJlmaz mı? Edebiyatı Cedi
ki den ~irıni otuz cild, ondan so::ı:-a
tlj11 evırlerden de bir o kadar. Bü
}'İ;ı, Usareyi almış addedi.lınez mi
tlıe~ ••• öYleyse, tarih ve edebiyat 
"el's)ul~ının çevresi belirdi! ... Oni
~y~/ etrin fakültelerine göre hesap-

""ırn. I< k' h ·ı · illi • aç ıtap ve angı erı umu-
rnaı • Ce!t, umahmızı meydana gelire-

tlı.i~~~ 500 rakamını doldurabilir .... 
t *""~ 

Kendisine müracaat eden şoförlere 
benzin bulunmadığını söylediği halde 
yapılan araştırmada garajın depo
sunda tanklarla benzin ve motör yağı 
bulunan ve Milli korunma kanununa 
muhalif hareketten dolayı mahkeme
ye verilen garaj sahibi Senyur'un mu
hakemesi dün ikinci asliye ceza mah
kemesinde bitmiştir. Muhakeme neti
cesinde senyur'un bir hafta hapsine, 
50 Ura para cezası ödemesine ve ga
rajının on be,7 ün müddetle k;;>.patıl
masına karar verilml}tlr. 

Müddeiumumilik Senyur'un sürgün 
cezaslle tecziyesini istediğinden, ınnh
kemenln karannı temyiz etmiştir. te rn·· 1 • • • 

ıı.~•e unevver erımız lutfen bu 
-....,& ce ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t)\~ Yap veriyorlar. Yücel mec-
llltırı~da ~lakayla takip ve mütala- da, türkçede bunlan öğreten ki
dilirn • an ıstifade edeceğiz. Kendi tııplar yok. t,te bu göze çarpacak! 
t)\IJ •tde neleri okwnamız tazım- Belki de «ekıiği tamamlamak isti
)'~~ ... en mütehassıs ağızlardan anlı- yeni em belirecek. 

l>~· Her halde bu anketten bir fayda 
tııi1 er taraftan da, boşluklar ney- haııl olacağına inanıyorum. Bu bab
içiıı' f ~eydana çıkacak: Bir insan se temas edip aJi.kadarlan d~ün
btesi • ilnc~ ilim sahasında öğrenil-ı meğe sevkettiğim için ddden mem-
~ı ~u, ıu, ,u bahisler var nunum. (Va - Nu) 

Banliyö trenlerine rağbet ... 

Kaloriferler yanmış, camlar 
buğulanmış... Keka! .. 

Şu trenleri Maçkaya, Galatasaraya 
kadar uzatmak kabil olsa ... 

Birkaç za.mandanberl oturdu~um 
semtteki komşuların §()yle konuştuk
larını l.şitlyorum: 

- Yarın kaçtasın? 
- Yedi kırkla ineceğim~ 
- LAkln üsta~i... A.k.şa.ml.ıı.n görü.şe-

mlyoruz. 
- Yaaa ... Maalesef öyle oluyor ... Siz 

altı kırk ile dönüyormuşsunuz. Hal
buki ben ona yetişemiyorum. 

Böyle konuşan komşularım:ı. sor
dum. Bana: 

- Haberin yok mu? .. dediler, biz ar
tık trenle gidip geliyoruz ... He:m bun
dan çok memnunuz .. Bir kere de sen 
gel, gör, bak ne kadar rahat! .. 

Dün sabah beni evimden aldılar. 
Llilellde oturup trenle Sirkeciye gldlp 
gelmeyi evvel=\ biraz tuhaf buldum.Fa. 
kat beni denize doğru inen sokaklar
dan pek çabuk ve kestirme istasyona 
getirdiler. Biz merdivenleri tırmanır
ken yağmur çlselemeğe başladı. Fakat 
artık kendimizi ıst.a..~yona attığımız 
1çin bu bl.7,e vız geliyordu. Arkadaşım 
göğe bakarak: 

- İş buraya gel!nclye kadardı ... de
di, bunun iyiliklerinden biri de şu: 
Trnmvav beklemesi glbl yarım saat 
kaldırım üstünde dikilmek yok. Tarl
fene bak ... Evinden ona göre çık ... 

Nihayet trenimiz geldi. Mükem
mel! .. Eski günlere nazaran çok kala
balık amma gene biz oturacak yer 
bulduk. Oh ... Keka ... Kaloriferler yan
mış, .. Pencerelerin alt tarafından tat
lı bir sıcaklık dizlerinlze kadar gell
yor .... Altınızda geniş, yumuşak bir 
koltuk. Açınız gazetenizi okuyunuz. 
nra sıra da yağmurun hırçııı damla
lar halinde çarptığı camlan seyredi
niz ... Doğrusu şehirdeki öteki nakil 
vasıtalarına nazarnn banliyö trenleıi 
crseyyar bir Cennet• halini almış!.. 

Dostlanm ikide b!r: 
- Nasıl? .. diye soruyorlar ve treni 

medhetmeml istiyorlardı . Nihayet ben 
de onlara : 

- Peki, h er zaman trenler bu ka
d!lr kalabalık de~lldl. Bu kalnbnlık 
nereden çıktı? .. diye sordum. 

O zaman benim cehaletime gülerek: 
izahat verdiler . 

Banliyö trenlerine 
halkın rağbeti .. 

- A efendim... Evvela Bakırköy 
otobüsleri kalktı. Kalabalık oradan 
arttı bir ... Ondan sonra şehirdeki öte
ki nakil vasıtaları tıklım tıklım ... Bu
nun iızerlne bu hat boyunda oturan 
birçok kimseler trene rağbete başla
dılar. F..sklden Yedikule, Samatya, Et
yemez, Davutpaş:ıda oturanların he
men hepsi tramvayla gidip ge!lrlerdl. 
Halbuki şimdi bu semt halkının çoğu 
treni tercih ediyor. Hatta Aksarayda 
oturanlar bile ... Hele Yenlkapı istas
yonu önünden uznn:ın ve tamamile 
yepyeni bir semt haline giren Mustafa 
Kemalpaşa bulvarmda oturanlar ... Bu 
sabah Yenlkapı istasyonunu görme
din ml? Eskiden bu istasyondan bazı 
trenlere ya bir yolcu binerdi, yahut 
hiç binmezdi. Baksanıza sizin glbl U
lelide oturanlar bile Sirkeelye trenle 
giderlerse ... 

Ah şu treni Galatasaraya 
kadar uzatmak 

kabil olsa .. 
Bana bu izahatı veren dostum et

rafına bakındı; içerlslnin sıcaklığın
dan camlar buğulanmı~ı: 

- Şurnya ba.k, ne hava cereyanı 
var... Ne sıkışıp büzülmek... Ah şu 
treni Sirkeciden sonra Maçkaya, Şiş
liye kadar uzatmak kabil olsaydı ... 
Karşımızda oturan zat glüerek söze 

karıştı: 

- Hiç değilse Oalatasaraya kadar ... 
Rahat rahat sinemaya gidip gelirdik. 
Tramvayların izdihamını da ha.firlet
m!ş olurduk. 

Arkadaşım.: 
- Son zamanlarda banliyö trenl&

rlne gösterilen ragbet üurlne Ahırka.
pıdaki muvakkat istasyonun da.imi bir 
hale konulmasına karar verildi. Ve 
bumda bek.llyecek bir yer, bir de bilet 
kulübesi yapıldı. ~den bilet kulübe
si yoktu. Yolculara trende bilet kest
llrdl. Şimdi buradan tren& binip Sir
keciye inen Sult.anahmed yolcuları bi
le var ... 

İdare, trene gösterilen bu raltbet 
karşısında bir ta.kını yenl istasyonlar 
daha ihdas ediyor. Meseli!. Balıklı'da 
da bir istasyon yapıldı. Trenler bura
da da duruyor . 

Bakırköyündeki evine 
öğle yemeğine gelen 

tüccar 
On beş günlük, bir aylık, üç aylık 

biletlerden bir tane aldın mı? İstedl
~in kadar git gel... 
Karşımızda oturan bir tüccar: 
- Meseıa ben tüccanm, dedi, öğle

yin saat 12 den 2 ye kadar dükk!inımı 
kapatıyorum. Öğle yemeğine cvlıne 
gidiyorum. Vakıa dü.k.ldnn biraz geç 
dönüyorum. Fakat yemeği.mi evde yi
yorum, 

Kışın zevkine doyum 
olmaz, fakat yazın? 

- Doğrusu kışın. kalorifer sıcaklığı 
içinde tren yolculuğunun zevkine do
yum olmaz. Fakat yazın o pl!ij kalıı
balığı, b:ınllyö trenlerlnl de tramvay
lara benzetir ... 

Eski Bakırköylü: 
- Yooo .•. Kazın ayağı öyle değil ... 

Biz yazın plaj yolcuları lle hiç karşı
l~mayız. Onlar s:ıbahleyln şehirden 
plaja do~ru giderlerken biz İstanbula 
ineriz. Onlar akşam plajdan şehre dö
nerlerken biz şehirden köye do~ru yo
la çıkarız. Yani lstlkametıerlmlz ta
mamlle aksi olduğu için, plô.j yolcu
ları blzl pek rahatsız edemezler. 

Eski Bakırköylü 111\ve etti: 
- Geçen gün İstanbulun eskl Vall 

muavini B. Fazlı Oüleç'l istasyona 
doğnı hızla giderken gördüm. O dn 
galiba trenle gidip geliyor.• 

Ev\•elce B. Fazlı Güleç'le Uı.lellde 
birlikte tramvay beklerfük. Şı.,tnan 
gövdelerlmlzle tramvaya. binerdik. 
Çoktanberl sevimli üstada orada. ras
gelemiyorum ... Demek kendisine daha 
rahat bir nakil vasıt.nsı bulmuş!~ 

Sirkeci lstnsyommdnn çıkıp matba
nnın yolunu tutarken kendi kendime 
kıı.rar verdim: Ak.,<ıama da kalorifer 
harareti içinde trenle döneceğim. 

Hikmet Feridun Es 

Karilerim izin 
. mektuplan 

Tan sokağı karanlıkta 
kaldı 

--
Suadlye ile Bostancı arasında 

Yeni mahallede Tan sokağı kar
şısında Dere sokağı köşesinde bir 
elektrik ll'lmbası vardı. Bundan 
birkaç ay evvel Itı.mbalann yerle
rlnl değiştirmek icab etmiş o ll\m
bayı kaldırıp birkaç metre ileriye 
ve yol ortasına astılar. Dere ve 
Tan sokaklan karanlıkta. kalrnJJJtı 
Bu defa Dere sokağına. dört hava 
gazı IAmba.sı konuldu. Kıt günü 
karanlıkta gidip gelmenin ne ka
dar güç olduğunu, va.Ilmlzln na
zarı dl.kka.te alarak bir lAmba. da 
bizim Tan sokağına. koydurma
larını dileriz. AU Rıza Tütem 

Bu tatlı hayalln etrafında bir müd- I ~------------,_, 
det daha çene çaldık. 

Bay Amcaya göre ... 

ı Usküdar meydanı iki muharr~;:.Af fÖyle konu-
fUYOrlard•: 

1 
- Kuru fasulyelerde eski, çocuk

T anzimi ve asfalta tahvi- luğumdaki tad yok... Fasulyelerin 

li müteahhide i ale edildi cinsi mi deiifti hedir?.. • 
- Zannebnem ... Fasulyeler aynı 

Uzun za.amnda.n.beri proje ve keşlf
nameleri hazırlanan Üsitüdar meyda
nının tanzim ve asfalt& ta.hvlll işi 
dün Belediye .Dalnıl encümeni tara
fından 49,900 liraya. müteahhide ihale 
olunmuştur. İnşa.at mümkün olan sü
ratıe tamamlanacaktır. 

Belediye Daimi encümeni dün ayni 
:zamanda Kadıköy Sôğiitlüçeşmc cnd
des!nln inşaatını da ihale etmiştir. 

Beyazıd meydamnda 
faaliyet 

Beyazıt meydanının tanzimi ve as
faltlanması havaların muhalefetine 
rağmen devam etmektedir. Meydan 
29 Teşrinievvel Cümhurlyd bayramı
na kadar muhalCkak surette tamam
lanmış olacaktır. 

Maarif Vekili Üniversite
de rektörle görü§tü 

Bl~ gündenberl şehrimizde bulu
nan Maarif Veldll B Hasan Ali Yü
cel dün sab:ı.h Üniversiteye giderek 
rektör Cemil BUsel He konuşmuştur. 
Vekil birkaç gün Üniversitede meşgul 
olarak ihtiyaçlan ve yeni sene tedri
satı için alınan tedbirler hakkında. 
tedkikler yapacaktır. 

Odun· stoku 

fasulye amma... Bizdeki ağız de
ğişti ... 

Bu muhavereyi bana sık sık he
tırlatacak bazı hadiselere rasgeliyo
nmı. Mesela dün yanımda Beyoila 
sinemalarından birinde gösterilen 
bir filimi pek ziyade methediyorlar
dı. Birisi: 

- Hayatımda seyrettiğim filim
lerin en güzeli!.. dedi. 

O zaman kendi hesabıma en bü
yük zevkle aeyrettiiim filimler ıö
zümün önüne geldi. 

Onlan, çoc:clduğumda bir «Üçün
cü mevki• bileti alarak sinema sa
lonunun en ön sırasındaki kupkuru, 
tahta iskemlelerde otu.-ııp ıeyret
mİ.ftİm.. O ne zevk, o ne keyifti! •• 
Cepler Amerikan fuhğı dolu... «Çı
br da çıtın, heyecan içinde sine
nuırun baflamu1D1 beklerdik. Da.zan 
Hbırsızlanır, ayalJarunlZl ye!"e vu
rurduk. Nihayet perdede öten ya
k11ıklı bir horozun hayali belirirdi. 

Dünyanın en garip Jekilde öten 
horozu da bu hayvandı. Kafasını 
salJıya sallıya ai'zını açtığı halde bu 
horozun hiç ıesi çıkmazdı. Çünkü 
o zaman filimler tessizdi. Manzara
dan sonra nihayet asıl filim bq
lardı. Bilmem kaç seri, kaç kısım
dan ibaret olan bu filimde kahra
mıımlar bir türlü ölmek bilmezlerdi. 
Trenlerin altına yuvarlanırlar, gene 

Beyanname verme ölmek yok ... Apartımanlarm tepe-

mühleti bu akşam bitiyor ı sinden düşerler burunları kanamaz. 

Odun sntıcılannın ellerindeki odun 
miktarlarını birer b"yannnme ile Fi
at mürakııbe komisyonuna blldinne
lerl için verllen mühlet bu akşam bi
tecektir. Şehrlmlı.dekl oduncuların 
ekserisi beyananmelerl hazırlamışlar
dır. 

Bütün beyannameler toplandıktan 
sonra depolarda umumi bir kontrol 
yapılacak. odun sakladığı cörfılenler 
Adliyeye tesllm edilecektir. 

Elde edllecek rakam ihtiyacı karşı
lıyamıyacak miktarda görülürse, is
tihsal mıntaknlannda.n odun getırtı
lecektlr. 

Belediye reis muavini 
Ankaraya çitti 

Belediye Reis munvini B. Rlfat Ye
nal, Dahlliye Vektı.let!nln davet!. üııe
rine Ankara.ya gitmiştir. B Rlfat Ye
nal, Anknrada Belediye ve Vilayeti 
alfikadar eden bazı meseleler hakkın
da Dahlllye Vekaletile temaslarda bu
lunacaktır. 

Bu arada, İstintlı\k kanununun tat
bikatında Belediye ve ha.Ik balınnın
dan aruttlğl müşkü!Mı k.aldırmnk 
için kanunda yapılacak tadlll\t, Yapı 
ve yollar kanunundaki imar planla
rına. alt maddelerin, hakkı tasamıfu 
takyidi dolayıslle Belediye ile halk 
arasında çıknn ve çok defa mahkeme
ye lntlkııl eden lhtilAnann, halkın 
:zararını mucip olmıyacak şekilde ta
dili için yapılan müzakerelere lştlıılk 
edecektir. B. Rlrat Yenal, Belediyenin 
bu husustaki noktal na.zan hakkında 
Vekf'ılete izahat verccektlr. 
Diğer taraftan Üsküdar, Kadıköy 

ve hvallsl halk trnmvaylanndnkl 468 
bin liralık Evkaf hissesinin satın alın
ması hususunda. Vnkıfinr umum mü
dürlüğü ile de temaslar yapılacaktır. 
Bu hususta Belediye ile Vakıfiar 
umum müdürlüğü arasında bir mu
kavele imzalanacaktır. 

Ankarada B. Rlrat Yenal'a. Beledi
ye Hukuk l.şlerı müdür muavini B. Sa
lahnddln Sadak refakat etmekt~lr. 

Sahte maliye müfettjşi 
Muhtelif dolandırıcılıklardan sabı

kalı İhsan dun Bcyoğlunda yenl açı
lan blr terzihaneye giderek kendisi
nin Maliye müfettişi oldu{tunu söyle
miş ve terzihaneyi teftiş ettikten son
ra dükkll.n sahibini sıkıştırarak beş li
ra harcırah almı.rtır. 

Bundan şüphelenen terzllıanc sahi
bi polise haber vermiş ve biraz sonra 
İhsan yakalanm~tır. İhsan, Adllyeye 
verilmiş ve müddeiumumilikçe sorgu
su yapıldıktan sonra. tevkır edilmiş
tir. 

Düşmanlan tarafından uçurumlar-
dan &§ağı atılırlar, kırk bir kere ma
ıallah kendilerine bir şeycikler ol
mazdı. Sanki bütün bu insanlar 
«ebedi bayab denilen şeyin sırnm 
bulmuşlardı. Hele o kaçırılan genç 
kızı daima hayducllann elinden kur
taran uM.askeli süvari» yedi değil, 
yetrnİ§ canlı idi. Bdki de daha 
fazla ..• 

Nihayet perdede bir yazı. a:Befin
cı seri, on dokuzuncu kısmın so
nu •. » Evet, yanlq okwnuyorsunuz. 
On dokunzuncu kısmuı socıu ! .. 

Umbalnr F-'Ular, aydmlanaın sa
londa: 

- Gazoz... Eğlencelik!.. sesleri 
çınlamağa bAflar. 

Hele paraya kıyıp da «Maskeli 
süvari» nin qkma o ağzı zıpzıpla 
kapanan gazozlardan bir tane alıp, 
bardaksız likır da lıkır, arasıra da· 
rup derin derin nefes alarak içtiniz 
mi?. Keyfinize hiç diyecek olmaz.. 
dı. Ondan sonra yirminci kwm 
seyretmek için hazırlanınız. 

Liıkin o günü de filim bibnczdi. 
Dört haftadanberi ancak dördüncil 
serisine geldiğiniz bu kurd masalı 
meseli. iki hafta daha sürerdi. 

O zamanki sinemaların bir husu
siyeti de uMarka usulü>.> tatbik et• 
meleri di. Sinemanın orta yerinde 
kapıdan bir marka ahr dıprı çıkar, 
ıonra tekrar filim seyrebncğe dö
nerdiniz. Gari? bir ıey i~te ..• 

Lakin ne oluna olslBl, ~imdi eııı 
rahat, en yumuşak, en lüks kol
tuğa ıömülüp eeyrettiğİm en güzel 
filiml«!rde bile, o üçüncü mevkiin 
tahta iskemlesinden fıstık yiyerek 
ve kısım aralarında gazoz içerek 
gördüğüm serili fi.limla-in zevkini 
bulamıyorum.. 

Hikmet Feridun Es 

Parti ocak kongreleri 
Beyoğlu kazası Hüseyin Ağa semt 

ocağı 1941 senesi yıllık kongresi 
yarınki perşembe günü saat 19 da 
ocak merl;ezinde aktedikcektir. 

* Mehmed Ali Fakabasm:ı.z adında 
biri, dün öğle üzeri Anadolukava.ğı sa.
lılllerlnde tuttuğu balıklan kayıkla 
Sirkeciye getirirken Yenlköy açıkla
rında fırtınadan kayık devrilml}tll". 
Balıkçı Mehmed Ali Fakab:ı.stn..'\Z bo
ğulmak üzere iken, etraftan yetişen 
kayıkçılar tarafından wrlu1tla kurta.
nlmış, kendisi fn~a su yuttuğundan. 
hastaneye kaldınlmlştır. 

-K lı~ orn ·tımun bobstil oğlu ile 1 ... Nerede görse cSevgilim .. > 
ını dertte .•• ye sırna§mağa baalıyor ••• 

di-ı ... cEmret, aana bir apartıman ... cBir 'Villa yaptırayımf..> Oğ- ... Amma benim ho§uma gitmi- B. A. - cBana iki çile yün bul, 
alayım... lanın babadan kalma parası var, yor. Ne di)"eyim de ba§ımdan sava- getiri~ de kızım, bir daha yüzünü 

yapar mı yapar... yım bilmiyorum>.. göremezsin! .. 



Sahile 4 AKŞAM 

Gördüklerim, duyduklarım 

Barut Alay beyi 
Odun ve asfalt 
. (&J tarafı 1 İnci ıahifede) 

İlk bakışta bu mantığın önüne 
durmak imkAnmr.dır, ve basit ta
bakalara böyle hitap edillr. Fa
kat, dünyada, hangi zengin ve 

Defteri Hııkani memurluğu ile yıl- mcb"ni elinde 99 luk teabih, gözleri 
larca taşrada ge:ı.miş, gördüğü Ket- b.palı, l.ö,e kadısıvari hep haidaş- medcnt memleketin hangi beledi
çirdiği çok, hikayeleri bol bir zat ta; odumda yapayalnız. yesi vardır t1 vazifesinin sının 
Tardı. Büyük babamın ahbapların- Kahve, cıgara, çubuk, nargile gi- sır! hayırseverlikle çizilmiş ve sa
dandı. Her gelişinde, bahsi geçişin- bi mekruhlan ömründe dudaklanna dece bir imaret müessesesi haline 
de ismi hiç söylenmez, Ahmed mi

1 dokundurmamış. Misafirle, ~' dost- gelmiş olsun? içtimai yardım, be
Mehmed mi bilmezdik: (Tapu rne- la ülfeti de aevmiyenlerdcn; lald&.- lediyelerin vazifesi irindedi 1 muru bey) deyip dururduk. Jayattan lıotlanmryanla.rdan: batta . r r, a-

Şimdi, onun hikayel~rinden biri- mühim bir aebcp olsun. maiyetinde- kat va.zıfelerlnden yalnız biridir 
ııi anlatacağım: kileri bile yanına aokmayanlardan. ve en büyüğü de değildir. Beledi-

Sinemasının 

AÇILIŞI 
için yerlerinizi ev

velden tutunuz. 
Programlarını 
ilk şaheaeri 

15 Teşrinievvel ıHl 

Yarın akşa"1 
PERŞEMBE 

SES 
Sineması 
TEPEBAŞI 

Gala Müsameresilı 
AÇILIVO~ 

Rumeli, Anadolu, Suriye, Irak... Küçük Ali isminde, senelercknbc- yelerin başlıca vazifesi imardır. 
her tarafı dolaşmıı, her gittiği yer· ri yanından ayırmadığı, el ayak B"t" . 
ele namı kalmıı bir Alay heyi var- eılincliği b.ir çavu,u varmış. Her İJİ _ u un işi sadece fıkaraya kö-

Şahane bir film içinde bütün imparatorluk Rusyası 
mış: ona havale eder. o da mis gibi ba· mur dağıtmak, yahut. hastane 

Barut Alay beyi. pnverirm.i~. yapmaktan ibaret, en zengin bir 
Oyıuyanıar. Willy F ritsch - Marte Harell - Don Kazakları 

Alay beyliği, o vakitlci rütbe te§· Şimdi, hikayenin an noktasına belediye tasavvur etsek, o şehir- cı NIKOLSK RUS BALETİ• ve Petersburg Saraylamwı bütün ihtişamı 
Her akşam sinema önünden İSTANBUL ve ŞİŞLİ için Otobüs servisi vardır. Tel: 49~ ~ifatınca mirahtylığa., yani fimdiki gelelim: de gene kömür alamamış :l.nsa.n-

albaylığa muadil. Bu memuriyet, bu· Barut Alay beyi zaptiye neferli- J tak -· d ar, ya bulmakta !!iiçlük çeken 
'funduğu vilayet veya sancak mer- gın en )"etişme; okumayı. yazmayı, ~ 
lczinin zaptiye amirliği, yııni: jan· hatta imzasını atmayı hak getire .. hastalar görülür. Dünyanın en 
darma kumandanlığı demek. Yalnız kara cahil de değil; budala, meşhur, en çalışkan, en iş bilen 

ı b b 
. ,

8 
) d ahmak. Kalıbının, kıyafetinin de ta- ve bilhassa geliri en çok şehi .. le-

ş u eyın ~ arut iye ün c.al- ... 
masının aıebebi, hiç §alcaya gelmez.- ban tabana zıddı bir uyuntu. rini bfrer birer ele alsak, h~sin-
liği; kıvılcımdan atq alıverip ba- Müli.zımlığındanberi yaıunda ta- de - nüfus ve servet mukayesc
rut gibi patlayı .. 1 Ye ortalı~ı da~·- şıdığı. cin gibi1ttden olan Küçük · b kı 

y e • .. - A'' 1ı:- sı a mından - sefalet tstan-
dağınılı:: edişi. u onu oıeye oturtup &ece giindüz 

al '~ 1 buldan daha çoktur. n.:~tun" m,.._ 
Nereye tay.in edildiyae adımıru paç arı sıvar, .ıı;Öy erde,. kuabalar- .uu ... -

atar atmaz oruı süt limanlık olur- da, ıehirkrde ça~ılan, paz.arlan, sele, hir belediyenin her türlü va-
muş. Haşezat taltımı arasında oen hhnleri dolaşıp: zifesine kudreti dahilinde ayıra
ufak vak'a, burun kanama arama. - Aman hemşeriler bilmif olun, "ağı himmet ve masraf nisbeti
Biraz yüksekçe mi konuşmağa baş- bu bizim ağaya Barut mülazım der- dir. İstanbul belediyesi, İstanbul 
ladılar, atışacak. gibi mi oldular, iç- ler. Gözü kızıp atqi alıverdiği aani- h · · ki t 
krinden biri usulca: ye ortalığı yakıp yıkar. Kurtulabi- şe rını es b çare, çirkin ve ipU-

SUMIER 
~inemasmda görülmekte olan 

ANNA NEAGLE 
ve RAY MILLAND 

tarafından yaratılan 

• 
I REN 

Süper filminin lüks ve ihtişa
mı, musfkist, f8rla ve dam
lan herkesi celbetmekteclir. 
Siz de bv güzel filmi gidip 

görünüz. 

- Kılıç tıkırtısı var. Barut Alay lenleri de enseleyip tövbe olaun ea~ dai halinde bırakarak bütün va
beyi geliyor galiba} Fısıltmnı eder tırla doğrar. Elinden kuş kurtulamaz nm, yoksullara yardıma sarf et
etmez hepsi ya süt dökmü, kedi, ya bu herifin!.. diye propagandaları ya- se, şehir hep o kötü vaziyette ka
da fare deliği bir paraya ... Zira hiç pıp durmu~. lır, fakat, kömürsüz fıkara S8}l

farta furtaaı yok. Patırdı çıkaranları Bunları duyanlardan aineyen ai- sı da, tenkit eden arkadaşları 
yakalatır yakalatmaz. avucuna tükü- neyene; jfltillilerden kuyruğunu al- ._,.••••••••••••~ ·• J 1 K k d memnun edebilecek raddeye gene 
rup, meşe sopasını kavrayı veriyor. tına a an a ana. or u an tit~mi-
Allah yarattı demeyip bayılbncıya yen kim) inmezdi. Bil!kis, Belediye bu işe 
lrndar yapıştır bre yapıttır. Uykusuz güruhu yakalar yakala- koyulunca korkarız ki türedi 

Ağzının tadını almayıp bir daha maz. avuca tükürüp m~e sopasile rnuhtaclann adedi korkunç dere-
11ygunsuzluğa cüret edenler mi var> bayıltması, uslanmıyanlan odasının cede artsın! 
Hükumet konağındaki odasınlf'I ra- rafındaki keaer ve temel çivilerile 
fındn l::oea k-:ser, kaç tane de temel duvara çakmuı, derebeylerini bir Hakikati söyliye1im: İstanbul, 
çiv~i. Jki kulağından tutup herifi ke- manga zaptiye ile kuşatıp ve vincis- Şimdiye kadar görmediği bir şe
di yavrusu gibi havaya kaldırdıktan 1 ~erlerleri_ doldurup fellek feHck da- hircilik, bir imar faaliyeti karsı-
•~nra kulaklarından duvara çakıvc- gıtması 1lh ... Hep bu Küçük Alinin ısındadır Yıllar ·h 1 - ~ 
- w t b 1 . . d -·ı . · ca ı rna e ugrarnış •• yor. agız an ura arı netıcesı egı mı k . . . 

Eşraf ve mütegallibenin çanların· imiş. 1 oca wşehrı~, az zamanda, bınbır 
dıı ot, ~lkenleri suda. Ötekinin be- Hödük ağafend.iıün Alay bey- zorlnga ragmen, manzarası dc-
ril:i~in h.~~~ını yemek, köylüyü &:a· lik ~a.yesine lcada.r .erişm~i, ~arayın, , ğiş~iştir. Dr. Lütfi Kırdar, ancak 1 
garıye suruklemelc, hele pınar ba- Dahılı}"e Nezaretının, valıleun göz- tebnk edilebilir. Elinde tatbike 
ı11nda. ~~zu çevir.tip avrnt oynatmak b.:~eği olu!u hep o bastıbacak Ali- mecbur olduğu çok m~hdut bir 
hangı ının haddı~ ;ı cıgın sa} esınde. b ·· tç B 1 

Ba t Al b . b' . u e var. ununla büyük isler I 
ru ay eyı ır manga zaptı· .. .. · .. · • 

ye alıp çiflıklerinin etrafını kuşattı Cünün birinde Küçük Alinin sı- goruyor. Bır butçenın kaldırıına, I 
~ı, vincisterleri doldurttu mu hep:ıi laya gideceği tutmuş. 1 O, 15 yıldır asfalta ait kısmını, Vali ve Bele-
çıl ya'l.'ntau. vukuu yok, fakat bacaksız ısrarda: diye reisi neden oduna, kömüre 
~öyle amir, zabit, haşcratın kuy- - Bir ay kalmam. dönerim vermiyor diye hücum etmek, Dcv- 1 

ru u ta • b 1 ağam!. ~ nu . v~ sa!'ına çevıren, u un· Ietin kanun ve nizamla11nı bilmez 
dugu yen .asayışle güllük_ gül.üstan· Kolu, kanadı gidince istifi bozu- görünmektir. Dr. Lfıtfi Kırdann 
lık cdeın hır adamı hangı valı, mu- lan, agobun 1cazı gibi dü~üne duran .. .. • . • 
tasarnf can V'C yürekten istemez. Alay beyinin Edirnede, vali Jcona- huyük m~ıyetı bir plan ve prog-

MeşeJa Bitlis vilayetfode aşiret- ğındaki oc:lasına çergclerinden fırla- ram rlahılınde hareket etmesi, 
lerden birinin gemi azıya alacağı mış üç dört kıpti karnı dalıvermez hissine ve keyfine göre iş görme
fotmuş. Hemen valitf.en Dahiliye mi> mes!, demagojiye iltifat etmcme
Nazırı paşaya şifrdi, müstacel bir - Pomaklar gözümüzün önünde sidir. Yani yapılan tenkiUerin 
telgraf. işbu Alay beyinin bir müd- ilr.i 11pamızı alıp gitb1er. Yakalat on- . • 

Milli - ALEMDAR 
Sinemalannda 

Bu akşamdan itibaren 
Hatırlarda unutulmaz izler 
bırakacak ve bütün bir bayat 

olan müstesna bir film. 
ROSALİND RUSSELL ve 

ROBERT MONTGOMERY'nin 
yarattıkları 

KARANLIK KUYU 
ve aynen 

DİCK FORAN'uı 
emsalsiz sergüzeşt, aşk -re 

h<'yecan do!u şaheseri 

Avcu Bölüğü 
TtJRKÇE SÖZL'Ü "------BULMACAMIZ 

1 ı 3 4 5 6 i 8 9 10 

... 
' 

detç'k 1 B'tl' · l' · lan derlerken, o da alık salık kafa tam aksı. 
ı o sun ı .se ırsa ıne nıyaz-

name. kaş_ı_yar~kleyin, bizim Küçü1c Ali Dün, sokaklar karanlık, kaldı- 4 1- -- -
Havran havalüünin Dürzilerinde nmlar bozuk diye kıyameti kopa- (~ 

1

_--.

1

_- __ _ 
yine kıpırdama, toplanma alametleri melmeketten dönsün diye kemküm 
sezilirken Şamdaki Suriye valis:ct- ederken, haydi hepsi üstüne hurya. nyorduk. Bugün iyi bir vali bul-
den ayni menide tcferruname ... Ne- Öyle bir çullanmışlar, pataklamışlar duk. Şehir geceleri fazla aydınlık 7 .• I 
~~y~k~:'ı;: ~~;:::;:,::.mKi:.:~;:;;.~ ki ~·gr,~; ==~~;:~ebe<tmk be- ~~ufrayl:tr1i~kemareı~ş·t~ıanlrmdetaakrtea~nsf:~dt'ah:a··ueb;:1u1 __ ~_- ~ =--~ı-- ---
lememeğe, ortalığı haraca kesmeğe nil. Dininizin, peygamberinizin aş· "::: - 1I 

. kına gurtarın müslümanlarl... gıri miş. 
1
Basra valisinden istirham- Sermed Muhtar Alus yük mantıksızlık, bilhassa. garipj 1( 

name ... pek aancağının Casine ka- ._ __ _ 
zası Arnavutları ağnam vergisi do- 1 1 bir haksızlık olur. Soldan sağa ve yukandan aşafı: 
layısile sızıltıyı büyütmedcler: mar- Günlük Borsa Necmeddin Sadak 1 - Sonuç - Kabo. blr nevi !klınıal1. 
tinleri. graları omuzlayıp dağlara 2 - Eza eyliyen. 

k ı K 
3 - Alışveriş - Tersi küçük mağa-

çı mış ıır. osova valisinden istitaf- radır. · 
name... H Birinci teşrin 1941 4 _ Tersi satıcı demektir - Tersi 

Ve Barut Alııy beyi, yukarıda de· L. K. ~~~- zlyaretçl. 
diğimiz gibi. Anadoludaıı Suriyeye, % 'l .S 933 Türk borcu I. il. m. 22,50 · ~ 5 - Çekme - Yaydan fırlıya.n - Kü-
Suıiy~den Arabi~tana, Arabistandan • • 1!)33 ltramlyeli 19,65 çültme ed:ı.tı. 
Humeliye, boyuna taşınmada: ayak • • 1933 İkramiyeli Erganı 20,60 6 - İnsanı bayıltan bir koku. 
bastığı yerde de derhal dirlik dü- • 7 1{)34 Sivas-Erzurwn l 20,30 7 - Eski bir Türk kavml - Bir nevi 
zenlik. • • 1934 Slns-Erzunım 2-7 20,40 ayakkabı. 

• 2 ı 932 Hazine bonolan 56,25 8 - isim - Aceleci - Nota. 
Yıldız hoşnut. Sadık bendenin • • 1935 Hazine bonolan 16,50 Büyük bir muvaffakiyet.le 9 - Yüzünün rengi solmuş. 

göğsünü ikinci rütbe Osmani ve Me- • • 1938 hazine bonoları 26,50 ş A R 10 - Birdenbire - Bele bağlanan 
cidi, altın ve gümüş imtiyaz: madnl- A. Demiryolu tahvill 1 - il 48,25 K şey. 
yelerile donatmada ... Dahiliye Ne- A. Demiryollnn tahvlJl lII 49,25 Gcc;cn bulmacamnm halli 
zareti celilcsi memnun. (Elhak hide- A. Demleyolu mümessll .senet 45,- Soldan sağa ve yakandan aşalı: 

d k 
T.C. Merkez bankası 126,50 ı - Yokohama, 2 - Oturuyoruz, 

matı sa a at perverane ve cansipara T. +- .. --uası- nama mulıa--r Sinemasında devam ediyor 3 O ak "'~k • ·· il l .A'l u.uı u.. 11,90 - Kumar, Yazı, 4 - r , .ı;:.ı"" , 

cıesı muse em o an mirimumaileyhin T. İş bankası (hamlle alt ) 12,50 ' a.ı 5 - Hur, Oro, 6 - A3. Eriten, 7 -
mirimiranlık (yani paşalık) la talti- T. Iş bankası mümessll hls. H5,- Moyrotanas, 8 - Araz. Ena.la.. 9 
finin münasip olacağını saraya iş'ar- A. Deml.ryollan şltiietl (% 60) 27,75 Tepeb~ı Dram Kısmı llllllııımmı Uza, Nalın, 10 - Azık, Sana. 
da ... Valiler de adamcağıza minnet- A. Dcmlryollan şirketi ( % 100 44,50 Gece saat 20,30 da 
tnr. (Rütbei mülkiyeden Ula evvel- Eskihisar çlmento 10,- IlAl\IJ,ET 111111 ~F .. '11 NEŞRiYAT: 
liği tevc.ihile ziri idarelerindeki fi- Kredi Fonstye 1903 102,- İstlklfü caddesi komedi İgilizce öıtrenmek lstiyenlere! 
lanca sancağa mutasamf nasbedil· • • ıgn 96·- kısmı gündüz S. 14 de Yusuf Ziya Ka.la!atoğlunun İnglllz-

. • h • • Amorti 68 50 ÇOCUK OYUNU ııı ce konuşma kitabını almalıdırlar. 
mesının ez eri cihet muıvafık V'C mu- » • Kupon ı'oa Gece saat 20,30 da · · l ) l • Satış yeri IKBAL Kitnphnnesl. Fiati 
sıp o acağı yo lu ariznları müte- Türk altını 24,95 KİBARUK BUDALASI lllflllll 5G kuruş. 
madiyen irsaldeler. Külçe altın bir gramı 3,49 

Barut Alny beyinin şekil ve şema
ilini tarif edelim: 

Gııyet uzun boy ve iri yapı, kam 
kara kaşlan göz kapaklanna inik, 
yeniçeriler gibi yaııtık bıyıklı, kellesi 
ustura ile tra~ kıpkırmızı ensesi kat
mer katmer. göğsü, kolları, elleri kıl 
içind>e, koca göbekli, ayakları sala
pttrya imis. Yani heybet, korlrunc· 
luktan yana tam adamının lcalıbında. 

Fakat gayet az kelnmlı. Saatlerce 
otursun, ağzında bir kdime yclı:. 

F evkalhad ııofulardan olmasına 

Osmanlı bankası <banknot> 2,80 
Londra üzerine ı sterlin 5,24 
Nevyork üzerine 100 dolar 132,20 
Madrld üzerine 100 pezeta 12,9375 
Stokholm fizerlne 100 kuron 30,75 

ZAYI - Goncn 'Nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tczkr.rcml lçe'
rlslndc askerlik muvazzaflık ve ihti
yatlık terhis kağıdı oldu!;'u hnldc 
kaybettim. Yenisini alacnğımdan es
kisinin hükmü olmadı~nı illin eyle
rim. 

1319 dofumlu Haşim. oğlu 
Ali Onqa 

Belediye Sular idaresinden 
İdarenılz1n Feriköy atelyesl için ehliyetli blr el~ktrlkçl alınacaktır. Ve

rll~ek gündelik tnllbtn imUhnnln anlaşılacak ehliYl!tlne göre tcsbit edllc
cektlr. Talip olanlann ehliyetnameler! ve bonscrvlslerlle birllkte bir istltla 
ile Tak.simde, Sırasen·llerde İdnre merkezinde Muamelat servl..tlnc uıürrı.c:ı.-
nt etmeleri. l9188) 

Kabataş Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan 

Okulumuz pansiyonunun 17 kalemden ibaret şarL::ameslnde musarra.h 
3268 lira 75 kuruş muhammen bedelle çamaşır yıkama işi açık ek.~ltmeye 
konmuşt:ar. Eksiltme 16110.1941 JX'rşembe giinii .sMt 2,30 dn Beyoğlu htiklal 
C."ddesi Istan?ul Liseler Muhasebecil!~inde yapılacaktır. İlk teminat 245 lira 
16 kuruştur. I.stclı:Ulerln teminat makbuzlarile yeni yıl Tıcaret odnsı v~slka
lımnı hamilen müracaatları. '8731) 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
Bugün matinderden iti~ 
bütün seven ve eevişenl fi
~örccelcleri aık. ve ihtirat 

limlerinin en güzeli 

1-SON YARI 
Baş rollerde: 

MARİANNE HOPPE .
HANS SÖHNKEll ,sı 

Çılcnnca bir ... Jda batlı>' o• ..,, •(,J' 
hayatın acı ıztıraplarla ~· 

2-RiO vft·omrzı 
VİCTOR ME.LACLEN - BASIL RATHBONE'in yarattık· 

lan a,k ... Heyecan ve macera. ile dolu mükemmel bir fi)ürıdir· 

Şark sinemacılığının •.• Türk mm:jkisinin şaheseri ... 

Salahaddin Eyubi 
ve BOZ ASLAN 

MÜNİR NUREDDİN. SADEDDİN KAYNAK. MtlZEYYEN seıı" 

SARAY sineması 
Müstesna olarak bu akşam programını değiştiriyor. l\te~ıııiı' 

İlk TÜRKÇE SÖZJ.tJ süper filmi 

' Ormanlar Hakımı 
Büyük macera, aşk ve kahramanlık filmi. Baş rollerde: 

WARNER BAXTER-BRUCE CABOT 
5000 figüran ~hnede 

Biiyülf, heyecanlı ve meraklı mevzu. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Sinemacılık dünyasının 

birinci yıJdm 

MICKEY ROONEl' 
JUDY GARLAND • 

CECILE PARKEil 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

ANDY HARDY AŞIK 
komedisi sizi % saat güldüncek ve eğlendirecektir. 

ilave olarak; renkli Miki l\laus 

Sıvaa Nafia Müdürlüğünden ~ 
ı - Ka.pııı.lı :ı:ar1 usulü ile eksiltmeye ok.nulan iş: Slvas mert.czind~t' 

ntden yapılacak ilk okul inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 20541 lira '1'l it 
~ ~ 

2 - Eksiltme 31/10/941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 tt 
liyet Da1m1 encümeninde yapılacaktır.. cıet• 

3 - Bu işe ait evrak ıımlardır: K~! hulA.sası, flat bordrosu, prol~, 
ya.pı i§lerl umumi şartnamcsl, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve 111 nıt"" 
vele projesidir. İsteyenler bu evrakı Naha müdürlütninde tedarik edeb 
~ ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek Jçln isteyenlerin 1541 liralık muv~~,, 
mlna.tı Sıvas Hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına. dair ~u :ırt• 
veya bu mlkt:ırdn. şnynnı kabul banka. mektubunu ve 941 yılına ıı.It 'J'iC~ıi' 
veslkasile eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıvas Vnllllğlne ıııil' 
masll1 işleri muvaftn.kıyetıe ibaşa.rdıklanna datr referanslnrile birlikte (lif 
rncaatla alacaklan ehliyet veslkalannı tekit mektubu zarfı ile blrJ.ikte ı~· 
z.-ırfa koymnlnn ve keşif d~alannı tedldk ve imza. etmiş bulunnuıl:.rı 
~~ ~ .ı;;.,.dllJ' 

5 - Tcltlif mektuplarına ait iç ve dış zarflnnn ve vesikanın uv- yc:P' 
madde hükümlerine ve kanuni tarl!elere uygun bulunması lazımdır. 
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. sıı~ 

6 - İstclUUerin tckllf mektııplarını ikinci maddede ynzılı tarihte 
14 c kadar Imcümene makbuz mukabilinde tevdi etmeleri llil.n olunu~ 

(9135l 

İzmir Vilayeti Daiıni Encümeninden 111-
izm!r - Bergama. yolunun 102 + 450 - 101 + 350 kllom.?trcıerl ı:ıı-;ı...\ ~ 

da.ki 3900 metrelik şosenin tnınirl 3 sonteşrln pazartesi s:ı.nt 11 de 'V11iıs9' 
Dıılmi encümen odasında ihale cdllmek uzere 5/10, 9.U den itibaren ~ ! 
lira 91 kuruş bedelle ve knpalı zarf usulıle eksiltmeye çıkarılm.ıştır. c0ır~ 
cvrrJtı 150 kuruş bedelle Turistik yollar Mınt.aka müdürlüğünden t t'llll" 
olunnblllr. Muvakkat teminatı 2220 liradır. Eksiltmeye lştl.rak edecekler etı" 
leden bir hafta evvel TurlsUki yoll:ı.r Mınt:ı.ka müdürlüğüne mtirtıc!llltl::L S'J' 
llyet vesikrsı :ı.lacaklnrdır. Taliplerin 2490 rayılı J:anun mucibince> hnzırl cil' 
ca.kları tekıır mtktuplarııu ihale günü sanı 10 ıı kadar VJ!Ayct D::ılıni e~, 
menine vermeleri. 6252) C9

1
' 



Tarife 
lurı~ ~aınva:y ~leri ~k yo
~ a unı~ gibi gazeteleıde bir 
il: e llCJredileıoek tramvayların 
"erir~ aon hareket .-atleri ha~r 

tt CünİÜ.k hayab yan yarıya 
L:f vaylara bağlı bulunan lstan
~ ~lkı ilk ve son tramvaylar
Iİ)ol ~de gün ortası traırwayla~ 
ı_ • ..ıandardır. O, mesela fa
"•" rerden Eı1an yere ifliyen tram
ila }' •ra ili kadar araba dahA 
luç\'d ~~ildiğini bildiren tarilıeler; 
-tn cgılse ıu mahud bandaj i§i
ia la halledildiğini müjdeliyen y r bekliyor. 
~ 1°~a cgülü tarife ne hacet, ne 

Cıttır biliriz l ... > 

Hazırlık 
Maarif Vekilimizin:, cBöyle bir 

~ele mi varmış? 'Jıl diye gaze-
.. erdest sorduğu kitap mesele· 
~ Yanında bir de ünivenitenin 
V a.~ meselesi vardır, ki aaym 
la cltı) bundan olsun haberdardır 

rıırı:tf .. 

ait liabcr verildiğine göre üniver
.: Yayınevi kendi mütedavll 
ltı IJ\aycsiyle, bu yıl içinde 48 
~~elif ders kitabı bastırarak ta· 

S e dağıtacakmış. 
._ dıtsılacak kitap 8 veya 18 ol
ıı y 1 bu teşebbüsün müsbet bir 
Ctıcc w• • 1_ 1. l ol Ver~egıne ınanmaııı;. KO ay 

h'llrdu. Fakat 48 ders kitabının 
iıı.ır ders yılı içinde basılıp hazır· 
ı:~ral:: t.alebeye dağıhlması tale-

Yı - kısmen bile olsa - ge· 
;: ltitııba hasret bırakacak gibi 

Otiinüyor. 
) Böyle bir teşebbüs için uzun .:'l. ~~~İrıden neden istifade edil

Ctf~gı de ayn bir !ualdir. 
. E'.ıcr bu haber doğru ise, 48 

hllab, basmağa hazırlanan mat-
1~1 makineleri kadar üniversite 

ebesinin de not tutmağa h.ı-
'l.ırlı.rı ı• ı· d L fh.ı, tnası azım ge ıyor emeK-

Darlıkta bolluk! 
Bir yanda tramvay azLğmCJan 

ıik.ayet edilip dururken öbür yan· 
da çift arabalı tramvayların mu
tad •eferlerine devam ettiJdeıi 
görülüyor. Meselô Şişli • Tünel 
arabalan bunun en canlı bir mi· 
aalidfr. 

Bütün B~yoğlu tramvaylarının 
aelip goeçtiği bu yolda işliyen bu 
w arabaJı hat ancak Tünelden 
Galatasaıaya .lı:adar olan kısa. mc
eafede i~ yaratr.aktadır. Bu ka· 
darcık bir ~ için de römorklu 
arabalar &ahsie etmenin manası 
yoktur. Bu hat bir an e'\"Vel kal
dmlıp oraya i.§letilen arabalar 
başka hatlara verilmelidir. 

Tecahül! 

KUŞ BAKIŞI: 

Muharebenin 
mesulü kim? 

Oçüncli aenesine glıe:n Anupa ~ 
harbinin eebebi anla~ıldı... Meğer 
bu harpten ne mihver devletleri. ne 
de demokrasiler mesul imiş. Bütün 
kabahat gÜnqİD. lekdıer.inde imiş. 
İnsanları birbirlerini b'o~a%lamağa. 
kanlı bir maceraya eevkeden hep 
bu lekelermİ§I .. 

Bu filen ortaya atan bpanyol ilim· 
lerinden, Madrid naadhanMi mü
dürü profesör Eurique Cunon·dur. 
Prof.esör giineıteki lekeler .hakbnda 
yaptığı tedk.iklerle tanınmıfbr. İs· 
panyadaki dahili muharebeler esna
sında bile te<!.kiklerini bırakmamıı· 
br. Dahii harp bittikten eonra ken
dini tamamen bu ife vemıiş, Avrupa 
harp içinde çalkanırken o güıre§in 
lekelerini ölçmekle vakit geçirmiştir. 
Bu tedkiklerden çıkan netice tudur: 

Güneşte evvelce zannedildiğinden 
Celaleddin Eıiııe'nin Hamlet çok büyük lekeler vardır. Lekeler 

piyesi hakkında yazdığı bir ten- altmışı müt-ecavizdir. Bunlar o ka
kidden doğan münakapnın ad· dar büyüktür ki bizim dünyamız 
liycye intikal ettiği söyleniyor. Bu bunlann yanında solda sıfır kahr. 
önemli da.va da Muhsin Ertuğrul' a En büyük lekenin uzunluğu 190 bin 
kal'll Celaleddin Ezine'nin mü· kilometreyi geçer. Bugüne kadar gü
dafaasını mtüne alan Nizameddin ncşte bu derece büyük ve geniı le
Nazif, dün yazdığı bir makalede: ke görülmemişti . 

cGazetemizin adliye mümessili Profesörün kanaatiDe göre görülen 
arkada~ım. Hamlet piyesi yüzün- lekeler yeni hasıl olmuı değildir. 
den çıkan bir münakaşanın mah· Bunlar esldden de vardı. Fakat mev· 
hmcye intikal ettiğini bildirdiği cud aletler bunların tamamen gö
ana kadar Hamlct'in Şehir tiyat- rülmesine müsaid değildi. Şimdi 
romuzda temsil edilmiş olduğunu yeni aletlerle yapılan tedkikler da· 
dahi bilmiyoıdum .. > diyor. ha esaslı malumat elde edilmesini 

Fakat bir aydanberi sokakları mümkün kılmıştır. 
dolduran Hamet afişleri, gazete Güneşin lekeleri sabit değildir. 
sütunlarını k.aplıyan Hamlet de- Yani bunlar her zaman •)"lli yerde 
clikodusu: onlardan daha evvel görünmez. Bazı zamanlarda yeryü· 
denberi kulaklara çarpan Hamlet zünden iyi gözükür, hazan da orta· 
piyesinin üniversitede tercüme dan kaybolur. Bunun gebebi dün· 
edilmekte olduğu haberi nasıl Y• nın hareketleridir. Güneşin leke
olur da gözü açık, kulağı delik ferinin ıyı görülmesi ilimlerin 
Hndığımız Nizameddin Nazifjn tedki'.:lerini kolaylaştırır, Fak.at bu
meçhulü olur}.. nun mahzurları olduğu iddia edil

Tiyatroya dair konuşmalar 

OSMANLI- DRAM 
ıkumpanyasının ölümü 

Merlium 'dayim Yusuf Kenan Pencereden ürüzgi.r üfüror - Yatan 
yahut Siliatre Cleğil, münliasıran Vatan - Minakyan saçma piyesler. oynu· 
yor - Tiyatro terakki değil, tedenni ediyor - Minaliyan'a l>akinız, 
Balmumcular, üç yüz kurut liasllat yapmiı! •• 22 ıubat 1920 de tfaksim'de 

dört atli cenaze arabaıina konan tabut. 

Mqrutiyetin ilan edild.iii tene, Tamimattan sonra ille defa olarak, cVatan» piyesinin bugünkü e:SES» 
.memumdalô tmısillıerinde seyirciler. 

Bu, olsa olsa görmemezlikten, mektedir. Lekeler görüldüğü zaman 
duymamazlıktan g~len bir teca· dünyada fazla yağmurlar, nehirle-
hül olacak. Fakat gazetecilik rı'n ta•mıuı, şiddetli kı", bir takım ,__ ü kklt'- · i k 

" Y Ben Mınalcyan «fendlyi 1907 de 11ty- 182'7 de sahnede kesme mukavvn yu~ m ne """rın ses o umpan-
- hele başmuharrirlik - bakı- tabii hadiseler olurmuş. Bundan rettim. dekor kullanılma~ bqlamıotı, 1895 yanın sesini kıstırdı. 
mmdan pek arifane değil 1.. başka insanların tabiati de değişir, Bir ramazan gecesiydi. Tiyatroya denberl e1Jıan tıyatrolannda yeni bir 

~~-===-,.,...,.=====...,.,..- · ~ herkes asabileşir, hııçınlaşırmış. l'u gitmek istiyordum. Benim Karo.göze, cereyan bellrmiştı, 1887 de Fransnda 

~~~~! 
,Yüzden kavgalar, ciı:uıyetler çoğalı::- orta. oyununa, m~bur komlklerc d~- Antoın, Ru.c;yadn. St:ınlslavskl s:ıbne-

6 ~~~~~ kün olduğumu, t:Mruna11 meısire yerin- de 1htUlU ynpmışlardı. K~sfzm:ı 
O rr.ışl · d b • de kav .. •t.•u Hamdiyi, c....ı...,. .. .r1ooaşındıı. Fransanın tek tiyatorsımda ölüme ~ ~;;;; <I o o ~ spanyol filimi, öte e.n. crı mcv· wu .,,._........... edllıni U 

.-... -- cud olan bu kanaate ıstınad ede- komik Hamdiyi, Arifin k:rroatb:ı.nesin- mahküm ş · 
1.-.:::.:::::..:=.:=:.=:...;;;:~--:~~------ ı de karagW.Cü kfı.tip Salllll k:ı.çırmak Biz henüz uyanmnğa ba§lıyorduk. 

Bir milyarın ağırlığı . ~e.k üçsenede~beri.c?rülı:_~ 1~~~.ri? ı.stemediğimi nnııyan dayım, memum Gedikp:ı.şa tıyatrosunda hayıı gürüı-

••• 
Mard.lros Mmakyan şubat 1920 de 

öldü. Şubatın 22 ncl günii cenazesi 
Balıkpazanndnkl Emıeni klllses'nden 
k.aldınldı. Cenazeyi Darülbed:ıyii Os
manl ne Ermeni kump:ıny:ı.sı ka~d•rdı. 
Kilise a\'lusunda tnbutun b:ışıncb ev
velfı. Ermeni tlyntro kumpany:ısı:ıdan 
bl.r o.ktör, sonra merhum Muvahhid, 
ondan sonra Burhnneddln birer nutuk 
söylediler. Nutu!'Jar blthıce tabut 
önünde m::ı.tem ha-.·ası çalan nıuzlka. 
ne elde Taksime kadıır götumldu. 
Orada. tnbut dört nUı blr ar:ı.ll.ıyn. 
kondu; Ermeni mezarlıb"llla defnedil
di, mezarın başında d:ı D:ırülbcdayl 
sanatkürlanndan Gn.llb bir nutuk "ÖY
ledl. 

ınsanlann tabıatlerını degıştırdigını, Yusuf Kenş.n: (1), tü !koparmış olan 11Va.ta.n yahud Silist-
L Amerika BirleŞ:i.lı:: hükumetlerinin Bir mi~yan~ a~rlığını hiç hesııp b~günkü hnrb~n ~h~runda büy.ük - Tiyatroyu seviyor, ben gönn.edlm re», cBes:u gibl eserler MeşrutiyeUn 
~r "c . k 'L'- cttin!z mı> Bu mılyar altın olu~k hır rol oynadıgını iddıa etmektedir. nmnıa medhcdl.yorlar, çocuğu barl b~angıcındn. To.nzlmnt dcvrlndcki 
.... ı ıarc anunu rnuCJ~-ıce ya· O k'l d G" .. 1 k fdd' d " · A k t M ak n. go"tu-rsu"nlerl dedi teslrl uya.ndıramn.dı n11"slanm"sın" .. 1111. k • • . • 322,S8 ı o e er. umuş o ara ıa ogru ısc vrupa ı asını ın ynn . , ~ .. .. 
h.t ca Yardım ıçıı:ı yeruden bn bu- -;. I .. beş mı'lyon kilodur. Be~cr li- ve yüz milyonlarca insanı sıkıntı iç.in- Bcnl Mmakyan efendiye götürdüler. alkışlandı, fakat münekkld hiikmü-
•"Jt -·ı 1 h . • d'"' agır ıgı • d b ak h b' b' . . . On bir yn.şmdnydım. İtlraf edeyim kl, un verdi: cBcsa sn.nntı tahriri hazıra-.. : ... ı Yar dolar ık ta sısat ~l'e ıgı· ralık ka·g"ıd para halinde 11.380, e ır ··an ar ın ıtmesı ıçın ... 1 bllet alıp salona. ayak lbe.stığun zaman ya göre acemi bir plyestır.11 (3) 
.ı "c bu talebı'n parlamento tarafın· e}l=-r liralık 1'780 k.ilo gelı'r. Elli- günqin lekelerinin bir an e'\ıve k.l d- -•· ı-
'11 ~ kendime bir çc uzen vermt:JC uzu- 1324 de temsil edilen cVatan yahut 
~ büyük bir ekseriye.tle kabul ter liralık kağıd para halinde her ortadan kaybolmasını temenni et· munu duydum. Tiyatroya. gelenlerin Billstreıden ıS!UstreD adı ka.lkmıştır, 

~ıldiğjni birkaç gün evvel ajanslar biri beşer yü~ ~i.~elik 2,00~~ilt ~- mek lazım gt>liyor. çoğu sakallıydı. Belki de çoı:tu değil~l, yalnız 1Vatnn11 diye oynanmaktadır 
hl':r '\'erdiler. tar. Güzel hır kutuphane değil mı} l fakat on kişi arasında bir sakallı. yuz ve amatörler bunu da Ufi görmiyerck Mınn.kyan tl.vatro tarıhinc böyle ka-

ısırmak hakkı 1 
"'~mcrikada M .... chusette hüku
~ ~ dahilinde köpelder bir defa 
~ lrı':a.u mrmak hakkına maliktir4 

· Bır köpc.k bic insanı ısıTJT ve bu 
~anın ille defa olarak vaki oldu
~k tahakkuk ederse köpeie ve aa· ;:e ceza verilmezi ... 
~ Öpcklerin bir defa ısırmak hakkı 
~Urıla kabul ediJmiftir. On aene 
t~} el 'bu hususta hararetli müzake
\.ıı cr olınu,, nihayet lı:anun 18 reye 
~(1 25 reyle kabul edilmişti. Mü
F ~ere ~nasında mebuslardan pro· d'-f r Stagg, köpekleri ban.retle mü
~edeıek uzun bir nutuk söyle-

~ Galatadn, Emlııönündcn gelen 
ha obU ve arabalann ~tiği Mum
ttı~e SOkağındn kanalizasyon çök
lttl.r tür. Bu itibarla, kanalizasyon ta
~ olunun.cıra tadar otomooil ve 
hl.. alar trrunvay caddesinden geçc
~.ıı..ıerdlr. 

~ ~ollan idaresinin Adalar ve 
:tır~olu hattı için hazırladığı kış ta
~tir bugünden itibaren t:ıtbik edile
bt.r · Şirketi Hayriye kış tarlfeslnl 
cak~arta sonrn tatbik mevklinc koya-

ır. 

... ""' aıı .. ıcaret Vekili B. Mümtaz Ök-
"ru ~'in ri:vaset.fndc Jthall'\t tacirlerinin 
lar l"ak!Je Yapılan müteaddit toplantı
~~~thalatın kolaylnştınlmam, pi
lati --n V::ı.!;.( taleplerin derhal karşı
da ~ası için verilen kararlar :ırasın
~! Ut"ulınası kararlnştmlan Fiat 
1tııa t tılmlte&i ve Müracaat büroları 
lllna~ birlikleri umumi k.fıtlplcrllc 
~ lcıinın riyasetinde teşekkül ~t-

1'- ve fnn.Uycte b~:ı.nuştır. 
~ liaYriye adında 22 yaşlarında bir 
le ;? e"!elkl gün evinde hMtalnnmış 
(!oltto ün <>(;le fizeri ölmüştür. Aclliye 
Utı, rf: tarafından yapılan muaycne
~ti~ Yriyenln ölümü şüphell görfil-

lla den, cesedi mora kaldınlmıştır. 
>~e ~in ailesinden biri de Adli
~ ~rncaat ederek, bu kadının bir 
~ evvel bir eve glttiğfni ve 
iı:tıl\'ını~~k düşfirmek üzere bir ilaç 
~eıuci oıumünün de bu ilaçtan mü
~ olduITTınu idd!:ı et.mıştlr. Müd
~~Lk bu lddla etrafuı<b da 

ta bqlnmıştır. 

miıti. Nutukta JU sözler vardı: 
- Köpeklorin bir defa bir İn$Clnı 

ısırmak hakkı pek eski çağlardan
bcri kabul edilmiştir. Ortaça~da 
bile bu hak inkiır edilmemiştir. Şim· 
di biz bu c.aki hakkı niçin bu •e· 
vimll hayvanlardan alalım} 

Köpeklerin bir defa ısırmak hak· 
la kabul edilince ısırma vakaları o 
kadar çoğalmış ve bunun ilk clef a 
olup olmadığını tayin etmek o ka· 
dar gijçleşrniştir ki ,imdi bu hüku
met meclisi :reni bir nıüz:akcre ile 
ve 4 ~ye karıı kırk iki reyle eski 
kanunu kaldmnağa karar vermiştir. 

* Mod:ı.da otunrıı Menah<'m adın
da on beş yaşında bir çocuk dün bi
sikletinin arkasına on iki ya.ş!:ı.nnda 
Abdüllnhı bintllrerck Telefon cadde
sinden giderken, karşıdan gelen vat
man Mehmedin idaresindeki tram
vnyl:ı çarpışmıştır. Çarpışma neticz
slnde bisiklet devrilmiş, Abdilllah bo.
şından yaralanmıştır. Menahcm·e bir 
şey olmamıştır. Ynrnlı Abdiillah Nü
mune basta.nesine ltaldınlmıştır. * Knsımpaşada Mustafa ve Saba
ba.haddiıı adlarında lki kişi dün bir 
il•dın meselesinden kavgn etınlştlr . 
Kn.vgada Mustn!n blr demirle S:ıb:ı
haddlni başından yaralamıştır. Saba
haddin hastaneye knldınlınış, Mus
tn!n yaklannrak tahkikata başlanmış
tır. * Gala.tada Knlafnt yerlnde tornacı 
Yorglnin dükkanında. 1.-;çi IIalll dün 
çahŞlrken sağ elini mnklenye knptı
rak ağır yarnl:ı.nnuştır: liaJU hastane
ye kaldırılmıştır. * Balıkpnzarında oksijen fabrlkn
mnda çalışan Halkı adında biri oksi
jen tüplerini yorle§tlrirken, sol eli 
tüplerin arasmn sıkışarak p:ırçalan
ınışt.ır. * Gedlkp:ı.şnda oturan Hakin adın
da bir!, dün Sirkeci cnddeslnde sürn.tıc 
giden blr trnmvnydnn atlarken düşe
rek başından ve muhtelit yerlerinden 
ağır yaralanmıştır. * Kandillide oturan Leman adında 
blr kadın dün sokakta gldeı'ken ıslak 
taşlar üzerinde ayağı kayarak düşmüş, 
başından yaralnnmL'.!tlr. Leman Nü
mune Jıa1;tanesine kaldınlmı~tır. 

Günün Ansiklopedisi kişi arasında on sa.kallı ~er kl, evin- piyesin adını afişlerde ıMünhnsıran nşt.ı. 
de ve muhltln_d: sakal gormemi'J olan Vatan• diye lliin etmektedirler. Mü- St>lıimi İZ7.t.l Sl'des 

Zekai Dede 
Hamamizade İsmail Dede' ninkin

den sonra Z-ekii Dede'nin de konse
ri verilecek. Belediye konscrvatuarı, 
bunun için teşrinisaninİôl 4 üncü salı 
gününe hazırlanıyor. 

1824 le 189 7 yıllan araşında ya
ş11yan Zekai Dede, farkın en büyük 
musiki iistadlarındandır. Eyüpte 
doğdu. Babası imamdır ve ndı Hafız 
Süleyman 1 Iikmeti efendidir. Zekai 
Dede de, ilk tahsilini mü~akip ha· 
fız oldu, hüsnühat dersi aldı ve dev· 
rin tanınmış musiki üstadlnrıııdan 
Eyüplü Mehmed beye talebelik etti. 
Hanıamizadc İsmail Dede de kendi
sine bir sene müddetle ders '\"ermiş-
tir. 

Mısırlı Mustafa Fa:zıl Paşanın da
iresinde musiki muallimi ve idare 
müdüıü oldu. Onunla birlikte bir 
kaç sene Mısırda bulundu. Sonra 
İstanbula dön~rek Darüşşafokada 
musiki muallimliği yaptı ve hu,.usi 
dersler verdi. Eyüpte vefat edeıek 
Kaşgnri dergahı civarına gömüldü. 

Oğlu. tanınmış mu~ üatadların
dan hafız Ahmed efendi ayı;ıi za
manda talebesidir. Meıhum Rauf 
Yek.ta :ile doktor Suphi Zühtü de 
talch~i meyanındadır. 

Zekai Dedenin bir çok ayinleri. 
nakışlan, murabbnlnn, a~aileri, 
şaıkılaıı ve mekteplere mahsus bcs· 
teleri vardır. 

Ayancık Halkevinde 
iki temsil 

Ayancık (A~am) - Kızılay haftası 
müımsebetlle ve gellrl Kızılay Ay:ıncık. 
şubesine ait olnıak üzere, Ayancık 
Hnlkevl te.msl.l kolu tarafından kam. 
gün dostu piyesi ne para delisi kome
disi temsil edilmiştir. 

blr çocuğun gozune bu çoklu~ görüne- ııckltldler temsillerden memnun de
billr, bana MınnJcynn seyırcllerinin ~.o zaman tiyatro ile yakından alA
çoğu sakallı imiş gibi geldl._ kadar olan Re.şad Rıdvan beye hücum 

Salondn. çıt ~ıkınıyordu. Tıya.tronun ediyorlar: .Tiyatroculuğu şu günler
kapısında muzlka. çalınmıyordu. Solm- de başka bir ~ekle koyan Reşad bey
nın etrafına toplanan kimseler yoktu. den bütün bunlar beklcnmczdh diyor
Suçuk pişlrllip r:ıkı lçllmlyordu. (2) la (4) 
Tiyatro temizdi, Kanto yo.lttu. Oyun- r. 
dnn evvel ve perde :ırasında saz çalı- Artık Mınakyan ve kumpanyası-
nıyordu. nm değeri miheke \'Unılmağ:ı başl!ln-

Perdc açıldı. Dekor o güne tadar mıştır; iki münevver kadın konu.şu
görmediğlm, bilmediğim bir dekordu. yor: 
Muhteşem bir salon. Bu salon ustaca c- Peki hangi dram oynanac<-k? 
boy:ınmış bir perdeden başka blrşey «- Mccnuncler tabii. 
değildi. Ön tarn.rtakl koltuklar eski, "- Ha ... Ben bunun romanını bir 
kınkça idi, fakat perdeye bakmak- vak.it okumuştum. Hlç bir edebi kıy
tan başka. yere bakmnğa imkan yok- meti olmıynn bir eserdir; tat.sız. ruh
tu ki... suz bir piyesi temaşa. için do[;nısu gi
uBalnıumcular» oyruı.myordu. Bu demem; vnkı!ı Mmak efendinin oynıı.

uzun, upuzun, bitmek tükenmek bil- dıi'{ı piyeslerden bazılarında bir es-0ri 
meyen bir oyundu ve bana hiç. am- muv.nf!nkıyct görüldüğünü inkar ede
ma hiç birşey öğretmiyordu. Ltıflarıa mczsem de. muvaffakıyet her oyun
çoğunu anlamıyor, yalnız birşcy düşü- d:ı., her piyes 1ntihnbınd::ı görülemi
nüyordum: lOr ... Bazen pek snt.ma piye~er oyna

- Acaba neden dayım Mınnkyanı myor-.» (S) 
görmemi ti? Acaba neden Mınakyanı 
medhedlyorlardı?... Tiyatroyn dair münak::ışnlnr başla-

Tab:ıncal:ı.r patladı, ru!amlar boğaz- mıştır. Mınıı.k efendinin •Osmanlı 
landı, gözler cıktı, perdeler inip kn1k- dram kump.'l.Dya.su da son demlerini 
tı, alkışlar koptu. y~amaktadır. Mcşn.ıUy~t başlangıc~

Isbkl:ı. Travlyata çalan. Sora Bcr-• da.ki tiyatro filemi hakıunda .Tercu
nl\rdan konuŞ'aJl dayımın Mınnkyann. manı Ha.kiknb b3.fllluharrlri Hüseyin 
neden gltmedlği.ııi anlamakta ve be- Kazun bey bize kısa fakat nçılt bir ti
ni neden Mmakyann göndc.rdt1inl kir veriyor: 
keşfetmekte geclltmcdlm. Karagöilc •Ne göreyim? Bizde tiyatroculuk sair 
orta oyu\;u halkın dili olmn.ktan c:ık- n.ks:ımı ne!iscl sanıı.t gil>i terakki yeri
rnı.ş, Abdülhamid dalkavukluğuna baş- ne tedenni etmiştir. Blmda cısı. hükmü 
lamış, memleketteki siyasi ce:t;ran- zaman ııtiab edemedik. İcabatı tabla
ların tanıamile yabanc1s1 ka1mı.,.~ı; tn muhnllf bullmduk. Vnkın meselede 

(l) Babası Reşid 112şa babanım 
babası Siiltyman paşa ile kal'dCŞ ç~u
fudur. Annemle kardt'ş gibi büyüdük
leri için ben dayı demişim. llnyat.ta 
tanıdığım vakur ve diırüst lnsant:ır
dan hirlydi. Benzerini ~k :ı.z gördüm. 
1914 harbinde Rüyiikada kayır.~~amı 
idi. Hatm sayıl:ınlara francala dağılır 
ve çok kere ulnde eknıeği bulunnıaz
dı. Bir ak.,cıam lhti~·ar bir kadın ek
mt>ksiz kalmıştı. kapısını çaldı, Tf'Si
kasmı gü terdi. fırından ekmek ver
mediklerini söylecU. Yusuf Kenan ve
sikası ile aldığı mısır ekmeğini kadı
na verdi; biz JP3tates haşlayıp yedik. 
Temizlik isleri mcnıurlutt?nun araba
sı vardı. Beni blr gün o arabaya bin
dinncıli, binm~m~ izin vermedi. Sa
bahlan itaş olurken Tr.ıviyııt~dan, 
Kamıendcn ıslıkla ]p::.rç:llar ç.::l:ırdı. 
Garp musikisinin ahengini kuıai".ma 
dohlurau, bana operadan ve S:ı.ra 
Bcmar'dan ilk delil bah~dcn cdıır. 
Allah rahmet e)fosin. 

'2) Tulimt k.-mp~nyalanmn oyn:ı
dıkl:ln tiy:ıtr:> hinasının saıcnunda 

seba yanar, ctrnfm:ı toplanırlar, su
cuk, pastırma nic;rirler, rakı :lı;crler
Gj, 

(3) Resimli kilab. No. 1. EyJüJ 1324. 
(4) Ayni mecmW\, 
(5) Resimli İ tanbul. Sayı: 2C. 19 

teşıinlerrel 132:>. 
(6) Hüseyin K:izım. l\lus:ın't'r D~ri 

cedlcl. Sayı B. !2 Daziran 1325. 

tuıüat ise Mınakyanın kötü mukallit.- istibdadın tesiri c5.yl lnk!r değildir. B. İsmail Hakkı Baltacı
liğine dökillmüştü. Benim Uya.tro diye. f.'akat o :mn.nl:ı. ortndnn knlknr knlk-
Mına.kyanı seyretmem çok d!lha rnıi- maz bizde ıttlrad.1 harckdttan, ciddiye. oğlu Halayda 
nasipU. Amnın o Mınakyıı.nı seyrede- ti sanattan eser görülccektL Böyle çn- İslı:end:ıren (Akşam) Halk• 
mezru. Bir gün bana sordu: lışmaktan da mahrum kalacnk mıy- evlerini ziyaret etroektc olan tanın· 

- Mınnky:ındn seyrettiğin oyunlnr- dık? Iler nedense mahrum knldıl:. s t b · · · 1 ·ı H kk B ı 
dan ııJc11J1da ne knldı? Birdenbire yükseklere tayrruı, yahud 111'=- ~er ıyecım~z smnı a 1 .. 8 .: 

D!i§ündüm ve şöyle cevap verdim: hlffetı mizacımızı illin ettik. Ge- 1acıo~lu 9 / 1 O 941 perşembe gunu 
- Aleksanynn cinayet Lşlerltcn ke- çen ağustos zarfında 1.rıkLşafa bnşln- 12.~0 treni ile lskenderuna gelmiş· 

mancı da cdo • re. perdesi üstünde yan tiyatroculuk hevesi bize o kndar lerdır. Hatayı ziyarete gel'Cn Terbi· 
yay gıcırdatıyor; Mınakyan efendi eacJ.b göste:rdl ki, ynzılsn. koca bir yecimiz bir gece Antakyada kaldık· 
k:ırşısında:kl kbn olurs:ı. olsun, ltlde mccınual müdh1kilt olur... tacı sonra lskenderuna dönmüsler-
blrde: cAb, evlnadımmb diye_koyu bl~ cGldlp göreyim mi? Hangi tlyat.ro- dir. 11/10/ 941 cumartcısi günü ls-
talfıffm•.ln. ıkınıyor, bazı nktorler de. ? Hangi piyesi? Hangi nkto-ru-? +-te k d ·ık .... 1 · p rcd -rfi2'itfı ür " k tn, yu ' ~ en erun l 'VC orta ogretmen erı 

T eşekkiir ; ~ce ,;::_ u r 1!:.°~r:~ı - burası c5.yl sunl~r. M_!1'1a.!.;ana. bakın .. tarafından şerefine bir çay verilmiş• 
ım .. - ~~un nammn. ... v n ···• B:-bnumculnnı llÇ yuz kuruş hasılat • · 

Kızılay İst.anl>ul ınümesmlllğlndcru gibi sözler söylüyorlar, hatırımda ;apmış. İlanı hürriyetten sonra artık tir. Çayda General Şü~ Knnatlı. 
Kurtulu.şta Bozkutt caddesinde 85 nu- bunlar kaldı; dedim. t.ürlcı:e oyun oynrunıyacağını llfın et- Kaymakam M. Belek, Parti ve Hnlk-
mareda oturan Y~'k Iktlsad ve tl- Dayım gülümscdl: tlğl zaman Mınak babanın mevti mn- evi reisi, askeri komutanlar, belediye 
caret me-!:tebl mczunla.nndan Ncrm.ln - Artık derSlerlne çalış, ti~trodan nevlslne merslyelı:uı olanlar görüldü. reisi hazır buluomu§lnrdır. 
Sünter'in cenazesine gönderilecek çe- vaz geç, Mm~~. da gitme ... dedi. Mınakyan dayanır nu ya? .. » (6) Aynı gece Tıeıbiyecimiz tarafın-
ıenk parası olan on llr:ı. adı geçen d b -
mektep mczunlnn Cemiyeti idare he- Mınakyan efendi Jdarcslndcki cOS- işte tOsmanlı dram kumpan:r.ısı• dan Halkev.i salonun a ütun vatan-
yetı tm-~ından Cemlyethnlze tebe.rrü ma.nıı dram tumpa.nyasmın illii.sı Meşrutiyetteki tiyatro hercümerci daşlara (Türkün Ruhu) mevzulu 
t-<.lilmlŞUr. Teşekkür -olunur. 1909 da ~adı. içinde can verdi; bu .lı::argnşalılci.a da- bir konferans verjlmi~tir. 
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[ :aR~: İ v u z ü K ) Bir berber ikinei defa. 
·SO~n-de·rec-ede-dol'4ub~ir-tra.m-vay_la_ılf-ade_U._bar_kad_mı_ta_vırlı_N_esr .. ln-ol- aşk izdivacı yapıyor 
Beyoğlune. çıkıyorduk. Arif yava(!Ça du. 
kolumu tuttu ve kulağıma. fısıldadı: Çocukken annemin blı' masalını 

ıs Te~evvel ~ 

K1JltU$Alt MYALAI 
Tefrika No. 86 Ycan: tsKENDE& F. s~ 

_ şu sağ tarafında.ki kadını görü- dlnlem.1.§tlm.. Çok h()IJUma gitmiştl Bu 
yor musun? masaidakl güzel kıza blr cadaloz blr 

Onun bu sıkışık vo.ziyette bile ka- tara.Jc hedtye eder. Kız bu tarağı ba.
dınları düşürunesl ft.sahona dokun- şına. takınca ölür. Ahbapları onu bir 
muştu: yatağa uza.tırla.r. lA.ktn bir gün demlr 
_canım, .şimdi bunun sırası mı? ... canklı, demir Asalı blr dellkanlı gelir. 

Evleneceği kadın evvelce aşık olduğu, 
sonra boşadığı i k karısıdır! 

Bu kocaman gövd<:ll mahl(Wı, ,,__ - İtte bir z1nclr- eıdeO tJi 
ll blr Arap '.tasabı boynımöan k«99- DlJ& balırdı. Yen~ 
rek tanını mezara akıttı. z.lnclı."e ' baktı: .,,r_ 

Müneccim Ha.lll Kahhar bu suad.a - KüpiÔı 1lü kıvn.lt knl~dıl" 
mütemadiyen blı'l}eyler okuyor ve tıl- la.nınıt olan a.ltlm bit ~clt'IJlii <JJ' 
sunın boırulmasma uğraşıyordu. ucu da me7.ann 1çlnda g~ 

diyecek oldum. Fakat o ayni fısıltı Kıza hayran olur. ~da.1tl acalp ta- Londra' ela Percy Kurland adın
balindekl sesle: rağa ellnl uzatır. Onu g~nç kızın saç- da bir berber, ikinci defa olarak bir 

_Rica ederim. Dediğim kadına lan &.ra.!lndan çıkarır. ~e o z:ı.man aşlc izdivacı yapmaktadır. Evlene
bak ... Hem bunun çok meraklı blr hl- bir muclz.e olur. Genç kızın solçım ceği kadın, evvelce aoılt olduğu, 
kA.yesl vardır. Anlatının dinlersin ... rengini bir pembelik kaplar. Vücudune aonradan boşadığı ilk kansıdırt . . 
diye ısrar etti. hararet gelir. Gözleri yavnş yavaş Percy 1938 de genç bir kızı aev-
Trnmva.yın csalon• denilen orta kL,- l)ralıklanır. Tarak b8.4llldan çıkat çık- mi, ve lcendisiyle evi~mişti. Fakat 

mındakl boş yerde idik. Bur:ı.da üç maz masal kahramanı te-krat' hayata • . . . 
d ··rt k d d Arife sordum: döner. bu ızdıvaç uzun ailrm"11\ıı, berber o a ın var ı. . _ - A _ • • d ı.' k · 

_ Hanglalnl söylüyorsun? işte Nesrinin parmağındaki yuzük we .-vıette ısının eıu ıınsı geçme-
- Ortadaki direği tutan. parmağı de masaldald bu s.ihlrll tarata benzi- n•emeğe haıJ.aclJdıumdan ııil\3yet 

yüzüklü, genç, güzel kadmı!M. yordu. O sevgilimin pa.rma~dan çı- mahkemeye müracaat ederek ayrıl-
Evet, biraz llerlmde böyle bir kadın kınca karş~md~ kadın bambaşka blr mıılardır. Anett>e kocasından ayrı

vardı. Hakikaten çolı: güzeldi. Panna- hUv~y~te bürünuyordu. , lınca Aınerikaya gitmif, bir müd-
ğında altını pek kalın tek taşlı bir yU- -Y~uğe ne kadar s.lnlrlendlğ!mi on~ d-et Hollivut' ta alı mı sonra 
ziik dlkkatl çekiyordu. Uıltin bu tek soyluyurdum.. Fakat Nesrin bir türlu , ç • ' ~ • 
taş pek lri, pek kocaman ve pek par- bu hoısuma. gitmeyen ziynetten vaz Nevyork a gelerek bu bankada 1f 
laktı geçemlYordu. Şlşnan, ~lı, katmer bulmuttur. 

Arlf yavaşça : katmer ensell para babalannı andıran Berber le.anamdan ayrıldıktan &0n· 
_ Nasıl? ... dedi. bu kalın yüzütün bir ~rkek tarafın- ra buna piıman olmu,, dostlarına 
_ Güzel kadın!... dan hediye ed~.dl~n.~ öğrenince ona büyük bir hata işlediğ:ni söylemeğo 
Burada arkad:ı.şım beni §a.1ırtan k~I'!ı klnim b~u~ım arttı. Pırlanta başlamıttır. Percy fU sözleri ağzın~ 

bir cevap verdi: .. _ yuzuk aramızda uçuncü blr insan gibi dan dü ürmedi: cNe ettim de ka· 
_ Cok güzel ... Hele sen onu yuzük- idi. Hattl Nesrinin eli ellmde Uten blle d ş ld A kk. 

güz görsen!... başkasına alt altından blr hatıra par- rı.mb. abn. akızyrdı ımG·.:· ıı·w~ette meı: 
Ha tıe sordum: maklanmın ucuna kadar gelip de~- gı ı ır ı. uze ıg1ne, ev ır.~-
- ~züksin daha mı güzel?... yordu. Yüzüğü sanki canlı bir insan- dınLğın.a hiç diyecek yoktu. Boş p:• 
_ Elbette... mış gibi kıskanıyordum. Bunu Nesrine re onunla kavga ettim, aile bayatı· 
_ Garip şey ... Bir insanın _ pıırma: söyledim ve: _ .. .. mızı zehirledim. K<!ndisini bulsam 

fnndaki yüzüğünün onun guzelllğinı - Beni ~viyorsan şu yuzuğü çıkarM. hatamı itiraf edeceğim ve kabaha-
ekslltlp art.tıracnğını hiç dU~ünme- Onu sat, bıt'şıe'Yler yap_, timi affettirmek. için elimden gt:leni 
mLştim - Fakat bu senlnklsl tamamlle ço- w F k b 1 ~ b k ki 

· d ln"l' de cukluk' Bir yüzük kıskanılır mı? yapacagım. a at e aya a ın _ Hele şu trnmvny an w un .... d · · b'l · c;· d' k' b' 
b hihiıyesinl anlntınm... Tnbli seni seviyorum. Fakat onu da a rf'ı:ı:nı ı mıyorum. .,.ım ı ım ı· 

sana unun ı· d" h · k'' · d di Tcp"b:ışına gelmiştik. Trn.mvaydan çok seviyorum!_. ır unyanın angı oşesın e r.> 
indik. -O koluma rdrdl Ve b"n'\ şu hl- - İstemiyorum ... Bu cüretkftr, cür- Berberin akrabası, dostları bu 
kii:veyi ımlattı: etkftr parlnyan taş Meta bana me.y- h:_jkm:in doğru olmadığını, artık es-

- Azlz!m, gösterdiğim kııdınl~ bir- dan okuyor ... Benimle alay eder gıbl ki kaııı.ını unutarak yeni bir kadın-
ııkte geren çok güzel ...,'\nıer1m1z oldu. bir hali var .. çıkar şunu rica ederim.. 1 l .. b. k d f I •• .,.. 

'" ı; .... u k N 1 ih t· a ev enmesını ırço e a ar so., 
Dlyeblllrlm ki. ııramızd:ı. aşka pe esr n n aye · . .. .. S t lemi .. Jcı fakat berber bunlara ku-
benzeyen blr macera vardı ... Fa.kat o - P::kl. oekl... dedı, uzulme... a a- 1 le ~ ' B d A 
pa~ağındaki yüzük darılmamıza se- rım onu... hn b~r.mkam;stıdr. ub S!bra a k".rukP" 
b ld Daha oom-.•su bu yüzük!~ Böyle söyliyerek yüzüğü çıkarıp ar ı çı hgın an ~r er, es ı a-
h~~!~ a~mda dşık:~; bir rekabet baş cantnsına koydu. Bundan sonraki gc- rısını bulmaktan büsbütün ümidini 
gösterdi. Ve ben bu rekabette; gördü- ll~lerlnde parmağını dalma boş görü- kesm:ştir. 
ğün pırlanta yüzüı;e kar~ mağlup ol- yordum. Böyle ne candan, ne samtmI Aradan seneler gl.'çtikten sonra 
<ium. Partiyi yüziik knz:ındı. bir güzelliği vardı. berber bir gün Amerihdan bir mek· 

nBlr lıısanla bir yüzi\k arnsınd:ı ""ı- Lfıkin blrşey nazan dikkatimi cei- M k k k 
~ '"" tup elmıştır. e tup es i arısın-

knne rekabet olur mu? .. • dlyrceksln. betti. Yüzüğün parmağındaki yert bir 
1 - - ı dan geliyordu. Berber mektubu a ın-Olur nzizlm olur ... Sana işi başından turlu geçm yordu. 

.sonuna kadc..r olduğu gibi anlntayım: Şüphelendim: .:a baygınlıklar e;-cçiımi~. okumağa 
Bu genç kadının Isml Nesrlndlr. o- - Sen benden glzli bu yüzüğü takı- başlayınca heyecanı •bir kat daha 
r.unln tnnıştıi;ım gün parmağındaki yorsun galiba ... Çilnkü parmağındaki artmıştıı. Mektuptcl ~·satırlar vardı: 
bu yüzük dikkatime çarpmış ve der- izi bir türlü kaybolmuyor!... Sevgili Percy, 
hal sinirime dokunmu.'jtu. Ne iddialı İnktır etti: Senden ayrıldıktan sonra Amcri· 
şeydi? ... Gayet kalın altını ve üzerin- - Hayır ... Onu sattım!.. dedl kaya geldim. (ptidcı. Hollivufa gi-
dekl kocaman ts.şı ile bana ronradan Başkasına alt olan bu hn.tırayı aca- derek c;ı-ada çalıştım. Kazancım fe-
"'tirme zenginleri hntırlntıyordu. Emin ba hakikaten hayatından uzaklaştır- ckl f "' · ı na <le;; ildi. Banıı t.vlenme t i ol, bii insanlar kullandıihmız eşyayn mı..ş mıydı? Yoksa onu benden gızl "' 
da kendi hiivlyetıerimlzden birer par- takıyor muydu? Yüzüğü ben yokken edf:nler de oldıı. Fakat Hollivut 
ça vermişizdir. Bize alt eşyanın ara- gizli glzll takması adeta bana bir nevi !1oş:ıma gitmedi. Evlenme t'eklifl~ri
sında da müte\•azl olnnı, zarifi, koketi cihaneb gibi geldi. ni ~ic'dctle reddettim ve oradan 
ve ağır başlısı vardır. Nesrlnhl par- Ben yokken başka bir erkeğe alt bir Avr..ıpn'ya daha yakın olan Nevyor
mağındaki bu pırlanta ziynet de «YÜ hatırayı vücudüne değdirmesi ihtima- ka geldim. Burada bir bankada 
2'.Üklerln sonradan görmesı. 1dl. In- ıı fena h:ılde sinirime dokunuyordu. çalışıycrum. Hayatım çok sakin g-e
s:ınh•nn sonradan görmesi olur da Ku:knnç bir fışık gibi onu kontrol edl- çiyor. işimden çıkır.ca odama gidi-
yüzüklerin olmnz nu?... yordum. Kendisini yüzük parmağında d . 

1
• 

Bir lar kat.vesinde Nesrinin eltnl llk •Curmümeşhut halinde• yakalamak 
defa avuçlarımın içine aldıgım zaman lstlyordıım. Nihayet o da oldu. 
yiızüğün kıı.lın altını takır takır par- Bir gün Nesrine sinemada. ras gcl
maklarıma değiyordu. Sanki dalma dlm. Beni görünce fena hslde bo-zul
bana altın olduğunu hissettirmek Is- du. Yalnızdı. Yanında blr er:kck filô.n 
tıyordu. Hele o tek ~ırl mUbalılgalı, yoktu. Fakat yüzilk parmağında idi! 
göz alıcı, farfaracı ı.şıltılanl.. Başkasının hediye ettlğl yüzük! .. Ve 

Bir iki buluşmamızdan sonra bu yü- küstnh taş pınl pınl. ı,ıl ı.şıl: cNasıl? .. 
2üğün dehşetli sinirime dokunduğunu Bütün ısrarlarına rağmen işte gene 
Nesrine söyledim ve llflve ettim: senden gizll gizli buluşuyoruz. Ve ben 

- Hem bu yüzük senin güzelliğini onun elinin tatlı sıcaklığı ve kokusu 
eksiltiyor. Yüzünün man:ı.sını değt.,tl- içinde yaşıyorum! Çatlasan da patıa
rlyor. Sana maddi, altına. pırlantaya san da bizi birlbirlmlzden ayıramıya
tapan bir ifade veriyor ... Senin sıcak- caksın!» der gibi ldl. 
lcocamanı, hantal altını çtkardı. Emin Sevgilisini başka.sile yakalarnıt bir 
küstah manzarası arasında ne kndar adam ıztırabı Ue Nesrine: 
tezad var• dedim. - Hani, onu sat~tın? .• dedim. 

Sevglllm ciildü: Cevap verdi:· 
- Garib bir.şey .. Dur bir an onu çı- - Satamadım ... Kıyamadım ... On-

karayım ... Bakalım, göziine daha mı dan ayrılamad.un .• 
güzel görüneceğim... Nihayet a~dan şu garip ült.ima-

Böyle söyl!yerek parmağındaki o tom çıktı: 
kocaman, hantal altın çıkardı. Emln - Ya ben, ya ol ... 
ol nzlzlm sanki gözlerimin önünde bir Diyorum ya, yüzük gözümde adeta 
mucize oldu zannettim. Nesrln lldeta canlı bir aşık hüviyeti almı.ştı. 
değişti. Bakışları yumuşadı. Gözlerln~ Nesrin omuzlarını kaldırdı: 

yorum ve ora a sem l İ!şünüyorum. 

Socn zamanlarda Londra nın sık 
sık İıevıı. taarruzuna uğradığını, bir
çok binaların harap olduğunu gaze
telerde okuyorum. Bu haberler be
ni endişeye dü~ünnekt~dir. İnşallah 
sana hiç bir zarar gelmemiştir. Allah 
seni korusun. 

Sevgili Percy, burı:ıda odamda 
düşünceye daldıkça sana karşı çok 
fena hareket ettiği.ni anlıyorum. Lü
zumsuz şeylere sinirlendim, seni üz
düm, aile hayatımızı bozdum. Bu:-ı
lardan mesul olan hep bCClim. Sen 
melek gibi bir adamsın. Ben kıy
metini bilemedim. Evlenmişsen ümit 
ederim ki yeni karın seni daha iyi 
anlıyaC'ek ve mesud edecektir. 

Arasıra beni hatırlı>manı temenni 
ederim dostum. Anette 

Berber mektubu bitirdikten son· 
ra hemen telgrafhaneye koşmuıı ve 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anette ve berber Percy Kurland 

Amer.kaya telgraf çekerek Anette'i 
çabuk Lcxıdra'ya gelmeğe davtt 
etmiştir. Anette bu davete derhal 
icölbe-t!e uzun ve tehlikeli bir seyahat 
ynpı · lcian sonra Londra"ya vasıl ol
mu~tı r. Şimdi eski karı koca yeni
den t'Ylenecekıerdir. 

Bu ev lcnme bir a~k izdivacı ola
cak ve bu defa artık sağlam temele 
dayanacaktır. 

IRADYOI 
Bug:inkü Proıram 

12,30 Program, 12,33 Türküler, 12,45 
AJnns haberleri 13,00 Karuşık şarkı
lar, 13,30 Kan.şık Program PI. 

18,03 Divan, koşma ve Rumeli tür
küleri, lP.,25 Konu..mıa (Dı., politika 
hf\dlselerl), 18,45 Radyo çocuk klu
bu, 19 30 AJanshaberlerl, 19,55 Kanun, 
ud, tanbur ve santurdan saz eser
leri, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Bir 
halk türküsü öğreniyoruz, 21.00 Zira
at takvin1l. 21,10 Fasıl heyeti, 21.30 
Konuşma (Sağlık saatn, 21,45 Riya
setıcümhur bando.su. 22,30 Ajans ve 
para borsası haberleri, 22,45 C:ı.zb:ınd 
Pl. 

16 ilkt.eşrin perşembe sab:ıbı 
7 .30 Program, 7,33 Hatır program Pl. 

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafif prog
ram Pl.. 8,30 Evin saati. 

Nerdeyes aJı::pm oluyordu.. Firavun muazzam lfılıdın mermer ~ 
uğruna. koskoca btr fU kurban verll- saaltınrilmıştde. ~--~~dlll1~ ~n!~ miştl. Sarıca hemen sipahilere ve bal- ............ &• 'L"" "' 

tacılara seslendi: Sanca. 1'1 anladı: .... ~ aJ'I'.' 
- Haydi, sarılın küpe". - Hile ş1mdl. meydana. ç~ iflJlo 
Firavunun ki)püne sa.nklılar. Faltat, daşlarl Yerlller blz1 korku afO--

mücevher küpü hllA yerinde mıhlan- kurbanlar vesaire h.lkfıyelerle iJS 
mış gibi duruyordu. kaçırmağa. çallŞ'lyorlar. Bu t:~· 

şahin: günü burada d~ildl. Da.ha satdlrl lı' 
_Tılsım bozulmuyorM fll lhtlyar ol- ta duruyordu. Eğer tıısınuıı 0 'f'.' 

duğu için, Firavun kabul etm~r. devre kadar kalm14 olsaydı. ~ fJ' 
Dedi. İ.şçllerln bir kısmı gülüştü; bir nındakl altın küpünün de t ~· 

kısmı da: ması ve bunun. gibi yerind~ ~ ~ 
- Bu mezarda. bir uğursuzluit var. ması l!zımdı. Dk günü o ı.ctıı>~er SJ• 

Firavun bizi çarpacak. ca çıkardılar .. sa.raya götürd ~ 
Diye korkmağa ba.şl.a.dı. ra ötekine gelince, 1şln içine ~ 
Yüzlerce lşçlnln ell bötründe kal- bay parmağını soktu.. ve blt ~ 

Dll§tL Artık biç Jt1mse mezanl& balta, meselesi oratya çıt:tı. Bunla~ 
kürele sallamak, çalıfmak 1stem1Yor- yalan ve uydurma şeylerdir. 
du. Birer birer mezarın içinden çık- lar! ~: 
~!ardı. Bu arada Yeniçelrlerden ikl etıııı' 
Şahin, müneccimin yanına sokul- - Vay bre melü.n .. nasıl oyuıt 

du: bize. ucuıı• 
- Bu işin sonu nereye varacak, ya Diyerek, LAhda bağlı zincirin ~· 

şeyh?... küpün kaldelerlnden söküp ~ ~· 
- Vnllahl ben vazifemi yaptım. Ya. Şımdi mücevher küpü iki kLşln ı:6-

genç b:r m .. yahud on adam lAzıın. mesile bile yerinden oynuyordu. 
Bunlaru.m biri yapılmayınca bu küp betçller: vuıııı' 
mezardan çıkarılamaz. - Aşkolsun, Sanca beyi Fir:ı ~ 

Hayre bayın ada.mı da mezar ha- gözünü yıldırdın .. gündüz üç y\iZ ,,,... 
şındakl kalabalık arasında bulunu- nin yapamadığı işi bu gece telt ısuıı· 
yor ve için lçln gülüyordu. Onun na yaptın! Allah senden razı 0 gr 
niçin güldü[:ünün hiç klmse f:ıl'kın- Bu ıssız yerlerde bi.zl daha tazla 
da değildi. Yalnız Sancanın içind:? bir celemektcn kurtardın! 
şüphe vardı. Diye bağ~rak se·ıinlyorlnrcfı. 

o gece de yirmi kadar nöbetçi me- Sa nen: 
zar bn.şındn kaldı. - Işık tutun buraya.. ~ tı1f 

Diğerleri şehre döndüler. Şahin ve Diyerek, bizzat kendisi küpün d• 
müneccimbaşı Kasn Yusurn. gelerek kulpuna sarıldı" diğer kulpund~# 
vaziyeti padl.şahıı anlattılar. lrl boylu bir sipahi çekiyordu. 5~rıJl 

Sanca o gece Kn.sn Yusufa gitme- Ieyerek, koskoca küpü lki k~ tn 
mlş ve Ehrnmlarda kalmıştı. Sanca, üstbaşına çık:ırdılar. ı'fO!: 
Hayre baydan hoşlanmadığı için, Şimdi ne Firavunun ruhu çarı> rdl' 
onun adamlarına hiç bir hususta iti- du. Ne cinler, perllerden eser "~-
mad etmezdi. Nöbetçiler hayretle blrlblrlerine 

Sanca, ortalık kararınca, mezar ba- şarak: ~ 
şındakl nöbetçilerin yanına. geldi. - Sanca yaman blr adn.mdırdC dl 
Bunların hepsi de teml:ı: yürekli Ana- onun meharetlnl Tebrlz önlerin 
dolu uşakiarıydı. gördük .. 

Sanc:ı: Diyorlardı. e-
- Çocuklar! dedi - padişah bu me- sanca, Firavun\Ul mücevher ~t"' 

zardaki defınenln çıkarılmasını şld- nü mezardan çıkarınca geniş bir sr 
detıe emretti. Kaç gündür uğraşıyoruz. fes aldı. vakit gece yansına yıı.~ 
Bir netice elde edemiyoruz. Bugün be- mıştı. 
nim içime bir ~iıphe girdi: Hayre bay 
bu servetin ımdlşaha geçtiğini istemi- Sanca: ~ 
yor sanıyorum. Onun parmağı var bu - Arkadnşlnr, dedi, yarın tı• 
lr,te galiba .• siz ne dersiniz? Hayre bayın adamları gelmed~efiP 

Mez:ı.r başında.ki nöbetçllerden biri gece bir deve~ bu küpü Y eti• 
yüksek sesle cevap verdi: Kn.'>rı Yusufa götürelim.' Hem P~ 

_ Ben de şüphe ediyorum. Çünkü, şahı memnun etmiş, hem de bU cteıl 
Hayre b:ıy, fırsat bularak, ilk gecesi metli defineyi Mısırlıların cıın 
kazı sır:ı.sındn kendi adamlarını bu kurtarmış oluruz. :rııcrtı" 
küpü dibinden menırdnki mermer Bütün nöbetçiler Sanc:ı.nın 
15.hdın kulpuna bağlattı sanıyorum. kabul ederek: r-
Çünkü o gece bu küpü biz yerinden - Hav h!!.y, hemen bu menhus "le 
oynatmıştık. B!raz sonra küp yerini den gidelim.. ı:ııt 
değiştirmiş olarak - yere mıhlanm~ Dediler. Etraftan bir deve buluP ô• 
glıbl -kımıldamaz oldu. MC7.arın için- yanına küpü astılar, diğer y1'.nınıı. ~· 
de çalışan amelenin b!rçogu Hayre ba- çuvallnrla kum takarak deveyi den 
yın adamları olsa ger~k~. Şu. kaz~ 1!1- lediler .. nöbetçtıerle birlikte eb~ 
ni bl7.e bıraksalar, kupu değıl, butun lıırdan nynldılar. 
bu mezarın alt.nı üstüne get.!ririz. ı ••• 

Hayre bayın lşçllerl akşam olunca 
mezardan cekillp gitmişlerdi. Mezar Nilin taştığı gün 
Türl~ nöbetçUnrinln eline aklmıştı. ylı~• 

Selim, mücevher küpünü kolıı tı• 
Fili kurban verdikten açarak, blr miktarını yerlilerden ıı~, 

rı &&yılır kimselere, bir kısmını o e
erkılnınıı dağıttı. Geri kalanı h~ı· 
sinde alıkoydu. Artık Flravunun ·r11-
sımı bozulmuştu. Hayre bay: ·~ri}t• 
vunlar şöyle çarpar.. böyle OidU btl' 
Şurya gitmek uğursuzluk gotirlr .. gıt>l 
raya bakmak felaket ynğ'dınr.• 
sözlere nihayet vermişti. 

sonra .• 
Sanca nöbetçileri iyice knndırmı.ştı: 
- Haydi çocuklar! Sabah olnuı.dan, 

geliniz şu mezara girelim ve ell:>lrllğl
le şu küpii çıkarmağa çalışalım. Yarın 
gene Hayrc bayın hilekar adamları 

gel('cek. Bu ~ böylece uzayıp gidecek. ,. 
Nöbetçiler mezara girmeğe razı ol

dular .. iki büyük rneşale yakarak lkl
~er lklşer çukurun içine indiler. Bir
kaç nöbetçi de me7.ann ağzında. nöbet 

Bize (Fitrenizi Türle Hava bekliyordu. 
Kcn..-muna veriniz) dedikleri za· Sa.nen: 
man hiç tereddüd edebilir mi- - İlk önce küpün dibini kazalım, 

sıcak bir mana gelmişti. ESk.lslnden - Doğrusu ondan vaz geçemem ... 
bana çok daha güzel görünüyordu, I!- dedi. 

yiz: Göklerin korunrr..a.sına ter- dedi. 
bir pırlanta vüzükle aramda açılan cib edebileceğimiz başka İf var Kazmaları salladllar, kürekle topra-
0.şıkane rekabette böylece mağlüp ol-ı 1 ğı yan tarafa çektiler. Küpün dibi 

Hayre bay, padişahın böyle nı{ıJl 0-
sız inanışlara kıymet vermediğini g

1
• 

rüyordu. Onun yerinde başk.:ısl ols:ll 
dı, Firavunların mezarını kazdırınıı.~ 
cesaret edet>lllr miydi? Nami ki.: 
man bay, hatta ondan evvelki hiik b~ 
dar Kansu Gori de - kendllcrıne ığl 
hazinelerden çok defa bahsedlld el 
h3.lde - Firavunların mezarlarına r
uznt:nak cesaretini gösteremcmlşle 

kt:ı ne yazık kl. yüzüğünü tekrar par- Ben de sinemadan çıkıp gittim. Bir 
mağına geçirdi. Ve gene cs1tl maddi daha Nesrini görmedim. i.,te azlzlm, 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 54 

Halime, henüz yirmi yaşında, eti
n~ dolgun, siyah gözlü, keman kaılı, 
beyaz dişli bir kızdı. Hafız Celal, 
aralarında büyük bir yaş farkı ol
ması.na rağmen Halimeyi çıldırasıya 
seviyordu. Bu kadar genç bir kızla 
evle.1meğe kalkışmak çılgınlıktan 
başk ı hir şey olamazdı. Çiflik halkı 
Öa muhakkak kendisiyle alay ede
cek.ti 

Nakleden: (Vi • Nil) 

etmea.i, kendisini Eminenin elinde 
tutan bir kelepçe vazifesini görü
yordu. 

Bir cilkiden daha kurnaz olmak
la övü.ı:en ve hakikaten son derece 
dena<t olan Hafız. jtte böylec~ faka 
basmış, dizginleri metresinin eline 
vermişti. Ok artık yaydan çıkmıştı. 
Ne yapsa fayda veı:emezdi. 

M<lamafih Hafızın bir ümidi var· 
Fak<lt Halime, o kadar şeker, o dı. O da Eminen.İn para canlılığı 

kad:ı.r çekici ve güzeldi ki. Hafız ic'·ı. Hafız, Emineye bir iki bin lira 
~ün °:\ yıkılsa, bu kızla evlenmekten ::ükut hakkı vermek suretiyle se:bcs
vazgeçemezdi. Bunu zihninde kur- tisini kazanacağını ve Halimcd,. 
rıl'ııtu. Eğer o melun metresi Emine ğiylc evlenebileceğini umuyordu. 
olmı.sa çoktan onunla evlenmiş ola- llelebed bu yayvan, fıçı gibi yuvar
cc:k .1. Fakat Emine, Hafızın dizg~- lak kadının yanında ömriiınü çürüte
lcri.:j elinde tutuyordu. Çünkü ara- mezdi ya. 
lnnnda büyük bir sır vardı. Hafız, Serveti, maddi ııraziyeti, Emineye 
birkaç sene evvel çiflikte Emineye sükut kıkkı vermeğe kafi ve vafi 
aba}"ı yakmıskcn bir çılgınlık anın- idi. Bu düşltnce ile .§en ve şatır pen
dıı, bir gün bıkarak ondan ayrıl- cereden çekilmiş, lzmirf' seyahat ha
mak istiyeccğini düşünmiyerek bu zırlığına başlamı~tı. Hafız Celal, 
sırrını Q-ş etmişti. Hafızın sırnım faş I bugün tuvaletine her zamandan 

dum... •·nu-d•ır··-----------• ç:ın;abuk meJd:ma çıktL Sanca yere 
Hikmet Feridun Es eğlldi: 

daha büyük bir itina göstermiş, yeni 
elbiselerini giymiş. iliğine bir pembe 
bir gül yerle~tirmiş, aynaıtın karşısı
na geçerek kılığını tedkike koyul
muştu. 

Hafız Celal, kısa boylu, irice gö
bek!:, gaga burunlu, çirkin, tıknaz 
bir köylü idi. Küçük ve dört tarafa 
fır dönen gözlerinden gayet kurnaz 
b!ı adam olduğu seziliyordu. Hafız 
Cda!, h:ı.linden memnun, aynanın 
önünden çekilirkan Emine odaya 
girdi v~ dostunun bu süsünü görün
ce, keskin bir ses~e sordu: 

- Hayrola, yolculuk mu var'? 
Eski zamanlarda bir yere giderken 
bana evvelden. haber verirdin, şim· 
di sana ne oldu'? Görülüyor ki ben
den gizli bir takun tertiplerin var. 

Hafız istifini bozmadan cev:ıp 
verdi: 

- Eınineciğim, yolculuk fikri ba
ına bira:.. evel geldi. Bu güzel ha
vayı görünce, fırsatı kaçırmak iste
medi -n. 

- Nereye gidiyorsun'? 

- fzmire ayol. Al!ı haftadanberi 
gitme~i düşünüyordum. Fakat her 
gün bir engel çıkarak tehir ediyor· 
dum. 

- Derne:k İwıire gidiyorsun ha'? 

Orada çnk kalacak mısın'? - Baıika zamanlarda beni be-
- Vallahi işe bakar. Bir iki gün raberind~ götürürdün. Şimdi o za· 

İzmirde kaldıkt8'l sonra Esk:i~ehi~ manlur hayal oldu değil mi'? 
gitmeyi düşünüyorum. Orada çifliğe Hafız, kadının bu serzCı:liı1ine ce-

aid bir iş hakkında görüşeceğim. vap vermedi, kalın duvarın içinde 
O ana kadar sakin sakin, Hafızı ::aklı bulunan demir bir knsayı aça· 

dinliyen Emine, Eslcişehire de gide- rak, içinden yüzer liralık bir deate 
ceğim işitince, bir iki adım ilerliye- banknot çıkararak cüzdanına ko
rek Hafızın önüne dıkildi ve teh- yarken: 
didkar bir sesle sordu: - Bilrsin ki, bu kadar çok. para-

- Göreceğin iş Esld~ehirdeki Bo- Y1 evde saklamak, akıllı bir hare-
ğaziçi ctelinde mn ket değil. Bir takım SOYo'UZlar, pa-

Hafız, afıı.llıyarak cevap verdi: ranın burada bulunduğunu öğrenir-
- Bunu neye soruyorsun'? !erse ele geçirmek için hiç teerddüd 
- Öyle aklıma geldi de. etmedcı:n bizi öldürürler. En iyisi 
- Aldanıyorsun. Eskişehir noter· notere tevdi etmektir. 

!erinden birine bir iş tevdi etmiş- Hafız hu izahatı verirken, arka 
tim. Bana cevap vermedi. O işi ta- cebine bir Brovning tabancasını yer-
kibe gideceğim. leştirmeği ihmal etmedi. 

Emine, yüzünü pencereye çevire· - Ne olur, ne olmaz, ih.tiyatlı bu-
rek devam etti: lunmnk lnzımdır. Çiflikten, araba 

- Sen başka bir şey için gitı.iği- ile ist11syona giderken ıssız yollarda 
ni sooıyordum. fena bi: tesadüf ile kareılnşabilirim. 

- Yanlış Emineciğim, yanlış dü- Onun için ihtiyatı elden bırakma
şiincelc.r ... Sana hakikati söyledim. malı c.!edi ve pencereden başını aşa-

Emir.c devamla: ğı}a sa:k!tarak haykırdı: 
- 1 lıt\•a hakikater. çok güzel. - Ulan Memiş, arabayı çabuk 

Bu, seyahat için bulunmaz bir fır- hazırla. Beraberce istasyOC\a gide
sattır: Beni de beraberinde götür-

1 

ceğiz. 
mezmisin '? Hafız, gizli kasayı kilitliyerek 

- İmkanı yok. &nahtaıını cebine koyarken Emine 

dl. 
(Arkası -vıırl 

sordu; 
- Kaç para götürüyorsun) 
- Beş altı bin lira kadar bir şef· 
- Bu paralar kimin için'? 
- Vallahi ben de bilmiyorufll' 

Bu paralar benim olmadıktan soıır• 
sormak neye yarar? 

- Bu paralan kendine ayırın•• 
dın mı~ 

- Hayır, ne münasebet r 
- Çok r.amualu bir adamsın d•·" 
- Ağzını topla. 
- Adam sen de. 
Hafiz, tonunu deği~tirerek sorclıJS 
- Ne demek ia~iyo::sun bak11' 

yım? 

- Kızma, horozlanma. Bu hid-° 
det ve gazap kime? Bana baksan • 
Ben hiç kızıyor muyum? .. 

Emine devam etti: ,. ; 
- Pa;ııın:n oğlu Rüsuhi bey hal 

bulunmndı mı} 
- 1 layır. 
- Acaba ne oldu dersin) 
- Bu husu!t'l bır fikrim yok 1 
-- Demek bu parcıl&r, noterİJ' 

kasaı:ına r.irecck ha? 
- - Tabii değil mi:' 

- Diğerleri gibi mi> 
(Arlcuı var) 
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Bugün çıktı 

E3u sayısında 
JOAN BLONDELL'in ~klan 

~~ayatı - Harpten sonra. 
::_·~da çevrilen ınc fUm -
Pihnlerde Quse .sahneleri nasıl 
Yal>llıyor? Sinema sinema olun-
ca ' sı ~ kad:lr, enteresan yazı seri-
n lnı romanı: Ilk göz ağnsı -

81 
lltliye: Andy Hardy'nln Utibe

cı - Yeni )lir Tü,rk fllınl: Hulle-

z - Ray Miıland karısına ft.şık -
arah Leander'ln hayatı - Mü

ıe1Yen Senar'la enteresan bir 
nıülflkat ... Aynca İkromlye ve 
~anıış hesap hlkll.yclerl - Dert 
rtağının cevaplan - Fıkralar, 

~arlkatürler ve Tablolar ... Hepsi 
d~ 0rt renkli nefis bir knp::ı.k içinde 
l'atnız ve her yerde 15 KURUŞ. 

~-=ıırı~mBm:m111 .......... ıı 
10.000 kadını 

liayrette bırakan 
G A R i p PJ~~A 
TECRÜBESİ 

Daha güzel 
Oörünebileceğinizin 
kat'i DELiLi 

BUGÜN bu 
TECRÜBEYi' rudracılıkta şayanı 

CYr~t son bir keşif .. 
tldı güzel/estıren, Yapınız. 

Ona güzel bir caıibe ve yeni bir ha' 
b~t ~eren unsur ••• donuk ve çirkin 

1~ cıldi, g'CJ'lçliğin tabii rcnklerile 
~u er. Pudra yağmur'•, Rüzg~r'a ve 
~atta terleme' ye ratmen bile sabit 
B •ltr Ve artık parlak burun bırakmaz. 
tı u cevher (Krema köpütü) namı al·' 
l "~• beratı iıtihaal edilmiş ve yalnız' 

o.,.11lon Pudruında bulunmalctadır.I 

CiDDEN MUHii BiR ı TEKLiF 
~- Yüzünüzün bir tarafına krema 
'f 0 Pü2'{i sayesinde iatiluar • edilen 

0 l::a1 on Pudrasını ve diter ta~ 
Ş!•na her hangi bır pudrayı aürü~ü:r:~ 

Yet "Krema köpüklü pudra'!. ile 
:~dralanmış taraf dıterinden dah~ 
/!Zd daha taze ve daha cazip fÖ'I 
t~no:ıeue T okalon pudranııa ~ verdi: 
..!!!!_para iade olunacalı.tır.1 -------------------------

- ÇocÜK llASTAUKLARI ' 
MtlTEHASSISI 1 

O~. NEVZAD ZlY A 
CagaJo~lu Zeki Bey apartananı 

3 üncü kat 8 No. 
lier vün 14 den 18 :ıe kadar 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
DİKKAT DİKKAT - Mal sa.hlple· 

r1nJn nuannal Bllfunum ~ - Apt. 
ev v.!t .• ıerın vekllharçlı.Rı ve btlytik 
hanlann oda.başılıklan v .s. kefalet 
gösterilerek muntamm temız ve ucuz 
olıırnk temin ede'bllecelt bir genç 1ş 
arıyor. Akşam gazetcstnde M. F. rü
muzuna mektupla müracaat. 

BİR rtlRK GENCi İŞ ARIYOR -
Erzincan felAketzedelerlnden orta. 
mektep derecesinde tahsil! olan k.lnı
sesiz daktllo blllr. Kendlslne münasip 
blr iş anyor, uygun blr ücretle tns:ı.
nlyet namına tş vereceklerin Akşam 
gazetesinde E. R. z rümuzuna. mek
tupla mtıracaat. 

RADYO TAtuiRctst tş ARIYOR -
R.Myo ve gramofon tamım.tından an
lnnm. Atelyelerde iş arıyorum. Akşam 
gazetesi tevzi memuru Bay Cevdet 
vasıtasile izm.trıı Musta.fayn 

Bi'R GENÇ İŞ ARIYOR - LJse me
zunuyum. Her hnngt husust blr mü
essesede öğleden aonra çalışmak tize
re ı., arıyorum. Tapu !.Şlerlnden anla
nm. Merom anlatacak ka.dnr fran
Sl7.Ca blllrlm. Aqamda H. C. rümuzu
na mektupla müracaat. - 1 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

gjRAJ.IK Gt1ZEL ı:v - Al*amda Pl1L MEIUID·"·ARİLE - Mektup
oturan blr &llanln İtJtan'bulun en iyi la pul mübadele etmek istiyorum. 
yerinde Sultan~t parkı tbttınde Tth1ı::, BaDcan ·ye Yatın Şaik pu11a.Tl 
güzel bir evi. 12 oda., kalo1'1ter1. par- mukablllnde Avrupa, Amerfk& ?esalr 
kes1, ınn vo ..en1s ba.nyol&n. teı-as deniz a.şın memleketlerin pullB.rm1 
ve bal.kanlan, fevblAde gllzıel ba.bçe- mllba.dele edetim. Alqıam gazetesinde 
ı1 Te bfttQn konforu lle ideal bir <F1latellst) rilmuzuna mektupla. mü
mesken telefonu var. Esas cephesi racaat. 

___ ..;._ _______________________ _ 
parka, bir ta.rafı denize iki yüzü bah
çe.s1ne bakar, 31Uzlık k~lık tılr vlllt\. 
Toptan veya kısmen kiraya. verllebl
lecej'p gibi der kiracı sayfiyeye çıkar 
ve ısterse ynz aylannda. bir kısmında 
ev sahiplerinin fkametl §Ckllne göre
dc anlaşma yapılablllr. Hergftn saat 12 
11e 14 arasında 44602 numaralı tele
fondan 45 numarnyı isteyiniz. - 2 

SATILIK HANE - Beşllttnştn. Vall
deçeşmcslnde Spor caddesinde Acı su 
soklfamda k~e başında 1k1 caddeye 
nazır on be.ş odalı ınaa bnhçe ~15 
metre murnbbaında iki masura suyu 
havı hane 17 teşrinievvel Cuma günft 
saat 14 de İstanbul dördüncü fora. 
dairesinde 38/ 1843 dosya satılacaktır. 

FRANSIZCA İNGiLlZCE DERSLE
Rİ - İngilizce ve fransızcayı ilerlet
mek 1çln tecrübeli blr matmazel tara
fından lyl bir metodla ö~enmek ıste
yenlerln Akş:ımda X. B. rümuzuna 
mektupla miinı.cnatıım - 1 

ALMANCA DERSLERt - Usulü 
tedrisi mükemmel olan bfr Alman ba
ynru alıruı.nca dersleri vermektedir. 
Mobllynlı giirel, temiz odn. kiralıktır. 
Paznrdnn maada her gün saat 3,i den 
7 ye kadnr. İsUklfi.l caddesi 133 Ha
san bey apartım::ı.nı 2 cl merdiven l 
kat 6 numaraya müracaat. - S 

BRİÇ DERSU:lti - Profesör Ba.p
rlç tarafından ayn ayn veya toplu 
bir halde hususi olarak verilir. Ak-
§nm gazetesine <Briç) rümuzunn 
mektup gönderilmesi. - 8 

24.000 LİRAYA - Acele satılık ke
lepir apartıman. Ldlell clvannda fyl 
bir yerde 5 dnlrell ayda 125 lira iradı 
olan yeni yapı bir apartunan 24,000 
liraya acele satılıktır. Müracaat: .-----·--------""I 
Ferdi Selek Türk Emlö.k bürosu. An- ::\IEKTUPJ,.ı\RINlZI ALDIRINlZ 
kara caddesi Adalet han No. 3 istan- Gazetemiz idarehanesini adres 
bul Telefon: 20607 - 2 olarak göstermiş olan knrtıerı

mizden 
S.~TILIK fiANE - Beşiktaşta Türk S.P. _ A. K. J\t. _ S. B. - O. 8, 

Ali mahallesinin Şalr Nedim sokağın- n.o. _ z.B. _ Uerlin _ Çiftlik -
da yeni 106 numaralı maa bnlıçc bir Stajyer _ l\f. n. _ 333 _ M. s.-
bap hane acele satılıktır. Talip ol:ın- A. K. D. _ K. H. o. _ B. G. 
lann her gün saat 16 dan 17 ye kadar :HJ\I. _ !\ol. F. _ P, R. 
Ankara caddesinde 44 numaı-alı ha-
neye müracaat etmeleri nan olunur. namlarına gelen mektuplan 1da

rehanemlzdcn aldırmalnn rıcn 

STAJYER MEMUR ARANIYOR _ PANSİYON ARANIYOR - İyi bir olunur. 
Harita fşler1nde stajyer olar:ık ça- aileye mensup taşralı bir gen-;, yük
lıştınlacak memur alınacak. İstek- sek ticaret mektebine devam edece
lllerln tahsil derecesile isteyecek- ğlnden, fmnsızca konuşabilen iyi bir 
lerl asgarı ücreti mektupla Akşamda aUe nezdinde akşam yemekli panslyo
Stajyer THmuzuna etrafllce bildir- ner olmak istiyor. Kabul etmek iste-

ŞUBEYE DAVET 

yenlerin Beyoğlunda Packard otomo-
melerl. - 1 bll acentasınn mektupla müracaat-

* Beyo~lu yerli askerlik şubesin
den: Aşağıda sınıfı, rütbesi, baba ismi, 
ismi, yazılı Yd. subayların acele şube
mize müracaatlan. 

ntR GENÇ ARA?'nYOR - Bir tlca- ları. - 2 Top. T6'1ll. Ahmet Faik oğlu Gıyn
settin (44731), P. Tğm, MuhlttJ.n oğlu 
Ali Güncü (47114), P. Atğm. Nedim 
oğlu Cel~l Soyman (38965), P. Atğm. 
Salih oğlu Nurhan Cever (47321), P. 
Atım. Hasnn Şükrü oğlu Sezal (41848) 
P. Atğm. Ömer Cevdet oğlu Mustafa 
Nazmi (14243), P. Atğm. Aptülkadlr 
oğlu Hüseyhı Haki (13517-16278), P. 
Atğm. Samı oğlu Aziz 05082), P. 
Atğm. Rıza oğlu Münir (13629) P. 
Atğm. Selim oğlu İsmall (40893), P. 
Atgm. Rüştü oğlu Ferit Apa ( 44228), P. 
Atğm. Mehmet Adil oğlu Mahmut Şev. 
ket (44115), P. Atgm. Osman oğlu Fah
rettin (31988), P. Atgm. Mukbıl oğlu 
Ahmet İhsan Ertürk C26923), S. 8. Ml. 
Me. Fuat oğlu Ömer Nusret (323-71), 
Tbb. Tgm Sami oğlu Sami Portes 
136395), Ecz. Atgm. Hasan Raci <>Clu 
Ahmet Burhancttln (36852> 

rcthanenin ayak 1şlerlnde çalışmak FABRİKA \'E MATBAAYA ELVE
üzere ilk tahslllni bltlrmlş bir gence RİŞLİ BİR Bi!"\ıl SATII.IKTIR _ ca
ihtiyaç vardır. Taliplerin <Galata, ğalo~lunda fabrika ve mntban ittıha
posta kutusu: 153Ue yazı 1le şartlan- zına elverişli betonarme yeni bir bina 
nı blldlrmelerl. satılıktır. Al:şam ıdareslne müracaat. 
BİR BAYAN ARANIYOR - Bir Telefon: 20681 - 7 

müessesenin İstanbuldaki ynzıhane- KİRAUK KAT- Beyoğlu Tünel c!
slnde dosya 1şlerUe meşgul olacaktır. v::ınnda Müellif sokak No. 20 evin 
Daktilo bilmesi ş:ut değildir. İstedik- üçüncü katl 24, dördüncO katı 19 lira
Jcrl aylık ücret, mümkünse fotoğratlı y:ı. kiralıktır. Taksim Topçu cnddc.:;1 
ve hayattan hakkında tMsfüıtlı mek- Uygun apartıman kapıcısı bay ~ece-
tupla Galatn posta kutusu 1150 ye be müracaat. _ ı 
müracaatları. - 5· 

GEl\11,İKDE - Bir yal'!; fnblrknsı A\'AZl',\ŞAOA KİRAI.IK EV - Sa-
ray nrkası sokağında 30 numaralı ev 

için tecrtibeklir bir müdürle bir de k!ralıkt!r. On odalı, kaloriferli, tam 
muhasip aranıyor. Mektupla İstanbul konforlu, dPnlze nezaretli ve bahçell
Asmaaltı No. 22 ye müracaat. - 1 dlr. Yanındaki Namık ~şa soka!tında 

l\IDIUR _ 25 _ 30 yaş nrnsı tnh- 7 No. lı eve müracaat. - 5 
silli, çalışkan baynnlarn llıtiynç var
dır, Karaköy, ömer Ahit han yanında 
<İntibah han No. 7) 

BAYAN l\IEMUR ARANU'Olt -
Fransızcaya. aşııuı. ynzısı güzel baya!l 
memura ihtiyaç vardır. Ehllyetlne 
göre maaş verilecektir. Çal1'ffiak iste
yenlerin: Ta.kshn Kristal gazinosu ar
kasında Tarlabaşı caddesi ESER apar
tımanı altında Milli Emlfık İş bürosu
na müracaat. Telefon: 42277 - 2 

RADE.'IE ALl:"IACAK - Yüksek 
tahsil kız ve erkek talebe yurtlannn 
hademe alınacaktır. M!lr.ıcaa.t Beya
zıt Üniversite lokantası yanında No 
11 - 2 

DAKTİI.O ARA.."'iIYOR - Beyoğlu 
dördüncü noterliğinde eski ve yenl yn. 
zılan bilen bir bayan daktiloya ihti
yaç vardır. Taliplerin noterliğe müra
caat etmesı. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATii.IK MOTÖR RE İŞLER OT 

BALYA l\IAKİNESt- Müracaat: Ga
lata Fermenecller 50 No. Türk makl
ne evı. - 5 

DiKİŞ ATEJ,YEI,lmil\iN NAZARI 
J>İKKATİNE - Yedi adcd son sistem 
tam devirli müceddet dikiş makine
leri toptan ve perakel)de olarak acele 
satılıktır. Taliplerin 12 den 14 e ka
dar Fındıklı Setüstü mezarlık yokuşu 
5 numaralı haneye müracnatlan. 

ACELE SATILIK - Müstakil dört ••• 
apartıman taksimatlı 18 odalı bir Eminonü Yabancı Askerlik Şube-
köşk. Her dairesinde hnva gnzı, ter- slnden: 
kos, elektrik, hamam vardır. Önünde ı _ S37 doğumlular ve bu d<>b'llmlu
çamlıklı çiçek bahçesi ve arkasında Iarla beraber muameleye tabi tutulup 
meyva bahçesi olarak iki dönüm bah- kısa hizmetliğine karar alınan tam 
çe tçlnde. Ayda 86 llrn !car getiren ve ehliyetnnmelller 1/11/941 tarihinde 
denize ve tramvaya iki dakika mesa- Yedek sub:ıy okulu hazırlık kıtasına 
fede Kadıköyünün merkezi bir ma- sev1'ıedllcceklerlnden 27/10/941 salı 
halllnde bulunan boyalı bir köşk satı- günü saat 9 da şubede nüfus hüviyet 
lıktır. Galata Ömer Ahit hnn sokak cüzdanlarile birlikle bulunmnlnn. 
intibah hnnda Nuri Ert:ına hergün 2 _ Keza bu doğumlularla beraber 
saat 12 - 13 e kndnr müracant edil- ve yahut evvelce kısa hlzmetıiğine ka
rnesi. rar alınmış bilOmum ne kadar şube-
KİRALIK _ Tophane _ eskl Satiyc mlzde kayıtlı yüksek ehllyetnamelller 

mevcud ise, bunların da. nynJ tarihte 
binası yanında depo, kalafat yert, de- şubeye müracnnUan. 
nlz hamamı olarak kullanılır nrsa. 
Satılık yazı maklnası da vardır. Te- 3 - Bu tarihten sonra geleceklerin 
ıefon: 40023. _ 2 bakaya snyılacaklan llln olunur. 

SATILIK !UERA - Şarköy civarın- Ooktor 
da yirmi dört bin dönümlük Man- 1111---• •----
datepc merası satılık olduğundan ta- Bahaddı·n LOtfı" 
liplerln kimyager Hü.sameddlne mü-
racaatları. Eminönü Emlik ve Eytam Varnah 
banknsı karşısında izzet bey hanı OPERAmKR "~OLOG 
ikinci kat No. 8 _ '1 -.1.u un 

SİŞJ.İ'DE - Mobilyalı kiralık 5 
odalı ev. Fa7Ja tafslU\t için 81189 
No. ya ~ant 8 - 11 arasında telefon 
edllmesl. - 1 

ÇİFLİK ARANIYOR - İstnnbul ve 
civarında çlfilk satmak isteyenlerin 
mevki ve hususlyetler1Je miktar ve 
asgari bedelini Akşamda çitlik adre
sine blldirmelerl. - 1 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı
sında. Eınlr Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

İstanbul asUye ll Del hukuk mah
kmıcslden: 

• Sah!fe 7 

Bozkurt - Em/Bk'in 
Yeni faaliyet serilerinden 

ı - Ankara.da bilJ'ük tllr emlak büroslle irtibat~ ederelı: tam 
ka.dro.s1.le Ankara emM.k a~a b~lamıştJr. 

2 - Nefsl İsta.nbulda bulunp tn Anknradaki emlA.klni lda?e ettir
mek isteyenlerin ı>e§ln aybtla.nnı vermektedir. 

a - Ankanı.dn. hu.sw;t n rNmJ mü~el'de 1ş1 olanlann ~erhıhı 
tam 1ntacma. b.da.r peşin ticret almmama.1t IQrtfle herhangi işin takibini 
tnıı.hlıUd eder. 

Taksim Abdiilhak Bimiil caddesi No. 23 Boüurt-Emlıik Tel.: '3532 

Maliye Vekaletinden: 
1 - VekAlet ihtiyacı 1çln dört bin top matbaa kA~dı ftzerlne blr ve 1k1 

bhı top matbaa kfı.ğıdı üzerine 1k1 ta.raflı olarak b::ı.stınlacak muhtellf ebat 
Ye nümunede on beş nıllyon adet cetvelin baskısı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muha:mmen bedeli beş bln Qltı yüz llradır. 
3 - Muvakkat teınlnatı dört yüz yirmi llrndır. 
4 - Şnrtnamest bedelsiz olarak Ankantdn levazım müdürlü~ünden İs• 

tanbuldn Dolmabahçede Maliye VekAletı evrakı matbun anbanndan verlllr, 
5 - Eksiltme 20/Teşrinlevvel/941 pazartesi günn 15,30 dn vekAlet ıe!

vazmı müdürlüğünde müteşekkil eksiltme 'lı:omlSyonuncn yapıl:ıcaktır. 
İsteklilerin· 2490 numarolı kanunun 2 v@ S üncü maddelerind1!k1 belge

ler muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte t:ı.
Yin olunan gün ve saatte kanunun tarltatı dnlı'Cslnde komisyona müraca~ 
atlan. ('1340-8878) 

Maliye Veka.letinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı 1çln ıruılzemesi vekll.letten verilmek diğer nınsrannrO! 

n müteahhide alt -olmak üzere muhtelif eba:t v~ nümunede seksen bln adet 
crettcr!n tab ve teclldi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mlihammen bedeli on yedl bin yetmiş Uradır. 
s - Muvakkat temlrintı 1280 llra 25 kuruetur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada levazım müdürlüğünden ts

tanbulda Dolmabahçede Maliye VekAletl evrakı matbua anbanndan verlll~ 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pazartesi günll saat ıı de levazım. 

mfidürlllğQnde müteşekkll eksiltme komlsyonunca ya.pılacnktır. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belg~ 

ler muvakkat temlnat Jllö.kbuzu veya banka kefalet mektubUe birlikte taf 
yin olunan gün ve saatte kanunun tarlfatı dairesinde komlsyona mtirnca.• 
atlan. (7339-88'19) 

TÜRK TiCAR~T QANUASI A.~ -llUPONLU VAD~LI M~VD_UAT 
eARANI IUA~DA_(,t.E 

' 

~ A. ·z·~· r~+• ••~• 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldınlmaıı hakkında ilan 
Eski nlkel 5, 10 ve 20 pnralıklann yerine dantelll bir kuruşlukların bronz 

on paralıklar darp ve piyasaya tAfl mlkt:ırda. çıkarılmış olduğundan c•kl 
nikel ıs, 10 ve 20 paralıklann S0/6/942 tnrlhlnden sonra tedavülden lmldırıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

MezkOr ufnk parnlar 1 Temmuz 942 tnrlhinden 1Ubaren artık tedavül 
etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız Mnlsan
dıklarlle Cilmhurlyet Merkez bankası şubelerine ve Cümhuriyet Merkez 
bankası şubesi olmıynn yerlerde Ziraat banknsı ~ubclerl tarafmd'ln kabul 
edllebllecektır. 

Ellerinde bu ufak paral:ırdan bulun:ı.nlnrın bunları Malsandıkiarile 
Cümhuriyet Merkez bankası \"e Ziraat bankası şubelerine tebdil ettirmeler! 
llAn olunur. (56051 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden 

iŞÇi ALINACAKTIR 
Müessesemiz fabrlltalan için Fabrikamızda ynpılacıı.k imtihanda mu

vaffak oldukları takdirde göstereceltlerl ehliyet.e gore 5 liraya kadar yev
miye ile: 

ıo ........ Blrlnci sınıf Tesviyesi 
10 """" Tornacı 

SATILIK OTOMOBİL - '1170 tl- SATILIK NEZARETLİ HANE -
pinde, yalnız 17000 Km. yapmış, ye- Sultan Selimde Tabak Yunus mahal
dek lAstlkle beraber, kapslı, 4 kapılı, lesinde 38-40 numaralı 12 oda _ dört 
be~ ki§lllk, gayet fdnrell ve pek temiz sora _ 1kl hamam - iki mutfak _ ter
vaziyette, 1 adet «MERCEDES• Bctız. kos, elektrik ve çok nezareti havı, iki 
otomobili satılıktır. İsteyenlerin aileyi ba.nndınr, a.partıman olma~a 
42613 telefon No. mna müracaatla- müsnlt kelepir bir hane satılıktır. 
tı. İçlııdekllere müracaat ve e.207lb te

lefon Abdi beye. ~AYi - Beşiktaş nüfus memurlu- SATILIK-Asrl yemek odası takı. 
~ncln aldığım nüfus hüviyet vesi- mı. İsteyenler, Pangnltı Hamam, Sak
r:ııı la birlikte askerlik terhis teıkcre- al aokak Çiçek Apt. No. 1 mürnca.at. 

2ayl ettim. Hükmü yoktur. 
SATILIK VF. l\IOBiLYESİLE Kİ

RALIK KADIN BERBERİ - Müra
caat: Sirkeci Hüdavendigll.r caddesi 
3'1 No. emlCık telllllı Salibe. - 6 

Müddei: Hasan, Müddeialeyh: Feri
ha: Düzce Burhaniye mahallesi Afyon 
sokak No. 68 de iken halen ikamet
gfıhı meçhul, Müddei Hasan ta.rafın
dan müddei.aleyh Feriha aleyhine açı
lan 'boşanma davasına. ait arzuhal su
reti mftddeialeybe tebliğ edilmek üze
re yazılı adresine ıönderilmJ§Se de 
mumal!eyhtn mezktlr lkarnetgO.hını 
terle ile semti meçhule gittlğlııln be
ynntıe iade kılmmnsı üzerine hukuk 
USl\lÜ mahkemeleri kanununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü mn.ddelerlne tev
fikan iade kılınan dava. a.rzuhall lle 
tahkikat güntinü gösterir dM•etıye 
varakasının mahkeme divanhanesi
ne asılmasına 941/474 numarada ka-

4 ........ Frezeci 
Alınacaktır. Sanat mektebi mezmılan tercih edilecektir. 
İsteklllcrln 15/11/941 tarihine kadar aşağıda yazılı ve.saikle blrlltle bl>

:r:at Karabükte müessese müdürlüğiine münıcaatıan llan olunur. 

Nişantaşı l\leşrutiyet mahallesi ---------------
2
. 

4hd~irinci Ayazma sokak '7 No. da 
~ahim oğlu Recep KaJender 3Z7 

ACELE SATILIK TAKSİ - 2359 sa
yılı taksi otomobil yalnız 1kl lft.stlj'p 
e5k.l ve gene çal~ır blr halde yedek 
parçalarlle Trablen markalı 1600 Hm.
ya ta'ksitıe sa.tılıktlr. Talfp ola.nlar 
her gün 14 den 16 ya. kadar Tophane 
Necati bey caddoot, 347 No. ıu kahvede 
Aziz Yarene müracaat olunur. - 3 

1tı~t:ıı_ıbu1 asliye 9 uncu hukuk hl-
... llğındcn: 9Un9s 

ll~atılfe taratmdan Hayriye aleyhine 
ıa1 a.n fesııı nlkfth davasının tavzih 
letbinde: M. aleyhe gönderilen da
Çaareyc verilen şerhde Belediyede ın
da kalfası Yakup yanında bu nam
da klnıse olmadığı yıı.zılı bulunduıtun
tl~ da!etiycnln ilanen tebllğlne ve 
rıe k gun zarfında cevap verllmesi
IJ.c arar verllmlş olduğundan muma
~~~ Hnyrıyenin tahklkatın bıı'tlloldı
~r bll/941 saat "10 da. mahkemede ha
fll Ultınması veyo. bir vekil gönder
~ aksı takdirde mahkemeye gıya
~ın devam edileceği davetiye maka-

n kaim olmak üzere 1111.n olunur. 

5 - MÜTEFERRiK 

İNGİLİZCE ve ALl\IANCA DERS
LERİ - (Bahusus ticaret şubeleri ve 
bakalorya) - İnglllz Oxford ve Ber
lln üniversitesinden mezun blr profe-

SATILIK ÇOCUK ARABASI - Pek sör tntafındnn en sert ve asrı metod
az kullanıl~ lüks bir: çocuk ara.bası la verllir. - Fransızcayı mükemmel 
satılıktır. Taksimde Tn.Uınahnade konuşur. - Esaslı ve en seri usul -
Oüngör Apt. 3 No. ya müracaat. - 2 Ücret mutedil. - (Prof. H.) rümu-
4 _ Kiralık. Sablık zunn mektuoln müracaat. -13 

PUL iI\IVBADELESİ - Gönderilecek 
DEVREN SATILIK BAKKALİYE - Türk pullan mukabilinde ecnebi pulu 

Köşebaşı, orta bt\yUklnkte ve mobil~ göndermekteyim. Saffet Balcı.soy, Ni-
11 adres: U.lell O~u c~. No. rl77/1 oa.ntafı Güzelbnhç& sok. Nilüfer apar-

~ · - ı mnanı nıı - l.stanbuı. - ı 

l - Nüfus kiğıdı, askerliklerini yapmış olanlar 9~1 llıttyat yoklamasıDJ 
yap~ olmalan, tecuıı olanların Nüfus ilüı.~ıtlanna kaydettlrmcıcn. 

2 - Polis b1 hal Jtiğıdı. 
3 - Çiçek aşı ktığıdı. 
4 - Hizmet veslknsı. 
5 - vnrsa tnhsll vesikası. 
6 - ı boy, 8 vesikalık fotograf. (9172) 

yıtlı 1Şbu davnya müddeinleyhhı C15) SÜI\IER BANK Ul\'IUl\I .l\ltlD'ORLtlGtLIDEN: 
gün içinde cevap vermesine karnr ye- Memur A ınacak 
rilmlş ve bennuclbl karar nnuhal 1lc 
davetiye varakası mahkeme dlvanhn- Bankamız Umumi mUdürlü{.'Ünde çalışmak üzere dosya sistemleri-
neslnc asılmış olmakla. mumaileyh Fe- ne ve kayıt usullerine \ııkıt, Bankalar veya. resmi müessese ve da1rcler 
rihanın yukanda. yazılı müddet zar- -"-'"1 bi nı fında. davaya cevap vererek tnhldkat muhabenı.t memurluklannda bulunmuş tecrübe i)..,......, r memur ı-

nacaktır. 
lçln tayın kılınan 17/12/941 çarşamba İstekliler tahsil ve mesailerini gösterir vcsikalarln, 21/10/941 tarl-
günü saat <9,SO da mahkememt:mc hine kadar Anlmradn Sümer Bank Umum müdürlüğüne müracaat 
hazır bulunmsaı veya ~unl bir ve-
kil göndermesi lüzumu tcblii ycrlne ı •ıiiıeiideiiibilllrliiiierlı.••••••••••••••••••••••ılll 
geçmek üzere llAn olunur. j 
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T. 1 S B A N K A S 1 
Küçük tasarruf laesaplari 1941 ikramiye plani 

KEŞIDELER: 4 Şilbat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 hdncitıeşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMİYELERİ 

1 adet %000 Liralık - 2000.- Lira 
3 " 1000 ,. - 3000.- " 2 " 750 

" - 1500.- " 4 ,, 500 
" - 2000.- " 8 " !50 ,. - 2000.- " 35 

" 
100 " - 3500.- .. 

80 ,, 50 " - 4000.- " 300 21 .. - 6000.-.. " 

Devlet Limanları itletme Umum müdürlüğünden 
Atolye ihtiyacı için dört metre boyunda 20 ll~ 30 santim gcnlşllğinde 

ve 5 santim kalınlığında 340 metre mikdbı birinci mal beyaz fabrika kalası 
kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli yirmi iki bln dört yüz kırk Ura ve muvakkat temi
natı 1683 liradır. 

İhalesi 31/ 10/ 941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te Galata 
rıhtımındaki Umum müdürlük binasında toplanacak Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının blld!r!!en vakitten en geç bir saat 
evveline kadar Komisyon rclsll~lne tevdi olunması ldzımdır. Şartname her 
gün sôzü ge:çen komisyonda görüleblllr. (9175) 

Modayı tnl~lp eden her asri kadın için kıymetli taşlnrlyle ve nefis 
ı ~ıemeslyle hakikaten n:ızan dikkati celbeden böyle bir harlkultide 
C S İ N G E R ) saatine sahip olmak Meta bir saadettir. CSİNGER) 
saatleri on beş senelik bir müddet için velev müşterinin mesullyetin
den olsun, her türlü arızaların müessesemtz tarafından hiçbir ücret 
alınmaksızın tamir olun:ıc:ıklnn garanti edilmiştir. 

iNGE :So. 27/ B Elmaslı 
ve 8 pırlantalı Lira 

\dres : SINGER SAAT l\lağazası - İst;ın~ul, Eminönü Cad. B 

Bayramda yalnız 
• 
1 1 

iZ 
çıkacaktır. 

ilanlarınızı vermekle hem kendini:ı:e ve hem de Kızılay' a yardım 
etmİ!l olacaksınız. 

llia sayf asmda santimi 50 kuruıtur. 
Müracttdt yeri: 

lstanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış bürosu Tel: 22653 
lstnnbul, Postahane arkasında ilancılık Şirketi Telefon: 20094-95 

Memur allnacak 
Hariciye Vekaletinden: 

Hariciye Vekilletlnc 11 inci dereceden tallmatnamestne tevfl.knn miisa
bnka He memur alınacaktır. 

Mtisabaka imtihanı 17/ 11/ 941 pazartesi günü saat 9, 1/2 da H::ı.riciyc Ve
kaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya. iştirak için taliplerin memurin kanununun 4 üncü ::nndde
sinc1ekilcrden maada başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmnlnn lfu:ımdır· 

Hukuk, Mülkiyenin siyasi ve idari şubelerinden ve faküıte derecesinde
ki yüksek ticaret mekteplerl veya hariciye mesleği lle alfıknsı bulunan mü
mı:ı.sil ecnebi yüksek nıbkteplerlnden birinden mezun ve yaşı otuzu geçmemiş 
olmak. 

;uüsabaka imtihanı şöyledir: 
l - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyet Düvel, İktisat 

Maliye ve tarihi siyasi t.1789 dan zamanımıza kadar. hakkında. tahriri ve ş!
fahi sualler. 

2 - Türkçe ve fransızca'dan tahrir ve tercüme. 
3 - Üssü mizanı doldurmak şartlle en fazla numara almış olanlar mü

sabakayı kaza~ olacaklardır. 
Müsn.vat halinde Fransızcadan manda bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 

riichandır. Taliplerin mektep .şahadetnameleri . askerlik vesikaları, hüsnühal 
ve SJhho.t şahadetnamelerl ile hüviyet cüzdanları veya suretlerini bir lstld~ 
ile 13 / 11/ 94! ak.şamına kadar vek!ilet slcU ve memurin dairesi umum mü
dürlü~üne tevdl etmeleri lüzumu illin olunur. 

DİKKAT: Tarihi siyasi gelecek sene yapılacak imtihanlarda 1715 den ve 
1943 imtihanından itibaren de 1648 senesinden zamanımıza ko.dar olan 
devreyi ihtiva edecektir. (7455 - 895ll 

1 
1 

~ 

evralf 

Tilrkiye ~tlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 rürt lirası. Şube " 

ajans adedi! 265 
Zirai ve ticari her nnt banka moameleJerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bant.nsınd:> Kumbaralı ve ıhbarsız tasarrut hesaplarında en 
az 50 llr:.<ı;1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşa~ıdaki pıAn.J 
-~öre lkrnnılye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
ı • 500 ,, 2.000 ., 
ıı • 250 .. 1,000 ıt 

40 .. 100 • ol,000 • 

100 adet 50 liralık 

120 • to • 
161) • 20 • 

5,000 ti ... 
t,800 • 
3,200 • 

OiKKAT: Hesapıarındald paralar bir sene lçlnde 50 liradan a""1 
.. r,A.;ı 1vPT.lertı ikramı.ve cıktııtı takdirde % 20 razlastle vertlecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikinun, 11 mart ve 

J 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat bankası um um müdürlüğünden: 

İstanbul haricindeki şube ve ajanslnrımızda çalıştınlmak üzere lftıll'" 
mu kadar memur ve memur namzedi alınnca~ndan, Adana, An-
kara, Dıyarbakır, İstanbul, İzmir, kara, Konya, 

il D l
·ı· Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon eubclerlmlzde mosab' evlet Demiryolları ve.Limanları işletme 

U 
l kn imtihanı açılacaktır. 

mum idare!Iİ ilanlan Müsabakanın ana şartlan: 

============================~ 1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir Ulşlğt bulwunaınıf 
Muhammen bedeli (1G716) lira olan (Üç) ko.lem kereste 27/ 10/ P-41 pa- olmak, 

zartesi günü saat 05,30) da. kapalı zarf usulü ile Ankarnda idare binaınn- 2 - En az lise mezunu veya muadill mekteplerden mezun olmak. 
da satın alınacaktır. 3 - tstıhdama mani hali bulunmamak, 

Bu işe girmek isteyenlerin (1253,70) liralık muvakkat teminat. ile ka- 4 - Yaşı ylnni birden az, otuz beşcien yukan olmamak, 
.nunun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerlnl aynı gün saat (14,30) a k:ı.dar 5 - İstenecek vesalkl ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde fi'" 
komisyon relsllltıne vermeleri lbımdır. zire kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imzaya amade olmak, 

Şartnameler parasız olarak Anka:-ada malzeme dairesinden, Haydar- Diğer şartlar: • 
pasa.da Tesellüm ve sevk sefllitinden da@tılacaktır. '9060> 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulan iş: 
1 - Niğde su işleri yedinci şube müdürlü~ıi mıntıkası dahilindeki saz 

bataklığının kurutulması ve sanmsaklı suyu ve tevabllnin Lsliih ~leri. Mu
hammen ke.şl! bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 416.967 lira 24 kuruştur. 

2 - Eksiltme 6/11/941 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada su ~lerl reisliği binası içinde toplanan su ek&Utme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

, 3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proJesl, bayındırl~k işleri 
genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnameslle hwıusl ve fenni şart
nameleri ve projeleri 20 lira 85 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20.428 lira 69 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve ekslltmenln yapılacağı günden en az üç gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla blrlllcte bir dilekçe ile Narla Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahswı olmak üzere vesika almalan ve bu ve.slkayı 
ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ekslltmeye iştirak 
edemezler. 

1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezutı• 
lan da. alınacaktır. Anca.it İstanbul, Ankara ve İzmirde orta müsabaka>" 
müracaat sıraslle yalnız ilk onar kl.$1 iştirak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müessese
lerde iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar
dan iyi referansa mali.IC olanlar imtihansız kabul 
edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem ununun hütüırı• 
!erine göre 120 liraya kadar ve tlk defa intl.sap edenlerin tahsil de~ 
rtne göre muayyen had<lln tamamı üzerinden aylık verllecektlr. 

4 - Bir yabancı dill tFransızca, Almanca, İngillueyl• bihakkın bl• 
tenler ve mesleki sahada çalı.,mış olanlarla meslekl tahsil görenler mOSf. .. 
bak.ada ruchan hakkını haiz addolunurlar. 

5 -- Memuriyete kabul olunacaklar, dahlll mevzuat dairesinde tek•" 
ütıük rejiminden, sa~lık sandığından, yardım blrllğinden istifade edeceK'" 
terdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlannın imtihanı 11-12 iklncl tefrln ve daha JG'" 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını 

saat; evveline kadar su işleri reisliğine 
lazımdır. 

ildncl maddede yazılı saatten bir kan tahsili olanların imtihanı 13-H ildncl ıe.,rtnde yapılacaktır. 
makbuz mukabilinde vermeleri Müraraat: 

Postada olan R"ecikmeler kabul edilmez. c7355 _ 8880o 

İstanbul Orman çevirge Müdürlüğünden: 

Müsabaka ile Memur Alınacak 
1 - Orman umum müdürlüğü teşkilatındaki 10 Ura maaşlı veya 5J lira 

aylık ücretll vazifelere müsabaka ile memur alınacaktır. 
2 - Yazılı müsabaka imtihanı 17/ 10/ 941 cuma günü saat onda İstanbul 

Vlliiyet konn~ında yapılacaktır. 
3 - Taliplerin imtihan gününden evvel nürus kağıdı, tahsil derecelerin! 

ve askerlik durumlarını gösteren vesikaları, sıhhat raporu hüsnilhnl mazba
~ı ve dört kıta fotoğraflannı bir arzuhale ekllyerek İstanbul orman mü-
durlvPtlne mfiracantlan. (9096) 

Maliye Vekaletinden: 
.. ı - yeuıet 1htlyn<:~ için malzemesi vekfı.lettcn verllmek diğer evrakları 

muteahhıde alt .olmak uzere muhtelif eb'ad ve nümunede 292500 cilt koça
nın tnb ve teclıdl kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeU on bc.ş bin yedi yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı bin yüz yetmiş yedi Ura elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada. levo.zım müdürlüğünden İs

tanbulda Dolma.bahçede Maliye Vekaleti evrakı matbua anbanndan verilir. 
5 - E~~.t~e :o Teşri_!llevvel 941 pazartesi günü saat 14,30 da Vekilet 

levazım mudurluğunde mu~ekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İs
teklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeler mu
vııkkn~ teminat makbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte tayin olu
nan gun ve saatte kanwıun taritatı dairesinde komisyona mürcaatlan. 

( '1338) ( 88'1'1) 

Müracaatlar lmtUıandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
İsteklllerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve Antarad• 

bankanın personel işleri müdürlüğüne müracaat et.rnelert llzımdır. (9161> 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Eksiltmenin 

Malın clnsl Mlktan Günü Baatl Şetl!_-

Ampul 271 adet 31/ X/941 10,30 pazarlık 
Soba tererrüatı 12 kalem • • • 9;30 • 
500 kiloluk baskül ı :ıdet • • • 9.SO 
I - Ampul ve soba teferrüatı liste muclbincedir. 
II - Eksiltme gün, saat ve şekli hizalarında yazılıdır. 
III - Taliplerin o gün ve saatte Kaba taşta levazım şubes!nde müteşeJdtO 

alım komisyonunda. bulunmaları ıüzumu llan olunur. «PJ05• 

eklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü, ucuz

luğu ve bol çeşltlcrile tanınmış: 

Asri MobiJya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan bir yerden mo
bilya almamalarını t:ıvslye eder. Mutlaka sa
lonlarımızı gezmelerini rica ederiz. Bllh~ 
İngiltere Karyolalan ve Avusturya sandalya
lan m"evcuttur. İstanhul, Rıza. Paşa yokuşu 
No. 66 Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 


