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~efün ayrılıkla~ 
~ ~ının harp 
erındeki tesirleri 

~~fun~te itimat takriri kabul 
~ :n lngiliz Avam Kamarası 
~:Yle dem.İ§: «Ruslar komü
Geg l{ Uğrun.da değil, mu.ka.d-
ltııti~Ya için çarpışıyorlar ..... 

~·/' terede, müttefik Sovyet 
ta\'es~dan bahsedilirken bu fikrin 

-~! ~e daima lüzum görülür. 
tara Anıerikada Sovyet Rus-
~etı Yardını propagandası yapı
~· oraaa artık dine hürmet 
~ tı e~e başlandığı her vesile 

B. Hıtlerin 
dünkü nutku 

Cephede 
muazzam 
harekata 
başlandı 

«Medeniyetin düşmani 
Ruıyayi imha e"deceği

mizi vadediyorum»· 
ıı,~ti SÜrüiüyor. 

İeted Un sebepleri açıktır: lngil-
~ e :e Amerikada halk ara

~en dın inanı hakimdir. Hatta 
>ası • .. bu vicdan kanaatıarı si
fl'ttek duşünceıerden üstündür. 
~~ Aınerikada, gerek İngil· 
' 11 e~ komünistlikle dinsizlik 

"Ruslar benden, 
Boğazlarda üs 

istediklerini 
inkar ettiler., 

B. llitler Berlin'de Sport Palasta nutuk söylüyor 

~d cıgı,z veya yanlış - birbi- C hıırchill (Harp isterim) 
~en ayırd edilmiyen iki mez- dedi, şimdi başka türlü 
~ıa:Yıldığı için, fikrini hissine düşünüyor, istikbalde 

Odun meselesi dün 
yeni bii- safha ya girdi 

~tıe ·1k1a feda eden bazı mu-
~ tde, Sovyetlerle birleşerek büsbütün başka 
~t ra Yardım etmekteki men- düşünecektir 
~ kaygısı, derin taassup duy- --

8 toptancı tacirin mahkemeye verilmesi 
durduruldu, komisyon pazartesi günü 

odun işini yeniden tedkik edecek 
~~1 altında zayıf düşüyor. B«lin 3 (Radyo)" - Üçüncü 
te t a~ dolayıdır ki Amerikada kı~lık yardımın açılıtıi münasebetile 
lla,. llgılterede, Alman nazileri ka- ~ark oephesinden dönmüş olan Hit· 

• ~ ler, bugün Sporpala.sta tertip edilen 
~}' Us komünistlerini de sev- merasimde bulunmuş ve bir nutuk 
~et~~ halka, Ru.syada din hürri- irad etmiştir. Hitler bir buçuk aaat 
!!a\)1n Yavaş yavaş geri geldiğini, süren bu nutkunda · ~zcümle Clemiş
l:el> etıerin bir meslek ve mez- tir ki: 
ıı.;e ~arbine değil, vatan müca- <- Uzun zamandanberi" konuş-
~ sı madım. Churchill bana ta1'aadüm 
~l ne gl..t<-tiklcrini her fırsatta tt" B .. · ·· ·· k l '- · d --vy t:tl) ·~ • e 1, uraya, UÇunCU lŞ Ut yar ım 
b.tıa ek belli başlı bır propa- senesinin · aÇılıŞ. müİıasebetik gel.: 

a ınevzuu olmuştur. dim. fladiseleri ltısaca izah edece-
r-.t llkikatte bu harp, bir men- ğim. 
llaıı ka\'gasından kopmuş, sonra- . ~arkta yen~ m~va~f~kiyetler ve 
l!.... bir mezhep mücadelesi halini ~kı!Af!ar .. temın ~dılmıştir. 48 saat-. 
."'lll§tır _ . tenl>erı du::ım~nı ımha edecek muaz· 
~ · Harbi doguran ılk se- zam harekata haşlanmışhr.> 
~~ ~e: Yüzünde nazilik, faşistlık, Sarf edilen gayretler 
bi.b.tinıstlik veya demokrasi gibi u·tl b d ıı h · n 

'4 ltj n.ı er un an sonra, azıra • 

Odun narhının 50 kuru§ ucuzlahl· 
maıi ve ıeltiz toptanci odun taciri
nin Fiat Mürakab"e komisyonunu 'Ve 
halkı iğfal suçundan haklannda ad• 
li takibat yapılmak" üzere müddei
umumiliğe verilmeaile eona erdiği 
zaJV'ledilen odun meselesi dün yeni 
bir safhaya girmittir. 

Fiat Mürakahe komisyonunu iğfal 
ettikleri iddia olunan toptancı odun 
tacirleri dün Vali ve Belediye reisi 
Doktor Lütfi Kirtlara müracaat ede· 
reli yeni narh üzerin°den odun sat· 
malann,_a im~an olmai:hğıni, çünliü 
zarar · ettiklerini, 5 60 lcuruf olan eslti 
nerh üz:erindesı bile ıati, yaphkları 
zamanlar güç idare ettiklerini ve ne· 
tice olaraf yeni narliın h.t>ulü ha· 
tinde odun kesem.iyeceklerini bildir· 
mislerCJir. 

Bunun üzerine oCJun meselesinin 
tekrar gözden Recirilmesi münasip 

llıas; n:.d~şman rejimler bulun- danberi çetin muharebeler cereyan 
tas clegıldır. Bu harpte, demok- ettiğini tebarüz ettirdikten sonra, 
~il llerıe otoriterlerin karşı karşı- c:bu harbi 'ben ~t.-ernedim., den:i~ ve 
btı Reltniş olması, mücadelenin nasyonal sosyahzm programınd~~ R it'• 
~ ltarşılıklı safların birbirini çe- b~sede~ek b.u progra1!1da _yazılı l:>u- 00 seve 1 n 
enuve . . - yuk vazıf elen sulh yolıle l>aşannaya 

lal>a • n ıti.ka~larından çıktıgını çalıştığını, fakat bütün gayretlerin 
tıa, .t etmez. Öyle olsaydı, bir an netice vermediğini izali etmis. bu 

görülmüş ve bu hususta tetkikat 
yapmak üzere Fiat Mürakabe komis· 
yonunun önlim:iıdeki pazartesi ııünü 
topl-nmuİ kararlaşttnlmışbr. Bu 
top]anhya Vali ve Belediye reisi 
Lütfi Kırdar riyaset edecek ve odun 
tacirleri de dinleneceklerdir. 

Bu vaziyet karşısında laekiz top
tancı tacirin müddeiumumili~ veril
meleri hakJcln'daki Fiat Mürakab~ 
komisyonu lcarannın tatbiki de dur• 
durulmuı ve haldarmdald evrak 
dosyasına iade edilmiftir. Mevzuu· 
hal\s toptancı odun tacirleri fUn· 
]ardır: 

Kani:lıra odun tacirlerinden Niyazi 
Y elk'encioğlu, Raif ETim, Hüııeyin 
Bayrak, Nafiz Giine,ı. Fikri Kançel 
'lirk~ti müessisi Fikri Kançel, ayni 
'lirket hi'1'le.J,.-1 ft -= .... ,1ftn Mustafa 
Tunçer, Nihat Güvenç. Ethem Bu
Toğ)u. 

Joponyo lranı 

protesto etti ile ~ı Alınanyanın komünist Rusya vesile ile Japonya ile diğer MihlV'Cr 
't ' sonra da demokrat tngiltere taraftan devletlerin dostluklarına 
b~ A.nıerikarun Sovyet Rusya ile t:mas ~le. İngiltere hakkında §unlarİ 

ll'lı:ı~ • . so,,lemıııtır: 
b. -Yllıelerıne ımkan kalmazdı. ı ·ı · d l .. · 
'JQ bir .. <- . ngı terc:_nın ost ugun~ te~ın 

Ameribda muhalefetçi- Bu hareket lngiltere ve 
lerin ıiddetle aleyhinde Rusyanin~ Japonya aley-

ttece l~şmeler ve ayrılmalar sa- ıcın çok calıştık, fakat dostluk: yerıne 
~ bır zamanlık menfaatlerin rlü~manlık kazandslc:. Dütman olan 

bulunuyor hindeki hislerine delildir 

inı olduğunu gösterir. fngiliz milleti değil, mahdut bir züm· N rk 3 "(A A ) _ Colliers 

) .\n.cak harbi hazırlayan iste- redir. Churchill <harp iıterim> de· . "!0 
M d · ·il . 

~ ' ' 'd. f k t • d" ba f tü 1 .. d.. .. .. maganne < an ene er gazetes.ı't 
()L \le tutuşturan milletlerin hep 

1
' a a. t'!::1b 1ld şb.~ b .. r.'! ubşunku- Roosevelt'in yeni bir makaleaini neş-

'Otite vor ve ıs 111, a e ua utun aş a k d" Cümh" .. b k 
"'" r cepheye mensup olmala- t .. 1- d"" .. lct" retme te ır. ur reısı u ma a-
'1'4lt ı~ ur u "'"''"<:le<'t' ır.:t l d A ik ·1"1...lanm b'" 
ı-ı "'i bu mücadeleye bir nevi T *h" h kik t. e e mer an ıı 4Ul asını ve u· 

Tokvo 3 (A.'A.) - Japon hüku
meti, Taıiranda Japon siyasi imti
yazlannın lağvedilmiı olmasmdan 
dolayı İran hükumeti nezdinde pro· 
testoda bulunmuftur. 

BU SABARKi 

Harkofa ve 
Kırıma taarruz 

başladı 

Ofi'ye göre B. Hitler'in 
nutkunda bahsettiği 

harekat bu olsa gerek 

Vichy 4 (AA) - Ofl'den: Ha.rkof 
ve Kınm cephesinde büyük Alman 
taarruzu başlamıştır. B. Hltıerln 
dünkft nutkunda., 48 saat~erl baş
ladığından bahsetti~ büyillı: harekftt 
bu olsa. gerektir. 

Londraya göre 
harp vaziyeti · 

Leningrad, Harkof ve 
· Kırim cephesinde 
harekat ne safhada? 

Londra 4 (A.A.) - (B.B.C.> Rus 
cephesinden alınan son ha.berler şun
lardır: 

Almanlar, Len lngrad müdafllerlle 
nevmldane çarpışmağa devam edi
yorlar. Ruslar, 3-4 kllometre kadar 
ilerllyerek yeni müdafaa mevzileri 
tanzim ediyorlar. Şehrin ccnub ve gar
blnde Rus mukavemeti muvaffakıyetle 
devam ettiğinden mareşal von Leeb 
takviye kuvvetlen tstemeğe mecbur 
kalmıştır. 

Merke-zde, Alman hatlarının gerlle
rlnde çarpışmakta ola~ Rus kuvvetıerJ 
büfük muvaffakıyetler ka.zannuşlar, 
Mlnsk - Wıtetisk ve Smolensk ara
sında 17 nakliye kolunu lmha eylemiş
ler, Almanlara 3000 telefat verdirmiş 
ler ve 32 tımk tahrip et~rdlr. Al
manların Harkota karşı yapmakta 
bulunduldan tnzyik Şlddetll Rus mu
kavemet! ne karşılo.şm:ıktadır. 

Odesa. mukavemet etmekte ve hat
tA mukabil taarruzlarda da bulun
maktadır. 

Kırımda Almanlar, taarruza devam 
etmekle beraber, henüz Rus hatları
nı delip geçememişlerdir. 

Rus tebliği 
Londra 4 (Radyo.saat 7,15) - Dün 

gece Moslrovada neşredilen resmt Rus 
tebliği: Kıtaatımız, dün bütün cep
he boyunca diı.,manla çat'pı.şmağ'a 

TELGBAPL.A.B 
g 1 

Bulgur fiatı 
Memleketin her tara
fında tespit edilecek 

Ankara 3 (Telefonla) 
la~e m~t~rlığı, bulgurun aza
mi fiatini tespit etmek üzere 
alakalılara emir vermiştir. Bu 
suretle memleketin her tarafında 
bulgur fiati tespit edilecek ve 
şimdiye kadar olduğu gibi bir 
takım istihsal bölgelerinde daha 
pahalıya satıldığı için buğdayın 
bulgura tahvil edilmesinin önü· 
ne geçilecektir. 

Bitarafhk 
kanununu 
lağvediliyor 

Tadil layihasi salı günü 
liderlere gönderilecek 

Londra 4 (A.A.) - (B.B.C.) B. Ro
ooevelt dün guetecller konremn.sında 
bitaraflık kanununun ta.diline alt olan 
lAylhayı, önftmüzdekl sah günü lider
lere göndereceğini beyan eylemiştir. 

Fransada 71 idam 
Vichy 4 (A.A.) - Parls i.Ggal ma

kamları tarafından neşredilen blr ha
bere göre lşgal kıtalan tarafından 
komünist tııhrlklltının başlangıcın
dan ber1 kiırşuna dizilen !da.in mah
kfünlan 71 kişiyi 'bulmuştur. 

Bu4:ıpeşte 4 (A.A.) - 19 eylüıde 
Ugupotek'de Alman dükkllnlarnıa 
karşı suikast.terde bulunduklarından 
dolayı Nathalle Stankov isminde ısı 
yaşında bir genç kız Szeged hnrp di
vanında idama, Orosda Gnls\n ismin
de 21 y34ında bir genç kız H sene 
küre~e mıı.hküm edilmişlerdir. 

Genç kızlar cürümlerini ıtlraf et
mişler ve Nathalle Stankov'un erke-k 
kardeşinden infilaklı maddeler aldık
larını soylemlşlerdlr. 

Japonyada sansür 
Tokyo 4 (A.A.) - Hükumetin 

yeni bir kararnamesi mucibince ya· 
rından itibaren ecnebi memleketler
le teati edilecek her mektup sansüre 
tabi tutulacaktır. 

~':::1 b~m~~:Z-·ıa~~~~~ ~:;, Orta Şarka çok miktarda 
batırdık. Amerikan malzemesi 

B. Hitlerin nutku hakkın- geldiği söyleniyor 
Kahire 3 (A.A.) - Orta şarlca 

da Londrada telakkiler büyük miktarlarda Amerikan harp 
Londra 4 (A.A.) _ (B.B.C.) B. Hit- "?alzcmcsi gelmektedir. Amerikan 

lcıin dün söylediği nutuk, Londr.ada 1ıman1anndan orta şarka gitmek üze
\>lr müdafaa teşebbüsü olarak telakki re üstüste her gün bir vapur hareket 
edUmektedlr. etmel-tedir. "'ba. • arı ı a a ··k B · d tt k ~ sı din kavgası şeklini verdi. ?'~ rıt~nyaya yar. ımı ar ırma. 

"'l-Orit Hitler bundan sonra 1939 eylülün- ıçın yaptıgı gayretlerın mufassal bır 
~et er idare altındaki memle- r:le cereyan l"den hadiseler>C temasla tarihçesini yazmaktadır. Roosevelt 
ldd ler haksızlığa uğradıklarını ln~lterenin Polonyaya garanti ver· hundan sonra muhalefet eden infi
tq ia eden ve büyümek, genişle- mek ııuretile Lehistanı Almanya radçılar aleyhinde bulunmaktadır. 
1}k hevesine kapılan, sıkıntı ve aleyhine tahrilC ettiğini, falcat bol lCe- Rooseıvelt' e göre muhalefet çok kuv
'<o(.lrap altında kurtarıcı bir Şe- ~~den herkese yardım vadeden in- vetli bir grup te~kil etmektedir. Çün
ttn ınutl k . d ' . · b _ gilterenin şimdi kapı kapİ 'dolaşarak kii propaganda için çok fazla parası 
tı'ıUıetı a. ı ares~~ oyun ~g~n yardim dilendi~ini, deı:ıizlt-rde bile vardır, çüıOkü bir çok büyük gazete
\'e erdır. Dcnebılır ki zengınlık ·ro,.ve.mi sahife 2 sütün t de) nin rnüzaheretine nail bulunmakta-

Domei ajansına göre Tokyonun 
1 ıaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

salahiyettar mahfilleri ranın bu ha· 

ter refah içindeki memleketlerde , ...................................... , dır. Çünkü hükumet projelerinin mu-
ttı 1nı ihtilftli olmamış, eski de- Ru.syaya, komünist rejimi terket- v~_ffa~iyetine ~~~el o.~f!lak için ~bs-

Okrasner kalmıştır. Sıkışık ve mesini şart koşmuyor. truksıyon usulunu . mukemmel bılen 
aç lllilletıerin acısı, yeni otoriter Bu görüş doob-ru olmakla be- bir avuç ayan azasını da elinde bu-
ictare1 . y lundurmaktadır. 
l'e . en dogunnuştur. Bunun raber, şu hakikat da inkılr <Devamı sabite ! sütun a da) 

B. Myron Ta·yıor 

rcketini. İngil~re ile Rusyanın Ja
ponya aleyhinde hasmane hislerinin 
bir deliü olarak telakki etmektedir. 
Domei ajansı, lngiltcrenin, Tahran· 
daki Japon elçiliğini Alman kaçak· 
lan gizlemekle ve onları teslim et
memekle ittiham ettiğini hatırlat· ' 
maktadır. 

Orta öğretim şube 
müdürlüğü 

Ankara 3 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti ne,riyat müdür muavini 
Mustafa orta öğretim ,ube müdür
lüğüne, onun yerine de üniversite 
docentlerinden Adnan tayin dildi. 

l'a.~1 ~isali, en liberal ve demok- edilemez ki harbin sonunda, ka
~·bır memleket olan Fransanın, zanan taraf kendi siyast ve fç
Oto 

1~et f elaketlnln ezisi altında ti mai insanlarını mağ'ltlp tarafa 
tığırıter devlet şekline doğru at- kabul ettirmeye uğraşacaktır. 

geri adımlardır. Zira her iki taraf, karşısındaki 
· · .. :l.kka~I.erı 

Amerikaya hareket etti, 
tı' bünyayı harbe sürükleyenler, milleti değil, onun idare şeklini 
l' ~llerinden memnun görünme- harpten kabahatli ve ilerisi için 
~n~er olduğu için, mücadele, pek tehlikeli görüyor. Bunun içindir 
ş bıı bir netice ile, rejim kavgası ki her askeri zaferde, bir derece 
:ini aldı. Fakat, bu harbin rejim zaferi ümidi de aramamak 

1 _sında, muayyen siyasi rejim- güçtür. Şimdiye kadarki misal
~erı başkalarına kabul ettirmek lcr de bunu gösteriyor. 

Papanın bir mektubunu Mekanizmayı düzeltmeli 
götürüyor 

Lizbon 3 (A.A.) - B. Roo3e
velt'in papalık nezdindeki murah· 
hası Mister Myr~n Taylor hava yo· 
!ile Lizbondn."l Ncvyorka hareket 
etmiştir. Lonclradaki görüşmeleri 
hakkında Reis Roosevelt' e izahat 
verecek olan mumailevh, papanın 
bir mektuhunıı hın-.,il bulunmaktadır. 

Üçüzler 

T .ıksilere, bu sefer de yüzde elli 
zammedilmİf. Evvela yüzde ondu, 
sonra on beş, daha sonra otuz beı, 
~imdi elli... Bu zammı haklı buluyo· 
rcz, fakat bunu icabettiren sebepler 
yeni değil ki... Haftada bir bu pa· 
zarlılı:lı, çe~meli zam neden? Bcmu 
önceden doğru hesaplamalı değil 
mi? 

J 

(Göç mevsimi ba.şladı) 

- 'As1ımız maymunmu, öyle mi baba"> .. 
- Bilmem amma İstanbulluların aslı ya kırlangıç, ya leylek olsa 

~'!lesi yoktur. Meselft, Bitler. Netice şudur: Harbin geçici 
te Uhtelif sulh tekliflerinde İngil- menfaatleri, birbirine en zıt re
oı teye cıDemokrasiyi bırak, Nazi jimleri birleştirdiği gibi, aynı 
~ dememiştir. Son Churchill - menfaat endişeleri en yakın ide
tl)· oseveıt beyannamesinde her olojlleri birbirinden ayırabilir. 
~lletin istediği hükfunet şeklini! Herkes işin sonunu bekliyor, asıl 
~ buı etmekte h!ir olduğu esa$ı gayesini o zamana bırakıyor. 

buı edilmiştir. Ingiltere, Sovyet 1 Necmeddiıı Sadak 

Adapazarı 3 (A.A.) - Kasaba· 
mızda Şükrü karısı Hafjze, bir ba
tında üç erkek çocuk doğurl'"'uştur. 
Çoeuklann eıhhatleri 1erindedir. 

Odun meselesinde de avnı yanl14-
lar. Bu ijlerin ber haMe aksayan bir 
tarafı var. Bu noksanlar. acemilik
ler ticaret hayahna biç gelmez, her· 
ıeyİ altüst eder. Mc*animıayı dü
zeltmeli. gerek! ••• 



Sahife 2 

• 11 $ ı s .n 

•Hin Geceki ve Da Sabahki Haberler 
B. Hitler'in 

dünkü nutku 
(Bnş tarafı 1 inci sahifede) 

Basm umumi 
kongre · 1 

Şehir Tiy 

HA 
Alman 

ağır topları 
Garp cep esu· ldeıD 
. tark cephesine 

nakledilmif 

• 
Adliyede yeııı 

tayinler ,w 
Anknra s <Telefonla.> - ~::ıd~ 

'1deti ht.klmler a.rnsında 
~ikllğl yapm~tır: Siirt tıı· 

.. · asının yardımına muhtaç oldu
u beyan etmiş 'TC bugün\:ü har
ya lanla hakikat ımuıında cerc-

1• eden bir harp olduğuna işaretle 
demi,tir ki: 

c- Ortada bir tek hakikat vardır 
ki, o da Almanyanın iki ıene :r.arlın· 
d.'l bütün hasımlarını yekdiğc:rini 

Ankara 3 (A.A) -1'.iiık ~ 
B?diğjnden: 

Ödemiş ceza Mldmll~e .sl rılpOl"' 
'timi Lfitfl, temyiz ın:ı.hk~ Jl ; 
törlüğ{ine Ycw.gad hukuk zon~!:ı 
Jld, Mesudiye hüklmll~e ~~..,_ı 
oQSJiye cem hakimi Şe,•ke!;uıı ıı~ 

. • .stılh ~imllğinc Art.ova ~~ille 
Führe.An 11D1mru kar~ından 3 Hüseyin Avni Tire cev.a h ?l'~· 

Türli Basın Birliği birinci umımU 
~ongerainin 3 aoııteırin 1.()41 pa• 
zarSeıııi gün.fi Anbırada toplanması 

(A!.~.)' - ~imttri or'dulıii ~- Nev§Chlı: sulh' hft.klml Ke:;1~ıuın\!~j 
• · ~ · : D .. i ba- lza.lığına Nevşchlı: m rı;ıı b : 

üteakip ycruni§ olmasıdır. Bu har
b. mcs'uliyeti Yahudilerle mason· 
lara aittir. Ben de asker oldum ve 
harbin sefaletini çok iyi bildim. Bu 
ecl>eplc harp i temern. Fakat ba§ka· 
lan istiyorlar. Son yüz sene zarfında 
bütün harpler ayni sebepten doğ-

rel.at an.-~- -muıı.vin1 Ziihtii, istnnbul ~ ı;nuıı"1. 
_:ı• ru ~-~ ı=c1enn· k.lmllğl.ne Oi'dn müddelUIIl -• 1'~ •• t~ıır • .1'1"110.all _,.,a . . m m K~mll Ordu n1üdde1UIJ'lUIW ıJlllı.>' 

kararlqrmştır. 

Ankara 3 (A.A.) - Devlet de
mieyollon Türk Buın Birliii ut! 
a:llMİ :Çin 11 S numara'h tarik,vi ih· 
dae etmiştir. Bu tarifeden ~e 
için l,irlil:: hüviyet varaka.anı gİfe}cr· 
de ve trenlerde alakalı mcmurlarn 

~;41 8 ·~~da· vinl!ğine ' Sandıklı müddCl:ı!ğll\e 
ftlr'lıo_,.....,.,. :t.llat HaırlCmr mı pına1 Kemal Ankara. hfıklm ınu:ı. ~ Jı.P. 
~ ehemmiyetli esli4ıa Zonguİdak hl\klm muıı.vını Fe ze ~ud· 
~ .mı&e.k 9W'Ctto ~r- kara b.Akim muavinllğlne ocb cıe~ 
:dmwı .ccMeıi m;,ala.Mle edilmit· deiumumt muavini Ek~:e· pc\'ff~ 
1h müddeiumumi muavinllti ... ır :ııı:: 

mu~tur. 

Rusya ile yapılan 
ma ve akıbeti 

' müddeiumumi muavini :MÜil ~ ~~· 
Mu•i •va ' 'fA.A) - Sovyct bAkim muavintlğfne l{arad~ ıııcd· 
~ ~o lita ala &raber, lls1 sorgu hll.ldml Cavit, ı.~ ~ 

cHnrp istemediğim için hisle· 
rime hakim olarak nazrrlanmı 
Moskovaya gönderdim ve mil
y°'1larca insanın ç.arpışmastna miıni 
olmak için bir anlaşma yaphm. 
Cerek matbuatmuz, gerek dev· 
let adamlanmız Rusya aleyhine tek 
kelime dahi sarfetmedikleri halde, 
Rusya k:om,u küçük devletlere ul
dırmaya başladı. Finlandiyaya karşı 

göeterm~k laznndır. H giinlük bi~ 
rind mevki 1000 kvnıt. 1 5 p]üık 
ikinci mevki '150 kanq. 15 ~ 
üçfincll mevki -450 kamt, bh .,.lık 
birinci mevki 1500 kunıt. Mr ayLk 
ikinci meni 1000 lcura,, lııir ..,.tık 
üçiiıncü mevki 700 kanış, 'bu ücret
lerin jçinde nakliye Ye .Mier aileleri· 
ne yardım ~ergisi dahil liulunmllk· 
tadıT. Ayrıca ebprcs farkı Cla öden
miyecebir. 

Rim; cephesme ağİr J'd. delnmumt muavlnllğlne V 1~ ~ tıoıplwftn da na.Ne~ MtF- muavini Şehabeddin, zon1~ 11~ • 
eıi'l'ıtıf:fitedl - .,... kJm muavlnll.ğine Reşad .}e uc!dtl\! 

r. muavini Semahat, İskll!P ~ ~~ 

lzmirde iki 
muhtekirin Esic1 teıMttlerden bir sahne 

Ertuğrul Muhsin Hamlet rolünde - Kral: 1 GaHp Arcan, -----
cezası 

kraliçe: Şaziye 
yaptıklannı hepiniz bilir!iniz. Bunu, A vuatralya kabinesi Bu sene de perdesini 1 blrlılclteş- wıts Jııftsel1e (159S) "'"1ndtt1 esertn
BnJtık memleketlerinde eere,"an .ti d . lamadi rmde İstanbul Şeb1r 'n,Jat.rosu- de Haml~ piyesine ima nrdır. Bir 
eden hadiseler taJcjp etti. Vakit geç-

1 ma reyı a 1- nmı = l'e Jı:Dmedl kısrmlarımla bsım ~tler bu ınwun 'l'ho- Bir manifaturaci bir ay 
tikçe RU5lann bize !aldırmaya ha· CmberTa 3 (A.A.) - Avuma. bot tek bir yer JaıJmamıştı. Balkın mas ~·ın eılerine alt o~u .eöy- • . .... • •• 
zırlandıklan anlaşıldı. RuSlar cephe- ya kabinesi puli.mentoda 33_ e kllJ§ı tlynti'oyn. karşı gösterdiği bu :rağbet letler. Bu eeerln KJd tuarmdan :va- Jiapae, dİgen 2 lene mud· 
de her gün muazzam kuvvetler tah- 36 reyle mağlftbiycte uğramışhr. de biç §ÜPhesls llubfdn Ertutrulun zılmıf oldultn ~ ~~e~ d :..1 Ço .• .. 

Canb • (A A ) - Avustralya ...-rıdlr Onun Tftrk tiyatrosuna te- ~uştur: Kyd, The ~ • eue ruma ıurgune fit ediyorlardı. Cephenin bir nokta· era ;;1 • • ~ • 1d gedy esminde bir ı>l1es yazmıştı; .... 
sın da üç tümenimize karşı Ruslar kabin~i istifa etmiştir. mı:ru eitıft ~I~ ~ bes~ Greene Henslow -.e Loodge'un tarif- mabkUm oldular 
24 tiimen tahşit etmişlerdi.. Bu ha· :Om~: ~~. ~rlerln lerl bu plyuln Dslabmıu çok=~ 
rekctlerindcn dolııyı Ruslt.nn tann Man~ sahı'ller·ınde ayısı her yıl blras daha artmqtır. tıf. Bmıdan balJıka. Xy~ mmn lm.ir- 3 (Tel fon) ) - İbtikir-
hu:ı:urunda hiç bir itiruı olamaz. y Senelerdenberl muayyen ve mukan• bll.me.91 onun Bellelol'tet in es e a C 
Hakikatte sükUt ederek, yavag ya- nen günde, 1 bfrlneltefrin.de perdesi- TraglquWint uhnd&n olromq oldu; da:n eaçla olarak A.liye Birinci e-

h '- :ı nı a-..aamı m.uanen n mutannen tunu faıwttırebWr". t hUlran 169 z:aU ınahakem.e edilmekte olan ?"Ga-vaş mukabil tedbir almağa aşıacıını. B" k uha be ıtmde'" 8l ~ta perdellnt tap&ma- MDfflnde de New1ıle'tan Buttl itfa.t- ni'-ıhaı. taciri Şemh hinderkMen Diğer taraftar. haditıelcrin inkişafı- ır aç saat m re aı.nı bUen bir tiyatro bu d11.rl1lt ıstlk· rosu:nda Hamlet 1m1tnde blr *'9eln Nafiz $anlı ile ayni maiannm 
na intizaren, geçen .enenin eylülün- duracak mn ne kendlnt ea.ydmrken, munta.- oynanmış otdulu z11noed1lh'. m..aı -a.Rbi Hayri ·..e diier bir 
ık vaziyetin tenviri içia Molotofu sam mesaisllc de elbette keedJnl .ev- Ben de ~ tocel.esnelel 80- manifatura taoiıi Süleyman Sağıroğ-
Berl;rıe davet ettim. l..o9Clra 3 (AA) _ Önümtir.d«l dlrlr de ... İstanbul Şehir ~trosuna nunda Slu\tespeare'hı ]fyd'den mfil- lamın muhaılı:emeleri bi~. Sab,_ 

Ruslar Boğazlarda · ·. . ·_ı_ b' c_ gösterilen ra~ bu sevgi n aygının hem olduğunda tarnıı kJldim. Kyd bel-
1 

.ı_ iL..,,_.. ld .. bit .. ··ı 
halta sonu Mlllll Oeaizfu~ ır &aç delllldir Bu seneJti ~angı9 da ne tı de Bellef<>rest'ten mtHhem <>18.rak: ar~ ıau!uır )'apl agı • . goru. 

üsler istemi ler wı.tlik stik<ınet hilküm aiireoektlr. O kadar Ôvfilse azdır. 8ha.ke3peo.re ?e Karde~ katll1 cezamıı buldıu e.ett- dilğriıMl.n Şamlı bintderlerdm Na-
Bitlcr bumda Molotof tara!mdan giin Alınan:rn(l.n memleketlerine Mollm ile perdesini ~ \iyatro- ~1 yazını~. Bu eser Ne'flinCton ~ fiz ş.m. bir W'.I hapse, SOO ~ağır 

P.inlandlya, Romanya, Bulgarlstnn ve iade edilccdc olen yamlı 1500 fngi- muzla övüne'blllrlz. tiyatrosunda oynanruı Hamlettıon cıa pua c::ıeımsına, mesul mubaep Hay-
Boğazlar hakkında nJd olan ~- Jiz ask~rine mukabil lngiltcredcn ay· ••• b1r sene evvel l!S85 te nnueye çıkan ri 0'1 gün hapse TC 60 lira para ce-
lerl tckrarladıktıın l'ICJllT'll, Boğaz.lar ni zamanda ayni miktarda yaralı Memleketl.m.lzde aBaml'Ct> tn bu İnglliz trupla.mıdan b1l'i tarafından zaana manifaturacı İsmail Sağıroğ-
hnkkındnkl talepler ürerlnde domra.k Alman askeri iade olunacaktrr. Urun beşinci temsllldlr. rHamlet> 1 llk defa Kopcnhag'da oynanmıştır. Bn OJUilU lu 100o lira aiır para c.emeına ve 
demiştir ki: • - ta.bmlnen 1880 seneleiinde - Bhakespeare'l:n görmüş ve be:ntm5e- ,... 6<Petle Ço TilA tine 

«-Evet, Ruslar benden Boğazla.rda. menzilli toplar ewıacakbr. Man17 uı Atamiyan, ondan som"a meşrutiyette mlş olması cıok muhtemeldll'. Bam- un Mine m 0 • ru'?1 . ~ 

muml muavlnUCine Yayıa;ı:deluJll~ 
hAklml Şeref, Keşan mu ?dil# 
muavinliğine Mklm naınzcf 1ınuıı~~ 
ctp, ÇiçekdaITT müddelumutnk El~ 
llğinc bll:lm namzedi Tarı '~~e 
hAldm muavinliğine hAklrn \'lllıığil'.e 
Bilseyln, PlOmer Mklm nıudt.ıı lllud: 
hAtlm namzedi Ragıp, Kn nJl1l 
delumumi muavinliğine hilk"ıddcl\!j 
zedi Süreyman, Mihalıççık ınnnınıcd 
mumI mua.vlnllğlne hdklm ınt ıııu!l" 
Hayatı, Arda.han müddeıuınu J1Aı· 
vlnllğine hA.klm namzedi saffet.e ııtı" 
klıri müdde1umum1 muavlnlfğlıı ınuıı· 
kim nanl7.edl Musa. Tuzla hfı.~eıJdltl• 
vlnllğine hfıklm namzedi şe 11~ı;ı Haran Mklm muavinliğine ıııiid· 
namzedi Ekrem Vasfi, Tortum nıırtı• 
delumuml muavinliğine hAkiıl1 un~lll" 
zedl AU Galip, İpsala haklın :e~dtr6 
li#ine hAklm namzedi Ali, }ı!ıtlııt 
milddeiumum! muavtnllğtne eıuın~ 
namzedi Esat, Sllrt müdd ed• 
muavinllibıe hAkim namzedi ?l~W 
Adıyaman müddeiumumi nıua ınnd· 
ne Mk!m namzedi Lutfi, ığdır 11ııııı· deluınuml muavinllğ!ne h~ddtltı" 
zedl Ertuğrul, Akca Şerik .nı :ıJilZedl 
mumi muavinliğine bil.kim ~ Jlğ lle 
Hayri., Kırklareli hakim mua ~~ 
hMdm nıı.mzedl Nihal, Elmalı ~· 
muavinliğine hakim nnmzedl ııaııı.ııt 
Erzurum Mklm muavlnllğlne fi!!" 
namzedi Edibe, Gebze Mklm rnını ,ıııl 
llğlne Mucur müddeiumwni ın~uıııl 
Oeldleddln, Gördes müddelf1 Jıll· muavinllğine Denizli l\za ınuav nnnı:n· 
Tavas Aza muavlnllğtne hfı.kiJJl 
zed1 Tevfik. fisler istediler. Bllfilıare bunu lnldır iki loyreındalri bütün tayy&tlelor ya- Papazyan, d.nha sonm 1927 de Muh- ıettcld tiyatro sa.lınesi de Kyd'hı cİs- alhıgene ınahH.m edilmtQ'krdır. 

ettiler. Fakat Ruslar her şeyi inkar de kalacaktır. Denizaltı gemileri iki ~n oynadı, 1938 de, Hamlet! Alman- panyol traJedyast• esertnde vardır. Samlıbiıad krmanifataramağa- Roosevelt'ı'n yenı· b'ır ediyorlar. Molotof, fıç dört ~ sonra. (l~ crazisi anısında yamlılan ya.da, Fransa.da, Macarl.standıı, Rus- ••• zue J,İne ~ mahkeme k'ıırarile bir 
Moskovadan ayrıldığında, elan Mos- nakledecek olan h~tahane gemileri- yada, İngilterede, Bulgnrlstandn, ~ Muhsin Ertuğrula, en gürültülü, ı>a- ny müi:Jctetle kapatılacaktır. 
llrko.~ada bulunduetınu da lddltı. edebi- nin glizergaAhından uuJt __ laşacnklar- mnnyada, Azerbaycnnda seyre ş tırdılı eserleri en eski trajedyalan • 

• l olan Muhsin TaUıta devretti. l{Kl de blle bit le; ~ halinde aynamak ma aresı 
Nihnyct bu mnyıst.n Rusların bize da. Bu gemiler kuvvetli ışıklıır a ay· istidadı çabuk lnklşnf eden yetlşkln mera.la g~ldl. Bu merak onda rHay- B il 8'"' h im 
ldıraca!Çna şüphemiz kalmadı. Ha- dmlatıJaca'lt Te Taraeakları yC?"lere sanatkrtr Talat ikinci se!erdlı' Ham- dud1> lann tekrarlandı~ sene balla- er n ve tu . o ) 

zırlıklanmızı arttırdık, cepheye tarih- gece karanlığı bastıktan eonra vasıl Jeti sahnemizde canlandınyor. (1) dı; va.veyUUı .ııayducb lan ııessız aa.- (Bnş tarafı 1 inci sahifede 
te misli cörütmcmiş silli.hlaı:: yığdık. oldu1dan takdirde ümanla" hnrbin ••• dasız temsil cttlrdl. cEmllln. Galotfü eıc·ııer'ım'ız geld•ı Cümh· •• b J-litltr'iıı Diişmıının sc!ll ıstıhbal'at servlslerlnc ba d be • ilk defa olmak Uzere Shakespcare'in tnıJedynlarmdo. fnclası ve ecçen seneh1 cotclloı> da ur reısı u grupa Boı.-
malümat vermemek için bu mt1ddct ~ an n l • ik: beş-er ve fevkalbeşer mahlOJdnr kadc- dn bu ftslfıbu tatbik ettikten .sonra namağlub olduğunu söyliyen ' fi." zarfında mütemadiyen siikOt ettik. aydmlatılacalttır. Manş ın her 

1 1 
tn- rin kudretli seline yakalanırlar, ya. bu bu sene •Hamlet. 1 de de; drruru Us- gllncular>, Alman ordularını~ %:Je• 

Nıhayet hayatımın en güç kamnnı ra.Fmdan yamlılan n8:.Jdedcn tre~l~r sele kendilerini. kn.ptınrlar veyn. bu Jftblle sahneye koydu. Kadim ~r- B. Hüsrev Gerede yarin 11nden sonra menfaatler temın "ıı' vcrmeğe mecbur oldum ve 22 haziran bn muvakkat mütarelC-edcn keza ı.tl· sel ne mücadeleye glrl.şlrlcr. munıet lcrde modem ii.slüp kullanmak Şc- • l:l d 
1 

c ı rihlnin bü-..... 1 di .,,.A_ -!..J ı.: cc. erini uman jş a nm an ve .. y)İ' tarihinde dünyn ta cn J....... fede ed~dc er 'r. de katledilen babasının ın~uını hir Tiyntrosu reJlsörWıün güzel bir akşam Ankaraya KKleCe.K: bıtıriolar> dalıil bulunduğunu so harbine başladık. Hnrekatıİnız pHln ·-•••• ........................ -·-· almak için yaratılmış olduğuna z:ı.- bulu.şudur. Bugünkft insana fef'YRd • 
mucibince in~! ve devnm etti. Bu hiptir, Tnnn ona. bu vazifeyi yükle- ve flga~ sonra ıç.ıı bir hıç.kınk yerel: şöyle devam ediyor: 

1 müddet znr!ında, ha.rekll.tın idaresi şahld oldu'klıı.nnı, Bol§evtıım lebine miJtir. İzzetl nefsini, şercfln1, tahsl- çok daha. fazln tesir ediyor. cHn.y- Bcrlln büyük e~l.ınlZ B. Hüsrev Ge- cB:ı grupta namuskiir Attıcxik11 : 

hiç bir zaman cllmlzden çıkmadı. Blz en ufakl sempab ~~slife:erlngör~f~ llnl, a.şkını, evlldlıt duygularını, her dudlaT>, cEmllia. Galottb, cOtelle» rede ye re!lkası, stotholni elçimlz B. Jnr d.a vardır Fakat bunlar hat•Y ı>lil..nlanmızda ve tahmlnlerlmlzde rtnde b le u a ""yi aynklnr altına alarak bu vazife- •e bu sefer cHA-'et• hı muvattakı- ..,Ah Aksel dün ~ Ed.lnıe )'Ollle · f t> 
'-tlyen aJA-nmad~. Almıın ...... erinin sonra aem.,._tıden eser kalmadııtma ""' tik • i.WUı k 11...aAb ~· d" •· ") .. .. lh'. muha ıı 
""" w.. ıa. ...,,., ..,.. m b"a"rma"'a .. ~,...,,,... Bu ın. aın ,,..tıc-'-de bu --hne- on,.,.. W>JU u +~-----'- _,_,_~•r. B. HÜS?e'\r Ge- u~ru mU§tur 'Ye •u u ,

0
, '-h ............. 1111o1 ve ..r.ı.o-1. kablllyetl Jpret etnılş ve ceenneta addedilen bu ı• ....,.. ı:. "'b·-...~ ı"' ı-uı ...... J- - .aaw:uınu.a .,_....,_...... b 

1 
kurtın " 

,.... ............ ı; J~"' -A A ~ ...... bir onun için m,,uka.ddes, ulu bir fikri sa- bfty{lk lmll olmu,tur. .rede Te B. Adlı. ..&.bel dün sabah .e_trndı: çaresinin a:ı arını • . tol• hakkında alclıınmıı.dık. Sll5.hlannu:ıın ~ ....u~: r...~~;dü~1 
Al blttlr. Bütün um.InJ.. iradesini buna Söze Per Günt g1b1 bıı.şlıyaıı Ta- Ka.pıkuleden aududumua ~r, kup fır.tınayı görmemekten ıbauhre )e"' jyi.Jiğlnden aldanma.dık, teşkUAtim.mn h&l'p fa am 

0 Uouutı - ca.rtetmelı::tedlr, bütthı hayatı bu azinı IAt Art.emel, herek~ vemln arı.şm, ummnt müfettiş vekili ve vali tara.tın- duğunu aanmaktadırlar. Bu ın 8 •• e mfikemmellyetınden, ha1kımır.m feda- .ma.ıı askerlerinin bu gibi lns:ınlara ..... iradede teUsüf etm~tlt. Babası- 01,.,,- ı....-~ b ... 1. p-.. Hamletin dan ~--1---·..a .. .wı.... Edfrneıde bir f n d f • 1 d dır • 
,_._. galip -ı ...... ~hrt ımh ........ ,PK,. '"' la "6 .... • ......,.... _... •"4A> -~....... et iNi arın a nıııst er e vıır ,_ ~ ... tirlık kuvvetinden aldanmadık. Yal- -~ ""' WAJU ...... .....,...... nm intikamını almak için klsasa - ruhmıu 'Y8 sa.bit flkrlnl çabuk kav- müddet ıı.rtiiahat ettikten n Sellmfye ki p8f

11 nız bir şeyde aldandık: Muazzam Rt13 mtıer, bu vesile ne başt& piyadeler ıas ona göre meşnıdur, fakat buna radı; Cabide SOnku saf, Mek1c O!cl- cam1'dnl gezdikten aon!'a. İstanbula Almanya il~ Rusya arasında·~ • tle' 
hazırlığını tahminde... olmalc ftzere muhtell! Alman cilziltam- ta.mamfle kanaat gettinıek için, baş- ya'nm lbeyeean ve balecanJahnı, ha.reket eyleml.flerdir. ten evvel fesadçı bütün koınu'J: ~e 

Ba med~nıyet düşmanını hnhn lal'ıımı fcvkaJAde feda.kA.rlıklntmı te- kalarmm da ta.sd1k etmclerlnl ıster hfıztin Ye Jffln1, yü.rH1er aeıaı çıl- B Hüsrev Gerede kısa bb: mUddet de bulunuyordu. Bu ımflarda k gli" 
edeceğlmlzl kugün Avnıpaya vadede- baro. ettlnnlf ve Rus ~endiferlerl- ,e Jster ki vuracnğı darbe müessir ol- gmlığını yetlşk1n bir s:anatt!r nza m~ bulunmaktadır. Ya.nn &kşam din ba'lc.ımından müsamahasızlı(Jcluı'· 
bllirlm. Esasen yıkılmış olan düşmanı ntn tanm edilerek kabili Lstlmal ha.le sun. Kendini _bu işe iyice haZlrladık- .., ehan ııe temsil ettı; gen~ ıstı- An.karaya gidecektir. B. AgMı Aksel dm bütün unsurlar da mevcu • 
tamamen yıkmayı vadediyorum. pth1ld1Aini knydile cephane ve silr.h tan sonra ka':§ısma kader d.ltl.llr, te- datlarımız, 1isJ.Qbun bh11k ve ben.- on """'- -dar -hrlmlzde kalacaktır. · e hn11~ Dünya, şark cepheslnde neler cere- ,,et1JUren AJ:man Jşçilerlne ve Alman teddüdll, endı~lerl kaderin kudreti- berliğini a.ba.tmad.ı'lar, ya.hum kral- ır.uu a.u Y"'· Bu az.lıfı: sulh müzaıcercsi yapı esi 
yan ettiğin! henüz bDmlyor.• :m:metıbıe tef)etkih' etmlft,lr. nı, kuvvetini. arttırır, fıdtnt Hamlet da HAdl Bilıı, Otello'nım tesiri aı- Hariciyede tayinler ~ Biri~' A~e.ri~anSoın israrti::eıe 
«Biz İ§ gördük, basimla- mtld, btılldan sonra. Alman mıne- her şeye ta~en m.aksa.dına doğru tında kaldı ve s:ınuna :tadaı: kendt- luzumuna kanı Klı. nra Jı• 

rımız konu•tular» Gı1ıa. aetma.yesin1n sAy olduğunu 1r.ah. ~e~ ddeevytam ,.e:,;;;~ ~ .. ~~daer, n1 bn tesirden kurtanı.madı. Ankan 3 (Telefonla.) - Ronıa. bil· devam eClikuli ve diplornaai ~~ ti 
'S' ede:r*, tank, 11Çak, benztn ve her nevi l'olWill ve mı. ... ...,..~ .,.,......_.~ ••• yük elçlliği müsteşarı B. Nureddin Pı- mi ile ya§llnacakti. Fakat ArneJJı-~tıı rutıer, bUI?dan sonr& Avrupa mll- sDAh be.kımmdan bolluk içerisinde oynatan kader, beşeri hiçe sayan ka- İıltanbuJ. Şehir TIJ&trosana bu se- nar, Pefte elçiliği bafkdt!bl :e. Malı- milletinin ek"suiyeti bu nnzariyeleJ'J 

Jetlerinin Almanya Ue t.eşrlkl mesal bahmdtılu demokrasilerin de bu gl>! der, beşere de, fev~ de hlld.m- ne de, her sene otdup gibi, bir aıene mud ömert, Kahlre elçlli#l ~tl.bl 
1 1 

:ı:.- '-" • b lunuyordu.> 
ettiğini teba.rilz ettirerek FınlAndlya- .dlAttlan oldufmıu fakat bımlann ~ dit. Hamlet 1ntib.mını Mır, am· ~ daha b1ly1!t başran1ar B. Jlagıp Berb.y, ~ eıı;1litl yanış ıısıııa unı u 
nın kahrnmanlıı-tna te-mns etmiş ve bir ta.rafta gö~med1ğfni beyan eı- ma bu intikamın zevkini duyamaz, temenni ederiz. lkinc.l lcltıb1 B. 8aJp İlkl:n, Paı1s bti-
dem!Jtır ki: ~ ~. tatlettığf müıstUtıel kayın ba.basın· Seıamt &zet Sea. 1'* elçfilği lkhıcl tlt.1bl B. Şevtet Ba.kkalar unu 24 kurut"' 

•- Biz iş g~ hasımlarımır. Al ·ıı . . dan sonra~ çıldırır n botu- U&kamaıı, Berlhı. b~ elcWtl ~tm-
lonuşnak!a ftklt ıı-.lrl>'""'""· ,..._ man mı etinın ıur """"""'• 1>az>rıan1111 """"ana- ııı -.. ......,.., "°"' Da- cll tlllbl B. oemaı Güneyd<n, Bedin satacaklar ,..ı 
~~lka&ebeplt.ıA-' ~l~~-.edlİnygiollzr, g~~ fedakarlıği ~)!et6•1enken~~1~;ı~~~l la- ilde Edib .e 'Ya1ııft Tmllan rTlrk btt:Yük elçllltı evrak memura B. Or- .ıat mUrakahe btirom dün una .. u .. 
...... en GVJ UJVol .W. -.<;llC ......... .....6.....-.....ı A.ıor.n.l"'9.... ve Tiyatresu llcemllllSU a11: ısı. lfuh- h• Güney, Cene'Yre bef lıımsolo.sluta fla.t tesb1t etmiştir. Bu f\ate gö~,~lf 
Jeli dalma harekitmuzı, pJD.nlanmızı ~n Plibrert eörlerlnt ftl Jrcllııne- ntharet kralı Mdftrilt Te lcendJm de sin Ertwtnıl. d'ftde ftl Sahne~ mee- maiyetinde lı:nn!okllS B. lla.ıılp Tan, gönden 1tıbo.ren battallant !':1.:.:-&: .. 
tenkld ediyor. Pal:at Korveçte, garbin ıeıtıt bttırmJısttr: aldı~ yara ne zıehirlentp öltır. .muuı. Sayı: 7. BelAnai itı:Rt hdes Sel!nJ.k koruıolo~ ~ılan B. Ki- olan un hi.lka 

24 
kuruştan sat;UU'-...-dlğer memletetıerlnde gaUp olan blz- •- Kadmı. çocatu köylasti ve~ l'lamlet trajedyasmm mulıa.kkalt •Tiyatro anatu. mn Akman derocelerile meıteu nak- tır 

dik. İngilizler, ATmtra1yalılal' değildi. de d&h1l olmak nze~e b1ltfuı Alman bir f#IY aöyleme.sl llmnsa, bana göre, ledU:m.1şler, Roma btiyü elçS11ği bat- · 
Rus;ranm gnıt>bıde llerllyen blzız. mınett ha.U harptedir. Ba:rp bltıeeetı: fmltı ~lttyOr: Mukadder.atan i5nüne p . t ı - . tMtpJ.111ne merkezden B. Na.reddin ,. _________ ,..._ 

Lenl:ngradın önOnde olan, Kara.de- ahıra btitfkı bu s:mıf1'U'tn fedaürl$ ~emezt ana e a b smagog Beı1dn, Pe~te ~ği bqkltipHtlııe lf d li? 
:aız kıyılanna !nen biziz. Ruslar Ren sa~e D.:a.nılmış olacaktır ve Al- ••• l>ombaJar)a taJirİp edildi merkezden B: Kemal Said, Bağde.d el- 8 8m8 
n6hrl kıyıl&nnda ~ldlrier. Halbuki maa mllletJ esJcls:lnden daha ziyade rHn.mleb ın mevzuu ~ eıı!t1 bir . . . . . ~ lıe$tı.tlpllğine mertı:emen B. Cc- D 

lA İngillzlertn :nn.m2'mda biz dalma rıe.s,,ıımaı ~ olacaktır. e!Banedcn alınmıçtü'; fakat bugün~ Lendra 3 (A.:A.) - V~~y aµuı- IM zıyaı, Parl.!ı büyük elçiliği iklncl cCumhuriyeb te Abidin a~ 
ıı!cat ediyor ve yen1Uy?ruz; Alman milleti en ly1 gfyas1 adamla.- kadar .süren uzun ömrünü, da.ha d~- sın~ hlldir~iğille ~3tt, . dtin gece kft.tıpll~e meiicezden B. Kenan Gök- verin ,öyle bir cümlesi var~ 

Rus zayıab J'l1., en 1y1 mühendislere en tyl idare rusn lAyemutluğımu, B'hakespaere e Panele a1tı amagog l>ombelarl~ he- art, BerHn büyük elçlllğl ild.ncl kfiUp- cNefsi İngiltere de dahil olrnf 
Bu vesile ne bazı rakamlar vemrek adnmtaıma, en ty1t~tçılara.en1yi borçludur. rap oir hale getirilmi§tir. Yalnız _iki ll~e merkezden B. Necdet Belbez, Üzere bütün İngiliz imparatoru· 
ydalı olar. Şlmdiye kadar Rtı.slar- :işçilere, en :iyi zfirralanı. malik oldu- ı::ıes~ Hal~~ Ed1b ~~ ~~ yaralı varC:hr. Yedinci aina~ogun b~- Kalılre elçlliği ikinci kAtıpU[;rine mer- ğu .. . > Nefsi fngiltere tabiri h;ffl 

dan iki buçuk mllyon esir, 22 bin top, A"undan doln.yı 1!tihll.l' edeblllr. 1-.. a g ~ ısttt!ı~en. etrn•~ 0~ hava edilme.si t~ebbüsü. buraya lCo· kezden B. Cihad Re!llc, Berlln büyük türkçc CJeğil, hem munns:~~r; 
bin tank, 14,500 tayyn.. re ve İngllte- Ölümü teı:UI etmek kabil de~ldlr. m"'::~~e.,,~l oln.n Bcllefor"'"4H:!mstorıes nu1an b'ombanm va1'tı.o_ · tlc keşfedil- clçlllği üçüncfi kAtıpliğine meri>C7.den Jngiliz imoarntorlu~u tabın ° in Ö 

uut.Ç>R =• uı B. Mustafa Kayag:ll, münhnl olan Mi- 0 len d rt mtsUne musavl genişlikte Fııkat cephede bulnnruı askerler, geri- Traglcıues'idlr... Thomas Lorge'ln mesi nr.ticeııi akim ltalnnştır. dilli konsolosluğuna merkezden B. yanlışhr. Öyle 
800 bin murabba kilometre arazi zap- dekllerin ferah ve mesud olduklanna -m11•ıw•111uı-mu1111wmmnırmımnnm111nnn•.ınınmnmn1111Bnı11--ıınmrnımmıı..,., .. • dememelı" ,· 
tott!k.D ve kendileri için hiç bir fedaka.rl.rktan • Tahsin Mayatepek, Selunik muavın 
- n J •k R b" h klnın diklerin k 1 b 1 1 dı Tıp F akülteıi Dekanlığindan: konsolosluğuna merkezden B. Mucip İngiltere dahil olmak ü;erc -..oo şevı usya ır arp çe e e an u unma ı r- l'L...a-• n-lesör Dok•Ar ...... vfik c .. ~ıam tarafından Tıp fakfiltesı kütüp- Pa.rer, Basra muavin kon.ı;oloslu~a 1 ....., 

• lar. Bu sebeple bütün milletin kış ynr- u= ......... ..rıuı w ...... UCot> bütün Britanya imoa .. ator ab-fabrıkasıyd1» dımına azam! surette iştirakini ümld baneaine mnulmalc ve stajyer tnıetıeıere teY7i edilmek tizei'e .eck!~ yüz otuz merkezden B. Faik Yilce, Cenevre 
Alman Führerl, bundan sonra Bol- ediyorum. Allah kendi kendine yardım dokuz ciltten müteşekkil bir kütüphane hedıye edllmlştir. Tıp fakultesi allesl kon~osluğu kançılarlı~na merkezden demeli! .,) 

tcvlk idaresinden bahsedf"rek, bu rc)I- etmlyen hiç bir millete yardım etme- kendisine bu ba.nr .eveı lıal'elr.etlııden dolayı te§ekkiirlerln! saygı ile su- B. Nedim Erinçer derecelcri!e n:ıkll Te L\ __________ _.. .. ~-
tn ı 1 1 ğ mı~•ır.. ......... .< 8836) tayin edilmişlerdir. ın nsan aıı..nnsıl luıyvan ~tırdı ına '9• ·-· 
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~=~(~ş __ ı_i_&_i_R __ ~D~,~~~~-•~E~·-R~~~--~~d~~~i~) 
göre selam Reisicümhur' Et meselesi Surpagop 

l' 
'ııt '~vayda daima rasladağun bir un heykeli ~•cLr. Kendisini aon derecede 
llıiıı ~~-gayet meruimperver tah-
~ ~ bu adam selam verİf 8 -d k k • · 
t ile d='-'--tim" • •• '. .....,_=-tı.· eyazı oca ongresının ._L l&IUl ı uzenne \'~·~ • 
~·~birisine ras aeldiii zaman hır kararı 
tıı ~e acele ile bqmdan fapkaaı• 
' •ror, havada mübalağalı bir 
~ ... Ç&zerek eğiliyor, sonra onu 
~ ~ h.ınıa giyiyordu. Ve her hal
' ahbabı olacak ki kısa bir 
!lef, "•1 ~ aeyahati esnasında bir kaç 
~lelim verdiğini görüyordum. 
~ •Jbi adamla Sirkecide yan
~ ı,·lraınvay bekliyorduk. Önün
~ ır tan.dağı geçti. Kendisine ae
t\ıı "erdi. Bakhm bizim if İna ve
~ &e!irna. tapk~ını çıkarmadan, 
it., l' lcafasmı sallamakla iktifa et• 
~ İJJı.llh.af fey !.. Böyle bir hareke
~ lled defa şahit oluyordum. Aca-
~ ~n şapkasını çakarmamlfh? 

d~. da. kendime bir sebep bul
' · d:Sır çok kimseler iki türlü se
' "eriyorlar. Bellli de timdi önün
~çen bu adama pek ehemmiyet 
~ordu. İhtimal onun için ba
diııı. fapkasıru ç.ıkarmarl1. » de--

~ ~İr~ sonra bir ahbabı daha geç
.\,· e ltendisini selamladı. Baktım. 
~::-'n olıı.:ı zat yine şapkasını çı
~ •dan, sadece kafasını sallıya-

t_'kukobelede bulundu. Garip! •. 
tartı! et üç~::ü selamı da ayni 
tl-f • vermoe kendi kendime: 
~ ltnınrn. !. dedim, selam veri§ 
~1• ~ı dcğ~tinnif ... Artık eskisi gi-

ıa k tı P aıoa çıkarmıyor!.» 
~a er~kım h ·· bütün artmıştı. Aca· 
~ılt '31.tıden her tanıdığına f&pka!!ını 
lı..ı~'t'atı bu adam selam verme usu
l~ e neden bu deği~ikliği yapmıığa 
~ ~ .~örmüştjj ? 

.... 0~urne ~--'·ası üi.Jti. Selam ver-
·•ı'k .• 
~ •~ın. tutulan ön tarafı fevkalô-
~i eslunıı~ ve yıoranml§tı. O zamıın 
~nlar gibi oldum. 

lıtlk~ adamın ahbabı pek çoktu 
~ t günde bir iki yilz kere şapkası· 
t ~ılta.rıp sc~viyordu. Harp iktisadi-
1' ,ı,ı.1.a ne kadar aykırı bir hareket! .• 
k 11 '8-pka harap oluyordu! Yecıi 
t·~~aların üstündeki fiat etiketlerini 
~~~ün Önür~ getiren 8tiru:.m selam 
d'ı tınü hnrp iktisndiyatına göre ta-
' -t • ., ö 'lltşh ••• 

1-..; Yle ya, nel'ede eski sulh ıelim· 
Ilı ? ·· Şapkalar ucuz... Bir ahbal>ı
d"~ rrıa rasgeldiniz? Şapkanızı iste
.. 1R'l!liz gibi baıınızdan kapıp, hatta 
"atın k · ~- 11. larınız arasında saka sıka 
~k rını:ı... Fskiyecek mi? Yıprana· 
il mı?. Aldırmayınız. Şapka kaç 
~~~".ki?. Simdi bir çok kimseler 
tı-ı ~ ni şapk.ıılanna götürürken: cA
d~ ~.i.r yeri mi İncinecek? .• ,. diye 

"uvorlar. 
ba Caliba en ivisi bizim i.tinamn tat-

1 ~ttiği utd .. 
! likmet Feridun F..s 

'-n 1 

~ağdur talebe hakkında 
bir temenni 

Evvelki gece toplanan Cümhuriyet 
Halle partisi Beyazıd ocalc kongreaİ 
muhtelif dilekler arasında Beyazıd 
meydanının Reisicümhur İsmet lnö
nünün bir heykeli ile ~üslenmesini is4 

temeyi kararlaştırmışhr. Bu karar 
alakadar makamlara bildirilecektir. 

Y erebatan sarayı civa· 
rındaki . iatimlaklar 

tamamlandı 
Yerebatan sarayı clvannda yapılan 

lstimlfık muameleleri tamamlanmış, 
bu sahanın açılması için lstlmlii.k olu
nan binaların yıkılmasına ba.şlanrnış.
tır. Fakat bu sahaya atd lstimlA.k 
muameleleri yapılırken bazı binalann 
unutulduğu görülmüştür. Bu kabil bi
nalar da sürntle istimlak olunarak 
yıkılacaktır. 
Diğer taraftan şchlrcUlk mütehas

sısı B. Prost Ycrebatan sarayı sahası
na atd imar planlarını hazırlamıştır. 
Evvelce de y:ızdığımız gibi inşası dü
şün üten Belediye sarayı bu sahaya ve 
Suıtanahmed parkının tnm karşısına 
yapılacaktır. B. Prost imar pli\nmda 
Belediye sarayının yerini katı olarak 
tesbit etmiştir. 

Havagazı 
Şirket, yeni talebleri isaf 

etmek için bir çare 
bulmalı 

Evlerine havngazı almak isteyenle
rin müracaatları, saat bulunmaması 
yüzünden isaf edilmemektedir. Şirket, 
havagazını almak için müracaat eden
lere, yeni saatler gellnciye kadar bek
lemeleri cevabını verlyar. Halbukl ye
ni havagnzı saatlerinin ne zaman ge
Jeceğl belli değildir. Şirketin eski abo
nelerini sarfiyat vasat.ilerine göre 
maktu bir ücrete tabi tutarak evle
rindeki saatleri alaca~ ve bu saatleri 
yeni abone yazılmak lstcyenlerln ev
lerine koyacağı söylenmişse de bu ted
bir makul değlldlr ve bin türlü haklı 
itirazlara sebebiyet verc-eektir. 

Havagazile yemt-k pişirmek halk 
için kolav ve teml7. bir vasıtadır. Bu 
itibarla havagazı almak isteyenlerin 
müracaatlarını isaf etmek üzere bir 
çare bulmak lazımdır. Bu çare de fik
rimizce, abone-olmak isteyenleri mak
tu bir ücrete tabi tutmaktır. Aydan 
ayn havagazı için muayyen bir ücret 
vereceklerin fazla. sar!iyatta buluna.
caklan ve meselft. havagazı fırını ve
saire kullanacakları itirazı akla gel
mekte iııe de bunları sıkı bir kontrola 
tabi tutma.k ve maktu ücretten fazla 
sar!iyatta bulunacakların havagazı 
cereyanlarını kesmek ve bir takını 
cezai hükümler koymak bu 1şıl esasın
dan halleder kanaatindeyiz. Alfıkadar 
makamların bu işle meşgul olmalannı 
temenni ederiz. 

Bulgar kralınin tahta 
çıkışının yıldönümü 

Dün Bulgar kralı İkinci Boriı'in 
tahta çıkışının 2 3 üncü yılclönümü 
idi. Bu münasebetle Bulgar konsolo
su, Bulgar kolonisinin tebriklerini 
kabul etmiş ve Bulgar kilisesinde bir 
ayin yapılmıştır. 

İki toptanci tacir 
mahkemeye verildi 

Son zamanlarda et satışlannda bazı. 
aksaklıklar görülmüş, şikayetler vald 
olmu~tur. Bazı kasaplarda da et bu
lunmad~ı görülmüştür. Bunun üzeri
ne vaziyet tahkik edilmiş ve iki top
dancı kasabın et satmadık.lan anla
şılmıştır. Bunlar hakkında zabıt tan
zim olunmuş ve kendileri adliyeye 
sevkedilro4lerdir. 
Bazı ke.saplann narhtan fazla fiat

le satışlar yaptığı görülmektedir. Bu
nu müteaddid semtlerde ihtikarla 
mücadele memurlan da. tesblt etmiş
lerdir. Narhın fevkinde satış yapan 
kasaplar lhtikAr yapmak suçlle adli
yeye scvkedll;nektedlrler. 

Ses sanatkarlan 
Dün de imtihana 

devam edildi 

İki haftadanberl yapılan ıSes sa
natkiirlaru nın imtihanlarına dün de 
devam edilmiştir. Belediye tarafınd:ın 
kararlaştınlan şekle göre dün imti
hanların son günü idi. Fakat muhte
lif sebep ve mazeretler dolayıslle im
tihana glremem1' ıSes sanntkitrlaru 
bulunduğu takdirde imtihanlara önü
müzdeki cuma günü de devam edile
cektir. 

Dün imtlhcm olan yüz kadar cSes 
sanatkftn• arasında klil.rlnet Bahri, 
Hafız Yaşar, Sclanlk.11 Apti, kanuni 
Ahmed, kemençe Sotiri, kemani Kü
çük Ali, Sabriye Tokses, okuyucu Kü
çük Melahat, Bülbül Ali, tanburııcı 
Osman pehlivan, İhsan Aryılmaz bu
lunuyordu. 

İmtihanlar esnasında. sesleri güzel 
olduğu halde bir çok ses sıınat.knrları
nın nota ve usul noktasından zayıf 
oldukları veyahud da hiç usul bllme
diltlcri tesblt edllmlştlr. Bunlnra şim
dilik çalışma. müsaadesi verllmlşUr. 
Fakat bu glbl sanatkfı.rlar yakında. 
açılacak bir kursa devnm etmeğe 
mccb'.lr tutulacaklardır. 

Bir kuyudan bir 
cesed cıkarıldı 

• 

Bir cinayete kurban 
giden adam aabıkali 

bir hiraizdir 

Dün Beyko'Zda Ovacık çifiiğl civa
rından geçen iki kişi fena. bir koku 
duymuşlar ve o civarda bulunan met
rftk bir kuyuya yakla.,ınca kokunun 

arsası 

.Y akin'da müzayede 
suretile satışa 
çıkarılacak 

Sürpagop mezarlığının Belediye ta
rafından satılmasına karar verildiğini 
yazmıştık. Belediye bu sahayı hususi 
şn'hıslar:ı satarken burada yapılacak 
inşaatın katlannı tahdld ve şeklllerini 
tesblt etmiştir. Arsaların ifrazı için 
hazırla.nan kararname sureti yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. Karat' çıkar 
çıkmaz, arsaların satışına müzayede 
usullle derhal başlanacaktır. Daha 
şimdiden arsaları almak üzere Beledi
yeye müracaatlar yapılrnaktndır. 

Bir motörün anbarmda 
pamuklar tutu§tu 

Silivri llmnnına ald yüz tonluk 
Üssü Bahri adındaki motör dün li
manda bir vapurdan yüz kırk balyl' 
pamuk alarak Kab:ıta.ş sahiline de
mirlem~tlr. Ö~leden sonra motörün ı 
anbanndakl pamuklar birdenbire tu
tu.şmuş, motör alevler içinde kalnuş-, 
tır. De.rhal Beyoğlu ve İstınye ltfa.1-ı 
yeleri yetişerek nteşl wrlukla söndür
müşlerdir. Yangının neden çıktığı he
nüz anlıı.şılamam1ştıt'. Zabıta. ve Uman 
idaresi tarafından t:ıhklkata başlan
mıştır. 

Gazi köprüsü 
Almanyadan hususi 

boya getirtildi 

İnşaatı bir buçuk sene evvel ta
mamlanan Gazi köprüsünün kati ka
bulü henüz yapılamamıştır. Bunun 
sebebi, köprü inşaatını deruhte eden 
finna ile Belediye arasında Oa.zl köp
rüsünün denizle temas eden kısımla
rına vunılan boya yüzünden çıkan 
ihtllô.ftır. Müten.hhld firma. harp do
layısllc şartnamede esas tutulan bo
yayı ithal edemediğinden Gazi köprü- 1 süne başka bir boyn vurmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Fnkat bu boya 
denl2ln teslrlle der'hal bozuldu~ndaıı 
Belediye, şartnamedeki boya temin 
edil~medi~ takdirde Gazi köprüsünün 
kati kabulünü yapamıyaca~nı firma
ya blldrlmlstır. 

Müteahhld firma bu vaziyet karşı
sında şartnamede zikredilen boyayı 
Almanyadan getirtmeye teşebbüs et
miş ve öğrendlğlınlze göre boya geti
rilmiştir. Belediye ithal mti.sa.adesi al
mak lcln An1taraya müracaat etmiştir. 

Denizde bir ceaed 
bulundu 

bu kuyudan geldi~l anlıyarak jan- Dün Yemlşte sebu MU clvannda 
darmaya haber venntşlerclir. denizde bir cesed görülmüş ve sa.hl.le 

Derhal tahkikata glrl.şilmlş ve ku- çıkarılmıştır. Yapılan mua.yenede bu
yuya. bir adam indlrilerek araştınlın- nun 65 yaflannda bir erkek cesedi ol-
ca derin kuyunun dıt:>lnde üzeri kıs- n••hv• .. d.11 okto ta 
men t"•larla örtülil bir cesed buluna- duğu anl~ı9.ır. A ye d ru -

....,. rafından yapılan muayenede vUcu-
rat. çıkanlnu~ır. Ya.pılan ilk tahkl- dünde bazı yara izleri görülmüşse de 
katta cesedin Recep adında sabıkalı ölümün sebebi anlqıla.mamı,IJtır. ttzıe-
blr hırsıza. ald olduğu anlaşılmıştır. • 
Cesedin üzerinde yara lzlert tesbit rinde evrak da bulunmadıtı lç1n h~-
edllmlştlr. Recebin bir cinayet netice- vlyetı tesblt edilememiştir. 
si ölmesi ihtimali göronünde tutula- Hüvlyetlnln te~ltl için cesed mo~
rak tahkikata glrlfllmlş ve adliye ta. te~hlt edildikten 80llr& neden öl
doktoru tarafından görülen lüzum düğü anlafı.lmnk üzere otopsi yapıla.
üzerine otopsi yapılmak üzere ce5ed 1 caktır. Zabıta ve miiddelumumlllk 
morga kaldınlmıştır. tahkikata başlamlftır. 

laıSon hattalar zarfında mağdur bazı 
tı Cbenin şikayetleri gazete süt.unla
fl~da intişar etti. Bunlardan yirmi üç 
~in Versite gencini ata.kadar eden bl
tıı c AKŞ~M sütunlannd:ı da yer.ver-
1?\iştık. Universitece kabul edılml.1 
ı~~~ru mazeret dolayısile aynı sınıfta 
Ilı sene kalmış olan bu gençler tall
aı. atname muciblııcc bir sene daha. o 
1 nırta okumak hakkına malik olduk
cı~fını ileri sürerek Vekaletin bu haklı 
la ekıerını isaf etmesini rlc:ı ediyor
}\ tdı. Son günlerde yine aynı mevzu 
t~kkında bazı gazetelerde yazılar in
}:A ar etmesi gösteriyor ki Maarif Ve-

T epebaşında SES SiNENIASI Tepe başında 
qJeti henüz bu hususta bir karar ver

~enılştır. Geçen gunku (Vatan) refi
t llllzde de olgunluk imtihanlarında 
b{tbik edilen yanlış ölçüler yüzünden 
tı r seneyi kaybeden bir talebe bab:ısı-
ın şikayeti vardı. 

tl~u gençlerin ve babalarının acıklı 
lı .ayetlerini mazur görmek icap eder. 
cıele birinci vaziyetteki yirmi üç gen-

Pek yakında Tepebaşında seyredileceği ilan edilen « S E S » in ne olabileceğini merak edenler 
meraktan kurtuldular. Artık kimse: Ses seyredilir mi? diye şaşmıyacaktır. Çünkü Bu Ses: 

SES SiNEMASI 
olduğundan hem duyulacak, hem de seyredilecek, bir kaç gün sonra bu isim sinema. severlerin 

dillerine destan olacaktır. 

SES SİNEMASI SES SiNEMASI SES SiNEMASI 

Tasarruf Bonosu 
Almakta 

Acele Ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yur
dun her kfüır-"inde satıp çıkanlmıştır. Bu bono• 
lan almakt~ rıcelc ediniz. Çünkü sah§ın bugünkü 
şekliıne nazaran bu Bonoların ela evvelkiler gibi 
-;ok kısa bir 7.aman içinde satılıp biteceğine şüp
he yoktur. 

YURDUN MENFAATi; 
SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf Bonosu Almanızdadır 

• 

• 
• 

• 

• 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir şe
} e para verın<:mek, para artırmak ve bununla 
Tasarruf Bonosu almak vazifenizi yapmak ve 
şahsi menfa2'tlannızı korumak demektir. 

UNU1 MA YINKİ: 
T ıuarruf Boaolan hasılatiyle Milli Müdafaamızın 
mtıtn ihtiyaçl"ln kl!rşılıınacaktır. 

Faiz Peşindir. 

% 6 faizlı ve bir sene vadeli bir Tasarruf Bonosu 
almak için 9 ~ lira ödeyeceksiniz. Buna mukabil 
bir sene son:-a 1 00 lira alacaksınız. 

Bono Fiyatlari Her Keseye Elverişlidir . 

Tnsarruf Boııolan 5, 25, 100, 500, 1000 liralık 
parçalar halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin 
müsaade§i n:abetinde iz de bir tane alabilirsiniz. 

Bonolar, Arttırma ve Eksiltmelerde 

Teminattır. 

Evvelce satılan Trurarruf Bonolarjyle yeniden sa
tışa çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltmelerde 
satı~ kıymetleri üzerinden teminat olarak kabul 
oluı;ımaktndır 

Arttırma ve Eksiltmeye Girenler! 

Para )erine Bono yatırmakla İşinizi daha kolay
lık ve karla yürütebilirsiniz. 

Vergi ve Merasim Yoktur • 

Tasar ruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve mÜş• 
kilata; faizleri hiç bir vergi ve resme tabi de
ğildir. Bunlan bütün banlcalarla şube ve ajansla· 
rından, b11.nk& bulunmıyan yerlerde malsandılc.
larından MiHi Piyangonun resmi satış gişelerin
den a!abilirs;niz. 

Paraniz Daima Paradir. 

Tıı.arruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiya
cınız olurıa bunu derhal bir bankaya vererek iı
liyecek faizd~n yüzde yanm fedakarlık yapmak 
suretiyle h~r zaman paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir r.I vadeli bir bono % 6 
i\Iti ay vadeli bir bono % S 
Üç av vldeli bir bono % 4 

F AIZ GETİRİR 

Paranızı en emin olan Devlet 
kasasında karla saklayınız. 

Bir tasarruf bonos~ ahnız 

Bir nalbur çivi ihtikari 
suçuyla mahkemeye 

verildi 

n lstıkball bahis mevzuu olduğuna 
:tire Vekaletin bu işi müşfik bir aü-
0rnce He incelemesi her halde yerinde 

Ut. 

Nalburluk yapan Bohor adında biri 
çivi lhtıkln yapmaktan mamunen 
ya.kalananı.k adliyeye vertı.miştlr. As
liye tk.lncl ceza mahkemesb:ıd.e Boho
tun sorgusu yapılmış ve tenil edile-

~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~' rek tevklnıaneye gönderilml.ştlr. 

Patrikhane, yangİn ~ü
nasebetile yapılan yar
dımlara tefekkür etti 

Fener Rum patrlkl:ıanesinl tCIMll 
eden bir heyet dün vUAyette Vail " 
Belediye Retm Dr. LQUı Kırdan ziya.
ret etmiştir. Heyet bu ziyareti ama
smda. Fener yangını esna.sın<!& " 
yangından sonra yapılan yardımlar 
dolayısUe Vali ve Belediye ReJsl Dr. 
LQtfl Kırda.m teşekkür etmlştir. 

Bay Amcaya göre ... 

yısta aldı... la değilıinl.. receksek o başlf.al.:r diye ümitleniyorsan epey ç.ivi keser4 kancığım, dedikodulu işlerden hic; 
-Senin dışın gibi için de gcniıl .. ı •.. Ayol, elalem odununu ta Ma-ı •.. Teşrinlere airdik, sen hala ora·ı ••• Kıt günlerini ahbaplarda geçi·ı ••• Fakat, bu yıl belki kış olmaz. 1 B. A. - Boşuna nefes tüketme 

- sin, beni dinle de. biraz odun all hoşlanmamı .• 
- - l 



Sayfiyelerden avdet ediliyor. 
Evleri, apartımanlan temizlemek, 
kışlık giyim eşyalarını sandık

lardan çıkarmak, yazlıkları knl
(lırmak zamanı geldi. 

Köylerden gehneroen evvel 
evin her odasını temizletmek, yaz 
iptidası çıkanlan perdeleri, yıka
nıp ütülenen tülleri asmak ilk 1§ 
olmalıdır. 

Yazın silkinip naftalinlenen 
balılar yayılına&dan enel ıe.krar 
l'ilkilmeli ve ait.ıa.nna bir kaç 
:tat gazete yerl~elldir. Bu 
usul ha1ılann daha çok dayan
ması ve yürünQrken ayakların 

altına yumuşakhk vermesi için
dir. 

Uzun müddet kapalı kalan 
odalardaki garip kokuya karşı 

maden! bir kap içine bir miktar 
kolonya koymalı, ve yakmalıdır. 
Kolonya yanıp bitinceye kadar 
bırakmalı, odada ferahlık veren 

r 

' 

Bugün IPEK'te 
Scaenin illi "POR.KÇE aö21ii 

büyük filmi: 

HR L 
Baştan ruhayete ~r heye

canlı Te muazzam .dinel« 

AJT1C&: MATIWAT U. M. 
MEMLEKET JURNALi 

Bugün saat 1 O da ~&tlı 

matine. 

ALKAZAB 
a.inemu&ııda 

SCDellıİn en el~ ~ ea me
raklı filmi. 

GöaotlMEYEN ADAMIN 
tN11KAMI 

hoş blr koku hasıl olur. 
Kışlıkları sandıklardan çıka- BEI.A LUGOSl'in korkunç .,.. 

l esrarengiz pheseri. 
nncn naftalin kokusunun uçma- Görülmemi~ bir muvaffakiyet-
11 için bir iki gün açık havada Daha IObalann yanmadığı bu 2 - Güm~t üzerine lAclvert Je devam ediyor. 

bırakmalıdır. İplere sermezden mevsimae a.bahlan yataktan ekose yiinlüden sabahlık. Rever- '9"11111••••••••••••# 
evvel bunlan birer birer silk.meli katkınca ısıtan. sıcak tutan sa- Ierl, kol kapaklan, kemeri ve ~--•••••••••ı. 
ve fırçalamalı. b&hhklar tercih edilir. Modelde cepleri lAcivert satendendir. 

Naftalin kokusu zail olwıca görtil b """ı.lr'" bo 3 - Yeşil fanileden sabahlık. - ı·· lbl tol kek en u saUQ.&UilUQnn yu yun u e se ve man an er yakl .tad k n d Eteğin a.,,c:ağısında koyu yeşil fa-
is palto] -t·· a ara ar, ouan a uzun 

elb e ve an u u masası .. nileden bir su konmuştur. Yaka· 
üzerine yayıl~hdır. Derince ~~r ~~rğundan vucudu gayet iyi sında, belinde ve kollannda kr>-
tas içersine dort bardak su ve uç · yu yeşil yünden kordon vardır. 
tatlı kaşığı amonyak koymalı. 1 - Penbe yünlüden sabah- 4 - IAcivert kadifeden sabah-
Temiz blr süngeri bu suya batı- hk. Beverleri, kol kapaklan, düğ- lık. Yakası ve kol kapaklan be
rarak sıkmalı; elbise, manto, ve meieri siyah kadifedendir. Belin- yaz krep satendendir. Düğmeleri 
paltolara bu yaş süngeri yukar- deki kordon ipektendir. kendi kumaşındandır. 
dan aşağıya doğru geçirmelidir. 

Bu temizlik, yünlü kumaşıann Cevı·zı· bı·sku·· ·1 1 MOşKVLLERE cEvAr f 
!~ine giren naftalin, ve toz gibi 1 ·---------
şeyleri alır. Kumaşa parlaklık 100 gram ince toz şeker, 100 p .. ı ... ,1 nilı.•I eff& 
verir. Bundan sonra bütün elbi- tyi . n.· rta Ta.kslm TopçvJar caddEl$.1 No. 7 

l -t- ı eli .. 1 d 1 b gram cıns un, u.l yumu ) "Dftnln--~ nikel -ayı temlzleı;ı;ı.ek 
8e er u u enm , oy ece o a a J.J.. :ı..~ "'""'ğı h h t k • ........ u.~ -v,, 

1 1 d y- 1 ·· k 1 uu çor.._ ~ r um ya u on- için lekeli yerlerini bole& nzelln sü-
~-mai 1 ır. unt_ulb tumk aş arlıa vak, vanilya bir çay fincanı dö- rerek 48 saat öylece bıraktıktan sonra 

Bugün MELEK't 
Mevsimin ilk Fransız fılmi 

DÜNYAYI 
TiTRETEN 
KEŞiF 
Ba~ rollerde: 

ROGER BUCHENE 
CLAUDE DAUPMJN 
ERIC VON STROHE!M 
Aynca: MATBUAT U. M. 

MEMLEKET JURNAU 
Bugün aaat 1 de teanlatlı 

matine. 

Otulen rken yaş u en onma ~ım- ah t kin d . amonyıı.ta batınlm14 blr besle alırneu. 
ve tülbent üzerinden ütüıenrne- uş Y u rna e en geçmış Boı su 11e :rılııa.dıktan .90nra ıemız be-v ısmr. Bu g Un 

. ceviz ha.zırlamalı. le kllrulam&lıdll'. 

Jidır. Yumurta ile toz şekeri beş da- KekW:'Jle t'ARAY s·ınomasında Kışlıklar çıkanlmca yazlıklar kik teıı köp '· t ll Zonguldak P. Y.: ı - K6kteyle ı \) 
:kaldırılmalıdır. Cibinlikler yatak a e vurup ur me ' son- m1aa11r saat altıdıın Slllra dave~ J 

' d ra rhum ile mıu ilave ederek edilir. Kahramanlığın, zaferin ve atkın 
pikeleri yıkanmalı, sonra san ık- daha beş dakika vurduktan son- 2 _ Kokteyl yapmak iıQln (~a.ker) filmi olan 
lara konmalıdır. denilen madeni kapaklı büyuk bir 

Erkeklerin be az elbiseleri yıka- ra vanilayı, cevizi Uftve etmeli, hardalı: lllzımdlr. Bunım Jıc;lne konu- 20 000 KAHRAMAN 1 
: . y . kanştırdıktan sonra yağlanmış lan teŞ!t çeşit lirörler, toz §eker, mey-

nıp ütülendikten sonra çok çıvi- bir t 1 lak kild di n. sula.n buz ~l şeyler çallmnıp sil- 1 

de batırılmış bir bohçaya sarıl- e:p6 ye yuvar . şe . e z- ktıdlktcn' sonra kokteyle mahsus k.a- Şaheserini görünüz. 

1 d B kl rln1n meli ve her blskfilmn üzerıne ya- dehlerc t&lrsim edilerek Wtn.m edilir. ma ı ır u ren e sararma- .. 
· . nm iç cevizi yapıştırdıktan sonra 3 - Bir ~ yuz çeşit kokteyl ter-

ması içlndır. . . tlbl val"dır ı 
Deniz mayoları tatlı ılık su ile kızgın fınnda plşirmeh. 4 - Çay takımı gibi kokteyl takımı 

· tal" ı --- da m~lıı.rda satılır. yıkandıktan sonra n.af ın en- .... • • 5 _ Koktoylle ~raber 1k.nun edlle-
meli, kauçuk deniz ayakkabı ve Suyu ıogutmak ıçın kolay cek 1&:?1er şanl&Mır= Şekerli veya 
baslıkları da yıkanıp kuruduk- bir şekil t.uzlıı bl:skiiiler, birer Iotnınhk küçük 

Muzaffer ve kaltraman bir 
gell91iğin tinwalidir. 8a§ 

rollerde: 

PRESTON FOSTER • 
RANDOLPH .9CO'JT 

~n saat 1 cLe tenzilatlı 
matine. tan sonra içlerine gazete kağıdı Buz dolabı olrn1yan ve kolayca =~er~:!.1~!C:nmı:~~ 

doldurmalı, şekillerini muhafaza buz tedarik edilemiyen sayfive Dll§ l:ızıırtılnuş tur:.ıu badem, ş:ım fıs-

ederck saklarulmalıdır. yerlerinde suyu basit bir sekilde tığı, mlıkllp eekl1nde tesllmJf; J~vyc- ---••••••••••h - ra ı>e.rnirt, ~n Te yalı ze, wu -.e • 
Beyaz ayakkabılnn temizleme- soğutma uıulü vardır: Hah ... 

Ki.lunılu ispirto 
Atiye Bedi: JCifurulu l&plrto yap

mak l~ln 90 dertteHk 250 grnrn ispir
to ~risb:ıe 5 pam kltfunı konulur. 

ll, içlerini bir kaç damla teremen- 25 gram küherçile ve 20 gram 
tin ruhu damlatılmış bez veya [sel amonyak] almalı, kanştır
pamuk ile doldurmalı. Bu ayak- malı. Bet Ut.?C, yani yirmi bardak 
kabının şeklini muhafaza etme- 11u alan bir kap içerisine bu toz-
f'Jni ve derinin bozulmamasını 1ıan atıp kan.ştırmalı. Bu su Cild için bir 1oayon 
temin eder. içeri.sine otlırtulan sürahilerin su- Cildi . temizlemek ve yumuşat- ! 

Heı şey temiz ve ütü~ olarak yu soğuk olur. mak fçın çok faydası olan b.ir I 
kaldırılırsa yaz gelince hepsini Evde bu il8.çlar paket olarak losyon: 100 gram otuz derecelik r 
kullanılmağa hazır bulmak bü- muhafaza edilirse her istenildiği sa~ gl~ti~ ve lOO gram taktir i 
yük bir zevktir. vakit su soğutulabilir. edılllUj gül suyunu kanştırınalı. 

Bir pamukla yüze sürerek masaj 

MeyYah kavun Kepekli ıuyun faydası yapmalı. 
Kokulu ve ağır bir kavun seç- Sıcak havalarda cildin yumu- Güne~ yanan vücudun 

men. Tepesini keserek bir çorba şak, pürü2süz olması ve taneler, rengim asmak için 
kaşığı ile içinden çekirdeklerini kJmmıdlk ol.maması için saMh ne yapmalı? 

Sineması 
Muhtqem bir filmde hi.ssi bir 

dram gös~riyor. 

BİR HARPTEN DlGF.RlNE. .. 
WİU.. Y BIRGEL Ye SYBtllE 
SGHMiTZ tarafuadan y..a.lan 

OTEL SAHER 
filmini mutlaka söriiniiı. 

Bugün saat 1 de terı:militlı 
matine. 

fükkatle çıkardıktan sonra kaşık- alqam yüsü boyun ve lııollan lı:e- Güneşten çok yanan ·ft esmer-

Ja kavunun içini de çıkararak bir pekli suyla yıkamak en iyi iliç- leşen endin rengini açmak i~ l/J---------•ı~ 
tabağa koymalı. tır. . . . _ şu HAç faytkılıdır: ŞARK Sinemasında 

Diğer taraftan. mevsim me_y- Bır avuç kepeği bır tulben·d· e 50 ınuırn gu··ı suyu, 25 gram 
k h.o.X.J k k t l t I t>·- Muvaffakiydte gösterilınekt• valarından şeftalı, aı:n~t, erı . ' ~ı~ara . . ayna ma 1' sonra u - tatlı badem ynğt , 20 gram gli.~- olan MARİANNE HOPPE ve 

~öpleri ny:ıklamnış kuçuk tzmır bendı el ıçınd~ sıkmalı. Su ılık rin\ 3 gram asülbent, 1 gram ta- HANZ SÖH.NKER taıııahndan 
üdimü avıklan."llış taze badem olunca bu S1I 1le yıkımmahdır. 8 "" h ,.1,., bf ukl yaratılan • · , · nen. a."a .....,.am r pam a 
~!malı. M~aıa:ı iri parçalara yüze. sürerek masaj yapmalıdır. Son AynhŞ ,. 
do!!ramalı. üzennc bolca toz şe- Çamaşırlardaki pas . _ ~ _ 

~ Emsalsiz aşk filmi ~öruıck için 

4 TeşrinieVV~ 

BUG"ÜN 

Yıldızlann en parlağı "c en dehak!ın 

1 S A M 1 R A N D A' yı 
GUST AV DIESL ile beraber yarattığİ 

Büyük macera ve aşk, ihtiras filmini takdim ediyor. ~ 
ve vahşt hayvanlar aramnda bir kadın ... çııgınıarı k 

ram eden sehhar bir kadın... tJl 
LÖKS n IHTtŞAM • ZENGİNb1K • 'l'EESStlR ve BE~ 

KİNG - KONG du. daha hayali. ..• 
Şimdiye kadar görmen filmlerden daha müthiş ... 

Dok'tor SikloP" 
· (Tamamen renkli büyiik Film) 

önümüzdeki Perşembe aqamından itibaren 

L A L E Sinemasında 

TÜRKIYENIN EN ÇOK SEVİLEN VE 
DÜNYANIN KAHKAHA KRALLARI 

. LOREL -HARDi -ACEMi AŞIKLAR 
Kahkaha tufanı filmJnde - pek yakında şehrimize geUyot· 

Rckorla.n kıran günün muzafferi b 
Dorothy La mour Bing Cros Y 

nin yarattığı 
• 

SiNGAPUR YOLU 
LALE SiNEMASJnı 
Eşsiz şaheser• 

. GiiP' 
Hakiki bir hayram yerine _aonsu~ bir ne_~·e kay.n~ın~ çevııdt.a]iııcle 
lerdenberi 1.tanhul halkı uu harJkayı gormck ıçın hır sel h 
L A L E'ye akıyor. Six de bu ncş· e ~eline katılınız. ldd' 
Altp.mları ıeri dönmemek: için numaralı yerlerinizi lütfen e#e 

ş 

kapatınız. Telefon: 43595 
Bugün eaat 1 de tenzilatlı matine 

BU PAZARTESi GECENİZİ 

ARK Sinemasına 
gitmeğe tahsis ediniz. Gösterilecek olan 

OPERET 
Şaheserinde: Bütün Viyana Operetini, STRAUSS'un en güzel 

va.Islannı göreceksiniz. 

Rejisör: WiLLY FORST 
BıJş Rollerde: WhjLY FORST • MAIÜA HOLST'un 

PAUL llÖRBiGER ve Viyanarun :Filarmonik Orkestra~ 
Pazartesi Galası için biletler evvelden alınabilir. 

Bugün Beşiktaş en büyiik zevli bayramına ka\'ll:ı:uyor. 
Çünkii haftaıardanberi bhıierce lira sarfile süs1cnen 

Bugüo G u RE L sineması · 
Saat 2.30 da 

İSA MİRANDA • RAY MİI.LA1''D'm yarattığı 
Harpten Ateş, Aşktan ilhrun, Maceradan Heyecan alan 

Türkçe OTEL EMPERiAL 
Yeni Stt.OD.a başlıyor _.......ıj 

~---•Bu e~iz harikayı alkışlamağa koşunuz.-----~ 

«Markopoloa1Dl maceralanıı ftminde ı-öz kamaştıran... 

«ALCElt» filminde Trajik olan ... 

SIGRID GURIS 
UNUTULMUŞ KADIN 

(Forgoten Woman) r 
Pllmlnde ise hem göz kamaştıracak, hem de ihtiraslı olacaktı· 

Önümüzdeki sah akşamından itibaren 

S U M E R sinema~ında ~ 
ker serpmeli. Bütün bu meyı.a- lekeleri Güzel lrokulu bir ancalc PAZARTESi SON MA· 
lerı evv~l<r çıkarılan kavunun Çamaşırlardn olan demir (pas) kolonya tertibi · TlNEslNE KADAR vaktiniz kpençlyan kimya enstitüsü için bir asistan alınacaktır. _,:ın t>1' 
i ıni de> ·rı,.e parralarn taksim lekelerini çıkartmak için doma- Kokusu pek güzel olan ve knldı. Kaç.ırmayınız ve mutlaka ~ 16 blrlncl teşrin 941 t:ırlhlnde yaba~ıcı dll imtihanı yn.pılaca.k "";

8835
) 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 

e<E' rek ila\'e etmeli ve karıştır- tes en iyi ilAçtır. Olgun bir do- nisbeten ucwm çıkan kÖlonya i gidip görünüz. • as.1.stanııes, tsteklUcrin dekanlığa müracaaK"'l.n ilim olunur. ~ 
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IOZüN &EliŞ~ 
Pazar neşesizliği 

it Btr lnuJıanir insanlann bütii'n bir hafta hünunah bir fan

~Ça~. sokaklarda bWı hızlı yürüyüp sağa sola koş
~~ kaybedilecek vakitleri yokmuş gıöi bütün ciddiyctlerile 
'b· ~!1:1rlanıak için gayret sarfcttiktcn sonra işlerin fanıa
~ıttıı,'l pazar gününde, yani tnsanıann ne yapacnklannı 
... ~n, onıuzıan düşmüş, adeta ayaklanın sürüklercesine 

dolaştıklanna işaret ederek şu suali soruyor: 
•ı\caba insanlar pazar günleri niçin bu kadar neşesizdirler?• 

'ut~ bütün bir hatta pa%al" gününü tıka basa dolduran 
ttt. () lrı~phcm, fakat mutlaka mesud dakikalann tebayyiilile ge
~ t gü.ıı her şey yapılabilir. Tatildir. İnsan .ba..'llm ahp istedi
~ tre gtdebillr? Nereye? Daha belli değildir amma mutlaka 

bir Yere... . 

~iği gibi eğlenebilir. Nasıl? Bu düşünülecek bir şey gibi 
~ · Ilele pazar gelsin! Daha olmazsa akşama kadar sırt 
• hfı. Yatabilir. Ah bu, hatta içinde, iş başında iken nekadar tat-

!iiyadır. 

lı.ı 1tısan tatili iple çeke çeke çalı~ırken pek embıdir ki vadedl
~det pazar günü bol bol dağıtılacaktır. Sabahleyin evden 
\it to nereye başını soksa orada kendisinin de davetlisi olduğu 
~ P~antı bulacak, ~gınl".a eğlenen insanlar arasına kattlıp 
"1J:Yi unutacaktır. O gün vapurlar, trenler, traım·aylar otomo-
4iiiııs fanileri yalnız harikuladeye do.~ koştururlar. lnsan dile
' Yapabilir. Aklın alanuyacağa bir ~ekilde hiirdür. TenbeDii:>in 

"'tlııden başlıyarak ze\•k ve salanın her çeşidine ha2ırlanır. 
"-'· .\rıu daha cuma gününden dayanılmaz bir hal alır, Cumar-

. ;"er yıkanır. Nihayet pazar gelir. 
~ akat bu kadar şişirilmiş bir rüyanın hakikat olmasına bn· 
' \'at nu? Pazar, olabildiği kadar sönük, vaadlerden bDıaber, 
'boş çehresile tatil koşucusuna ilk darbeyi indirerek hızını 
~t, İ~ar aradıklannı buhnak için dışarı &çıkarlar. Ne.rede! 
~ talih bır sürpriz hanrlamamışsa pek tabh olarak, hıç biJ' 
-te ;:eğildir. Hevessi2, şaşkın şaşkın dolaşılır ve teessüfier için-

biter. 
~. ll.fdnı iple çektiğimiz pazar, mutlaka henüz gelmemiş olan 
~- Kavuşmak istediğimiz saadetler gibi. Peşinde koştuğu 
~ti nihayet ele geçiren insanların hepsinde bu «pazar neşe· 
':ne rastlamak kabildir. Şevket Rado 

(i)1A7~t\, 
'------=====--======ı;================::==r 
l' flrihi komer. 
~~hul konserva~ari klaa.ili 
\cİ llluaı1cisi üstacJlarinin eserle
,~ mürekkep tarihi konserler 
~rıe hu hafta baılıyor. 

~~ tnusilisinde birer Süley• 
l\{tı camisi olan bu eaeılerin 
~ '-rıa.t dehası bakımından ne 
~lar 1c değerde olduklan ma1Uın· 
,. ·. }:' abt bu aeriye l.ınail De
~::.. ferahfeza peşreviyle ba§
,, . ı eaerlcre ayn l>ir Mğer ve· 

ıttır. 

,~7a kargaşa.lığı ortaaında hu
)ı.td ~tı aükun içinde YBJıya.n bir 
~E un milli havuı ancak efe
' O-> ile vuıflanabilir. Ve bu 
~ '<fır ld hu konser, 1941 
~ ın haki.katen tarihi bir k<>Cl· 

)\ 01nıak şerefini kazanacaktır. 
~ Cınservatuar bu ince tertipte 
~tdiği incelikten dolayı bil

dolaı olmuşlar, dargınlar barış
mış, günahlar affedilmiş. Koca 
ıehir baştanbaşa bir an çılgınlık 
nöbetleri geçirmiş. Bereket ver• 
ain, böyle bir saadetin aıılı olma• 
aığı çabuk anla~ılmı~ da .. herkesin 
akh ba~a gelmiş, ~ehir yeniclcn, 
mutad matem havasına gömül· 
müşf.. 

Bir demir parçasını aleşte kız· 
dırdı.1'tan sonra buz gıbi bir ıuya 
aokmağa benziyen bu hadise, 
müatakbel sulh gÜnÜ için küçük 
l>ir deneme olmak balıınından 
değerlidir. Bu küçük deneme, 
umumi sulh müjdesinin insanları 
rıaaıl Çileden çıkaracağını açıltça 
göıteriyor. 

Şu halde, ıon dünya harbiyle 
beraher her memlekette yapılan 
korunma denemeleri gibi bir de 
sevinme denemeleri yapmak icap 
ediyor demektir. tutlanmalıdır. 

<- İnsanlnr nasıl Ani bir fıclüket 
~e":nme d • 1 1 b .,, enemesı Sçin hazır anıyor arsa, iıni ir aaa-

~ IJej b~inde oturanların bar det için de ().ylec~ harırlanmalı<lır• 
~rıa &eleni elbet gazetelerde oku- larf.. 
'kunu:zdur. Zavalltlar, yeryü- Yoksa, bh gün, durup durur• 
~ de umumi sulh ilin edildiğini ken kulaklarda patlıyacak bir sulh 
~ rtrı~dip çoluk çocuk, genç ih· haberi, beyinlerde patlıyan bir 
~llr hüyük bir sevinoc kapılmı§· bomba kadar korkunç ve tahrip-
'•' biribirini tebrik edip aarma§ Ur olacakhrf.. 

............................................................................ 

Küçük haberDer 

Lig maçları 
Haftanin miihim maçıni 
Beşiktaşla lstanbulspor 
takımları yapacaktir 

Lig maçlnnnın üçüncü hafta mü
sabakalanna yarmı Fcnerbahçe ve 
Şeref atadlannda devam edilecek 
ve Fenerbehçe stadında Kasımpa· 
şıı • Beyoğlusporla, Fenerbahçe • 
Süleymaniye ile, Galatasaray - Bey
kozla Şeref stadında da Vefa ·Tak
simle, Beşiktaş - İstanbulsporla kar· 
tılaşııcaklardır. Bu maçlardan ayrı 
olarak da her iki etadda ikinci kü
me maçları oynanacakhr. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü tarafından maçlar hMılatının 
taksim şekli hakkında gönderilen 
tamim ille ilti harta klüpleri telişa 
düşürmüış ise de bilahare merkez 
istişare heyeti tarafında11 bu taksi
min yanlışlığı meydB11a çıkarılarak 
klüpler hissesinden teşkilatın para 
almaması takarrür ettiiinden büyük 
bir dedikodu mevzuu olan bu me
sele kapanmıştır. 

Mücsaeselerinde gençlik Jdübü 
olan tıporculann eski klüplerinde oy· 
natılmaması meselesi henüz halledil
miş değil jse de bir haftadnnberi 
bölge merkemde yeni müsabaka 
talimatnamesini hazırlayan hevet 
azaları bu kararin da yanlış olduğu
nu ve yeni talimatnamede bıı işin 
tashih edileceğini bildirmişlerdir . 
Buna nazaran bu kabil oyuncular 
yeni talimatnamenin tatbik tarihini 
beklemek mecburiyetindedirler. 

••• 
Haftanın mühim maç.ı Şeref ~ta

dıncla yapılacak olan Be,.~ktaıt - Is
tan bulspor karşılaıırro" ' Geçen 
senenin ac.ııip Türkiye birinciliği 
müstesna namağlup lig ve milli kü
me fampiyonu Beşikta,Jılar bu sene 
Jiglere zayıf bir ta1um1a başlamak 
mecburiyetinde kaldılar. Makim ha
dise dolayıs.ile cezalı olan oyunculn
nndan maada Dcvfot limanlannda 
çalışan ve bu mües::escde r~:ıçlik 
klübü bulunduğu için 1 lılkkı gibi ta · 
lnmın en kıymetli oyuncusundan da 
mahrum buluntıvn•l .. r . Bu cihetle 
takımları eski kudretinden bir hayli 
kayb.etmiştir. Filvaki iki haftadan· 
beri çok sayılı galebeler elde etmiş 
iseler de bunu kendi takımlannın 
kuvvetinden ziyade lcarşıla~tığı ta· 
kımlahn zayıflığına hamletmek ltı
zımdır. ilk sıkı maçlarwıı yarın ls
tanbulsporla yapacaklardır. iki haf
tadanberi gördüğümüz takımların
da tadilat yapmadıklan takdirde ve 
haf oynayanı muhacim, muhacim 
oynayanı haf oynatmak gibi yanlış 
taktiklerde bulunurlaraa neticenin 
aleyhlerine tecelli etmesi büyük bir 
.ihtimal ,.ı ' ••• .J,.t")ir. 

Diğer taraf tan İstanbulsporluların 
da ilk mühim maçlnn qu karşılaş
madır. Geçen sene milli kümede çok 
iyi oyuı:ılarına şahit olduğumuz ıa
nsiyahlılar bu sene diğer takımlara 
nazaran maçlara büyük bir şansla 
başladılar. Takımlıırı hemen, hemen 
geçen senenin aym<lir. Yeni tal:mat
namelerden vcgane zarar görmiyen 
ekip İstanbulspor takımıdır. Her za
man elde edilmiyecek böyle mühim 
bir avantaja malik olan sarısiyahlı
lardan bu sene çok ıeyler ümit edi· 
lebilir. Biraz fazla çalışmakla ligler
de iyi bir derece tutmalan imkan 
dahilindedir. Yarınki maçları bunun 
başlangıcı mahiyetinde olduğundan 
çok dikkat etmeleri lazımdır. 

~ ~ inzibat komisyonu dün 
~~tte vali muavini B. Ahmed 
~~ın l'iyaset.ı altında toplanm.ıştır. 
~t.ıda vllftyet hududu dahilinde 
~ an bir çok ötretmenlere a1d ev
~ 1~~k olunmut ve bazı ()tretmen
'llt ı;a1kkrl muhtelif suçlar dolayı-

Günün ikinci derecedeki mühim 
karşılaşması Fener bahçe stadında 
yapJacak olan Galatasaray - Beykoz 
maçıdır, Normal bir oyunla Galata-* Asım adında dokuz ya.ş.Innnda sarayın bu maçtan galip çıkma!';ı 

bir çocuk dün Topkapı civanndn beklenirse de Boğaziçinin biricik 
ıriiratle giden bir tramvaydan atlamak 
isteriten dütmiiştür. Ta.şlar üzerine enerjik takımı olan Beykozluların 

'ft 21.bat cezalarına çarpt.ınl!Jll§tır. 
'ıın lstanbul Belediyesi, ağustos ayı 
~il kadar llk 3 &Jlık deTre esna
~ l! 3,oıa,13s liralık tah.smt ya.pmışsn 1.ahsll!t geçen senenhı ilk üç 
'~aı nazaran 25 btn Ura kadar bir 

111nrlanan Asımın sat kolu ve be.ca- hazan ve hiç ümit edilmedik bir an· 
tı kırılmış, ~uk ba.şında.n da yara- da herkeısi llayrette bırak.an d-erece
lanm.ıftır. Yaralı çocuk ifade n:mnl- ler aldıiını eöz önünde tutmak Ja
,.ecelt bir halde ba.~ye kaldı.nlmıt- zımdır. Netekim sanıiyahlılar geçen 
tır. Yapılan iabkHtatta bu lı:uıada sene tampiyonhık yolunda giden 
ktmsenln Uiş1ği olmadıtı. Asmıın ken- F ı- 1 d ,_ L· ·1·1_ '-' 
dl di"at&l.zliğl netıceQ?lde dli§tütti enerıi eri o.s;uz .s;lfı a air takımla 
a~ştır. mağlubiyete uğratarak bu tampiyon-

Işıkları söndürmek 
tesirli bir tedbir midir? 

Bir İngiliz mütehassısı şehirleri karanlıkta bırakacak 

çok mıktarda projektör yerde muhtelif noktalara 
koymanın daha müessir olduğunu söylüyor 

Tayyare hücumlannn karşı fehir
leri branlılcta bırakmak hemen her 
tarafta tatbik edilen bir usuldür. 
Fakat son zamanlarda bu usulün 
müessir olmadığını iddia edenler ço· 
ğalmıştır. Rir lngiliz mecmuası bu 
bu.susta dikkate şayan bir makale 
neşretmiştir. Bu makalede deniliyor 
ki: 

Pasjf müdafaada tekniayenlerin 
karşılaştıklan en mühim meseleler
den biri de tudur: Şehirleıde 1şık
lan söndürmeli mi, yoksa ışıklan 
muhafaza ederek düşman tayyarele
rini beş altı mil yüksekliklerden uç
mağa mı mecbur bırakmalı~ ... Şim· 
diye kadar muharip devletler, birinci 
fikri, yani şehirlerde ışıklan söndür
meyi tercih eylemişlerdir. İlk nazar· 
da, ıljıkları söndürmek, hava hücum
larına karıı en iyi garantiyi teşkil 
eder . 

Yükseklerde uçan tayyareciler, 
karanlıklara boğulmuş bir ~hl'C yu
karıdan bakınca, koyu bir zulmet 
görüyor rve sivil meskenlerle askeri 
hedefleri kolaylıkla tefrik edemiyor. 

Fakat ~mdiye kadar yapılan tec
rübeler, mütehassıslara karartmanın 
mahzurlarını göstermiştir. lngiÜz 
havacılık mütehassıslarından Noel 
Billing büyük şehirlerin tamamen 
karartılması aleyhinde bulunuyor. 
Karartma usulünün l:aldırılmuını is
tiyenler. bunun için şu sebepleri sa· 
yıyorlar: 

f - Denizle karanın birleştiği 
yer, en koyu karanlı1tta farked.ilir. 

2 - Toprak en koyu karanlık 
içinde yüzerken. denizin ve yahut 
nehrin suları yıldızların aksiyle pırıl 
pırıl parlamakta ve nehrin veya de
nizin mecraaını açıkça g&,termek
tedir. 

3 - Beşinci kol ajanlarının faa· 
liyeti, karartma sayesinde kolayla§ll· 
rılmıştır. Bir cep feneri, bu kola 
mensup bir ajanın ışıklı işaretler 

vermesine kafi gelir. 

4 - Şimend ifer rayları, karanlık
ta pırıl pırıl parlıyor. Lokomotifler, 
bacalarından fışkıran 'kıvılcımlar sa· 
yesinde t~frik edilebilir. 

.5 - Gcee avcı tayyareleri, bava 
meydanları knrarhlır ve ipretler ko
nulmazaa faaliyette bulunamazlar. 

6 - Koyu karanlıkta münakalat, 
süraunden kaybeder. Muhtelif nakil 
vasıtalarını kullanan ve sürenlerin 
sinirleri mütemadiyen gerilmiı bulu
nuyor. Karartma yüzünden vuku bu
lan kazalar hesapsızdır 

7 - Karanlıklar içinde yapılan 
bir hav.n akınından daha feci bir şey 
olamaz. Ehali, müth~ bir paniğe tu
tulur. 

8 - Düşman tarafından atılacak 
birkaç hava fişeği, bütün mıntakayı 
aydınlatmağa yeter . 

Ha,·a hücumlarına karşı tam ve 
mutlak bir karartmadan ba§l:a bir 
himaye sistemi var mıdır) 

Bu suale oevap vel'mezden evvel 
§unu söyliyeliın ki, yalnız yukarıda 
taydığımız mahzurlara kar,ı koymak 
mevzuu bahi.s değildir. 

Her şeyden em·el, askeri be.defle
ri giz.}emeği ve dü§lJlanı tereddüde 
düşürmeği istihdaf eden müdafaa 
sisteminin ihtiyaçlarını düşünmek 

icap eder. itte İngiliz havacılık mü· 
tehassısı Noel Billing, bu muhtelif 
gayeleri düşi.inCT"ek fU ı~ıklı maake~ 
leme sistemini tavsiye ediyor: 

mevviç ve gök yüzüııe müteveccih 
IŞiklar ilenme edilmelidir. Bu suretle 
kurulan ve bütün memleketin aat
hını kaplayan bir ziya febekesi, 
dü,man tayyarecilerinin şehirlerle 
lcrlan, birbirinden ayırml\!ına imkan 
bırakmaz. Bu hususta kullanılacak 
projektörlerin, otomobil projektör· 
lerinden daha lrnvvetli olması icap 
etmez. Yalnız ehemmiyetli olan 
n~kta, bu fenerleri memleketin her 
tarafına koymakhr. Bu suretle ln
giltere, düşman tayyarecilerinin göz
lerinde karışık ve korkunç bir ışık 
kitlesinden başka bir ıey olmıya
cak ve bu ışık şebekesinin alhnda 
hiç bir şey gözükmiyeccktir. 

İlk nazarda, teklifimin tııtbik ka· 
biliyeti olmadığı zannedilebilir. Bu
nunla beraber, tatbiki nisbeten ko
laydır. Jngiltercnin satıh mesahası 
aşağı yukarı 50,000 mil murabbaı
dır. Fikrimce her mil murabbaının 
dörtte biri üzerfoe bir projelctör 
koymak icap eder. Bu hesapça bü
tün İngiltere üzerine konulacak fe
ner adedi 200,000 i bulacak. Bu 
ise. korkulacak derecede büyük bir 
rakam değildir. Normal bir şekilde 
çalışan birlı:aç. fabrika, senede oto· 
mobiller için binlerce reflektör imııl 
eder. Şimdi yüz binlerce oto· 
mobil sahibi. geceleri tek fenerle 
seyahat etmeğe mezundurlar. Şayet 
bunlar, kendilerine lüzumu kalmıyan 
ikinci feneri Terirlerse, memleketin 
bu ihtiyacı temin edilmi§ olur. 

Bugün aabit olmuş bi,,r hak..ikattir 
ki bir tayyareci için yerden göğe 
kadar amuden fııkıran ıpUar ara• 

smda uçmaktan daha fena bir ~ 
olamaz. Bir tayyare bitmez tü
kenmez bir ı§lk huzmesi arasından 
oç.mağa mecbur olursa hu müşküla
hn ne kadar artacağı kolaylıkla tah
min edilebilir. 

Bu fenerlerin yerleştirilmesi hem 
zamana, hem çok çalışmağa ve hem 
de büyük masraflar ihtiyanna mü· 
tevakkıf bulunduğu söylenecek. Fa
kat bugünkü karartma usulünün bize 
kaça mal olduğu clü~ünülürse bi:tün 
bu itirazlar suya düşecektir. :. 

Billinğin, ileri sürdüğü bu naza· 
riyeden bnşkn ahiren Birleşik Ame
rikada garip tecriibelcr yapılmı !}tır. 

Nevyork sivil makamları, Birle ik 
Amerika harbe girdiği takdirde şehir 
ışıklarının soodürülmemesine karar 
vermişlerdir. Bilakis Nevyork ~ehri, 
muhtelif renkli murabbnlara nyrıla
cak, bu munıbbalardan bazılnn nor
mal surette aydınlatılacak, diğerleri 
ise yarı ltaranhkta bırnkılncak tır. Bu 
renkli murabbalar ve bunların ay• 
dınlahlması mütemadiyen değiştiri
lecektir. Bu suretle dt•şman tayya• 
recileri mütemadiyen nldahlacak ve 
müsbet i!'tiktuflarda bulunmalan ka
bil olamıyacaktır . 

Bütün bir ,şehri dü§man tayyare
cilerinin gözlerinden saklamağa ça
lı~manın faydasız olduğu kanaati 

kuvvet buluyor. Bilakis esaslı lhat• 
lann §eklini değiştirmek daha man• 
tıki bir hueket .sayılıyor. Bu sayede 
karanlığa rağmen kolaylıkla keşfedi
len hedefkrin tesbitine ve bombar
dıman edilmesine meydan verilmi
~ecektir. 

Yunanistan' da açlık 
~~------------~ ...... ----------~--

Atinadan gelen yardım heyeti azası 
Türklerin gösterdikleri alakaya 

bilhassa teşekkür ediyor 

:Vunanistan'a yiyec:elc nakledecek olan Kurtulllf npuru 

Yunanistan' da büyük hlr açlık ı lar ve İtalyanlar bunu takdir ettik• 
hüküm sürdüğünden hükumetimiz.in leri için hariçten Yunan 'halkı için yi
bu komıu memlekete .50 bin ton yi- yecck temini hususunda bize büyük' 
y~cek gönderilmesine müsaade etti· kolaylıklar gösterdJler. Buna çok 
ğini ve bunlann nakli için Kurtuluı mülefekkiriz. 
vapurunun kiralandığını yazmııblc. B f ı·k tl" ~ y·· k . . K '-·· . t1 . u e a c ı zamanımtZ<;ıa ur 1)"C 
Vapurun tckn~ıne 1%1WOJ lşare en b. ,,,_. ·1-t _, · ek 

V -•-ı dil _L ıze munım mııı; araa yıyec ver• 
ltonmU§tur. apur n-. e ece&. V • '- b 1 le ·ı b •. -k 

lz . ··ıcı v 'L--l tı megı .s;a u ettne surelı e uyu ma emeyı yu emqe .,.. anıl§ r. 
K .t 1Uf 2 000 tonluk ki ... iik bir yardımda bulunmuştur. Bunu hiç 

ur u ' - -y- bir v s· k 
vapurdur. Bu vaputUll .50 bin ton zaman unıı.ımıyacagız. ır aç 
yjyeceği nakletmesi için, en jyi şart· gündenbeci burada bulunuyoruz. 
lar dahilinde, altı aylık zamana ihli- Türklerin vuiyetimize le.arşı gö11ter• 
yaç vardır. Bu sebeple yelkenlilerle dikleri •llka biz..i çok mütehassis 
de nakliyat yapılması düoünülmek· etti. 
tedrr. İngiltere ve Amerika hükumetleri 

cBütün otomobil kullananlar, kar· 
tı taraftan gelen bu otomo'bilin fe
nerlerinden •ızan kuv-..etli ıııkların 
gözleri ne tadar kamaftırdıiını bi
lirler. İtle benim tekllf ettiiim ~
tem, hu esaa istinat eder. Y.alnız k-
aer~rin sabit ziyam yerine müte- Yunaniatan'a gönderileeek erzakın 

' se'Vi.i ifiyle m~gu] olmak üzere Ti I 1 1 11 11 1111111 1 I Tl1lI l1ll I1 l11 111 i l 'it Ilı: gösterme-ktedlr. 
~ ~nönünde oturan Yumdun 11e

~"9larındak1 kızı Nadide lle iki 
~de ~ak! o~ıu Yüksel dün anneleri 
~!t Ulunmadıı;t sırada dutfnğa gi-

* Ortaköy clnnnda duvar yıkma.k, )uğun kaçmUlna aebep olmutlardır. 
kllld kınnal: ve pence~en gtnnek Bu cihetle pek tekin olmıyan Bey
suretlle on eY ve dükk.Anı soyan Mu- lcozJulan hiç bir zaman ihmal etme- lar geçen haha Galatasaray kartısın
hiddin adında bir genç yakalanmıştır. mek IUım olduğunu Galatasaraylı dalı:i muvaHak.iyetli oyunlannı bu 
Zabıtaca yapılan lstlcvabında Muhid- futbolculara hatırlatırız. sene temadi ettirdikleri takdirde lig-
din suçlarının bir kısmını itiraf et- Ayni stadda yapıl&cak olan Fe- ]erde jyi derece tutaeaklari muhale-

Atinadan 4ehrimize üç ltifilik bir 
heyet ıelmiıtir. Heyet Atinada te
şekkül eden yardım koınitcsinin mu• 
rahhaslandır. Heyet azasından 
emekli hava generali Reppas dün 
gazetemize şu bey anatta bulun· 
muştur: 

de ablokaya rağmen Yunanİat•na. 
yiyecek nekledjlmeaine müsaade et· 
mekle büyük yardımda bulunmu~ 

lardır. Bu iki hükumete de müteşek
kiriz. 

Yunanistanda ticaret gemiıSi kal
mamıştır. Bunlar A me·ika ve lngil
terede bulunuyorlar. Bunun için Yu
nanistana nakil işi güçleşıniştir. Mo· 
törlü yelkenlilerimiz varsa dn ben
rin olmadığından bunlar da çnlışn· 
mıyorlar. 

~ OYnaına.ğa başlp.mışlardır. 
~ ÇQcuk blrlblrlerlnl kovnlarkeıı 
~;dakl mang:ıla çarpıp dfişmii§ler, 
~ta aı da devrilmiştir. Ateş üzerin
~ t: tnaınakta olan büyük bir tence
~ 1 Ocukıarın üzcrlcrine devrilmiş, 
lııııııtdc Yfizlcrlndcn ve vücutıerlnin 
~ Clif YCrlcrlnden yanmak suretlle 
bi; ~talanmışlar, ifade veremlyccek 
lııı;ıa de Haseki h:ıstnncslne ko.ldınl-

'tt ?'dır. 
~cı:IUJabahçe clva nnda Numan 
""lıı bir genç dün camlan &ilmek 
~l'<l~erdıven üzer inde çalışırken 
~I \'enin :ıynğı tnymı.ş, Numan 
~ arın üzerin e düşmüştür. Kınlan 
Sıll:trçaıan vücudüne saplanarak 
~"al eıır YCrlerlnden tehlikeli surette 
~ ~:nınıştır Numan baygın bir hal
~. tnune h astnneslnc lmlclınlm14-

~. Dün adliyeye verilen Muhld- bah Sü·1 · d ner çe - eymanıye maçın a kaktır. T.ksim taknni da aynen din yedine! sorgu haklml ta.rafından a1 
sc.rguya çekilmiş ve ta:h'klkatın mev- saıılacivertlil~rin g ibiyeti muhak- Beyoğluspor gibidir. liglere yeni 
kutcn yapılmasına karar verilerek kaktır. Süleymaniyeliler henüz baş- giren bu takımın da oyunculan tec
tevkif cd~tır. ta gelen llüplere hir aürpriz yapacak rübe bakımından zayıftır. Zamanla * Bcyoğlunda oturan bayan Mel~- vuiyctte değildir. Kasımpaşa-Bey- bunu 1elafi ettikleri takdirde muvaf· 
bat yanlışlıkla ll~ç yerine b~ka. bir oğluspor maçını da enerjik futholc\)-j faldyet Jtazanmalari imkan clahiline 
zehirll maddeyi içmiş, zch1rlenmlştlr. lara malik olan Kasımpaşalılann ka- girecektir. Şazi Tezcan 
Çağınlan cankurtaran otonıoblllle zanması beklenir. Bir zamanlar çok 

<- Yunanistanda açlık tüyler Ür· 
perticidir. Büyük şehirlerde nüfus 
başına 60 gram ekmek veriliyorsa da 
köylerde tevziat yapılamamaktadır. 
Açlık yüzünden ölenler çoktur. Bin· 

Beyoğlu hastanesine kaldmlmı.ştıl'. iyi mnçlar çıkaran Beyoğlusporun 
Midesi yıkanan bayan Meldha.t hasta- birinci takım oyunc:ulan tamamen 
nede tedavi altına alınmıştır. askerde olduğundan maçlara ikinci * Beyo~ıu Halkevlnden: İstanbulun derece.deki elemanlarla iştirak et
lı:urtuluşu miln:ısebetııe S/10/ 941 pa- melctedir. Hon~z çolr. genç olan bu 
zartesi günü saat 17,!0 da Halkevhnl- ıporculann ligde 1:>ir dCTece almuı
zln Tcpeba.şıııdaltt memez binasında 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantı· na imkan yoktur. 
ya herkes gelebilir. Şeref a.ta.clında yapalacaJc olan Ve· 

ı - İstlklfil IJW11, 2 • Söyln, S - fa • Tak.aim maçında Vefalılann ka-
Triye kon.sert. :zanmuı nonnaldıir. Ve yqi)beyazlı-

lerce insnn "\Ptı.rmış, solmuş çehre-
Güreş müsabakalari leriyle sokaklarda dolaşır. Fakat bir 

Güreş Ajanlığından. 5/ 1O/1941 müciclet aonra tanıdığınız bu şahıs· 
pazar günü Güreş ldüllünde teıc:rÜ· Jann açlık neticesinde can verdikle
beliler araSl'l'lcla Grekoromen müsa- rlni (]uyarsınız. 
l>akalan yapılacakbr. ha lcito tole- Yunanistan r.il'ftt mah ılü pel: ax 
rans liallul edilen lnr müaabakalann 
tarbn t J 'den t 2 ye ~daT clevam ol8iı bir memlekettir. Açlığa 'karşı 
~eli Te müsabakalara taat 14 de dıpnclan yiyecek getirtmck~n baş· 
~lanacalı:tır. ılia yapacak bir §ey yoktur. Alman· 

Yuna nistana yapılan yardım b u 
kış te.'lirini gösterecektir. Fakat yaz 
mevsimi için yine tehlike ''ardır.> 

t-lava tehlikesini önlemek için 
hav~da kuvvetli olmak l&znn· 
d1r. F"dre ve zekatınızı Hava 

Kurummıa vermekle bu teblike
ye karp koymuş olacalullU%. 
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Baıünki Prorram 
KONUŞAN . MUMYALAR 

Küçuk Ayşe anneslnl.n ayakla.nna.ı onlann dlklşle[l.n.!_ }'a.rdım ederek eT t - Ayoe, bu nasıl b6yle oluYor? 
sarılıyor: harçlıklarmı çıksJ'abtllyort,ıu, Haydi açıp ba•aıım 

_ Benl de götür anne, beni de gö- Küçük Ayşe, artık aç 1ı::alnw.dıkla.- Ayşenm Mfı kopuyordu. Yı. şimdi 
tür. ne olur? diye yalvarıyordu. nndan, bit odadan da ibaret olsa., ge- bebelti JararS&.. ellnden almaJc 1çln is-

Annesi kaymakamın evine dlldşe ne b1r evleri olduğundan ve bayram- rar etmekten çeklnl10ldu. Çünkü 
gldecetl zaman Ayşe hiç dayanamaz- dan bayra.ma. yeni elbise glyeblldiltin- onun ne kadar 1nadçı oldutunu blll
dı. o da beraber gitmek, kaymaka.- den memnundu. Yalnız çlfilk sahibi- Yordu. 

13,30 Proeram, 13,!3 Türkçe pıWıiıo 
ıar, 13,46 AJam haberlerl. l'-00 ~ 
ça p1A.klar, ıUo An1car& l!IODbabe.r at 
Yarıflarmm tahm1nlef'!, H,40 Ri)"8.S&o 
ticUmhur bandosu 

Telrika No. 78 Yazan: tsKENDER F. ~ 
Şahin, Firavunun ha.z.lneslnden pa- - Ben b1r gün Nil bOyun~ "'

dlşaha bahsetmek 1çln fırse.t bekli- ken, atımın sürçtnğil zaınaıı,eo -
yordu. Bir sabah Sellmln CCl.zıe) tal'a- ya düşmekten kurtaran 

mın kendi y~ındakl kızı Şerm.lnle nln kendi yaşındaki o~lundan olkA- Yalçın ~ gözlerile OJ'D.Uyol'. 
oynamak için gözlerinden Y~lar ge- yetçi idi. Bu, !azla şimartı.lnuf, afa- Merakla: 
linceye kadar yalvarırdı. can, muzip b1r çocuktu. AY1/8 lle ba.- - Acaba bunda ne var? ~ tekl'at 

Ayşe, çok uslu, çok elci bir k.ızdL zen iyi geçinir, takat lazdılıl zaman ediyordu. 
san kıvırcık saçlı ba§ını annesinin herşeyt kırar, parçalardı. Het oyunla- Ane artık tahammül edemedi: 
dizlerine koyup ye~ gözleri dola, do- n hemen hemen bir kavga ile biterdi. - Bebek benim deRtl .. sonra borau"-
la yalvarırken annesi da.yanamaz, en Bazen çok lleri giden Yalçın Ayşenln sın .. 
güzel elbisesi olan mavi keten enta- san buklelerini avuçlar, ağlatıncaya Yalçın bı.ra.kmak ıstem.tyor. Çocuk 

18,03 Geçit programı. 18,40 Cas ve 
tango orkestrası, 19,00 Xonuşna., 19,15 
Caz ve tango orkutruı, 19,30 AJa.ns 
haıtıerle?1, 19,45 Konuşma, 19,55 Fa&1l 
şarkıla.l'ı, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Şarkı ve ttırküler, 21,00 Ziraat Tak
vimi, 21,10 Dinleyici Jsteklerf., 21,45 
Konuşma. günU.n meseleleri, 22,00 sa
lon oıbstram, 22,30 Ajanı1 Te para 
borsuı ha.berlet1, 22,45 Salon orkest-

.tıntia b1r tenezzüh ya.pınalc üzere ha- miydin? 
zırlandı~ gördü. Kendisi de muh&- - Evet şevketllınf ~ S: 
fızla.r arasına. ka.nştı. - Senin sözüne ın ~ 

O gün padi§alun refa.ka.tmda bet· mert ve cesur bir adaIJlSlll1 .ı dJ,... 
yüzden fazla atlı muhafız vardı. hazine 1şln1 sana. ,söyleyeni 
Şahin: raya getir. , 
- Bundan da.ha tyt bil! fırsat . ele Şahin padişahtan Utl!~!n -~~ 

geçemez, dedi - vezlrlAzam da pad1- Yunus pQ3anın yüzilne o-- ,,,
şa.hın yanında glcUyor. Daha. o~a. - Adamı getırm~ koll1• -·~ 
1ş1 Yunus paşa.ya açanın. onun b1r şartı vardı.. ~ rlslnl giydirir ve ayağındaki eski ça- kadar çekerdi. gözlerinin bütU.n afacanlııtııe AytJeye 

nldan ancak oraya gideceği zaman Ayşe, bu fena, hırçın huyundan do- bakıyor: 
rası. 

5 Dk teşrin pazar sabahı Şa.bln, Yunus paşanın adamıydı. Deyince, Yunus ptı.Ja. 111 

çıkarır, beyaz lfLstlk ayakkabılannı layı Yalçını hiç sevmez, onunla oyna- _Haydi_ haydi bunun kafasını aça
giydirirdi. Evin arka tarafında, Şer- malta gitmezdi. Fakat ekseriya Yal- lım, diyordu. 
mlnln yattığı odanın blr köşesinda, çın onu rahat bırakmaz, hele yeni blr Ayşe kızdı: 
ikisi beraber, akşama kadar oynar- oyuncak almışsa hemen Ayşeye g&- - Ver bebeği! .. diye bağırdı. 

8,30 Program, 8,33 Ha.ti! program 
Pl., 8,45 AJa.n.s ha.berlerl, 9,00 Ham 
program Pl., 9,30 Evin saati. 

_Cesur uşak sipah!slnln içine bir dlleğln1 arzetti: ·--t. ~ 
şuphe gimıl.ştl .• bir torba altın l!fı - Bu ada.m, mükltat OJll"--....,..-
kulağında çınlıyor ve F1ravunun al- d.lmlzln maiyetinde müneccıoı 
tınları her dald.lr:a. gÖ'zilniln önOne ge- la hizmet etmek ıstıyonrıUf.~: 

lardı. Şermin oyuncaklarını güzel termeye koşardı. Yalçının o, çlrldn inadı tutmqtu: 
tuttul';u için büyük annesi İstanbul- Ayşenin ann~lne yalvarmalan bo- - Vermiyeceğlm 1şte!M 
dan gelirken ona, yatınça gözlerini şuna çıkmadı. Nıhayet Şermlne m~- - Haydi Yalçın ver, hem. ben se-
kapayan, mavi g&ı.lü, san saçlı bir be- fi_: gitmeğe muvaffak olablldl. O gun- nlnle konuouyor muyum? 
bek getirmişti . Ayşe oyuncaklann ku oyunlannda bebeR'e yeni esvaplar Yalçın bebeli hava.ya atıp duru-
içinde en çok bunu severdi. Şermin yapmak lstediler. Fakat bir tllrlü eski yor: 
ilk zamanlar bebeğini kıskanç bir iti- elbisesi kadar güzel dikemlyorlardı. - Benirnle konufıll.uyorsun öyle ml? 
na ile saklamış, kırılmasından kork.- Nihayet Ayşe muvaffakıyetsizllkten Hah .. hah ... diye arsız, arsız glllüyor
tuğu için onun ellne vermeğe cesaret somurtan Şermlnl neşelendirmek için du. 
edememişti. Ayşe, kaç defa bu bebe- bir çare buldu: Ayşe, Yalçının üstüne koştu. Bebeği 
ğe dokunabilmek arzuslle yanmış, - Anneme söyliyelim de senin kır- mukadder olan felA.ketten kurtarmak 
onu serbe.sce tutnn Şermine tA. için- mızı elbisen gibi diksin, dedi. istedi. Yalçın ka<;mağa. başladı. Bos
den 'gelen bir gıpta ne bakmıştı. Şermin bu düşünceyi çok beğen- tan kuyusunun etrafında. dönüyor-

Ne olurdu? Onun da yatınca gÖ'Z- mekle beraber, olamıyacağından mil- lardı. 
!erini kap:ıyan mavi gözlü, sarı saçlı teessi!'<il: Yalçın: 
böyle bir bebeği olsaydı. Onu hlç kol- - Iyl amma akşama kadar blzlm - Bebeği vermlyece~ işte, diyor-
1, rından bırakmıyacak, san saçlı ba- d.~kl.şlerlmlz var. Dikemez ki.. hem du. Mademki onun kafasını a.çtırnu-
şını göıı-süne çekerek ninnilerle uyu- soylersem annem de kızar. yorsun, ben de kuyuya atarım. 
tacaktı~ Sonra kırmız.ı clb~er, pa- Ayşe: Ayşe, israr ediyor: 
tikler, çoraplar dikecek, kendislnden - Ben yalvannm da gece evde dik- - O, benim bebeğim değil.. brujka-
c;ok beb~ğlnl süsliyecektl. Fakat ona tlririrn dedi. .. sının bebeği .. Sakın atma ... dlye yalva-
böyle bir bebeği kim alacaktı? Beş yıl Şermin, evvel~ tercddut ettl. Elbl- nyordu. 
evvel askerde ölen babasını /ıyşe pek selerin istediği gibi olması için bebe- Yalçın, onu büsbütün korkutmak, 
az hatırlıyordu. 1 ğin de Ayşedc kalması 19.zundı. Hal- biraz daha yalvartmak istedi. Bebeğin 

. bukl ondan ayrılmak hiç istemiyor- b kl d t t k k 
Bır sonbahar saba.hıy~~· Gecenin du. Fakat gözlerinin önünde pembe, aca arın an u ara uyuya sar-

ııisl, csraı·Jı kara_nlığı henuz dağılma- mavl, kırmızı elbiseler bellrlncc: kıttı. Sonra lnadçı, hain yüzllc güle-
rt A k k t r. d rek Ayşeye baktı: 

mı ı. yşe ·uçu ya a5ın a uyuyor - Tabii bebek te sende kalacak. _ İşte atıyorum. dedi. Ne yapacak-
gibi yatıyor. Sarı kirpikleri arasından dedi, annen dikince get!rirsin ıı.mnuı .. sın? 
s:ıb::ı.hın ala.cıı karanlı!;md:ı. dola.şan dikkat et· sakın kırma! Ayşenln yeşil g&ı.lerl y~la. doldu. 
sert asker gölgesine bakıyor. Bu sert ' .. 1 gölge acele ne dolaşıyor. Birçok işler A~şenin çocuk gözleri sev nçle par- Küçük kalbi hızlı hızlı çarptı. işte, 
yapıyor I<"'aknt hiç gürültü etmeden ... ladı. zalim Yalçın, bu güzel mavi gözlü, 
Arasıra gözleri uzun ve hicranlı bir - Peki .. peki, Şermin, dedi, hiç kı- san saçlı bebeği kuyuya atacaktı. 
bnkışla Ayşenln sevimli yüzünde din- rar mıyım?!.. Ayşe atıldı, bebeğini Yalçının elle-
lenlyor. o zaman Ayşenln küçük ••• rinden almak istedi. Fakat bebek Yal-
kalbl hızlı, hızlı çarpı:yor. bu çok sev- Ayşe, geç '\taklt anneslle eve döner- çının sarsılan elinden kurtuldu. Ha-
dlğl çok bağlandıı:;-ı b:ı.banın boynuna ken elindeki kutudan gözlerini ayıra- rap kuyudan bebek kadar küçük ve 

mıyor, muvakkat bir zaman i"in bile hafı·r bir ses aksetti 
atılmak, başını göğsün~ koyarak ağla- " · olsa, mavi gözlü, san saçlı bebeği ••• 
nlak istiyor. Fııknt gene tatlı uyku- kendisinde görmek, onunla ba.~başa. Annesi işten döndüğü zaman Ayşe-
sunda uyuyor gibi yarı kapalı kir.pik- k:ı.Imak küçük kalbinde büyük heye- 1 l ~ 1 ·ı b ld D ğı 
lcrl arasından gözlerini odada gezdi- Y yaş ı goz en e uyumuş u u. a -
riyor. Anne"! b~ını pencerenin çer- canlar yaratıyordu. nık oyuncaklar, ipi kopan salıncak ona 
c"vcslne dayamış bir gölge gib! sessiz Ertesi günü Ayşe bebeğe, kör bos- her şeyi anlatmşıtı. Hava kararmış, 

tan kuyusunun yanında, ıhlamur uzak evlerde ışıklar yanmıştı. Hem 
duruyor. Yalnız gözlerinden yaşlar ağacının altında bir salıncak kurdu. yorgunluğundan hem de geç kaldığın
Iniyor. Sakin, mütevekkil yaslar ... Ay- Akşama kadar ıhlamur yapraklannın dan zaten kaymakamın evine gldem!
ee. parlak diığmell, asker elbise!! ada- yeşil gölgesinde onu ninnUerle salla- yecektl. Ayşeyi toprakların üzerinden 
mın yatağına yaklaştığmı duyuyor, dı. Bazen bebeği uyandınyor. Elini kaldırdı. İçi sızlıyarak küçük kızını 
sıcak bir nefes yüzfmü okşuyor .. ya- onun ipek saçlarında gezdiriyor, yü- yatağına yatırdı. Ayşe, o gece çok ka
nakları baba sevgisinin sıcaklığile son zünü yüzlerce de!a öpüyordu. Küçük rışık rüyalar gördü. 
dt:?!n yanıyor. Ayşenln , boğazında acı Ayşe bu mavi gözlü, san saçlı bebek Bazen yatınca gözlerinl kapıyan 
bir hıçkırık düğümleniyor. Kollan ba- için hayatını blle feda ederdi. Anne- güzel bebeği kollarında buluyor; se
basının boynuna dolanıyor. Onun sert, sl, bebeğin fa.zl:ı. kalmaması için el- Yinçle sıçrıyordu. Fakat bu sahne çok 
esmer yüzünü küçük buselerle öpü- biselerini o gece dlkmlştl. Ak.şa.m üze- devam etmiyor; bcıbelti Yalçının elin
yor. Fakat gözlerinden dökülen yaş- rt beraber Şermine götüreceklerdi. O de görüyor; uyuyan yüzünde acı çlz
ların göğsünde düğürnlenen hıçkırık- zamana kadar bobek ona kıymetli bir gller beliriyor; bebeğim .. bebeğim di
lann sebebini anlamadan... Nihayet misafirdi. Ayşe, ona. yeni kırmızı el- ye ağlıyordu. Bu sahne de geçtikten 
mü'lfik eller onun küçük kollarını blselerini, kırmızı pe.puçlannı giydir- sonra Şermin! görüyor; bel:>eğiml ne 
yorganın altına sokuyor. San bukle- di. Birkaç defa yatırdı, kaldırdı, ıhla- ya.ptın? diye soran gözlerine bakarnı
lerlnin çerçevelediği beyaz alnından mur yaprdından tabaklar ya.ptı. Be- yor; bo~ hıçkırıktan yanıyordu. 
son de!a öpüyor. Ayşe bu gölgenin beğine yemekler yedirdi. Öğle vaktl Gece yarısına kadar Ayşe bu fena 
yavaş, yavaş pencerenin yanındaki geçtiği halde hiç acıktığını hJssetml- rüyalada u~tı. UyandıRı zaman 
solgun kadın gölgesine sarıldığını yordu. Annesi çifllktekllere ya.rdınuı. annesini yanında uykuda buldu. Tah
görüyor. sonra artık hiç blrşey yok.. gitmiı,, hAlA gelmemLşti. AY:te, yalnız ta masanın üstünde gece feneri yam-
Ayşenln küçük aklı, babasına alt kaldıRı zamanlarda yaptıgı gibi ev- yordu. Belli kl annesi bu gece yatma

sisll bir sabah içinde beliren bu batı- den biraz peynir, ekmek aldı, gene dan evvel çok düşünmüş ve bu ü~
ralann hakikat mi veya bir hayalden bebeğinin yanına geldi. o kadar dal- tüıü di.l.şüncelerin içinde uykuya. dal
ibaret mi olduğuna hükmetmekte muıtı ki, başının üzerinden geçen bir mış, feneri söndürememlştl. Pencere
dalma tereddüt ederdi. Fakat bir ha- tat onu ürküttü. Dündü baktı. Yalçın den görünen bahçe kapkaranlıktı. 
yal, bir rüya, her ne olursa olslO'l, o elindeki okuna yeni bir ta.ş koyuyor- Zavallı ma.vi goolil, san saçlı bebek 
bu hatıraların içinde canlanan çok du. Ayşenln kendisine baktıRını gö- şimdi bu karanlıklann içinde o harap 
sevdljti asker gölgesini annesinden rünce: kuyunun dibindeydi. Ayşe, 81e881zce 
sormuş. Ve bu sualin cevabı her za- - Demindenbert seni çağırıyorum. kalktı. Feneri eline aldı. Bahçeye çık-
man sessiz göz yaşlan olmuştu. Ba- dedi. tı. Gözlerinin önündeki karanlıklarda. 
bası gittiği gündenberi Ayşe lle an- Sonra yanına geldi. Ane bebeği Şermlnln yilzil beliriyor: bebelıl sakın 
~:si.!11_ sefalet her taraftan sarını,, saklamaya vakit bulaın.a.Dl.I§tı. Yalçın: kırma!.. diyordu. 

uçucuk evlerini bile satmağa mecbur - Ay ne güzel şeyi. Bunu nereden Ayşe, bostan kuyusunun yanına glt-
olmuşlnrdı. Nihayet herşeylerl bitin- buldun? tl. Eğilip feneri içerisine tuttu. Kör 
C:? uzun yoksuzluk gecelerinden sonra. Ayşe cevap vermiyor. Bu hırçın, kuyunun harap duvarlarında myıf 
babasının eski tanıdıklarından biri- huysuz çocukla konuşmak istemiyor, L~ık ~una dol~tı. Gecenin karanlığı 
nln çlf!lğlndekl bu kulübeye sığın- bc-beğe bir şey yapmasından korku- sankl kuyuya dolmuştu. Bebek hiç gö
mışlar ve buna mukabil annesi çlfllk yordu. rünmüyordu. Ah bu güzel bebeği bir 
fşlerine yardıma başlamıştı. Çinikte Yalçın bebeği eline aldı. Açılıp ka- defacık görebllseydll Ayşe, artık ağ
lşl olmadığı zamanlar knymakamın panan gözleri çok hoşuna gitmişti. lamıyordu. Bu, büyük acı onun küçük 
ve bazı memurların evlerine gidiyor, Ellerini göz kapaklarında gezdiriyor: kalb!nl o kadar yakmıştı kl .. güzel ye-
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şll gözlerini kurutmuştu. Odasına dö
nerken sessiz, cansız bir kitle gibi yü
rüyor, yeşil gözlerinin donuk bakışla
rlle tıpkı bir t~ bebeğe benziyordu. 

••• 
Ertesi günü Ayşe uyandığı zaman 

annesini evde bulamadı. Yine erken
den çlfllktekilere yardıma. gitml.ştl. 
Ayşe a~ama kadar kendi kendine 
kaldı. Akşam üzeri hava iyice karar
mıştı. Baba.sının hademesile beraber 
Şermin geldi. Annesinin niçin dikişe 
gitmediğini sorduktan sonra bebeğini 
istedi. 
Ayşe hiç bir şey söylemedi. Durgun 

gözlerle Şermine baktı: 
- Dur .. biraz 'bekle dedi. 
Yine tıpkı cansız bir taş bebek glbl 

kuyunun yanına geldi. Mavi gözlü 
sarı saçlı bebek geniş bostan kuyusu
nun dibinde parçalanan yüzHe hiç 
belli olmuyordu. Ayşe onu kırmızı ipek 
elblseslnden tanıdı. Hava karardıkça, 
kararıyor, gökte birer, birer yıldızlar 
yanıyordu. Ayşe kararan hava içinde 
artık bebelti göremedi. Yalnız, gözle
rinin önünde bebeğin kırmızı şapkalı, 
kırmızı elbiseli, kırm.ızı papuçlu hayali 
bellrly0rdu. BebeR'e sanki hl.ç bl.ı: şey 
olmamıştı. Ayşenin, kuyunun karan
lığına dalan gözlerinde beliren bu ha
yal, küçült kırmızı dudaklarında boş, 
mAna.sız bir kahkaha. yarattı. 

Kuyunun harap duvarlarına. çarpa
rak, derinllğine, tA mavi gözlü, ııan 
saçlı bebeğe kadar giden, bu, boş mA
nasız lı:ahkaha.nın izinden, kımıızı el
biseli bebeğin gülümseyen hayaline 
koştu. 

••• 
Dadısı lle Şermin çok geç kalnıış

lardı. Ayşe bir türlü bebeği getlreme
~t. Çifllğln adamla.nna. haber ver
diler. Büyük fenerlerle saatlerce bah
çede aradılar ve kırılan taş bebekle 
beraber küçük Ayşenin ölfuıünil bos
tan kuyusundan çıkardılar. 
Şennln, günierce, yatınca. gô'ılerini 

kapayan ipek saçlı bebeği, küçük se
vimli arkad~ tçın g&z ya.şlan döktü. 
Ona yine eskisi gibi bir tl?.4 Dobek ge
tirdiler. Fakat yeşil gözlil, san saçlı 
Ayşeclğlnl getiren olmadı ... 

Nur Tahsin 

EY KADER! reddinin sözünü kesti: c~vdet, tehalükle sordut 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 43 

Fahreddin, arkadaşı Cevdetin ec
Clat yadigarı olan bu eşya ile gurur 
ve iftihar duyduğunu biliyordu. Bun
dan dolavı. Cevdetin en zayif ve 
hassas nokta!:ı olan gurur hissini gı
cıklamak istiyordu. Cevdet: 

- Hakkın var, dedi, bu eşyanın 
iki yüz küsur senedenberi toplandığı
nı biliyor musun) Bu eşyadan aynl
mak benim için pek acı bir §ey olur. 

Fahreddin: 
- Fakat ,acaba evlendiğin zaman 

zev ... enin bu eski konaktan, Ayaspa
"'ldn modern bir apartımana naklet
mek istemiyeceğinden emin misin? 

- Ben evlenmiyeceğim ki... 
- Demek bekarlıkta saçlarinı 

ağnrtmak niyetindesin. 

- Belki de. 
- Ayol, benimle alay mı ediyo~ 

sun) 

- Hayır beni bu kararımdan 
döndürmek için bir mucize lazım
dır. 

L 

Nakleden: (VA • Nd) 

- Ne gibi bir mucize) 
- Benim hayallerimi tahakkuk 

ettirecek bir kadına raslamak. 
- Senin hoşlandığın bir kadın 

tipi... 
- $iphesiz. 
- Merak etme azizim, bir ııün 

bu rüyanı da tahakkuk ettirirsin. 
Daima ho,a gidecek bir kadın bu
lunur. Elverir ki istensin ve aransın. 
Bu güz:el eşya arasında yaşamak 
hoştur amma, insan Üelebet böyle 
'bekar kalamaz. Her,eyden evvel 
bafka bir şey de lazımdır. 

- Ne gibi bir şey? 
- Güzel bir kadın 1 
- Adam sen de. Kadınsız de pek 

hoı valcit pecirilebilir. 
- Öyle bir kadm ki, dişleri inci

yi andırsın, sehhar gözleri insanın 
'başını döndürsün, viicudunun güzel 
Jiıvnm1ari insanın kalbinde yakıcı 
arzular uyandırsın. 

J\ıvultat Çev4et. aeıt ~ ısesle Falı-

- Ben kadınlardan nefret ede- - Nerede gördün onu) 
rim, dedi ve ilave etti: 

- Sokakta, sana yemeğe gelir-
- Azizim, yemeğini ye de boı k 

lafla vakit geçirme. en .. 
- Btstdan ne çıkar)' 

- Ben hem söyler, hem de 
yemek yerim. Bu kotlet enfes, fa· - Onu tamamile değitmlf, c;eh
rap Cla insanın canına can katar. Bu resi solmuş, gözleri morannıı gör
şarap a:izin bağlarınızın mahsulatın- düm. Fakat hala eski güzelliiini mu-
dan mı) haf aza ediyor. 

- Evet. - Belki aldanmıpın., 
- Kadınlardan laf açılmiıken - Hayır. 

eski bir lıinanı hatırlatmak isterim. - Belki benzetmipin:. 
- Beyhude zahmet azizim. Fahreddin, başını aalladif " 
Cevdetin çehresi birdenbfre de- - Hayır azizim. aldanma<3im. 

ğişti, itiraz kabul etmiyen haf.in bir Gözlerim aağlam<lır. O idi. kendi
sesle: siyle lconu§lllak istıeCüm. Fak at ansı

- Zannedersem, bu hatırayı kur- zın bir eve girdi. Konuşamadım. 
calamamağı aramızda kararla,tır- " · · d 1 aısı e sustu. O esnada e inde, 
mıştık. " k sogu bir tabak piliç eti ile ihtiyar 

Fahredda.-ı. şarap kadehini yudum lala, salona girdi. iki arkada~ seri 
yudum içtikten sonra, yine bu bahsi bir göz attı. Fahreddin mahrem 
kurcalamakta ısrar etti: düşüncelerini anlamak azmiyle, Cev-

- Bundan bahsetmemekte bir detin çehresindeki değişi1di~1 dik
fayda mı var} Size soruyorum: Ya katle tedkjJi ediyordu. 
bu kadını hala seviyorsun ve yahut Fahreddin, §İmdiye kadar birçok 
sevmiyorsun. Şayed seviyorsan on- defalar arkadaşının kalbinde bir 
dan bahsetmekte bir zovli ve haz şüphe uyanıp uyanmaClığını anlamak 
bulacaksın. Şayed ıemiyorsan onu istemiş. fakat Cev<ıetln kaôyen kuo
hu sabah görclüğiimü söylemekle hu- kulanmamiı olduğu kanaattne •r
zurun mu kaçariA, mııtı. ~ireom.iı Qlduğu yeg&ııe ,ey, 

.. 

llyordu. Dedi. Selim bir müddet d -.- r 
Şahin, Firavunun hazinesi. 1o1n1 - Bu vesile ne bize hillikl ~ ~ 

yolda. açnın~a. muvaffak olamazsa, teyen bu adam sakın nevlet 
Cizeye vardığı zaman Yunus paşanın susu olmasın? ... 
yanına sokulacak ve bütün bildikleri- Şahin cevap verdi: ti" 
ni orada vezirl~~;ma.. ıu:~ataca.ktı. _ Çok fakir bir tıınsedlt bdo~ 

Katile yola. düzülmü.,tu. ketllm! Küçücük bir kulijbede ~ 
Ni! boylarından ehrarnlara doğru yor. ve Çerkeslerle arası ıyt ~ 

Uerlıyorlardı. Eğer Devlet bayın ada~__. -
herşeyden önce sırtına gıy""". . .,. 

Ehrarnla.ra varmışlardı. entar1sl bulunuyordu. ..lhtl 1111"' 
Şahin, vczirlll.zamın yanına sokul- _ Şu halde b"ldırı çıpuae--~ 

mak fırsatını buldu: ... 
- Devletlim! - dedi - Size mühim demek? ... 

blr işten bahsetmek istiyorum. Yeril - Fakir~ yoksuL k.1Jn.9Cslf.. ~~ 
bir bilgin, Mlkerinusun hazinelerinin il.Ilın bir adam. Bir kere ~ 
burada gömülü olduğu yeri biliyormuş. kendl.slni takdir ve taltif __ ,. -~ 
Kulunuza bir şartla bunu meyda- sınız, şevketllml İnsan onııP-
na çıkaracağını söyledi. Yerde ıkl de- mağa doyamıyor. 0 ., 
ve yükünden fazla altın gömülü lmiş.. - Pek.alil. .• haydi keş, getlt ~~ 
aynca birçok mücevher vesalr kıy- rayıı. Def.ineyı meydana 9'11";,J' 
metli eşya da varmış. kendisini müneccimbaş oıarsl 

Yunus paşa zeki bir adamdı. Bu yetime alacağım.. ,. 
sözleri kulak ardına. atmadı: Yunus paşa, definenin rn~~ 

- Olabilir, dedi, bu ehramlar etra- kacağından emin olma.ına.kl~~ 
fında veya içinde kimblllr ne çok ha- böyle bir şeyin çıkmasını .':.d: 0-. 
zlneler gömülüdür. Bunu sana söyll- ediyordu. Deve yüklcrile ç~, 
yen adamın sözlerinden emil\ misin? altınlar, padlşahı MJ.SU'(IAJl 

- Bizi niçin aldatsın, devletlim? uzaklaştırabilirdi. 
Aksi çıkarsa bl.rşey kaybedecek değ{- ••• 

llz ~ao halde bu tşi padişaha. hemen Yavuz, eski bit 
arzedeyim. b da.' 

- Bunu meydana çıkaracak olan mezarın a~ın ~ 
adamın dileğini de beraber arnetme- Mlkerinus ehramının bırsl ~ 
nlz Hizım: Bu adam, hazineler çıkar- linde yeni bulunan eski bit ~ 
sa, kendisinin padişah maiyeti.ne başında duran Yavuz Sul~taıl ~ ... 
alınmasını ve müneccimbaşı olmasını pembe mermerden yapıIJllJf 
istiyor. üstündeki yazılara ve 

- Kendisi münecc!.mllkten anlıyor hayretle bakıyordu. b~ 
mu? Bu mezar, Mısırda, valttll~....ı!I,.. 

- Tam bu işin erbabı.. blr yıldız darlığın beşinci stllAleden ~~ 
do~ac:ık diye-, Cizenin şu karşıki tepe- laleye nasıl intikal ettlğınl ~&!t 
sinde yedl yıl geceli gündüzlü bekle- canlı blr eserdi. O znma.n bll ~ 
mlş. h!\dlsesl çok münazaalı ol?n~ 1':, 

Yunus paşa bu fırsatı kaçırmak U- riblrlle çarpışan iki Mısır P _,.-,. 
temedl. Ka1ile ehrnmla.nn önünde cTetla ile cOzlrgerl• MıS1t ~ 
durduğu zaman, padl.,aııuı yanına oturmak için blrl.blrlerlle ha.fil.~ 
sokuldu .. Şahinin sözlerlnl aynen an- pışmış!ar .. neticede prens ~~ 
lattı ve: kendi muha!ızlan tarafındaO ~ 

- Ordumuzun da şu sırada paraya edilmiş ve rakibi •Tetbı::;; ~ 
çok Uıtlyacı vardır, şevketlim! Aske- kümdar olmak suretlle l,;Ji' 
rlriıizin yüzünü güldürmilf olutm:. nihayet bularak, .TeU. nın 

Dedi. Selim: yürümeR"e başlamıttı. 'fi' 
- Askerin yüzünü Fira.vunlann pa.- cTetl> altıncı sü.Wenln ~ "-

rasile rnl güldüreceğiz? kilmdanydı. işte, bu lA.hit, ~, 
Diyerek, Yunus paşaya fena halde 81?' sülAlesb:ıln ilk htu:Omül'I _;,; 

kızmıştı. VeztrlA.zam kırdıR\ potu an- cTetlan1n mearmda b~...,. 
ladı: LAhdln Ostiinde 1U yazılat _,-

- Yeniçeriler arasındaki ııızıltıl&r la okunuyordu: ff_ 
gün geçtikçe artıyor, şevketlim! dedi. cBen, Menfl8 sal~ ,il!_ 
Efendimizin hazinesine açıktan böyle kan ve Oıolrgerl'yt mail- fi' 
b1r servet girerse, fena mı olur? Blr altıncı stııllenhı biriool~;.". 
taşla iki k\lf vumıWJ oluruz. Ftravu- kOmdarı Tet1ıytm. ~ 
nun hazinesini bulduııumuzu herkeee ra Mısırdati btltiln 'I' 
ilan edecek değiliz ya, Hem böyle mu- benJm irademle taaJYOI ff "-
azzam blr serveti burada gömüUl bı- netftkıs edec~kler. By ~ .,,, 
rakıp dönersek, ileride bu yüzden bir- bedinin b(lyilk blm.lall .,_ 
çok klmselertn ihtirasını uyandırm.ı.f n1 himaye eti• ~ 
oluruz. Şimdiden bu gibi defineleri Sellme bu kitabeyi Qkuctuk].al'I -,_ 
bulup meydana çıkarmalıyız. man eıııkl Mı.!ır ta.ı1!ı1 ~-4' 

Selim, vezlriAzamm tavsl~erlni zünÜn önOnde eaolanır gibi tP" 
makul bulmuştu. Biraz aonra Mlkerl- tu. 
nusun ehramı önünde durdu. Yunue pa.şa. 

- PeldIA. Bu ~ hemen bugün · 0 ' 
başlamalıyız. Definenin nerede gö- - Mim' tahtına otunnaJda ~ 
mülü olduıtunu bllyor musun? man yeni bir devir açan bu ft' 

- Hayır, şevketlim! Yerini kulu- m:zarınm dibinde de bir teJlef 
nuz bilmiyorum. Bunu bilen yetmişlik mulü olsa gerektir, fe'Vketılılll 
bir Arap müneccimi imiş.. Diyordu. Selim: 41' 

- Kim söyledi bunu sana? - Bre Yunus! dedi - Biz ~M' 
fine aramağ'a. ve bfitün eski met"'.;,. 

- Sözüne itlmad edilir bit sipahi.. n kazmağa mı geldik? senin del"';., 
- Çağırın onu buraya.. ye, servete karşı bu derece lbtl..,. 
..Ş~hinl çağırdılar. Pad.1'ah Şahlnl olduğunu bllmlyordum. ~ 

gorunce tanıdı: (A~ 

o meıum geceden sonra küçük Bununla beraber, kolayca k~~~ 
arptımarıın kapanmıı olduğundan, topladı. Lala Cudi de efen~ 
ne Cevdetin ve ne de Melihanın bir bu heyecanını sezmiı. fakat sebe 
daha otaya ayak atmamıı bulundu- anlıyamamışh. -~ 
ğundan ibaretti. Cevdet, bu mesele Cıl<li, piliç dolu tabağı, rn~ 
hakkında k~ndisine bu ana kadar üzerine bıraktıktan sonra çe Oı 
sorulmuş olan suallere §U cevabı gitti ve iki arkadaıı haıbaşa bır~ ,I' 
vermekle iktifa etmiıti: Lala odadan dışarı çıkarken~ 

- Beni aldabyordu. Onun için ay- di kendine soruyordu: . lı' 
rıldım. - Bu dessas herif efmdifll~ 

Fahreddin, Meliha hak.kında küçük derece keder ve yese düııüreoek 
bir imada bile bulunulması, arkada- ba ne söyledi) ·rfl 
şının çehresinde ne müthiı tegayyUr- Fahreddin yemelc yerken b~ 
ler husule getirdiğinl ve metanetini evyel hissetmiı olduğu uyku ihtıeı' 
muhafaza etmek için ne büyük gay- cını üzerinden atmış, nefis yernek at"'. 
retler sarfettiğini görüyordu. büyük bir iştiha ile aaldırfll ~ 

B - · Ce d Önünde duran şarap §İıesinden ,.,, ugun ıse v et, metanetini mu- ,.. 
hafaza etmek için daha büyük bir ktıdeh daha doldurup midesine 
gayret sarfına mecbur kalmışb. De- dirdikten aonra Cevdete sordu: 1ır" 
mek ki çıldırasıya sevmiş olduğu ka· - İşin ne oldu? Cevdet.in çt 91 
dınin çehresi solmuş, gözlerinin altı sindeki takalluslar z.ail oldu .. ~ 
morarmı~. ihtimalk.i de sefil ve bed- mevzu hoşuna gidiyordu. Ne~elı 
baht olmuştu. Öyle mi) Arkadap tavır ile cevap verdi: clıııt" 
Fahreddin, bunu biraz evvel kendi- - Daima ayni yerde sayıp 
sine birkaç kelime ile aıılatmadı mı yorum. 
idi) Bu haber, Cevdeti alt üst etti. - Mesele aydınlanmadı mı) 
Kalbinde, ruhunun derinliklerinde - Hayır! d rııi? 
derli: ve ıifa bulmaz bir acı ht.edl- - Bari bir şey öğrene bil in . iıt' 

· · - Rukıye hanımm hizmetçi' 
yordu. O l>edbaht ka'dının çektiği 
iztirablar, lc.en.disini en hassu ve dair bir haber alabildim. 
can alacak yerinden vurmu.t.. - Ha sahi. Zozo ne oldu 1 f 

-·- (Arkul • ., 
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i<OçoK iLANLAR 
Fevkaııde ahvalin devamı 

ııınddeıfnce gayrı muayyen gtm-
~~da 1k1 veya 110 defa 

eceırtır. 

L::..._tş ARIY ANLAR 
lt\.ııAStp ARAYANLAR-Büyllk bil 
~ nnıhnsebeslnl 1dare edl
bi;ı..:tl. Gtinde birkaç saat her ha.ngl 
~llessesen1n bütün hesa.plnnnı 
~'~~-1~ ederim. Akşamda A. B 
.~n:ı. mtıracant. 

~E: DÖR'fTE OKUYORUM-Büt
fııııt tayı f olması dola.yı.slle mnsra
'ı ~fl gelmemektedir. Bunun 1çlıl, 

.___... ____ -

SATILIK EV EŞYASI - 8tJl tıy
metll bir aaıon takımı maıtiterl ına.
salar ve sandalyeleıı a.tııııctır. hte
yenlerln ~ m telefonla ıntırac~ 
atı. 

SATJLIK OTOMOBİL - Altı ~ 
J~ği fie Alfa Romeo ınarJtıı. husu.s! 
otomobil satılı'ktır. Kn.d.ıköy 1bl"a.h1m
$ Koşuyolu C Bedri. Cumartesi pa
zar gtlnleı1 Oğleden sonra mtıraca
at. -- 2 

SATILIK - otto- Fenne! mar'ka, 
400 takslmntlı 1Y1 çalllU' bir Serkllda
llmn.n sa.tılıktll'. Mllracnnt: Vallkona.
~ caddesi 84/6 - ı 

iKİ QOCUK ARABASI ARANI· 
YOR -Tnkslmde Taıtmhanede Gün.
gör Apartmıanı Jtnpıcısınn. veya 8 No. 
ya müracaat. - 2 

••ı.:• 

.·&«ı ll ~ 1 Günlük Borsa 1 
~ ~ 1 BfrlDcltepin 19il 

SATILIK K!Rom EV - • katlı 
tramvay caddesinde~ b07alı mu
şa.mbe. da,eıl e oda, 1k1 aofa b1ı: mut
fak, banyo. tortos. elektrik. ıtııum
ba.lı kuyusu 1k1 be.Dx>n ve 1k:1 ail.aıhı 
oturmasına elverişli altında. bm dlik
kAn ile satılıktır. Görme'k için Orta
köy Camfencr sokak 12 No. Y& ıxımr
lık için de Hnzlne soknk 8 No. ya mü
rncnat. -- f 

SATILIK vJLL! - Kızıltoprnktn 
hat boyunda. denize nezareti olan on 
odalı, garajı, kalortfert ve gayet güzel 
bahçeli ve motörle işleyen kuyuyu Vl" 
salr bllctlınle konforu haiz y<!lll inşa 
edilmiş modem bir vlll! satılıktı'.!'. Tn.
llb olnnlr.rın 60922 numaraya her ak· 
şam saat altırum sonra telefon etme
lerl. - 1 

&. it. 
~· ,,. 933 Ttırt :tmcu ı n m ı1,ao 
» • 1938 ımmJ;feD 19,65 
• • ms braniıyen Etgant 10,60 
• ' 103' sın.s--Emınım ı 20,35 
• • 193' Blvas-Erznrnm 2-1 ~.45 
> Z 1932 HD.zhıe bonolan 66,25 
• > 1935 Ba.zlne bonolan lG.50 
> • 1938 Hazlno bonolıın 26.50 

A. DemJ.ryrılu tahvm ı - ıı 46.25 
A. Demlryollan tahvlll m 46,75 
A. DemlI"Jolu mnmessn senet «.-
T C Merkez bankası 124,-
T. İş bankası nama. muharrer 11,85 
T. İş bankası Cbamlle alt) 12,20 
T. tŞ bankas:i mnmessıı h1s. ıss.-
A. Demlryollan §lrketı C~ 60) 26..50 
A. Demlryollan ştrketı (" 100 "3,-
Esklhlsn.r Ctmento 9,55 
Kredl Fonslye 1903 204,-

• > 1911 97 .-
• • Amortı ~9.-
• • Kupon ,,_ 1,08 

Tiirk altını 25,25 
~t~~tıe öğleden sonra beş altı 
~-...ımak 1stlycrum. Adres: suı
~\ nı!!,. Tav,ukhane sokak No. 2-1 
.~geı 4 - Kiralık - Sablık 

~~!!·~S.EREct İŞ ARIYOR - Bllft
::"il -.., hesap ve tekslr mnkinele
~ h~~etle kullanır, bfitün muhase
"l ~1111 rtnı ve malt kanunl:ı.rını bl

FABRİKA VE l\IATBAAYA ELVE
RİŞLİ BtR BİNA SATILIKTIR - Ca.
ğalo~lunda fabrika ve matbaa. ittiha
zına elvcr~ll betonarme yeni bir blna 

Ktllçe altın 1>1r gramı 3,52 
Osmıınlı banknm (banknot) 2,60 

ı.:._ ve '"' k :"'?\ y;r et muha.sebeclll~ ynpnuş, 
'-""" Ya gideblllr. Bir muhasbecl iş 
ı.."'lGr At.ft .. 
"'"· ·""9am gazetesinde N. K. ru
~tıııa ...... : • ~ektupla müracaat. - 1 

~SI:l{ TİCARET - Okuluna de
ltıl ,!ecek lL.c;e mezunu bir bay res-

"" husust müessesede ö~leden 
t.,~ ~ ara.maktadır. Aır•amda. S. 
~uzuna müracaat~ - 3 
.Jiıt -~ :-<t .. uRK BAYANI iŞ ARIYOR -
'1>~ :~;enı türkçeyl lyl blllr. Doktor, 
~-"lla ,,a bunn mümasil yerlerde 1o 
~ lrıklba beraber dışarıya da gldebl
..,, lr nUe kızıdır. Taksim Fınn 
it~ 4 No. bayan Hikmete mektupla 
~ -2 
~~ıı.ıc tı::ııt>eı A '.r - İşlerlnl iyi bUen ve 
~ l bir zat, Alınan, Fronsız, 
~ l'an lis:ınlnnnda muhabir bllcüm
llı~ne ve banka işlerine vakıf 
~aıtıl ve ciddi bir müessesede 1ş 
..:..ıııı adır. isteyenler: P.K. 1467 ad
~illp P .. v-.. -=-
'~alnrı. - 2 

~ '1~i~~\'ou - orta ynşta askerllk-
1İll'k ... olmayan müslüıruın blr 
(ıı e!kı ve yenl ynzılnrı mtl.kemmel 

t- t Ve '""illa Yazarım. Arabi lle far1st 11-
~ tile de görüşeblllrlm. İçki ve tü-

latcı k.tıııan.mnm. Kazanılmamış 
~~ tö~ nl'fret ederim. Nnınu.sltft
~ .., •ulecek bir işi olımın Akljam
ıı-, a~lstanıı MehmC'de mektupla 
~· -3 

ktsçt ARIY ANLAR 
" e, RAmN ARANIYOR - İki ki

t b t :tll('nln yemek işlerinde çalı-
} , Vt> iyi pişirmesini bilen 30 llft 40 
l;: .. tııda kndıır olan ve 30-40 Ura 
lır t verıırcek elinde bonservlslerile 

• tnda A. K o. rümuzuna mektula 
~ -3 
~il\\• N Dı\KTh.O ARANll.OR -

"!O lşıe 
1
, tııo .. rinde çalışacnk bir bayan 
< > -.tnnıvor. talipleri s:ıat 11 den 

k"dar, İstanbul 4 cü vakıf han 
~ No. 11 mürncaatlan. - 1 

l\ı t III~J8İRE İŞ ARIYOR - Kı
t!,_-) h"fttab ~ ..., kıcı hemşireler okulun-

lllezun. Ista.nbul dn.hlllnde her
b 1 bir müe~sede müs:llt şcraltlc 
~ • :tı i;a hazırdır. İstanbul posta 
~ hemşire rftmuzunn yazıl-

~! l(Jf'P.L!.İT VE rııtlcnLiT ÇIRA-
"~ \NJYOR - Cllt işlerinde çalı· 

t ~ g('n~ mücellit ve ayrıca mücellit 
1).., ııa ihtiyaç vardır. Saat 10-13 
~· lld.a Ankara caddesi ID. M. Sa· -.....:._a ?niiu~ ... 
,,.~c:ıat. - ı 

ı-~ClJöA BAKMAK İÇİN - Aile 
~re rı~e ı yaşındaki çocu~a bakmak 
taıtı ir bayancı. lht1yaç vnrdır. Şe
~ Kor~mek üzere taliplerin Gala
Ilı& a l!ahtıyar hanında 45 numaraya 
~arı 
tıııb"nı _A_R_A_N_l_Y_O_R----B-ir-bu_ç_u_k_y_a_-

beı.ıd;ı, bir çocuğa bakmak lçln tecrü
ltıer~r dadı aranmaktadır. 41359 

numarasına mürncnnt edil-
~ -2 
"1·l'ılı\NCA, JNGİLİ.ZCE -Ve Fran
~a lisanlanna tercüme ve muhn
b, eye tarnamen vakıf bir daktilo ..... rıarı ı ti 
""l s Yoruz. Bu lisanlardan ikl-
t~ de bilmek kntldlr. Müracaat he.r 
~ 8:lat 9 dan 17 ye kadar. Adres: I! nta p 
~:tıı erşembe pazar kat 3 No. 9 
~ rtlu I.lmlted .şirketi. Aslan '?---- - 4 
)'.\ql>A:\f LAZIJ\I - Aklı başında okur 
k""r bl +~ ~rıt Hktr adam lAzımdır. .ı.ın.anbul 
~taphaneslne müracaat. - 2 

k SATILIK EŞYA 
ı. S4..,_ 
~~"-e •trır - Çok lyt halde altı adet 
_-'\ICI ış 10.stıkleri lle berabl'r 1935 
~ eıı Studebekcr otomobll! satıla.._. lır ,.,.. 
~ ,;11 ~vanyolu No. 115 tütüncü 

h~._s_ua_r_ı..._ _______ _ 
tı 81\'tıt tı takım 1M: - Son model yemek odn-

BOZKURT-El\lLAK - Osmanbey satılıktır. Akşam idaresine müracaat. 
tramvay caddesi üzerinde senev1 2520 Telefon: 20681 - 12 
Ura gellrl mevcut ve sıcak su teslsa.- , n:fRALJK KAT - Beyoğlu Tiinel ci
tını havi ve altında 2 bap dükld\nı varında Müellif sokak No, 20 evln 
bulunan çok modem btr npartımnn 

Londrn nzerıne ı sterıın 15,22 
Nevyork tızertne 100 dol.ar 132.20 

Madrld Uzerlne 100 ı.aeta 12,89 
Stokho1m llzerlne ıoo kuron 30,8875 

(50) bin liraya satılıktır. tiçüncü katı 24, dördüncü katı 19 Ura-
Takslm Abdülhak HA.mld caddesi ycı. k1ralıktır. Taksim Topçu eacldesi 

No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 _ ı Uygun apartıman kapıcısı bay :.:?ece-

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

18 BİN LİRAYA - Beyoğlu Par
makkapıda t!U blr cadde tlzerlnde 
ve tramvaya 1,5 da.kıta mcsa!ede se
nevt 1764 Ura gelin mevcut bir bap 
dükk!'ını havi ve dörder oda ve ban
yolu apartımana knlb edllmlş dört 
katlı bir apartımnn yüzde sekiz ran
dımanla satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hlmld caddesi 
No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel.: 43532 - ı 

lG BiN LİRAYA - Taksim abidesi
ne 1,5 dakika mesafede senevt 1200 
Ura gellr1 mevcut üçer odalı ve ban
yolu ve bahçell 3 kallı apartıman sa
tılıktır. Evin cephesi 25 metrelik cad
deye mütenazırdır. 

be müracaat. - 6 
' 
AYAZPAŞADA KiRALIK EV - Sa-

ray arknsı sokağında 30 numaralı ev 
kiralıktır. On odalı, :taıorlferll, tam 
konforlu, dP.nlze nczareuı ve ba.hçell
dfr. Yanındaki Namık paşa sota~da 
7 No. 1ı eve müracaat. - 10 

30 LİRAYA KİRALIK DUKKAS -
1! BİN LİRAYA _ Takslm a.bldesl- Galata Ziraat bankası yanı Kemen

ne 1,5 dakika mesafede senev! <B40) keş sok. No. 22 üzerinde iki oda, tnra-
s vardır, bina betondur. Tel.: 60580 

llrn gellrl mevcut üçer odalı ve ban- _ 1 

Taksim Abdülhak Htı.mld caddesi 
No. 23 Bozkurt-EmlAlt Tel.: 43532 - 1 

yolu Te bahçell 2~ knth apartıman -------------
satılıktır. DEVREN KİRALIK KIRAATIIA-

Takslm Abdülhak Bamld caddesi NE _ Taşraya azimet dolayıslle tş
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 - 1 lek bir mevkide ve yalnız kıJ mevsimi 

için mobllyeslle beraber kiralıktır. İs
teyenler Çarşlkapıda tramvay durak 
mahallinde 69 numaralı Mllds kıra
nthnnestne müracaatları. 

( 

Soldan sata ve yukand:ın aş:ıtı: 
1 - Asker de~. 
2 - Düzenllyelim. 
3 - Doğu ciheti - Başına •K• 

gelirse köle olur - Tersi güzel sanat
tır. 

4 - İnsan clnsı - Meşhur Knrtacalı 
bir kumandan. 

5 - İklncl harfin okunuşu - Çok 
değil - Notn. 

6 - Yakacak ağaç - Eskl dnnslar
dan. 

7 - Zlllete düşmek. 
8 - Tersi bir sıfat edatıdır - An

nın yaptığı mum. 
9 - Bedeli icar - Kalem san. 

25 BİN LİRAYA -Ciha.ngirde bah
çesindeki arsasından mükemmel bo
~ görür 4 ve 5 odalı ve her katta 
asri mutfak ve banyoou olmak ve 
dört kattan ibaret olan işbu apartı
manın senelik varidatı 1800 llıadır. 

SıiTILIK ARSA _ Şuyuunun 1zo.- 10 - Akdenizde blr ndanın 1smln1 
lesi için Aksaray inebey mahallesin- taşıyo.n kuş. 

Taksim Abdülhnk Hft.mld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tcl.: 43532 - 1 

de Küçük Lll.nga caddesinde yeni 40 Geçen bulmacamızın halli 
No. 4,10 cephesi olo.n 199 metre mu- Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
rabbaı sahasında.ki arsamız 7/10/941 1 - Birader, Ki, 2 - İkibuçukay, 

8 BİN LİRAYA - Tarlabaşında salı günü saat l4-l6 ya kadar Fatih 3 - Rical, Huri, 4 - Ababkn, Re, 5 -
Sakızağa. cnddesi dört yol ağzına 1,5 2 nci hukuk mahkemesi başkütibl Dulkadın, 6 - Eç, Adnçayı, 'l - Ruh, 
dakika mesafede (720) llra geliri odasında satılacaktır. iç, Bek, 8 - Kumabaşı, 9 - Kare, 
mevcut üç katlı npartımana ifrağ e· Ye.şu, 10 - İyi. Sıkıl. 
dllml~ lçl ve dışı yn~lı boyalı sn~lam PANSİYON ARANIYOR - 2 veya ============= 
ld\rglr bit bina satılıktır. bir k!şlUk kaloriferli üniversite taıe- ALMANCA DERSLERİ- Bir mual-

Takslm Abdülhak Hrtmld caddesi besi 1çln pansiyon nrnnıyor. Akşam llme çocuklara. lise ve llnlverslte tn
No. 23 Bozkurt-EmlB.k Tel.: 43532 - 1 gazetesinde o. B. rümuzuna mele- !ebelerine büyüklere almanca gramer 

tupıa müro'"'at l edebiyat ve muhabere dersleri verlr. 
'Z niN LİRAYA - BUyükada plAJ "" · - Adalnr, Kadıköy, Boğnzlçlne gldebl-

oteıı civarında nsfalt ürerinde birinci UCUZ EV - Karnavula Vişne so- lir. Metodlan çok kolaydır. Takslm 
kat üç oda büyük bir mutfak ve bil- kak 3 kat 6 oda senede 180 lira getl- sırnservller No. 101 kapı 9 knt 4 
yük bir sarnıç ikinci kat 1!C 6 oda ko- ren 1350 liraya satılmaktadır. Adres: Mad:ım sırtar 
rldor daracalar ve yandan deniz gö- İstlklt\l caddesi 146/4 - 2 
rür millremmel k!'ırgir hane satılıktır. ORTAK ARANIYOR - Çok k!'ırlı, 
Yazlık vnrldntı 600 llrndır. SATILlK EV - Boğazn. Adalnra, kurulmuş bir ışe yirmi binden aşağı 

Takslm Abdülhak Hfımld caddesi manzaralı, güne!IU, mutedil havalı, 19 olmamak şartlle ortnk aranmaktadır. 
No. 23 Bozkurt-Emliik Tel.: 43532 - 1 oda, bir cihannüma, müteaddit bal- İsteklilerin Akşnm gnzet.es1 M. H. rü

konlan ve salonları muhtevi yapısı muzuna yazı 1le müracnntıan. 
4 BiN LİRAYA - Kadıkôy Acıba

demde 3 dönüm ağaçlı bir bahçeyi 
havı ve aynca çamlık ve sebze bah
çesi bulunan ve o clvann mnruf 
köşklerinden bulunan 9 odn. ve kuyu 
ve maa müştemllAt etrafı duvarla 
muhat içi yağlı boyalı teı<kos elek
trf~I mevcut köşk satılıktır. 
Takstnı Abdülhak Hamid caddesi 

No. 23 Bozkurt-Emlnk Tel.: 43532 - 1 

9500 LİRAYA - Asfalta 120 metre 
cephell 15 dönüm bağ 7 odalı konfor
lu kdrglr köşk sntılıktır. Kadıköy İb
rahlmağa Koşuyolu 43 Bedrl. - 2 

çok sağlam 5-6 daireli ap:ırtıman hn- ALl\IANCA \•E FRANSIZCA DERS
llne konmağa veya yıkllıp iki büyük LERİ _ Beyoğlu tünel civarında Al
apa.rtıman yapmağa elverişli, arsası- manca konuşan b1r atlede bayan ta
nın yüzü 15 M. derinliği 20 ve 25 M. rafından mektep ~ocuklanna alınnn
bahçel! ahşap bir ev ucuz flatıa satı- ca ve frnnsızca derslert verllmekte
Jıktır. Görmek lçln Fındıklı İnönü dlr. Aynl zamanda köyde oturan blr 
mektebi karşısında. merdivenli Har- veya iki talebeye alle masasında ôğ
dal sokak g No. ya, pazarlık içln Ga- le yemeği de verllebllir. Alll.kdar 
lata.saray Balıkpazarı köşesinde tü- ebeveynin Alqam gazetesinde H. A. 
tüncü Mehmet Aliye müracaat. - 3 rümuzuna mektupla müracaatlnn. 

KiRALIK Gt1ZEL EV - Ankarada SERMAYE iSTEYT:.."'llLERE - E&ıs-
oturan bir nllenin 1stanbulun en lyl lı blr 1ş 1çln beş altı bln Ura sermaye 
yerinde Sultan Ahmet parkı üstünde koyablllrlm. İnkişafc müsait san'nt 
güzel bir evi. 12 oda, kaloriferi, par- veya lşl olup ta paraya ve arkadaşn 

KİRALIK - Kerestecllerde hal kesi. lüks ve servis banyolan. teras lhttyncı olanların tam izahatlı mek
karşısında, otele, apartımann, yazıha- ve balkonları, fevkaUl.de güzel bahçe- tupla Akşamda CT. S.) rilmuzunn mil
ne her işe elverişli geniş, 24 odalı ne- si ve biitün konforu ile !deal bir racantları. 

zaretıı Alemdar hanı kiralıktır. Her mesken telefonu var. Esas cephesi İXGİLİZCE ve ALMA'SCA DERS
saat görülct>illr. Eminönü Küçük Mil- pa.kra, bir tnratı denize iki yüzü LERİ _ (Bahusus ticaret "-ubelert ve 
hürdar han Mehmet Bayralcsana mü- bn.hçeslne bakar, ynzlık kl~lık bir .,. 
racaat Teıt: 23999 _ 4 vUlfı. Toptan veya kısmen klrııya ve- bakalorya) - İngiliz OXford ve Ber-

ril ~ lln üniversitesinden mezun bir profe-
KİRALIK APARTDIAN DAİRESİ- eblleceği gibi eı;cr kiracı sayfiyeye sör tarafından en sert ve &.!rl metod-

çıkar ve isterse yaz aylarında blr 
Şl§hane yokuşunda Beyoğlu itfaiyesi kısmında ev sablplerinln ikametl la verilir. - Fransızcayı mtl.kemmel 
al!ındakt Çıplak kaptan sokağında şPkline görede anlaııma yapılabilir. konuşur. - ~aslı ve en seli usul -
Guneş apartımnnının bfrlnct dairesi Her gün saat 12 Ue 14 arasında 44602 Ücret mutedil. - (Prof. B.) rümu
havada.r gen~ elektrik terkos hava numaralı telefondan 45 numarayı zuna mektupla müracaat. - 18 
gazı olarak üc; odadır. Kirası 22 lira- lstcyln1z _ 4 l\IEKTUPLARINJZI ALDIRINIZ 
dır. - 2 ---·----------- Gazetemiz idarehanesini adres 
B.~~YOLU İYİ DÖŞELİ BİR ODA S _ MÜTEFERRiK olarak göstermiş olan kaHlerl-

ıtiBALlKTIR - Adres: ş~ıı: Os- mlzden 
nuuıbey Şa.lr ~Jglir sokağı Nigar apar- ALl\fANCA DERSLERİ - Usulü S. P. - A. K. M. - S. B. - O. S. -
manı No. 9 Içlndeldlere milrncaat tedrisi mükemmel olan blr Alman B. o. - Z•B. - Berlhı - A. n. o. 
edilebilir. - 4 bayıuıı almanca dersleri vermektedir. _ X.B. - 333 - A.K.D. - K. B. o. 
KİRALIK KAT _ Knbatuta iz- Mobilyalı güzel, temiz oda. ldralıktır. t. R. - FUitellst - M.B. - R. B. 

....,. Pazardan manda her gün saat 3,i den 
zetpa.şa sokağı Cam palas yanında 22 7 ye kadar. İstiklAl caddesi 133 Ha- namlarına gelen mektuplan 1da· 
No. gayet güzel mnmarn. dört oda al- san bey ap:ırtımanı 2 cl merdiven 1 rehanemlzden aldırmalan rica 
tındaki bakkala müracaat. - 2 kat 6 numaraya müracaat. _ 1 olunur. 
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Sahtfe 7 

İstanbul Fiat Murakabe komisyonundan 
118 No. Ju il An: 
'Makama ve şehriyeler badema nşaı'lda tes.blt edilen fiyatlar dnlıılinda 

latılacaktır. 
Der nen makama ft şehriyeler: 

Toptan a.ınbalMlı kilosu azamı 41 kuruş 
Toptan ambalAjsız kllosu azami 40 kuruş 
Perakende ambalA.jlı kllosu nzaml 45 kur~ 
Pernkende ambalA.Jsız kilom num1 44 ku~ 
Tel şehriye: 

Toptan n.mballJlı tılosu numi 43 kuruş 
Toptan amballi.Jsız kilosu azamı 42 kuruş 
Perakende nmbalft.Jlı kllosu az=ımı 47 k~ 
Perakende ambalfı.jsız kilosu azamı 46 ~ 

Üçüncü Mmtaka Etibba Odasindan 

(8873) 

11klncl teşrin 941 cumartesi günü saat 14 den 17 ye kadar Cn.tnloğl.unda. 
Etıbba. odası idare heyeti intihabatı yapılncağırtlınn reylerini k.nllanmtı.k ~ 
re nzanın odaya teşrl!Ierl rfca olunur. (8862) 

İstanbul Fiat Muraka be komisyonundan: 
119 No. ıu llAn: 
Ofis ta.rafından bakkalla.ra. tevzi edilen unun çuvalı 1087 kuruştan 12315 

kuruşa çıkanlmış olduğundan badema bakknlla.tda unun klJosu azamı 24 ktr-ı 
:nıst:ır- satılacaktır. (8876) 

T. H. K. Genel merkez Başkanlığindan 

Makbuz bastırılacak 
Nünumesine uygun clllşerllk pafta halinde 3. sis cb'adında 600,000 tut

knllı maltbuzun eksiltmesine talip zuhur ctmedlğlriden muha~en be(lell 
9500 llrnya çıknnlmak suretlle yeniden kapalı zar! µsulti lle eksiltmeye Jco
nulmuştur. EksUtme 20/10/941 pazartesı günü saat 16 da T. H. K. Genel mer-
kez binasında yapılacaktır. Muvakkat teminatı '712 llra 50 kuruştur. Bu işe nlti 
§8.rtname ~nel merkez satın alma komisyonunda ve İstanbul T. H. K. §11 .. 
besinden parasız verilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzlarını havı usulüne göre knpntılmlf 
ve zarflarını eksiltme giinü sa.at 15 e kadar komisyona vermelidirler. (8874) 

lıtanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale günü: 7/10//941 

Mlktnrı Değeri Teminatı 
M.K.N. Marka No. Ki rr. L1. Kr. 
2883 REGUBS 3959 22 000 99 33 

Ll Kt. Eşya clnsl 
7 50 Yazısız TeS!mli ltft.ğıt 

anbad • 
a 555 DR 

3069 SE 
873 Biliı 

3563 OT 

860 SNCO 
861 WF 
667 

2830 wc 

reklam 
12 9 000 86 119 8 50 A~nç kenarlı bez Ustün. 

1/2 
Bllfl 
311 

1 
1041 

de harltn 
153 000 79 23 6 00 Mnden suyu 1 

o 715 94 18 'I 20 
92 000 996 24 74 75 

Safi ipek mensucat B 
Parça hollnde yün men· 8 
sucnt bir taraf 1pllklert 
pamuk 

15 000 '10 
25 000 124 

1 900 233 
256 000 461 

86 6 10 Fotoğraf resim S 
82 9 50 Fotoğraf restm 8 
32 17 50 Safi !pek mensucat 3 
98 35 00 Buhar makinesine mnh- 3 

sus demirle mürettep 
lAst.Ht boru 

2992 WG 3034 144 000 2191 32 209 4-0 Deri taklicll mu§amba 3 
Yukandald eşya 1549 sayılı kanun mucibince 7/10/941 de Ecnebiye gll

türfilmek şartlle açık arttırma suretlle satılaca.ktır. Satıştnn tlç glln evvcıtne 
kadar eşya 9-12 arasında görilleblllr. Satış Reşadiye caddesindeki Gümrük 
satış müdürlüğünde saat 13,30 dadır. Kanuni veslknlann ibrazı ve teminat 
akçelerinin satış günii sant 12 ye kadar yatırılması lô.zımdır. <8839) 

Kütahya Vilayetinden 
l - Vilayet makamı için 39 veya 40 modcll Fort, Şevrole, Stpb::yker vo 

Opel markalı 6 - 8 slllndlrll bir otomobU satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedell e.2500• liradır. 'Muvakknt temlnntı a:187w l!ra t50ıt 

kuruştur. 
3 - Otomobilin motör. şarj ve aklmlCıtörü tamrunlle nnzasız olaC'aktır. 

4 - Eksiltme 14/10/941 Salı günü saat 15 de yllt\yet daimi enciımcnt 
huzurundn ynpılac:ıktır. 

5 - Otomobllln karasörü ve döşemesi bozulmamış bir hclde olacaktır. 
6 - Elektrik tesisatı, komeler1 ve el komesı muntazam bir halde çalı

şabilecektir. 
7 - OtomoblUn işlemesine liızım kriko, pompa ve levyeleri, anahtarları, 

tomnvlda ve İnglllz anahtarları, çekiç ve yağdanlıklıın ve sair alatı tnmnm 
ve s:ııtlam olarak verilecektir. 

8 - Yedek tekerlekler birlikte teslim edllecekUr. 
9 - Verilecek otomobilin kat'ı muayenesi Istanbulda Emniret Müdür

l~ü 6 ıncı şube seyrüsefer şefll~lnce ve diğer v1lô.yetlerde Belediye seyrusefeı: 
ldnrelerlnce yapılncnk ve teklif mektubu ile birlikte bu mua:Yene rıı.poru Vıl 
otomobllln tulani bir fotoğrafı ile birlikte Kütahya vilayet Daimi Encümc .. 
n!ne bir z:ırf fçlnde gönderilecek veya kendisi getirecektir. 

10 - Bu ıŞeralt dahlllnde otomobil satmak jsteyenlerln 14/10/941 Salı 
güı.ü saat 15 de Vllfı.yet Daimt Encümenine ıpüracaatlnn ve yahut tekUf 
mektuplarını göndermeleri lllzumu 1Hl.n olunur. •865511 

Maarif Vekilliğinden: 
Sanat okullarına mes lek dersleri ve atelye 

öğretmenleri alınacaktır 
Sanat okullanna: 
1 - Radyo ve telsiz telgrnt Lşlcrln!, 
2 - Telefon ve telgraf ma.klnelerl tesis ve tam1r1 lşlerhı1, 
3 - Her nevi motör tamlr1 işlerini, 
4 - Tesviye, freze, torna ve ince tesviye işlerini. 
5 - DemlrcU!k esıcak, soğukıı ve Jtnynakçılık 1.şlerlnl, 
6 - Elektrik tesisn.tı ve makineleri tamiri işlerini, 
., - Makine ve inşaat ressamlı~ını, 
Nazari ve Prı\tlk. olarak bllen teknisyen, ustabaşı ve ustalar nlınncaktır. 
Talipler nazarl ve ameli olarak bir tmtıhana tabi tutulacaklnr ve g~-

terecckleri kablllyetıere göre ücret veya maaşın tayin edileceklerdir. 
Ecnebi memleketlerde tahsil etmlş veya a~lyelerde çalışmış olanlarla 

s:-nat okullnrı ve imalatı hamiye mezunlan tercih edileceklerdir. 
İmt1hnnlara ecnebi tn.bliyetinde olanlarda. glrebillrler. Taliplerin <:n geç 

15 blrlncl teşrlne kadar Maarif Vekllll~ne bir istida ile mürncantlnrı. 
(7183-8701) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
§lşhanedc Evllyaçelebl ve İskender eaddelerlnln tevsii ile kaldırım, öu

Tar vesaire 1nşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmulltur. Keşlf bedeli 
30107 lira 80 kurtı.1 ve llk teminatı 2258 llrn 9 kuruştur. Mukavele, eksiltme, 
bayındırlık Işlerl genel hususi ve fenni şartnameler!, proje keşif hülasasile 
buna müteterri diğer evrak 151 kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri mü
dürlüğünden verlleeektlr. İhale 16/10/941 perşembe günil saat 15 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları, iha
le tarihinden :Uç gün evvel Belediye Fen tıııert Müdürlüğüne müracıı.atla ala
caklan fennt ehliyet Te 941 yılına alt Tfcnret odası veslkalan imzalı şartna
me ve kanunen ibrazı lUım ~elen dl~cr vesaik 1le 2490 numaralı khnunun 
taıifatı çevresinde hazırlayacaklnn tekllf mektuplarını ihale günü saat 14 de 
tadat Dahni Encümene vermeleri lAzımdır. (8636) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan: 

\~ liıırn ı, Cödmek isteyenler pangnl- SATILIK EV - Beyoğlu Tarlnbaşı 
~ 1 nı~;rn, S:ıkst soknk Çiçek Apt. Karnavuıa No. 30 gezmek isteyenler, 

.. ~rn<.'nat. PangalLı. saksı sokak Çiçek npt. No. 1 

Mektebimiz okurlan içln enrtnames1 mucibince 1530 metre paznrlıkln l'l-
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: bl.scllk kuına.e alınneaktır. Beher metresi 7 ve Uk teminatı 804 Ilnıdır. Ek-

orman, veteriner ve zlrnat fakültelerine bu yıl kabul edilecek. taıebelc- slltmesı 6/10/941 saat 11 de yapılacaktır. Fazla malftmnt lçln mektebe mü-
tı Sı\1•ıt müracaat edeblllrlcr. - 2 
•.\tl' IK MOTÖR iu~ tşuın OT 
~tq ~ l'ılAKİNESİ- Müracaat: Gn- SATU,IK VF. lUOBİLYESİLE Kİ
~"vı. rrnenecller 50 No. Türk maki- HALIK KADIN BERBERİ - Müra
~ - 10 c.ıat: Sirkeci Hüdavendigar caddesi 

(l ~CP.J,-E-S-.\-T_I_L_IK_l\_IO_T_Ö_R __ -A--E 37 No. emlak tellftlı Sallhe. - 11 

a,s 1It;rka 220-380 ceryanla çalışır birt !0,000 LİRAYA SATILIK APAllTI
~ ?11 sı .. 4 blr1 de beş beygir kuvvetin- l\IAN - Aksaray Kemal paşa eadde
~lr ot-orlar acele satılıktır. Sirkeci 

1 

si Mesih p:ı.şa mahallesi İht.ı.sap ata 
tacltatJ\fron oteli odacısı Sabriye mü- sokak No. 11 fazla tatsllA!_ içiıı o uıcı 

leı.: 22279 - 3 daireye müracaaı. 

rtn seçim imtihnnlnrı İstanbulda suıtanah.mette Yüksek İktisat ve T1caretrn __ ca_a_t. _____________________ c_sa_.4_2_> __ _ 
mektebi konferans salonundn. ve Ankarada. yük.sek Ziraat enstitüsünde aşa
ğıda yazılı gün ve saatlerde yapılacağından namzet talebenin hnUhnn ko-
misyonuna müracaatları. (8159) (83Tl) 

Ders Gün Bant 
Fizik • 8/10/941 Pazartesi 9 - 12 
Türkçe 11/10/941 ıt 14,30 - 17 
Kimya 7/10/941 Salı 9-12 
BlyoloJt 10/7/9/41 > H.30 - l'l 
Cebir 8/10/941 Çarşamba 9 - 12 
Y~G11111 lllOLHJ. ~ınbo 1-lJ 

Yüksek öğretmen oliulu eksiltme komisyonundan 
Nev'i Miktarı Tahmin fintı İlk teminat 

Ta.yyörlilk 1runuı-t 100--210 metre 610 9G 08 
Mantoluk kumaş 60-80 525 31 50 

Yuka.rda. mlktari talmı1n bedeli ve Dk teminatı yazılı kumaşların 10/10/ 
Hl cmna güntı aaat' 10 da açıl: ek.slltmesl yapılacaktır. İstcklilerln şartnn
ıneyt görmek ve ilk teminatı yatırmak lçln okul idaresine ve eksiJ1-ne günft 
de Ticaret odasının yeni yıl vesikası ve Uk teminat makbuzu ile • kte sb-
ıil aeçQ ~;a ~ .\~4.tm 
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Sümer Bank umum 
müdürlüğünden: 

Umumi müdürlüğümüz kadrosunda 400 Ui'a ücretli (Uıtlsaa mevkii> 
bir adet kimyagerlik, üç adet 400, <lhtlsns mevkil) 1k1 ti.det 300 (blrl 
ihtisas mevkii) ve bir adet :!60 Ura. ücretli: 

6 MAKiNE MÜHENDiSLiGi 
ile 300 lira. ücretli (ihtisas mevkll> blr 

1 HESAP MÜTEHASSISLIGI 

Meraklılara müjde: 
~ıu Ağa.cami karşısında 

Bursa sokak 20 lfo. d2 

BOGAZiÇi 
Lüks yemek ve içki 

salonlari 
4/ 10/941 CUMARTESİ gijnii 

AÇILDI 

••••• Şekerci••••• 
H. l\lostaf:ı ve Mahtumo 

1 
münhaldir. Tayin C<iUeceklere yukanda yazılı kadrolar ta.bs1satlan 1 Ç k 
dahilinde 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alablleceklerl ücret- i o 1 at c em i J 
ler verllecektJr. İtina lle hazırladığı nefis bay-

Tallplerln mesleki ta.hsll ve mesailerini gösterir vesikalarla. 20/10/ ı 
1941 tarihine kadar Ankarada. Umuml müdürlü~üze müraca.atlan. ramlık şekerlerinizin mübayaası 

.-

• için teşrifinizi bekliyor. 
= - icıtanhul - BahcPka ı ............. lllııli ......... 

GEORGE DARV ACHE ve arkadaşları 
4 birincitesrin Cumartesi 

R E J A N S'da 
Oyunlanna başlıyorlar. 

Memur aranıyor 
Sümer Bank inlik ve dokuma f abrikalan 

Müessesesi Bursa Merinos Fabrikası 
Müdüriyetinden: 

1 - İt;limai teşkilat kadrosu için 2 aded kefaletli muhasip vez· 
nedar. 

2 - İdare ve İtlıetme kadrolarına 3 hesap memuru alm•caktır. 
ŞERAiT: a) Muhasip ve veznedarlar Y8' haddi mı çok 45 

hesap memurları için 35 olup sıbhatlerinde çalqmaya mi.ni bir hal
leri bulunmıyacak bu cihete Fabrika Doktorluğunca teabit edile
cektir. 

b) Tahsil dereceııi en a-z orta derecedir. Muhasip, veznedarlar 
bilfül ticari m1'?i nıüeneıı:ıtta usulü muzaafa ile defter tutmuf ola
caktır. 

c) Şeraiti haiz danlar 13/1O/1 941 tarihinde saat 14 de fabri
kamazda hesap, mulıase.be ve ummni bilgiler mevzolan üzerinde 
açdacak müsabaka imtihanına behemehal girerek muvaffak olma· 
lan Lhımchr. 

VERiLECEK ÜCRET: Muhasip, veznedarlar için barem ha· 
rici, hesap memurları için 3659 numaralı kanun bükümleri dahilin
de ve kadro müsaadesi muvaffakıyet derecelerine göre teabit olu· 
nacaktır. 

ttsküdar Asliye hukuk hakimlil:'in
den: 911/ 854 

Salih Meneş oğlu tarafından kansı 
Fatma aleyhine açılnn Boşanma da
vasından dola)'] Müddeialeyha Fat
maya gönderilen davetiye bila tebllğ 
iade C<iilmlş ve müddeinin talebi~·ıe 
kendisine gıyap karan gönderllmcsl
ne ve bu gıyap kararının e<vvelcc ve
rilen karara binaen UA.nen yapılması
na ve müddeti içinde itiraz etmediği 
takdirde hakkındaki muhakemenin 
gıyaben cereyan edeceğine ve tahki
katın 18/ 11/941 saat 10 tnlik edilmiş 
olduğu ilan olunur. 

Z(JMRÜD 
meraklılarına 
Etrafı pırlanta ortası zümrüt 

kıymetli bir iğne Sandal Bedes
tanında teşhir edilmektedir. 9 
teşrinievvel perşembe günü sa
t.ılncaktır. 

Beyoğlu dördüncü noterliğine: 
Müvekkllem Hatice Sü:r.an Agan; 

Üsküdarda Ahmet Çelebi mahallesi
nin Uzun yol sokağında eski. 8 yeni 14 
numaralı hanede muLasarrıfen sakin 
iken bundan bir sene evvel ölen Pen
benln yegA.ne kızı olup kendisinden 
başka mirascısı yok iken müteverfa
nın kocası Mustafa oğlu Hüseyin Al
tınbaş nam şahsı; müvekkllemin mu
risi P cnbeyl e6aS<ltı sa.bıkaya. tevfi
kan boşayarak ba.,kası lle evlenmiş 

Zarif 

En 

Sağlam 

Ve En 

Dakik 

Saatlerdir. 

' SINGER SAA TLERt 
İstanbul Eminönü 8 :;_ 

En ldarelr 
LAMBA ~ 

~~~~~~~~~~~~· 

•,•:~•::ai HELIOSl HOESSESATI =·t"..:.'~ 

BERLiTZ 
İstiklal caddesi No. 294 

F ranıızca, İngilizce ve 
Alman lisanlarında 

Akşam Kursları VFSAİK: Talipler: hü,·iyet cüzdanı, askerlik terhis tezkeresi 
ve 1941 •enesi askeri chırum kağıdı, mektep tahadetnam.esi, emni
yetten aJınac:ak iyi hftl ka_ğıdı, fudasaz ve tafailatlı bir tercümeihal 
varakası ifücürilerek İtlcniJen ~ ve iti gösterir bir dilekçe ile fab
rika Müdürivetine uıi;racaat edeceklerdir. 

bulunmasına rağmen Penbe ile ara- 1 Haftada 3 ders I' 
' larmdaki boşanma. vukuatının her • 
j nasılsa sicilli nüfusa geçirilmemiş ol- Ayda 4 Lıra 
masından bilistifade mutnllakası - Tecrübe dersi parasız -

Müracaatlar res'!n Fabrika zat .... i 1«viı.İne veya taahbüdlü 
me.lıtupla Mi.idüriyıete y:ıpılacak olup mukabilinde imtihana duhuli· 
ye varakası alınacakhr. Mek•upla müracaatlar imtihan gününden 

evvel fabrikaya varmak f&rlile posta mektuplan dnhuli~ varakası 
yerin"' t·· ·-. olur. 

lmtihana girmeyenler veya muvaffak olamıyanlann hiç bir bak 
tazminat iddiası kabul ecHlmt:z. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Fiyatı Bedell 
Cinsl Miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Harici elbise 1mallyesi 175 Takım 15 2G25 
Nevresim ckaput .. lmallyes! 51 Adi!t 12.50 673.50 
Gemici elbisesi kasket pa - 51 
letllc !maliyesi 12.50 673.50 
Beyaz elbise kumaş1le 
imallyes! 110 Takım 16 1760 
İ~ tulumu .numune ku-
maştan• 81) 8 640 
Kasket iki beyazlle 140 3 I 420 

6792 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
} 

) 
) 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

509.40 

Harici elbisenin, nevreslınlerln ve gemici elblsest ve kasketlerin yalnız lfı
clvert .;crj kum~ları mektepten verllecektlr. 

ı - Mektep talebeler'lne lüzumu olan cins ve miktarı ve fiyatları ytıka
:ı:ıda yazılı altı kcılem eşya imailye, kapalı zarf usullle ekslltmeye konularak 
15110/ 941 çarşamba günü saat 15 de mektep müdürlüğünde toplanacak satln 
alma komisyonu tarn!mdan lhn"lesi yapılacaktır. 

bilmüracaat gıyabımızda istihsal et-
Penbeye veraset lddlasile mahkemeye 

1 tiği hükme istinaden mevzuu b:ıhL~ .. ----Ooktor •••• .. 
gayri menkulün dörtte bir mülkiyeslnl B h d. L f. 
nin namına muameleyi intiknliyeslnl a ad 1 n at 1 
yaptırarak ahare satmağa kıyam et- V 1 
tlğlni bu kerre haber aldığımdan ar na 1 
mevzuu bahis subut veraset füunının OPERATÖR ÜROLOG 
ve ilamı mezkıire istinaden yapılmış 
olan intikal muamelesinin ve vernmı , 
olan tapu senedinin iptali için İstan
bul asliye üçüncü hukuk mahkemesi
ne bllmüracaa mumaileyh Hüseyi:ı 
Altınba~ aleyhine 941 / 951 numara il ı:? 
!kamcı dava edilmiştir. Binaenaleyh 
keyfiyet tımmece malüm olarak tapu 
kaydına hüsnü niyetle istinaden sa
tın alınmak gibi bir iddiaya mahcıl 
kalmamak üzere işbu ihtarnamenin 
bir suretinin yevmi gazetelerden birlit? 
neşir ve llô.nı ve bir nüshasının da 
satış muamelesi için müracaat vuku
unda keyfiyetten alıcıların haberdar 
ed.llmes1 için Üskiidar tapu sicil mu
hafızlığına tebliğini dilerim 

Pansiyon aranıyor• 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panafya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

2 - Şartnameyi görmek arzu edenler mektep muhasebesine müracaat 
etmelidirler. Muvakkat teminat. İst. Yüksek Mektepler muhasebecUlği .evzne- 1 
sine vatınlcıcaktır. 

Yüksek ta.hsillnl yapmakta o
lan bl.r genç, konrorlii bir apar
tımanda transızca bilen bir aile 
nezdinde sa'bah kahvaltısı ve ak
şam yemeği dahil, pansiyon a rn
makt:ıdır. Şernıt ve .adreslerini 
nost a kutusu 254 bildirmeleri 1 

mercudur. 

Kadıkiiy tapu sicil muhafızlığından: 1 
Hasan oğlu Zorlu Hüseylnln; babası 
Hasanın Hüseyl.nden haricen satın 
almak suretile ve lntlkalen senetsiz 
tasarrufunda bulunduğu lddiaslle 
tescilini lstedl~i Kadıköy Ha.san p:ışa 
mahallesinin Ismall Hakkı bey soka
ğında eski ve yeni 27 kapu numaralı 
bir evin senets!zden tesclll lçln 4 teş
rinisani 941 tarihine müsadlf salı gü
nil mahal!~ tahkikat icra edUeceğln
den bu evin tasarruflle alakadar bu
lunduklarını iddia edenler olduğu 
tnkdlrde mezkur günde malıalllnde 
bulunacak tapu m emuruna veya lş-

3 - Eksiltmey e lştlrfı.k edcecklerln 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü madde
led ndekl şartlan haiz olınnlan ve 32 el madde tarıratı dairesinde ihzar ede

•••••••••••••ll bu tarihe kadar Sultanahmette Def
terhane binasında Kadıköy tapu si-

cekleri zarflarını eksııt.me günü saat 14 de kadar komisyon riyaset ine mnk- 1 .okman Hekı·m 
buz muka.blllnde vermeleri Uızımdır. Tica ret odası t en!llk vesikaları zarra -

cil muhafızlığına mürncaatıan ilan 
olunur. 

konacaktır. <8664) D 
( r. HAFIZ CEMAL) Çocuk hastalıldan mütP.~assısı 

Dil ve Tarih. Coğrafya fakültesi dekanlığından : Dahiliye mütehassisi D N d z· 
Fakülteye alınacak burslu Uılebenln yazılı imtlhanlan 15 ve 16 ilktcşrln Divanyolu 104 r. evza tya 

1941 günlerinde vnpılncnktır. CağaJoğlu Zeki Bey apartımanı 
Ayda kırk lira harçlık alarak talebe olmak isteyenlerin nihayet birin- Muayene aaatleri Pazar hariç 3 üncü kat 8 No. 

cltEşrlnln 13 cü pazartesi akşamına kadar Fakülteye kaydedilmiş olmaları her rü. 2.5 - 5 Tel: 22398 Her eün 14 den 18 ze ~ . 
llzımdır. (6803> (8329) ••••••••••••ili iim••••ıııiıılıillıılilllliiliıııiiiiıiiıilıııııiılli 

1 'Ze:vclm Gözlerine 
inanamıyor ... 

"ll>" YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
·RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYOR·· 

'Bayan WA~NER, Montreuil, (Seine,) .. '-
bunu ve- sebebini şöyle anlatıyor:· 

Bayan Wajiner'in· "B iÖceı .. il - ..,, 
yeni cild unsurunu kull;an •. 

, mnda;·evvclkl fotoOrafı 

Bıyın WaOner'in birkaç h•'~ 
zarfındaki pyını hayret del • 

flkllOI gösteren fotoorıf• ~ 

tar. Cild gldası olan pembe rerı1<1,&• 
'Ibkalon kremini her akşaın ıcıo•"" 
mazdan evvel kullanmrz. Te~ıe
de • Viyana Ünıversitesi Pr<>f tıP" 
rinden biri tarafından keşi~ ~,,5ıır'" 
kı cildim:llin tabii. besleyicı ~·•"'" 
!arına benz.eyen "ve genç h• 1ıeııt ların cildinden • istihraç ed 01Jll 
~nçl!iin • kıymetli ce~ri il'" 

:'Biocel .. vardır.t Gilnduz.leri M l<ııl· 
yaz renkteki Tokalon kremiııl 1,.,; 

, lanmız. • Bu4.sayede" cndioi% a:ıır• 

Zevcim .. bu cidden bır harika
,,. dır,; diyor.~ Ancak, ıki ay kadar 

,evvel alnımda~ •ve götlerill'le ağzı
mın etrafında çlııgıler ve buruşuk
luklarnn vardı. Hakikaten" yaşlı gö

' rünuYordum." Bugün ise, bütün çiz
"gilerlm ' silindi ve arkndaşlarım, bir 
ııenç kızın cildl Bibi saf ve ywnuşak 
olan cildime takdir nazarlarile bakı
'yorlar. Onlara;' benim yaptzğnn g:bl, 
c:ild unsuru olan "Biocel,;" U 'I'oka
lon i kremini ' 'kullanmalarını tavsiye 
ettim. Evvell "'onların bil'Ç'Oğu bana' . ---.· ,. ""' .. ~ 
gülmüşlerdi. Fakat daha ııonra biz--- - ,.,. ~ . 
zat tecrübe'! ettiklerinde, ııördUlderl 

eay!m~ h_a)'l'e~~er~i':de!1. ~~~ 
den benim ... kadar munnun kaldı--.. 

yumusı:ık~..tve • bütiln · siyah · no1t J<llr• 
dan .. ve;.;açılml$ mesamuttan k•ıol!, 

' tulmuş bir hal kesbeder .• ~ 'fo errı~ 
' kremlerin~ mÜl!lmir ve şayanı !';,J
nunryet neticeler teminatlıdır. 
takdirde .. parana. J'ade .. olunur. ~ . ...... " .. .. .. ...---.. 

ıı-
PARASIZ - Bu gazet enin her okuyucu bayan, derununda (beynz fe pe ııt 

be> renklerdeki Tokalon kremleri lle muhtelif renklerde Tokalon pud~ 
nümunelerlnt havi lüks bir güzelllk kutusunu alablllr. Anbala.J ?e ~ 
rafı olarak 20 kuruşluk bir pul ~ağıdakl adrese gönderiniz. 

Tokalon Servi3 1. c_ Posta kutusu 623 İstanbul. 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuı tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrt ıırası. Şube ff 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor •. 

Ziraat Bankasında ku~ralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannd• en 
aı 50 ıır:m bwuİıanlara senede 4°defa. çekilecek kur'a Ue aşağıdaki P~ 
~öre ikramiye dlllıtılacaktir: 

4 adet 1,000 liralık t,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 IJtl 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
t • 250 • l,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • i .. 

OiKl\.-\T: Hesnplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşd! 
r!i'ı ~m "ıC'r.lere ikramiye rıktı~ takdirde % 20 fazlasııe vettlecetttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyl61, 11 birincikinun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: eı-
Bu yıl tedrisata 13/ 10/ 941 de başlanacağından talebenin bu tarihte nı 

tepte bulunmalan U!in olunur. <8833> 


