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Ah vrupa, çete 
arbi ve kan 

divisı devrine 
•• •• goçuyor 

Alman teblili 
-·-

Moskovanın 

dış müdafaa 
hattı yarddı 

BU • s••a·• ... •·ı 
Moskova Uzarine 
Alman ilırleyisi 
devam ediyor 

'l'llL&:a•PLAB 

General 
de Gaull'ün 
tavsiyeleri 

~sanın, işgal altındaki kı
ler d da clnayet1er ve tethiş
~'81!1 ediyor. Nant bölgesinin 
bir kumandanı ile Bordoda 
kur .\lınan subayı birbiri ardısıra Stokholmdan gelen ha-
la şunıa vuruldu. Katiller yaka- berlere göre Almanlar 
~dığı için, bu iki cinayetin son darbeyi indirmeğe 
S ellişer Fransız rehinesi hazırlaniyorlar 

Leningrad Rus garnizo
nunun huruç hareketi 

akim kaldı 

Fransızlara, Almanlara 
karşı swkaat yapmama

larını tavsiye etti 

~a dizilmek suretile verildi. ! 
lan, l Petain ile. Amiral Dar- in iliz mühimmat Naziri 
llkbıradyo vasıtasıle Fransızları Rg • t. . vahi 

\'e nıert olmaya davet edi- aa vazıye ını ~ !::r· l'azifelerini yapan Alman gördüğünü ve yard!"!ın 
~lerini karanlıkta ve arkadan çabuk yapılmasını 
>'est ak alçaklığını Fr9:.nsız seci- söyledi 
Citıa ne Yakıştıramadıkları için bu 

lfı .. Yetıerin. Fransayı uçuruma Ber1ia 23 (A.A.) - Alman or~ 
~entek isteyen yabancıların dulan başkumandanlığının tebliği: 

l\ ,.~lduğunu söylüyorlar. Sovyet hükumet merkezinin dıı mü--
ıo.... r~dan insan öldürmek - ne- dafaa hatları geniı bir cephe üze-

Moskova etrafında vaziyeti ve Alman taarrus istika· 
metlerini göste-rir harita 

'"1le han • d rinden yarılmııtır. Alman öncüleri =======-------=======-===-==----------= Ol~ gı şartlar altın a olursa bazı noktalardan Moskovaya 60 ki- R • • • • h 
ırı~iç bir insan vicdanınııı lometre mesafeye kadar yaklaşmıı· e 1s1 c um urun 
elan a ile bakacağı suçlar- !ardır. Gece Moskova bombardı-
ltol değildir. Hele Fransa gibi, man edilmiştir. Alman d~izaltılan 
~lü83'Ca teslimiyeti kahramant:a ctm~~ 32000 tonluk dört düıman tedkı·k seyahatı• 
ıar:;:e tercih etmiş galibin şart- gem.:ıı batırmışlardır. 
b\....._ 1 kabule mecb~r kalmış bir Sto~'?lm 23 (A.A.) . - Rus 
~lllleket .. .. ~ .. .. cephesının merkez kesunınde ecre
~ te, duşmanla gogus go- van eden harekat hakkında Alman 
"nıa;ıruşmaktan kaçınmış in- kumandanlığınca hiç bir te'Y söylen· 
~ n - arkalarından kurşu- memesi bu~ada ge.nit bir h.areke.te 
~ dfzUen masumlan düşünme- hazırlanıldıgı auretınde tefsır edıl
b...._ - sokak karanlığına sığınıp mektedir. ~u. h~reketi~ !Jloıkovaya 
L~ • ıon darbey1 mdırmek ıçın hazırlan-
~ Çaresini bularak bır ne-vi dıiı zannedilmektedir. 

Doğu vilayetlerinden dönerken 
Hatayı ziyaret etti, Hataylılara 

bir nutuk söyledi 
~ di\lasına girişmeleri ne mert- MoekoTa 23 (A.A.) - Reamt 
,..~ ne de vatanseverlik ahllkı- Sovyet istihbarat ajansı taze kuvvet· Ankara 23 (A.A.) - Cümhur- vuıtuldanndan'beri geçen iki sene 
~· 8Jlar. Bu cinayetler ferdi kal- ler to~layan ~ü.'manın Mosko~a reisi İsmet İnönü, bugün ıehrimize zarfında. çok ilerlemiı buldum. 
~h. ınabkO.m, intikam veya ih- cepheaı~de MoJaısk .ve. Maloyaros- dönmüılerdir. Cümhuriyetin halk için çalıp,n ida· 
--. hldiaeı ridir ki b 1 la b" laveta cıvannda yenı bır yarma te· $ef, Ankara ıannda Biiyük Mil- reai 'Ve anan.tanm Hataya göetercli-
lataıı e un ar ır ,eb'büsünde balunduiunu bildir· let Mecliai Rei.i Abdülhalik Renda. ii ,efkat Ye sC'Ylri memlekelin bün· 
Jıa ~lığının, yahut millet mektedir. Batvekil Dr. Refik Saydam. Genel yeeinde yarabcı teeirini derhal g&-
ti\~~Yetlnin klırtulduğu henüz (Denmı ..bile 7 aütiin 2 de) kurmay batkanı marepl Fevzi Çak- tenneğe batlallUfbr. Hat-crldann 
ı;ıuınenıtştir. Her halde, müs- malt, Vekiller, Cümhuriyet Halit vatanseverlik duygulanndan çok se-
ı... bu düşmanla mücadelenin yo- Tı· moçenko Partisi Umumt idare Heyıeti azala- vindim. l-latayın bütün Türk vata-
•q n, mebwılar, Genel kurmay ile Mil- nında kahramanlık, fedakarlık mi-
4'1 U değildir. Bu kaçamaklı fer- li Müdafaa Vekaleti ve diğer Ve- sallerile adını andıracak bir durum· 
~ "e teşkilatsız hareketler, işgal d v • t• •ıd• kaletler erk&nı, Ankara vali ve be- da olduğunu bütün memlekete 'bil-
~etlerini işgalden bıktırıp ka- eg iŞ 1 rı 1 lediye Mİaİ, merkez komutanı ıve direbilirim. 
dıı... az, bU8.kis daha sert, daha emniyet müdürü tarafından kartı· Sevgili Antakyalılar, Büyük Ata-
~atu davranmaya sevkeder. lanmıştır. türk. Hatay için çok. hasret ve ıztı-
...,. lltr t Yakalar karşısında her bita- y erinetaGyın~needir~lldi~ukof Milli Şef'in Hataylılara rap çekmiftir. Şimdi bir bayram ae-
·~ hısan vinci içinde yqarken Atatürlt'ün 
~ vicdanının vereceği hü- nutku kahraman ve kut.al adını ta yürek-
leltt' takbih olmakla beraber, ob- Loadra 23 (A.A.) - General Ankara 22 (A.A.) - Ooiu vi- lerimizin içinden gelen aziz duygu-
ka 1.1 bakımdan manzaranın dik- Zukof, Mosk.ova da dahil olmak !ayetlerinde bir tetkik gezisine çı· tarla anıyoruz. Vicdani aaygılanmız 
1-._te değer tarafını da düşünmek üzere Sovyet ııarp kesimi kuman· kan Reiaicümhurumuz ismet İnönü, ve derin .evgilerimiz onunla bera-
~ltl<br danlığına tayin edilmittir. Timoçen- döniifkrinde Hatayı da ziyaret et- beTdir. 
~ · ko başka bir vazifeye nakledilmiıtir. mit ve aynlırlien kendilerini uğur- Antakyalılar. Cümhuriyet Hüku-

hn naa~a bu gibi intikam, is- K~ 23 (A.A.) - United l~an binlerce Hataylıya hital>en şu metinin tatbt1c edilmekte olan prog-
lte ' tahnp hareketleri sıklaştı. Preu: Timoçenlconun merkez cep- nutku ıöylemitlerdir: raınlan, her eene deniz kıyısaadan 
ti r hareket, işgal kuvvetlerinin he* ku'!1andanlığından, v.azif~?'- Antakyalılar, timdi sizinle konu- uzak. köteleıe kadar feyizli temle
IU t1detlni arttınyor, bu şiddet ye- den gerı ~lınm~ .. 11 ae~eplerı 'bılm- şurken bütün memlekette Hatay rini gösterece:Werdir. Bu eeerleri. 
h altsü1Ameller doğuruyor. Bu m .. emekt.edır .. ~.hır ~~m81ldan- ,Lalimda duyduklanmı aQıiemek ben <le vakından görüp takip ede-
lıtn .& ··manı d F k - lıga tayın edilıp edılmedıgı de meç- istiyorum. Bir iki tr\indür Hatayın ceiim. Şimdilik aim ıveCla ediyoa 

.. • n.ı ar a ransaya ar h ld'· . .. 1 Yt, Ji'ra .. u ur. lier bucaianı görmege ça lfhm. Her rum. Sizden de vatanin öteki bölııe-
tıe h .. ~sızıarda mustevli aleyhi- Katinin, Kremlinde Stalinin ya· yerCJe vatandqlanmı anavatana ka· lerine selim ve sevgı1er S!Örüyorum. 
Utı ·~1 edeceği kin duygulan, nında kalmııtır. --·::.------------------------
} rneınteket arasında hakild an- 5oyYet gazeteleri, Stalinin, her • • • 
~anın temeli olrnas'ı icap eden karış Sovyet toprağını kanlannm ParaŞUtÇU 

lJıla "'"'V • l t ak A-~ller' son damlasına kadar müdafasya 
d ~ """ gıy yara ac a.ıuı R 1 d d h' .._ __ .. b"' .. L e6 ildir F . us an avet e en itaDe11ın1 uyu~ • d • • 1 
kÖ§e .• ransız rnıIJetinin gizli başlıklarla nctrediyorlar. Moak.ova· ın ırıyor ar 
!~ lerınde, sonradan doğma bir nın 10.000 lerce amelesi, yüzlerce 
hy an a~t için için yanmaya baş- top mevzii, tank tuzaklan ve mit
A~~· Bunu, Mareşalin yahut ralyöz içi.n peçeknmit yuvalar inta 

d(illl1llin radyodaki hitapları sön- .etrn_e_k.t.ed_ır_ıe.r •. --------
;neye yetmez. .. :1. k k a ~ I e _. 8 

Ruı ceplıeai geriaine 
tayyare ile de asker 

naklediyorlar 

Kırıma taarruz 
şiddetleniyor 

Bu yeni taarruzda 5000 
Alman ve Rumenin 
öldüğü bildiriliyor 

ı~ enurnernış hırsların, ümitsi?.- -------------

tı>ı~cı:Ü§rnüş feragat hislerinin en Memur, İKİ ve küçük mc..r-.- ıs (A.A.) _ (United Londra 23 (A.A.) - Sovyet 
hürtı 1 

\le faydasız şekilde teza- iradcıların geçimi Preea) Cepheden gelen huauat tel- .ıazetelerine gelen telııraflan zikre-
~ Olan bu hAdiseler yalnız •. A • graflara göre Almanlar Moekova den Moekova radyo.u Almanların 
h.,._ nsada değil, işgal altındaki ~b~tm ~a, h~ de dik- cepheeinde Sovyet müdafaa hatları- dü Kınm yakınlarında tiddetli bir 
~lta llletnleketlerde de çokal- kati, ıab~t ıe~l~er uzenne topl~- nı yarmak için, para,ütçü lıatalan ~pmıza batladaklannı ve ıimdi bu 
·~tır. Avıııpa hezimetlerin dL G~ hakim ol~an br ve tayyare ile nakledilen aı1'er laııl- bilFcJe tiddetli muharebeler ecre· 
dAı._ • at gİllİ, p.Wdık, mütemadi7en p- lan •- d 3 ·· 1" 5 ...ı. lf ... · · bild' -'-t d' --~eti ve isbl .. kü ltında ha L-H-- M ,__ :..-:1--=- matda ır. motor u o ... ewu yaa ett1911U ınnw. e 11'. 
Yer y n su nu a • --:"'"7 or •• ~ ... ..., ~..., ve Yuıakers tqya11eleri parqütçü, • __ ı-. 23 (AA) M k 

er, Çete ve vandetta nizamı küçük irad aabiplermm de ııeçmı Ta- . . . .._.. · · - 08 ov~ 
Yll§ıyor R . . tal ba yüacl b&abütiin dara- hafif tank zırlalı araba ve top ındıir- r.,ıyoau Kırıma karp yapaMn yenı 
Jlıern · Uhlara serınlık veren, f an en mektedir. DiiJ!r taraftan tayyare ile Aılinan taarruzunun bir aaftıaaında 
)a nun edici yeni· şartlar orta- ayBaor. -~-! ---"el . d n:ıkledilen müfrezeler, RllS kıt.alan- '900 Alman ve Rumenin öldiiğüaü 

çıh. _ _... .. .. yram ~ ı-...- enn e 1 _ı_L., • "'--
bı -..UCIQU{Ça, bugunku kanlı "'--Jet n-:- 11___ tayf-'--a nın ara arınwıuu ırtroah ve muvaaa- bildirmiıtir. 
Çakıı •• UCY ~7o.._......, llMU" 1 il k k nik 

ti nıunasebetler temeli üze- 10 _ 15 lira zam yapacağı yazıhyor- a yo a~ı~ı ~me . ve pa • uyan· -'"''.""' .. _"_"_'_'"'"'--
ne Yarını k. i t· 1 . d ~-•- b d b" 1 dırmak ıçın munferıt yerlere ınmek· . .. ltun n ı s ıkrar ı nızamı u. r-at u muazzam ava oy e d" Al l R r . .. "f derdiği bir telgrafta ıehrın mudafa-

Jı flak imkanı olmadıgıv anlaşı- parça parça halledilemez. Zam İfİ, te ır. . md.l!tltlkl a.rınb'ld~~l po ,ısa du'nı or· asına bütün Moakova halkmın işti· 
Yor Zira al filA d I .. • • ması gıy ı erı ı ırı mexte ır. ID · , Avrupanın köşe buca· Y naz anca ev et mueaa~mın p d t . .. 'Al rak ettiğini bildirmekte ve ıunları 
na, dax.ı . !alanca zümresine değil. hatta bü- rav a gaze esme gore man ilave etmektedir Alman taarruzu 

ları k ı:. na, şchrme harp ordu- tün devlet memurlarına da değil pike bombardıman tayyare filoları • 1. • ... 1 • ·b. .ddetl devam 
adar k ı b ı k d ı ' R h 1 ·· d"" b b mı.s l coru mem11 ır tı e Jan<la a a a ı • evam ı resmi ve gayri resmi bütün ücretli- u~ at arına gece gun u~ om a etmektedir. Bazı bölgelerde Alman· 

tele l1na teşkil~tı koymak lazım lere - ve, hakcaamı söylemeli: - yagdm~akta'. Alman pıyad~ ve lar terakkiler kayd.etmitlerdir. Ce
Ye . Cek. Harbedemiyen milletler küçük irad sahiplerine de, adaletle tank kutlelenne yol açmak uz.ere nup cephesinde şiddetli muharebe-

l"ine fertlerı'n .. 1 in .. ve tam makul bir tanda kanun •o- muhasımlarının zayi! noktalarını 1 d kt d' bu cephede 
('tıı..ı ve zumre er mu- • 1 k d Al la b' k. _._ er evam etme e ır, 

'4\.le}e etın i luvla te,mil edilmeli. arama ta ır. man r, ır ço tıuı•- • İ 1 .. • tü leri hare-
kıntııı es gibi iptidai ve ~~- İtt koordinaa viy~ 1tuvvetleri alıyorlar. yem ta Y&fl .•ıavarı men 

bir devreye göçüyoruz. i....;.; ve iktiNd ';:h.H.i:: R .. aakert mütehawlanadan P- ket. geçmııtir. 
Necmtddln Sadak • • f...e. aeral Filiponki. Moekov&dan ı&n- (0..- ..wı. 7 .... l •> 

Rus ordularinın vaziyeti 
vahamet kesbetti 

Vkby 24 <A.A.> - Otiden: Gelen 
son haberlere göre bütün Rus cephe
sJn,de şiddetli muharebeler devam 
ediyor. Lenlngrad Rus garnizonunun 
Alman çemberini yarmak için yaptığı 
müteaddit huruç hareketleri kendisi
ne ağır zayiat vercllrllerek püskürtül
müştür. 
Moskovanın dış müdafaa hatlannı 

yarmış ve şehre 60 kllometre yaklaş
mış olan Alman kıtaatı, Ruslann anu
dane mukavemetine rağmen llerile
meğe devam ediyorlar. Doneç havza
sında müttefik kuvvetler yeni tcrak
kiler kaydetml.şlerdlr. 
ru taraf da bu muharebelerde yeni 

kuvvetler ve mtıaz\"Un harp malzeme
si kullanıyorlar. Şiddetli tank muha
rebeleri cereyan etmektedir. Rus or-

Londra 24 (A.A.) - (BB.C.) Gene
ral de Gaulle, dün ak.fam vataıuiqla
nna hitaben radyoda irat ettiği bir 
hitabede, Alınanlara suikast yapılma
masını tavsiye etmiş ve dertıiştlr ki: 

«Almanlan öldürmeyiniz. Hariç ve 
dahilde, münasip an gelinceye tadar 
sn.kin oturunuz. Hazırlanınız ve .sabır
lı olunuz.• 

General de Gaulle kendi riya.seti al
tında bulunan Fransız milli komitesi
nin emirlerine itaat edilmesi JAzım 
geldiğini de lllve etmiştir. 

Rus tr:b!iti 
J.nndra 24 (Radyo saat 7,15 de) -

23 teşrinievvel günü kıtaat.ımız, bil· 
tün cephede muharebeye devnm eyle
mişlerdir. Alınanlar Mojask ve Malo
jn.rosla veç mıntakalannda mütead
dit şiddetli taarurzlarda bulunmuşlar· 
dır. Biltün bu taarruzlar püskürtül· 
mü.ştür. • 

dulannın vaziyeti rev'kallde vehamet Doneç hav· 
kesbetmlştlr. Moskova da bu vehame-
ti saklamap teşebbüs etmiyor. 

, zası harekatı 
Londra .Ya göre Almanlar, Harkofun 

harp vaziyeti yakınına ve Roıtofun 
kapılarına geldiler 

Doneç ha~aıinda 
vaziyet ciddi ge1riilüyor 

Roma 24 (A.A.) - Mareşal VOll 
Rundstedt, Don ve Donetz vadileri 18-
tıta:metlnde süraUe ilerlemektedir. 

General Stuelpnagel ve von Relc
heoaun, Hartofun pek yakınına gel-

1.onclra 24 CA.A.> - CB.B.C.) Al- mlllerdlr. 
manlar, bir kısım mııstema olmalt General von Klelst. zımıı orduşU. 
ii7.ere Mostovadan 98-100 tllometre general Dlmltresco idaresindeki Ru
m~safede Rus hatlannı tazyike de- men üçüncü ordusunun ve ltalyan 
vam ediyorlar. kttvveUerinln dahil bulundutu gene-

Almanlar, Moekovaya 60 kilometre ral von Mansteln orduau Donetz ma
tadar yaklaştıklannı iddia ediyorlar- den bölgesinin işgalini '8.mamlamalı: 
sa da Rus tebURtnln bütün Alınan ta- üzere Rostov kapılarında bulunmak
amızlannın püskilrttütünden bahset- tadır. Bu şehir işgal edlllnce Rusya 
mest bu Alman lddl.a.sını lsbat etml- ııe Kafkasyayı baltıayan tek hatlı de
yor. m'1'folunun kesllmeslle muvasala tm-

Ruslar, Rarkof mıntakümda Al-1 kA.nı ortadan kalknllf olacak ve Kar
man taamızlannı durdmmata mu- bayanın mnazz.am petrol borulannm 
vaffak olmUf}arsa da Doneç mmtalca- sevklyatı felce utrayacaktır. 
smda vaziyet ciddidir ve Almanlar 
Budienni ordulannı tazyb devam 
ediyorlar. Stallno'da pek kanlı muha
rebeler vuku bulmaktada.r. 
Kınında Peretop berzahına karşı 

Alman taamızu yeniden bqJamlft\r. 
Ruslar, otomatik silahlarla ti flddeW 
mukabil taarruzda bulunmuşlardır. 
Pravda gazetesi, Kırımda cereyan 
eden ·muharebelerin tiddetlnden bah-

Japon meclisi huıusi 
içtimaa çağırıldı 

Tokyo24 (A.A.\ - Rükfunet JaPoD 
Diyet mecllslnln hususi blr içtima 
yapmasını talep etmiftlr. 

Sovyetlerin bir günlük 
tayyare zayİab 

ııedlyor. llerlia 24 (AA) - 22 llktqrln günl 
Leningrad bôlgealnde RUalar, a.tOn- 8ov)'et bava kunoe~ri 65 tayyare 

lüiil mutıataza etmekte olap yapt.ık- b~. Bunlardan ss n ha· 
lan pek ılddetll bir m1*aldl taarrus- 'ft mabanıbelcrlnde. 3 tanesi de plya
da Almanlan on kilometre rlcata de birlikleri tarafından d~Imüt-
mecbur etmltlerdir. tür. 
........................................................... sıııııııııııııııııı .. ) 

- Bak, herkes fitreslnl Bava kurumuna veriyor! .. 
-- Elbette! .. Daha çok baJI'&IDlar gömıek için başka çare JQt1.. 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Jngiliz tebliği 

Pasifikte 
gerginlik son (~§' 

Fransada 
yeni bir 
suikasd 

Zavallı Katip Mebnt 
Çelebi'nin bacak 

kemiği Kahire 23 <A.A.> - orta Şark teb- haddini bul mu~ 
)iği: Tobnık bölgesinde kayde değer T 
bir şey yoktur. Hudud bölgeshıde düş
man faallyetıne rağmen dcvrlyelerl
mJz harekCıtma devam etmişlerdir. 

Alman tebli~i 
Berlin 23 (A.A.) - Alman orduları'" 

ba.'lkumıındanığının tebliği: 

Japon gazetelerinden biri 
böyle diyor ve Amerika· 
ya karıı azimli bir ta vır 
takımlmaaını İstiyor 

Atlantlkte Alman denlzalt.ılan bir 
.kafileye taarruz ederek dört vapur Tokyo 23 (A.A.) - Japon ga
batırmışlardır. Bunların arosında 14 zetclerindcn biri, bazı devletler ta
bln tonl:ık cAuranl~ nakllye ıemlsi rafından Japonyaya karft tevcih edi-
bulunmaktadır. ı enb J h · · tabak 

Alman tayyare!erl cBirlı:en Head'O '~- ç e~ :ıne . cepp ~fik . -
tıcll?"et limanına blr akın ya.para.k ağır .-.~ etmesı uzenne aşı te gergın-
Jıns:ırat husule getlnnlşlerdir. liğin ıon haddini bu1duğunu yaz-

Garbl Almanya üzerine yapılan ve maktadır. Cazıete diyor ki: 
ıılvll ahaliden btrkaç kl.ş1nln ölmesi ve cEğer Japonya Amerikay:ı karşı 
Jaralanınasile ve ehemmlyetslZ baaa- lüzumlu bir tavır takınmaz ise Pa
tat husule gelme61 lle neticelenen sifikte bUhranın onune geçmek 
düşman akınlnn esnasında Qç bom- ""mk.. ı k J ·1 ..... d ta ft ... d- - ··ım- tü mu un o mı:yaca br. aponya ı e 
..... r ıman yayrcoı uşunı uş r. Am ·k d ı1 - •· 

15 ten 21 llkteşrlne kadar İngiliz en a arasın a yap an goruıme-
hava tuvvelerl 5Q tayyare kaybetmiş- 1er ancak Japonya metin bir tavır 
Jcrdlr. Ayni müddet içinde 18 Alma.n alclığı takdirde muvaffalc.iyetle neti
tayyaresi kaybolmuştur. celene<:ektir. Pasifikte iki cephede 

.Sovvet 
barbetmeği göze almak B. Roose· 
velt için tehlikeli bir teydir. > 

Nişi Nişi ga.zetC8İ ele f(iy)e yazı-
1.dndra 23 (A.A.) - Moskova rud- yor: 

Yo<>""U tarafından ne§l"edilen Sovyet öğ- fk" d ı d ki ·· _,__ 

tebiiğı· 

le tebllğlnde §Öyle denllmt'kt.edir: c 1 ev et arasın 8 munascsoat 
22 llkteşrtn gecesi kıtnlanmız bü- çabuk ayd!nla.tıl~aluiır. Japonya 

tün cephe boyunca düşmanla çarp!§- botUnn vakıt geçıremez. Bu konuı· 
mt§lardır. malann bitme8İ Vafingtonun elin

Jtalvan 
Roma 23 (A.A.) - italynn orduları 

tımumi karargahının 508 numaralı 
tebliği: • 

dedir.:. 

İngil terede yeni bir ailih 
Londra 23 (A.A.) - Loadrada, 

şimdi büyül Brit.anyanın yeni gizli 
bir şilahıı maL1c oldu[;ı öğrenilmiş
tir. Rivayet olunduğuna göre l)u 
otomati1ı: bir toptur Te hakkmda 
hiç bir tafııilat verilmemektedir. 

Bu sı1ah111 nerelerde ltııllanılaea
ğı, kalibreıft Toe mekanizması yalnız 
erkanı hamiye - rüesası ve bir kaç 
ilim adamı - tarafm<'lan bilinmelt
t~ir. 

Moskova-Rostov 
Bu iki şehrin yakınlarında çok 

muharebeler oluyor şiddetli 

Caza temizin Ç1kmadığı iki gün 1 Cirid harekatını burada da tatbik 
iarfmda asker1 harekatta mühim ediyorlar elemektir. 
de~klik olmamııtır. Almanlar Cenuba gelince, burada l::iaşhea 
gerek merkezde, gerek cenup mın- .ilci noktada şiddetli muharebeler 
takasında şiddetli tazyiklere deyam oluyor. Bunlardan birim Harkof, 
edivorlar. Şimalde muharebe baıılı- diğeri Rostov mıntakaaıdır. Harkof 
ca Kalinin ve Malojaroalavesk mın- mıntakasında 80n bir kaç gün içiJı
takalarında cereyan ediyor. Alman- de muharebenin çok kızıftlğı haber 
)ar bu iki noktadan yaptıkları ta- verilmektedir. Burada Almanlann 
a• ruzlarla Mosko·nyı çenber içine kat'i bir netice elde etmeğe çalıı
almak istiyorlar. Lonclradan gelen tıklan anlatulmak.tadır. Rostov mm· 
haberlere göre RwılJ°r MoskoTanın takasına gelince, Almanlar Taka
şimalinde bulunan Kalinin mınta- zok' elan sonra Stalino şehrini de 
kasına, Vorofilof ordularından mü- zaptetmişlerdir. Bu suretle Roıstovun 
him kuvvetler göndererelt burada 'Yaziyeti gittikçe güçle mektedir. 
Alman ileri hareketini durdurmuş- Loadradan gelen telgraflar At
lardır. Moskovanın cenubundnki manlann cepheye yeniden üç ordu 
Malojnroslaveak mıntakasına gelin- gönderdiklerini ve kat'i bir darbe 
ce Almanlar burada ilerlemekte de- indirmeleri muhtemel olduğunu bil
vam ediyorlar. Sovyet kuvvetlerinin diriyordu. Şu halde bugünlerde 
bir kısım sahra tahkimatı zaptedil- Moskova Te Rostov mıntakalımn
miş 'Ve hu kuvvetler gerideki hatta dan mühim ha'berler beklemek Ya
çekilmeğe mecbur olmuıbrdır. Al- zımdır. 
manların burada Jw.defleri Rjaaan' - Son iki gün zarfında ocreyan 
dır. Rjasan, Moskovn - Rostov hath eden mühim bir hAdieede Almanla
Üzerinde mühim bir mevkidir. Burn· nn Baltık deniz.irıde!.i Dagoe adası
sının zaptı Rostov'un Moskova ile nı İşgal etmeleridir. Bundan evvel 
muvaıalasını kesecek.tir Oııel adası ve etrafındaki küçük 

Moskovanın §arkında Moja.sk adalar İşgal edilmiştir. Şimdi Da-
ınıntakasında da şiddetli muharebe- goe'nun da İ§gali Üzerine Baltık cle-
1er olmaktadır. Buram Moıkovaya nizindelH bütün adalar Almanların 
.anoak ı60 kilometre mesafededir. ıeline geçmi§ oluyor. 
Bu suretle Moskova üç taraftan teh- • •• 
dit ediliyor. Son haberler bu mmta- Ruayadaki son muharel>e!er mü-
kada Almanhmı Rus hatlarını yar- na.sebetile fsviçrede çıkan Journal 
dıklanm bildirmektedir. de Geneve"in aaked nnıharriri bir 

Moskova radyosu ~hrin büyük makale yazmıftır. Bu makalede de
bir ~hlikeye manız . bulunduğunu niliyor ki: 

İtalyan avcı birlikleri dün öğleden 
sonra Maltada Mika.bba hava meyda
nında yerde bulunan tayyareleri mü
essir surette mltralyÖ'l ateşi altına al
mışlardır. Bunun arkasından yapılan 
bir hnreket esnasında av tayyareleri
miz bir d~man teşekkülüne taarruz 
etmişlerdir. Cereyan eden muharebe
de Hurrlcane tipinde a tayyare alev
ler lçlnde düşürülmüştür. Ağır hnsaru 
uğrıyan yedinci bir tayyare mahvol
m'!l/$ addedilebilir. 

kabul etmekte, ancak halkın feda- cTemmuz iptidannda Sovyet or
karlığı sayesinde cSovyet Ruııyanın dusu beş milyon askıerden mürd.:-

1 it ceğini ilave eylemektedir. Filhakika cephede 1 70 fırka bulunuyordu. 70 sag .. •ıL prooram 1 kalbinin> düşmanın eline geçml:Ye- kep tahmin edilİ.y'orau. o tarihte 

Butün tayyarelerimiz dönmüştür. 
Yalnız bir tanesi hasara uğm~tır. Moelı:O'Vada oehrin müdafaa11 için fırka da Moskova ile Oral era•ında 

Dun gece Mlka.bba meydanı bir kere Vekaletlerin bu husustaki hCTke. vazife almı~tır. Fahriltalar- ihtiyatta idi. Asyada da aynca 50 
da bombardıman t:ıyyareler:imlz1n da itler durdurulmu~ ve b~alarda fırka vardı. Rı.ısların bu ku'V'Vetler-
hucumuna uğramıştır. düşünceleri İnceleniyor çalışan yarım milyon amele oephe- den ne kadannı kaybettiklerini bil-

Şim::ıli Afrlkada Tol.mık cephesJndc ye gönderilmiştir. İte yarayan bütün miyoruz. 
mahalli bir hareket esnas:ında bl.r'kaç Ankara 23 (Telefon) _ Schhiye halk, hatta kadınlar siper kazmak- Rusyada insan çoktur. Daha ye-
esir alınmıştır. VekAJett ta, §ehrin kenar makllelerinddr.i di milyon kigiyi ıilah altma almak 

Alman tayyareleri müstahkem mev- tarafından ltazırlanan evierin tahkimi ile meıgul olmak- kabildir. Fakat bunları giydirmek, 
tlln bazı hedefierlnl bombalamışla'II 70,000,000 liralık büyii.lc eağlık tadır. aHnhlandırmak, talim ve terbiye et
vc lnfilft.klara sebep olmuşlardır. program.-ıın tatbiki etrafında ilk lın- Almanlnr bu cephede Sovyot Jn("k, icap eden malzemeyi hazırla-

21 ılkteşrln tnrlhll tebliğde zikredl- znlıldara l::,qlanmıştır. Bütün Veka-
hatlan gıe!'bine paraşütçüler, paralen Tra.bhtS üzerine yapılan akın es- letler bu husustaki clüıüncelerini 

nasında bir İnglllz tayyaresi düşürlil- smıı· Vddi1cti bit<G ._1 dlı tiitle top ve küçük tMık atmağa, 
ınüştür. Bu d'!e.. I • ne l 

1 ~,.r:m~er · tayyare ile de uker indirmeğe baş-
uıunce er :ı.noe enoudcn .onra ' '- d B 1 ·f 1 · So Şarki Afrlknda kıtaıannıızuı mu- • d W• ikJikl ıamışıar ır. un arın vazı e en v-

l'nffnkıyet.ne muharebeler olmuş ve programd~ ıcap eden ~cı 1 er yet hatlarının geri ile muvasnla~nı 
dü.,mana ağır zaylnt verdlrilml§tir. yapı1acalctir. kesmek ve kanpklık uyandırmak-

Çay ziraati 
Bu sene Rize tarlalarin

dan 2000 kilo çay elmdı 

A1'kara 23 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaletinin yurdumuzda çay yetiş
tin1mcsi etrafındaki teıebbüsü müs
bet netice vermiştir. Riz.e civarında 
,imdiye kadnr ] 2000 dönüm çay 
tarlası vücude getirilmiştir. Ceçen 
yıl bu tnrlalardan 2000 kilo nefis 
çay elde edilmiştir. Her yıl bir mik
tar çay tarlas kurmak ıuretile 194 5 
yılında yurdun bütün çay ihtiyacı 
temin edilmiş olacaktır. 

.l\1ünakalit Vekilinin 
tedlrik seyahati 

Aydın 23 (Akşam) - Münakalft.t vc
kfll B. Cevdet Kerim İncedayı bugün 
h~ trenle saat '1 de şC!hrlnıfze gel
di, lsta.syondakt lmnr !aallyetini ve 
§Chrln mu'htel11 yerlerini, eski, yeni 
Halkevlnı gezdikten 80nra saat ıı de 
Çamlığa :müteveccJhen ~zdcn 
ayrıldı. 

Beynelmilel şehircilik 
sergisine hükiimetimiz de 

if tirak ediyor 
Ankara 23 (Telefonla) - Önü

müzdeki aylarda Romada beynel
milel oehircilik ve belediyecilil-: ser
gisi ac;ılacaktır. Bu sergiyıe hükume
dm.iz de ilfirak etmeğe lc:anu ver
miştir. Dahiliye Vekfıleti bu ergi 
mGnasebeh1e hazırlıklara başlamış
tır. Dahiliye Vekaleti, ıvilôyetlerckn 
'6elediye ve eıchirlCT hakkında mnlu
mat istemiştir. -----

Ziya Gökalp günü 
Anlrora 23 (Telefonla) - Bü

'ük mütefekkir Ziya Cökalp"ın ölü
münün 1 7 nci yıldönümü münase
betile önümüzde-ki cumartesi günü 
şehrimiz Halkevinde bir tören yapı
lı.eaktır. 

Meslek okulları 
İn§aata önümüzdeki illi

baharda batlanacak 

Ankara 23 (Tıelefonla) - Maa
rif V eUleti. mesleki tedrisat mia
tqarlığı yeni teşkilat kanununun 
tatbiki hakkında hazırlıklarına de

tır. Bu haberler doğru ise Almanlar 

Normandie 
vapuru 

Amerikada tayyare 
gemisi haline konuluyor 

vam etmektedir. Müateşarlıkc;n ye- Nevyork 23 (A.A.) - Stefani: 
niden kurulması düşünülen meslek Ban gazetelerin yazdıkl.anna göre 
okullarının önümüzdeki i)kbahıırda hükumet makamlannın el koyduğu 
infMDUl bq)anacak kısmı için lü- cNormandic> iemindeki Fra.-ıaız va
%Umlu tahsisatın Büyült Millet. Mcc- puru tayyare gemisi haline ifrağ edi
liainden alınmasını temin edecek lerek Amerikan donnnmamna ithal 
kanun projelmnin hazırlanmasına ec:!ilecektir. 
haılanmıştu. 

Diğer taraftan mesleki tedrisat 
müsteşarlığının merkez kadrosunun 
geni§let.ilmesi dolayısile bugünkü 
Maarif V ekitleti bina.11ının kafi ş:el
mediği eöz önüne alınarak VakıAar 
npartunnnında ayn bir daire kira
lanmasına karar verilmiştir. 

Okullara yeniden bazi 
tubeler ilave edilecek 
Ankara 23 (Telefonla) - Maa

rif Vek6!eti, bu ;rıl mekteplerin açıl
masmdım itibaren bugüne kadar 
olan tedrisat ve talebe vaziyetlerini 
tespit etmi§tir. Vekalet bayram er
tesi lüzum göreceği yerlerdeki okul
lara yft'liden bazı fUkler ilavoe ede
cektiı-. 

Vilayet izcileri Ankarada 
top1anmağa başladılar 
Ankara 23 (Telefonla) - Cüm

huriyet llayrnmında. geçit resmine 
~tirak edecek olan vilayet izcileri 
~ehrimize gelincğe başlamışlardır. 
Bugün lstanbul ve Kayseriden iki 
kafile halinde gelen izciler Arıkarıı
daki -kız ve erkek izci arkndaşlan 
tarafından karvılanmışlnrdır. fzciler 
UJus mrydnnındn Atntürk nnıttnı 
se-lümladıktan sonra k~dilcrine aş
rılan okullara gitm.i,krdir. 

İsveç Moskova elçiliği 
memurları Samarada 
Stokholm 23 (A.A.) - Harici

ıye Nezaretine gelen bir telgrafta 
İsveç elçiliği memurlıırının hükume
tinin yeni merkezi olan Samara'ya 
VllSı! olduklan haber verilmektedir. 

İngiltere - Finlandiya 
Loııulra 23 (A.A.) - Harkiyc 

Nazın M. Eden, bugün Avam Ka
maruındo, İngiliz - Finlôndiya mü· 
nasebahnın istikbali halen tetkik 
mevzuu l>ulunduğunu aöylcmi~tir. 
Finl&ndiyn hükumetinin lngiliz no
tasına verdiği cevapta, F"ml&ndiya
nın fftrk eepheeincleki harp vaziye• 
tine karşı aldığı durum, haldı ı;:öa
terilmeğe çalışılmaktadır. Bu cevap, 
Britarrya hükumetince eliın tetkik 
ediliyor. 

Napoliye taarruz 
Londra 23 ( A. A ) 

Orta ~ark hava kuvvetleri karar
gUhınıı=ı tebliği: fngı1iz tayyareleri 
dalga halinde Napoliye taarruz et· 
mişlcrdir. Bir çok 1'oml)a ve yangın 
bombalnn ntılmıştır. l 20 kilomet
reden cörülen yanı;ınlar çıkmıştır. 

İtalyan tebliği evlerde hasann 
faila old~nu bi14iri,yor. , 

mnk lizımdır. Bu auretle, hiç şüp
hesiz bu sene bitmi}"CCek olan tark
tö:i muharebenin müıtakbel inkişa
fı yeni bir ordu bc~kiline bağlıdır. 
Bunun mümkün olup olmadığı hak
kında bir ıey söylemiyeceğiz. Rus
lar için esas harbi uzatmaktır.> 

Garbi 
Trakya 

Bulgaristan, Bulgar 
nüfusu yer1ettirmeğe 

çalı§ıyor 

Sofya 23 (A.A.) - O. F. 1. : 
Nazırlar meclisinin bir kararnamc
ıinde şöyle denilmelctedir: Bulgar 
hükumeti aon zamanlnrdn Bulgaris
tana iade edile0 Trakyanın nüfusu
nu çoğaltmağa karar vermİ§tİr. Hü
kumet Bulgar unearlannın ha böl
gede yerleşmesini kolaylaştırmağa 
hazırdır. 

Karamamed-e tasn1ı edildiğine gö
re 1'0n harhin muvaffakiyeteizliği 

neticesinde aerek Trakyaclan ayrıl
mak mecburiyetinde kalını§ olan 
Bulgarlara eerelt son harpte kaçan 
Raslara ait olan bütün topraklar, 
bütün binalar meabl maTiar Trak
yada yerleteoe«. olan Bulgarlara '""° 
rilecelı:tir. 

Kararnameöe Trakyaya yslqe
cek olan Bulgar köylülerine bir çok 
menfutler temin edileceği ve ken
dilerine 1izım olan eTlerin ve zirai 
aletlerin verileceği ilave olunmak
tadır. 

Bir Panama vapuiu 
Süvey!! körfezinde batti 

Nevyork 23 (A.A.) - Deaıiz 

mahfi11crinde dün verilen bir habe
re göre Panama b.andımh San Junn 
ismindeki 8absk Amerikan vapuru 
30 temmuzda bir müsademe netice
sinde Süvcyf körfezinde b'atmı~tır. 
Vapur bir Amerifan hamulcsilc ls
k~~.fY.C el_W.ktc idi. ,, 

\ 

Bordeaux ıehrinde bir 
Alman albayı öldürüldü 

Fran.anın i§gal albnda bulunan 
Nentes ıehrindelr.i Alınan kuvvetleri 
kiımandarıı bir kaç gÜn ~ı meç
hul kimseler tarafından aldürülmüı
tü. Dün gden telgraflar Bordeaux 
şehrinde de Alman albayı Hotı.'in 
me91\ul 4 kiti tarnfırıGan ötdürGldü
ğünü bildirmiftir. Suik-t failleri 
r 8 • 20 yaılarıncla gençlerdi. Hal
lerinden ameleye benziyorlardı. 
Bunlardan dürü de kaçmışbr. 

Almanlar Ncntes ıehrindelci su
ikast üzerine 50 kİ§İyi rehine ma
kamında yaklamı§lar ve faı1 liulana
madığı için ])unları kurşuna dizmif'" 
lerdir. Kur§Una dizilenlerden otuzu 
komünisttir. 

Bordeaux' daki suikast üzerine ele 
50 lcişi rehine olarak tevkif edilmiş
tir. Failler bulunmnazaa bunlar da 
kurşuna dizileceklerdir. Bundan 
baoka bu :iki ıehirde daha eflişer 
kiti tevkif edilecektir. BOTdeaax' de 
saat 19 buçuktan sabah edtize ka
dar sokağa çı1cmalı: ~ edilmi§· 
tir. Eğlence ,-erleri de ~lik !ta
palı bulunacaktır. Alntan işgal lrov
vetleri kumıındanlığı failleri bildire
celc Olana t 5 nu1yon franli mii1cafat 
vadetmiş.tir. 

Mare,al Petain Ye amiral Darlan 
bu iki hadiıe münasebetiJe radıro ile 
FraMızlara hitap ederek \;tı gibi 
hadiselerin gerek halka, gerek 
Fransaya ~bep olacağı fenalılclar
d.an bahsetmi~ler ve halkı aükGne.ti 
ve vakannı mulaafaza etmeie da
vet cylemi~lerdir. 

B. Edenin 
beyanatı 

aHükiimet Hitler ve 
şeriklerile hiç bir mevzu 

üzerinde görüşmeği 
düşünmüyor» 

Lonclı'a 23 (A.A.> - Anım kamara.
mıda harı> nzfyetı hnö:mda beya
natta bulunan mister Eden demiş
Ur ki: 

cRusyaya, bütün vasıtalarln, clbnlz
den gelen tekmil yardnnı yapma~ 
azmetml.<1 bulunuyoruz. 

Hükümet, Hitler ve §Crlklert ile ~
bir mevzu üzerinde müzakere etmeğl 
düşünmüyor.:. 

Ho.rlclye Nazın, hü:kiimetln niyetleri 
haklanda ifşaatta. bulunulmaımu ıste
ml.; olan parlAmento W:alanna. ıtem
patisinl ifade ettikten sonra, bu glbl 
ifşaatlann hükümetln pJ!ınlannm 
öğrenilmesi t.ehlikemni arttıracğını 
söylemiştir. 

Eden, meclise ve~ olan aöz, ye 
g!ne yapılabilecek şeydir. demiş -re 
hiikfunettn, bu söziinde durmıı.ltn az
metmiş bulundu~ıınn lll'ıve etmiştir. 

Gazetemizde Evliya ~~ 
nin tercüme.i halinden ttıı· 
derken, mezarının Şj~ne. eıı 
rakolundan Kamnpap.YA lJI f-• 
yoku~ üzerinde olduğunu. t' 
'kat taaının bulunamadığını yş 
mıştık. 

B' 1_ •• • 1--L-" fı~1l 
ır aı;anımız. ga.naı .• i 

.mevkide bugün hiila turbc' 
olan zatın kim olduğunu -"~ 
yor. Kltip Mehmed Çelebl':1~ 
Yanında da - aJı:ira'basın a 
baZJ utlara aid olacak - bıW 
k.a kabirler görünüyor. JV' 

Bu türbeyi ziyaret ettim· p et' 
pı.aı muhkem kapalıdır. en 111' 
resinde de, demir değil, kı1 

ar· ta§larcUın yontulmu§ nmudi P 
maklıklar mevcud. Buraya, b~ 
zı mutekidler bez pıırçast ~ 
iplik bağlamı§lar. Acaba i~hÇc: 
a.~nn genç muharrirler ını c1·· 
l.:bi' nin ruhundan istimdad e b~f 
yorlar? içeriye doğru - I 

1 

kuru~. bir çeyrek - parıı,Df 
"(!• 

altılmıı. Bunu kim yapmı ? ~ 
faret veren tubiler mi? 

Ba,mu pencereye dayarıt~~ 
b- l d .. .. .. d ti' fılll' oy e uııunuyor um. """ ş 
Çelebi'nin ayak ucundaki t:ı 
kırılıp köşeye dayanmıf· ~ 
teessürle bakıyordum. Uh 1r 
üze • .ndeki t?prnk da fena_~~~ 
de eşelenmış. Derkep. go~l.I ii 
içerinin loşluğuna büsb~lde 
al~tı. Yumuşak toprak iizerın .. 
havvön ayak izleri gördüm. J(o' 
pek izleri. 

Daha iyi görebilmek .için pell' 
cerC"yi değiştirdim. Ve o :ıaı»4n 
dehşetle farkettim: Knnıık t0!: 
rakJa üzeıinde yan yarıya t1~ 
riimüt (yahut kemirilmiş) 
' b .. k •V • o k t~·"'" m9an aC"agı ~mıgının a,....... 
bitişen kwnı duruyor. 

Bugiin ve yann o pencere: 
den içeri bnkanlar hala &)'fl

1 

tüyler füpertici :tabloyu göre" 
ceklerdir. c1 

İhmnlimizi affet, Mchn1e 
Çelebi, muhterem üstadl • 

Yürük ÇeJebı 
Hamiş: 

Evliya Çdcbinin eserleri a~· 
cak sekizinci cildine kadar ~~~: 
ıar etti diye yazmııtık. J<ul 
yahnın dokuzuncu ve onusıGu 
cildi ele, sonuna kadar müke~ 
mel bir tarzda tabı ve neşred• ' 

Y. ç. miştir. 

Dr. Funk 
A1man lktisad Nazırı 
«İktisadi harbi kazall" 

dık» diyor 

Roma 23 (A.A.) - Alınan ~ 
tiaat Nazın Dr. Funk İtalyan N~:ııeP 
Ricc.ırdi tarafından ıerefine verl~O" 
ziyafette bir nutuk irad ederek 
mi$tir ki: . ti-

Rusyaya Amerikan İtalyan iktisadiyatile Alman Jk~t--
sadiyab cTek> addedilmelidir. ~~; 

malzemesi nasıl gidecek tefik latalann Rusyadaki rnuvıı ~ 
Şıınghay 23 (A.A.) _ Unitcd Press: kiyetkri daha oimdiden müstait .0 İyi haber alan mahfillerde z:ı.nnedll- iktisadi inkişaf için bir temel teınl 

dl,ıine göre, Amerika BirlC§lk devlet- etmi~tir. • 
lerl, .Japonya.ya. karşı uzlaşma nlyetbıl Bu inkişaf Mihver <levletlenııJ0 
1s_!>at etmek tlzcre SOvyetler. Birllğine iktisadiyahna yeni ve büyük bir hd 
gondeı1Jecek maracme tç1n VladlVOS- _ L •11 "A'm~a )ı:Jt11" 
tok yolunun kullnnılına.smdan vazgeç- verec~. ve .nesı e:e~. - •. ~.... eder 
mlı,ilcrdlr. Bu, ayn\ zamanda, Amerika smın ıktısadt tesanudunu tem•? ._w
Btrle§llı:: devletleri tamfmdan ahnan cektir. Bu hıırpte her hangi bir '{k~ 
'bir ihtiyat tedbiridir. Şöylekl .Tapon- dai maddenin ekm1:1iği nye ha deıi 
yanın Pasifikte ansızın b'ir hnrekcte bir müddet ıu veya bu madde dl 
geçmesi, bir Japon - Amerikruı harbi mahrumiyeti muvalckattir. Buıııı :rtl 
1le netlceleneblllr -.e böyle bir h~e kabil İngiliz ablukası neticesi% ~ 
Japan)'a Vladlvostok ~ ~bulu- dığı için .iktisadi haıbi kezaıuııı~ 
nabllecek birçok Amerika nvapurla- d .. ıt •;.,eti ely)eyeliili~ 
rlle ııanııe gemilerini yaka}MtlÜ va- ugumuzu a-., e 
zlyetlnde olablllt. 

Dl~r taraftan., zannedilditine gpre, 
Sovyetıer Birliği Vladivosto1t 10ıunun 
bundan böyle t.ullanılı:namMı hıı:su
sunda Vaşhlgtoıı nezdinde marda 
btılunmuştur. Bu suretle MoskcY& Ja.
ponya ne her türlü nıtıw.tı bertaraf 
etmek arzusunu tzhar etmiştir. 

Amerikadan Rusyaya 
malzeme hangi yoldan 

gönderilecek? 
VOfİngton 23 (A.A.) Sov-

~tler Birliğine yardım iı;in gönderi
l en malzeme 28 ilkteşrinden itiba
ren Boston llmanına 9evkedilecek
tir. Boston limnnınm malzemeden 
büyük bir kıtımının Atlantik yolu ile 
aglebi jhtimal Arkanjel" e gönderile
ceği mııı.-ınsuu ;tazammun etmekte-
dir. 4 

Rumenlerin Ocleaadaki 
kayıbi · 

Loadra 23 (A.A.) - Moako._. 
radyoaunan hild:iidiğine göre «~ 
ral Petrof SoTYet ordUıSalRMl •ıv;,. 
olan cKmlyıld.ıu gazetesinde fa<' 
menlerin Odeaada l 2 tümen. ._, 
tayyare, yilzleree ttln\" TC &oP ~ 
bettiklerini yazmaktadır. 

İngiliz tayyareleri Reıı . 
havzasina bombalar 

a hlar 
Londra 23 (A.A.) - Hnvn ~ 

zareti bildiriyor: Dün gece f°f~ı
l>ombnrdıman tayyarderi Ren et· 
gcsindc baz.ı hedeflere tanrr:t.ıZ r~ 
mişlerdir. Ha'Vre <loklarile Brcst9~ mllS\ına dn taarruz edilıni~tir. 
taY1Yaremiz kayıp.tır. 
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hakkinda bir telelsül ' Tenbel uşağın 

~Yo 'dinliyorduk. Spibr: 
...;- loodradaki tahminlere 1röre, 
"1 cephesinde Rusların ölü, ya• 
)o 

1 
\'e esir olarak k~plan 3 mil· 

Lu1rı.; Alnıanıannki iıe 2 milyonu 

Jlkoullara Eski eserler sahnede.. Ortaköy hikayesi 

~UJ(U ! • dedi. 
0 fede ıatranç oynıyan bıyıklı: 

· - Ceınan 5 mil K' Clet1i. yon... lf··· • 

Arkada§ı: 
ter-; Ben de fo piyadeyi alD"ım. •• 
'ted ·"j'·· 5 milyon ha? ••• Bu felaket· 
~ e erden her biriyle 5 kiti ala-
~ olsa, 25 milyon insan eder •.• 
~ Osmanlı imparatorluğunun 
hıild u kadar ••• Bir ~ daha ... Her 
"1il e V&sati bir hesaba göre, 5 
t Yonun ı s mil ··ı ·· tür' ıla:ı , yonu o mU} ••• t.,. ~.uı nüfusunun iki misli. •. Tek-

IJ ... 
!ö~ajurun altında ıveter ören 
~· teessürünü kelime ile değil, 
lele a dişleri arasından Çlkardığı 

hecelik ı~lerle ifade etti: 
~ Tak, tak, tsk. •• 

rıra kediye çıklf tı: 
- p· G v ~ alıpıs ltlJlYlmun .••.. t .. en~. yumagı-

ltı nere ere go urmuş... Ku-
m!)! AYnal... Şunu itsen e ... 

tlı ıvanın üstüne yüzükoyun yat
~ 0 n üç, on dört yaşındaki oğ
Y 1ın İnceli kalınlı ayantz sesi du-
" du: 

llrıtı - Görmüyor musun, okuyorum, 
e, a ..• 

an·- Tembel. •. Okuduğun da ney
kı lf •anki... Roman tefrikası... Yok 
d·~ k.~Çtrmtflnr... Yok haydudu öl· 
latlıl'rnuiler... Yok düello yapmlf· 
.. •·· Kulağını aç da dinle ... 25 mil· 
.>Otı • 
ltı' ınsanm b&Jna ne felaket gel-
1 t;... (Tarzını deği§tirerek, tatlılık
~-:) Haydi, oh, benim evladım, ,u 
""iri ~ .... tı agı at ... Hem ~y •.• Bana ro• 
... •~tıın arkasını anlatacaksın değil .... , ..... 
r Şatrançıçılar, hali: o:Kqıt -
~.~h - ctilu - «talu - a:hay· 
b 1 Allahını seversen, oyna artık; 
b ll ~ dü~ünmek böyle ••. » diye, nİ· 
I> "Yeti gelmiyecek hissini veren 
la '11ilerine devam ediyorlardı. Oğ
a.; n, hoı muameleye dayanamadı; 

eten ören kadına yaklath: 
- Okuduğum katlarını anlata

~,ıtn da, ötesini dinlersin, anne! ••. -
-.cdi. 

1.:e bir an içinde, 25 milyon fe
,•1 etzede, 1,5 milyon maktul unu· 
lı du. Bunlar ki, içinde yaşadığı-
~ıı deHin İnsanlarıydı. Ana oğul, 
~ı ıene evvel cereyau etmi, mu
İtıı }'}'el bir maceradaki ilci üç güzel 
h ~n derdiyle yanıp ~Uflll!lğa 

h~ladalar. Hatti. bir aralık ikisinin 
d ıtde.n gözleri sulandı, yanaklarn-

a1n Ytl11ar süzüldü. Öyle bir sahife 
te di ki «Kİ§», cferzıt ciler bile, 
0tuıılarını terkederek eserin o canlı 
l>arçasını dinledi. 

1 Dördü birdeı:ı · kararlarını verdi· 
, er: 

devam eden 
talebe 

İkinci teşrinin sekizinci 
gÜnü sayım yapılacak 

Her sene resmi ve hususi ilkokulla
ra devam eden ve bu okullnrdan me
zun olan çocukların miktarını tesbit 
etmek üzere mart ayında bir snyun 
yapılmnktn 1dl. Bllahara. görülen lü
zum üzerine bu sayımın ders senesi 
başı olan iklncltC§rln ayının ilk haf
tasına tesadüf eden cumartooi günü 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu sene de lklncitcŞTln nyının seki
zinci cumartesi günü memleketin her 
tarafında bilümum şehir ve köylerde 
bulunan yedi yaşından on altı yaşına 
kadar mektebe devanı eden ve etml
yen çocukların sayımlnn yapılacak ve 
tahsil çağında bulunup okuyan ve 
okumıyan çocuklann miktarı devlet 
istatistiklerine geçirilecekt.lr. Sayım 
işinde ilk, ortaokul, lise, öğretmen 
okulu, ticaret okulları, köy enstitüle
ri, eğltmen kursları, akşam erkek ve 
kız sanat okulları rnualllmlerile kO.
tipleri, dl~er memurları, mekteplerin 
son sınıflarında bulunan ve bu işi be
cerebilecek talebeler, köy muhtarları, 
idare heyeti azalan ve memurları is
tihdam edileceklerdir. 
Sayım günü ilk, orta ve meslek 

okulları tatil edilecek, sayım işine me
mur edilenler çocukları evlerde sayıp 
cedvellerlnl tesbit cdeceklerdlr. 

Aynca, köylerde on altı ynşından 
yukarı olup okuma ve yazma bllenle
rln de miktarı tesb!t edilerek tahsil 
dereceleri gösterilecektir. Çocukların 
nüfus tezl'..erelerine bakılm:ıksızın 
ailelerinin ifadesine ve ş::ı.hıslarına 
göre yaşlan tesblt edilecektir . 

Okuma çağında olan çocukların 
tesbiU işi devlet istatistikleri meyanı
na alınını., olduğundan, sa.yuna me
mur edilenlerden bu vazifeden istin
kaf edenler, vazifelerini tam yapmı
yanlar ve sa.yım işlerine muhalefete 
knlk~n aile reislerine di~r alaka
darlar istatistik kanun\lllun 45 inci 
maddesine tevfikan ceznlandırılacak
lardır. 

Palto hırsızı. 

Başkasının paltosunu 
giyip kaçarken 

yakalandı! 

Antepli Yaşar adında biri dün va
purla Adaya giderken paltosunu çıka
rıp kanapenin üstlindekl yere koy
muş ve kendisi gazete okumağa. baş
lamı.ştır. O sırada vapurda bulunan 
Feyzi adında biri, Yaşarın dalgınlı
ğından istifade ederek paltoyu çal
mıştır. 

Jleyzi paltoyu giyip Kadıköy lskele-
C' sine çıkacağı sırada Yo.şar hırsızlı{;'ln 

- ıdden çok.~~ıklı ••• Çok, çok .•• farkına varmış ve paltoyu Feyzinin 
[) çaldığı anlaşılmıştır. Feyzi kaçmağa 

eniyor ki: başlamış, vapur içinde bir müddet 
- Bunca f ecayie kanıksıyan in- kovalamadan sonro. diğer yolcuların 

'llrıları artık hiç bir r:>man tatmin da y:ırdımlle Feyz.I ynkalannr:ı.k p:ı.1-
~Crnez olacaktır.... to alınmıştır. Feyzi akşam üzeri Adli

Sanki sünni - şii davaları za- yeye verilmiş, sulh ceza mahkeme
tnanında da sehirlerce halkı kılıç- sinde sorgu.su y,1pılarak tevkir edll-
to.n • • ı "b' V - --'-! l mlştlr. geçınr.emış er gı ı... e ı;anıu 
ft\"n•1 ! fı d • ani L 1"' •11111uuuuu1111ıuunutu1111ıuuuın11ıuuııuuıııuıunmııu 
İl sene er zar n a ıns ar, ey a .• 
d.?. Metınun'mı macerasına göz ya§ı on~ ıçut orman kadar ağacın da 
0knıedilerdi... şah$ıycti var. Ve gene onun için 

h Meşclc, cemiyetin her lnacerayıı, mman, umumiyetle baltaC'llan, 
~ cereyann rağmen «ferd» in odunculhrt ve sair İstismarcıları ilgi· 

ıalısiyetini yutamamnsmdedır. Ge- lendir~e de, yemi~iyle, yapraldarİy· 
Çen!erdo Boğaziçinin bir yalısında le, dallariyle, aslolnn, birinci 
tı!~rınUJ, denize takır ;§akır yai{an ehemmiyette bulunan ağaçların be· 
Yll.ğmuru &eyrile tahayyüle tefeJ- beridir. 
g''f lı e dalmıştım: Buluttan ayrılma· Ferd ve ferdiyete taııllU!< eden 
•ını müteakip, «damla» bir §ahsi- ne varsa, bütün o cher ıey cemi
~et. keııbetm~ bulunuyor. Amma, yet için!,. cereyililllannın rağmine 
r ert-:ze değmcs:yle beraber, artık bu sebeple daima payidar kala· 
~t-dıyetini kaybediyor. Namütenahi caktır. 

:'.~'1i ve tuzlu suyu te§kil eden ay- Tabiatı etYa ilctizası ! 
İ ... rıaz bir parçacık oluyor. insan· Çünkü Y&§ıyan insan, denize 
.•~' ancak öldükleri. vakit, tabiatin kalbolmUf damlaya değil, orman
''iıne bu tarzda k&r!§ıyorlar. Fakat da dal budak salnıq, yaprak açllllf, 
l'~lıırken, cemiyetin içinde, me- ve yemiş vermİf ağaca benziyor ... 
'''1- ormanda ağaç halindedirler. (Va • NU) 

• -b Bnyraının birinci günündenbe
rı · · A. ızım ev dolup bo~alı. or bay 

rnca ••• 

• • • Yüzlerini rÜyada bile görme
diğim ne kadar hısım, akraba, ah· 
bap varsa hep bayramlarda çıkagc
lirlerl .. 

Şehir Tiyatrosunun 
güzel bir teşebbüsü 
"Ş · 1 . "G b b aır ev enmesı,, , eveze er er,,, 
"Vatan yahut Silistre,, 
eski piyesler sahneye 

gibi bir çok 
konulacak .• 

Bizde tem~ tarihlne alt pek al 
eser yazılmıştır. Münevverlerimiz ara
sında mesel~ edoolyat tarihimizi etra
flle bllen pek çok k.l.rtlselere rasgelmek 
mümkündür. LAkln teına.s:ı tarlltlmlz 
hakkındaki bilgl.mlz pek az, noksan 
ve yanlıştır. Hele bi2ıde oynanan eski 
ve ilk piyesleri bugünkü nesil - sey
retmek şöyle dursun - çoğunun lsm.i. 
ni Mle bllıru!z. 

J<nrnza. bundan bir müddet evvel 
Namık Kemal ihtifali yapıldı. Bu ara
da •Vatan yahud SUl.'itlre• piyesin
den ne kadar bahsedildi? •• Lakin ye
ni nesilden, hatta son zamanlarda 
Üniversiteyi bitirenlerden. bugünkü 
genç münevver sınıfından kaç kişi 
bu eseri seyretmiştir? 

Şimdi memnuniyetle haber altyoz 
ki büyük, münevver kitlelere hitap 
eden pek orijinal blr tiyat.ro tarihi 
hazırlanmaktadır. Lakin bu tiyatro 
tarihi kitap şeklinde yazılmıyacaktır. 
Tıyatro tarzında gözlerimlzln önünde 
perde perde açılacaktır ve dolayısile 

ı:ok daha geniş halk kitlelerine hitap 
edecektir. • 

Bu güzel teşebbüsü yapan İstanbul 
Şehir Tiyatrosudur. Bir t~k müessese 
olduğu halde dram, komedi, çoeuk 
tiyatrosu olarak üç a.yn sahada ken
dini gösteren Şehir Tiyatrosu yakın· 
da yepyeni bir temsil serisine başlı· 
ya<:aktır. 

Bu seri aynı zamanda öğretici ma· 
hlyettedir. Türkiyede ilk defa yazı· 
lan, ilk defa temsil edilen, gençlerin 
lslmlcrlnl işittikleri halde kendilerini 
görmedikleri meşhur piyesler, bir kı
sım klAsl.klerln tercümeleri temsll 
olunacaktır. 

Bunun için de beş aylık bir raall
yet progranu hazırlanmıştır. İlk ay· 
da şunlar oynanacaktır: 

ı - Bizde ilk defa yazılmış piyes 
o1an Şinasinln aŞair cvlenmesı.. 

2 - Bizde ilk defa temsil edilen 
ı:All bey. in meşhur cOeveııe berber. 
ismindeki eseri. 

Blttabl bu piyeslerden ancak seçU
mLş parçalar aynanacaktır. Bütün 
eserler hakkında Türk temaşa tari· 
hinde geni~ bllglsllc tanılan Bay Se· 
llm Nüzhet Gerçek etrarıı konferans· 
lar verecektir. 

Bu iki piyes de bizde ilk eserler ol· 
duğu halde bugünkü halkın anlıya. 
bileceği bir tarzda yazıll11lştır. Mese
la gazetecilerin piri Şlnasinin cŞ:ılr 
evlenmcsı. ismindeki eserinden şu 
pasaj bunun güzel bir delllid!ı-: 

8.-ılak kö~e - ~Arkasında küfe ve 
bir elinde <>Üpürgc ileı• istemeyiz!, 
Hikmet efendi - c11\tak kösenin arka
sından yeti~crek" ne istemiyorsunuz? 
Atak k(ise - ben ne bileyin. l\lahalleU 
istemeyiz diyor. Ben de öyle dlyorun 
.Elbette onların dlntelerinde hakkı 

vardır. 

lfikmet efendi - Ay, mahallelinin 
neden hakkı var? 

Atak kö~e - Hakkı olduğunu pelı 
yavın bilirin. Amma bak <loğrusu ne
den hakkı olduğunu bilmen. 

Hikmet efendi - Öyle ise bılm~i· 
ğln şeye ne karıMyorsun? 

Atak köse - Vay neden karışman 
Ben de hu mahallenin gnlbur üstüne 
gelenlerinden değil miyin? .. 

Hikmet efendi - Sen kim oluyor· 
sun? .. 

Atak köse - Öyle ise sen de bilme· 
diğini nt.yc soruyorsun? .. 

Hay rahil hay. Şimdi tutup da sann 
anlatacak mıyın ki ben dahi öteki 
mahallede kiracıyın ve bu m:ıh:ıİıcde 
siiprüntücü başıyın ıliye ..• l) 

Görülüyor ki şu yuknrıya aldığımıa 
pasaj bugünün dlllndcn hiç farksız, 
hatta bir çoklannınkinden de yeni
dir. 

«'Geveze berbr» e 
egelince ... 

aGeveze berber.. piyesine gelince .. 

Bu güzel, eğlencell bir komedidir. Bir 
adam ı.-evglllsini görmeğe gitmek is
tiyor. Tıraş olacak. Berberini çaı;ırtı
yor. Fakat her zaman tıraş olduğu 
adam yoktur. Onun yerine başka blı 
berber geliyor. Bu beıber genç nda
nu, yani A.şığı tA çocukluğundan ta
mınnktadır. Eski günlerden bahisle 
çenesini açıyor. L!ik.ln bu açılan çe
ne bir türlü kap:ı.nmnk bllmiyor. ~ık 
geç kalacak! .. Sinirinden çıldıracak!~ 
üstelik beroer onun tevkaliide itlnıı 
ile tıraş olmasından şüplıclcnlyor. 
Bir aşkı dalaveresi peşinde olduğunu 
nnlıyor. Çocuğu korumak istiyor 
~ık sevgillslnln evinde iken Uıtıyar 
berber onu korumak maksadile kaş 
yapayım derken, gevezeliği yüzünden 
göz çıkarıyor. Çocuk evde eskl zaman 
usulü tbasılıyor.ıı. Fakat o zaten sev
gilisine can ve gönülden &şıktır. He
men orac1kt:ı. kıydınyor nlkA.hı... ~te 
bizde ilk temsll edilen piyes ... 

Birinci ay bu lkl eser oynanacaktır 
!kinci ay tiyatromuza ilk belli başlı 
piyesleri verenlerin eserleri temsil 
edilecektir. Bunlar da şudur: 

Nuri beı;ln e1Zamane şı.k.lanı. Meh
med Rifat beyin «Görenek'», Hasan 
Bedreddin beyin tlskatı cenine ismin
deki eserleri. 

Tanzimat bobstili ! 
~mane şıklan tnnzlmattan son

ra. çıkan parasız züppe tlplcrlle ha
riküll\de blr surette alay etmektedir. 
Bu eserdeki parasız züppe bir nevi 
~Tanzimat Bobstll!t dlr. Görenek de; 
eski düğünlerde yapılan aklın kabul 
ctmlyeccğl derecede büyük israfların 
dehşetini göstermek nınk.satlle kale
me alınmıştır. 

Zaten seçilen bütün piyeslerde iç
timai bir derde nişter vurul.maktadır. 
Bahsettiğimiz Görenek ismindeki 
eserde bir baba kızını evlendlrlr. L~
kln öyle bir masrafa bo~lur ki adam
cağızın yüreğine inip gider. 
Programın üçüncü ayı ise tamamı

le cKl~slkler ayı. dır. Bu nydn Mol
yerin üç ayn tercümesi temsil oluna
cnktır. Ahmed Vefik paşanın cıMem

ki• si. Teodor Kasabın ~İşkilli Me
mo• su, Ali beyin aAyar Hnmzasu ... 

Dördüncü ay tiyatromuza emeği 
geçen diğer muharrirlerin eserlerlnP. 
tahsis edilmiştir. Ebüzziyanın cıEceU 
kazaıı, Ahmed Mltat e!cndlntn tEy
va.h•, Recal Zade Ekremin aVuslat. 
isimli eserleri. Bunlardan Ecell kaza 
kan gi.ıtme davaları etrafında, Vus
lat Türkiyedc esJrelllk hakkındadır. 
"E~'\·ah• bir :ı.şk mncerosıdır. 

Beşinci ay da lkl tiyatro üstadının 
eserleri sahneye konacaktır. Abdül
h:ı.k Hnmldin cıSabır ve sebat» ı, Na
mık Kemalin cıVo.tan ya.lmd SUlsti
re• si .. 

Sırık sesleri arasında 
açılacak perde 

Bütiin bunlar blzde ilk temsil edil
diği ~ekle mümkün olduğu kadar ya
kın bir tanda oynanacaktır. Dekor
lar da böylece blr vnktin icap ettir
diği ttll'~da iptidai olacaktır. Mcselfı 
duv:ı.n temsil eden perdenin üzerin
de boya Ile yapılmış ayna resmi... Ya
nı duvarda hak!ki nynn değil, resmi... 

Ve perdeler çok eskiden olduğu gibi 
s:ıhneye vurulan s.ınk seslerlle açıla
caktır. 

Eskl eserler !çln yapılan bu prog
ram tiyatromuzun normal faaliyetini 
katıyen bozmı.yncaktır. Çünkü bu 
temı>lller her ayın llk üç cumartesi 
günü saat dört buçukta başlıyaca.ktır. 

Bu beş aylık programın gayesi ta
mamile öğretici olduğu için esld eser
ler temsillerine ald blletıer pek ucuza 
kesilecektir. Eski piyesleri seyretmek 
isteyen halk bilhassa Lise ve Üniver
site talebesl ders kltaplannda, edebi
yat tarihlerinde, edebiyat antolojile
rinde metinlerini okudukları piyesleri 
bu suretle sahnede görebllecekler ve 

Bay Amcaya göre ... 

... Vapur, tren yolculuklarındal ... Fakat bayram geçer geçmez 
olduğu gibi o günlerde can, ciğer biribirimizi unuturuz! •• 
oluruz ..• 

sırtlarındaki 

soygunculuk 

Otomobilin şoförü 
bulundu, istiçvap edildi 

Üç gün evvel, Aslan Ahmed adında 
birlnln otomobil ltlstiği satmak baha
nesile otcmobll ile Orta.koy sırUarına 
götürülerek üzerinde bulunan üç bin 
lirasının üç kişi tarafından alındığı
nı yazmıştık. 

Bu vaka etrafında zabıta tahkikatı 
dovam etmektedir. Şimdiye kadar ya
pılan tahkikatta bu işle nlakn.dar ol
maktan maznun CelAl adında blrl ya
ıkalanmış ve sorgu nltınıı. alınmıştır. 
CC'lal, ifadesinde suçu ink6.r ederek: 

- Soygunculukla. benim alfıknm 
yoktur. Soyulduğunu iddia eden 
adamın diğer iki kişi Beşlkta.şta.n be
ninı otomobilime bindiler ve Ortaköy 
sırtlarında üçü birden otomobilden 
inerek benim orada bekleıncml tenblh 
edip aynldılnr. Ben söyledikleri yerde 
beikedim. Sonro. iki kişi tekrar gelip 
otomobile bindiler ve Beşlktaşa 9gel
dller. Dönüşte, soyulduğunu iddia 
eden adam yoktu. Ben soyulıın adamı 
da, diğer iki kişiyi de tanımıyorum, 
demekteqir. 

Bunun tarif ettiği eşkAl üzerine za
bıta tahkikatı genlşletmlştlr. Maz
nı;nlann bugünlerde yakalannialan 
muh~kkaktır. 

Vakıt refiğimiz 
Vakit refikimiz 25 inci yıldönfunünü 

idrnk etmiştir. Arkadaşımızı tebrik 
eder ve uzun ömürler dileriz. 

Bir çocuk attığı taşla 
yoldan geçen birini 

yaraladı 
Kasımp~a Emlnçeşıne sokaf.1.nda 

oturan Nusret n.dızıda bir çocuk dün 
sokağa taş ata.nen yoldan geçen İb
rahim. adında birini başından yarala
mıştır. İbrn.hlm hastaneye knldırılmış, 
Nusret yakalanarak tahkikata baş
lanmı.ştır. 

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

Seker bayramı 
Havanın müsaid olması 

c 
neşeyi arttırdı 

Bu sene Şeker bayramı neşeli geç -
miş, havanın çok müsait olması neşe
Yl arttırmıştır. Nakil vasıtaları sa
bahtan gece geç vakitlere kadar mü
temadiyen halkı bir taraftan diğer tn
rafn taşımıştır. Tiyatrolar, sinemalar, 
bütün eğlence yerleri çok kalabalıktı. 

Bayram münnsebetile İstanbulda.n 
blrçok klm.seler Bursaya ve henüz 
otelleri açık bulunan Yalovnya git
m.lşlerdlr. Bayramı Uludağ'da geçiren
ler de coktu. 

Pirinç fiatleri 
Ticaret Vekô.letinin tebliğine göre 

toptan pirinç fiatlert şu sureUe karar
laştınımıştır: Bursa Knrakılçık 35, 
Kastamonu Martellll 30, Antalyanın 
Mısır nevi 29, Seyhan, Mara ve Hatay 
yerli Mısır nevi 27. Perakendeci bu 
azami satış fiatlere yol masrafını 
ve yüzde ıo perakendeci hissesini ila
ve edecektir. Bundan fazla satanlar 
Milli korunma kanununa tevfikan ce
zaya çarpıl:ıcaklıı.rdır. 
ııttııtnnıııınınnnıtııııuıu11nuuuu111111u1111uf911uıuıut• 

her temsil hn:kkında. Selim Nüzhet 
Gerçek gibi bir temaşa t!ırlhl üst.adı
nın fikirlerini dlnliyeccklcrdir. Tem
Ell serisi memleket hcs:Wına bir 
krumnçtır. 

Felsefe ve ruhiyatın blle lM>oratu
vnrdan istifade ettiği, ilim dünyasın
da her şeyin skolastik olmaktan çık
tığı bu zamanda. bir tiyatro tarlhlnln 
yine tiyatro tarafından yapılması 
çok yerinde bir şeydir. 

Ancak bu eski eserler serlsi acı bir 
hakikati de ortaya çıkartacaktır: Dü
ne nazaran bugünkü telif eser fıka
ralığımızı ... 

llikmct Feridıın F.s 

V aletiyle lstanbulda pek ziyade 
beğenildiği için haftalarca gösterilen 
bir filim seyretm.İftim, belki ıiz.de 
hatırlanmaz. Mevzuu ,öyle idi: 

Bir takım 1renç et'kekler sevgilile
rinden gördükleri vefasızlıklnr yü· 
zünden a;ıka tövbe ediyorlar. Bunlar 
İçinde bir de milyoner vardır. Ba 
delikanlı hemen büyük bir yat bu· 
luyOT. Nevmit nııklar kederlerini 
unutmak için bu yata biniyorlar ve 
Okyanuslara açllıyorlar. 

Aylarca İtUan ve kadın yüzü gör
müyorlar. Zaten maksatlan da bu· 
dur. Cemiyetten, kadından uzak· 
laşmak!.. Bu aylardanberi süren 
hayat onlan çok değiıtiriyor. Evvel· 
ce hepsi az çok ,ık İnsanlar olduk
ları halde arbk haftalarca lr&f ol
muyorlar ... Sakallar, kız çocukları 

için pazarlardan satın olman, küçük 
süpüreeleri andırıyor. Hepsi korsan 
veya Robenson filimlerindeki caça 
sakıllına ka.rışmıı kahramanlnn ha
tırlatıyor. 

Lakin bir gün vardiya nöbetçisi 
uzakta, dalgalarla inip çıkan bir be
yazlık görüyor... Bir kazazede!. 
Evett bir tahta direğe sıkı sıkı sanl
rruş bir msan ! .. Yat o tarafa dümea 
k:nyor. Sandal indin1iyor. Kazaze
de yukarıya, güverteye çıkarılıyor ••• 
Fakat o ne? .• Ynn baygın bir ka· 
dın!.. Hem de bir genç kedınl .• 
Onlar kadınh-dan kaçarken «latif 
cinn İn genç bir mümessili kendile· 
rini gelip ta Okyanuslann ortasında 
bulsun ha!. Genç olduğu yetişmiyor
m~ eibi üstelik çok da güzel bir 
kadmı ..• Lakin artık kadın diye ka· 
zazcdcyi tekrar denize atamazlar 
ya .•• Onu yata misafir ediyorlar . 

Artık yahn en ehemmiyetsiz tay
falanndan kaplanana kadar herkes
te dehıetli bir faaJiy<'!t... Sakallar 
kazınıyor, saçlar taranıvor, l::anyo
lar, temizlenmder, süs•eıımt'!<?r, çe. 
IU düzen vermeler ••• Bütün yat hal· 
kı tekrar birer medeni İnsan haline 
~riyorlar. Onlar da bu d~ikliği 
yapan bir gü:ı dalgalar arasında 
bulduktan yarı baygın kazaz.ededen 
b&§kası değildir.» 

Dün bir arkadatı evinde ziyaret 
ettiğim zaman şu yukarıda b~ tara• 
fını anlattığun filmi hatırladım. Dos
hım çalıştığı :zamanlar h~ cün trat 
olur, üstüne başına dikkat eder. Yü-
zü daima perdahlı ve pırıl pınldır. 
Dün onu evinde ilk defa sakaflı 
gördüm. Kendisini mazur göstermek 
için töyle diyordu: 

- Evden çıkmıyacağım diye trat 
olmadım... Scıınra heni kimsenin zİ• 
yaret edeceğini de ummuyordum. 
Onun için bugün ustmamı dime bi· 
le almadım. 

Dostum yarından itibareı:ı Y-':tİ• 
den çall}mağa başlıyacak. Ve mu
hnkkak ki cnu sol:akta yine perdo.b 
p~rdah üstüne ve pırıl pı..,l yanan 
bir sima ile göreceğiz. 

İn.san1am çoğu bir t:ok i~lerini 
ba.skaları için yapıyorlar. Hatta yüz• 
lerini bile yme başkalan için kazı• 
yorlar. Tcnbel u~ hikayesini ha• 
brlatan bir vaziyet ••• 

U,nk susnnnış, harnretten boğan 
kurunnuı da kendi nefsi için kalkıp 
su küpüne kadar gitmez, içinden 1 

- Ah ne olur, efendi su istese de 
ben de küpe gidip o vesile ile iç
sem ... denn~ •• 

Hikmet Feridun Es 
mıınttrttnn11ını11rn111111111111ınııınuıı11111ıntll'fntuı11111-

Bir otobüs bir çocuğa 
çarparak yaraladı 

Şoför Azizin idaresindeki otoblls 
dün Davutpaş:ıdan geçerken on blr 
yaşlarında Osman adında bir ~ocuğa 
çarp:ırak iki bacnğını kırmıştır. Os· 
man ifade veremlyecek blr halde Cer
rııhp:ış:ı hastanesine kaldınlmış, şo
för Aziz yakalanarak tahkikata baş.. 

lanmıştır. 

... Görülüyor ki bayramlann gö- B. A. - Hele eski bnyıaml..u.:la 
rüşüp tanışmakta büyük faydası nice vatandaş, çöpçüyü, bekçiyi e» 
vardır 1.. ' günlerde görüp tanırdı 1... 



~anif 4 AKŞAM 

Ufa 1941 1942 mevsimi için 
filim hazırladı 28 büyük 

Avrupa harbi but ün tiddetiyle 
devam ederken Alman filim atiid-
7olarında büy~ bir faaliyet ..ar
~n. Almanya hemen bütün Anu
ı-a·ya filim yetiıtinneğe çahııyor. 
Bu faaliyet en ziyade Ufa stüdyo• 
larında göze çarpmaktadır. 

Harpten evvel her sene birçok 
~üzd filimkr çevri1en bu atüdyo· 
larda şimdi eak.i.inden çok fazla 
~.alışılmaktadır. Başlıyan yeni mev· 
•im için bir çok filimltt hazırlan· 
111ışlır. Bir kısım lllimler ele bitmek 
tiuredir. 

ur. ı 94 1 - 1942 mevsimi için 
28 büyük filim hazırlamıttır. Bu 
filimh Tin bir kısmı c.iddi ıve ağır, 
bir k ıımı hafif komedi, bir kısmı 
operet ta.nmdadır. Hülitsa herkesi 
memnun edecek filimlcr yapılma
aına dikkat edilmi,tir. 

Yeni filimlerin bir kısmı da bu
~ünkü harbe dairdir. Harp filimle
rindcn biri cNarvik> isminde<lir. 
Bunda Alman askerinin, bilhana 
avcı kıta1an ile gemicilerin, tayya• 
recilerin ve parıı~tçüloı-rin f&aliycti 
c öze ;arpıyor. Bu fitim Norveç ha.
rt·Hı.tını canla...,dırmakt&dır. 

ikinci bir harp filimi de cS Ha
ziran> dır. Meşhur Alman rejisörü 
Cari Frochlich de cPotsdam> is
m :nde b ir filim yapmışbr. Bunda 
Aiman askeri ananesi, uker1 ha
yatı. geçid resimleri ve saire görü· 
lecektir. Harple münuebcti olan 
diğer bir filim de (G. P . U.) dur. 
Bunun mevzuu Sovyet gizli pol• 
teşk:?.~ı • Rus muharebecidir. 
As~eri filimlerden maada 3 bü· 

yük filim hazırlaıuyoı. Bunlud&n 
lıirinc•...i cHü}ya'> isirnlidir n haf 
rolii 7arah Lundcr yapıyor. Bu 
filim meşhur musild,inaa Robert 
Schumann'ın kansı Clara Schu· 8d ....... liılml 9"irea Ntiaal .W M illa Rotıid&: 
ma?n'ın ha)·atına dairdir. . Bunda Willy Fonıt., Vı.v-a7a aid güzel 1 Fril:M:la 'Ye JellllJ' Jqa da har filim 
eskı Alman hayabna,, eslü Alman I bi fil• 1.._....::_1_...ı • .ııo... .,_. w·11 • .. '---1----' d ' 

., _. • .ı • '-. '- t b r - -~ cıvı ı Y çe'YUIDetıe ._. IUJU9'&r ır. 
nıuaıKısıne oaır otrÇOY. parc;a ar u · 
lıırıacalclır. 

lkinci büyük filim c3eni Scviyo• 
TUm> 1simlidir. Bu da Norveçli bes
teldir Grieg.in hayatını can1-.ıdıra· 
caktır. Büyük filimlerdm üçüncü

Yüzbaşısmı dinlemiş, artist olmuş 
•Ü cTiyatro> dur. Bunun menuıı Al 
da büyük Alman e.rtiaıi J.oaef man aan' atkarlarından Paul 
Kain:.ı:· ın hayatıdır. 

Diğer filimlerin başlıcalan tun· 
L.rdır : 

1 - Büyük Aşk. Bu filimde baı 
rnlü Zarah Lcander yapıyor. Zan.h 
çok sevilen bir kabar.e artiati ro· 
lünü oynamaktadır. Baş er-kek rol· 
lcrini Viktor St.aal 'Ve Paul Hor• 
biger yapıyorlar. 

2 - Ayılar Ç:ifliğinde DüiünJer. 
Hu fılimde yaşlı bir adııımın aıkı ye 
bu a~kını gençler için feda etmesi 
gösteriliyor. Baı rolleri Heinrich 
Georgc, lise Werner, Paul Wegener 
ve Emeat von Klipatıein yapıyorlclr. 

3 - Altın Köprü. Bu filimin 
m evzuu meşhur Macar muharriri 
J..ajos Zilnhy'nin bir romanından 
alınmıştır. Baıı rolleri Willy Birge!, 
Jlsc W erner ve Mathias Wiemann 
ynpınaktadırlar. 

4 - Via Mala. Bu filimin mev
zou aon zamanlarda çok okunan 
ayni iııirndclti romandan alınmıştır. 
Filimde birç~ tan.-ımış artistler 
r•>I almışlardır. 

5 - Yaldızlı Şehir. Bu filimin 
mevzuu Billnger'in cDev> adında· 
ili tiyatro piyesinden alınmıştır. 
Y<ıldızlı Şehir Prağ'dır. Vaka bura· 
da cereyan etmektedir. 

6 - Vedasız Gece. Bu filim 
büyük bir a~ macerasını canlandır· 
maktadır. 

7 - Diesel. Bu filimde mqbur 
Alman muhteriinin hayatı gösterili· 
yor. Baş rolü Willy Birge] yup• 
maktadır. 

8 - Germaine'i Kim Alacak). 
Bu filim maceralarla doludur. İçin
cle uyku hutalığı ile mücadeleye 
dair birçok kısımlar vardır. 

9 - Gökle Yeryüzü Arasında. 
Bu fiJjm Rhin havaliainde geçen bir 
-.akayı e&11landuvor. Me§bur ar
tiat Werner Krauss baş rolü yap· 
~ktadır. Filimde Rhin sahillerine 
aid birçok güzel manzaralar görül
mektedir. 

Bunlardan baıka on beşinci aaur· 
da geçen vakalara dair bir filim, 
deniz hayatına ve muhtelif macera• 
lara nid heı büyük filim bulunmak
tadır. 

Nihayet ecıvirnli artist Marika 
Rockk <Cambazhane Kanı> ve 
cDans Eden Kelb> isimli iki operet 
filimi çevirmiıtir. Bu filimi er çok 
netcli ve muhte,emdir. 

ha_ 

Paul Kem p'in hayatı 

Ufa filim şirketinin bcllibaılı ar• 
tistlerinden Paul Kernp yeni bir fi. 
lim çevirmeğe batJamışhr. Bu mü
nasebetle artist, kendisine mÜTacaat 
eden bir gazeteciye hayabna dair 
dikkate pyan malWnat venntştir. 
Paul Kemp ~ştir ki: 

cEvvelce artist olmağı aklımdan 
geçirmemiştim. Geçen iharpte bir 
alayda aakerdim. Alay Fransanın 
bir mıntakasında bulunuyordu. içi
m.izden bazıları araeıra temsiller 
vennek üzere bir amatör kumpanya 
L.eyeti tqkil edilmesSıi ileı-i sürdü. 
Hepimiz ıeaçtilt, dnhal: cMuvafllı:, 

muvafık I> di.yerek 1lu fikri alkııla· 
dılı:. En hararetle alluılayanlarin 
arNında ben de vardım. Bunun için 
beni de kumpanyaya aldılar. Evve
la boş bir zahire ambarınaa, sonra 
bir barakada, nihayet ha.kiki bir ti· 
:yatroda oynadık. 

İptidalan yalnız bir pjyesimiz var
dı. Yav<l§ yavaş piyeslerin miktarı 
arttı. İlle zamanlar kadın roller için 
güçlük çekiyorduk. Çok geçmeden 
erkekler kad.-ı rolünü yapmağa 
başladılar, bu güçlük de kalmadı. 

Bölüğümüzün kU11'andanının do
ğum günü cHala Charley> piyes.ini 

tamir (Akoam) - lzmiriD Bomorv. Ziraat mektebinde muhtelif 
.;li,yetler ziraat fuı memurlan icin açılan ha~eratla mücadele kursu 
•ona enıU,. kursu takip eılen :ı:iraat memarlan yerlerine dönmüşlerdir. 
Karata kendilerine mücadele tatbikatı gösterilmi§tir. Yulı:ank.i klişede 
Bmsa viia(Jeti ziraat mıemurlan, Bornova Zira.at mektebi muallimleriyle 
bir arada bulunuyorlar. 

Sanat S.JnYDL- Z.Eer S.yrum... Ş.el Bayrama... ye 
Hakiki Baynm 

" Bugün L A L E 'de toplandı 
Çiinkü üç senede tek bir ıahea• yaratan Büyük Rejeöl-

C E C i L B. DE Mi L LE' in 
son zaferi olan R E N K L t 

ZAFER ORDUSU 
Bütün dünyayı: GARY COOPER - MADE.LEİNE CAROLL -
PAULE'ITE GODDARD - PRESTON FOSTER - AKİM TA
MIROFF'un lmdretlerine baJ'!"'n eden hakiki bir p.heserdir. 
BAYRAMDA HER GON: Saat:11 - 1 • 2,30. 4,30-6,30. 9 da 

Amerikt\da 2 senedenberi vücuda getirilen 

YEGANE MUAZZAM ve EMSALSİZ FİI,M 
Milyonlar sarfı ile çevrilen süper film 

VlCTOR HOGO'nun ölm~ ve meşhur eseri 

__ , 

llOTER DAM'm KAllBURU 
(Noıre dame de Paria) 

BAŞ ROLDE: 

CHARLES LAUGHTON 

lstanbulun ııq...,.ı, Gecelerine Karp 
Beyazıtta MARMARA Si:noemuı üstünde 

MARMARA GAZiNOSU 
TÜRK MUSiKi SANATKARLARINI DİNLEYİNiZ. TORK 

MUSIKISINlN iNCE NAGMELERlNl HER GECE 

12 ye kadar terennüm etmektedirler. 
Gündüzleri açıktır, Tiryakilere halit kahve ..... ,. 

Bugün SüMER Sinemasında~ 
Deanna Durbin 'i Unutturan Muzaffer Yıldız 

~ AÇILMAMIŞ GONCA'yı yarat.an 
ve Hollywood Bülbülü 

GLORİA JEAN'ı 
Amerikanın en meşhur caz 

,_CBOSBY· 
GLOİIA JEAN 

muganniai 
BtNG GROSBY 

he beraber yarattıkları 

YILDIZLAR 
ŞARKISI 

Filmini gidip görünüz ve din
leyiniz. Şarkıların . . . Reviile-
rin . .. Danı ve musikinin filmi 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

5-...t.r saat: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 - 9 da 
...... ı~ın•••nıı ........... ~111mı ... ım ... ~ ......... ,., ... ı.ııı•••••HM• ........ ,··•ı•·--·~·-·---........... ı.ııı•ıı .. . 

oynamaia karar verdik. Bölükte en 
aeDç bendim. Bunun için ltadın ro
lünü hana verdiler. Bir müddet te· 
reddüt ettikten .onra kabul ett.im. 
Kadın rolünü yapıp yapamıyacağım· 
da tereddüt e<liyordınn. Halbuki 
temsil pek muvaffakiyetli oldu. Bil
haasa ben çok alluılandnn. 

Piyesi oynadı.klan aonra yüzbaşı 
bizleri topladı. hepıimize >hamda 
bulundu. Bir aralık bana eğilerek 
c::icldi bir tevırla şu .özleri söyledi: 

- ~p. c-vine aağ dönersen 
mesleğin hazırdır: Aktör ol, muvaf
fak olacağına eminim. 

Bu •Özleri pek ciddi bir tavırla 
söylüyordu. Adeta beni ikna etmiş· 
ti. Harp bittikten sonra bir müddet 
konservatuara gittim, sonra sahne 
hayatına atıldım . Çok zaman geç· 
meden de filim çevirmeğe başla
dım.> 

Keınp Alm8'1 artistlerinin en zeki 
ve en sevimlilerinden biridir. fstnn· 
bulda bir çok filimleri gösterilmiş. 

hepsi çok beğenilmiıtir. Artist h er 
türlü rolü oynamakla b era ber ko· 

meclilcri tercih etmektedir. 

Acı bir ölim 
Ha.run Sa.Uet Gür&on Ue Ayfe Hik

met Oöld.ulga'nın anneleri ve Münev
yer &laffet Gii.non ile Sinlr hasta.lıkla.
rı mütebaaw Dr. Fahri CclAl Göktul
ga•nm ta.yınvalldeleri : 

BAY .ı\N SIDIK.ı\ GtJRSON 

rahmeti rahmana ta.vuşmuştur. 
Cenaze mera.simi yannki cwnarte61 

günü öğle namazını mütea.kip Tqvl
kiye ea.mlinde icra edlldlltten sonra 
Asri mezarlıktaki aile bl>ristanmda 
Allahın rahmetine tevdi olunacaktır. 

Merhumeye AU.ahta.:n matfiret ve 
evlat.ıarlle taallükatına ve dosttarina 
sab11•1ar dileriz. 

'fepebaşı Drana Kısmı 
Gece saat 20.30 da 

HAMI.ET 

İ.stikl!U caddesi tomedı 
kısmı 

Gece s:ı.at 20.30 da 
KİBARl,JK BUDALASI 
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A oartıman sahipleri! 
Bo~ daireleri.nize iyi lı:iracı 

bulmak için •A K Ş A M> ın 
K0Ç09' lt..ANLARI ndan ia
ıifarl,. ,.,Jin11 
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Bahçe 
v~ çUfDük 

Acem lalesi 
nedir? 

Bfr okuyucumuz Acem lalesi • 0 ir"
1 . ı· • le soğanlı çiçekler arasında hır a. 

bulunmadığını ve bunun nasıl ~~~ 
soğan olduğunu soruyor: Acem r 
1-.i. bildiğimiz lalelerden c:leğilo~r
Eaaaıen aoğanlı bir çiçek de deiildır· 
Gerçi ııe.v.deai toprakta biraz kalın· 
laprak etlenirse de, bu soğan veY~ 
rizom denilen toprak altı gö~d~ 
Nt.7thnu. Ömrü bir teııe olduğu jçın 
toltumla yetiıtirtlen senelik nebat1:;' 
dandır. Yalnız aıcak rrımıleJcetler e 
.. .. I" 1 - 1- kt 1..ı--~·n• omur u o ar&K yaJ&ma a o CfU6W. 

göre etlqen gövdesi oralarda n19• 

heten bir rizom vazifesi gör~kt~: 
dir. Acem lalesi, cskidenberi b• 
çelerinüzde yetiftirilmiıtir. San. tu• 
runcu renklerle tanınmıştır. Son Zl'' 
manlarda beyaz, pembe, kırrnız.ıt1191 
çeıitkr veren Kalifomiya nevi r~· 
tiıtirilmekted i r. 

Saksıda bile yetişir. Güneşli yer• 
leri sever. Şebboy sınıfı çiçe:klerden· 
dir. Her topraktan ho,lnnır. Ya)nıı 
kireci sevmez. Bu aydan itibar~ 
tohum drilir. Yetişen fideleri ç~ .• 
küçük iken şaşırtma yapmalıdır. Bu 
yüdükten sonra şaşırtma yapılır; 
yandan fazlası tutmaz. Kurağa . 
tahammül eder. $imdi ekilirse 111• 

k·r ee sanda .,;içeklenir. Şubatta e ı ır • 
mayıs sonundo. ç:çek verir Bol to. 
hum veren bir fidandır. Çiçekterı 
gündüzleri günc~te açılır, ak§aın kıı~ 
panır. Vazol<lrı sü .. lemek için ço 
iyidir. 

Üzüm taz~ olarak 
saklanabilir m1? 

Memleketimizde birinci kan°? 
sonurı• kadar taze üzüm bulunabı• 
lir. Buzhanclerin bu iıtc yardııı>' 
büyüktür. Fakat buz dolabı ve bur' 
han-e-sı o!mıyan yerler için rnarl; 
kadar üzümü taze olarak aaklarrı• 
mümkündür. Bunun için aon tur· 
fanda yetiten kalan kabuklu üz.ü111• 
lerden aeçmelidir. Salkımların saP· 
lan mümkün olduğu kadar uzu" 
keailmeli. Üzüm tanelerinin arasın· 
da çürük, ezik, çatlak olanlar birer 
hirer, fakat .. plariyle birlikte ıı1a• 
kasla diplerinden keııilerek ayıkll\n· 
malı. 

Her aalkunın sapının ucunu eri
miş mum veya parafin içine sokuP 
hazırladıktan sonra salkımları İP"" 
Jik ile beraber bir yere asmalıdır· 
Iladehu bir tahta ıandık almalı ..,e 
içine bava girmiyecek surette deli~" 
!erini kiğıdla kapadıktan sonra dl" 
bine beı santim irtifawıda iyi elen• 
mis odun kömürü ıermeliclir. 

Salkımlar birer birer 'Ve yekdiğ~İ 
rine temas etmiyecek şe'kilJc ku 
üzerine i&tif edilerek üzerine gene 
beş santim kül örtülür. Sandık bu 
suretle doldurulur. En üate de orı 
santimlik bir kül tabakası serilerek 
kı:pağı kapatılır. Arzu edildikçe 
kül eıeleneı-ek üzüm çıkarılır. 

Bu usulde dikkat edilecek nokl• 
çıkarılan üzüm salkunı yerini gene 
muntazam ıuertte kül ile örtmek• 
ten ibarettir. Külün kömür parçr 
larındıın tamameyle elenmiş olnı•'" 
sına da dikkat etmelidir. Üzüm eal" 
kımlarının ıslak olmamaları ve Itü
lün kuru olması da ıarttır. 

Çam ağaçları 
budanır mı? 

Çam aKacı denilince bütün çanı 
cinai ve çe§itleri anlaıilmamalıdır. 
Çam başka, költnar bafka. Sedt 
denilen katran ağacı b;ebütün bar' 
ita dnllerdir. Halbuki bütün bun• 
lnra yaıaıltş olarak çam ~iyorlar. 

Çam, Adalardaki çamlarla, Bo
iaıın sırtle.rındalti fıa.tık çamıdır· 
Daha bazı ıuwileri varsa da o ka" 
cinr yay1lm1f değildir. Köknarlar. 
sedrler, ladin denilen doruk ağaç· 
ları, mazı. serviler, porsuk ve 
ardıç ağaçları çam sınıfındandır 
amma çam de~illerdir. 

Bütün bu ağaçlardan budannbİ• 
len ve budama ile istenilen tekille-
re 11okulan yalnız iki cins vardır ki 
bı ri mazı , diğeri serviJir. 

Ma7.ı ve servi cinsinin çeşitleri jle 
bunlara yakm hirlr,.r nevin budan• 
maeı caizdir. Fak.at diierlcrimin bu" 
danmaııı '1oğru değildir. Zira bu• 
ci ı:nan yer, PeÇine ile dolarak ça• 
buk kmur ve büyük bir yara ha· 
linde kalarak oradan yeniden dal 
veya filiz sürmez. Eğer budanan yan 
dalları ise, budanan dal olduğu gibi 
kurumağa mahkumdur, yeniden 
canlanamaz. Şayet tepe dalı ise, 
ağaç büyümekten geri kalnrak gü• 
nün birinde kurumak alametleri 

1 
gösterir ve sonunda kurur. Yalnı% 
dnğ çamlarında ağaçlar yaşlı iseler 

1 kurumak tehlikesi yok ise de bunlar 
koımburleıırlar. 

• 
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GiJNUN ANSiKLOPEDiSi 
ı-arlhtekl Hamlet 
~ T"vam.e-daki ~ miaa· aa töeftrir. Bir aıaua. --~eyi 
'~ • Han.let aiaüa UWfWI cıl· diDiem.ie a •H ..lilir. 8a adma. 
---·~- JasiliZ .dibi saa.a..- bir süriltO pkanp ............ 
~ -.U... olchılu ba ladW .-la· ,..W •ir ıttinliiin.. Haml.t ta-

l\!; -.Cenıa f6yledirı ..ı.du aldüriilGr. Zira, -....iıae 
'-t -.J ertl iaıni de Amlet olu Ham- bqa aa•u W. .&hit iftiralan Jaa' a. aıad prenaidir. Hü-rireti ef- #i,e ....... 
~· lr.anl-.m. Suo Gramına- Bun berine ~ -.L-:-: >-; • ._-. ••'·'tima SÖN. Hamlet ı un · •ıo. ,....,.._. 
~~d ltralı Harwendill ile o-i- m~.eye s6nclenr. Orada a~ 
ııL -~ Preneeei G ratba" ") leceiini 'lı:etfeden Hamlet, ~map 
~. e ana og gs mU"R.ffak olup 1:air Nfüet &lemi or· 
~l_:-ao ~ _ _ı_ • H -1!ıı·· .. 1 tmmda tlıht gaa'buu Bldürenılt U.-
.:~ Y- r~rıa) oVrw~~~ı o • di kral olur. 
~q-.. a-ını u e-se-
~ ~len Gerudaa ötecfeaLeri ODUD Sbakespeare INr atC .Jua.üe iN 

k_~di. diier bot aaluıelerle --erek 
~~ öldürülmemek için deli Hamlet'i ~- lapa 
""' ı.~ar. Fe910, ~eininin ciir· müellifinin dramı sonunda H.mlet 
......_ -.rettiiiıac:I. tüPt.elenerek, de piy..m dii-Dilıiia bl.ramaaı.n 
-, •--. annainiD yatak oclMI- ailli 6lir. 

Vitaminler 
1 Tenkıyt ve Tahlil 

Bir halis edebiyat örneği 

• 



S&hife • 

[==I TAT 1 L l 
.. istlrlıdye kabukla.nıu ihra.ç anonLm - Lıitfen bir daltlka bekleyb>JS. ga.-

:;lrketı. n1n mermer sütunlu bu.yük Rırtaı.ım: ~ 
holündeki elektrikli saat on bire yak- Sonra. zile ba.stL Hademesine em.-
laşıyordu. Memurlar bu saate sabırmz.. reW: 
hkla bakıyorlardı. Çünkü cumartesi - savnı efendiyi çaıtrınl.. 
idi ve dı.ş::ı.rıda. yaz sonWlutt en güzel cSavni efendhl~ Evet ona. şirkette 25 
günlerinden biri vardı. Şimdi masa- senedenberi herkes böyle derdi. LA.kin 
ınnn başlarında ça.Iış:u:ilar iki saat dlreıctör hafif blıl hayret ~inde ldL Bu 
sonra kapısı açık kalnu4 blr kafesten harikulade nefis ltadm sesl Savni 
dışarı süzülen kuşlar gibi bu kocaman efendiyi arıyordu ha! .. 
taş t>Inadan fırhyacnklar, :ıarıarn, de- s:ı.vnl efendi hayatta ~elineblle
nlz kıyılarına, uiıı.klara gldccelkerdi. cek en nadir tıplerdendl. ınsan onu 

Verllml.$ randevular. günlerdenberl hatırladığı zaman blle ha!ilçe gülüm
etrnfında tatlı tatlı hnyaller kurulan semekten kendini alamamı. Savni 
gezinti progrninlan vardı. erendi yinnl beş senedenberl şirketin 

Genç daktilolar, ellerinde ltil~ıtlar, gayet ehemmiyetsiz bir memuru idi. 
odadan odaya clola.~ırlarken bilekle- Son derecede kısa. boylu, !evk.alAde 
rindeki minimini saatlerle, -duvardaki zayıft.ı... Her mman sert, kocaman 
dev saati kontrol ediyorlardı. kolalı yakalar takardı. Ve bu geniş ya.-

O gün işlerin her zamanklnden da- kaların içinde acnut sapı gibi yükse
ha çabuk çıkmasına ç:ılışılıyordu. len incecik uzun boynu ile büsbütün 
Herkeste neşeli bir heyecan ve sabır- zayıf görünürdü. 
sızhk göze çarpıyordu. Bıyıkları yukarıya kıvrıktı ve galiba 

Koca binada hiç telAşi olmıyan yal- da biraz boyalı... Saçlar muntazam 
nız bir adam vıırdı: bir çizgi ile ortadan nynlmış, ıslak 

Direktör İhsan Fuad._ ;Mü.kelle! eş- ve kafaya adamakıllı yapı11lk ... Ve nl
yah odnsında, ellerl pant:::lonun cep- hayet gümüş g&llüklerlnin altından 
Jerlnde bir a.şağı bir yukan dolaşıyor- süzgün, şehlA bakııslar ... Yan düğmell 
du. Bazan pencerenin önüııde durup fotinler ve kış yaz hiç ayaktan çıkmı
dışnrıya, güneş içindeki Kar:ıköy mey- yan parlaklığını kaybetmiş, donuk 
danınn bakıyordu. Sık sık ve s:uıki çe- renkli l:\stlkler ... 
nesi kopacakır.ış glbl uzun uzun, ten- Fevkalade terbiyeli bir adam olan 
bel tenbel esniyordu. Savnı efendinin hareketleri daima çe-

Umumi direkt.örün bugün pek ziya- klngen, hali son derecede mahçuptu. 
de canı sıkılıyordu. Halbuki hiç de Arkadaşlanna, hele !\.mlrlerlne karşı 
öyle olmn.ma.sı lfızımdı. Ertesı günden 1 pek mübalfığah bir nezo.keti vardı. 
ıtıb:ıren senelik tatiline b:ışlıyacnktı. I Dırektör ikinci defa telefona: 
o yıl şirketin işleri son derece mü- - Ayrılmayınız efendim .. çaıtırttık, 
kemmel gltmlş, hatta hissedarlar geliyor. Lutfen bPkleyinlz ... dedi. 
meclisi onn iyi bir ikramiye de ver- Güzel ses şöyle cevap Vilrdi: 
ınlştl. Buna r~ğmen dlrekt'()r İhsan - Teşekkür ederim e!endlm, bek-
Fund çok düşünceli gor'iinüyordu. liyarum._ . 

Bu sene kendisini çokmıiş ve lhU- Bu esnada kapı hafifçe vuruldu. Ih-
yar!amı.ş buluyordu. Geçen ~la. kadar san Puadın eglrinizl• di:re bnğırnuı.sı 
tntiller!ni ne büyük bir s.1.bırsızhkla üzerine Savni efendi sanki her zaman 
bekler, onları ne zevkli, Dil eğlenceli dcbşetll surette kabahatli im.lş gibi, 
bir tarzda geıçirirdl. Ve Mr tatllden süklüm püklıim içeri girdi. Ccketlnln 
bir sürii tatlı, ılık blr hatıra ne dö- onunü sıkı sıkı 1llklcdiğt halde, ellerl 
nerdi. Halbuki bu sene? .. Bu seni? ne hl'ıla dilğmclerinde !dl. Evvclft. gayet 
olmuştu ona? .. Sanki mlde.$1, barsak- derin bir reverans yaptı. Sonra şaş
ları, böbrekleri, karnclğerl hep birden, kınlıkla bir de temenna çaktı. Yüzü 
glzllce el ele vermişler, kendisine bu korkusundan ve heyecanından pençe 
oyunu oynamı.,Irı.rdı. Bu t.atll bozulan pençe al olmu.ştu. Çünkü kendisl gibi 
barsakların, böbrelkerln, midenin, ka- gayet ehemmiyetsiz bir m'!lnuru umu
raclğerln tamlrnt!le meşgul olacaktı. mi dlrektôr ancak iki üç sene-W:? bir, o 
lll~blrl doğru dürüst va.zifeslnl yap- da hnşlıunak için odasına çağıt'tırdı. 
mı.vnn bu tenbelleri adeta bir umumi Direktör: 
direktör otoritesi Ue yen!den çalıştır- - Sizi telefondan istiyorlar". dediği. 
mnğa gayret edecekti. zaman yüzü pancar rengini. aldı. 

F.ski tatlller ıcgençlik taUllerb idi. - Sizi taciz etmişler efendimiz ... A!-
Du seneki ise bir •ihtiyarlık tatili• !ederslıliz.~ diye mınldandı. Pek:, pek 
olacaktı. Eski taUllcı1nde sa.dece kal- ma.hçup olmwıtu. Direktör, gayet tat
binin lşlert llc meşgul iken bu yıl onun lılıkla: 
yerine mide, barsak, böbrek, karaciğer - Estağturuliah ... dedi, konu.şsanı· 
işleri ile uğraşacaktı u ... 

Direktör, hamamlardaki göbek ta.ş- - Aman efendim .. tceddüb ederim ... 
lannı hatırl:ltacak derecede büyük Slzl rahatsız edeeeğlm ... AC1Wa niçin 
masasının onünde durdu. Çekmccesin- otekl telefonla. aramadılar? 
den bir ayna çıkardı. Ağzını alahtldi- - Hayır, ha.yır ... Benim lşlm bittl 
ğine acarnk p:ı.slı dlllne uzun uzun Şöyle masanın arkasına geçip konu-
baktı. Bu arada, aynada yüzünü de şunuz. 
tcrtklk etti. oarıp şey! .. Simıısında ge- Savni efendi bir temenna daha. eak
çen senelere no.zaran mühim bir !ark tı. Sonra pısınk, acemi hareketlerle 
yoktu ki. .. Yalnız biraz şişmanlamış- teıe:onu eline aldı. Konu.şmağa. baş
tı, ı;6zlerlnln altı hafifçe şlşm!ı;t.i. iş- ladı. 
te hepsi o kndar. - Allo ... Evet efendim, Savni ben-

dlayat kırkında başlar• sözü aklı- deniz ... Yaaa ... Buyurunuz. Adaya de
na geldi. Eğer bu vecize doğru ıse ~ll mi? Peki!_ Nereye geleyim? Köp
kendisl henüz dokuz yaşında. 1dl. De- rünun Ada l.cıkcleslne!.. Tam bir bu
mek hayata bn.şlıyalı dokuz sene ol- çuktal Geç kalmam ... 
muştu. Ç\inku kırk dokuz y:ı.şında !dl. Savnl efendi, mümkün olduğu ka
Lakln bütün bunlara rağmen :ıh bu dar klsa cümlelerle ve teker kellm~ 
paslı dil ve acı ağız... ile konuşmağn gayret ediyordu. Dlrek-

Ihsan Fuad aynayı hızla çekmece- tör ona merakla bnk.ıyordu. Acnba bu 
sinin gözüne attı. Bu sene dhtlyarlık bir aşk randevusu mu idi? Arasını 
tntJllu yapacaktı, ihtiyarlık! ... Kati Is- ilm1rle memur göz göze geliyorlardı. 
tlrıı.hat, barsa.kları için bir takım sı- Işt'ı; o zaman Savni efendinin telefon 
cak, go.zlı sular içmek, sabah yürüyüş- ellnde yüzfi bembeyaz kıcslllyordu. Te
lcri ve rejim yemekleri ... Sonra da ta- letondaki kadının onun üzerinde her 
tfl bıtıncP tekrar işe dcinü.ş. halde çok bliyük bir nüfuzu vardı. 
Aynayı bir d;ıha aldı. Yeniden n{;'Zl- Savnı erendi, ikide blr: 

nı aı;ıp dilini dışanya uzattı. - Peki •. uekl efendim ... Nasıl? .. Ba-
Işte bu komik v~iyette iken tele- demle şa.m fıstı!';ı nu alayım? Olur. 

fonu r;aldı. Ak.şıam ÜZ('ri kaç vapurile mı dönece-
Durgun denizlerin üstunden süzülen ~iz? .. Tarifeyi bilmiyorum ki ... Hayır 

bir sand:ılın etrafındaki su fışırtısını hayır .. sonra lz:ı.h ederim ... Güle güle 
hatırlatacak kadnr tatlı bir kadın se- r!eııdim .. geç lrnlma.m, geç kal'l'l.am .. 
sL Ihsan Fuad onu bir nn dinledi. Güle güle .... 
Bu Sl' • Telefonu kn.pattığı zaman ter içinde 

- Lfıtfen bay Savnlyi çağırmo.k kalnu.ştı. Direktör gülümsiyerek: 
mumkun müdur? diye soruyordu. - Dernek bugün tatlı blr gezinti ya-

Ihsan Fund malyetlndakUere karşı paca~ınız. ha... dedi. 
pek sert dnvranırdı. Hele onları kendi Savni efendi mahçup blr harekette 
telefonunda arayan olursa, mutlaka bulundu. Müdür: 
cyok!• der, kapatırdı. Uı.ldn bıı ses o - Niçin sıkılıyorsunuz? Hıı.kkınrn 
kadar hoşuna gitmişti ki, telefona: bu s!zln ... Bekarsınız de~ll mi? .. 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 61 

Hafız artık. açılıyordu: 
- Benim pederim de. Hazne

darzadelerin kahyalığını yapmıı ..• -
d.iye öğündü. 

Noterin mütebe.im yüzü. onu 
yavaş yavaı kendine getiriyordu. 
Zaten, kuadar da, getirilen para
nın azameti karş11ında memnun 
memnun gülümsemiş. Hafızın elini 
sıkarak: 

- Maıallah... Gene yüklü gel-
diniz ... - d-emişti. 

- Evet efendim. 
- Kaç para ..• 
- Üç bin lira .•• 
Sermed: 
- Ne yazık ki kimseniın işine ya· 

ramıyacak. 

Noter sordu: 

- Hafız bey ... Rüsuhi beyden 
halli hiç haber yok mu} 

l lafız Celal. mükedder müked
der boynunu büktü: 

- Maalesef yok, efendim .•• 

Nakleden: (VA • NQ) 

- Ne oldu acaba adamcığaza) ..• 
Bir haber alamadınız mı) 

- Alamadım. paf&m .•• 
Daniı bey, alnını oğaladı. Rüau

hinin böyle ortadan kayboluıu. bu 
mevzula uğrafttğı nishette onu all
kadu ediyordu. 

Celll kahyaya gözlerini dikerek 
sordu: 

- Demin biz de konuouyorduk. 
Acab.a beyin artık avdet etmiyece
ğine kanaa.t getirirsek varis diye 
lı:imleri tanıya.cağız)... Vehbi pata 
merhumun yeğenioi tanımıyor mu· 
eunuzl 

Bu sual Hafız Celalin üzerinde 
bir soğuk dÜ§ tesiri yaptı. Öyle 
hatıralar vardır ki. insan bunların 
canlanmasını istemez. Bilhassa baş· 
kalan tarafından dile dolandığını 
hic arzu etmez. 

Bu sualin muhatabı üzerinde 
menfi tesiri o kadar B§İkar görün
dü ki, noter farkına varıp kendi 

Yanıkların tedavisi 
Bir lngiliz di.ş doktoru çok 
müessir yeni bir usul buldu 

Tatrika No. 91! 

- Güverel.n talı dotru mu oıtar? 
- Evet. insanı hiç bllı zaman al-

İngillz bahriye diş doktorların- He yapılmıştır. Yaralının mese!A damı:n bWr misin bu falı? 
dan teğmen John Bunyan yanık- yanık eli, kesckAğıdına girer gl- - Bilirim amma, bakmam 
1arın tedavisi için çok müessir bir bi bfr nevi kauçuk torba içine - Niçin bakmıyorsun? Madem kl 

, bu fnl, kayıp bir insanın nerede oldu-
usul bulmuştur. Bu usulden balı- konulmuştur. Torbanın lki deli- ğunu göşterlyor .. ŞabakaYI bulmak se-
seden bir mecmua diyor ki: ği vardır. Bu deliklerden birinden nın elindedir, seyld! 

Bu harp yanıkların tedavisin- yarayı yıkayacak mayi giriyor ve - Vaktile tövbe etmlştlm. Ben 
kendi elimle gü verein kesemem artık. 

de iki metodun kifayet etmediği- öbür delikten çıkıyor. _ Aman seyld, güvercini ben ke-
nd. ispat etmiştir. Yaralar üzerin- Birinci derece yaralar, yani scrtın .. yemin kefareti olarak !ukara-
d A · d T f 'i k 11 Im 1 · tah · tm i ı ya elli somun dagıtmak da borcum e cı e ann que n u anı a- nesc erı np e em ş ve ya. - olsun. Daha ne istersen yapayım ... 
sı bazı ahvalde felaket getirebi- mz kırmızılık vücuda getirmiş sanca, ihtıyann gönlünü yapıru.ştı. 
Hr. Acjde Tannique yarayı iyi te- olruı yaralar1 on dakika bu mayi Ev .sahibi Şab:ı.kayı bulmayı vade-
davi etse bile ellerde ve yüzde içinde banıyo edildikten sonra alçı diyordu. ••• 

pek iğrenç ve çirkin izler bırakır. ile örtülmektedir. Sarnıağa lüzum Bir güvercinin kanında, 
Bunyan ~tabibi stfatile yara- yoktur. Vccalar derhal hafifle- Şahaka'nın gölgesi 

1ı nesçlerin tam bir şifasını temin mekte ve 24 saat sonra yanıktan göründü! 
etmek için yarayı temizlemek, öl- pek az eser kalmaktadır. 

Sanca ba.hçeden bir güvercin tut
müş ve harap olınus nesçleri kal- İkinci ve üçüncü derece yara- tıı .. ihtiyar bilginin tarif ettiği gekll-
dmnak, iztırabı hafifletmek ve ıar, ağır yani deriyi ve adeıııtı de kesti, kanını bir hurma ağacının 
yeni nesçlerin neşvünemasını ta- müteessir W,en yaralardır. Bu ya- cıbine o.kıttı, tüylerini yoldu, derisini 

A yüzdü, bilgine verdi. 
cil etmek lnzım geldiğini biliyor- ralar evvel~ intiseptik bir mah- İhtiyar bilgin birşcyler okuyup üfle-

du. liil ile temizlenmeli, sonra çürü- dikten sonm yere bağdaş kurup otur
du. Güvercinin derisini eline aldı, üs-

Di.ş tabibi gene biliyordu ki, müş ve harap olmuş buluı1an kı- tüne n: vı bir toz döktü, toz'un üzerl-
mikroplan öldüren müzadı ta- s1m, yukanda bahsettiğimiz mayi ne birkaç kıvılcımlı ateş parçası ser
affiin maddeler, sağlam etler ile gü7R.lce yıkanmalıdır. Eğer ya- pine~. güvercin derisinin üzerinden 
iizeıinde fena bir tesir fapabilir- ! nık, mafsalda veyahut ona yakın kızıl nlevler çıkmağ:ı. başladı. Bilgin 

1 
bu alevlere bakarnk: 

ler. İşte bu bilgilerdir ki, diş tabi- bir yerde ise, yaralıya yaranın - İşte, Şabakanın gölgesini görüyo-
b'ni yaralan tedavi için yeni bir ı' izi kalmamak ve suiteşekküllere rum, d~I. o, bu muhitte etrafı yüksek 

duvarlarla çevrilmiş kale gibi muh-
metod aramağa sevketmiştir. mani olmak için yaralı uzunu kem bir evde yaşıyor.. kendisi çok 

Diş tabibi, pansıman için ban-
1 
hareket ettirmesi tavsiye olun- muztnrip .. ynnıb~ında bacakları zin-

cirli bir erkek var. Bu erkek omın so
daj ve pamuk pansıman gazı de-ı malıdır. yunn ynbancıdır .. Şab:ıka. bu erke~l 
ğll fakat bir mayi kullanmağa ı1a.ha vahim yanıklarda daha delice seviyor. Bu, bir Türk olsa ge
başl:ımıştır. Bu mayi hypochlorite koyu mahluller kullanılırsa da rek, ıJra alnında ay-yıldız göriiyorum .. 

1 Sanca: 
de sodiumun malılulüdür. Bu prensip birdir. Vücud ve çeh _ o gördüğün adam, 'Cenlm candan 
pansıman mayii chlorlne'i soude re yanıklarında da aynı usul tat- ::ırkad~ım Kara Osman olacak .. de
caustique'in mahhılünden geçir-! bik edilmektedir. Yalnız farklı mek ki 0 d'.ı ölmemiş. 

Diye bağırdı ve sevinçle ihtiyara 
mek, yahut bir miktar külü suya olan cihet, yarayı sarma usulü- yalvardı: 
atmak yahut t\di tuz malılülün-1 dür. Çehrede yanıkları sann:ık - Bunlnn yerini ()ğrenmcğ"e gay
den elektrik cereyanı geçirmekle için hususi bir sargı kullanılmak- ret et, Seyid! Onları bulu~, ih_ya 

olursun. Kara Osman, Sel.mln gaz-
elde edilebilir. tadır. Bu sargının gözler, bw·un bebeği kadar sevdiği bir kahraman-

Acli tuz suyu mahlülünden ve ağ1z için delikleri vardır. S1rt- I dır. Onu bu işkenceden kurtarmağa 
I k' kl d · h t ·· d çalışalım. elektrik cerey~ geçirmek surett- 1 t.-ı ı yanı ar a ıse as a, gun e İhtiyar bilgin, güvercin derlslne bir 

le elde edilen mayi, hepsinden üç defa yukarıda terif ettiğimiz az daha toz ve aLcş döktü: 
daha iyı"dir bu mayı·e İngilterede 1 malılül içinde banvoya sokulur. - .ş~.mdi onlann oturduğu evi v~ 

• 1 - semtı oğreneceğlm. Hiç merak etme .. 
elektrikli hypochorite de sodium Elde edilen netice Ş8.§Ilacak dere- ikisi de yaşıyor. 
mahlülü adı verilıniştir. Bu hu-1 cede kuvvetlidir. Bu mayi ile ya- Ve !kine~ deta c;ıkan !t12ıl alevl~re 

t h 11. i p eden ="inci me-' ralan tedavi usulü bu harpte İn- ha.k:aralc, guvercin derisi uzerlnde gor-sus a a ı ca l.A , düklerini anla.tmağa ba.Şadı: 
sele de şeffaf bir pa.nsırnan bezi gUlz A.ltmlerl tarafından keşfedi- - Şabaka, yüksek duvarlı bir b:ıh-
bulmaktı. 1 len en c..c:aslı cerrahi terakkiler- çenin içinde kaleye b~zcr bir evde 

· • - k uk b" to ı..~ d b. ·dir oturuyor. Evin karşısında ü.ç yol ağzı 
ll.i<: tecrubeler auç ır r~ en ırı · var.. bu yollardan blri şehrin kapıla.-

_111.....,111111Am.-m-ntt11•ııı•ımumıu111111uıwıııu1111H1111111•"""11111t11ıııımn111111ıııııuı11111ın .. 11nı nnd:ın birtnde nihayet buluyor.. bu 

Savni efendi gülmeğe çalışarak, 1 R A D y Q 1 kapının •Babüsselanu olması muhte-
utangaç bak~lan yerde cevap verdi: meldir. Oralardaki dü.kklnlan şlmd\ 

- Evet efendimiz... tanır gibi oluyorum. 
Direktör şimdi ona bakarken şöyle - Demek ki, Şab:ıkanın saklandığı 

düşıinüyordu: Savni efendi bile bu ev, Babüssel!m civı:tnnda ve üç yol Bu(ünkü Prog-ram 
halile, hattA ne kadar yaşlı göründü- 12,30 p""""""m, 12,33 Muhtelit' şarkı- ağzında, bahçesi yüksek duvalarla 
ğü halde, kalb arzulannın peşinde ·~.,·~· sarılmış_ bunu bulmakta güçlük cek-
koşuyordu. Halbuki kendi ne çabuk lar, 12•45 Ajans haberleri, 13•00 Muh- mlyccet':lml s:ı.nıyorum. Başka bir i&a
hayata karşı cesaretini kaybetmişti. tellf ş:ıl'lolar, 13·3° Karışık programı ret varsa, iyice dikkat et de bana söy-

st L lPI.> Birdenbire içinde sebep z b r neşe ti 8 40 8 lı k !(', Seyid! 
duydu. Ha.yır, o da bu sene bir cgenç- 18•03 F:ısıl heye • 1 ' v.; lg unr- - Bu ba.hçe duvcmnın cadde cep-
lik tatlll• yapacaktı. Savni efendinin tetl, 19·30 Ajans haberleri, 19•45 Klfı.- besinde beyo.z bir mermer ta..' n-örfr•·"O-

slk Türk müziği, 20,15 Radyo gazetesi, b ., 

telefon muhaveresi onu tekr.ır gençli- 20•45 Karı.şık ş.ı.rkılnr, 21 ,00 Zirnnt rum. En büyük l.şaret budur. Yan cep-
ğe döndürmüştü. Karşısındaki acayip takvimi, 21110 Temsil, 22,00 Salon or- heden tepeden blr pencere görünüyor. 
kılıklı adama blr yaprak sigarası lk- Başka. bır~y göremiyorum. 
ram etti. So.\'lli efendi bunu 1kl bük- kestrnsı, 22.30 Ajnns ve p:ıra borsası - Kılfi.. ben hemen şimdi B:ıbüsse-
lum olarak ve heyec:ınındıın renkten haberleri, 22•45 Salon or1.testrnsı. lam civarınn glcllyorum. 
renge girerek, <'llerl tltrlyerek aldı. 25 ilk teşrin cunıartesi sabahı lhtıyar bilgin elindeki guvercln de-
Dlrektör: 7.30 Prgoram, 7,33 Hafif program Pi. risini, bir ellle kumu eşcllyerclc yere 

- Geçenlerde sizin elll liralık blı 7,45 A.lans ha.berlerl, 8,00 Senfonik gcimdü. Sonrn Sarıcaya dondü: 
avans istediğinizi, taktlt reddolundu- p~ram Pi. 8,15 Evin saati, 8,30 Sen- - Orny:ı yalnız gitmeyin! Şabaka-
ıtunuzu muha.~ebcci bana söylemişti. !onlk program Pl. nın cellı\dlan vardır. Ba.şınıza bir ka-
Blr ka~t yazayım da muh::ısebe ka- za g<>Ic-bll1r. 
panmadan bu avansı alınız. - Evi bulursam. ellerim böerılmde 

Savni elendi ll.d"'U\. ı:.bdalln.,<mu.ştı Yer değiştirecek kalacak değil ya. Elbette araştırmaya 
Rüyn mı göruyordu? Müduroen aldığı k" l · , ı baş!ıync:ığun. 
avans kağıdı elinde, edebinden geri ıracı ara tavsıye • - Ben. oraya kalnablık bir baltacı 
geri giderek kapıdan çıktı. Akşam ın KOCOK iLAN· böluğile gld!lmeslnl t:.wslye ederim. 

Onun arkasuıclan da umumi direk- l.ARr nı dikkati"' . okursanız Şn.bo.lta çok tehllkell bir kadındır. 
tör neşeli bir hava mırıldanarak oda- H~anı burada ôldurtm~kie, onun 
sındo.n fırladı. Asans<.lre doğru yü-

1 

ker.dinizc en elverişli yurdu , n ler yapmağa muktedir olduğunu 
rüdü. yorulrl'adan bulabilirsiniz. nnlamn.k mfimkündür. 

Hikmet Feridun F.s Sanca, ihtiyarı fazla dinlemedi. 

kendine ıöyle düşündü: 
«- Vay vay ... Hele bak ... Bu 

herif bir şeyler biliyor ... > 
Fakat Hafız da şöyle düşünmüş

tü: 
c- Adam sen de... Korkacak 

ne var} ... Beni is.tin tak eden, polis, 
yahut müstantik değil a ... > 

Ve bu emniyetle, şaşırmak.sızın 
covap v~rdi: 

- Şahsan Vehbi paşanın yeğeni
ni tanımam ... Fakat ondan bahse
dildiğini çok defa ifittim. 

- Kim bahsederdi. Sorabilir mi-
yiın~ 

- Şey ••• 
- Meeeli Vehbi paf& mı) 
- Evet ... 
- Ondan baıka > 

Kimseden bu l>ahsi duyma· 
dırn. 

- .•:\dana taraflarında ..• Amma, 
müzayakaya düşmüşlerdi... Çiflik
Ieri satılığa çıkarıldı ... Diğer emla
ki.yle heraber. .• Adeta iflas halin
deydiLer... Vehbi paşa, bir aralk 
bunları satın almayı düşündü. Fa
kat tasavvurundan vazgeçti. 

- Sonra, Ram.iz Sadık beyin ha
remi ne.reye gitti? 

latan bula gelmiı olacak ... 
Amma burada ne kadar kaldı, bi
lemiyorum. Galiba öldü... Yahut 
da Türkiyeden başka yere gitti ... 

- Nereye gitmiı olabilir meeela? 
- Vallahi bilmem efendim ••• 
- Çocukları var mıydı), 
- Evet. 
- iki kızı mı vardı); 
- Belki. 

Demek. k.i, 
beri bu yeğenin 
nuz} 

Ve, hatırasını yoklarmlf gibi ya
parak: 

uzun senelerden- E D " iki k 1 - vet... ogru. .. ızı o a-
lafını i~tmiyorsu- ca ... 

- Öyle. efend.im .•• 
- Ramiz Sadık bey.İn zevcesi, 

o sıralarda kaç yaşındaydı acaba} 
- Yirmi küsur yaşındaydı. 
- Dul mu kalmı~ı} 

E.vct. 
- Nerede otuıuyorc\u?, 

- Bu hanımlarla mek.tuplaşmak, 
yahut kccıdiler.ini görmek fırsatını 
bulamadınız mı hiç} •.. 

Nott'rİn yüzü, muhatabına iyice 
dikilmi§ti. Fakat Hafız Celal, bir 
İpucu venn-edi. Bu istintak canını 
sıkıyordu. 

Maama.fih j.izülıneks.iz.in dedi ki: 

- Vehbi paşa merhum, benim 
vasıtamla bu yeğenine yardımda 
bulunmuştu. Amma, gizliden giz
liye • Onun için ben bile Wzzat te· 
mas etmedim. 

- Peki, bu yardımlan ne su
retle yapıyordunuz? 

- Hanım İstanbulda bulunuyor
du. Posta va.it.asiyle gönderiyor· 
dum ... Daha doğrusu postrestant ... 

- Posta makbuzlarım saklamır
sınızdır ... 

- Evet. .. Bazılarını ... İcap eder
se. evrakımın arasında arar, bulu
rum sanırım ... 

- Paşa çok. para mı gönderird.i? 
- Elı... Şöyle böyle... Birkaç 

ay fasılayla altı yedi yüz lira ka
dar... Hesap defterlerimde ıvaza
lıdır •.. Patanın emirlerini harfi har
fine yerine getirirdim bittabi ..• 
Allah rahmet eylesin, yeğeninden 
mulamat alırdı amma, ne tıuretle 
malumat aldığını bana söylemezdi. 

- Ni-;ir. acaba1 
- Bilmiyorum. 
- Ramiz Sadık bey.in haremi 

kendisine mektup yazmış. yardım 
mı istemiştir acaba·? Nasıl düşünü
yorsunuz? 

- İhtimal böyledir ... Fakat ben 
kati surette bir şey bilmiyorwn. 

Yazan• JSKENDER F. S . ~ 

Hoşcanın ölümünden duYdııt;, 
inllyerelc evden çıktl. v~ 
söyledlğl şehir kapısına d dl1' 
dl. Sarıca, gürültü olnl:lSW ~ 
binmemiş, yaya olarnk gltl1:1~ııP.., 
Ba.biısselam, Sancanın ot1J1" ctr.ıı 
on beş dakikadan :fazla uz::erll 

Sarıca o gece eski ve d ';o,I 
daşı Kara Osmanın ızlnf bU 
metml.şti. 

- Madem ki Şaba.k:ı l(ara 
hapsetmiş" Osmn.nı bulu~ 
kayı da buldum demettir. J 

Diye seviniyordu. ~ 
Acaba Sanca. bu HQ.beŞ~f 

kolayca ele geçirebilecek J1l - ... 
Sarıca, gece yat"' 
Şabaka'yı arıY0~ ' 

Sancanın büyük ptılıısı ı>e;~td" 
büsselam civarında do~ı ~ 
tarafta istediği zaman yen ect 
bctçllcrlnden ynrdım göreb11 rd1J. 
ra caddelerde kollar dolMıY0 gP'J 
tii gece yansına do~ru ıcol ~~ 
Yeniçeri kalılesi görerek 11 
sokulmuş ve kolbo.şı Huser~ 

- Buralarda Şabakanın 
madınız mı? 

Diye sormuştu. ıtıJlıl' 
Hüseyin ağa, gece karnnlıtı 

ı,canın Babüsscliimda do1J4 
rünce: ııef :.J 

- Aslanım, dedi, sen o 1111 IJ1l':C· 
tcsinin çoktan öldu~ünü dm 
mı? Buralarda öyle tchtlkelid 
lar yaşıyabllir mi? Biz ne 
şıyaruz buralarda? 1 lt 

Sarıca, Hüseyin !;\~ayı ~ r~e ı 
için fazla bir.şev soylemec.ıı ıoı' 
şının yanından tatlılıkla arr1 şil 

- Ben buralarda blr evdcntıı.ll 
niyorum. Eğer şüphelerim ırıtı
ederse, sancı gelir haber verir 

Sanca üç yol ağzında d~; 
yollara muvazi olan bir kM dU 
dı, bunların hepsinin de ıd 
knle gibi yüksek ve mutılte!I 
doğmwıtu. Ortalık aydınlı!CtI·ıııcı 
bu yükse-k duvarlnnn c"'pheıer 
beyaz mermer taş anyordo. atı 

Bu sırada caddede on bCŞ. t6' ...i 
ya.şlarında blr Arap çocuğU ~ F~ 
du. Çocuk, Sancanın yanın ıçlll 
yordu. Sarıca arapça bildiği 
cuğa sordu: -""' 

- Nereye gidiyorsun böyle , .... 

rısı? Şuradaki evime gldlyoruıı2,;ııf 
- Böyle geç vakit nerdBU 

sun? 
- Büyük annemin evmdctı--
- Sen bu semtli misin? t 
- Evet.. ~ 
Sarıca önünde durduğu ~e ııı 

dakika.da gooüne 111.ş~ığl bCyaı 
taşlı yüksek duvarı göstererekııııdl11 

- Burası bir ev midir, kale ..&P' 
Diye sordu. Çocuk güldü: 'f"_"rJ' 
- Ha .. şu pcrm evı mi sorupıP Jf 

Orada hiç kimse oturr.uız .. ıcıı.0 pah durur. Meşum bir evdir.,· 
- Kimin evi derler burnY~uf. 
- Val:tlle bir derv[f oturu 1 ı 

dükten sonra hfikümet knpı~·~ı ıı 
lcml.ş .. ben kendimi bildim bıl 
kapalıdır. k 

- Şimdi içeride kimseler yo 
mek?... 11 

- Hayır. Cinlerden, perucrd 
kn kimseler yoktur diyorlar. ını? 

- Bu cinleri ı;örenler vnr 
- Kim gördüyse öldü. onuııc!C 

nrtık hiç kimse görmek niyet 11 

ğıldir. Kapısının önüden geç _rf 
le «Selamı.in kavlen .. 11 çekntt'" 
rümeylz. 11' 

Sanca, bu çocuktan şüphelcıl 
- Haydi evine git bakayım·· c 
D~di. Çocuk uza~nştı. sıı.rıcn 1 hangi eve girecek diye belCl Y 

Şüpheli çocuk caddenin boyun; r 
nidıi, hiç bir eve girmeden. 
sokağa saparak birdenbire l:a)bO c 

Sanca sokağı dolastı U'ıtrnf 
deye çıktı.. aradı, taradı. çocıı 
nl bulamadı. 

- Bural:ırd:ı benim dolaşU ıll 
renler var gnlib:ı. Bu çocıı-u 
gözeli olarak gönderdlll'r. Pic l< 
n un !.zini nnsıl cb knyb tt1n1., 1 

(ı\rkııSl 

Paşaya nazaran Ramiz Sadık ~~ 
haremi gayet kibirli imiş ... ~· d 
ve ... zametli ... Olabilir ki. kt~ı 
gi;,.lemi;ıtir, hangi nil<'den old11.,,,-1 
söylememiştir ... Af.elade bir 

1~ 
gibi halk arasına kan~arak 
kaybetmek istemiştir. 

Noter, inkisarla: 
- Ya ... - dedi. 
Hafrz devamla: ~ 
- Amma benimldsi sırf 'tı'f 

ziye, efendim... Rarni7 Sad11' ~ 
zevcesini kül kömür ettikt~ 6, 
az sonra, bizim paşa da ansı:tl11, i_ 
verdi efendim... Ben ki:ndilİ111 4' 
rememiştim. O tarihten itibaretl # 
Ramiz Sadık beyin hanu:nıııı 
medim, görmedim ..• 

Celal sustu. .,( 
Bariz bir samimiyetle konuff" f' 

tu. Noter, bu halinden dol21>'1 
şırrr.ıotı. fJ( 

Daniş bev. veznedarına -v•" SıJ' 
le baktı. Bir an, Hafız Celal~ fi ( 
tıralan sayesinde meseleyi aY ~'· b" 

" F l ·ı:ııoı tacagını ummuştu. n :at şı u'f0C' 

ümidi de suya düşmliş bufun·ı:ıst' 
du. İşittiği hikaye, biraz h!)kı <t' 
''e çok yalanlarla yo:;uruJ~u'ıer tJ 
hayli eskiden, Hafızın manfe~ ti 
gizlemek için böyle tertiplenıll' ) 

( Ark:ıs1 .ar 
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~15~~ D. N. B.~ =~de~-~~ 
~ ~•reJed dim taık h ..ı;.aer olm.ktadar. A1manlar bir 
~ ~Up böl aıinde Scıı97 er. o-- yarma hareketi için yeni l>fr tqeb
lıı.ı..~1-l'&Jıa l:ın!m . ler..et d: 66.te l:)'uJumnu~lardD'. Bu tqebbüa-
~ ~ ~~:tar- ler pisldimilmüftÜT. 

'- \l '-hıip etznitlcrdir. Şerkov Lonclra 23 (A.A.) - Londranm 
• ~~°tiloy hö!ees.inde amr yüklii ~ mahfillerine ~ ge- '() 
~tiye~ diğer 3 §İmıen.difeı len Rusya baber~ine göre, merkez ._..__....,_.._ _______ _. 

~'!" 6 loltomotif, 100 den f'llZla leısiminde, muharebe ):ayda d~eı- Soldan sata ve yukandan -.atı: 
~ ~e bir benzin aatreıpoM& bir toprak d~kliği olmadan ıid- 1 - Türklyedc kurulan en bÜ!)J{ı.t 
~~llrnı~tır. &,.,.et kc.alarırun detle devam etmektedir. panayır. 'it 11 hölgde,me ya.p1lan bü- Merkez kesimind~ hava şartları 2 - Ziya.retçi - Oruç bomla. 
SJ:~ düşman, lüssedilir zayiat hlll fenadır. Gündüz kar 'ft'Yll yağ- 3 - BiJ! granun bbıde blrl. '•tir. 'tahrip edilen barp ınalze- mar yağın.akta, gece don etrafı kap- • - Cerahat - İlgl, 
~t • "lleında 160 kamyon 90 tay- lamalctadır. 5 - Akıbetler. 

AKŞAM 

TirldJe 

woo 1nu'al rıoo hnlo 
100 •• 1450 > 
400 • 800 > 
llO > > 

Posta 1Whadm• dahil olm.ıyan 
ecnebi memlekeuıet: eeneııtı: 
3600 aiti a.ylıtı 1900 iç ayblı 

1000 kunıftur 

'J'elefonlanmn: Bqnuıharrir: lt56 
Yası işleri: %0765 - taa:re !Olll 

Müdür: 2N97 

6enal s - llmr 17! 
8. İm. Gfı Öğ. İki. Ak. Yat 
E. ıus 1,()6 uı e,sa ı.a.oo 2.31 
Va. '-'2 8.22 11..58 1U5 17,16 18,4 

~~ bar«:Jtete geçmeğe lıuır mü- Daha cenupta Almanlann Har
\ ~ .. :tırhlı tank vardır. Moako- kofa doğru tazyiklerine hala muka· 
~a.r:~d~li. cephede yollar, atulr.a wemet ed.ilmeltedir. Pcıekop beT· 
~ f'llnız tarafından bomba· zahında ıidcktli bir muharebe cere
~l>e malzemesi tahrip edilen yan ebnekted.ir. Cenupta hava yağ

İdarehane BablAU cıvan 
Acımwıluk sokak No. 13 

8 - Eski Mısır hükümdarlannın ·------------· ünvanı - İki harf. 
7 - Küçülen - verme. 
8 - Fırlatmak - Yapma. 

'• 
11 ınulı:abil taarruzlar yap- murludur. 

,A.)rı' ~~ni olunmuttur. Bir şehir bo!albldi 

9 - Tersi güzel sa:nat - Fatllı sem
tinde bir mahalle. 

10 - Tersi yeroe siirünen bir hay
vanın göğsüdür. ~olİ ~lgedeki dıemmiyctli de

~ 
11 

•rı. ıaabctli darbeler yemiştir. 
:"'llıh..~liye tt>eni muvaffalı:iyetle 
'1,~ııtır, ba trenlerden ikisi 
liıı tu0 harap olmuştur. 21 ilkteş
~I ~· Alman savaş tayyareleri 
~tt) trı Mos.koıva şehrine muvaffa
'İııd hücum etmişlerdir. 2 ı ilk· 
--~~ "1 22 illı:teşrine kadar Alman 
~~ttı ~Y}'areleri kendilerine tayin 
~ttle edeflerc taarruzlannı tam 
"'ht~ tevcih ebnişler v~ hedeflere 
~)aa •ttıklan bombalarla geniş 
' 

1 
la tahribat yapmışlardn. Al

lıltıiı •Yyarelcri bir çok yangınlar 
tıı .. - - 1 d' ~nnuş er ır. 

liava Kurumuna 
'l'iırıt teherrüler 

Loadra 23 (AA) - Dün gece 
yansı netredilen Sovyet tebliğinde 
Taganrog ıehrinin fiddetli muhare· 
helerden sonra boşaltıldığı bi!diril-

G:efcn bulmacaDllDll halli 
Soldan sata ve yakandan apğ:ı: 

ı - Şimşek. Eiİiı, 2 - İle, Trakya. 

n•elct-edir. 3 - Metanetsiz, 4 - Ado, L1, 5 - Et-

Kuibifev 2 3 (A.A.) - Alman- nografyn, 8 - Kre, Meal, '1 - Atla
lann Taganroga kal'f1 §İmdiki hü· mak, 8 - EkSifcksit, 9 - İyi, Ya, İki, 
cumlan, von Rundstedtin Mario- 10 - Mazgal. Fil. 

pol'u raptctik.ten sonra ilk yakla,- •••••••••••••il 
mı§ olduğu bu tchri almak için ikin· 
ci gayYetini tqkil etmektedir. U1t
raynanın içinden ve Oniepcıin öte
sine doğru süratli bir ilerleyiş neti· 
esinde Mariopolun ilerisine kadar 
gelmi§ olan von Rundstedt, kıtala· 
nnın hücumunun, hazır1anmı, ve sı· 
kı bir surette tutulmuş bulunan, bu 
küçük doğu §Chrinin mevzileri ÖnÜl1· 
de kmldığını görünce, beslemiş ol
duğu itimadın bellci büyük olduğu
na anlamışhr. 

CAFERF AHRJ nin 
eserlerinden 

Kuruş -YENİ HARFLERLE • 
Sav&§ ve Polis köpeği 60 
Tavuk hastalıkları 25 

I.'! 

cAKŞAM:ıt neşriyat'. 
MUHTELİF ESERLER 

Karuı 

~adm asker oluna 
Necdet Rüıtü r;o 

ltalyadan Amerikaya 
naııl uçtular M. Saffet 35 
lttihad •• Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin •• nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 160 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
FuıJ Ahmed 
Hitabeler, tiirler, hicivler 
vesair~ 

Edeb: habralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu VA-Nu 
Pempc. pırlanta Va-Nu 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
l"..aracaahmedin earan 

K11rdq katili 
V&-NQ 
Vi-NU 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

2S 
25 

AKŞAM matbauı 

" 

tı.~ lıava Kurumundan: 2000 A. :B. 
~ı..:..~ Anonim şirketi, 1500 Nehn.bct 
ıı. ~~· 1000 Neşrinl lstemiycn 
~ısa ~ı:_atından, soo ke7.a, soo ke
~- <\n "..:un ve Mıgırdlç Qemlçyan, 
~ lrnnlk Boyaeıyan ve Partan 
.;'I. ~an, 600 Mustafa ve Şükrü Kös
~ ltarn Harız AJI Uğurlu n KemA.ı, 
"? ~, it Mardlnyan, 500 Nes:lm An
~ 1.f~rdeşi, 500 Nadir, 500 Ya.kup 
~ >ınık Boz, 500 Kanetı ye Simon, 
~.Çel b~lu, 500 Ganz T. Ltd. Ştı., 
~~_'l, ~on Bnrak:ıs, 400 Suphl ecz
"'t~""" Şevket KöksaJ, 350 Kara.bet 
~-~ve Agop Kınsyan, 300 Hilmi 
~ ~lrı Ş. (Toma ve ŞkiJ, 300 Meh
ta~ llaıı , 300 Nesim Çelebon Boraks, 
hı"..~ t EkşinozoğJu, 250 Mnt1to Tn
~ • 250 Bekir Dede oğullan, 225 
~ l'~etıe.kşc, 200 Kerlmz:ıde Kerim, 
~ 'li~ır.ı Gnzoğlu CApostolldl ve ŞJ, 

Taganrog'a karşı hareketinde ta
Taklcuf eden Rundstedt, ihtiyat kuv· 
vetler celbederek muvaffak olmı· 
yan bir cenah hücumu tecrübe et· 
mittir. Von Rundıtedt, tabiye de
ği~tirerek yeni kuvıvetler getirmiş ve 
aahil boyunca ilerlemenin im'kansız 
olduğunu görerek, daha ileriye, 
Soyet sağ cenahına doğru ikrlemi~
t.ir. iki cihetten de kuvvetler teoem· 
mü ettirilmiş ve savaş başlamışbr. 
Almanlar ağır :zayiata uğramışlar ve 
Sovyetler bazı mevkileri ellerine g-e

T avuklan çolı: yumurtlat· 
mak için ~e yedirmeli) 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı) 5 
Tavukçulukta muvaffakı-

cA.KSAM• karilerine nıabam 
_ ribde 20 tenmat kuponu 

.. ~-----~· 

ç.İrmişlerdir. 

Bunun Ü2lt:l'İne, von Rundstedt 
bir :ikinci taarruz için tertibat alma
ğa ba,lamı,, ve bu esnada Sovyet 
kıtalan, dü~manın adetçe faikiyeti 
karşısında, §.imdi çekilmek mecburi· 
yetinde kaldıkları yeni mevzileri ha· 
zırlamışlardır. 

İngiliz Mühimmat Nazırı 
Rus vaziyetini vahim 

görüyor 
Londra 23 (A.A.) - Lordlar 

yetin sırn? 25 
T&.vukçuluktan nasıl para 
kazanılır) 25 
Nasıl tavukçuluk yapılma-
lıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
J( eçi beslemek usulü 25 
Av ve ıalon köpekleri 25 

Satış yeri: İKBAL Kitabevi 

ZAl.'l - 932 senesinde Eminönü yn
bancı askerllk şubesinden alm14 oldu
ğum terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan esk1sinln hük
mü olmadığını llAn ederim. 

Molla S:ılih otlu Mchmed otlu Ali 

• • cAKŞAM» ın faydalı 
neıriyatJ 

Kuruş 

Tarih öğreniyorwn 
Ahmed Refik 

ÇocukJara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Don Kişot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 

Gülli.erin aeyahatleri 
Yer ,-üzü. Gök yiizü 

Faik Sabri 
Bir T"ı.irk kızının Amerika 
yolcolufu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 

~l tini lstemiyen blr zat, 200 
t'~aıtıbazo~ıu, 200 Abdullı_ıh, 200 
i:._ ~~ Cafer, 200 Arnıena.k Jzınlrll, 

1
;:'l'U 1 Bico, 150 Hasan Şadoğ'lu, 150 
~ ıı~zak, 150 A'bdillhrunit Akçe, 

1 ~rtn ti Cep <evvelce verdiği 50 ıı
fJ~ .\b(ı e aynca 100 Ura vernıiştlr.), 
~.~ UUa.ıı Ebubekir, 100 Ahmed 
)~ 'Ve Sezal 100 Mehmed Uran ve 
.,~to ıia_OO Hasan Kemancı ve şı., 100 
~. s lanıon Namer, 75 Marlto Ba
~eıt ~O Sava Bayalldls, 50 Mehmed 
ı..1 . .\~ı Andon Rumoğlu, 50 AbdülUı
·~ııt • 50 ömer Uğur, 50 ömer Ak
~~ i,so Mehmed Nn.~r. 25 Fcm Bü
"ll. ~ tarafından teberrü edilmlş-

kamarasında beyanatta bulunan ZAYİ - 2/'11940 t&rlhll Güzel s:ı
mühimmat nazın Lord Beaver- natıar akademisinden aldığını tasdik-
brook, Sovyetler Birliğinde vaziye- name suretbıl kay'bettim. Yenisini .Çl· Tevzi yeri: 
tin vahim olduğunu, fakat bir çok kara.cağımdan asldslnln kıymeti ol- cAKŞAM> matbaası 

~erdivenden inerken 

- Claı dii§erek yaralandı 

bakımlardan geçen ıene lngiltere-de madığını tlan ederim. 
mevcut olan vaziyete benzedigıw·ni 1205 numaralı Mehmed Ziyaeddin cAKŞAM:t kan1erine mahsus 

----------- ..::...1e 20 temilit '--söylemi,ür. J'U""'U aytKniU 

ZAYİ - İstanbul .Dcn1z L1man 1da.- ·----------· lltt atada Zurafa ııokatında oturan 
~~hı Osman dün evlnln merdlve-

Beaverbrook, fngilte!'enin ve reSinden 934 yılında. aldığım kaptan- """ • 
Amerikanın Sovyetler Birliğine ilk lık vesika.mı znyl ettim. Yenisini ala
teırin için vadettikleri bütün malze• cağımdan esldsbıin hilJcmü yoktur. ~lııerken ayııtı kırık tahtaya. 

~ ka dü.şmüştür. Merd.lvenln al
h~~ tr l"UVarlanan Osmanm bel
.:"lde h nlmışt.ır. Osman baygın bir 

astan.eye knldı~. 

menin, kendisi İngiltneye dönme- Rize.nJn Gündotdu ır:ıhiy~inden 
den 9CVk.edilmek üzere bulunduğu- Kara Mehmed otlu bıttan 
nu ilRve etmiftir. Recep Kahraman 

Cenup cephesinde 
vaziyet 

ZAYi - Kırkıncı alaydan 342 se
nesinde almış olduğum aaerl1k tertıis 
tezke-remı kaybettlın. Bulanlann 1n-

Moskova 23 (A.A) - Cenup sanlyct namına Haliç Sütlücede buz 
cephesinden gelen son bir raporda, fabriknsında işçi İsmall Kanad nanu
So.vyet kıtalannıın Rostov istikamıe- no. lfıtfct.melerlnl ~ ederim. 
tindeki düşman jleri hareketini bazı --------4'~' ---
kesimlerde durdurmağa muvaffak ZAYİ - 936 secesinde Ankara Mu· 
olduklan söyl~melıcted.ir. Bu rapor• hafız alayı 1 incl ta.bur 2 ncl bölükten 

d 
al&ğım ter'hls veslknml z;cyI ettim 

a, Almanlann, mukavemet etine- Hükmü yoktur. 
ğe veya mukabil taauuza geçmeğe Ahmed oğlu Cemal KaracW 326 

il • 

Çocuk analari ---·• 

muktedir olmadıklarından dolayı 
{).._ müdafaa vaziylti a]mak moc:buriye-

~\lt) d.. .. t J··' uzun U§unme- tinde kaldıkları ilbe olunuyor. Ta· 
uzum yok! ganrog bölgesinde çarpıpna, a;)Tlı 

A fiddetk devam etme1itedir. 
ttANl<ŞAM> • bir KOÇOK Ma.kova haklcmda, raporun ihti-

vermek kafidir. 

·~~----------· va ettiği malUınata göre, Orel civa-

1..,.lı~------;;;;;;;;;; nnda Alman tazyiki gevı~tir ve 
düpnan hatlara ufalı: gruplar halin· 

Çocuğunuza Dadı de hulul.e ça]ıttnaktadır. Nehri ..-
mağ.ı. tctebbüa eden düpnan yük 

Bulmak için 
ttkııam> ın KOÇOK tı.AN. 
v il: en süratli ve en ucuz 
lsıtadır. 

gemileri Sovyet kıtalan tarahndan 
durdurulmuıtur. Raporda, - bir 
tek tank sahilimize ulqmamıfttt -
deniliyor. 

Bir Macar gazetesi 
3 gün kapatıldı 

Budapeşte 23 lA.A.) - Kont Bcth
Ien to.rafmdıın çıknnlan CBaAt 8) ga... 
zetesl Macar devletinin dı.ş J>Olltllm~ 

.sı m<!nfatlcrinl tctıllkeyc koymuş ol
maktan dolayı 3 gün SA n~-
mekten mened.Umlitir. } 

Babalari! 
cYavnıma ne hediye nrecettm. 
diye artık dOtft:nıneıtnız. lf&e 
emn17ttıe ~eblleeetınız gbel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Falk Sabri Dunn 
50 kanış ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Renk 30 Kr. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
Tel 20881 

Yilzde ZO tenzilit kuponu 
Bu kuponu Jı:es1p a1pari§ mek
tubunuzla gandertrsenız kitap 
natıerlndcn yüzde 20 tenzllAta 
hat ıcazanımnız. Slpatf3 bede-
nnı o suretle hesap ederek 

&fmdertnlz! 

Ev. Apartıman 
kiralamak için 

cAlqam» in Küçük 
llinlari en süratli ve 
en ucuz vaıitadir. 
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T. 1$ BANKASI 
Küçük tasarruf lteaaplari 1941 ikramiye pl/;m 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
3 hdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Ura 
3 " 1000 • - 3000.- .. 
% " 750 • = 1500.- ,, 
4 ,, 500 • = 2000.- " 8 

" 250 • = 2000.- ,, 
35 " 100 • - 3500.- ,, 
80 ,. 50 • = 4000.- " 300 

" 20 ,. = 6000.- " 

..... ----------------------·--' 
Dr. F ET H i 

LABORA nJV ARI 
Cerrahpqa hutancai bakteri· 
yo1oia kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahliJleri n (id
rar TaSJtasile gebeliğin ilk gün
lerinde katt teohisi) yapılır. 
Beyoğlu: Tak.ime ciderlı:en 
Metelik ıokağı Feı-ah apartı· 

manı. Tel: 405 34 

lium 1ayfiyelerde hot •akit 
geçirmek için methur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz) 

• Bu aeri 6 büyük ve resimli cüttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruo. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlM için 

liati: "4 lirailir 
Tnzi yeri: AKŞAM matl:iaan 

te1: 20681 

Yibclc yirmi İlkoDlo kupona 
Bu kuponu kesip c.AK.şAM 

Malb.aa Kitap aerviaine> ge
tırU nya ıönderineniz fiat 
üzerinden aize yüzde 20 ilkon· 
to yapıfaca~br. 

' Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye müteliaaaiıi 
Divıuıyolu 104 

Muayene saatleri Pazıır hariç 
ber gü~· 2,5~ - S Tel: 22398 

Prof. Dr. ' ' 
KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palaıı No. 1 A. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüıı saat 1 S - 18. 

Satıhk Vah 
Arnavut.köyünde Kuruçeşme 

e&ddeslnde &ırraf Bumu mcv
kllnde bahçeei ve nht.unı bulu
nan ı No. h yalı pazarlık 6Ul'C
tlle satılacaktır. Yalının !çlnd_ 
'l'erkx:ıs. ha.vaga%1. elektrik ve 
blorlfer tesisatı vardır. Gör
mek arzu edenlet içindeki müs
tecire müracaat ederek görebi
lirler. Tallplerin Türkiye İ.ş 
Bankası İstanbul Şubesi Hukuk 
müıavlrliği servisine mümcant
lan. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
'H çamların ortasında fevkali· 
de K\izel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
her türlü hastalara açık husuai 
hutane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğuno dinlendirmek ve neka
het devrini geçirmek istiyen· 
lere mahauı yegane müessese. 

Telefon: 42221 

KÜÇÜK İLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
yasıtadır. Alını, ıatım, ki· 
ra itlerintle it ve İKİ için is
tifade edinn.. 

.. 
"" 

... ... 

... 
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KOÇOK iLANLAR 3 - SATILIK EŞYA 
fi'evta1Ade ahvalin devamı 

~müddetince gayri muaneıı g1ln- SATILIJt KURK -1939 da Amerl-
ıerde haftada iki Y978 tlo defa kada.n alınm.1§, fevkalAde güzel Leiltr 
n~redllecetttr. , dö mer kıymetli yeni kürk acele satı-._..., _________ _. l..tktu. Tel.: 20107. Yerebatan Salbk 

Feneryolund& 1t1 dönüm atazls1yle 
hamam, mutbah ve üç odası bulunan 
kArgt.r bir k~lc mevldlne ve a.ra.zl va
zlyetin.e göre müsa.lt bir tıa.tle sa.tı.IK
tır. D. N. 836. 

Galatasa.ra.y Köıe a.pa.rtımam 2 ncl 
kat Em.l~ - 2 

yurdu - 3 
1 - İŞ ARJY ANI.:AR 1 • Ö .n, _ lşw- OT SATILIK UCUZ ıcA.BGbt HANE -

S&TO.Dt MOT R u.D ..,._ Bak-""' y-.ı.....ı..ı. .. - d 
BALYA MAKİNESi- Mll.racaat: Ga ı_ ... c "'·~ pazaıı onun e 

BİR GENÇ iş ARIYOR - Orta. lata Fermenecller 50 No. Türk maki V~e sokağında S lca.tlı IS oda senede 
--mcktep derecesinde ta.hlill olan as- ne evi _ 2 180 lira. getiren 1350 liraya ııatılmak-

kerlllde Ulşlğl yoktur. Avutat kltip- · tadır. Müracaat İstiklAl caddesi 146/4 
llğl ve emllk yazıhanelerinde çalıt- SATILIK TAK8i OTOMOBiLi - Beyotlu kulübünde. - 2 

-mış 20 yaşlarında daktilo billr blr 38 model Ford l!stlklerl iyidir. Sul 
Türk genel müteahhit buna. müma- ta.nahmed Dlvanyolu benzinci Ka 30 LiRAYA KiRALIX DtlK.KAN -
sil yerlerde muhasebe f4lerlnden an- sım Dedeye müracaat. Galata Z!raat bankası yanı Kemenkeş 

-
2 

ıar. Münasip bir ış anyor. Her gün sok. No. 22 üzerinde iki oda, tarasa 
lar. Münasip blr l§ arıyor. Alcşam ga- ACELE SATILIK TAK.Si - 2359 sa vardır, bliia betondur. Tel: 60580 - 2 -
zatesınde M. DK. rümuzuna mektup- yılı taksi otomobil yalnız iki lastiğ 
ıa nıüracaat _ 1 eski ve gene çalışır bir h:ı.lde y<'dek 

l 

· parçal:ırlle Trablen markalı 1600 Ura -
r ya taksitle satılıktır. Talip olanla 

her gün 14 den 16 ya kadar Tophane 
Necati bey caddesi, 347 No. lu kahvede 
Azlz Yarene müracaat olunur. 

KİRALIK ODA - Beyoğlunda mo
bilyalı, konforlu, fransıı.ca ve almanca 
konuşan temiz bir aile yanında, .iste
yenleri perşembe pazar No. 7 Galata 
müracaat. 

CiimbariTet Ba,.....mcla 

Yeni cilde 
1 inci~.....,... 

* Yeni romanlar, Jeol ~r. 
yeni turıer, yeni OJ'QDIU. yeni 
.bl&.rf]a.r. 18Dl bilmeceler, n bll
gt saşfaJ.aft. 

Der -.,.da baftanhata 
Dön renkli reldml•rle a&l\i 

sa.yfalar ve daha b~ :venlllk
ıer.-

* YAVRUTÖRK, TO!t ooc~-
nnın ilk Te blrlclk gueteatd1r. 

* Birlncl sa.yıdan b~ siz 
de YAVR'OTORK okuyunuz. 

AVRUf RK. 
Cumart~i ıiinteri çıkarılır. 

Flatı 5 kuruştur. 

BAYAN İŞ ARIYOR - Türkçe fran
sızca bilen bir bayan ka.sadar veya 
tezgahtar ve emsali iş aramaktadır. 
El yazısını tercihte büroda da çalışa
b!llr. İsteyen: Galata Okçumusa 94 
A. B. ye mektupla müracaat. 

SATILIK ÇOCUK ARABASI - Pek 
az kullanılm14 lüks bir çocuk arab:ısı 
sntılıktu. Tat.simde Tallmahnade 
Cüngör Apt. 3 No. ya mümcant. Te 

SATILIK EJ.\U,AKLER ARANIYOR-
Satmak isteyenlerin Ankara caddesi ••••••••••••• .. 
D9/1 Adalet han 3 No. Ferdi Selek 
Türk emlak bürosu Tel: 20607 -Hfı~ TÜRK BAYAN iş ARIYOR -

Ortnmektep derecesinde tahsili olan 
genç, çalışkan. terbiyeli temiz bir aile 
kızı kasyer, avukat, yazıh:ıne gibi yer
lerde kendisine münasip ciddi mües
sesede. blr iş anyor. Uygun bir fiatıe 
çalışacaktır. Akşam gnzeteslnde S. İ. 
rümuzuna tafsllfttlı adresl"rile mek
tupla müracaat. 

lef on: 40083 ACELJ: SATILIK EV - Dört oda Kışlık şapka modellerini 27/10/ 

SATIUI( ÇİFT BEYGİRJ,j ARADA
Büyükadacla çalışan çift beygirli ve 
beygirleri yedi yaşında olan üstü ka
palı ve yanları tenteli ve demir akınl
mı Avrupa mamuli'ıtından ol:ın bir 
araba beyglrlerlle koşumlar!le nceıe 
satılıktır. Beyoğlunda Rumeli hanın-

lkl sôfa elektrik terkos, denize ne- 941 Pazartesinden 1tll>aren ve üç 
zı:ıretU iskele ve tramvay durağına gün müddetle CUran Palas Ote-
blr dakika 1750 liraya satılık. Ama- llnde sayın Ankara Bayanlanna 
vııtköy Dubaracı sokak 35 numaraya. teşhir edecektir. 

Jo'ABRİKALIK ARSA - 20 kuruşa ı ··----------metrosu. Hnliç'de elektrik fabrikası ~ 

BİH MUHASİP İŞ ARIYOR - As- d:ı. pasajda berber D!yonls'e mürnca-
kerlljtfni yapmış T~caret mektebi me- _a_ı. ____________ _ 
zunu, mnli müesseselerde 3 sene me · . . 

yanında 62 bin metro crazi 20 kuruşa/ «AKŞAM» neıriyab 
metrosu toptan satılık bir ev bir de 
fabrika beraber. Galata Havyar ban ROMANLAR 

murluk yapmış her nevi ~essesenin \'ENi veya AZ KUI.LANll.~UŞ BiR 
muharebesini tedvir edebilecek kud-ı ~AKSİFOS - Satmnk istlyenlerln 
ıette bir muhasip sant 13 den ıtıb:ıren Afyon Helkevine fiatlnl ncele blldlr-
calıFmak üzere iş aramaktadır. F.skt melerl -
hafleri ve daktlloyu bilir. Akşamda 
C.K.A rümuzuna mektupla müracant. 4 - Kiralık - Satılık 

ENUÜSTRİYf.L TESF.BHtlS SAHİP- •'"'- • "K"S 

77/ 1 No. ya müracaat - ı 

l<'ABRJKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ Bin BİNA SATILIKTIR - Ca
ğalo~ıunda fabrika ve matbaa tttlha
zına elverişli betonarme yeni bir bina 
s atılıktır. Al:şam idaresine müracaat. 
T~efun:W~ -4 

. 1 , .. ..,ILA ]._: • 
l ERiNE: Pollteknlk endüstriyel te- Lıilel! tramvny caddesinin merkezi ACt:LE - Kiralık apartımnn ara-
şekl:ullerin işletme usul ve teşkilfı.tıy· bir yerinde fevkalMe intina ile yapıl- nıyor. Bir ecnebi için Istanbul veya ı 
le mnmullerl maliyet fiatlarını sıh- 1 mış 4 biiyük. 2 küçük daireyi muh- Beyo~lu tararıannda 2 veya 3 odalı 
hatla tebarüz etUren muhasebe ve 1 tevi altı katlı bol ziya ve güzel hava- kaloriferli, banyolu möble ve;:a möb- ı 
idarelerini mezr ve organ1ze ederek ıı çok sıhhi bl rapartıman mcvk!l ve esiz apartımanı olanların Istnnbul 
en vüksek lmall\t verimi nlmağa :-andımnnına nazaran müsait flntıe Ankara cad. Adalet han 3 numarada 
muktedir bir ld:ırecl teknisyen muha- satılıktır. Her türlü mali'ımat ve sa- Türk Emliık Bürosuna acele mürn-

ı 

sibe ihtiyacı olnnlnnn Ankarada 113 Jiihlyet miiessesemizdcdir. D. N. 640 caatlnrı. Telefon: '10607. 
numaralı oosta kutusuna ve İstanbul-! Galatasaray Köşe apartımanı 2 ne! 
da Aks:ı.m gnzcteslnde E. K. ya müra- knt Emlfı.kiş. _ 2 SATILIK MERA - Şarköy clvarın-
caatlıırı - 3 da yirmi dört bin dönümlük Man-
-------------- 1 Beyo~Iwıun tam merkezi bir yerinde datepe merası satılık olduğundan tn-

l DAOII.IK ARIYORUM _ Yirmi se- üçer odıılı altı daireyi ve aıtıııda iki iplerin kimyager Hüsameddlne mü
nedellberi dadılık vapmaktayım. Arzu küçük dUkkA.nı ihtiva eden senevi acaatları. Eminönü Emlak ve Eytam 
<'dcnler adrec;lme mfirncaat etmeleri. 15,500 lira 1r~lı. yapısı sağlam bir bankası karşısında İzzet bey hanı 
Ades : Kadıköv Altıyol Söğütıüce.sme npartıman munaslp rıatle satılıktır. kinci kat No. 6 _ 4 

r 

l 

1 
c 
3 

caddesi No. 157 1 n.ci:·ı:~ray Köşe apartımnnı 2 ncl SATILIK VE l\IOBİLYESiLE Ki- ,
1 

AUAl'AZARINDA -Olmak üzere bir ı kat Emlıikiş. - 2 'AUK KADIN BERBERİ _ Müra
aat: Sirkeci HüdavendlgAr caddesi 

bayan tlç işten ynni yemek, orta, ço- 1 Cihangirin en lyl bir yerinde ve kö- 7 No. emlf\k tellfllı Sallhe. _ 3 I 
cuk b:ıkım işlerinden blrlnl anyor. ı şeb~nda iyi inşa edilmiş çift cL'\lrell 
A~şnmda CZ. P.t rilmuzuna mektupla 1 beş katlı asgari yüzde altı 1mdlı güzel ACELE KAGİR SATILIK Hı\NE _ 
murncant. bir apartıman satılıktır. Fırs:ıtı ka- Aksaray tramvay durağına yarım da-

çırmayınız. D. N. 647. klka, Çırı.ııraklı Boııtan. bahçeli dört 
o 
J 

DİKKAT. DİKKAT - Mal sahiple- ı Oalatas~ray KÖŞ" apartımanı 2 nci da sahibi taşraya gideceğinden satı-
rının nazannal Bi!Unıum aknr - Apt. ı kat Eınl.ikı.ş. - 2 ıktır. Aksaray Millet caddesinde 123 " 

Küçük hanlar 
KıVU"cık r ... 

Va-NO 

Scrmct Muhtar 
Deli Selami İzzet 
Yah Çapkıru 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkumda 

z. 1. 
Düiün .ıecesi 

Kuruı 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Surqer Km 

fskcnder Fahreddin 125 
Aıyadan bir cüneı doğuyor 

lı1'ender Fahreddin 80 
P~mbe m .. lahL Haıum 

Scrmet Muhtar 70 
Bir kadm ııeeti 

Selami izzet 20 
L"'•l• kaldmnu 

Halit Fahri 75 
A..k fırtınası 

Mııazzez Tahsin 50 
Tevri yeri: 

AKŞAM matbaası 

cAKSAMı. karilerine mabaua 
vhde 20 tenzilat kuponu ------· n ev v.s - terin vekilharçlığı ve büyük Teşvlkiycde tramvaya iki dakika umarada komlsYoncu Ahmed Buzer. Dr. Şükrü Mehmed 

h:nıarın odabasılıklıırı v. ı;. kefalet mesafede çok sağlam yapılmış senevi• - 1 

gosteri~erek muntazn.tn. tenılz, 11cuz ve 1 2,400 lira iradlı dört kaUı beton bir -~-N-G--iL-iz-~-E-0-v-~-;-L-~-;-s-~-.A-R_l_~_E_R_S __ ,, Gureba hastanesi clld ve züh-hııtt1'ı ucretsiz olarak temin cdeblle-
1 
apartıman münasip flatle acele satı- revl ha.statıklan sabık hekimi. 

eek bir genç ~ arıyor. ~m gnze~- lıktır. D. N. 1335 Beyoğlu 1stiltlll ca.ddesl, Anka.ra 
sinde M .F. rumuzuna mektupla mu- Galatasaray Köşe apartımanı 2 ne! apartıma.n No. 99. Her gıin saat 
racaat. - 2 ' kat Emlakiş. - 2 LF.Rİ - (Bahusus ticaret şubeleri ve .. llllllİ2iıliidileilnli5ilıle•kiıalldlllaııiır•. lliıTe•lllll:•4•09iıilll6ıillım 

bakalorya) - İng!llz Oxford ve Ber
ASKF.m.iöi BiTIRMİŞ ı.iSE l\IEZU- 1 Şl.şllde iyt inşa edilmiş lkl katı üçer, lin üniversitesinden mezun bir profe
NU i~ ARIYOR - Askerllğlnl henüz diğer iki katı dörder odalı ve banyo- sör tarafından en seri ve asrl metod
bitirmlş, her işe kolayca intisap ede-, lu temiz bir apartman uygun fintıe la verlllr. - Fransızcayı mükemmel 
bilecek kabiliyet~ ve oldukça daktilo- acele satılıktır. D. N. 621. konuşur. - Esaslı ve en sert usul -
da ı;uratle ynzı yazabilirim. Ehven 'ı Galatasaray Köşe apartımanı 2 ncl Ücret mutedil. - CProf. H.> rümu
maaş veya ücretle bir IB. arıyorum. kat F.mlD.kl.4. - 2 zuna mektupla müracaat. - 10 
Müracaat: Akşam gazetesinde HARU 
rümuzuna müracaat _ 1 1 Nişantnşı Amerikan hasta.hanesi el- ALMANCA DERSLERİ - Usuıu 
--------· ------ varında birinci .sınıf malzeme ııe tnşa tedrisi mükemmel olan bir Alm:m ba-

edllml.ş her katta gömme banyoııu bu- yanı almanca dersleri vermektedir. 
2 -- ISCI ARIY ANLAR Iunan çok ferah ve asgari yüzde altı Pazardan maada her gün saat 3,i den 

lradlı ve dört katlı bir apartımn.n ace- 7 ye kadar. İstiklAI caddesi 133 Ha
le satılıktır. Küçük bir Jrad istiyenlere san bey apartımanı 2 ci merdiven J 
şayanı tavsiyedir. Fırsatı ka(ırmayı- kat 6 numaraya müracaat. - 12 

------------------------~ 
nız. n. N. 1030. · t 

Galatasaray Köşe apartunanı 2 ncl BRiÇ DERSLER - Profesör Sap-
kat Emlı\klş. _ 2 rlç tnrnfından ayrı ayn veya toplu 

bir haki~ hıısusi olarak ver!Ur. Ak-

.. ---•Uoktor .. --... 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR VROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tena.sW yallan hastalıktan 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz 8okağı, 

Panaıva aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

BİR HAY AN ARANIYOR - Bir 
müessesenin İstanbuldakl yazıhane
slnde dosya işler:Ue meşgul olacaktır. 
Daktilo bilmesi sart değildir. İıtedlk
Jerl aylık ücret. mümkünse fotoğraflı 
ve hayattan hakkında tafs1latıı mek
tupla Galata oosta kutu.su 1150 ve 
müracaatlan. - 2 

Bomontl civarında fabrika inşasınıı 
tamamen müsait ve bu yolda musaa
desl !Stihsal edilmiş 2762 M2 ars:ı, üze
rinde mevcııd lltl katlı klrgtr bina ne 
birlikte ve müsait fiatıe acele satı· 
lıktır. Aliikadarlnr için çok mühim bir 
fırsattır. D. N . 651, 

şam gazetesine CBrlç) rümuzunn .. ••••••••••••• 
mektup gönderilmesi. - 5 

Galatasaray Köşe a.partımanı 2 ne! 
kat Emlükl.ş. - 2 

ZAYİ - Hafik kazasından 1940 ta 
aldığım nüfll!j. tezkeremi. ve 938 de al
dığım askeri 11'raç raporumu kaybet
tim. yenisini alacağımdan eskislnln 
hükmü yoktur. 

Ennenist köyünden 325 dopmlu 
Abdullah otlu Halil Solak 

15 gündenberi 
istir abatta 

bulunan 
kıymetli 

MUZEYYEI 
S E 1 Al 

Kristal'in büyük 
san'atkar Saz Heyetine 
işTiRAK 1.TrİÔİNi HALKll\DZA SAYGILARLA BİLDİRiBfı. j 

KRİSTAL'ln bayram günleri için tertip dtl~l İ Ç K İ S İ Z A JI 
matineleri saat 15 ten 19 a kadar (M tJ z E Y Y E N S E ri f. 

ve büyük SAZ HEYETİLE devnm edecektir. 
AYRICA: Her PAZAR bu aile matineleri devam edecektir-. 
Bu ucuz matinelerde MiDıeyyen Senar'ı tlinlemek fırsatını kaç 

D. D. Yolları 3 itletme müdürlüğünden: ~ 
Miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda ~ ~ 

çam odunu paznrlık usullle eksiltmeye konulmuştur. İhalesl 6/11/: ~ 
şembe günü saat 16 da Balıkeslrde D. D. Yollan 3 işletme blnasıll ~ 
Iacakbr. İsteklller 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ih~. f' 
muayyen saatten bir saat evvel komisyonumuza. müracaaUan l~ ıı ' 
lşe alt ~art.name ve mukavelename projesi parasız komlsyonumwılt' 
nablllr. (924D ~&S 

Mikan 1-{uhammen bedeli Muvakkat teır. 
Ton Beher ton içl.n 

Lira KurUf Lira 
170 14 178 ~~ 

Güzel Sanatler akademisi için 

Canlı model aranıyor 
Güzel Sanatlar Akaderrug atölyelerinde yevmiye ile modelll.k ~ 

üzere bayanlar aranmaktadır. Tallp olanların şartlan öğrenmek oze !JS8'1 
dıklıdakl Akademi idaresine müracaatları. ~ 

İstanbul Deniz komutanlığından: "' 
Refah vaıpuru şehitlerinden subay, gedikli erbaş ve erlerden ta~~ 

ğında cocuklan bulunan ailelerin acele Komutanlığunıza. muracaatuı:;.ı 

.!!:/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

1stanbu1 mmtaka liman reisliğinden: ıııııl 
İstanbul ve mülhakatı liman dairelerindeki münhallı1ta .ssıcerl il' 

yapm14 olmak fQ.rtlle• ilse veya orta mektep mezunlanndan müsaba~• 
memur alınaca.ktır. ~ 

Iı."tlda, nüfus hüviyet cüzadnı, mektep şehadetnamesi, askerlik ve fi~ 
veya tasdikli suretleri, sıhhat raJ?Oru. hüsnühal vesikası ve fotoğrl d; 
birlikt..e relsliğimize müracaatıan. Imtlhan günU. 14/ 11/1941 tarihine ~ı 
eden cuma

1
günü saat H yapılacaktır. ~ 

· İstanbul emniyet müdürlüğünden: 1,. 
Müdürlyetlmlz emniyet amirleri için ıl9• takım resmi elbise ne;ıJr 

edet kasket ve cl9• çift fotin yaptırılması açık e-kslltmeye konulo\~e~ 
Bir t:ı.kım elbise ve bir adet kasket ile bir çift fotlnln muhanunen ;teJI 
ı4!h liradır. Muvıı.kkıı.t teminatı 4167• liradır. Ekslltme 27/ 10/ 1941 pııza gfP 
günü saat 15 te Müdürlyetlmiz binasında yapılacaktır. Tallpler!n ayıthı,ııı· 
ve saatte Müdüriyethnlz binasında kurulu komisyona şartnameyi ve n 

neyi görmek için de Ş. 3 mtidilrlüğüne müracaattan. (903~ 

İstanbul emniyet müd ~rlüğünden: 11' 
Müdüriyetimiz Mua.me!M menıurlan için ı54ı takım resmi e~btıe ıJl' 

e54• takım kasket ve 154• çift fotin ya.pLırılması açık ekslltmeye kOt e' 
muştur. Bir takım elbise ve bir adet kasket lle bir çif rotl.nl.n muhatnr!1 
bedell 143• liradır. Muvakkat teminatı 1182• liradır. d' 

Ekslltme 27/ 10/1941 pazartesl günü saat 15 te Müdüriyctlmlz bin~• 
yapılacaktır. Taliplerin aynl gün ve ayni saatte Müdürlyethniz bin iiJU• 
kumlu komigyona $11rtna~yt ve nümuneyi görmt'k için de Ş . 3 mooürl ,, 
ne müracaatları. (~ 

Siyasal bilgiler okulu müdürlüğünden: . 
1- Siya.c;al bllgller okulu seçme sınavında kazananlann adlan ve yaP~. 

cakları taahhüt ve kefalet senedlnln numarası Ankarada Müesseee..: b ıs 
ısında, İstanıbulda Yiik.selc ötretmcn okulunda ilAn edilmiştir. Vaziyeti ~~ 
olup da nehari olarak devam etmek isteyenlerin neharillğl kazanıp ~ 
madıklarını müessese idaresinden somuıları lı1zımdır. çU' 

2 - Kamnanlann k.ntl kayıtlan yapılarak okula alına.bllmelcrl 1 ~ 
dosyalarındaki evrak eksik ise veya sıhhi muayeneleri nctlceıenmeın1' a· 
bunları tıı.mamlamalan ve taahhüt ve kefnletnamekırlnt yaptırµıalart ~ 
zımdır. Taahhüt ve kefalet senetleri lçln tesbit edllen 4 örnek ,Anka S' 
müessese.scde ve İstanbulda Yükse-k Öğretmen okulunda llln edllmişUr. • 
taahhüt ve kefalet senetlerlnl tanzlm ettırmiyenler mUi:sseseye nıınn~ 
~~ ~ 

3 -- Okulda tedrisat 3 ikinciteşrin pazartesı günu ba.şlıyacaktıc. 'f:
0

• 
talebenin bütün evraklle beraber 2 lkinctteşrln pazar günü müessesede ) 
lunnıalan lô.zımdır. (7836) (9301 

KADIN HASTABAKICI ARANI
YOR-- Tahsili olup olmaması hastaba 
kıcılık etml.4 veya etmemiş oloıasının 
ehemmiyeti yoktur. Arzu edenler Be
yazıt ünfverslte caddeslnde Külhan 
sokak No. 12 doktor Cemal Zeki mua
yenehanesine müracaat edebilirler. Beşlktasın çok işlek sahilinde depo 

ve ardiye yapmaJc için çok elvert.şll 
olmakla beraber hallhazınyL'\ kulla.
nışlı ve ~ahçeli ıı..hşap iki ('iV acele sa
tılıktır. Istlcal ediniz. D. N. 656. 

ALMANCA DERSLERİ - Almanca 
mualllmesi ~ocuklara. ilse ve üniversi
te talebelerine büyüklere elmanca 
gramer edebiyat ve muhabere dersleri 
verir. Adalar, Kadıköy, Boğaziçlne gl
deblllr. Metodları çok kolaydır. Sabah 
saat 8,30 - 9,30 akşamları 18-19 za 
kadar Taksim Sıraserviler No. 101 
kapı 9 kat 4 Madam Siftar. ı 

•••••• Doktor••••• 

ZAYİ - Kılıç Ali şubesinden aldı-1 Ç 1 p R U T 
ğım askerUk vesikamı kaybettim. Ye- Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 

l>r. İHSAN SAMI ~ı 
Gonokok aşısı 

Belsoğuk!uğu ve 1ht11Atlanna ıtar5 
pek teslrll ve t:ıze aşıdır. Dlvan.vol' 
Sultanmahmud türbesi No. 11! 

BASTARAKICI ARANIYOR ~ Bll
glli bir erkek veya kadın hnstaba
kıcı lazımdır. Şehadetnameıı sıhhat 
memuru da olab!llr. İstanbul erkek 
san'at mektebi direktörlüğüne mü
racaat. 

BAYAN ARANIYOR - Diş muaye
haneslnde çalışmak üzere bir bayana 
ihtiyaç vardır. Müracaat: Galata Ne
catlbey caddesi No. 160 Dlı Bakımevi 
sahibi Zeki Harmana. _ 2 

KATİP ARANIYOR - İnşaat müte 
nhhldi yanında çalışmnk iizere bir 
k6.tlbe lhUyaç vardır. Müracaat adre
si: Yeni Postahane caddesi Velora 
Han No. 20 - 21 Mustafa Bakırcıoğlu 
yazıhanesi. _ 2 

IZ!HİRDE - Apartımandn oturan 2 
klşlllk bir ailenin Mutb:ık ve Ev işle
rJni görebilecek, hizmetçlUğl meslek 
ıttihaz etmiş orta yaşlı bir kadma ih
tiyaç vardır. İstedikleri ücretle şimd!
Yc kadar çalıştıklan yerleri kısaca iz
mlr Posta kutusu 334 adreeine mek-
tupla ıb!ldlrmelerl - 2 

nlshıl alacağımdan esk.lslnin hükmü Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar-
olmadığını iliin ederim. şısında Posta sokağı köşe.sinde 

310 doğumlu Basan otta Mevmenet a artımanı. Tel: 43353 
Galata.saray Köşe apartımanı 2 net 

kat EmlAklş. • _ 2 

MEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak gooterml.ş olan karllerl
mlzden 

Cemal Bcncadalay ~ 

~~--~--=~~----:=-=~~=-~:"""":"-S::=::=-:""-----------------------------------------------------------------------------~-
Kaçınlmıyaca.k bir fırsat: Üsküdar 

Kısıklı Millet bahçesi clvannda 2200 
M2 ars~nın beher M2, 20 kul'u.ş gibi 
meccanı denecek kadar ucuz bir flat
le satışı elimizdedir. Mevkllnln iylllğl 
ve arsanın vaziyeti ifraz ııuretue de 
istifadeye elverişlidir. Hemen müra
caat ediniz. D. N. 576. 

Galatasaray Köşe :ı.p:ırtımruu 2 net 
kat Fmlaklş. - 2 

S.P. - A. K. M. - S. B. - O. S, 
B.O. - Z.B. - Berlin - Çiftlik -
Stajiyer - M. H. - 333 - G. B. -
K. B. K. - L. M. S. - M. T. R 

Filattliııt - A. K.. D. -
K. B. O. - M. F. 

namlanna gelen mektuplan fda
rchanemlzden aldırmalan r!ca 
olunur. 

---t-'! i R HAKiKA Tı-

~ 
K~palt v~uyelle 

7.AYİ - Kiiçükpazar nürus memur-
Mahmudp~n.nın Kapalıçarşıya ya- luğundan aldığım nüfus tezkereml Pırlantalı ve elmastı saat demek, bir k.clime ile S 1 N G E R S A A 1" t dcnıcktır c, unku: 

kın ve en işlek bir yerinde mahiye 45 kaybettim. Yenisini alacnğımdan eski- Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerındc topıı::.nnııştıı 
li:a lradlı ve 3 odası buhınnn kAgir bir slnln hükmü yoktur. Bunun için: Saat alaca~ınız zaman, tereddüt.süz SİNGER saat! almaltsınız. Ve saatin üzerindeki :;iNGFR mar· 
dukltan sayın müşterllerlmlz içln şa- Osman otlu Yaşar Oruç kasına, müessescmlzln ndresine dikkat etmeniz lazımdır. 
yanı tnvsiyedlr. D. N. G-45. Modayı taklp eden her asrı kadın için kıymetli tnşlarlle ve nefis tş!emes!le haklk:ıtcn ne.zan dtkkntı c~ıbcctell 

Galatasaray K~ npartunanı 2 ncl b~ ı b' h · ulft · kat Emlüklş. _ 
2 

* Sanyer Askerlik Şubesinden: oy e ır arık de SINGER sııatıne sahip olmak ddeta bir saadettir. • • 
.. . , 337 ve bu doğumıu1arıa muameleye E A Ti ·ye tır 
Ş.şlı tramvay cnddeslnde üç katlı tabi kısa hizmetlller hazırlık kıtalan- boşa ı:-ldecck en makbııJ ve en ı:ü ı 

beş odalı kürglr bir ev 8,000 liraya na. gönderilmek üzere doğum cüzdan- ı 
:ıcele satılıktır. o. N. 650. ınrUe beraber 27 blrtnclte-5rin 941 tart- No. 82 • A elmub ve 11 pD'lintalı 500 lira EMSALLERi GiBi 15 ~'ENl· GARANTILİD R· 

Galatasaray Köşe apa.ct.ımaru 2 ne! hine raslayan pazartesi gilnil şubeye Dikkat: Slnger saaUerJ istanbulda yalnız Emiaonü mer1'ezindekl mağazamızda satılır Iııt.anh·ıırı· ~ube.ml7. y<>ktur 
kat EmU'ıklı - 2 müracaattan Uln olunur. ••••••••• Adn6: SİNGER SAAT Matualan. btanltal f:minönu No 8 
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