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Japonyanın 
fırsattan istifadeye 

Yeni mebuslarımız 
kalkışması 

beklenebilir 
oıaSo\'yet tebliği, dün ilk de!a 
"' taıt 'Vaziyetin vebametini bil\lltd· 
kı, ı. ~o.skova gazetelerinin hal-
ltıak buYük tehlikelere alıştıncı 
Uy aıeıer yazdıklan haber verl
ha or. Alman orduları Moskovaya 
~ Yh Yaklaştıkları için yabancı 
1 Çitcrin şehirden ç1kmış olma-

~~l Sovyet hükumet merkezinin 
lkede olciuğunu gösterir. 

trı Aioskovanın düşman eline geç-
e~ Rusya harbinin askeri ve 

::ne~ı bakımdan, hiç şüphesiz 
teıt~Uhlm safhasını teşkil ede
haı ır... Moskovanın, Sovyetıer 
il kı tızerindeki tesiri büyüktür. 
~nd.an dolayı, en kanlı boğuş
Sô lar bu şehir öniinde, hattA, 

1/1endiği gibi, bu şehrin sokak
cı;:da olacaktır. Bu şehir şayet 
ta · rse, Sovyctıer, dört aydır 
d 1!cttikleri gayretleri, takdire 
g:;c.~ fedak:\rlıklan, ellerinden 
,1 dıgı kadar bundan sonra da 
"e\·a 
l'i' k nı ettirmeye çalışacaklardır. 
t~ at _geri kalan kuvvetlerle ne
~ ,e bır cephe kuracak.lan belli 
"en-·ı . 
t'l.i ı.\ dır. Moskova alındığı tak-
t td.e Alman ileri yürüyüşünün 
han hectefi neresi olduğu da meç
•4Ulcı ·· 
~ ~r. Almanlar, şarka doğru, 
"Usy sar anın bitmez tükenmez me-
ıı elerinl aşmak için durmadan 
;rı gitmek isteyecekler mi, yok~ 
fl2ekı.ş basmada~ herhangi bir hat 
t rınde durarak, bizzat müda
ltaaya, mı geçecekler? Bu plA.m 
<l~Şfetnıeğe uğraşmak beyhude
lt ır. ~\ncak, Alınan ilerleyişi Mos-

0\'an 
~ ın şarkına doğru devam 
l' erse, Sovyet müdafaası, Sihir
; or?ulanndan da istifade et
l>o ek ısteyecektir. O zaman Ja-
nyanın işe karışması muhte

llleJctir. 

et Japonyada, vaziyetten istifade 

letnek isteyen ifratçılarla, sulhu 
r .h 

8\' cı eden mutediller arasında 
"'•tekli mücadele olduğu anlaşılı
,,or s· 
Ça • • ıyasetıni ahvale uydurmaya 
bi 

1l§tığ\ için, Mih"ı·erle yüzde yüz 
.\ tlik~ hareket etmek, yahut 
lı:~rika ile anlaşarak f edakir
a Stı kazanç temin etmek yolları 
~asında bocalıyan Japon hükft
h etı~ri. her ehemmiyetli hAdise 
1ta1~an6:cında değişiyor. Japon 
tna ın~ınin son istifası da Al
t-as n:vanın Rusyadaki zaferlerine 
ka ladı. Muayyen bir anda harbe 
}tı tı§ınası için Japonya ile Al
>:n arıya arasmda gizli bir anl~li': olup olmadığı belli değildir. 
da at, Sovyet müdafaası şarka 
ll Oğru çckiıe:ceği bir sırada Ja
cl onyada harbe taraftar askerler
tıen rnürekkep yeni bir hükume
tn~ iş başına gelmesi her halde 

nalı dır. 

Halk partisi, münhal mebusluklara 
yeni namzetleri tesbit ve ilan etti 

:1. Halid Onaran, korgeneral Ali Rıza :A.rtunkal ve Behçet Uz 

Ankara 1 7 (A.A) - J\Çıli olan Ağn mel:İusluğuna emekG kor· 
general Kemal Doğan, Bilecilc mebusluğuna Kabil büyük elçisi Mem· 
duh Şevket Esendal, Denizli mel:iualuğuna İzmir Beloediye Teisi Doktor 
Behçet Uz, Manisa mebusluğuna emekli korgeneral Ali Rıza Artun· 
lcal ve Mardin mebusluğuna eski Burdur mebusu Halid Onaran ge
nel başkanlık divanınca parti namzedi olarali seçilmişlerdir. 

Sayın ikinci müntehiplere bildirir ve ilan ederim. 
C. H. P. Genel Baıkan Vekili 

Basvekil Dr. Refik Saydam 

Yedek subaylar 
Okulun 18 inci devresini bitirenlerin 
diplomaları dün merasimle verildi 
Ankara 17 (Telefonla) - Yedek 

subay okulunun 18 lncl devresini bi
tirenlere bugün merasim.le diploma.
lan verildi. Merasime saat 10 da Za
fer il.bidesi etarfında yer alan yedek 
subayların İstiklal marşını söylemele
rile başlandı. Marşı müteakip, yeni 
mezunlardan Mümtaz Tarhan tar:ı:
fından heyecanlı bir nutuk söyle~
tir. 

Öjtleden sonra Bqvekll Dt. B. Retl.k 
Saydam, Büyiik Millet Mecllsl Reisi 
B. Abdülhalik Renda, orgeneral &un 
Gündüz, yedek subay olrullm& gide
rek diploma tevzi merasiminde hazır 
bulunmuşlardır. Okul komutanı Rıza 

Moskova 
bombardıman 

ediliyor 

Oürcan, diplomaların tevziinden ev
vel bir hitabe 1rad etnılf, yedek su
bay okulunun uzun senelerdenberl 
Türk ordusuna binlerce subay yetlş
tirdl~inl, mllll mücadele senelerinde 
olduğu glbl bugün de icap ederse 
memleketin şerefini korumak için bü
tün yedek subayların kanlarını akıt
makta tereddüd etmlyeceklerinl söy
lerniftlr. 

:rent mezunlann and içmelerinden 
sonra 1yl derece lle me-zıın olanların 
dlplomalan b~t B. Abdlllhallk 
Renda tarafından, dlterlerlnln dip
lomalan da komutanlan tarafmdan 
genç subaylarımıza nrllmiftlr. 

Japonya da 
askeri kabine 

kuruluyor 
Odeıa'da asker yüklü 6 Amerikalılar, Japonlarin 

gemi batırıldı, 8 gemi de Sibiryaya aaldirmaain-
haıara uğrabldi dan korkuyorlar 

8-Im 1 7 (A.A) - Alman or
duları bqkumandanlığmın tebliği: 
Bir Rumen ordusu l 6 teırinieTWlde 
Odesa felıir ve limanıni zaptehniı
tir. Elde edilen ganaim henüz aayı
larnamıştır. Odesa ile Clütman, en 
mühim endüstri merkezlerinden ve 
en mühim ,elıirlerinden l>irini ve lca
radenizdelci en ehemmiyetli limanı
m kaybetmiştir. 

Odesa açıklarında düııman kıta
larile yüklü nakliye gemilerine bü
yük muvaffakiyctle hücum edilmiş
tir. Tam isabetlerle 30 bin tonilato
luk 6 gemi batırılmıştır. Başka se
kiz büyük vapur ağır hasara uğratıl
mış ve bir hücumbotu imha e'dilmiı
tir. Azak denizinde mağlup edilmiş 

'Y A.nıerikanın vaziyeti de Japon- olan düşmanın takibine başlanmış
~a . cesaret vermiş olabilir. hr. Dün gündüz ve gece Mo!<l:o:r\~·n 
h erıkanın Almanya aleyhinde karşı miiessir hava hücumlan yap·l

arhe · mı~tır. Ayrıca LeninS?rad da hom
Clbi gırişmcsi, üçlü ittifak mu- bardıman edilmiştir. Şimal kesim:n-
f;et"nce Japonyayı da harekete de İspanyol lejyonu teşekkülleri mu· 
\ıe ırecektir. Daha doğrusu, Mih- harebelere muzafferivetle işti::-11k et
har nezdinde Japonya, Amerikayı mi,lerdir. Cephenin diğer kısımların
sa tp dışında tutan bir kuvvet da harekat plan mucibince devam 
f Yllıyordu. Halbuki Amerika ve ,.tmektedir. 
ngIJtf!r Berlin 1 7 < A.A.) - D. N. B. : 

lll'k · c, Japonyanın vaziyetile Alman umumi karargahının tebliğin· 

~ 

Y. n.i kabineyi tCfkile memur edilen 
Harbiye Nazın General T ojo 

Tokyo 17 (A.A.) - Stefani: 
Harbiye Nazm general Hideki Tojo 
yeni Japon kabinesini tetkile me· 
mur edilmiştir. gl~j a~~ ~l~a~an, iki müttefik de Odesanın işgali bildirilmekte ve 

tik ' lŞbırlıgı halindedirler. Ame- Odesa limanları önii'1de. Alman ha- Tokyo 17 (AA.) - Tojo bu 
ı ..... a. harbe girmeden, harpte va kuvvetlerinin, asker yüklü 14 akşam, kuracağını ümit ettiği kabine-
'"'41Ş gibi düşman gemicıinp icıab('tl('r kwdettiği si için İsti~reler yapacaktır. Tojo, 
ll her yardımı yapıyor. yeni kabine için ordunun müzahere-arbe g· ita~ :~hı~~~J\..rtır. 
ltu ırnıemesi, Japonya kor- Azak denizi ile Donetz arasında, tini istemektedir. Bahriyenin, kabi-
8ttı~nclan değil, hazırlıksız olma- Alman, ltalyan, Macar ve Slovak neye, ordu ile birlikte i,tirak etmek 
teca~~dır. Japonyanın Rusyaya kıtalaı:ı, l:İc:t~ düşmanın üzere talimat aldığı zannediliyor. 
'f._ Uz etmesi Amerikavı yahut akibine atılmııılardır. Yeni başvekil, aradığı gibi bir hari-
.qıgllter · • cive nazırı bulamadığı takdirde, Baş-
be ....... eyı Japonyaya karşı har- (Devamı sahife 2, sütun l de) v~kaletle birlikte belki bu nezareti 
ket"~ttiklemiyeccği için, bu hare- •"'"'"""''"'"'""""""'""'"'"'""'""-'""''"'"'"" de deruhte edecektir. 
rloğ ~Znk Şarkta yeni bir ihtil:lf mından da - bugünlerde fırsat- T-:>jo, kabinesini teşkil ettik.t>en 
Ja ~ı tnıyacaktır. Bundan dolaYl, t.nn istifadeye kalkışması bekle- "oıırn, sanıld~:n,,,. ızöre, 'hsinı::tonla 

p nyanın - Çin harbi bakı-. nebilir. Necmeddin Sadak l lDevama sahife 2 aütun 6 da) 

ÇINARALTI 
Bugün çıkan 11 nci sayısında 

En tanınmış imzaların en güzel 
Makale, hikftye ve Şllrİeri 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Kazan, Rus BU SABAHKİ TELGBAl'LAB 

hükumet mer-
~ __ .._ __________________ ~~~~-~--~·;;...._~-----• 

kezi oluyor 
Ecnebi aef aret heyetleri 
ve Hariciye komisrliği 
Moskovadan ayrıldılar 

B. Stalin ile komünist 
şelleri Moskovada 

müdalaa işlerile meşgul 

Nevyork 17 (A.A.) - O. F. 1. : 
Amerikan ajanslarına glen son ha
berlere göre Moskova etrafında şid
detli muharebeler cereyan etmekte
dir. Stalin'in Moskovayı serbes şehir 
ilan edeceğine dair hiç bir emare 
yoktur. 

DiğCT cihetten öğrenildiğine göre 
Amerika sefiri Steinhardt, kordiplo· 
matiğin heyeti umumiyeai ve hariciye 
komiserliği memurlariloe birlikte Sov
yet hükumet merkezindeı:ı ayrıl
mıştır. 

Sovyetler Birliğinin cmuvakkat 
hükumet merkezi.> hakkında sarih 
malumat mevcut değildir. Stalin ile 
komünist liderleri şehrin müdafaası 
i,Ierini sevk ve idareye devam et· 
mektedirler. 

Londra 17 (A.A.) - Burada alı· 
nan haberlere göre, Moskovadaki 
fngiliz askeri heyeti. Sovyet maka
matının talebi üzerine me7.kur şehir
den ayrılmıştır. f ngiliz sefaret heyeti 
de :\:oskovadan hareket etmiştir. 

Kazan şehri muvakkat 
hükU.met merkezi 

Vaşington 17 (A.A.) - Reuter: 
Bir müddet evvel Moskovanın tak
riben 600 kilometre şarkında bulu· 
nan Kazan şehrinin muvakkaten 
Sovyetler Birliğinin merkezi olabi
leceği ve Amerika aefareti memurla
rından bir kaçının ,imdiden bu ıe· 
hirde bulunduğu söylenmi~ti. 

Timeı nakil için ne diyor? 
Londra 17 (A.A.) - Timea ga

zetesinin diplomatik muhabiri, bir 
çok memleketlerden gelen ve Sov
yet hülc.G.metinin Moskovayı terket
mi.t olduğunu bildirilen haberleri 
kaydettikten aonra şöyle demekte
dir: 

Bu haberi teyit edecek resmi ma· 
lumat alınmamıttır. F•kat Rua lıü· 
kumetinin paytahtı terketmeai ihti· 
mali derpiş edilmiş idi. Hüldlmet 
merkezinin naldedilmeai, Stalin'in 
Moskova ıehrinin sulcutunun pek ya
kında vukua gelecek bir hadite te
lllkki etmekte oldu~ manasını ta· 
zammun etmez.> 

K1Uan tehri hakkında 
malumat 

So.-yet hududu 17 (A.A.) - O. 
F'. 1. : Sovyet hültumetinin çelcilmee.i 
muhtemel olan Kazan ıehri Muhtar 
Tatar Cümhuriyetinin merkezidir. 
Volga nehrinin sağ sahilinde Kanka
nın kavpğında bulunan bu ıehrin 
nüfusu harpten eV'Vel t 60 bin kişi 
idi. Bunun yüzd.e 72 si Rus, yüzde 
24 dü Tatardır. Fakat bu tehre bir 
çok muhacir de gelmiştir. Kazan 

(Devamı sahife Z, sütun 5 te) 

.. :i.kka~Iers 

Himmete layık olan 
neymiş? 

ArkadqlDUZ Hikmet Feridun Es, 
geçeın gün gazetemizde bir hakiki 
bayat sabneti aksettiriyordu: Lileli
de oturanlar, Sirkeciye trenle gel
meği tercih ediyorlarJDI§. Zira, sı· 
cak, rahat ve muntuammJf. 

Benzinle işleyen ve ekser yedek 
aksamı hariçten gelmek mecburiye
tinde olan nakil vasıtalarının dünya
daki ıu son buhran do1ayısİ)e sekte
ye uğradıklan bu devirde, trenleri
mizin bu tefevvuku, bizi bir diifün
ceye sevkebe yeridir. Vaktiyle: 
«Demiryolu siyaseti yanlıştır!! 
Onun yerine motörlü vasıta! !:ıt diye 
haykıranlan nasıl hatalı çıkanyot°'" 
lar ... 

ilerisi için de değİfmeyen prensi· 
pİmİz fU olmalıdır: 

Ancak ve ancak mahnıkah ve 
malzemesi yerli olan aanayit nakli
yat ve sairemiz birinci derecede hiın
mete layıktır. Bilhassa bunların inki
..tma dört elle aanlmalıyıs. 

Amerikan 
Japon harbi 

patlamak 
üzere 

Bütün Amerikan 
bu gazeteleri 

fikirde bulunuyor 

Pasifik'teki Amerikan 
vapurlarına dost 

limanlara gitmeleri 
emri verildi 

Londra 18 <A.A.) - (B.B.C.) Japon 
Harbiye Nazın general Tojonun aske
ri bir kabine kı,ırmağa. çalışması dik
katle takip edilmekte ve Vaşlngt.onda 
buna büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. Bütün Amerlkruı gazeteleri Ja
ponya ile Amerika o.rasında. harp pat
lamak üzere bulunduğunu yazıyorlar. 
Mruı.mafih resmi m:ıhnfil mütalfıa be
yanından çekiniyorlar. Amerikan 
Bahriye Nezareti paslfitlktekt Ameri
kan ticaret vapurlarına dost llrua.nla
rn. gitmeleri için emir verm.Lştlr. 

B. Roosevelt dün gece müşavirleri 
ile uzun müddet görüşmüştür. Ame
rikan bahriye nazın, pasifik sahllle
rlnde bütün müdafıuı t-Odblrlerinln 
alındığı ve herhangi bir tecavüze kar
şı hazır bulunulduğunu beyan etmiş
tir. 

\'ichy 18 <A.A.) - Ofiden: Japon
ya ve Çln sularında.ki Amerl.krui Tica
ret geml!erine oradan derhal uzakla.ş
malan emri verilmiştir. 

General Tojo yeni ka.blnc!'.Yf teşkil 
ile meşgul iken Japon balu1ye g~I 
kurmayı mühim blr içtima aJtdetmlf
tlr. 

Sabık Şah 

Şimdilik Hind Okyonu
sunda Moriı adasında 

oturacak 

Londra 18 (A.A.) - CBB.C.) Diln 
Akşam neşredilen bir teblltde denlll
yor ki: •Harp vaziyeti dolayıslle sabık 
İran ~nın Morl& adasında muvak
katen kn1ması şayanı arzudur. Ada 
valisi, sabık şahın ıstlrahatt ~in icab 
eden tedbirleri alacaktır.• 

Morls adası, Hind Ok:ya.nmunda kü
çük bir adadır. 

Moskova 
şehri ihata 
edildi mi? 

Londra ihata haberlerini 
mevsimsiz görüyor fakat 

vaziyeti vahim görüyor 
Londra 18 CA.A.) - CB.B.C.) Mos

kova ~hrlnln gerllerlle muvasala ve 
irtibatının kesildiği haberleri Londra 
mahfillerinde mevsimsiz telfı.kkl cdll
mektedlr. Son 24 saat zarfında, Al
manlar pek razıa tıcrllemem!.ş olmakla 
beraber vnzlyetin vahim olduğu n.şi
kl\rdır. Moskova. sivil bir hükümet 
merkczl olmaktan çıkmış müstahkem 
bir kale halini almıştır. İcnbederse 
so:ı.kk sokak müdaafa edllecekUr. 

Rus hükiımetı şehri terke hazırla
nıyor. Hükumet daireler! Volgnnın 
ötesinde bir yere nakledllmektedlr. 

Şarki Ukmynadan pek az haber 
gelmiştir. Almanlann Rostof şehrlne 
karşı hücumları muvakkat bir zaman 
lçln durdurulmuştur. Kınında muha
rebeler devam ediyor. Leningraduı 
rnfidafaası kuvvetlenmiştir. 

Rus tebliği 

Odesa'yı 
tahliye ettik 

Sovyet kuvvetleri 
zayiatsız başka yerlere 

nakledildiler 
::\loskova 18 (A.A.) - Gece yana 

neşredllen Sovyet tebliği: 
17 teşrlnlevvelde bütün cephe uzun

luğunda anudnne muharebeler cere
yan etmiştir. Muharebeler bilhassa 
garp lstlkrunetınde şlddetll olm~ur. 
Burada Kızılordu düşmanın şiddeW 
birkaç hücumunu gerl püskürtmüt
tür. 

16 teşrlnlevvelde 28 düfm.8.n tayya.
resl tahrip cdilmlştır. 17 Sovyet tay
yaresi kayıptır. 

17 teşrlnievvclde Moakova civarında 
14 Alman tayyaresı düşürülmüştür. 

Son sekiz gün içinde Ktzıolrdu lm-
mandanlığınca hazırlanan Sovyet kı
talarının Odesadan tahliyesi l.şi za
manında ve büyük blr intizamla ya
pılmıştır. Odesa bölge.slnde vaztfelert
n! ifa etmiş olan kıtaalanmıs 
cıonanma tarafından büyük bir inti
zamla ve hiç zayiat vermeden cephe-
nin başka kısımlarına nakledilmişler
dir. 

Sovyet kıtalanrun Odcsayt tahliye 
etmek mecburiyetinde kaldıklanM 
dair Alman radyosu tarafından yayı
lan şayialar, hiç bir esasa istlnad et
memektedir. Hakikatte Odesanın tah
liyesi Alman ve Rumen kıtalannın 
tazyiki lle r !!kadar olmayan strate
jik: sebepler dolayısl.le ve KIZllordu 
vük:sek nmanda heyetinin emrlle ya-
pılmıştır. Bu itibarla Odesa mıntaka-

M k d • sıncla Alman ve Rumen kıt!llannın 
os ova ra yoıu teaıaatı elde ettıklert ganimetler hakkında Al-

nakledildi man kumandanlığı tarafından ııert 
sürülen iddialar esassız tefahürlerden 

Vicby 18 (A.A.} - Oflden~ Tass ibarettir. 
ajansının tebliğine göre Mookova ==============::& 
radyosu teknik tesisatı ba.şka blr ma- ... Bu sabahki telgraflarm 
halle nakledl1ml..ştlr. devamı ikinci sahifede 
................................................................................ 

- Bizim üniversitede bir yıldız ke~fcdilmi~. kim bu acaba) •• 
- Tam numara ile sınıf geçen bir talebe olacakt. . 



Japon buhranı 

ve Al ,ıanpa 
Berlinde itimatlı bir 

ihtiyat hüküm ürüyor 

Bir Amerikan 
mu ribi torpille di 

Mebusan meclisi Ameri
kan vapurlarının sili.h
landınlmasını kabul 

ediyor 

aberler 

er v kers Flandr faciası· Harp tebliğleri 
nın sebepleri · 

tayyare yerine ilk lngiliz tebliğı 
iJJ1" 

tayyareyi nasıl yaphlar Sabık İngiliz batkuman- Kahire ıır (A.A.) - orta ~.cl" •_ı - pe.ratorlu'k tınvetlcrt mmım1 p>~ 
• Tayyarecilik aleminde büyük nam u.anı general Gort'un ıAbının tebll.ği: 13/16 Jlkte#lJl ~ 
limıkanlardan biıi de Junkerstir. telgraflari neşredildi l:ngWz hnva kı:vvetıcliııe J2l • 
Bu zahn himmeti yalnız tayyare in- ağır bombardmuı.n tayyareleri B~ .. 

Ahşap ve bezden 
madeni 

pısından ve veni yeni tipler m .... ·da- siye taarruz c~erdtr. Atı.laJl çıJı:" 
" -.J Londra 17 (A.AJ - Reuter ajansı- bala.rdan rıhtımlard:ı. ya.ngınl:ıf 

V • n 1 7 (A.A.) _ Resmi na getirerek tayyarenİJl hılCi~fına mn ~ mllhııb1n t>ll~t Film- mı.ştır. er-
tebliğ: büyük hizmet .gösternre:sinden iba- sadakl İngiliz lcuvvctle:d Bn.şkuman- Tnyyarelerlmfz ll)'Dl zamand& 

13 
dn 

Amerjkamn ~erney muhribj bu- ret değildir. danı lord Gort'un n~~ çok- ita ve Martuba. hava. meydn.nlrıJ.111
1 

Bern 18 (A.A.) - Neue Zürlcher günkü çarşamba günü, İslancla sahi- Bir himmeti de 1bu sahada birçok tan.beri vadolmımı harp teıcraflan bombalamıştır. 1 ri• 

Z lt 
• B "- ·-"'--""'1 ı dırt li ki d 1~ .:.~ d L • • • 1 Dunke-ue desto.nlle bl.._ J'lft_,._ Barola çevresinde deniz ıayyıı.rc~eıı" e ung un eru.u m....-.u rl b l - açı arın a. saat 3. 5 O sularında mu ... ean ~ amıar yetrstimı~ o ma·-. "" ,..;.u tUJ.U.L ... " :r .. ft ... ınA..ı...d k b 1 d B ı d b. · d f • fnciasmı tuvvetıe aydııllatmaktadıı' mu. Bardlndan Tobrub glden _,,1 

yor~ apon ,........, ~ e vu u u an torpiJlenmiştir. SJ ıf. un ar an ırı e pro esör °lındl Bii~Brt• .......... _ n-dllen. cenubmıda düşmanın iaşe deJ>Ola~ 
değişiklik Berlinde itimatlı b!r ih- Hydpark 1 7 (A.A. ~ _ Roos-e- mühenais Otto Maaer" dir. .., _.qa.ua _,,._ nbıllaw' 
tJyalln. karşılanmaktndır. Alınroı mat- it, K .. ·ıı 7 • A • Bu zat gu" "ültus-•. . telgmflnr terenin malzeme ve ve fehlr yakhıtnne su me bunt.ı hiç bir tefstrde bulunmadan v_e. er~ey m torpı enmesı hadıse- r uz ve scssızce ça- mmıimmat fikda.nı 1ç!nde :tnılundutu bonlbardıman etmişlerdir. c-
Konoye kabinesinin istlfnsmn ve ge- s.ının, sarıh surette Amerika nıücla- lışmııyı tercih eden mütevazı b1r fe~ haibtn ilk sa.fbasmıı. ınaıı:aran hali McrkeZt Akdenlzdc, deniz tnYPd, 
neml Tojonun yen! kabineyl teşklle faa bölgesinde vukua geldiğini .ııöy· aJamı olduğundan §Öhreti pek ya hazırda kıyas kabul etm1Yeeek kadar lertmf:z Trahlus sahlllerl nç.ık1arıt1 <:• 
memur edildiğine da.ir gelen haberle- !emiştir. yılmamıştı. Ancak 1940 seneşi 11 !t:UTVeUl oldutunu g&tcrm~tedir. Bu blr romörlr.ör taratuıdan çekilen d~ll 
r1 kaydetmekle fltt1!n eylemektedir- Amerika vapurlarının eylülünde altmışıncı yildönümü mü telgrafld iyi hazırlanmamı:ı alelaee- mruı gemllerlne hücum etmışlerseııa" 
ler. ·ı~LJ d na!"ebetiyle fen yolundaki fevkala le b1r Avrupa istDAsından b3hseden =~t ıa~a.nnm müsaadcs!zli~iitfıı' 

Bnnunla beraber Berllnln Siyasi il an an ırılması kanunu de gayretleri toplu olarak büf" müneıktidlere do cevap vermek husu- e ne ee anlaşılamamıştır. ~-ı.,ııı ahflll rind j mmda çok faydalı olacaktır. Bu tal- bu harckAt sonunda. tayyarcletıD...-. . 
m e c genemi To onun iktl- kabul edildı" dünyaya mı:liim olmuştur. ~n ... ___ ,._ ı~-• ....... _ ...... ,, ... __ hepsi salimen üSierine don" mn~ıerdil' 
dar mevldine gelmes~ üçlü paktın p t>L-•- r.w.uuc """'~ ~.,. .-.- ~ 
rohunn 11ygun ol:ın Japon 'Siynsetmin Londra 18 (A.A.) - Amerikan mc- rofesör Junkerıı 1897 senesinde Profesör Mader beplm şunlıır olduitunu g&:termekte-
da.ha mutedll blr -surette d~!l daha busan ;:mec11Si tic:ı.ret vo.'J)urlnrının sı- Aachen civannaa 'bir rnotör .tecrübe dlr: Japonyada askeri 

kabine kuruluyor 
~iddetle tatbflı: edllece~den şüphe lil.hlandınlnıası layihası 38 reye kar§l müessesC!Iİ vücuda getirın4tir. Bu re 26 saat 19 dakika havada liala- 1 - Her 1kl cenahta miltterık ya.r-
edilmemekte 'Ve nza'lt şarkta'ld vaziye- 259 reyle kabul etmiştir. müessese 190 7 .senesinde ..ihtira he- ralc mukavemet ı-ekonı yapmıştn'. dmıınm noksanı, 
tin tnklş::ıfı alfı'kn flc takip edilmekte- Amerikada askerim lze- ratı verl'n "daireye yeni bir motör Fııkat ~ 92• eeneainde İngiltere ile 

2 
- Hiç bir müsbet esasa lsUnad 

dtr. melerle makinelere tescil ettinnişti. Diesel teamülü üze- müttefikferi Almanya& !her türlü ~~a.~ n~"'::a~~ pllnt>, 

oskova önünde 
cehennemi bir 

muharıebe oluyor 

Alm nlar, Moskova 
yolunda yeni terakkiler 

kaydettiler 

r1ne işliyen bu motörün ba~lıca vasfı tayyare imali:ıi toptan mcnct.tı"kle- 4 _ Gayri lifi techlzat ve gayri (Bq tarafı 1 inci sahifede) 
vazıyed ediliyor tek .Winoir içincle kaqılıltlı jJliyen r.inden profesör Junfen ile Ma· kltı fhttyatı&r. olan müzaltereleri Japonyanın 111~ 

.Nevyork 17 <A.A.) - D.N.B.: As- ilci kol idi. Dicsel tayyare motö~ der"in tecrül>cleri dumıuı -ve Ciört nuniyetini mucip bir §ekilde neUcef 
soclsı.ted ,P.rc~, Beyaz saraydan verl· lerinin ir.'ki a1.ına esu o1an bu ihtira motörlü cJC J, tipinde vüeud. getir- T leııdirmek iiurc aon bir gayret sor 
~blriitedablfıi ııe1_rezumlıs Roosevelt'ln, profe11ör Otto Mader'in eseri idi mit oldultlan tıolCuz tonlulc tayyare- ÜfÜn piyasası edecektir. 

m aaya u u askerl mal.- 1909 · 'J A h k ·k · • "- "- h " 1 B kili · · zemelerle ma.kl.nelcre ~azıyed edilme- .. aenesın~e ac en te nı nın ımnaaına mecomiyet aııu o - aıve er ıçtımaı 
slnl mümkün :kılan bir kanunu imza Y~k me'ktebınde profesör Jun- .r.ıuşhır. . Tokyo 17 (AA.} _Marki J{id

0 

eylemiş bulımduğunu blldlrmektedir kene bııı asistan olarak profesör Maabnz. jki mühıenCfu ile ar:ka· Yeniden tesis olunan altı tarafından içtimaa davet edilen esld 
. Madcr tayin eailmi,ti. Burada liç daolarınm ilcafalan J;oı <iunnanuıttr. • k b Ba•vekiller konferansı sarayda toP' 

M k 
- M d ·h ik ı~h s· tır et mü ayaa "" ı os ova bomba 5omestT a er mı anı a oraluva- ır sene sonra memnuiyet kaldmldı- Ianmıı 'Ve yeni Başvekilin iştirak' f., r- rında profesör Junkerıı' e vekalet et- ğı zaman lkt profesör .Mr türlü tah- hazirlaniyor saat 13 den saat 15 e kadar devs.ı1l 

dı d•ı• mi§tir. Fakat bu mektep .me5aİl!l çok clidata rağmen tayyare tiplerini is- etmiştir. man e l ıyor devam ·edemcmi,tir. Çünkü profe- lalta c;a.lışmışlardır. 1923 cıe üç mo- Bu konfor~ münascbetilc ~::bW 
(88§ tarafı 1 inci saJi f a ) !!Ör Junkers 1912 <le keneli araştır- törlü büyük yolcu tayyaresi olan fzmlr l'l (Tele~onln) - Tütün pl- ler bürosu t.ıırnfından ne~re<lilen ki" 

l,ondr:ı 18 (:A.A.) - MoSkovndan Mosko tr f d 1 e e ma en!<titüsüne direktör tayin et- cC 24~ tipi :meydana gelmiştir. ?~bu .sene bıraz geç a.çılacatt.ır. ııa 1ebliğd h-k- d 1 tn~' 
blldirillyor: :Moskovanm aÇlk ,ehlr va .e a ın a muaz- mi,,tir f 9 28 d M d 21 O 2 J I J u mmtakıllarmdn denkleme . • e ~ u~ ara yapı an ·rt 
Uan edileceği q.unncdllmlyor. b• uh b · . . ~ a er . : . uno amellyesi devam etmektedir. Son ay sıyelerın maluyetı hakkında tahıı 
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Gelen bir habere göre, şebir etra- zam ır m are e Profesör muavinine )>üyük gtiZ tipl benzın tayyareınnı meydana içinde yeniden altı tütün rkeU tesis verilmemiştir. 
fmda cehennemi bir muharebe cere- . St~kbolm 17 (A.A.) - O. f'. l : motörlerinin ~kamül ettirilmesi, ha- getir~~ Jun\:en'in ağır yağlı tay- olunm~tur. Bn ye:n1 şlriı.:eUer b~ yıl Diğer taraftan M. Oihva·nın frrı·1 
yrn -etmektedir. $ımdı, Moskorva etrafında haşlayan vaıııız pompa, huausi hava lıı:allftlMm yarcsını 1tamam1amılbr. Juno 204 p1r-ısadıuı mfihlm mlkdarda tutün paratora yaptığı ziyaretle genere 

muharebe, şümulü itibariyle, ıarlc gibi üç muııyycn vazife ıvermişti. tipini meydana getirmekle profesör mubayaasına hazırlanmaktadır. Tojo"nun hükümdar tarafından kn' 
\ 18 (A.A.l - Ofiden: Gelen h o M el 

h 
ce·p·· esinde ıimdiye kad.ıır görülen çüncü vazife çabuk neticelenmi,a, _ ader gayıet pulak bir nn.1Vaffa- bulü, yeni kabinenin teşekkülün e 

:~1 !ş,ber~=d::ıc;re .:U~~a ın::;: biltun muharebeleri geride hır.ak· madenin tan·ar.edo 1tu1larulmasına ICryct elde etmiştir. Bunun makinesi B. Şükrü Düıner ve gelecek günlerde :tatbik edi]ceek 
mu .... hkem 'b1r kale vaziyetine girmiş- maktııdır. Bu muharebe, lsv~Ji :as- imkan veril mi~. umumi "harbin zu- altı silindirli ve ikİ§er 81ralı Dizel Ankara 1 7 (Telef nl ) _ D _ harici siyasette Japon bah:dyes·::Jıı 
tir keri mütehassıslara göre, mily-0nlar- huru bu sahadaki 3nkisafı bir 'kat motôrlü. Çifte 'kollu ve au ile teb- let Şurasında müı:ıhal ~ci sınıf ;v. ehemmiyetli bi~ r-ıevki j-.. 1 etıtı~0 

M ,.ovanın ihatnsı tehlikesi anbe- ca askerin iştirak ve bütün Moskova daha tesri etmiştir. rid edilir yeni bir sistemdedir. avinliğe Siird Defterdarı B. Şük;ü davet edildiğini göstermektedir. 
nn nrtmakt~dır. Almanlar, Moskova- b~kmm müulheret ~ttiği muazzam İşler büyüdüğündm araşbrmn ens- Juno 205 tipi de ayni esaslar üze- Dümcr tayin edilmiştir Vaşİngton ] 7 (AA.) - O.F.1:= 
mn g rp ve cenubu garbi lstlkame- brr vuruşma manzarası nlmaktatlıT. titüsü Aachen' den Dessan' a nakle- iine yapılmıştır. Farlö §Udur: Ju- · Düı:ı öğleden sonrn Roosevelt.in 
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tinde yeni ılerlleme1er kaydet-•~ıer S t ·d .. · 1 ı 204 750 ,_-_ • 1 ~ ·ı d · d 1 h 1 dıı 
K l 

""'9 .ovye ı are amır erinin daveti- unmuştur. Dessan'daki enstitüde no , .ocygır ,ırnvven e a- Ercı·yec.e kar yag""dı yasetin c yapı an mü im top antı 
n u nnın şarkında Oka nehrinin ş'I.- b ı 1 1 1t.·k d 1 ·ı:ıoo _,.. ,_ J :ı: J d k b R s m ıı e vnnnışlardlT. ne ıca ete, e i si ah tutan her erkek" direktörlüğe profesör Mader geti- ı ·a n v oaevir yapanı;:en u- aponya a i ka ine buhranı ile u 

şimd~ keri talim görmektedir. Bil: rilmiştir. no 205, 600 beygir ktıvvetiyle Claki- d Kayseri 17 (A.AJ - Bir kaç Cün- c~hcsindeki vaziyet görüşülmüştür· 
iEn ft~hllkeli Alın:ı.n llerlleyi§l KaT:lii-- b.nssa maden ve madeni sanayi fal). Burııda.lci arnştırmalu ııerbcıı mn- kada 2.300 devir yapıyor. Truenklbearrtdnnde~!111 eded_n yağmu_r tnve sollk- Tokyodan gelen haberlere göre. Js..· 

n n c h~ttnden vaki olınnktadır. ok l 1 • b _J k d A ft_ 
1 

B" ~ • • h .._. o ı: C ounra un mesvım hük" ~- k • d ••f Jt moçenko sağ c nah1Je, Almıın hrun
1
e- 8 arı ame esı u -ua.v~te geniş mi - em 1Kanııt arın 5nkiıafına yardım • . ırınc.ının saatte ~r oeygır ırnvve- knrı Erclyeş ve etrafına ynğmıştır. pon wnet mcr. ·e~n e ınu r _ 

s1n1 dardurmağa u~asıyor. Moskovn yasta mukabele e~ır. etmiştir. Burada n 9J 5 sen . de tinın mahrukat tıatfi}'atı t 75 rrram Un!!urlar tarafından ılerı sürülen nok 
ct.rnfındakl cephe hattı şöyle tesblt Von Boc ordusunun 80] cenah cJ 1 > tipi Junlccrs tayıraresi yapıl- iken idiğerinin ı 60 gramda. tai nazann hakim olducu ıre baıl 
ec; l b lir: Şimalde Knllnln, mer1ce7.de k:ıtaları, ~alinin'i aldıktan soma hi:ç mıştır. .O tarihteki bütün ea'lihay.a Bu sistem sayesinde Alman tayya- Maarif Vekaleti yayİn kimselerin Japon:ranın pek y:nkınde 
MOJ c. cenupta :ru1a Knluta. şüphesiz, Moslı:ovayı, ,imalden' çe- karşı bu tip nyyare masun :idi. Bu rcciliği hem urun mesafeli. hem de müdürlüğü Sibiryaya müteveccihen harekete ge• 

Alman hu··cumları virmcğe tcşel:tbüs -caeeeklerdir. Di- tayyare profe!!Ör Junkers'in talimatı yüksek uçu ~arda ve taaarmf cihe- çcceğini bile jddia ettikleri siyrıst 
v • d d v Ankara 17 (A.A.) - Ma::ırif Vekll- h 
ger üç kesimde, ~oskovaya hücum üzerine Mader':in yaptığı birçok tec- tin en iger me_m!wtlerin saııayii- ll~l yayın müdürü B. Faik Reşid ma afiJlerd.e sö_Yle~ekteclir. . 

Moskova'ya kaç dovam ,~mcltedır. Bu .kesimlcr, rübc1erin mahsulü olmuştur. ne t.efe~1c ctnllştir. Unot'un talim ve tert>1yo heyeti ftza- Kongremn. sıya~ı m~ha~llenn~r, 
• "k garpta \ ıazmıı - Mos'kova )'olu, aa- Askerler tanıfından cTencla: eşek:> Şımdikı harpte bu tefevvuk, Al- lığına tayini do1ayısllc münhal tiulu- Uz.ıık şarktaltı yem \"'azıyetın vahıt11 
ırh ametten yapılıyor ha cenupta, §imdi geride bmıkılmı1! lakabı verilen bu tayynr~ münha- manyaya mühim yardımlarda bulun- n~ bu vazifeye İstanbul ün!versitesi old~ğu müttefikan teslim edilrn~~ 
Sov.;et hududu 18 (A.A.l - Mos- olan Kalinin"derı :itibaren -olan "Mlıa ınran saç Jevlialardan yapılmıştı. r.:ı~tur. Türkoloji asistanlığından yayın mü- tedır. Hükumetin mutat sözciı u 

dkoı: .. n üzcrlııe iki hücum belirmekte- ve ınih~yet, 'Cenupta Orcl _ Tllla y.. O ıznmana bdnr tayyarclcrdc ıkullıı- P.rotcsör Junkenı geçen şubatın dlr mua~llğlne eUrilmlş olan 'B. ay~dan Hill dcmi~tir ki: 
tikl!.metidir. nılan malzeme münhasıran kereste. üçünae yetmi alt.ı ya~ı:;da -vefat ~~n d?,:._~_!11 vek!let etmek fuıerc •N.ııziyet ciddi görünüyor. Çünkii 

Napolyon sefer yo~u ve ,.,.,,..,,._ D h - - 1 d k - .. _t: . . . ""'J"'-"' e .... "i? .. lr Ja ~ R k 1 w •• it " fü.,_.,va onnetz a vzasını mu·· - Y'C kerı bezi ve tel idi. ıe er en gozu il~ ırıtmcmı§tir. . ponıar usyanın yı ·ı ncagını uın. 
fi7.e!" ne tevcih Cdılen cephe hficumtı Ç" k L d .'J ecl k Sib• k ~ v h! ıı d f d R ) Bu suretle tayyare inşaatında yeni un Ü Ken isinin mesaisini oevam ere ı ıryaya taarruz etme l 

~~ u°üşmn; ı~;:~=id~:~ a aa e en ua ar bir terakki elde ~clilm~tir. ilk" de'fa ctti~cek bir muktedir hayrülhalef İzmirde kasa hirıizlıği ter gibi görünüyorlar. Bu hal Aıne· 
hucumu att.zlnln tn.b1i ~e suru .ınanbl- çenberde bu tayyare 1915 U.nunevveli on bırakmıştır. b:mir 1'1 {Telefonla) - İbra.hlın r!kanın :müdahalesini icap ettirecek• 
lan ve maresa1 Timoçenkonnn nınha- a~e 11 ('A..A.) - Mııeıtt ikisinde Döbcrıtz üzerinde uçmuıı- oğlu Melımed ne Antalyalı :All ısmhı- tir.~ 
rebcye silrdijğii takviye kıtnla.nnm telgraf ajansı bildiriyor: tur. Alınan neticeler bu tayynrenin Amerı·kan sanayı·ı· de iki knsı:ı. hınm:ı, evvelki ~e. Seyfi Vlndivostok limanına giden ya" 
muka~emeU yüzünden pek bati tera.'k- Azak denizi boyunca yapılan ha- müvazcne '\•e hamule ~udretl ci~- pap. bulvat.ında Ali 'Ve İmnallln de- Iun kapanması ihtimaline karşı Arne' 
kllC'r kaydetm<'ktedir. re'keilerde Donnetz havzasını müda- ti!laeaı mükemmel olmuştuT. Bu 'tay- ııUr ticarethanesine glrerek para ka- rika Sovy:t ordulanna tnhsis edilerı 

D ~er taraftan, Alman!nr Kallnin Can dme'ktc olıı 'R k t 1 y•r- yenıd-- ısl-~ ·olun·jluL•-n son- B• sa1a.nnı açmağn. çalı§!Dışlnr. muva!- malzcmenın mühim bir kısmını k "' 
1stık metinden, Ruslann sıln surette n us ı a arının 44 

...., ~.. an ° ..... ır Amerikan tavv.re fak olamamışlardır Hll'Slzlar Nuh d' akl v • d" 
tutundnltlan Volga 'nehrinin cenup etrafındaki çenber gittikoe aııral- ra 1916 'lptidamıda 'te1crar tecrübe "" - oğlu Ahmcde ald nÇüncü blr mağnz _ me ıs amngı derpış etmel·te ır. 
sahi J rtne :1mrşı şiddetli blr \taarruz maktad_ır. Mütte~K:. kuvvetler Rusla- edilmiştir. Bu ~crübede ıtayyare fabrjkatörüne göre Mili- ya da. girmişler ve burada kasa~ 
yapmaktaaırıar. rın sahılle olan ırtıbaıını kesmişler· ııaıı.tte 170 kilometre ısürat yapm119 verin kudretini ezmeğe açarak 1çındekl ~so umyı aınnllt tnç- Nasıl an lamah? 

.. Toul::ı'da bulunan Sovyet kuvvetleri dir. Rus 1-ıtalan ancak Taganrog'a tır. O tarihte bu, büyük 'bir muvaf.. d nuşlardı. Hırsızlardan Mehmed bura-duşmanı cenuptan Moskovn'"' ulaş- yakin bulunan koyun kısa bir kesi· fo'kıyet idi. ka İr değil dn. tutuldu, nrkndnşı Antalyalı Ali 1--------------t t k "" araruyor Anadolu ajansı fransızca csec· 
ırmama için nnudane ımuharebeler mini eldr 'hıilunduruvorlar. Ayni zamanda Dessan·aa alümin- • Y~pmaktadı l B • k teur> kelimesini ckeaim> diye 
.. r ar. nans 'in .. a:rkı-nda mali- yom gibi hafif mııddeden ta .... yarc Ncw - York 17 (A.A.) - Steron1: H b. 
Ik
. t Alm ah :ı: .., ayırpe tand tercüme ediyor. F kat ··'·e· 

an cen mın füis:ı.kı ve Nn- R 1 • li inşası' tecrübe olunuyordu. Bu tecrü- .consolldated C8.llforn1aı> tam.re rver ır va a- ~ 
poly!m yürüyüşünün tekelTÜr etmesı ur us ar ım a ediliyor belen cJ 4, tiJ>i takip ctmi~tir. Bu !Abrikalaruıı 1d:ı:re eden :Martlı\ Fleet. şın 100 talebeye yardinü- sim> sözünü okuyanlar bun-
Jmkunmı ortadan kaldırabilmek lçin Berlin 17 (A.A.) - Brlansk'ın §ar- tip tayyareye muharebe ve piyade Aınc1rtan endüStrls:ln1n, R.oosevclt'in dan bir §ey anlamıyorlar. Moskovnnın hnynle 'kapılıruıditı ımu- kmdald cebte çcnber 1(1ne alınmış 

1 
• • • • . söylediği g'lbl, nılhverln ~r1 kud· izmfr 1'1 <Telefonla) _ Tacir ve - Acaba eskiler $ecleur"e ne 

hakkaktır. olan bolşevlklerln tnıhasına 16 birin- tayyare erı ııımı ıverilmış ve harpte rettn1 ezmekten 'Jıbaret olan wzıteshı! amrl ruıkllyat mtlteahhidl B. Beşir <ferlenniş> - diye Şemseddin 
S?v~ Devlet meı'kczı önünde fev- clteşrinde de devam eall~tli'. Sovyet bunlardan Almatilar fevkırli.de .ıis.ıi- }>afaracak laıdrette olma~ı m - öze, İzmir mektq>Ier!nde okuyan 100 Sami lugatine baktık. 

kalade .kanlı ıblr muharebenin cere- kuvvet.ıertnin bak'l}ıelerl tendllerlni fade etmiııtir. Çiinkü gerek motör, hede cbnektedir. fakir eocuıa baynjnıık clblse ve Teli kelime ile kar§ılik yok. 
yanına ltritızar ~eblllr. ııevmldan.e ımti.dafa.a etmekte ve aft'ır eerek pilotlar 500 kilo sıkletindeki Amerikanın~ ve llerdeki ı:t- ayakkabı tevzi ctmi§tlt. Şu izahlar mevcut: 

Alman .hava kuvvetler!, takviye 1k:ı- telefat "vererek hep munJtakıyetsız- zırh levhalariyle muhafaza olunu- tlclnrsW.lğnu !tahul eden. Flcet &ne
talarının gehnesinl clddl surette w- lltıe, Porb ~ Alman kıSkaçını y~rau. ilk hamlede bu tip'kn 227 l'lb.n :tayyarec:iliflnln mlhver tayya.-

••• 
teye ınğrnt.:uı 'Ve ~elırln ~!Ullımınaa. Y~'\ıa cal~~dnlar. t.'\.Y,Varc yapılarak cepheye seVkolun· reSlZllttnl ~llmest iÇ1:n se'kzl. sene 
tahllyes1n1 zorı~ıran aıtmıanna hız ~ıman a&ır topçusu muşlur. ve belki de daha !ula. blr 'zama.:n ça-

Bir kiıiye 360 teneke 
benzin satıl mit! 

vermtş ve Moskovayıı. glden yollan L • ad d hşmnsı lAzımgeleceitlni söy1em~t1r. 
.Şiddetle oombalnmata başlamıştır. enmgr 1 övüyor Bunaan sonraki Ymli tip Junlcers 

imıtr 17 (Telefoula.) - Baıtm Jh
tlracmı taf'şılam:ık ii:ıııere Alqebre 
göndcrllen ıns tCııete lbenzlndeu S6o 
tenekesinin yalnız bl~ kişiye satıldllı 
teSbJt o2tJrunuştur. Satan bakcında 
t:iklbata başlanmıştır. 

__ Bertin 17 {A.A.) - Alman O?'dusu tayyarelerinCle durnlumin madeni 
altır topçusu, 18 b!rlnolteşrıntie, harp kulla.nılm~tır. 

5ovvet tebliği 
. l\Jo•lrnva 17 (A.A.) - 17 bfrlnclteş

rın t:ırthli Sovyct sab .. h tcbJfğl mcr
k z c phesinde. muharebelerin 'bütün 

c h~ ten ldci"tli ol::ırak devam 
tt haber vermektedir. 

---
Amerika, İngiltereye iki 
denizaltı gemisi veriyor 
, V~igton 17 (A.A.) _ Alliay 
Knox un hnber verdiğine göre ye· 
n.iden silahlandırılmış olan iki Ame
rıl:en denizaltısı, ödünç l\"erme ve 
ı+ ... ıama kanu"u mucibince hıcilte
reyc \"erileceklir. 

1Çln ebemmlyetı ha.iz hedefleri ve 'Le- Büsbütün madenden inııa edilen 
nlngrad levnzım tesisatını, muvnffa- «J 9> t.İpi tayyare1er saatte 250 1tilo-

~~e v~~~~::atıd~d metre 8Ürııt y~mı~tır. Umumi harp-
tam isabetler kaydedHmiştir. a te yıı,~ılan yen,i. tipl.~ri.n cümlesinde 

ınaiJ · k .. hf "il profesor Mader ıın muhim .hissesi var--
~· ız as erı ma ı e- 11 u · h • cır. mumı arpten sonra profesör 

rmde bedbinlik havası Junkenı nakliyatta kullanılmağn el
New - York 17 (A.A.) - O.F.t.: verişli tipler aramışhr. Bunlardan ilki 

Londradnn Amerika. ajansl:ınna bll- cF 13> f 919 da tecrübe edilmiştir. 
dir111yor: Hltler'ln, Moskovn üzerine, Bugünkü nakliyat tayyarelerinin esa· 
bir tek hedefe tevcih edildiği hiç bir sını te!}kil eden bu tayyare için .dün-
zaman görühnemlş derecede kuvvetli . lı 'ft d bah 
blr ordu ııe hücum ettlf;i ve lleri hat yanın. er tar.a n an. v~ usus 
Alman zırhlı blrllklerlnln, Moskovayn A!11~rıkadan bırçok aıparışler veril
takrlben 80 kilometreden !baret bir n.ı!\tır. 
~esafede bulunduktan h11berl üzerine Bu taY,Yııre altı yolcu ile 6,750 
lnglliz askeri mo.h!illerlnde dUn yeni- metre İrtif aa çıkaralt llir 
den blr bedblnlllt havası .csm1ştlr. koru yapm1,1tır. illi j 

Bulgariatanda bir tren 
ceteler tanıfmdan 
yoldan çıkarıldı 

Sofyn 17 (A.AJ - Stclnnl: Oskilp -
Sofyn ıdemlryolu üzerlnde, Leskov'lk 
ve Niş gamn nrasında bir tren yol
dan ~.ıknuştır. ıo ölü, 40 yarnlı var
dır. Yapılan tnhklknt neticesinde 
kazaya, bir Sırp r.ctesinin sabotajı 

Kazan, Rus hükô
met merkezi oluyor 

sebep oldu~n anlaşılmıştır. (Baş tarafı 1 inci • ede) 

İkinci umumi müfettişlik mü~i~ bir endüstri ve ticaret mer-
hh .. . kezıdır. 

Si at müşavırlıği Kazan Moskovnya, şarki Rusya-
An!aıra ~ 1 (Tdefonla) - Eclir- ının başlıca merkezlerine ve Sibirya· 

ne Sıhhat ve İçtimni Muavenet Mü- yn şimendiferle ve Volga uzunluğun
dürü Doktor iB. Haşim Sirman İkin- ca nehir yoJlarile bağlıdır. Kazanda 
ci umumi müfettişlik sıhhat rnüıavir- iplikhaneler ye silah fabrikalıın 
li~• Wlea JNia egijmi,tir.. varda. -

Seetcur - (Hende9Cde:) Da
üıeniıı iki nish .lcutru De onların 
tetkil ettikleri ka,.j, ara.sııu:laki 
kısmi. Daire ~ilimi. § Bir mcV
\B müst:all'emin aynca !bfr ku
mani:lanın cemri albnda bulunan 
hiT bSfui. § (Heyetle:) Keva· 
kihln emtürreainCien b(iduna 
ölçmeğe ıruı.h:ııus rasad tıleti. 
§ cSecteur spn!rlque>" lc:utaı 
kere. § Secteur armorrique kuta 
şeklinde bir neVi ras d &leti. 
§ (Askerlikte:)" cSeeteur dC
poUJ'IVU de Eeu7> ateşten Ari ma
hal. Zavfyei muattala. 

•ır.• 

Demek ki, eskiler de, tek ke-
' limeyle secteur'ün !karşılığını 
bulamamışlar. Şimdi c'kesim> 
okuyunca, «Secteur> ün bu kaJ"$1· 
lıklımnı .alda getirip öylece b"r 
maı:ıa çıknrnıt'P.a çal• .--1

• 
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Davaya sebep olan 
bir münakaşa 
münasebeti le 

C ~ir tarafta. çocukluk arkad8fım 
ç 'k !eddin Ezine ve ona zahir bir 
~ nıealeld&fun... Öteyanda aana
'tırn hayran olduğum kıymetli dos· 
)" .. Muhsin Ertuğrul... Tenkitleıme 
~;:~en iti davaya kadar vardar-

'~dl\teıelenin baıı da, üstadımız Ha
.. e Ed'b'" V • ! ın ve genç arkadaıunız B. 
liı ahıd'~ İstanbul Üniversitesi İngi-

edebıyatı ıubeaini temsi.len teT'cÜ
~e 

1
ettikleri cHamleb le - ıöyle 

1 e - alakadar. 
~ tcŞöyle böyle,. diyorum. Zira, iki 
let ·~• •yn ayn konuştum. «Ham
~ 11 ıtı bir vesile olduğuna, münaka
"- •~bebinin daha esaslı bulunduğu
Çal "-naat getirdim. Bitaraf kalmağa 
i' 1Prak düıüncelerimi ıöyliyece-

lrlı. 

k Muhsin Ertuğrul'a hücum eden ar-
1~11.fla.rundan farklı olarak, ben, 
1 °rıu hıncahınç dolduran halk ara
h~d• piyesi bqında.n sonuna kadar 
k~~et ve alakayla seyrettim. Ten
~ uı de ilk p.rtı bu olsa gerektir. 

Cfhur aözü herkes bilir. 
«Vur, fakat dinle!» 

) Orılarsa, tiyatroya gitmeksizin, 
ttıahut oyunu yarıda bırakarak kale
\t e &arılmqlar ... Hatta, dahası da 
ı·~· Otuz altı senelik arkadqım Ce
di\ eddin Ezine, kendisinden nasıl si.-
1 ır olduğuna t&§bğım ;öyle cümle
er •arfecGyor: 

t d;amletin Şehir Tiyatrosunda 
tnsilinden bir iki hafta evveldi, bir 
d 0ktumla caddede ilanları okuyor
lı~ • dostuma şaka olarak: Şöyle 

1
; başlık bir tenkit yazısına ne gü· 

Be Yara~ır. dedim: cTepehaşında 
it ay Şekspir'in oğlu Bay Hamlet 
atlolunmuştur.> 

Demek ki münekkit, eser henüz 
•ahrıeye konulmadan evvel baltala
hak kararını vermiş. Ve bunu her 
alde gafletle ağzından kaçırmıyor; 

Pervasızca itiraf ediyor. , 
Buna kartılık: Muhsin'in de sakin 

;e latif ıifahi tahsiyeti ile cidden 

1 ~:ıalı::uz tefkil eden ekıeriya hiddet
u ve daima ıiddetlu tahriri ,ahsi-
l'eliııi k d · b' ·· 1• azıcı mo ası ıı-c:;mıt ır us· 
UJ> olarak tavsif edecciim. Sövlifme 
edebiyatlnı büsbütün tarihe kartJb• 
raınazsak bile; onu, kat'iyen bundan 
~ll:tgeçerniyecek karakterde olanlara 
etketsek ve Türk muharrirleri ara-

Daha ziyade aıkiıtirıla· 
cak eğlence yerleri 
kontrol edilecek 

Fiat mürakabe bürosu kontrolörlerl 
ihtikarla mücadeleye devam ediyor
lar. Görülen Iüzum üzerine kontrol
lerin bilhassa akşamları dah:ı. fazla 
sıklaştırılması kararlşatırılmıştır. Sa
at beş ile yedi arası perakende alış 
verL,in en hararetli zamanı olduğu 
için muhtekirlerin fırsattan istifade 
etmelerine meydan verilmlyccektlr. 

Kontrol teşk.l!Atı takviye edildikten 
sonra daha sıkı kontroller yapılacak
tır. Eğlence yerlerinin halkı aldattık
lanndan da şikayet edllme-ktedlr. 
Beledlyenln gazinoları sınıflandırma
sından sonra bazı eğlence yerlerl 
müşterilerine sınıflarının lüks oldu
ğunu söyllyerek yüksek tarife tatbik 
etmektedirler. Kontrolörler müşteri 
sıfatile eğlence yerlerinl dolaşarak 
flatleri kontrol edeceklerdir. Teşki
lat takviye edildikten sonra bu kon
trol her gün yapılacaktır. 

Ekmeği narhtan fazla 
sa tan lokantalar 

İstanbulun muhtelit semtlerinde 
yapılan tedklkat neticesinde Dcgus
t:ısyon, Beler, Narin, Yordan ve Ana
dolu lok:ınt:ı.larının ekmeği Belediye 
narhından fazla sattıkları görülmüş 
ve haklarında takib.ıta girlşllmşitlr. 

Zehirli ilaç 
Katina, içtiği ilaçtan 

zehirlenerek öldü 

Beyoğlunda Kalyoncu clv:ırmda 
oturan Katına adında elll yaşlannda 
bir kadın ötedenberl müptela bulun
duğu mide hastalığının tedavisi için 
doktordan ilaç almıştır. Katlna dün 
mide ilacı alıyorum diye yanhşkla 
zehirli bir Ufıç içmiş, biraz sonra !e
nn. halde hastalanmıştır. 

Katına derhal Ennenl hastanesine 
kaldırılmışsa da bir müddet sonra. öl
müştür. Adliye doktoru B. Hikmet 
Tomer tnra!mdan yapı1an muayene
de kadının zehirlenerek öldtiğü anla
şılmış ve otopsi yapılmak üzere cese
di morga kaldırılmıştır. Katlnanın 
ölümüne sebebiyet veren llaç da tah
lil edilmek üzere tahlilhaneye gönae
rilmlştir. Ölüm etrafında müddeiu
mumilik tahkikata başlamıştır. 

'trıdaki münakatnnm f&rık vasfı ol· 
'n-"taıı artık çıkarsak... Böylelikle Y enişehirde inhidam 
l'lı1.thuat ahlakını bir basamak yük- hadisesi tahkikatı 
'~ltrnif bulunuruz ... Davaya sebebi- Yenlşchirde Dereüstü caddesinde, 
~et . 'e.en kelimeleri kullanmasaydı çöktüğünü dün yazdı~ımız evlerin çö
d llhı, tanınml§ rejisör, demek iste- küş sebepleri hakkında Belediye fen 
d İklerini bize pekiıliı anlatmış olur- heyeti rnüdürlü~ü tahkikat ynpmak
I ~· Amma o: «U~adığım haksız- tadır. Bu mınt:ıkadakl blnal:ırdnn 
~h. karıı, icimde ille bota!ma ih- mc.sul olan Beyo~lu fen memuru B. 
Yacı hasıl olm~tu. Ağzıma geleni Saim bu hususta ten heyeti müdür

'""t:rdum. Mahkfun olsam bile artık lüğüne bir rapor verecektir. Binanın 
tt\rn yemem!~ diye d~ibnüyormuf. maili inhidam oluşunun önceden tes
"-en..:i bileceği iş. bit edilmesi ve binada oturanların 

Sadede dönelim. Muhsin Ertuğ- hadiseden evvel dışarı çıkarılması sa
ruı ınesl ~· • b""f' d" d k" · -1 yeslnde inhidam vakasınm insan ha
ki::U ~'{lnm d u un un!a a ~ ın ı yntına mnlolmadan atıatılma.<;ı müın-
lak_j ınıda ım ~. ımt ve sbı~agı ~.ıcagma kün olmuştur. 
• P e en mus esna ır munevve- .. _ _ _ 
tıınizd" O b •1 • d Belediye fen heyeti mudurluğu bu 
lik ır. nu .~~ ra ~r~ e av~ı:- mıntaka dahilinde bulunan bütün 

Yaparken goremezsınız. Kendısı- binaları esasen kontrol etmekteydi 
t\e b" b d b" h 1 . ır ar a, ır mey ar.ede ras an- Belediye daimi encümen azasından 
~az. M~.,,,~evi havatı.nın .nüvesi k~- B. Amcn Tevfik'e ald bir btn:ı. da maill 
llPhanesıdır. Muhtelıf dıllerden tı- inhidam görüldüğünden Belediye ta

tatro yevmi gazeteleri, ha~talık, on rafındıın yıkılacaktır. 
eı günlük temasa ~cmuaları dai

ma elinin altındadır. Hü!iısa, mek
tepten cıktıkt&n sonra kitap okuma
'nıs bir belediye hekiminden ziyade 
t:hhın k~fiyatını takip eden ve hat
ta o çorbaya tuzunu katan bir labora
tı.ıar filimine lw!nzcr. Netekim garp 
re,riyahnda suna raslamıt: uHam
et» tipi, eskiden ha:r:.:ı. ve zebun bi; 
f~hıiyetken, 1938 de Berlin Devlet 
hvatrotunda bamha§ka bir zaviye· 
~:n telakki eailmi.ş; «Bir erkek ve 
oır kahraman» olarak tem5İl edil
tni,. Ayni sene İngil~erede ayni ce· 
"~an ha$1ayıp «Hamlet the Man» 
dıye konferans verilmiş. 

(Va - Nü} 
(Devamı sahife 5, sütun 6 da) 

::::::::,,.__ 

Simitçilere dağıtılan un 
tahkikatı 

Simitçi, börekçi ve pastncılarn ya
pılan un tevziatında yolsuzluklar ya
pıldığına. dnlr ihbarlar Belediye lk
tlsad müdürlüğti tarafından t:ıhklk 
olunmaktadır. Dün Belediye lktlsad 
müdürlüğünde ihparı yapanlarla un 
tevziatını idare eden '1 klşlllk idare 
heyeti dinlenmiştir. 

Bunların hesaplarında 46 lira kadar 
bir açık görülmüş olmakla b~raber 
bu açığın katibin bir hata~ı yüzüıı
dne olduğu anlaşılmıştı. Belediye bu 
hususta karar vermek ....sa.liıhlyetlnl 
şehir meclisi liz::.sından B. Cemal Fe
ride bırakmıştır. Karar bugün verlle
cektir. 

Eskilerin "Hanım şiltesi,, 
dedikleri şey ne idi? 

100 sahifelik evrakla 1 O 
kiti adliyeye verildi 

Bir müddetteılberi uzun dedlkodu
la.n mucip olan odun işi dün adliyeye 
intikal etmiştir. Müddelumumlllğe 
''erilen evrakta on kişi bulunmakta
dır. Bunlardan Belediye iktisad mü
dürlü~ü müraklbl B. Süreyya, istih
sal mıntakalanndakl tedkiklerlne is
tinaden yanlış rııpor vererek odun 
narhının yüksek tesbltine sebebiyet 
vermekten maznundur. 

Alafranga şekerler alaturkalarla 
bir türlü aşık atamıyorlar 

«Şeker.. bayramlarımıza ismini 
koyduracak derecede kendisini bize 
sevdlrrnl.ştlr. senede üç gün şeker 
bayramı yaparız. Yılın bu üç günün
de şeker yemeyenler azdır. Edebiya
tımızda, darbı meseııerimlzde teşbih
lerlmizde, şarkılarımızda bile şeker
den bahsederiz. En hoşlanılan, en se
vilen kimseler hakkında •şeker gibi 
adam!..• diye kon~ulduğunu işitmlş
sinlzdir. 
Konuşulduğunu işitmişsinizdir. 
Şekerci dükkô.nlarının Beyoğlu 

tramvayları gibi tıklım tıklım olmağa 
başladığı şu bayrıım arl!esl günlerin
de biz de işi bu tatlı tarafından aça
lım. Şekeri güzel güzel yeriz. Fakat 
onun hakkında bllgllcrlınlz pek mah
duddur. 

Dun en maruf şekercllerimlzden 
biri bu mevzu etrafında bize şu me
raklı malumatı verdi: 

- Herkes zanneder kl şeker yiyen
ler azaldı. Ne münasebet?.. Belkl 
hnrp senelerinden önce şeker satışı 
biraz durgunlaşmış olabilir. Fakat bil
hassa 939 dan sonra şekere rağbet 
çok artmıştır. Hem de hesabını kita
bını bilen kimseler fazla şelrer nlıyor
lar. Mesela sayın doktor Celal Muh
tar şekerin en vefakar, en eski ,en iyi 
müşterilerinden biridir. HatU\ Parls
ten buraya şeıker ısmarladığı olurdu. 
Harpten sonra şekerler, ezmeler, lo
kumlar t\dcta sofra gıdası olmuştur. 

- İstanbul halkı en ziyade hangi 

- Çok Uerlemlştlr. Yetmiş .sene ev
vel İstanbulda topu topu ancak üç 
çeşid akide vardı: Tarçınlı, bergamot
lu ve portakallı ... İşte bugünkü bütün 
çeşidler bunlardan doğmuştur. Res
samlar lçln ııasıl renkler. diye blr kaç 
renk vardır. Ötekiler sonra bunlardan 
çıkarlar. Bizde de öyle ... Sonra lokum 
çeşidlert de pek azdı ve mahduddu. 
Meselii bir fıstıklı lokwn vardı. Ve bu 
bütün dünyaca meşhurdu. Ona eski
ler c Hanım şiltesi. derlerdi. '70 sene 
evvel Hıınım şiltesinin şö!lreti bütUn 
Avrupayı sarmıştı. Hatta Istn.nbuldan 
bir kaç kere İngiliz sarayına. cHanım 
şlltesı. gönderilmiştir. Avrupa hü
kiimdarlan bizim şelrerleriml7'JC karşı 
pek mültefit idiler. Hatta Alman im
paratoru Vilhelm İstanbuln. geldiği 
zaman imparatoriçe pek çok Türk 
!lCkert satın :ı.lm~tır. 

Piyasada san' atkar 
şekerci ustası buhranı 

var mı? 
- Piyasada üstad a.hçılann pek 

azaldığı, sonra ma.halleblcl, tavuk 
göğüsçü ustalarının da olmadığı söy
leniyor. Usta şekerciler, sanatkar şe
ker ustaları da ekslldl mi? 

- Hayır, para verilince lstedlğlrtiz 
gibi şekerci, lokumcu. şekerlemeci bu
labillrsinlz. Eskiden sanat sır halinde 
tutulurmuş. Lakin bugün gençler de 
yetişiyor. O kadar kl eskiden Avru-

Ralt Erin, Niyazi. Yelkencloğlu, 
Nafiz Güneş, Hüseyin Bayrak, Rumell 
odunculanndan Fikri, Haydar, Nihad 
Güven, Mustafa Tuncel, Etem Buro~
lu adlarındaki diğer dokuz odun ta
clrl de fia.t mürakabe komisyonuna 
verdikleri nakliye masarifi vcsalre gl
bl rakamlarla odun narhının yüksel
mesine sebebiyet vennek ve bu suret
le flat mürakabe komisyonunu ve 
halkı !~fal suçlarından maznun bu
lunmaktadırlar. 

Bu hususta tanzim olunan evrak 
yüz sahifeyi mütecavizdir. Evrak dün 
adliyeye verlln~l.ş ve müddeiumumi 
munvinlerlnden B. Fethl SCıznl Öğle
den sonra evrak üzerinde tedldkata 
başlamıştır. Tedklkatın bir kaç gün 
devam edeceği nnlaŞ"Ilmaktadır. 

Tedkikııt neticesinde .ı.stlcvaplıırına 
lüzum görülenler adliyeye celbedlle
rek sorguları yapılacak ve muddelu
mumillkçe suçlu görülenler hakkında 
dava ikame edilerek mahkemeye ve
rileceklerdir. 

Deri f iatleri 
Son gilnlerde görülen 
yükselişin sebepleri 

araştırılacak 

cins şekere iltifat ediyor? 
_ L k ma Eskiden ak.ld~ birinci padan gelen en nefis meyva şekerle-

la d 
0 

\ di .. F kat lokum akidenin meleri'!i Türk ustaları harikula_de bir 
P n a ge ır · a 1 sanatkarlıkla yap?yorlar. Malum ya 
t:ıhtına çıkmı..ş, onw1 ycri~e geçn;4- bizde nnsı1 bir alaturka mutfak, ala
tır. Halkımız en fazla ve bılhassa ıs- :franga mutfnk varsa şekercllikde de 
tıklı. fındıklı lokumları seviyor ... Son- öyledir. Onun da alaturka ve alafran
ra da ezmelere rağbet fazlalaşmıştır. ga mut!a~ vardır. 

Keçi ve koyun derisi fiatıerinin 
yükselmekte olduğu görülmekt<!dlr. 
Bu yükselişin ga.yrl tabii olup olma
dığı tedklk edilecektir. Kundura flnt
lerl çok yükseldiğinden bu deri fiat
Ierlnin tekrar artışı kunduraların 

daha. da pahalı satılmasını intaç ede
bilecektir. Bu itibarla deri fiatıerlnde 
gayri tabii bir yilksellş görülürse !cap 
eden tedbirler alınacakt.ır. Şimdilik , 
görülen lüzum üzerine ham derinin 
borsada muamele gören maddeler 
arasına sokulması kararlaştırılmıştır. 

Bllhassa harpten sonra ... 
_ Kuzum ı.ate lokum mudur? LAtl Fakat bWm ıtekercl ustalarımızın 

lokum mu? Rahat lokum mu? .. ner- ô.deta knnlannda şekercilik var. On
kes bir türlü söylüyor... ların alaturkaya, akideye, lokuma ve 

_ Efendim ne l:lte lokumdur, ne ezmelere olduğu kadar a.lafranga şe
lati lokumdur, ne de rahat lokum- kere, kestane §ekerlemesıne, bonbon
dur. Bunun aslı ıRa.hat hulkum» dur. iara da elleri yatıyor. 
Yumuşak yumuşo..k bo~azdan geçme- - Bizde alafranga yemek, alatur
slncten klna~ «hulkum• u rahat et- kaya bliyiık bir rakip oldu. Şekerde 
tiren drmek.tlr. de böyle midf r? 

Petrol ofis müdürü 
Romanyadan döndü 

Bizde kaç türlü şeker 
yapılır? Akide şekeri 

niçin serttir? 
- Eskiler niçin akideye ötek.llerden 

çok daha fazın ra!;"bet gösterirler
miş? ... 

- Gayet basit-. Eski yemeklerin 
ne kadar ağır, yağlı, biberli, baha
ratlı. yanmış soğanlı olduklarını bi
lirsiniz. Bunları hazmetmek hakika
ten bir kahramanlıkmış ... Akide dişle 
kırılarak yenilecek bir şeker değildir. 
Ağızda ve dil üzerlnde döndüre dön
dılre çevrllecek emile emile erltllecek 
bir şeydir. Akide böyle dil üstünde 
mütemadiyen döndürülürken a~ızda
ki usareyi çoğnltır. Ve bu suretle haz
mı son derecede kolaylaştırır. Zaten 
bu şekerin böyle sert, dl§le wr kırılır 
bir halde yapılmasının hikmeti de 
budur. Ağızd:ı. emilsin ve usare çoğal
sın ve bu suretle hazım kolaylaşsın 
cliye ... 

Al:!de şekeri eskilerin likörü gibiy
miş. Şimdi nasıl yemekten sonra a~ız 
üsaresinln çoğalması ve hazmın ko
laylnşması içln likör alıyorlarsa eski
den sofradnn kalkınca a~ızlara birer 
portakallı veya tarçınlı şeker atılırdı ... 

- Bizde kaç türlü akide şekeri 
vardır? 

- 16 çeşid akide şekeri vardır. Fa
kat bir .şekerci dükkanındaki ezme
leri, lokumları, .şekerlemeleri sayarsa
nız çeşldler 250 ye çıkar, tatlılarla, 
reÇt>llerle, şuruplarla 500 ti de bulur ... 
lur. .. 

Eskilerin «Hanım şiltesi» 
dedikleri şeker ne idi? 
- Bizde şekercilik tedenni mı et

miştir? Yoksa llerlemlş midir? 

- Şekerin senelerce si!.&lü püslü bir 
şekilde kar§ımıza. çıkmasına rağmen Petrol ofisi umum müdürü B. Talha 
Avrupadan gelme olnnlar bizim öz Sabuncu Romanyadan şehrimize dön
şckerlerimizle dünyada aşık atama- müş ve Ankaraya gitmiştir. Umum 
mışlardır. Alafranga şekerleri de aynı müdürün petrol mübayaatı içln BG.k
ne!asette yapıyoruz. L~kln hiç bir reşte yaptığı temaslar muvaftnkıyet
zaman meseli\ kestane şekerlemesi le neticelenmiştir. Romanyadan Bul
fıstıklı lokumla, vişneli fondan ba- garl.stan yolile petrol ithali mümkün 
dem ezrnelerlmlzle boy ölçemezler. olacaktır. Talha Sabuncuoğlu Ticaret 

Vekaletlle temaslarını bitirdikten 
(Devamı sahife 4 sütun 3 de) sonra şehrimize dönecektir. 

~~--=-=-~ 

(((( ~arcanmaktan, 
( 

çarçur edilmekten kurtannız. 

Tasarruf bonosuna yatırınız 
Tasarruf Bonosuna yatırılan para eksilmez, 

size bir yılda % 6 peşin faiz getirir 

• 
artar; 

Tasarruf Bonoları, bütün bankalarla şube ve ajanslarında 
Milli Piyangonun resmi satııı gişelerinde banka 

bulunmıyan yerlerde malsaındıklarında 
satılmaktadır. 

.. 

Hiç bir vergi ve mera.ıim yoktur. Her keseye el
veriılidir. Paranızı istediğiniz anda gene paraya. çe
virmeniz kabildir. Arttırma ve ekailtmelerde sahş 
kıymeti üzerinden teminat olarak kullanılır. 

~. 

-

Bir tasarruf bonosu ahnız 

Bay Amcaya göre ... 

Sahife 3 

Şöyle i§itiyoruz: 
- Ertuğrul Muhsi:ı ha!. O sah· 

nemize ne büyük, ne müthi,, ne 
korkunç fenalıklar etmiftir ! .. 

- ErtuSnıl Muhsin Türk tiyat
rosunun tekamülüne engel olmUf 
insandır .•• 

- Ah onun yaptıkları! .. 
Ukin Ertuğrul Mul.sin'in Ti:rk 

sahne.sine yaptığı fenal:kln."'Im mahi· 
yeti birer birer anlatılmıyor. Onu da 
ben burada ve ancnk aklıma gelen
leri yazayım, lşte Muhsin'in Türk 
aahneıine yaptığı fenaMdar ıun
lardır: 

1 - Birkaç sene gibi kısacık bir 
zaman içinde, hiç bir sanat sahasın
da görülmemiı bir velud'yet1e bir
kaç sanatkar neııli yeti~tinnesi ... 
A) Talat, Cahidc ve o:ılar!a bera
ber parlıyanlar ki bunları b~ altı 
yıl önce balet sahnelerinde figiiran 
oluak hepimiz gönnüşüzdür. B) 
Romeo ve Jülyet'de en bi.!yük rotü 
oynıyan Suavi ve onunla beraber ye
tİ4en)er. C) Komedide Reşid'le be
raber gelenler ... 

Şehir tiyatrosunun salaş külüstür 
binasından ve küçük sahnesinden 
hiç umulmıyacak bir şey ... Bir nesa 
devrini doldurmadan aıkadan ötdd 
nesi! geliyor ... Öyle ki bugün e.rtık 
kodaman sahne töhre;Jerl edebiyat
taki ccEdebiyatı Cedide,, nesli gibi 
kalıyor ... 

Li.kin bu birbiri arkasından ge
len aktör neslini tanımak lil.z:ım •. 
Ve tanımadan da hüküm vermemek 
l&zım... Biz gelelim Muhsin'in öteki 
fenalıklarına .. 

2 - GeçCllllerde bir arkadll§ım 
İstanbul sayfiyelerinden birinde bir 
tiyatro grupunun oynadığı cıSekizin
<'İıt piyesini seyrdm.İş... Ert-esi gün 
bana şöyle anlabyordu: 

- Vaktiyle bayıldığımız o «Se
kizinci» piyesi bu sefer bana ne ka
dar basit geldi. Tiyatro zevkimiz ne 
derece deği§mİf !.. Ne derece t.örpü
lenmiı !.. Tıpkı eskiden bay:hp bit
tiğimiz romanları, sonra daha incel
miş bir kafa ile okuyunca duyduğu
muz bir f&Jkırılık ve ~ayl\l suku
tu:r.a uğradım . 

Evet tiyatro zevkimiz düne na
zaran ı.on derece törpülenmİ!tİr. Bu
gi.inkü tiyatro seyircisinin kar§ısına 
öyle '>e olduğu belirsiz eser, temsil 
çıkarmanıza imkin yoktur. Onun 
ölçüsü eski seyirciniokine hiç ben
zemez ... Evvelce ilk ağızda herkesin 
bu ifte büyük cehaleti esnasında or
taya n~ler altılmamıf. Fakat bugün 
vaziyet öyle değildir. 

~yirciyi bu hale getiren de mem
leoketin tek tiyatrosu ve onım arka-
6Jndaki Muhsin'dir... Bakan hele 
ken(h$ihin bize ne fenalıkları do
kurunuı! ... 

Sayılacak olsa Ertuğrul Muhsin'in 
daha bu çqitten ne mülhit fenalık
lan bulımur... Hatta bunlar kaleme 
gelmez. Vay hain Ertuğrul Muhsin 
vay!.. Meğer kırdığı cevizler çok
tan bini aşmıf da '1ahttimiz yok
muı ! .. 
Şu satırları yazarken funla.rı kalb

den temenni ediyorwn. Sahnemiz
de, edebiyatımızda, r.ıusil.:imizde. 
resim sahamızda, heykeltraflığunız• 
ela daha böyle nice nice habler çık· 
sa da, bi~ bu çeşitten nice nice fe
nalıklar etse •.• Hani? .. Nerede? •• 

Hikmet Feridun Es 

Fitrenizi hava 
kurumuna • • 

verınız 

Hava kurumu, Türkiyede 
her eve bir fitre zarfı bırakmış 
tır. Bu fitre zarfına konacak pa
ralarla, bir tek bayram günün 
de, büyük bir havacılık fabri
kasının temelini atmağ11 imkan 
"ardır, düşünce ve anlayışları 
mızı bu ölçüye ayar ederek Türk 
Hava kurumuna yardım edelim 

- Biraz ynşlı görüneceksin amma l . . . Gerçi ikide birde 
sakal bırakmakla iyi ettin bay tehliı.esi varaa da ... 
Anıca ..• 

ele vermek 1 ... 
ne ••• 

Sözünün daha iyi dinlcncceği- ı ... İtibarının d~ha çok artacağına! ... Senin de sakallanmaktan mak·ı B. A. - Hayır bayım. ne o, ne 
şüphe etme!.. sadın bu olsa gerektir!.. bul .. Maksadım yün kazak ihtiyacııu 

önlemek!. •• 



Limon kürü 
Vitaminin inswıJann 8lhhatl 

tızerlnde ne kadar büytlk IOl OJ• 
nadığım artııc bertes *emutf
tir. vıtamınm meyn.lM'da ~ 
lunduğu da malt\mdur. 

Meyvalardan vitamini 1D bol 
olan limondur. Bundan be§' on 
8elle evvel iki hatta lilnB 11e ...... 

tritizmdat ileri pim 1'mD4h11e 

Ye saire gibi hastallkJaml 

.ıstnde limon k1tribıe - m 
racaat ediliyordu Her tU-Den 
DAçlarm bulunmadığ) pı mnllar
da limon kürtlndm t&tlflldı edi
lebilir. 

Bu ldinten flpnanlN, mDaJııa
bızlar, romat;Jzma_cn olanlar, dai
ma baş ağrısından mustarip bu
lunanlar, mafn' ainmnd8n p. 
liyet edenler çok iat.tfade et
mekte idiler 

Limon kilrft iki S\B'et~ yapt
br: Bhi limon suyu De, dtl\?rl 
Jlmon yiyerek. Blrlnclsl lrlllfet1I 
Te masrafiı, ikiııcisi kolay 118 

daha uclDdur. 
J.immı SUJU ile yapı1acak kür KJ11D. Qlaelıere fiRün pmi- çantası 1DeriDe fltrdm apli:lru-

tertibi ıudur: tor JllPllMKbr. •!r:tmlf, Jımllrr JUl1. 
İlk günü bir, ikinci gtbıü Bd, mhmyacak hale gelmiş mtder· S - Bu çanta Ue kullamlacak 

ticuncü günü üç, dördilncft gQ- cim. tatilade edmek prnlUlr JBP- kemere de ayni fötr çiçeklerden 

8 üyiik Wr ... ..ıfakayetle 

ŞARK 
Sinemasında nü dört, beşinci güno. ıımo- mat mümkilndilr: aplikasyon yaptlımftır. 

nwı suyunu gayet az su Te ka- 1 - Açık renk bir sveter ftze- 4 - LA.ehert ~şarabi ~lbl- DeTuı ediyor 

Her sene Bayramda en MUB'mŞDI filmini _.... 

M E L E K SiMIRasıadl 

KAIA SEVDA 

Zaloğlu Rüstem 
Tlrkçe fnkaHde llftm 

Şarkın en nefis kahramanlık Te Aşk Efsanesi 
20 Bbtncl Tepin Pazartesi Akşamından itibaren 

-- Re,ecan ft Net'eden yanatııan mflııltesna prorra111 

Beıiktaı G O R E L sinemasında 
Bugün iJd ltüyük film birden 

1 - Görünmeyen Adamın Avdeti 
2- BRODVA Y SERENADI rar şekerle limonata yaparak ıü- rfııle beyu, lı:ıımızı ft JllŞll fötr- ae ttıerlne beyaz fotnien Dd çıçek •----------• 

nün muhtelif saatlerinde içmek. den çiçekler aplike fldllmiştlr. ~ yapraklan aplikasyon Ja.Pll- İ R E N --~ 
[Yemek yenildikten en az ild saat 2 - Kmnaştan yapılmış el mışbr. ..-• ••--------------------~ ııonra içilmelidir.] B8Jük LDs FUmi -Altıncı gün beş, yedinci gün Ez• ı • j ___ llOŞKtıl.LDl: ____ CEV_ AP--., I 1 R E N 
dört. sekfzinei gün tıç, dokuzun- 1 m iŞ - Dan.slar '9e zarafetler •ı-~ 
m gün iki, onuncu gün bir 11- ._ blftetl uuıu 

mona inecektir. On gün fa8ıla maron glase Kmltaprak .Jale: Rm 'blftıeti i9m1 Bu Hafta 
Yerilf'ttk bu kör ayni tanda tek- ftl'ilm et yemefl o,ma ııe yapılır. Bütün şık tadmJan ft eü-
rar ynpılacak 'Ye on gün daha fa- Oeçen hafta 1reshne §ellerle- Te: :•alır ıo,ması. alt- zelllk amUörU. erkekleri 
11la verilerek ftçüncü defa kör meıdnin nasıl yapıldığım tarif et- mış D'&Dl ekmet: tçt Cb.lın bir dilim) 
tekrarlanacaktır mlştik bir yammta, bir aotan. hz, biber al- SUMER 

• • • malı Btr - defa maık:ineden ~lrll-
IJmonu yiyerek yapılan kiir- Bu ili bap.ramıyanlara, J8hu& mit }rava.n ~ 8*la. ,..ııut Bitte sinemasına kc:)fıuruyor ~ 

de günde iki llınon yenilecek ve bunu ,apmap eeearet. edeml-~ w 1,tce mıJnuıl etmek ANNA NEAGLE. RAY MiL-
dört h~rta t:Rına dınam edile- venıere mamara ve lenet tttba- ~lnl nt.w ..ants. T&ft11 •• ko:Y'&-rall totae bir bPt _.yal ve re- LAND tarahNfen yaraWaa 
eektir. rlyle kestane §ekerlemestnl a.ıı- •l.ellmif qaıı kO;Vmıuz. 8oılmı nıa-

Oünde dört defa [yemeklerden c11rm nümıiıt maroa ~ ta.v- l'IP pab«d•1' • _..... mdtırtp _.._ 

!ki üc- saat sonra] yanmışar ıı. siye ederiz. Kolayca yapılabilir. ~~ •Un içine iltıve 
sonun kabuğunu soymalı ve 11- HaşJ.anmJf kestaneyi daha sı- eöıi9. '.IW, biber <anu .Wltniz ba
momı poriaka1 yer gibi rerm cak 1kea ayıklayıp ezmeli ve baratı> .. ~ blr yummt.t.11 a koJB.rak 

~k yutmalı. mikdarma göre biraz süt, biraz 1~~ altı kısma ta&alm ede-

i R EN 
senenin güzel fllm1n1 takdir 
nazarlarile .seyrediyorlar. 

Bugün aat 1 'le tendMh 
matine. 

Bu kürler yapılırken bel' gan lcııl YallllJ& Ye arzu olunan tatlı- ııet elde :JUV&rlaJDUZ ve lrt un.ıer ._ _________ ,, 
tkl saati yol ...r.rünü.rse e.dll9cek illa göre pudra ftbrl albe ede- Japum. Bu JEötteler1 önce ~ 1 p E K '.. yumurta aenra ince pJetıq9. )GlaYJP 

istifade. daha fazla olur. - tanpnnalı. Ba ham'tft'dan mcm ~ iglDde aı r..ra~ pen- --· ..... 
bltanıe bGJ6klüjüade parçalar be ola~ tıartmııır. SİNDU.SINDA 
alm'ak kellane fekli teımell l.&ftll&a ........... temlsleDlr! 

T uzlu au ye faydaai y -. .... ~ ~ bir. bu. Kanya·A. K: Llnnt& lflelerkıl ıe-
. arım a.auv MT.c; -r,,.a 'Ye - mktem81c 'Ye ~e sinmiş olan toltu-

Bu mevsimin yağmurlu ve ril- çuk bardak suya ate§e koyarak ya ~ etmek g6ç bir iftlı'. Ba tişe
lubeW aylarında evde dalma 

1 
bir şeker lffbeti lıazırJamah Bir ıertn lıçerliıı.e su doldurup ta bir taş.ı.ır. 

buhınnMUD lblm gelen en basi* lı:alem çikolatayı rendeleyip içe- ~~;:- :::-1 t!'f:can~ :::. 
ft en faydalı ilAçlardan biri hıız- rtsine atmalı, kaynatmalı. Ga- Eter ta.mamlyle ç*1nuea tJ.4eye tek
Ju sudur. yet koyu olunca evvelce hazırla- ,.... ıu dcıid1anlp banlal kaymalı '" 

.......,. eellralamahdır. 
Bir ;ıtre kaynar su lçtne bir nan ezilmif kestaneleri birer bt- =-----------

Dünranm Komttıer Kralı 

LOREL-HAR 
TOuça sGllLtt 

Rakıi:tl bir kalakaha tutam 
olan yeni ftlmıert 

OREL-HARli ASI 
çorba kaşığı mutfak tuzu atıp nr btr maşa ne slarak kaymyan .ft ur lanyrgmı ŞMeaerinde bütün aeyiıci-
erit~ll. Soğuduğu mman bir şeker içerisine batınp tatlı ba- qunl IO 11'1D leri Jııendllel'lne bir kat daha 
maden suyu şi§e8ine doldurup tlem yaği ile yağtamnış bir mer- ...;.1aaN.d9 bağlamaktadır. 
muh3faıa etmeli! mer V!J& tepsi tt3ft'ine dizmeli, il HHRIU Pragram Sab lf(bıü aılııta-

Her sabah Ye akşam bf r elam- mğumağa bırakmalı. Sonra pötl ( &., tanılı 3 iiıııdi ubifed•) llllD& kadar devam edeceUi:r 
lalıkla buruna bu sudan üçer fttr kenulan plise kAğıdJar içlıle Yediğimiz tekerler in usiin aaat ı de te-,,;a;,th nuııtiM• 
c!amla akıtılırsa. Jnsan nezleye ,erleştirerek tabağa dimıeıt. mazilerine tarihleriae 
tutulmaz, sabah akşam bu suyla - bi b' k ~ Dram ltl9IDl 111111uııuw 

· .. ır.-..... ""' T __ 1 • • r a •!··· Gece saat 20,30 da 
ga rgara edilirse. boğaz ""& .. ~. uzwı aı.nanmamaıı IÇlll _ Yediiim.b teterıerh:t mazisi hak- IUllUT ~lllll 
ne clduğu bilinmezmiş. Rütubet olan yerlerde tuz su- tHMi& :ıaeıer ~uz? Bunlan na- btıkw cadde& komedi 

Janır. Pek kuru yerde ise külçe .sıl meydana geUrmeği diifünm\ıtler? kısmı stindüz 8. 14 ele 
. . - Efendim bizde şekercllik :mevk ÇOCUK OYUNU 

K eıtane ununun Mlıne gelir. Her ıld sureıte de için değil naç için kurulm114 bir • - Gece saat 20,30 da 
"ld f clAu kullamlması güçtür. Bmıa mant nattrr. Jlıdttden ffter'cl bir nevi ~- KİB.Ul.IK BtJDALARI HIH• 

cı e ay aılmak için bir kilo tuza on, on ~ "- fa,JaD1 ıtayrettır, bucilıı 
ıtesıane uno cilde tazeıa Ye ~ damla -• ı•-.-ı- ·•A -"""" mGdllm ~ • 1.-ıı usullerle 

1 

uvı;r GG& gJ 1.ıtıc:u.u ı~ve ç-.ut' ımu.ııı. bir ,m: nA.çJan an.ı t*r-
güzelllk verimıif. Kestanelttl 811· Dnştı:nnalı. Tuz gayet iyi bir c.llerimlz 1lık det& pek çat bastaldtla-
da haşladıktan sonra soymalı ~e ?ıalde ~ Mittir: ı:a W. ta.U:ı& e.tmJ.'1erdlr. 
---~u Pü"re '--"-..a- olUllCa bu • · M~eıa bugün meneqe 'IW"UHl'uı 
.._.....~. l~ • bolaıl - Nü hM*alı*ıHI& ~ 
unu fırında kurutmalı ve kapalı Ç l l: vert..,.ıar. :aıus11. blslm şeJııııreUıııır • -
teneke kutu "C7A cam ka"Yanoı orap a nn ~~ '10 sene ~ı blll,orlardı. Doktor se-
Jçinde saklamalı. da~r·•u l'8t ura! ..._ 6Dtr oocuaı.ra bedıern 

. Jtadmlar inin_ aıa.ve.t m.WJlm. ezmesi tavsiye eder. Zaten eslrlden ı 
Het' gece yatmazc!an enet bil' . -. -.ır. bert çocuklam ba ffrilh'dt ya ... HllA 

miktar kestane ununu gül suyu olan bır çorap meselesı vardır. kızamık _için blrAln ıoıauın ~rMtl 
ııe ~u1an'1ırarak krem kıvamm- Çorap esktbnekte, çorabın cin- at'a.rlar. Ishall olan gellr kızılcık mu-

. sinin b k ıı übi ııabb&ı .-ıv, ..... elıııal&I' dl rete11 
tJa olunca yille .!iirmell. Bir çey- ve unu u ananın m m isterler . Hatta lıstlnı>uldan 30 - 4Q Baş rollerde: 
rek kaldıktan sonra ıllk suyla tesiri C•lmakla beraber, ayağın Te sene evvel- yine İngiliz sarayı için 

k ~·-·ı l kunduranın da çok büvük. rotil gul reçeli gltmlttir. eme reçelini MiCKEY ROONEY - JUDY 
yı avıp ıuu.u ama ı. - k t '-'- ... _ ....... .~ d1 lL n.rdlr Büyük kllndura He 1n-...ı. uvve .......... A>lra - l'll'WJU ' GARLAN • CKC LA Puker 

• e-3• etleri haatal*Jarı ~ nane ~kerint 
len çorap çabuk ~r. sebebi mid•. ıa.ıııı ~ mlıdıt gazlan. Filme illve olarak renJtll 

BUG'ON 

M E LEK 

ANDY HARDi 
Aşı K 

Soba lmrumundaa 

Sinmua ileminln • büyük şaheserlerini saralayan 

L A L E Sineması 
Bqiba TAMAMEN RENKLi 
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Jlııket Fakat roman muharrid gibi, yap• 
~~nblıuı .500 - - ıfetib tığı i,ş kendinden ziyade halka ve 
.. ._ l!ı\inaaebe ıuncu mcm1clcete :aicl olan meslek aa-
~ ~ı. tiy.le f 95 3 wcncsin- bipleri ıiç.in böyle olmasa gerck-
~d· "' bir 'tören yap1lacak. 
~ •den hazırlıklara iba~landı. ıt:ir. Onların. her eserde bir evveJ-

'ııı u :ı_~raC!a bir gazete de tanın• kinden daha faydalı olabilmeleri 
il\.; .ıt:ıtnselerr; :ı>aş vurup cf a- &ncalc. yılmada.n, bıkmadan çalış-
-Ilı h \_ ı· ıı.,_..,_ . 'il! malaTtna 'bağlıdır. l'c eyAı;:e ı nereye aııÖuneD 

l!ll4aıl olmalı> .. > diye soruyor. Gerçi cKadmla yola çıkan yol-
ııı:,~ -n1c.et, tören 'hazırlığının ecı C1a hlırb derleT amma bu, yüz· 
:-. !ar n d olm de :rüı: bir haltikat olaaydı ltü-
'l:ıilir: a ann an biri uştur, 1üph~nıeleri dolduran kadın ~r-
~ı. ~:"'· Zira böyle mühim bir 
Iİi~I ha:k.kın<ıa aöylıenecd.: 1erinin yeıinde ~imdi yeller eser· 

.. er Cli!. 
~~· o.~taya atılacak liJcirler, ko-
~l~ .nıu~. münazaa ve mu· S •• f tt 
41 ~~lllcle.rin a.ncalc 12 yılda arka- U & • ••ı · 

""llahair ı Oniveraitedcn bir halta içinde 
~"l. --
' Uocı.lağa -.nmaym: 9 palto çalan bir hınıız yalı:alan· 

'ıı"k Çcleı,j böiJe olur bizde de ın~ 
et .0ediğin!> lıin garibi l:ur11zın le.endi.sine 

/) yüksek tahsil talebeai, öğrt:tm'l'!n 
1( evam ! •• muavini, yM'li eözün kısası ltültür 

~~d~~ln romancılarımızdan biri adamı süsü vermesinde! .. 
>t ısıyle .konuşan bir gazoteci- cBe adam, bir kötü iştir yap· 
..._.ltıcaleği haklundalci aüşüncele- mıpın, ne diye talebe adım leke-
..,;_ ~ttlatırken yeni hazırlamakta lersin?.. Kendine ba§ka bir sıfat 
~r:u birreserdcn hah.sediyor ve: bulamadın mı?> diyecekler bu-
~k u, benim için bir merh ale ola· lunur amma ınazur görmeli. Haf-
~t~ Çünkü mevzuum çetindir. tanın yedi gününde sırtına 9 mii-
tıııd tnlisbct olunıa yazı haya• nevver palto.su geçirmeğe mu-
~) - :'lcaiacağım. ~nfi çıkar&& vaffak olan adam, iıter ~temez 
~ bırakacağını ... ~ kendisin-e münevver eüaü vermif 
~ ll~a herkes tuttuiu yolu ta- demt'ktir 1.. . 
'tt'b ctJı;ıclı:.te veya geri dönme'kte Hele bu pa~tolar ara8ında hu-
~ eatır. 1ster yürür. uta döner. Jtaç da profcsor paltosu varsa ..• 

..................................... .. .. ................................ , 

Yarınki liğ maçları 
~iihim karşılaşmalar Galatasarayla 
&eşiktaş, Fenerbahçe ilelstanbulspor 

arasında olacaktır 
~ ~ ~ ınaçlan dolayısile oir hafta· naması takımın gol kabiliyetini mu· 

·~d~·~.dan sonra lig maçlannm hakkak ki arttırmıştır. Faxat yannki 
lııı pl'lllcu hafta müsabakalarına ya- Galatasaray maçı diğer kaf$ılaoma
.t~ Cnerhahçe ıve Şeref at.adlarında k.ra benzemediğindc.l Hüseyin gibi 
f:'h. j1 edilecektir. FikstÜl'C göre müdl'lfaada daha fazla muvaffak 
tl:tı e bahçe stadında Vefa - Beykoz. olan bir oyuncuyu mııhacim hattın
'l.ttbahçe - htllG'lbıılspor, Şeref da oynatmak rakibinin i§1ne yarar 
~c,~a da Kuımpaşa - Süleyma· ki Beşiktaşlılara, zayıf olan mi=dafa
~tıı t:Yo,ğlı.ıı>por - Taksim. Galala· alarmı takviye için Hiis:!yi:ı: s;eridc !\): -Beşiktaş maçları yapılacaktır. oynatmalarını tavsiye ederiz. 
Ç~a .sabahleyen F.ener stadında Galatasaray geçen 9Cne olduğu gi-

111:1 ~İ.inıe maç.lan oynaA&C&kbr. bi bu sl'!ne de diğer tal.:ımlarımıza 
~ ltı tıç haftası pek ya.v~n gid~n nazaran kuvvetli bir talcıma malik 
~tııbi~I..n J>u haftadan ıbbaren bı.r- bulunmaktadır. Fakat her nedense 
'it ~ce mühim bir safhaya girmiş- bu klübümüz ilti aenedenber: layık 
~ ~ lll'lnlti Urfllafmaların bila tef- olduğu mevkie bir türlü ula<ıamıyor. 
~~~en 1hepsi lcenciine mah'us Eleman, varlık, alaka velha;ıl bütün 
~İıtd lYet taşımakta ve puvan cet- imkanlar var. Fakat şampiyonluk 
'it lle dcğişı1clik yapacak mahiyet- yok ... Bugünkü takımlarında yegane 
~ <Jtıunnı. k d G- - b. · · d ~tı:'-'deki a ~~- ır. uınuhn. ır~~chı :· aksayan oyuncuları muhacitm hattın-
~tf ınu 11m maçı ıç şup esız da Mı.ıstafa, müdafaada smaildir. 
'a:~.i' ;:dındaki Beşikta~ - Galata- Bütün takımlarımızda keşke iki oyun 
lt da}:' r ılaşmasıclır .. Bunclan son- cu aksaklığı olsa dersek bugür.kü ta
l:'tıı h ener stadınclakı İstanbulspor· krrnlarımız arasında Galatasarayın 
•ııı :J. ahçe maçı gelir. Di.ğer maç.la- avanUıjı derhal kmdiliğind~n mey-
,ı. "il~ • • .1 L 1 • •• • 
._11 rnıy.etı ot" Kuvvet ~n rnusavı dana çıkar. Çok kuvvetli bir ekip 
'~ımların birbirile ık.ar laşma- olan sankırmı.:cılılann hu sene diğer 
~ : . klüplere olduğu gibi yarınki maçta 
1 i ·~~111 başını:1anbcrı onu~e da Be11ilctaşa nazaran şansı fazladır. 

"it tna.rJup eden Galatasaray ıle Fakat muhacimlerinin kale önünde 
~ taş tal"mlan şampiyonluk yo- fazla çal ım yapardk va:rifeJ.erini 
>'rıı 11

1'tk çetin k!\Tşı1aşmalarını yarın unutmamalım l a7ımdır. 
~:orlar. Her :iki takımın bu.günkü 
~I "nlarJnı birer bir-er ele alırsak Günün diğer mühim maçı da bir 
· ata 1 zl k ·· - d b c ~ sarayı daha av.ııntajlı görmek an aşamama ı yuzun . en u sen 

'-'der,,,e ele ene başındanberi zayıf knlan Fent"rbahçe ıle İstanbul
~ l~if ~lihsizlilı:le.rle karşıln§111ası- spor arasındadır. lstanbulsporluların 
la.~~~en göz doldurmıyan genç bu sene~i talu~ları ~uvaffa~i!et~i 
>'tıı ile pekala sarsılmadan yürü- maçlar ~kardıgından lıglerde ıyı bır 
~ıi! ııikta lılar bu avantajı ortadan d~rece tutacakları ~anaati kuvv.et}i
':' ~ aca'k. .bir enerji gösterirlerse dır. fenerbahçe ı~are he~tı ıle 
~ 'tlıc\•a.;o maçlannda bunun ak- oyuncular arasındakı anlaşamıı.maz
t.; khit olmadılc _ bu sl'!fr.r de !ık heniir. halledilmediğ!. ve bilahare 
~ ıt! ~".kine doyum olmıyacak gü- Küçük Fikret ile Mel:hirı de diğer 
t İ:ba- m:ııç talc.i,p etmdc: imkanını tar~fa :ltihak ettiği volunda çıkan 
tıı ~. Aynca Hakkı 'YIC Hüsnünün ş:ıyıahu tahakkuk ederse Ft;nerbah
'-.r.iaj~Çta oy.nn:t1acağı yolundaki c;,enin lstanbulspor l~açında iyi bir 
lt•ı:ıak,~ da tahakkuk edente o zaman cierec~ nlması imkanı· ııncak bir sür
\ı\j .1 .av.a-ntaj ela kalkacağından prize bakar ki bunun biraz güç ola
~ "''ı b.ı\"W'tlerin çal"pışması orta- rıığını tahmin ediyor~ Maamafih 
~ t;;ok~nberi ıhnsrctini çektiğimiz 1•tnnbulsporlular da rakibimiz zayıf 

~~kı rl~~~ fatbol nümunesi çıkanr ki düsmüştür. Nasıl olsa yeneriz diye 
~ 1 •ımiz budur. sahaya çıkarlarsa muvaffı.kiyet ihti-

~~ ~n senenin namağlup takı· maileri o nisbette azalır. Haftanın 
A..ıl~ llliid faası hu sene hozuktur. diğer maçları da kuvvetlerin müsavi 
~~ta rnnçındaki cezalar, bazı oluşu yüzündt!n enteresan geçe· 
~ t:_I.nnın md:tepkre kaydola· cektir. 
et_ t.Q.Jı: ıtndan aynlması, son olarak Vela ile Beykoz maçı çetin olmak
' ~ın bdk<eruiği Hakkının Li- la berabl'r kazanml\ !lan'ı daha faz-

llttuess • d )-" ~ · · -~ .}'~ c csın. e o augu çın o.y· la yeşilbeyazlılardadır. Kasımpnşa -
.. ~ası Besıktuı tam manasılc Süleymaniye maçında beraberlik 

~~İt> c;"•nni$tir. Burnt rağmen bir ihtimali akla daha yakın gelmekte-
. Cıı;;e.ra\) "imci · · ki.. ·d · l 1-lı.i ~ ennı · ~P r areo- Jir. Taksim - Beyoğluspor maçında 

-\'<fe• ne bır muv ff~t olarak Taksimin galibiycti normaldir. 
~i~cı ·tnek lazımdır. Diğer ldüpleri-
~ cı:ı b· · Şa • T ~ ~ah •rtsinin hasına bi>yJe üstüste ZI ezcan 
l l1ıbunr gelse değil takım çıkarmak 
~ bi kapısını kapamaktan baş- Fitremizi gene kartallarnnız 
~ll'o: ~re bulunacağını tahmin r.t-j için, göklerden yafacak ölüme 
~ u~ • 

la "tııik · • 1 karşı bizi koruyacak Kmlay İçin, 
~'ıtıl taşlılar şundiye lcadar zayıf yurdun yannlQ koruyucu1an 

'-liıı arla karsılaştılar ,.e kolaylıkla yavrularının için vefteeğİz. gC'.fdile U•· ' " h • li ___________ ..... 
r. nııse;•ının mu acım oy 1 

"Kibarlık Budalası,, 
mü terci minin 

bir cevabı 
Cazetenizde B. Sel&mi İzzet'in. 

.Kibarlık Budalası> için yazdığı ya
zıdald birkaç noktaya cevap !\·erece• 
ğim: Çünltü öteld noktalara cevap 
vermek bana değil, ŞehiT T:ıyatro
su' na düşer. 

1 - Le Bourgeois Gentilhomme 
aerlevha.sını niçin cKibarlık Buda
lası> şeklinde tercüme ettiğimi Tas
viriefk~r münddüdine verdiğim. ce
vapta anlatmıştım. Burada yeniden 
yazmayı faydalı görmüyorum. 

2 - Bourgıeoi. kdimc:sini B. Se
lami izzet cEsnab diye tercüme 
etmiş. Bu tercümenin doğru olma
dığı hakkında ben bir feY ıöyleme
ğe lüzum görmüyorum. Biraz Fran
sızca, biraz da tarih bilenler bunun 
cloğru olmadığını takdir ederler. 

3 - Kleont'a ben Kaf dağı pa
di,ahınm oğludUT d-emedim. Kibar
lık Budalıuının batılmış olduğunu 
belki B. Selami İzzet bilmiyor. Kita
bın 102 nci sahifesine baksınlar, 
orada şu ıözleri okuyacaklardır: 

c:Mösyö Jurden. - K11.1mı Türk 
padişahının oğluna vereceğim.> 

Yani ben B. Selami lzzet'in 
zannettiği gibi ne tarihi, ne de 
c:Moliere) i tahrif eltim. Münckkit
ten biraz da müdekkik olmasını 
beklemek e~er sahibinin hakkıdır. 
Bt"Cl Ankarada oturuyorum. Benim 
sözlerimi aktörlerin nasıl söyledik.le· 
rini bilemem; yanlı:t 8Öykmi,lerse 
günahı onların boynuna. 

Kıbarlik Budalası'ndaki başka 
yanlış tercümelere gelince, B. Selami 
izzet lutfedip bunları göstersinler 
de ben de öğrenmiş olayım. 

Bu birkaç satırımın gazetenizin ilk 
cıkacak nüshasında neşrini hürmetle 
rica edenm. 

Ali Süha Delilbafı 

üsküdar tramvayla
nnda Evkaf hissesi 

200 bin liraya belediyeye 
satı iması ka bul edildi 

Buna karşı yegane ve müessir çare 
donanmanın yanında daima kuvvetli 

hava birlikleri bulundurmaktır 
Bu hıupte tayyare. L:ara hedefle- tebdil edebilmektedir lci bu dönÜ!I yısiyle hücumların sürekli yapılma

rine lcarşı olduğu gibi deniz ~def- onun torpidodan kaçınmasına kafi !nndan, ikindsinde ise İngilizlerin filo 
lerine, yani gemilere karşı da mü- gelmemektedir. Binaenaleyh torpido refakatinde tayyare gemisi bulun
essir bir surl'!tte kullanılmaktadır. tayyart"si dritnota 1,000 metro so- dıırmnlan sebebiyle havada uzun 
Bugün harp gemilerine, tayyareye 1 kulabi!diği takdirde torpidosuı:ıu he- ınüdd~t tayyare bulundurabilmek 
kar§ı kullanılmak üzere konulan top defe büyük bir ihtim&lle yapıştır• imkanından muvaffakıyet temin 
adedinin birdoobire iki ve hattil üç mııktadır. edilmiştir. Gerçi hava ku"~eti bu nıu
misüne çıktığı görülmek.tcdir. Gerçi 1 Torpido dritnolun altında infilak vaffakıyctleri gündüz kazanmıştır . 
tayyarenin, bombasını sabit hedefe ettiği Jçin tesiri ağır bir bombaya Tayynrelerin gece der.izde dola!lcln 
nisbeıle müteharrik bir hedefe jsa- nisbetle fazla olmaktadır. Filhakika bir donanmayı bularak ona gerek 
bet ettirmek ihtimali daha azdır. şimdiye kadar bomba isabeti alan bomba ve gerek torpido ile hücum 
Çünkü havadan bir hücuma maruz dritnotların yarası ağır olmnkla be- ettikleri henüz vaki olmamış ise de 
kalan gemi aüratini çoğaltmak, dü- raber yollarından kaldığı görülme- kuvvıetli tenvir fişekleri veya tayya• 
men kırmak V'e duman perdesi yap· diği halde tayyareden atılan torpido reden ışıldak kullanmak suretiyle 
mak suretiyle tayyarenin jyi ni~an isabetiyle yaralanan dritnotun sürati harp gemilerini keşfederek onlara 
almasını hayli giiçleştirebilfr. Fakat yandan a~ğıya indiği V'C hatta ha- geceleyin dahi taarruz imkanı bulu
havaya karşı kuvvetli miidafaa si· rekett~n sakıt kaldığı müşahede nursa bilhassa mıknatisli torpidolar
lahiyle mücehhez olmıyan bir gemi· edilmi~tir. Netdum Mataban 11,t•- la isabet ihtimali fazlalaşacaktır Uu 
ain yalnız manevra mehareti) le harebesİildc Lltıorio İtalyan dritno- takdirde seyir halind Li donanma· 
bomba isabetinden kurtulması da tunun muhtemel ol<lro.k aldığı iki ya muvaffakıyetli hııva baskınLm 
ınümkiin olamaz. torpido jqabeti yüzünden sürati ı O yap!l"ak imkan dahiline girccektiı. 

E,-velce ta)'yarenin gemiye hii- ·1 k d . · Al g· a k Hülii .. a; donanma her bakımdan 
mı e a ar ınmış \'e man ısm r .. 

cum tabiyeıai, ba .. tan yahut k1rtdn • ·t t d l ·ı· t ele · d hava kuvrvetının karşı:.ında zayıf bu· " ..r aı ı no u a ngı ız ayyar rın en l k . . • 
sokularak .-minin tulü istikametin- l 1 .. t "d · b t' ı· c- unma tadır. Mudafaa sılahlarını '\'e o- a ı an uç orp1 onun ısa e ı ne ı.: h .. . . . 
de ufki yahut az m...,_·jlli uçuşla · d .. t' · t k b • · ı:u guvertelennı tezyıd etm!'k ve 

-J sın e sura mı aınamen ay e mış· ı 
bomba atacak v,.,.hilc dü ... ünülmek- . s d s· ·1 b w d kalıı='lla~tırmakla donanmanın bu -... " tır. oa zaman a ıcı ya ogaz.ıı1 a Ar• • •d b"l W• "h o 1 
te ve tatbik olunmakta idi. Lakin I · za ıyetı gı l'!re ı ecegıne ı tıma \ e• 

talyan tayyareleri de Nelsoo1 lngiliz ·ı B • ın·u·~s·ı·r tayyarelerin yükseklerden pike ya- . • • . • rı fmez. una yegane ve ~ " 
parak geminin üzerine doğru amu- drıtnotunu bır to~!>1d<J. mı..b~tıyle çare donanmaı ın yanında dairna 

)·arnlıyarak Cebcluttanga ıltıcaya kuv,• ctlı" hava b'ırlı'kler"ı bulundur-da yakın bir vaziyet ı:! iı.ni yak.la,- b 1 d 
muı kabil olunca hi"cuın tabiyctıi mec ur etmi er ir. maktır. Çünkü hava taarruzların:>. 
deği,:i. Bahusus günesın yüksl'!k va- Filvaki tayyarelerin harp gemile- karşı en tesirli müdafaa vasıtası t.ıy· 
ziyette bulunduğu ze\'al vaktinde rine dalgalar halincle taarnı:r.11 mev- yarı-J.:.Tdir. Buyiik hava kuvvdlcri 
güneş tarafından doğru gelettk ge· 711u bahis dı-ğilse de birbiri peşin- tarnfından kor.trol ed:h·bilen iç de-

• '- 1 k h b I 1 den münferi• ve devamlı ııurette nizlcrde don. nmanı:ı ~a .. ,.11 basına 
Blr haftad--..,,rı An'---'"- bulu ı- mıye j()&U ma ya ut u ut arın l h l d 

ilWl.U" ...,., _ d b" d b" k k yapı an ava hücum arının onan- harekat vapması bi.iyük zayiata mal 
_,,,-.+_ olan Belediye Reis muavini B. nr ... aın an ır en ıre çı ara ansı- ,, 
.. "'....... "k d 1 ·ı . . .. . d' reayı harekatından meneylediği Gi- cl~c .. !.-tır. Bu ı·tı"barla donanmanın Rlfat Yenal dün sabah şehrimiz~ zın pı c a •§• e gemmın uzerıne ı- " ~ .. 
dönmüştür. Belediye reis muavini kilmt'!c iureti}le. gemideki hn,·a defi ridin Almanlar tarafından :z:aptmda t:ıy-,tart" birlikl:ri karşısındaki zaafı 
Ankara temaslan ve aldı~ı neUceler toplarının ateş huzmesi içinde kal- ve Mataban muharebesinde göriil- dalıa 7İvade ir deni7.lere münhıı.~ır-
hakkında Dr. B. Lfıtfi Kırdar'a izahat ma zarn!1llını haddi asgariye indir- müştür. dır. Ma mafih Okyanusların v .. ı 
verml.ştir. Öğrendiğimize göre Üskü- mek imkanı tayyare ıçin mümkün Birincisinde tayyare üslerinin lsahnları;ıdn donanma ~ene -~ki 
dar, Kadıköy ve ha.valisi halk tram- olunca bombasını gemiye az bir irti- Girid önlerinde bulunan İngiliz do- kıymetini muhafaz.n etTJt ~~dir 
vaylanndakl 468 bin llrnlık yakı! his- f d · L - k ld nanma6ına pek yakın olması dola- A. B. 
S!'lcrlnln satın almması için Ankara- a an ısaoct ettirme çaresi e e 
da vakırt.ır umum miıdürl~e Bele- erJilmiş old u. Bir taraftan ıayyarenin 

KÜÇÜK H A BERLER AKSAMDAN AKŞAMA 
diye reis muavini arasında blr muka- çok aeri ve çalak hareketi, diğer ta
vele hazırlanmıştır. Bu mukaveleye raftan ta:ııyabildiği bombaların ağır
n:ızaran 468 bin Uralık hisse 15 sene" lığı ·,.e nüfuz kudreti arttığından 
de ve ıs müsavi taksitle faizsiz ola- dafi toplarla ~urulması güçleııtiğ;i * Dün oğleden sonra vilayette vaH Dava.va sebep olan bir 
rak ödenmesi şartlle 200 bin llr::ı.y::ı. 'b i 
satın alınac:ıktır. İlk taksit 1942 sc- gı i gemiye yapılan ha~aı- da ehem- muavini B. Ahmed Kınığın riyaset 

miyet ke'.'lbetti. altında bir toplantı yapılmu;tır. Top- münakaşa münasebetile 
n~i ağustos bidayetinde 13300 lira l:uıtıda kaza kaymakamları, Belediye 
olarak ödenl'eckUr. Kruvazör ve muhrip gibi küçük mektupçusu B. Necati Çiller hazır bu-
Diğer ta.raftan Vekfllct Bt-ledlyenln harp gemilerinin gerek hava dafi lunmuş ve Cümhurlyet bayramı me

yaptığı teklifler dahilinde yapı ve silahı ve gerek tekne mukavemeti ra.sim programı hazırlık.lan goruşiıl
yallar kanununun bazı maddelerile ı bakımından :r.ifiyeti ağır bomba müşlür. 
bilhassa ı ı inci maddenin tadilini · b 1 . .. 

nsl larak kab 1 etmişti Vekfı- ısa et erı..-ıe uzun muddct dayanma- * Bu sene Şeker ve Cumhuriyet fe7' bup h~ust::ı. haz~rlıv:ıcağı r. kanun !arı.na ,nani teşkil. et.mektcdir. 1-f u- ba.yramlarıııın birer gün fa.sıla Ue 
~ J h J d h k gclmcsl dol:ıyısllc memur manşlannın 

layihasını yakında Büyük Millet Mec- sıı ry e arp gemı erın e ma ru at Şeker bayramından evvel verll"cc.-ğlnc 
lisin<: sevkcdeccktir. i tiınlak k:ı.nu- olarak mazot kullanılması yüksek dair vilı\yete henuz h!c bir emir grl
nunun dokuzuncu maddesinin tadili infilaklı bombanın husule getireceği memletlr. 
için haı>Jrl::man kanun liy!hası da yan~Pt rı süratle geminin her tara- * Sefer musaadesl aldıklan ve oto
Büyük Mlll~.t. Meclisi dnhlliyr encü- fınu ııırayet etmesini mucip olmak- büsleri sefer yapacak dercccde sağ-
menlnde muzakere olunmnkt:ıdır. t"'d H ı h · f L- f.f .. ır. e e mu rıp sını ı na ı ge- lam bulunduğu halde otobüslerini se-

A kala pamuğunu tamim 
edenin büstü 

İ:ı:mir 17 (Telefonla) - Türkiye 
pamukçuluğunu ıslah t'derek Akala 
nevini tamim eden Nazilli pamuk is
tasyonu eski mü~ürü merhum B. 
Celal frilbaz'ın bir büstünün yaptı
rılması ve Nazillide dikilmesi Pamuk 
Tarım, Satış Kooperatifleri ortak
lan tarafındncl kararlaştırılarak fa-
aliyetc geçilmiştir. 

105 yaşında bir kadın 
eteklerinden tutuştu 

İmıir 17 <Telefonla> - İklçeşmc
llktt> Halil Mithatpaşa cııddeslnde Ali 
kızı 105 yaşında Ayşe bugün mangal
da yemek pişerken entarisinin etı>ck
Jeri tutuşarak vanmıs ve a~ bir hal
de hastaneyr kaldırılmıştır. 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
Eşref Oğulları 

mileri, kazan ve makine gibi ha- fere çıkarmıyo.rnk gııraja çekmis 3135, 
.} nti kısımlnrı üzerine isabet eden 3072, 3134 ve 3007 sayılı otobuslerln 
ağırca bir bomba muattal bırakmıya sahipleri hakkında kanuni takibata 
ve batırmaya kafi gelmektedir. glrlşilmlştlr. 
Drilnotların ve büyük tayyare ge- * Pangalt.ı civarında sobacı Avadis 
milerbin henüz tayyare bombala- adında biri, doktor Horhoronl'nln 

kL'.ndlslne emanet bıraktıgı eşyayı 
riyle batınlamayışının sebebi: bu satmak suretile emniyeti sullstımal 
gemilerin ham defi silahı cihetinden suçundan ikinci ceza m:ıhkenıcsince 
~ok kuvvetli olmasından ve bilhassa ltl ay muddetıe hapse, 50 lira ağır 
giivertderinin 1 O - 15 santimetre para cezasına ve satı.ığı eşyanın be
kalınlığında zırh lavhalarla yapılmış delini e~yn sahibine ödcmcğe mah-
bulunmasındnndır. Mcselfı Sicilya kfim cdllmlşf.ir. be 
b w d h w * Hakkı adında on ş yaşında ogazın a ava taarruzuna ugnyan . l T 111 · .. • . 1 bir çocuk Şehzadeb:ışmda tramva) -
:gı ıL ustrıyus ta?"yare ge~ışı~-~ dan atlamak isterken düşerek başın-
agır çapta 4 bomba ısabet ettırıldıgı dan tehlikeli surcLte yarnlanmıştır. 
halde gemi süratindcn l:nyhetmeden Hakkı ifade veremivecek bir hald" 
yoluna devam edebilmiştir. Maa- hastıınevc kaldırılmıştır. 
mafih tayyarelerin bur.ünkü taarruz * Ycdikulede Kazlıceşmedc Rafal
kudretleri yeni dritnotlıırda alı alta Un fabrikasnıda işçi Tahir dün sol 
iki :.rirh güverte yapmağa inşaat mii· elini makineye kaptırarnk ynralnn-
h d . 1 ... h • . mıştır. 

en •s ermı ıc ar etmıştır. * Tarabyada Andrea dün incir 
Her ne kadar drit::ıotlar bombaya atacma çılr..rnış, bastığı do.l kırılarak 

karşı 711yıf telakki edilemezse de düşüp başından ajpr surette yarala:ı
tayyart"den atılan torpido silahı kar· nu.şt.ır. 
şısında tekne zayıflığı ve kaçınma * S:ı.bri adıı:dn bir sabıkalı Şc:hza · 
manevrasında acizler: ıabit olmuş- d&başmda Halil adında bir ada.."tlın 

Beysclı1rde E.~ref oğullarının camit B . el h d fi . cebinden pn.rasını çalarken cünnü-
Evkat' tarafındn.n tamir edilecekmiş. tur.. u tıp tayyar. er e e erme me~ud halinde yakalanmıştır. 

Eşref oğull:ı.n, 13 tiııcü asır soıılan- taknhcn 1 O • 15. bın metre mesafe- - * Tahmis clv:ınnda Fatm::ı adındn 
na dof,'TU, Beyşehir clvannda kısa bir doo havada gayrı muntazam taklak- ihtiyar bir kadının bir dükk{ınd:m 
müddet hüküm sürmüş bir Türk SÜ- l.ırla helezonlar çiz~rek yaklaJIIlak- satın aldı~ı 44-0 grnm çayını çalıp ka
ltılesldir. ta ve hedefin takriben 1,000 metre çar'Jten yakalanan s:ı.bıkalılardan Ah-
Hanedanın müessisi, Selçuk devleti yakınına sokulduğu zaman bir ~ya med dört buçuk ay müddt-tlc hapse 

rmirlerindcn Eşref beydir. Eşref be- iki torpido atmaktadırlar. mahkC'ım olmustur . 

yln oğlu, Seyfeddin Süleyman kendi- Denize düşen torpido otomatik Ye .. ı"I sahaların geni-.lig"' i 
sine hnlef olmuştur. Onun da - biri- k k . .. 'S' 'S' 
nin adı F.şref, diğerinin Mubarizüd- olara. ~~_unu ~lıp 50 ı:ml suratle Dün sabah Belediye reis muavini 
din _ ikt evlddı dünyaya gelmiştir. hedefın ustune gıtmektedır. Hl'!defc B. Lütfi Aksoy, heyeti fenniye mbdü
Mübarlzüddbı'ln oğlu Süleyman şah tekarrüp esnasında tayyarenin yap· rü B. Nuri He blrliJ...-te şehriınlzde ye
bu soyun son hükümdarıdır. Bu zat tığı helezoni hareket onun gemiden şll sah:ı olacak ve nğaçlanacak mın-
1327 de öldüruldü. top aterole vurulmasını çok müşkül tıı.kalan tedklk etmiştir. 
Eşref oğulla~ı.nın memleketi Hamid kılmaktadırl Torpidonun denize düş- Yeşil sa.ha olacak sahalar 42 bin 

o~uııarına 1nttkal et.ti. Onlardan da tüğü andan gemiye çarpıncaya ka- metre murabbaı olarak tesiblt olun
Yıldmm Beyazıd tarafından Osmanlı d k b. d k.k 1 k b" muştur. Aynca bu sene ağnçl:ındın
devlet.i içine alındı. ar .~?ca ır a 1 a .. 1 ır zaman Jacak olan mınt.aknlar dn. karorlnştı-

E,ıırcf oğullarının Bey§Chlrde cami geçtıgmden bu kısa muddet esnasın- nlınıştır. Bu mıntakalıır Taksim ga
türbe, kütüphane gibi sanat. ltibarııd da dritnot dümeniyle ancak 2 1 /2 zlnosunun alt kısmı Mühl'ndis m<.'k
değerli eserleri vardır. kerte ( 30 derece} kadar bir rota tebinin önü ve Kasımpaş:ı deresidir. 

(Ha tarafı 3 üncit '<2lhifed~) 

Muhsin Ertuğrul, tiy:ıtromuzda 
bu yeni cereyanları taloik için yıl· 
mu: bir azimle ve önünde teskil 
edilen manilere hazan da «illiJJııh !» 
diye hiddetlenerek; bilgi ve sanat 
tcfcvvukundan emin, tiktatör yum• 
nı~nu sıkıp, arasıra ötekine bCl'iki
ne «Behey nadnn !» diye haykıraTak 
yolunda yürüyor. Be-n şa~sen, Ham
let temsilinde, Talat A:-temel'i ol· 
sun, diğer arfütlcrimizi olsun, tem· 
silin umwnunu clsun pek muvaffak 
buldum. ( Ese:-i ml t'ıtel;f seferler 
garhın bijyük ,ehirlerinde görmüş
tüm.) Hc.T halde, tiyatromuz, diğer 
bir çok milli m;· e seselerimizden, bu 
nrr.da matbuatımızdan ç:>k ileri git
misti:-. f:-rı::ı.fh hbul et:ncli. 

Ancag fU?'ast var: «file~dim! Her 
rPr.'• boyadık da cengari mi kaldı 7 
Her şeyim.iz tamam da Hamlct'in 
1938 model~rıi mi tanuı..-nlıyonız? 

Bunun, evveli: Kendi müzelik! Oy
nanması da bir tcm:ıp ihtiyacının 
tatmininden ziraC:c bir manevi züp• 
pe1iğin te%ahüriidüT,» diyet'I · olu-
yor. 

Şayet tiyatro repertuanmız içinde 
beynelmilel §Öhreti haiz her türfö pi
yeslere rulamasaydık bunu böyle 
söyJiyebiHrdik. Fakat, müzelik bile 
ol.sa, Hamlet, Türkiyede mükerrer, 
musaddak tercümelerile oynr.nmah• 
dıT. Bı.munla iftihar ederiz. 

lıkenduin li.hdını, İranlıların tah· 
tını müzelerinde &aklayan bir ıehrin 
sahnesine HamJet layıktır. Zama.., ve 
mekan uzaklığına ve sinema salgını
na, nakliyat müşkülatına rağmen, 
Türk münevverleri bu kıratta eserle
ri seyr için g~e demiyor, gündüz 
demiyor, salonları dolduruyorlar. 

Ez.ine'nin hakkını Ezine'ye, Ertuğ
rul'un hakkmı Ertuğrul'a vermekte 
d:ıvam edelim. 

(Va - Nu) 

* Mehmed adında birinin tamir 
edılmek üzere bırnktıı;t bir takım el
bıseyl satmak suretile emniyeti suUs
tim:ı.ldcıı maznun Kapahçarşıdn ter
zi Bedri asliye srkizinci ceza mahke
merlncc dört ay h:-pse mahkum edil
miştir. 



Sahife 1 '.AKŞAM 

Yıldızlar ve insanlar 
MEMUR ALINACAK 

T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğünden: 
İatanbal hariclndek.l şube ve ajanslanmızda çalıştm.l.m.ak ~ Iün

Bir gün~ evi.ne çalııınıf, ~ı yıldlz !?:~mı ne ~1_._ ·t~~et~~ mu kadar memur ve memur namzedi alınacağından, Adana, An-
banesini eöstennl.ftl. Buraa bOı1i111t ""r l8ZC& u ... ~ ~ ..-u.... ........, .,..,,! • l 1 . K 
8ak>ndu ve n.ııar taJı>emJıe k:ltapl& yolda ~ bir detlştil.k görülmemişse bra, Dıyarbakır, stanbul, zmır, karı, onya., ::;: ~:iı.o;:: ~ ~ldl~ ~ı:nunıu:c~J::~ı::~ :r; Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon şubelerimizde mÜaaba 
arkasında ~ kltapla.nn 1simler!n1 bile raBla.oo.tna21dı. ka imtihanı açılacaktır. 
okudum: .semaln.nn esra.rı.11, •Merih- Güneşten daha munta.z:amdı. Vak- Müsabakanın ana şartlan: 
te h:ıyat var mı?•, t.Bl2Jden başta tinde evinden çıkar, her umanlı:l 
dünyalar , .Yıldızlar Alemlıı, cGüneş vaktinde geçeceği yerlerden geç:r. a'k
ve etrafındakllerD, cGökyiizü ha.ritn- şnm gene aynt saatte evine donerdi. 
tanna dair bir mütalaa• ve sal.re .. .Evet Halbuki güneş bile doğarken, batar
bütün o muazzam salonu, sıra sıra ken birçok zaman farkı gösterir değil 

••• 
l"l\fian bu çeşitten heyet ilmine dalıı mi? 
kitaplar kaplamıştı. Bütün eserler 

i.ı,te vaziyet böyle iken bir gün dos
tum Ra1fin hayatının son derecede 
değişUğinl gördüm. Ona gece yansın
dan sonra Beyoğlunda ras geliyordum.. 
Ba.zıen san$lll, bazen esmer, bazen 
kumral fakat hepş1 de çok boyalı ka
dınlarla do~ıyordu. 

gökyüzünden bahsediyordu. 
İşte dostum Ahmed Raif bu koca 

salonda, derin bir sessizlik içinde baş
ka füemlcre, başk.'.l. dünyalara, 00..,ka 
yıldızlara alt kitaplar arasında vak.
tini geçiriyordu. Vakıa onun heyet ll
ml Ue uğraştığını hiç k.imse bilmez. 
Zaten o bu ~in t:ı.m mfmaslle ama
torüdür de... B:ıbasından kendi.sine 
müthiş bir para k.alnı14tır. Bu esnada 
kendisi de göky{iziinün esranna me -
rak sarmış, bu mcnua dair her li
sandaki kitapları getirtmiştir. Kcndi
sınln küçük bir de teleskopu vardır. 
Okuduğu şeyleri bu küçük, müteva

zi t C'leskopla gökyüzünde görme~e ça
lışır. 

Dostları ona aMeçhul dlim• derler. 
Hakikaten senelerdenberl clld clld k.l
tab devirdiği halde hiç kimse onun 
adını bile lşltınJş değildir. 

Bazen ona takılırlar: 
- Yahu sen başka dünyalarla meş

gul ol:ıcağına kendi aleminde ya.şasa
r • ... biraz orada kendini göstersene ... 
B~lki lçinde bulunduğun dünyayı Me
rih kadar bilmiyorsun. Kadınlara, ha
yata Zühre kadar dikkat Ptmemişsln
dır .. 

Ahmed Ralfln bu sooere bir t.ek ce
vubı vardı. O da aynen şudur: 

- Azizim asıl ha:klki dünyalar be
nim me~Jul olduklarım ... Sizin yeryü-
7unüzün dikkate değer neresi var ki? ... 
Diliyor musunuz, Amerikalı Loweıı is
minde bir adam tamam 22 sene Merllı 
yıldızını tedklk etmekle vaktini geçir
di. Hastalandığı zııman bu adama sor
dular: 

- Yahu 22 sene Merihten ba.ş.ka. 
hiç bir şeyle meşgul ohruıdın . Şimdi 
o senelerine acımıyor musun? ... 

Lowell buna .fU ceu.bı verdi: 
-- Bilakis ... Asıl haJdki surette yn._c;a

dı~ınu bu 22 sene içinde hissettim .. 
işte ben de böyleyim. Beni yeryü

zünden çok daha ftızla alakadar eden 
llleınlerle meşgu!üm. 
Ahme:ı Raif konuşurken dalma Yıl

dızlardan, Merlhten, Müştenden, Zü
halden, Zühreden m!saller getirtirdi. 

Kendisinin hiç meşgul olmadı~ı 
şeylerdc-n blrl de aşk ve kadın m'iı.cc
raları idi. 

O hattô. kadınla birlikte n.ynl dünya 
üzerinde yaşadığının farkında blle de-
1.(lldl. 

Ahmed Raif aşkın derecede mace
ralıı r peşinde koşan bekar arkada.şla
rınn her zaman şöyle nasihat eder 
dururdu. 

- Canım erendim, nedir bu hayatı
nızdaki sonsuz intizamsızlık.! _, Gece 
saat ikilerde, üçlerde evlerinize dönü
yorsunuz. Bir gı.in bir scvglU, öteki 
gun bir başkası... Bir çiçekten öteki 
çiçeğe, intizamsız bir hayat geçir
mek size yakışır mı? Halbuki ta.blatı:ı 
kendisinde intizam vardır. Bir kere 
gokyüzüne gözlerinizi çevirsenize ... 
Orada intizamın ne büyük bir rol oy-
1· dığını görUrsünii7:. Tabiatta Yıldız-

Dostuma ne olmuştu? Nl.çlıı hayatı 
bu derece değ~l? O kadar mun
tazam bir adamın bu hale gelınesl ha
kikaten pek garipti. 

Bir gece ona yalnız ra.slad.ım. Kolu
na girdim: 

- Kuzum senin bu halin nedir?_. 
Niçin böyle değl.ştln? Diye sordum: 

O dlk dik yüzüme baktı: 
- Uranus isminde bir yıldız vardır. 

Sen onu bilir misin? 
- ~qtttim ... Meık.tepte iken okumuş

tum! ... 
- İşte o yıldız bent bu ha.le sok

tu!. .. 
- Acalp şey ... 
- Acaip, fakat hakikat! ... Biliyor-

s un ki ben yıldızlar kadar muntazam 
yaşayan bir adamımdır. Yıldızlann 
hareketlerini kendi hayatıma. uydur
mağa çalışırım. 

Son gunlerce Ura.nus hakkında ted
kikat yapıy0rum. İşte bu sırada. müt
hiş blr§Cy nazan dlkkathni celbet.tl. 
Uranus gokyüzünde bir don juan 
hayatı sürüyordu. Anlattığım. şeyler 
fantezi değildir, tamamlle ıımt birer 
hakikattir. 

Evet Uranus garil> bir dön Juandır. 
Onun aşk !oyalan ne 7:ama.n belli ol
mut blllyor musun? 1821 senesinde.~. 
O yıl bir Fransız Alimi gölııyüzüne ba
karken ne görse beğenirsiniz? Uranus 
meydanda yok! •.• Hava ga.yt!t açık, 
halbuki yapılan hesaplara. nazaran bu 
yıldızın meydanda. olması lllzım!-. 
Aman Uranus ne oldu? Nlçtn mey
dana çılrnuıdı? ... Dünyayı bir telAş 
kaplamış. Acaba kıynrn~t mi kopuyor? 
Koca yıldızın ortadan kaybolması na
sıl izah edilebilir ki? Nihayet Urnnu.s 
meydaan çıkmış amma gayet geç! ... 
Ertesi gece bu yıldız A.llmlcrln hesa
bından daha ta.zla geç kalmll! ... Ne 
oluyor? .... Bu yıldız niçin geç kalıyor? 
Nihayet hesap kitab ... Onun, Neptun 
yıldızının cazibesine tutularak geç 
kaldığı anlaşılmış!. .. Görüyor musu
nuz çapkını? Yalnız cazibesine tutul
duğu Neptun olsa gene iyi!. .. Arasıra
da yeni keşfedilen Pluto adındaki yıl
dızın da ca7:tbeslne kapılır ve geç ka
lırmış!. .. 

Uranusun hayatını tedk1k ettikten 
sonra düşündüm. 

Yıldızlar bile aşk peşinde koşuyor
lardı. Eeee ben de genç ve bek.Arım ... 
Biraz da yeryil2ünde ben Uranusa 
benziyeyim!. .. 

Onun sararmış ve yorgun yüzüne 
bakarak omuzuna. dokundum: 

- Sen gene Uranus gibi ya..~mak
tan vazgeç_ Eğer mutlaka bir yıldı
zo. benzemek lfı7:lms:ı Merihe benze 
Meri.he... Hikmet Feridun E.! 

lar kadar muntazam hareket eden hiç ••••••••••••••• 
bir.şev yoktur. Şu Utarid denilen yıl-
dıza bakmra. O aı:ırlardanberl güne
şin etrafında 88 günde bir devir yapar. 
Ve saniyede silratı dalmıı. 45 kilomet
redir. Zühre aynl devri 225 günde ya
par. Kürclan 365 günde bu devrl ta
mamlar. Merih ise 1 sene 3:32 günde 
o işi görür. Bütün bu yıldızlar nsırlar
ca bu intizamı bozmamışlardır. Si?: 
yıldızlardan biraz örnek alsa.nv. ne 
ohtr? Bugün heyet al!mlerl flli'mc:ı 
seyyarenin fllfmca zamanda nerede 
olduklannı ellerile koymuş gibi bilirler 
Çunkü yıldl7Jar o şaşılacak derecede 
Jntıznmlan lle her zaman muayyen 
yerlerindedir. Siz de öyle olsanıza ... 
Arkadaşlan onun sözlerine bıyık :ıl

tınd:ın gülerlerdi. Fakat Ahmed Raif 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

« Ak,aın• in Küçük 
llanları en süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

herkese tavsiye ettiği şeklide, yani bir iıl••••••••••••lii 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 57 

- Yok.sa senin de söyliyecek bir 
•özün mü var) 

Emine, başını önüne eğerek cevap 
verdi: 

- Bir değil, söyliyecek bir çok 
sözlerim var. 

- Bunlar, yerinde sözler mi bari) 
- Öyle zannederim. 
- Bilirsin ki, 1 lafız, dikkaf alı ft 

İnatçıdır. 

- Ben de ondan daha dikkafalı
yımd r. Her hnlde hakkından gele
ceğim. 

- Kendine güveniyor ı:ıusun) 
-Tnmamile. 

- Ya, Hnfız, serkeşlik ederse} 

- Onu yoln getirecek bir çarem 
var) 

- - Sizin mi} 

- Evet. benim, Baba Dervişi 
A ada uzun bir sükut oldu. O sa· 

atıe çiflik binası dahilinde Baba 
Derviş ile Emineden başka kimse 
bulunmuyordu. Maamafih Baba Der-

Nakleden: (VA • NO) 

vi§, ayağa kalkarak mutfa~ avlu
ya bakan kapmma gitti_ dıpcıya çı· 
karark etrafına bir göz gezdirdi. 
avluda. ve civarda .kim.ae bulunmadı
ğına kani olduktan sonra, tekrar ge
Üp. y-erine oturdu, gözlerini Emine
nin gözleri içine dikerek uzun uzun 
tedkilt etti. 

Emine tekrar söze başladı: 
- Demek Hafızın çok dolgun bir 

çıkını varmış. 

- Bu rivayet yalnız köylükrden 
değil, bizzat Hafızdan çıkıyor. Otel-

cinin kızıyla evlenmek için büyük 
servet ve samanından bahsediyor. 
Fak.at bu Clefa Hafızın büyük bir pot 
l:ırdığına kaniim. 

Emine, asıl kendisini alakadar 
eden mevzua tıekrar temns etti: 

- Hafızın babası zengin bir 
ac:..mdı. Siz de bunu biliyorsunuz. 
Bu itibarla oğlunun zengin olma· 
:::ında şaşılacak bir nokta olmasa ge
rek. 

1 - ASkerllğinl yapmı.ıs veya halen askerllkle bir Ulşlli btılunmatn.14 
olmak. 

2 - En az lise me7:wıu veya muadili mekteplerden mezun olmak. 
3 - istihdama mAni hali bulunmamak, 
4 - Ya.şı ylmıi birden a7:, otuz be.şden yukan olmamak, 
5 - İstenecek vesalkl ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

zıte kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imzaya amade olmak, 
Difer şartlar: 

va-

1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun
ları da alınacaktır. Ancak lıtanbul, Ankara ve lzmirde orta müsabakaya 
müracaat sırasile yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müeaaeae
lerdE' iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar· 
dan iyi referansa malik olanlar imtihansız kabul 
edilecektir. 

3 - Ta.ylnlerl tekarrür edeceklere 3650 sayılı barem kanunun hüküm
lerine göre 120 liraya. kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsll derecele
rine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verilecektir. 

4 - Bir yabancı dili tFransız.ca, Almanca, İngifüceyl. bilıakkın bl
leuler ve meslekl sahada çal~ olanlarla. meslek! t:ı.hs:ll görenler musa. -
ba:kada ruchan hak.kını ha.iz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili nıenuat dairesinde teka
ütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istltade edecek
lerdir. 

imtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve daha yu-
kan tahslli olanların imtihanı 13-14 ikinci teşrinde ya.pılacaktır. 

!\ıfüraeaat: • 

Mürnc:ıatıar imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve Ankarada 

bankanın personel işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri lA.zımdır. (9161) 

Sıvas Nafia Müdürlüğünden 
ı - Kapalı zarf usulü lle eksiltmeye oknulan iş: Sıva.s merk.C7:inde ye

niden yapılacak llk okul truııaatıdır. Bu işin keşif bedeli 20541 lira 77 kuruş
tur 

2 - Eksiltme 31/10/941 tarlliine tesadüf eden cuma günü saat 15 te Vl
JAyet Daim! encümeninde ya.pılacaktır .. 

3 - Bu ıte a.lt evrak şunlardır: Keşif huld.sası, fiat bordrosu, projeler, 
yapı lşleri umuml şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve muka
vele projesidir. isteyenler bu evrakı Nafıa :nüdürlı.iğünde tedarik edebilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteyenlerin 1541 liral.ık muvakkat t.P
mina.tt Stvas Husu.si muhasebe veznesine yatırdıklarına. dair makbuzunu 
veya bu mlkta.rda şayanı kabul banka mektubunu ve 941 yılına alt Ticaret 
veeikaslle eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıvas Valiliğine mü
masl.11 işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair referanslarlle birlikte mü
racaatla alaca.klan ehliyet vesikalarını tekit mektubu mrtı ile birlikte dış 
zarla koymaları voe keşif dosyaJ:ınnı tedklk ve imza etmiş bulunmaları la
zımdır. 

5 - Teklif meık.tupla.rma ait iç ve dıı, zarfların ve vesikanın dördüncü 
madde hükümlerine ve kanunl tarifelere uygun bulunması l:izımdır. Pos
tada vaki gedkmeler kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin tokli! mektuplarını lklnci maddede yazılı tarihte saat 
14 e kadar Encümene makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilin olunur. 

(9135) 

Kimyevi Maddeler Satışı 
Halk Bankası Türk Anonim 

Şirketinden : 
A11ağıda müfredatı ve' isimleri yazıh kimyevi maddeler ufal. parti

ler halinde ve pazarlıkla 20 Teşrin Evvel 941 tarihinde satılacaktır. 
Bu maddelerle doğrudan doğruya ala.kalı san' at sahip ve müesseseleri· 
nin İstanbulda Yenipostane civarında İstanbul Halk Sandığı bina"Sında 
ıniitC4eklcil Komisyona muayyen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

Arttırma günü ve sa.ati 
20/l0/9'41 Saat 14 

> > > > 
> > > > 
> > > :.. 
> > > > 
> > > > 
> > > >" 
> > > > 
> > > > 

Maddenin ismi 

Yulkacit Merkapto 
> D 
> D.M. 
> F 

fgepal C. 
jf aınıgan 
l\cide C>Kalique 
Bisulfite de Soude 
Nourinax 

Miktarı 
Kilo 
2000 
1000 
1000 
1250 
350 
500 

1000 
2000 

100 

Üniversite A.E.P. KOmisyonu.ndan 
Birinci cerrahi kliniğine yaptınl:ıca.k 47909 lira keşifli madeni eşya 

27/10/ 941 pazartesi günü saa.t 15 de rektörlükte P!lznrllkla ihale edilecektir. 
İstekliler-in 3594 lira temlna.t ve Ticaret odası kAğıtlarile gelmeleri. 
Liste ve şartname rektörlükte görülür. (9234> 

Baha Derviı suratını ekşitti: 
- Ben bu sözlere inanmam. 
- Niçiııı> 
- Niçin mi}. Hoıunuza giderse 

anlatayım. 
- Beni pek memnu~ ed-erıiniz. 
Baha Derviş, Eminenin bu teşvi

ltinden cesaret alarak: 
- Hafızdan korkacak değilim 

ya. O, beni kapı dışan edemez. Ben 
burada kendieinden daha emekta
rım. Size karıı ıefkat ve muhabbe
tim de var. Sizin d.e bana karşı ayrıi 
duygulan be.lediğ.inizi zannederim. 

- Bunda ıüphe mi var) 
- Hafızın babası öldüğü zaman 

her oğluna biner liradan fazla bir 
servet bırak.mamıştL Vakıa, biz köy
lüler için bu, az bir para değil. Fakat 
bin liranın, Hafızın bugünkü büyük 
servetini doğurduğuna çocuklar bile 
i.-ıanmazlar. Bunda baıka bir şey 
var. 

- Ne gibi şey) 
- Fikdmi açıkça öğrenm~k mi isti · 
yorsun) 

- Evet. 
- Hafız, temiz ve namuslu bir 

adam değil. 

- Anlayamıyorum. Daha açıkça 
söyleyiniz. • 

- Ne demek istediiirni pek iyi 
anlıyorsun amma, anlamaz gibi gö
rünüyorsun. Hafızın bana söyliyece
Kin sırımı batkasına söylememden 
korkuyorsun. Halbuki ben sır sakla
yan bir adamım. Dilimi kesseler bile, 
benden kimae sır alamaz. 

Eınine biran tereddüd etti, sonra 
çek.ina-en bir tavırla sözüne deıvam 
etti: 

- Siz çok namt.rSlu ve çok iyi 
kalpli bir adamsınız. Fakat bazı 
şeyler var ki söyliyemem. 

- Bir sırrnız mı va.r} 
-Belki. 
- O halde bu Jıırnnızı sadık. bir 

dosta 'öylerscniz, kalbiniz Eerahlar, 
vicdanınız müsterih olur. Yoksa bü
tün ömrümüzce vicdan azabı çeker~ 
oınız. 

- Söyliyemem, söyliyemem. 
Baba Derviş, Emiınenin kendisine 

uzattıcı ayran kadehini, yudum yu
dum ;çrrek sözüne devam eUi: 

- Kızım, istersen, sırrını söyle-
mekte sana yardım edebilirim. 

- Siz mi) 

- Evet, hen. 
- Nasıl? 

- Bilmediğim bazl" şeyler var 
amma, bildiklerim de çoktur. 

ıs Teşrinievvel~ 

i IOllUŞAll MUMYALA~ 
Yazan: tsKENDER F. sER'l'8 Tefrika Ne. 88 

edtfl~ 
- bi'Jl yiib.ellrae, b1z de (B'.u:W:) m~arml.ş.. dal.m& ka~ ~GY" 

ma.bedi glbl~teye d~ Zate&ı Bu yüzden yeryüztlnd fıt- '/ı' 
'bu "iurın 8Qnu Nllln hücımuma uti'a- ü zararlan dolrununnuş. ~ 
m:ıiı: olacaktır. cHaucti Yusuf• ölür- Un yataklarını teşkil eden ~ 
ken: •BU kasırda. oturanla.mı yüzü dajtlarının dibinde cereyan \Jrs' 
gülmesin!• oeını.. Bu sebeple sular taşarak !3er 

Bir ba$a cartyenln de şu en~cri ıstilA ooemı.lş. Günün b!rind~ e 
herkeste merak uyandınYordu: nıa.butlar da bu halden şiltfıYCgeç 

- Eski Mı.sırlıl.a.r z:ımn.nmda mec- ler. Ve nihayet bu kavgacı. bit~ 
be) çöllerinde otuftl.n zencı kahire.le- 1Jd. mabud, ancak yedi scned~ ~ 
rinden bir kısmı NU b()J'ia.ı"ma inip iı::avga etmeğe karar verınlş. ~ 
yerleşmı,. Bu laıhile Nil boyunda. elli yedi senede bir şiddeUl ! ft ~e 
Yıldan fazla oturmuş. Her yedi se- sebebi budur. Halk buna iıltını;e ce' 
nede bir kere ta.şan Nil, bu zcnei k.a- yedl yılın feyezan mevsimin 
bilelerine hiç bir zara~ vennernif. Bu- göre tedbir alır. tJtf'° 
nun sebebini sormutıar: •B.lz. a.sı.rlar- _ HalbukJ yerlller te;-cz:ı.ııııı 
danberl Nilin tey~ından z:a.ı::ar gör- ne vaki olduğunu söylfiYOrı:ır. ~ 
düğümüz halde, bu zenci knbllelerl E t F h r sene bil - ve . eyezan e lıl' 
neden hAla yerlerinde rahat ve hu- simde vak.l olur, takat, ycdd\J' pır 
zurla oturuyorlar? Neden NHln hücu- olduğu kadar ~lddetli değl~ft..,',. ~ 
muna maruz kalmıyorlar?. Bu suale Ye7:an adeta ma:hsulfıtı su~ ıeıv· 
Mısır sihirbazlarından biri şu cevabı !inden blrşeydir. öteki tsc bit 
verm14: cNH mabudu, karanlıktan şeklinde olur. _.ı 
hoşlanmaz. Bu kabilelerin suratları da çv 

gece kadar karanlıktır.. siyahtır. Nil, Mabutların k:ıvgnsı hlkM'esir ~ 
hiç bir :r.aman zenci knbilerere saldJ.r- eski bir devre alt olmakla l>C~ıı ft' 
maz. Onların oturduğu yerlere Nilin ilmin hoşuna gitmişti. PtıdlŞS. ~ b 
hücınn etmesi imk~nsızdır. Eğer siz de kayı birkaç gün diline dola.Ill\~ 
onlar gibi bu imtiyaza. malik olma.k vezir ve kumnndanln.rına. anla 
istiyorsanız, onlarla evleninl7:, onların 
rengini alınız .. onlar gibi zencileşl
nlz! o zaman göreceksiniz ki, Nil Mı
sırlılara zarar vermlyecek ve eski coş
kunluğuna. nihayet verece-ktlr.11 

Bunu söyllyen gerçekten bir sihirbaz 
mıydı? Yoksa Mısırlıların istikbalini 
düşünen çok akıllı bir adam mıydı? 
Belll de~ll. Fakat, belli olan bir nokta 
vardı: Bu adam, bakır renkli veya kıs
men beyaza yakın olan Mısırlılarla 

zenciler arasında. bir yakınlık yolu te
sisine muvaffak olmuş ve l.k.l ırkı bu 
suretle blriblrine bağlamıştı. 

Hakikat olan buydu; bundcın ötesi 
efsaneydi. 

Oün~ battı. Gecenin karanlığı çö
lldince, ortalık korkunç bir reınk aldı. 
Nllln t~k.ınlığı devam ediyordu. Aca
ba sular Kasn Yusufa kadar yüksele
cek mlydl? 

••• 
Büyük mabudların 

kavgası 

O gece Selimin gözüne uyku girme
di. Kasn Yusufun tcra.çeslnden, NUin 
feyeza.nını seyreden padı,,a.hın içine 
bir korku glrmlşU .. kendini düşünmü
yordu. 

- Şehir içinde binlerce askerim var. 
Bunların boğulmasından endişe ediyo
rum. 

Diyordu. Nllln hücumu ne zamana 
kadar devam edecekti? 

Kurak vadllerl, engin denlzler gibi 
su kapla~tı. 

Bu arada, kuraklıktan şikayet eden 
bir kısım yerlller de: 

- Allah i>lze merhamet etti .. tarla
larımıza su gönderdi. Bu yıl Mısırda 
feyiz ve bereket artacak, halk zengin 
olacak .. zahire ambnrlarımız dolacak. 

Diye seviniyorlardı. 

Bereket versin ki, sular etrafta bir 
tn.kım gölcükler tc.şkil ederek, daha 
tnzla kabarmamış ve ertesi sabah sa
kinleşmişti. 

Selim ertesi gün etrafı gözden ge
çirdi, Nllln tuğyanı büyük 7.arar. verici 
bir mahiyette değildi. Bazı yerler(' 
setler ve ha.vuzlar yapıldığı takdirdi! 
bu feyezan lcllıket değil, Mısıra. bere
ket, zenginlik getirebilirdi. Neteklın 
halkın büyük bir kısmı teye7.andan 
memnundu. 

Münecciınlerln ve diğer bilginlerin 
söylediğine göre, Nilln feyezanına se
bep cbüyuk mabudlaraın geçimsizliği 
idi. Müneccim Kahhar, padlşo.ha bu 
feyezan hfldiseslnl ~ şekilde anlat
mıştı: 

- Vnktile Mısırlılar birçok ınabud
ların varlığına 1nıımrlarmış. Bu me
yanda. clylllk mabudu• ile cgazap ve 
şiddet mabudu• eskldenberi geçine-

- Bu sözünüze inanamam doğ
rusu! 

- Acele etme, evvela beni dinle, 
sonra hükmünü verir!!İn. Bir gün şu 
uzakta görünen bataklık. civarındaki 
ormanda, bir ağaclıôl dibinde uzan· 
mış, dinleniyordum. Hazinedarzade 
Vehbi paşa, yanında Hafız Celal bu
lunduğu halde, ormanın kenarında 

dola,ıyordu. Vehbi paşa bir gün ev· 
vel çifliğe gelmiş, bazı işleri görüş· 
mek üzere, kahya ile beraber, misa
fir oda.!ında kapanmıştı. Poerihan ha
nım namlr:'\da Vehbi pa,anın bir ye· 
ğPni vardı. Bu zavallı kız, Ramız 
bey namında hovarda, ayyaş bir 
adamla evlenmiş idi. Kocası bütün 
lt"rvetini zevk ve eğlencelerde erit
tikten sonra ölmüş, ke ndisini de iki 
kızıyla b eraber, sokak ortasında bı
rakmıstı . Ramız heyle, evlenmesine 
şiddetle muhalefet etmiş olan Vehbi 
paşa, Perihan ile büsbütii:n münase
b etlerini kesmiş idi. Fakat kocasının 
b ütün mnmülkünü yiyerek öldüğünü 
ve yeğcnile, iki kızının sefil ve peri
şan kaldıklarını öğrenince, kalbi da
yanamamış, iki yetim kıza yardım 

dmek istemiş, bu muaveneti de doğ
rudan <loğru;·a değil, bilvaMta yap
mağa karar vermiş. Paşayı, bu su-

* ·~ ~ 
Müverrih Herodotun verd~ f 

meraktı malumata gör<:, NII ,ı 
zanı esnasında taşan sul:ırt ı 
için vaktllc Firavun Morls ço ıı~ 
yük bir havuz yaptırmıştı. :aıı 1 zun etrafında kırk, cm metre 
llğinde gayet metin seciler tl;ı,ti 
tekmil sathı yüz kilometre rn 
bir yer işgal ediyordu. ol. 
Burası havuzdan ziyade bor,:~ 

göl şeklini almıştı . Nil ne 1ll51 
arnsınd:ı irtibat iki kanal 6'' 
temin olunuyor. sular kanall:~ 
durulup boşaltılıyordu. Bu Jl"'.'. 
dan biri cenupta yani şımdUtl de fı' 
Yusurı lstlkametlude, d!ğerl tatı,ıı' 
yum) un cenubunda. idi. lki __ .Jt JtJ' 
taslı müştereki üzerinde b~~-eJ#1 
lar vardı. Nilln feynanı kaf~ ~d;,rr 
diği zaman havuza evvele:: ::ı11 tY 
lan sular b~altılır, fıı.zln ol~ ııı f 
man da etrarı su basmamak lÇ o,
tan sular havuza doldumıur<ltl· ".'~ 
virde, bu gölün tam ortllSUıd11 b!JJ~ 
vun <Moris> ile zevcesinin iıd ıd! 
heykeli vardı. Bu heykelin ı:nı:,r !; 
kaidesi üzerln-;1.e yükselen iht urf" .. 
ravun, güya bütün ıısnnnı b #, 
gorür, servet ve ticaretini tenılıll>~ 
dlğ1 geni~ sahralan burndan ıııt 
bir zevkle temaşa eyliyor z:ı.nnol 
du. tt'!. f 

Du havuzun ~ı rnil'l'e ı.11' 
memleket cidden zcnginlc~ı.,.rı ııoıll' 
sır bütün Asyanın erz:ık a.rnb:ı. 
ne gelmişti . rdJr 

Firavun Moris, bu havuzu y:ı.Ptlııı,ıı: 
tan sonra, civannda kerdf:sillC ır.';r! 
sus bir sarayla bir de muı:ızzınn s0r.ff 
yaptırmıştı. Morlsln vctn tından Jft11f ff 
saray bir ma.bed haline kal~~ll d" 
buraya tarihte (Lftblrent mlUJ<""' t ' 
nilınişti. Labirentin Farııs merı11~ı6" 
den inşa edilen cephesi gole 11 ~ 
Binanın diğer kısmı Asuvruı ~ 
rindendi. O devirde çıknn 1>lJ1•' 
mermeri hemen kA.milen bu ıl 
kullanılmıştı. Binanın içine ~gtt!l~ 
zaman insan yüzlerce küçu!t odJl'r 
içinde kendini knybede'"di. BU ' 
dört köşe .şeklinde, gayet kD.ranl~~ 
vanları yekpare taştan yaP lJ1e 1 

Odalar bir takım yollarla b!rlb1r ri 
şeklide bağlnnmıştı ki, bumYn ı: ' 
bir yabancı, mümkün değil yol~.., 
m:ız ve mabedden dı.;.lnyn çıklP'~ 
Duvarlar ile tnvanlardo. blrcok ıd ır/ 
ler, kabarLma resimler; odı:ı.Iarut 1 ol' 
de de uluların heykelleri, kı~ctl~ 
lezlklerl, mukaddes eb!seler, ırl d,., 
gerdanlıklar, hıısılı Moris öef~ıt' 
bütün dini kıymeti hnlz oıa.n ıl 

mevcuttu. Binanın ortMında. g.,ı~ 
rlbirine geçen on iki biiyük snl011ııuP" 
dı. Bu salonların altı lmpısı c.-: 
altı kapısı şimale doğru açııırdl· ~ 

" (Ar~ 

ti 
retle hareket etmeğe sevkedefl !ı' 
ğer bir sebep de zevcesi Rukiye ~I 
nım-efondinin huşunet ve mer~llNef 
sizliği, ondan korkusu jdı. r.ı' 
ae sözü uzatmayalım. P•~ re' 
kahya Haf azla bir odada sall~0( 
başbap. kaldığını ilk defa görı1 9'_ 
dum. Bundan evvıelki zamanlstf~ 
~. çifliğe, arasıra geldikçe, l lıa iılı' 
cMerhaha Hafız, İ§ler nasıl ~ıı" 
yor}> diye soruyor ve arkasını do 
rek lafı uzatmıyordu. J' 

İşte bu defa paşanın, kah>'' 1~ e . 
saatlerce ba~bap kalması ~~ 
damarımı kamçıl.'.ımış idi. ef1' 
paşanın çifliğ.e bu son ziyareti, ~ll 
tından bir kaç hafta evvel vuk11 11"' 
muştu. Harp de patlamak üzer\J' 
lunuyordu. İşte bt-n, ağacın dib.1 t' 
uzanarak paşanın Hafız ile bö~}~ell' 
ati erce ne konuştuğunu düşü nur Jıııı' 
ikisi de heni görmeden bulundv!lıııl 
yerden biraz ötede durdular. 
paşa Hafıza: 

- Bunu, gizlice yapacaksıtt-

- Evet, paşa hazretleri.. . .aıııı' 
- Bu hır vicdan meselesıdır. j( 

dan kimsenin haberdar olınıı.91~ 
tem em, anlıyor musun) Bu 
iki küı;ük ök.squ aidd.ir. ) 

(Arkuı ~ 
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" 7.5 933 ~ bol'H ı. lI. m. 11,10 
IC O ~ Cl..l."TP ır E'ctYA .&LICI tsnın.u.t - "ı'almSm ne > • 1933 ııaamıyeu 19,'IO 

t 0 K l L A N L A R • - ı+'rlff!'t ~ ~ ~ t Of. 1 ~Ura~ • • 1933 ikramlyell Erganı 2o.60 

111::Vtaııde ahvalin devamı Smda abllk haııelen Bdt1acmı n.r- • T llM Slvas-Brsurwll I 20,'5 
'er.ı dettnce gayrı muanen dn- e.ATILIK KtJBK-::- 1939 da .Ameııt- dır. M~erilertm ıstteal g6stelmekte- • > 1934 Blvas-Zrzuram. 2-1 20,55 

e bart.acıa 1kı veya t\O dda adin •JiMl11., ~stmei 1.etU.r. dlrler. Ankara. şube:mm tam kadtoslle > ! 1932 Hazine bonolan M,21 11et?edllecettır. :,:-r ~0'7~.:..tı:* a:=; m:=~ ~ c&d411l • • ıw Hazine bonolan :: 

l :....,;:,r. • • - 1 aDllk Tel. '3S32 - 1 • • 1938 hubıe bcınolan 
- İŞ ARIY ANLAR .ruıuU. f 1'o. 2S Bo*iırt- . A. Demlryolu taınU1 l • D •.-

........._, 8Aas'.dfa tJ.s tfLD O'I' U.TILIK t1ClJZ Kl&OtB BANB - A. Demlryo11a.n talrYlll m G,'15 
tttıı.-. G[Nç tş ARIYOR - Lise me- BAL~ 0ii1- Jıllhı•tı: Ot.- ŞabıllM Tm-tr ~ öntbıde A. Demlr7olu mlmemll mıet .... ,a 
..... ~. Her hangi h··-· ... bir mil- ii.ta --ectler IO ıto. ~ matı- ~ dalmda 1 Jı:ath • 6da. aenede T.O. Yemez bank .. , ~~ 
... ~ ~ww _ t 180 11ni. gettmı ısao Un.ya atıımalc- T. İt bantıaa nama nmbtllW -
" it a~~ölUeden 10nra. çahpnM 1D- ~ !Y1- tadır Müracaat ı..utll1 caddesi H8/f T. ı, bNıha (bamUe aft J lUO 
llııı. 11 orum. Tapu tşleriDden anla- 'l'IUS Ast J9Dek oda.il tatı- Be.Joiı kultu>tmde _ 4 T. ı, bankam m.lmemll ııı.. Hlr-
' et'anı anla.tacnk kadar tran• U - 'R Bak u · A. DemlrJOllan flıbU (1' • •-
'- ııı~Ulrırn. Akşamda H. C. rtmıuiıı- P. ~ ~ l~t. - • LiaAYA DaAI.OC: ohlt!M - A. DemlrJOllan f1rkeU (1' ıdOt ttr-
~ıa müracaat. il ..,ıs- · · _ 1 o.Jata Ziraat bankası yanı Kemenkef BaldblMr ~ento 10.85 
'&\' 80k No 22 berinde ıkl. oda, ta?Ua Kredl Fonstye 1903 102,-
~ b~ İŞ ARIYOR -TllıtQ:e frul- .&CllLS RATIJıVC TAKSİ - 2359 sa.- vardır, bina betondur. Tel: 80580 - f • > 1911 16,-
Sih en bir bayan lrae,dtr .,..,._ obU ya1ruz iki l'8Ul1 > > Amorti 68,50 
" tar ve em.saıı 11 arım..ırtıdır. 1lh tabi otom de Jedek KİRALDt ODA - Beyollunda mo- • > ıtupon 1,10 
"1i~81nı tercihte btıroda da. ~ eııtl Te gen~~ ~ıeoo ııra- bllya.lı, tonfottu, fransm:a ve almanca Türk altını 14.95 
t. ıi qıeyen: Galata Oteumum. M ~bN' ~ Talip olanl&l' konuşan temiz bir aDe J8.Illllda, iste- Külçe altın blr gramı l,ta 
~ektupla. müracaat. - t er gün ~: d:t ıs ya .bdar Tophane ye.~leri pe~be 'PSAr No . ., oaıaı; dmnanıı bankalı OmıJtnot) ı.ao 
~ Hecatl bey caddetd. M'1 No. ıu ka.hvede muracaat. Londra il1Al'ine l l&erlln 1.22 
~ '11lRK BAYAN tş AaDOB - A-1s Yarene mtı.reeıd olunur. - 2 KİRALIK ODA- Çok yilzel ve her Nevyork ilsertne 108 dolar fr.20 
~ ettep derecesinde tamlll olan nevi modem konforil havi mobllyell Madrld iizerine 100 pmıta ,89 
~ t:lı~kan, terbiyeli ıem1S bJr alle IATILIX çoctm OABASI - Pek blr oda kiralıktır. Ayazpaşa.da. tstan- Stokholm lzerbıe 100 :turan I0,'15 
~ Yer, avukat, yamlaane sft>l ,,er- u kullanılm1' lflm blr ~uk ara.bası bul palas tıçtmct\ 1ı:at ıs No. ya mil- 1 
~etendlsine münaaip clddl m~ atılıktır Talclbrıde Tallmahnade racaat. - 1 ı R A Q y Q 
Sabir lş anyor. Uygun bir tıatıe1 otncör Apt. a No. ya milraea.at. Te· 
~b ...... _ktır. Akşam guetMlnde 8. ldoıı: 40083 - 2 SATILDE. DQ.AKt.Q ARANIYOR- _ _ 
~ ..... "lla tarsUMlı adresterlle mek- Satmak tateyenle!in Ankan. caddesi 
~acaaL - 1 IATILII BUZ DOLABI - Evlerde 99/1 Adalet han 1 No. Ferdl Belek BaciakA precram 
'ta ft dtiWnlal'd& Jrullamlmaya elverlfll TGrk emllk b1lrosu Tel: 20S0'7 - 2 lJ.30 Program, 1U1 '1"8*91 ~-

~illin &llJltAStP tş AR.IYO& - »- temiz mt\kemmel ve p.Jet zarif Frlgl- DEV&mf 8ATIUlt BAJDUJ.tn; - lar, 13,45 Ajans~ ıt.00 Tlrk
"'111 1 Yapmış Ticaret mftıebl me- dalre martalı bir buır: dolabı e.tıbktır. K~. orta bti)'Uklilkte Ye mobilya. ~!~~ 1!:..r,~ 1~ ,1~ nıan müesııeselerde S .ene m.e- 41343 numaralı telefonla mflracaat h adres: Lllell Ordu cadde. No. 27'1/S ~::.:_'"ur .... ~. la.- nıın... .__, 
~Yapmış her nevi mth KCb tdllmest. - 1 .... w.u.u ..,._ - v-- -
' besini tedvir edebllec* bld- KiaALm Gt1ZEL 'EV - Ankarada lUO cu Te ıu.eo orUst1llla. U.00 
~r muhasip saat 13 den 1tl>aren &ATILIK çtn moıau A•AM oturan bir anenın fatanbulun en tJ1 Kon~ 19,16 cas ve taDIO oıblıt-
~rıe t üzere iş aramaktadır. B*l Bijyükadada ~ t1ft beJllrll " Jerlnde Bolta.n••nnet partı tatibıde raaı, lUO Ajana haberleri, 19.45 lto
t.ıt-4 rt le daktllo)u blllr. AktaDd& beygirleri Jedl J'8111ld& olan imtil ka- gbel bir evı. 12 oda, bJolUert, par- nU§Jlla, 19.55 Karı'1k tarkı w tlrktl-

. riimuzuna mektupla mtracaat. palı ve yanlan tenteli Te dem1r aksa- kesi ltikıı n 8tnis btıı10l&rı. tel'ILI Jer, 20.15 Ra~o gazetesi, ~.ta 1Dlr-
~ - t mı Avrupa ~ulltmdan olan bir ve balkonlan, fevtallde ~ı bahçe- net ve Santur ne az eserıert, tı.oo 
I~ araba beyglrle!1le kofumlaılle acele sı ve büttlıı konforu lle 1deal bir Ziraat t.akviml, 21.10 Dlnle)'tcl tnek-

Sahife T 

'11 "-lll\'OR - Tlhsil1m 1l8e cınun- satılıktır. BeJollund& Rumeli hanın- mesken telefonu var. Esas cephesi lerl, 2US ltonUIJID& (Ot\ntln me.ele
~tır. Vaziyeti hazıra dolaJU11le da puaJda bemer DIJıon1s'e m1lraca- parka bir tarafı denize lk1 yDıll &lı- lerl), 22.00 Salon ortestruı, tUO ~--••••••••••••••llııi•••••••~ 
~ 1 sonra her hangi bir baroda at. - 2 eemıe' bakar. yazlık kışlık blr villl. Ajans ve para borsası haberterl, n.ts ...__'-.:wa ft.11- L .. ..1-a~.1 S 6ıum görülen bit işte ~allpbl- Toptan veya tısmen kiraya Terllebl- Salon orkestrası. -., l&&"'a&# VILlıUA9'1A Al ..a 
-.~ .\kşamda (K. Ezen) rimuzmı& 4 - Kiralık• Satılık lecelt. glbl der kiracı sayfl,eJ8 çıbr 19 İlkteşıtıı ııuar ubalu z .• R A A T B A N K A s 1 ~müracaat. - 1 Te isterse yaz aylarmda bir blmmd& 1,10 Program, 1.U Hafif Jl'Ol-
~t} • • • .- won • nr.AK - Nlpntafı n aahlplerlnln llramett eetnne töre- ram. PL. •.• AJw :;::::; .:1:._ 
~ STRIYEL TEŞEBBVS s~- cMlrQ'ol timM't" ltaıaıen (1) dat1ka de anlqma yapı]abUlr. Hergiln saat 12 Hafif prccıaaı (Pi.). . 
~t:: Pollteknlk endüatrlyel te- wfede aM> Ura plld mncut 4 .,. ne H arasında 44802 numaralı tele- UO Hatif P'I?' dnUll O'l.) 
it illa erın işletme usul ve teşkllltty- 1 odalı ft btBJO mu. mlp-nDAt. fondan 45 numarayı 1.steylnlz. - 1 
~ nıuııert maliyet flatlanm adı- Te~lnanm tnta edlldlll aıul <m> ... w •"-•YA "-le --k b- BULMA.CAM J Z 
'9ı; tebarüz ettiren mah•eebe ye metre bm - ....- - no;;e ...... 
tıı telerını rpn1se eder* IDlltıe JlaN nchlll (19) 0 leplr apartıman. Well elftftDda lJI l 1 1 t 1 1 'I 1 1 10 
'1ıı ~k nı=._ı:: ~ertmt almala dllt atlı .. mllUUÜ -- ..,...U- bir J'M'de 6 daireli &7da 125 lira tradı 
'~ir bir lclarecl telmiayen mube.- m:= .:= :::r· eaddMl olan J8Dl 79-Pl bil' apaRmwı 24·~ 1 'lh... lhtıy:ıcı olanlann An1rtrada ııa Bmlü Tel· "3132 _ 1 liraya acele atıbktır. Mlracaat. 2 '-..ııaraıı P<>Sta kutuswıa" tdazılın1- ıro. ts ~ · Ferdi Belet Türk Emllk bUrosu. An-
tq~rn ga2eteslnde E. it. ya milra- 33 BİN LİRAYA_ şı.şu tramvay ~caddesi Adalet han No. S İstani 
~ - 5 istasyonuna t.1,5) dakika. mesafede se- bul Telefon: 20607 -

1).\1) nevi (2040) llra gıeHrt mncud a, 5. •• t PANStYON AllANIYOB - İyi bit 
~ ILtK ARIYOIU."H - YJ.ıın1 Jll!.- odadan ibaret ve gömme banyo ınıu aileye mertslJTJ "tatrah bir ~ 7tt
~~berı dadılık yapmaktaJUD. Arzu mutfak Te cidden temiz blr :lfclll~ sek ticaret mektebine devam edece
~.er adre~lme müracaat etmelerl. ve meraklı blr şahmı emeği mahsulil- tinden, fransu.ca konuşabilen lyl blr 
~d~ ltadıköy Altıyol SötilUüçeıme dür. alle nezdinde akşam yemekli pansiyo-
~o. 15'7 - 2 Tablm Abdülhak: HA.mld caddesi ner olmak istiyor. Kabul etmek lste-
2 No. 23 Bor.kUrt-EmlA.k Tel: 43532 - 1 yenlerin Beyoğlunda Packard otomo-

- İŞÇi ARIY ANLAR d··rt bll acentasına mektupla müracaat-
~ 12,sot ı.iKAYA - Flruza~ada. o lan. - ı 
8'I' 1ot alZmda senevi (912> llra geliri 

!tali .\JyER MEMUR AltA.NIYOll. - mevcut tı,cer oda ve asrt banyo ve FABRİKA VE MATBAAYA El.VE- Soldan sata" pDnduı apla: 
~ı ta işlerinde stajyer olamk ça.- mutfak" dört tattan ibaret ~rln blr RişLt BİR BİNA SATILIKTIR - Ca- ı _ Karagözün arkadaşı - Vuet. 
~titılacak memur alınacak. istet- apaıtmıan aatıbktır. ğaloRlunda fabrika ve matbaa ıttlha- 2 _ Kapalı değil - Bir azamız. 
~ n tahsil dereces11e ıateyecek- Takslm Abdülhak Blmid caddesi zına elverişli betonamıe yeni bir b1na ı _Parlak delll - Huninin bafı. 
'tılı 'sıtarı ücreti mektupla Aqamda No. 23 Bozkurt-ı:mllk Tel: 43532 - 1 satılıktır. Akşam ldarellne mtıracaat. 4 _ Mukim olma - Futbol ı.stıla:tı-
'ıeı)er rümuzuna etranıce blldlr- Telefon: 20881 - 8 lanndan. 
..._.erı. .- t 

..........:.... 11,511 &.aaAYA - KurtulUf ram- AY.AZPAŞADA ma&ı.m EV - Sa- 5 - Kapital. 
llt1t ı vay caddesine (1,5) dakika mesafe •- ray arkası sotaRında 30 numaralı ev tı _İsale etmek - ~ret edatı. 

'1iie 8A YAN ARANIYOR. - Blr nevt (840) llra gellrl mevcut üç oda.- k!ralıktır On odalı kaloriferll tam 7 _ Yemeğin tadını getllrr - Kısır-
~d SSesenın İstanbuldakl yazıhane- dan n url banyo ve mutfak iç Jı:a"11 .konforlu· denlse n~ w b~U- bt. 
bıi~~ı dosya lşlerlle meşgul olacaktır. modem blr apartunan aatılıttır. Malı- dlr Y~dakl Namık J:'e.Şa sokaR'tnda 8 - 30 gün - Şeffaf bir madde. 

Kanıhıf tarthl: 1888. - Sermayeet: 100,000,IOO Tllrk Urası. Oube " 
.ıam adedl: ıa 

Zirai n lloarl lan neti lııuıb m=n r'l'rr .. 
hra blrlkttrenlere !8,llO Ura llcramlye nırlJor. 

ZJraat Bankasıııcıa xumbarall ve ihbarsız tasarrut hesaplarında en 
az r>o llr.ıııı bulunanlara senede f defa çetllecek kur'a lle qaR'tdakl pllna 
ctöre 1kramlye datıtılacaJı:tır: 
'aaet ı.ooo liralık c,ooo Ura 
' • 500 • 2,000 • 
' • 250 • ı.• • 

co • 100 • ··- • 

100 adet 58 llralık 5,000 Ura 
uo • " • f,100 • 
180 • !O • S,200 • 

DUcKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene l~de IO liradan qatı 
rliil"m!yer.lere ikramiye çıktıR't takdirde 1' 20 fulıalle Te!llecelrtlr. 
Kuralar senede C defa 11eyUU,11 blrlnclklnun. 11 mart ve 

11 baslran tarihlerinde çeldlecektlr. 

ltrı lo b1Ime31 ısart deRlldlr. ht.edı.t- sara gür.eldir. 7 No lı eve m1lracaat. _ 4 9 - Misafire Utram edilen eeyler. 
~ ~Ylık i.ıcret, mümkünse fotolrafb. Tabhn .Abdülhak JJ9.mld caddNi · ıo - Tahsil ettir - Sonuna. cT• ıe- •-• 
'-bıa Yattan hakkında tafsllltlı mek- No. 21 BoKurt-Emllk 'tel: 43532 - 1 KİRALIK - Tophane - eski Be.tiye lirse bir seyyaredir. Belsami'tol 
'1G Gaıata poeta kutusu 1150 ye binası yanında depo, kalafat yeri, de- Geten balmacamwn balll 
~tlan. _ f 'J BiN LİRAYA - Şifll tramvay 1s- nlz hamamı olaralc kullanılır arsa. Soldan uta ve 711bnda qatı: İdrar yollan iltihabı, yerıl ve eskl BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorıutu, Me-

- taQonuna n ufalta (5) daklta me- satılık yazı makinuı da vardır. Te- 1 _Netice, Abaı_!:- Ez!yeteden, 1- sa.ne ve Prostat Utllıabı, sıatlt n Koli Slltltıere. Böbrek rahatsıshJrlı-
~t&ıtiKDE _ Bir yat fablrkall atede ı oda url blr mutfak ve ban- lefon: 40023. - ı TJcaret, ın., _ qao, Rlaz. o - cer, nna tartı en mtıtemmel 1110 BBTBAvtroL,dur. BEIBAMİTOL kulla-
"11 tecrübeklr bJr müdürle bir de 70 lol nıpelen boya lle boyanmış sık Ok, Clk, e - EtıenıııkUIU. 7 - Etı, Ka- ıwılar )'Ukanda 1&)'111 hu&a1ıtlal'dan ça.b1* kartulurlar. Eczanelerde 
.a~ha3ıp aranıyor Mektupla fstanbul klrglr kullanqlı bir hane .satılıktır. SATILIK MERA - Şadr6J civarın- 1ot. ı _Ad. Aee), La, 9 - BenzlsoluJı:, imb•ol•un•ur•.•Sa•bf•d•e•posu• : lam1 Atına BahçeJı:apı İl BanJı:ası artumda 
~ No. 22 ye müracaat. Takslm Abdü»ıak Hlmld caddesi da ylrml dört bln döntbnllJc lılan- ıo _ Ant, Kuşalc. Rahvancılar IOtak No. 1. •••••••lııii 

il.\\' - llo. 23 Boaturt-Emllk Tel: 43532 - 1 datepe mera&ı satılık oldulundan ta- ......................................... ••••••••••••••••••••••••• 
~ AN MDIUR ARAınYOR - Uplerln kimyager H1laameddtne mti- .ALllANCA DDUILERİ - Usulll K OTOM Q B • L s&ııcaya 11.flna. yazısı güzel bayan üOO LiRAYA - Kadıköy MısırlıoR- l'acaatlan. Eminönfl Emllk ve Eytam tedrisi mükemmel olan bir Alman ba- SATIL 1 1 
~ura ihtiyaç vardır. Ebltyethıe lu hünklr imamında onuncu llk mek- bankası karşısında İzzet bey hanı yanı almanca dersleri vermelltedlr. 
~l maaş verllecektlr. Çalı§maJı: ı.te- tep kal'gllmdakl eokak müntehasında lkincl kat No. 8 - 8 Mobilyalı gfizel, temiz oda Jdralıttır. 118 moclell Spesiyal tıp beş t.işlll.k arab~ ve motör kıstmlarflc 6 aded 
~rln: Tnkslm Kristal gazlnon ar- &ı cephest Dl&7J>ut bir duvarla muhat Pazardan maada her gün saat 3,l den lAstlğl yeni bir halde bulunan bir aded Bulk otoOmblll. Oönne~ ve 
~a Tarlabaşı caddesi ESER apar- ve yilzil mütecaviz meyva atac;lan ve SİŞLi'DE - Mobilyalı kiralık il 7 ye kadar. istlklA.l caddesi 133 Ha- flat hususunda konuşmak için Yenlpostane caddesi 47 numarada Ipek. 
ıq Ilı~ altında MD11 EmllJı: İş büroını- (3) aded büyük çam ağacını ihtiva odalı ev. Fazla tafsilAt lçln 81189 san bey apartımanı 2 el merdiven l ll..lı,mşlilrkiiiiıetiniiieiimiitiraciiiilİİaaİİtiılolİİuİİİnİİmasıİİİİiiıı. ••• ... ""•••••••• ~aat. Telefon: 422'7'1 - 1 eden 3 dönüm bir bahçe lc;lnde (9) oda No. ya saat 8 - 11 arasında telefon tat 6 numaraya milracaat. - ı 
ıı.~-~ A......... kuyu elektrik terkoa ve 1c;i Yallı boyalı edilmem 
ı:'ıatı --•ur; ALINACAK - y"-"'- k6fk satılıktır. Barlcen boya,.. flmal ---------- ato DPU'D• - PldelDr &t.p- Oıküdar - Kadıköy ve havalisi Halk ~~kız Ye erkek talebe J')lrlJanna cephesi (200> ııra amır ıster. çtn.m .&&AJDYO& - taanbuı " no tarafından ayn ayn .,.,. toplu 
'at t} e almacaktır. Münacaa.t Beya- Tak.sim Abdülbak ll&mJd caddMl etrarmda el& aatmM ı.te,enlertn blt halt» humd o1arat ftdllr. Ak- Tram ı n Tu"rk Anon1·m •İrketinden· 
lt nıversıte lokan~ yanında 110. No. 23 Bo*tırt-lllDJMt "ftl: GGU - 1 IDfttl ft h_...,.Uerlle mlkU.ı' ft 18111 sunestne mrtc> rtmanna V&J a y • 

'----. -
1 

--· "'"'=__. .:ı•• Ullli bedellnl illamda tiftik tdre- mektup l&Mlel1Jmul. _, Kaynakçı ustası aranıyor 1).\1[ , 1511 J.oUWaYA -&11-..-.ı - atne blldlnnelerl 
~ TtLo DANIYO& - BeJollu olel1 llft!md& lıbtııd at lo oda bir • .u.auıteA DBR81"1 

- f1w"Ct: Şirketlmls at.myeslnde çalışmak bere oksijen ve elektrik kay. 
siinc(l notedlllnde eat1 ft J8Dl Ja- mutfak lst • =111 MitD dara- IA'ID.m ft JIOllD.Dliı.B Ki- mmDhrwf ooe'*Jua. Jlll 111 lldMDıl- ı kiti rfn Ü 
~ • bUen blr 1ıııaıı dKWıoJ& lbtl- talumdua dlDlll 111ııııa ~ uıs SA8llf _. _ lllr&- ıe taıel:ııllltnıt lllr~ e1eıMince nat lfJerlne ftkıf bir kaynakçı almacaktır. ste e m raca-
~t :t;_ır. Tallplıntn ........ alla- J11me atd*tlr. ıtl.a (m> Jl- ..a• lldllCll BlılPM4lh att!MI llWr.......,.. 111 w - - .tmılltl ata. 
~esı. -

1 
ftW. l'1 ıi emJf.k teJWı 8al1he ı wm. Adalar, KtMOr, Boladçlne ıt- ===:-;~;;-;-;;~~==:tİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ,_'l'tı.o Tablm Abdillbak B&mJd oaddlll o. • - deblUt. Metıodları tok lııııl&JıdD'. 8tbah p 1 R L A N T A 

~b11enbJr":':ı.nı:;:::Wo.t1ıtumm..lladt.kTe1:•n -
1 

5 MOTEFrnntar mtı.so-.t.S0~._1•·-- lc.KTAŞ~ 1 Liraya teminatlı --·~Olanlar ın.adaoaJa- - ~ bda.r Talmlm __ .,. __ Jfo. 101 ~ Jaratl* temJs 'bir pır-
'~rm :::,. 11 de Kemal ::a.-~ıı! '::;~:; bpı • taı 4 

Vadem lllfttr. - 3 ıuıta I0/10/Ml puartlll ~ H PERMANANT 
~ nıilraca.at e1ımıe1a1. - l m ... meJ dlDD törO.r. Cephell il tNotrJa'S w AUUJ1CA ma&- tNGtLt.zcE DEB,.!I :; Blr ~ k- e 8andal bedesteninde a - liBeiiliıiliİIİİİİİİİiiiİIİcaiiddieisliİNiiioiıil. i13 .. 
'-.\b4PAZAJUNDA ___nm..., bere bir metre deıtDltll 88 JMV8 olan ~- pal - (Bab111a1 tleaftt llltelıtrt n yan tarafından ~-- 1111...- caktlr. 
~ tıc, ~.....,.. Jammt ~ bal' Jlllll 2'1'12 metre it-~) - t:nllJls OdJrd w Ber- yeya llerletm* ~ H!!ie• ------lll!llll!lml--.. ~ bataiıı lf~/ ~ona, 00- b1I ara toptmı uııttır. Un lnlTeiıdteltnden mesmı bir profe- orta otul ve llae talebelerine en J'8D.l Dtl TABİBİ ----•t.>okıor ---... 
~da (Z P) rlm aJ'Qm'. Tablm .AbdOllıak BAmkl cadmllıl • taft,tmdan en Rıf" uıt metod- metodla ~ ~. 1tçDt eh- u Bahaddin LOtfi ~t . . uzuna~ No. 23 Boüurt-EmlAk Tel: 43532 - ı la 'ftrillı'. - Fra.n.mcayı ııı.tikemmel Tendtr. ıAl:lamM!a K. A. rGmuzuna Kemal Enver nver 
~ · - :tontıŞUr. - Bsasiı ve en eett usuı - mektupla müracaat. - 1 Varnah 
-~iN BASTABAIUCI AllANI- BlllEB MBTBUt J,5 LİBAYA - Öcret mutedil. - <Prof. B.) rtbnu- Seyalıatten dönmüş, haataıarmı OPERATÖR tffiOLOG 
~ Tabslll olup olmaması hastaba. Heybellada 1*eleye 2, 3 dakika mesa- zuna mektupla müracaat. - 12 MEKTUPLARINIZI ALDIBINIZ kabule baflamıştır. Çemberlltaş 
~ c etınış veya et.memll olmasının fede deniz tenannda 8000 metrellk ar- ------------- Gazetemiz 1.darehane.slnl adres Güzel A . No. 2. Telefon: 22416 
~~Yeti yoktur. Arzu edenler Be- salan birer dönüm ve yahud blr bu- PUL MtmAl>ELESi - 06Dderlleeek olarak g~term!§ olan :tatileri-
~ Gnıversıte cadde.skıde Külhan çuk dönüm olaralc aatılmaktadır. Türk pullan mutabllJnde ecnebi pulu ml.zden 
~~ !lo. 12 doktor Cemal Zeki mua- Tak.slm Abdülhak Him.ld eaddesl göndermekteyim. Saffet BalCJI01, Nt- S.P. - A. K. H. - ı. B. - o. ı, Zayı· dı.ploma 

hanesine milracaat edebilirler. No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel: 43532 - 1 §ant311 Gftzelbahçe sok. Nlltlfer apar- B.O. - Z.B. - Bertin - Çiftlik -
~ _ 2 İ tımanı 3tV1 - İstanbul. Stı\Jlyer - M. B. - m - G. B. - · Gaziantep llacsinden Necmi Dal 
... ~..: Dt BEHER METREEİ 3,5 L RAYA - n.. ._ ... _..,LE K. B, K. - L M. 8. - M. T. B - r1l bitlrm l l k ~ı-: ŞÇiYE İHTİYAÇ VAR - sır- Kadıköyünde Yoturtc;uda deniz tena- FRANSIZCA anG.u.u.CE o.,_.,, - Fllilesit _ x. B. _ A. K. D. _ adına ve en e ve o gun u 
L- e bir muayenehanede çal''""'"k nnda K·' .. -·. ıı:o,,.,,.. .. mlltenazır cep- Et - İngllla:e Te fran.mca71 ilerlet- M F diplomasını zayi ettim. Bulanın Tak-~re hı ......- ~ .1- .... _ ·A- K. s. o. - . . 
"llthıd r dişçiye Oıtlyaç var. Emin- hesi 48 derlnliil 37 metr eolan 0778) mek ~ tecrübell uu matmueı ~- namlarına gelen mektuplan tda- sim cumhuriyet caddesi Fort acentası 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasill yallan hastahklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında, Emir Nevruz soka~. 

Panaiya aprt. No. 2. 
~ ~ Enıı.A.k bankası karşısında tz- metre kare arsa aat.WJdu. fmdan lyt bir metodla ötrenmek ı..te- rehanemirıden aldınnalan rtca Muhittin AJı:aor'a g6ndermelerl veya 

-T hanı bir numaraya ıııüraca- Ta.1rslm Abdillhak. Blmid eaddesl fenlerin Akpmda X. B. rlmulUn& olun tto89 a telefon etmeleri r1ca olunur. ••••••••••••ı• - ı No. 23 Bozturt-Bmll.t Ttıl: Qm - J mektapla m~ lllıiiiiiiilılıııı _______ _ 

Tel. 42203 
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, ÇOCUK HASTALIKLARI 1 
l\rtlTEIIASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloğlu Zeki Bey apartıma."lı 

3 üncü kat 8 No. 
Her V,Ün 14 den 18 ze kadar 

En idareli 
LAMBA 

, 2 

1 Taksim Belediye 
Lokanta ve gazinosu 

Yeni pro~ram 

ANİTA BEST 
Fevkalade cnz "arkıcısı 

SHORT AND LONG 
Yeni gelen Amerikan komikleri 

Ancy ve Zoly Linder 
Duo Eksantrik 

MUK Y ve arkadaşı 
Numııra Kornik 

Ayni l\lüzik l'C Varyete 
Programı ile 

Cumartesi ve Pazar saat 17 

Matineler 

Paviyonda 

1 AN_tT A BEST 
ve me§hur FRED GARDEN 

Orkestrası '· , , 4 icap yemek ve ekmek 

f abifdot: 45 kuruş 
Bu ucuzluk, Bcyoğlunda Asmalı 
Mcııcid, Löbon Pastanesi lcar11-

sındaki sokakta 

TUNA'da-1 
OSMANLI BANKASI 

Osmanlı Bıınkcuının Galata m~r
kezae Y enicami ve Beyoğlu ıube
lerinin, Şelcer Bayramı münasebe
tile. 22, 23, 24 ve 25 llktcşrin 1941, 
ve Cümhuriyet Bayramı münascbe
tile de, 28 ( öiHcden sonra), 29 ve 
30 flkteşrİ:l 194 1 tarihlerinde ka
palı bulunacağı ilan olunur. 

Dr. A. As1m 0nUJ' 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
~.er türlü hastalara açık busuıi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuntJ dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

AKŞAM 

Türkiye Ecnebi 

SeneUk 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 Aylık 750 • 1450 • 
3 Aylık 400 • 800 • 
1 Aylık 150 • il 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
<'cnebl memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylı~ 1900 üç nylı~ 

1000 kuruştur 

Telefonlarımız: Ba muharrir: 20565 
'fazı işlr.ri: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 201!11 

Ramazan 26 - llızır 166 
S. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 11 ,10 12,48 6,34 9,36 12,00 1.31 
Va. 4.36 6.15 11,59 15,02 17.25 18,58 

Idnrehane Babıali civarı 
Acımusluk sokak No. 13 

R CA radyolar. geldi ! 

Bu mübimsenmiyecek bir haber değildir •••• 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA .• IZMIA 

18 Teşrlnıevvel~ 

--:'=.~---=·- . -- • 
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Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalari Müessesesi R~~~:!er Yardım Cemiyeti inhisarlar Istanbul Bira F abrikaSI 
Müdürlüğünden Cemiyetlmlz azasından Silivri Ak- Müdürlüğünden: 

viran köy okulu öğretmeni İsmail 
iŞÇi ALINACAKTIR Dündan aramıı.dan maalesef ebedi- Koşum hayvani satın alınacaktir ... ıııır 

yen kaybettik. Kederli nUesine ve sa.- Yük arabası için dört, beş Yll.I arasında iki hayvan alınacaktır. -.ı -gu' 
Müessesemiz !ıı.brlknlan için Fabrikamızda yapılacak imtihanda. mu- ym arkad~lara ta7JyetelrJmlzl suna- 1 i1 lld İnhls 

1 
bira tahrik ~ dU 1-ğil e mürcaaUan ,Es]tl 

vaffak olduk.lan tııkdlrde gösterecekleri ehliyete göre 5 liraya kadar yev- rız. :ıo~tı~lş 8 ar ar ası mu r u n c~ 
miye llc: 

ıo ........ Birinci sınıf Tesviyesi Beşiktaf Halkevinden: Çanakkale Belediyesinden: Jllıl~' 
10 •••····· Torn:ı.cı Evlmizde her sene olduğu g1b1 bu 13/ 9/ 941 tnrilılnden itibaren arttırmaya çıkarılan sinemaya alt ;:&1' 

4 ·····•·· Frezeci sene de nkrodeon, mandolin, piyano, mele bazı mülı\h.n.zalarla refedllmlş ve işbu ihale aşa~dakl şeraıUe ti 
Alınacaktır. Sanat mektebi mezunları tercih edilecektir. keman dersleri verilecektir. Tallp o- den arttırmaya vn.zedllm.lştlr. azıret 
rsteklllerin 15/ 111941 tarihine kadar aşağıda yazılı ve.saikle blrllkt.c blz- lanlnrın evimiz idare memurluğuna Çanakkale yalı caddesinde kl'lln Belediye slnemnsı işler v rtııf' 

zat Karabükte müessese müdüı'!üğüne müracaatları ilan olunur. mürncaatıa. isim ve adreslerini kay- bahçeslle birlikte 4 sene için icara verilmek üzere bir ay müddetle o. 
ı - Nufus kağıdı, askerliklerini ya~mış olanlar 941 ihtiyat yokl:ı.masını dettırmelert hususu ıın.n olunur. ır.ayıi. çıkarılmıştır. 

yaptırmış olmnlan, tecilli olanların Nüfus kfığıtıarma kaydettirmeleri. ------------- 1 - §ehrl muhammen bedeli ı200t liradır. 
11
#' 

2 - Polis iyi hnl kfı~ıdı. ZAYİ ıuVııtlR - Beyoğlu malmil- 2 - İsteklUer bu işe alt şartnameyi parasız olarak Belediye ınu 
dürl~ünde maaşunda. k:ulla.ndi#ım besinden 1steyebillrler. eıed'' 3 

- Çiçek aşı kfı.ğıdı. mühürü.mü kaybettbn. Yenlstni kaz- 3 - Arttırma. 10/11/941 pazartesi günü saat 15 de Çanakkale JJ 
4 - Hizmet veslk:ısı. dıracağmıdan est.Lslnln hükmü :yok- yo encümeni huzurunda yapılacaktır. i1t1 #f 
5 - Varsa tahsil vesikası. tur. 4 - Tallp olanlann 3 7,5 teminat akçelerlle birlikte mezkür g gı&1' 
6 - ı bov. 8 vesikalık roıocraf. (9172) Emekli binbaşı: lla.laa Fent Kuran saatte Çannkk:ıle Belediyesinde hazır bulunmaları ııan olunur. < 


