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Alman teblili . 
Taganrog 

şehri 
zaptedildi 

.. BU SABA••i 'l'BL&B•'PLAB 

Moskova'da Rus hatları 
muhasara Moskova ö

hali ilin edildi nünde yarıldı 
Alman taarruzlan 

Moakovaya bqhca üç 
istikametten yapılıyor 

• 
Taganroğun zapb, Kaf-
kaayaya kartı senit bir 
hareketin baflangıcıdır 

Çok ıiddetli 
lohak muharebeleri 

oldu Londra 20 CA.A.) - CBB.C.) BlriaM; Vlcb7 20 •.A.A.) - Oftden: Oe1eD 
a&* evvel Rus ~. Mollıııwa t*- aı habeıtere -- MoSm& etrafında 

Yü da fidcledi .......... olaa Mo.lm9a ı.+1· ~ ~ ......_ rinde muhasara ba1l UAn edlldlllni muharebe u:;i tiddetle cereJMl __ ..;. ________________________________ ._ teblll etmlftlr. Bu tedbirden mü-4, eürbn Almanlar cenupta da Doneo 

Moskovada Baltıkta bir 1 Amerikada == U:r1~:U. = =:.-mnc1a taamısıanna clenm edl-
temln ve casuaıara lcaqa mDcadeledlr. Rost.or.&an kut uouou ile 80 Jdlomet-

püskürtüldü ba rl• kati ar muharebe •ı Ah • t•h ı· Bilttln göntllltl Ye mllla ...... ti U- re makta bulunan Tapnroc tebrlnlD Si a Is 1 Sa 1 ter! idare altına tonuınuqtu. zaptı, Katta.syaya kaqı ıenlf ve Mal-
._ ~ B. Stalln nearettllt bir dnclelllt kovaya yapılan taanımdaıı daha bl-
~ mnami braqibı 19 (A. emirde Moskovanın IOllun& kadar Jtlk. n claba ehemmlyeW bir barete-

~ teb1J11: yapılıyor arttırılıyor müdafaa edilınul h118U1U1ldül azını- tin mutaddemesid.lr. ,~ teblltı: Sovyet filOIU büyük bir nı teylcl ederetc bütün vatandqlara LenJntrrad Rus garnizonunun alır 
.::-c denlzl lle Donetz arumda dtlf- muvaff akivet kazanmit MoskD\'8,J'l müdafaa lflnde Kızılordu- tanklar himayesinde yaptıtı blıoc* 
~ takibine muvaffaJrıyetıe de- " 11 yardıma davet etmektedir. hunıo hareketleri, atır aylat verdlrl-
llıil::'. ldllınettedtr. Rilcum mtlfrezelert Radyo halka, Sovyet • .. .. . . B. Roosevelt, konsreden ~.~• halkı 8aJrln olup, orduya ıeret p8.st1lrtülmilftür. 
~ llltıharebelerlnden ve evden eve • boll .. • Bır Alman lıraoazoru, ıhı 50 mı·lvon liralık daha bütun yardımı ~ luuılr'lanmü- Mertezde Moekova önünde Alman-
~ muharebelerden 80llr& Ta· msan UguDUD MUCIZe L.....'...I J v b• " tadır. Moakova IU.erlndekl Alman hil· lar muharebeye aenettlklert tul 
~ tehrlnl 1.şga1 etınlflerdlr. yaratacağuu bildiriyor malwip bannaııllllı ır tahaiaat iatecli cuınlan püatürtülmOfttlr. Son Rua ku;..etıer ne fevkallcle bir tnadla mi-
~ ınukab"I b"" 1 ri kruvazörün lttuara tebuttnde zikredilen MoJMk Mosko- dataa edllmette olan Raa mevziled-
i~ • -- 1 JICUDl a .. "" . . • • vanm 100 kllometre prblnde MaloJa- nl birçok noktalarda JUllUll&rdır. 

~......... 19 (: - ·• ) - Moakova Bir lıal9 .W.ndenberi rıgratıldı111 bildınlıyor Amerilıanin Çine ve Rua- roslavesk. Molkoftnm 120 tllolMtre • • 
otu spikeri bugün demittir ki: ~ •- .J r cenubugarblalnde tllndlr. Rus f c.bbft 

'd.toakovamn 160 kilometre tim•- müftelilderin Vay 19 (A.A.) - lngiliz rad· yaya yarııımına e1apon- Mostovaya kal'f1 A1maıı taarruzları 
~t~•inde Katinin kesiminde tici- yarJıniınJan artJc yosu, So~et filoeunun Baltık deni- yanin mani olntlUllltl = =:n,ıar~!::!, 7:: LeDllra 20 (Radyo aat T,15 de) -
~ il' muharebe cereyan etmekte- • • zinde Almanlara brp büyük bir "..aaı;/, et1ı•l • k muvaffakıyetli mutabll Raı bQcum- Dtln gece neşredllen reaml Rus tebll-
~ ~ada, Alman ıa_arruzu, bir Rua balasedıfmemekfedır muvaffakıyet kazaıumt olduklaruu mu e 1 mıyece ıan yapılınqtır. Oarpte, V1um& mm- il: 19 ~.!lcl:.!'!:1.,":"'he -= 
~ hal t~rnı.zuna ınkillp etmek- ha\;er vermektedir. Bir • Alman • tatuuıda Almanlar alır ul1a& baba- :::8°"* mıntataıanı!da tldd: 
.~ f Hammko nun kumaaduı altın- Vldl7 19 (A.A.) - Bu l8bah Molto- kruvazörü 'batnut. bir tan- de ha- v......_ 19 (A.A.) - Rooee- mıa olarak Rua b&tlarmı JU'llUllal*r. harebeler YUtu bulmut Ye tkldetll .. 
~-.•er karlf toprak, ber küçük ev va l'aclJolU aıpDterlnln cl>Otm&n llol- ura uiranultır· Buaclan 'batb iki v.elt harp E.lalııetine uira7an :ra· Cenupta <MI mmtüumcla Alman oo1t AldD hleumlan tardedllmlttlr. 
~faa edi1"'ektedir. t.ova ~ 1Ul"9tb>de 'Verdlll ~o ma1Ua1ai 'batmbmttar. banca m-1eketlere yarcLm için 50 htlcRamlan ..;:~-'---! CmN,tt.ql dnO. 17 tanan ~ 
·~~inle ... '··talan, mütemadiyen hal>er, )folbTa aha•tsn• cWllet tem- milyon dolarlık taluieat verilme.ini aa ~ memı. malcabll sa Alman ta.JJanll 

il taarruza geçiyorlar. Kalinin de ~ Z!;:'J::a = T L d kongreden iatemiftir. Bu suretle Samaraya nakledilecek tahrip ettik. 
etinde Almanlara kaqa, DO· :..""::n SCnJet .adtamıarmm OR)'O a yardı~ işi icia ikinci defa olarak vıc1a, 20 (A.A.) - 8.B.C.: --------

~~-ez bir demir aecl ~cude mubbll taarrum geomJf olduklarım • 50 mıl1.on dolar verilmit olacaltbr. Romadan gelen haberlere ·ıöre Rus Akd • 'd 
ır;.~t-.ııll.ıı::.!!.! denede, d~ ?etin v.e haber yermeel üzerine, yeniden ilmld- pasfl '-orURmQ Bu tahaısat. ·~ zama~da, Alman· hük\imet merkezi Samara ıehrine enız e 

• ..tı mu1'aıebelere in.tim .... ler ta•l.,.lft'r. R .._ ı.i•~n itPI ...&il• m....le- nakledilecektir 
L::.. 8Clu,.u.., lnllln· ~ cema- btl11a iaıuiai ;._.... HoP'NI'"• ---·-----
~ 9 (A.A.) - D ~·...in bil flilt""Wld ....... b•ftinnıi ... lpldar ta ....... karar- cümhvrreWnin ,_ ... 1re1.ew oı.. Al . iki ltalyan ticaret 
\M""liiine eör.e •• cep~n~ merkes =~~ ~~ bl 1r Mkilci .dtır. man ZO')'fQfl t pili di 
~d.e. K-:lınan kesunınde Sov- rln1n 'nmoçento ordusuna Utlhat et- ac•~ New-Yom 19 (A.A.) - D.N.B.: vapuru or en 
~ - pddetla karp hUcumlan mu- mit oldukları rivayet eclllm'ettedlr. bombalar atılacak l.tihbarat ofisinin, paeteler tarafa.- • __ _!. __ hari • .a..te-
~kıvetle püakürtülmüa ve düt- llOltovada btıttln mutanmet ted- dan neşredilen yeni teslihat progra- A.lllcrı&a cıye m.. l.eDira 20 CA.A.) - (BB.C.) ~ 
.--.. ağır kayıplar verdirilmift.ir. 16 blrlert allıulUIQr. Amele taburlan Tokio 19 (A.A.) - Dün batlı- mana RÖre. hali hazırdaki aillh istib- f&ftD& göre Almanya nıme t.oıpll tanareıertmıs 17111 tet-
~1.J -t t"nkı ve 9 So~et tayyaresi •tef battlna litmelcte, balt ile latllı- yan puif müdafaa talimleri 2S ilk- ..ı&ta bir misline çıkanlacakbr. ltal•adan h·=• miJ•on rlnlenel pcea, bir İtaıJan vapur be 
\>Ull' C ••• :ı--::liT tlmlarm nobanlaııDı Uanale oahf- • kadar sittik • l' eıek # :aa 1 filMla. hfie- 4Mi-* Od t~ T&-

lenj R- . L--! reci maktadır. İaUbtlm tunetıerl ku- ~efl'lll• ed ktlr ı!Lı I~ ftlnda, takriben yüz milyar dolar mer istemit puruu torpWemiflerdlr. Daha~ 
US cep.... ne e mandam, MOlton ~ • .sotU evam ece • -.~ar masarif göze alınmaktadır. Bütün bir aıeaıtıe de tabet nku bulmQl&W. 
kurulacak muharebeleri lo1ıı Jçılaca~ tahkimat karartılacak ve hakikt bombalarla Amerikan ;...;terinin hemen hemen l.ontlra 25 (A.A.) - (B.B.C.> .Amar!- Allr bomlNlftlıman taJJtrelerlmls. 
~ 

19 
(AA) Le; prenalplerlnl bıah ve tefrih etmlftlr. bombardımanlar yapılacakbr. yanu aillh aanayiinde çabttınlacak- b. Rar1clJe mt)step.rlarmdan B. Lanı 8aftl11Dl'& adumda Blmu, 81cllyada 

~ · · --: ': SokaJrlırda barlbdlar, baJkonlarda Tobo 19 (A.A.) - D.N.8.: M.. faa :_ı • • • 1 dtın uıtl fit.tlSt cemJ,etıedn ~- stıatlnl t&nare meJdan)arma, Bin-
~ radyosu, Sovyet bat tehnne ıı· endaht lltlııadgWan Tlcuda ıetlrll- Batvekllet aaWUyetlerinin reamen b~. •• ud9: ~eı:' ıçın • ça ~ayan da aöJledilt nutukta A1muıyanm guldetl Plili " Uman tell.latma ma
L:::. Yollar bo)'Uftca yeni m6dafaa mJfttr. • ub· . . d • • • b butün teaıaat aök6lecektir. Sival hal· Burada utradıli l&JJm sQlata tell- vaffatıJetll taarruzlarda buunmUfU'" 

\adi~arı teaia edildiiini Moakovadan Donetz b6llUl de tehllPJe maruz- yenıt l me reaaanKe -~ ~m L ~~ kın ihtiyaçlannı temine ınaMua bii· fl ıoın İta!Jadan b1r mll1Gı &*er ıa- dır. 
1 d --t bu~-..... --t ~-"' .... o an prene 0ft01'9o'IUA _... .. •• •L __ ,.. 'L!'IL--- a1·· • 

rnıektedir. Moıkova var°' an, ur . .r-- . .,_ .-.& .. -,,..- ...-- w raim • Tı • kal.in • . tün ıaunaaaat 111111111Ra umuıyom, tedlllnl, bu lmvetten içte blrlnl Yu-
~larda vücude ptirilen mtıclafaa =.da~=~ =- ~mutat ~. °ı2 birinci; 'bakır vesaire kullanan atölyelerde. goalaTJMI&, üçte blrbıl Pruuıada •• Ruayaya lngiliz yardnnı 
~b. neticesinde, battan bqa de· mat ~ur. Maamafıtı bu not .. günü aktedec~ni, 'oomei aj .... ha- kabil oldaiu ~dar atalı . ae-riyede :ba:;;:rn:: cephesinde kallaDa· Lendra ıo CA.A.> - CBB.C.) B. 
~ti... pet sljade hava faaliyeti gOrlJmette ber vermektedir. • tutulacakbr. Butün makineler " · Daltan, İnlllterenln RUSJ&n JUdla 
~ 19 (A.A.) - Yeni SaYJet mtı- oldulu aöJlenmettedlr. Lenlnpad'da Japon .azetelerinin allt ve edeTat. müdafaa için müaa· Körni muhn"bini Alman- g&ıdermıek için lloltDYa tmıterana-
...:..~ cephealnln nerede kurulacal1 oot flddetJl bir aolut htlk.ib:D dnnet- __ 1 dere edilecektir. Bu programm ae- I •-...üJJ • L.... nm netleelednlı.bettlememll olduian .. 
·~ merak UJ&lldırmattadır. &edlr. Kar, yeri tamunlle 6rtmQftür. J'a.ual'I be'bi, iki üç sene zarfında, Alman- ar _.,. __ em•ı...- iç &1 wfında a...,.,. oat milNıl'da 
L~ hanaamda Alman taarruzu &wJetlerbl racl,Josuna batılına, SoT- Tok,o 19 (A.A.) - Gazeteler yanm 8illh aaba.amda sahip olduğu 1.-dra IO (A.A.) - <BJLOJ Amerf .. ~ bla7, alomlnJ1llll, oellk Jla 
lfli-::torst ve KoltuıtJnan'n ı.tlh- ;yetıer, dftpwana bir tarif blle toprak • L-1....!- Wkmda "ta' il . . ete " • b. d b.n Babrlye Jfearetl anıt llUllıd»l- ftblıbf~olftPGMldndmnll 

etmektedir vermeınlflerdlr. yem ~· pzun ~ • ~ VUIJ' • muaa~ı _ır ~uma nln blr Alman taııtelbablrl taratın- oldaılmfa, RıilJaJa elden gelen JU'--..hun Bakii L--· Rulla tebUtenin vahaınetini anla- !lalar yurutnaekte ve Japon mille- entmek 'tartıTeti oJdugu aoylenıyor. dan t.orplllenmlf olduiaDU llAn.e&mlt- .... dnn:=m~J'l;:IJll=:l•~calrn~:·~aöy1emlttlr~==;;,· =~ 
ve ya w~I .Dllf olan 'aua1ar ~ turtarmat tinin, yeni laikaıınetten. 1'ali hazar. Amerika Japonyanın tır. Köral blr .&merHwı Hmanma nr- = 
hareket ve hlc; olmazlıa kıfuı dllbwı-taratm- dalci gerginliğin emrettiii azimli ... • I ' . de Dllftlr. Mürettebatından ıı bYIP •e ....- 8a .... h'ri telaraflM'm 

l'ie)ly 19 (A.A.) - Londraıdan ah· dan tuılanılmıyacat blr hale getir- siyaseti beklemekte olduiunu yaz· mam 0 masana RlÜ8aa 2 )'&lalı Tardır. -- d...._ ilmcİ uWfecle 
~haberlere göre Harbi.ye Nezareti met ümldlndedirler. A1ınanJann taz- maktadırlar. Niti Niti gazetesi: «Dit etmiyecek lllHH•H•HHIUHIHSHHHHlllllHlllllHH•HHIHHHHUH••HIHIU ... 

tan, Croft, dün beyanatta bulu- Jltl ~· SoVJeUer, RQSJaDm siyaset aalıasanda harp hali timdi- Stzız-= 19 (AA) S f • 
demittlr ıcı· ln.aan ve iPtlıı.uu maddelerce ttıten~ d dd d" - - · . - te ana: 

._ t4lınanıann önllmümekl lltbahar- olan ihtiyat tunetıertnln bir mucize Baen ~_:;cu Nur> ıyor. tim Dagena Nyheter'in Vqinston°dan -
~ 8atum ve Batt tu)'1llanna c1a1aıı- yuatacalma lnknmakta berdevam- orıye azınnm DU haber aldı.ğına göre, Japonyanın, 
::ıan hemen hemen mub-"at glbl- dırlar. Bu mucize fltrl, hallan mlne- Tokro 19 (A.A.) - Yeni Balı- Çin'e ve Sovyetler Birliğine sönde-
~ İran huduttan İngiltere lçln ha- vlyatmı muhafaza et.met lobı Sovyet riye Nazın amiral Simada, gazete• rilen harp malzemesi aevkıyabna 
.... bl? ehemmiyet lcaz1nm1p, Qtln- propapndUJDJn mflracaat etmekte il ..1.:.ıı.: :Jk müllJtab d b h -4-! J B• J-:L Am -'L-
"ll eTvell Bakt'nun mtıclafaaaına ya- oldulu bir cuedlr. Blrlcaç cQndenbert, c. ere verowac• ~ • . n a a • IUIUll o maama, ır ,..... en&a· 
~ aonra Mı.llr ne Rlndlataıı mtl~ertn yardımmdm bahsedll- ny- ve orduoun ilende dahi •kı uın müsaade etmiyeceii. Beyaz •-
~da lrtlba.t vazlfealnl göreoettlr.> memul dltbte l&JaD görtllmektedlr. işbirliği yapaca\lannı söylemiştir. ray mahfiOerinde aöylenmittir . 

.\Lraan hava harekib İki ~lllerika tayyaresi 
~ 19 (A.A.) - Aakert b1r bJ- Odesa seyahatini seri b ... akti .... ••••e•• 
:lbnanbWdlrlll~ tetetttuı rl. L01 ~ 19 (A.A.) - Pan· • _ 

~. muı:.e":ıerın meı:bs ~- Romanyanm idari '-•ki· Am~rikan hav~ kumpa~. iki dev L&yemutlar luıtlıônii 
Ge, 8ovyet geri hattan aruındalcl lr- .... • •-. cClippen deıuz tayyaresının hare-
~ naıtaıanna bOclDD ederek blr labna dahil oldu ketini 24. ~t secik~~~~· Bun- Gaıretıhrck,, mıtcmn•'mla, mec-
:;:ı: 6o lokomotif Te 91 otomobil talı- lardan ban cum•rt.eaı RUnÜ ~ahallt u.ı.de pek p _............ l-
ııı.1-_ebnltlerdlr. Bet Bovyet mb1ı tre- a..._. 19 (AA.) _ D N B .... tle 16 da Yenı Zelanda ya git- ..:1--11:..- bir ldltlr ._... 
~ tldcletll bomba laabetıer! olnuq- Mar l An · , · · ·• meai mukarrer olan cPedifie. CUp- ·~- 'nl'S 
~· Cephenin bu bıdmlnde cereyan eta toneaco nun, umumi ka- d.w • •. .. 16 d PiJ-ua:ra mc fftC teac:llM --
~ hava mulıarebeletinde, Ahna.n rarg&htan yazdıiı bir kararname ile. oher>;__ agerdı J>l!~ar lanırunu Haaat l l • Pr-lllFor· 8-lar yanhtJarla, .... 
-yq tanareıert tendi bq1arma. 2'1 Odeaa tehri, Romanyanan, Dnieater a~eK.et e .ece"' 0 c ono u u. • taaaWclarla dola ....._ ..,ı ..... 

<Denmı .ahlle I, .ataa 5 te> ötesi idari te,kilabna dahil olmut· Cln>p~r>Bd.":,,~uOmkpanya ,bu gecik- Ve milaller ı~or; iddialar 
.. ~---------..-... tur Bu L_ra 'b. Od meJerm 6ywt yanuata bulunan !...L-a ec1:ı=--· __ ,....&!- L--• 1tı1 mame mucı ınce, e· .1 b. d li .1 . - ...,._' ._._.. uu,-

T .,__ L • 1 L gemı ere ır oıt mana ı tica et· .ı.- ba L.:6-_, __ ...ıı__ L.L t • ;.., 
.____ '.Jl!f....l!!-....11. --L~ aa, ran11ırv•nyanın merK.ezı o acaK.· I • • • 1ı··'-A- t .1 • -. ---..Minimi _.aw 
._.... -----• tn. ıM en ıçın uıı:wne c;e ven en emır· bile, kitapça diilddınlanaclaa dlf911 

Eski • ) • le alakadar olup olmadığını aöyle- Çlkanuyacaima söaiinlik. Amma, 
vezır enn Romanya kralı maretal mek İstememiştir. aldarllll kimf 

servet ye Antoneıkoyu tebrik etti Merhum Süleyman Nuif, mer-
Biknt 19 (A.A.) _ Romanya cHamleb mr .... kaşalan üae:ine bam Abdullah Cndet için: cU· 

debdebeleri Kralı, Mitel, ma~,.ı Antoneacoya Porf esör Halide yemutc=--:..: Shakı .. -~r.e'i .. ~~e:: 
bir telgraf göndererek, Odesada - onmut 

tarihi zafer menkıbeleri yaratmıı Edib'le bir konuşma ~, 8:::. '~.::..•. d~ Marquia de Nointeriıı 
bir layihuı 

l'azan:IZZET MELiH 

olan Rumen ordusuna milletin nıin· .... -
nettarlıiuıı bildirmittir. Konupn: Şevket Bado katliama ajraby--. 

Maretal Antcıınaço, cevaben Yarıııld .,...,,_...,.. He,lat! Tlrk briade de: cŞala-
-.cH " dinlGaoG Rume" ordua -.r~ _. • ' ... .......... li--ati 

r-"'-~ ...................... ,.-•• ıaı............ tetekklirlerial hldinbitflr. ., ....... . 



Sahife 2 20 Teşrinievvel 1941 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
'-------------------------------------------------------------------------------~~ BU SAB.&.BK.İ 

TELGBA.FLAB 

Veni Japon 
kabinesinde 
Ordunun mühim bir rol 
oynadığı anlaşılıyor 

Alganistanda
ki Alman ve 

ltalyanlar 
Hindiatan, Irak, Türkiye 
yoluyla memleketlerine 

dönecekler 

Moris adası 
Eski ıran Şahının nakledil
diği bu ada nasıl bir yerdir? 

.s 

Amerikada 
hazırhk 

ilerliyor 
Bitaraflıli kanununun 
tamamen kalkacaii 
muhakak addediliyor 

'&. 
Peşaver 19 (AA.)- Reutcr: KA.bll o~ WulUDcton 19 (AA.) - Waah1nc-

radyosunan laUdlrdtlhle g6re , Alman ""- , aı Fc>I& paeteal 41 aat"11 bert mı-
Yichy 20 (A.A.) - Tokyo kaiblnesi "9'9 1talyan tcbaalan Mganl.stanı ter- ~ ~ J1111t .Amer:lbDm htbıet ınertes!n-

llk içtimaını akdetmış ve vaziyetin ~edeceklerdir. Afgan hüıklimeti Al- 0 '6 ~ "' dl htklm illlraı huzanuzlula ıetotl-
müstaceliyetlne binaen mesalslne re- man ve İtalyan tebaalannın memle- .._.·,ti 1" :muı ohnd1adır. Bu ..-ete &Mrlta."-
kor te'1cil edebll«et bir mman için- tetıerlne mndtstan - ltalt - Tiirklye .... am el~ kavuran fırtına.Ja. d-
de başlamıştır. yolu Ue serbeaçe dönmeleri ha.kland.a rtJr1"""12»1 ft Bhi- deTle~ettn. 

General Tojo'nun Başveldl, aynı za.- İngllz tetıınnı .kabul etmiştir. Afgan Llndbers'hı cATI"U!Pa mücadelesi• dl-
manda Harblye Nazın oımuma ve as- hil~etlnbı ba JOld&k1 karan, Al- 11 -'- ldinl ~...-; .. harita 19 t&nlf ettll1 mbdeleye aeJ1rcl 
teri fanllyctten uzaklaşmamasına mü- man, Italyan elçiliklerine blldlrllmlş- o.-u ad•pmn meY 5~- blmaktan çmp, timdi topn1m. 
eahltıer istisnai bir mAna atfetmekte- tir. Elç.lllkler bu mesele üzerinde mu- Evvelld gün Lcmdra'dan gelen bir Maurice adasmda toprü 'berebt.ll- ·~ altında t.itred1lln1 ııı.etme-
dirler. Boyle bir vaziyetin eşine an- ta:bakatlannı beyan etml11erdlr. telgraf haberi eski İran §ahı Rıza dlr. En çok yet~tfrllen tetı:eı:: tamıp, le bqladıRuu ya.snaictadır. 
c:nk l9H de mareşal Teranchl'nbı ka- KAbU radyosunun blldirdittne göre, Pehlevi'nln harp 'YUlyeU dola,Jıısiyle lcrıhvedir. Mm. an@aa da pamuk, .Amerikan tıeaı;et ııemııennın sll&h
binesinde tesadüf edllm1ştlr. Yeni ka- Afgan hükfımetıntn bltamf battı ha.- flmdiUlt BiDıd ()Qanuaanda Ma.urlce bhn, çav da boldur. Adada hayvaıı 1andırıJmum& dair mebuan ıneclLll 
tıine Rus - Japon hartıindimbert .Ta.- reketl müteaddit vestlelerle bellrtU- tMorls) adasında oturması muvafık yetiştirilme.sine pek ehemmiyet veril- tarafından verilen karan mevzuu 
J>Ollyada iktidara geçen ka.blnelerln en ml§tlr. Mgan hükilınetı bltaratııtınm görüJdiitfuıti 'Ye estı f1Lbm maiyeti ile mez. Halle ıtıtıyacmı Jııı.4agaslcaı ada- bal>iled• bu gwte Almanyanm pUşt 
enerjik olanıdır. Donanmanın büytik memleketteki yabancı unsurlar tara.- birlikte buraya. ~llcHtinl haber mndan. temin eder. Sn ~ arfedl- lcal'fL9Hld& alınan bu t.edblrln blr 
şeneri tarafından kabineye blr ami- tından, bilhassa §lmdtki haI1> esna- veriyordu. len pirinç de Hindlstaıı'dan veya ....... -anın iWtüne gül suyu dökmek 
ral lle 1kl vis amiralin ithal edl.lınlş smda llılAl edilmemesine hmusl blr Maurlce, yhaut :ile de France adı Hlnd.lçhıi'dıen ıetlrW!r. Ad•nm cıva.- bbıİİnden _.. tellrsls oJacalım iddia. 
olması Japonyanın mukadderatında diık'lcat atfetmekte ve kom4Ulaı11e erilen bu ada AfriJcanm pd: labi l'Ulda denısde pek ook bahk Tardır .,..... 
ordunun pek mühim bir rol oynadltı- dostça münasebetlertnin muhafazası ~deki Madagaskar adasına 880 ttl: Maurice adasının eiballsi muh~lf eylemektedir. Otuıete eon derece 
nı göstermkctedir . .Tapon ~ı To- ve devamı lçtn elinden geleni :yap- lometre me&a!ede küçüle blı: adadır. ırklara meil.!tlptur. Yarısından faz- enerJllı: tedbirler alınması ve Amert-
Jo, Shlmoda ve 1.'ogo tarafından idare maktadır. Mesahasa 1,9141 tıımnetre :mmabbaı, ıa.mıı mf11temlekelerde dollnut ı.. kan tlcaıet aemllerlnin harp oev.rele-
edılmektedir. nüfusu 400 bindir. Adanın etrafı mer- y&.zlar teşltll eder. Bunalr çotc esmer- rtne glrmeeılne mlnl olan bttaraflıır; 
Müşahıtler TogonWl Harlciye Na- Alman baıkumandanlım canlıktır. Fakat btma :ratınen güzel dller. ereoı denllen bu beyaalamı lkanunrmun lJpsı için·~~ 

ıurlığına get!rllmeslnl .Taponyanın e• llmaıılan vardır. Baf1ıca llmam " çotu Fransızdır. .Mlkdarlan 150 bin mÜ7ahe~t ~l .ooK:LUe • 
n1lhvcrlc tesanüdünü teyid eden bir tarafından cepheyi merkezi Port Louls'dir. kadardır. Bundan sonra Hllldul&r, OueW dt.ror ki: cKra!DY m.ubrlbl-
JıMlse tclli.kkl etme'ttedlrler. Maurice adası TOlkanHrtir. 8ahUlerl ııeneller, Ç!nlUer .gellr. Adada. 3,000 nJn ~ Almnya.'nın Ok-

Togo Almanlara karşı şa.hsl mu- ziyarete davet edı1en deni7.den yükse.t.tJr:. Adanın ortasın- kadar F"ı'aıuJz, 600 tadar da tn.wz yaııuala?a hlk1m ~k amısımdan 
:tıabbctl ve Almanya 1şlerlndek1 nıtı- Türk generaller da geniş bir ormanlık vaMır. Ada- vardır. Muhaceret yüzünden erkek v~ ıöeterf7or.• 
li.'.lsı ıı tanınmıştır. Berllnde sefaret nın en yükaek dalı 825 metre 1rti- nüfusu 9Qttur. Gazete, .Taponya'nın haıbe alrmek-
katlbl, müsteşar nihayet 1937 de setir Biikret 19 (AA) - .Ra4or faındadır. Adada birçok nehirler var- Maurice adasl 1507 de Porteklzllle.t ten içtinap edeceAine da.1r henüz ha.-
olarak buluruna.aı dolayısile bu §eh1r- ajansı bildiriyor: Alman Baıkuman- dlr. Pak&t '1U mevıdmlnde ban- tarafından t:eşfed.llmlftlr. 1640 tan zı ttm1dler mevcut oJdDlunu, fakat 
de blr<;ok tanıdıklan vardır. Zevcesi danLiı tanfmdan cepheyi ziyarete larm eberlsl kunU'. Dalların aönmüt 1710 tarihlne kadar adayı Hollanda- bu 11m1dlere bel ballawmm doAtu 
de Alm:ındır. Togo Vaşingtonda sera- da.et edilen Türk generalleri Ali t:aterlerlnde de birer göl va.i'dır. Bu lılar idare etmişlerdir. 1T12 de burul olmıYacalını .,.9 bila:ranık kanununun 
ret k!l.tlbt, Moskovada setir olarak bu- Fuad n trk~et w: .. 'tf"Tnbe giiınii Bük· gollerin birinde '1&IJl)an Sı:lcandll J'ra.ndar ta.rafından iılga1 edllmJt, eon arbklamu da ortad&a bldınnat 
ıunmuştur. . 1 =-• A 'Jm 1 •. B AmeUyatmda dibi bulmak kabil ola- 1810 ıı1a İl:lgtUıereJe 1P'91Difth"· o a- 1 .. 1... ..__. ... ,_,_ _. 

1 rqc r,e m19'er 't'C ~ an e çısı • ~ır. mandanhert ada İnellteN iaratmdan ~ ee9Uralle -~-r aunme.q e -
von Kı11inaer'i zzyaret ettiltteıı aonra Adanın 1.lt1Jm1 .ailamdır. Fa.kat ya- ldare edll-..-...a•-. ..._ .. _ .. __ .... - ... 21em oldutunu kaydetmektedir. 

Amerikada ilk S..VeUk.t biv11nd& maıcta1 Aıa- zın hava çok JllcK olur. o :1eJ1W1 aüren ecl-ı~;;:..;_-;~~ ... ;;;; Ticaret ıemUerlnln stJAhJandıhJ-
a._ı.._ ''t 1 _ toee9CO tarafmdaa kabul edilmifl•· balk salıllden ~lelere çıtar. Bula- J'raruu nlifUBWl oc*lutu dol&J1,11Jle maa projesi lelı!nde ırıtlba.-n mıecn-
~ffU •&mpl dir. larda TUaU aıeaklik n Ml'eced!r. adada en çok kullanılan. u..n J'ran- alada mevcut olan ~ ebai:ret 

Vidıy 20 (A.A.l - Ecnebilere matı- Alman~ allia Sp.J.ike Adada malal'J'& 'YUlhr. 181'7 de ma- sızcadır. İngtllılee resn! muameleler- ....,..nda d1ler pzeteler, Aran mec-

Kısa röportaji 
,. 

Gardropçu naııl 1aPj 
yor da ıaıırmıyo..,.... 

Parkotel ekseriya pek ~~ 
lık oluyor. Fakat, sıardro~ 
adam, numara Tennek ~· 
dahi riay•t ıebnedili llald.s ,_J
tolarda, ıapkaJarcla hiç şaıırtn"" 
Kimi müıteri: 

- Hafızuı kuvvetli o]acak-·· 
- ciİTe dii,ünür, 

Kimi de: 
- Ben maruf ,.luiyeriıP de 

onun için ... - diye böbUrl~,. 
rek babtiti oa kuruı yerin• yil' 
mi be, verir... • 

Ve bu hal, se:nelerdeo]>erlı 
böylece ıÜTüp gitmektedir. 

Geçen gün naerak ettirn .,e 
sordum: 

- Nasıl oluyor da yanı1ınr' 
yoraıınuz~ 

- Bunca zamandır g_ardr 
çuyuzl - diye tevazula "1' 

dü. - Kendimize göre bir uıll" 
lilmüz var •. . 
Zorladımsa da usulünü sÖ"r 

Jemedi, heni atlath. Ancak• 
garaonJardan biri .....Jetiyle '-' 
~timde çalışırdı. Meslek •r_. 
o biüyormuı. Yumurtladı: 

- Efendim, bizim sıardro~ 
emanetleri, eallibmin evY..
boyuna söre, .oAra ela b...ıpll" 
nun 'büyüklüiüne. küçüklüjiiO' 
göre çivilere asar. 

- Ya ayni boyda, ayni h-a• 
runda müşt-eriler olursa) 

- Gözleri açık renk olanl~: 
nnkini daha aağa, koyu r~ 
olanlaruıltini daha aola asar.·· 

- Yani, bir nevi daktilo.kO" 
pi cloıyaaı yapar gibi ••. 

Ve dü,ündnm: 
- Yalnız sardropçulukta 

iiJ, cok loaanlada temu Jf~" 
buriyetlnC:le olan 'bGtün m..US" 
lerC:le tcthis lc;fn kullanılabfleed 
pU faydalı bir usul... 

"(. 
sruı Uk tahaşşüt bmpı !fevyol1t cıva- T· ,_ . . . ': Jal')'ada1ı il bin 1tifl. öJafiftit. 18M de de, mahtleuııeteıde tullamhr. Adada Ullıdn Amerlbn pmBeıinin harp 
1ında Long Island'da kurulımqtıır. .m .. 1!1iaaf.irler. !"er#efiae ;bir aktan -.ıı kolera l7 lıBı ldfhıln lBıllealnıe blr Franmz kolleji v&Jdır. ~ g1rmea! tnf.tlnmı T91'8eek 
8athl mesahası 18 hektar olan bu :zıyafeti vermlftir. B&,larmda Rumen aebep olmll§tur. Ada ehallslnln 7ft* T7,1 ı tato- nrette bltaraııı.k kanununda tadl-
tampta. 121 çadır Jçlııde 700 kili ba- genel kurmayı ikinci reis pneral Maurloe adasa Hattmtüva.ıun cena- ıııı:, 13,8 ı Hindu, 6 aı müalüman, 4,'7 a1 llt yapıp ~ı mtmabp. ~-------------
nnatdlecektJr lfarbtye neal'etllda bir Mazarini \;ulunduiu 1.alde mtltcad- bWlda oldutuncıan bizde 7U mev.ıdml protestandır. Ada bU iDcU1z Talı.! etmektedlrter. 

~ık kamp d~a vücude getmcett did ':?ise\ rli~~i ~umsı sul;ayla- = :!tm9:it~e:1 m:ı~ =~l~ -:!iıs~d:-i Nt\fuEu şimdiye 'ka.dar ~ cılaa 
8i>ylenmektedtr. n, Turk ataıernıhterı, Alman hava yoktur nı mevslm n.l"dır· Yaz ve Azad ü ikk teşrtt lls Japon Bahrly~ NeateU .llilıcilüntin 

ataıeııj ve diğer zevat da ziyafette bahar.· Yaz mevıımı bırınc°f tefrlnfn dır. : ~~ep bası ~:c ~= flmd1 tehdittl.r bir lisan Jc11JJamna.p 

•------------.. hazır bul.amulardır. o~ beşinden nJsanın on beşine kadar dan seçillr. = :8Jdm~ 
Harp teblı·g-f erı" iki Türk genera1i 17 ilkteşrinde surer. Bu mevsim hara.ret 35 dereceye Maurice adam bir ıııamuılar Hind nnm aldslert •~e.Weri 1ilcaret 

yarbay Braun ,.,.8 Türk: ata,emiHteri· kadar çıkar. Bahar mevahnhıde 1se yolu ür.erlnde. hemen her gealnJn ıemUert ~ h~ ntıam 
... ___________ .. nfn refalcatincle eeplıqe harelcct et- meaklıt. 18 dereceden qafıya. hmıez. uğradığı bir yerdi. Sllveyt kanalının ._-.,. t...-JM 1ıfıe1ı1rM olda 

. Vaat! sıcaklık 25 denıeedlr. Yazın w;ılması bu adanın ticaretine büyiik .. -... 199 .. _. m -

Jngiliz teblif~ mlılıcT~ . cenuptan esen lıerin bir riaglt h&- bir darbe nrmuştur. MaamatJh flmd.l 1111111 •• bamtanmakta o1aıı b11hıa
vanın .meaJrJpı azaltır. au nmsır de tıtrp böyök incili• .,.8 PraJWS mn bitaraf!* tunmmn Wmamtle 
hPr sabah ııekl.7.de ba.,Jar, alreazna .ta- vapw Jr:am,panJ'll&rı Yapıarlazmı ba- ortadan taJtnnM De .Uc,,.....,.. 
dar devam eder. Pakat hazan lfmaI- raya. uiıat~lar. Adada Bladw.n'- pllc m""*lrı <>ld811m11 ~elcte

llalliN 19 <A.A.> - orta IJalk İnil- Ankarada Y ardinıaeven-
Da wnuml kararg6hlnm t.e&aU11· J • • L ' }ki Tobnıkta ve hudut böıge~ kell1 er cemıyetıne na n den, BattriisUi:vadan çak .-ak bir da Jctıllanılım mpl geçir. VumafUı dider. 

Alman kayıp
ları ve isyan 
cereyanı 

İngı1iz Nafia nazırlıiİ 
parl&mento müateprı 

bir natuk aöylecli riiqrf.rı eser. Bo tfbııslr ber tarafı ya- e.rki Franas ve İspan70l paralan. Na- dlaJt1mor Blm• gıuıeMıll bu aba4l 
kıp kavurur. poll aıtmıan da tedarill ~. tn1lratdaım a:tanl,Jette odğfmıu ve Loadn t9 (A.A) - Nana,... 

lnbra 18 ('J'elefcml&l- At J'U'llla- Adada yağmw mevaiml blı1ııcl U.- Adada gibel binalar vardır. Hemen Aaertbldar taratıııdan f1mdl ta.tıp _ı_ - ı-..U 

~rumzın taaHyeU devam et.mlıftlr. yardimi 

Alrran teblifi nm. balln de hipodromda dnaın nundan martın ıronuna kadardır. ey- her ttte geıı.lı ba1lımıJar bulunur. edDen ~in cidden mmı bir 11;ra- anılı ~mento ma.tqan ~ . 
..mmwn. Mlıltıer* balıJ8 ~ 101 'Ye bh1nct tetrtn aylan Sse aon de- HaUc geceJer1 bu baaonıard& lıltlra- aet oldutunu, çönkil Amer:ltalılarm e&yledlfi bfT nutukta ıöyle C:leırril" 

Bertin 19 (A.A.) - Alman bafku- Jer alan y~ emıiyetlnlıı rece tut'aktır. Ada kuırlJlarm geç- hat ede!'. Geceleri hava eclt berraktır malzeme yardmu hUtine delil. OM'- tlrr 
mandanlığınm tebHtt: '*lan Mlmnn D.nfmdan JaPll8ll tlll yerdedir. Benede TaS11tl olarak ze BUbeesa mehta.ph geceler cot ı• PJılllD& harblne lirmeie m1Uılmarll t>u- •Alman kayıpları en •taiı d~ 

İngiltereye taTP yapılan muhare- Jal'dımlmı kllbul ~. g1ln b8lrga hüküm l'liier. Qdınlık olur. · lundutannı ~. mil:ronluk bir yeken tutmuıtur. l'V 
bede Alman muharebe tayyareleri dftı1 men ordusunun en ft.j lı:ıamma R-' 
88Ce Ingilterenln cenubu p.rld ahll- • ., ı. 

:lerlndeki Umanlar.ı bombarchnwı. Macan·stan • v anıc. me ILu•l'ar Amerı·kada A h tt toprakları mezar olmuıtur. Bunu•. mtııer ve buralara& yangınlar ı;ı0r- ı u ı t.- D • vrupa 8 1 ~erelier Almanların bagiin iyi tedti' 
~r. Dtifman Alma.n topraklan edibnit a1tı milyonluk bir or~ 
tzerlne akm yapnamıştır. Bulgan·stan b. . fil Ak malik olc!uklarmı nazan itibare ... 

'-ovuet teblı.Jı.ı' Parti aam:ıedleri ır ın 1 a ı llkkinan 1942 Clen ıqalclağrnuz llzundır. Amerika Dirl ... 
.;, .., 5 ittifakla aeçildi1er •a..!L__ .d ali[ ClevJ.etlerinden yardım sö_. 

Moskova ıt (A.A.) _ Bagtn 6lie B. Filof'an Sacla-+....: luuareD yem~ ftlllla Ye B~ Brjtanyaya k-" 
ittrl e§fedtl BoTyet tebllğl ' ~..,. Milli Müdafaaya .--1--- .L.1- _..: 1 <lcvam ettirmek ve aynı %f." 
18~19 m.+~rbı gecesi tı~ ziyaretine eliemmiyet Ankara 19 (A.A.) -Bot kalan Atrı y-~U .. ..Je79Cea n<la Avrupaaıa zulüm gören ısO 

.... _ mebullltmı metn torReneral Ke bir fabrika havaya. uçtu ı,ıı 
bdırüt.ünMuhaeepherebelÖOJUiler e&b"'--~~_!~: Veriliyor mal J)ol'Pan,'B~ecıt mcbusl .. l'..·na K ... : lııailrcmli:ı& IMJkııu idare ebnek ~-

~- ......,,......,. " 1.l5U " 'ftellF U CA.A.) - BerUn ~. milyonlara terettüp etmektea-
eephes.lnde şiddet.ll olmuft,ur. Sov7et bil büyük elçisi Memduh Şevket Esen- S... • Joae 19 (A.A.) _ (Cali· Tllıtife De Avnıpa ~ demtr- Ra-:ra miicMleley~ devam ec:liyof• 
tayyareleri fena hava şartlarına ra~- Sofya 19 (AA.) - Siyaat B.1- ::~ =zl~r~~ ~la~= fornia) San-Jcue magnezyum fabri- yola mllnakalAtınm ı tıllAnun İtgal edilmiı .Aıvrupanın sefalet ~ 
men, teeaatle c;a?'J)lfDlakta ye hava gar mahalili Batvelôl ve Maarif bu.sl .. lh·-a emekli korgeneral Ali RJza. kasında mütibNı bir infilak TUkııbuJ- 1942 den Ulbalen yeniden tıe.ı. edllt- ğınlan arasından veni bir kuvve.t 
kuvvetlerimiz diifman :tıtaıanna ağır N Fi fu, B d ha · ..., ... , "" 'L:4' 
darbeler lndlrmeıı:tedlr. Yatnıur ve azırı 1 0 n u apeıte ıeya tUıe Artun.kal ve Mardin mebuslu~una da mu§tur. Fabrika memurlan, ölen ve eettnt blldlımettedlr. çüimali heredir. Bu, dinamik U:-
lnşa rağmen pllotlanmız batkuman- büyük hlr ehemrnb'et eıtfetmelite eski 'Burdur mebusu HaUcı Onran, 19 yaralananlar olduğunu, fakat fimdi· ituvvet haline gelebilecek olan bit 
danlığın kendilerine verdltl vazltelerl n bu aeyahatin yalruz Bulcar Maarif ilkteşrln 1941 pazar giint\ yapılan fn- ye kadar bunlan saymak kabil olma- layaırı cercyanıdır w diiıaya ~D~ 
yapmaktadırlar. Son 28 gfin içinde Nazırının Macar Maarif Nazırını zi- ~~~~~Rdl olarak ittifak- dıiınr söylemektedirler. Tedarik Tıganrog eAIHI Jınt btr kuvvet bunu dorGurant~ 
caıer1ettnlnbce1nup ba!?_.~1 am5~düde fa.- yaret ctnıcaiııdcn ibaret olmak.la kal- edilebilen bütün hastahane arabala· 9QUJ eU:ttt. Bu eereyanın lrazı ,...., 

ta~ar:si ul~a~ant'';~r :b'my~ mıyarak, aym ~amanda &&sar Bat· lran'da n kaza mahaJline gönderilmittir. t d•tdi ali'otaj llarckctkrinde görü)üyof· 
baf1f tank, 15 zımıı' otomobil, e zı'ı'hll vekilinin Macar 8.fvekilini ziyareti . 1 o milyon dolara inp. edilmit zao 8 1 Bu ,.,.. harelie~ ar1'-.ndan kit" 
sığınak, 10 köprü, 40 top ve 18 tayya- demelt elduiunu beyan etmektedir- olaa hu lahrikanm müdafaa tqld- le t.alinCle hareketler gel.eceli Te İl'' 
re karşıtoyma t..\p mevzlt ta.hrlp et- )er. Gazeteler, iki Batvekilin üçlü fngı1İz ve Sovyet kitala· l&tı hlwmndan biiyük bir elacmmi- (Bat t.rafl ı lnd W.ede) ywn gen:oıl"yecekrir. 
mitler ve sekiz küsur piyade tabul'll misak nMina.ebetile Bulgariatanla Tah , t hr ,.. nrdı. Fabrika itl-8"e bati,.... cı-~- Romada 
De 18 motosikletli tol hnha eylemiş- M.can. a.lak d • d .. n ran 1 a ıye yala •ne.ak iki ay 01...,tu. Mapeı- oal1l9 
ıenıır. tanı a ar e en ıaese • ediyorlar Y1llll i8tiMali lcha Dalı devletleriaCle Roma 19 (A.A.) D.N.S.' 

• • lerl ı6riltmfiı ~1duklann~ ve bu -1- J.ol miktarda lMdunan Mı madde bet ı&nare dtltGftntıotftr. Pike •n.t AJıı..a orta eltW dok.tor ~ 
Jtafyan tab/ığı • münuebetıJe e.Jaarıatanla Ma- Ma•o.• f9 (A.A.) Tw lcalılaadmak 1c1· Ba 1 fimdiy tanarelert teı .._mıerı, SoVjtıt .ııra .-.a. Bükr.,._ Roma19 

•d.tanın ild müttefik it.aline gelrait ajama te'Wil _.orı ~ le bd , ta ı. • . ~ • • menlleline, bataıJalu'& Te kıta • ~ Delder Clodia• .._., 
llo- ıt CA.A.ıt - t&alyan ordulan ow.kLmrıı Y11Zmaktadırlar. iyi msı- ~- it.,. llrMIMa .lw m&e· ar ticarette tathik edilmemı,ti. cemmDlerlne hlcuı ederek. htptlm ra;d&iki l li Wr ~ aptlll1ll' 

1lllUUlll brargihmın 504 numarala 16-at aln sı*filde öireaildiiiae _-.. ol.-L -LLL___ LılAL-~ alır ıaylat v~r. Yalms blı ay 1 
Y 

ıe1*1f· - naa -..:ıowanm1 -- p• ],. d" da tek blle1IDl emamıda, 2S top mnzU tıT. 
--~ıı ş ... , ....... _ tare. Macar BapekiJi yakında S.E- lllUdMnce lngı"llz IH ~yYet kıtaatı. m an ıya termo- tahrlp edllm4· _,. ha.sara --tıı- 611---------~~ 
~·... ve ar,ıu ~-tara ceph~ ı L n .. 1_ B k·ı· · • ,,____ T L ___ ._Lif- • • • .~,,- ~· 
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Bütün tayyarcleripılz Jıareket üsle- niq büyült bir kısmı lngiliı1er tara· ,,ıaJu.d. ~b•• ıe1-eiiai ~ ları bir 1'açuk naİly0tt tomleıı fazla· ler 18 llktıqr1ade topJeM!a U tan.uıe 
11ne dönmüşlerdir, fmdan 1tullanrlabilecel:tfr. venMldedir. ,. balii obmalt-. ,~ 

•• .... ıı? 
Nazun Nar isminde bir karii· 

miz aoruyOT: 
- cSeni göreceğim geldi> ıve 

cSana aörcceiim .,dcii> lstan· 
bullular arasında bu iki ıeklin 
de kullaru]clağına ruladım. Ha11· 
gisi doğru) 

Cevap: 
- Birinci ıekil fuih olanı· 

dır. cScni göreceğim geldi• 

demeli! 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

İnsanlarin en bahtiyari 
1 

~ Clostum, kimbilir hangj do
'-rnbaç1ı yolda gelip eline geçen 
- f~beda h~li eeki tarihli - bir 
~la ıueteainde okuduğu ıu latif 

Cefayı anJatb ı 
••aıt 

Cb8e~ediye memurları, Londranm 
) .,., Crou denen mqbur Clört 
;: aızuıda bir zemin kabn kapısını 

lllıfla.r. 
Bir ihtiyar açmt1. 
Mütehayyir bir yüzle: 

.. - Ne istiyorsunuz benden? ••• Bu· 
~ıuı hizmetçilerim mezundur... Bq-
q ~ 1 ar sefer gelin. 
• Ve, kanadı suratlanna kapatmak I 
lıa~. Berikiler meydan vermemi§· 
er: 

- Olmaz efendim... Kayıtlan 
taınıunııyoruz. 

- Hangi kayıtları .•• 
•• - Size de vesika vereceğimiz 
IÇUı,., 

- Ne vesikası? 
- Ekmek vesikası .•• 
- Ne münasebet? 

1• - Ne münasebet olur mu? .. Ma
l Uzn Ya... Darlık var •.. Erzaksız ka
lrs111ız. 

- Darlık mı? ... Niçin? 
- Bittabi... Harp dolayı.sile ••. 
- Harbi de kim ediyor, kuzum ••• 
- Biz, yahu .•• 
- Allah Allah ... Kiminle? 
- Almanya ile... Çıldırdanaz mı? 
- Neden Almanya ile barbedi-

>"0tınuıuz? 
- Hitlerden dolayı. 
- Hitler de kimmit? 

hak- Bizimle alay etmeyin ... lıimize 
alım ... 

b '""':""" Vallahi alay etmiyorum... Ha-
ttını yok... Esasen ben alay ede

cek şahsiyette bir insan değilim ••• 
Atirnim... Kırk iki kitabın müellifi· 
)'' un .•• 

Bu sefer, memurlar merak edip 
1Ualler yağdırmıığa başlamıılar: 

... - Ne alimi! 

Karilerim izin 
mektupları 

Karanlık bir sokak 

Kurtuluşta Bozkurt caddesi üze 
rinde birçok yeni apartıman ve 
evler inşa edllmlş olmasına raıt
men burası tama.mile bakım.sız 
kalmıştır. Belediye şimdiye ka
dar buranın ne kaldınmı ve ne 
de ışığı Ue alakadar olmuştur. 
Yazın t<YL ve topraktan geçllme
si pek miişkül olan Bozkurt cad
desi kışın geceleri korkunç bir 
hnl almaktndır. Bu semtte otu
ranlar geeclerl knranlıktan hlç 
bir tarafa çıkmamağn mahkflm 
oldukları gibi akşamlan da gü
n~ battıktan sonra evlerine gi
debUmek 1<:in her türlü tehllkc
lerlc knrşıla.şmnktadır. 
Şimdiye kadar caddenin tenvi

ri için Belediyeden birçok rlca
lo.rda bulunulmuş olduğu halde 
bir netice elde cdllemem~tlr. 
Belediyemizin bu ışın tekrar tcd
kiki ile caddenin bundan fazla 
ışl)c.sız bırakılmamasını mlihlm 
bir halk kütlesinin sclftmctı na
mına tekrar rica ederiz. 
ICurtulaş Bozkurt Cad. saklntel'İ 

l- J 
- Çok eskiden beri iyi terbiye 

gönnüı insanlardır. Kendilerine: 
«Size bir ıey sormazsam ağzınlZI 
açmayan!» nezaketini telkin etmiş
tim... Bu mevzuda da riayetkar ol
muılar, görünüyor. 

- Gazete okumaz mısınız? 
- Tekmil tetebbüüm ancak tarih 

üzerine tekasüf etmiftir ••• ikinci Eh
li salip seferinden başka beni alaka· 
dar eden bir bahis yoktur... Lakin 
acele itim var, beni lafa tutmayın ... 
Hah iıte, uıağım da tatilindmı av· 
det ediyor •.• Bir §ey lazımsa, onun
la konU§Qn... Allahaasmarladık, 
baylar .•• 

Ve, böyle diyerek, hususi asan· 
sörüne binmİf; kütüphanesinin yo· 
lunu tutmuş • 

••• -Tarih. 
- Sokağa filan çıkmaz mısınız? Her halde, dünyanın en bahtiyar 

Nerede çalışırsınız? adamı bu olacak... Hatta yalnız 
- Oturduğum zemin katının alt 

1 

dünyanın değil; gelmif, geçmiş bü· 
kısrnında mahzenler var Oralarını tün İnsanların... Zira, elektriğin, 
•enelerce evvel evrak h~ineleri ve tayyarenin, radyonun, kaloriferin, 
kütüphaneler haline getinni•tİm... a$ansörün, telefonun, mu&luklardaaa 
l:'ı ""1 ak b'd • ilh ilh "-ttSer zaman orada çalıtınm... ak~ 11c su~un, ~ ~nm 

.• - Nasıl olup da bombardıman vesaır ~941 nunet)enrun ?'~vcud 
eurültülerini duymadığınız böylece b~~un~u~ bu asırd~, .-. kımın~en 
~lll§ılıyor... mustagnı olarak, kımuu kullana· 

- Nerenin bombardımana? rak yaııyor. Btma rağmen 1941in 
• - Londranın, a efendim .•. Fakat harp felaketinden d~ği~ müteessir 

hıç kimsenin ıize bu harpten balı- otn:ıak, ond~ haben ~ile ~ok::· ? 
ıetrnemesi ne türlü izah edilir? felaketten kı. Hotanto dakı koylu

- Münzeviyim... Eli.lemle gÖ· ler dahi, do!ayasile • m~tazaı:rır ol-
liİfrnem ki... muşlar, heyecan geçırmı.şlerdır. Mı· 
• :- Ne ver, ne içer, neyle geçinir- sır~~ki Sağır Sult~ r~d~o ~abt;r· 

•ınız !.. . Bunlar için, insanlarla te- lermı, gazete havadıslerını alaka ile 
tnası lazım. takip etmiştir. Londranm dört yol 
. Alışveriıimi hizmetçilerim, ağzında yaşayan alimin ise bütün bu 
ıradlarımdan para toplama ve talip· dönen kavga umurunda değil. Ate
leriınıe temas i,imi de uıağım yapar. tin bir çölün ortası~da v~a ağa~ına 

- Peki, onlarla konu§maz mısı- sırtını dayayıp sCTın serm kestiren 
nız? bir bahtiyarın sükunile, ancak ken-
• - Hayır ... Uşak kısmile bir cen· dini ilgilendil'fm bir ifle uğrqıyo~ ... 

tilrnen laubali olur mu hiç! • 1_941 de yqayıp 1941 h~b~e 
- Onlar kendiliklerinden size bıgane olabilmek!... Saadelm zır· 

h~bi haber vermediler mi? vesi! (Va - Nu) 

Y erebatan caddesinin medhali 

~KŞAM Sahife 3 

Atiliili~AJMl~ld lflR U:n•r ç:.rp• cila il 
lüferlerin 

karşısında! .• Dünkü lig maçları 
Geçen gün dört tane lüfer gör

düm, dört lüfer balığa! •• Vakıa bu 
balak kıtlığında onları gözle göre
bilmek de bir muvaffakiyet... lıte 
ben bu kadanna muvaffak oldum. 
Bahsettiğim lüferler bir balıkçı d:ik
kanamn delikli mermer yalağında 
yan gelmqlerdi. Dünyaya metelik 
vermiyorlardı. Hayatımda bu:ılar 

kadar mağrur, burunları kaf dağın
da, azametli mahluklara ras gelme
mİ§tim. Adeta İnsanlca tcp~dcn 
bakıyorlıırdı. Bu hali görenler «Eş
refi mahlukat» deni1en biz değil, 
onlar zannederdi. Ne caka!.. Ne 
yüksek perdeden duruı!.. «Hay
vanlar imparatoru» diye anılan as
lan bile onlara nazaran pek müte
vazi kalırdı. 

2 - 3; lstanbulspor, 
mağlup etti 

Beşiktaş, Galatasarayı 

Fenerbahçe.vi 1 - O 

Vefa, Beykoza; Kasım paşa, Süleymaniyeye; 
Beyoğlu, Taksime galip geldi 

Lig maçlnrının dördüncü hafta mü
sa.bakalnrma dün Şeref ve Fenerbah
çe stadlannda devam edilmiştir. Sene
b:ışındanberi güzel bir maç tn.klp et
mek lmktınını bulnmıyan futbol me
raklılnn dün Şeref stadında yapılnn 
Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasın
da bu tmkfmı tamamlle bulmuşlar ve 
doya. doyn zevkli bir futbol maçı sey
retmişlerdir. 

Futbol tekniğinin öldüğünü ve artık 
zevkli bir mrıç görrneğe imkan olma
dığını ileri sürenler dünkü maçta bu 
iddlalannda haksız olduklarını ''e ta
kınılarımızın, istedikleri zanınn pekfıld 
oynıyabileceklerlne şahld olmuşlardır. 

Bu mühim müsabakanııı neticesi 
bütün tahminleri alt üst eder bir şe
klide nlhayetıenmtş ve rak.lplerine üs
tün olduğu kabul edilen Galatas:ıray
lılar, rnkibl istihkar etmenin acı te
cellisini ınağlfıbtyctle ödemişlerdir. 

Fenerbahçe st:ıdında da bir nnlnşn
mo.mnzlık nettcesi zayıf bir takımla 
sahaya çıkan Fenerlller İstanbulS}>O
ra mnğlüp olmuşlardır. Dlğer maçlar 
normal şeklide ııihayetlenmlştir. Şe
re! .stadından başlıynrnk maçların 
tafsilatını veriyoruz: 
Kı\Sll\IPAŞA 5, SULEl'l\IA.."iİYE !? 
Şeref stadında günün birinci maçı 

Kasımpaşa ile Süleyrnanlye arasında 
yapıldı. Kuvvetlerin müsavi olması 
yüzünden çok heyecanlı geçen bu ma
ça her ikl tar:ıt mutad kadrolnrlle 
çıkmışlardı. Hakem Samlnln idaresin
de başhyan oyunun ilk anlarında Su
lcymaniyelUer çok canlı oynıyamk 
hfı.klmlyeti aldılar ve bu sırada. bir de 
gol kazandılar. Bu sayı Knsunpaş:ı
lıları harekete getirdi ve yaptıkları 
mukabil akında kolaylıkla beraberliği 
temin ettiler. Oyun bu sayıdan sonra 
mütevazin bir şekli aldı. Karşılıklı 
hücumlar arasında geçen devrenin 
sonlarınıı. doğru Siileyrnanlyeliler bir 
kargaş:ılıktan istifade ederek lklncl 
gollerini de yaptılar ve devre 2 - 1 Sü
leymanlyc lehine bitti. 

İklncl devreye Kasımpaşalılar çok 
enerjik başladı. Muhacim hattında 
ynptıkları de~lşlkllk derhal tesirini 
gösterdiğinden, Sülcyrnanlye kalcshıl 
çenbcr 1çlnc aldılar. Bu sıra.do. Silley
manlye müdafaasının sebep olduğu 
blr penaltıdan tekrar beraberliği te
min ettiler. 0yUn bundan sonra ta
mamen Knsımpaşa hfı.klmlyetı altına 
girdi. Süleyrnanlyelller bozulmuşlardı. 
Bu tırsattan çok güzel istifade eden 
Kasımpaşn, Hüsameddin ve Şeref va
sıtaslle üç gol daha ynpara.k maçı 
5 - 2 kazandı. 

BEYOÖLU 2, TAKSİM O 
Günün ikinci maçı Beyoğluspor He 

Taksim arasında yapıldı. Hnkem Ferl
dunun idaresinde sahayn çıkan ta
kımlar en kuvvetli kadrolarını muha
faza. cdlyorlo.rdı. Oyundan evvel yü
rütülen tahmJnlerln hepsi Ttı.kslın le-

genişletiliyor 

Yanlarına yaklaştığım z.amnn to
parlak gözlerinin İ3tihfaflı bakışları 
yüzüme dikildi. Bu bakışlar da beni, 
halimi, kıyafetimi kendilerine «m~
teri» olarak hiç de beğenmedikleri
ni gösteren manalar vardı. 

Bir ara karpmda bnlıkça ~yle 
konuttular. 

Lüferin biri beni kasdederek ~ 

Diinkii maçta Beşiktaş kalecisi Mehmed Alinin nefis bir kurtarışı 

- Aa. .• Güleyim bari... Lüfer 
satan almağa geleni gördün mü? 
Sevsinler!.. Galiba adamcağız bi
zim fiat etiketini okwnadı ! .. 

- Canun belki parası vardD' ... 
hine idi. Fakat müsabaka. başladığı 
zaman Beyoğlusporlulann çok güzel 
oynadıkları ve yürütülen tahmJnler 
hilafına Taksim kaleslni sıkı.ştırdık
lan görüldü. Üst üste tekrnrladıklo.n 
akınları durdurmak için Taksim mü
dafileri fazla enerji so.rretmek mec
buriyetinde knltyorlardı. 

Nihayet 5 1ncl daklknda bu hücum· 
ıar semeresini verdi ve soldan yaptık
ları bir inl.şte, solaçıklannın sıkı bir 
vuruşu lle ilk gollerlnl yaptılar. Bu 
sayı Taksim oyunculn.nnı harekete 
getirdi ve üst üste yaptıkları hücum
larla Beyoğluspor kalesini tazyike 
başladılar. Bu sırada yakaladıkları 
müteaddit fırsatlar muhaclmlerlnin 
acelesi yüzünden netlce vermedi. Dev
renin nihayeti.ne kadar To.kslmln hü
cumu ve Beyoğlusponın canlı müda
faası arasında. geçen oyun. zaman za
man çok heyecanlı oldu ise de blr 
türlü gol kaydedilmedi ve devre 1 - O 
Beyoğlusporun gal<füesile nihayet· 
lendi. 

İkinci devreye Taksim çok enerjik 
başladı. Sağlı, sollu yaptıkları akınlar
la BeyoCluspor kalesini çenbcr içine 
aldılarsa da blrlncl devrede olduğu gl
b!, muhnclmler kale önünde mütead
dit fı.rsatlnn kaçırdıklarından bir 
türlü netice alamadılar. Buna mukn.· 
bil Beyol';lusporlular nrn.da sırada hü
cum yapmalarınıı. rn~n rakip kale 
önünde daha fazla tehlike yaratıyor
lardı. Neteklm Beyoğlusporlular 30 un
cu daklka<ıa penaın<ıan ikinci gollerl
nl de kaznndılnr ve maç bu §ekilde 
2 - o Beyoğlusporun galebeslle bitti. 
BEŞİKTAŞ 3. GALATASARAY % 
Haftannı en mü.htm kar.şıl~ 

Galata.sarayla. Beşiktaş anısında. ya
pıldı. İki takım saat 15,30 da karşı 
karşıyn dlzlldlğ'I zaman şu manzarayı 
arzedlyordu: 

Galatnsnrny: Osman - Faruk, Sa· 
lim - Musa, Enver, İ.small - Hikmet, 
Arif, Mustafa, Eşfak, Gazanfer. 

Be.şlkt~: Mehmed Ali - Yani, Fey
zi - Hüseyin, Memduh, Çaçl - Sabrl, 
Kemal, İbrahim, Şii.krll, Eşref. 

Hakem: Şazi Tezcan. Acaba bir odun tüccarı mı? •• 
Oyuna. Galatnsarnyın ortadan yap- Bu söz ÜZef'İne lüferin en cılızı ve 

tı~ bir hücumln. b:ı.şlandı. Ra.klplerl- en küçüğü ıöyle cevap verdi: 
nl ?n.yıf bir kadro ile yakalayan Ga- - Odun tüccarı mı?.. Ne ge
l::ıtasarayWnr hücumlannı sıklaştır- zer! •• Ben taparım onu ... Mulıarr.ir
mağa uğrnşıyorlardı. Beşlktn.şuı genç dir. Gazetelerde yazılar yaz.ar ••• 
muhaclmlerl dördüncü dakikada Ga- - Küstahlığa bak sen... Demek 
lntasaray kalesine mukabil bir hücum öyle iken lüfer yemeğe kalkıyor 
yaparak Osnıanı epeyce lcor'kutt.ular. ha... Ne kendini bilmemezlik ya
Oyun tekrar hızla devam ederken , 
Sabrlnln güzel bir ortasından Şükrü rabbil .• 
fevkalade blr kafa vunışlle hlç bek- - Doğrusu bunun sanki alacalt
lenllmedlk bir znmanda Beşlktaşın bi- l'tUf gibi bize dik dik bakması unu
rlncl golünü ynptı. Bu Gol Bcşl.ktaşı rwna dokundu. Ayol biz bir muhar
gayrete getirmiş, Galatasaray müda- ririn tepetenha, ıssız midesine gide
!aasını da blr an lçln şaşırtm~ gibi cek ,ey miyiz? •• Böyle bir midede 
ldl. yapayalnız: bir «Robenson hayah• 

20 ncl dakikadan !tıbarcn Galata~- geçinneği hiç de sevmem!.. Canım 
rny muhnclmlerl Beşiktaş mftdo.tnası- -'-' D b. 
nı zorlamaıta başladılar. 22 net dakl- SunıD'.. ütün ır kere bir zenginin 
kn.da Mustafıı.nın Beşiktaş kalesine kalabalık, eğlenceli, cünbüşlü mide
attı~ı blr şüt Mehmed Aliyi gafil av- sini ... Orada muzlarla koyun koyu
ladı ve Galna.saray beraberlik sayısını na yatmak, şampanyalar içinde yilz-

( Devamı sahife 6 sütun 3 de) mek dururken!.. 
Önümde devam eden bu lüferce 

Puan cedveli 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. 

Beşiktaş 4 4 - - 19 3 12 
o. saray 4 3 - 1 18 3 10 
Fener 4 3 - 1 13 3 10 
Kasımp~ 4 3 - 1 12 8 10 
Vefa 4 2 1 1 7 3 9 
bt. Opur 4 ;ı l 1 :ı 3 9 
Beyoğlu 4 1 - 3 5 18 

konU§ma fena halde sinirime do
kunmuştu. 

Kendi kendime: «Vay ltüstılh 
mahluklar! .• dedim, öyle mi? .• Sim
di görününüz. Sizden ben nasıİ in
tikam alacağım ..• Eve götürüp sizi 
nar gibi ateşin üstündeki ısgaralara 
boylu boyuna uznthğım anda böyle 
terbiyesizce konuımıı.nm neye mal 
olduğuna anlarsınız. •• » 

Bu müthi, karan verdikten sonra 
balıkçıya lüferin kaça olduğunu sora 

_____________ ..; dum. O da bıılıklarının edasile ce-

vap verdi: 
1 ~I Süleymaniye 4- 1 3 :ı 16 

Beykoz 4- 1 3 3 15 
Taksim 4 - - 4 - 15 

Eşref mutlunun bir kızı 
dünyaya geldi 

Kıymetu futbol halremlertm.17.den 
Eşret Mutlunun blr kızı dünyaya. gel
diğlnl memnuniyetle haber aldık. 
Deniz ismi verllen nevzada uzun 
ömürler, ana ve babasına sıhhatler 
temenni ederiz. 

- 225 ! .. 
Lüferlerin cakııaının, azametinin, 

gururunun nereden geldiği..-ıi o za
man anladım. 

Maamafih fiati iptince dükkanm 
önünden uzaklaşan yalnız ben de
ğildim. Aramazda keDi f elli bir ta-

Arsanızın önünden bir yol geçerse 

kım insanlar, hatta üstü başı yerin
, de, tak kadarilar da vardı. Hep bir
\ den lüferlerin alaycı, küstah, mağ• 
1 rur bakıfları önünde oradan tın tın 
:I uzaklaşbk. 

Arsanız kıymetlenir! 

• 
1 

Cebinize bir tasarruf bonosu girerse 

Paranız kıymetlenir! 

• 

~I 

( 

Dükkan önünde yalnız bir tek 
kahraman kalmqb... Ve zannede
rim o da lüferlerin tahmin ettiği gi
bi bir odun tüccarı idi.. 

Hikmet Feridun E. 
•ttHIHIUllHtfHIRHIHltllttlHHnfffııı11m1111unnu11ıa11..-

Bir otomobil tramvaya 
çarparak hasara uğradı 

Bc:lediye bir müddettcnberi Ayaaofyanın karşısına gelen Yerebatan sahrıncının girilecek~ açmak.tadır. 
Burada bazı binalar istimlalc edilerek yıktınlmıştır. Ayni zamanda Yerebatan caddesinin methalinde 
bulunan ve bu caddeyi ikiye ayıran adadaki binalar da istimlak edilerek yıktırılmıtbr. Yukandaki re.im
de yıktırılpn binalar ve sokağın ortasındaki ada görünüyor. Burası tanzim ~c:lildikten ıonra güzel bir 
ıekil alacakttr. 

Bir tasarruf bonosu alınız 
Ferlköyünde oturan şoför .Mehme

dln kin.re ettiği otoınobll evvelki gün, 
~tlklAI caddesinden geçerken, Kurtu
luş - Eminönü hattında çalışan vat.
man Hasanm idaresindeki tr:ımvaJ 
arabaalle ça.rpı.şm14tır. Otomobil hasa
ra utraınıo. takat insanca zayi:ıt ol
mamı.otır. 

- Geçenlerde İstanbul Belediye· ı . . . cŞchirdc yıışamak 
ai Maarife bıış vurmuştu bay Am· bilgi işi oldu .. . 

..... 1 
artık bir 

Bay Amcaya göre ... 

.. . «Bu sebepten, okul program- • .. «Çocuklara Belediyo 
larına buna dair bir ders konulsun... öğretilsin ... > demiıtl .... 

Fakat Maarif Vek.uleti her 
nedense böyle bir dersi uygun bul
mamııl .. 

B. A. - Vah vnh 1.. D mek ki 
ynrtnın büyiıkleri de kendilerini as
falt - odun münakn~nsından kurta
ramıyecaklaı 1 •• 



rikirve 

Eski vezirlerin serve 
ve debdebeleri 

Marcıuia ele Nointel'in, Merzifonlu Kara Muatafa
pqaya dair liyihua - Mihrimah SaJtanin ko
euı, aadrizam Rüstem paf& -ve laayret fflici sma· 
sinliii - Eski vezirler, ;w,.ı .e J.Qalia aü•enil· 
mez, dayan•kaa 1971• oW..S- - ~ Wlea ...ıt. 

tetem ft biçare &.ilenli. 

Yuaa: IZZU llBLIH 
l!!km bef mılrel .. f, D6rdlnctl 8ultan dul ... -- Jı:mM. et ..... 

lldımed dnrlnde larb seJen. lllm Dd anlllm w at J ' 7 M ~ 
ADtolne OallaDd'm bl'ftJetlne w Tir- balmw. Pr ı c• il Pi O " ~ 
.ı,e'Je dair J'1l2IWDellne b&ReWkten • da antre. 
mnra. UDJ&D b8 llabll ltaP&Uılmıl 
llGJlema.&lm l'abt •flllı• ıwre On 1 IU: ~ te _.,.. lllD 
elr olarat bea\mlf ahlfeıerdl (llar- dıllft tılbB t9dlft w 1ııut11 ıld ....._ 
qaia de Molnteı•ın._ Pad::!_e ~adılJ ıan ıom • sllb deD8'B at J'fllrden 
IAylhalarda> dltta.., ....... - par- ful&~ ftl'dlr. 
çalar daha buktum; bunları lrarllert-
me btldlmıelı: bevesmden IL'endlml ~ .- . 
alamıJ'Ol"UDI AlaJlar: ....,., biri ._.., w ._.. 

Marquls, Mıenlfoalu Kara 1ı1'*8.fa teri DeUlıeftlen mlbilıtllp tlı:l huml 
pqa'Jl ve san.Jmdatl lhıı.unı - 16'14 alay Dblbld!r. Bunlar~ zam•nm
ıarlhlnde, yani papnın sadaretJnden da efeoclllutnden QnJmaz. Hw lin 
W aene evvel - usun uzadıya anla- pepnm aıaJJDda ft ~ '* 
t.ır. sefir, bazı \tirkçe lslmlerle tabir- muhafız böltlk betler. 
Jerln tellffu~u birçok eenebller gl-
bt, ranhf bllfr; Kara Mastafa'nm, on Nolntel, Kara lıhlC&fa pe19nm --
1tlı:iZ Jatında iten K6prtUI lılebmed umı ....a aa18 ft --' Gla.n ml
.,..._•ya •!Alanı• ataWe tntllabmı sacms. ,...,...u. 119dtph1 .,. dnlet 
.orllyeret hata eder; bununla beraber ricaJtnl araJUld& blN1 ederbD 
bizzat veya Ot.lland aranııda bir tl- cart otan tepifat uaDlrtnl aalattık
&ı.p vasıtaalle edindlll maıtmat, esti tan ..ıa. mubtellf ~ 
vedderimlain senet ve debd~ dealMt. aıpahk " ~· ftrl
mükemmel gösteriyor ve ta.rlhbnlzfn • ....-ı bemp le Hl.GOi Ural& 
- rrenklerce ıla petlte hlstolrh deni- 'ftnr. (Z.....U. .,. arpelılglar, pa.
len - •müıahede ve fıkra• fallDa.n .-rn ~ ha=edar w mlhiıdar 
JetD k17JDe\ll wtemıa& ftdJO'r. sti ena.ma da aldat JIDllal*.> 

Noint.el'Jn lılJtballnı, blras diisel
terelı: balln edelim: ....... ...alııl: t.e-e-ı'da bir 

.....,. .,. w .ııoe: Bdlme'dıl w 

Mae West'in hayatı 
Artistin oda hizmetçisi olan eski 

bir artist neler anlatıyor 1 

llae Wm&'ia - ıelllalıethAıa lılrl 
Koprülü Mebmecl paşa. Merslfon l&la7 ft llEI t1fUk; Llrialda blr IU'&J 

hanedanından Dervtı beyin ollU Mas- ft iki ~; Menlfon'da b1r Amıpa J.arbüaiı:a ..hep olduğa mobil si~ıken en iyi diifünd6ifiaü 
Wa'Jı genç J-.nda 1anına alda, •- ~. blr cıual. b1r bldıNteıı H bir bmw rat-- HolliYood" d d _ ela· .a J 
lltıtar .e m6hltrdar JaPtı " ...ıra- M·-· Ka.ptrl'• bir han bir ca- • • .• m una 7 er. 
te gel noe, PMlJtahm te9eceihlnil .ı .,. iu b r•m ~ maada wıdaa ~ artiltladee !mi de Mae boks maçına hayılır. Ba 
bsandırilcak ıaeılıdlenle bulUdar- ft11r1n ,._ ıtımll lillle tıJmeUD- Mae W.t' tir. Ba aıtiltin filimleri maçlara mJc m sider. Fakirlere yar
da. Aıulı: ondan .ama Kara Mutafa de -~ ftlllLll Ye cSart JOI Ameribc:la lMlJük rail>et görmek· elam etmektea hatJamr. Onları nle-
..u.a'nm ömrü - 1183 Viyana besi- m1lb1 lDcl a&m aJmak için bir ada- ~ir. rinde ziyaret eder. 
metl uzerlne Belgrad'da ka.Ulne ta- mmı Bura'Ja )'Ollamı.t. Mae W.t'in oda hizmetçiai olan Stüdyoda iki odadan mirekkep 
dar - şeref ve ikbal ıeıncıe seçti. l!l- Libby Tailor .,__JD!n IMıpta halt- Wr .wr.- ,....,.. 9n ..a-. biri = ~r:::r ~~ = Molntel, Kara Mutafa paşanm çıe- kmc:la bir nema mecmUU111da bir tmlet oduıdır. ikim de geniftir ve 
Je seferln.: iken sadaret DJmakun- 11' çefit elblRıertnl aıar: 15 samur makale netretmittir. ndelci gibi beyaz, Alhn ıarwı. yqi} 
1111 <yani veküetn ve nlha:Je' sad- ferace, 12 amur Kont(Jf, samur kaplı Libby ha makalede a.u.tin ha- Ye pembe renkli ~ ile doludur. 
ruaawt.. :e:rat, 1 xa:::n r:r:e· '= bab."b pı •retle aalab70r: Dtnnlarda büyük aynalaT nrdır. 

to Tepinlenel 1 

llEDDY LAMAR • CLAUOETTE COLI 
l.ARK GABLE • SPENCER TRACY 

Her W Bapmcla • MIJiftBŞEM ftlınW ..... 

MELE K SinemaSI . 

KaraSevd 
Dia,- - ..... .p.a.a: CECh 8. de 
• ._,. ,., ' if G.17 C.O,per. P..lette 

F--. Macl.W..c..a 
~ • bw....all el;.I llirl..-e& uema Cl1h17uma 

m• renlrl? 

Zafer Ordusu 
Ba bal'llraJI Y&BIN AKŞOIDAH UiMna 

._.. .. A ... -LE' de görmefe hazulaııuuz. 

ARABA.CiNiN KIZI flmle _,_ h ••un 

ŞARK sineması 
BU CUMA AKŞAMI 

Hl.IUllAJI SUDERMAN'm ....... 

Balıkçının Karıs 
( Die Reile Mela Tilait) 

OJaapnları 

hristlna Sönderbaum ve Fritz von Donge 
Ha7aba ~ Wr Wletl ..• Bir Wm bJhinW amaplan ... 

Dia:ranıa • llıii)oük iki filmimden huul..-ı ,.halle pl'OSl'&m 

Bugün Beı\ktaş G O R E L sinemasın 

1 - Gö .. lü Kahraman 
2 - Teksas Kanunu 

(Türkçe) 

Marquls de Nobıt.el, Mu.atafa pa- it.:~-: dlYan ka.ft= 10 .-de Mae W..ı'in famdöpm.bri olmak- ~dyoya kmdiai~!e birlikte side-ea'nm ytnnl aetlz JallDda, K6p fence 1 ç1111a ft7& lpeba mintan )a beraber ~ zamanda arti9tina. nnı. orada tuvaletine ~. 'Lea yardam ••••••••'ftlnuualle tesJln edilen •m•ı•••-" 
rGJI Mebmed pafa'Ja damad oldalu- w .;._ y.. W.t'ia ~diii cBen hir ederim. Mae ellerine ~- dildr.at ELHA 
aa, bmmm w IPne enel lldilllnt Bandaa .... ,,.., ... tlT ........ d ti'"• &limmd. ~ .-. 1-unla fazla mellPl olar. MRA SiNEMASI 
Mkledua de ıııa elbet ............ de-~ a.ar ..ur ~ w~ G8'd ı... fi" deki reıa- ha Haki Filillilerde ~ elw..ler ,.Wrde 
IUdlr. Her halde, Pft'k Mmlıll KGp- :ra · -'-'Ll-'-d 'IJ!_L,. , -•-1 
rülil Mehmed Plıl&'Am ve ıerek ..ıla- ..mfemin tekran idi. Yani arlistin ltfYCllKlenl'I en -tia - JUr-

rett.e babe•ını laUblAI eden l'U&l Ah- llarQula, pquun IOfaıda nadiren oda hizmetçiai nme.ini yapmflbm. 8'a eDmeler eti.iyoda danır 
med pqa'nm dalma teveccilh w mu- tonaltulmı• ancak bndlıdnl etJendl- Fakat aahnede bundan bafka birçok iki filim arumda 'bot kudıiı ıra
~ı 16rdtllil d~ur. recek blrl yara a&mıı açblmı aO,J- rolleri muvaffakıyetle bafardam. manlar 1mlll JibBJlltler ~pmaktaa 

( F..ID SakU78) 

Yeni memm t~ dalma Türkçe ve ilk vizyon ftlmlerl 
~ ilzere açJhJOI'. 

zaı OQI'-' Rüstem 
8'b-ik Türkçe Flllll 

Şarlan Jllefhur Afk •e kahramanlık etanea 
Marqula, hlklJeafne dnamla dft' ki: ler ft pepnm daliik mat- M .. Wmt bqiiı:akü 'bü ük artimt ol- hotlanır. Çahtbiı zamualar oduıa

Pa.p.nm dört odalıtı vardır; b111llar- ~==~er~~ na.azdan ~el ..ııned! uzun müd- daki ~bit bir l>i8iklete binerek b.-
10 Blılndtıeıpla Yarmld PAZAJr.l'BSI . ..... ~,!ç ~~ l~uı!:ı~~:; etmek, 111 okka et, UO okka plrln~. det beraber çabftık. Sonra o ileri nunMala ı~~n yhapar ..•. b" .__. 

__.. ,,__ va 38 otta -• 12 <*b - 12 otka "t" fil" · • '---la L!!- . e IUD ne et ettJ81 ır ter varaa 
Mu.stafa P&ll. ile nlendlrlnce a- ,_. --' iP ı, mı çevnmea~ --w :pmc:a uur · · • · °iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
daret lı:aymakammı h11ZDTUD& ça- IÜ&. 11 cMa mı, 40 otta mtan. 100 bütün ıiihl'eti artb. Ben küçük ar• o. da~~· Ka~alann pıı~ ~ 
lu'dı ve henüz Do )'l.l1Dda balunan c*b ..._, 11 oldm. bh•. '19 taTU. U.t kaldım. BIY'lft .. nı hiç hot sörmez. daima 
atnel kerimesini lleri"..s bndlalne ve- • dftreln, ııı 7111Daı1a.- Geçenlerde Mae West'in bir oda İpekl~ gecelik ~·~· Mae West 
ıecellnl 8D)ledl. Pqa, lılrkac sin ..ı- ... himnıetçilıi arachjuu d.qdum. 0 •· g~~likle daha •'1 uyuduiuH ka-
n_,.,. şu MdlJıllıtrl J'Qlladı: Pren- DlnebWr ki On d6rdib'ıei Loula'nln d . . --L ... K .1!....!- ı..--- nıdır. 
- bet carlıe aıtı bobta elbı.. ft clliaJetli ve irfanlı Bt1't ~na- ra a lfllD ,._.. enumuae ._. .... r- - --- .. •••••••11•11•••••••••• .. •••••••••••••--•-
lıtr çift par~ tüpe· ftlldeal kilçük .ı olar da ......,._ ba dil te- dum. beni bu yazifeye alda. '7i 'bir Acı 'bir byıp 
Baaekl,e, mentq dlb.daıı w ttırt; ferrtlat aar. ea.nuJabm: BSt frenk oda hizmetçiai mİ)'im) Bu baıka bir Merhum poUa merlra JMalll'-
aı:lt:mm atltnlnesbıe iti bohça: ~ l8flrlerl Ja]nız slJUI 'fe lku.dl me- meseledir. Ben burada kendimden Janııdan tmanm meb+w• 
lıaJtaeıya ttt bohı:ta. aeJılıırle dell1. ayni wMa. ..-. delil. hanınumc:lan, onun hayatın- adll7e miam))bllahııdlll mıem-

lar için mb bir llem ayılan Şark'm dan babaedeceğim. ~ Asisin ""medıı " llllul'-1 
Kara -.&ala pqa'lllll ara,..._ 1nısuslyetlerb')e alralU')ar, hat&& ~- Ev...Jl ~-L d d ha 1 tıs orta ohla Tlıtııııe ~ 

ti acla"'lar ikiye unıır: tc: ve dlf ma- metli tltaplat n ata ..n'at ft eaerlıert • :ra-a 0 aan an 1 ıya- Bedia TaeUn ett. Tin Tl&ID Limited 
tyet. iomdekller: Bunedar; SUih- toplayıp memleketlerine götürmeti caı•"?· M~e ~~t yat~k od~ $rtett teblk m.-.,a · 
tar; hll'a.Uere ~ lt1 Çubaclar; vazife blllrlerdl. kendı zevkine ıore tanznn et"?iftir· HSl'ft 'JDll, 
Mühürdar, pcpnı• lı:aıtanlannı, tu- Kara Mustafa pqanın .ervetlne ve B·ırada beyaz, albn aarw, yqal ve pelt ıaç yqanda vefat etmlftlr. O.
falını ve mll!'U9. hançerile tama11nı deMmell -.tıarma pUnoe, bunla- açık çilek renkleri çok iyi imtizaç nu.l ~ puan.l slntl .. , 
tqı.yan Kaftancı; Kllen:lbap; Kabve- ra ~ haJ'm etmemelı: lblmdır: Mu- etmittir. Mae. umumiyetle zanneclil- 1 dıt lfteuııat VaD Kalalı caddeli 
elbql; ıı-.tıreiMtl: Bırtktar; bYult- aa&m '11' İmparatmtlllu mutıalt iinin abiae ol..k afak tefek bir Kille ..-nımanmc1an ~. 
Jan batan Sanqı; Şemd•neı; See- emirleriyle J'lrtltıen )llldtphlarm ft· kadın oh=Mle ı...her etrafındaki •• 

ann akşam SUMER sinemasınd 
Hollpood BilWlil Y.U DEANNA DURBIN 

G L O R i A J E A N'ı 
Şu1ı Krala BING CR OSB Y 

a. beıaMr • defa .......... opedWlen 

YILDIRAR ŞARKiSi 
lıhlecliler. moclena pdnl... fiheiwle ~ 

yw 'MZ' IJtJlll llOTOlt ltEVOIO 
Yara ....... icila ~ en.W. aldumaz. T.W..: 42151 

aded: Kitapp; Dlvttfl: ••dillere ıılrlerl de blftr t&;a hilttlmdddı. enanın ~ok büyük olmuını ister. AÇlk teıe __ • 
lııüan Matıamaca; Sofracı; Jled)er- Korıalrlan. maiyetleri, Ja4&Jlllan, da- Mesela lavanta fite]eri boya k R•fH artma ~ "'•••••••••••••••••••••••-
llap; Ram ......... ; teılA..,,...; Tır- ba dar m1Qu&&. efendUerlnln ara- kutul l»kfikl . . . ' bir& ' 1= •fllmlll lll*Mllll& ~ P* IO• 
._(O amanın menldlıtll). PMla )Ula,~" baJat;ma bemerdl. an ermuzm aç • blr N1Dan4& .....,_ Buet1 b&S-

elarü. J1s J1rm11ııet l(ıolle•. Kara rs ı ı •• r...- • ...._ WJiklıBr. tanMl baı1d cemaıaı cın 'J!::':, Jlo.. 
IJ!mdl .ftSlrtD dllU'ldalD 8dallllannı mıcln ' ,.. • -- •• •• Mıae ............ bla..Jtıunı ~ ... oper&tnril .,., Xbmı ft 

..,..._: JWaya ı.er. BOJtll 'ftırıbi.. ~' ~--~ de Moln- taiı içinde eder. Sırtına dantelli l»ir mlltm ba7 Cl.ıtp ile ~ ve .._ 
el; rı ı t11111a: Kapm• ~ ;,~ -llU& 8anla 8IJIJma. ıd LLL .-. L bkJ J1'irs • lllıilıim ~•lara alı!lllll •lrlt6rtl .... 
mihiın itler lcln araya JGlllWl ft -• adrllaım ltll&em s-pmm nzifem kendi.ini neteli bulundar- tenJs •uıtaslyle lblllını rica ederim . 
............ laadltltibal pUra ~ PeoeTl tadalDde )imik ....... ... L • • ol Yalola Kilit .... ,,... ........ 
çt; kırt arae ve otus altı •Jlaln bati CltulQdı. Kara Mutafa ~,.. fakir maıdır. Nefellİ ,._._ mazu ~- ._. 'l'lllaaltQI• 
lmrahur. Veld~· y1rm1 bir fU'Üla dJJre acırdı! IJu b1rtae ratama bala- lıpmaz. Kabwalta olarak mqya. ..- ~----------... 
1f ..,_· Abt*ıll' 'ıan 10fnıa ft 1111: .. VWM' , m •UN- ce lair dilim lr••=t1f .U.ek. Dir 
-.ıan: K~ ıaıııuma ıca- alldll lt'ran, llOOO tltap, 1'70 ~rta ~. ~ miilc •• • 1 
tada nlı:Alet tdta Kapm BIBükbafl' lime, 3ICIO bbM* atı, ııeo *" Lh•• tl• aoma .. .a•ıka 
Cmerulmıde Tezlrtrl petlHe, at be: ::n:o:r. -:-- ':, =· IOI ildıııahat eder. Sonra baap .au ı 
rinde giden eın Ka~ Ja}ıut bl- • m~ cık 1 

2 9 1000 ~ p.. B.r..ı. çok llCak ...ı. ...,_ 
rlncl 1mıf bende ve ardmdaD tıeıen bam ıümll. • n• 3 k ' aamellde .. ='ce ~r Sona pne I 
=:::1:ıı=: :- ıeoo otnHı: -Ye t'll ~ Wr ..:,,..,,. •• n ~onp uza-
rattar, Tulcular: P'ad bet muatbeı- .. : Mae. eobia 9kmaddcça evde 

S-mit bduılar ... Sevecek sene; kızlar •• bitün itak Ye - ....... . 

EMILY BRONTO'aaa me,l.m ,,. Mm. aeıiaden M • • ... 

Merle Oberon - Laureace Olkıiır 
taraf.dan laariblld e 'im tarzda yaratıbmt atkın laaldkt -..W 

aörmeie bazulanmız. • 

ÖLMEYEN AŞK 
(W 1ltl.erinı Heqhta) 

Bu perterabe akpmı büyük pla olarak 

SARA V sinemasında 
nm bqı; ını~ oadJJ'CınJn bafı- Bnt, '*1 ~ ..mrtmaın ootv. daima sabahlık.la semer. Ye boyan- Büyüt bir muvaffakıyetle 

m bul f111b1111miar .,. a.uteıifır) maz. Y .Jmz eokaia pbcaia zamma A l 
Pata tıer liln aftan detiftlrtr. !IQret nrld ınaDar q>· JIJJr, l.de- 'bo~ .ar.. Ş R K stanhul sıhhi mtielaeaeler artbrma ye eksiltme 
Her &J Hamedar on iki l&DlK ta altana~ dnnltJ I 411. Pab& ba 0..C,G)a mılteelcip ev itlerini .. z. komisyonundan 

(plraben) .. bir o tadar don bazııtar. edemi~ ftflılı w. ldlrhide mut- den ....-.. selen faturalan tedkik Sinemasında LeJU tıp taıe4ıe yurdu lıadrmelert için maa kasket 150 ıalom elbJlllll 
Her sene ~ otuz ta't'Uk, Çuha- =.::;.-=:,. '*,.::. ftrdı. Onlar ed.. Hıg' ı ...ııhıp :raMınr. Bua- c1enm edlJ•· 31 adet palton\11\ dlkllmr 141 nçlk elı:siltmeye konulmuştur. .. 
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SOZON 6EliŞi KU$ BAK/$1: 

Ormanların batın 
1 btiınaJ hiç bir sene odunun şöhreti bu seııeki gibi fıfakı t~t-

1\tta btaıı:uştır. Öyle ki şehir içinden dağ başına k~dar her ta· 
n~urı 'Ve oduncu lfilı ediliyor, hikayeler anlatıbyor. 

harbıne aid teknik izahlar 

F ransada harp 
mesullerinin 
muhakemesi 

Fransada harpten ve bozgundan 4 - Cep ve çember tabı·yesı· 1tıesJ ~1.rkaç gün evvel şehir dışında rastladığım, her nedense 
Sıotguegi tcrketıniş eski bir oduncu eline ~ç varan bir gazetede 
ttlurı:a ~ekiJen odunculann resimlerine bakarken arkadaşına 

daır §Öyle bir hatıra naklediyordu: 

ile b.:- Odun dediğin paradu oğlum para! Ben bilirim. Bizim 
~- 1~~ Odunculuğumuz var. Vaktile birine elli lira borç etmiş· 
-uatt lcide bir beni sıkıştınr parnsmı isterdi. Adamı bir kaç ay 
~ ~rna bir gün yakayı ele verdim. Alacaklı uzun sakalile 
itle ta~di: «-Ver paralanmı" dedi. Baş pannağınu ~i· 
le y : cı:- Yok!» dedim. Kafa tutsa kafa tutacakt1m. Öy
'ly:.ıl>lnadı. Yalvarmaya başladı. «- Çoluk çocUk ıuthibiyim» 
tl'dj n. kafam kızdı: •- Peki, ne yapalnn?ıı dedim. «- Bana, 
-...: 

0rtnandan bir motör dolusu odun kes. Hesabımız kapan-

~~trn adanını hali fena, nerede ise ağlıya<'ak~ dizlerime 

lttiştj ~- Düşündüm. Bu adam bana elli lira verip iyilik et-
._ p • ~ureğim kaynadı. Haline acıdım. Elimi omuzuna vun1p: 
~tıı tlu, dedim. Babalık. Senin hatınnı Ja.racağıma, gider or-

11 hatınnı kıramadım. Getir motörünü!» 
~·~ i gün baltaya yapışıp f'.Tkemlen onn.•uuı girdim. Ak
Ornı kadaı- belki yüz koca ağaç delirdim. JUotöriine yükledi. 
ltm and~n ınotörle denin• açılışını bir görmeli idin? Alacakhıun 
~ad Yetinde idi ama ben de epey yorulmuştum. O gece sabaha 
~a~ deliksiz bir uyku uyudum. Hesap silinmişti. Odunculu-

A.ı~e böyle başladı. Şimdi başka iş tutuyoruz.., 

~ . .\r~latan, genrJik günlerin~ dair hatırası bitince ayağa .kalk
'İıtıı adaşııe yola düzilldii1er. Cırnktıklan gazeteyi nldım. Re
"- ,.'re bakarken kendi kendime: <ıllatır kırmak bu oduncula
~l ergi, dedim:- mesleğeı ormanların hatınnın kınnakla başb-

• r. En nihayet milletin de hatınnı kırdılar.» 
~ Şevket Rado 

~e.A7~4' 
~---=:::ı-===-==-========-=====-====-=:=-====--== 
Aff)~eı:.ardan ses 

l Urık .. 
"•ber ı..ı gazetelerde efsımevi b.!r 

lJ çıktı: 
rıka 

Çc"ril Panı taraflannda yola 
b Cn bJ d • ~l:ı~ r Yer e yatan Azab 
tid,11 n kabri açılırken guya içe· 
8tı g,/~okunmayın bana!> diye 
Ç;ı'Pıl ll'lış, aldırış etmİyen amele 
lh._ vrııış, hastahaneye kaldırıl
~""'· c 30 l.'lıı al 1 eenedenberi topra-
~Octıi tında Yatan Baba ile çoluk 
~i>tii}~~un Uiptnze durduk.lan v 1..ışl,. 

bo-:tı:Pıl~n tahkikat her ne kadar 
tO.terc1· 1~ şeyin aslı olmadığını 
Çıktı~, ı JSe de ortaya bir sesin 

A rıı.uhakkaktır. 
Öliitı~ak .. bu sa çürüme:mif bir 
~t d' . ağzından değil, çürümü" 

ırın· " V '" ağzından çıkmııtırl 
Ttİlorma 

t.l\1aarjf V 1c~1 . ··~ l 
IJtr oku) ..• e a etı ogretmen ere 
Y erj d tını forması giydirecek. 
t n e b· ' 
•orına ır Karar. Ancak bu üni-
bak1trı gJrek renk, gerek biçim 
ttçiri)~~ an İnce bir tetkikten 
tııı\>t.iy ılcten sonra öğretmenlere 
l<ılebcc. edilmelidir. Zira bunlar, 
h~~ tıın gözünde öğretmenin 
~altrı t "e vakannı arttırmakla 
d '.tacak l .. .. d b. c l:ıcd.. • on arın gozun e ır 

....._ 
11 tesir bırakacaktır. 

Bozuk nesil 
Bir muharrir arkadaı, ıöyle bfr 

~trafına hakmış; solgun yüzlü, 
çökük avurtlu, cıLz ve çelimsiz 
delikanlıları, vaktinden evvel 
kanburu c;ıltmış insanlan görünce 
neslimizin bozulmakta olduğu 
hükmüne varmış. 

Yaşar Nabi Nayır, bu hükmün 
bütün yurddaşlara şamil olamıya· 
cağını; apor yapan gençlerin. he
le köy gençlerinin hiç de böyle 
bozuk hir nesil çerçevesine gire· 
miycceldcrini yazıyor. 

Bay Nııyır itirazında haldıdtr, 
amma etrafında bozuk 'bir nes.il 
gören muharrire de hıtk verme-
1idir. Eğer üstad y.azıaını bir :kah
ve kö~ine oturup yazdıysa ne 
y.apaın~ .. 

Müzelik 
Kadın çorapları pahalılaşıyor, 

eleniyor. Bu haberden mütecasir 
olma~ İçin kadın ç.oraplarının 
ucuz olması Juzımdır. Halbuki 
normal zamanlarda bile bu na
zeninler anormal fiat aeyfyesin· 
den &§ağı dü~mezkrdi. 

Aslında pahalı olan bir şeye 
pah.nlıl8.§1yor de'lneltte hümeyiz 
ne derece isabet 'Yardır. Bizce 
kadın çoraplan palıalılll§lYor, de
memeli, kadın çorapları müzelik 
oluyor, demeli r 

cüzdanı v a r, f a kat 
tr resmen g a yri mevcud f 

'at ll:taada · 
d cbeti l Yıyecek vesikaları mü-
Cfterirı )' e ı:ıenç bir kızın nüfus 

~'l-'dan: kaydedilmemiş olduğu 
d ll~tizt çılakmı,tır. Bu kız matmazel 

ır. F'ra' landc' dir. 24 y&f!nda-
tlıa.ıeau asanın cenup taraflannda 
'rıtışı\lr ernard kasabuında doğ-

Yapılan tahkikat neticeainde me
sele anlaşılmıştır. 1917 de, umumi 
harbin en hubranlı zamanında do
ğan kızı ailesi nüfus kütüğürıe yp:· 
dırmalc ve acele bir cüzdan atmak 

:ecs;c!v:~tu:J:ı~:r, ~ua:~:~~l~~: 
be~ kişidir: Dala~ier, Blum, gene- Almanlar Fransa muharebesini 1 1 I.cyin ilerliyen kıta lç.1ıi her tarafı 
ral Gamelın, eskı hava nazırları cep tahiyesile kazandılar: Bir nok· Yaz.an meçhul olan &ı aalıada muvaffakı .. 
P.icrre.~ot ve Guy.la Chamhre. B~ tadan deldilderi Fransız müs'l:ah- M. Şevki Yazman yetin ilk ve son prtı Cfisiplin ve iyj 
beş .bk~şıden hDalad~e1; k~n.unuesası 1 kem mevzilerini bu nokt.alardanl •-- - ------- ----- yetişmiş bulunmaktır. Yoksa adet 

lr:1u~ ınce arp f ıkan~ . ıçlın pn1:- kursak gibi şitirerek içeriye girdi· te çıenberi çevirdikleri n Budi- çokluğunun ıve malzeme fazlalıg"ı-
amcntonun muva a alını a ması a- 1 · tıl d b • .. .. b 

el. k b 1 ki er, yacu cep yap ar, sonra a u enru ordwrunun buyuk parç.asıru nın urada rolü hiç yoli gıö.idir. 

Bzılm g ırCen 1_ u~uh a mi kalma .ha, cebin kenarlarını yanp yutıp pat· imha ile uğrn§tılcları vakit Timeçen· Kuşatmayı yapan kıtalar da boyu .. 
um ve ot a.ıııı;en azır 1 arı 1 - 1 t k ·ı a·· . . . . k 

1 r a ma sureti e uşman gcrnnnı ıs· o ordusu sapaa~lam v.e bütüıl ha,- na meçhul sahaya dalıyorlar do-
mal etmekle, genera Game m aa- tila ed~relc muazZAm mıntakalan etil Al lan · al 1 mektir. Onlar için de muvaflakı· 
keri harekab iyi idare etmemekle ele g .. r:rdı·ıAP mt_ı_diet __ )" madn Kn. §Urlf • ''-yan ~ndnı 
· "h dT G 1 Ch b ~ .... ~ eaıyor u. ıye ıstaametin e yet şartı aynıdır. 

hıttıkkAmd ek.ı ı~o~.ha uyd haa hamf"ft.re Rusyada ise çenber taLiyesi tat· ~ddetli ve müessir bir t-rruz her 
a ın a ı ıtti m a a ı ır. b.k d. l ~i .. d f h l . d w. • b.1. d" . Almanlarda iki yan<lan lru~t-

Bu zatın hava kuvvetlerini arttır- ı e ıyok ~r: u a .. ~a . at akı v.e- şeyı egıotıre ı ır 1• Bu mukabil ta- mayı yapan z.ıhlı birlikler, cephe-

Jr. • • h.. .. . I l t .. k ya mınta a arının go erıne estır· arruz olmadı, olamadı. Çünkü d-en ilerli•en kuTVe-tler ile 
0 

kadar 
mab l ıçd.ml' usfn ~ebt e ça ~ !gıfi al· dik.len parçalarının iki yanından içe- mwıı.zam ordu kütlelerinin taarruz J 

u e ı ıyor, aa:&t unun .. a ge • · d 1 I ''-) . h . . . hem ahenk olarak hareket ediyor· 
•W• • b n a ıyor ar, arzu ettJA erı sa ayı ııJı yalnız bır adet malzeme ve hat· la ı_! b b" b d l 

medıgı ve parlamentoya azı yan· kusatıp kuc.aldıyorlar sonra da bu t k d l k ' .. d wild" H r &ı; u ta ıyenin ir yer e Ya&lt -
lış malumat verdiği iddia ediliyor. h . . . . .' a uman an 1 ııı eg rr. er dığı !Ve mesela Rusların büyük esir 

Y h b 1 b b k . Sa anın IÇJ:tcttkılerını harp edemez §eyden CVYe) muntanm İ§llyen b.ir ku""tld....l -le g•,.ı"rdı"klerı"nı· a•)a go··r-an ma pus u unan u e, ı- hal ti . l B "'hlm • h. . "- 1 1· . . ..... "" ~,. .... 
•.. d . . "k 1 esk" e ge nyor ar. azan mu ve gerı ıZ;md,j, utma ve nak ıyat ı~ medilı:. Bu. ancak role güzel veti•· 

şBı ıçınek.el v0azılyedt.' ~nd.nazıHo ab? .1• 
1 

ufak bir mıntakanın etrafında (Me- mertebeler silsile3.ince bütün ku- 'S J " 

a11 a r ar ı J an menin bir alameti olabilir. 
d wV ~b· '1l • ı~r 1 d b t b sela Kiycf şehri) bir çenber çevirir- mandMların ayni hedef ayni inli· f en d ın~~ın aşın. ~I ~ .zn hu- ken bir de bunun dışında daha bü- zam içinde çalıımaaı işidir. Bu.an Hülasa olarak diyebiliriz ki, Al· 

kunuyor u. k ~r!' me~~ c.:;11 mu .. ~- yülc ve vasi sahayı da ayrıca kup.· böyle bir taarruz jçin elde ordu si- manların en büyük üstünlüğü teşeb· 
e~e e~r;:e ıç~n t1,~k eh ı ~- y~ • tıyorlar ki buna da haklı olarak lah ve lıer çeşit malzeme bu~nur büsü daima ellerinde tutmalannda 

si ed. ~a. ehmenbı.n t~ı· eyek.ı • ~- çifte çenber adını veriyorlar. ela mesela benzin veya cephanenin ve taarruz için liizım olan bütün 
a ıer nm ar ı ı an etme ıçın B h "k' b" · "f" d"J k • d "k 1 _ ~·ı . unsurlara, yani, süratli harp "·ası· 

1• l ki u er ı ı ta ıyenuı tarı ı ı e va ·tin c .ı ma eoı memı~ bulun-
pkar amento~unhk.reyını .h~" f 8~~-. ~ kolaydır. Ama tatbika gelince; bü- ması bütün hesapları alt üst edebi- talarına ve iyi malzemeye, güz al 
.
1 
an_un~esaskı ad' nmını 1 a e ıı;ım tün 1941-18 harbinin bu çeşit ha- lir. Bence Alma:'lların tcfevvuku sevk ve idare, iyi talim ve terbiye 

1 eD ~u~~e tbe '~·th k k rekct ıve muvaffakıyet tarzlarının ve Rusların ıstırabı bu noktadadır. ve bilhassa yalnız. başkumanda:ılık· 
d 
.. a a ıer .~ddı amab ·arııı e1 ~: aranmasile geçtiğini ve asla buluna· Geri hizmet ve her Tütbedeki ku- ta değil en ufak komutana kadar 
ını, uzun mu et me usan mec w d w •• 1 1 • • h · • . · . b 

A kA • r .. • d b 1 1 ma ıgını soy erse;,:. ışın c emmıye- mandanların tek bınnsan gıbı ça• ütün mutebelerde, disiplinli ve 
Mu~ı • ah~!gın ,'; ~· unmu! 

0 ~n tini kavraraınız. 1939 da Fransız- ]ışması veya çalıpmaması. tam bilgili, akort edilmiş bir komu· 
• ' u~~ne k ıer~:dınf ır e!!Crkınteed~s- lann canla başla harp etmedikleri Almanların çenber tabiyesini ge· ta heyetine malik olmakta ara-

tinat eaere mu a aa etme ır. dah ld d k•f· • M p· k · · 1 ve esasen a evve en e a ı ce hareketine 'benzetebiliuz. Gece· malıdır. 
· ıerre anunuesnsıye aıt mese e- derecede hazırlanmadıkları söylen- ---------------------------

Jerdoe reyi herke:ı tarafından kabul dı" B k d l d ~:t.J: Am M • k 1 •• d 
• • w • d · u pe e yanış e~r. a c 

ekdıleı:ı bır ~a~tır. Ya.z?ıgı esh.er ~ deta Ruslar için böyle bir şey söylene- 1 rop ar vu u e 
anunuesasının tefsuı ma ıyetın e- mez. Kız 1 d h a 1 L--1 

~i~~:e a~;n mv~k:e~::~ r:~s\~~i kb·~ raı:lfJ{:ı;·inE:. ~::~~:1~~ nası I g 1 re rl er ? 
esere muracaat ederler. neye, petrola. nihayet tanka. ve tay- • 

Eserin kaydettiğine göre Fransa· yareye sahiptir. O h:Jdc nasıl olu-
nın tarihinde bir kaç defa parla- yor da Almanlar her istedikleri aa
mentonun reyi sorulmadan harp hada müstahkem mevzileri hem de 
ilan edilmiıtir. 1884 cephe harbi, jki noktadan yanyorlıır, istedikleri 
169 2 de Dahoney· e karşı askeri kı- sahayı çevirip dil~dikleri parçaları 
talar gönderilmesi, 1900 jkinci c p· kopanp alıyorlar~ Bıı noktada 
he harbi hep böyle olmuştur. Par· bizzat çok malumatlı bazı eski as
lamento askeri tahsisatı kabul et·. kerlerin bile hayrette k.nldıklarını 
mek surclile bilvasıta harbi kabul ve vaziyeti tamamen izah edeme
etmiştir. diklerinin gördüğüm iç.in asker ol· 

Daladier müdafaasmı buna isti- mıyan okuyucularımın böyle bir 
nat ettirmekte, bu suretle emsali ihtiyacı daha fazlasile hissettiklerine 
mevcut olduğunu ileri sörmektedir. kaniim. 
Eski Başvekil müdafaanamcainde Evvela Almanlann bu çifte ta
M.G. Pierre'in kitabından birçok sa· raflı yarmayı "Ve dü:sman gerilerin· 
hifeler :ilctibu etmektedir. Bundan de korkmadan ilerl~eyi adet üs· 
sonra şu noktaları kaydediyor: Par· tünlüğüne dayanarak yapmadıkla
larncntonun 2 eylül 1939 tarihli rınt tebariz ettirelim. (Franaa mu
toplantısında hükumet fevkalade aa- reh~inde bu adet üstünruğü Al
k-eri tahsisat istedi. O Uirihte umumi manlarda idi) Rus harbinde bili.
seferberlik ilan edilmişti. Reisicüm- llis Almanlar ekseriya adetçe az 
hur M. Lchnın da bu tahsisatın ka- olarak çarpışmak zorunda kalmıı
bulü ayni zamanda harbin :i lanının lardır. 
tasvibi manasına geleceğini bildir- ~iyen maneviyat ve feda
mi~ti. Binaenaleyh parlamento fov- karlık bakımından da Sovyetler 
kalilde nskeri tahsisatı kabul etmek- Almanlardan aşı:.ğı görünmüyor. 
le harbin il&tını da tasdik etmi~ Onlar da Almanlar gibi ölüm di
oluyor. rim harbi yaptıklarına kanidirler, 

Yüksek mah1'emenin reisi Laznr- mümkün olan her yerde diretiyor
de bu görüş tarzını kabul etmiyerek lar. Tank ve tayyarede kalite üstün
mebusan meclisi maliye encümeni- lüğü Almanlarda ise de adet üstün
nin bir raporunu ileri siirmektedir. lüğü Ruslarda bulunuyordu (belki 
Bu rapora gôre o zaman maliye na- büyük zayiat dolayisile Ruslar son 
zın olan Paul Reynaud fevkalade zamanlarda bu üstii:lliiğü kaybet· 
askeri tahsisatın kabulü harbe gir- miştirler). Binaenakyh bu sahada 
mek demek olmıyacağıru açılı:ça da Almanlar için büyük farklar h
söylem.işti. Bu suretle Maliye Nazırı, bul edemeyiz. Rus başkumandanlığı 
harp ilanı için parlamentonun mu- çarlar zamanındnkinden çok daha 
vafak•tini alacağını hükumeti na- iyi çalışıyor. Bazı mıntakalarda bi
mına beyan etmişti. raz fazla mukavemetten ve §ehir ve 

Görülüyor ki vaz.iyet çok karışık- arnz.i kaybetmemek için bir kısım 
ır. 1 Jukuki .inceliklerden başka si· kuvvetlerini esas ordudan ayırmak

yasi düşünceler de bu muha'kemcde tan başka pek hata yapmadı. 
mühim rol oynıyacaktır. Bunun için O halde Almanlar nasıl oluyor da 
mahkeme heyeti aradan bir seneden az adette kuvvetler ile çok adette
çok fazla zaman geç.tiği halde elan ki ordulıın jstedikleri zaman ve me· 
kat"i bir karar verememiştir. Bu me-- kıloda hem de cephe yarmalanle 
sefeı:ıin mahkeme heyetinden ziya· kuıahp alabüiyorlar. Ruslar neden 
de, kendisine çok geniş salahiyetler karşı koyamıyorlar~ Kendi içlerine 
verilmiş olan mareşal Petain'in ka· dalan bu kuvıveteleri ne<len imha 
rarile halledilect'ği anlaJtlmaktadır. edemiyorlar? Yahut mukabil taar-

ruzlarla nede ayni hareketi Al

Yazan: D r . İbrahim Zati Öget 

Bizde hastalrlı: tCTlid eden mikrop· ı Bir mikrop bir ıahısıan diğer bir 
!ar vücudumuza nasıl hücum eder· ~hsa geçtiği :raman hemen hastı1lık 
Ier? Ve bu küçüle mah1uklann vü- infilak etmez. Geçtifr. şahsın vü
cudumuza dahil oldukları ilk kapı· c•Jdünün muka~·im olup olmaması 
lnr nereleridir) l:u hususta çok büyük bir amildir. 

Miluopların girdikleri yerlerin ba· Profesör Buşar·ın dediği gibi nor· 
şında deri cild eonra gı~yı muhali, mal ve kuvvetli bir zcmllı vücudı.in 
yani ağzunızın, burnumuzun, içini daima bir müdafaa kalesidir. Eğer 
kaplıyruı ince kımuzı zar, akciğerler vücud kuvvetli ve s::.ğlam ise gelen 
ıve hazmı cihazlandrr. Burada na- mikrobu mahvetmesi ve hnstnlığa 
zarı dikkate alınacak bir meacle var: yakalanmaması :ı:ın,.ı pek çoktur. 
Eskiden ~airna sağlam bir deriden Döyle rnücaddelt'rde mikroplan öl
mikrop giremez denilirdi. Ve sağ- dürerek beden müdafaası galip gelir. 
lam bir derinin mikropların nüfuzu· Bu sebeple umumi hıfzıssıhha nok
na karşı hakiki bir mania, bir eed tai naıanndan he:!.:.esin, he.r zaman 
te§lı..il ettiği kanaati hakimdi. normal ve zinde bir halde k.almMını 

Halbuki maalesef aoo taharriyat niçin i.ftediğimizin sebeb= meydana 
sağlam deriden de bazı mikropların 9kar. Çünkü vücudün kuvvetli ol
nüfuz edebildiklerini göstermiştir. masını .stemek demek· mikropların 
Ankilostom denilen bir tufeylinin mahvo1:nasını temin etmek de
yumurtaları sağlam bir cildaen vü- nıektir. 
cuda dahil olduklarını profesör Jül Vücudün müdafaası meselesinde 
Kormon ve arlcadatları ishat etmiş- yaşın tesiri büyük.tür. Umumiyetle 
lerdir. ihtiyarların mukavemeti azdır. Bu 

Maamafih en mühim kapı gışayı sebeple yaşlılann kendilerini son ıfo
muhatimizdir. Ağız, boğaz ve bar· rece muhafaza etmeleri lazımdır 
saklarımı~ mikroplan k~bul etmek Vücudün müdafaası n.eselesinde 
için en tehlikeli kapılaıdır. ırkın, iklimin tesirleri çoktur. Be· 

Sunu da bilmek ıarur.dır ki mile- deni sarsan bütoo amiller. yorgun· 
roplar mutlak girdikleri yerlerde luldar, burada dinuıf,i ve bedent 
hastalık tezahüratı yr.pmazlar. yorgunlukları kasdediyoruz. kna 

Akc.;ğerlerde görülen bir za.türrie
rı.in ve yabut bir verr.ı:r:in mikropla
nnın mutlak akciğerlerden girdikle
rini iddia edemey;z. Mikroplar ek· 
scriy• tl,. vücudumuza dıı.hil olduk· 
tan ııonr:ı kan veya beyaz kan da
marlarımız vasit..ı-s.yle bedene yayı
lırlar. Böylece deverana dahil olun
ca hastalık tevlid emc-k için intihap 
edeceği mıntalc.ada teıvazzu ederek 
maraz.i alametler bqgö.terir. 

Tevezzu edeceği noktadaki aza
nın muk.avemetsiz.liği ve zafiyeti de 
burıu çok kolaylaştırır. 

Mik.roplarm faaliyet göstermesi 
için müsaid zemin hulmalan esaslı 
bir şarttır. 

IYıeskenlerde yaşamak, fena ve gay
ri kafi gıdalarla besle-nm~e çalış· 
ır..ak, bilhassa soğuk almak nibi şe~
ler mukavemeti kının sebeplerden
dir. Bu sebepler meyanına fazla al
kol almak. uykusuz kalmak. gavrı 
muntazam hayat, tuhi ve asabi 
~dmelcr, sıcaklar da ilave edilebi
lir. Sonra umumi hicr~leı, muhare· 
beler de hastalık salgınlannı kolay· 
laştııır. 

Bunlardan bl".şka c1:ğcr mühim 
esaslı bir amil vardır ki o ela pis
lilttir. 

Hulalık kapmak' İstemezseniz te• 
miz oluınUL Toemiz bir muhit tçinde 
mikroplar yaşayamaz. Bu kaç defa 
tecrübe edilmis bir hakiltattir. 

l ~~azcJ la 
rı~~ allllalc: . . larıde yiyeod: vesi-

Cltıgi Za ıçın belediyeye müracaat 
>·tJı o) rıı.aı:ı lcendiaıinin nüfuaa ka
:ıı• • • lnıtdığı D .. ••ı •• t•• Kız b 
~ ıtııaz . &oru mU§ u.r. u· 

için müracaatta bulunmu~ardır. Nü
fus mı-_'l'luru telaşla cüzdanı doldur-

muş, fakat önündeki deftere ipret 1 Günün Ansiklopedisi 1 
ırtmeği unutmuştur. Bu suretle genç •---------------'

manlar aleyhine tatbik edemiyor 
lar? Adetçe ve man eviyatç.a düt· 
manlatından geri olmadıkları hal
de bu zaaf neden ileri geliyor? 

Köylünün dişleri bedeva tedavi ediliyor 
lcız, dinde muntazam cüzdan ol
duğu ftald e kan unen gayri mevcud 
farzeclilmekted.ir. d tıırı1 & .. etznış, elindeki nüfwı ci.iz-

l ~ lllun~terıniştir. Filhakika elin· Şimdi resmen de mevcud oldu-
llt ?ıtif aZarn bir cüzdan vardı· fa- ğunu kabul ettirmelı:: için te.,eb-A. Us dcft · d ' " '-Jf (j crın e ka_y_d_ı_y_o_k_tu_. _ __ b_ü_ıl_e_rd_~_b_u_·lunmuıtur. 

tavşanın karnından çıkanlan 
Ş. 

1 
diri yavrular A1 'll'l.aJj 

b. ilt i, .... 1t_:ılya avcılıırın1dan Sezar varun kamını ihtimamla yararak diri 
ırı·~ ı•ıı un h 

t.,f 11{n•in I 0 ayvanat muhibleri iki hayvan yn:vraıru çı'karmıftır. 'Av-
a hl1i"ye ba tkl rnadd)y:ısını almıştır. cmın yanında bulunan ıköpek de 
)':., ep, ölü u ;::adnlynnrn verilmesine dişi imiş. Dişi köpek, analık hissiy-
~ tavşa ır dişi tavşandan beş le, bu tavşan yavrularını yalayıp te· 

0 ll'ı<ıaıdır n Yetiıtirmeğe muvaffak mizlemi tir. Marti, iki tavşan yav
ta"B:r gü~ M . rusunu derhal torbasının içine yer-
i-, n vu artı, a,·lcır.ırken, bir leştirerek en yakın h81'la ko~uş ve 

er rınu.. av l ·· w • l b b 1 · B" ek .ı • ""urcl ~ ... :optgıy e em- un ara aüt venn1ştir. ıri erle , 
"•~ Ugu ha la ,,ı Z<ırıı.a Y'Vanın yanına var- öteki diııi olnn bu tavşan yavrulan 
...ı ""1n oJdn .. Lunun gı-be dişi bir yaşıyarak büyümüşlerdir. Bunlann 
Qtr}ı 1 ugunu .. .. .. A 1~ -1 a kesk· gormu§tur. vcı ev Öc ve hafidlerinden be§ yüz tav· 

lLl av bıç.a~iyle ölen hay- şan ürem.i:ıtir. 

Mısırlı Mustafa Fazıl 

Bu siitunda Mısırlı Mnst..'l!a Fazıl 
p:ı.şanın adı geçti. 

1829 la. 1875 arn.sında ya.şayan bu 
Omumiı veziri, Abdülmecit 'fe Ab
düll\ziz devlrlcrlnde Tanzim.at. mecll.51 
azalığuıdn., Matırlf, Maliye ve Adliye 
nllZlrlıklannda. bulunmuştur. Mı.sırlı 
İbrahtm paşanın lldnci okludur. Kn
hlredc doğdu. On altı yaşında i'ltan
bulıı gelerek BabıAliye girdi. Yirmi 
sctız yaşında, vezir rütbes!Je Tanzi
mat azası oldu. İBt Maarif ve ayni se
ne zarlında Maliye Nazırlığı otuz 1k1 
y3Şllldadrr. 

Bilgili, cömerd, hoşsohbet ve dürüst 
tılr zattı. Blr gözü sa.katmı.ş ve belll 
olmıyneak şekilde crun göz .kullanır
mış. 

Eyüpte Bostan iskelesinde cömülü
dür. 
Oğullarının ndlan şunlardır: Vezir 

Osmnn J>8f&. M~ Ali ve İ1brah1m 
paşa. 

Rusların en büyük z.afının pasif 
ve mutlak bir müdafaayı ihtiyar 
etmelerinden. Almanların en büyük. 
üstünlüğünün iae mütearnz bulun
malarından ve te,ebbüsü da.ima 
ellerinde tutmalaruıdan ileri geldi
ğini peşinen tebarüz ettirelim. Bu 
her vakit böyle olduğu gibi 
harp tarihi de cmutlak müdafaa> 
ile zafer kazanıldığını hemen hiç 
kaydetmez. Zafer için taanuz tart
tır. hiç değibe evveli müdafaada 
kalmak ve fakat her fırsattan :İll· 
tifade ederek taarruza geçmek yani 
cmüteaddi bir müdafaa> yapmak 
gerekir. Sovyctler ise bize şimdiye 
kadar yalnız ccansiparane> ve fa
kat mutlak bir müdafaa gösterdiler, 
daha doğrusu gö&ennd' zaruretin
de kaldılar . 

Mesela Kiyefin sukutunu intaç 
eden hareketleri düşünelim: Alman
lar Poltavaya kadar ilerleyip ç.if-

IDDİr (Akş~m) - İzmir Halkevi sos>""') yardım kolu, muhtelif 
köylere seyahatler tertip etmı:ktedir. Bu seyahatlere sosyal yardım ko
luna mensup ~oktor ve diş tabipleri de iştirak ederek köylünün snğ::k 
darurniyle ehemmiyetle alakadar olmakta ve hastalnn tedavi etmekte· 
dirler. Yukandaki re!:imde İı.nml' ynkın Narlıdere ~öyünde lzmir Halke
vine mensup diı tabipleri kö> lülerin ditılorini mucıyene ederken s:ıirü• 
nüyorlaı. 



Sahife 1 AKŞAM 

HER AKŞAM 
BiR ntKAYE TARZiYE .Dünkü lig maçları l KONUŞAN MUMYALAR 

&Bir sürü eşya nrasında bu yağlı ı -Estağfinıllo.h ... Fakat bu vak.it! .. 
a kadın resmi beni son derece aH\- - Evet, bu vakit geldlm... Em~n 

(Bat tarafı 3 üncü sahifede) bitti. İkinci devrede Fenerliler ç0k 
enerjik oynadıkları halde galibiyeti 
elde etmiş olan İstnnbulspor müdafa
asını yaramadılar ve müs:ı.baka l - O 
Fenerbahçenln mağliıblyetile nihayet 
buldu. 

. Tefrika No. 89 Yazan: İSKENDER F. S 

:O~ar ctmı~ıı onu blr sevgilime ben- olunuz üstad sizi tanuıındığım lçın 
o.t iştim o~yet ifadell gözleri vardı, öyle terbiyesizce hareket ettim. Yok.sa 
~u~n a · do{;ru baktığı için göz be- kim olduğunuzu bilseydim yapar mı 
beklerl~in kayuşı ·çehresine ihtirasla idim? Sonradan yaptığım eşekli.~l an
dolu bir mfma veriyordu .. ve ben bu Iadım. Sizin kim olduğunuzu öğren
bakışlım çok iyi tnnıyordum ... ıı dlğlm zaman dell dlva.ne oldum. Hal-

Necdet Necmi .slYılerinc buki ben yazılannıza hayranımdı~ ... 
Romancı Hatta· uSen adam olnm~!• ıs-

bôyle başlayınca heyecanlı lıir aşk mindekl eserinizi kaç kere okumu-
hik!ıyesl d!nllyeceğimizl nnl:ınuştık. d De irdlM .... büyük çamı an-
ş .. l devam etti· §Um ur. v o""' 

oy e .. · layınca vnkUn geç olmasına. raı;'1llen 
- Ben boyle eski pazarlan v~. ora- devıethaneyl öğrendim. işte ta Har

larda teşhir edilen eski. eşyayı gozden blyeden kalktım, buraya geldim. Tar
r.eçlrmesinl çok sevcnm. Bu kndın zlye vermek tçln üstadı .. Tarzlye! .. 
portresini satın nlmağa. karnr vermiş- Bız centilmen adamlarız.. blr haltet
tim. Onun artık bende sa~~e ~ı~ tık miydi? Şıp diYe ta.niye veririz ... 
bir hı\tırası knlnn eski guzel gozlu Boyle söyllyerek sallana salla.na 
sevglllme benzeyişi çok hoşuma git- kapıdan lcerlye girdi. Öyle teklifsiz 
mtştf. Fiatlnl sordum. Adam tabloya. hali vardı ki blzl gören senelerdenbe
kar.c:ı gösterdiğim zaafı anlam~ ola- rt canciğer dost zannederdi. Baktım. 
cak ki ehemmiyetli bir panı. soyledi. Akşam üstü elinde gördüğüm pala
U!ak bir pazarlıktan sonr~ ~!lu sa- mut balığının sazı hftlA parmnkla.n
tın aldım. Tuhaf şey! .. Bu kuçuk mu- nm arasındaydı. Demek m~yh:me
şnmba parçası eski M.tıralarımı ta- ye gitmiş, içmiş. Sarlıoş olmuş. Lakin 
zelemlş gibl 1<!i· .. o_nu cvveltı çalıştı- cı:Mal cnnın yongasıdır-. derler. Adam 
ğım dairC'l'e goturdum. Od~mda ya.l- 0 haliyle b!Le palamut balığını 
nız kaldıkça çerçevenin uzerindeld kaybtemenilijtl. Benim suratımı bu
gazete ki.\ğıdını açıyor ve eski sevgi- ruşturdut;umu, renkten renge girdiği
lime çok benzlyen bu .kadına bakı- mi görünce: 
yordum. Faknt tablonun ~aktiyle ha- _ Allah aşkına sıkılma... Blllyo
yatımdan arkasında bellı belirsiz bir rum ... Sen gecelik halinle gördüğün 
batım lzl bırakarak geçen bir knd~na için üzülüyorsun. Fakat ben yabancı 
benzemesini bir tarafa koyunu~, ~~; mıyım üstad?. Allah oşkına söyle ben 
tellk resim de pek sanatkar~ yabancı mıyım? .. 
eserdi... Ondaki ışıklar ve golı;eler _ 0 .. ğll.siniz erendim. değll.slnlz ... 
harikulade idi. Fakat ;rtık gidip istirahat buyursa-

Tab!oyu evime götürüp, hem de ya- nız! .. 
t"k odama asmak niyetinde idim. Bu _ Yok. katiycn ... Yaptığım e.jekliğ~ 
kararla resim elimde sokağa çıktım. gözümle görmek isterim. Deldl(;lm 
Peşin söyllyeylm k1 çok kiiçiık bir tablo nerede? .. 
şeydi. Sirkecide tramvay bekliyor- onun tabloyu görmeden gitınlyecc-
duın. Hafi! bir yağmur yağıyordu. ~ini nnlo.yınca: 
Yanımda bir elinde bir palamut ba- _ Peki, dedim, buYUnınuz ... Görü-
lığı tutan şemsiyeli bir adamın dl- - , nuz ... 
kildlğlnl g~düm. Tablon un karşısında: 

Bir lramvııy arnbası önümuzde du- _ Vah. vah vah ... Hav kör olasıca 
nınca ben basamağa hamle etttm. 1 1 şems yem . .. 
Şemsiyeli adam omuzumdan itere'.c 
sokuldu. işte bu sırnda müthiş bir şey Fakat üstad ... Ben bunu yapıştı:ı
oldu ! .. Herif beni iteleyip kakalarken rım Sonra elimden resim de gelir ... 

Bozulan yerlerini de hemen tamir 
elindeki şcmslyeslyle tablomu delmez ederim. Rica ederim, siz bana biraz 
mi? .. Bu esnada ikimiz birden tram-
v::ı.'rın sahanlığına çıkmıştık. Hala yağlı boya getiriniz ... Vakıa seneler· 

J denberl elime fırça almış qeğillmdlr 
şemsiyenin ucu bizJm tablonun için- amma ... Beceririm gene... isterseniz 
de idi. ~ize de yastıkların üzerine resimler Kan tepeme sıçrndı. Bağırdun : 

- Biraz dikkat etseniz e ... Yaptığı- yapayım... Hele yuma.klarla oynıyan 
bir sarı kedi yavrusu resmi yap:ınm 

nız şeyi gördünüz mü bir kere?.. şaheser olur üstad, şaheser!.. 
Adam özür dillyeceğine ters ters 

yüzıime b:ıkarak: Tabloyu tamir etmek sevdasından 
Ne olmuş efcndlın? Ne ya.pmı- vazgeçirdim. İkide bir midesini tu-

şız?.. tuvordu. Bir aralık: 
- Dah:ı. ne yapacaksınız? Tablomu - l\lusluk nerede? Musluk! .. diye 

deldiniz!. odanın içinde fır dönme~e başladı .. 
- Tablonuzu şemsiyemin ucuna İşte bu tcl:iş içinde iki vazo kırdı. 

kadar getirecek ne vardı? Ve maalesef musluğa kadar ycti,'ic· 
- Bir sanat eserini mahvettiniz... nıedl. Koridoru berbad etti. Sonra-

Hcp dikkatsiillk yüzünden... da sızmağa kalktı. Güç hal ile kendi-
İşte bu suretle aramızda b:ışlıyan sini kapıya kadar götürdüm. O ht\lft.: 

n.ğız münakaşası hnraretlendlkçe ha- - Işte biz böyle nazik insanlarız ... 
raretınndl. Tarziye vermeden yapamayız ... Affet-
Hayatımda bu dnece kızdığmu hlç tin değil m.l üstnd._ Amma gfütlerln 

b!Jmlyorum. Fena halde stnlr!e.rhn •affetmedim!» diyor ... Allah aşkına 
bozulmu;tu. Eve geldim. Bilirsiniz ya, affettin mt? .. 
ne zamand::ınberl sinirlerimi tedavi Güç hal Ue adamı uğurlıyablldim. 
ettirmek için doltl.or doktor dolıı.şıyo- Uzaklaşırken: 
rum. Asabım bo'ıulunca artık bende _Sen merak etme ... Ben ynnn ge-
uyku fılıin nramnyınız. ce b:>yalanmla gelir, o tabloyu dü-

Neteklm o gece de öyle olmuştu. zeltlrlml .. diye bağı.ryordıu. 

bu suretle kazanını.., oldu. Oyun bera
berliğe yükselince, Gaiatasaray taeyl
kln\ büsbı.itün arttırdı ve nihayet 
27 ne! dakikada sağaçığın .sürilklediğl 
bir pası, Mustafa yerinde müdahale 
ile gole çevirerek takımını üstüniüğe 
ulaştırdı. 

34 üncü dakikada Eşref!n bir orta
sından Şükrü gene güzel bir kafa vu
ruşlle takımını beraberliğe yükseltti. 
OYUn 2 - 2 olunca büsbütün hızlan
mış ve heyecanlanmıştı. Beşlktnşlılar 
tekrar hücumlarını sıkla.ştıımıştı. 
Bu sırada İbrahlmln yerlnde bir pa
sını alan Şükrü güzel bir şütle takı
mının üçüncü golünü de yapmağa 
muv:ı!!ak oldu.Bu golden sonra Gala· 
tasnray kendini mağl\ıblyettcn kur
tarmak için çok çalıştı: fakat bunda. 
muvaffak olamadan, devre 3 - 2 Be· 
şlktaşın lehine bitti. 

İkinci devreye Bcşlkta.şhlarm hü
cumlle başlandı. İki takım da bıdayet
te çok heyecanlı ve süratll oluyor, 
oyundn bir tevazün göze çarpıyordu. 
ıo uncu dakikada Galatasarny bir gol 
fırsatı kazandı, fakat bunu Gazanrer 
iyi kullanamadı. Oyun birinci devreye 
nazaran durgunlaşmış; bir taraf mağ
lup olmamak iı;in, di(;er taraf t:ı gale
beyi elden kaçırmamak için tcınkinll 
oynamağa başlamıştı. Bu tarz, oyunu 
mütevazin bir şekle sokmuş bulunu
yordu. 

25 inci dakikadan itlb:ıren Galata
saraylılar yeniden hücumlarını sıkla.ş
tırdılar ve Beşiktaş müdafaası önle
rinde nisbi bir hakimiyet tesis ettller. 
Fakat bu tazyik, Galatasarayı rnağlO
biyetten kurtanruı.ğa kafi gelmedi. Ve 
bu mühim m~ da, tahminleri alt üst 
ederek 3 - 2 Beşikt:ışın galcbesile ni
hayetlendi. 

VEFA 3, BEYKOZ 1 

Fenerbahoe stadında günün ilk bi
rinci küme maçı Vefa ile Beykoz ara
sında yapıldı. Eşref Mutlu'nw1 ha
kemliği altında yapılan bu mnça her 
iki takım en kuvvetli kadrolarlle çık
mışlardı. 

Oyun başlar b~lamaz, Vefalılar 
uzun paslı bir tabiye tutturarak Bey
koz kalesini çenber içine aldılar. Ve 
biri penaltıdan o!mak üzere üst iistc 
iki gol kazandılar. Devre 2 - O Vefa 
lehine bitti. . 

İkinci devrede Beykozlular çok canlı 
oynadılar. OYUn bu yüzden müsavi §e
kilde cereyan elti. Karşılıklı bir su
rette yapılan akınlarda her iki nraf 
birer gol kaydetti ve müsabakn bu su
retle 3 - ı veralılann gallbly~tile ni
hayetlendi. 
İSTA~BUI.SPOR 1, FENEHBAllÇE O 

Günün ikinci ve mühlm maçı İstan
bulspor ile Fenerbahçe arasında ya
pıldı. Hakem Necdetin idaresinde sa
haya çıkan takımlar şu şekilde dizil
diler: 

Fenerbahçe: Murad - Faruk, Mu
rad - Ali Rlıa, Esad. Enis - Turhan, 
Naim. Melih, Kemal, Cemli. 

Güre! müsabakalari 
Dün Fatih Güreş klübü salonunda 

icra edilen grekoromen güre~ müsa
bakalarına ( 3) klübten ( 16) mü
sabık iştirak e~miıtir. 

• Eski Mısırllların klanışına. 
göre o:İylllk ma.budu• her yıl bu 
mabedin kapıları cenuba açılan alt.ı 
salonunda yaz mevsim.ini geç~rlrdl 
eGazap ve şiddet mnbudutnun da 
gönlü hoş olsun diye, kapılan şimale 
açılan diğer altı salon kendisine 
tahsis edilmişti. Mabudların bu salon
lara zaman zaman gelip vakit geçir
dikleri zannedlllrdi. (1) 

* Bu müsabakalarda alınan 
neticeler şunlardır: 

teknik Halbuki, bütün bu malümnt, mü-

56 KİLO: 1 Kenan Güre' klübü, 
2 Fehmi Güreıı klübü. 

61 KiLO: 1 Bektaf Güreş klübü, 

verrih Ma.spero'nun fikrince hUrafe
den ibaretti. Masperoya göre, Mısınn 
servetini arttırmak ve Nllin reyezanı
nı tanzim etmek için, öyle denildiği 
glbi yüz kllometre murabbaı hacmin
de bir havuz yaptırılmış de~lldl. O za-2 Mnnol Kurtuluş. 

66 KİLO: Faik 
2 Panayot Kurtuluş. 

G klübü, mnulnr merodot>un göl diye gördiığü 
üreş şey asıl feyezan idi, yani Moa.ri {2) nin 

72 KİLO: Beslen Güreş 
2 M. Ali Güreı klübü. 

b lzzat kendlslydi. Havuzun etrafında 
klübü, sed zannettiği şeyler de Nil etrafın

daki ufak havuzları blrlblrlnden ayı-

79 KİLO: 1 Rızzık K mn ooselerden ibaretti. (Herodotl Mı-
• Paşa, sırı ziyaret ettiği znma.n tabii göl va

2 Nari KurtuluJ. 
AGIRDA: 1 

dintn şarkında ve .şimdikinden cok 
Çoban Mehmed daha genişti. Gölün zeminden seviyesi 

Güreş. 

ikinci küme maclari 
ikinci küme maçlarına dün sabah 

f enerbahçe stadında devam edilmiş 
ve T opkapı - Alemdarı 4-1, Davud
paşa - Ramiyi 5-1 mağlup etmiştir. 

F enerbahçeliler kongre
ye davet ediliyor 

Fenerbahçe Gençiik Klübünden: 
Feneıbahçe Gençlik klübü umumi 

heyeti, fevkalade olarak 26/ 10/ 941 
pazar günü saat 1 O da toplanacağın
daın sayın azamızın teşrifleri rica 
olunur. 

Bayram günleri 
yapılacak ikinci 

küme liga maçları 
23/10/941 perşembe 

Futbol ajanlığından: Fenem:ıhçe 
stadı: s. 9,30 Unkapanı - Al"mdnr, 
hakem: Ahmet Adem, S. 11,30 Rami -
Topkapı, hakem: Ahmet Adem. 

Şeref stadı: S. 9 30 Hıiliç - Galata, 
hakem: Şazi, S. 11,30 Eyüp - Dnğu, 
hakem: Şazi. 

24/ 101941 cuma 
Fenerbahçe stadı: S. 9,30 Anadolu -

İstikllll, hakem: Adnan, 8. 11,30 Dc
mlrspor - Illli\l, hakem: Adnnn. 
Şerer stadı: s. 9,30 A. Hisar - R. Hi

sar, hakem: Selami. 

Ankaradaki maç 

oldukça yüksek olduğu için, feyezaa 
vukua geldiği zaman daı;'dan cole ka
dar bütün arazi göl gibi görünürdü. 

!Uı.bırent>e gelince: Herodotun ri
vayeti gibi, bu da öyle muht*m bir 
saray d ~rtldi. Burası üçüncü (Ame
nem Het> tarafından kendi ml't.:ın ci
varında. bina edilen bir şehirdi; bu eh
ramın enkazı CIIavare) cihetinde bu
gün bile görülmektedir. 

Mnspero: aOn ikinci sülaleye men
sup Firavunlar. Herodotun tasvir ve 
takdir ettiği gibi, muhteşem abid.eler 
vücude geUnneml.slerdl; maamafih 
onlann yaptırdıkları abideler de her
halde Mısırın ternkklsine bUrhan ola
bilecek bir mahiyeti haizdir. Ezcümle 
.-Alhon• ve •Havarc. cihetıe.rlndekl 
ehramlar içinde bulunan kıymeUl 
mücevherler renk ve sı:mnt meharetl 
bakımındnn hemen hemen emsalsiz 
denecek kadar kıymet ifade eden 
eserlerden sayılırdı; şimdiye kadar 
bütim dünya kuyumculuk s:ı.ruıtl, Mı
sırda olduğu kad:ır nefis eserler vıicu
de getirememiştir. 

* 
Yavuz Sultan Selim, o devirdeki 

sanat hayatını anlama~ için (Beni 
Ha.san)dakl eserleri tedkik ediyordu. 

On ikinci süliı.le zama.nındaki eser
leri bitf...,;ıraya toplayan (Beni Hasan> -
da.ki (Mihiı prenslerlnin mezarlı(,'1 
bilhassa o devrin sanat lncellr,rt bakı
mından tedklke lıiyıktı. Bu prensler, 
o zaman .'.\.tısırın dcrebeylerinden sayı
lırdı. Onuncu ve on birinci sülô.le ara
sında. saltanat mücadeleleri yapıldığı 
sırada bun lar da kendi memleketle
rinde bir silHile teşkil etmiJslerdl. 

istanbulspor: Fikret - Hayri, Fn.
ruk - Celal, Rüştü, Enver - Tarık, Va
kur, Mükerrem, Sillcyman, Kndir. 

Ankara 19 (Telefonla) - Bugün 19 
Mayıs stadyomunda Gençler Blrllğlle 
Kırıkkale tak~an karşılaştılar. Maç 
:ı - ı Gençler Blrllğlnln gallbiyetUe 
neticelendi. 

~~~~--~~~-

Bu prensler, (Antofnarla CMonto
HatpoHann itaat ve idareleri nltınn 
glrdlklerl zaman bile Firavunlnr mai
yetinde büyük büyük mevkiler lşı;al 
ediyorlardı. Bunların bir klSmı gene 
tMlhl)de valillk ve prensllk ederler, 
metbularına son derece itaat ve bağ
lılık gösterirllerdi. O devirde (Mlhll 
prenslerinin gayret ve fnnllyetl saye
sinde memleketin serveti fevkalade 

Bir sandal ev eşyası ve artmıştı. Zlraat ve tlrcarete pek ziy:ı-
d de ehemmiyet vemılşlerdl. Bu husus-

Masperonun dediği gibi, ğe 
sopası altında boyun eğlne ~ 
kalarak, ömürlerini, bir g~ 
meden, huzur ve rahat y-
den geçirirlerdi. 

.,. -.ıeıJ 
Selim bu hayatı tcdkıro. ~-u. 

nında. duran Yunus pa.ş:ı~:.,nJ 
a:- Eski Mısınn hortıaını--• 

dan vermiyece~m. Halkın ı 
boza biş!renlerl ce'Zllland 
diyordu. uı 
Osmanlı ordusu Mısın ıst cııl 

ten sonra, yerlilı>r, işte. ~r. 
kımdan Turklerl ahflla:>..,.rı 
selfunlıyorlar ve hürriyete __ ~ 
!arını hissederek seviniyor~-

«Hoşcan» ;~· esrareJ 
ölümü 

S:lrıca bey, Selimin son ~ 
den pek memnundu. FirnV e 
cevherlerinin blr kısmı ordtı d 
zabitanına dağıtılırken, kell 
kıymetli bir bılezlk Isa.bet etJJl~ 
nca bu bileziği - kendlsln;dlY 
:fat etmeyen - H~ana h 
mtş ve sanki Firavunun bU 
müccvherinde bir sihir ve 11 , nnnış gibi, o gündenberi tıı 
muhabbetini kazanmağa 
olmuştu. 

Hoşcan bileziği sağ kolun~ 
gündenbert her nkşam gözle 

- Sarıcam nerede kaldı? 
Diyerek, merak ve heyecan 

fı.şığını beklerdi. 
Sanca onun kendi.sine teı:n!' 

terdlğlnl gördükçe neş?sinde!l 
pacağını bilmez, her gelişinde 
sile beraber şarap içerek 
kadar eğlenirdl. Sancn çok J.11 
kara günler geçlrmlı)tl .. yuzU ı1 
mlştl. Kırk yılda b r kere 
sevmiş , o da haftalarca 
yüzune bakmamıştı. Şimdi gu 
eğlenmek elbette Sancanın ıı 
Hoşcan , Sa.rıcaya : ra 
- Padişah giderse, sen bU 

la.caksın, değil mı aslanını? 

Diye soruyordu. Sarıca 
Mısırdn ka.lncaktı; O, Işlni sa J 
nııştı. Kahlrode muhııfız olıır' 
!e almıştı Selim onu bu \'!I 

ayıramazdı, zira Sanca ~n. .. !r 
Ka.hirede çok buyüıc yarar~. 
termişti. Yavuz, Hayrc ba~A~ 
Sanca gibi b irkaç yiğit bıraktıı
ra.r vermişti. 

* Sarıca bir ak.şnm eve geld 
man Hoşcanı odasında. bulaJ!l 
sahlblne seslendi: 

- Ho .. can izde mi? 
- Hayır .. 
- Odasın:l::ı da yok. Yalnız 

nereye ı;;idebllir? 

Ihtlyar bilgin ~ırdı. onu~ 
bir şeyden haberi yoktu ';;!' 
rengi birden balmumu cibl Sl\ 

tı. ti 
Hoşcan Sarıcayı dellce sevın 

ladıtp bir sıı-nda onu nasıl te~ 
lirdi? 

0 

Saatlerce yat::ığımın lc:lnde sağdan .Salona döndüm. Tuhaf şey... Bi!' 
sola, soldan sağa döndüm. Mu~aınba- b::ılık kokusu ... Adam p:ılamutunu pl
sı parcalanmrn za,·aııı tabloyu 'bir ka- y:ı.nonun üzerinde unutmuş!.. Alıp 
napenln üzerine koymuştum. Tuhaf- mutfağa attım. Elimi yüzümü yıka
tır şu hütıarnın böylece mahvolması, dım. Tekrar uyku ilacı aldım. Yat
t::ına bu tabloya bcnziyen sevgilim- tım. Uyuyuncaya ka.dar akla karayı 
den ayrılmaktan bile fa.zla tesir et- seçtim ... 

Idare heyeti ile oyuncular arasın a iki kişi denize doküldü ta bir .flklr edinebilmek i!;in, bugün 
çıkan ihtuar henüz halledllmediği için 
Fenerliler sabaya gene zayıf bir kadro Evvelki gün Üsküdardan aldığı ev bile, (Bent Hasan> mezarlığındaki du
ile çıkmak mecburiyetinde kalını.şiar- eşyasını Beşikaş vapur iskelesine ya- varlar üzerinde mevcut kitabeleri ve 
dı. Netekim dünkü maç nlsbctcn daha kın bir yere indirmek için bir kömür kabartmnlan gözden geçirmek kfıri
<iüzgün oynıyan İstanbulsporluların kayığına yanaşan 4127 numaralı ka- dir. 

lsk ı · yanaş Bu kitabeler, insanların tnrlalan 

El birliğile Hoşcanı :ırır ~ 
Komşulara sordular .. eve yıyec 
cek getiren satıcılara sordular 
geçen dostlara, yolculara. ~ 
Hoşcanın nereye gittiğini k t 
mıyordu. Zaten onun burada 0 

~unu hemen hemen bilen de 
Komşular blle onu Sancn.nın 
olarak tanımışlardı .. padlş3.hll'! 
desi diye b.len yoktu. 

misti. Fakat caaaarrrr.. kapı! .. Dell ola-
Uyuynb!lmek için üst üste ilfıç al- caktım. Açtım ki ayni ada.nı değil 

dım. Lakin ta.bloYU delen adamın mi: 
cüretkfı.r tavırlan, terbiyesiz sözleri - Pala.mudum ... Benim palamudu 
akJıma geldikçe bir türlü UYUyamı- t.'llutmuşum ! .. Ta nereden döndüm!.. 
yordum. Dünyada ne münasebetsiı: Kan ısmarlamıştı. Götürmesem kıya
lnsa.nlar vardır ... Nihayet saat ikiye metleri kopanr .. diyordu. 
doğru dalmışım. Birdenbire sôka.k ka- Dişimi sıktım. Mutfaktan palamu
pısının acı acı çalmma.sıy!e yatağım- dunu alıp getirdim. Fakat bu sırada 
dan fırladım. Bu vakit gelen kim ola- pal:-...ıudun zaten saatıerdenberl el
blairdl? Koşup kapıyı açtım. de gezmekten il.Şınan sazı kopunca 

Bir de ne göreyim? Şemsiyesiyle sarhoş: 
tabloyu delen adam karşımda değil - Bir sicim bulsa.na bana.. diye 
mi? .. Dehşetli surett.e sarhoştu. Bent tutturdu. Onu da bulduk. Bir de ko
görür görmez elime sanldı. Yayvı:uı caman yorgan Jgnesi getirdik... Bir 
bir sesle: türlü kalın ipi iğneye geçiremiyordu: 

- Tarziyeye geldim üstad!.. Tarz!- - Al sen geçir ... Da.ha gençsin ... 
ye verme~e geldim!. GÖ'llerin iyi görür ... diye verdi. LAhav-

hAklmlyetl altında cereyan etmlştlr. yık, o esnada vapur . e esme - ne suretle sürdüklerini; harmanlan, 
İlk andan itibaren üstünlüğü tesis makta olan Şirketi Hayriyenin 71 nu-
eden İstanbulsporlular, Fener kalesi- maralı vapurunun tornistan yapmak hasadı, buı:tdayların naklini, bağ bo
nl mütemadi bir tB.Zyik içine almışlar- .5uretlle kabarttığı suların teslrile dev- zumunu, üzümün ayıkianışı ve nasıl 
dı. Her an gol olmak tehlikesi altında rllmi~tir. Kayıkta. bulunan sandalcı şarap yapıldığını pek güzel gösteriyor. 
kalelerini müdafaa eden Fenerlller ve eşya sahibi celal, eşya ile birlikte Bunlardan birçoğu da heykeıtra.şlı~. 
nihayet 23 üncü dakika.da Süleyman- denize dökülmüşlerdir. Vuku bulan şişe, vazo, t:ı.bak lma.linl, kunduracı
dan çok güz.el bir pas alan Kadirin hAdise üzerine etraftan yeti.şenler ev- lığı saraçlığı ve dokumacılığı göst.er
sıln şütUe mağlılp vaziy:ete düştüler. velii iki kişiyi, sonra da demir bir so- mektcdir. Bu resimlerden an]-~ılıyor 
Ve birinci devre bütün c:ı.lışmalara badan maada bütün eşyayı denizde~ ki, ?· devirde halkın sanata buyukt

1
bir 

· lnhımaki vardı. Anca.k hayat ş:ır al'l rağmen bu netice değişmeden ı - O çıkarmışlardır. çok ağırdı; gerek prensler, gerek Fi-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı11•11•11111•11•1•1•1 1 ravunlar halktan kıyasıya vergi alır-

leler nrasında balığıı sicimi bağla- hoştu : . · _ lardı. Bu vergiler avnm t~b:~yı .. !ena 
dım. Aldı. uzaklaşırken gökyüzü ağa.- _ Arfederslniz, diyordu, dun gece halde yıkar ve sefalete duşururdu.Bu-
rıyordu. iki vazo kırdım. Hem de ortalığı klr- na m~kabil şehirlerde bir takım zen-

Ertesi gece erkenden yatmışt.ım. ıeıtim galiba ... Bu sefer de onlar için gln zumreıeri refah ve sa.adet içinde 
saat 12 de kapı çalıruna~a başladı. tarziye vermeğe geldim!!! ~ yaşarlardı. BlJhassa işçiler hemen he-
Bir gece evvelki adam!!!.. Gene sar- Hikmet Feridun Es men boğaz tokluğuna çalışırlar ve 

ET KADER 
Aşk ve 

'1 bir müşaviri idi. Başkatip, kırk se-
• neden ki bu noterlik dairesinde 

çalışıyor, bütün muamelata vakıf 
bulunuyordu. 

- Acaba sizin bu meselede bizi 
tenvir edecek bir malumatınız var 
mı~ 

- Tarih de milli mücadeleyi 
gösteren bir tarih ... 

- Gayet iyi hatırlıyorum, efecı
dim ... macera romanı 

Tefrika No. 59 
O sabah Daniş bey dair~ine gelir

Nakleden: (VA • Nd) gelmez, kaaadım büyük bir dosyayı 

- Safa geldiniz. Sizi bu 
erken beklemiyordum. 

kadar J için Emineye üç bin değil, beş hatta 
altı bin 1ira vermeğo azmetmifti. 

- Buradan geçiyordum 
cğramadan yapamadım. 

- Nereye gidiyorsunuz) 
- lzmirel 

da size Hafız. kalbi bu ümidlerlo dolu ola
rak, elr.spre&e atla<Jı ve lierdaaı sa
bah öğle vakti İzmire vardı. 1.tae

Emine, Hafızın kalmıyacağından 
gönlü kırılmış gibi bir vaziyet ala
rak: 

- Tekrar dönmiyecek misiniz~ 
- Üç gün sonra gecıe bu-

radayım. 
- Sahi mi söylüyorsunuz} 
- Size yalan söyliyebilir miyim) 
Emine bu muhaV1Creden sonra iti 

c !duğundan bt>.'hsederek yukarıya 
çıktı. Hafız, Halimeye. arkadan 
hayran hayrnıı bakıyordu. Kahya, 
kendisini karşılamağa gelen otelci 
ile biraz göriiııtükten sonra İz. 
mire gitmek ıçın Ankaradnn ge
lecek eksprese yetişmek üzere 
kapıda bekliyen otomobile at
ladı. Fakat derin bir düşünceye dal
mıştı. Bu kıza ebediyen kavuşmak 

yon civarında bir lokantada karnı
nı doyurduktan sonra Kordon cad
desinde noter Daniı beyin bürosu
na gitti. ..... 

Noter Dan'1 hey, otuz bet yaıin
da, çok yakışıklı, dürüst, ve mala,. 
matlı bir zaUı. Üç ay evvel bir va
zifeye tayin edilmişti. Danit beyin, 
noterlik aidatından baıka phsi ser
:veti de çok yüklü idi. Kendisi gibi 
munis. sevimli bir bayanla evlenmif, 
hu izdivaçtan da iki çocuğu olmuş
tu. En büyük meziyetlerinden biri de 
vazif c severliği ve muamelatındaki 
titizliği idi. Sabahları her gün evve
la vazifesi bll§ında bulunmağı lıiç ih
mal etmezdi. Başkatip Sermed bey, 
bu nazik ve mcsuliyetli işlerde Da
niş beyin kıymetli ve itimada pyan 

çıkarmış, içindeki evrak tomarını çı
kararak ted.lrika haılamıştı. Bir ara
lık dosyayı kapayarak ziıe bastı, içe
riye giren odacıya: 

- Baıkab'bi cJB.iwın1%. Emııini 
verdi. 

Biraz eonra batlr;atip, içeriye gir
di. Danİf bey onu görünce: 

- Sermed bey, lütfen oturunuz, 
size mühim bir me8ele haklanda 
danaımak iatiyorwn. aceloe jşini:r: yok 
ya, dedi ve tekrar odacıyı çağırarak 
içeriye kimseyi ıokmamaamı emret
ti. Ve önündeki dosyayı tekrar aça
rak: 

- Bu dosyayı. dün ve bu sabah 
tetkik ettim. Bu tetkikler neticesin
de. karanlık ve çapraşık bazı nokta
lara rastladım. Bu dosya, Hazine
dar zadelere aiddir. Her halde bu 
dosyadan sizin de malumatınız ola
cak. 

- Evet efendim hakkınız var. 
Evet bu dosyada aydınlatılması ge
reken bazı karanlık nokb!lar mev-
cuttur. 

- Hayır efendim 1 
- Bu dosyada mevcud evrak 

arasında yegane vazıh rve sarih ve
sika şu mektuptan ibarettir. 

Danif bey dosyanın içinden bir 
kiğıd alarak okumaya başladı: 

- Şimdi, aradan on küsur sene 
geçmiş bulunuyor ... 

-Tamam. 
- Nice zamandır Rüsuhi beyden 

bahsedildiğini hiç duymamıştım. 
Veznedar gülümsedi. 
- Bahsedildiğini duyduk efen

dim ... Fakat kendisini hiç görmc
mi§tik. 

- Bu va7;yet size garip görün· 
mü yor rnu, Sermed bey) 

- Göriinüyor efendim. 
- Meıele uzun zaman süre-

mez: ... Selefim bu bahse dair ne 
derdi} 

- Bfr şey söylemezdi efendim ... 
Vakayön inlcişafını beklerdi. 

- Demek bu Rüsuhi beyin ne 
oldu~u bilinemiyor. 

V cznedar başını salladı. 
- lradlarını, vekiü olarak, hala 

biz mi tutuyoruz} 
- Süphesiz. 
- Öyleyse epeyce bir yekun tut· 

muştur. 

cAziz üst.ad 1 Oerfo ve büyült bir 
acı, beni uzun bir seyahate çık.ma
ğa mecbur ediyor. Gayb11betim 
esnasında işlerimi tedvir İçin size 
ilişik olarak umumi v-ekaletname 
gönderiyorum. Avdete intizaren ve
kaletnamede yazılı esaslar dairesin
de işlerimi tedvir edecek.siniz; ko
nağımın kapalı kalmasını istiyorum. 
Bundan başka Karacabey çifliğin
deği kötkiin tamirsiz, bakımsız ka
palı tutulmasını arzu edey.orum. 
O yer, benim için menfurdur. Çift
likte oturan köylüler, vergileri öde
yeceklerdir. Kendilerinden bundan 
başka bir ııey talep edilmc.!İni is
temiyorum. Kendilerine bu husus
ta lazım geleo talimatı vermişimdir. 
Alakanızdan dolayı tesekkür eder, 
hürmetlerini takdim ederim.> - Tabii ... Faizler filan. şu an

da bir kaç yüz bin lira oldu ••• Tam 
Haz.inedarzade Rüsuhi 

ti) (J.ibirent) hakkında ııı0 

Herodot diyor ki: «Bu mabedi 
le ı;ördüm ve: onu şöhretinde" ,.ıı 
ziyade takdir ettim. Eski l:'ıı~ 
nın bütün ınebanl ve inşaatı 
ı:rlse, sanat ve kıymet dhctil~ ti 
rentin kabına varaına.z. ~~t 
CElcs) vcı (Samns) mııbetıerı fi 
ğersiz değildir. Keza l"hranıl• ııJ 
şöhretlerlndl"n fazla kıymetli b• 
bunlar:lnn y •• lnız bir tanesi, ıtl 
l\likerinus ehramı, Yunanist•11 

tün mebanlsine rnuaclfldir.w ~ 

t2) Eski l\lısırlılar feyaz:ınıı ·cı 
uerlerdir. Manası: Suyun istil· 
nıektlr. 

rakam aklımda değil .. . s~Jd' 
bu parayı vaktile iyi bir ıekı ıl1 
l • d z· ·· d · ..,ııı etıyor u. ıro. musaa esı 

- Rüsuhi bey hiç mii:•~ı 
bulunmadı, para istemedı 
Ne mektupla, ne şifahen .. . 

- lstemedi efendim .. . 
- Demek, movcudiyetiıÜ 

medi bile? 
- Bildirmedi. 
Danit bey tekrarladı: 1j 
- Şaşılacak ıey... ~ 'I 

şey . .. Bu orijinal adam ae ol 
siniz} 

- Zerrece malumatım yok· I 
- Ortalıl.tan kaybolmasırıll 

hep nedir acaba I 

- Vallahi bilmiyorum .. • h•el 
- Sakın mektubunda bıı 1 

h ··ı ·· r·ı· lın.,.,ı11 eeya attc o muş ı an o 
Voeznedar, bir şey kestiretıle 

ni anlatır tarzda kollarını açtı• 
nunu büktü: 'ti' 

- Bu da miimkün, efend 
Biraz düşündük•en sonra· b" 
- E\·et akla ea '-'akını d' . " k·ııı 
- Bu takdirde varisleri ı 
Kasadar, dudaklarını sıktı ' 

şını salladı. ~-') 
(Arkası 



~inievı.·eı 1941 

~: 
bı Fiziyomoni 

l ar.bul O · · · T -b" • oloj• , ruvenıtcsı eeru ı psı· 
~l<ıh 18.i doçenti Doktor Mümtaz 
dacn ah tarafından hazırlanıp nqre
li haıtk u eser yüz ifadelerinin tefsi
~ın ~n~.a tecrübi bir etüddür. ln
l~ ~zunden içini okumak müm
llııd ll'ludür) Yüzün ifade ve batla
t~ an b' · _,_'--da ııukiiın ır ınsanın seciyesi luuuı.;uı 
lııı Yerebilir miyiz) gibi sualler 
~~erde münakaşa edilmekte, c;ı
"e İıbn neticeler tecriibel-erle tddt 
~ A. ~t edilmektedir. Eserin ba~
~İ?ıtıi tıstodanberi Flı:iyonominin ge
~ ~ olduğu tekamülün bir tarih-

>'ııpılrn ~r. ..... 
lata .ls~ e Tathikab 

lıo11 t:ianlc Umum Müdürlüğii. Sor
t~ ~rofesörlcrinden ve maruf ri
Jııı İ$'ıat~tikÇi]crden C. Darmoinin 
!1lu unlı eserini Bay Zeki Zeybek· 
~ 118 tercüme ettirerek :inti.pr sa
"ar ~ _koymuştur. (200) sahifelik 
•a ;. dı l'eşkil eden bu kitap bilhas-

.. tııt' ~ ıstı1: mctodlarının tatbiki ba-
llı.ı" ~da~ nüfus tahlillerini, ekono
lorıı aalıyet endekslerini, korelas-

1 trı, rekoltelen' ekonomik. istid-er· • 1
• tetkik etmektedir. . 

~İitkiy 0.Y. 

e harici tiı: ::ı.-et istatistiklerinin 
~ta~~ ve mukayese raporu 

38 lıstik Umum Müdürlüğü 19 30-
~r •encleri resmi istatistiklerine na
~ iln .başlıca ihrncnt maddelerimi
taı:_a l<Ur ıncmlcketlcr ithalnt ve ih
"ı~ ile is,ihııalatımız bakımından 
ti {-CS~ini gösteren eserin birin
lcı <'ı dini nctreylemi~ir. Bny Şev
' ~d l<aya tarafından ha~.rlanan ~u 
ltuk 200 sahifeden murckkcptır. 
IJ:ı ayeseler aynca müteaddit gra
~ '.rle de vazıh bir hale getiril
'' 1 hr. E.sı::rin ikinci cildi basılmak· 
"'Qı· 

[ğAovol 
nu:ünkü Program 

~ı.ao Progrıun, 12.33 Karı.şık şar
~:· 12,45 Ajans haberleri, 13.00 Ka
Qıı) v:trkılar, 13.SO .Ka~k prograxn 
~· 18.03 D:uıs müzi~i (Pl.). 18.30 
~ sazı. 19.30 Ajans haberleri, 19.51'i 
~ •• tn SOlolan, 20.15 Radyo gazetesi, 
21.Ö lllr halk türküsü ~renlyoruz, 
ll'ıa~~ Ziraat Tnkvlml. 21.10 Buselik 
~~dan prkllnr. 21.30 Tenısll: 
~~ Ailesi, 2us Senfoni orkestra
ltı\2.so Ajans ve po.ra borsası hnber-

22.45 D:ıns müziği (Pl.l. 
'.a !I İlkteşrin gah sabahı 

Uıı. O Progmm, 7 .33 Ho..fif program 
ı~ 7,45 Ajans h!lberleri, 8.00 Sen-
2.ao a tnüztk CPU. 8.15 Evin saati, 

cnronik müzik lPU . 

tıl--;:- Hava Kurumu Türk hava
~ ll(ııun büyük ve mühim bir ta
r ızn ihtiyaçlarını karşılamak üze· 

1' teşebbüslere girişmiştir. Bu 
'Ocbbüslcrin kısa zamanda ha· 

k 11labilrnesi için ~va Kuru
;unıı. yapmakta olduğumuz 
Rllrdırnlan arttırmamız. lazımdır. 
~~atnaza.n bayramı, fitre ve ze· 
tl'ı<ıtınla Hava Kurumuna cö· 
~."1tçe yardım etmek fırsatını 
ı~e kazandırmaktadır. 

Sah1!e 7 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat bankasi umum müdürlüğünden: 
İstanbul hnrlclndeki §Ube ve aJnnsla.nmızda ça.lıştınlmak üzera ınzu~ 

KOCOK lLANL~R 
Fevknl!de ahTalln devamı 

HASTABAKICI ARA1ıı"IYOR - B1l
g1ll b1i1 erkek veya. tadm hastaba.
itıcı ldzımdır. Şehn.detnamell mhha.t 
memuru da oın.tınır. 1stanbu1 mek 
.aa.n'at me1ttetı1 dlrektörlftA'O,ne mü
:racaıı.t. - ı 

KİRALIK Gt1ZEL EV_ Ankara.da n:u tadar memur ve memur nrunzed1 nlmac~dan, Adana, An
oturan btr anenın ~bulun m 1Y1 ICara, Dıyarbakir, İstanbul, İzmir, kars, Konya, 
r,erlnde Sultann.hmct parla ilstünde M . s s· T b .. 

müddetince gaJ?i muayyen gillı
lerde haftada 1k1 Teya tıç defa 
neşrcdllecektır. 

g{lzeI blr evı. 12 oda, Jcıılol1!eı1, par- ersm, amaun, ıvas ve ra zon &ubelerlmlzde mu.>aba 
kem, lüb ve .ertts b:ı.nyolnn. tenıs 1aı. !mtiham açılacaktır. 
ve balkonla.rı, fevkalMe güzel bahçe- Müsabakanın nna şartlan: 
si ve bütün konforu ne ideal btr 

1 - iŞ ARIY ANLAR 3 - SATILIK EŞYA mesken telefonu var. Esas cephesi 1 - .As'kerllğtn1 yapmış veya halen a.sker1we t>ır lllşiği bulunmamıt 
parka, bir tarafı denıze Ud ylizft bah- oln:ıa'k, 

BİR ERKEK AHÇI İŞ ARIYOR - SATILIK KtlRK - 1939 da Amef1-
ı:e.sine bnkar, yndık kı3lı1t bir vlllft.. 2 - En a.z lise :mezunu vcyn muadlll mekteplerden mezun olmak. 
Toptan veya kısmen !ldtaya. verllebl- 1 - İstihdama mAnt hall bultmmnmak, 

Alafranga., alaturka. yemek: P~esi- ka.daJı alıhınış fevknlMe güzel Le1Ur 
nı mükemmel bilen tıcerübell ayn1 dO mer Jc:ymetiı yeni k11t.k acele sa.tı
mm.and!ı afie61yle de btı11kte ~ lıktır. Tel.: 20107. Yerebatan 6aA:lık 
cak temiz bir a.ııe Y81llllda. 21 anyor. yurdu. - ' 
Osmanbey pomıihsne b.ra1Smd9. elı-

leceği gtb1 eSeıı klrn.cı sayfiyeye çıkar ' - Ynşı y1rml blfden az, otuz beşden yuknrı olmn.mak, 
ve isterse yaz aylannda. bir Jcsmında 11 - İstenecek vesa.1k1 ibraz etmek ve bankanın gösterece~i yerde va;.. 
ev sahtplerlntn ikameti §ekllne g!Sre- zile kabulüne ve memurluk tanhhfitnn.mes1n1 imzaya amade olmak, 
de anlll§ma yn.pılablllr. Hergüıı saat 12 Diğer prtlar: 

cııa.r kalıves:l:ııde Balkl'den sanılması. SATILIK MOTÖR iLE İŞLER OT 

BİR GENÇ İŞ ARIYOR - Orta 
mektep dereceslnde ta.h.sU1 olan as
kerlikle 1Uşiğl yoktur. Avukat kAtlp
llğl ve em!Ak yazıhımelerlnde ç~ 
mıı;ı 20 yaşlarında daktllo bilir bir 
Türk genel müteahhlt buna. müma
sn yerlerde muhasebe işlerinden nn
lar. Münasip bir 1ş atıyor. Her gün 
sabah 9 dan akşam 19 m kadar 
20795 Mltat Demtrkut'a telefon et
meleri. - 2 

BAYAN İŞ ARll'OR - Türkçe fran
sızca bilen bir bayan kasadar veya 
tezgfihtar ve emsali 1ş ara.mnkta.dır. 
El yazısını tercihte büroda do. çalışa
blllr. İsteyen: Gnlata Okçumusa 94 
A. B. ye mektupla müracaat. - 1 

BALYA MAKİNESt- Müracaat: On.
lata Fermenecller 50 No. TÜt'k maki
ne evı. - S 

SATILIK - Asrl yemek odMı ta.kı
nu. İsteyenler, Pangaltı Hamam, Sak
sı soknk Çiçek Apt. No. l mt>.racant. 

SATILIK TAKSİ OTO!\lOBİLİ -
38 model Ford ltıstıkler1 1Y1dlr. Bul
tanahmed Divanyolu benzinci Ka
Qm Dedeye müracaat. - 3 

ne 14 arasında 44602 numaralı tele
fondan 45 numamvı 1stev1ntz. -,;:""'" 

ACELE - Kiralık a.partınınn a.ra
nıyor. B1r ecnebi ıçm İstanbul veyn 
Beyoğlu taraflanndıı. 2 veyn S odalı 
kaloriferli, banyolu möble yeya möb
lesiz apartımıuu o1anlnrın İstanbul 
Ankara cad. Adalet han S nuıruımdn 
Turk Emlftk Bürosuna ıı.cele mürn
cantıan. Telefon: 20607. - ı 

24.000 LiRAYA - .Aeele s:ı.tılık ke
lepir apartıman. Ulell civannda iyi 
bir yerde 5 dalreU ayda. 125 lira iradı 
olan yeni ya.pı bir apartınuı.n 24,000 
llrnya. acele satılıktır. Müracnnt: 
Ferdi Selek Türk EmlA.k bürosu. An
kara caddesi Adalet han No. Ş İstan
bul Telefon: 20607 • 

PANSİYON ARAl\IYOR - İyi bir 
aileye mensup taşralı blr genç, yük
sek ticaret mekteblıle devam edece-

1 - Aynı tarihte aynca yapılacak mfiııahaka.ya orta mektep m~ 
la.n da alınacaktır. AncaJc İstanbul, Anlcam ve hm1rde ortn miba.bakn~ 
müracaat sıra.sile yalnız ilk onar kişi tııtırak cdebllecektır. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müeaseae
lerde iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar• 
dan İyi referansa malik olanlar imtihansiz kabul 
edilecektir. 

3 - Taytnlert teknrrllr edeceklere 3659 s:ı.yılı barem kanunun h~ 
!erine göre 120 liraya. kndnr ve llk defa lntlsnp edenlerin. tahsil dereceler. 
rlne göre munyyen haddin tamamı üzerinden a.ylık verilecektir. 

4 - Bir yabnncı dll1 .Fransızca, Almanca, İngUlzeeyb b!.hnkkın bı
lenler ve mesleki sahada ~a.11.ŞIDIIJ olanlarla meSJekt tahs:U glirenler mfisa 
baka.da ruchan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunncıütlar, dahll.i mevzuat dairesinde teka• 
iitlük rejiminden. saR"llk sandığından, yardım btrllğlnden istifade edecet:
lerdir. 

imtihan ve müracaat tarihleri: 

BİR TtlnK BAYAN iS AR.11'.0R -
Ortamektep dercceslndc tahsUl olnn 
genç, çnlı§kan, terbiyeli temız bir aile 
lcJzı kasyer, avukat, y:ızıhane gibt yer
lerde kendlstne miinaslp ciddi mües
sesede bir iş arıyor. Uygun btr naue 
çalışacaktır. Akşam gazetesinde S. t. 
rümuzumı. tafslll'1tlı ndreslerlle mek
tupla müracaat. - 1 

ACELE SATILIK TAKSİ - 2359 sa
yılı taksi otomobil yalnız iki 11\stlği 
eski ve gene çalışır bir hnlde yedek 
parçalarııe Tra.blen m::ı.rkalı 1600 llra
ya taksitle snWıktır. Tnllp olanlar 
her gün 14 den 16 yn. kadru' Tophane 
Necati bey caddesi, 347 No. lu kn.hvede 
Aziz Yarene müracaat olunur. - 1 

SATD..IK ÇOCUK ARABASI - Pek 
az kullanılmış lüks bir çocuk arabası 
satılıktır. Taksimde Tallmahnade 
Oüngör Apt. 3 No. ya müracaat. Te-

Orta mektep mezunlannın imtihanı 11-12 lltlncl teşrin ve daha. ,,... 
ğinden , fransıı.ca. konuşa.bilen 1Yi bir kan tahslll ol:ınların 1mtihnnı 13-14 ikf.ncl ~de .....,pılacaktır. 
alle nezdinde akşam yemekli panslyo- J-

l\liirncant: ner olmak istiyor. Kabul etmek iste
yenlerin Beyoğlundn. Packard otomo-
bil acentnsına mektupla müracaat- ~üracantlnr lmtihandan bir gün evveline tadar kabul olunncalctır. 
lan. .. Isteklllerln imtihan yerlerindeki §Ubc mtldttrlüklerlne ve Aıllmrada lefon: 40083 - 1 

SATIJ.IK BUZ DOJ,ABI - Evlerde 
ve dükkanlarda kullanılmaya. elverişli 
temiz mükemmel ve gayet zarif Frlgt
dalrc markalı bir buz dolabı satılıktır. 
43348 numaralı telefonla milracaat 
edilmesi. 

İ 
1 
bankanın personel işleri müdürlüğüne mürncnat etmeleri l~zımdır. (9 an 

K RAUK - Tophane - eski Sa.tiye 
b!nası yanında depo, kalafat yeri, de-

BİR DIUHASİP İŞ ARIYOlt - As
kerliğini yapnı.ı,, Ticaret mektebi me
zunu, mali müesseselerde 3 .sene me~ 
murluk yapmış her ncvl müesscsen!n 
muhasebesini tedvir edebllccek kud
rette bir muhasip saat 13 den Jtlbaren 
çalışmak üzere 1§ ara.mn.ktadır. Eski 
hatlert ve da.ktiloyı.ı blllr. ~da 
C.K.A. rfimuzuna mektupla m!lrac:ı.at. 

niz hamanu olarak kullanılır arsa. I 1 
Satılık ynzı mnldnası da vnrdır. Te
lefon: 40023. 

-1 

iş AltlYOR - Ta.hslllm lise onun
cu sınıftır. Vaziyeti hazıra dolayıs1yle 
ö[tleden sonra her hangi bir I:>ilroda. 
veya lüzum görülen bir işte ç:ılışn.bi
lirlm. Akşamda (K. Ezenl rümuzuna 
mektupla müracaat. 

SATILIK ÇİFT BE~GiRLt ARABA
Büyükndada çalışan çift beygirli ve 
btyglrlerl yedi yaşında oln.n fi.stil ka
palı ve yanlan tenteli ve demir aba
mı Avrupa m::ı.mulitından olan bir 
araba beygir!erlle koşumlarlle acele 
satılıktır. Beyoğlundıı. Rumeli h:ının
d:ı. pasajda berber Dlyonls'e müraca
rt -1 

4 - Kiralık"' Satılık 

SATILIK MERA - Şarköy civarın
da yirmi dört bin dönümlük Man
dııtepe merası satılm olduğundan ta
liplerin klmynger ;liüsameddJne mü
rn.ca.atıan. Eminönü Emlıik ve Eytam 
bnnkası kar§lSlnda izzet bey hanı 
lklnci kat No. 6 - 5 

SATR.IK \'E MOBİLYESİLE Kİ
BALIE KADIN BERBERİ - Müra
caat: Sirkeci llüdavendlgAr caddesi 
!7 No. enıllik tellfılı Salibe. - 4 

5 - MÜTEFERRiK 

------------- • SATil.llt UCUZ KARGİR HANE - İNGİLİZCE ve AL~IASCA DERS
LERİ - <Bahusus ticaret şubeleri ve 
bakalorya) - ingiUz Oxford ve Ber
lln üniversitesinden mezun bir profe
sör tnrnfından en sert ve aıır! metod- ' 
la verilir. - :Pransızcayı mükemmel 
konuşur. - Esnslı ve en seri usul -
t1cret mutedil. - (Pror. H.) rümu· 
zuna mektupla müracaat. - ı ı 

E.'1Dt.!STRİYF.L TEŞEBBCS SAHİP- Sakı.za~ac Yenişc.hlr p:ıznr önünde 
LERİNE: Pollteknlk endüstriyel te- Vişne sokağında 3 kntlı 6 oda senMe 
şekküllerln l§letme usul ve te~kllatly- ıso llm getiren 1350 llraya satılmak
le mamulleri maliyet fiatlarını sıh- tadır. Mıirac:ı.at İsttkl&I caddesi 146/4 
hntla tebarüz ettiren muhasebe ve Beyoğlu kulübünde. - 3 
idarelerini mezç ve organize ederek 30 LiRA y A KİRALIK DtlKKAN _ 
en yüksek imalat verimi almağa. 
muktedir bir idareci teknisyen muha- Gnlnta Zlrnnt bankası yanı Kemenkeş 
slbe ihtiyacı olanların Ankaruda. 113 sok. No. 22 üzerinde iki oda, tnrasn 
numaralı posta kutusuna ve İstanbul- vardır, biııa betondur. Tel: 60580 - 3 

da Akşam gazetesinde E. K. ya müra- KİRALIK ODA - Beyoğlunda mo
cantınn - 4 bllynlı, konforlu, fransızca ve almanca. 

AL.MAXCA DERSLERİ - Usulü 
tedrisi mükemmel olan bir Alrrum ba
ynnı almanca dersleri vermektedir. 
Mobllynlı güzel, temiz odn kiralıktır. 
Pazardan maada her gün saat 3.i den 
7 ye kadar. İstiklal caddesi 133 H:ı
snn bey apartımanı 2 el merdiven 1 
kat 6 numarnvn müracaat. - 1 

konuş:ın temiz bir alle yn.nmda, 1ste-
DADILIK ARIYORUM - Ylrınl se- yenleri pe~be pa.2ar No. 7 Galata 

nedenberi dadılık yapmıı.k.tayım. Arzu müracaat. - 1 
edenler adresime müracaat etmeleri.' -------------
Ades: Kadıköy Altıyol Söitütıüçeşme KİRALIK ODA - Çok yüzel ve her 
caddesi No. 157 - ı nevi modem konforü hnvi mobllycll 

BRİÇ DERSLERİ - Profesör 8ap
rlç tarafından ayn nyn veya toplu 
bir halde hususi ola.rnk verlllr. Ak-bir oda kiralıktır. Ayazpaşada. İstan-

2 _ İŞÇİ ARIY ANLAR :~~~as üçüncü kat 16 No. ya mü- şam gazetesine (Briç) rümuzım:ı. 
mektup gönderilmesi. - 6 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir 
müessesenin istanbuldnki yazıhane
sinde dosya tşlerlle meşgul olacaktır. 
Daktilo bllmesi şart değlldir. İste<:lik
lerl aylık ücret, müınldinse foto~'Tllflı 
ve hayatları hakkında tafsll§.tlı mek
tupla Gnlata posta kutusu 1150 ye 
müracantıan. - 3 

BAYAN ML'\IUR ARAN1YOR -
Fransızcaya a§Illn yazısı güzel bnynn 
memura ihtiyaç vardır. Ehliyetine 
göre maaş verllecektır. Çalışmak iste
yenlerin: Tak.slm Krlstnl gnzlnosu ar
kasında Tarla.başı caddesi ESER apar
tımnnı altında Milli Emlllk İş bürosu
na müracaat. Telefon: 42277 

HADEME ALINACAK - Yüksek 
tahsll kız ve erkek talebe yurtlarına 
hademe alınacaktır. Müracant Beya
zıt, Üniversite lokantası yanında No. 
11 

DAKTİLO ARANIYOR - Eski harf
leri bilen blr daktilo bayan alınacak
tır. Talip olanlar 10-14 arasında. Gala
ta. Nordşt.erm han No. 15 de Kem:ıl 
Başarana müracaat etmeleri. 

ADAPAZARINDA -Olmak üzere blr 
bayan üç I.şten yani yemek, orta, ço
cuk batım işlerinden birini anyor. 
Akşamda CZ. P.) rümuzuna mektupla 
müracaat. - l 

SATD.IK fü\ILAKLER ARANIYOR
Satm:ı.k isteyenlerin Ankara caddesi 
99/ 1 Adnlet han 3 No. Ferdi Selek 
Türk enıH\k bürosu Tel: 20607 - ı 

ACELE SATILIK EV - Dört oda 
iki .sofa elektrik terkos, denize ne
znretll iskele ve trnmvay durağına 
bir dnktlta l'TSO liraya satılık. Ama
vutköy Dubt1.rncı sokak 35 nwna.raya. 

-1 

AUUANCA DlillSLERİ - Almanca 
muallimesl çocuklara, lise ve üniversi
te talebelerine büyüklere almanca 
gramer e<:leblYat ve muhabere dersleri 
verir. Adnln.r, Kadıköy, Boğnzlç!nc gl
de'bilir. Metodlnn çak kolaydır. Sabah 
saat 8,30 - 9,30 akşamları 18-19 za 
kadar Taksim Sıraservller No. 101 
kapı 9 kat 4 Madam Slftar. - 2 

P.iGiLİZCE DERS - Bir Türk ba
yan tarafından İnglllzce öğrenmek 

FABRİKALIK ARSA - 20 kuruşa veya ııerletmek lsteyenleııe bllhnss:ı 
metrosu. Hn.llç'de elektrik fabrikası orta okul ve lise talebelerine en yeni 
yanında 62 bin metro erazl 20 kuruşa metodla ders vermektedir. Ucret ch
mctrosu toptan satılık bir ev bir de vendir. «Akşam da N. A. rümuzuna. 
fabrika beraber. Galata Havyar h:ın mektupla müracaat. 
77/1 No. yn müracaat - 2 .-----·------=:szc::aı-: 

l\IEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 
FABRİKA VE l\IATBAAYA ELVE- Gazetemiz ldarehnnesini ndres 

Rİ~Lt BİR BİNA SATILIICTIR - Ca- olnrak göstermiş olan karlleri
ğal"o~undn fabrlkn ve matbaa 1ttfha- mizdpn 
zına eıverl§Il betonarme yen! blr bina s.P. _ A. K. M. - S. B. - o. $, 
satılıktır. Akşam idaresine müracaat. n.o. _ Z.B. _ ncrıin - Çiftlik -
Telefon: 20681 - 5 Slajiyer - l\f. ıı. - 333 - G. B. -
AYAZPAŞADA KİllALIK EV_ Sa.- K. B K. - L. l\I. S. - 1\1. T. R 

ray arkası sokağında 30 numaralı eT t'ilitelist - A. K. D. -
O od I k 1 K. B. O. - l\L P. 

k!ralıktır. n a ı, a orlferll, tam namlarına gelen mektuplan lda.-
konforlu, denize nezaretıı ve bahçeli- rehanemlzden aldırmaları rica 
dlr. Yanındaki Namık i"lŞa sokıiğında olunur. 
7 No. h eve müracnnt. - 3 

Nafia Vekaletinde n : 
1 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Nl~de su işleri yedinci şube müdürlüRü mmb.lcası da.hllindek.l s:ız 

bataklığının .lturutulm.&g n ·s:ı.tımsailı suyu ve tevabllntn ısınh ~lerl. Mu
hammen k~if bedeli vahidi tıyat esaaı üzerinden 416.967 lira 24 kuruştur. 

2 - Eksiltme 6/11/941 tarihine rastlayan Perşembe gil.nti s:ııı.t. 15 de 
Anltarada su işleri reisliği b!na.'Jı Içtnde toplanan su eksiltme kom1syanu 
odasında kapalı ~rf usullle yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme §3.rlnamesl, mukaTele projesi, bayındırlık işleı-1 
genel şartnamesi, umumi su 1Şleri fenni şartnameslle hususl ve fenni şart
nameleri ve projeleri 20 Ura 85 kuruş muka.blllnde m lşlerl relsll~lnden 
alablllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20.428 lira 69 kunı§lıık mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ı günden en aı öç gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VckAleUne 
müracnat ederek bu işe mahsus olmak tızere vesıka nlmalnn ve bu ves1ka~'l 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu miiddet içinde yeslka talebinde bulunmayanlar eksllt.m~ye 1§titl'ık 

edemezler. 
6 - İ.stekllleıin teklif mel:tuplarını 1klncl maddede yazılı saatten bir 

saat ev\'ellne tadat su işleri relsUıtıne makbuz muıta.blllnde vermeleri 
lAtım.dit. 

PGltada ollııı &~beleı kabul ıdllmea. , 7355 - 8880& 

T. S BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plôni 

KRŞIDELER: 4 Şubat,% l\fayıs, 1 Ağustos, 

3 Wndteşrin tarihlerht<le yaplhr. 

1941 fKRAMIYEumt 

1 ndet 2000 Llrahk = 2000.- Lira 
3 " 

1000 .. - 3000.- " 
2 " 

'750 " = 1500.- ,. 
4 .. 500 

" = 2000.- " 8 " 
250 ,. = 2000.- " 

35 " 
100 " = 3500.- " 

80 ,, 50 
" = 4000.- " 300 " 20 
" 

= 6000.- ,, 

l.eyli tıp talebe yurdu Müdürlüğünden : 
1939 - 1940 l'llı ikmal imtihanında muva.rfnk olnm:ıdıklarmdnn n 

yurttan çıkn.rılıp n.lha.ti olara.k tahsillerine devam eden t Iebelt?Tden 194G-
1941 yılı imtihanlannda mu\'afta.k olup yurdn iielmelerl lcnbcden )'Urt ta
lebelerinin 31/10/941 gUnü fakültede derslere b:ı~anac:rğJ clhetie 20 110 941 
günllnden itibaren 1/ 11/ 941 gününe kndar ynrd:ı gelip ımyıtlnnnı yenUc
:ır.eler! bu tarllıten sonra gele<:ekle.rtn yurda kabul cdficmiyrc"ktcrt IIôn olu· 
nur. l9216) 



Bahif e 1 

Maliye müfettiş muavinliği imtihanı 
Maliye teftit heyetinden: 

35 lira maaf1ı Maliye müfettiş muav1nllli toln 15 klnunuevvel 941 
pazartesi günü mii.sabaıka imtihanı yapılacaktır. 

Aranan şartlar tmılardır: 
A - Memurin kanununun dördüncü maddeeinde yazılı evsafı ha.Jz ol

ınat. 
B - İmtihanın açıldığı t arihte Yatı 30 dan fazla olmamalc. 
c - sırasal bilgiler pkulu, Hukuk veya İktlsad fakillteelnden, Yükaet 

&icaret ve Iktlsad mektebinden veya bunlara muadil derecede«l ecnebi 
mekteplerinden mezun olmak. 

D - Maliye Vekllleti teşkllltında müstahdem bulunmak, 
E - 3856 numaralı Teadül kanununa göre Devlet lisan imtihanını da 

geçirerek on uncu dereceye tayin şartını haiz olmak. 
F - Yapılacak taJüdkat netlcealnde karakter itlbarlle mllfettl.4 ola

bilecek vasıflan haiz bulunduğu anlaşılmak. 
İmtihana tallp olanlar 15 iklnclteşrln 941 tarlhlne tadar Antarada 

).fallye veklletı Teftiş heyeti reisliğine amıhal Ue müracaat edeceklerdir. 
Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 
A - Nüfus cüzdanının aslı veya tasd1k1l sureti ve adresi. 
B - Kendi el yazısı ne tercümeihal hiilAsası, 
C - Askerllltlni yaptıtına veya tecil edllmLt olduğuna dair resnıt 

vesllta. 
D - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknameal. 
E - Sağlam ve yolculuta mütehammil olduklarına dair resmt rapor. 
Tallplerden aranılan şartlan haiz olanlar tahr1rt ve tlfahl olmalc üze-

re l.ki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve lstan
bulda ve bunda muvaffak olanların şifahi Jmtlhanı Antarada :p.pılacat:
tır. 

İmtihan programı: 

1 - )ıfaliye A. - Bütçe cİhzarf, tatblıtl taad11t ve korıtrolu• Muhasebei 
umumiye hükümleri, B - Vergi nuarlyeleri ve uaullert, vaaıtasız ve vası
talı vergiler. cSedüllil verıller, veraset ve lntlkal vergileri, IBt1hWc üzerin
den alınan vergiler, gümrOt, Jnhlaarlar, harçlar., Türtlyedetl vasıta.sız 
ve vasıtalı vergiler. C - ılılallye VeUletlnln merkez ve vlllyetler tefkllltı. 
D - İstlkraz nazariyeleri, tahTlli dilJ\Dl, amortıaman, TilrklJe Düyunu 
umumiyeal, Ye tarlhoell .v• · 

2 - :it:tlaat: ctJı:tsaadl mealetler, 1stlhal, tedaril, nakit Ye ltJbar, ln
tısam ve lstllıllk bahlalerl•. 

3 - Mali ve ticari beaap, •Basit ve mürekekp faiz, Iskonto. !alzll hesa
bı carUer cHendeae• satlb ve hacim mesabalan•. 

4 - Usulü defteri: cTlcarl ve aınat milnuebetıerle Devlet mu:haaebeal 
hattında nazari ve tatbltl malillnab. 

Su~eng~~elfn 

GÜ.ZELLIK 'VE 
BAHTİYARLIGI 

bulmuŞ, 

•Ailenin ... çirkince bir unu 
tellkld olunmakla•· beraber, 
bütün ümidimi kaybetm(f
ken otuz yqlanmda evlen
dim.' ZeYClm diyor ki: Mu-• ... 
vaffat:i,.etimln Ye onu ıes .. 
hlr edişimin Jjeglne lnılll 
faya.nı hayret tenim' oldu 
Onu da evlenmeden b1r kaç 
hafta evvel kullanmaıa baş
ladıtım (Beyaz renkte yal
sız> Totalon kremine me<l· 
ywwm: o cırtın -Ye donuk 
clldiml ldeta yeni bir tetle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vimlilik bahşetti. _ Toka.ton 
tremtnin clldlm ~üzerindeki 
tesiri . ldeta mucizeye ben· 
zer.• 5 - Hukuk: İdare hatuku ve bu meyanda iclart kaza ve mercileri, me

murin muhakematı ve 1069 numaralı tanunlar, ceza muhatemeleri usulü 

kanununun eaasıan ve t.abtlkata mütealllt hükflmlerl, ceza kanununun 1I•••••••••••' memur suçlarına ait tımıı, kanunu medenl, bo1'91ar, icra ve 1flAs kanun- • 
lan ve ticaret kanununun Maliyeyi alüadar eden hükümleri. 

birt.. 
11 - Ecnebi lisanı: cl"ransızca, almanca ve lngill8ce ve italyancadan 

İmUhan neticesinde müıettlt muavlnllllne alınanlar 3 ıene sonra :va
pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye milfettlfllllne ta
yin edilecelcler, ve staJ !cin Anupaya gönderllecetlercllr. (76411 - 9132) 

'l'tlrldJ'e O•••urlJ'etl 
ZiRAAT BANKASI 
lturuJq taribl: 1881. - 8erma1111: 100,000.000 T8R Ura.il. l1lbe H 

aJUll adedi: -
Zirai ff llearl ber DM baab muaelelerl, 

Para Mrllrtlrenlere ıs.• Ura llmunlJe , .. , •• · 

ZJraat Banı.a .. ıuaa cuıııbarau ve ıJıbaraız tasarruı hesapıannda en 
u &O Ur.ı.'lt bulunanlara aenede 4 defa oekllecek tUr'a Ue llfalıdakt plln~ 
ıtOre ikramiye daıtıtılaoattır: · 

C adet 1.008 liralık t.000 Ura 111 adet 50 llralık 5,000 Un 
c • 500 • z.• • 1!1 • .. • ... • 
• ıso • ı.eoo • ıM • ıe • 3,zoo • 

to '°' • '·- • 
· Resaplanndakt paralar bir aene !Cinde 50 liradan qalJ 

· ttramlye cıktıtı takdirde 1r. 20 fuJaslle Yerllecetur. 
K ı enede 4 defa 11 eylGI, 11 birlnciklııuıı. 11 mart nt 

J1 haslran tarihlerlnde çeldlecektlr. 

Bayramlık Çiçeklerinizi 
Beyoğlu lstildil caddesinde 304 numaralı 

SAPUNCAKiS 
Çiçek evinden tedarik edebilirsiniz 

••••• Hiç bir yerde fubesi yoktur. Tel: 40167 ••••ili 
Üniversite A.E.P. KOmisyonundan 

Birinci cerrahi kliniğine yaptırılacak 47909 llra keşlfii madeni eşya 
2'1/ 10/ 941 pazartesi günü saat 15 de rektorlUkte p:ızarlıltla lh:ıle edllecektır. 

Satılık Vah 
Arnavuttöyünde Kuruçepne 

cadde.sinde Sarraf Bumu mev
kllnde bahçesi ve nhtımı bulu
nan 1 No. lı yalı pazarlık sure
tile satılacaktır. Yalının içinde 
Terkm. ha.va.gazı el~rtt ve 
kalorifer tealsatı Yardır. "Gör
mek arzu edenler içindeki mü.ıı
teclre müracaat ederet ıörebl
llrler. Tallplerln Türkiye 1t 
BanklllP lstanbul Şubeal Hukuk 
mütavlrUti servlslne müracaat
lan. 

........ t~ktnr ........ 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR CROLOO 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasw yallan bastalıklan 

mtttehasmaı -Beyoğlu, tş Bankası karşı-
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panafya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MVTEBASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cajaloilu Zeki Bey aparbm:ını 

3 üncü kat 8 No. 
Her aüa 14 dea 18 se kadar 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Sehia gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de gü:zel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastala ra açık hususi 
hastane Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı. dinlendirmek ve neka· 
ha: devıini geçirmek istiyen· 
lere mahsus vegin~ müessese 

Telefon: 42221 İstelt1Uerln 3594 lira temina t ve ricaret odası tağıtlarlle gelmeleri. 
-ı.tste ve prtname rektörlükt.e görUlür. (92l4J iil•••••••• • mm:mi 

Devlet Deniz Yollan lıletme Umum 
Müdürlüğü l lanlari 

20 Birinciteırinden 27 Birinciteırine kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacaklari nhtimlar. 
Katadenk hattma 

İ:nnft hattına 

MadanT& battma 

Bandırma hattına 

Karablp hattına 
fmros battma 
ATY&blı: battma 

bmir 1 el rirat 
İmalr ! t'I sürat 

Pazartesi 17 de (Güneysu), perşembe 17 de <Erzu
rum). Galata rıhtımından. 
Cwnıt.rtesi 18 de {Anafarta). Sirkeci n.'ıtımmdan. 
<İt'an ahire kadar haftada bir po~a yapılacaktır. 
İneboluya kadar gidecek olan bu posta gidl.4 ve dö
nü.şte Akçakocaya uğrayacaktır.> 
Per.şembe 8 de (Bartın>. Tophane nhtımmdan. 
<İ4'an a.hire kadar haftada bir posta yapılacaktır.) 
Sah, perşembe ve cumartesi 10 da (Çanakkale). 
Pazar 8 de (Trak> . Postalar Galata nhtımmdıın 
kalkarlar. 
(NOT: Yukarda yazılı günlerde yalnız birer vapur 
kalkacaktır. İlave postalar yapılmıyacaktır.> 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8 de (Trak>. Galata 
nhtımından. Aynca çarşamba ve cum&rtesl 20 de 
(Kon:va>. Tophane nhtımmdan. 

Sah ve cume 19 da <Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da <Bartın). Tophane nhtımından. 
Çarşamba 12 de fthgen>. cumartesi 12 de <Mersin). 
Sirkeci nhtımmdan. 
Pazar 15 de <İzmlrl. Galata nhtımından. 
Perşembe 13 de {Kadeş>. Galata nhtımından. 

(9290) 

NOT: Vapur .seferleri hakkında her türlü malOmat ~tıda telefon 
numaralan yazılı Acentelerimizden ötrenllebllir. 
Galata Bq Acentellli - Galata nhtımı, Limanlar Umum 423112 

• 
Sirkeci • • 

MidtlrlilO blıwıa aümda. 
OaJata nhtunı, Mmtata Liman eın 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

Memur ahnacak 
Hariciye Vekaletinden: 

Hariciye Veklletlne 11 inci dereceden talimatnamesine tevfikan mtıaa
baka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imUhanı 17/ 11/ 941 pazartesi günü saat 9, 1/ 2 da Hariciye Ve
Wetlnde yapılacaktır. 

Müsabakaya iftlrak için tallplerin memurin kanununun 4 üncü madde
slndeldlerden maada b84lta atalıda yazılı evaatı da haiz olmatan lhımdır· 

Hukuk, Mfilltlyenln siya.al ve idari 4ubelerinden Ye fakfilt.e derecesinde
ki yüksek ticaret mektepleri yeya hariciye mesleği ile allkası bulunan mO.
masll ecnebi yüksek mekteplerinden birinden mezun ve yaşı otuzu geçmem(f 
olmak. 

Müsabaka imtihanı llÖ11edir: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Husu.slyei Düvel, tJı:tlsat 

Maliye ve tarihi siyasi • 1789 dan zamanımıza kadar• haltkında tahriri ve 1!
fahl sualler. 

2 - Türkçe ve fransu.c:a'dan tahrir ve tercüme. 
3 - 'ttasil mizanı doldurmak şartlle en fazla numara alm14 olanlar mü

sabakayı ltuanmış olacaklardır. 

ADEM NEZillt ENDG 
Ya.7Jdılt :p.rdımcı Jdtab)al' 

Tabiiye Dersi 
1 inci ldtab - insan Vüedl 
Z ncıl kltab-Bitkller An•"!:1 

Ye Fbyolo,-
3 üncii kitab - Biyoloji 
t üncü kitab - Jeoloji 
Dirt kltab bir 7erde 

~il:ciJ~stıı• 
Zooloji lmtlhanlannıza 

için Adem NezUıi'nln BtyoloJl 
tabından istifade ediniz. 

lnkilap Kitabe 

İstanbul asliye on lklnci b 
kimlltlııden: 
Davacı: Hanife Tltlz, 

Tıramvay caddesi No. 171 de· 
olunan: Aziz Kemah ltazastftlll 
martt nahiyesinde Neste ot~~ .. 
len lltametglhı meçhul. ~ 
rafından Kemah kazasının 
nahiyealnde Neste otlu Az1s 
açtığı Babalık davasının icra 
muhakemeslnde: Müddeı.aıeJll 
gönderilen dava arzuhalhıde _ 
leyhln mezk&r köyden 50 - .. 
enel t6Jden aynldılı ve bu 
danberi köyüne dönmedlll 
da mezkür köy lhtiyur beyetl 
fından verilen Umilhaberden 
mıt n ahiren İstanbulda Yi 
de Gazhane caddesinde Boc 
aokak No. 13 de lltamet ettil'l 
mit ve gösterilen adre8e 
davetiye n.ratasına verilen 
hatta merkumun 11 Ul 7 sene 
öldiitünden blll teblJA' iade 
ve dosyada mevcut davetıyeıılO 
nna verilen mqruhattan 
1se de yapılan tahkikat ne 
öldüiilne dair bir kayıt oımacbll 
latıldığından tu suretle mahal 
meti meçhul talmıt oldutundall 
nen davetiye teblltlne verllınlf 
dutundan 12/ 12// 941 cwna 
9,30 ıünilne ait davetiye v 
bir nüabamım da mahkeme 
hanesine talik edllmit old 
mezkOr günde davalı Az1z1n 
meye gelmesi veya bir vekil 
mest lüzumu tebliğ yerine 
üzere llA.n olunur. 

Mil.savat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf .sebebi .. ---- Şekerci ---il} 
rilchandır. Tallplerln mektep ~hadetnameleri, a.ııkerllt: nsUcalan, hOsniihal B. Maatafa ve Mab&am• 
ve sıhhat şalıadetnameleri Ue hüviyet cüManJan veya suretlerini blr iatlda çı•kolat ce~ 
lle 13/ 11/ 941 akşamına tadar vekAlet sicil ve memurin dairesi umum mil- ı ı • 
dürlü~üne tevdi etmeleri lüzumu llan olunur. İtina Ue hazırladıtı nefis 

DiKKAT: Tarihi siyasi gelecet sene yapılacak lmtlhanlarda 1715 den ve ramııt tekerlerinizln müba 
1943 imtihanından itibaren de 1648 senesinden zamanımıza kadar otan için tetrlflnlzl bekliyor. 
devreyi ihtiva edecektir. · (7455 - 8951) fstanbal _ Bab t'bDı 

'il Devlet Demiryolları ve Limanlan lıletme ı 
Umum idaresi ilanlari Osmanlı Bankasının Galata 

ii=:ıım::ı==:::s:1:::amı=---==--==-==-===-====-=====-----=== kezile Yenicami ve Beyoğlu 
Muhammen bedeli (8855) lira olan idare Matbaasının bir senelik ihti

yacı bulunan 9 kalem muhtelif klişe 15/ 11/ 1941) çartamba günü saat (11,30) 
on beş buçukta Hayda.rpaşada Gar Binası dahilindeki Komisyon tarafın
dan kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu ıee ginnek isteyenlerin l664l Ura U3> kuru4luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla t~itlerlnl muhtevi zarflarını ayni 1fiin 
saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon &elslltlne vermeleri llzıındır. 

Bu işe alt tartnameler komisyondan paraaız olarak d&lıtılmaktadır. 
(9274) 

* Devlet Demir Yollan Dokusunl'G İşletme müdirlüiiinden: 
İstanbul - Uzunköprü - Kırklareli arasında işlemekte olan 8 No. lu 

yolcu katarının tarlfeal 22/10/ 941 tarihinden itibaren qatıda.lı:I şekilde de
ıtiftiriimlttir. 

İstanbuldan 

Kumkapı 

Yedi kule 

Zeytinburnu 

Bakırköy 

Yeşllköy 

K. Çekmece 

Y. Burgaz 

İspartakule 

Ömerli 

Kalkı.t 
Vanş 

Kalkıl 
Varı., 
Kalkış 
Vanş 
Kıılk14 
Varış 
K::.l'·..:ş 
Varış 
K"lkış 
Vnr•~ 
K lkı.ş 
\'aıış 

Ka lkış 
Val' 
Knll;ış 

Varış 
Kalkış 
Varış 

Hadım köy Kalkuı 

8,30 
8,40 
8 ,41 
8,51 
8,55 
8,59 
9,01 
9,06 
9,09 
9,18 
9,20 
9,27 
9,29 
9,40 
9,41 
9,52 
9,54 

10,04 
10,05 1 
10,18 1 

!erinin, Şeker Bayramı mü 
tile, 22, 23, 2.f ve 25 llktepiıı 1 
ve Cümhuriyet Bayramı mün 
tile de, 28 (öğleclen sonra), 
30 llkteşrin J 94 J tarihlerinde 
oalı bulunacağı ilan olunur. 

AKŞAM 

Senellt: HGO karat 
6 Aylık '150 • 
3 Aylık 400 • 
1 Aylık 150 • 

Posta ittihadına dahU ~ 
ecnebi memleketler: aene1111: 
3600 altı aylığı 1900 0.ç ayJıll 

1000 lru1"114tUr 

Telefonlarmuz: Başmuharrir =...:..t; 
~aza işleri: 20765 - İdare :n--. 

Müdür: 2049'1 

Ramazan !8 - Ban 
8. İm. Gü Öl. İki. Ak. •f 
E. 11,15 12,53 6,36 '9,37 12,00 1-:& 
Va. 4,38 6,17 11,59 14,59 17.22 18~ 

Bu katar Hadımköyden itibaren eski tariıeslle seyrine 
tir. J.fuht.erem halka UA.n olunur. 

10.25 ı 

devam edecek- •••••••••••~ (20201) 1 

idarehane Babılll cıvart 
Acımusluk aokak No. 13 


