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PERDE ve SAHNE 
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sayfa olarak zengin resim ve yazılarla çıktı. Sine
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okuyunuz 
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111Riltere Başveki
linin son nutku . 
ı --ları n;ııtere Başvekilinin nutuk-

llıı.tanaroınetre gibidir. Hiç alclat
ha\>a ; hassas bir barometre. İyi 
bat y ' fırtınayı yahut yarınki 
fun~: değişik ve belirsiz oldu-
~ eınen anlarsınız. 

Leningrad 
ağır toplarla 
bom bardı-

man ediliyor 
Dnieper'in doğusunda 

Alman taarruzu muvaf
f akiyetle devam ediyor 

ları j ?hurchill'in, harp masraf
lans~ın bir milyar lngiliz liralık 
etin at münasebctile evvelki 
~nuParIArnentoda söylediği nut
Seleri' son günlerin mühim hadi
ı._ ve i t'kb · · a Berlin 1 (A.A.) - Alman ağtr 
<\il.Z-Şısı ~ ı aldeki ımk nlar topçusu 30 eylülde, Leningraddald 
~kırn nda Ingilterenin siyaseti mühim endüstri tesisatını çok mües
ttuı.. Illdan Çok ehemmiyetli bul- "ir bir tar:zda bombardıman etmiştir. 

lngiJj Berlin 1 (AA.) - Alman ordu· 
llçık k z Başvekili, her zaman !arı başkumandanlığının tebliği: Dni· 
hıç bi on~ur, İngiliz milletinden eperin doğusunda hücum harekati 
efkarı r şeyı gizlemez. Memleket eskisi gibi muvaffakiyetle i:levam et· 
Çekind~a. boş ümitler vermekten mektedir. Dnieperpetrovs1'un doğu
lı'ıekte 1~1 gibi, tehlikeleri söyle- sunda bir zırhlı tümen bir baskın 
t\oğru n .~e .. ~orkmaz. Fakat, bu neticesinde ~ü!mamn m?t~ddit ba· 
~ası Sozlultik ·hiç bir zaman si- taryalarını ıgtinam etmıştir. Daha 
?tıak \'e askeri esrarı açığa vur- şimalde diğer bir zırhlı tümca, dü~
acı hafifliğine kadar gitmez. man zırhlı kuvvctlerile karşıla§mıı 
te~ nutkunda da, bu noktayı v_e 80 ~o'?'et ta~kından 45 foi tah-
tıı. ar ediyo H ttA Hitl . rıp etmıştır. CerJ kalanı kaçmışhr. 
~bah r. a u., erın, Al 

l'a arda sövlediği nutukta bu man savaş tayyareleri dün ge· 
~I ~ deniz harb' i idd tl d' ' ce Moskovadaki askeri tesisatı bom-" nı h b ın ş c en ırece- balamışlardu. 
ıa ile ~ er vermiş olmasına, istih-
lillin h eşekkür ederek İngiliz rica- Moskovaya ha va hücumu 
larhld arp.hakkındaki beyanatla- Berlin 1 (A.A.) - D.N.B. ajan
tiraı a <ıbır derece ihtiyat ve ih- sına bildirildiğine göre Alman aavaı 
lıyor.a liayet ettiklerin!11 tekrar- tayyareleri dün gece de Moskovaya 

karşı hücumlarına muvaffakiyetle 
~uıı. . 

hfni ~un ilk kısmı, Atlantik har- devam etmişlerdir. Sovyet hükumet 
lltkbi b' me~kezinde bir çok askeri hedeflere l'or !;!_ •• n ır şekilde tasvir edi-'1\Jn ve ia~e tcsiMtına tam isabetler kay· 

lı. 

.. 
Sarpik 

VoroıifoYn • 

BU 
• SA.BARKI 

Ukrayna' da 
son askeri 

vaziyet 
Moskova , Rusların 

Harkof - Rostof hatbnin 
120 kilometre şarkında 
toplandıklarını bildiriyor 

Moskova 2 {AA.) - CB.B.C.l Uk
rnynn'da Poltavn şehrinin tahliyesi
nin Sovyet müdafaa hatıanm sars
tığı zannedllmiyor. Mareşal. Budlenny 
ordularının bir kısmı Hnrkof - Rostof 
hattının 120 kilometre şarkına çekll
meğe muvaffak olmuştur. 

Londra 2 (A.A.} - (B B.C.) Rus
yadan gelen haberlere göre Iı'!nlng
rad clvannda kış alf1metıerl görüldü
ğü gibi dün Ukraynayada kar yağmış
tır. Almo.nlar Lenl.ngrad'da birkaç 
gündenbeI'.1 ilerleyiş yapamamışlar
dır. Fin tebliği Fin kuvvetlerinin Pct
rozavodsk'u zaptettlklerinl blldlrmek
tedir. Bu şehir Onega golü sahilinde 
ve Lenitgrad - Murmansk hattı üze
rinde mühim bir noktadır. Kızıl Yıldız 
gazetem Lenlngrııd muharobelerlnde 
Almanların şhnfilye kadar 100 bin ölü 
ve yaralı verdiklerini blldlrlyor. 

Sovyet tebliği 
Londra 2 <Radyo) - csaat '7,15> 

Gece y:ı.rısı Mo.skovada neşredilen 
SOvyet tebliği: ı blrincl teşrin günü 
muharebe bütün cephe boyunca şid
detle devam et.ml.ştir. Pazartesi günü 
25 Alman tayyaresi tahrip edilmiş
tir. 

Sovyetlertn kayıbı 9 tayyarcdir. 

'r.BLGBAPLAB 

Moskova 
konferansı 

işin i bitirdi 
Rusyaya muhtaç olduğu 

malzemenin hazırlan
ması ve bunların sevki 

için tedbir alınacak 

Londr:ı 2 (AA) - CB.B.C.) Mosko
va'da Rusya'yn harp levazımı gönde
rllmesl meseleslnl tcdklk eden meclla 
dün gece çalışmasına nihayet venn~
Ur. NC1'rcdUen tebliğe göre İngllte~ 
ve AmeI'.lk!l, Sovyet Rusyanın muh
taç oldu~ bütün levazım ve mühlm
mntı bu hükümetln emrine amade kı
lacaklardır. Münaknliı.tın her istika
mette lnkl.şafı için tedbir alınacaktır. 

3 devlet nzası tam anlaşma, ltl
mad, ve hüsnüniyet havası içinde mil 
zakerede bulunmuşlardır. Inglllz ve 
Amerikan aza, Stalln'in dalma anlaş
maya ve iş birliğine hazır olduğun
dan ehemmiyetle bahsediyor. 

Londra 2 <A.A.) - CB.B.C.l Rusya
yn harp mnızemesJ sevki Jçln 3 yol 
kullanılacaktır. Bunlnr Vlndh·ostok, 
Arkangel ~e İran körfezidir. Bir va
pur knfllesi Artcangel'e vasıl olmuş ve 
yükünfi boşaltarak kereste hamulesl
ıe dBnmüştür. 

Rus heyeti azasından biri İngiltere 
:ve Rusya arasında anlaşma ve ltlmıı.d 
bakımından bUyük terakkiler olduğu
nu söylemiştir . 

kiliz Uç ay zarfında batan İn- dedilmi,tir. 
•~cıa .\'apurıan, daha evvelki üç 
~dı '1ftlan1ann üçte biri kadar 
't.ata; lraıbUki Alınan ve İtalyan 
l'lizcı !arı, aym müddet zarfında 

Merkezae 
Son haberlere göre Sovyet Rusyada bugünkü cepheyi ve Alınan 

tawuz istikametlerini gösterir harita 

Blr Alman keşif tayyaresi Moskovıı 
üzerinde dü.şürülmüştür. 

16 - 50 YA§ arasındakiler 
askerli'ğe ba!ladılar 

Şiddetl i bir 
nutuk 

tloıa e eıu çoğalmıştır. Bundan Rus taarruzu 
teı1nYı, ~· Churchill, İngiliz mil-
boı ~· 0 nümüzdcki Noelde daha 
~ zıyafetıer vaadediyor. 

~irı~· Churchill, bu nutkunda, fi
'elecı rı nıeşgul eden iki canlı me
İngıı:n Uzun uzadıya bahsediyor: 
faqe ere, bugünkü fırsattan isti
?tıh. ederek niçin harekete geç-

.10r? s 
iıa · ovyet Rusyaya neden da-
İ~0~. Yardım edilmiyor? 

~aıt~ılız Başvekili bu meseleler 
lçık · nda ileri sürülen tenkitlere 
ıtılihı cevaplar veriyor. Bunları 
teıer rn bulduğumuz için - gaze
lel'i <le çıkmayan - bazı cümle
~oru aYnen almayı faydalı görü-

z. 
~"1 

ltınd· Churchill, birinci sual hak-
a diyor ki: 

ı._•13azı 
"'lltanı büyük tnsavvurlnr hakkında 
Jlan d~k Jynuı.larda bulunsam, bun
(ie ·~ uşrnandan b~ka kimse ıstlfa
Cı:ı~ru ernez. Bl!iı.kis, bunun z.ddının 
~Ok. se~laca~ına dair inandırıcı bir-

ltıerı bepler toplıyarak söylesem, 
l'Uıtı nft eda va yere temin etmiş olu
~ltı · nu uşrnan, HltlerJn geçen şub:ı.t
&ö:;ıeın tkundanbert bize hiçbir şev 
~echu~~lştır. Ne yapacağı tamamen 
Ot>rakı ur. Sovyet Rusyanm geniş 

leşebtı ··arında nereye kadar girmeye 
letlnın us edeceğini, yahut alman mll
llıticıcıet kendi !ell\.ketıı kayıplarına na 
<latnada tahammnı edeceğini, mü
~ın kalarak, işgal ettiği mu
te~~nı ~~Y1nette erazlyl mi işle-
ŞaYet Irnfyoruz. 

Almanlar,· hepsinin 
tardedildiğini, arazi 
kaybetmedikler ini 

bildiriyorlar 

Berlin 1 (A.A.) - Bir askeri 
kaynaktan bi1dirildiğine göre, Sov
yet kuvvetlerinin ~arlc cephesinin 
merkez mıntakasında yaptıkları 
ehemmiyetli mukabil taarruzların 
hepsi tardedilmiştir. Sovyet kıtaları 
kanlı zayiata uğramuılar ve mebzul 
malzeme terketmişlerdir. Londradan 
gelen ve Almanların bu mıntakada 
ricat ettiklerini bildiren haberler ta· 
mamen a•ılsı7<Jır. 

Rumenlere göre vaziye't 
Bükreı 1 (A.A.) - O. F. 1. : 

Bükreş mahfillerine göre Almanya 
ordusunun vaziveti mükemmel Rus 
ordusunun va;iyeti ise ümit;izdir. 
Univerııul gazetesi diyor ki: 

cAlman lotalarının ileri yürüyüşü 
ciddi engellere uğramıı.ksmn Vol
qaya kadar devam edecektir. Sov
yetlerin Don üzerinde mukavemet 
~()<ıtermeleri mümkündür, fakat 
bunda Rusların muvaffak olmaları 
ümidi p~k azdır.> 

limpul gazetesi de Harkof ile 
Ros•ofıın dÜ'lmek üzere olduğunu 
ve Kafkaıı yolunun artık açılmış bu
'._un~ •. ;..,·nu vazmaktadır. . -

büYiik bu son tedbiri tercih ederse 
tarbına Ordusun un bir kısmını, şark 
Cek, Yo' »n VAdislne ml tevcih ede- ... k k - ~ I e ... 
)arınak ~ A!~lkanın şimal garbına --------- -----
araYacak Çin Ispanyadan geçit ml J'ht . 1... " l I 
deınlryoll Yahut Avrupanın büyük lRQr SUC U 0Tl 
~Ilı ha arını, ve eline geçen muaz- ·ı d •ı ı ·d . 
'tıtlığı;;a meydanlannı kullanarak ' an e ı m e l ır 
0rcıu ve 1 iarba çevirip, büyük bir 
taıarııe İnşa ettığl hususi deniz vası
tcş-ebbU ngııız adalarını lstlylaya mı 

eal'kt! edecek, bllmlyoruz. 
Cüretıı ~ rnüctafaada kalarak, bu ilç 
llıııtyasta Şebbiise birden, büyük bir 
tıcıa11 d atılması da muhakkak lk
htaızu~ablıtn~ır. Düşmanın klfa
cıcıcıı bir Y~lmz hti\"adadır. Bu, çok 
~lıaıard kifayetsizliktir, fakat diğer 
Utuyor a teşebbüsü dalma elinde tf .• 

l'lıpa· kCburchiJI, Alrnanyanın Av
~ ~a ıtasındaki Jruvvetıeıini, ge· 
~ f:.. kUye \'asıtaıanru anlattık
~'! oru-R, b~ton tehlikelerin göz-

. h;j,. bJ 
• tulup t.etkik cdlldf ginl 

' .o ~("t!meddin Sadak 
\ t>\r._ • il • '"° e 4 ıütwı 4 de) 

İbtikarla m ücadele için bet' tedbi
re b&J vuruldu . Bu "1"ada, ihtikara 
ait fİkayetJerin devlet kulağına da
ha kolay ve çabuk eritmesi için ga
zetelerle bir kaç telef on nmnarası da 
ilan edildi 

İti bu kadar sıkı ele almanm elbet
te halk lehine müsbet neticeleri gö
rülmektedir. H"lk bmıu öğl'enmek 
ihtivacındadır. 

Gazetelerde «dün ıu kadar muhte
kir tevkif ,.diJdiıt nevinden zabıta 
vak'asma benzer mücadele haber
ltti değı1. fakat yakalantln. cezala
ran, hatta herıoet ed en ihtikar snç
lulannm adlarile, sanlarile halka 
ilanı serektir. 

Sulh hasreti 

Mütareke 
şayiası bir 
şehri altüst 

etti! 
Her taraf donandi, halk 

sokaklara dökülerek 
şarki söyledi, öpüştü 

V esikasiz satı~ yapıldı, 
işi ki arin m askelenmesine 

lüzum görülmedi! 

Parü l (AA.) - Petit Parisien 
gazetesi Brükselden a1dığı şu telgra
fı neşrediyor: 

Liege' de hiç bir sebep ve maksat 
olmakcıızın harbin bütün cephelerde 
birdenbire durmuı ve umumi müta
reke jmzalanmı' olduğuna dair bir 
haber yayılmıştır. Bu haberin doğru 

CDevamı sahife ! sütun ! del 

Milli Şefin 
nutku 

Meclisin açılış günü 
söyliyecekleri nutka 
büyük ehemmiyet 

veriliyor 

J.ondra 2 CA.A.) - <B.B.C.) Rus
ynda 16-50 y:ış arasında buluno.nlnr 
mecburt n.skeri talime .başlamışlardır. 
Bunlar 5 ay içinde 110 saatlik talim 
göreceklerdir. 922 tevellütıiller kıtala
ra sevkedllm!şlerdlr. 

Almanlar 
ilerliyorlar 

Rusların ilk hatlarından 
geri ':\tıldıkları, bir çok 

esir alındığı haber 
veriliyor 

Ankara 1 (Telefonla) 
ikinci teşrinin ille gÜnÜ, Büyük 
Millet Meclisinin açılışında, Cüm
hurreisimizin frad edeceği nutka 
büyük bir ı-hemmiyet verilmek
tedir. Milli $efimiz nutuklarında, 
geçPn bir ıene zarfında yapılan Budapqte 2 (A.A.) - Düııman 

Dnieper ile Donetz arasında muhteişlere de temas edeceklerdir. Bu 
itibarla resmi müesseselerde lif noktalarda miittefik kıtaat tara-

fından yapılan hücumlarla ilk hatla. 
şimdiden dökümler hazırlanmak-
tadır. r1e1dan geri altılmıştır. Bir çok esir 

Ankara 1 (Telefonla) - Ö- alınmııstır. 
Dnkper nehri boyundald mınta-nümüzdeki 29 Teşrinievvel 

kaların düşmandan temizlenmes.i 
Cümhuriyet bayramının bu sene 

ameliyesi devam etmektedir. Düş· memleketin her tarafında eşsiz 
man bir şaşırtma hareketi ile Macar 

bir şekilde kutlanacağı anlaşıl-
maktadır. Bu maksatla Ankara- topçularının ateşi altında Dnieperi 
ya her senekinden İ:laha fazla iki noktadan geçmeğe teşebbüs et-

mişse de hiçbir netice elde edeme
izci getirilecektir. 

\.. ... ___________ .), m.iştir. --------

A merika Bahri ve 
Naı ırı diyor kı: 
« Hitlerin ve peykleri 
İtalya ile Japonyanın 

mağlup olması için tedbir 
üstüne tedbir alacağız• 

Londra 2 ( A. A. ) - Ame
rika Bahriye Nazın Cnox dün söyle
diği nutukta demiştir ki: e:Drniz yol
larını açık tutacağız, Almanyayı için
de son nefesini vereceği demirden bir 
çember 1çtne alacağız. Hltlcıin ve 
peykleri İtalya ne Japonyanın mnğ
lüp olması tçln tedbir üzerine tedbir 
alaca~ız. Totaliterliğin izalesi Ameri
kanın politikasının ana hatlarından 
birini teşkll ediyor. Amerika denlzle
rln serbestısı esası 1çln birçok harp
lere at.ıımıştır. Şimdi de Alman kor
sanlarını şimali Afümtlkten siırınek
teylz.• 
Alınan haberlere göre yeni bir Ame

rlka kuvveti Izlanda ndasma vnsıl 
olmuştur. Bu adaya en yeni tipte avcı 
tayyareleri de gelmiştir. 

lran'da 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bulgaristan' da 

Yeni kahine bir çok'. 
islahat vücuda getirdi 

..::>'-

f\ ..-
v 

- Yer alıp a ile mezarlığı hazırlıyanlar varmış, 
acaba~ .. 

- Yer alıp aparbman yaphramıyanlar olmalıl .. 

kimdir hunlar 

isyan çıkmış 
İsyani bastırmak için 

süratle İtalyan fırkalari 
gönderildiği bildiriliyor 

Londra 7 (A.A.) - Reuter ajansı
nın Tahrandaki hususi muhabiri bll
dlrlyor: Bir hafta evvel kurulmuı 
oltm İro.n kabinesi birçok ıslahat vü
cude getirmiştir. ESk.l rcjlmtn yıkılan 
ilk kaleleri polis ve b~kumandanlık 
olmuştur. Yüksek mevkiler Lşgal eden 
birçok zabitler vazi!elerlnden uzak
la.ştınlmışlardır. Parl!'ımentoya tevdi 
edilen yepl kanunda, kanuna aykın 
hareket eden polis memurlannın si-
vil mahkemelere sevkedllecekleri kay

Londra 2 (AA) - Londrada Sov- dedllmektedlr. Bu gibi polisler şlmdl
yct harbine dair neşredine haberler- yeye·ka.dar askeri mahkemelere sen
den öğrenildiğine göre. Bulgarlstanı ıedlllnekte idiler. 
Sovyetıere karşı harbe şllrü.klemek is
teyen Almanların bu teşebbfısü Bııl
garlstanın bazı mıntakalannda is
yanlar çıkmasına sebep olmuştur. Ay
nı haberlere göre, lsyıın.ı bastırmak 
üzere bu mıntakalara süratıe İtalyan 
fırkaları gönderllmL..c.tlr. Ordunun 
bazı cüzütamlarında da isyanlar ol
muş, firar hadiseleri kaydedlhnlştlr. 
BulgarJstandakl bütün hububat Al
manynya sevkedllmektedlr. 

Bulgarlstandn büyük bir et, yağlı 
maddeler, şeker, sabun, peynir kıtlığı 

' vardır. Hayat pahalılığı. yüzde kırk 
n~tlnde nrtmı.ştır . 

Almanlar, Bulgar endilstrlslnl de 
kontrol etmektedirler. Memlekette 
temerküz kamplan kurulm\lftur. sı
J&sl cinayetler olmaktadır. 

Evvelce ordu ve polis do~rudan 
doğruya. §3.hın kontroıu altında. bu
lundukları için ordu mensuplan ve 
polis memurlan aleyhinde ~ah emret
medlkce takibat yapılamazdı. İki se
ne olan askeri hizmet usulfınUn kal
dınJacağı :zannedilmektedir. 

İran para sistemi 
Londra 2 (A.AJ-(B.B.C.) Tahran

dan gelen haberlere göre İran, para 
mübadele slstemlıll basitleştirmek 
içl!1 yeni kararlar almıştır. İhracatta 
1 Inglllz lirası 140 rlyal olarnk kabul 
edllmlşttr. İranda mübadele vesika
ları tein bir llste hanrlamaktndır. 
Lüks eşyanın da listeye gireceği zan
nedlliYOI". 



Sahife 2 

e 

1 Harp tebliğleri 
Alman tebliği 

1 B. Chu1chili'in 
son nutku 

Berlin ı <A.A.> - Alırınn orduları 
~danlığınm tebliği: 

hı.gDtcreyc karşı yapılan mücade
le® oldukça. büyilk bir Alman sa-yaş 
tayyare teşeldcfilü blr gemi in~a.t 
merkezt olan Ne'W' Kasıel'e hiiomn et-

İngilterede bu nvtuktan 
§U mana çıkarıhyor: 

Sabırlı olunuz! 

miştir. Doklarda ve tezgWarda mü- Londra ı (AA.) - Siyaai ve 
teaddlt yıı.ngınla.r çı1i::m1' "f'e şiddetli --'- A !..L • bi b' 1 ° ~ o d 
fnnIAklar olmuştur. lllZQl;~ı ~rm r ~ ~ ~e~ e o 

İngiltere ve İskoçyıının dol';u sahil- kadar çok ehemmıyetlı tesırlcrı ıvll.r
lerinde bulunan ~ ıı.skcii bir ehem- dır k.i vaziyetin bugÜnkü durumda 
mJyetı olan teeısata dn hlicumlar ya.- faraziyelez ve hatta ilı.timal ve İm· 
pılmı.ştır. 1500 tonllAtoluk bir t1ca.ret kllnlıırdan bahsetmek kahil değildir. 

emls1 batınlmıştır. General Wavell"in l..onc:lrnda yaptığı 
Afriknnın şlmallnde ııa.va.ş tayya- - _, _ _ı__ _, W 
!eri Tobnık ctvannda bııbman bir g6ruımeıcr~ sonra gen=uı •· 
~ ta.rurgAhma lO eyltlde mu- veH ile Keneral Auchinlek aııu11ula 

flakıyetle hfıcm etmişlerdir. yapılan görüşmeler, bir mıken te
İnglllz bombardıman ta.yyıı.relaıi tebbüs muclesinde 1teDd de bazı 

dün gece Alma.n ~oda ve Baltık tera.llı"\u k.aycl~r. Fak&t 
byısındnki muhtcllf şehirlerin ika- Rıısynnın cenubunclalci Alman taar
metglth mııhallelerlne yancm ve infl- nl%Unun inkiş.-tflanrun malum olma• 
IAk bombe.lan atmışlardır. Siviller · ebc:bil bir ·1ı. da1ıı 
arasında az ölü ve yaralı vardır. Mü- ~-~- s ,_. 

1 
e :el ilmı btar ı.h~ 

tenddlt evler tahrip edilınil veya. ha-~ ~eoep er <10 ayısı e, una~ ı 
ıara uğart.ılmıştır. lt"Uha.khltır denemez. 

Berllne hücwn teşebbüsünde bulu- Bundan dolayıdır ki hiitaewon Lon 
llAll birkaç tayyare gerl d&ıme~ dıadab inb'b rudur: OıwcWll'in 
mecbur edllm1.ştlr. son nutlrundan, asli.eri TaEİNeti baLis 

Gece avcılarmuz, ta-ryare dııU1 ve me:nuu ettiği nisbettıe evvela fU 
)Nıhrlye topçumuz iiç düşman tayya- d • _ ,_ _ _ ,_ , ,,. _ d eo -b ı -' 
_ _. dn- r,,..n_ etaı 'f"Ul'•.-nı.llMI; ıazım. ır: ~ 16 ı w· 
"'""" W"l"rm-~w. me1s ve Hiderin oimcli hala dinCle 

ltalvan tebliği tutmak.ta b.dtmeuğu ~ebbü.ü al
mak için mı elverişli zamam bekle-

Roma 1 (A.A) - İtalyan orduları melidir. Fakat bu zaınan gdjnce. lRı 
umumi kn.nırgılhmm 486 numn.roh fırsatı kaçırmamak laznndır. Yani, 
kbll~: hazır h:tlunmıoJıyız. 

şımaı~ Mrlmm ~~ Al 1 k k 
Marsa M:ıtruh'ta İngiliz antrepola- man ar nut u pe 
rlle askeri hedeflerini muva.:ffakıyet.te enteresan buluyor 
bombalamL11ardır. n __ 1• I (AA) rL ___ ~ı_"l" 

Alman tayyareleri denizde blr düş- Dıa" m . · - ....-~ ın 
man gcmlslnl ve Tobrukta rıhtımları son nutku Alman «iyaat malrfiHeriR· 
bombardıman etmişler ve ticaret ge- ce e.ııteresan tela~i ecL1mdıı:tedir. 
mllerlmlzdcn birine taarruz teşebbü- NutUk fng.ilterenin aM:eri, aiyaei ve 
sünde bulunan Blenhelm tiphıde bir ~e vaz.iy.etleri baklmwlan bazı taf. 
düşman uçağını düşürmüşlerdir. ailatı ihtiva etmektedir. 

IngHlz tayyareleri Blngazi ve Tra.b- Almanyamn C:Jurumuiıôan tama· 
hıs üzerine akınlar yııpmışlar, oo:ı men bihahet olan Glırcllll'in Gzzat 
~~ak ve evterl hasara uğratml§Ja - İngiliz h.a.lbna k.arıi pdc m•üt bir 

Mutaarnz uçaklardan biri Trablus- mev1'.ide oWuğu anlatılmakta'dn. 
ta alevler içinde, diğeri de Blngazldc Rusyaya yapılııcaJC yardım na1tlön· 
düşürülmfiştfir. Şark! Afrlkada müf- dald Churclüll'in l::ıeyana.tı Rı.pyayı 
rezeı_erlmlz dü.,.<mla.n hatları içinde cü- avutmaktan başka bir ,ey deiildir. 
retkanıne keşlt hareketleri yapmış- Zir Ch ı_ !11•· ·h· t ~ "b' 
ı rd a, urcn1N ın ı fttT e .. ~ g:r ı 3 D~ akşam Slcllynda havıı. mey- f ngi)iz. kara ordusu tecriibeeiz bir 
danlanmızdan birine alçaktan uça.- kUçük teşekkülden b~ke bit ey C:Je
rnk tnarnız eden yedi avcı tayyare- ;(ildir. 
.sinden mürekkep dil.şman kuvveti üç İngilterenin jqesjne gelince sulh 
tayyaremlz tarafından ttı.rşılanınış zam81lında günde yüz bin lon iaşe 
'fe d::ığıtılmışt1r. Bunlardan biri dil- malzemesi boşaltan 1 SO gemi li-
şürülmils ve Funta Scamnia. açıkla- l · · d B - · b 
tında pıırnşütle denize atlıyım {>llO- man.ann_:ı ~y~ u. u~n ~ u 
tunu kurtarmak için gönderilen Itaı- geyn mumknndur. Gemı nyıatının 
ynn Kızılhaçına mensup bir uçak azalm 1 hakkındaki Churchiil'in 
duşmanın yedi Hurricane tayyaresi- sözleri doğrudur. Zira İngiltere Ji. 
ntn tanrnızuna uğramı.~sa da karnkol manlanna eskisi gıôi gemikr işleye
vm:ifclerlnl yapmakta olan tayyare- memekt~dir. 
lerimizin vaktinde müdahnlesııc hns-

ı '1'eşrinievvel 1941 

Sabahki Baberler • 
ı ve 

eni 3 kar rname Okul kilapları Hava akınları 
• ,Al· 

1n · iz tayyarelen aft' 

Yeni hir ücretli iş mükellefiyeti 
ihdas edildi, Pamuk ipliği fiyatleri de 

değişiklik yapılıyor 

m.aııya, Alman ta1Y jııde 
leri İngiltere iiZer 

uçtular 

Dün g~ 
Londra t (A.A.) - tin <' 

lngiliz tayyarelerinin Stet el ~· 
:Ankara 1 '{Telefonla) - Mawf Haml>urg hedeflerine taarf\1% dol" 

ll.ll_L!'I• B. • S"t. 'fitcel, kitap Ch burtı ·ycguı .t-m leri bildirilmektedir. ~ ~t· • 
.Ankara 2 - Mllll korunma kanu- Fark satım lehine 2G peza leYa 1 lcu- meselesi hak..lunda son gü.nlercle ya· ları da bombardıman eclilın ok lııS" 

nuna ısttnaden bugün 3 mfihlm ka- t!U.Ştur. Bundan ~ ntsnndat çı:knn pdan ~ münase&tile beyanat· Bttlin 1 (A.A.} - Bir çl ıi ~
ramame neşredilecektlr. mrinc1 ka- :l1st.ede zltredllmeyen Çtıkıım9'a yerli ta 1mI ottur. Maarif Vekili, An· liz bombardıman taYYare ~ de1"° 
ram eye göre bacilnden itibaren. Sl cln.a pamukltmndım Dat '9e Tcm.cı l:anı., l.tıınbuı, Err:uru..,.. Diyarbakır, r,ece Alman körfezi ve Balt 1~ vil~yet ve 1 Jcaz:a merkezi QahWndo mallan da.bil ohn.ak bre kaPl malı Trab'zon, Sivas, Sn'T'........ Adana, z.i sahillerindeki bazı ~ehirlcre J,Oııı' 
Y&IMlğılnr el konaoa.ktır. Bu vntyet- lçln :Yeni J%steye 54 kutu§ fl&t !ton- a, Afyon ve lzmiıd.e bulunan ruz etmiıJerdir. Atılan yan~ıı ~ 
lCI' ve kaza. ~nhr: +_.___ muştur. Bu ruu 4 nı.n lKJ. den W- n 6vkrinin kitaplan dağıtmak bala..Tule ı'n.EiJ•uı bombnla.r il 
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L•f' 

:.iline, Kırklareli, Tekirdağ, ~wıı- baren metdk'. Teıslim edilen puıuk- _ı_ • • ok 1CoJ le d~-· ··J" UKı 11'"' 

bul, Bursa, Bahk.esir, Çanaikale, İz- ıa.r ı tn de f:ırt naal'! d!.kka.tıe alma- . ?- llf.l ç ny Ji!r ~~ evler hasara uğramış ve 5!." ~e 1-: 
mir, Manisa, Aydın, Afyon, EskLşehir, ~- ~led~ten NCVa ezdhnle demittır den bir çok kimseler ötı-U~ tt"'~ 
Kftta.hya, Konya, Nf!de, Kayseri, Sr- 'O'çüneti ıca.ramame iş m6tellettve- lıii: ralllnmışhr. Berline taarru:ı:a ııı~ 
vas, Yozgat, Tukat, İçel, Seyhan, tine dalnilr. ,KoordhıMyon heyeti cBugün tab'ı bitmemi, kitap yok- hüs eden münferit tayyarelcr,

1 
.. ~ 

Mardin, Ur!ıı, Diyarbakır, MOI, Bin- mnn korunma tansuna MUnect?n tu. ıYalıuz. ilk ve ...ta oWlltinıı ga· re dali bataryalannın at~ 1 vd~ 
göı, Erzurum, Ağrı, Kars, Trn.bzon, Ereğli köm1ir m~ne 1' mt>kel- me.lede ilenin mantık ldtat;ı, biri püsk.ürtülmü~tür. Bir tayYare 
Van vnt\yetıerlle Polatlı ~~ L... ıetıyetl u.culünü ıı:.,,mtı§ttrr. Kömfir. er 1'0ntisyoaııınvn li.a.darııın rülmürtür. ,..-~ 

Bu mahallerde eDerlnde 3"'Vat:.• .., ... - tesbl s• .,"'-
hmanlar 10 gün i<;hıde Ziraat banka- havz:ılnrmdıı. çalışra.n ameleler t gare yeniden lcitap ya.zdınna :ıaru- Londra 1 (A.A.) _ Dusıe':iı' 
M ŞIQbe nya ajanlarına, bulunmazsa. edilen fazla eaaUeMe ~alışma.ya. mec- reti:nden diğeri de felsefe terimlerini İngiliz tayyareleri tamfınd~ Jcııd.., 
kaym.akmlar b~ame verecekler- br tutulACaklar ve çalıftl.ft.ıklan sa- bVeim orta '*ul ve Jiee tedrisntın'c:la üzerim! yapılan akın "imdrYc ıııtıı" 

.... ~ Bank ta f at mHc.tannea da l'uıla OcPet alacak- ,_: _u __ ~-- •--·--• '-•- L_, ,. t& 
dir. Yapağıltı.r .,.......,r ra m- tardır. Ja1DAJHW1S1 wr;mu«c 11Y41r!"' ou- nme 1:Mı mühim hedefe yapılan S ıı P!' :r .:.ı~~ir~~~ ~ ~cı:t Bundan b6$n bu mıntakalarda na.- ee.tlmıe_k ~ON1Kl&ıı, ~ bft.tml. larm en şiddetlisi oJm~tur.. tıs?' 
fabrika ve bn.alltbanelert ellerlnd kil V'llSlt.'llanna. da. konu.la.n çalışma mamJfbr.> l tem lngiliz tayyarelerinin hır tJVl'ff" 
mevcut yapağılan lşlemete de-.m mfil::ellefiyeii şimdi daha. zi~ ge- Maarif Vekili, stanbul aibİ biyük le yapılan bu akın tam bir ın )ıı~ 
edeceklerdir. şu tndar ki, miibay;ıa. nlşletilmtştir. -.. nt-'ı'edeorcle obl k.itapla.rnn yok kiyet1e neticelenmiştir. A~ırılnnn nıerf 
edildiği ten~rbıi? bildirilen mJktar Devlet orman ~e ~- ~n 'Wr Mç sebep olduğunu Rusyaya tnarruzundanben Jıt~ 
Jşlenemez. ~fl memUI', ,mü ve müı5tah- baalarclan büıinci.in.in cıliul lM>ope· taarruzlarını bilhassa Stettin u 

2 ncl kararname el konmuş olan slllerle bu işlerde ~ı.,a.bllecek kabi1l- uıtiflerin.in - pcfİD pua nnnek d efsjf k d' f' 
pamuk 1pliklerlne ve~ fiate Jette l'&tandaşla.r 1icret.l1 iş mf!.kelle- kanuni mechariydi k.arossında - e t etme te ır. ~ti 
dali'dlr. Akala cinshıln fiatlcri birinci ttyetbıe, nıı.kll vaıataıan da ucretH lcitaıpl.n melt ldıku.ı .. dört lngilterenin gittikçe fail• ;,,ııf' 
c..tm 65, ikinci clııııs 62, üçüncü cins 60, ça.l~n. mükeDefl:petine tılM>i tutul- ep ... açı uç ·~ da gönderdiği tayyareler 

1 
~-ı!f 

dansincü cins !Hl kuruş olacaktır. maktadırlar gün 80nm "V"CZmege başlaması, dıger gelmektedir. Bu itibarla A ıf1" bl' 
-

__.... ________________ .________ 1;ir iebebin de talebe veya velilerin .. ·_ı· k nrptll•· 
mutemaaıyen şar tan ve g 

1ıusust kitııpçılarmda kitap atama- va taarruzlarına uğrayacaktır· 

DENiZAl.:.TILAR 
ilk denizaltı 1777 de Amerikada 
yapılmıştır. Fakat bu silah ancak 

umumi harpte müessir 
kullanılmıştır 

smette 

lan olclağuau ıöylemiç.tit. f ı 
Kitap liailerin-e temas eden B. ngiltereye taarrU . /J' 

Hasan - Ali Yücel demi..;r ki: Beri" J (A A ) _ K.uvvetlı fi r• ın . . f ·ııcr 
cBu yıl kitap 6atlerinde, yalnız kü- man teşekkülleri dün gece .n~ıır'1' 

çiii:: n.iabettıe bir artma ne bamnm nin fark sahilinde mühim hrr __ , ,~'ıl· 
temiai .içja DCTle-t, biitün iml::anlar- iaşe Umanına taarruz etrl1JJ'r11rı' 
d.n İatilade -..it ve memleket n- Memnuniyete şayan rüyet tı11~ ııV' 
M-.. ~P ~ gelmesin diye dan i~ti.fade edilerıek yapılan !J6111~ 
yk bi.let"Ce La fedakarlıkta baha- CllWlsmda filolar mütevali . çoJ 
rnuştuı-. Er.va ve ivıçilik .Fiatlerind~ helinde taarruz etmişlerdir. Bır ı1l~ 
araş g&:ı: öcıÜJl.e alınuaa, Devletin yangınlar ve !!İddetli inf:il&klad ~ 
okul Jtitaplari için bu nisbeti yiilt.clt· ~ede eailmi tir. lskocyad~ ıı 

Son zanuı.nlardn denlııaltılann fıı.all- lcaranhk buınc:ı, New-fron.dde harp memek" lmsueunda ne derece titiz ~hir bombar<:lımnn eclilm~bf· ef.'' 
yeU nrtnuştır. Atıantlkte Alınıı.n, Ak- gcmls!ne dilği'u ilerlleme~ bqlamış dııvranClıği 'Clctbal göze çarpar. Londra 1 (A.A.) - Hnva .. ıı ııı~ 
denizde İnglllz denlzaltJlan kafllele- ve gecenin kıuı:mlıklan anısında: BGtiın vM&ndaşlarıma ıunu hahr· retinin tebliği: Dün gece <l~~·# 
re taarruz ederek hergün mühim za- - Klm o? sesi duyulmuştur. latmayı nzife bilirim, ki talebe tayynreleri İngiltere üzerind~. ıı f30' 
yiat verdiriyorlar. Tnhte1hah1r süvarisi Glassel bu su- -0ltm Ç;_Oculdarina her güç}ü1tt:c oldu· bfr fuliyct göstermemişlerdır •. 111~ Tahtclbablr ha.rl>l, yeni bir feY de- ale cevap vermiş ve monltorn kırk w • lesirKI d bir nunln berabCT lngilterenin şı "' 
~lldlr. Denizaltı 1777 aencslnde Ame- yarda mesafeye sokulunca, d~nn ;guoJu w ' w P mC$e e. \ · p.rkisinde kain bir sahil mıntnlt11• ,.,J• 
rl'ka istiklal muharebesi esnasında, gemisinin güvertesinde bir zabit gö- z ga ugradıklan znm n llk aş· ,;11.-

1 kı · k 1 •-1- " • olduk~a "'iddctli bir taarruz .. • tı!t ilk defa olarak mevzuu bahsolm1ı11- rünınüş, fnkat Glas&el'ln lı.ttığı b r vuaıacn Jl'Yı .-.,.,. o u JOflTe nmır· ır 
tur. o tarihte Amerikan ordulan kurşunla. yere serilmiştir. GlMSCI, laıid" . Ve1'i!Jjk verdiği emirler ve m•ııtır. Hasarat pek büyüktur. dıf• 
mnğllıp olmu.ç, İngiliz fil06U Ncvyodt tahtelb:ıhirl. durdumıwı ve torplllnl · rJa enları bütün bu güçlük· miktar yaralı ve bir kaç iil~~~ıif 
limanını abluka eWJılçtl. diişman menitonı.na endaht etm.Lttir. üii yıeneeek tdftlcle vasitalandırını;ı Bir düşman tayyaresi düşu 

işte o :reliı.ket günlerlnde Davld. Toı:pll, düşman monitonmn çarp~rak ~ma-k.tn'drr .. r. 
Bushnell namında biri bir den!zaltı müthiş bir hıfilik " ulmn)tur · Infi- • Rodosa hava akiıti 

1 
... 

ya.pmı.Jt.ı. Bu denlzaltmın ndı Turtlc lft.tın §lddet1nden D:ı.vldln Wı.tmaaına ıV 

• ldl. Denizaltı, içine ancak bir klp ramak ka.lnuıtır. Ayni :r.amanda mo- Profeso··rı·u· ı·mıı·h·anı Kahire 1 (A.A.) - 26·2? t;, .• as e 1 nlabll1ymdu İşte David Bustmell bu nitör efradı, tairteıba!ilre §lddetıl bir gecesi Rodos limnnındnki tesı!lll ıflıV 
tahtelbahlrl~ Eagle nnmmd:ı.ltl İngl- ateş açmışlar ve 13 isabet kaydetmiş- fabnk:alar tayyarelerim\zin hücıı .,g! 

t::ıne tayyaremız kurtulmağa muvnt- Sulh 
fa.k olmu.oı, düşmanın fkt tayyaresi 
nlcvler lc;lndc düşürülmüştür. 

İngiliz hava kuvvetleri, h~ bir 
tebllğimlzde bllcllrlldiği veçhi.le, ta.y
ynrelcrlmiz tnrn!ındnn ağır ~ıı.tL-ı: 

ıız harp gemisine taarruza cüret et- !erdir. Bunun iızerlnc Gfussel, t~n- T e ,. 
(Baş tamfı 1 inci sahifede) m~r. Turtle'un ön tanıf'ında bir lam denizaltıyı batırmak 'Ve denize Profesör mebuslardan na maruz knlmatır. aarruı·r1' ,, 

burgu vardı. Denizaltı düşman gemi- atlnınak emrini vemıl$lr. Gl:l~l tle sında fevkalade büyük bir _infi ıı 111(. tnrdcdlldlkten ba.şka, geçecekleri de- olup olmadtiını hiç kimse nraştırma
nlzde harekat yn.pmal.."ta. bulunan .ğn ltizum germcclen bütün şehir he-
dcnlzaltılnrımızm harelruta. 1.şf.iı1i.kle- J • h lL del ~ ..... esi d id ,..__ __ ,,ı.-._ • .._ men şen enmlf, a .ı;: cad erde ko-
n .,..y n e yen en .. ...,...rıı "l'• .... ur ... ... .. 
:tardır. !uşmaga, oy:ıuımaga, şarkı soyleme· 

Den12altılanmı.zd::ı.n bei1 dü.şıoo.mn ge başlaml{'hr. PencerelcrCJe b.:yrak· 
muhakkak surette Ud cfuruta.mmı lar görülmüş Ye kahvelerde şarap su 
torplllemtşierdlr. gı"bi ak'mağa ba~lamıştır. 

Finler 
Petrevskoi'yi 

işgal etti 

Halk mağazaları ;İstila etmiş ve 
rdalı devrinin yeniden avdet etmiş 
,okluğuna l::ani olan İ:Jükkiinlar ,,-es!
Jc'a bile aıamağa lüzum gönneden 
....a..nnı Ahta arzetmi!llerdTr. Bu 

diıli1c havuanı nasıl karşılamak la
·..mı gcJ<liiin~ tereddüt eden polis
ler de kendilerini bu hah~ kaptır· 
ımolar Ye haDCn çılg1n scvincini dur
darmalC için hiç b;r şey yapmamıı· 
lardw. 

,, .Mşam olunca da ışıkları maske-
~eğe aıbk lüzum kalmadığından 

JrAldar donanmış, fakat fazla ileri 
Helainlü 1 (AA) - fılcteşW ~-ini Firen resmi nıahmlar işe 

J>irinci cünü saat 4,30 4a Pin bvı- ~ış bUnwı fizerine n1sbi bir SÜ· 
• ~tleri Petrevski (Petr~) Wh kaim ohnuıtur. 

Belediye dairesine 
Finlandiya bayraiı 

asıldı 

~ merhz:ine pa~r Te Be- Şehrin hl lDr insan gibi inamdığı 
tıdiye ~ dairesi üzıerine ~ ·a miterft:"e haberinin yalıın oldu
JaTraimı aım.P.rdrr. k2 99lc haııin bir tnt2da öğrenil~-

sine hücum ettiği zaman bu burgu ne topçu neferi Sull1vnl kurtnrılara.k j lıilal eden yerlere .ı,nütendclit yangınlar vukubulı:n° r1'P 
teknesini delecekti. Denizaltıda bir esir edllmişlerdir. Fa.Jmt rn!'tk.fnist, ~~r • Bir hükum t dairesi tnmamile tıı. ıttf 
bomba da bulunuyordu. Bu bomba, s::ınt kndar yüzmüş ve s:ı.p .raf;lnın co· doçentler tayin edilecelC ıcıdnm~r. lngiliz avcı taY?·ar; ..,e 
burgu ile açılacak deliğe konul::ıcnk rünen denizaltıya. (ıkrnı.ştır. Pllot, büyttk bir faaliyet göstermı~k J 
ve p tlatılaccıktı. J ~f~ii. tahtclbahtrdc bu~un~yordu. Bu hava muharebeleri esnasında bir ç ti 

Tahtelbahir den*mı derinliğini ölç- ıkı arkndnş, Chıırleston n. salimen av· Aakara J (Telefonla) - Ankara .I" 
1 

. • . ddi h"~ 
mek fçln bir kumpası ve b~ka bir det etmişlerdir. Cenuplular da bu yiikadc okullerınaa J>Tof..&ftijk C4ien r:ıo;ıman ryrare ennı cı 
Aleti vardı. Bu 1ki cihaz, ta.ranııkt.a müddet tarfı_!lda boş dumıamıı;Jardı. melmslarin mdlual · -..zifeierini u ratmıs ar< ır.0 • _ 

görünmek için fosf<>rlii idi. Turlle, Aralarındıı yüzbaşı Bunley tıa.'llındıı. profesörlüklerine tercih euikleriai Bardıa lımanı 
İngiliz F.ııgle hr\11> gemisine taarruz ~~:ı~~~~ ~~:1!11:1 Bu ı:~: biJdirmi,tim. Ankara yülis~ ~a- bombalandi .:a 
etmiş ise de bu.rgusu, ahşap tekneyi ..._ · nnda -'· k J ~ri~l 'd La1" 
delememlş, bomba patlamış ise de telbahlr, ı;igar blçhnbıde ve on~ üç a_.,..... ~ aa ~ro C?e o- Lo.dra 1 (A.A.) _İngiliz ıır J. 
kuvveti az olduğu cihetle, büyük bir n:etre uzmıluğunda demirden - kuçü- çentl~ ta~len y~p~cakhr. Do- kuTVetksi, Trablusta Bardia )iı1lll~ 
hasar yapamamıştır Turtle de deni- cü.k bir gemi ldl. Geminin guyerte- çentlenn h.. 1c,..,ı hO mabatla d . "dd I" suret{ 
u daımak Slll"Cttie baunımaktan sine konulmuş etraıı camıı _1ık1 kuıe. öMimüzcleki ünl-etıd im4'lt . ee· .ıre t.a?YAr~ !11ey anını §•. a ıbt'OıiCJ 
lcurtohn~ur tarassud mevkii vazKeshıl gorüyordıı. , ,. a e an 1e beırtbar~ıman _ etmış ve 

• İn O tarihte yapılan tahtelbahirlerd~ cpolannı yakmışhr. 
Bashnell'ln bu muvaffa&ıyetl gl- komprime hava depoları elektrik 

Terim kılaVU:51U 
hazirlandi 

liz denlzclleri ar.ısına de~t salmı.t. motörlerı ve hava tulumbaİan yoktu. 
Amerikalılara da cesar~t venniştir. Tayfa. ancak geminin içinde bulunan 
1777 se~s!nden tam yu~ sene sonra havadan Lstırade edel>Ulrdl. Bn suret
~ b!r denizaltı bir harp gemisine le cenuplular altı teşebbüste. dü.şınn~ 
hucum etmiştir. Bu tan~ 1863 se- na hiç bir darbe lndlrmekslzin 37 ge- Ankara 1 (Telefonla) - Llselcr
neslnde Amerikan dahllı harbi esna- micl lraybetm~Ierdl. Fakat Hunley'in de ve yüiı:ıek mekteplerde bilfttwıııa 
smda vuku bulmuştur. Cenup eyalet- arkadaşı, Dixon altıncı bir mürette-
lerl konfcd~rasyonu ordulan Char- bat t.eşkll etmiş ve Husaton!e ahşap teıim meeelesindeki aynlıaldarı gi
leston şehnni nı~~rn. ediyorlardı. korvetine taarruza karar ve~tlr. de:rmM: malc.adile Maarif Vdııakli 
Cenup orduları, bır ~ene sonra tam 17 şubat 1864 tarllılade altı ta.yfa ile Talim ve Ted>iye dairesi c;alıfJll,8ıla
bfr bezhnete uğramışlardı!. Fakat 0 beraber, Hunlev denlzaltL~na blnmi~. rına <levam etmelıtedir. Bu raabat-

Prağda yeni 
idamlar 

59 kİ§İnİn idam edildi il• 
bildiriliyor 

tarlbte cenup eyaletleri donanması, düşman korvetmln teknesine ya.klaş- ı '-· ı · 
hlll mukavemet ediyor, şehri n:ıuha- mı.ş, ve bir dakika llODl'a. şldc:letll bir a oır tCTim kı avuzu hal:!rlanm.lf*ar. . . ~ 

Kırımda 
vaz~yet 

sara ediyor ve bataryalan §ehrin le- lntllfı.k duyulmtı$ır. Düşman gemisi Haber nrildiiine göre ilk, o.ta ft Lıo..lra ) (AA.~ -. f: 
1

",;,1 
Alnıanyanin aulh teklif tlbUmlannı J'?tmağ'a ~ıyordu. yavaş yavaş batmlfiır. Fakat ırının- yiik'ıeli mekt~pler<Ieki terim aylın- ~n INıDerlere s0 re. l:M.ıgtiıı -' 

1 ı.tmenel 1863 ta.rihlnde Little tan a~- yamlanan Hunley ta.htelba- lıklan Jtet!i olarak ortaı..._ l:aldınla- ıd.aınlar yapılm. ı~.br. Prag n !;":.,. 
ettiği doğru değil Davkl nammdat1 Wnei Amertkan hlrl d~~ JlkAnndan dalla. evvel deni- cslrtir. '-' divanı Larpılermm karar~ ;,7 ;,:f 

Bad•p"'!le ı (AA.) _Almanya denlll8ıtw, ta.ptaa Olasııel de dahil, zhı dlblnl boylanuftrr. idam ecli.lmi~r. idam olanaıala~,#' 
ndan .ıJL l'elliflen· yapıPıg"' ·-a 1Qinde di5rt ta,yfa bulmıduğu hal!iC İşte tahtelb:ıhlr haminin hakik1 DeYlet koneervatuarİna yalnız 1 O Jd!linin .ismi neşredlbmtı 0 

-· kOllfederasyon 1llo8ll amirahnın ra- menşeleri bWllardıi'. Bund&n dahıı. 
&ir- çıkan Wierler BucLıpC§te· de t1p oJdağu New-İı'Oı:ıılldes'e hücum evvel 1203, 1372 tarthlerlnde de tah· yeni bir muallim tayin 
~ra.aznil.e uıl.ü: olarali liarıılanmalt· etııı1$l.r. Bu luı.rp geııW:i oı1a bil- ıelbahlr ln.şasına. ~üs edilmiı Ise ıT eeyyüd ebniyen bir 

habere göre Alman 
parafiitçüleri indi 

iadır. Gazelder Alman klk.~bini ~ yüklükte 1dJ, kalın bir zım kuşağı ve de esaslı hiç bir muvaffakıyet elde edildi 
~rUML kOymakta ve Ruslann ağır toplan Tardı. '.Pahtelbahitde edJimem~tır. 
inul'avemctbıe rağmen J\lnıanya ile hasmının hakkından geıetıtiecek bir İlk hakiki tahtelbahir, 30 m::tyı:; Aakara 1 (Telefonla) - Bayan 
müttefiklerinin bütün ceplıleler<Je §Qkilde inşa. edllm1.ştl. Sigara bl~l- 1889 tarihinde, azamı bir ketumiyet Saadet İkesua Maarif hesabına 3 
ı._ı_. • mlnde fıstü demlrle kaplı, bacası pek jçinde Tuclon tersane&ııde denize in- sene "Almanyada opera tahsili yap· A.nkanı. 1 <Radyo ~tesi) - Be- JMTnJi b:ı:anacalttannı yazmaktadır. atA~rr, ...r.vertesi ""'vet dnr otıı.zı 'VC dlrflm1 .. '. Adı Gymnote ldl. Plfuılan-

~ ... ..,"_. "JW tıktım sonra memleketimize dönmüş teeyyüd etmıycn bir habere &:öre, mavi 1'.00ge boyanan Davld tahtclba.- nı mühendis Ramaoottl hazırlamıştı. 
ı ·ı· ·_ı J - • d ve Devlet Kon~rvatuarına muallim ynnm:ırlamna, Alman para.fÜt- ngı ız aua arı üzerın e hlri sür.ı.tıe scyredcblllyordu. Gymnot 20 metre uzunluğunda, l,GO 

~rl lndlrllmlştir. ·_ı~! ~!.J J Bu küçücük tahtelbahlrde, içinde metre genişliğinde sigar blçlmlndc tayin edilmiştir. 
Londra ı CA.A.) - Unit.ed Press: uu ucuıen tayyare er .yüz libre barut bulunnn bir kap bu- büyücek bir tahtelbahir idi. Mürette-

;"Ctll mahfillerde EÖylencllğl.nb Londra 1 (A.A.) - lngi}tere lmı1!JOrdU. Bu barut dolu kab, çıık- bat dört kişiden ibaretti. 
~ Almanlar Kınma giden ber- harbiye nezaretinin bir tehliği mu· maklı birçok sllMın bağlı ldi. Bu kap, Gymnote, mütehassısl:ı.r tarafı
sıhta Perekop'un cenubunda. 7 mllc h&rebenin bida et:indenberi l~te:re gcmlnln ön tara!ında, amudtvaziyet- dan bugünkü denizaltıların hakiki 
Jakın bir ilerleme kaydetmt,lerdlr. ai:lala 6z . l t d fj 1.: te on metre uzunlukta. bir direğe dedesi olarak telükkl edilmektedir. 

Nelson tamir ediliyor 
Algcziras 1 (AA} - Emin bir 

menbadan öğrenildiğine göre lngİ· 

xa· demeli? 
Bugünkü sanata Clair uzun bi~ 

tahmin makale.si yazan bir saJıD 
muharriri yıızısının bir yenna;: 
cYoksa o aczin maJı,,ulü olınn ı· 
ğı gibi müşkülden de bir firıtr 
değildir.> diyor. .. 

Herkesin türkçeye yoeni ~e oı 
kelimeler katmağa çalıştığı f 0 

sırada cmüşkülden de bir firıırP 

Poltnva.'nm 7.aptmdan sonra Al- " e.nn e .8~:1e 8 :~atar- bağlanmıştı. David, seyrederken t:ıa- Ma.ıı.mnflh bu denizaltı hiç bir harbe 
manlıınn Harkof'u ve Donetz havza- yr.lannın -ate§l1e ~uşurülen duşman rut d<>lu ka.p, svyun iistünde kallyor iştirak etme~ ve tahtclbah!rlerln 
ıs:ını tehdit etmekte oldukları teslim tayyarekrinin aaei:Iini:ı 600 e l>aliğ ve ah§M> bit takım tertibat an.'ftZin miicssirlyetinl görmek için 1914 bar-
edllmettedir. olda!una bildirmektedir. P&tıaınruıına mAn1 oiuyordu. Davld, blnl beklemek icnb etml§tir. 

liz Nelson dretnotu tamir edilmek 
üze~~ y~d.ekte olarak CcbdüttanğalL 
getırılmıştır. 

dememeli; 
«Zordan kaçmak> 

demeli! __ J 
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l\ö ~PriicM, vapurlarda gazete sah-
lıt- ilQ ber ıeyden önce ve en fazla 
İltı Ya.bann mecmuanın ad1nı ba.
ı_.J<>rlar, Bunlann yerli mecmua· 
ı. ~ fazla "ahldığı qi.kardar. Faz· 
~~ görmeleri de botuna de
~-:· Her halde bir ihtiyaca cevap 
~ orl~. iyi buılmıthr, giizel 
~ ~eri var, içinde, okuyanı 
)~ar edecek basit malUınat ve 

t r bulunuyor. 
~ llıilizce, almanca, fransızcalan 
t~ hu rnecmualar çok açık propa· 
!1ıi1J • befriyatıdar. Zararlı defil, her 
~~~endi reklamını yapıyor. Hal· 
,~va dağıblmuı icabeden bu 
~ ualar, propqanda kokusu ol· 
~diye, para ile aablıyor, fakat 
._ Rağbetin bi.r sebebi de bu ol· 

terek. 

.ı.~" •atqa bakarak kendi mecmu
---unazı dÜ§ündük. Çıkan, batan 
~alardan hangisi bu derece 
~~affak oldu? Hiç biri. Bunun ae
.. u.; Yabancı nqriyab harıl hani 
~ &n Un.illerin tam tenidir: Fena 
~ kı, resimsizlik yahut aktüalite ol
\' an tatsız, taklit ve eski resimler. 
~"aırı, emeksiz yazılar, yahut muğ
ll•~ faydasız tercümeler. Sonra da 
...... ılık. 

taı~_ll rnemieket, bütün teknik vası· 
~ İrfanı ve elde mevcut unsur
'-' e, Yabancıların propaganda için 
t~ek~te soktuktan bu baait ve 
~ tüzel halk mecmualanna reka· 

edecek bir ,ey çıkaramaz mı? 
"i liÜlc\unetin muhtelif tubeleri, ay-
11_, ln.Juatla bir çok neıriyat ya
iıd J.r. Hepsi masraflıdır, en iyi ki
!'ilir a bıuılrnıştır. Her tarafa gönde
d .. • fakat içini açıp bir okuyanı ol· 
J:.tu'-da. fÜphemiz var. Bunlar ınİ· 

\'e kimin içindir? 
n··t·· d u un bu emekle!' ve masraflar-

-:: bir kısmı bir araya toplansa, 
l>i) l>a ha memlekette de herkesin, 
~assa halk kütlesinin okuyacağı, 
ıı._~le, merakla, alaka ile ele alı
lı~ bir mecmua çıkamaz mı? Hiç 
~0ı>agandaya muhtaç olmıyan, ol· 
f rı milletler bu zahmeti lüzwnlu ve 
~-l'dalı buluyorlar da bizim kendi 
.._'rıdİnıizi tenvire ihtiyacımız yok 
.. ıtı? 

it\'~~ .. vardır sanıy?ruz, ve bun~ 
11rnkun olduğuna manıyoruz. Hıç 
~~a gitmeden, yenilik yaratmaya, 
)'ada çalışmadan yapılanın aynını 
l 'nrna.k '-~fi Bileni ve idare edebi-eı-· Ka • 

1 arayıp bulmak ,artiJ.e. 

, Ak~amcı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JS!!COK HABERLER 
~~ Mıntaka Tlcaret müdürlü~. 
tU ıpıert tarafından çeltllmiyer<'k 
~tiiklerde blrikmlş olan lthaH\t eş
aı.~_ndan blr kısmının toobltlnl dün 
~~nı blLinnLşt!r. Bunlıır bugün ve
tıı Yarın llftn edilecek, n>·nı zamanda 
'l'~ 8ahlplerlne tebligat yapılacaktır. 
~ Uğ tarihinden itibaren bir hafta 
8l rrıncta malını çekmlyenlerln eşya
teda1lakadar makamlarca piyasaya ar-

lecektır 

lta~ Be:Yoı:;ıunda açılacak Fint müra
lca e burosu için Deyoğlu kayma
llu?lllığınd bir oda lıazırlanmıştır. 
ıı~ ro bu ayın onundo.n itibaren faa-

etc geçecektir. 

ka '1r Dün saat ı ı de Galat!'lda A7.ap
"a Pıda Yolcuzade sokağında B. Ycr
lta llt Ciz:rnec!yan'a ait kauçuk fo.brl
ta sından yangın çıkmıştır. Bir mlk
sa r kauçuk yanmış, ::ıteş fabrikayı 
rı.rn1~d~n itfaiye tarnfından söndıi-

nıu.ştur. 

~ı~ liarblyede Slpahlocağı mutfa
"c ba Yangın çıkml.'J, mutfağın çatısı 

nğdadlleri ynnmıştıı·. 

cı: Rirkor adında bir çocuk B:ı.bıl\11 
tıırı~rında miicellld Todorlnln dükkli.
tar an çaldığı bir makineyi dün sa
?tıc k~ Yakalanmış, sulh cez:ı mahke
tcv~ı de ynpılnn sorgu neticesinde 

t edilmiştir. 

lekl 1?tikar, akla gelmedik hile 
~ lerı bulmakta pek mahirdir bay 

ca, amma ne yapaa boı ... 

----
Dün yapılan kontrollar<la 

30 zabıt tutuldu 

ihltUrla esa..siı şekilde mücadele 
için muhtellt aemtlerde bilhassa. pey
nir, et, odun ve kömO..r gibi halkın en 
çoJı: muhtaç olduğu maddeler Ozertn
de sık sık ve lnl kontrollar yapılması 
kararlaştırılmıştı. Bu yeni usul mü
cadele şekllnin tatbikine dünden itl

Artık bekçilik para 
ile alınıp satılmıyor 

''Her bekçiyi sopasının sesinden 
tanır, kim olduğunu söylerdim, , 

baren başlanmıştır. Fiat mürakabe Sırtlarında yeni bhn reost elbl
teşklla.tı, Belediye ve zabıta memur- selert, yakalarında broııJJdan parlak 
Ianndan 50 kişi, muhtellf gruplar ha- numaralan, koU&rmd& bir da.ite or
linde dün Beyoğlu, Üsküdar, Fatih ta.sın.da c:B~ ~tl il• t>etollerlını. 
Eminönü kazalannda lnt kontrollar yeni ilniformalan 191nde şanlı, şöh-
yapmı.şlardı.r. retll do~rl&r. 

Dün yalnız et ve peynir fiatleri ve Nerede esti b&fl bozuk bekıçl tlpi, 
satışları tedtik edilmiş, otuz kil.sul' nerede flmdlld. aııtt ~'"· Bu Ud. 
cürmü meşhud yapılmıştır. Haklann- insanı yanya.na. getirseler bllm.eyen-
da zabıt tutulanlann ~berisi kasap- ıer için onlann a.;ynt meslıele mensup 
tır. Kontrollara her gun devam edi- olduklanna inanmak petc milşkülle-
lecektlr. .. şlr. 

Bundan başka murakabe memur- Üzerlerinde lçl p<istekill gocukla.r, 
lan bir kumaş cfimıil meşhudu yap- ellerinde kalın ve tutulmakta.n cllA
mışlar, iki klştyl Adliyeye verm.lşler- lanmış koca sopalan& e*I. bekçiler 
dlr: . hakikaten pek şayanı dikkat slma-

Ihtl.k&r suçlulannın daha seri bir lardı. Çocuk.luRıunda yata~ın tçtn
surette tecziye edilmelerinin temini den •Drıınkl Draokl ... • diye onlann 
için yeni bir karar verilnı.l.ştlr. Bu k.a- sopalarının sesini btr ninn1 gibl dln
rara göre, Fiat mürakabe ve zabıta leyerek uyuduğum sayıst7: gecele!l 
tarafından tesblt edilecek ih- vardır 
tlkAr vakalannın za.bıtıan ko- o z~anlar bu aopa vurmanın ne 
misyona.. verilmeden doıtrudan doğ- işe yaradığını kendi kendime soral' ve 
ruya muddeiumumUiğe tevdi.. edile- gene cevabını ~yle bulurdum: Belki. 
cek, bu suretle mu:ı.mell!.tta surat te- de hırsızlan kaçırmak tçin gürültü 
min edll~ktlr. Milrakabe komisyonu yapıyor ... 
münhasıran tıat tesblt ve kontrollle Hakikaten eski bekçi sopaları hır-
meşgul olacaktır. .. sız için Adeta. ıGellYorum ... Ya kaç, 

*ı T~na~ adında tbirı dü.kkA1 ft'!_cı,edta.- ya bir yere saklan da. senl gönneye
nes yuz para.ya sa ı mo.sı c..., - ~ yirn! ... • tarzında blr işaret gibi ldL 
aspirini beş kuruşa sa.tarken cunnu Sopa gürültüsü mesleğinde en lakıı
meşhud hallnde yakalanmıştır. Ta- t lh lkAr hırsıZı bile l.k:l.z et
na., müd~elumumillğe teslim :dllmlf, ~ek e~ln ~l~irdlL Bazı gecelerde 
lhtlk&r curmtlın®n dolayı adlı te.kl- onun kot'kunç korkunç baltnşını din-
bata başlanmıştır. lerdlk: 

Sırtında gocuk ve elinde ıopa 
ile eski bekçi 

Belediyede bir toplanti 
İhtlklrla yapılacak mücadelelerde 

Belediye ve Mürakabe te.'jktlMı me
murlarının birlikte hareket etmeleri 
kararla~ınlmıştı. Bu ka.rann tatbi
katına bu sabahtan ıtlbaren ba.şlana.
caktır. 

Bir elden idare edilecek mücadele
nin teşıtııatıandınlması tçin dün Be
ledlyedc bir topl:ıntı yapılmıştır. Mü
cadele 1:şlnde, müra.k.:ı.be memurlan 
hllhassa kaza. kaymnkaml:ı.r'lle müş
terek hareket edecelkerdir. 

Odun narhi 

Yeni narhın tatbikine 
bugiln batlanıyor 

50 kUI'Uf ucuzlatılmış olan yenl odun 
narhının tatbikine bugünden itiba
ren başlanacaktır. 50 kuruş daha pa
halı olan esk.1 narh yaz içinde tesblt 
edllmt.,tl. O zamandan şimdiye kadar 
200,000 çeki odun satıldığı tıı.Jımtn 
edlllYor. Bu hesaba. göre, İstanbul 
halkının aradakl fiat farkından za
ran 100,000 lirayı bulmuş oluyor. Bu 
zarardan kimsenin mesul olup olma
dığı aynca tedkl:k edilecektir. 

Dahiliye 
Ankara ya 

Vekili 
döndü 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan Dahlllye Veklll B. Falk öıtro.k 
dün öğleden sonra Belediyeye gelerek 
Vali ve Belediye Rclsl Dr. Lfıtrı Kır
dalra şehri ve Vekillet! nlaka.dar eden 
muhtellt meseıeıeı hakkında temas
lar yapmı.ştır. Vekil. dün akşam An
karaya avdet etmiştir. 

Kelebek yakalamak 
İsterken pencereden 
düşerek yaralandı 

- Yangun va.a.aarl.. 
Bu cümleden sonnı. bütün evler

deki kulaklar be~lnin seslnt Lsltmek 
için sanki ayarlanmış glbl tetikte du
rulur. Çünkü ıyangun var! ... • cümle
sinden sonra. bekçl te16.ketin nerede 
olduğunu adreslle söyllyecektlr. Fa
kat ekseri bekç11erln bu ba~lann
dnn yangının nerede olduğu pek nn-

kendi.sine yüksek sesle st~ler veı1-
llrdl: 

- Bi'kçl baba ... İkl dönüm su blZe ... 

Yeni bekçiler meslekleri 
hakkinda neler 

anlati'yor lar? 
laşılmazdı . Dün şehrin en zengin yerlerlnden bl-

HnttA gayet iyi hatırlanın. Bir ge- rlnln yepyeni üniformalı, gıcır gıcır 
ee bizim bekçl aynen şöyle bağırmış- manevra kayışlı bekçilert lle konu
tı: şurken hep bunlan hatırla.dun. ESk1 

c- Sulu manda Şazlam sokağın- bekçllerln ya sakallı, ya. kocaman la>-
da!. .. • camnn bıyıklı olmalanna raAmen 

Evvela bütün ev halkı belk.1 yanll.'1 şimdi karşımdakl bekçiler arasında 
nnlarnışız diye birlblrln112'J& sorduk. matruş bir genç adam vafdı. OkumUi 
Lakin herkes bekçinin bağ1'14ını yıı- yazmış, açık göz blr çocuktu. Tatil 
kanda ya7.dığım şekilde duymuştuk. günlerinde sinema.ya gitttttnt ve ga.-

h f ! zete okudu~nu söylüyordu. At1t.nda.ş-Tu a şey ... Bulu Manda.?... Saı;-
lam? İstanbulda. böyle bir yer var lanndan blrl ona: 
mıydı? Hele şu •Sulu manda• sö-Lü - Sen sinemadan anlıyorsun ha.. 
pek garlptl. İstanbul semtleri ara- diye sorunca, gülüm.siyerek cevap 
sın da mandanın ınılumı veya. kurusu verdi: 
lle anılan bir yert biç !4itmemiştlk. - Tabll anla.run ... Bekç1n.ln canı 

Nllıayet uzun bir tetkikten • sonra yok mu?... • 
iş anlaşıldı. Yangın ıSüleymanlyede Genç bekA;l Mae West'den b~dl-
Şeyhtsllm sokağında.• ldl. yordu. Bana haya.tını §Öyle anlattı: 

Bunun için a.vaz avaz bağırmasına - Eskiden b~llerln başlan boo-
rağınen meraklılan, evlerinhı önün- muş. HattA mesul olduklan mahalle
den geçerken pencerelerini açarlar ve lerl ıreıntlerln hududla.nnı bile tama.
bekçi~: mile bilmezlermiş. Halbuki ~ bü-

- Bekçi baba._ Yangın nerede? ... tün bekçiler ~!ta ba.Rlanmı$ır. 
diye sorarlardı. Hepimizin karakollanmız va.r ... Sonra. 

Likln ne ga.rlp, ne korkunç Adet! .. evvelce betr.çllller peştemallye ile alı
Gece yansı !\'yangın var• feryadı Ue nır satılırdı, bir adam be~lllğtn.1 
uyandırılmak!.- kendi memleketıııslne, hısımına., ak

rabasına devrederlerdi. Hele. 2'engtn 
Mamafih be~l, çocukların en sev- semtlerin bekçlllklert son zama.nia.r-

dlği tiplerden biri idi. Hatta bekçi M· 
1 

da pek çolc para.ya alınır satılırdı_ 
zl mçocuklar arasında bir nevi Noel 1 , 000 u eden bekçlUklcr vardı Ade-
baba. kadar sevimli bir tıp addolu- ta bek~lk bir gedikti. · 
nurdu. Vakıl'ı onun sırtında. oyuncak Halbuki §imdi vııztyet öyle değildir. 
dolu bir torba. !oktu. Fakat Ramaza- Her isteyen mahalle bekçlsl olabilir. 
nın 1

1
lk akşamı. «Baklava tep31sl boş Bunun için kaymakamlığa bit istida 

geldi.. .. • naka.rattle kendisinin ve da- vennek kfttldlr. Tabll aranılan şart
vulunun arkasına. tn~ılmak. doyu!- !ara uygunsanız bekçi olablllrslntz. 
maz z:vklcrde."'ldl. ~nfıle hnlınde pe- Bunun için e.sklden İstanbul bekçl-
şlne duşıerdlk ve yo.d=ı yalvanrdık: lerlnln çoğu ya Kemahlı vey Refaht-

- Ne olur? Kuzum bekçl babacı- yeli idiler. Şimdi heryerden bekçi bu
ğım, davula bir kerecik olsun ben vu- Iablllrslniz. 
rayım 1... - Sizin yirmi döıt sa.:ıtlniz nasıl 

Bekçiler de çocuklarla şakalaşma- geçer? 
sını, onlara takaza etmestnt pek se- _ Altı saat gündüz, altı s:ı.:ıt gece 

Darüşşafaka clvannda Hüseyina~a verlerdl. nöbetimiz vardır. Hafta.da blr gün de 
sokağında oturan Zeynep adında 16 Gündüz bekçi tamamııe başka bir tatil yaparız. Heplrnizde birer cüzdan 
yaşında bir kız dün evin dördüncfı hüviyet içinde dolaşırdı. Yaz mevsi- bulunur. Nöbete girerken bunlan kar 
katındaki odada kelebek yakalamak ınlnde sırtından gocu~u atar, elin- ra.lrolda. tmzalatınz. Sonra. dolaşna.ğa. 
isterken pencereden sokağa dfışıerek den soPSS•nt bırakır, onun yerine ba.şlanz. 
yaralanmıştır. Zeynep hastaneye kal- omuzuna b!r sırık alır, iki tarafında 
dınlmıştır. iki teneke sa.kalık ederdi. Evlerden (Devamı aahife 7 ıühm 5 de) 

Bay Amcaya göre ... 

. 

vasıtalar1 

Mekteplerin açilmasi 
üzerine kalabalık artti 

Sahife 3 

"Arkad"§lm vilayet gazetelerinden 
birinde çdlan bir ilanı bana 1rösterdi. 
okudum. Bir katip aranıyordu. AL. 
nacak adamın kitabet işlerinden ma
ada daktilo bilmesi de tut kopd
llUlftu. 

Yani müstakbel memur yazacap 
Şehrimizde bulunan bütlin otullall tezkereyi, raporu Yey& her ıne ise 

faaliyete geçtikten sonra nakil vam- onu kaleme alacak, ıonra da dakti
taıannda e.sasen mevcud bulunan loya çekip icap eden yere göndere. 
kalabalık blr mlsli artm11tır. Bu 1zdl- cekti. 
ham sabah ve akşamlan, mekteple- Arkadqun gülerek: 
r1n ba.l}Iangıo ve tatil saa.tıertnde çok y · d-1: •. 1 b' ı..! 
fazla oluyor. Bu vaziyet tarşısınd& - ~ .~ oy e ır zat ıu 
Şirketi HaYIVe. D. D. Yollan ve h~ «'!1mevvıd• olacak, hem de 
Tramvay id8.l'&lıer1 yeni tedbirler ala- mubeyyiz ! .. 
caklardır. Met:teplerln der.'18 ~a~ Gülümaedim. Belki zamane genç
ve tatll santlerlnde hatlara. fazla ve- feri bu cmüaevvid• ve «mübeyyiz• 
sa.it tahsis edi!ecektlr. _ tabirlerini pek garip bulacaklard1r. 

T aksı duraldan Fakat eYYelce bunlar bütün devlet 
Şehrlm1.z taksi duraklarından bım- dairelerinde gÖ:ze çarpan iki mühim 

laruıın vazlyetıerlnln seyrlısefer nolı:- unmrdu. 
tasından mahzurlu oldu~ glkülmüş- O zamanlar bir daireye girdiniz 
tür. Emniyet müdürü B. KAmran mi 7 Bir tarafta müseTYidlerin otur
dün bütün talı:sl duraklannın vazi-
yetıerinl bu n ........ ft,.an tedk1k etmı-- duğunu, öteki tarafta mübeyyizlerin 

VA.WloU .,, bulundnln ... u eo"riirdünüz. MüaeY-tlr. Bazı duraklann yerlerinhı değl.ş- -- o 
tlrilmesl kararlaıtınlınıştır. vidler dairenin beyin, bq nzifeaini 
Diğer taraftan bazı taksi o<>förlcrl- &örür, yazılacak evrakı mÜSYedde 

nln gece- saat ylrm\ 1klden 80llra ,eklinde kaleme alırlardı. Mübeyyiz
mÜ§terllerden gece zammı aldıklan ler de bir nevi cd• vazifesini ifa 
görülmüştür. Halbuki gece r:amlan- ederlerdi. Gelen müsveddeleri temi
nın saat 24 ile ~ arasında alınmam 

k ze çekerlerdi. 
ırtzım gelme tedlr. Bu suretle suçlan K::.-::1..'u"Ciim..~- bı'r •-ere amcamla 
tesblt edilen ŞOfÖrler Cezanl&ndınl&• '"'jua& o-··UC .. 
caklardır. böyle mübeyyizlerle dola bir daire

Tasarruf bonoları 
Yeni bonolara fazla 

rağbet var 

ye gittiğimi hatırlıyonun. Onların 
maaalannın üstü itlerine lUun olan 
bütün yazı ilet edevab ile dolu idi. 
Bir çok kamq kalemler «makta» lar, 
nhdanlaklar. 

Bunlardan biri mülhit bir it yapı
yorm~ gibi ıonsm: bir ciddiyet Ye 
dalgınlık içinde cl%11'data c1%11'data 
yazıamı yazıyordu. Önünde durduk. 

Yeni bir kanunla. satıp. çıka~ alanad 
olan 25 milyon liralık tasarruf bono- Adam yüzümüze .bile b L Y •· 
sundan millılm bir kımnı •tılm.1.1Jtır. zı yazarken eski eye• v_e «Y&Y• 
İstanbul halkının bu bonolara karşı harflerile beraber adeta yerinde kw
gösterdl.ği rağbet artm.ı.ştır. Bl~ nlıyordu. Ve ba esnada da - bi.11 
gün zarfında. yalnız İstanbulda. 1,5 - &özümün önündedir - dilini ai-
2 milyon llmlık bono satılmı,ftır. zmdan çık&rmlf ve diflerile Ud'lllllf-

Karilerimizin 
mektuplan 

Y akılmiyan elektrik 
paraai verilir mi? 

Geçen sene İstanbul mebuslan 
Halkevlerlnde halkımızın dilekle
rini dinledikleri Sl1'9.da bir vatan
daşın elektrik saatleri lçhı nlAna
sız alınan saat parasının kaldınl
ması hakkında. bir dlleğlnl oku
muştum. Bu defa elektrik sayıcı
sının bıraktığı ihbar va.l'8kası üç 
kilovat gösterdl#t halde blr hafta 
sonra gelen tahsllda.nn (236> ku
ruış taıebcnl havt olan dl.ter bir 
varakayı alarak elektrlk t.,letme 
müdüriyetine müracaat ile arada 
k1 farkın sebeblnl sordum. Asge.
rt elll kilovat mukavele edllın1t 
olduğundan lstlhlfı.k edllmeyen 
f a.rkın yarısının tahsil edll~ğ"ln.l 
söylediler, zaruri bu pa.ra.yı ver
dim. Fakat smü geçen va.te.nciafln 
!azla gördilğü saat parasından 
başka hükumetin her hususta ben 
zln ve gaz ve sıılreden tasarruf 
tavsiye ettiği bir sı.rad& yakılm&
ya.n elektrik için böyle mlna.~z 
tahsl.lAtın önüne geçilmesi. 14zun
dır. Bir Mütekait 

••• 
Mektep kitapları 
bulunamıyor 

Ortaokullarla liselerin ta.rih, 
okuma, mntematik, sosyoloji ve 
blYoloJl kitnplan yoktur. Kitapçı
lara. müracaat edllcliği zaman 
•Yoktur> cevablle karşılaşıyoruz. 
Bu kitapların henüz basılmadı
ğını 1.şlttlk. Dersler başladığı za
manda talebenin kitapsız kalınası 
caiz mldir? Çocuklara bit an ev
yel kitap tem!n edilmesi l(ln na
zan dikkati çekm.enlzl rica ede
rim. 

Bir çocuk babası 

b. Oturduğu yerde eğrilip büirül .. 
rek yazı yazarken o dil mütemadi
yen d....,da duruyordu. Nihayet bir 
yere yanlq yaptı, yahut yazwnı Le. 
ienmedi saınırun. Önündeki klj1di 
kıVD"dı. En aon cümleyi bqladı ya
lamağa.... O zamanlar cmürddcep 
yalanut t. tabiri ~ içinde deb
tetli yer ebnİ4ti. Mür~ep yala
mak, medeni insanlara, mütefekkir
lere hu bir feycli. Banmı için br
tımdald ba «mülefeldôrane hare
ket!• e hayretler takdirler içinde 
bakıyordum. 

Mübeyyiz efendi yalar bre yalar. 
O yaladakça sanki imi ziyadelepnif 
gıôi ırözüme giriyordu. Bir aralık 
kalemini beienmedL B&fb bir ka
lem açtı. cÇıtl• Cliye ucumı kat1. 
~~ banlar 14, ıs satubk ,.... 
ıçmdı ... 

Simdi daktilo malmıeaile mu.e.
Yİdlilde miibeyyizlik bir tahıata bkıı
leştiriliyor Clemeldd. •• 

Hamet Feridun ı:.. -·--------....__.. .......... 
İstanbul adliyesinden 

terfie hak kazananlar 
Ankara 1 (Telefonla) - Adl.0-e 

Vekaleti, terfilerine halen kazat Ye 
inzihatt bir mani olmıyan hakim v• 
müddeiumumileri gösteren bir liste 
hazırlamıştır. Bu listede lstanbul 
Ağır Ceza reisi Haspi Gürpınar, f... 
tanbul Asliye Ceza hakimi Celaled
din T oksoy, İstanbul Asliye Hukuk 
hakimi, Osman Yeten, İstanbul 
Sulh hakimlerinden Münip Bakrak
tar, Nuredwn Sirer, Ferhad Refik 
Döneke, Zeki Barlas, Cevad Özkan. 
Ratıb Seliçi, Jstanbul hakim muavin
lerinden Meliha Barlaş, Muazzez 
Savaşkan, Saadet Ulusoy, Şahabed· 
wn Arıç, Sadeddin Gökay, lstan
bul müddeiumumi muavC1ler.inde.n 
Atilla Yurda.kul, Refik Bülbül, Hik
met Gündüz, Bedia Söylemez, Şinasi 
Belcen, Hilmi Davazlıgil, Şekip 
Muslu, Suat Özdoğrunun isimleri 
vıı.rdır. 

... Bir atlar çekime .•• ... iki atlar çelcirı-e ... 

1 

. . . Üçüncüsünde yakalanır 
. gel •• 

çekir· ı . .. F alcat paltoluk kumaşlardan 
kasket yapıp kuma~ fiatini bir kaç 
muli artırmaya pes doğn11u 1.. 

. . • Bu ne bulu§tur bay Amca) .. 
B. A. - Külah giywrmenin aaıl 

ııekli payım t.. 



-------- --------

~ahife 4 

Tiyatroya dair konuşmalar 

Osmanh Dram kumpanvası 
T anzimatm arkada bıraldiği miras - Abdüli.zizi çileden çikaranlarin 
Abdülhamide söyledikleri - Ekalliyetler dünyayi incelerken l>unmlarin· 
dan ötesini göremiyenler - Fransa bir yandan Tunus ile Faa'i alirlien -
İngiltere ve Almanyanın yetiştirdiği tiyatro müellifleri - Türkiyecle Fran-

sız propagandasi - Bu propa(landa~İn biçilmiş kaftani Minakyan -
Osmanlı dram kumpuayaai töhretini tuliiatin lierzelerine borçludur 

1885 sen~indeyiz. 
Tanzimatı Hayr.iye arkasında ebe 

milyar iki yüz doksan yedi milyo> 
altı yüz yetmiş altı bin beş yüz> altın 
lrnnk borç .ile koyu bir .istibdat bı; 
rakıp tarihe karışmıştır; 2 inci Ab 
dülhamit tahta çıkalı dokuz acnı 
olmuş, AbdülAzizi çileden çıkanı 
mevki sahibi olanlardan örnek alan 
lar padişahın eh'afını sarmışlardır. 
Tıpkı Abdiilazize yapıldığı gibi, A 
dülhamidin de huzuruna gircrke 
Üç kere secdeye varıp ayak bq pıu 
mağının ucuna bakarak el pençıe d" 
nn durulmakta, Abdülhamide de, 
Abdüliizjze dendiği gibi: cSiz bilt 
padişahı müstebidsiniz. her emir v 
fcrmanınm icraya muktedinıinizl> 
denilmekte, onun da öteki gibi etra .. 
fa dizgin~iz atılarak keyf"ıne buyruk 
hüküm sürmeşi kolaylaşhnlmakta .. 
dır. ( 1) 

SELAMI iZZET_ SEDES 

Hükumete senede dört yüz bin 
Jira -verip tütün inhis.annı reji unıliyle Ahmet Fehim - M11ıakyan - Kınar 
işleten Zognıfos, istilcraz mukavele· M '- f J, F F ti...--

• • a_ d v d d" ha b" ına"yan e encu ransaya, ran- uq .ene ramazanlarda Şehzadeba· 
.. ımz:ısan ıgı an a pa ışa Jl' M k f d" ld O d K d ı_ - •• d Za e 

·ı l' kdim d'l V• d . sa ına yan e en ıyc san ı. şın a, yazın a ıııı;oyun e moa-
mı yon ıra t~ T e ~ ccegıH~d. . a.ır devirlerde Parisin değerli sahnele:- oğlu bahçesinde perde açan cOs
•cn~t v~r~~ an 1

' ısır ruh;v~m rinde neler temsil ediliyordu? Pa- manlı dram kumpanyası> nın hür
:;ıa eynı umaba:a cenva~ d u e- rodi'nin cMağlup Roma>, Emile metle ııcıılmuına vesile oldu. 
8·1~a~nı kdv~ _.ı esaApbnahu u u em- Augier'nin cLea Fourchambault>, cf'axilet mağlup olur mu?> cBal· 

"Ya ıı:u> ta ım eoen r am. sara- M Ca _...:ı G c __ d" la K l k'" ·- · · 
L--· ' - ld d" A d c me Yenet>, eorge uau ın mw:ncu r>, c ızı opru cmayetı>, 

yın ~ aıaı;ı ı ıye vrupa an Le M · d ViJI H • c___ • -L _ı. M K · L b I K.. wl A b • c arqwa e emer>, ugo - C"7Cnterı ,.-..ua..>, c onte - nsto>, 
bı~rç. par~. uı:;: k ~-~ !K0 gı· nun cHcnnanİ>, Paul Deroulede"in cfan Fan Klodinc>, cEkmekçi ka
lıw en p~ ı.şa b" en 1f ~=aız- cL'Hetman>, Dumas oğlunun cFils rı> gibi pestenkerani eserlerle ken
dgi~a ragmb? ır t;ra t~n d- nm natureb, Ponaard"ın cCharlotte dine bir nevi mevki yapmış olan 
• 

0 lunıl P'L ırT~rkral tıt.r:._ a b-~~byı Corday>, Zola'~ cTherC.C. Ra· cOsmanlı dram kumpanyası> nı ti· 
aıce er erm;en u er m;oyu ır •b • . ] · d d ı· 1 
_ı d . "- ·-. L b" qmn> eser erı... yatro a ma gene e se am amamız 
ua ın tervıç ve tqvıaı; ettıgı ıı;oyu ır B le d h' v hak L • O 1 . 1 v ta b . d d.. da lu u eser r en ır çogunu mu • gere..tır. sman ı ımpara1or ugunun 
._ .assut l udn pehnçbesm. e '-~d~ claro p kak k.i Mmaltyan efendi anlamak· inkıraza yüz tuttuğu o deıvirlerde 
oı n:ı er en a crsız, ıı;ıc:n ı sı- ... d" .. · · k~- b d · • • 1 d 

l 
. . _ı _ bu J .ı _ _ •• • • tan acız ı, tercume ehnesıne un aı• un an ıyısı yapı amaz ı. 

nır arı ıçmett:, run arıncwuı otesını k h" v d b d G d'k • 
- w ._ d" l k yo ta. ır çogu a ıuya sa una o· e ı P84• byatrocuna nazaran 

~ornıege muııı;te ır o amıyara yaşa- '- k l d' z l /"'\_ l d ı_ k 
kt d 1 Abd 

.. 1.. . d . d &.unaca eser er ı. ararsıı: arını ve C'Ulllllan ı ram ııtumpanyası> ço 
ma a ır ar. u azız evrın e: h b'ld"kl · • l ld (Th • • - d b '---- ··h · · 1 ı· I h . . I h k tl . an ya ı ı ennı, e c a ı, erese aşagı ır. u ... wnpanyanın şo retını 
c s ctm ar ır~tı~an arın a a~el erı- Raquin _ Terez Raken) i1e bir tec· dillere destan ettirenler de biraz 
jc.d r..za ;e c~ a ınad mamf t mı~- riibe yaptı, olmadı, Hugo'nun Sefil- evvel eöylediğim gibi tu1Ua.tçılardır. 

h
ar ır> Loıyed ıBsyan e enfi 

1
•do ta arB~ı- !erine baş vurdu: Bu da olmadı. latanhul tiyatrolarından bahseden 

ayet r eacons e 'VC ıs- Esa h 1 F d d d • H }'d 7:.- ı ı. lc1 ·ı k' B lk I . . . sen un ar ransa a a o evır~ a ı L.AJO. ...,;ıa ıgı temll§a Mnatı· 
md arhc Lınk a anlar sıByasl et~ sayes5ın- !erde tutmamış, romandan çevrilen nı kavuklu meydanına aürük1eyen· 

e nııı; az.anmıt ar, u gan.ta.n. ır· b 1 h d l d } d ·•-~ 'k d' b" K d v R - kil u ~r er aa ne e sırıtmış ar ı. er m fuı;t1yet etti ten sonra ıyor 
b~tan, d a;a •1· ~m~nya t:~:a 1870 harbinden kwtulan Fransa- ki: cBana yegirıe tesliyet veren Mı· 
,('~r .ov ~t 0 ~uı afr ır. Tgı tere nın .iç aiyueti o zaman nasrl halkı nakyan takuru oldu. Burası da bir sa· 
F 1 rısıı:ga. e~d ~anaa. un~su, avutmak iatemekse, dıı propagan· )aştı. Bu takım da Gedikpaşa takı
R ası a ~ıtır. k- f .enu.e ıı;~en dannda da ayni gayreti güdüyor- mınm hende kalan yük.ek hi.tıruı 
A~a 5~~ lto~~e ~ay~ m ta, du. Mınakyan efendinin cO.manlı j yanında bir döküntü kabilinden· 
m~nya v:'r n iı 1 e mer.u- dram kwnpanyası> na da sanat kıy- di. ı;'akat bunlara rağmen bir tiyat-

nu e h~~çırn;ekt~ .~lya Habeş~- metleri aıhr olan eserleri ıundular. ro idi... Burada cFazilet mağlup 
ta~n ııa ıp 0 ma ıçın çırpınma - Halk. za~t.aizce aıılayıp okusun olur mu?>, cVazife aşka galebe 
~1 Kr. dil . _ .. . ve: cAfkolsun Franaayal> diyebil- eder mi), cLa Dame aux Camelia.u, 
l; C:" erın~ .. 8~.~u~ze, tef1ın etme- sin wye: Mınalcyan efenw ile ar· <iki ahbap çavuşlar> kabilinden 
c e uf~k~şan uyu d ev,ct er ar~ın- kadaı~rı da aahneyc koyduk- piyesler görülürken İzmire mevsim 
i/1 1 ır prdag'Tıı ası ya~tnd Y~ nız ları e.aerler.in nihayet birer par· mevsim gelen fransız ıaaıaıkiulan· 

J 
ransaR vbear ırG. ?dmas Y 'S har- mak aıai(ısında İnsanlardı, aeyir- nın bıraktıkları tehassüslerden pek 

owc. o rt reen en ıonra e a- il . . ı· k )-'-1 d '- k-' ki b b z h • '- l lı: Ch Ben J cı erı ue tu uat mas ara Ut ann an, uzaııı;. aıma a era er, u urı &O u 

J
eshpeMare. ?

1
pman, I d aruon, hatta Abdi efendi tuhaflığından bık- bozuntularından duyulan ezaya kar-

o n arston an, on ~r an sonra k" l d" d b' d fi b J 
A H "ll M H dl mıı. usanmış ımse er ı. p a ır me an teı ye u mu~ 

ar on ı • oare, oa ey, M ,_ E J' "da . d '-"' l d [ 3 J T ı · t ı_ M h G ld 'bh F' idin F ma&.yan e enw J reslll eııa o uyor um. > u ua ın &.aş ya· 
y urp y. H 0 smKelİ 1~ ~· rl 00~· cC>.manlı dram kumpanyası> 1885 payım derken göz çıkardığı Üstadın 
R o~ngSh ~de·. 1 y,. _um. e a~ ' den 1900 yJına kadar ParİBjn me- bu yazısından da meydana çıkıyor; 
I · il· erı;n. ar! Jetış~h-~ı :'dan lodram tiyatrolannın repertuarını fakat Halid Ziya' nın tulUa.tçılardan 
nrr terze, W ssmgGenb. L-

1
_: Kerl .en - o tiyatorlan görmemiş olanla- §ikayet ettiği kadar Mınakyan' dnll 

ıonra -· emer, ra u.:, -ı. eıst, h ha · d" d ·k"- d ) d B ''-" G ·ıı O Lud . F R . ra - ayran yran seyrettir ı, o a şı "yet e en er var ır. u şııul-
rı dparzl-lcr,bb l~lto. .w~, . • laı· tiyatroları görmüş olanlara ise ken- yetlerden de başka bir yamnızda 

mun , t e erı yetı~tırmış o an dind '- - 1 ·ı l hd b '- - d ... 

lngiltere Başveki
linin son nutku 
'(-Haf tarafa 1 IDei sahifedeJ 

- bunlara karşı tedbirler ahnB 
a,t.n «her gQ:n, §8.fıaktan gece ya .. 
nsında.n sonraya l:adaı'J> ~ 
dığ1nı tırıve ediyor. 

2 Teşrinievve~ 

--SES-SES-. 

E 
s 

"1;e-..,.... - Pdl Yakında - Tepe1>aŞl11b 

Fevkal&de güzel 

s 
SES 

s 

bir 

e 
s 

seyredilecektfr· 
~ - Pek yalmıdn - Tepebapnda 

~SES-SES 
--~--~--~~~~~~~--~~-------~ 
J/l/j----ımv.ann matinelerden itibaren----~ 

TAB.SiM sineması 
Yıldızların en parlağı ve en dehflkAn 

ISA Mi R AN D A'yı 
GUSTAV DİESL ile beraber yarattığı 

BEYAZ iLAHE 

Görülüyor ki M. Churchill bü
tih:ı ih.~eri hesaplıyor, "fe" 

§imdiden, şark oephesinden dö
necek Alman ordularının ne tara
ıta teveccüh edeceğini düşünüyor. 
Bu ihtimaller arasında, Alman
lann Rus cephesinde mağlubiye
ti ihtimali, hiç değilse blle .zayi
ata tahammül edememek» gibi 
pek hafif bir yer tutuyor. O dere
cede ki Alınanlann garba döne
rek İngiltereyi ısttylflya teşebbüs 
etmelerl, ciddi bir ihtimal olarak 
İngiliz Başvekili tarafından der
piş olunuyor. Bu endi§e, pek tabii 
olarak, müstakbel harp plAnlan
nı ifşa etmek istemediği için, bi
rinci suale açıkça cevap vermiyen 
İngiliz Başvekilinin gene bilvası
ta bir cevabını teşkil ediyor. Al
manların, Avrupa kıtasında ma
lik olduklan geniş vasıtalan an
latmak, İngllterenin bir ihraç ha
reketine girişecek kuvvete henüz 
varmadığını söylemektir. ~. 
nutukta, bu vaziyeti, daha açıkça Büyük macera ve aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. ıııssn; 
anlatan kısımlara taStııyacağız. lar ve 'fa.hşl hayvanlar arasında bir kadın ... Çılgınlan kendisin 

Rusyaya yardım bahsinde M. ram eden 88.b.har btr kadın ... 

Churchill çok ısrarla konutuyor. L'OKS ve İHTİŞAM - ZENGİNLİK - TEESSUR ve ~ 
İngiliz ve Amerika delegeleri- ~--•••••••••••••••••••-...,.. nin Moskovaya giderek «İngiltere · 

ile Amerikanın, her ay Sovyetıere ~--••• L A L E günün muzafferi 

DOROTIIY LAMOUR - BINC GROSBrnin 1arattıjı 
ne verebileceklerini tam ve açık 
surette» bildireceklerini söyledik
ten .sonra diyor ki: 

cDc-rhal diyebilirim ki Rua ordula.
rmı harp sahasında. flAnJhaye birin
ci derecede bir harp kuvveU hltinde 
tutabilmek 1ç1n İng:Uiıı milleti tara
fından çok elddl fedakArl.ıklar ve 
fevkalade gayretler sarfedi!mell. ve 
Amerlkada mu8.Z3Blll yenı tesisat. 
Te mevcut fabfikala.rda tadil~t ya
pılmalıdır.• 

İngiliz Başvekili, yardımın zor
luğunu bu kısa, fakat manalı 

cümle ile anlattıktan ve Rusya
nın muhtaç olduğu bir çok mad
deleı1 saydıktan sonra şunları 

ilave ediyor: «En basit bir insan 
bile, Rusyaya yardım etmekte ne 
büyiik menfaatimiz olduğunu 

takdir eder. Fakat, ayru zaman
da hatırlanacak daha bir çok baş
ka menfaatlerimiz de var.• 

M. Churchill, İngiliz ordusun
dan•bahsederkcn bütün bu mese· 
leler üzerine daha büyük bir ay
dınlık serpiyor: 

.sayı bakımından kıta ordularlle 

SiNGAPUR YOLU 
New' eden yanttılan, ~ ile süslenen, her kalbi fetheden hakild bit 

pheserdir. 
L A 1: E S l N E M A S ( .gÜıılerdenberi yer bulamayıp da clöııetl 
bütiln latanbal hallurun ou harikayı görebilmesi için fı1mi bir 1teflıt 

c:laL.a göaterileoeğini müjdeler. . •ıi 
l.tccl:iiiniz akıam yer Wabilmek için lütfen numaralı yerleriOI 

lıir gÜn ..,,,dden kapatınız. 
TeleEoo: 43595 

Bu akşam SARAY sinemasında 
Yent bir muvaffakıyet teŞıkll edecek olan 

2ö:ooır iiiiRiMAı 
Cesaret... Zafer... Aşk.. ve kahramanlık timsali 

Haşrollerde: 

PERSTON FOSTER - RANDOLPH 
SCOTT • MARGARET LINDSA Y 

7.afere Doğru Uçan İnsan Kartalları 
eten: MEMLEKET JURNAL! (TÜRKÇE SÖZLÜ)' 

hiç bir vakit olmadı Te asla olmıya- J Günlerden.beri süslenen ve güzelle~en 
mukayese edilebilecek blr ordumuz ~ 

:!~ı:-~~rd~~o ~ ~~~~ 1 BEŞİKTAŞ GÜREL SiNEMASI 
Müthiş bir kudret kaynağı olan Al- 4 birinciteşrin cumartesi güntl, 2,30 dan itibaren sıneJJlB 1 
man ordu.sıınun mesut Te mükerrer d"" b-yük h · 
tecrubeslne maUk olmadı. Fakat l unyasırun u arikşsı olan Türkçe 
gene, çellk gibl bir ordu yarattık. o T E L E M p E R i A L 
ToprakJarunıza. ayak basacak düşma-
nı bu ordu ve ona. yardım edecek ~ki filmi ile yeni mevsim başlıyacağını müjdeler. 0 
milyon sllflhlı anavatan muhafızı ıle 

Bu .akşam Ş .. hzndebaşı TURAN ~inema tiyatrosuodıı 
Alm F 'b" d ' vl - en te11: cum e ı e - e e ve anae ecegız. 

anya, ranşa gı ı unag ara nu- l hd b' ek k ı· ·ı b h 
fu • · h - bil · l d a ey e - ır t e ıme ı c a !let-z etmcsmı cnuz mıyor ar ı. ti" ed" 

denize dökeceğiz ... İngiltere hük\lıne
tinln mesuliyeU. burada, vatanımız
da, denizden veya havadan gelecek 

Sel&mi izzet Sedes bir ıstiylA.yı yenmek n hnha etmek 
Srnema • Tıvotro Varyete 

T ·1 F b'J• • rem ı. 
unus ı e asa ı avasıta gıren a· d Abd"')'---:• . t'bd d Ul Bak: Ahmet RaQın - İstibdat-ro ,....._ l . l .. ır yan an u RAilln ıs ı a ı, 

için geniş ve yüksek b1t kuvvet bu
lundurmaktır... Bu gibi mesuliyet-

N /A Ş O T ve arkadaıları r nınsa ...,,.man ı lmparator ugunun b" dan t b b" __ _ı b'I tan Hlkmiyet! Mllllyeye. 
k · b"l . ır yan aauu , ır yan<ıan ı -

mer ezme ı vaeıta, tıyatro vuıtası giaizl'lı: b' da bT . "dd' [21 Bu bahae da.lr çıkan yazılar: '1 , 
leri, büyük emeklerle ve bukadar 
geç kalarak yetiştirdiğimiz disip· 
linli muharip onluJannı dağıtı
vemıek veya kaybetmek karari
le tfolif edemem.• 

Sanatkar 

ile de girdi. Ortada el ile tutulacak b" 1 'd ar ~. n 11

1"1.~b~ ıaab~· 11, 14, 19, 22, 24, 26, 31 temmuz; 7, 14, 
.._. t-'- k" . ~ Mı -'- ır yan an ~uıya ~ıa u u, ır 21, 28 a~; 4, 11, 18, 25 eyllıl ta- PAÇAVRACI ALi komedi 3 perd oır nl ı,ı var at: DAıLYAn: b" d d dd h K ·· M lı: d . dek. F ır yan an a me a , aragoz, rihll a)'llanmadadır. 

ına yan ° evır . 1 r~ın Orta oyuna, tuliiat rezaleti tanı on· [3) Hallt Zlya. Uşa.klıgil: Kırk Yıl. 
propagandasını yapa bılecek yegane 

Yeni varyete numaralan "t'e akrobatilı: danslar. 

adamdı. F'ranıızca biliyordu, Türk· Japonyada bir tren 
~ öğrenrru.ti. TulUatç1lar da, 28 
aiustos tan'hli yumuzda anlattıiı- kazaai 
ınız gı"bi, er"_leni h~emonyaeını yık- Tcıılqo 1 (A.A.) _ Bir mahtıelit 
malı: ve Turk. tiyatTonnu aöz.ün yolca treai hu •hah Ku,u' da Ku
ram m&.nasiyle lı:urmalı: azmiyle aç- m.aaoto _ 'Oita hat~da hir ll~prü
tıldarı yolun h&Jında duımutlar, ol· den ııeçerlten yoklan çılunıftır. Yol-
clultlan yerde aa:JJDJf}ar onlann aç- ·• - d J - h ' cu ne o a uç vagon ne re yuvar-
tık1arı yoldan bqlalan yürümüş· 1 .. .,. ..... ,.tır ilk al '"- -b l -_ --·- . ınan na er ere gore, !6 12) · B~ aıra]arda da, Osmanlı kazazedelerin .ayısı pek fazladır. 
:unparatorluğana Oıunanlı bankuı. y-z L da -ı.. ld v -· 1 _Lt 

D
- . .. _ v 11:a r o u o ugu soy enmcıı: e-
uyunuumumıye, cMuşterekulınen- dir. 

fan tütün rejisi binaları hakimdi. 

Bunların idare meclislerinde de ha- Franaada halkla temas 
kim olanlar ermem1erdi; Kanuni 
Süleymandanberi Fransızca okuyan 
er:meniler. 

Mınakyan efendi idareAxleki 
<Osmanlı dram kınnpanyası> bu de
virde kuruldu. 

cVatan veya SilistTe> diye Tatan 
mefhumunu bir ,ehrin sınırlanna 
sığdınnakla beraber vatan duygula
rını uyandıran piyeslerin, cBcsn 
yahut Ahdn ve!a> <Üye Amavutçn 
and içmelerin, Çerkeslcriıı kahra
manlıklarını meydana koyup müsta
kil Bulgaristam ku~kulandıracalt 
cÖzdmler> faciasının ıınhneyc kon· 
ma .. ınn nrt•J .. imkan yoktu. 

eden yahudi tüccarlara 
ağır ceza verilecek 

Paris 1 (A.A.) - Yahudi i;ıled 
komiserliği bir tebliğinde diyor ki : 
Yahudi tüccarlardan bir kısmının 
kontrol idar~i tarafından verilen 
talimata ve ba.._~nda çıkan remni ih
tarlara rağmen halkla temasta kala
rak ticaretlerine devam ettikleri ya· 
pılnn tetkiklerde11 anlaşılmı;ıtır. 

Yahudi işleri komiserliğinkı emrile 
bu gibiler hemen gözaltı kamplarına 
gönderilmiştir. Bunlar hakkında da· 
ha ağır eczalar da verile bilecelr:tir. 

Sinemada: Mewimin iki büyük şaheser filmi birden 
1 - GöR°OMMBYEN A. D A. M 1 N A. V D E T t Emiaönii JlalkeTindea: M. Churchill bu izahatı verdik

ı - Evimizde kı«lliz.ee kurslarma ten bütü" t--ıu mill tinin 
13110/941 iarlhirıde aplıdd.1 aat- sonra n .&.l.J6lllZ e SIR CF.DRlC HARD WICKE • VlRCENT PRİCE. 
ıerae ı...ıanacattır. Kaydolmak ıstı- mevcudiyetini mildafaa edecek 
yenlerin iki fototra.na. 1da~ müra- olan mutahassıs ve de~rll ordu 

Heyecan - ~t - Korku - muthi§ macera filmi. 
2- BATMA.YAN GtJNEŞ 

~=~= 4,30 dan 5,30 kısımlanrun parçalanmasına, ay- DOUCLAS F A1RBANKs JR. BASIL RA 1llBONE. 
Akf8llllan sinema 19, 1 S de bqlar. Sinema tiyatroya bir ı;oetle 

girilir. Gündüzleri mema l 1 den itibaren c:le•amlı matinel r. 
Az bilenler: 5,30 dan uo nlmasına razı olamıyacağını ve 
Bllmlymler: 8,30 dan '1,30 halkın istediğini yaparak halka 
2 - Evimiz Ar ~ tız ve erkek .. .. ~ .. 

talebe için 7JE!ybelt ve mllli :rakı.o;Jarla hoş gorunmeye çalışmadıgıru soy- Iikesi haJA vardır. lngillz ordusu, 
ldtar ... mandolin kurslan da aç~- Iüyor ve diyor ki: herşeydan önce ana vatanı mü-
ur. Çalışın~ 1.!tJyenlerln bir fotoğ- .. Bu memleketin halk kitlesi bann daf ll ük" 11 ft" B "k rafla Evimize mtiracnatlan. aa e m e e ır. u mu em-

karşı bugün scvhnll davranıyorsa, .. .. 

Askerlik işleri * 1.Jsküdar Askerlik ŞubA..sln~n: 
Kuleli n.skcrl llsesl riyaziye öğret
menllğlnden istila ed~rek İst.anbula 
gelmiş olduğunu dilekçe.sinde bildi
ren ve ikn.metgft.hı belli oımıyan 
emekll Jandarma binbaşı Osman 
Dorkibln derhal §U'beyc mUracant et
mesJ. 

bu, hiç şüphesiz, son .seneler zarfın- mel, fakat kuçük orduyu macera· 
da fımme el'kfmnı taktbcttlğlnı tçtn ya atamayız, azaltarak zayınaıa.. 
değildir.ıı 

M. Churchill nutkunu şöyle bi- mayız. Rus harbinden sonra ne 
tiıiyor: «Müsaadenizle parlamcn· olacağı belli değildir. Bütün me
taya şunu tekrar edeyim ki ken- seleleri - Avrupaya ihraç hare
disine hoş görünecek hiç bir ümit keti veya Rusyaya yardım - hep 
veremem. İstikbalin parlak ya- bu bakımdan muhakeme etmeli
hut kolay olacağını da hiç temin dir. Hülasa, hadiselere olduktan 

Tcpeb:ı ı Dram Kısmı 
Bu gece saat 20,30 da 

IJA.l\ILET 
5 perde 

11111111pıımı : e?cme.m. Bilakis. önümüzde~i ~ş gibi bakan, hayale ve ümide yer I 

Bu uz~n v~ .muhım nutku az- ziyete uygun, realist ve cesaretli 
çok 1ahlıle ugıastık. Bundan çı- b' d 1 t d tku ~ 11 

bıle hıç bir temı~a~ getinnıyoı.ıı vermeyen, bugünkü müphem va.

İstikHU caddesi komedi 
kısmı bu gece S. 20,30 dn 
KİBARJ.IK HUOAl,ASI 

.5 perde 

111 • ~1 . ~ • t• ır ev e a amı nu . 
karr.bıleceg mız umumı ne ıce şu 

mum olalıilir: İngiltere için istiyla teh- Nccnıcddiıı Sadak 

Hattanın büyök tüJDl 

nBiii• 
KAHRAMANLARI 

Kazandığı harikulade ıtillJlli 
üzerine 

iPEK 
Sinemasında. daha bb' 

hafta temdit edi1:ml§tit. 
iıa ve olarak: 

lUATBUJ\T U. MtlDtlRLOO 
1\'IEMLEKET JURNALi Mo· S 



lzil&fll$i 
KUŞ BAKIŞI: 

Cennet gibi.! 
A GeçlDİş olsun Bu secıe kİf galiba ~en pl.CC. 
" ~~ gideliberl artık görme-z olduğum sevgili dostum Birinciteşrin henüz girGiğj i.alde Av

"tı ·•0&euua.n, Atacın arada bir b&st.anede, sağ' koliyle sağ ba- rupanın bir çok yerlerinde havalar 
L~tizrnadan tutulmuş bir halde ağnlar irlnde yattığını eoğudn, bazı mahallere br yağdı-
.:"'llt1erı :.- ğından bile hah.ediliyor. Bu mev-
~ zaman içim sızlamıştı Onu son görenlere çok sual ıimsiz soğuklar herkesi. bilhusa kö-
~ h..f altat az malfunat alabilmiştim. Zayıfladığını biliyor- mürü u olan memleketleri dü,ün
~ .ual'ıa da zayıflamış. En fenası şu belfilı hastalık yüzünden dürmektedir. Bu memleketlerin J:)a-
~YOnntış. ~ındn İsviçre gelir. 
~ ~ldum. Çünkü 0 takattan düşecek, hele konuşamıya..- lsviçre' de kömür madeni yoktur. 
ı... ~ Haıpten evvel memleket bütün jh-
~ ti ardan değildir ve öyle :r.annediyonım ki bütün dost- 1iyaçlannı Almanya ve lnglltercden 
stıruııaıı Atacın ncyinl kaybederse etfiln sıhhatin! kaybet- temin ederdi. Harp baıladıktan son
~ 1~ geldiği hususunda müttefiktirler. Zira kötü şiire ra İngiltereden kömür gehnesine 
'ıe ı..._ e~yen, şair müsveddesine takılmıy~ cdib taslağına imkan kalmamıştu. Almanya C!a Us-
-._~ l:Nlın.i~ b dal ··ıaıw t.crti tını viçre'nin jhtiyacının ancak yüzCle '"'llllab en ve u 8 mu anna ceza p e yen lorla derecesinde kömür vermektc-

Çok ~~ artık Nurullah Ataç. değildir. dir. Bu kömürün büyük bir kısmı 
~ Şükür, birkaç gün evvel elime gçen bir gazetede yazısını fabrikalann, amme hizmeti için ça
' de iyileştiğini, ağrılarla sızılardan kurtulduğunu öğ're- lışan müesseselerin ihtiyaçlanna tah· 
~ teraıııadım. Hem de nasıl iyilesmiş? «Hastalıkn ismini ta- sis edilmekte, ancak geri kalan mik
' bu pek nefis makalesinde sanki romatizma ağnlannı ted- tan halka verilmektedir. Ceçen kıı 
bt."' etınek için çıktığı seyahatten yeni dönmüş cerbezeli bir hüklımet, kömürden tasarruf edilme-
-'11~ l>ress muhabiri gibi hastalıgıv analtıyordu. sini temin etmek üzere bir 

.\Jn emirname neşretmiştir. F.rnirnn-
~ ertkalııar okusaydı gazetccllik filem.inde romatizmaya meyıe göre d!fanda hararet 
~)aPılınış en güzel röportaj sayacaklan, benimse edebiyatı- 1 dereceden ap.ğı düşmedik-
~en· hasta.iığa dair yazılmış en kuvvetli yazı saydığım buma- çe hiç bir tarafta kalorifer, soba 
tlttı ın hele ağn ve uykuya intizar parçalan o kadar hoşuma yalulmıyacaktı. Kalôrifer ve sobalar 
~-~~ edebiyata asgari iyi gözle baktığını bilmem şartiyle, her yakıldıktan sonra da hiç bir yerde 

-..ı..ıgtına okumaktan kendimi alamadım. sıcaklık 15 dereceden yu}can olmı-
ll yacakb. Bu suretle kömürden müm-
~ U iki parçayı, ağrı ve uykuya intizar parçasını gayet iyi kün olduğu kadar taaanuf edile-
hı; ğuna kanlim. Çünkü Nurullah Atacın makalesini okudu- cekti. 
~ Slrada, bu yazıyı yar.arken olduğu gibi, fena halde dişim bviçre halkı .en sene bu emre 
"''~u "e üç geceyi sadece uykuyu beklemekle geçtrmtştim. ~taat etm~tir. Fakat kafi derecede 

ti._ Gene - bi f ostum rull h ısınamadığından bir çok kimseler 
.. ~ guzeı r makale okumak çin bir an d Nu a kömür azlığını elektrilde telafi et-
~ biraz da başka bir hastalı~ yakalanmasmı ister gibi ol· mişlerdir. lsviçrede elektrik, şelale
' U, bu fikrin beni utandıra utandıra aklımdan gectfğini !erden :iatihsal edildiği için, boldur 
~ YB.zmasam şüphesiz daha tyt olurdu. Fakat yazıyorum. ve tahdidata tabi tutulmamıştır. 
terl ~ temennide ısrar edecek değillm. Pek hafif bile olsa iki Bundan istifade ile kömür bulamı
ııı.. ~olundan romatizma ağnsı geçmiş. blrçok defa başı ağn- yanlar kalörifer kazanlarını elektrik
~1,h~ olmuş ve hMen dişi ağrıyan bir adam sıfatiyle söyli- le untmıtıiar, -evlerde elektrik sob'a
.._:"111nı ları meydana çıkmıı, hülasa kömü
' ki buna lüzum yok. Hasta1ıklar ye ağnlar islmleri ne rün yerine e]elttrik kullanılmağa 

başka olursa olsun: bfribirine benziyor. başlanmıştır. 
~uza geçmi~ olsun diyerek edebiyatımızı tebrik edelim. Diğer taraftan benzin hulamıyan 

"'-, Şevket Rado l:>elediyeler otobüs yerine elektrjk 
cereyanile hareket eden troJleybus 

~ 
ıefetleri jhdas etmişlerdir. 

a -1 a Bütün bu ahval fevkalade çok .. tv .._., elektrik sarfedilmesine sebep olmuş 
lV.L '"1J V!J%&! ve istihsal Ufi gelmcmeğe baılamıı-

"'--- tır. Şimdi hükUmet bu aene elektrik 
ıarfiyatını da tahdit etmeği düşün-

L._ - mekteclir. 
~ ve münekkit habaetmezl .. - Nazım Hile.met .,,.,,. 
rra..._ k.L•. müateımaf - l 
~.~ ·~ Nayir C. Halk Par- sviçre' de çıkan Cazette de Lau-

~:_ı Bir '- - 1
--a bunlara mealeı_ na• 

\~ıquas ettiği eanat mültlfa- oaJUIJJ a: aanne son nüshalanndan birinde İs-.d mına teşekkür etmelidir. Zira bu • a yazdıiı bir m•1ia1ede: viçre" nin bugÜnkü vaziy~tine dair 
~~ Mül&la ' ;,azılan okuyanlar bütün muhar-
~-..t ~ t .ana1kar içiıı lrii- rirJ«i bö~ bir refah aeviyeain- bir makale neşretmiştir. Makalenin 
~ leTel oldulıı pji ~ ye- Cle tasavvur edeceklerdir. Ne hülasası şudur: 
~ için de bu terefe m,tnel: clsviçre yeryüzünde cennet gibi-
-...-. layCfali _bir müşevva rolü mutlu!.. dir. Etrafımızdaki bütün memleket-
~ et _ Bari saym arkadaşlar lütfedip 
~ • UGDra 1>u miilifatlu etra- ok.udu]darı eserlerCJen de bahıret- ler harp hrtınasınclan müteeuir ol-
·~ _llnnu alaka. yapılaa ten- .der de karilerin mulıanirler duldan halde biz ıükun içinde ra-
~ 9a1lat &leminde bir baroe- hatça yaşıyoruz; herk~ müsterih bir 

Libya cephesi eski ehemmiye
tini mu haf aza ediyor mu? 

Libya artık hayati 
ehemmiyetini kaybetmiştir. Asıl 

iki taraf • • 
ıçın de 

ehemmiyet şarka geçmiştir 
Sıc.ak yaz günleri geçti. Arada sı

rada estiğini ifittiğimiz lı:um fırtına
lan da :zaman zaman duracak. Bu 
esnada Llbyadalci cephede her ilci 
tarafın mühim faaliyetler göstereceği 
muhakkak. Baz.an beriki, bazan 
öteki taraf taarruz kareketlcri göste
recelı: ve bellı:i de mühimce ilerileme
ler kaydedecek. Fa.kat bütün bun· 
lara rağmen Libya geçen aenelti ba
yati ehemmiyetini muhafaza edecek 
mD 

İtte burası ıüphelidir. Çünltü 
bir sene zarfıııda inkişaf eden harp 
harekatı iki tarahn da stratejik du· 
rumunu bambaıka ıelde M>kmu~tur. 
izah edelim: 

Geçen aene bu z.aman Jngiliz im· 
paratorluğunun Orta Şark ordusunu 
ortadan kaldırmak için Maraa Mat· 
ruhtan Süvcy,e kadar olan 450 ki
lometrelik mesafeyi katetmek le.afi 
idi. Süvey~in ötesin'de lngiltereye 
pek dost vaziyet muhafaza etmiyen 
bir Filistin ve Vicby Suriyesi, bir 
Irak hükumeti vardı ve Mısırda 
mağlup edilen f ngiltercnin buralar· 
da tutunması mevzuu bahsolamaz
dı. K-eza gene bir sene ı-vveli.\ Mıaır 
düz hat üzerinden birbirine meaa· 
ksı 1000 kilometre kac!ar olan iki 
ltalyan grupunun tesiri ve kıskacı 
alhnda bulunuyordu. Bu vaziyetle 
Libya cepheaini bozmak Orta Şark
tan lngiltereyi atmak demekti ve 
binaenaleyh bu cephe hayali bir 
ehemmiyeti haizdi. 

Fakat bugün bu vaziyet tamamen 
değismiştir. f ngiliz Orta Şark ordu
su Sollwndan Efganistan hudu-
duna kadar geni,lemiştir. Su-
riye, Irak. İran işgal edll-
miştir. Şarki Afrikadald İtalyan 
ordusu imha olunmuştur. Bugün 450 
kilometrelik değil, 4,500 kilometre
lik yer almak dahi 'Du orduyu imha 
edemez ve lngiJizleri Orta Şarktan 

1 111.Şev:i"'Y'azrna~ 1 
atamaz • 

Farzı muhal olarak Süveyt düş
tüğü takdirde de ne Mısır tamamen 
ele geç:rnlş, ne İngiliz Orta Şark or· 
dusu felce uğramıfbr. Bütün kay
nak.lan ıve Wıleriyle Hinc1istan ve 
Amerika arka.aındadır. lsk~dCTiye 
yerine Bura hhn olur ve bu muaz· 
zam makine gene işler. Kaldı ki Al
roMllann Rusyadaki me,guliyeti do
layısiyle bu cepheye yeni kuvvet ve 
makine goodermeleri pek mevzuu 
bahsolamaz ve Almanlar da gel
meyince ltalyailların taarruza kalk
madıklan Cla artık bir sır değildir. 

Diğer taraftan Orta Şarktaki İn
giliz ordusu hem saha ve hem de 
kuvvet bakımından geçen seneye 
kıyas edikmiyecelc. kadar büyüdüğü 
ha1de Libya cephesine birinci rolü 
vermesinin imkanı yoktur. Çünkü 
Alman - Rus harbi, Ruslar aleyhine 
döner ve tahmin edildiği gibi Al
manlar Kafkaayaya foerlenıe İngil
tere için hayati chemmiydi haiz 

olan Kafkas • İran - lrak petrol mın· 
tak.tan tehlikeye gireceği jçin lngi· 
lliler daha oimdiden aıklet merkez
lerini ıarkta tutmaya mecburdurlar. 

Binaenaleyh lngilizler de geçen .e
neye nisbetle birkaç misli büyümüş 
olan kuvvetlerine rağmen kati mu· 
ha.rebeyi garpte yani Libyada d~ 
ğil, prkta yani Kafkas, f ran we Irak 
sahasınoa arıyacaktır. Bu 9ebepten 
onlar için de Libya oephesi geçen 
seneki ehemmiyetini muhafaza et· 
memel.:tedir. 
Şimdi yeni vaziyeti, keshetmiş bu

lunduğu vüsat göz önünde tutularak 
mütalaa etmek lazımdır: 

İngiliz1er oakid~n tutmuş bulunn· 
dultları yerler ve sonsuz deniz ve 

para kudretleriyle Orta Şarlita ~a-
7~vetlerini hem alabildiğine kuvvet• 
lendinnifler, hem de geniııletmşilcr
dir. 

Bu saha bir taraftan İngiliı.lerin 
Hindistana giden yollarım sağla
yor ve fakat bundan daha mühim 
olarak İngilizler için en büyük ehem
miyeti haiz olan Irak ve lran pet
rolledy]e •On zamanda belirCl:l Al
man tehlikesi yüzünden Kafkas pet
rollerini ihtiva ediyor. Şimdi lngil
tere için Şimali Afrika veya Hin
distan yolundan daha mühim olarak 
petrol aahalarının müdafaa davası 
vardır. Lih)•a bunun yanında ikin· 
ci, üçüncü derecede kalır. 

Almanlar hakımıından ise kül ola
rak bir Orta Şark İngiliz ordusu ve 
memleket1eri vardır. Bunun garbin· 
de, yani L"byada ufak bir Alman 
lı:uvvetiyle müttefik İtalyan kuvveti 
vardır. Şarkında ne Kafkasyaya var
dıktan sonra asıl büyük Alman or· 
dusu yer almaktadır. 

Carpteki ordunun malzeme ve 
insan ikmali çolı: zordur. Çünkü ana 
vatanla bu cephe arasında İngiliz 
hakimiyeti altıcıda bulunan Akde
niz vardır. Şarkta ise Rus işi hallo
lundulı:tan eonra hiç bir vasıta ol
madan Alman orduları bu sahaya 
varmıı bulunacaklardır. O halde 
Orta Şarlı:talti lngiliz hakimiyetine 
darbe vurmak lliz.ım geliyorsa bu
nun için garpteki muvaııalası tehli
kcd~ olan cepheyi kullanmaktan ise 
bizzat Alman ordularının varacağı 
-sahayı üs yapmak daha doğru olur. 

Görülüyor ki her iki taraf için 
de Libya artık hayati ehemmiyetini 
lc.aybetmi§tİr. Mevsimin gelmesiıne 
rağmen burada ki hareketler tali 
ehemmiyeti haiz ola.caktır. Asıl 
ehemmiyet şarka geçmiştir. Her iki 
taraf da sıklet merkezini burada 
toplamağa mecburdurlar. 

~ 1ııir ~kındaki hükümleri cokur, ya-
.., canhlıf meydana getirir evrilae halde işile giicile m~şgul oluyor. i ~ t) diyor. zan aç . !.. Cerçi yiyecek harpten evvelki za. ~-ı • • 'IUI~ '; Jnk[ija] 
'~ ve_ iyi ~tler)e dolu bir cAh mübarek m~nl~ra nisbet~e ~almışhr. Ha!tada t.llllij!1![ ~ lı!!.!J ~ ~ ~ 
~ .. F'aıtat höyle bir Nnat ha- Jomatea!» ili gun et verılmıyor. Tereyag, ıe- --~ -

Necip Alı 
Kücüka ~:~ ;:k!: :~~İk ~=: Doktor Hafız Cemalin el.ol- t:riı~:ey~ec:tr~ad~=~:i :~a~C:!: Mu"sabaka taıı·matnamesı· 

ı-~ ıı:lıt nerede).. man Hekim> adında aylılt bir Fakat ne zararı var? ... Fazla et yc-
ıı..:-«tr r · l" •· mecmuası vardır. Bütün yazılan k hhi b" d W•ld' 

• 

~~~ler7~nışelliı: ukal=:a ~ ::~:c:ı~a::" ~:u.:::n~:~s: B;tüne;:~~~r~~r bu;: :~;lcrn~~orl~; yen'ıden hazırlanıyor 
'1~lca kıyametler kopacak'. _,_ mı? Tercyag. şekerın ve unlu mad-

'"ll:tirl.. yat pahalılığına karıı adeta bir delerin azlığı da mühim bir şey de- -
il;, 'J• mücadele açılmış gibidir. ğildir. Olsa olsa vücudümüzde, yağ ··--------

Dün Ankarada merasim· 
le Yeni mezarlığa 

defnedildi 

Yazı çeşı ı Karilere bedava sirke yapma- tabaka51 azalır, göbekli olma},Z. Bu İş için seçilen heyet bölge 
n_~ mn uaulleri, ialte1e ve .istuyonlar- Bundan da ~nkılmamalı. memnun ol· 

~ .... le hu:~ah7yr!~rarı~~:!·~~ daki kanapelere oturarak bedaıva malıyız. merkezinde faaliyete başladı 
Ankara l (A./ı..) - Denizi! mebu

su ve Türk Basın birliği Yüksek he
yet divanı rels1 Necip Ali Küçüka'nm 
cenaze merasimi bugiln burada ya
pılmış ve naaşı Yeni mezarlığa def
ned!lmlşt!r. Merasimde Büyük Millet 
Meclisi Rclsl Abdülhalik Rendn, Halk 
Part!sl umumi idare heyeti azalan, 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Vekiller, 
Parti müstakil erup reisi Ali RAna 
Tarhan, Millet Mecllsl Rlynset divanı 
azalan, mebuslar, Vekaletler müste
ş:ır ve miidlrl umumilerl, Türk Hu
kuk kurumu mensuptan. Türk Basın 
birliği umumi idare heyeti aznlart ve 
müteveffanın çok kale.balık bir küUe 
teşkil eden arkadaşları hazır bulun
m~ ve ve ceno.zc alayına piyade, 
jandarma, polis mü!re1Jelerlle bir 
bMdo mmlka refakat evlemı.,tır 

"'Q,_rı günC§&enip hava almarım çarele- K" ·· ld - · • 1ı: b" 1 .,... dı-cr. Sırasını getirip nerede omur az o ugu ıç.ın ışın ına ar 
l'11~t uklarını, kimlerle du-•u"p ri öğretiliyor!.. iyi ısıhlmıyor. Fakat bu da zararlı 
" '- " Doktorun cAh mübarek do- d 1!) hh"d' B" .. d - 1- l ile! tııı:lannı, neler giydiklerini. e~, , sı ı ır. utun oıı;tor ar so-
ı_ er yn.: 

1 
• " -l . • ınatesl> baılığik yazdığı makale ğuktan korkmamak lazım gekliğini, "''· a .... p n<t: er JÇhx erım yazar- vttamin propagam:lasınm bir p.h- k l 15 • 18 d 

~t· unlar, gerçi realiteye aada- -erı'dı'r. Muham"r bu y• .... da, ışın) ev e~in , -~~mı • 1- .ı ~re) ce .... b• ..... ..... ısıh ması ıcap ettıgını soy caiıı: eri 
" ırc:r parlak misalleridir. Am ·k d · ·w· d rak en a a JÇtigı omatea suyu- halde kimse buna kulak asmıyor; 
~ .. at dikkat edilirse görülür ki nun nefaııctinden ve böyle bir iç- evlerin, apartımanların sıcaklığı 21-
)erı111Yat, ancak Ada, Moda gibi kinin nasıl yapıldığmclan balı.et- 22 dereceden a,ağı dü~müyordu. 
>i). erde Yaşayan, pilavlı bıldırc111 mek istiyor. Şimdi sıhhi tavsiyeler tatbik edil-
'-'~l rneslektaşların kalemine Fakat clütfen ve ahfe.ten> da- mektedir. 
~ lat olmuş bir hususiyettir!.. vet edildiği bir ziyafet sofrasında Bu vaziyetten file.ayet edenler ol-
lii\.~lrıpaşada, yahut KaragÜın- Jt.e:ndiaine domates .uyu ikram auğunu görüyoruz. Halbuki hariçten 
)\h oturan; yamalı kundura, eden zatı o kadar çok medhedi- bin bir güçlüğü yenCTek buraya ge-
ti) tı~ tornistan ceket giyen: ekae- yor Jti insan cAh mübarek zati> lenltt: cCennette YllffYOnıunuz, 98• 

~ a~uJye piyazı, zeytin - ek- diyerek, domatesten ziyade bu za- adetinizi bi1in> diyorlar. Mümkün 

~ ~~dind~en~tta ~lı:ar,~ı sevg~i dutyuy~orl~~ I' ~=zk;İ~";::~:.; .• :::,-;;~:;.~:~ 
~ --O 4 · Cerçi bugün l..vic;re bir çok Avru-

o _ O . O D pa memleketkrinden çolt iyi Yazi-
f\J b yettedir. Fakat yiyecek azlığını, kö-

e atlar, ağırlık asıhnca daha mürsüzlüğü adeta meclhetmelc biraz 

~ çabuk bUyUyorlar züğürt tesellisine benzemiyor mu~ 
'lt(j t~gk üniversitesi biyoloji profe- Mimoza yükün ağırhiı. altında bi- Pazar günü yapılacak 
~l:ıatlao tor Horat, ağırlık asılması dayette eğilmipe de bir müddet eon- lig maçlari 

faydn ne,vünemasına büyük ra sakı yukanya kalkmış ve nebat İstanbul FUtbol ajanlığından: 
~t d" l\aı dokunduğunu ileri sür- Fenerbahçe stadı - S. 9,30:Hllal -
' ~ c ır. Profesör fevkalade hassas yeni bir boy ve kuvvet iktisap et• İstlklll.1. Hakem: Selli.mi, 11,30: Aıtın-
1...ı :'!.'_tiaine dokunulduğu gı"bi doer- m~r. Şimdi ~rilcalı alim, nebat- tuğ' - Bcyoğluspor. Hakem: Tank, 
~ ~ıt~ı~fen_ bir nebat olan mimoza'- ların ağırlıklara kar~ı bu aksülame· 13,30: Fenerbahçc-Süleyma.ntye. Ha-

Yukler asmı ... ır. ı· . 1_ f w kem: Adnan. 15,30: Galata.saray -
;ı• -----~ı-n-.ın_;s;;;;ı;;.;rr;.;.;ın;,:;ı;_;;a.eş etmege uğraııyor. Beykoz. Hakem: Sami. 

~ Ayakkabı kolleksiyonuf 
~l~~rde vefat eden Macar asil· 
~e en biri terkettlği vasfyet
\Dlarn llıuctbtnce, birçok zahmetlerle 
~~IJ ~ Olduğıı nyn.kknbı kolleksiyo
~I' iversıtc müzesine hibe et· 

Şerer stadı - s. 9,30: Kurtuluş -
Doğu. Hakem: Bahaeddin. 11,30: 
Eyüp - oaıatn. Hakem: Şeklp. 13.30: 

~OIJ~ksi 
~ Çift YOn, her nevi ve çeşitten 
""' lhı..L ayakkabldan mürekkeptir. 
....,_~~bılar alMmda en garip 
~ ıs ıııeı ... aııt cManlardır. 

Bu ayakkabılar, gayet uzun burunlu 
olup, bu burun büküldiiğü zaman diz 
kapaitlanııa. kadar vanyor. Diğer bir 
garip ayakkabı da vaktlle Prusya 

Vefa - Taksim. Hakem: Feridun. 
15,30: Beşiktaş - İst. Spor. Hakem: 
Ahmed. 

Grenadye asllcrlerlnln giydikleri bot- * Beyoğlu Halkevlnden: Kapalı 
lardı.r. Bıı botlahn ağırlığı dört kilo- salon spor faallycUnc 15/10/941 tari
dan fazla.dlr. hinde başlanacaktır. Çalıfma.k i&ti-
_KoDekslYoııcla en zarlf ayakkabı, yenlerin Halkevimiule idareci bay 

kopek ba!lğı derisinden ya.pılm!§ ye- Nam Moran'a müracaat eylfmelerl 
'11 bir İran ~abmdJr. mercudur. - ' 

Her sene, başlarken blrQok dedik.o-' taş klübü hisselerine duşen paranın 
dulara sebC'p olan lig maçlan bu sene yekiinu yüz llrıı.yı geçmiyordu. Yap
de mutad lı:anŞıklıklara. yol açtı. Fa- tıklan her maçta. bu kadar para sar
kat bu seferki her zamanki gibi tele- fetmek mecbuıiyetinde bulunnn bu 
nlk değil, idarl bir sebepten 1lerl gel- klüplerın yaşamasına. 1mkAn var mı 
dl. Yeni futbol ajanı bütün hususa- idi? .. 
tı en ince teferruatına kadar düşil- Sporseverleri ha.klı olarak telt\şıe 
nerdt programını hazırladıRından düşüren bu talimatname üzerinde ın
tıüp ldarec!lerl ~nlk bir lt!raza se- celeme yapmak için klilp murahhas
bep bulamadıtıan gibi, her hangi bir lan dertıaı faaliyete geçtiler. Ve yap
ihtillf zemini de yanı.tamıyarak aja- t.ılı:lan müteaddit toplantüarda bu 
nın programını büyük bir memnun!- şen.it altında maçlara iştira~ hnkAn 
yetıe karşıladılar. olmadığı hakkında bir karar almak 

Her senSI mutad gürii.ltülerden bere iken Beden terbiyesi merkez is
Azade n biraz da. hayret ~inde ~- ti.fare heyetinin içtimaı imdada ye
lann başlamasını beltlerken, JılüsalMP.• tıştl. 
kalara tam dört gün kala Beden ter- İçlerinde sporculuktan yetilm.14 
biye.si umum müdürlütikıün ba mtl- Jcı.ymıetJ1 idareciler bulunan bu heyet, Trakya pancar mahaulü 
sa.bakalar için hazırlamll oldutu ta- '1iip~ maruz bırakıJdıtı haUıslığı Edime CAqam) - Bir müddetun
llm.atna.me, btitün bölgelere oldulu 1IZlDl uzadıya tedkik ederek maç ha- beri tmınk0prü - Edirne arasında 
gibi, fe'hrlmlz-e de tebllt edildi. lllla.tının taksimi ~l normal bir gö- tren nakllyatuıın yapılamaması yü-
Ajanın büyük bir emelı:: aartederetı: rüşle halletti. Ve klüplerln parasın- ztinden Xd!me merkez kam ve köyleri 

meJdana, getirditi programı an ti.at dan teşklllta bl89t 'almalı dolnı imi- halkı puıcarıannın Alpullu eıeter fab
edecek mahlyettıe tara.rlarla dolu madı. Ancak bundan sonra maçlar rlka.sına .ntı hu.susunda hayll 7ı0rluk
olan bu talimatnamenin en can ala- normal ,,ekilde devama b&§ladı. Diter larla tarşılafDlakta idiler. Bu vazl
ca.k noktalan W maddede toplan- taraftan Beden tıerblyesl umum mü- yeU naıarı dikkate alan İkt.lsad VekA
mıştı. dürü general Cemil Taner de yanlı~ Jet!, yıllık 10 bin tonu bulan Edirne 
Bunların blris'l maçla.tda elde edl- tefsirlere ynl açan taılmatnameyi merkez knzasile köy'lerl panca.rlanna 

lecek hasılatın ~ tekli, diğerı de reddederek yenisini haz.ırlamak üzere dekar btl.şına 25 lira tazminat vermek 
çah.ştıklan muesseselerde Gençlik bu işten anlryanlardan miirekekp suretlle bu işle ilgll! rençbcrlerhnize 
klübü kurulan sporculann eski klüp- tAll bir komisyon lrurmaP, karar büyük bir yardımda bulunmağa karaı: 
lerlnde oynatılmaması kil. Ava.klbi verdi. vermiştir. Pancar zlrnati yapcın köylü
düşünülmeden talimatnameye Uave Bu komisyonda merkez ist.lşare he- müz arasında büyük bir sevinç uynn
edlldlğlnl tahmin - ettiğimiz bu iki yetinden Bürhan Felek, İstanbul böl- dıran bu karar üzerine zürra, mah
mnddenln tatbiki, klüplerimlzln ha- gesi direktörü Feridun Dirimtekln, sullerinl en yakın tren 1stasyonlanna. 
yatıannı idame için liı.zım. ve yeg:lne Fcnerbahçe klübii idare heyetinden t:ışımağn başlamıştır. Bugüne kndnr 
~Ur mcnbaı olan maç hasıl:ltından Nasuhi Baydar, İstnnbul bölge:;!. spor üç bin tona yakın mal sevkedllmiştlr. 
binlerce liralık bütçesi olan teşkilata servisi şeti Kcmn.1 Hnllm, futbol ajn- Bu sene havalann müsait ve yn
h~ almak ve bu suretle ellerine m Nurl Bosut, umum müdürlük slc!l ğışh gitmesi yuzı.i.nden, pancar mah
geçecck parn miktannı hiçe indirmek ve lisans şef! Saim gibi senelerdenbc- sulii bol ve bereketlidir. 
ve büyük emeklerle meydana çıkan ri Türk sporunda. rol oynamış kıy- • • • ........... • .. • ...... • .. • • .. • • ı ı • .. . 
oyuncularını ellerinden nlarnk, blz metli idareciler bulunmaktadır kl man zaman, nukseden lhtllfıflnn ön
eski kliipleri teşkllfıtımıZ içinde iste- hepsi ayrı nyn küçuk ya.ştanberl bi~ 
ntlyonız, kapılarınızı kapatın, demek- rer klübün başında blunmuş bu şnh- llyecek bu talimatn~eyl beklemek
ten başka. bir şey de~ildl. slyetıerln hazırlıyncnITT bir tailmat- tedlrler. Heyet iki gundenberl bolge 

Tesbit edilen fonnül o kadar al'.,'lrdı namede her hangi bir itlraza mahal merkezlndc faaliyete geçerek yeni ta
k!, mesel:l 20 bin lira getiren bütün bırakacak madde bulunnuyn.cnr,'lna limatnameyl hazırlamağa ba..şlamış-
bir senelik l!g maçları h:ı.sılatından kanaatimiz tamdır. Ve bütün l'..porcu- ı tır. .. _ 
bir Galatasaray, bir Fener, bir Beşik- laı: scnelerdenberl sürüp giden ve za.- lılurkut Kuçuk 
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mm AKŞAM 
BlR elKAYE iflas eden kadtfl 

Bunu bana genç bir bekar anlattı: \ Binnaz giiliim.sedl, elini ha.va.ya. kal 
- Benl Binnazla a~ım samı dıranJc sene ~ şlınank: 

tanıştırdı. onrlp bli' kadındı. Yaşı el- - Bay bayi_. diyerek maklaştı. 
ll 'beti çokta.n gCQIJ11şti. IAkln o bAIA. Sa.mlye: 
on sekizinde imiş gft>i glyln\yordu. _ Birader, dedim. Ut.ıt~ıa.ra. boğa.-
GençIJilnl hudutsuz bir_ eğlence - V: cak kadını tam da bulm~ ya! ... 
yorgunluk içinde geçlrd~ i9İI\ yuzu Ned\r 0 , Adeta kadmı göklere çılcar
pet fazlıı. buruşmuştu. Insana. hayret dm 
verecek derecede boyanmı,!ltL O kadar canım... t 
k1 kendlslle konUŞ11rken dehşeUi bir O zaman SaıDl1 bana~ anla -
pudra kokusu burnuma ça.rpı;yordu. tı.: 
Hareketleri de pek tuhaftı. Yaşına. - Ben bu kadına knrın ha.yatımın 
başına hiç yakışmayan bir ş!manklığ'ı sonuna kadar iltifat yağdırmalı Jren
varoı. Konuşurken genlerini kocaman dlme Adeta borç blllyo~~· Belki bu 
kocaman açması. kelimeleri şimank sözlerim seni hayretıe d114urecek. .. Fa.
bir tonla. uzatıp kısaltması ~n halde kat bunda. şaşılacak hiç blrşey yok. .• 
sinirime dokunuyordu. Binnazı ben tam 24 sene evvel tanı-

Halbuki hayret!.. Sami onu g~- dım. Şlmdl senin fena halde ~lnirleri
lerinln içine ıbakıyor, bu acaip, bu Ş'l- M dokunan bu kadın o za.ma.nlar 
mank kadını iltifatlara ~rdu. güzelUğbıln en şahane devrini ya
Blr aralık Blnnaz: ııı'Y'(>t'du. Ve emin ol şimdiki _ha.llle o 

_ Bu yakınlarda cildime pek dlk- zamanki arasında hic: blr m\IIlasebet 
kat edemiyorum! ... dedi. yoktur. Sanltl o harikulMe kadın git-

Saml hemen atıldı: mi§ de yerine başkası gelml.ş ... 24 sene 
_ Sizin cildiniz beyu Oıiddeleti evvel ben ta.m 18 yaşında id.Lm. Ve 

ıuıdınyor. İnsan ellerinize bakarken hayatımda ilk defa bu kadını sevdim. 
onun yumuşaklığını uza.kta.n hlssedi- Ona ne atıe,tli mektuplar yazmıştım. 
yw. Hem billl'or musunuz? Birçok ka- Bunlarda ne diller döküyordum! ... 
dın ciltleri t(ırlü türıü ç~k. kokulan O vakitler benim için dünyanın en 
n~rederlermlş Bu artık aşağı yutan baş döndürücü, en güzel, en na.dlde 
fenni bir haıtİka.t haline glnnl.ştlr. kadını L!;te bu ldl. Ve bu görü.şümU de 
Hatt(ı bazı kadın clldlert gül, bazılan her fırsatta. kendisine söylüyordum. 
leylftk, bir kısmı hafif mn.nolya ko- Aradan yıllar geçti. Ben onu 24 sıe
karmış. Ben sizin cildiniz için en zl- ne sonra. ancak geçen av tekrar gör
yade orkide lrokuS\Ulu yakıştınyorum. düm. Bitmişti. Güzellikten ve genç-

Samlnin bu sözlerine son derec~e Hkten yana ta.nuımlle lflls etmişti. 
şaşmıştım. Orkideye benzeyen, Orkide Kendisi gözüme fevka.lade çirkin 
gibi kokan cilde ibretle ba.ktyordum. görünüyordu. LAkin ona. karşı es:kl 

Arkadaşımır. nıübnlflgalı iltifatına. muamelem! değlştlnneği Meta ah-
nıukabil Binnaz: laksızca blrşey teli\kkl edi;yordum. 

- Aan ... Sami". Vallahi kompliman - Farzet ki, bu kadının eskiden, 
yapıyorsun .. diyerek nrsız arsız omuz- gii2ıelliğlnln ~rlne parası, nüfuzu, 
lannı kaldırdı. Çantasını, açtı. Bir sı- mevkii vardı. Birdenbire ill!s edip 
ga_ı:~ aldı. S:ı.ml he~en k.b~t yaktı. bunlan kaybedince kendisine karşı 
uınnaz evleri barkları .~ıknn. er- eski muamelemi değ~tirmck ne k:a.· 

kekleri aptala, serseme donduren sı- dar çlr1tln bir hareket olacaktı, Me
nema kahramanlarını tnklld ederek seli bir adam milyonerdir. Her taraf
çapkın çapkın sigarasının dumanla- ta sözü de geçer. Böyle bir zamanda 
rını etrafa savurma~a başladı. Bazen dost olduğun bu insan beş para.sız ve 
de rrrz•ndan kurşunı halkalar çıkan- ahbapsız kalırsa sen ona. karşı mua.-

yo~~İn bütün bu yaptıklarmda öyle melen! d~ğiştlrir misin? 
bir 8(>ğukluk vardı ki, slnh1mden Klmt paradan yana, kimi de genç
•Çat ! • diye ortadan catlıyac:ıktmı. llk ve güzellikten yana. l.flAs edet'
Fakat Snml: Kadınlar için bu iklncl ınAs da.ha. 

_ Sigara ıçmeğl kendisine yakıştı- acıdır. iııte Binnaz da bunlardan blrl 
ran kadınlar pek azdır. Fnka.t yakış- idi. 
tıranlar da bu işi harikuUl.de bir tarz- Vaktlle iltifatlara botduğum kadı
da yaparlar. Haklketcn bl\21 kadınla- na karşi lflıls edince muamelem! de
nn sigara içişlerindeki hareketlerini ğiştlremezdim. Bunun için ona. dalma 
seyretmek bile büyük bir zevktir. Me- llk gördüğüm zamanlarda olduğu gi-
scla sizin i~lşlnizll... bl davranıyorınn. 

Bu sözleri dinlerken tüylerim dik.en Zaten kendisi de bir türlü Uıtlyar-
dikcn olmuştu. Faknt kadın omuzla- Jadıj;'lll.ı kabul etmlyor ya. .. Baksana 
nnı kaldırıp gözlerini açnrak: hareketlerine ... Gülüşleri, oturuşları 

- Sa.hl mi? ... Güzel ml içiyorum?. kalkışlan, herşcyl. 18 yaşından kal
demez mi? Hırsımdan ~azına sarı- m.ıı. ••• 
lacaktım. Hikmet Feridun Es 

Asıl hnyretıme dokw1an şey ne idi 
biliyor musunuz? Ben kndın macera- .---------------. 
ları içinde hayatuu geçiren erkekler! Fitre, Zekat olarak Hava Ku-
mideslne düşkün insanlara. benzeti- rumuna vereceğimiz para bütün 
rim. Bunlar iki kısımdır. Birinci kısım yıl barcadıklarunızm en yerinde 
için güzel, çirkin, sarışın, esmer, uzun olanıdır. 

boylu, bücür denilecek kadar kısa her --------------
çeşld kadın arkasından koşulacak bir 
mahli'ıktur. Onlar için seçmek deni
len birşey yoktur. Kadın, kadındır. 

lkincl sınır macera perest erkekler
de de kadınlnra karşı büyük btr ma.t 
•ardır. Fnknt onlar yalnız güzel, ca
zıbell, şirin kndınların pôŞ!nden ko
şarlar. Yani kadınlar arasında büyük 
bir .seçme yaparlar. 

İşte bizim Sami de bu ikinci sınıf 
macera düşkünlerindendir. Vakıf& don 
Juvandır amma, tıpkı iyi, na~ ye
mek diışkünlerl gibi harikullde cazi
beli kadınlan terclh eder. Halbuki 
şimdi lltlfnt üstüne iltifat yağdırdığı 
bu acaip kndın da ne idi? .. Onun ne 
glbl bir meziyeti, nasıl esrarengiz bir 
cazibesi vardı ki, Sam.lyc bu dilleri 
döktürüyordu?-. Hayret d~ru.su! ... 

Nihayet Binnaz: 
- Ben artık gideyim!". diye yerin

den kalktı. Ellerimi7.I sıknrken Sami
ye sordu: 

- Yarın geleceğim, diyorsunuz am-
ına, ya yağmur yağn.rsa? ... 

Sami büyük fedakarlıkları çok
tan göziinc almış hararetli bir dşı~ 
tavrlle cevap verdi: 
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ADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 41 Nakleden: (VA - Nft) 

ı Teşrlnlevv~ 

Gördilklerim, duyduklarım 
1 KONUŞAN MUMYALA~ 

Halepli Ebu Zeki efendi Tefrika No.78 . . Yazan: tsıaıNDER F. ~ 
oralarda Adet olduğu üzere filan- gonda da başka sös yok, mütemadi- Hamza reLt Wt önce fena halde urlnUIUD. yük3e)cce ~ ~ 

cazadeU~ ve asıl l.sm.l de varsa da yen: mrktuA'U halde, mumyanm. 1çlne ~ neşeli ~ ~ ı,nı.tın~ ~ 
oiılunun künyesi.le anılırdı.. Halebln - Bu tenezzühten !evkalMe mem- be.ncı birinin girdiğini görlnce hlleyi dJr. Bu sıra.da haVUUJl e .. iti F 
en ileride tüccarlarında.dl. ipekli ku- nunum, yl a.b&veyn! .. ~azın latlfe ıuıJ.a.mı~tı; Scllnı.: . çok meşal~aıı yaıım~. ~ 
ma.şla.r, sumaıı meşlA.hlar dokunan, ha.sebile fe'Vbllutd münbasltıml" _ Görüyor musun, Hasn2JB.? &yoır- naıt>etçller kenarda a.sıınne &tlf,; 
enikonu fabrtkamsı hnalA.ta.bnesi, Şükranla.rmm l~yuadditl., du _ mumyarun lçl bomb<JO .• yalnı2 Yavuz Sultan BelJlll ıeııttı. _.. 
(Sabun hanı) nı.n karşısında. büyük Pendiğe vacclık. DıeDlz kıyıSında.ki kurumuş bir çehi'Cn1n gts deliklerine kUtle Firavunun lAh~ ~ 
mağazası, İstanbul, İzmir, Seltmikle gazinoların birine clııdlk. Hmcahınç .. gözünü uyduran bu Arap genci b!zl yor. Ehram bekçlai, ~rna~ fJY 
daimi muamelesi vardı. Bir kenara oturduk. demlndenberi oyalıyor, atın sopayı e&-anna n ta.rib1 mal ,.t:I 

Kaç senedir Halepte bulunan bü- - Ne iQersinld sualine, mlsa.fir fU piçin kıçına... uyanık bir adam. ~~ 
yük babamla. aziz ahbap. Rahmetli efendi sıkıla !ıkıl&: (Blra!) dedi. Bal\acılar me-ıar1;1kta, tab~ts:n çı- _ Bu mezar, bütün e ~ ~ 
bize oranın mı.eli& sade yağını, snç Öyle ya, ehli zevklerden oldu~ ma- kan Arap gencini bır hayli dovdükten Firavun mezarlarının en .b erfnU5 , 
örgüsü peynirini, kAğıtlnra .omnlı fıs- lümumuz. . . sonra, Hnmzanın şe!aa.tile bıraktıla.r. muhteşemldir, diyor. Mik uza.it ~ıııı, 
tığını, hamam kilini, dört köşe sabu- Çabucak şişeyi bıtirdi. Çe~ ~e- Hamza reis: 1.8.hdın mermerl'crt:ni çok ndsıi.~1 
nunu onun adamlarlle gönderir, bura ldngen yUzümüze bakıyor. Ikln~lsınl - Onun kabahatı yok, şevketlim! ıerden getirtmiş .. hele şu :vn111ıdııı.j, şubesl demek olan Ma.hmudp~:ı.dakl de devirdi, gene ayni bakışta. Üçün- Ona: aSen şu tnbuto. glrecelts1n!• ete- zıla.ra bakınız, padLşalUIIll . şt~ 
dükk:indan aldırtırdık. cü şişeyi temizllycceği sıralar gök mlşler. o da girmiş. Kalxllıa.tın en ne kadar sanatkA.rane bit 

Mektuplardan öğrendlğimlze göre, yüzünden topu at~ mı? bıiy\iğü ehram be~lslndedir. oyulmuş .. 
Ebu Zeki efendi yalnız ert>abı tica.- - i."J:>u dakika Iltanbullul6.r r..hvall Sellm de zaten ooltçlnln hesabını - Ne yazıyor bura.da? u.ı: 
retten değll, tudalA. ve şuaradan da. alemden gafi!· Saray, vükelA, vüzera görmeğe hazırlıwuyordu. İlle ön~ Bekçi şu tarzda tereünıe ~ e cntııl~ 
Bu hususta bizler de (amenna) de- keyfinde. Duveli muamama Maki- kendi hıncını almak istedi. Irl boylu cİnsan oğluna guY ~· 
ml.ştık. Yeni sene, benim bir yaşa da- dunya, Olrld, Traıblusgarp için ne adamın yakasından tuttu, blrkaç ke- acının. Ben hayatunda çuİıJ4; 
ha. ba.aJ4ırm, baba.nun rütbe alı.şı gibi plA.niar tanzim edi;yor?... re yerden yere vurdu: ma bile güvenmediın. 

1 
~ı 

veslleierıe ga~t candan aropça kasl- Hepimizde eller, ayalda.I' bırakıver- _ Bre melün! Bu sllıiri>a.zlıkları babam bile yıllarca. bt0
1 
~ 

delıer yanp, kenarları yaldızlı ltAğıt- mişti. Sağımız, solumuz dolu. Hafiye yapıp da ne kazanacaksın? En de- tı ve avuttu. On bC:J fl S()O~ 
ıara tebyiz ettlrlp ;yollar, alır almaz 1 mafiye var mı, duydu mu, tantuna. ğerU ada.mlıı.nmdan nişancı Said gibi tahtında oturduktan 1 ft 
teşekkümameleri supardık. gittik ml diye uç buçuk ata a.ta etra- bir delikanlının bile zlhnlni çelerek, tahtı bana terkedeceğlıı 01l -oııl 

Bir yaz ortası, haftalık mektubun
da. büyük babam E.ı:>u Zekl efendinin 
Istanbula. hareket ettiğini, bl7.J ziya
ret edeceğinl, hümıetten geri kalın
mamasını, salıverllmeylp gece misa
fir edilmesini, ehll zevklerden olma
sına mebni lebl deryada, havadar bir 
mesireye de götürülmeslnl ihtar edi
yordu. 

Üç, beş gün geçti geçmedi, bir cu
ma sabahı Ebu Zeki efendinin teşrif 
ettiğini, orta kat salonuna a.lmdığını 
haber verdiler. Babam önde, ben a.r
lı:ada hemen aşağı seğirttik. 
Başında Mısırkil.rt boru gibi !es, ar

ısın surat, köscmsl, temizce kıya.fetll, 
45, 50 Uk bir adam. 
Musafahalaşıldı, ele varıldı. 
- Aman efendi hazretleri, kerem 

buyurun, köşedeki koltuğa otu
run! lara karşı sl!tik slftik temen
na.htıı. Kapının yanına koydu~u. 
Amerika.n be7.ine sanlı boh~ayı gös
tererek: (Ba.şa.mız gönderdi) de
mede. Elinde sımsıkı tut.tuğu üstüva
ne şeklindeki teneke kutuyu bana 
uzatıyor. 

Hemen açtık. Bu seferki do, Gala.
ta.saray lisesinin son sınıfına. girişim 
dolayısile upuzun bir kaside, me<ihi
ye. Bermutad teşekküİ'lerl bastık. 

Sigara verildi, klbrtt çakıldı, kahve 
getirildi ve sohbet başla.dl. Ağızlan
mrı açık; zira o fazıl, şair hazrette 
başka Iiı.f yok, mütema.diyen Arop şl
veslle: 

- Lütfunum Uelobcd minnetta
rım efendim!" İhya buyuruyorsw1uz 
başam!.. Memnunlyetl.ml tarif ede
mem velinimet! .. 

- Pederimiz nasıllar, iyidirler 111-

tallah ı lara. karşı da: 
- Elha.ındülillll.h velminne k1!'ınn.

ll l!lyetteler. Yanaklan al al, vıicud
lan şişman, fıstık._ 
Sıhhat haberini duymağa koşan 

anne annem ve annemle beraber If
fet teyze de kapı aralığında.. Uıtileyi 
pek sevenlerden ve tuha.flardan olan 
teyze yanındakileri katıltırmı.ıı: 

- Eyvah zayıf nahif enl.şteci~imln 
başına kan mı çıktı? Albümin de mi 
olup ~tt? 

(Ebu Zezl efendi bu mu?> diye ev 
içinde şa.,alanuya.n, alıkl84Jllıyan kal
mamıştı. Akıl alır glıbi değil. Blr yan
lışlık mı var? Yom. vapur yolda bü
yl1k fırtına ya tutuldu da. adamcağı
zın zihnl mi duralamış? 

Yemeee oturuldu. Hazretin feteba
rekellAh lştllıası yerlnde. (Enfes, ek
mel) diyerek boyuna. 1ta4ık atıyor ... 
Sade kahveler içilirken, babam: 

- Af buyurun, basılmakta. olan 
yeni eseı1.mln matbaa provalannı 
acele tashih lA.zım. Çocuklar sizi. bi
raz ge'Zıdirslnler! diye dışarıyı boy
ladL 

- Bu buda.la. miskin herife kavuk 
sallıyn.m,am. Başımdan alın; Pendlğe, 
mendl~e götürün! deyip ikl ayağımı
zı bir pabuca sokuyor. 

Uzabnıyalım, Elbu Zeki erendi, ban. 
süt kardeşim Ali, zenci HAdl G&zte
peden trene bindik. Zatı şerifte vn-

cek. 
Tabi, Cevdete derin derin baktı: 
- Çok alakadar görünüyorsunuz 

beyefendi. 
- Evet doğru keşfetmişı~iniz. 
- Bu alaka neden'? 
- Bu adam beni, tasavıvur ve 

fa göz gemlrirk~n. a.ya#ına basıyor, zavallıyı aldatan sen değil misin? dettiği halde, ikinci bir t>1f ~r 
dürtüyor, çimd.ikliywuz.; _ l~~dıyı Beş bin sene önce ölen Firavunun k:ı- yıl daha a.radnn geçti.. 
araya kaynatmak için oburukler, zına - hfılii ya:Jıyormwş gibi - (ışık lü yerini b:ın& veremedi· o~ 
aksırıklar kanştırl3'0M1%. Zerre kadar olan Saldi bu suretle avlayıp eline ne Şimdi kendimi yok}Ufl~ 
oralı ~eğil, gene devamda: . . . geçecekti? Acaba benim veliahdırn ~e6l'. 

- Amahğmuz, ebleh. .cuyasetımız Ehram bekçL~. Hayı-e bayı ele ver- Rızamla tahtımı onıı. aeıı 1" 
neticesi memallltl mezkurentn ka.tfe- memek için: bilecek miydim? Hayır. t de' 
sı zayi olaca.k:, emin olun!. _ Delikanlıdan beş on pam almak iradeye mnllk değlllın· ~d 1 

sancı tutmuş gibi yerimizden fır- maksadlle yapmı.ştırn. Bg.şka. bir eme- sem bl.le ınsanlnnn bU <fa~ 
lnyıp hesabı görür görmez gazinodan lim yoktur. İnanm~ası liizundır. sJd'l' 
kaçtık. Tabanları yağla. babam yağ- Deyince, padişah bir kese akçe çı- babam da benl otuz sene 
la .. Nereye? O da belli değil. kanp bekçinin önüne attı: tı.» 

Süt kardeşim, usulca.: - Aylı~ını arttırıyorum .. w ma.- Selim bu söüerl duyunca: _,., ıır 
- Herifi blra çarptı, d-enire soka.- bede bir ka.ndl.lcl do.ha gönderilmesi- _ İşte bunlar doğrudur. dev-r ·~·1 lım! dedi. ni emrediyorum. Buradaki mezarları, 1 derle · it' 
Duhullyeleri verip denir. hamamına kltabel"'rl ve dll'l-er eşyayı l.yi muhafa.- sa.n oğluna güven ° ma.z. · ııV 

" " vun, bütün ömründe belkı 
daldık. Teşvik teşvik, yanaşmaz oğlu v.a. edeceksiniz! Bugünden itibaren, olarak yalnız bunu söyleınışt.lr. ~mı' 
yanaşmaz: ordumuz Mısırdıın ayrılınca.ya kadar ellP"" fj 

- Ben suya. girmez!_ buranın kapısı Türk bahadirlarına O gün geç vaklt MlkerinUSlttıP~ I' 
Gene mavalı tutturarak nağmeyi kapalı bulundurulacak.. içeriye hiç dan çıkan Yavuz, ehram rnt.ll et 

daha mükemmelle.ştinnez ml? kimse glrmlyecek. kendi kendine gülüyor ve mı 
- Ben siyasiyat takip ederim. Bekçi sevindi, padlşa.hın ayağına. se: geı:r' 

(Temps), (İndependance Belge) ga- kapandı: - Yarın nişancı Said bı.ıraıa görfı" 
zetelerlnl muntazaman okurum; ha.t- - Beni a!fettlğin~ için, Allah da se, sevglllsinln parçalandığ~ ~ 
tll. bazan Jön Tür'klerin <Meşve- size her yerde nıısret versin. Hemen ce klmblllr ne ita.dar müte 
ret> lnl bile." şimdi kapılan k:a.patacağım. Fakat, cak ... 

Derken paçasından tutW)!Il1I4lar Tisaya gerçekten D..şık olan nişancı Diyordu. 
glbl kapıdan dışan dört nalayı tut- Said yaman bir yiğittir. O gelirse ne 

fiti 
<Arlta.51 

tuk. yapacağım, şevketlim! Ondan korku
Halepllyi bırakıp trene atlıya.cağız, yorum .. . . ~ re·~~~ 

gene dlll durmıyacak; ya.ka.lıyacak- selim biraz dıişündükU:n sonra gül-
lar. Bizi söyliyecek; <Onlarla beraber meğe başladı: 

(1) E ki Mı.-;ır hnhıne go · ttıil" 
rinus, kmnın ölümünden ~1' c ~ı· 
e.<ısir olarak, meşhur bir kiıhiıt <'r)' 
nıiş ve kendi inin ne kadar ya~tı ,e• 
tını sormuc;. Kahin, Firavuna. 11 1,ı;· 
ııe sonr:ı ölecetini söyh:miş. BU 1111-' 
ket habf'ri, hemen o ,;ıin tatılli>1161 
etmiş gibi, l\likerinusu pek 'ııd,
müteesı;ir etmiştir. Fira.vun b: 11t11• 
sonra uıabudlara şikayet ede~ ol~ 
di<dnin çok iyi kalbfi bir insan ,se' 

gelmiştim. Bu gece evlerinde kala- - Said gelirse, bu kınk ve içinin 
caktım) diyecek; başımız nnra ya- mumyası kurumuş olan tabutun ne 
nncak. hale geldiğini görmesi için son defa 
Biranın hükmü geçinciye kadar olarak kendisine ehram kapısınt 

ne yapsak, nıcreye götürsek? .. Akla açarsın.. bu vaziyeti gösterdikten 
karayı seçerken Tavşan a.dnsı aklunı- sonra, aklını başına toplama.sını ken
za geldl. Hem tenha, hem de deni~ dlslne söylersin. 
bavaslle ayılır belki. 

Sahilde tek bir kayık duruyor. 
Rum kayıkçı da nazlı mı nazlı: İki 
mecidiyeden aşağı gitmez de gitmez. 
icıter istemez razı olduk. Bir de ada
cığa varalım ki orası da kalabalık 
ck!ğll mi?_ 

Bilmem kaç aile takınl taklavat. 
yemekle gelmişler; her ağacın altın
da bir küme ... Bir tara.fa da biz ya
yıldık. Olur şey değil; Ebu Zekl eren
di gene siyasi mavallarına. giri.,eceği 
sırada, Allah razı olsun, zenci Hi'ı.di 
CClnta da ehıta> ağzlle muzikayı, ar
dından Arap havalarını tutturdu 
Hacefendlde ne aşka gell.f; kalkıp şı
kır şıkır, (cakme) ler yapa yapa., ger
dan kıra kıra, seke seke, dolaşa dola
şa ne oynayış. 

- Ah, 50 dirhem arak (yani rakı> 
yok mu beyler? 

Diye yalanıp duruyor... Yağına mı 
var? 

Dönme va.ktl yakla.şmı.ş; Bizim ka
yığı ara da bul. Öbür kayıkçılardan 
öğrendik: Müşteri götürmıi.ş, döne
cekmiş ... 

Bekle bekle, görünürde yok. Beri
kilere bırakıvenncl~rlni söylıiyoruz, 
hepsinde aynl a~: 
Müşterimiz razı olmaz! 
Ge~ lkl mecidiyeyi toka eqlp, yal

vara yakara birini razı ettik. İskeleye 
adım attık ki son trenin kalknıasınıı. 
tam üç dakika var. Soluk soluğa gü~ 
yetiştik. , 

Ebu Zeki efendi aşka gelmişti ya, 

Selim, Ehram bekçisinin bu oyunu ğ'unu söyemişse de, mabudlar: ,-· 
Salt için tertip ettiğine kail olarak iyi bir insansın amma, baban fC111'ı1 fazla ehemmiyet vermemlştl. Eğer can mabudlan unuttular, ln~ı!l1tıf 
bunun Hayre bay tarafından yaptı- e-za ve cefa ettiler. Bu yiirden 11. pıO' 
nldığuıı Mrenmlş olsaydı, hiç şüphe tamam yüz elli sene eda. görnıe51 ıtttt" 
yok kl, o gün Hayre bayın başını vur- "'!'dderdir:~ cevabını ve~~~er. 11rııı1 
dururdu. ıınus: ccBoyJe gaddar hultUmcl• cırıY 

Selim bundan sonra (T1sa)nın ba- o halde neden çok yaşamak :Sll1111,ı1' basının lahdine sokuldu. Fira.vun Mi- ni tattırdını7~ Ben kimseye f~1 11e
kerlnus. liı.hdın cephesindeki kabart- yapmadım. Az ya.ş.'\mamın -rebt ti~ 
ma. bir resme göre kalbinden iki ynra. dirf• diye sornnea, ın:ıbudJar, 11 11ııı• 
almıştı. Bu yaralar, sllil.h yaras:ı de- rinusa şu cevabı vererek: uSefl: fi'' 
ğUdi. Blrlst, güzel kızının pek genç n ıahld, ayni zam:ında da teıı11' ""' 
ölümünden mütevelllt bir yara idi. rekli bir hükümdarsın. Asıl ııu ç~ 
ikincisi de, kehdL<rtılln az yaşıyacağı- için dünyada as ya~ıyacaksın. ~ 
na dair hasıl olan bir lnanu,ın (1) ya"ama mukadder olsaydı, b:ı"'ıfltil'!' 
açtığı yara ldi. keceği ıztırabı sen de ('Ck~Jı. 

11
r" 

Mikerinus burada, kendisine altı demisler. Mikerinus bund:ın 5o ~
yıldan fazla. yaşamıyacagmı söyleyen made°ın ld altı yıldan fazla y~l!~rtıı" 
kll.hlnl yalancı çıkarmak lçln, gecele- cağ111L. o halde ıeceleri de eğleıt a" 
rl de hesap ederek on iki sene yaşa- ıliyerek her rece '.'illbahJara _"~ati 
dığını anlatmata kalkışmıştır. meşateter yaktırıp rcccyi ıu0 f'.' 

Lll.hdın sa~ındaki kaba.rta.malar bü- ı katmış ve bu suretle on iki sene eı• 
yük bir havuzun kenannda birçok ~amak miimkün olacaı:-tnı heslll' 
Arap dllbcrlerinln rakretti~ ve Mi- mlştir. ~ 
•ıııanttııırw"''""Wttıı1ttf1'Jllıl'l••••UN••••nmımıınnnıtııı"'.-ıı•ıtnıımtıınnnmıııın"1,...11111111Un1ını•"'f11"' 

şimdi de vagonda, karşısına. tesadüf 
eden lkl kokonaya. ne göz dlkl.ş, ne 
yılLŞl.'1. Kadınların yanındaki iki şap
kalı aksi nksl bo.km:ıdaln.r; handiyse 
çatacaklar ... 

Bitik halde eve düştük. Misafir 
crcndl yorgunluğundan bahsederek 
yemeğe gelmedi. Pufla dC>§ek. ntlruı 
yorgnn serilmiş odnsına. girince ya
vaşça ne dese beğenlrslnlz? 

tbıı 
- Başa ha.zrctıeri beni gnllb!\ ttcl' 

Zekl efendi zannetti. MnhcubiYC reli 
söyliyemedlm. Mumaileyh znrUceJ 
binaen, İzmlrden geri avdet cd ~ 
l.çln İstanbula beni gönderdi. ~I 
alıknr onun mutemediyim, :t.ill 
katollklerden Sellm Hallncl'ylnll :ı1" 

Herifçi oğlu zenaatinl hakkilC Y0~ rruş, o gün hcplm!zl hallaç p:ırn 
gibi atmıştı. Sermed Muhtar ~ 

türlü bana açılmak :istemiyorsunuz. berrak gözlerine, şirin ve sehhar 
Tabiin tavrı değişmişti, hoşsoh· dudaklarına, mütenesip endamına, 

bet, hatırnüvaz, himayekar bir amca ve ruhumun en ince tellerine doku
tavn takınmıştı. nan tntlı sesine hayran ve ~ık ol

- Galiba geçen seneki macera, muştum. 

bir kadına karşı beslediğiniz ıı~ttı>l' 
kurtaran ölü bir kadın ha ... 

- Evet, çok iyi keııfettiıniz. 
- Bu mucize nasıl oldu) l1' 
- Bu ölü kadın bir sır bırıı1' •' 

~r ... 
hala sizi tazip ediyor. Cevdet, birdenbire durdu: İJte ben bu sırrı aydınlntmnğa uS 

- Hayır! Bu macera bitti. - Artık bundan bahsetmiyelim. şıyorum. 

Eğer .:ömerd davranır, hesapsız ha
reket edersek bizi bekliyen akıbet, 
:inastır. Binaen.ı.leyh diğer me.lek
<laşlarımdan -:l.ı.ha insafaı?: olmamak· 
la beraber, kalem erbnbına ancalc 
kırıntı knbilindrn bir ~f'yler veriyo
rum. Vakıa arasıra vicdenım isyan 
etmiyor değil, falCat bunda ma:ru· 
rum. 

ikametga.lum b.ilıniyouunuz demek.. uhmin edeceğinizd.m daha fazla - Doğru mu acaba) Küller altında ııönmüş görünen bir - Ne maksadla} 
- Bir kelime ile size söyliyeYİ~ 

Avukat Cevdet. tabi Refeti dal~ 
gın dalgın dinliyordu, zihninde mü
temadiyen şu sual dola~ıyordu: 

- Acaba bunu nerede gördüm) 
Cevdet, tabie tekrar sordu: 
- Eu adamın nerede otuıduğunu 

b:ınn !:Öylemez misiniz) 
- Hangi adamın) 
- Rüsuhinin. 
- Hala onu mu dü~ünüyorsunuz} 
- Evet, fakat siz sualime cevap 

weriniz. 

- Nerede oturduğun:.ı kati;·en 
bilmiyorum. 

- Sizin için çalışan 1>ir adamın 

DoğrUBU çok garip( alakadar ediyor. 
- Garip değil, gayet tabii Cev- - Beyefendi. affedersiniz amma, 

det beyefendi! Biz.e hazı yazılar ~r- sözlerinizden bir şey anlıyanuyo
mek için geldi. Biz de kabul ettik. rum. 
Yazılarını bırakır. Biz müreUipk- - Size ancak şunu aöyliyebilirim. 
neye veririz. Sonra gelir, provaları Birkaç aydaııberi bir muammanın 
taahih eder, ücretini alıp gider ve halliyle meşgulüm. 
yeni bir yazı getirinc'!:ye ltadaz ıem- - Siz mi efendim) 
timize uğramaz. Pek parlak bir - E~ ben. 
meta değil ki. kendiıiTle fazla ala- - Bu muammayı bana anlatır 
kadar ve meşgul olalım. la bulamadınız mı) 

- Senede ne kadar kazanır) Avukat Cevdet, mryus ve mün-
- İki yüz lira kadar bir ıey! kesir bir eda ile cevap verdi: 
- Pdc az, pek ıu bir para! - Malesef hayır! 
- Az değil efendim, zira ba~ - Bu muammayı hMıa alantır 

taraflara da yazıbr götürebilir? mısınız? 

- Acaba nerelere? - Bu uzun bir hikayedir, size 
- Bilmiyorum. Çünkü yazılannı .anlatmağa kalkışmak klymetli v.akti-

muntelif mlistear namlar altında ya nizin ziyaına sebebiyet verecek. 

zıyor. - Beyefendi gahôa benimle eğ-
- Kendisine soramaz mısınız) icniyorsunuz. Size taalluk eden en 
- Sonnak neye yarar efendim, küçük hirşey bile beni ne derece ala-

hesabına geldiğine göre cevap vere.- ,kadar ettiğini biJdiğiniı: halde bir 

- Hem de kökünden. ateşi artık körüklemiyelim. Bu ma-
Tabi, müteredd.id bir tavırla ce- cera ebediyen sona erdi. 

vap verdi: 1 - Onu tekrar gördünüz mü) 
- inşallah öyle olsun amma çok - Hayır. 

tutkun görünüyordunuz} - Hiç de aramadınız mı) 
-Obl Cevdet, başını salladı: 
İhtiyar tabi devam etti: - Hayır. Artık aramızda der:n 
- Cevdet beyefendi. l:>en sizi bir uçurum vardır. Bu uçurumu rl~l-

çok iyi bilirim. Ciddi, çekingen bir durmağa çalışacak olan. ben dcği
zat olmakla beraber o, sizi pençeleri lim. Bir takım hatalar var lci, affe
içinc almıştı. dilse bile tekerrür edebilir. Cevdet 

- Evet doğru; hatta size itiraf avağa hlkmıştı. İhtiyar tabi onu 
edeyim ki o, benim ilk aııkımdı. bir işaretle durdurdu ve sordu: 

Genç avukat, ağır elemli bir ses 
ile konuşuyordu: 

- Ondan evvel vakıa bazı mü
nasebetlerim olmadı değil. Fakat o 
münasebetler, devamlı olmadı. Gön
lümü yaralamadı. Onu, tanıdığım 
gün, ölünceye kadar birbirimizi ııe
veceğimiz.i zannettim. Meğer, ne 
kadar aldanmışım. Onun parlak 
çehresine, nemli ve l:iuseler ıvadeden 

- l lalletmek istediğiniz muamma 
arasında bu kadın da var mı) 

- Hayır! 
- O halde bu muamma nedir) 
- Size söyliyeyim, bunda başka 

bir kadın mevzuu bahistir. 

- Bunu hen de sezmiştim. 

- Fakat bundan on beş yıl evvel 
olen bir kadın. 

- Şaşılacak şey, demek sizi diri 

Kenrumi oyalamak, faydasız ~e ~ 
feyli bir insan olmaktan kurtul~ tjl 
için... Bu ara§tırmn, bana bu c0 fl , 
derdimi. unutturur, fikrimi oyıılllr 
sa az bir kazanç mıdır) . 

- Bari bir netice elde edebiJdiııİ' 
mi) ., 

- Hemen hemen ona yakın bt 
~ey ... 

- Sizi dinlerken kendimi riif' 
görüyor gibi sanıyorum. . 

- Bununla beraber, size haıo; 
kati söylüyorum. Şimdilik Allııh 
ısmarladık. ·t 

- Güle güle Cevdet bcyef~dı 
Gene görü~elim. Öğle yemeğini be" 

1 r' raber yeseydik çok memnun o ıJ 
dum. 

- Teşekkür ederim. Randevuıt' 
'ar. Gitmeğe mecburum. 

- Evinizde mi? 
(Arkası yar) 

.. 
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KOCOK iLANLAR 
ırevtaıAde ahvalin devamı 

mtlddetlııce gayri muayyen gtın
lerde haftada 1k1 Teya 119 defa 
neşredllecektlr. 

DEVREN SATILIK St1TCV, MEZE· 
et ve SUCU - P1yaaanın ~lek blr 
caddesinde ve iyi mftşterisl olan blr 
bQyük ltitçü vesaire dftkktını bütün 
eşya.sile devren ~tılıktır. Mtlıaca.at 
İstanbul posta •utusu 239 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
l\IUHASİP ARAYANLAR-Büyük bil 

müessesenin muııasebes1n11dare edi
yorum. Günde birkaç saat her hangi 
bir müessesenin bütün hesaplannı 
tanzlm ve tda.re ederim. Akşamda A. H 
o. ?iimuzuna münı.cnat. - 1 

EC7.ACI ARANIYOR - Hariçte bir 
l.~i olmıynn ve askerllkle o.lakası bu
lunmayan diplomalı bir eczacıya ih
tiyaç vardır. İsteklilerin Haydarpaşa 
lisesine müraacaatıan 

BİR OAKTİLO ARANIYOR - En 
az ortn tahsil şahadetnamesl bulu
nan tecrübeli bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. İsteklilerin Haydarpaşa llse
slne müracaatları. 

20,000 l.IRAYA SATILIK APAUTl-
1\IAN - Aksaray Kemal paşa cadde
si Mesih paşa mahallesi İhU.sap nl';a 
sokak No. 11 fazla tafsilat için (} mcı 
daireye mfiracnat. - ı 

UCUZ EV - Ka.mavula VJene so
b.lt 3 kat e oda. genede 180 ıım geti
ren 1350 llmyo. satılmaktadır. Ad?Es: 
İstlklAI caddesi H6/4 - 1 

Sahife 7 

Yeni kıya ,atleri mü as 
"(Sa! tarafı 3 üncü sahifede) verdiğini bilirdik. Bize sopasız bekçt

llk yapılamaz gibi gellrdl nmma me-
Bugüıı eskisine . nlsbctıe bekçinin ~er dalın Jy.l oluyormuş. 

vazifeleri çok fazlalaşmıştır. Bu nk- _ Peki aldığınız manş? 
şam bana ne oldu bfilyar musunuz?.. _ Yalnız 0 ışte eski usulde glcll4 
Sokakta devriye dolB.§lyordum. Bblrlr yor_ Bekçinin aldığı p:ı.ra scmti:ne 
apartımanın penceresi vuruldu, göre de~r. Bekçilere sorarsan Is· 
adam: i tnnbulun en zengin semti Taksim ve 

SATILIK EV - Boğaza, Adalara, - Bekçi baba, bekçi baba... d ye Karnköyaür, Buralardan fena para 
manzaralı, güneşli, mutedil ho.vnlı, 19 seslendi. çıkmaz... Şlmdl Aya.spaşa da çok l}1 
oda., tılr cihannüma., miit.eaddlt 'bal- Durdum. Bana şöyle so:rınaz mı? olmuş diyorlar. Bunw1 için bekçi va-r 
konla.n ve salonlan muhtevi yapısı - Saat kaç?... ~ Ura alır, bekçi var 18 Ura alır ... 
ço'lc sağlam 5-6 da1rel1 ap:ırtmıan ha- Şaknml edlyardu? Şaşırmıştım. Unıtorma, düdük ve bütün üzerımlz· 
Une konmal'a veya yıkılıp 1k1 büyük Bozma.dmı: de gördüğün kcndlmizdendlr. Bir 
apnrtıman yapmağa. elverı.,11, arsası- - Saa.tlm yokl ... dedim. semtte 5-6 bekçi vardır. Ne kadar 
nın yüzü 15 M. derlnllğt 20 ve 25 :M. O pencereden: para toplarsak bunları nrnmızı:fa tak-
bahçell ahşap bir ev ucuz flaUa. s:ı.tı- - Sruıt §imdi tam 1 1 on geçiyor ... sim ederiz. Herkes, eski, veni ayni pa-
lıktır. Görmek için Fındıklı İnönü Halbuki yukan knttakller M.11 cayır yı alır. Zengin, paralı· semtlere çok 
Dli?ktebi t.arşısıııdn merdivenli Hal'- cayır radyo çalıyorlat. Bu ne rezalet? bekçi gönderirler ... • 
dal sokak 9 No. ya, paMrlık tçln an- Sustur §Unlnn Allah ~kına.!... Onların odnsından nynlırke!1 aklı
latasaray Balıkpazan köşesinde tü- Baktım, dediği doğru ldl. Radyo çn- ma geldi. Eski bekçi tlplnl ancak be
tüncü Mehmet Aliye müracaat. - 4 lınan evin kapı zlllne bastını. Gllrül- tediyenin tertip ettiği festival 'f!Uı.n 

tüyü susturdum. .. " gtbi e~lencelerğe görebiliyoruz. Bir-

5 - MÜTEFERRiK Hatta geçmez k1 bOyle gürültu için çok yerlerde olduğu gibi mankenler-
blze müracnat eden ç:ık:ı:ruı.sınl... le şehrirt eski tiplerini gösteren bir 

Daha bunun glbi neleri ... Unutknn- cİstanbtil ml\zesiıı yapılması ne ente
lar çoktur. Hatt!l. dükld'ı.nmm bütün resan olur. Mesela köprü parası top
elektriklerinl açık bırakıp gidenler lnyanlar,. yanında davulu He es~i bek• 
vardır. çt, onun 'ytmında tel{ı.şla. koşan kö~k-

Sopa nasıl vurulurdu?_ ın... Balmumundan heykeller... Be
İhtlyar bir bekçi: le<Ilyeniliin kulağı çmlasınL Hnlbu
- Yooo ... dedi, esklden de bekçilik k1 geçen fesUvald!- bir bekçi sopası 

çok zordu. ist.anbuldıı. her semtte nzı- bulunması iÇtn gunlerce aranıldı~ını 
lılar vardı. Biz onla.nn elinden neler hatırlarım. 
çekmezdik! o belalıların htç btrt kal
dı mı? ... Şimdiki bekçilik eek!slne g6-

Hikmet Feridun Es 

SATILIK EV 
Ama.tutko)'ünde iskele ve tram

vayır 3 dakika mesafede denize 
fevkn!Ade nezareti, bahı;esi, ter
kosu, elektriği,. havagazl, sıhht 
tesisat, vruıtiHl.syon teşkilatı ve' 
sığınağı olan 6 odalı, Urgir, mo
dem ev satılıktır. Müracaat: Her
gün ~leden evvel, Teşviklyc Fı
nn sokak Kısmet ap:ı.rtımnn No. 1 

re c~ık, paşalıb ... Hem şhndl hcr
şey akıllıca ... Sopa yok, ble düdük ... 
Yavaş yavaş gidip fenalık yapanı 
enseleyeceks1n ... Benim rop:ı hAU\. ev
de duruyor, hatıra.. .. O sopn haklka.
ten bir ll.lemdl. Onu nıakrunln. takır
datmanın da. usulü vardı. Havaya 
kaldıracaksın. Birdenbire nvucunu 
açacaksın ve o taşa. çarparken tekrar 
tutacaksın ... Size birlblrlnln ayni gibi 
gellrdl amma her bekçinin n.yn bir 
sopa sesi vardı. Ben sopasının sesin
den bekçllert tanırdım. Mahallelerde 
hangi sopanın taşa daha fnzla ses il••••1111m•ISl!!ll!!llZDlilllli=a:::ıııii, 

Cinsi Miktan Muhammen B. Muvnkkat T. 
Lira Kr. Llta Kr. Şekli 

Ternz1 1 Adet 
Soba halk tipi 3 Adet 
No. - 2 -

750.- 56.25 A. Eksiltme --- -.- Pazarlık 

ı - Terazi şart.namesi muclblncedlr. 
2 - Ekslltmeıer hizalarında gösterilen gün n saatlerde Kabataşta. leva-

zım ~besinde müteşekkil nlım komisyonunda yapıla.cıı.ktır. 
_ 3 - Şartname her gün sözü geçen şubeden paraSJz alınabilir. (8579) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
11'7 No. lu 11A.n: 
İstanbul Vilayeti dahilinde odunun ~klsl toptan azami 385 kuruşa pe-

rakende ıse 510 kuruştan satılacaktır. 

BİR llE!\IŞİRE iş ARll'.'OR - Kı
zılay hnstabakicı hemşireler okulun
dan mezun, İstanbul dahillndc hcr

--...... ~:::-:ı.-:..ıcı:ı.,.....;,...,;ı;:::ı ı hnngl blr müessesede müsait şcralUe 
oıııa çalışmağa hazırdır. İstanbul posta 

SATILIK ARSA - Mnçkada ada
lara kadar bütün boğazı görür tram
vay bekleme mahalline yanın dakikn 
mesafede blr nrsa ehven fint ile acele 
sat.ılıktır, Teşvlklye caddesi 80 numa
ra Muzaffer npartımanı lklncl daire
sinde bay Kemnle mürncaat. 

SATIUK liÖŞK - Kadıkoyünde 
merkezi bir yerde, dcnl1.e ve tnı.mva
ya iki dnklka mesafede, iki donüm, 
çamlıklı, bahçe içinde aydn 65 lira 
icar getiren konforlü boyalı bir k~k 
acele s:ıtılıktır. Flnt müsaittir. Mü
racnat: Galata Ömer Ablt han sokn.k 
İntibah handn Nuri Ertan':ı pazar
dan maada hcı: gün mürncant olun
ması rica olunur. - 2 

ALMANCA DERSl.f:Rİ VE KiRA
UK .MOHİLYEJ,j BtR ODA - Uygun 
bir fiatle iyi bir metodla Almanca 
dersleri vermekle beraber temiz ve 
ucuz bir oda aile yanında kiraya ve
rilecektir. Beyo~ıu Kaymakam Reşad 
Bey sokak İş bankası arkasında 'il nu
mara lçerde 2 numaraya pazar gü
nünden mnada herclln rnfiracoat. 

Slffi!'ı1AYE İSTEYENi.ERE - Esas
lı bir iş için beş nlb bin lira sermaye 
koyabD1rlm. İnklşafe müsait s::ı.n'at 
veya işi olup tn paraya ve arkndaşa 
ihtiyacı olanların tam izahnUı mek
tupla Akşamda (T. SJ rümuzunn mü
rac:mtlan. - l 

NOT: Nakliyesi perakendeciye alt olmak üzere ikinci ellere yapılacalt 
odun satışlan toptandır. Perakende satı§ fiyatı olnn 510 kuruşa, kesme eve 
veya dükktma kadar nakliye ve istifa. masraflan dahildir. (8781) 

Ttir ·ye Otim.huriy ti 
l rı saıta ve yulmndıın aşağı: kutusu 34 bcm.şlre rümuzunn yazıl-
2 ::: ~nrdeş - Beyan edatı. m.ası. - 1 ZiRAAT BA AS 1 a..... gün. 

bııı~ l:>evlet adamları - Cennette 
i ..... an kızlar. 

la 'l'ersı İstanbulun haftalık mec-
~ ..... tından blr1 - Nota. 

fı C ..... :ocasından ayrılmış bayan. 
il' ııe'il llŞ'ınn •G» gelirse erken dcğll
l..... c;ay. 

'"lbol C~n - Tersi Çibanın başı -
e llıudam 
8 ::: ~aınan{da yıkanılan mahal. 
ıo •vıurabba - Bir renk 
~ Pena değil - Sıkılm~ktan emir 

l!1ıııı:ı'çen bulmacamızın halli 
l l......, ~ saağ ve yuk:ından ıışatı: 
' ...... ~Yll dcsn, Htka, 2 - Diynrbakır, 
Jr' .\. ?lıek, Ru, 4 - S!llnameler, 
ıtı'teıntn;a. Omalı, 6 - Bemol, İb, 7 -

1"tlbı • niş, 8 - İk, Lain, So, 9 -
scsı, 10 - Anırl, Şose. 

r)tidırc ve 7.ühreviye Mütchııssısı 
r. Nuri Osman Eren 

Qu~otıu Elhamra Apt. No. S 
a Ye Pazardan manda her 
~n 4 - 6. Tel : 42885 

l<EMAL. CENAP 
Pal larnartin caddesi 5. Doğu 
•39~3No. 14. Taksim. Telefon: 

Hergüıı saat 15 - 18. 

~------mJ111amı:ır;smı-.--~ 

Ya,_ 
-• sayfiyelerde ho§ vakit 

Rcc;irmck için me§hur 

AR SEN 
LUPEN 
~ •• beyecuıb roman 

leriaini oka111Dm 1 

• • Bu •en 6 h" .. L • ı · il . Bch uyu~ ve resım ı c ttu. 
er cildin finti 80 kurut-

6 Cildlik takimi 
"' birden alanlar için 

l' liati: 4 liraclir 
~ C'-'l,j Yeri: AKŞAM mntbaası 
~"'--- tel: 20681 

\'~d, virmi iskonto kuponu 
Ma u kuponu kesip cAKSAM 
tir· tbaaeı Kitap servisine> ge· 

ır Vey .. d . . f' n~ . 8 ı;ıon erırscnız ıat 
,.. cıınd".!r size vüzde 20 iskon· 

ı"z_''-.nılıırl\ktır 

l\IUCELI,fT \'E l\tÜCEl.LİT ÇIRA
(;1 ARANIYOR - Cilt ~lerlnde çalı
şacak genç mücellit ve aynen mücellit 
çırağına ihtiyaç vardır. Saat 10-13 
arasında Anknra caddesi m. M. Sa
dık'a mfıracnat. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

30 LİRAYA I\iRAUK DÜKKAN -
Galata Zlrnnt bankası yanı Kemen
keş sok. No. 22 üzerinde 1kl oda, tara
s vardır, blıın betondur. Tel.: 60560 

ORTAK ARAND'OR - Çok Urlı, 
kurulmuş bir işe yirmi binden a~ğı 
olmamak şartlle ortak nrnnmaktadır. 
İsteklilerin Akşam gazetesi M. H. ru
muzuna yazı ne mümcnntıarı. - 1 

-2 
SATILIK - Çok iyi halde altı ndct İNGİLİZCE ve ALl\IA~CA DERS-

lç ve dış lı\stJklert ııe beraber 1935 DE\'RI:N KmAUK KIRAATHA- ı.ERİ _ (Bahusus ticaret şubeleri ve 
modeli studebekcr otomobili satıla- NE - Taşraya azimet dofayı:J;e iş- baknloryn) - İngiliz Oxford ve Ber
caktır. mvanyolu No. ıı5 tutüncü lek blr mevkide ve yalnız kış mevsimi lln üniversitesinden mezun bir profe-

1 

bay Ali Şunrl. _ 1 için mobllycsııe·bernber kiralıktır. İs- sör tarafından en seri ve asri metod-
teyenler Çarşıknpıda tmmvay durak la verilir. - Fransızcayı mükemmel 

SATILIK MAKiNE."LER - Planya, mahallinde 6!I numaralı MlH\cJ kıra- konuşur. - Esaslı ve en seri usul -
delik, tepsi tezgAhı sntılıktır. Aksa4 athaneslne müracnatıan. - 1 Ücret mutedil. - {Prof. H.) tümu-
ray Kemalpa.şa caddesi 30 No. ya. mü4 SATJLIK ARSA _ Şuyuunun iza- zmıa mektupla müracaat. - 19 

racaat. ...-------~~..,..--~ ~ 

' 
Kuruluş tarlhl: 1688. - Sermo.ycS1: 100,000.000 Türk llraSl. Şube ve 

ajans ndedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim ınaamelclerL 

Pnra biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

lesi için Aksaray İnebey ma.hallesin- ~EKTUPLARINlZI ALDIRINIZ \ 
SATILIK - Son model yemek oda- de Küçük Lllngn caddesinde yeni 40 Gazetemiz idarehanesinl adres ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tnsarrut ııesaplannda en 

sı takımı, gödmek isteyenler pangal- No. 4,10 cephesi olan 199 metre mu- olarak göstermiş olan ltnrllerl- az 50 ıır.ı.~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plô.na 
tı, Hamam, Saksl sokak Çiçek Apt. ra.bbaı sahasındaki arsamız 7/ 10/941 mlzden ızöre lkramlye da~tılacaktır: 
No. 1 müracaat. - 1 salı günü saat 14-16 ya kadar Fntlh 4 adet 1,000 Umbk f,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 

SATU.IK DAKTİLO ARANIYOR _ 2 net hukuk mahkemesi başkhtlbl S. P. - A. K. l\1, - S. B. - O. S. -
odasında satılacaktır. _ ı B. O. - Z.B. - Berlin - A. U. O. ' • 500 • !,000 • 

İyl ve az kullanılmış kusursuz porta- - X.B. - 333 - A.K.D. - K. B. O. • 250 ı 000 • 
120 • iO • 4,800 • 
161) • 20 • 3,200 • 

ti! ve yahut masa daktilosu olup ta PANSİYON ARA.NJYOR - 2 veya R. B. .. • • t 

satmak isteyenlerin 21359 a telefon- bir k!.şlllk kaloriferli üniversite tale- (0 • 100 • f ,000 • 
Ja müracaat. besi için pansiyon aranıyor. Akşam namlarına gelen mektuplan ida- DİKKAT: Hesnplanndald paralar blr sene içinde 60 llrndnn aoaıP 

SATIJ.IK MOTÖR iLE İŞLEU OT gaze nde O. · muzuna mek- olunur. ,.;;~m!yer.lere ikramiye çıkt1JP takdirde ~ 20 fazl e vernece . -------------- ı tesi B rü rehanemlzden aldırmalan r1ca. 1 asn ..... ırtır 

~!~~::~:~· :::~·~~ !tu~p.la•mn~·~·l"-;·e-T·a .. r·i h--mısCmııo•~:r:a:f.·y.·:a.-ı:lf;a;k:u;·;lt;e;S;;İ n;!lle-.-.-.-.... , =-=..._~==K· =·ura=:ıa=r:s=e=n=ed-=·;=;=:=:=!.r=~. =·!n=ı· =·~=y·~:ru.==ı=n·~=n·b=a·1:m=·=~:ıı=c~=ı·:ce:u=~=· =ıı=·· =·m=ıı=rt==v·e==::'ii 
G. Marka 220-380 ceryanla ~ır biri il D 1 L• 1 l l t I ' 3.S 1k1s1 4 blri de beş beygir kuvvetin- Harçlıklı talebe Alınıyor ev et Demiryollari ve ıman arı § e me 
de motörlar acele sntılıktır. Sirkeci Fakülteye alınacak harçlıklı talebenin yazılı lmUhanlan 15 ve 18 ilk Umum idaresi ilanlari 
İzmir Afyon oteli odacısı Sabri~ mü- teşrin 1941 günlerinde yapılacaktır. ~==========================::=; 
racaat Tel.: 22279 - 4 Ayda kırk llrn harçlık alarak talebe olmak üzere tnllp olan liseme-

zunlarının nihayet blrlncl teşrinin on üçüncü ı>azartesi akşamına b-
SATILIK EV EŞYASI - Stll kıy- dar fakülteye kaydedilmiş olmalan l~dır. (690e) (8426) 

metil blr salon takımı mark1terl ma- iillllılmlilıııİlllllİlll•İİll•mllİllİİİİiliİİİİİllİİİİİİİİİİİİİİİıİll••Iİl••••••li 
salar ve sandalyeler sııtılıktır. İst.e
yenlerin 22899 za telefonla. müraca
atı. - 1 

4 - Kiralık - Sablık 
SATILIK KARGİR EV - S katlı 

tramvay caddesinde yağlı boyah mu
şamba döşeli 6 oda, 1kl sofa. bir mut
fak, banyo, terkoo, elektrik. tulum
balı kuyusu 1k1 balkon ve 1k1 ntlenin 
oturmasına elverl§ll altında bit dülı:
tAn ile satılıktır. Görmek için Orta
köy Camfener sokak 12 No. ya pazar
lık için de HaZlne sokak 8 No. yn mü
rn.cnat. - 5 

~ATILIK ViI.LA - Kızıltoprn.kte. 
hat boyıında denize nezareti olan on 
odalı, garajı, kalorırcrı ve gayet güzel 
bahçeli ve motörle işleyen kuyuyu v~ 
sair bilcümle konforu haiz yeni inşa 
edilmiş modem bir vuıa satılıktır. Ta
Jlb olanlnnn 60922 numaraya her ak
şam saat altıdan sonra telefon etme-
leri. ı -. 

İstanbul Fiyat Mürak abe Komisyonundan: 
llG No. lu !Um: 
İstanbulda Vagonda. veya kayıkta teslim tel balyalı samanın kilosu aza-

mı 4,5 kuruştan ve.yerinde dökme iki kuruştan satılacaktır. (8780) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Zlnclrlikuyudakl Asri mezarlıkta. yeni yapılan kapı önündeki sahanın 

tesviye ve tanziml 1şl açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1964 llm 90 
kuru~ ve ilk teminatı 147 llm 38 kuruştur. KeşU ve şartnrune zabıt ve mun
nıelft.t müdürlüğü kaleminde görüleblllr. İhale 13/10/941 cuma günü saat 14 
de Daimi encümende yapılacaktır. Tallplerln llk teminat makbuz veya 
mektuplan, 1ha.le tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdür
lüğüne müracaatla alacaklnn :fennl ehliyet ve 941 yılınn alt TicD.ret Odası 
ve.mıtalar!le llınlc günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (8670) 

* Temlzlik amelesinin iaşesi için alınacak 1500 kilo sadeyağ açık eksilt-
meye konulmuştur. Tahmln bedeli 1612 lira. 50 kuru§ ve ilk temlnau 120 llrıı. 
94 kuruştur. Şartıııune Zabıt ve MwımelAt Müdürlüğll kaleminde görülebilir. 
İhale 13/10/941 pazartesi gUnU &ı.at 14 de Dalmt encümende yapılacaktır. 
Taliplerin llk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına: alt Ticaret 
Oda.sı nslkalartıc ihrue ail.DU ın.uıı.yyep saatte Daımt Encümende bulunma-
lt\ıı. .(8~10. 

Muhammen bedeli (4500) Ura olan muhtel! eb'atta 50000 ndet renk!l 
karton (10/10/941) cuma. günü saat (15) on beşte Haydnrpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu 1şe girmek ısteyenlerln (337) lira (50) kuruşluk .?1uvakkat temi~nt 
ve tanunun tayin ettiği vesaitle blı'llkte ck3lltme günu saatine kadar ko4 

misyona. müracaatıan l~zımdır. 
Bu işe alt şartnameler kom1syon4an parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(8488) 

* Yarısı meşe ve yarısı gürsen veya gürgenle kanşık çam olmak üzere satın 
alınacak 475 dört yüz yetmiş beş ton kcsilmerolıi kuru odun talip çıkmadı
ğından kapalı zarf usullle yeniden ekslltmeye konulmuştur. Odunlar Anka
ra _ izmlt veya Ankara • Zonguldak arasında.ki istasyonlardan birinde vngon 
içinde ve en geç 15/11/941 tarihine kadar teslt.nı edilmiş olacaktır. Muhıı:m
mcn bedell c7600• yedi bin altı yüz llradır. 10/ 10/941 tarihinde cumn giınft 
s:ı.at 16 da Ankarada 2 el işletme blnasında toplanacak komisyonda iha
lesi yapılacağından bu işe girmek isteyenlerin % 7.5 nlsbctlnde muvakkat. 
teminatlarını vezn~ mnk'buzu veya idarenin kabul ettiği formüle mutabık 
b:mk:ı. mektubu olarak kanunun tayin ettiği vesaik ile tekllilerlnl lh..'ilc s:ı.:ı.
tlnden bir saat evveline kadar komisyon relsllğlne tevdi etmiş olmnl:ı.n lfı.
zundır. Şartnnıne ve mukavele projeleri Anknra ve Haydnrp:ışa işletme ko-
mlsyonlarındnn para.sız nlmabııtr. (6806) C8330l 

* 1/10/941 tarihinden D. D./101 No. lu tarifenin grup ve :ı.Ue ~ru1>lnrına 
ald ahkll.mı, halk ticaret biletlerine ait D.D./102 No. Jı tnrlfe ile amele crup
lanna alt D.D./103 No. ıu tarife lilğvedilmlştir. Aynı tarihten muteber olmak 
üzere gazetecilere mahsus seyahat knrtı tarifesi ne Çankırı - Zonguldak 
kısmına. mahsus amele tarHes11hdas edilmiştir. Fazla tafsllCtt ,-çın istnsyon-
Wı\ münı&:tı.at edllmclldlı. ;.\8'l67;, 



- Ronıatiz -Nevralji 
laiın ve Markaya Dikliaf. NEVROZlN Yerine Baııca bir Marıca Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Kavıo Çocuk Aranıyor Lüks yemek ve içki 
salonlari 

f/10/9U CU1'1ARTESİ giinil 

AÇILIYOR 
Fotoğrafı ynn ta.

rafta bulunan 341 do
ğumlu Arif oğlu Fe-
ridun Gülbakan is- il••••••••••••• 

lerı ı .... _ l..unur. 

mlndeki oğlum 23 
ağustos 941 tarihin
de Kadıköyünde ma
rangoz çıraklı~dn 
ralıştığı dükkfmdan 
aynlmı..'.J bir daha 
dönmemiştir. Kendl
crfnl tanıyanların Ka
dıköy Rasim paşa 
mahallesi söğütlü çeş
'lle caddeshıde 251 
No. ya haber verme

ZAYİ - Üniversite tıp !a1tültestn
den aldığım hüviYet varakasını kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
klsinln hiikmü yoktur. 

3701 numarada mukayyet 
Ku<ıun Kasal 

ZAYİ - 1938-1939 yılı kumkapı or
ta okulundan aldığım diplomamı 
kaybettim. Yenishıl alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

206 No. da muka17cd 
İrfan Çaldat 

SJZJN DE TAKDiR 
' ETTIGINIZ ÜZERE 

AsnmlZ moda.sınan urafet ve ine-eliğine inzimam eden 
üst.ad terzilerin meharetl, kadına da geoçlike matuf 
şayanı hayret bir beden tenasübü aneder. 

t'akat yüz ve onun hututu geveıedirler. Efer bu nok
taya lazım gelen ihtimam gö!>tcrilmcı:se, ~eneler bu hatla

n başkalarına pek çabuk farkcttirirler. Ba, sizin bir sırrı
nrıdır ki, ufak bir dikkat!'iizlik veyıı ihmal neticesi rakl-

belerinlzin dikkat nazarınılan 117.ak kalamaz. hte senele
rin (bilhassa nazik ve h:ıssn~ ciJdlere musaJiit olan o t:ıb
ribklir senelerin) cildini:zc çizmekte oldu~u on binlerce (bi
dayette rayrl mahsÜS) ince -;i.ı:gilere ihırıalkar kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek ~ok defa vakitsiz harab 
c~en bu ~rızaları akşam ve sabah Krem Pertevle yapacağnu:ı ulak 
hır nıasaJla ıefedintt. Krem Pertevin hu mucJzesine yüz blnlercfl 
hemcinslniz gibi siz de hayret ve memnnnivetle şahid olacaksınız. 
Göreceksiniz ki simanız, ebedi gençliğini herkese matrurane soyll
yecektir. 

KRE:\1 PERTEV'in terkibindeki faal anasır r.n derin çizgileri bile 
izalede ıeciluniyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E ı.u 
P E "R T E V' i tuvalet m:ı.s:rnızcla bulnndnruııuz. O, aynJ z.ırnanda 
sert rüzıarlann ve kuvvetli güneşin en iyi muhafmdır. 

TÜRK TiCARl;T 9ANUA~I A~ 
l<UPONLU VAD~L( M~VDUAT 

PARAN 1 BURADA i.(LET 

p: A • ...,..N. 91 ..... 1 1 

Yeniden büyük bir parti 
» ~ag.eıcc m ü s t a h z a r 1 a r ı 

gelmiştir, içinde Prontosil de vardır. 

sıtma ve frengi ilaçlan 

Kızılaydan yeniden tedarik edilebilir. 

diş tabibi müstahzarları 

ve birçok 

,,fJJıd'ı!ıİluJll'elı&ecc serum ve aşıları 

da tekrar gelmiştir. 

ilaçlar 
Bütün eczanelerden tedarik eailebilir.-

• 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese•• 

Müdürlüğünden: 
Müessesemiz için aşağıdaki şartlar dahilinde on adet birinci sınıf ete"' 

trlk ustası ve iki adet otomatik telefondan anlar telefoncu alınacaktır: 
1 - Büyük fabrikalarda. veya santrallarda çalışmış olmak, 
2 - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
3 - Ustabaşıların san'a.t mektebi mezunu olınalan şarttır. 
VERİLECEK ÜCRET: 

Karabükte müessese müdürlü~ünde yapılacak imtihanda muvarfal 
olanlara ihtisasına göre bel} yüz kuruşa kadar yevmiye verilecektir. ,, ..... 

Bu şeraiti haiz buluna.nlann a.p.ğldakl yazılı vesalk!e birlikte Kanıl>~ 
te müessese müdürlüğüne müracaattan llil.n olunur. 

1 - 941 askerlik yoklama.~ını havı nüfus CÜ7Jdanı 
2 - Polis hüsnühnl kfı.ğıdı 
3 - A.'ı ka~ıdı 
4 - Varsa hizmet vesikası 
5 - 1 boy 6 vesika fotoğrafı 

Sümer Bank umum 
müdürlüğünden: 

'' ## N tws::11ZEUZW 

ı l Bir veznedar aranJyor 1 
1 Vezne işlerinde ç:ılışmak üzere bir Türk bayana ihtiyaç vnrdr. İs- ı 

tıycnlerln kısa hal tercümc!erlle <Beyoıtlu 2023) numaralı posta kutu-

Umumi müdürlüğümüz kadros undn. 400 lira ücretli (ihtlsns mevıtill 
bir ndet kimyngerllk, üç adet 400, Ohtls:ıs mevkll) iki adet 300 (biri 
ihtisas mevkii) ve blr adet 260 lira ücretli: 

6 MAKiNE MÜHENDiSLiGi 

"-- T. 1 $ B A N KAS 1 __ , 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plani 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
3 lkinciteşrin tarihlerinde yapıhr. 

1941 İKRAJ.\rtYELERİ 

1 adet 2000 l.iralık = 2000.- Lira 
3 ,, 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 ,, 750 " = 1500.- " 4 ,, 500 = 2000.-n " 8 

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

300 20 
" = GOOO.- ,, 

Teknik okulu müdürlüğünden: 

suna mektupla ve vl\zıh adreslerl'r müracaattan. ı 
ile 300 lira ücretli (ihtisas mevkll) bir 

1 HESAP MÜTEHASSISLIGI 
1 - Mühendis kısmı giriş imUham 3/Teşrlnlevvel/941 cuma günfı yapı- 1 

lacaktırh 30 Eylül alcyımına kadar müracaat edip kayıt olunanların kame
lerlle birlikte imtihan günü .<ıaat 9 da okulda bulunmnl:ırı. 

Duhul lmtlhanındn riayet edilmesi isten!len esaslan havı talimatname 1 
okulda. ilan edilmektedir. İmtihan gününden evvel dikkatle okunması. 

münhaldlr. Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar tnhslsaUarı 
dahilinde 3659 ve 3968 s:ı.yıll kanunlara. nazaran alabilecekleri ücret· 
ler verilecektir. 

Taliplerin meslek.l tahsil ve mesailerin! gösteı1r vesikalarla. 20/10/ 
1941 tarihine kadar Ankara.da Umumi müdürlüğfunüze müracaatlıı.rt· 

2 - Fen memurluğu kısım giriş imtihanı. Mühendis kısmı giriş imtihanı 
neticelerinin ilD.nı tarihinden en az üc gün sonra yapılacak ve günü ayrıca 
ilan edilecektir. 

3 - Okulun her şubesinde tedrisata. 13/Teşrlnlevvel/941 tarihinde baş-
lanacaktır. '8538) 

Galatasaray lisesi satın alma 
komisyonu reisliğinden 

Kil() Fiyatı 

Kr. 
Tavuk ett 6000 75 
Hindi etı GOOO 55 

İlk: teminatı 
Lira 

585 

Galatasaray llscslnin yukarda yazılı ihtiyacı 3 birinci teşrhı 941 cuma 
günü sa.at 15 de liseler muhasebesinde kapalı zarf usulUP. eksiltmesi yapıla
c:ıktır. Istekliler yeni sene Ticaret odası veslkasile temhıat makbuzunun 
zarflarını ihaleden bir saat evvel komisyona vermeleri. şartnnme lisede-
dl~ (8200) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su işleri ihtiyacı için alınacak olan <ıIOO• ton Sulfat Da.lomln 

on be~ gün müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 11400000 liradır. 
3 - Teminatı e3000• liradır. 
~ - İhalesi 14/10/941 Salı günü snat 11 de yapılacağından şartnıımesi

nl gormek ve •200~ kuruş mukablllnde almak isteyenlerin her gün Encümen 
k~letnln~ mürac~at.ıan ve isteklilerin de ihale tarihl olan • 14/10/941 Salı 
gUnü sa.at ona kildar usulü dairesinde tall$im· edecekleri kapalı zarfla teklif 
mektuplarını Belcd.iYe dairesinde miiteşeltk.il Encümene vermeleri. 

•695b c8492a 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motorin on ~ gün müddetle 11 

k:.lı;alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c76,850• liradır. 
3 - Teminatı c5,092• lira t50ı> kuru.ştur. 
4 - İhalesi 17/10/941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartnamesi .. 

nl görmek ve c385» kuru.ş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encÜJlle: 
kalemine mürecaatlan ve isteklllerin de ihale günü olan 17/10/9U cutıl 
günil saat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarf tc1'lıt 
mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. 

(7220) (877•U 

Kütahya Vilayetinden: 
ı - Uşak memleket hastanesinde yapılacak pavyon inşaatının 13989 ıırt 

70 kuruşluk kısmı kapalı zarf usulu ne eksiltmeye konulmqştur. ii 
2 - Muvakkat temlnnt 1049.23 liradır. Eksiltme 17/10/941 tarihine ın .. 

sadl! cumıı. günü saat 15 de vilayet makamında toplanacalt. •daimi cncÜillcıt 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Teklif mektuplarının tam saat 15 de encümene tevdi edilmesi şart
tır. Bu saatten sonra mektup kabul eclllmcdlğl gibi postada vak.l olacak ge
cikmeler de kabul edilmez. 

4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden en az üç gün evvel Nafıa Miid1U"' 
lüjtüne müracaatla alacakları ehliyet vesikalarım ve Ticaret Odası kayıt v~ 
slkasuıı muvakkat teminat makbuzu ile birlikte encümen~ tevdi etmeleri ıı-
zımöır. Bu vesaiki vermeyenler ekslltmeye giremezler. . 

5 - Ameliyat için fazla malümat almak ve ıreşır dosyasını görmek Jr 
teyenler her gün dalmi encümene müracaat edebilirler. (8768> 


